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สารจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง
่ แวดล้อม
ผมมี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ก รม
ทรัพยากรธรณีและเครือข่ายพั นธมิตรได้
ร่วมกันจัดทำ�หนังสือ “ระบบถ้ำ�และคาสต์
ในประเทศไทย” ในโอกาสการเฉลิมฉลอง
ปีสากลแห่งถ้ำ�และคาสต์ (International
Year of Caves and Karst 2021:
IYCK 2021) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
โดยรวบรวมผลงาน ข้อมูลจากประสบการณ์
และมุมมองจากนักวิชาการและผูส
้ �ำ รวจถ้ำ�
ที่ มี ช่ื อ เสี ย งและความเชี่ ย วชาญจาก
ทุกภาคส่วนทัง
้ ริหาร
้ ในและต่างประเทศ ผูบ
ของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน และแนวนโยบายการ
บริหารจัดการระบบถ้ำ�และคาสต์ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำ�แห่งชาติ
่ งถ้ำ�ของประเทศไทย หนังสือ
เสมือนเป็นสารานุกรม (Encyclopedia) ขนาดย่อมในเรือ
เล่มนี้จึงมีความสำ�คัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
มีีผู้้�ให้้คำำ�นิิยาม “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์” ในแง่่มุุมต่่างๆ
มากมาย แต่่สำ�ำ หรัับมุุมมองด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม ระบบถ้ำำ��และคาสต์์เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีีความสำำ�คััญทางระบบนิิเวศ เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�เชื่่อ� มโยงกัับสภาพทางภููมิิศาสตร์์ที่่มี� ลัี กั ษณะเฉพาะเจาะจง
ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา ระบบลุ่่�มน้ำำ�� รวมถึึงปััจจััยแวดล้้อม
จากกิิจกรรมการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ทั้้ง� ในอดีีตและปััจจุุบันั
ระบบถ้ำำ��และคาสต์์อาจเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวหรืือผจญภััย
ทางธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญ อาจเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�หรืือที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐาน
ของมนุุษย์์ที่่�มีีมาตั้้�งแต่่อดีีตกาล อาจเป็็นแหล่่งอารยธรรม
ก่่อนประวััติิศาสตร์์หรืือแหล่่งวััฒนธรรมที่่�สำำ�คััญ หรืืออาจ

เป็็นแหล่่งน้ำ��ำ ต้้นทุุนที่่�เก็็บกัักอยู่่�ในโพรงหิินปููน ผลการ
ศึึกษาข้้อมููลในปััจจุุบันั พบว่่า ระบบถ้ำำ��และคาสต์์เป็็นแหล่่งน้ำำ��
สำำ� หรัั บ ประชากรทั่่� ว โลกมากถึึ งป ระมาณร้้อยละ ๒๐
ของแหล่่งน้ำ��ำ ทั้้�งหมด เป็็นที่่�ตั้้�งของระบบนิิเวศที่่�มีีความ
หลากหลายที่่�มีีความสำำ�คััญและหายากมากที่่�สุุดในโลก
ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�มีศัี กั ยภาพระบบถ้ำำ��และคาสต์์
ที่่�โดดเด่่นไม่่แพ้้ชาติิใดในโลก โดยมีีพื้�้นที่่�คาสต์์ประเภท
หิินปููนกว่่า ๗๐ กลุ่่�มพื้้�นที่่� กระจายตััวอยู่่�ในทุุกภููมิิภาค
ทั่่�วประเทศ มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ตารางกิิโลเมตร
หรืือร้้อยละ ๖ ของเนื้้อ� ที่่�ประเทศ พื้้นที่่
� คา
� สต์์ที่่สำ� ำ�คััญมีีชื่อ�่ เสีียง

ระดัับชาติิ อาทิิ พื้้�นที่่�คาสต์์ในอุุทยานธรณีีโลกสตููล พื้้�นที่่�
เทืือกเขานางนอนที่่�เกิิดเหตุุการณ์์กู้ภั�้ ยั ระดัับโลก ๑๓ หมููป่่า
ถ้ำำ��หลวง พื้้�นที่่�มรดกโลกเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าทุ่่�งใหญ่่ห้้วยขาแข้้ง พื้้นที่่
� ผืืนป่
� าดง
่ พญาเย็็น-เขาใหญ่่ และพื้้นที่่
� คา
� สต์์
ที่่�เป็็นอุทุ ยานแห่่งชาติิและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวยอดนิิยมอีีกเป็็น
จำำ�นวนมาก อาทิิ พื้้นที่่
� เ� ขาสามร้้อยยอด จัังหวัดป
ั ระจวบคีีรีขัี นธ์
ั ์
พื้้นที่่
� ด� อยภููคา จัังหวัดน่
ั าน
่ พื้้นที่่
� เ� ขาสก จัังหวัดสุ
ั รุ าษฎร์์ธานีี
กรมทรััพยากรธรณีีรายงานว่่าถ้ำำ��ในประเทศไทยที่่�ระบุุตำำ�แหน่่ง
ของถ้ำำ��ได้้มีปี ระมาณ ๓,๐๘๐ แห่่ง อยู่่�ในภาคเหนืือมากที่่�สุดุ
๑,๓๙๙ แห่่ง รองลงมาคืือภาคใต้้ ๘๘๓ แห่่ง ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ ๔๘๙ แห่่ง และภาคกลาง ภาคตะวัันออกและ
ภาคตะวัันตก ๓๐๙ แห่่ง มีีถ้ำำ��ที่่�มีีความยาวตั้้�งแต่่ ๑,๐๐๐
เมตรขึ้้�นไปกว่่า ๗๘ แห่่ง โดยถ้ำำ��ที่่�ยาวที่่�สุุดในประเทศคืือ
ถ้ำำ��พระวัังแดง จัังหวััดพิิษณุุโลก ยาว ๑๓.๗๘๙ กิิโลเมตร
เรายัังพบถ้ำำ��ที่่�มีีความลึึกตั้้�งแต่่ ๑๐๐ เมตรขึ้้�นไป จำำ�นวน
๔๗ แห่่ง โดยถ้ำำ��ที่่�มีคี วามลึึกมากที่่�สุดุ คืือ ถ้ำำ��ผาผึ้้�ง จัังหวัดั
น่่าน ลึึก ๔๗๖ เมตร

หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการถ้ำำ��โดยการมีีส่ว่ นร่่วม
ของทุุกภาคส่่วน เพื่่�อให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์ การสร้้างคุุณค่่า
และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน

อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ��และคาสต์์เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีีระบบนิิเวศเปราะบาง ซึ่่�งปััจจุุบัันถููกคุุกคามทั้้�งโดย
ภัั ย ทางธรรมชาติิ แ ละกิิ จ กรรมของมนุุ ษ ย์์ ทำำ� ให้้ ไ ด้้รัั บ
ความเสีียหายหรืือเสื่่�อมโทรมลงอย่่างรวดเร็็ว ในมิิติิด้้าน
อุุบััติิภััยได้้มีีนัักท่่องเที่่�ยวประสบภััยในถ้ำำ��หลายเหตุุการณ์์
มีีเหตุุการณ์์สำ�ำ คััญที่่�ทีีมฟุุตบอลเยาวชนหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค
อะคาเดมี่่� และผู้้�ฝึึกสอน ๑๓ คน ติิดถ้ำำ��ในเขตวนอุุทยาน
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
เมื่่�อปีี ๒๕๖๑ เนื่่�องจากระดัับน้ำำ��ในถ้ำำ��สููงขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วจน
ปิิดกั้้น� ทาง ทำำ�ให้้ผู้ป้� ระสบภััยไม่่สามารถออกจากถ้ำำ��ได้้ แม้้ว่่า
การกู้้�ภััยสำำ�เร็็จลุุล่่วงในที่่�สุุด แต่่ก็็ได้้สะท้้อนถึึงจุุดอ่่อน
ของระบบการบริิหารจััดการถ้ำำ��และการขาดข้้อมููลวิิชาการ
โดยเฉพาะข้้อมููลทางธรณีีวิทิ ยาและอุุทกธรณีีวิทิ ยาของถ้ำำ��

ในนามของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
และประธานคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าการขัับเคลื่่�อนนโยบายการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� ภายใต้้กรอบการอนุุรักั ษ์์ พััฒนา และการมีีส่ว่ นร่่วม
จะช่่วยสร้้างสมดุุลต่่อทรััพยากรธรรมชาติิ ชุุมชนและเศรษฐกิิจ
และหวัังว่าหนั
่ งสืื
ั อ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย” จาก
ความร่่วมมืือร่่วมใจของกรมทรััพยากรธรณีีและพัันธมิิตร
ทุุกภาคส่่วน จะเป็็นหนัังสืือที่่�ทรงคุุณค่่าและเป็็นประโยชน์์
ต่่อการทำำ�งานของผู้้�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�สนใจศึึกษาค้้นคว้้า
ทางวิิชาการและประวััติคิ วามเป็็นมาของการศึึกษาระบบถ้ำำ��
และคาสต์์ของประเทศไทยสืืบไป

รััฐบาลได้้คำำ�นึึงถึงค
ึ วามสำำ�คััญของการบริิหารจััดการถ้ำำ��
อย่่างบููรณาการ คณะรััฐมนตรีีในคราวประชุุมเมื่่�อวัันที่่�
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึึงมีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิขึ้น้� โดยมีีรัฐั มนตรีีว่า่ การ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นประธาน
หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นกรรมการ และอธิิบดีี
กรมทรััพยากรธรณีีเป็็นกรรมการและเลขานุุการ เพื่่�อทำำ�

นายวราวุุธ ศิิลปอาชา
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ

สารจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปััจจุุบันั คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
ได้้กำำ�หนดกรอบแนวคิิดการบริิหารจััดการถ้ำำ��ภายใต้้วิิสัยั ทััศน์์
ประเทศไทย มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน มีีกรอบการดำำ�เนิินงาน
๓ ระยะ ได้้แก่่ (๑) ระยะของการปฏิิรููปการบริิหารจััดการถ้ำำ��
(เป้้าหมายปีี ๒๕๖๕) (๒) ระยะของการสร้้างความมั่่�นคง
ในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� (เป้้าหมายปีี ๒๕๗๐) และ (๓) ระยะ
ของการสร้้างความมั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืนในการบริิหารจััดการถ้ำำ��
(เป้้าหมายปีี ๒๕๘๐) และได้้จััดทำำ�นโยบายและแผนแม่่บท
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)
และแผนปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระยะ
ที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เสร็็จเรีียบร้้อยแล้้วเพื่่�อใช้้
เป็็นแนวปฏิิบัติั ใิ นการบริิหารจััดการถ้ำำ��อย่่างมีีส่่วนร่่วมของ
หน่่วยงานในพื้้�นที่่�และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
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สารจาก
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การอนุุรัักษ์์และรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนและมีีสมดุุล เป็็นเป้้าหมาย
ที่่� ถูู ก กำำ� หนดภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้้ า นการสร้้ า ง
การเติิ บ โตบนคุุ ณ ภาพชีี วิิ ตที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ��ถืื อ ว่่ า เป็็ น
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความสำำ�คััญของประเทศไทย เนื่่�องจากเป็็นถิ่่�นอาศััยของ
สิ่่�งมีีชีีวิิตอยู่่�มากมายหลายชนิิด และยัังเป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิที่่�เป็็น
ที่่�ชื่่�นชอบของนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งในและต่่างประเทศ อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��กำำ�ลััง
ถููกคุุกคามทั้้�งจากภััยธรรมชาติิและกิิจกรรมของมนุุษย์์ เช่่น การท่่องเที่่�ยวอย่่าง
ขาดจิิตสำำ�นึก
ึ จนทำำ�ให้้ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��ได้้รับ
ั ความเสีียหายและเสื่่�อมโทรมลงอย่่างรวดเร็็ว
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต และระบบนิิเวศภายในถ้ำำ��

รััฐบาลภายใต้้การนำำ�ของ พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
นายกรััฐมนตรีี ให้้ความสำำ�คััญกัับการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาความเสื่่�อมโทรมของถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ�� จึึงได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ เมื่่อ� ปีี พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่่อ� เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่อ� นการบริิหารจััดการถ้ำำ��
และระบบถ้ำำ��ทั้้ง� ระบบตามหลัักสากล โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการ
มีีส่่วนร่่วมในทุุกภาคส่่วน ซึ่่�งคณะกรรมการฯ ได้้เห็็นชอบ
นโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��ระยะที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ตามที่่�
คณะอนุุกรรมการด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วมได้้เสนอ
เพื่่อ� เป็็นกรอบการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��อย่่างเป็็นระบบตาม
หลัักวิิชาการ ภายใต้้แนวคิิดการจััดการพื้้�นที่่ร่� ว่ มกััน ทั้้�งภาครััฐ
เอกชน นัักวิิชาการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ชุุมชน และ
เครืือข่่ายอาสาสมััครอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� รวมถึึงการพััฒนาถ้ำำ�� ให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีมาตรฐานสากล โดยชุุมชนในพื้้�นที่่�ได้้มีี
ส่่วนร่่วมและได้้รัับประโยชน์์ รวมทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวได้้รัับ
ความรู้้�และความปลอดภััยจากการท่่องเที่่�ยว นอกจากนี้้�
ยัังเน้้นให้้มีีการศึึกษาวิิจััยและพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาประเทศด้้วย
หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย” ได้้
รวบรวมบทความวิิ ช าการด้้ า นถ้ำำ�วิ
� ิ ทยาที่่� ถ่่า ยทอดจาก
ประสบการณ์์ การทำำ�งานจริิง การถอดบทเรีียนกรณีี 13

หมููป่่าติิดถ้ำำ�� ในวนอุุทยานถํ้้�าหลวง-ขุุนนํ้้า� นางนอน การเสนอ
มุุมมองในการบริิหารจััดการระบบถํ้้�าและคาสต์์ในมิิติต่ิ า่ งๆ
และการปฏิิรููปการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ของประเทศไทยผ่่าน
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ซึ่่ง� นอกจาก
จะเป็็นความมุ่่�งมั่่�นของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม ในการเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์แก่่ประชาชน และภาคส่่วนต่่างๆ ตาม
นโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) แล้้ว ยัังเป็็นการร่่วมเฉลิิมฉลอง
ปีีสากลแห่่งถ้ำำ�� และคาสต์์ หรืือ International Year of
Caves and Karst 2021: IYCK 2021 ด้้วย
ท้้ายสุุดนี้้� ผมขอขอบคุุณผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
และผู้้เ� กี่่�ยวข้้องทุุกท่่านที่่�ได้้ร่ว่ มกัันจััดทำำ�หนังั สืือ “ระบบถ้ำำ��
และคาสต์์ในประเทศไทย” ให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงตามเป้้าหมาย
และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าหนัังสืือเล่่มนี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้าง
ความตระหนัักในการอนุุรัักษ์์และปกป้้องทรััพยากรถ้ำำ��และ
ระบบถ้ำำ�� ของประเทศไทย และเกิิดการบููรณาการในการ
จััดการทรััพยากรธรรมชาติิของทุุกภาคส่่วน ทำำ�ให้้การใช้้
ประโยชน์์จากนิิเวศบริิการของถ้ำำ�� เกิิดสมดุุลและยั่่�งยืืน
เพื่่�ออนุุรัักษ์์ไว้้เป็็นมรดกที่่�สำำ�คััญของประเทศ และส่่งต่่อ
ไปยัังคนรุ่่�นหลัังสืืบไป

นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์
ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ประธานอนุุกรรมการด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วม

สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

สารจาก
President of the Union
Internationale de
Spéléologie (UIS)

FOREWORD
The presence of caves and karst in Thailand has been known to
international cave explorers and scientists for many years. Early
articles following tourist trips to the country reported on caves used
as religious sites. Other trips found the spectacular tower karst of
Phuket and Phang Nga Bay. More detailed explorations and research
followed, especially in the 1980s, with the correct belief that there
must be many more and extensive caves and karst in this splendid
country.

The Caves of Thailand, the first extensive publication

Thailand’s National Cave Committee. I thank them all

on the country’s caves and karst was published in

for joining the International Year efforts. This book will

Australia in 1995 and reported the results of work

be a monumental step toward reaching the International

conducted mostly by non-Thai explorers. Eleven years

Year’s goals in Thailand. I can’t imagine any curious

later, Caves of Northern Thailand, was published in

reader putting down this book after picking it up. It

Thailand as a beautiful and in-depth report by Thai

covers the country’s diverse array of caves and their

and international researchers. The book you are now

contents, the sciences that explain their importance

reading, Caves and Karst of Thailand, far surpasses all

and how they form, and efforts to best manage and

earlier publications and firmly establishes Thailand not

protect them, all with hundreds of beautiful and engaging

just as a country with important caves and karst, but

photographs that will leave the reader anxious for more.

as a country now able to explore, study, and protect

More books like this are needed around the world to

those valuable natural and cultural resources.

fascinate people, to hold their attention as they get
correctly educated about these features and places that

This book is published as part of the celebration

are still often subjects of superstition and fantasy.

of the International Year of Caves and Karst, a global
effort organized by the International Union of Speleology

I thank the National Cave Committee, Department

(UIS) to educate the world about the many benefits and

of Mineral Resources, and all the authors, photographers,

challenges presented by caves and the karst areas

explorers, and scientists who have made this book

in which most occur. The theme of the International

possible. It will inspire people to continue exploring,

Year is “Explore, Understand, Protect,” because

understanding, and protecting the marvelous caves

without exploration, research isn’t possible to gain the

and karst of Thailand. Clearly, knowledge gained now

understanding necessary for effective and sustainable

from caves and karst to benefit the Thai people will be

protection.

expanded greatly in the years ahead and benefit the
world. This excellent book will not be the final word

The goals of the International Year cannot be

on Thailand’s caves and karst, but it assures that the

achieved by the UIS alone. At the time of this writing,

goals of the International Year of Caves and Karst will

it is joined by 257 partner organizations, including

continue to be met far into the future.

Dr. George Veni
President, International Union of Speleology
Executive Director, US National Cave and Karst Research Institute

สารจาก President of the Union Internationale de Spéléologie (UIS)
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

สารบั ญ

1
สารจากผู้้�บริิหาร

3
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๒ ���������� สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา

4 ���������� สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์
6 ���������� สารจาก President of the Union Internationale
de Sp l ologie (UIS) by Dr. George Veni

2
บทบรรณาธิิการ
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19 ������� บทนำ� อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
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20 ������� IYCK 2021: ปีสากลแห่งถํ้าและคาสต์

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช
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(Chronological Surveys and
Developments of Caves and Karst
in Thailand) โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช,
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58 ������� ถํ้าวิทยา: ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาถํ้าและ
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Environment) โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช
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ในประเทศไทย (The First Course on
Speleology in Thailand)
โดย ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์

82 ������� ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย
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138 ���� วิธีการกําหนดอายุวัตถุถํ้า

โดย ผศ. ดร.กฤษณ์ วันอินทร์

142 ���� ธรณีก�ำ เนิดในพื้นที่คาสต์
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และอุทกธรณีวิทยา โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
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188 ���� เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา
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โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
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236 ���� เทคโนโลยีการสํารวจถํ้าในระบบ ๓ มิติ
โดย นายภัณฑรักษ์ ชาญณรงค์ และ
นางสาววันเพ็ญ อ่วมใจบุญ
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ประเทศไทย” โดย ผศ.ทิวา ศุภจรรยา และ
อาจารย์กฤษณพล วิชพันธุ์
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การท่่องเที่่�ยว ผจญภััย

344 ���� การจัดทําเอกสารคู่มือการพัฒนา

แหล่งท่องเทีย่ วประเภทถา้ ํ ครั้งแรกในประเทศไทย
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Cave Development for Tourism in
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รวบรวมโดย นายสดีป สุบรามานยา และนายโจชัว
เดวิด มอริส แปลโดย นางสาวผุสชา ภู่ระหงษ์

370 ���� Introduction to Cave Awareness and
Risk Management

Written by Mr. Sudeep Subrahmanya and
Mr. Joshua David Morris and Translated
by Ms. Phutsacha Phurahong

ภััยคุุกคามต่่อทรััพยากรถ้ำำ��
และอุุบัติ
ั ิภััยจากถ้ำำ��

384 ���� คุณค่าหลากหลายของถํ้า สภาพปัญหาและ
ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถํ้าของไทย
โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช

394 ���� อุบัติภัยและการกู้ภัยในถํ้า: สรุปบทเรียน
ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

๔๐4 ���� บทเรียนการช่วยเหลือพระติดถํ้า: กรณี
ถํ้าพระไทรงาม

โดย นางสาวปานใจ สารพันโชติวิทยา และ
นางสาวชัญชนา คําชา

408 ���� อุบัติภัยถํ้านํ้าทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาสก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี: บทเรียนจาก ๘ ชีวิต
ที่ต้องสังเวย โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช
418 ���� การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐาน
เขาตาปู โดย นายศักดา ขุนดี,

นางสาวเสาวภาพ อุทัยรัตน์, นายธนวัฒน์ รักเฮงกุล
และนางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ

432 ���� หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว

โดย นายศักดา ขุนดี, นางสาวศรินทิพย์ กุคำ�,
นางสาวเสาวภาพ อุทัยรัตน์ และ
นางสาวนิภาพร หงษาบาล
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4
เหตุุการณ์์ ๑๓ หมููป่า่ ติิดถ้ำำ��
การบริิหารจััดการ

442 ���� แนวทางการบริหารจัดการถํ้าเพื่อการ

ท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช โดย นายชลธร ชํานาญคิด
450 ���� การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและ
แนวทางการบริหารจัดการถํ้าของกรมป่าไม้
โดย นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล

460 ���� แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถํ้า

ของประเทศไทย โดย ผศ. ดร.โสภาค จันทฤทธิ์
476 ���� สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการ
ถํ้าพระในประเทศไทย โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์
480 ���� แนวทางการท่องเที่ยวถํ้าเชิงนิเวศของไทย
โดย นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์

490 ���� มาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยวประเภทถํ้าในประเทศไทย
โดย นางสาวกอบกุล ปิตรชาต

500 ���� การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ� โดย นางกิตติมา ยินเจริญ
514 ���� การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบถํ้า
แบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษา ถ้ำ�น้ำ�ลอด
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ผศ. ดร.โชติกา เมืองสง และ รศ. ดร.นาฏสุดา ภูมิจํานงค์

528 ���� การวางผังบริเวณและการออกแบบ

สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวถํ้า
(Site Plan and Facilities Design for Tourist Cave)

โดย ศ.จามรี จุลกะรัตน์

544 ���� เทคนิคการแก้ไขรอยขีดเขียนหินที่ถํ้านาคา
โดย นายภูผา มุงคุณ

552 ���� เทคโนโลยีความปลอดภัยภายในถ้ำ� 
โดย รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

558 ���� การบริหารจัดการการท่องเที่ยวถํ้าเชิงอนุรักษ์

อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ

กัับการกู้้�ภััยบัันลืือโลก

574 ���� การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต

กับการบัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน
โดย ดร.ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

590 ���� ปฏิบัติการกู้วิกฤตช่วยทีมหมูป่าติดถํ้าหลวง
ของทหารหน่วยซีล

โดย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว

600 ���� วิศวกรรมกับภารกิจการช่วยทีมหมูป่า
ติดถํ้าที่ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน
อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดย ผศ. ดร.ธเนศ วีระศิริ และ
ผศ. ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

606 ���� สรุปบทเรียนอุบัติภัยถํ้าหลวง และแผนการ
บริหารจัดการในอนาคต

โดย นายจงคล้าย วรพงศธร

5
ปฐมบทของการปฏิิรููปการบริิหารจััดการถ้ำำ��
630 ���� “ปฐมบทของการปฏิรูปการบริหารจัดการถํ้าของประเทศไทย” โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
638 ���� มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถํ้าและคาสต์ โดย ดร.ทศพร นุชอนงค์
650 ���� Policy Recommendations for Cave Management and Development from the Perspective of
a Speleologist by Mr. Martin Ellis
656 ���� การพัฒนากรอบการประเมินระบบถํ้าระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนและตัดสินใจระดับนโยบาย
โดย ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ

666 ���� การวางแผนและบริหารจัดการระบบถํ้าโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดย ผศ. ดร.กิติชัย รัตนะ
684 ���� หินปูนกับศักยภาพในการพัฒนานํ้าใต้ดิน

โดย นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล, ดร.พล เชาว์ดํารงค์, นางสาวจันทร์แรม พุทธเสม และนายกฤตภพ อัครวินทวงศ์

708 ���� ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน: แหล่งเรียนรู้สําหรับโรงเรียนในท้องถิ่น

โดย นายอนุกูล วงศ์ใหญ่, นางสาววันเพ็ญ อ่วมใจบุญ และนางสาวใจศิริ วรธรรมเนียม
720 ���� กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย โดย นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
730 ���� กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถํ้าในนานาประเทศ โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช
742 ���� การท่องเที่ยว “ถํ้า”: มุมมองและประสบการณ์สากลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อถํ้าไทย โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
752 ���� มหัศจรรย์ถํ้าไทย...สู่มรดกโลก โดย นายปองพล อดิเรกสาร

6
บทส่่งท้้าย

762 ���� บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ โดย ดร.สมหมาย เตชวาล, นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
780 ���� ภาพท้ายเล่ม
906 ���� Infographic ภารกิจถ้ำ�กับกรมทรัพยากรธรณี
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ความเป็นมาของการจัดทำ�
หนังสือ ระบบถ้ำ�และคาสต์
ในประเทศไทย

หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย”
ฉบัั บ นี้้� นัั บ ว่่ า เป็็ น หนัั ง สืื อ ประเภทรวม
บทความที่่� ป ระกอบด้้ ว ยเนื้้� อ หาสาระ
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และคาสต์์จำำ�นวนมากที่่�สุด
ุ และ
หลากหลายมิิ ติิ ม ากที่่� สุุ ด เท่่ าที่่� ไ ด้้ มีี การ
จััดพิิ มพ์์ ขึ้้�นมาในประเทศไทย

การจัั ด ทำำ� หนัั ง สืื อ ฉบัั บนี้้� เ กิิ ด ขึ้้� น เนื่่� อ งจากกรม
ทรััพยากรธรณีี ในฐานะฝ่่ายเลขานุุการคณะกรรมการนโยบาย
บริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ได้้ประชุุมหารืือร่่วมกัับเครืือข่่าย
พัันธมิิตรถ้ำำ�� เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็็นชอบ
ร่่ ว มกัั น ให้้ มีี การจัั ด ทำำ� “หนัั ง สืื อ ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ ใ น
ประเทศไทย” โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์คือื (๑) เป็็นแหล่่งรวบรวม
ผลงาน ข้้อมููลประสบการณ์์ และมุุมมองผ่่านบทความจาก
นัักวิิชาการและผู้้�สำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�มีีชื่่�อเสีียงและความเชี่่�ยวชาญ
สาขาต่่าง ๆ จากทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในและต่่างประเทศ ผู้้�บริิหาร
ของหน่่วยงานที่่�มีีภารกิิจเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน
และแนวนโยบายการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��และคาสต์์ภายใต้้
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ ที่่�ตั้้�งขึ้้�น
ตามมติิคณะรััฐมนตรีีในคราวการประชุุมเมื่่�อวัันที่่� ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๒) เป็็นสัญ
ั ลัักษณ์์ที่่แ� สดงถึึงการมีีส่่วนร่่วม
ในการเฉลิิมฉลองปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ พ.ศ. ๒๕๖๔
(International Year of Caves and Karst 2021: IYCK
2021) ซึ่่ง� IYCK 2021 ได้้เน้้นคุณค่
ุ า่ และความสำำ�คัญ
ั ของระบบ

ถ้ำำ��และคาสต์์ว่า่ เป็็นระบบนิิเวศของโลกที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อ
มนุุษยชาติิ และกำำ�หนดแนวคิิดที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ สำำ�รวจ (Explore)
เข้้าใจ (Understand) และปกป้้อง (Protect)
ที่่�ผ่า่ นมามีีผู้้�ให้้นิยิ าม “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์” ในแง่่มุมุ ต่่าง
ๆ มากมาย เช่่น เป็็นพื้้นที่่
� หิ� นปู
ิ นที่่
ู มีี� ความอุุดมสมบููรณ์์และ
ความหลากหลายอัันทรงคุุณค่า่ ในเรื่่อ� งทรััพยากรธรรมชาติิ
เป็็นป่่าหลัังคาถ้ำำ�� เป็็นที่่�อยู่่�ของสััตว์์ป่่าต่่าง ๆ ที่่�อาศััยตาม
ยอดเขา นกนางแอ่่น ค้้างคาวที่่�อาศััยตามปากถ้ำำ�� รวมทั้้�ง
ระบบนิิเวศที่่�หลากหลาย หายาก และมีีความสำำ�คััญต่่อ
การอนุุรักั ษ์์ เป็็นพื้้นที่่
� หิ� นปู
ิ นที่่
ู มีี� แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ถ้ำำ��ที่่�มีีความสวยงาม มีีหิินงอกหิินย้้อยที่่�มีี
ความแปลกตาและหลากหลาย มีีปล่่องถ้ำำ��และผัังถ้ำำ�ที่่
� มีี� ความ
ลึึกคดเคี้้�ยว มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตแปลกๆ ภายในถ้ำำ�� มีีการผจญภััย
ต่่างๆ ภายในถ้ำำ�� รวมไปถึึงแหล่่งท่่องเที่่�ยวของภููมิิประเทศ
แบบคาสต์์ น้ำำ��ตกหิินปููน ยอดเขาสููงชััน และร่่องรอย
หลุุมยุุบในอดีีต เป็็นแหล่่งที่่�อยู่่� ถิ่่�นฐานของมนุุษย์์ที่่มีี� มาตั้้�งแต่่

อดีีตกาล แหล่่งอารยธรรมเก่่าแก่่สมััยก่่อนประวััติิศาสตร์์
ของประเทศไทย แหล่่งวััฒนธรรมที่่�สำำ�คััญ แหล่่งชุุมชน
รวมทั้้�งภาพเขีียนประวััติศิ าสตร์์ตามผนัังถ้ำำ�� เป็็นพื้้นที่่
� หิ� นปู
ิ นู
ที่่�มีีระบบทางน้ำำ�ต่
� า่ งๆ ทั้้�งบนดิิน และใต้้ดินิ ไหลคดเคี้้ย� วไป
ตามถ้ำำ�� ที่่�สามารถใช้้เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การเป็็นแหล่่งน้ำำ��ต้นทุ
้ นุ
ของประเทศที่่�เก็็บกัักอยู่่�ในโพรงหิินปููน
การสำำ�รวจถ้ำำ��ของประเทศไทยมีีประวััติิการกล่่าวถึึง
เป็็นครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. ๒๓๖๔ หรืือกว่่า ๒๐๐ ปีีที่่�ผ่่านมา
อย่่ า งไรก็็ ต าม หลัั ก ฐานการสำำ� รวจถ้ำำ�� ในแง่่ มุุ ม หรืื อ
มิิ ติิ ต่่ า งๆ ที่่� เ ป็็ นรูู ป ธรรมและอ้้ า งอิิ ง ได้้ ป รากฏตั้้� ง แต่่
พ.ศ. ๒๕๐๓ หรืือประมาณ ๖๐ ปีีที่่�ผ่่านมา แต่่เป็็นการ
สำำ�รวจโดยนัักสำำ�รวจชาวต่่างชาติิ รายงานการศึึกษาเรื่่อ� งถ้ำำ��
พบครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. ๒๕๒๘ หรืือกว่่า ๓๖ ปีีมาแล้้ว
โดยมีีการจัั ด ทำำ� เอกสารรายงาน “คู่่�มืื อ การพัั ฒ นา
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��” เป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� ๒๖ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ และพิิมพ์์ครั้้�งที่่� ๒
พ.ศ. ๒๕๓๗ การสำำ�รวจถ้ำำ��ของชาวไทยเริ่่�มพบตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. ๒๕๔๑ หรืือกว่่า ๒๓ ปีีผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบันั
สำำ�หรัับกรมทรััพยากรธรณีีแต่่เดิิมนั้้�น ภารกิิจหนัักไป
ทางการค้้นหาทรััพยากรธรณีีมาใช้้รองรัับด้้านเศรษฐกิิจ
ของประเทศ จนกระทั่่�งปีี พ.ศ. 2545 ที่่�ได้้มีีการแบ่่งส่่วน
ราชการใหม่่ นำำ�ภารกิิจด้้านเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ ภารกิิจด้้าน
น้ำำ�บ
� าดาล และภารกิิจด้้านเหมืืองแร่่ออกไป ที่่�เหลืือให้้มีี
ภารกิิจในการด้้านการอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิเป็็นสำำ�คัญ
ั
ดัังนั้้�นงานปััจจุบัุ นจึึ
ั งหัันมาเกี่่�ยวข้้องกัับทรัพั ยากรธรณีีที่่เ� ป็็น
แหล่่งธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์มากขึ้้น� โดยถ้ำำ��และคาสต์์เป็็น
แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทหนึ่่�ง อย่่างไรก็็ตาม
ได้้มีีการกล่่าวถึึงความสำำ�คััญของความรู้้�ทางธรณีีวิิทยา
ในการใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� ในหนัังสืือประวััติิกรมโลหกิิจ
(กรมทรัั พ ยากรธรณีี) อนุุส รณ์์วัันสถาปนากรมโลหกิิจ
ครบรอบ ๗๒ ปีี วัันที่่� ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนหนึ่่�ง
ความว่่า “การโลหกิิจและภููมิิวิิทยานี้้� เป็็นที่่�รู้้�จัักของ
มนุุษยชาติิมาหลายพัันปีแี ล้้ว นัับตั้้�งแต่่มนุษุ ย์์เริ่่มรู้้
� จั� กั หา
ที่่�อยู่่�อาศััยตามถ้ำำ�� ตลอดมาจนถึึงสมััยที่่�ใช้้หิินเป็็นอาวุุธ
และยิ่่�งคุ้น้� เคยกัันมากเมื่่อ� ถึึงสมััยบรอนซ์์ และมากยิ่่�งขึ้้น�
เมื่่�อถึึงสมััยเหล็็ก และมากที่่�สุุดเมื่่�อถึึงสมััยปรมาณููใน
ปััจจุุบัันนี้้� การที่่�มนุุษย์์รู้้�จัักหาถ้ำำ�� อยู่่�อาศััย แทนที่่�จะ
������������������������������������ ��������������������

อยู่่�กัันใต้้ร่่มไม้้ดัังปฏิิบัติั กัิ นม
ั าแต่่ดั้้ง� เดิิมนั้้น� แสดงให้้เห็็น
ถึึงความรู้้�ของมนุุษย์์ในวิิชาธรณีีวิิทยาอัันตนยังั ไม่่สามารถ
จะอธิิบายได้้ ถ้ำำ�� จะพบมากในเขาหิินชนิิดใด ทำำ�ไมจึึงเกิิด
เป็็นถ้ำำ�� และอัันตรายจากการพัังของถ้ำำ��นั้้น� เกิิดได้้อย่่างไร
มนุุษย์์คงได้้ศึึกษาจนมีีความสามารถที่่�จะบอกได้้ว่่า
ควรจะพัักในถ้ำำ��ชนิิดใด ตรงส่่วนไหนของถ้ำำ�� เมื่่อ� ถึึงคราว
ที่่�จะหาอาวุุธป้้องกัันตััว หรืือเป็็นเครื่่�องมืือในการหากิิน
มนุุษย์์ก็จ็ ะใช้้ความรู้้�ในเรื่่อ� งหิินอัันเกิิดจากประสบการณ์์
ของตน เลืือกหาหิินชนิิดที่่�แข็็งคมมาใช้้เพื่่อ� การนั้้�นๆ” ดัังนั้้�น
แม้้ในขณะที่่�ถ้ำำ��ไม่่ใช่่ภารกิิจโดยตรง แต่่ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
งานสำำ�รวจทำำ�แผนที่่�ธรณีีวิิทยาเหมืือนกััน โดยมีีการระบุุ
ตำำ�แหน่่งของถ้ำำ�ที่่
� พ� บในพื้้�นที่่สำ� ำ�รวจไว้้ในรายงานการสำำ�รวจ
ทำำ�แผนที่่�ธรณีีวิิทยา ในแผนที่่�ธรณีีวิิทยา และในรายงาน
การสำำ�รวจเพื่่�อเก็็บตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์สััตว์์เลี้้�ยงลููก
ด้้วยนมที่่�พบในถ้ำำ��ต่่างๆ มาศึึกษาวิิจััยจนพบเป็็นชนิิดใหม่่
ของโลกหลายถ้ำำ�� เช่่น แพนด้้ายัักษ์์ที่่ถ้ำ� �วิ
ำ� มิ านนาคิิน จัังหวััด
ชััยภููมิิ กระรอกบิินที่่�ถ้ำำ��แก้้ววีี จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสำำ�รวจถ้ำำ��ในแง่่มุุมหรืือมิิติิต่่างๆ
อาจกล่่าวได้้ว่่า เป็็นผู้้�สนใจในเอกลัักษณ์์ของความเป็็นถ้ำำ��
ที่่�มีีความหลากหลายทั้้�งวิิชาความรู้้�และประสบการณ์์ อาทิิ
นัักสำำ�รวจและนัักท่่องเที่่�ยวในรููปแบบผจญภััยที่่�สนใจเข้้าไป
ค้้นหาสิ่่�งมหััศจรรย์์ภายในถ้ำำ�� และถ่่ายทอดประสบการณ์์
ความยากลำำ�บากและการเข้้าถึึงในรููปของการจััดทำำ�ชุดุ ข้้อมููล
และแผนที่่�ลายแทงในรููปแบบของแผนผัังถ้ำำ�� นัักถ่่ายภาพที่่�
มุ่่�งเน้้นความสวยงาม ลัักษณะแปลกตาของหิินถ้ำำ��หลายๆ
แห่่งที่่�มีีลัักษณะโดดเด่่นเป็็นหนึ่่�งเดีียว นัักถ้ำำ�วิ
� ิทยาและ
นัักวิิชาการในสาขาต่่างๆ ทั้้�งด้้านกายภาพ ชีีวภาพ โบราณคดีี
หรืือศิิลปวััฒนธรรม ที่่�สนใจเข้้าไปศึึกษา แปลความหมาย
และถ่่ายทอดคุุณค่า่ ทางวิิชาการที่่�พบในถ้ำำ��ตามบริิบทของตน
เป็็นต้้น และเมื่่�อปััจจุุบัันประเทศไทยได้้เริ่่�มมีีการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� อย่่างบููรณาการภายใต้้กรอบนโยบายของคณะ
กรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ข้้อมููลและ
องค์์ความรู้้�ในเรื่่�องการสำำ�รวจถ้ำำ��ได้้เพิ่่�มมิิติิการบริิหารโดย
การมีีส่่วนร่่วม จึึงเริ่่ม� มีีผู้้�เชี่่ย� วชาญทางด้้านนโยบาย การจััดทำำ�
ฐานข้้อมููล การสร้้างการรัับรู้้� และการมีีส่่วนร่่วม เข้้ามามีี
บทบาทการต่่อเติิมมิิติด้ิ า้ นการบริิหารจััดการในประวััติศิ าสตร์์
การดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ของประเทศไทย
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การมีีผู้้�เชี่่ย� วชาญหรืือผู้้�มีีความเกี่่�ยวข้้องที่่�สนใจในแง่่มุมุ
ต่่างๆ ในเรื่่�องของถ้ำำ��หรืือสิ่่�งที่่�อยู่่�ในถ้ำำ�� ตามที่่�ได้้กล่่าวมา
ข้้างต้้น ต่่างมีีข้้อมููล องค์์ความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�พิิเศษ
หาได้้ยากยิ่่�ง เป็็นองค์์ความรู้้�เฉพาะบุุคคล หากได้้ทำ�ำ การ
รวบรวมไว้้ ก็็จะเสมืือนเป็็นสารานุุกรม (Encyclopedia)
ขนาดย่่อมในเรื่่�องถ้ำำ��ของประเทศไทยที่่�ทรงคุุณค่่า ข้้อมููล
ไม่่สูญ
ู สลายไปตามกาลเวลา และมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับ
การเป็็นแหล่่งข้้อมููลเพื่่�อการศึึกษาค้้นคว้้าและการทำำ�งาน
เกี่่�ยวกัับระบบถ้ำำ��และคาสต์์
หนัั ง สืื อ ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ ใ นประเทศไทยฉบัั บนี้�้
ประกอบด้้วยบทความรวมทั้้�งสิ้้�น 70 บทความ จากผู้้�เขีียน
68 ท่่าน โดยมีีสาระสำำ�คััญแบ่่งเป็็น ๖ ตอน ดัังนี้้�
• ตอนที่่� ๑ มุุมมองเกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญระบบถ้ำำ��
และคาสต์์อัันเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ทรงคุุณค่่า
ของมนุุษยชาติิและการบริิหารจััดการอย่่างยั่่�งยืืน
ในระดัับประเทศและระดัับสากล ผ่่านสารจาก
รัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมในฐานะประธานคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ปลััดกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม และ President
of International Union of Speleology
• ตอนที่่� ๒ บทบรรณาธิิการ ประกอบด้้วย บทนำำ�
ความเป็็นมาของการจััดทำำ�หนัังสืือฉบัับนี้�้ เรื่่อ� งราว
ความเป็็นมาของปีีสากลแห่่งถํ้้�าและคาสต์์ที่่ส� ะท้้อน
ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ�� และคาสต์์ในระดัับนานาชาติิ
และวิิ วัั ฒ นาการของการดำำ� เนิิ น งานเกี่่� ย วกัั บ
ระบบถํ้้�าและคาสต์์ในประเทศไทยผ่่านการนำำ�เสนอ
ในรููปของกาลานุุกรมเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญ
• ตอนที่่� ๓ วรรณกรรมจากประสบการณ์์การทำำ�งาน
การศึึกษาค้้นคว้้าของผู้้�เกี่่�ยวข้้องในสาขาต่่างๆ
ที่่�ถ่่ายทอดเป็็นบทความด้้านถ้ำำ��วิิทยา ธรณีีวิิทยา
และงานสำำ�รวจ นิิเวศวิิทยา โบราณคดีี วััฒนธรรม
การท่่องเที่่�ยว ผจญภััย ภััยคุุกคามต่่อทรััพยากรถ้ำำ��

อุุ บัั ติิภัั ย จากถ้ำำ�� และการบริิ ห ารจัั ด การภายใต้้
ข้้อกฎหมายหรืืออำำ�นาจหน้้าที่่�ของหน่่วยงานในระยะ
ที่่�ผ่่านมา
• ตอนที่่� ๔ เหตุุการณ์์ ๑๓ หมููป่า่ ติิดถ้ำำ��ในวนอุุทยาน
ถํ้้�าหลวง–ขุุนนํ้้�านางนอน กัับปฏิิบััติิการกู้้�ภััยครั้้�ง
ประวััติิศาสตร์์ที่่�โลกต้้องจำำ� กล่่าวถึึงการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในภาวะวิิกฤติิ การบััญชาการเหตุุการณ์์
การปฏิิบััติิการของทหารหน่่วยซีีล งานวิิศวกรรม
สนัับสนุนุ การกู้้�ภััย การสรุุปบทเรีียนอุุบัติั ภัิ ยั ถํ้้�าหลวง
และแนวทางการวางแผนการพััฒนาและบริิหาร
จััดการถ้ำำ��หลวงในอนาคต
• ตอนที่่� ๕ ปฐมบทของการปฏิิรูปู การบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��ของประเทศไทย กล่่าวถึึงความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องมีี
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
เพื่่�อเป็็นกลไกการบริิหารจััดการถ้ำำ��อย่่างบููรณาการ
มุุมมองการบริิหารระบบถํ้้�าและคาสต์์แบบองค์์รวม
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในมุุมมองของนัักวิิทยาศาสตร์์
ด้้านถ้ำำ�� การพััฒนากรอบการประเมิินระบบถํ้้�าระดัับ
ยุุทธศาสตร์์ การวางแผนและการบริิหารจััดการ
ระบบถํ้้�าโดยใช้้พื้้นที่่
� เ� ป็็นฐาน คาสต์์หินปู
ิ นกั
ู บศั
ั กั ยภาพ
ในการพััฒนานํ้้�าใต้้ดิิน การใช้้ถ้ำำ��เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
สํําหรัับโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น การศึึกษาข้้อกฎหมาย
การคุ้้�มครองและบริิหารจััดการถํ้้�าในนานาประเทศ
มุุมมองและประสบการณ์์สากลเกี่่ย� วกัับการท่่องเที่่�ยว
ถ้ำำ�� มุุมมองถํ้้�าไทยสู่่�มรดกโลก
• ตอนที่่� ๖ บทส่่งท้้าย ซึ่ง่� จะเป็็นเรื่่อ� งข้้อมููลสรุุปสาระ
สำำ�คัญ
ั ของหนัังสืือจากกองบรรณาธิิการ นามานุุกรม
ผู้้�เขีียนบทความและภาพท้้ายเล่่ม
ในนามของกองบรรณาธิิการ ผมขอขอบคุุณ นายวราวุุธ
ศิิลปอาชา รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ประธานคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์ ปลััดกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ประธานคณะอนุุกรรมการ

นโยบายและการมีีส่่วนร่่วม ในคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์ สมาชิิก
วุุฒิิสภา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ประธานคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิคนแรก นายวีีระศัักดิ์์� โควสุุรััตน์์ สมาชิิก
วุุฒิสิ ภา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา
นายปองพล อดิิเรกสาร นัักธรรมชาติิวิทิ ยาผู้้�จัดั ทำำ�และดำำ�เนิิน
รายการสารคดีีมหััศจรรย์์ถ้ำำ��ไทยเผยแพร่่ในสื่่�อโทรทััศน์์ อดีีต
รองนายกรััฐมนตรีี ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ เดชา บุุญค้ำำ��
ราชบััณฑิิตและศิิลปิินแห่่งชาติิ ผู้้�เป็็นหัวั หน้้าคณะจััดทำำ�คู่่�มือื
การพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��ครั้้ง� แรกในประเทศไทย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ทิวิ า ศุุภจรรยา อาจารย์์นักั ธรณีีวิิทยาอาวุุโส
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ประยุุกต์์
ใช้้ในด้้านการศึึกษาวิิจัยั สภาพแวดล้้อมและพััฒนาการ และ
ผู้้�ก่่อตั้้�งสถาบัันถิ่่�นฐานไทย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์
เลิิศทััศนีีย์์ อดีีตอาจารย์์ภาควิิชาธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดหลัักสููตรถ้ำำ��วิิทยาเป็็น
ครั้้�งแรกในประเทศไทย นายณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดปทุุมธานีี อดีีตผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย
ในฐานะผู้้�บััญชาการศููนย์์อำำ�นวยการร่่วมค้้นหาผู้้�สููญหาย
ในวนอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� หลวง-ขุุนน้ำ��น
ำ างนอน ดร.ทศพร
นุุชอนงค์์ ประธานคณะทำำ�งานจััดทำำ�แผนแม่่บทการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� อดีีตอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี และอดีีตนายก
สมาคมธรณีีวิิทยาแห่่งประเทศไทย ดร.ธเนศ วีีระศิิริิ นายก
วิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
นายพััลลภ กฤตยานวััช ที่่�ปรึึกษาอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
ประธานคณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ��
ผู้้�ก่่อกำำ�เนิิดชมรมถ้ำำ�วิ
� ิทยาไทย นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์
อดีีตผู้้�เชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านการบริิหารจััดการแหล่่งอนุุรักั ษ์์

ธรณีีวิิ ท ยา กรมทรัั พ ยากรธรณีี ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นการ
สำำ�รวจถ้ำำ�� อดีีตผู้้�ตรวจราชการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม นายนเรศ สััตยารัักษ์์ นัักธรณีีวิิทยา
อาวุุโส อดีีตผู้้�ตรวจราชการกระทรวงพลัังงาน และอดีีต
นายกสมาคมธรณีีวิิทยาแห่่งประเทศไทย Mr. Martin
Ellis ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการนโยบายการบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ ผู้้�มีีประสบการณ์์สำำ�รวจถ้ำำ�� มีีฐานข้้อมููลและ
แผนที่่�ถ้ำ�ำ�มากที่่�สุุดในประเทศไทย และผู้้�เขีียนบทความที่่�
ทรงคุุณค่า่ ทุุกท่่าน สุุดท้้ายขอขอบคุุณ Prof. Dr. George Veni
ประธาน International Union of Speleology ที่่�กรุุณา
ให้้ เ กีียรติิ เ ขีียนคำำ�นำำ�ส ะท้้ อ นคุุ ณค่่ า ของหนัั ง สืื อ เล่่ ม นี้้�
ตลอดจนเจตนารมณ์์ของปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ ที่่�มุ่่�งเน้้น
การสำำ�รวจ การทำำ�ความเข้้าใจ และการปกป้้องถ้ำำ��และคาสต์์
อัันเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่ายิ่่�งของโลก
ท้้ายที่่�สุดุ นี้้� ผมขอขอบคุุณกองบรรณาธิิการ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง นางเบ็็ญจา เสกธีีระ อดีีตผู้้�เชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้านการ
บริิหารจััดการแหล่่งซากดึึกดำำ�บรรพ์์ และนางสาวจุุฑามาศ
จัันแปงเงิิน นัักธรณีีวิิทยาปฏิิบัติั กิ าร ซึ่ง่� ทำำ�หน้้าที่่�ในการตรวจ
ทบทวนทุุกบทความของหนัังสืือ ขอบคุุณผู้้�ประสานงาน
และผู้้�สนัับสนุนทุ
ุ กุ ท่่าน ที่่�ทำำ�ให้้หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์
ในประเทศไทย” ฉบัับนี้สำ้� ำ�เร็็จลุลุ่ ว่ งด้้วยดีี หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ว่่าหนัังสืือที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือร่่วมใจในการทำำ�งาน
อย่่างยาวนานของเครืือข่่ายพัันธมิิตรถ้ำำ��ฉบัับนี้�้ จะเป็็น
แหล่่งอ้้างอิิงทางวิิชาการที่่�มีีคุณค่
ุ า่ เพื่่�อประโยชน์์ในการค้้นคว้้า
ทางวิิชาการ การบริิหารงานและการศึึกษาประวััติคิ วามเป็็นมา
ของการดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ของประเทศไทย
สืืบไป

ดร.สมหมาย เตชวาล
อดีีตอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
บรรณาธิิการบริิหาร
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บทนำ�
กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นหน่่วยงานภายใต้้กลุ่่�มภารกิิจ
ทรััพยากรธรรมชาติิของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ได้้ รัั บ มอบหมายให้้ ศึึ กษาวิิ จัั ย
� เป็็นทรััพยากรทางกายภาพที่่�สำ�ำ คััญ
ทรััพยากรถ้ำำ�� ซึ่่ง
และมีีความเปราะบางสููง และเป็็นหน่่วยงานบููรณาการ
และขัั บ เคลื่่� อ นการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ยากรถ้ำำ��
ในทุุกมิิติิ ภายใต้้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ซึ่�่งมีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นประธานคณะกรรมการฯ ร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐ ภาคเอกชน ชุุมชน และประชาชนทั่่�วไป
ตลอดระยะเวลา ๒ ปีี ภายหลัังการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ กรมทรััพยากรธรณีีและ
หน่่วยงานพัันธมิิตรทุุกภาคส่่วน ได้้ร่ว่ มดำำ�เนิินงานตามกรอบ
แนวคิิดการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ระยะที่่� ๑ การปฏิิรูปู การบริิหาร
จััดการถ้ำำ��อย่่างมีีผลสััมฤทธิ์์�ตามแนวนโยบายรััฐบาล โดย
มีีผลผลิิตสำำ�คััญ ประกอบด้้วยนโยบายและแผนแม่่บทการ
บริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� แห่่งชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)
แผนปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� ระยะที่่� ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และการสำำ�รวจและบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��ต้น้ แบบ ๑๑ ระบบถ้ำำ�� รวมทั้้�งมีีความก้้าวหน้้าในด้้านการ
จััดทำำ�ฐานข้้อมููลทางวิิชาการถ้ำำ�� มาตรการ กฎระเบีียบหรืือ
ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความปลอดภััยแก่่ผู้้�เข้้าเยี่่ย� มชมถ้ำำ��
และส่่งเสริิมให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมเชิิงพื้้�นที่่�เพื่่�อพััฒนาถ้ำำ��
ในบริิบทต่่างๆ ที่่�เหมาะสมต่่อพื้้�นที่่� นัับว่่าเป็็นความสำำ�เร็็จ
ที่่�น่่าภููมิิใจเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ผลผลิิตทั้้ง� หมดที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในข้้างต้้น กรมทรััพยากรธรณีี
และเครืือข่่ายพัันธมิิตร ได้้นำำ�มาร้้อยเรีียงและบัันทึึกไว้้
อย่่างสมบููรณ์์ในหนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย”
ฉบัับนี้้� เพื่่�อให้้เป็็นเอกสารเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานใน
อีีกลัักษณะหนึ่่�งที่่�สามารถเข้้าถึึงประชาชนได้้ และเป็็น
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สััญลัักษณ์์ของประเทศไทยในฐานะที่่�เป็็นสมาชิิกเครืือข่่าย
ถ้ำำ��โลก ในวาระการเฉลิิมฉลองปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์
(International Year of Caves and Karst 2021: IYCK
2021) ไปพร้้อมกััน
ท้้ายที่่�สุดุ นี้้� ผมขอขอบคุุณบุคุ ลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน
ทั้้�งกรมทรััพยากรธรณีีและพัันธมิิตรทุุกภาคส่่วน ที่่�ได้้ร่ว่ มมืือกััน
จััดทำำ�หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ในประเทศไทย” ซึ่่�งเป็็น
หนัังสืือที่่�ทรงคุุณค่่า และเป็็นสมบััติิของชาติิที่่�รวบรวม
องค์์ความรู้้�ทางด้้านวิิชาการ ประวััติิความเป็็นมาของการ
ศึึกษาระบบถ้ำำ��และคาสต์์ของประเทศไทย กรอบแนวทาง
และผลการดำำ�เนิินงานในการอนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการถ้ำำ��
โดยการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อประโยชน์์ของประเทศชาติิและ
ประชาชนชาวไทยต่่อไป

	นายพงศ์์บุุณย์์ ปองทอง
อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
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IYCK 2021:

ปีสากลแห่งถ้ำ�และคาสต์
พ.ศ. ๒๕๖๔
นายพััลลภ กฤตยานวััช

่ งจากได้มก
พ.ศ. ๒๕๖๔ นับว่าเป็นปีพิเศษในวงการถ้ำ�และคาสต์ของโลก เนือ
ี ารประกาศ
ให้เป็น “ปีสากลแห่งถ้ำ�และคาสต์” ทีเ่ รียกว่า “IYCK 2021” หรือ International Year
of Caves and Karst 2021 บทความนี้จึงมุ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำ�คัญ
่ งราวและเหตุผลทีม
่ าของการจัดงาน
ของถ้ำ�และคาสต์ในมิตต
ิ า่ ง ๆ รวมทัง
้ สืบสาวถึงเรือ
IYCK 2021 ที่ประเทศฝรั่งเศสและขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในระดับสากล
IYCK 2021 คืืออะไร
ใครคืือผู้้�จััด จััดที่่�ไหน เมื่่�อใด
IYCK ย่่อมาจากคำำ�ว่่า International Year of Caves
and Karst หรืือปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ ที่่�กำำ�หนดจััดในปีี
ค.ศ. 2021 หรืือ พ.ศ. 2564 ซึ่่ง� จะเป็็นเหตุุการณ์์ใหญ่่ระดัับโลก
ที่่อ� งค์์กรถ้ำำ��ในประเทศต่่างๆ ทุุกทวีีปทั่่�วโลกมีีส่่วนร่่วมและ
ให้้การสนัับสนุุน (ดููรายละเอีียดใน www.iyck2021.org)

ปีี ส ากลแห่่ ง ถ้ำำ�� และคาสต์์ จัั ด ขึ้้� น โดย UIS หรืื อ
International Union of Speleology ซึ่่�งเป็็นองค์์กร
ระดัับโลกที่่ปร
� ะกอบด้้วยนักั สำำ�รวจ นัักวิิทยาศาสตร์์ ผู้้�บริิหาร
นัักจััดการ นัักวิิชาการและนัักการศึึกษาที่่ทำ� ำ�งานเกี่่ยวข้
� อ้ งกัับ
ถ้ำำ�� และคาสต์์ ทั้้�งนี้้� มีีองค์์กรระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ
กว่่า 180 องค์์กรทั่่�วโลก ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการจััดงาน
เฉลิิมฉลองปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์นี้้�ในรููปแบบต่่างๆ กััน
รวมทั้้�งประเทศไทยโดยกรมทรััพยากรธรณีีด้้วย
กิิจกรรมใหญ่่สุุดที่่�เป็็นแกนกลางในการฉลองปีีสากล
แห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ พ.ศ. 2564 คืือ งานประชุุมใหญ่่นานาชาติิ
แห่่งถ้ำำ��วิิทยาครั้้�งที่่� 18 (18th International Congress
of Speleology — ICS) ซึ่่�งเดิิมกำำ�หนดจััดในวัันที่่� 25
มิิถุุนายน - 1 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ เมืืองซาวอย
ประเทศฝรั่่�งเศส (Le Bourget-du-Lac, Savoie, France)
�������������������������������������������

แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ทั่่�วโลก
(COVID-19 Pandemic) สำำ�นัักงานใหญ่่ UIS จึึงประกาศ
เลื่่�อนการประชุุมใหญ่่ออกไปเป็็นวัันที่่� 24 - 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565 โดยคาดหวัังว่่า ณ เวลานั้้�น สมาชิิกที่่�สนใจ
จะสามารถมาเข้้าร่่วมการประชุุมด้้วยตััวเองได้้
สำำ� หรัั บ การฉลองปีี ส ากลแห่่ ง ถ้ำำ�� และคาสต์์ พ.ศ.
2564 จะมีีการดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องในสองปีี คืือขยาย
ออกไปครอบคลุุมปีี 2565 ด้้วย ที่่�ผ่่านมา ทาง UIS ก็็ได้้
เปิิดงานเฉลิิมฉลองปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ พ.ศ. 2564
แบบเสมืือนจริิงโดยไม่่ต้อ้ งมาประชุุมโดยตรงไปแล้้ว ผ่่านระบบ
ออนไลน์์ ที่่�เรีียกว่่า the virtual International Year of
Caves and Karst 2021 เมื่่�อวัันที่่� 26 มกราคม พ.ศ. 2564
(ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม: https://uis2021.speleos.fr) โดยมีีการกล่่าว
ถ้้อยแถลงของ Dr. George Veni ประธาน UIS และบุุคคล
สำำ�คัญ
ั ที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารของ UIS และผู้้�นำำ�องค์์กรถ้ำำ�วิ
� ทย
ิ าจาก
หลายประเทศ พร้้อมทั้้�งมีีการบรรยายแสดงให้้เห็็นลัักษณะ
ธรรมชาติิ คุุณค่า่ และความสำำ�คัญข
ั องถ้ำำ�� และคาสต์์ ลงเผยแพร่่
ในเว็็บไซต์์ www.iyck2021.org (ความยาวประมาณ 1
ชั่่�วโมง) และช่่วงท้้ายมีีการนำำ�เสนอวีีดิิทััศน์์เกี่่�ยวกัับปีีสากล
แห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ขนาดความยาว 6.5 นาทีี ที่่น่� า่ สนใจเผยแพร่่
ลงใน YouTube ด้้วย
<<
่ วกับ
สแกนเพื่ อชมวีดิทัศน์เกีย
ปีสากลแห่งถ้ำ�และคาสต์ 2021
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UIS ที่่�เป็็นเจ้้าภาพหลัักในการจััดงาน IYCK คืือใคร
จััดตั้้�งที่่�ไหน เมื่่�อใด มีีวััตถุุประสงค์์อะไร
UIS เป็็นคำำ�ย่่อของชื่่�อจากภาษาฝรั่่�งเศสว่่า Union
Internationale de Spéléologie เขีียนเป็็นภาษาอัังกฤษว่่า
International Union of Speleology และแปลเป็็นภาษาไทย
ว่่า “สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ” หรืือ “สหพัันธ์์
ถ้ำำ��วิทย
ิ านานาชาติิ” จััดตั้้�งขึ้้น� ในปีี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)
สำำ�นักั งานใหญ่่อยู่่�ที่ปร
่� ะเทศสโลวีีเนีีย โดยมีีสถานะเป็็นองค์์กร
ระหว่่างประเทศนอกภาครััฐที่่�ไม่่มุ่่�งแสวงหากำำ�ไรที่่�นัับว่่า
ใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในโลก โดยมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
และแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ทางวิิชาการและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
ระหว่่างนัักถ้ำำ��วิทย
ิ าจากประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก เพื่่�อประโยชน์์
ในการพััฒนาการศึึกษา การวิิจัยท
ั างวิิทยาศาสตร์์ วััฒนธรรม
เศรษฐกิิจ และการประสานงานกิิจกรรมทั้้�งหลายเกี่่�ยวกัับ
ถ้ำำ��วิิทยา ปััจจุุบัันมีีสมาชิิกจาก 54 ประเทศ
ความจริิง “การประชุุมใหญ่่ถ้ำ�วิ
ำ� ทย
ิ าระหว่่างประเทศ”
(International Speleological Congress — ISC) ได้้มีีการ
จััดขึ้้�นมาแล้้ว 3 ครั้้�งในยุุโรปก่่อนที่่�จะเกิิดองค์์กร UIS
โดยครั้้�งแรกจััดขึ้น้� ที่่ก� รุุงปารีีส ประเทศฝรั่่ง� เศส ในปีี ค.ศ. 1953
ครั้้�งที่่ส� องที่่อิ� ติ าลีี (บารีี 1958) ครั้้�งที่่ส� ามที่่อ� อสเตรีีย (เวีียนนา
1961) ต่่อมาในปีี ค.ศ. 1965 จึึงมีีการประกาศธรรมนููญของ
สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิทย
ิ าระหว่่างประเทศ (UIS) ขึ้น้� ในการประชุุมครั้้�งที่่� 4
ที่่เ� มืือง Postojna ประเทศยููโกสลาเวีีย หลัังจากนั้้�น สหพัันธ์์
ถ้ำำ��วิทย
ิ าระหว่่างประเทศ (UIS) ได้้จัดั ให้้มีี “การประชุุมใหญ่่
ถ้ำำ��วิทย
ิ าระหว่่างประเทศ” (International Congress of the
Speleology — ICS) ทุุกรอบสี่่�ปีี โดยเป็็นการรวมตััวของ
นัักวิิทยาศาสตร์์ ผู้้�จััดการ นัักการศึึกษา และนัักสำำ�รวจถ้ำำ��
และคาสต์์จากนานาประเทศ โดยหมุุนเวีียนกัันจััดงานประชุุม
ในประเทศต่่างๆ เช่่น ที่่�เยอรมนีี (1969) เชโกสโลวาเกีีย
(1973) อัังกฤษ (1977) สหรััฐอเมริิกา (1981) และล่่าสุุด
ในปีี ค.ศ. 2017 ที่่ปร
� ะเทศออสเตรเลีีย สำำ�หรัับปีี ค.ศ. 2021
ได้้ย้้อนกลัับมาจััดที่่�ประเทศฝรั่่�งเศสอีีกครั้้�ง ซึ่่�งนอกจาก
การประชุุมใหญ่่แล้้ว ยัังมีีการขยายไปสู่่�งานระดัับนานาชาติิ
โดยประกาศให้้ปีี 2021 เป็็นปีีสากลแห่่งถ้ำำ�� และคาสต์์ด้วย
้
สำำ� หรัั บ การประชุุ ม ใหญ่่ ถ้ำ�วิ
�ำ ิ ทย าระหว่่ า งประเทศ
th
ครั้้�งต่่อไปคืือ ครั้้�งที่่� 19 (19 International Speleological

Congress — ISC) กำำ�หนดจััดให้้มีีขึ้้�นที่่� Belo Horizonte
ประเทศบราซิิล ในปีี ค.ศ. 2025

The Eye of the Earth, The Cetina River Spring
(Izvor Cetine), Croatia

สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิทย
ิ าระหว่่างประเทศ (UIS) บริิหารงานโดย
คณะกรรมการบริิหารสำำ�นัักงาน (The UIS Bureau)
โดยปััจจุุบััน คณะกรรมการบริิหารชุุดปีี ค.ศ. 2017 - 2021
มีี George Veni จากสหรััฐอเมริิกาเป็็นประธาน (President) และ
มีี Fadi Nader จากเลบานอน เป็็นเลขาธิิการ (Secretary
General) มีีสมาชิิกที่่เ� ป็็นผู้้�แทนนัักสำำ�รวจถ้ำำ��หรืือนัักถ้ำำ�วิ
� ทย
ิ า
จากประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกกว่่า 150 ประเทศ นอกจาก
คณะกรรมการบริิหารแล้้ว UIS ยัังมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมาธิิการ
และคณะทำำ�งาน (Commissions and Working Groups)
ขึ้้�นหลายคณะ เช่่น คณะกรรมาธิิการแร่่วิิทยาถ้ำำ�� (Cave
Mineralogy Commission) คณะกรรมาธิิการชีีววิิทยา
(Biology Commission) คณะกรรมาธิิการโบราณคดีี
และบรรพชีีวิินในถ้ำำ�� (Archeology and Paleontology
in Caves Commission) คณะกรรมาธิิการการศึึกษา
(Education Commission) คณะกรรมาธิิการสารสนเทศ
(Informatics Commission) และคณะกรรมการอุุทกธรณีี
วิิ ทย าถ้ำำ�� แบบคาสต์์ แ ละการกำำ� เนิิ ด ของถ้ำำ�� (Karst
Hydrogeology and Speleogenesis Commission)
และคณะกรรมาธิิการประวััติิศาสตร์์ถ้ำ�วิ
ำ� ิทยา (History of
Speleology Commission) เป็็นต้้น

INTERNATIONAL YEAR
OF CAVES AND KARST 2021

	ทำำ�ไมจึึงต้้องจััดให้้มีี IYCK

„Explore, understand and protect“
Organized by the International Union of Speleology

IYCK หรืือปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ จััดขึ้้น� โดย UIS — International Union
of Speleology เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมฉลองและสื่่อ� สารให้้โลกทราบเรื่่อ� งราวเกี่่ยวกั
� บั
ถ้ำำ��และคาสต์์ที่่�เป็็นภููมิิประเทศเขาหิินปููนที่่�เกิิดขึ้้�นรอบโลก แต่่เนื่่�องจากมีีเพีียง
บุุคคลไม่่มากนัักที่่�เข้้าใจถึึงคุุณค่่าอัันยิ่่�งใหญ่่ของถ้ำำ��ที่่�มีีต่่อมนุุษยชาติิ และ
มีีจำำ�นวนมากยัังไม่่ค่่อยรู้้�ว่่าคาสต์์คืืออะไร ทั้้�งๆ ที่่�ถ้ำำ�� คาสต์์ และเขาหิินปููน
มีีส่่วนสำำ�คััญต่่อชีีวิิตของผู้้�คนหลายพัันล้้านคนทั่่�วโลก
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UIS Logo
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EXPLORE a fascinating world within our UNDERSTAND how caves and karst PROTECT caves and karst areas, as many of
world. Through
the IYCK web
page and links
areas
affect your lives. Are you one of the them are being damaged and destroyed.
Variations
permitted
- Color
Version
to partner organizations, you can discover hundreds of millions of people whose Is not an idealistic environmental goal, but
caves and karst. Visit show caves, parks, and water comes from caves? How many foods simple self-protection of human needs
join groups that study them.
do you enjoy
and need which depend on and lives!
REVERSED
karst and animals
like bats?
COLOR VERSION
by Nivaldo Colzato

www.iyck2021.org
COLORS
Logo and Name
- Pantone = Azul 286 C
- RGB = R0, G51, B171
- Hexadecimal = #0033AB

Website
- 70% Black
- RGB: R77, G77, B77
- Hexadecimal = #4D4D4D

การจััดงานปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์จึึงมุ่่�งที่่จ� ะช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�คนจำำ�นวนมาก
ทั่่�วโลกได้้เข้้าใจหรืือตระหนัักรู้้�ในคุุณค่่าของถ้ำำ��และพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศแบบคาสต์์
ที่่�มีีต่่อมนุุษยชาติิมากยิ่่�งขึ้้�น

Union Internationale
de Spéléologie

Variations permitted - Black Version

เป้้าหมายสำำ�คััญของงาน IYCK คืืออะไร
REVERSED
BLACK VERSION

Union Internationale
de Spéléologie

เป้้าหมายหลัักของของงาน IYCK หรืือปีีสากลแห่่งถ้ำำ�� และคาสต์์ คืือการเน้้นให้้เห็็นความสำำ�คััญของการ “Explore,
Understand and Protect” “สำำ�รวจ ทำำ�ความเข้้าใจ และคุ้้�มครอง” ถ้ำำ�� และคาสต์์ในประเทศ โดยมีีการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
Font used in the composition of the UIS Logo
UIS Caption = “Swiss

721 BT Bold”
721 BT”

UIS Address and Website = “Swiss
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1. เสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
ของสาธารณชนเกี่่ยวกั
� บั ถ้ำำ�� และคาสต์์
ที่่ม� าเกี่่ยวข้
� อ้ งสััมพัันธ์์กับั ชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั
ของผู้้�คนในท้้องถิ่่�น ประเทศ และ
ประชากรอีีกหลายพัันล้้านคนทั่่�วโลก
2. ส่่งเสริิมให้้ผู้้�คนมองเห็็นความ
สำำ�คัญข
ั องถ้ำำ��และคาสต์์ผ่า่ นการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้าน
การรัักษาคุุณภาพและปริิมาณน้ำำ�� เพื่่�อ
การเกษตรกรรม การท่่องเที่่�ยวเชิิง
ภููมิิธรณีี หรืือการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
และการคุ้้�มครองมรดกทางธรรมชาติิ
และวััฒนธรรมของชาติิ
3. สาธิิตวิิธีีการให้้เห็็นว่่า การ
ศึึกษาและการจััดการถ้ำำ��และคาสต์์
อย่่างเหมาะสม มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง
ต่่ อ สุุ ข ภาวะทางเศรษฐกิิ จ และ
สิ่่�งแวดล้้อมโลก
�������������������������������������������

4. สร้้ า งขีี ด ความสามารถ
ทางการศึึกษาทั่่�วโลกผ่่านกิิจกรรม
ที่่�มุ่่�งเป้้าไปที่่�วิิทยาศาสตร์์ของถ้ำำ��และ
คาสต์์
5. ส่่ ง เสริิ ม ความตระหนัั ก รู้้�
เกี่่�ยวกัับความเป็็นสหวิิทยาการของ
วิิทยาศาสตร์์และการจััดการถ้ำำ��และ
คาสต์์ และเน้้นว่่าปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
วิิ ทย าศาสตร์์ แ ละการจัั ด การสาขา
ต่่างๆ มีีความจำำ�เป็็นมากขึ้น้� ในการวิิจัยั
การศึึกษา และการปกป้้องคุ้้�มครอง
สิ่่�งแวดล้้อมในอนาคต
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6. เสริิมสร้้างพัันธมิิตรที่่�ยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ากิิจกรรม เป้้าหมาย
และความสำำ�เร็็จในการศึึกษาและการ
บริิหารจััดการถ้ำำ�� จะสามารถดำำ�เนิิน
.org
ต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�wอwwงในอนาคตหลัั
งจาก
.iyck2021
ปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ในปีี 2564

ทั้้� ง นี้้� UIS ได้้ จัั ด ทำำ� เว็็ บ ไซต์์
(www.iyck2021.org) ที่่� ผู้้� ส นใจ
สามารถดาวน์์โหลดข้้อมููล ภาพ โลโก้้
โปสเตอร์์ วิิดีีโอ และอื่่น� ๆ รวมทั้้�งคู่่�มืือ
การวางแผน (Planning Guides)
ที่่�ช่่วยเป็็นแนวทางให้้ประเทศต่่างๆ
นำำ�ไปดำำ�เนิินกิิจกรรมในประเทศของ
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

Križna jama, Slovenia; Photographer: P. Gedei

	ถ้ำำ��และคาสต์์ (Caves and Karst) คืืออะไร
ทำำ�ไมจึึงน่่าสนใจศึึกษา
ถ้ำำ��ในพื้้น� ที่่ภู� มิู ปิ ระเทศแบบคาสต์์ (Karst Caves): ถ้ำำ�� ใน
พื้้�นที่่�ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ เกิิดจากการละลายของหิินปููน
ในแง่่ อุุ ท กวิิ ทย า ถ้ำำ�� ในหิิ น ปูู น เป็็ น ท่่ อ ส่่ ง น้ำำ�� ธรรมชาติิ
ในชั้้�นหิินอุ้้�มน้ำำ�� (Karst Aquifers) โดยถ้ำำ�� เริ่่�มต้้นก่่อกำำ�เนิิด
เมื่่�อน้ำำ��ไหลผ่่านรอยร้้าวหรืือรอยแยกขนาดเล็็กในระยะแรกๆ
และค่่อยๆ ละลายผนัังของหิิน จนกระทั่่�งเมื่่�อรอยแยก
ขยายตััวกว้้างขึ้้�น กระแสน้ำำ��จะเพิ่่�มขึ้้�นและซึึมลึึกเข้้าไปใน
หิินของภููเขา เมื่่�อรอยแยกกว้้างขึ้้�นประมาณ 10 มม.
จะเรีียกว่่าเป็็น “ท่่อน้ำำ��” (conduit) จากผลลััพธ์์ของการ
กระทำำ�ป้้อนกลัับไปมา จะเร่่งการละลายของท่่อให้้มีีขนาด
ใหญ่่มากขึ้้�น จนพอที่่�มนุุษย์์จะสามารถเข้้าไปได้้ ท่่อน้ำำ��นี้้�
จึึงเรีียกกัันว่่า “ถ้ำำ��” (caves)
ถ้ำำ��ก่อ่ ตััวขึ้น้� ได้้ง่า่ ยที่่สุ� ดุ ในพื้้�นที่่ภู� เู ขาหิินปููนที่่น้ำ� ��ำ สามารถ
จะเจาะแทรกไปในหิินได้้ สำำ�หรัับรููปร่่าง ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง และ

การกระจายของทางเดิินในถ้ำำ�� ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของหิิน
(ชั้้น� ของหิินที่่ล� ะลายได้้ยากหรืือง่่าย) โครงสร้้างทางธรณีีวิิทยา
(Geologic Structure) (เช่่น ตำำ�แหน่่ง การกระจายตััว และ
ประเภทของรอยแยกและการคดงอของหิิน) และสภาพ
น้ำำ�� ใต้้ดินิ (Groundwater Conditions) ได้้แก่่ องค์์ประกอบ
ทางเคมีี ความเร็็วและปริิมาณน้ำำ��บนชั้้น� ผิิวดินิ และชั้้น� ใต้้ดินิ
ประติิมากรรมถ้ำำ�� (Speleothems): ถ้ำำ��ทั้้�งหลาย
โดยเฉพาะถ้ำำ��หิินปููน มัักจะมีีประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�สวยงาม
แปลกตาจากการตกตะกอนพอกพููนของแร่่ทุุติิยภููมิิ เช่่น
หิินงอก หิินย้้อย เสาหิินและรููปทรงอื่่�นๆ ที่่มีีรู
� ูปร่า่ งลัักษณะ
สีีสััน อายุุ และแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ต่่างกััน ประติิมากรรมถ้ำำ��
ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยแคลไซต์์ (CaCO3) ซึ่่�งเป็็นแร่่ธาตุุ
หลัักในหิินปููนที่่�ก่่อตััวเป็็นถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้� มีีการพบว่่าในถ้ำำ��มีีแร่่
มากกว่่า 140 ชนิิดที่่แ� ตกต่่างกััน แต่่ส่ว่ นใหญ่่จะเกี่่ยวข้
� อ้ งกัับ

แคลเซีียมคาร์์บอเนตและยิิปซัมั มากที่่สุ� ดุ รููปร่า่ งและขนาด
ที่่�หลากหลายของประติิมากรรมถ้ำำ�ถู
� ูกกำำ�หนดโดยความ
แตกต่่างในการไหลของน้ำำ�� ปฏิิกิริิ ยิ าทางเคมีี การไหลเวีียน
ของอากาศ การกระเด็็น การระเหย ดิินและพืืชปกคลุุม
บนพื้้�นผิิว ภููมิิอากาศในถ้ำำ�� จุุลิินทรีีย์์ และรููปแบบของการ
ตกผลึึกของแร่่ธาตุุ ส่่วนสีีสัันจะขึ้้น� อยู่่�กัับการมีีอยู่่�ของไอออน
และสารประกอบที่่�ละลายในน้ำำ��
ประติิมากรรมถ้ำำ��มีีอายุุต่่างกัันตั้้�งแต่่อายุุน้้อยที่่�สุุด
ไม่่กี่ปี่� ที่ี ยั่� งั คงเจริิญเติิบโต จนถึึงอายุุนับั แสนหรืือหลายล้้านปีี
เมื่่�อศึึกษาตามอายุุของถ้ำำ�� จะเผยให้้เห็็นรายละเอีียดที่่น่� า่ ทึ่่�ง
เกี่่�ยวกัับสภาพอากาศและสภาพที่่�มีีอยู่่�บนพื้้�นผิิวเมื่่�อหลาย
พัันปีีก่่อน จนกระทั่่�งนัักวิิทยาศาสตร์์ด้้านภููมิิอากาศทั่่�วโลก
ต่่างตระหนัักดีีว่่าถ้ำำ�มีีบั
� นั ทึึกสภาพอากาศของโลกในอดีีตที่่ดีี�
ที่่สุ� ุด (The Best Records of Past Climates)
ถ้ำำ��ในมิิติชีิ วี วิิทยา: นอกจากถ้ำำ��จะน่่าสนใจศึึกษาในมิิติิ
ทางอุุทกวิิทยาและธรณีีวิิทยาแล้้ว ยัังมีีมิิติทิ างชีีววิทย
ิ าที่่น่� า่
ศึึกษาวิิจััยด้้วย เนื่่�องจากถ้ำำ��เป็็นระบบนิิเวศพิิเศษ มีีสภาพ
แวดล้้อมแบบสุุดโต่่ง เป็็นสภาพไร้้แสง มืืดสนิิท ความชื้้น� สููง
และอุุณหภููมิเิ กืือบคงที่่� กระนั้้�นถ้ำำ�ก็
� ยั็ งั เป็็นถิ่่�นที่่อ� ยู่่�อาศััยของ
สััตว์์ถ้ำำ�� (Cave-dwelling Animals) และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�นๆ ใน
เขตโซนต่่างๆ ของถ้ำำ�� โดยเฉพาะสััตว์ถ้ำ์ �ำ� ในกลุ่่�มโทรโกลไบท์์
(Troglobitic Fauna) หลากหลายชนิิด จะต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สภาวะแวดล้้อมเฉพาะเหล่่านี้้� โดยการพััฒนาพฤติิกรรม
และวิิวัฒ
ั นาการลัักษณะทางกายภาพที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการอยู่่�รอด
ตััวอย่่างเช่่น การมีีสีีขาว เนื่่�องจากการสููญเสีียสีีผิิว มีีดวงตา
เสื่่�อมสภาพหรืือไม่่มีีเลย และแขนขาที่่ย� าวขึ้้น� จนกลายเป็็น
สััตว์์ที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��อย่่างถาวรแท้้จริิง (Troglobionts)
เพราะต้้องใช้้ชีีวิิตในถ้ำำ��ตลอดชีีพ ไม่่สามารถอยู่่�รอดบน
พื้้�นผิิวนอกถ้ำำ��ได้้ ในบางพื้้�นที่่�มีีสััตว์์ถ้ำำ��บางชนิิดที่่�หายาก
และเป็็นสััตว์์เฉพาะถิ่่�น (Endemic) เท่่านั้้�น

INTERNATIONAL CAVE ANIMAL
of the Year 2021

cave beetles

The International Cave Animal of the Year raises attention
for the little-known zoological diversity in subterranean
habitats in general and with an international focus, thus
contributing to global awareness of cave protection.

It is part of the International Year of Caves and Karst (IYCK)
and an initiative of the International Union of Speleology
(UIS). The UIS is comprised of 54 member nations which
support the International Year of Cavesand Karst.
The UIS hosts the International Congress of Speleology
which will be held in Savoie-Technolac, Le Bourget du
Lac, Savoie, France in July 2021. It will be expanded into
the major international event that will celebrate the
International Year of Caves and Karst.

https://uis2021.speleos.fr/

The IUCN Species Survival Commission Cave Invertebrate
Specialist Group supplies information on endangered
cave animals.

www.iucn.org

Different species around the world will be declared
as national cave animals of the year for 2021. To learn
about them, the cave beetles on this flyer, and for more
information about the International Year of Caves and
Karst, visit:

ในปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ พ.ศ. 2564 (IYCK 2021)
www.iyck2021.org
UIS ประกาศเป็็
นครั้้�งแรกให้้เป็็นปีีสััตว์์ถ้ำ�ำ� สากลแห่่งปีี
(International Cave Animal of the Year) ด้้วย ซึ่่ง� คาดว่่า
จะสร้้างความสนใจตื่่�นตััวกันั ทั่่�วโลกเกี่่ยวกั
� บั ความหลากหลาย
ของสััตว์์ถ้ำำ��ที่่�ไม่่ค่่อยมีีใครรู้้�จัักมากนััก และหัันมาให้้ความ
สำำ�คัญกั
ั บั แหล่่งที่่อ� ยู่่�อาศััยใต้้พิภิ พ (Subterranean Habitats)
�������������������������������������������

INTERNATIONAL YEAR
OF CAVES AND KARST 2021
„Explore, understand and protect“
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

มากขึ้น้� และจะมีีส่่วนทำำ�ให้้ทั่่ว� โลกตระหนัักรู้้�ถึึงความจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วนในการปกป้้องคุ้้�มครองถ้ำำ��ด้้วย (Urgent Need for
Cave Protection)
ถ้ำำ��ในมิิติโิ บราณคดีี ศาสนาและวััฒนธรรม: นอกจาก
จะต้้องเข้้าใจถ้ำำ�� ในมิิติทิ างอุุทกวิิทยา ธรณีีวิิทยา และชีีววิทย
ิ า
แล้้ว ถ้ำำ��ยัังมีีมิิติิอื่่�นๆ ที่่�น่่าสนใจศึึกษาด้้วย เช่่น มิิติิทาง
“โบราณคดีีถ้ำำ�� ” (Cave Archaeology) ซึ่่ง� เป็็นศาสตร์์ที่เ่� น้้น
ศึึกษาซากมนุุษย์์และวััตถุสิุ่่ ง� ของในถ้ำำ�� และการใช้้ประโยชน์์ถ้ำ�ำ�
ด้้านต่่างๆ ของมนุุษย์์ถ้ำำ��ในอดีีต นอกจากนี้้� ยัังมีีการศึึกษา
เรื่่�องซากดึึกดำำ�บรรพ์์ในถ้ำำ�� ที่่�เรีียกว่่าวิิชา “บรรพชีีวิินวิิทยา
ถ้ำำ��” (Cave Paleontology) ทั้้�งนี้้� เพราะว่่ามีีถ้ำำ��จำำ�นวนมากใน
หลายพื้้�นที่่ยั� งั สามารถเก็็บรัักษาและปกป้้องซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ที่่�ละเอีียดอ่่อนได้้เป็็นเวลาหลายพัันปีี

Krabi Thailand

อนึ่่�ง ในขณะที่่ผู้� ้�คนมัักนึึกถึึง “มนุุษย์์ถ้ำ�ำ� ” (Cave Man)
ที่่อ� าศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� แต่่แหล่่งโบราณคดีีในถ้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่ไม่่ได้้ถูกู
ใช้้เป็็นบ้้านเรืือนของมนุุษย์์แล้้ว การใช้้งานที่่แ� พร่่หลายที่่สุ� ดุ
อย่่างหนึ่่�งคืือการใช้้ประโยชน์์จากน้ำำ�� ในถ้ำำ��ที่่มีีลำ
� ำ�ธารไหลผ่่าน
ซึ่่ง� ชาวบ้้านหลายท้้องถิ่่�นมัักมองเห็็นถ้ำำ��เป็็นเรื่่อ� งมหััศจรรย์์
บางท้้องที่่ก็� ม็ องว่่าถ้ำำ��เป็็นพื้้�นที่่ดิ� นิ แดนลึึกลัับหรืือศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ �
ในวััฒนธรรมแห่่งอดีีตทั่่�วโลก ถ้ำำ��หลายพัันแห่่งถููกใช้้เพื่่�อ
ประกอบพิิธีีกรรมทางศาสนามาเป็็นเวลาหลายพัันปีี และ
ถ้ำำ��อื่่�นๆ บางแห่่งก็็ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในทางการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ เช่่น การเก็็บหามููลค้้างคาวทำำ�ปุ๋๋ย� การหาแร่่ธาตุุ
เหล็็กไหล เป็็นต้้น

คาสต์์ (Karst): คาสต์์เป็็นภููมิิลัักษณ์์ (Landscape)
รููปแบบหนึ่่�งที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ประมาณร้้อยละ 20 ของ
พื้้�นผิิวโลก ภููมิิประเทศแบบคาสต์์มีีลัักษณะพิิเศษทั้้�งสภาพ
พื้้�นผิิวภููเขา สภาพทางอุุทกวิิทยาของน้ำำ�� และลัักษณะของ
แร่่หิินใต้้ดิิน คาสต์์ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการละลายของหิิน
บางชนิิดอย่่างช้้าๆ เป็็นเวลาหลายพัันปีี แต่่ส่ว่ นใหญ่่ก่อ่ ตััว
ในหิินคาร์์บอเนต (ได้้แก่่ หิินปููน โดโลไมต์์ และหิินอ่่อน)
โดยน้ำำ�� ฝนที่่�มีีสภาพเป็็นกรดอย่่างอ่่อนเพราะได้้ละลายเอา
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศเข้้าไว้้ ทำำ�ให้้สามารถ
ละลายหิินเหล่่านั้้�นได้้ ในสภาพอากาศที่่แ� ห้้ง คาสต์์อาจจะก่่อตััว
บนหิินระเหย (ยิิปซัมั แอนไฮไดรต์์ และเฮไลต์์/เกลืือสิินเธาว์์)
ซึ่่�งละลายได้้ แม้้ว่่าน้ำำ��จะไม่่เป็็นกรด ในบางกรณีีคาสต์์ก็็
อาจจะก่่อตััวในหิินชนิิดอื่่น� เช่่น หิินทรายที่่มีี� สารคาร์์บอเนต
มาเชื่่�อมประสาน หรืือหิินทรายเนื้้�อปููน (Calcareous
Sandstone) ทั้้�งนี้้� ถ้ำำ��เป็็นลัักษณะหนึ่่�งของภููมิปร
ิ ะเทศแบบ
คาสต์์ที่่�รู้้�จัักกัันดีีที่่�สุุด และมัักจะก่่อตััวเป็็นระบบระบายน้ำำ��
ใต้้ดิินโดยกระบวนการละลาย
คำำ�ว่่า “Karst” มีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากภาษาสโลวีีเนีียว่่า
“Kras” หมายถึึงพื้้�นผิิวที่่เ� ป็็นหิินซึ่่ง� ก่่อตััวและพััฒนาบนหิินปููน
นอกจากนี้้�ยังั เป็็นชื่่อ� เรีียก “ที่่ร� าบสููงคาสต์์” (Kras Plateau)
ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� ส่่วนใหญ่่ในสโลวีีเนีียและบางส่่วนของอิิตาลีี ทั้้�งนี้้�
ที่่�ราบสููง Kras Plateau ในสโลวีีเนีียนัับว่่าเป็็นพื้้�นที่่�อ้้างอิิง
แบบคลาสสิิกสำำ�หรัับการอธิิบายภููมิิประเทศแบบคาสต์์
แม้้ว่่า ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ จะมีีการกระจายอย่่าง
กว้้างขวางในภููมิิภาคต่่างๆ ของโลกในระดัับสากลและมีี

ความสำำ�คัญ
ั มาก แต่่ก็มีี็ เพีียงไม่่กี่ค่� นที่่รู้้�� เรื่่อ� งเกี่่ยวกั
� บั คาสต์์
ทั้้�งนี้้� เพราะว่่าคาสต์์ส่่วนใหญ่่มัักจะมองเห็็นภายนอกว่่ามีี
สภาพแห้้งแล้้งโดยกระแสน้ำำ�� บนพื้้�นผิิวมีีน้้อยหรืือไม่่มีีเลย
แต่่ตััวโถงถ้ำำ��จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นระบบน้ำำ��ใต้้ดิินแทน ลัักษณะ
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ที่่�สำำ�คััญที่่�พบเห็็น ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ลาย
ตะแกรง (Karren) แอ่่งหลุุมยุุบ (Dolines) ที่่ร� าบหุุบเขาหลุุมยุุบ
(Poljes) หุุบเขาตาบอด (Blind Valleys) ทะเลสาบมีีน้ำำ�� ไม่่ตลอดปีี
(Intermittent Lakes) น้ำำ��มุุดหรืือลำำ�ธารจมหาย (Sinking
Streams) น้ำำ��พุุขนาดใหญ่่ (Large Springs) แม่่น้ำำ��ใต้้ดิิน
(Subterranean Rivers) และเถื่่อ� นถ้ำำ�� (Caves) ซึ่่ง� ภููมิปร
ิ ะเทศ
เหล่่านี้้�จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นส่่วนต่่างๆ ในระบบระบายน้ำำ��คาสต์์
(Karst Drainage Systems) ที่่�ขัับเคลื่่�อนน้ำำ�� ลงสู่่�ใต้้ดิิน
ผ่่านชั้้�นใต้้ผิิวดิินมวลหิินและกลัับสู่่�พื้้�นผิิวดิินอีีก

คาสต์์เป็็นภููมิปร
ิ ะเทศหรืือภููมิลัิ กั ษณ์์ทางธรณีีแบบหนึ่่�ง
ที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ประมาณร้้อยละ 20 ของพื้้�นผิิวโลก
คาสต์์ก่่อตััวขึ้้�นโดยการละลายของพื้้�นหิินบนภููเขาหิินปููน
โดยการกระทำำ�ของน้ำำ��ฝน ทั้้�งนี้้� บนพื้้�นผิิวภููเขาจะมีีลัักษณะ
ภููมิิสััณฐานหลายรููปแบบ ซึ่่�งทำำ�ให้้คนทั่่�วไปรู้้�จัักได้้ยาก
บางส่่วนมีีความสวยงามและแปลกตาน่่าทึ่่�ง ทั้้�งนี้้� ภููมิปร
ิ ะเทศ
แบบคาสต์์ส่ว่ นใหญ่่มักั จะมีีเถื่่�อนถ้ำำ�� ที่่ถู� กู ซ่่อนไว้้ไม่่ให้้มองเห็็น
ได้้ง่่ายอีีกด้้วย
ถ้ำำ��และคาสต์์นับั ว่่าเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่ปร
่� ะเมิินค่่า
ไม่่ได้้ ถ้ำำ��หลายร้้อยแห่่งเปิิดให้้ท่่องเที่่�ยวทั่่�วโลก หลายแห่่ง
อยู่่�ในพื้้�นที่่�แหล่่งมรดกโลก และมีีนัักท่่องเที่่�ยวประมาณ
150 ล้้านคนเยี่่�ยมชมถ้ำำ��ในแต่่ละปีี ซึ่่�งช่่วยสนัับสนุุน
เศรษฐกิิจของประเทศอย่่างมาก ทั้้�งนี้้� ชั้้น� น้ำำ�� บาดาลในพื้้�นที่่�
คาสต์์หรืือชั้้น� หิินอุ้้�มน้ำำ��ของคาสต์์ เป็็นแหล่่งที่่มีี� การให้้น้ำ��ดื่่
ำ ม�
ประมาณร้้อยละ 10 ของโลก รวมถึึงบางแห่่งเป็็นแอ่่งน้ำำ��
ธรรมชาติิ น้ำำ��ซึึม น้ำำ��ซัับ น้ำำ��ผุุด บ่่อน้ำำ��และน้ำำ��พุุที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ในโลกด้้วย
ถ้ำำ��และคาสต์์เป็็นถิ่่�นที่่อ� ยู่่�อาศััยของสััตว์ใ์ นระบบนิิเวศ
ที่่�มีีความหลากหลาย มีีคุุณค่่าสำำ�คััญ และหายากมากที่่สุ� ุด
ในโลกด้้วย หลายแห่่งเป็็นบ่่อเกิิดหรืือมีีการสนัับสนุุนความ
หลากหลายทางนิิเวศวิิทยาทั้้�งบนดิินและใต้้ดิิน แหล่่ง
วััฒนธรรมและโบราณคดีีที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในโลกมัักพบในถ้ำำ��
และถ้ำำ��เพิิงผา ถ้ำำ��และคาสต์์จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
ทุุกสัังคมอย่่างยิ่่�ง

	ถ้ำำ��และคาสต์์มีีคุุณค่่าและ
ความสำำ�คััญอย่่างไร
นัับตั้้�งแต่่สมััยโบราณ นัักสำำ�รวจ นัักวิิทยาศาสตร์์ แม้้แต่่
ชาวบ้้านและผู้้�คนทั่่�วไปต่่างเห็็นคุุณค่า่ ของภููมิทัิ ศั น์์แบบคาสต์์
อย่่างสููงในฐานะบ่่อเกิิดแห่่งโถงถ้ำำ��และผืืนน้ำำ��มหาศาล
ปััจจุุบััน “Karst - คาสต์์” และ “Caves - ถ้ำำ�� ” ได้้รัับ
การยอมรัับทั่่�วโลก โดยองค์์กรระดัับโลก เช่่น UNESCO,
IUCN รััฐบาลหลายประเทศและองค์์กรอื่่�นๆ หลายสิิบแห่่ง
ว่่าเป็็นระบบทางกายภาพที่่�โดดเด่่นซึ่่�งมีีความสำำ�คััญแต่่มีี
ความเปราะบางอย่่างยิ่่�ง
�������������������������������������������

ชั้้�นหิินน้ำำ��บาดาล หรืือชั้้�นหิินอุ้้�มน้ำำ��ในภููมิิประเทศแบบ
คาสต์์ นัับเป็็นชั้้น� หิินที่่ซั� บั ซ้้อนที่่สุ� ดุ เข้้าใจได้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ สร้้าง
แบบจำำ�ลองได้้ยากที่่�สุุด และอาจมีีสารปนเปื้้�อนแหล่่งน้ำำ��
ได้้ง่่ายที่่�สุุด น้ำำ��ใต้้ดิินนี้้�อาจส่่งเชื้้�อโรคและสารเคมีีได้้อย่่าง
รวดเร็็วหลายสิิบกิิโลเมตรโดยตรวจไม่่พบ ไหลไปยัังแหล่่งน้ำำ��
ที่่�สำำ�คััญของมนุุษย์์และระบบนิิเวศ ด้้วยเหตุุที่่�ถ้ำำ��และคาสต์์
เป็็นภููมิปร
ิ ะเทศที่่ซ่� อ่ นอยู่่� ผู้้�คนจึึงมัักจะไม่่ค่อ่ ยเข้้าใจลัักษณะ
ของมัันโดยชััดแจ้้ง มีีเพีียงนัักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�จััดการ
ทรััพยากรธรรมชาติิเพีียงไม่่กี่ค่� น ที่่ไ� ด้้รับั การฝึึกอบรมอย่่าง
เพีียงพอจึึงจะสามารถจััดการมัันได้้อย่่างเหมาะสม รััฐบาล
หลายแห่่งไม่่รู้้�จักั ถ้ำำ�� และคาสต์์เลย หรืือบ้้างก็็ไม่่ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของถ้ำำ��และคาสต์์เหล่่านั้้�น
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	จะศึึกษาถ้ำำ��และคาสต์์ให้้เข้้าใจ
ลึึกซึ้�ง
้ ยิ่่�งขึ้้�นได้้อย่่างไร

ธารน้ำ�ใต้ดิน

การศึึกษาเรีียนรู้้�ให้้เข้้าใจในทุุกมิิติิของคาสต์์: วิิธีีที่่�
ดีีที่่สุ� ุดในการทำำ�ความรู้้�จัักและทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องคาสต์์ให้้
ถ่่องแท้้ยิ่่�งขึ้้�น คืือเราต้้องทำำ�การศึึกษาให้้ครอบคลุุมในทุุก
มิิติิของคาสต์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องภููเขา ดิิน หิิน แร่่ ลัักษณะ
พื้้�นผิิวของภููมิปร
ิ ะเทศแบบคาสต์์ ถ้ำำ�� แหล่่งน้ำำ�� และลัักษณะ
ทางนิิเวศวิิทยา ทั้้�งนี้้� ต้้องอาศััยการวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์
ในสาขาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหลาย เช่่น ธรณีีวิิทยา ธรณีี
สััณฐานวิิทยา อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา และนิิเวศวิิทยา ซึ่่�งเรื่่�อง
เหล่่านี้้� นัักวิิทยาศาสตร์์หลายประเทศทั่่�วโลกได้้ดำำ�เนิินการ
ศึึกษาวิิจััยมาอย่่างยาวนานนัับร้้อยปีี
การสำำ�รวจถ้ำำ�� (Exploration of Caves) จะมีีความ
สำำ�คััญมากต่่อองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับสภาพแวดล้้อมและ
กระบวนการทางธรรมชาติิของคาสต์์ ทั้้�งนี้้� การศึึกษาที่่�เป็็น
ระบบจะทำำ�ให้้เราได้้ข้อ้ มููลเชิิงลึึกของโครงสร้้างและลัักษณะ
ของคาสต์์ทั้้�งบนดิินและที่่�อยู่่�ใต้้ดิิน ดัังนั้้�น ในการปกป้้อง
พื้้�นที่่�คาสต์์และถ้ำำ��จะต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการศึึกษาทาง
วิิทยาศาสตร์์ก่่อนที่่�จะเข้้าไปใช้้ประโยชน์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่าเราจะมีีมาตรการที่่ดีี� พอในการปกป้้อง คุ้้�มครอง รวมทั้้�ง
การป้้องกัันมลพิิษ เพราะพื้้�นที่่�คาสต์์อาจจะถููกปนเปื้้�อน
จากสารพิิษในน้ำำ�� ได้้ง่่ายเนื่่�องจากมีีโพรงและโถงถ้ำำ��ต่่างๆ
มากมายซ่่อนอยู่่�ใต้้ผิิวดิิน
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การศึึกษาวิิชาถ้ำำ��วิิทยา (Speleology): เป็็นการศึึกษา
และสำำ�รวจถ้ำำ��ทางวิิทยาศาสตร์์ โดยจะมีีการสำำ�รวจภายใน
ถ้ำำ�� การตรวจวััดขนาด และการบัันทึึกสิ่่�งต่่างๆ เช่่น การทำำ�
ผัังถ้ำำ�� การจััดทำำ�รายการข้้อมููล และการบัันทึึกเป็็นเอกสาร
รวมทั้้� ง การวิิ เ คราะห์์ วิิ จัั ยท างวิิ ทย าศาสตร์์ ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง
เพื่่� อ ใช้้ ใ นการพัั ฒ นาองค์์ คว ามรู้้�เรื่่� อ งถ้ำำ�� ให้้ ม ากยิ่่� ง ขึ้้� น
โดยเฉพาะด้้านธรณีีวิิทยา ธรณีีสััณฐาน และโบราณคดีี
ที่่�โดดเด่่น การประเมิินความเสีียหาย หรืือความเปราะบาง
ของถ้ำำ�� และคาสต์์ รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมและถิ่่�นอาศััยของ
สิ่่ง� มีีชีีวิติ ที่่มีี� เอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�น สำำ�หรัับถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่ยว
�
ที่่�เปิิดให้้ประชาชนทั่่�วไปเข้้าชม (Show Caves) ควรมีีการ
จััดการที่่�เน้้นการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนด้้วย ซึ่่�งนัับว่่าเป็็น
สิ่่�งที่่�ท้้าทายมาก แม้้ว่่าผลกระทบทางกายภาพโดยตรงของ
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�พััฒนาในถ้ำำ�� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมในถ้ำำ�� (เช่่น การสร้้างทางเดิินในถ้ำำ�� วััสดุุที่่�ใช้้
ก่่อสร้้าง และระบบการให้้แสงสว่่าง) จะสามารถประเมิินได้้
ค่่อนข้้างง่่าย แต่่การประเมิินผลกระทบทางอ้้อมจากธุุรกิจิ การ
ท่่องเที่่�ยว (Indirect Impacts Of Tourism) นั้้�นเป็็นงาน
ที่่�ประเมิินได้้ยาก ดัังนั้้�น เพื่่�อขยายขอบเขตภารกิิจนี้้� การ
ติิดตามตรวจสอบในระยะยาวและการวิิเคราะห์์พารามิิเตอร์์
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งหลาย (Environmental Parameters)
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อถ้ำำ��จึึงมีีความสำำ�คััญจำำ�เป็็น
การศึึกษาคาสต์์วิทิ ยา (Karst Science): วััตถุปร
ุ ะสงค์์
หลัักของการศึึกษาคาสต์์วิิทยา คืือ การสร้้างองค์์ความรู้้�
พื้้� น ฐานทางวิิ ทย าศาสตร์์ เ พื่่� อ การอนุุ รัั ก ษ์์ ชั้้� น หิิ น อุ้้�มน้ำำ��
หรืือชั้้น� น้ำำ�� บาดาล แหล่่งทรััพยากรน้ำำ�� และถ้ำำ�ทั้้
� ง� หลาย การลด
ความเสี่่ย� งด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านระบบการติิดตามตรวจสอบ
และการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่ยวกั
� บั คาสต์์ต่อ่ สาธารณชนทั่่�วไป
	จะปกป้้องคุ้้�มครองถ้ำำ��และคาสต์์
ให้้ดำำ�รงคงอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน
ได้้อย่่างไร
ธรรมชาติิที่เ�่ ปราะบางของคาสต์์: คาสต์์เป็็นภููมิปร
ิ ะเทศ
ที่่�เปราะบาง (Vulnerable Landscape) เนื่่�องจากมัักจะมีี
ชั้้�นดิินบางๆ ปกคลุุมเหนืือชั้้�นแนวหิิน (Soil over Rocky
Landscape) ที่่�มีีหลุุมยุุบและรอยแตกมากมาย และมััก
มีีโพรงและถ้ำำ�ข
� นาดต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงกัันเป็็นเครืือข่่าย

คล้้ายระบบท่่อน้ำำ��ใต้้ดินิ ที่่ซั� บั ซ้้อน จึึงทำำ�ให้้น้ำ�ำ� ฝนและน้ำำ�ผิ
� วดิ
ิ นิ
สามารถแทรกซึึมไหลลงสู่่�ใต้้ดิินอย่่างรวดเร็็ว อย่่างไร
ก็็ตาม การระบายน้ำำ��ใต้้ดิินอย่่างรวดเร็็วนี้้�อาจทำำ�ให้้เกิิด
การแพร่่กระจายของสารปนเปื้้อ� นในทิิศทางต่่างๆ ที่่ย� าวไกล
รวมถึึงการกัักเก็็บสารมลพิิษอัันตรายในระยะยาวที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบเชิิงลบต่่อถ้ำำ�� และความหลากหลายทางชีีวภาพ
ใต้้ดินิ และอาจทำำ�ให้้แหล่่งน้ำำ��จากคาสต์์ไม่่สามารถใช้้ดื่่ม� กิิน
ได้้อย่่างปลอดภััยอีีกต่่อไป
คาสต์์ครอบคลุุมพื้้�นที่่ปร
� ะมาณร้้อยละ 20 ของพื้้�นผิิวโลก
และเป็็นแหล่่งน้ำำ�ดื่่
� �มสำำ�คััญสำำ�หรัับประชากรโลกประมาณ
ร้้อยละ 10 ในท้้องถิ่่�นที่่มีีปร
� ะชากรน้้อย คาสต์์ยังั คงสะอาด
และไม่่เสีียหายจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์

ในพื้้�นที่่ภู� มิู ปร
ิ ะเทศแบบคาสต์์โดยเฉพาะบริิเวณที่่ร� าบ
หุุบเขาหลุุมยุุบ (Polje) จะเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีสภาพดิินและน้ำำ�� ที่่�
อุุดมสมบููรณ์์ที่ทำ่� ำ�ให้้มีีชาวบ้้านมาตั้้�งถิ่่�นฐานเพื่่�อทำำ�มาหากิิน
และอยู่่�อาศััยมาตั้้�งแต่่โบราณกาล และปััจจุุบัันเริ่่�มมีีการ
ปรัับปรุุงและพััฒนาพื้้�นที่่�เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบต่่างๆ
เช่่น การก่่อสร้้างอาคาร การทำำ�เกษตรกรรม อุุตสาหกรรม
การขนส่่ง การท่่องเที่่�ยว และกิิจกรรมอื่่�นๆ จึึงเป็็นผลให้้
ความสมดุุลทางธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของคาสต์์และ
ถ้ำำ��ถููกรบกวน น้ำำ��ได้้รัับสิ่่�งสกปรกและมลพิิษเพิ่่�มมากขึ้้�น
ความหลากหลายทางชีีวภาพได้้รัับผลกระทบ และมรดก
ทางธรณีีวิิทยาถููกทำำ�ลาย

ธารน้ำ�ใต้ดิน
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ถ้ำำ��และคาสต์์ต้้องได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครอง: ถ้ำำ��มีี
ความสััมพัันธ์์กับั ลัักษณะทางอุุทกวิิทยาและธรณีีสััณฐานของ
คาสต์์อย่่างใกล้้ชิดิ และเนื่่�องจากถ้ำำ��มีีสภาพสิ่่�งแวดล้้อมและ
ระบบนิิเวศที่่มีีคุ
� ณลั
ุ กั ษณะพิิเศษเฉพาะตััว (เช่่น ความมืืดสนิิท
มีีความชื้้�นและอุุณหภููมิิค่่อนข้้างคงที่่� ซึ่่�งจะทำำ�ให้้สััตว์์ที่่�
อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ�มีีลั
� ักษณะทางกายภาพที่่�พิิเศษเพื่่�อปรัับตััว
ให้้อยู่่�ในถ้ำำ��ได้้ และถ้ำำ�มั
� ักมีีประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�สวยงามและ
ดููแปลกตา) แต่่ถ้ำำ��ก็็มีีความเปราะบางและมีีความอ่่อนไหว
อย่่างยิ่่�งต่่ออิิทธิิพลภายนอก เช่่น การเข้้ามาเยืือนจากผู้้�คน
และการใช้้ประโยชน์์ที่ห่� ลากหลาย โดยเฉพาะจากการเข้้ามา
ท่่องเที่่�ยวในถ้ำำ��ต่่างๆ ทำำ�ให้้ถ้ำ�ำ� บางแห่่งเกิิดความเสีียหาย
อย่่างถาวร และจะใช้้เวลานานมากในการซ่่อมแซมฟื้้น� ฟููตัวั เอง
จากสถานการณ์์และปััญหาต่่างๆ เหล่่านี้้� จึึงจำำ�เป็็นที่่ถ้ำ� �ำ� และ
คาสต์์จะต้้องได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครองอย่่างเข้้มงวดจริิงจััง
(Strict Protection)
การควบคุุมการท่่องเที่่�ยวในถ้ำำ�� (Cave Tourism):
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อไม่่นานมานี้้�เองที่่�ผู้้�คนได้้ตระหนัักถึึง
ความจริิงที่่�ว่่าถ้ำำ��เป็็นส่่วนสำำ�คััญของมรดกทางธรรมชาติิ
(Natural Heritage) อีีกด้้วย และเห็็นความจำำ�เป็็นที่่�ว่่าการ
เยี่่�ยมชมถ้ำำ�� จะต้้องมีีการจััดระเบีียบ ควบคุุม และจััดการ
ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� ในลัักษณะที่่เ� ป็็นมิิตรต่อ่ ถ้ำำ�� การสำำ�รวจถ้ำำ��
การจััดทััวร์์ และการคุ้้�มครองป้้องกััน จะต้้องดำำ�เนิินการ
โดยองค์์กรและสถาบัันที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��โดยเฉพาะ
ในส่่วนของผู้้�เยี่่�ยมชมจะต้้องได้้รัับการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความ
สำำ�คัญ
ั และความเปราะบางของถ้ำำ�� เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งการกระทำำ�
และพฤติิกรรมภายในถ้ำำ��ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความเสีียหายถาวรและ
ไม่่สามารถแก้้ไขได้้ (Irreparable Damage)

Skalarjevo brezno, Slovenia; Photographer: P. Gedei

การท่่องเที่่ยว
� ในถ้ำำ�� (Cave Tourism) กำำ�ลังั กลายเป็็น
ส่่วนสำำ�คัญข
ั องอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ยว
� โดยมีีสองประเด็็น
หลัักที่่�ต้้องให้้ความสนใจและคำำ�นึึงถึึงเป็็นพิิเศษในการ
พััฒนาถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ การอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
และการอนุุรัักษ์์กระบวนการทางธรรมชาติิในถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้� การ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมในถ้ำำ�� ไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากการ
กำำ�หนดเส้้นทางท่่องเที่่ยว
� การควบคุุมทางเข้้า การจััดระบบ
แสงสว่่าง การควบคุุมอุุณหภููมิแิ ละก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
การลดการสะสมของฝุ่่น� และเขม่่า การดููแลรัักษาประติิมากรรมถ้ำำ��
(Speleothems) ฯลฯ จำำ�เป็็นต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ของแต่่ละประเทศ และตามแนวทางของสหพัันธ์์ถ้ำ�วิ
ำ� ิทยา
นานาชาติิ (International Union of Speleology — UIS)
และสมาคมถ้ำำ�� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวนานาชาติิ (International
Show Caves Association — ISCA) เพราะหากบริิหาร
จััดการได้้ไม่่ดีีหรืือไม่่เหมาะสมอาจส่่งผลกระทบและเกิิด
ความเสีียหายต่่อถ้ำำ��ได้้

โดยสรุุป ถ้ำำ��และพื้้�นที่่�คาสต์์ทั่่�วโลกมีีคุุณประโยชน์์
อย่่างยิ่่�งต่่อมวลมนุุษยชาติิ แต่่ปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มได้้รัับ
ความเสีียหายและถููกทำำ�ลาย เพราะคนจำำ�นวนมากไม่่เข้้าใจ
ธรรมชาติิและคุุณค่า่ อย่่างเพีียงพอ ดัังนั้้�น สหพัันธ์์ถ้ำำ�วิ
� ทย
ิ า
ระหว่่างประเทศ (UIS — International Union of Speleology)
จึึงกำำ�หนดให้้ พ.ศ. 2564 เป็็นปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์
(IYCK 2021) โดยมีีเป้้าหมายการจััดกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายและ
เผยแพร่่ผลงานให้้แพร่่หลายไปทั่่�วโลกที่่มุ่่�� งเน้้น 3 หััวข้อ้ หลััก
ในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และคาสต์์อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้ดำำ�รง
คงอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืนยาวนาน ได้้แก่่ การสำำ�รวจ (Exploration)
การสร้้างความเข้้าใจ (Understand) และการคุ้้�มครอง
(Protection) ดัังได้้กล่่าวมาข้้างต้้น

�������������������������������������������

แหล่่งข้้อมููลและภาพประกอบการเรีียบเรีียง

www.iyck2021.org International Year of Caves and Karst
https://iyck2021.org/wp-content/uploads/2020/01/IYCKLeaflet-English.pdf
www.nps.gov International Year of Caves and Karst 2021
www.uis-speleo.org Union Internationale de Speleologie
www.en.m.wikipedia.org International Union of Speleology
พััลลภ กฤตยานวััช (2564). ถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) : ศาสตร์์ว่าด้้
่ วยการ
สำำ�รวจและศึึกษาระบบนิิเวศถ้ำำ��.
พััลลภ กฤตยานวััช (2564). ศััพทานุุกรมถ้ำำ��วิิทยา (Glossary of
Speleology).
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กาลานุกรมถ้ำ�และคาสต์ในประเทศไทย

(Chronological Surveys and Developments
of Caves and Karst in Thailand)
นายพััลลภ กฤตยานวััช
พลโท บุุญรอด ศรีีสมบััติิ

ถ้ำำ��และคาสต์์เป็็นธรณีีสััณฐานที่่�เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิโดยใช้้เวลานานนัับแสนหรืือ
ล้้านปีี เป็็นแหล่่งก่่อเกิิดทรััพยากรที่่�หลากหลาย เช่่น แหล่่งน้ำำ�� แหล่่งเศรษฐกิิจ แหล่่ง
โบราณคดีี แหล่่งท่่องเที่่�ยวนัันทนาการ และแหล่่งฝึึกฝนปฏิิบััติิธรรมทางศาสนาและ
จิิตวิิญญาณที่่�มีีการใช้้ประโยชน์์มาอย่่างยาวนาน ปััจจุุบัันพบว่่า ถ้ำำ��ในประเทศไทย
มีีจำ�ำ นวนมากมายกระจายไปทั่่�วประเทศ เฉพาะที่่�มีีการจััดทำำ�เป็็นฐานข้้อมููลแล้้วกว่่า
6,000 ถ้ำำ�� และคาดว่่าจะมีีจำำ�นวนถ้ำำ��ที่่�ยัังตกสำำ�รวจอยู่่�อีีกมาก
ถ้ำำ��นัับว่่าเป็็นทรััพยากรธรณีีที่่�เป็็นขุุมทรััพย์์และเป็็น
มรดกทางธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญของชาติิ จััดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�
ไม่่ว่่าจะในมิิติิของเศรษฐศาสตร์์ ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา
ชีีววิทิ ยา วนศาสตร์์ นิิเวศวิิทยา ศาสนา ศิิลปะ ประวััติศิ าสตร์์
โบราณคดีี หรืือแหล่่งท่่องเที่่�ยว มีีคุุณประโยชน์์ด้้านต่่าง ๆ
อย่่างมหาศาล ด้้วยเหตุุนี้้� แทบทุุกประเทศในโลกรวมทั้้�ง
ประเทศไทย จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับถ้ำำ�� โดยการให้้ความ
คุ้้�มครองถ้ำำ��และคาสต์์ ป้้องกัันความเสีียหายจากปััญหาต่่าง ๆ
ด้้วยการบริิหารจััดการที่่�เหมาะสม และการออกกฎหมาย
และระเบีียบข้้อบัังคัับมาควบคุุมดููแล

บทความนี้้�มุ่่�งสำำ�รวจและบัันทึึกประวััติิพััฒนาการ
เกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจถ้ำำ��และคาสต์์ (Exploration) การศึึกษา
เรีียนรู้้� (Study and Understanding) และการพิิทักั ษ์์คุ้้ม� ครอง
(Protection) ถ้ำำ��ในประเทศไทยตั้้�งแต่่อดีีตกาลจนถึึงปััจจุบัุ นั
เพื่่�อประโยชน์์ในการศึึกษา การค้้นคว้้าอ้้างอิิง และต่่อยอด
การพััฒนาที่่�เหมาะสมยิ่่�งขึ้้น� ในอนาคต โดยจััดแบ่่งออกเป็็น
3 หมวด ได้้แก่่ 1) กาลานุุกรมหนัังสืือ เอกสาร และแหล่่ง
ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการศึึกษาและวิิจัยั ถ้ำำ��ไทย 2) กาลานุุกรม
การสำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�สำ�ำ คััญของชาวไทยและชาวต่่างชาติิ และ
3) กาลานุุ ก รมเหตุุ ก ารณ์์ สำ�ำ คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ ถ้ำำ�� ไทย โดย
ผู้้�เขีียนคััดสรรมาเพีียงบางส่่วนที่่�เห็็นว่่าน่่าสนใจเป็็นพิิเศษ
ดัังต่่อไปนี้้�

1

หนัังสืือ เอกสาร และแหล่่งข้้อมููลสํําคััญ
เกี่่�ยวกัับการศึึกษาและวิิจััยถ้ํําไทย

> พ.ศ. 2512, 2525, 2542, 2561 - 2565
กรมทรััพยากรธรณีีได้้จััดพิิมพ์์แผนที่่�ธรณีีวิิทยาประเทศไทยมาตราส่่วน 1:1,000,000 ครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2512
ครั้้�งที่่� 2 ในปีี พ.ศ. 2525 ครั้้�งที่่� 3 ในปีี พ.ศ. 2542 โดยจััดพิิมพ์์เป็็นแผนที่่�กระดาษขนาด A0 เหมาะสำำ�หรัับใช้้ติิดผนััง
นัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการศึึกษาสภาพธรณีีวิิทยาของประเทศในภาพกว้้าง รวมทั้้�งภููมิิประเทศเขาหิินปููนและหิินทราย ที่่�เป็็น
แหล่่งกำำ�เนิิดของถ้ำำ�� ในปีี พ.ศ. 2561 ได้้ยกร่่างแผนที่่�มาตราส่่วนนี้้ขึ้้� น� ใหม่่ ขณะนี้้�กำ�ำ ลัังอยู่่�ระหว่่างตรวจสอบปรัับปรุุงข้้อมููล
ให้้ทัันสมััย กำำ�หนดให้้แล้้วเสร็็จในปีี พ.ศ. 2565
> พ.ศ. 2528

> พ.ศ. 2531

มีีการจััดทำำ�เอกสารรายงาน “คู่่�มืือการพััฒนาแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วประเภทถ้ำำ��” (231 หน้้า) เป็็นครั้้ง� แรกในประเทศไทย
โดยอาจารย์์ เ ดชา บุุ ญ ค้ำำ�� ภาควิิ ช าภููมิิ สถาปัั ตยกรรม
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็น
เอกสารที่่�ให้้ความรู้้ทั่่� ว� ไปเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และการวางผัังบริิเวณถ้ำำ��
เพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวเล่่มแรกของไทย ในรายงานนี้้�มีภี าคผนวก
ที่่�ระบุุรายการข้้อมููลถ้ำำ��เพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวทั่่�วประเทศ จำำ�นวน
127 ถ้ำำ��

สำำ�นัักงานเสริิมสร้้างเอกลัักษณ์์ของชาติิ สำำ�นัักเลขาธิิการ
นายกรััฐมนตรีี จััดพิิมพ์์หนัังสืือ “ศิิลปะถ้ำำ�� ในประเทศไทย”
(117 หน้้า) เขีียนโดยศาสตราจารย์์พิิเศษพิิสิิฐ เจริิญวงศ์์
ระบุุแหล่่งที่่�ตั้้ง� ศิิลปะถ้ำำ��ในประเทศไทยกว่่า 100 แหล่่ง
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> พ.ศ. 2534

> พ.ศ. 2542

นายสมชาย พุ่่�มสะอาด และนายครรชิิต วััฒนเสถีียร
ได้้เรีียบเรีียงและจััดพิิมพ์์หนัังสืือ “วนอุุทยานถ้ำำ�� ไทย” โดยรวบรวม
และบรรยายแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��ในอุุทยานแห่่งชาติิ
และวนอุุทยานหลายแห่่งทุุกภููมิิภาคของไทย

มีีการจััดพิิมพ์์เอกสารวิิชาการเรื่่อ� ง “ทรััพยากรถ้ำำ�� ” เพื่่อ�
ใช้้ประกอบการประชุุมวิิชาการ “โครงการการสำำ�รวจและ
การจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลเกี่่ย� วกัับถ้ำำ��จังั หวััดแม่่ฮ่่องสอน
และจัังหวััดกาญจนบุุรีี” จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 4 - 5 สิิงหาคม
พ.ศ. 2542 ณ โรงแรมรอยััล ซิิตี้้� กรุุงเทพฯ สนัับสนุุนโดย
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (สกว.) เอกสารนี้้�ประกอบด้้วย
บทความวิิชาการที่่�ให้้ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และคาสต์์
หลายเรื่่�อง เช่่น วิิวััฒนาการของถ้ำำ�� (โดยพััฒนธร โทไวยะ)
ประติิมากรรมธรรมชาติิใต้้พิิภพ (โดยไพศาล ศรีีพิิเศษ)
และ The Future of Caves and Karst in Thailand (โดย
Dean Smart) เป็็นต้้น นัับว่่าเป็็นเอกสารนำำ�เสนอการศึึกษา
ถ้ำำ��อย่่างเป็็นระบบ จากมุุมมองสหวิิทยาการ โดยนัักวิิชาการ
ชาวไทยเป็็นครั้้�งแรกของประเทศไทย

> พ.ศ. 2538 - 2550
จอห์์น ดัังคลีีย์์ (John Dunkley) นัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาว
ออสเตรเลีีย ได้้รวบรวมรายชื่่�อถ้ำำ��ในประเทศไทยเอาไว้้
2,045 ถ้ำำ�� โดยพิิมพ์์เผยแพร่่ในหนัังสืือ “The Caves
of Thailand” ค.ศ. 1995 (124 หน้้า) จััดพิิมพ์์โดย
Speleological Research Council เมืืองซิิดนีีย์์ ต่่อมา
ได้้มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง ใน ค.ศ. 1997 เพิ่่� ม จำำ� นวนถ้ำำ�� เป็็ น
2,283 แห่่ง นัับเป็็นหนัังสืืออ้้างอิิงเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ที่่�สำำ�คััญ
เล่่มแรก ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับนัักสำำ�รวจถ้ำำ��
ในประเทศไทยในระยะต่่อมา
> พ.ศ. 2541 - 2543
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.) ได้้จััดทำำ�
“รายงานการสำำ� รวจและการจัั ด ทำำ� ระบบฐานข้้ อ มููล
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน” โดย ผศ.สิิทธิิพงศ์์
ดิิลกวณิิช และคณะ (พ.ศ. 2541 - 2543) ซึ่่�งได้้ทำำ�การ
สำำ�รวจถ้ำำ��เป็็นจำำ�นวน 12 ถ้ำำ�� เพื่่�อเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการ
ค้้นคว้้าวิิธีีการจััดการที่่�มีีมาแล้้วในต่่างประเทศ แล้้วนำำ�มา
ประยุุ ก ต์์ แ นวคิิ ด ให้้สอดคล้้องกัั บ สถานการณ์์ ข อง
ประเทศไทย โดยเฉพาะการประเมิินคุุณค่่าของถ้ำำ��เพื่่�อ
ทำำ�การจััดประเภทของถ้ำำ��

> พ.ศ. 2544 - 2549
โครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ระยะที่่� 1 - 2 โดย ผศ. ดร.รััศมีี ชููทรงเดช
และคณะ ได้้สำำ�รวจถ้ำำ��และแหล่่งโบราณคดีีในภููมิิประเทศ
คาสต์์ โดยทำำ�การบัันทึึกข้้อมููล ทำำ�แผนผัังถ้ำำ�� และข้้อมููล
สารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์ เพื่่�อศึึกษาการปรัับตััวของ
คนโบราณ และการเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�งแวดล้้อมโบราณ ได้้
ขุุดค้้นบริิเวณเพิิงผาถ้ำำ��ลอด พบร่่องรอยการอยู่่�อาศััยของ
คนโบราณที่่�มีอี ายุุตั้้ง� แต่่ 32,000 ปีีมาแล้้ว และพบกระดููก
ผู้้�หญิิงยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์อายุุประมาณ 13,640 ปีี
ทำำ�ให้้ทราบว่่า ถ้ำำ��นี้้�ถููกใช้้อาศััยเป็็นที่่พั� กั พิิงของคนโบราณเมื่่อ�
หลายหมื่่�นปีีมาแล้้วจนถึึงปััจจุุบััน และการขุุดค้้นที่่�บริิเวณ
เพิิงผาบ้้านไร่่ ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งโบราณคดีีอายุุ 10,200 ปีีมาแล้้ว
พบโครงกระดููกผู้้�ชายอายุุ 9,820 ปีี และได้้จััดพิิมพ์์
ผลงานวิิจัยั ชื่่อ� “โบราณคดีีบนพื้้�นที่่สูู� งในอำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน” เป็็นผลงานการค้้นคว้้าวิิจััยเกี่่�ยวกัับ
ถ้ำำ��ทางโบราณคดีีอย่่างเป็็นระบบ มีีประโยชน์์สำำ�หรัับการ
วางแผนเชิิงนโยบาย โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากสำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)

◆ หนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลสําคัญเกีย
่ วกับการศึกษาและวิจย
ั ถ้ําไทย

> พ.ศ. 2548, 2553, และ 2556

> พ.ศ. 2554

กรมทรัั พ ยากรธรณีี เ ริ่่� ม จัั ด พิิ ม พ์์ แ ผนที่่� ธ รณีี วิิ ท ยา
มาตราส่่ วน 1:1,000,000 ในรููปแบบสมุุ ด แผนที่่�
(109 หน้้า) เป็็นครั้้�งแรกในปีี 2548 ต่่อมาในปีี 2553
ได้้จััดพิิมพ์์สมุุดแผนที่่�ธรณีีวิิทยาประเทศไทยมาตราส่่วน
1:1,000,000 (68 หน้้า) โดยมีีเนื้้�อหาความรู้้�พื้้�นฐาน
ทางธรณีีวิิทยาด้้วย โดยเน้้นให้้สามารถใช้้งานได้้สะดวก
ง่่ายต่่อการพกพาศึึกษาและจััดเก็็บ ต่่อมาในปีี 2556
ได้้จััดพิิมพ์์สมุุดแผนที่่�ธรณีีวิิทยา ฉบัับพกพา มาตราส่่วน
1:1,000,000 (62 หน้้า) ขึ้้�นมาอีีกฉบัับหนึ่่�ง

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช (โดยส่่วน
นัันทนาการและสื่่�อความหมาย สำำ�นัักอุุทยานแห่่งชาติิ)
จัั ด พิิ ม พ์์ ห นัั ง สืือ “การจัั ด การถ้ำำ�� เพื่่� อ การท่่ อ งเที่่� ย ว
ในอุุ ท ยานแห่่งชาติิ ” (216 หน้้า) เขีี ย นโดยรัั ตนา
ลัักขณาวรกุุล แบ่่งเนื้้�อเรื่่�องเป็็น 7 บท ได้้แก่่ ถ้ำำ��และ
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ การจััดการพื้้�นที่่�ถ้ำำ�� การจััดประเภท
และแบ่่งเขตการใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ�� การจััดการการเที่่�ยวถ้ำำ�� การ
พััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในถ้ำำ�� การสื่่�อความหมายถ้ำำ��
และบทสรุุป มีีภาคผนวกว่่าด้้วยคำำ�ศััพท์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��
พร้้อมความหมาย จำำ�นวน 75 คำำ� และรายชื่่�อถ้ำำ��จำำ�นวน
141 ถ้ำำ��ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิ จำำ�นวน 61 แห่่ง ซึ่่�งนัับว่่า
เป็็นหนัังสืือที่่�มีีรายละเอีียดแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��
มากที่่�สุุดเล่่มแรกของไทย

> พ.ศ. 2549
• มีีการพิิมพ์์หนัังสืือชื่่อ� ว่่า “ถ้ำำ��ถิ่่น� เหนืือ” เขีียนโดยพิินดา
สิิทธิิสุุนทร, ไซมอน การ์์ดเนอร์์ และดีีน สมาร์์ท
(392 หน้้า) เป็็นหนัังสืือที่่�ดีมี ากที่่�สุดุ เล่่มหนึ่่�ง โดย
ได้้รวมมิิติอัิ นั หลากหลายที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในถิ่่�นเหนืือไว้้
เป็็นครั้้�งแรก มีีสาระว่่าด้้วยเรื่่�องทางธรณีีวิิทยา
สิ่่ง� แวดล้้อม โบราณคดีี วััด และความเชื่่อ� ของชุุมชน
การใช้้และการอนุุรักั ษ์์ การสำำ�รวจและการถ่่ายภาพ
พร้้อมภาพถ่่ายสี่่�สีีกว่่า 900 ภาพ ท้้ายเล่่มยัังมีี
อภิิธานศััพท์์วิิชาการถ้ำำ��วิิทยา (ไทย-อัังกฤษ) ที่่�มีี
ประโยชน์์อีีกด้้วย
• สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม จััดพิิมพ์์เอกสาร “รายงานโครงการ
จััดทำำ�แนวทางการจััดการอนุุรักั ษ์์ พััฒนาและฟื้้น� ฟูู
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
ศิิลปกรรมประเภทถ้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำ��ท
ำ ะเลสาบ
สงขลา ในเขตจัังหวััดพััทลุุง” โดยการศึึกษาวิิจััย
ของสถาบัันวิจัิ ยั และให้้คำำ�ปรึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ มีีความหนารวม 221 หน้้า ระบุุ
จำำ�นวนถ้ำำ�� 47 แห่่ง

> พ.ศ. 2555
กรมทรััพยากรธรณีีได้้จััดทำำ�หนัังสืือ “มรดกทางธรรมชาติิ
อัันทรงคุุณค่่า แหล่่งธรณีีวิิทยาของไทย” โดยคััดเลืือก
แหล่่งธรณีีวิิทยาที่่�มีีความโดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์ จำำ�นวน
๒๐ แหล่่งทั่่�วประเทศ จััดทำำ�เป็็นหนัังสืือภาพ (๒๑๗ หน้้า)
เพื่่อ� เป็็นเอกสารเผยแพร่่ส่ง่ เสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงธรณีีวิทิ ยา
(Geo-tourism) โดยมีีแหล่่งธรณีีโดดเด่่นประเภทถ้ำำ�� ๒ แหล่่ง
ได้้แก่่ ถ้ำำ��แก้้วโกมล จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน และถ้ำำ��เลเขากอบ
จัังหวััดตรััง
> พ.ศ. 2556 - 2559
โครงการปฏิิสัมั พัันธ์ร์ ะหว่่างมนุุษย์์ก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์
กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน โดย รศ. ดร.รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ ได้้รัับ
การสนัับสนุุนทุนวิ
ุ จัิ ยั จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั
(สกว.) ได้้ทำำ�การขุุดค้้นแหล่่งโบราณคดีีวัฒ
ั นธรรมโลงไม้้ จาก
ถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก ค้้นพบสุุสานของครอบครััว ตััวแทนคน
จำำ�นวนร้้อยกว่่าคน สิ่่�งของเครื่่�องใช้้คนโบราณ เช่่น รััก ผ้้า
จากใยกััญชง เครื่่�องจัักสาน ฯลฯ ทำำ�ให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

เกี่่�ยวกัับโบราณคดีีวััฒนธรรมโลงไม้้ ที่่�ปััจจุุบัันพบบริิเวณ
แนวเทืือกเขาตะวัันตกจากจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน เชีียงใหม่่
ถึึงกาญจนบุุรีี โดยมีีการจััดพิิมพ์์หนัังสืือที่่�สำำ�คััญสองเล่่มคืือ
“ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์ก่่์ อนประวััติศิ าสตร์์กับั สิ่่ง� แวดล้้อม
บนพื้้�นที่่สูู� งในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน” และ
“วััฒนธรรมโลงไม้้ไทยในบริิบทอาเซีียน” ที่่�สามารถใช้้เป็็น
แหล่่งอ้้างอิิงศึึกษาเปรีียบเทีียบสำำ�หรัับการบริิหารจััดการถ้ำำ��
ทางโบราณคดีี

> พ.ศ. 2560 - 2563

> พ.ศ. 2559
• สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมได้้ทำำ�การศึึกษาและจััดทำำ� “คู่่�มืือ
มาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิประเภทถ้ำำ�� ”
ซึ่่�งประกอบด้้วยการประเมิินใน 3 ด้้าน ได้้แก่่
คุุณค่่าของถ้ำำ�� ศัักยภาพในการคงคุุณค่่าของถ้ำำ��
และความเสี่่� ย งของถ้ำำ�� ต่่ อ มาได้้พัั ฒ นาการ
ประเมิินดัังกล่่าวให้้เป็็นเกณฑ์์การรัักษาคุุณภาพ
สิ่่ง� แวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิอันควร
ั อนุุรักั ษ์์ ประเภทถ้ำำ��
ซึ่่� ง ประกอบด้้วยเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น แหล่่ ง ถ้ำำ��
ใน 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านองค์์ประกอบของระบบ
ถ้ำำ��และสิ่่�งแวดล้้อม 2) ด้้านองค์์ประกอบทาง
ภููมิิสถาปัตั ยกรรมและสถาปััตยกรรม 3) ด้้านผลผลิิต
จากการบริิการสิ่่�งแวดล้้อมของถ้ำำ�� และ 4) ด้้านการ
บริิหารจััดการ
• สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมจััดพิิมพ์์ “รายงานฉบัับสมบููรณ์์
โครงการเตรีียมรัับมืือและป้้องกัันผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ที่่�อาจมีี
ต่่อระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิ
อัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทถ้ำำ��” (842 หน้้า) เมื่่�อ
เดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยคณะสิ่่ง� แวดล้้อม
และทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล (รศ. ดร.
นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์ หััวหน้้าโครงการ) ได้้คััดเลืือก
พื้้�นที่่�ศึึกษา 16 ถ้ำำ�� ซึ่่�งอยู่่�กระจายครอบคลุุม
ทั้้�งสี่่�ภาคของประเทศ

โครงการมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์และพลวััตทาง
วััฒนธรรมบนพื้้�นที่่สูู� งในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนจากกลุ่่�มวิิจััยเมธีีวิิจััยอาวุุโส สกว.
ดำำ�เนิินการขุุดค้้นแหล่่งโบราณคดีีถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก อำำ�เภอ
ปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน เพื่่�อศึึกษาเกี่่�ยวกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรมในช่่วงระหว่่าง
32,000 - 1,000 ปีีมาแล้้ว และจััดพิิมพ์์เอกสาร
“โบราณคดีี ‘ก่่อนไท(ย)’ บนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน” โดยมีี รศ. ดร.รััศมีี ชููทรงเดช
ภาควิิชาโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิิลปากร เป็็นบรรณาธิิการ
เพื่่อ� ใช้้ประกอบการประชุุมวิิชาการ เมื่่อ� วัันที่่� 5 - 7 มีีนาคม
พ.ศ. 2563 ณ หอประชุุมศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิริินธร
(องค์์การมหาชน) กรุุงเทพฯ ข้้อมููลทางวิิชาการเหล่่านี้้สา
� มารถ
นำำ�มาใช้้ในการบริิหารจััดการแหล่่งเรีียนรู้้ท� างธรรมชาติิและ
วััฒนธรรม
> พ.ศ. 2560 - 2564
Martin Ellis จััดพิิมพ์์หนัังสืือ 3 เล่่มแรกในชุุด “The
Caves of Thailand” ได้้แก่่ Volume 1 - Eastern Thailand,
Volume 2 - Northern Thailand และ Volume 3 - Western
and Central Thailand ขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2560 ต่่อมาในปีี
พ.ศ. 2564 จึึงจััดพิิมพ์์ Volume 4 - Peninsular and
Southern Thailand พิิมพ์์ออกมาครบชุุด 4 เล่่ม นัับเป็็น
หนัั ง สืือที่่� มีี รา ยละเอีี ย ดข้้อมููลถ้ำำ�� ต่่ า งๆ ในทุุ ก ภููมิิ ภ าค
ของไทยที่่�สมบููรณ์์มากที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยมีีการจััดทำำ�กัันมา
เหมาะสำำ�หรัับนัักถ้ำำ��วิิทยาใช้้ประกอบการสำำ�รวจ วิิจััย และ
การศึึกษาอ้้างอิิง

◆ หนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลสําคัญเกีย
่ วกับการศึกษาและวิจย
ั ถ้ําไทย

> พ.ศ. 2561 - 2564
นายพััลลภ กฤตยานวััช ที่่�ปรึึกษาสมาคมอุุทยาน
แห่่งชาติิ เรีียบเรีียงบทความเรื่่�อง “ถ้ำำ�วิ
� ิทยา” โดยอธิิบาย
ความหมายคำำ�ศััพท์์ถ้ำำ��วิิทยา และสืืบสาวประวััติกิ ารศึึกษาวิิชานี้้�
ในบริิบทประชาคมโลกเป็็นครั้้ง� แรก จััดพิิมพ์์โดยสมาคมอุุทยาน
แห่่งชาติิ เป็็นเอกสารประกอบงานเสวนาเรื่่อ� ง “พลิิกวิิกฤต
ถ้ำำ��หลวง สู่่ก� ารบริิหารจััดการถ้ำำ��ไทย” เมื่่อ� วัันที่่� 3 สิิงหาคม
พ.ศ. 2561 ต่่อมาได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมเป็็นบทความหนึ่่�ง
ในหนัังสืือ “ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ในประเทศไทย” ที่่�จัดั ทำำ�โดย
กรมทรััพยากรธรณีี เมื่่�อ พ.ศ. 2564
> พ.ศ. 2561
• สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั จััดพิิมพ์์หนัังสืือ
“คู่่�มืือการตรวจวััดระบบถ้ำำ�� (Cave Monitoring
Handbook)” โดย ดร.โชติิกา เมืืองสง มหาวิิทยาลััย
มหิิดล
• กรมทรััพยากรธรณีี กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม จััดพิิมพ์์หนัังสืือ “ถอดบทเรีียน
สหวิิทยาการ + ธรณีี ร่่วมฝ่่าวิิกฤตถ้ำำ��หลวง” หนา
152 หน้้า
> พ.ศ. 2562
• กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กระทรวง
มหาดไทย จััดพิิมพ์์หนัังสืือ “ถอดปฏิิบััติิการกู้้�ภััย
ถ้ำำ��หลวง สู่่บ� ทเรีียนการบริิหารจััดการสาธารณภััย”
หนา 207 หน้้า
• โรงเรีียนเสนาธิิการทหารบกจััดพิิมพ์์หนัังสืือ “ถอด
บทเรีียนถ้ำำ�� หลวง : กู้้�ภััยระดัับโลก” เป็็นหนัังสืือ
ชุุดสี่่�เล่่ม ปกแข็็ง ในชื่่�อตอนว่่า “กลััว หวััง ศรััทธา
และพลััง” รวม 42 เรื่่อ� ง และภาคผนวกอีีก 9 เรื่่อ� ง
หนา 440 หน้้า มีีผู้้�ร่่วมเขีียนกว่่า 20 คน โดยมีี
พลตรีี บุุญรอด ศรีีสมบััติิ เป็็นบรรณาธิิการ

> พ.ศ. 2563
• สำำ� นัั ก งานพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
แห่่งชาติิ (สวทช.) จััดทำำ�หนัังสืือ “การบริิหารจััดการ
ความหลากหลายทางชีีวภาพและภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�นของสิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ��ในอุุทยานธรณีีโลก
สตููล เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวยั่่�งยืืน” มีีผู้้�เขีียนจำำ�นวน
14 คน หนา 380 หน้้า
• สำำ�นัักงานประสานงานโครงการวิิจััยการพััฒนา
เศรษฐกิิจจากฐานความหลากหลายทางชีีวภาพ
จััดทำำ�หนัังสืือ “การใช้้สหวิิทยาการเพื่่�อตรวจสอบ
และประเมิินโครงสร้้างทางธรณีีวิิทยา ปััจจััย
ทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของระบบนิิ เ วศถ้ำำ��หิิ น ปููน: กรณีีศึึ ก ษาในถ้ำำ��
ท่่องเที่่�ยวของจัังหวััดสตููล พััทลุุง และตรััง”
มีีผู้้�เขีียน 8 คน หนา 200 หน้้า
> พ.ศ. 2564
• คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
(โดยคณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ) ได้้จััดทำำ�
“รายงานสถานการณ์์ ถ้ำ�ำ� ประเทศไทย พ.ศ.
2563” จััดพิิมพ์์โดยกรมทรััพยากรธรณีี เมื่่อ� เดืือน
มีีนาคม 2564 นัับเป็็นรายงานสถานการณ์์ถ้ำำ��
ระดัับประเทศฉบัับแรกของประเทศไทย นำำ�เสนอ
เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในประเทศไทยหลายด้้าน เช่่น
สถานการณ์์ การสำำ�รวจถ้ำำ�� การประเมิินคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมของแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์
ประเภทถ้ำำ�� การบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่อ� การท่่องเที่่�ยว
มิิติิใหม่่ในการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศไทย
11 ระบบถ้ำำ��ต้้นแบบ เพื่่อ� การบริิหารจััดการถ้ำำ�� และ
ข้้อปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองถ้ำำ�� 16 ข้้อ เป็็นต้้น
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• คณะทำำ�งานแผนแม่่บทการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศจััดทำำ�เอกสาร “นโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการ
ระบบถ้ำำ�� แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2563 - 2583) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการบริิหารจััดการถ้ำำ��ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563 2565)” ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม พ.ศ. 2564
โดยจะนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อทราบและเห็็นชอบต่่อไป

• กรมทรััพยากรธรณีีจัดั พิิมพ์์รายงาน “โครงการศึึกษาสำำ�รวจธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููน วนอุุทยาน
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย” โดยความร่่วมมืือของกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล กรมทรััพยากรธรณีี
และกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช เป็็นเอกสารรายงานแบบบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการ ด้้าน
ถ้ำำ��วิิทยา และทรััพยากรน้ำำ��บาดาลที่่�เจาะลึึก เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดนโยบายและการบริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��จากถ้ำำ��
ควบคู่่�ไปกัับการกำำ�หนดแนวทางป้้องกััน และบรรเทาสาธารณภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��ในพื้้�นที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิ
ที่่�เหมาะสมต่่อไป
• กรมทรััพยากรธรณีีจััดทำำ�หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย” เนื่่�องในโอกาสปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์
พ.ศ. 2564 (International Year of Caves and Karst 2021) โดยมีีเนื้้�อหาบทความหลากหลายมิิติิที่่�
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และพื้้�นที่่ภููมิ
� ปร
ิ ะเทศแบบเขาหิินปููนรวมทั้้�งสิ้้�น 70 เรื่่อ� ง เขีียนโดยนัักถ้ำำ��วิิทยา นัักธรณีีวิทิ ยา นัักชีีววิทิ ยา
นัักโบราณคดีี นัักบริิหารและนัักวิิชาการสาขาต่่างๆ จำำ�นวน 68 คน โดยมีี ดร.สมหมาย เตชวาล อดีีตอธิิบดีี
กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นบรรณาธิิการบริิหาร

2

การสำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�สำำ�คััญของชาวไทย
และชาวต่่างชาติิ

◆ หิินเปลืือกโลกประเทศไทย
โลกมีีอายุุได้้ 4,500 ล้้านปีี หิินที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในโลกมีีอายุุ 4,030 ล้้านปีี ในขณะที่่�หิินที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในประเทศไทย
มีีอายุุราว 1,200 - 920 ล้้านปีี
ถ้ำำ��เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหิินเปลืือกโลก ซึ่่�งพื้้�นที่่�ประเทศไทยตั้้�งอยู่่�บนแผ่่นเปลืือกโลกที่่�เชื่่�อมต่่อกััน 2 แผ่่น คืือ แผ่่น
เปลืือกโลกชาน-ไทย ที่่�อยู่่�ทางด้้านทิิศตะวัันตก และแผ่่นเปลืือกโลกอิินโดจีีน ซึ่่�งอยู่่�ทางด้้านทิิศตะวัันออก โดยพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�
ในส่่วนของแผ่่นเปลืือกโลกชาน-ไทย รองรัับด้้วยหิินที่่�มีีอายุุต่่างกััน ตั้้�งแต่่มหายุุคพรีีแคมเบรีียน (1,200 - 541 ล้้านปีี)
มหายุุคพาลีีโอโซอิิก (541 - 252.2 ล้้านปีี) มหายุุคมีโี ซโซอิิก (252.2 - 66 ล้้านปีี) จนถึึงมหายุุคซีโี นโซอิิก (66 ล้้านปีี ปััจจุุบััน) ส่่วนที่่�อยู่่�ในแผ่่นเปลืือกโลกอิินโดจีีนรองรัับด้้วยหิินมหายุุคพาลีีโอโซอิิก มหายุุคมีีโซโซอิิก และมหายุุคซีีโนโซอิิก
เป็็นส่่วนใหญ่่

◆ หิินปููนประเทศไทย
ภููเขาหิินปููนที่่�เป็็นต้้นกำำ�เนิิดของถ้ำำ��และคาสต์์มีีหลากหลายอายุุ ตั้้�งแต่่ยุุคออร์์โดวิิเชีียน (485.4 - 443.4 ล้้านปีี)
ถึึงยุุคจููแรสซิิก (203.3 - 145 ล้้านปีี) แต่่ถ้ำำ��ส่่วนใหญ่่เกิิดในยุุคเพอร์์เมีียน (298.9 - 252.2 ล้้านปีี) สามารถแบ่่ง
พื้้�นที่่�หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนออกได้้เป็็น 2 แนว ได้้แก่่ แนวที่่�ปรากฏอยู่่�ทางด้้านซีีกตะวัันตกของประเทศรวมถึึงบริิเวณภาคใต้้
ด้้วย เรีียกว่่ากลุ่่�มหิินปููนราชบุุรีี ส่่วนแนวที่่�ปรากฏทางตะวัันออกครอบคลุุมพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ของจัังหวััดสระบุุรีี จัังหวััดลพบุุรีี
จัังหวััดนครสวรรค์์ และพื้้�นที่่�ตามแนวขอบที่่�ราบสููงโคราชด้้านตะวัันตก เรีียกว่่ากลุ่่�มหิินปููนสระบุุรีี สำำ�หรัับถ้ำำ��ส่่วนใหญ่่เกิิด
ในบริิเวณเทืือกเขาหิินปููนในภาคเหนืือ ภาคตะวัันตก รอยต่่อระหว่่างภาคกลางกัับภาคอีีสาน และภาคใต้้ นอกจากนี้้�ยัังพบ
ในแถบเขาหิินทรายในภาคอีีสาน
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◆ โบราณคดีีประเทศไทย
> 40,000 ปีีมาแล้้ว
มีีหลัักฐานการขุุดค้้นแหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาหิินปููน
ชื่่�อ หลัังโรงเรีียนจัังหวััดกระบี่่� พบร่่องรอยการอยู่่�อาศััย
ของคนโบราณระหว่่าง 40,000 - 4,000 ปีีมาแล้้ว
แหล่่งโบราณคดีีประเภทเพิิงผาถููกใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยในช่่วง
40,000 - 5,000 ปีี พบกองเถ้้าร่่วมกัับเครื่่�องมืือหิิน
กะเทาะ กระดููกสััตว์์ เปลืือกหอยน้ำำ��จืืดและน้ำำ��เค็็มจำำ�นวนมาก
ซึ่่�งมีีการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับน้ำำ��ทะเล ต่่อมาถููกใช้้เป็็น
ที่่�ฝัังศพ พบภาชนะดิินเผาขััดมัันสีีดำำ� ขวานหิินขััด
> 32,000 - 7,500 ปีีมาแล้้ว
จากหลัักฐานทางโบราณคดีีที่่ขุ� ดุ ค้้นได้้จากแหล่่งต่่างๆ
ในอํําเภอเมืือง อํําเภอปางมะผ้้า และอํําเภอขุุนยวม จัังหวััด
แม่่ฮ่อ่ งสอน เช่่น ที่่�เพิิงผาถ้ำำ��ลอด และเพิิงผาบ้้านไร่่ บ่่งบอกว่่า
มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานของคนโบราณ ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์สมััย
หิินเก่่า (ตั้้�งแต่่ช่่วงสมััยไพลสโตซีีนตอนปลาย-โฮโลซีีน
ตอนต้้น) ประมาณ 32,000 - 11,500 ปีีมาแล้้ว มนุุษย์์ที่่�
อาศััยในพื้้�นที่่นี้้� มี� ชีี วิี ตควา
ิ
มเป็็นอยู่่�อิิงอาศััยธรรมชาติิโดยตรง
เช่่น ล่่าสััตว์์ เก็็บพืืชผัักผลไม้้จากป่่า ต่่อมาอีีกระยะหนึ่่�ง
จึึงได้้มีีการพััฒนาสภาพความเป็็นอยู่่�มากขึ้้�น โดยรู้้�จัักทํํา
อาวุุธสํําหรัับล่่าสัตว์
ั แ์ ละเครื่่�องมืือทุ่่�นแรงต่่างๆ เช่่น เครื่่�องมืือ
หิินกะเทาะ เครื่่�องมืือสะเก็็ดหิิน
> 13,000 - 2,000 ปีีมาแล้้ว
จากการสํํารวจของนัักโบราณคดีี ในถ้ำำ��และบริิเวณ
เพิิงผาเขตพื้้�นที่่อํํา
� เภอปางมะผ้้า พบหลัักฐานการตั้้�งถิ่่�นฐาน
อยู่่�ในพื้้�นที่่เ� ดิิมหลายยุุคหลายสมััย ได้้แก่่ โครงกระดููกมนุุษย์์
โบราณจํํานวนอย่่างน้้อย 5 โครง กำำ�หนดอายุุได้้ 3 โครง
มีีอายุุประมาณ 13,000 ปีี 12,000 ปีี และ 9,720 ปีี
ตามลำำ�ดัับ พบกระดููกสััตว์์และเมล็็ดพืืชที่่�ใช้้เป็็นอาหาร
มากมายหลายชนิิด เช่่น เมล็็ดน้ำำ��เต้้า แตงกวา และพืืชตระกููล
ถั่่�วฝัักยาว ที่่�มีีอายุุเก่่าแก่่กว่่า 12,000 ปีี พบเครื่่�องมืือ

เครื่่�องใช้้ที่่�ทำำ�จากหิิน เช่่น เครื่่�องมืือหิินกะเทาะ และขวาน
หิินขััดที่่�มีีอายุุประมาณ 13,000 - 4,000 ปีีมาแล้้ว พบ
เศษภาชนะดิินเผาเนื้้�อดิินลายเชืือกทาบ ลายขููดขีีด มีีอายุุ
ประมาณ 3,000 - 2,300 ปีีมาแล้้ว และพบเครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้ที่่�ทำำ�จากเหล็็ก เช่่น ห่่วงเหล็็ก ขวานด้้ามสั้้�น สิ่่�ว
มีีอายุุประมาณ 2,000 ปีี
> 2,300 - 1,100 ปีีมาแล้้ว
บริิ เ วณที่่� เ ป็็ น เพิิ ง ผาและในถ้ำำ�� เขตพื้้� นที่่� จัั ง หวัั ด
แม่่ฮ่่องสอนมีีแหล่่งร่่องรอยหลัักฐานวััฒนธรรมของผู้้�คน
ยุุคโบราณ สมััยหิินกลางก่่อนประวััติิศาสตร์์ (โฮโลซีีน
ตอนต้้น) ที่่�ทำำ�พิิธีีกรรมความตาย ที่่�เรีียกว่่า “โลงผีีแมน”
มีีอายุุราว 2,600 - 1,100 ปีีมาแล้้ว โลงไม้้ที่่�พบส่่วนใหญ่่
ทำำ�จากท่่อนซุุงไม้้สััก ผ่่าครึ่่ง� ตามยาว ขุุดเนื้้�อไม้้ด้้านในออก
โลงไม้้จะประกบกัันเป็็นคู่่� ตััวโลงมัักวางพาดบนคานไม้้ที่่�มีี
เสาไม้้รองรัับ หรืือบนคานพาดหลืืบหิิน มีีของอุุทิศิ ฝัังร่่วมกัับ
ผู้้ตา
� ย หััวโลงมัักได้้รัับการแกะเป็็นรููปทรงต่่างๆ โดยจัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอนมีีถ้ำำ��ผีีแมนที่่�พบโลงไม้้จำำ�นวน 210 โลง จาก
แหล่่งโบราณคดีีจำ�ำ นวน 44 แห่่ง นอกจากนี้้�ยังั พบวััฒนธรรม
โลงไม้้ในจัังหวััดเชีียงใหม่่และจัังหวััดกาญจนบุุรีีตามแนว
เทืือกเขาหิินปููนด้้านตะวัันตกที่่�ต่่อเนื่่�องจากเหนืือลงมา
> พ.ศ. 2364
มนุุษย์์และชาวบ้้านคนไทยโบราณในพื้้�นที่่�ใกล้้ถ้ำำ��เข้้า
สำำ�รวจและใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ��กัันมานานนัับหมื่่นปี
� มี าแล้้ว สำำ�หรัับ
การท่่องชมหรืือสำำ�รวจถ้ำำ��ของชาวไทยและต่่างชาติิรุ่่�นหลัังๆ
ก็็มีมี านานนัับร้้อยปีีเช่่นกันั หลัักฐานที่่�ชาวต่่างชาติิเขีียนถึึง
การสำำ�รวจถ้ำำ��ในประเทศไทยปรากฏเป็็นครั้้�งแรกในสมััย
รััชกาลที่่� 2 โดยจอห์์น ครอว์์เฟิิร์ด์ (John Crawfurd) หััวหน้้า
คณะทููตอัังกฤษได้้รายงานถึึงสภาพทางธรณีีวิิทยา ถ้ำำ�� และ
พัันธุ์์�พืืช-สััตว์์บนเกาะสีีชัังและเกาะข้้างเคีียง จัังหวััดชลบุุรีี
ที่่�ได้้สำำ�รวจในปีี ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364)

◆ ����������������������������������������������

> พ.ศ. 2369
กััปตัันโลว์์ (Captain James Low) ชาวอัังกฤษ ได้้
บัันทึกึ รายละเอีียดข้้อมููลถ้ำำ��รัังนกอีีแอ่่นที่่บ� ริิเวณหาดเจ้้าไหม
จัังหวััดตรััง รวมทั้้�งข้้อมููลทางธรณีีวิิทยา สิินแร่่ และการทำำ�
เหมืืองแร่่ ในแถบชายฝั่่�งอัันดามััน ตั้้�งแต่่จัังหวััดสตููล ตรััง
ภููเก็็ต พัังงา กระบี่่� ในปีี ค.ศ. 1826
> พ.ศ. 2403
นัักท่่องเที่่�ยวยุุโรปจำำ�นวนมากเข้้าชมถ้ำำ��เขาหลวง
จัังหวััดเพชรบุุรีี แต่่ที่่�มีีบัันทึึกการเข้้าสำำ�รวจถ้ำำ��นี้้� ได้้แก่่
โรเบิิร์ต์ ชอมเบิิร์ก์ นัักภููมิิศาสตร์์ และนัักสำำ�รวจชาวเยอรมััน
เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม ค.ศ. 1860
> พ.ศ. 2419
นายโฮลท์์ ฮััลเลตต์์ (Holt S. Hallett) วิิศวกรรถไฟ
ชาวอัังกฤษ ได้้ท่่องสำำ�รวจเชีียงใหม่่ (อาณาจัักรล้้านนา) และ
เข้้าเยี่่�ยมชมถ้ำำ��ตัับเต่่า จัังหวััดเชีียงใหม่่ ในปีี พ.ศ. 2419
ซึ่่�งเวลานั้้�นถ้ำำ��นี้้�ได้้รัับการพััฒนาเป็็นถ้ำำ��พระแล้้ว
> พ.ศ. 2442, 2444 และ 2459
คณะสำำ� รวจ “Skeat” มหาวิิ ท ยาลัั ย เคมบริิ ด จ์์
เริ่่ม� สํํารวจถ้ำำ��รัังนกครั้้�งแรกในประเทศไทยในปีี พ.ศ. 2442
โดยสํํารวจถ้ำำ��รัังนกในทะเลสาบสงขลา และรวบรวมสััตว์ใ์ น
ถ้ำำ��ที่่�สำำ�คััญจากถ้ำำ��ใกล้้ยะลา เช่่น ถ้ำำ��สำำ�เภาทอง ถ้ำำ��คููหาภิิมุขุ
และถ้ำำ��มืืด ต่่อมา เนลสััน แอนนัันเดล ได้้ทำำ�การสำำ�รวจ
ครั้้�งที่่�สองที่่�ทะเลสาบสงขลาและยะลา ภายใต้้การอุุปถัมั ภ์์ของ
มหาวิิทยาลััยลิิเวอร์์พููล และมหาวิิทยาลััยเอดิินบะระ ในปีี
พ.ศ. 2444 และสำำ�รวจครั้้�งที่่�สามในปีี พ.ศ. 2459

> พ.ศ. 2445, 2465, 2469 และ
2474
นัักโบราณคดีีชาวต่่างประเทศได้้บัันทึึกการค้้นพบ
แผ่่นดินิ เผาของชาวพุุทธจากถ้ำำ��ในจัังหวััดตรัังและยะลาในปีี
พ.ศ. 2445 ต่่อมามีีการค้้นพบเพิ่่�มจากถ้ำำ�� ในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
พััทลุุง และราชบุุรีีในปีี พ.ศ. 2469 และมีีรายงานการ
ค้้นพบเครื่่�องปั้้�นดิินเผาจากสุุราษฎร์์ธานีีในปีี พ.ศ. 2465
และ พ.ศ. 2474
> พ.ศ. 2459
เฟอร์์โด ลุุปซา (Ferdo Lupša) นัักสำำ�รวจชาวสโลวีีเนีีย
ได้้สำำ�รวจถ้ำำ��ใกล้้แม่่สอด (ตาก) และบัันทึึกภาพเขีียนถ้ำำ��
ในหุุบเขาห้้วยอุ้้�มผาง
> พ.ศ. 2476
ฟริิตซ์์ สารสิิน (Fritz Sarasin) นัักสำำ�รวจชาวสวิิส ได้้
บรรยายถึึงการขุุดค้้นหาโบราณวััตถุุยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์
ในถ้ำำ��ที่่�เชีียงใหม่่ เชีียงราย ราชบุุรีี และลพบุุรีี โดยได้้กล่่าวว่่า
ณ เวลานั้้�น ประเทศสยามยัังไม่่มีกี ารจััดทำำ�แผนที่่�ธรณีีวิทิ ยา
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถทราบขอบเขตตำำ�แหน่่งของภููเขาหิินปููนซึ่่�ง
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการค้้นพบถ้ำำ��
> พ.ศ. 2486 - 2487
นัักโบราณคดีีชาวดััตช์์ เอชอาร์์ ฟาน ฮีีร์์เคน (H.R.
van Heerken) ได้้ค้้นพบหลัักฐานทางโบราณคดีี รวมทั้้�ง
เครื่่�องมืือหิิน อยู่่�ในถ้ำำ��หลายแห่่งในจัังหวััดกาญจนบุุรีี
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

> พ.ศ. 2498, 2504 - 2508

> พ.ศ. 2514

คาร์์ล ไฮเดอร์์ (Karl Heider) นัักโบราณคดีีจาก
Harvard University ได้้สำำ�รวจถ้ำำ��ทางโบราณคดีีในจัังหวััด
กาญจนบุุรีี ในปีี พ.ศ. 2498 ต่่อมาทีีมเดนมาร์์ก - ไทย
ก็็ทำำ�การสำำ�รวจเพิ่่�มเติิมในปีี พ.ศ. 2504 - 2508

ไมเคิิลและเฮเลน แคคซามาเรค (Michael and
Helen Kaczamarek) นัักถ้ำำ��วิิทยาชาวอเมริิกันั ได้้เข้้าสำำ�รวจ
ถ้ำำ��เชีียงดาวที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ถ้ำำ��มงคลทองที่่�จัังหวััด
กาญจนบุุรีี ถ้ำำ��เขางูู จัังหวััดราชบุุรีี ถ้ำำ��เขาใหญ่่ และถ้ำำ��
เขาหลวง จัังหวััดเพชรบุุรีี

> พ.ศ. 2509
เชสเตอร์์ กอร์์มันั (Chester Gorman) ได้้เริ่่ม� การขุุดค้้น
ทางโบราณคดีีที่่�มีีชื่่�อเสีียงในถ้ำำ��ผีี (Spirit Cave) ถ้ำำ��บัันยััน
วััลเลย์์ ถ้ำำ��ปุุงฮุุง และถ้ำำ��ผาชััน ที่่�จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ในปีี
ค.ศ. 1966
> พ.ศ. 2510, 2524
เฟรด สโตน (Fred Stone) นัักชีีววิิทยาชาวอเมริิกััน
ได้้ทำำ�การศึึกษาด้้านชีีววิิทยาถ้ำำ�� (Biospeleology) ในถ้ำำ��
ต่่าง ๆ หลายแห่่ง เช่่น ถ้ำำ��เชีียงดาว ถ้ำำ��ตัับเต่่า จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ในปีี ค.ศ. 1976 และถ้ำำ��อื่่น� ๆ ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี
และราชบุุรีี ในปีี ค.ศ. 1981
> พ.ศ. 2512, 2524 - 2525, 2526 25๓5 และ 253๘
จอห์์น ดัังคลีีย์์ (John Dunkley) นัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาว
ออสเตรเลีีย ได้้เข้้ามาสำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�กาญจนบุุรีีครั้้�งแรกในปีี
ค.ศ. 1969 ต่่อมาในปีี ค.ศ. 1981 - 1982 จึึงได้้ไปสำำ�รวจ
ถ้ำำ��ที่่�เชีียงใหม่่ ลำำ�ปาง กาญจนบุุรีี และกระบี่่� ต่่อมาในปีี ค.ศ.
1983 - 1992 จึึงได้้สำำ�รวจวิิจััยถ้ำำ��ต่่างๆ ที่่�อำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน และได้้รวบรวมข้้อมููลถ้ำำ��ในประเทศไทย
จากแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ ทั้้�งภายในและต่่างประเทศ จััดพิิมพ์์
เป็็นเอกสารชื่่�อ “Cave of Thailand” ในปีี พ.ศ. 2538

> พ.ศ. 2515 - 2516
เริ่่� ม มีี ก ารทำำ� แผนที่่� ถ้ำำ�� ครั้้� ง แรกในประเทศไทย
โดยทีีมงานไทย - อเมริิกาเหนืือ จากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ซึ่่�งประกอบด้้วยนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาวแคนาดาและอเมริิกันสี่่
ั คน
�
นำำ�โดย Richard Windecker โดยใช้้เข็็มทิิศและเทป
ในการสำำ�รวจถ้ำำ��เชีียงดาว ทำำ�แผนที่่�ทางเดิินระยะทาง
2.1 กม. ระหว่่างเดืือนธัันวาคม ค.ศ. 1972 ถึึงกุุมภาพัันธ์์
ค.ศ. 1973
> พ.ศ. 2516 - 2521
เฮนริิช กููสช์์ (Heinrich Kusch) และอิินกริิด สตาเบอร์์
(Ingrid Staber) นัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาวออสเตรีีย ได้้มาสำำ�รวจถ้ำำ��
ในทุุกภาคของไทย รวม 94 ถ้ำำ�� ในช่่วงปีี ค.ศ. 1973 - 1978
และได้้ทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ��ไว้้หลายแห่่ง เช่่น ถ้ำำ��พญานาค จัังหวััด
กระบี่่� ถ้ำำ��ผีีและถ้ำำ��ดาวดึึงส์์ จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ��พระโพธิิสัตว์
ั ์
จัังหวััดสระบุุรีี และถ้ำำ��สุุวรรณคููหา จัังหวััดพัังงา
> พ.ศ. 2523 - 2524, 2528 - 2530
คณะสำำ�รวจถ้ำำ��ชาวฝรั่่�งเศสจากสมาคมการสำำ�รวจถ้ำำ��
ได้้แก่่ หลุุยส์์ เดฮาร์์แวง (Louis Deharveng) และอแลง
กููซ (Alain Gouze) ได้้เข้้ามาทำำ�การสำำ�รวจและทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ��
ที่่�สำำ�คััญในบริิเวณภาคเหนืือของประเทศไทยหลายแห่่งใน
ช่่วงปีี ค.ศ. 1980 - 1981 ได้้แก่่ ถ้ำำ��เชีียงดาว ถ้ำำ��ขี้้�นก และ
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ถ้ำำ��ตัับเต่่า ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ รวมทั้้�งถ้ำำ��ผาไทในจัังหวััด
ลำำ�ปาง ต่่อมาได้้ทำำ�การสำำ�รวจถ้ำำ��และภููมิิประเทศแบบคาสต์์
ที่่�สำำ�คััญสามครั้้�งให้้กัับ Association Pyrénéenne de
Spéléologie ในปีี ค.ศ. 1985, 1986 และ 1987 โดยศึึกษา
ถ้ำำ��ในหลากหลายมิิติิ เช่่น ธรณีีวิทิ ยา อุุทกธรณีีวิทิ ยา พร้้อม
เก็็บตััวอย่่างทางชีีวภาพของถ้ำำ��ต่่างๆ ด้้วย เช่่น ถ้ำำ��ผามอน
(แม่่ฮ่่องสอน) ถ้ำำ��แกลบใหญ่่ (เชีียงใหม่่) และถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน (เชีียงราย)
> พ.ศ. 2526 - 2527
ทีีมนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาวอเมริิกัันได้้สำำ�รวจกลุ่่�มถ้ำำ��บริิเวณ
พื้้�นที่่�แบบคาสต์์แถบดอยอ่่างขาง ชายแดนพม่่า ใกล้้ถ้ำำ��
เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ เมื่่อ� ปีี ค.ศ. 1983 - 1984 ภายใต้้
โครงการ “Thailand Karst Hydrology Project”
> พ.ศ. 2526, 2528 - 2535
จอห์์น สปีีย์์ (John Spies) นัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาวออสเตรเลีีย
ได้้เข้้ามาเป็็นไกด์์เดิินป่่าที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ และร่่วมมืือกัับ
จอห์์น ดัังคลีีย์์ (John Dunkley) ในการสำำ�รวจถ้ำำ��ในปีี ค.ศ. 1983
ต่่อมาจอห์์น สปีีย์์ จััดบริิการเคฟ ลอดจ์์ (Cave Lodge)
ที่่�อำำ�เภอปางมะผ้้า ในปีี ค.ศ. 1985 และทำำ�งานเป็็นไกด์์
ในการสำำ�รวจถ้ำำ��ต่่างๆ จำำ�นวนมากที่่�จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอนใน
ช่่วงปีี ค.ศ. 1985 - 1992
> พ.ศ. 2528 - 2531
ทีีมงานจาก Association Pyrénéenne de Spéléologie
ได้้เข้้ามาสำำ� รวจถ้ำำ�� ในพื้้� นที่่� บ ริิ เ วณทางด้้านตะวัั นต ก
เฉีียงเหนืือ และบริิเวณภาคใต้้ของประเทศไทย ในปีี ค.ศ.
1985 - 1988 โดยมุ่่�งเน้้นการสำำ�รวจวิิจััยทางชีีววิิทยา
และอุุทกธรณีีวิิทยา

> พ.ศ. 2528 - 2564
นัักชีีววิทิ ยาถ้ำำ�� จากต่่างประเทศ เช่่น หลุุยส์์ เดฮาร์์เวง
(Louis Deharveng) และคณะวิิจัยั จากฝรั่่�งเศส ได้้สำำ�รวจ
ทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ�� ศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ
ในถ้ำำ�� ทั่่�วประเทศไทย และได้้ค้้นพบสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดใหม่่เป็็น
จำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�ยัังมีีปีีเตอร์์ ชเวนดิิเกอร์์ (Peter
Schwendiger) ผู้้ม� าเยืือนในปีี พ.ศ. 2528 - 2548 (เชีียงใหม่่
เชีียงราย ชุุมพร กาญจนบุุรีี ลำำ�ปาง แม่่ฮ่อ่ งสอน สระบุุรีี และ
ตรััง) คริิสตา ดีีเลมััน-ไรน์์โฮลด์์ (Christa Deeleman-Reinhold)
ในปีี พ.ศ. 2529 - 2533 (กาญจนบุุรีี กระบี่่� ประจวบคีีรีขัี นธ์
ั ์
ราชบุุรีี และสงขลา) Peter Weygoldt ในปีี พ.ศ. 2547
(กาญจนบุุรี)ี BA Huber ในปีี พ.ศ. 2558 (ประจวบคีีรีขัี นธ์
ั ์
ระนอง และยะลา) สุุดท้้าย Huifeng Zhao และทีีมในปีี
พ.ศ. 2557 และ 2559 (กาญจนบุุรีี ขอนแก่่น กระบี่่�
แม่่ฮ่อ่ งสอน นครราชสีีมา พัังงา เพชรบุุรีี ประจวบคีีรีขัี นธ์
ั ์ ราชบุุรีี
ระนอง สระแก้้ว สระบุุรีี และตาก) จนถึึงเดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564 มีีการสำำ�รวจพบแมงมุุมมากกว่่า 100 ชนิิด
ในถ้ำำ�� ไทย โดย 84 ชนิิดเป็็นสัตว์
ั ใ์ หม่่ในวงการวิิทยาศาสตร์์
> พ.ศ. 2529 - 2540
Gert Pedall วิิศวกรเหมืืองแร่่ชาวเยอรมััน เป็็นคนแรก
ที่่�สำ�ำ รวจถ้ำำ�� นกนางแอ่่น ในอุุทยานแห่่งชาติิลำ�ำ คลองงูู จัังหวััด
กาญจนบุุรีี ในปีี ค.ศ. 1986 และเป็็นผู้้ค้้น
� พบถ้ำำ�� เสาหิิน ที่่�มีี
ลำำ�ห้้วยลำำ�คลองงููไหลผ่่าน บริิเวณกลางถ้ำำ�� เป็็นห้้องโถง
ขนาดใหญ่่มีเี สาหิินตั้้ง� ตระหง่่านอยู่่� ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2535
จอห์์น สปีีย์์ นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ชาวออสเตรเลีีย ได้้เข้้ามาสำำ�รวจ
ถ้ำำ�� นี้้� แต่่ไม่่พบเสาหิิน เพราะปััญหากระแสน้ำำ�� จนปีี พ.ศ.
2538 ดีีน สมาร์์ต นัักถ้ำำ�� วิิทยาชาวอัังกฤษ พร้้อมนาย
สราวุุธ เมืืองพระ หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิลำ�ำ คลองงูู และ
ทีีมสำำ�รวจถ้ำำ�� จำำ�นวนหนึ่่�งก็็มาพบเสาหิิน แต่่ก็็ไม่่มีีอุุปกรณ์์
วััดขนาดที่่�แม่่นยำ�ำ พอ จนกระทั่่�งปีี พ.ศ. 2540 จึึงมีีการ
วััดขนาดความสููงโดยใช้้ลููกโป่่งอััดแก๊๊สผููกกัับเส้้นด้้าย จึึง
สามารถวััดความสููงจากพื้้�นถึงึ ยอดได้้ 62.5 เมตร นัับว่่าเป็็น
เสาหิินธรรมชาติิที่่สูู� งที่่�สุดุ ในโลก
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

> พ.ศ. 2531 - 2537

> พ.ศ. 2536 - 2548

ดาเนีียล เกบาวเออร์์ (Daniel Gebauer) นัักสำำ�รวจถ้ำำ��
ชาวเยอรมััน ไปเยืือนถ้ำำ��ที่่�กระบี่่� (ถ้ำำ��พญากรณ์์) ตรััง (ถ้ำำ��มรกต)
และถ้ำำ��ที่่�พังั งา และประจวบคีีรีขัี นธ์
ั ใ์ น ค.ศ. 1988 - 1994

ดีีน สมาร์์ท (Dean Smart) นัักถ้ำำ��วิิทยาชาวอัังกฤษ
ได้้เข้้ามาสำำ�รวจถ้ำำ��หลายแห่่งในประเทศไทย และช่่วยงาน
วิิชาการด้้านถ้ำำ��ให้้กัับกรมป่่าไม้้ โดยทำำ�การสำำ�รวจและจััดทำำ�
ผัังถ้ำำ��ที่่�จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน และในเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
ทุ่่�งใหญ่่นเรศวร จัังหวััดตาก (เช่่น ถ้ำำ��เสืือ ถ้ำำ��บ้้านลููก
ข้้าวหลาม ถ้ำำ��ฟอสซิิล ถ้ำำ��พระวัังแดง ถ้ำำ��นำำ�แดน) และใน
เขตอุุทยานแห่่งชาติิหลายแห่่งในจัังหวััดลำำ�ปาง เชีียงใหม่่
เชีียงราย น่่าน พิิษณุุโลก กาญจนบุุรีี สุุโขทััย อุุทัยั ธานีี กระบี่่�
และประจวบคีีรีีขัันธ์์ นัับว่่าดีีนเป็็นนัักถ้ำำ��วิิทยาที่่�รู้้�จัักถ้ำำ�� ใน
ประเทศไทยดีีที่่�สุุดคนหนึ่่�ง

> พ.ศ. 2532 - 2533
ทีี ม จากสมาคมถ้ำำ�� วิิ ท ยาแห่่ ง นิิ วซีี แ ลนด์์ ไ ด้้สำำ� รวจ
ถ้ำำ��ต่่างๆ ในปีี ค.ศ. 1989 - 1990 ได้้แก่่ ถ้ำำ��ดอนดิิน
ถ้ำำ��เจ็็ดคด (สตููล) ถ้ำำ��แก้้ว ถ้ำำ��พระยานคร (ประจวบคีีรีีขัันธ์์)
ถ้ำำ��ดาวแดง ถ้ำำ��น้ำำ��พระธาตุุ และถ้ำำ��วัังบาดาล (กาญจนบุุรี)ี
> พ.ศ. 2532
เดฮาร์์เวงและเลอะ แคลร์์ (Deharveng and Le Clerc)
ได้้รวบรวมข้้อมููลในถ้ำำ��ไทยและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
โดยเน้้นการตั้้�งชื่่อ� ทางวิิทยาศาสตร์์ของสััตว์ถ้ำ์ ำ�� และเผยแพร่่
บัันทึกึ ข้้อมููลลงในบทความ Thai Maros Expeditions ของ

> พ.ศ. 2539 - 2542
มีีการศึึกษาแหล่่งน้ำำ��บาดาลจากระบบถ้ำำ��ในพื้้�นที่่หิ� นปููน
ิ
บริิเวณอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน เสนอต่่อกอง
พััฒนาบ่่อบาดาล กรมโยธาธิิการ

Association Pyrénéenne de Spéléologie

> พ.ศ. 2541

> พ.ศ. 2535 - 2537

มีีการสำำ�รวจถ้ำำ��ในบริิเวณทุ่่�งใหญ่่นเรศวร จัังหวััด
กาญจนบุุรีี โดยกรมป่่าไม้้ ซึ่่�งได้้รัับเงิินทุุนอุุดหนุุนจาก
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)

มีีการสำำ�รวจทางธรณีีวิทิ ยาและถ้ำำ��หิินทราย (Sandstone
Caves) ทางภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย
ส่่วนใหญ่่ดำำ�เนิินการโดยคลาวด์์ มููเรต์์ (Claude Mouret)
นัักธรณีีวิิทยาชาวฝรั่่�งเศส ในปีี ค.ศ. 1992 - 1994

> พ.ศ. 2541 - 2543
มีีการสำำ�รวจและจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลเกี่่ย� วกัับถ้ำำ��จัังหวััด
แม่่ฮ่อ่ งสอน ซึ่่�งเป็็นโครงการวิิจัยั แบบสหวิิทยาการ ที่่�อาศััย
นัักวิิชาการไทยหลายสาขา เช่่น ธรณีีวิทิ ยา โบราณคดีี ป่่าไม้้
การใช้้ประโยชน์์ที่่ดิ� นิ ชุุมชน และระบบฐานข้้อมููล (สิิทธิิพงษ์์
ดิิลกวณิิช, 2543)
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> พ.ศ. 2544
มีีการสำำ�รวจลัักษณะทางธรณีีวิทิ ยา และการสำำ�รวจทำำ�
ผัังถ้ำำ�� บริิเวณถ้ำำ��ธารลอดน้้อย และถ้ำำ��ธารลอดใหญ่่ โครงการ
จััดทำำ�แผนแม่่บทอุุทยานแห่่งชาติิเฉลิิมรััตนโกสิินทร์์ จัังหวััด
กาญจนบุุรีี โดยชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ และคณะ
> พ.ศ. 2547 - 2549
มีีการสำำ�รวจน้ำำ��บาดาลในถ้ำำ��หิินปููนในโครงการหลวง
อ่่ า งขาง โดยกรมทรัั พ ยากรน้ำำ�� บาดาล กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
> พ.ศ. 2549
มีีโครงการจััดทำำ�แนวทางการจััดการอนุุรัักษ์์พััฒนา
และฟื้้�นฟููคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ศิิลปกรรม ประเภทถ้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ทะเลสาบสงขลา โดย
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
> พ.ศ. 2551 - 2562

พระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี เขาวัังเขมร
จัังหวััดกาญจนบุุรีี (ในโครงการอนุุรัักษ์์ค้้างคาวกิิตติิ)”
โดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
> พ.ศ. 2555 - 2564
เวิิร์น์ อัันสเวิิร์ธ์ (Vern Unsworth) นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ชาวอัังกฤษ
อาศััยอยู่่�ที่่อำ� �ำ เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย ได้้สำำ�รวจถ้ำำ�� หลวงขุุนน้ำ��ำ นางนอน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555 จนถึึง 2564
ด้้วยความช่่วยเหลืือจากนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ในท้้องถิ่่�นและจาก
นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ชาวอัังกฤษ เช่่น Rob Harper, Phil Collett และ
Martin Ellis อัันสเวิิร์ธ์ เป็็นผู้้มี� บี ทบาทสำำ�คััญคนหนึ่่�งในการ
กู้้ภั� ยั ถ้ำำ�� หลวงเมื่่อ� พ.ศ. 2561 และหลัังจากการกู้้ภั� ยั ถ้ำำ�� หลวง
แล้้วได้้มีีการสำำ�รวจต่่อโดยกลุ่่�มนัักสำำ�รวจระดัับนานาชาติิจาก
สหราชอาณาจัักร สิิงคโปร์์ อเมริิกา อิินเดีีย และออสเตรีีย
รวมถึึงนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ชาวไทย จนการสำำ�รวจเสร็็จสมบููรณ์์ใน
เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2564 ปััจจุุบัันถ้ำำ�� หลวงมีีความยาว
11.1 กม. นัับเป็็นถ้ำำ�� ที่่�ยาวที่่�สุดุ อัันดับั สี่่ข� องประเทศไทย
> พ.ศ. 2560 - 2564

ทีีมสำำ�รวจถ้ำำ��จาก Chiang Mai Rock Climbing
Adventures ได้้ทำำ�การสำำ�รวจถ้ำำ��หลายแห่่งในเชีียงใหม่่
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 - 2562 ได้้แก่่ ถ้ำำ��บ้้านหลวง
ถ้ำำ��หุุบผาขาว ถ้ำำ��ผาแดง และถ้ำำ��สุุยทััง

กรมทรััพยากรธรณีีสำำ�รวจถ้ำำ��และคาสต์์ในโครงการ
ร่่วมไทย-จีีน จัังหวััดสตููล กระบี่่� สุุราษฎร์์ธานีี ชุุมพร สระบุุรีี
นคราราชสีีมา และเชีียงใหม่่ ฝ่่ายจีีนคืือ International
Research Center on Karst (IRCK) และ Institute of
Karst Geology (IKG)

> พ.ศ. 2553 - 2556

> พ.ศ. 2560 - 2561, 2563

มีีการสำำ�รวจถ้ำำ��และจััดทำำ�ผัังถ้ำำ�� โครงการวิิจััย “ความ
หลากชนิิด ความหลากหลายทางพัันธุุกรรม นิิเวศวิิทยา
และโรคติิดเชื้้อ� ในสััตว์เ์ ลี้้�ยงลููกด้้วยนมขนาดเล็็ก บริิเวณ
พื้้� น ที่่� โครงการอนุุรััก ษ์์ พัั น ธุุก รรมพืืช อััน เนื่่�องมาจาก

กรมทรััพยากรธรณีีสำำ�รวจถ้ำำ��หิินทรายในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ เช่่น ถ้ำำ��ดิินเพีียง ถ้ำำ��มืืด ถ้ำำ��เจีีย ถ้ำำ��ปาฏิิหาริิย์์
และถ้ำำ��เพิิงผาต่่างๆ
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> พ.ศ. 2561

> พ.ศ. 2563 - 2564

มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์เริ่่�มจััดทีีมนัักวิิจััยถ้ำำ��
เน้้นศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพของสิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ��
ของภาคใต้้ของประเทศไทย เช่่น ถ้ำำ��ภููผาเพชร ถ้ำำ��อุุไรทอง
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน จัังหวััดสตููล ถ้ำำ��เขาช้้างหาย จัังหวััดตรััง
ถ้ำำ��ลอกอ จัังหวััดพััทลุุง ฯลฯ

มีีโครงการวิิจััยเรื่่�องการพััฒนาเครืือข่่ายการวิิจััย
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ ถ้ำำ�� และการจััดการการท่่องเที่่�ยว
เชิิงนิิเวศธรณีี ในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน โดยมหาวิิทยาลััย
มหิิดล

> พ.ศ. 2562 - 2563
มีีโครงการ “การบริิหารจััดการความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของสิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ�� ใน
อุุทยานธรณีีโลกสตููล เพื่่�อการท่่องเที่่ย� วยั่่�งยืืน” สนัับสนุุน
โดยสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(สวทช.) ในอุุ ท ยานธรณีี โ ลกสตููล โดยการบููรณาการ
ร่่วมกัันของมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ศึึกษาด้้านสััตว์์
มีีกระดููกสัันหลัังและไม่่มีกี ระดููกสัันหลััง มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
สงขลาศึึกษาจุุลิินทรีีย์์ และวิิทยาลััยชุุมชนสตููลศึึกษาเรื่่�อง
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
> พ.ศ. 2563
• นัักสำำ�รวจถ้ำำ��ระดัับนานาชาติิจากเยอรมนีี ฝรั่่�งเศส
รััสเซีีย และจีีน ได้้ทำำ�การสำำ�รวจถ้ำำ�� 29 แห่่ง
ในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
• กรมทรััพยากรธรณีี โดยทีีมสำำ�รวจจากสำำ�นัักงาน
ทรััพยากรธรณีีเขต 1 - 4 รายงานจำำ�นวนถ้ำำ��ทั่่�ว
ประเทศจำำ�นวน 2,608 แห่่ง

> พ.ศ. 2564
• กรมทรััพยากรธรณีี โดยความร่่วมมืือของกรม
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล และกรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ศึึกษาสำำ�รวจธรณีีวิิทยาและ
อุุทกธรณีีวิทิ ยาเทืือกเขาหิินปููน วนอุุทยานถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย โดยดำำ�เนิินการ
แบบบููรณาการ
• มาร์์ติิน เอลลิิส (Martin Ellis) ได้้จััดทำำ�ฐานข้้อมููล
ถ้ำำ��ในประเทศไทย ครั้้�งหลัังสุุดเมื่่อ� เดืือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2564 ระบุุจำำ�นวนถ้ำำ��กว่่า 6,100 รายการ
มากที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยรวบรวมกัันมา

3

เหตุุการณ์์สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ไทย

> พ.ศ. 2432 - 2502
พระมหากษััตริย์ิ แ์ ละเชื้้อ� พระวงศ์์ของไทยหลายพระองค์์
เสด็็จประพาส “ถ้ำำ��คููหาสวรรค์์” วััดคููหาสวรรค์์ จัังหวััดพััทลุุง
ดัังปรากฏพระปรมาภิิไธยที่่�สลักั ไว้้ที่่�เพิิงหน้้าถ้ำำ��ของพระบาท
สมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๕ (จปร.) ที่่�จารึกึ
ในปีี ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) พระปรมาภิิไธยพระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๗ (ปปร.) จารึึก
เมื่่�อวัันที่่� ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑ นอกจากนี้้�ยัังมีี
พระปรมาภิิไธยพระบาทสมเด็็จพระมหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� ๙ (ภปร.) และสมเด็็จ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง (สก.) จารึึกเมื่่�อวัันที่่� ๑๗
มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

ได้้เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเยืือนถ้ำำ��จระเข้้ ตำำ�บลเกาะพลัับพลา
อำำ�เภอเมืืองราชบุุรีี ที่่�อยู่่�ในหมู่่�เขางูู และทรงพระอัักษร
พระนามย่่อ จ.ป.ร. ไว้้ที่่�ปากถ้ำำ��จระเข้้ด้้วย
> พ.ศ. 2442
พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๕
เสด็็จประพาสถ้ำำ�� 2 แห่่งในจัังหวััดราชบุุรีี ได้้แก่่ ถ้ำำ��ระฆััง
บนเชิิงเขาพญาปราบ เทืือกเขางูู และถ้ำำ��สาริิกา (เดิิมชื่่�อ
ถ้ำำ��หนองตีีเหล็็ก) ตำำ�บลธรรมเสน อำำ�เภอโพธาราม เมื่่�อ
ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) โดยบริิเวณผนัังถ้ำำ��จะมีีพระ
ปรมาภิิไธยย่่อ จ.ป.ร. สลัักติิดอยู่่�พร้้อมกัับตััวเลข ๑๑๘

> พ.ศ. 2438

> พ.ศ. 2443

พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 5
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินประพาสมณฑลราชบุุรีี และเสด็็จประพาส
“ถ้ำำ��จอมพล” (เดิิมชื่่อ� ถ้ำำ��มุุจลินท์
ิ )์ ตำำ�บลจอมบึึง อำำ�เภอจอมบึึง
เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2438 ทรงพระอัักษรไว้้ที่่�
ปากถ้ำำ��ว่่า จปร เป็็นอักั ษรพระปรมาภิิไธยย่่อ และเลข ๑๑๔
หมายถึึงปีีที่่�เสด็็จประพาส และทรงพระอัักษรพระราชทาน
นามถ้ำำ��ว่่า “ถ้ำำ��จอมพล” แล้้วทรงฉายพระรููปที่่�ปากถ้ำำ��นั้้�น
อนึ่่�ง หลัังเสด็็จประพาสถ้ำำ��จอมพลแล้้ว ในวัันที่่� 22 ธัันวาคม
พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว

พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 5
เสด็็จประพาสถ้ำำ��สุุวรรณคููหา จัังหวััดพัังงา เมื่่�อปีี พ.ศ.
2433 หรืือ ร.ศ. 109 โดยมีีการสลัักพระปรมาภิิไธยย่่อ
“จ.ป.ร.๑๐๙” ที่่�ผนัังถ้ำำ��ด้้วย
อนึ่่�ง ถ้ำำ��สุุวรรณคููหานี้้�ยัังมีีจารึึกพระปรมาภิิไธยของ
พระมหากษััตริย์ิ อี์ กี หลายพระองค์์ต่อ่ มาที่่�เคยเสด็็จประพาส
ด้้วย ได้้แก่่ ม.ว. (รััชกาลที่่� 6) ป.ป.ร. (รััชกาลที่่� 7) และ
ภ.ป.ร. (รััชกาลที่่� 9)
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> พ.ศ. 2499

> พ.ศ. 2529

พระบาทสมเด็็จพระมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร พร้้อมด้้วยสมเด็็จพระบรมราชชนนีีพันปี
ั หี ลวง
สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี และพระราชโอรส
พระราชธิิดา ได้้เสด็็จประพาสถ้ำำ��จอมพล อำำ�เภอจอมบึึง
จัังหวััดราชบุุรีี เมื่่อ� วัันที่่� 1 มิิถุนา
ุ ยน พ.ศ. 2499 และได้้ทรงจารึึก
พระปรมาภิิไธยย่่อที่่�หน้้าถ้ำำ��จอมพลว่่า “ภปร ๑ มิิ.ย.๙๙”

กรมป่่าไม้้จััดตั้้�ง “วนอุุทยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน”
ที่่�อยู่่�ในเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิป่า่ ดอยนางนอน ตำำ�บลโป่่งผา
อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 5,000 ไร่่
เมื่่อ� วัันที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2529 โดยภููมิิประเทศเป็็นภููเขา
ขนาดใหญ่่หลายลููกติิดต่่อกััน มีีความสููงโดยเฉลี่่ย� 779 เมตร
และลาดชัันมาทางทิิศตะวัันออก ตััวถ้ำำ��หลวงยาวประมาณ
10.3 กม. ยาวเป็็นอัันดัับ 4 ของประเทศไทย

> พ.ศ. 2500 - 2502
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยก่่อตั้้�งแผนกวิิชาธรณีีวิิทยา
คณะวิิทยาศาสตร์์ อย่่างไม่่เป็็นทางการ เมื่่อ� พ.ศ. 2500 โดย
มีีศาสตราจารย์์ ดร.แถบ นีีละนิิธิิ คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ เป็็น
ผู้้ริ� เิ ริ่่ม� จััดทำำ�หลัักสููตรธรณีีวิทิ ยาขึ้้�น โดยความช่่วยเหลืือจาก
อาจารย์์วิชิ า เศรษฐบุุตร แห่่งกรมทรััพยากรธรณีี (กรมโลหกิิจ) และ
เริ่่ม� เปิิดสอนครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2501 ต่่อมาสภามหาวิิทยาลััย
อนุุมัติั ใิ ห้้จััดตั้้ง� เป็็น “ภาควิิชาธรณีีวิิทยา” อย่่างเป็็นทางการเมื่่อ�
วัันที่่� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 แต่่ในเวลานั้้�น (จนถึึงปััจจุบัุ นั )
ยัังไม่่มีกี ารสอนวิิชาถ้ำำ�� วิิทยาโดยเฉพาะ
> พ.ศ. 2502
พระบาทสมเด็็จพระมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร เสด็็จพระราชดำำ�เนิินพร้้อมด้้วยสมเด็็จพระ
บรมราชชนนีีพันปี
ั หี ลวง เสด็็จประพาส “ถ้ำำ��วัดั สุุวรรณคููหา”
ตำำ�บลกระโสม อำำ�เภอตะกั่่�วทุ่่�ง จัังหวััดพัังงา เมื่่�อวัันที่่� 12
มีีนาคม พ.ศ. 2502 และได้้ทรงจารึึกพระปรมาภิิไธยย่่อ
ภปร. และ สก. ไว้้ที่่�ผนัังถ้ำำ��สุุวรรณคููหา
> พ.ศ. 2526
กรมป่่าไม้้ประกาศจััดตั้้�งวนอุุทยานถ้ำำ��ลม-ถ้ำำ��วััง ในเขต
ป่่าสงวนแห่่งชาติิป่่าแม่่มอก-แม่่พัันลำ�ำ ในท้้องที่่�ตำ�ำ บล
นาขุุนไกร อำำ�เภอศรีีสำำ�โรง จัังหวััดสุุโขทััย เนื้้�อที่่�ประมาณ
8,000 ไร่่ เมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม พ.ศ. 2526

> พ.ศ. 2531 - 2538
สุุริินทร์์ ภู่่�ขจร และคณะ ได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและ
ขุุดค้้นแหล่่งโบราณคดีีถ้ำำ��หมอเขีียว จัังหวััดกระบี่่� และแหล่่ง
โบราณคดีีถ้ำำ��ซาไก จัังหวััดตรััง เพื่่อ� ตรวจสอบความสััมพัันธ์์
ระหว่่ า งประชากรกัั บ วัั ฒ นธรรมโหบิิ น เนีี ย นที่่� อ าจจะ
เคลื่่�อนย้้ายลงมาจากทางเหนืือ เช่่น จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ที่่�พบหลัักฐานของเครื่่�องมืือหิินกะเทาะที่่�คล้้ายคลึึงกััน
> พ.ศ. 2532
คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน พ.ศ.
2532 เห็็นชอบประกาศแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์
10 ประเภท (ประกอบด้้วยเกาะ แก่่ง ภููเขา ถ้ำำ�� น้ำำ��ตก
โป่่งพุุร้้อน แหล่่งน้ำำ�� ชายหาด ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ธรณีีสัณ
ั ฐาน
และภููมิิลัักษณวรรณนา) จำำ�นวน 263 แหล่่ง ในจำำ�นวนนี้้�
เป็็นถ้ำำ��จำำ�นวน 43 แหล่่ง ตามความเห็็นของคณะกรรมการ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ
> พ.ศ. 2534
กรมป่่าไม้้จััดตั้้�งวนอุุทยานถ้ำำ��เขาน้้อย ในเขตป่่าสงวน
แห่่งชาติิป่าฝั่่
่ ง� ซ้้ายแม่่น้ำำ��ภาชีี อำำ�เภอโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี
พื้้�นที่่�ประมาณ 3,000 ไร่่ เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน พ.ศ.
2534
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> พ.ศ. 2534 - 2564

> พ.ศ. 2544 - 2549

กรมป่่าไม้้ประกาศจััดตั้้�ง “อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ผ
ำ� าไท”
จัังหวััดลำำ�ปาง เป็็นอุุทยานแห่่งชาติิแห่่งแรกของไทยที่่�ใช้้
จุุดเด่่นของถ้ำำ��เป็็นชื่่�อ โดยมีีการอนุุมััติิให้้ใช้้ชื่่�อนี้้�เมื่่�อวัันที่่�
4 มีีนาคม พ.ศ. 2534 สมััยนายไพโรจน์์ สุุวรรณกร เป็็น
อธิิบดีีกรมป่่าไม้้

โครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ระยะที่่� 1 - 2 เป็็นโครงการสหวิิทยาการ
ประกอบด้้วยโบราณคดีี วงปีีไม้้และสิ่่ง� แวดล้้อม มานุุษยวิิทยา
กายภาพ ชาติิพัันธุ์์�วรรณนาทางโบราณคดีี และสารสนเทศ
ทางโบราณคดีี นำำ�โดย รศ. ดร.รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ
ได้้ทำำ�การสำำ�รวจแหล่่งโบราณคดีีประเภทถ้ำำ��และที่่�อยู่่�ใน
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ พบแบบแผนและลัักษณะการเลืือกใช้้
ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง ทั้้�งที่่�อยู่่�อาศััยและการดำำ�รงชีีพของคนโบราณ
ที่่�คล้้ายคลึึงกัับคนปััจจุบัุ นั ซึ่่�งทั้้�งเป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััยและที่่�ฝังั ศพ
พบภาพเขีียนสีี และแหล่่งทรััพยากร

ต่่อมาได้้มีีการประกาศจััดตั้้�งอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��อีีก
หลายแห่่ง ได้้แก่่ อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��ปลา-น้ำำ��ตกผาเสื่่�อ
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน (พ.ศ. 2552) อุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��สะเกิิน จัังหวััดน่่าน (พ.ศ. 2559) และอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
(2564 เตรีียมการ)
> พ.ศ. 2538
มีีงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��หลวงเรื่่�อง “การศึึกษาเพื่่�อ
จััดทำำ�แผนการจััดการอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิบริิเวณ
ถ้ำำ��หลวง จัังหวััดเชีียงราย” โดยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่ง� มีี
ผศ.อััษฎางค์์ โปราณานนท์์ เป็็นหััวหน้้าคณะวิิจััย นำำ�เสนอ
ต่่อสำำ�นัักงานนโยบายและแผนสิ่่�งแวดล้้อม
> พ.ศ. 2540
กรมป่่าไม้้ประกาศจััดตั้้�งวนอุุทยานถ้ำำ��เพชร-ถ้ำำ��ทอง
ในพื้้�นที่่�ป่่าบริิเวณเขาชอนเดื่่�อ อำำ�เภอตากฟ้้า จัังหวััด
นครสวรรค์์ มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 3,000 ไร่่ เมื่่�อวัันที่่� 10
มกราคม พ.ศ. 2540
> พ.ศ. 2542 - 2550
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เริ่่ม� เปิิดสอน “วิิชาถ้ำำ�วิ
� ทิ ยาทั่่ว� ไป”
(General Speleology) เป็็นวิชิ าเลืือกในหลัักสููตรภาควิิชา
ธรณีีวิทิ ยา คณะวิิทยาศาสตร์์ โดยมีี ผศ.สุุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์์ เป็็น
อาจารย์์ผู้ส�้ อน แต่่มีกี ารสอนได้้เพีียง 8 ปีี ก็็ปิดิ หลัักสููตรไป

> พ.ศ. 2544
กรมป่่าไม้้ประกาศจััดตั้้�งวนอุุทยานถ้ำำ��เขาวง ในเขต
ป่่าสงวนแห่่งชาติิป่าห้้ว
่ ยท่่ากวยและป่่าห้้วยกระเวน อำำ�เภอ
บ้้านไร่่ จัังหวััดอุุทัยั ธานีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 8,125 ไร่่ เมื่่อ� วัันที่่�
9 ธัันวาคม พ.ศ. 2544
อนึ่่�ง กรมป่่าไม้้ได้้ประกาศจััดตั้้�งวนอุุทยานถ้ำำ��ขึ้้�นอีีก
หลายแห่่งในปีีต่่างๆ ได้้แก่่ วนอุุทยานถ้ำำ��แสงธรรมพรหมมาวาส จัังหวััดเลย วนอุุทยานถ้ำำ��ตะโคะบิ๊๊� จัังหวััดตาก
วนอุุทยานถ้ำำ��ธาราลอด จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน วนอุุทยาน
ถ้ำำ��ผาแล จัังหวััดเชีียงราย วนอุุทยานถ้ำำ��ผาตููบ จัังหวััด
นครสวรรค์์ และวนอุุทยานถ้ำำ��สิิงห์์ จัังหวััดอุุดรธานีี
> พ.ศ. 2548
มาร์์ตินิ เอลลิิส (Martin Ellis) แห่่งชมรมถ้ำำ�� เชพตัันมัลั เล็็ต
(The Shepton Mallet Caving Club) ที่่อ� าศััยอยู่่�ที่่จั� งั หวััด
เพชรบููรณ์์ ได้้รัับบัันทึกึ การสำำ�รวจถ้ำำ�� และห้้องสมุุดของดีีน สมาร์์ท
หลัังจากที่่ดี� นี ออกจากประเทศไทยในปีี พ.ศ. 2548 เขาจึึง
เริ่่ม� ขยายบทบาทในการสื่่อ� สารกัับนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ต่่างชาติิที่่ม� าเยืือน
ประเทศไทย กัับทั้้ง� ได้้จััดทำำ�เว็็บไซต์์เกี่่ย� วกัับถ้ำำ�� ในประเทศไทย
และเริ่่�มพััฒนาฐานข้้อมููลถ้ำำ�� ของประเทศไทยจากเอกสาร
“ถ้ำำ�� แห่่งประเทศไทย” ของ Dunkley ที่่เ� คยทำำ�ไว้้
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> พ.ศ. 2550
เกิิดอุุบัติั ภัิ ยั น้ำำ��ป่่าทะลัักเข้้าถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ อุุทยานแห่่งชาติิ
เขาสก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เมื่่อ� วัันที่่� 13 ตุุลาคม พ.ศ. 2550
ส่่งผลให้้มีีผู้เ้� สีียชีีวิติ ในถ้ำำ��จำำ�นวน 8 ราย รอดชีีวิติ 2 ราย
> พ.ศ. 2561
• นัักฟุุตบอลเยาวชนทีีม “หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่”�
รวม 13 คน ติิดน้ำำ��ในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำ��ำ นางนอน อำำ�เภอ
แม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อวัันที่่� 23 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2561 นำำ� ไปสู่่�ภารกิิ จป ฏิิ บัั ติิ ก ารกู้้� ภัั ย
ถ้ำำ��หลวงที่่�ลืือชื่่อ� ระดัับโลก รวม 18 วััน จนสามารถ
นำำ�ทั้้�งหมดออกมาได้้อย่่างปลอดภััยในวัันที่่� 10
กรกฎาคม ปีีเดีียวกััน
• หลัั ง เหตุุ ก ารณ์์ เ ยาวชนทีี ม หมููป่่ า 13 คนติิ ด
ถ้ำำ��หลวงที่่�จังั หวััดเชีียงราย สมาคมอุุทยานแห่่งชาติิ
จึึงได้้จััดการประชุุมสััมมนาเรื่่�อง “พลิิกวิิกฤต
ถ้ำำ��หลวง สู่่�การบริิหารจััดการถ้ำำ�� ไทย” เมื่่�อวัันที่่�
3 สิิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีีวิิทยากรที่่�เป็็น
นัักธรณีีวิิทยา อาจารย์์ และนัักบริิหารงานอุุทยาน
แห่่งชาติิหลายท่่านร่่วมอภิิปราย
> พ.ศ. 2562
• คณะรััฐมนตรีีมีมี ติิเมื่่อ� วัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2562
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ ประกอบด้้วยกรรมการ 26 คน โดยมีี
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม (พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์) เป็็น
ประธาน และอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี (ดร.สมหมาย
เตชวาล) เป็็นกรรมการและเลขานุุการ
• ที่่�ประชุุมคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิเห็็นชอบให้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ
ด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วม (24 คน) มีีปลััด

กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้อม
(นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์) เป็็นประธาน และคณะ
อนุุกรรมการด้้านวิิช าการ (22 คน) มีีอธิิบดีี
กรมทรััพยากรธรณีี (ดร.สมหมาย เตชวาล) เป็็น
ประธาน โดยมีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการฯ
ทั้้�งสองคณะ เมื่่อ� วัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
• คณะอนุุกรรมการนโยบายและการมีีส่วนร่
่ ว่ มประชุุม
ครั้้�งแรก เมื่่อ� วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีี
ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็น
ประธาน และอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีีเป็็นรองประธาน
• องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่ง
ประเทศไทย “ส.ส.ท.” หรืือไทยพีีบีเี อส (TPBS) ได้้
จััดทำำ�สารคดีีถ้ำำ��หลวง l Thai cave rescue EP.3
[Eng Sub] 16 ม.ค. 62 เผยแพร่่เหตุุการณ์์การ
ช่่วยเหลืือ 13 หมููป่่าอะคาเดมีีจากการติิดถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย
<<
สแกนเพื่ อชมวีดิทัศน์
สารคดีถ้ำ�หลวง l Thai cave
rescue EP.3 [Eng Sub]

• เมเจอร์์ ซีีนีีเพล็็กซ์์ กรุ้้�ป จััดทำำ�วิิดีีโอสั้้�นๆ เรื่่�อง
The Cave | นางนอน - Official Teaser Trailer
[ซัับไทย] 4 ก.ย. 2๕๖๒
<<
สแกนเพื่ อชมวิดีทัศน์
่ ง The Cave | นางนอน เรือ
Official Teaser Trailer [ซับไทย]

> พ.ศ. 2562 - 2564
กรมทรััพยากรธรณีีเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�อง ถ้ำำ��วิิทยาใน
ช่่อง YouTube เช่่น สวนหิินผางาม จัังหวััดเลย 50 ตอน
ซึ่่�งรวมถึึงถ้ำำ��ในจัังหวััดสตููล เช่่น ถ้ำำ��ทะลุุ ถ้ำำ��ช้้างแก้้ว
ถ้ำำ��เจ็็ดคต ถ้ำำ�� ละว้้า หิินสาหร่่ายป่่าพน น้ำำ��ตกวัังสายทอง
น้ำำ��ตกธารปลิิว เขาทะนานฯ

◆ �������������������������������

> พ.ศ. 2563
• นายพััลลภ กฤตยานวััช ที่่�ปรึึกษาสมาคมอุุทยาน
แห่่งชาติิ ริิเริ่่�มและประสานการจััดตั้้�ง “ชมรมถ้ำำ��
วิิทยา” เป็็นกลุ่่�มไลน์์เฉพาะ แยกออกจากกลุ่่�มไลน์์
ป่่าดงพงไพร เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม พ.ศ. 2563
สมาชิิกประกอบด้้วยผู้้เ� ชี่่ย� วชาญและผู้้สน
� ใจเกี่่�ยวกัับ
ถ้ำำ�� โดยมุ่่�งแบ่่งปัันแลกเปลี่่�ยนความรู้้� ประสบการณ์์
ภาพ และข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และคาสต์์ทั้้ง� ของ
ไทยและต่่างประเทศ (ปััจจุบัุ นมี
ั สี มาชิิก 140 คน)
• ที่่�ประชุุมคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิได้้มีีมติิเมื่่อ� วัันที่่� 24 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยมีีรัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม (นายวราวุุธ ศิิลปอาชา) เป็็นประธาน
เห็็นชอบให้้มีีการแต่่งตั้้�ง “คณะทำำ�งานจััดทำำ�แผน
แม่่บทการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศ” และ
“คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ��”
โดยมีี ดร.ทศพร นุุชอนงค์์ และนายพััลลภ กฤตยานวััช
เป็็นประธานในคณะทำำ�งานทั้้�งสองคณะตามลำำ�ดัับ
ตามคำำ�สั่่ง� ของคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��แห่่งชาติิ ลงวัันที่่� 12 มีีนาคม พ.ศ. 2563
• คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
โดยกรมทรััพยากรธรณีี ได้้ประกาศ “ข้้อปฏิิบัติั ใิ นการ
คุ้้�มครองถ้ำำ�� รวม 16 ข้้อ” เมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้ทรััพยากรถ้ำำ��ของประเทศไทย
ได้้รัับการคุ้้�มครอง และปกป้้องดููแลพื้้�นฐาน รวมทั้้�ง
ได้้รัั บ การอนุุ รัั ก ษ์์ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืืนและนำำ� ไปสู่่�การ
เสริิมสร้้างเศรษฐกิิจชุุมชนต่่อไป
• กรมทรััพยากรธรณีีได้้ดำำ�เนิินการ “สำำ�รวจศึึกษา
เกี่่ย� วกัับถ้ำำ��ในด้้านการพััฒนาแหล่ง่ ท่อ่ งเที่่ย� วทาง
ธรณีีวิิทยาเชิิงอนุุรัักษ์์” โดยศึึกษาความโดดเด่่น
ด้้านธรณีีวิทิ ยาและถ้ำำ��วิิทยา พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�แผนผััง
ถ้ำำ�� เช่่น ถ้ำำ��ภููผาเพชร ถ้ำำ��อุุไรทอง ถ้ำำ��เล สเตโกดอน
จัังหวััดสตููล ถ้ำำ��ปาฏิิหาริิย์์ ถ้ำำ��มืืด ถ้ำำ��เจีีย จัังหวััด
อุุ บ ลราชธานีี ถ้ำำ�� ดิิ น เพีี ย ง จัั ง หวัั ด หนองคาย

ถ้ำำ��นเรศวร ถ้ำำ��ค้้างคาว ถ้ำำ��พระวัังแดง และถ้ำำ��เดืือนถ้ำำ��ดาว จัังหวััดพิิษณุุโลก
> พ.ศ. 2564
• กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช อยู่่�
ระหว่่างเตรีียมการยกระดัับจััดตั้้�ง “วนอุุทยาน
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน” จัังหวััดเชีียงราย เป็็น
“อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน”
• คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์
ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��ขึ้้�น โดยรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม นายวราวุุธ
ศิิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จัั ด การถ้ำำ�� เป็็ น ผู้้� ล งนามในวัั นที่่� 8 มิิ ถุุ นา ยน
พ.ศ. 2564
• กรมทรััพยากรธรณีีมอบให้้มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ดำำ�เนิินโครงการจ้้างเหมาจััดทำำ�ข้้อมููลสำำ�หรัับการ
จััดทำำ� “แนวทางบริิหารจััดการถ้ำำ��” ในการนี้้�
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ได้้จััดการประชุุมเชิิญ
ทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่�ยวข้้องรัับฟัังและให้้ข้้อคิิดเห็็นการ
จััดทำำ�ข้้อมููลแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และแนวทาง
การจััดตั้้�งสถาบัันคาสต์์ เมื่่อ� วัันพุธุ ที่่� 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (โปรแกรม
Zoom) มีีผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุม 105 คน
• กรมทรััพยากรธรณีีจัดั การประชุุมวิิชาการ “ธรณีีไทย
2564 (Geothai 2021)” ภายใต้้แนวคิิด “ธรณีี
วิิถีีใหม่่ นวััตกรรมไทย เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน”
ระหว่่างวัันที่่� 4 - 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 มีี
ผู้้�ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม 900 คน ในการนี้้�
ได้้มีีการนำำ�เสนอเรื่่�องเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ด้้วยหลายหััวข้้อ
เช่่น การศึึกษาแนวทางการพััฒนากฎหมายถ้ำำ��ไทย
สถานการณ์์ถ้ำำ��ประเทศไทย 2564 กลไกการ
ขัับเคลื่่อ� นการอนุุรักั ษ์์แหล่่งธรณีีวิทิ ยาของประเทศไทย
และ Georigination: ธรณีีกำำ�เนิิดในความสััมพัันธ์์
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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ของถ้ำำ��และคาสต์์กับั ชีีวิติ มนุุษย์์ โดยผ่่านการประชุุม
ออนไลน์์ระบบ Zoom Webinar ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นการ
จััดประชุุมวิิถีใี หม่่ของกรมทรััพยากรธรณีี เนื่่อ� งจาก
สถานการณ์์โรคระบาดโควิิด-๑๙ ที่่�ยัังไม่่สงบและ
ปะทุุรุุนแรงที่่�สุุดนัับแต่่เกิิดเหตุุการณ์์นี้้�มา โดยมีี
ผู้้�ติิดเชื้้�อในประเทศไทยสููงถึึงสองหมื่่�นกว่่าคน
ในช่่วงเวลาการจััดประชุุมนี้้�
• ทีีม Netflix กว่่า 200 คน ยกกองเข้้าถ่่ายทำำ�หนััง
ถ้ำำ��หลวง คััดกรองโควิิดเข้้ม คาดเงิินสะพััด 300
ล้้าน ผู้้สื่� ่�อข่่าวรายงานเมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม ว่่า
ทีีมงานถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ระดัับโลกจาก Netflix ทั้้�ง
จากสหรััฐอเมริิกาและในประเทศไทย เดิินทางไปยััง
พื้้�นที่่จั� งั หวััดเชีียงราย เพื่่อ� เตรีียมถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์

ในเหตุุการณ์์เยาวชนทีีมฟุุตบอลหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค
อะคาเดมี่่� จำำ�นวน 13 คน ประสบเหตุุติดิ อยู่่�ในถ้ำำ��หลวง
อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ)
ตำำ�บลโป่่งผา อำำ�เภอแม่่สาย เมื่่อ� วัันที่่� 23 มิิถุนา
ุ ยน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนเป็็นข่าว
่ โด่่งดััง
<<
สแกนเพื่ ออ่านข่าวทีม Netflix
กว่า ๒๐๐ คน ยกกองเข้าถ่ายทำ�
หนังถ้ำ�หลวง คัดกรองโควิดเข้ม
คาดเงินสะพั ด ๓๐๐ ล้าน
<<
สแกนเพื่ ออ่านข่าว "ThaiCave
Rescue" ทุ่ม ๘๓๐ ล้านถ่ายทีไ่ ทย
คาด นทท.มาทำ�ถ้ำ�หลวงเงินสะพั ด
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ถ้ำำ��ในประเทศไทยมีีจำำ�นวนมากนัับพััน หมื่่น� หรืือนัับแสนแห่่งทั่่�วประเทศ
แต่่ที่่มี� ผู้ี ทำ้� ำ�ฐานข้้อมููลไว้้ล่่าสุดุ ในปีี พ.ศ. 2564 กว่่า 6,000 แห่่ง ถ้ำำ��ไทย
ได้้มีีการใช้้ประโยชน์์มาอย่่างยาวนาน มีีการสำำ�รวจวิิจััย มีีการค้้นพบใหม่่
มีีการเขีียนเอกสารรายงาน และมีีการจััดพิิมพ์์หนัังสืือเผยแพร่่กันั มายาวนาน
ทั้้�งโดยชาวไทยและชาวต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� เป็็นที่่น่� าสั
่ งั เกตว่่า การสำำ�รวจถ้ำำ��
และการทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ��ในประเทศไทยจะเป็็นการบุุกเบิิกโดยชาวต่่างชาติิ
ที่่�เป็็นนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ชาวยุุโรป อเมริิกา และออสเตรเลีีย เป็็นส่่วนใหญ่่
ในส่่วนการบริิหารจััดการถ้ำำ�� แม้้จะมีีการจััดการและคุ้้�มครองถ้ำำ��เพื่่�อการ
ท่่องเที่่�ยวของกรมป่่าไม้้และกรมอุุทยานแห่่งชาติิฯ มานานกว่่า 40 ปีี แต่่
ความตื่่นตั
� วั ในการกำำ�หนดนโยบาย การวางแผนและการบริิหารจััดการถ้ำำ�� โดยอาศััยวิิทยาการถ้ำำ��วิิทยายุุคใหม่่ ได้้เริ่่ม� อย่่างจริิงจััง
หลัังเหตุุการณ์์อุบัุ ติั ภัิ ยั ถ้ำำ��หลวง โดยเฉพาะในช่่วงปีี พ.ศ. 2561 - 2564 สมััยที่่�พลเอก สุุรศักั ดิ์์� กาญจนรััตน์์ และนายวราวุุธ
ศิิลปอาชา เป็็นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์ เป็็นปลััดกระทรวง และ
มีีการขัับเคลื่่�อนในทางปฏิิบััติิโดยกรมทรััพยากรธรณีี สมััย ดร.สมหมาย เตชวาล เป็็นอธิิบดีี

บทส่่งท้้าย

กาลานุุกรมถ้ำำ��ประเทศไทยทั้้�ง 3 หมวดที่่�นำำ�เสนอดัังกล่่าวข้้างต้้น เป็็นเพีียงการคััดเลืือกหนัังสืือ หรืือรายงานความ
คืืบหน้้าการสำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�โดดเด่่น และบัันทึึกเหตุุการณ์์สำำ�คััญๆ ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในประเทศไทยที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือดำำ�เนิินการ
กัันมาตั้้�งแต่่อดีีตกาลจนถึึงปััจจุุบััน เรีียงตามลำำ�ดัับปีี พ.ศ. ทั้้�งนี้้� โดยมุ่่�งหวัังว่่า จะเป็็นข้้อมููลที่่�มีีประโยชน์์ในการศึึกษา
ประวััติิศาสตร์์ การค้้นคว้้าอ้้างอิิง และการพััฒนาต่่อยอดการศึึกษาวิิจััย การเรีียนรู้้� การกำำ�หนดนโยบาย การสำำ�รวจ
การคุ้้�มครอง และการบริิหารจััดการถ้ำำ��และคาสต์์ของไทยที่่�เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�นต่่อไปในอนาคต
ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี (ดร.สมหมาย เตชวาล) รศ. ดร.รััศมีี ทรงชููเดช ผศ. ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์�
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ และนายนราเมศวร์์ ธีีระรัังสิิกุุล ผู้้�ให้้การสนัับสนุุนข้้อมููลมา ณ ที่่�นี้้�ด้้วย
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ถ้ำ�วิทยา:

ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาถ้ำ�
และสิง
่ แวดล้อมถ้ำ�

(Speleology: The Scientific Study of Caves
and the Cave Environment)
นายพััลลภ กฤตยานวััช

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

พ.ศ. 2564 วนอุุทยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน อยู่่�ระหว่่างเตรีียมการยกระดัับเป็็นอุุทยานแห่่งชาติิ

	ทำำ�ไมหลายฝ่่ายจึึงมีีความสนใจ
ในเรื่่�องถ้ำำ��วิิทยา
เหตุุการณ์์วิกิ ฤตถ้ำำ��หลวงปีี พ.ศ. 2561: เหตุุการณ์์
วิิกฤตทีีมฟุุตบอลหมููป่่าสิิบสามคนติิดน้ำำ��ในถ้ำำ��หลวง เขต
วนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย ในช่่วง
วัันที่่� 23 มิิถุนุ ายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่่�ผ่า่ นมา
นัับเป็็น “ปรากฏการณ์์พิิเศษ” ที่่�เป็็นข่่าวโด่่งดัังไปทั่่�วไทย
และแพร่่ไปทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้� การกอบกู้้�วิิกฤตถ้ำำ��หลวงจน
ประสบผลสำำ�เร็็จ สามารถช่่วยเหลืือทีีมหมููป่า่ ออกจากถ้ำำ�� ได้้
โดยปลอดภััยนั้้�น ต้้องอาศััยหลัักวิิชาทางธรณีีวิทิ ยา อุุทกธรณีี
ถ้ำำ��วิิทยา วิิศวอุุทกธรณีีวิทิ ยา และความเชี่่ย� วชาญชำำ�นาญการ

ของนัักดำำ�น้ำ��ำ ถ้ำำ��และบุุคคลในหลากหลายอาชีีพ ทั้้�งจาก
ในประเทศไทยและต่่างประเทศ รวมทั้้�งการวางแผนบริิหาร
จััดการ และประสานงานจากทุุกฝ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ของศููนย์์อำำ�นวยการร่่วมกู้้�ภััยถ้ำำ�� หลวง
เหตุุ ก ารณ์์ วิิ ก ฤตถ้ำำ�� หลวงทำำ� ให้้นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วถ้ำำ��
นัักวิิชาการทางธรณีีวิทิ ยา และสาขาต่่างๆ จากมหาวิิทยาลััย
กรมทรััพยากรธรณีี กรมอุุทยานแห่่งชาติิฯ กรมป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย และผู้้�ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
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การบริิหารจััดการถ้ำำ��และอุุบััติิภััย รวมทั้้�งสาธารณชนทั่่�วไป
หัันมาสนใจศึึกษาเรีียนรู้้�เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิของถ้ำำ��
มากขึ้้�นอย่่างไม่่เคยเป็็นมาแต่่ก่่อนในอดีีต

แห่่งชาติิ” โดยมีีรัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นประธาน และอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
เป็็นกรรมการและเลขานุุการ หลัังจากนั้้�นก็็ได้้มีีการแต่่งตั้้�ง
คณะอนุุกรรมการ และคณะทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�อี
� กี หลายชุุด
เช่่น คณะอนุุกรรมการด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วม
คณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ คณะทํํางานจััดทํําแผนแม่่บท
การบริิหารจััดการถํ้้�าของประเทศ คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมาย
การบริิหารจััดการถ้ำำ��

จำำ�นวนถ้ำำ�� มากมายนัับหมื่่น� หรืือแสนถ้ำำ�� ในประเทศไทย:
ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ภููเขาหิินปููน หรืือภููมิิประเทศแบบคาสต์์
รวมทั้้�งภููเขาหิินทรายที่่�เป็็นบ่่อเกิิดของถ้ำำ�หิ
� ินปููนและถ้ำำ��
หิินทรายจำำ�นวนมาก ในปีี พ.ศ. 2563 กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช รายงานจำำ�นวนถ้ำำ��ในเขตอุุทยาน
แห่่งชาติิ 142 ถ้ำำ�� กรมป่่าไม้้ 165 ถ้ำำ�� กรมส่่งเสริิมการ
ปกครองท้้องถิ่่�น 681 ถ้ำำ�� สำำ�นัักงานพระพุุทธศาสนา
แห่่งชาติิ 641 ถ้ำำ�� ถ้ำำ��ที่่ขึ้� น�้ ทะเบีียนเป็็นโบราณสถานของกรม
ศิิลปากร 61 แห่่ง และกรมทรััพยากรธรณีี รายงานจำำ�นวน
ถ้ำำ��ทั่่�วประเทศจำำ�นวน 2,608 แห่่ง (จากรายงานของ
คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ�� 2563)
อย่่างไรก็็ตาม จากการรวบรวมฐานข้้อมููลถ้ำำ�� ขององค์์กร
ภาคเอกชน พบว่่ามีีถ้ำำ��ที่่ร� ะบุุแหล่่งได้้ 4,840 แห่่ง ณ เดืือน
มกราคม 2564 (https://www.thailandcaves.shepton.
org.uk/cave-co-ordinates)
อย่่างไรก็็ตาม Martin Ellis นัักถ้ำำ�� วิิทยาชาวอัังกฤษ
ได้้แจ้้งรายงานผู้้�เขีียนล่่าสุุดในเดืือนพฤษภาคม 2564 ว่่า
มีีถ้ำ�ำ� น้ำำ��มุุด และแหล่่งถ้ำำ��ที่่�สำำ�รวจพบและจััดทำำ�ฐานข้้อมููล
แล้้ว 6,132 รายการ (เป็็นถ้ำำ��และเพิิงผา จำำ�นวน 5,800
แห่่ง และที่่�ระบุุชื่่�อถ้ำำ��ได้้ 4,050 ถ้ำำ��) ทั้้�งนี้้� Martin Ellis
และ ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์� คาดการณ์์ว่่าถ้ำำ��ในประเทศไทย
มีีจำำ�นวนมากไม่่ต่ำำ��กว่่า 200,000 ถ้ำำ�� กระจายไปในทุุก
ภููมิิภาคทั่่�วประเทศ จำำ�นวนถ้ำำ��มากมายดัังกล่่าวจึึงทำำ�ให้้
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ต่่างก็็มีีความตื่่�นตััว
สนใจที่่�จะศึึกษาเรื่่อ� งราวของถ้ำำ��หรืือศาสตร์์ว่า่ ด้้วยถ้ำำ��ในมิิติิ
ต่่างๆ มากขึ้้�น
การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��แห่่งชาติิ คณะอนุุกรรมการ และคณะทำำ�งานถ้ำำ��
ด้้านต่่างๆ: ภายหลัังเหตุุการณ์์วิกิ ฤตถ้ำำ��หลวงในปีี 2561
รััฐบาลและหน่่วยงานต่่างๆ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของถ้ำำ��
และการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� โดยใน
พ.ศ. 2562 คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ.
2562 แต่่งตั้้�ง “คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��

อนึ่่�ง ในภาคเอกชนก็็มีีความตื่่�นตััวสนใจในเรื่่�องถ้ำำ��
มากขึ้้�น ดัังเช่่น ในต้้นปีี พ.ศ. 2563 มีีการจััดตั้้�ง “ชมรม
ถ้ำำ��วิิทยา” เป็็นกลุ่่�มไลน์์ที่่�มุ่่�งแชร์์ความรู้้� ประสบการณ์์
ภาพ และข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ทั้้�งในและต่่างประเทศ
โดยสมาชิิกในห้้องไลน์์ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่ย� วชาญและผู้้�สนใจ
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ในหลากหลายวงการ ได้้แก่่ นัักธรณีีวิิทยา
นัักถ้ำำ��วิิทยา นัักชีีววิิทยาถ้ำำ�� นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� นัักโบราณคดีี ทหาร
อาจารย์์มหาวิิทยาลััย และข้้าราชการในกรมกองต่่างๆ ที่่�
ทำำ�งานเกี่่ย� วข้้องกัับถ้ำำ�� โดยปััจจุบัุ นั มีีสมาชิิก 140 คน ด้้วยเหตุุ
ดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงเกิิดความจำำ�เป็็นในการยกระดัับการศึึกษา
เรีียนรู้้เ� รื่่อ� งราวต่่างๆ เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในเชิิงกว้้างและลึึกมากขึ้้น�
เพื่่�อประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บทความนี้้�จึึงมุ่่�งที่่�จะทบทวนและนำำ�เสนอหลัักวิิชาการ
ว่่าด้้วยการสำำ�รวจและศึึกษาธรรมชาติิถ้ำ�ำ� ระบบนิิเวศ และ
สิ่่�งแวดล้้อมของถ้ำำ�� โดยเฉพาะที่่�มีกี ารศึึกษาในต่่างประเทศ
มานานกว่่าร้้อยปีีมาแล้้ว ที่่�เรีียกว่่า “Speleology” หรืือแปล
เป็็นไทยว่่า “ถ้ำำ��วิิทยา” หรืือ “คููหาศาสตร์์” เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐาน
ความรู้้�เบื้้�องต้้นที่่�จะเป็็นประโยชน์์ในการยกระดัับความรู้้�
ความเข้้าใจ และการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
การศึึกษาวิิจัยั การคุ้้�มครอง และอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ�ที่่
� �ทรงคุุณค่่าของชาติิ และการเข้้าชมความงาม
ถ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยว (Cave Tourists) หรืือผู้้�มาเยืือนถ้ำำ��
(Cave Visitors) ที่่�เหมาะสมต่่อไป
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บริเวณปากถ้ำ�ทรายทอง วนอุทยานแห่งชาติถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน (เตรียมการ) จังหวัดเชียงราย

	ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��คืืออะไร
นิิยามและความหมายคำำ�ว่า่ ถ้ำำ�� : ก่่อนที่่�จะสืืบสาวเรื่่อ� งราวของวิิชาถ้ำำ��วิิทยาและประเด็็นอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะขอสืืบค้้น
คำำ�นิิยามของคำำ�ว่่า “ถ้ำำ��” ในพจนานุุกรมหรืือหนัังสืือนิิยามศััพท์์ต่่างๆ ทางวิิชาการทั้้�งภาษาไทยและต่่างประเทศ ดัังนี้้�
1) ความหมายทั่่�วไปในภาษาไทย ได้้แก่่ ความหมายที่่�มุ่่�งการสื่่�อความหมายทั่่�วไปของประชาชนที่่�กำำ�หนดคำำ�นิิยาม
ไว้้ในพจนานุุกรมต่่าง ๆ เช่่น
ถ้ำำ�� น. โพรงที่่�ลึึกเข้้าไปในภููเขา (พจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2542)
ถ้ำำ�� น. โพรงที่่�ลึึกเข้้าไปในภููเขา, โดยปริิยายหมายถึึง ที่่�ลึึกเว้้าเข้้าไป, ที่่�ลึึกลัับ, เช่่น ถ้ำำ��โจร ถ้ำำ�� เสืือ (พจนานุุกรม
ฉบัับมติิชน พ.ศ. 2547)
ถ้ำำ�� น. ช่่องที่่�เป็็นโพรงลึึกเข้้าไปในภููเขาหรืือที่่�ทึึบ (พจนานุุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้้�อง ณ นคร)
ถ้ำำ�� [n.] a cave, a cavern, a grotto, a tunnel (พจนานุุกรมแปล ไทย-อัังกฤษ อ. สอ เสถบุุตร)
ถ้ำำ�� คืือ โพรงที่่�ลึกึ เข้้าไปในภููเขาหรืือเป็็นช่่องที่่�เป็็นโพรงลึึกเข้้าไปในพื้้�นดิินหรืือภููเขา มีีขนาดใหญ่่พอที่่�มนุุษย์์สามารถ
เข้้าไปได้้ เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิ โดยทั่่�วไปถ้ำำ��เกิิดในหิินปููนที่่�มีีน้ำำ��ใต้้ดิินไหลผ่่านกััดเซาะ ซึ่่�งมัักพบตามภููเขาหิินปููนหรืือ
ภููเขาชายฝั่่�งทะเล นอกจากนี้้�ยัังมีีถ้ำ�ที่่
ำ� �ใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของมนุุษย์์ในยุุคสัังคมบุุพกาล (วิิกิิพีีเดีีย สารานุุกรมเสรีี)
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2) ความหมายทั่่�วไปในภาษาอัังกฤษ ตััวอย่่างเช่่น
Cave (noun) a large hole in the side of a hill, cliff, or mountain, or one that is underground
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cave)
Cave (noun) a natural chamber or series of chambers in the earth or in the side of a hill or cliff
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/cave)
Cave (noun) A natural underground chamber in a hillside or cliff. (https://www.lexico.com/
definition/cave)
3) ความหมายทางเทคนิิคในภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ ที่่�ใช้้สื่่�อความหมายทางวิิชาการที่่�กำำ�หนดไว้้ในพจนานุุกรม
ทางธรณีีวิิทยา หรืือถ้ำำ��วิิทยาโดยเฉพาะ ตััวอย่่างเช่่น
Cave ถ้ำำ�� ๑ น. ช่่องที่่�เป็็นโพรงลึึกเข้้าไปในพื้้�นดิินหรืือ
ภููเขา อาจเกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิหรืือมนุุษย์์กระทำำ�ขึ้�้น
มีีขนาดใหญ่่พอที่่�มนุุษย์์สามารถเข้้าไปได้้ เกิิดขึ้้น� ตามธรรมชาติิ
โดยทั่่�วไปถ้ำำ��เกิิดในหิินปููนที่่�มีน้ำี ��ำ ใต้้ดิินไหลผ่่านกััดเซาะ พบ
มีีอยู่่�ตามภููเขาหิินปููนหรืือเกิิดตามภููเขาชายฝั่่�งทะเล ๒ ช่่อง
หรืือโพรง ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ (พจนานุุกรม
ศััพท์์ธรณีีวิิทยา ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พจนานุุกรมศััพท์์ภููมิิศาสตร์์ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พิิมพ์์
ครั้้�งที่่� ๔ พ.ศ. ๒๕๔๙)
ถ้ำำ�� หมายถึึงช่่องว่่างที่่�เกิิดขึ้้น� ในหิินตามธรรมชาติิ ที่่�มีี
ความกว้้างพอที่่�ให้้คนเข้้าไปได้้ มีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
อย่่างน้้อย 30 เซนติิเมตร และอาจมีีน้ำ��ำ อยู่่�หรืือไม่่มีีก็็ได้้
เป็็นถ้ำำ��ที่่�สามารถเข้้าไปสำำ�รวจศึึกษาและจััดทำำ�แผนที่่�เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการบริิหารจััดการ (คณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ
ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายการบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
25 ธัันวาคม 2562)
ถ้ำำ�� (cave) เป็็นช่่องว่่างที่่�เกิิดในหิินตามธรรมชาติิ
ที่่�มีีความกว้้างพอให้้คนเข้้าไปได้้ พบในหิินแทบทุุกชนิิด
รวมทั้้�งหิินทราย หิินบะซอลต์์ แต่่ส่่วนใหญ่่พบในหิินปููน
[Narisa Chakrabongse – ed. (2006). Cavs of Northern
Thailand]

Cave (ถ้ำำ�� วิิทยา) พื้้�นที่่�เปิิดโล่่งอยู่่�ใต้้พื้้�นดิินตามธรรมชาติิ
โดยทั่่�วไปจะมีีทางเชื่่อ� มต่่อกัับพื้้�นผิิวดินิ มีีขนาดเพีียงพอสำำ�หรัับ
ให้้คนเข้้าไปได้้ และยาวต่่อเนื่่�องไปในความมืืด ชนิิดของถ้ำำ��
ที่่�พบโดยทั่่�วไป จะเกิิดอยู่่�ในหิินปููนโดยเป็็นผลจากการละลาย
[กรมทรััพยากรธรณีี และสมาคมธรณีีวิทิ ยาแห่่งประเทศไทย
(2562). อภิิธานศััพท์์ธรณีีวิิทยา เล่่มที่่� 1]
CAVE n. A natural cavity in rock, large enough
for a human to enter. The extent of a cave system
which may have more than one entrance and consist
of many chambers and passages. The term still
applies if the cavity is totally filled with water. (http://
wasg.org.au/index.php/2015-09-05-08-07-15/201606-27-13-46-34/glossary-of-caving-terms)
CAVE n. A natural cavity in rock large enough
to be entered by man. It may be water-filled. If it
becomes full of ice or sediment and is impenetrable,
the term applies but will need qualification.
(http://speleologija.eu/znanost/terminologija/
CaveKarstTerminologyJennings.html)
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4) นิิยามความหมายถ้ำำ��ตามกฎหมาย นอกจาก
ความหมายทั่่�วไป และความหมายทางเทคนิิควิิชาการแล้้ว
ในกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��ของประเทศต่่างๆ ยัังกำำ�หนด
บทนิิยามถ้ำำ�ที่่
� �แตกต่่างกัันออกไป ดัังตััวอย่่างเช่่น
The term “cave” means any naturally occurring
void, cavity, recess, or system of interconnected
passages which occurs beneath the surface of the
earth or within a cliff or ledge (including any cave
resource therein, but not including any vug, mine,
tunnel, aqueduct, or other manmade excavation)
and which is large enough to permit an individual
to enter, whether or not the entrance is naturally
formed or manmade. Such term shall include any
natural pit, sinkhole, or other feature which is an
extension of the entrance. (Federal Cave Resources
Protection Act of 1988, USA)
“Cave” means any naturally occurring void,
cavity, recess or system of interconnected passages
beneath the surface of the earth or within a cliff
or ledge and which is large enough to permit an
individual to enter, whether or not the entrance,
located either in private or public land, is naturally
formed or man made. It shall include any natural pit,
sinkhole or other feature which is an extension of
the entrance. The term also includes cave resources
therein, but not any vug, mine tunnel, aqueduct or
other manmade excavation. (National Caves and
Cave Resources Management and Protection Act,
Republic Act No. 9072. Philippines 2001)

โถงที่่�เป็็นเครืือข่่ายต่่อเนื่่�องกััน (สถานการณ์์ถ้ำ�ำ� ประเทศไทย
พ.ศ. 2563)
กลุ่่ม� ถ้ำำ�� (cavern system; cave system) ถ้ำำ�� หลายถ้ำำ��
ที่่�ต่่อเนื่่�องกัันหรืือมีีทางน้ำำ��ที่่�เกี่่�ยวพัันกััน (พจนานุุกรมศััพท์์
ธรณีีวิิทยา ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 1 พ.ศ.
2544)
Cave system 1) An underground network of
passages, chambers, or other cavities. 2) The caves
in a given area related to each other hydrologically,
whether continuous or discontinuous from a single
opening. (http://www.speleogenesis.info/directory/
glossary/?term=cave%20system)
Cave system means cave or caves having a
complex network of interconnected chambers and
passages that constitute an underground drainage
system. (nature.nps.gov)
CAVE SYSTEM (cavern system) ระบบถ้ำำ�� , กลุ่่�มถ้ำำ��
ที่่�เชื่่อ� มโยงถึึงกััน หมายถึึง ถ้ำำ��ที่่มี� คี วามซัับซ้้อนทางธรณีีวิทิ ยา
หรืืออุุทกวิิทยาสููง โดยอาจมีีทางเข้้าทางเดีียว หรืือหลายทาง
แต่่ภายในประกอบด้้วยกลุ่่�มถ้ำำ��หลายถ้ำำ��ย่่อย หรืือมีีหลาย
โถงถ้ำำ��ที่่เ� ชื่่อ� มโยงกััน เป็็นเครืือข่่ายต่่อเนื่่�องกััน ด้้วยเส้้นทาง
ภายในหลายเส้้นทางที่่�เข้้าถึึงกัันได้้ บางระบบถ้ำำ�� อาจเดิิน
ผ่่านเข้้าถึึงกัันไม่่ได้้ แต่่มีเี ส้้นทางน้ำำ�ที่่
� ไ� หลเชื่่อ� มถึึงกัันได้้ ด้้วย
ระบบอุุทกวิิทยาใต้้ผิิวดิิน เช่่น ถ้ำำ�� ลอด จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
ถ้ำำ��ผายาว และถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน จัังหวััดเชีียงราย
(พััลลภ กฤตยานวััช 2564, ร่่างศััพทานุุกรมถ้ำำ��วิิทยา)

นิิยามและความหมายคำำ�ว่า่ ระบบถ้ำำ�� นอกจากคำำ�ว่า่ ถ้ำำ��
แล้้ว ในหนัังสืือถ้ำำ�ทั้้
� ง� หลายมัักพููดถึึงระบบถ้ำำ�ด้้ว
� ย ซึ่่�งมีีผู้้ใ� ห้้
ความหมายดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
ระบบถ้ำำ�� (cave systems) เป็็นกลุ่่�มของถ้ำำ�ที่่
� �มีีการ
เชื่่อ� มโยงกัันโดยช่่องทางที่่�สามารถเข้้าไปได้้ หรืือเชื่่อ� มต่่อกััน
ในด้้านอุุทกวิิทยา หรืือเป็็นถ้ำำ�ที่่
� มี� ช่ี อ่ งทางหรืือโถงถ้ำำ��หลายๆ
����������������������������
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วิิชาถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) คืืออะไร
วิิชาถ้ำำ��วิิทยา หรืือ Speleology ในทางธรณีีวิิทยา
หมายถึึง “การศึึกษาถ้ำำ�ต่
� ่างๆ ในทางวิิทยาศาสตร์์ - The
scienctific study of caves” (https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/speleology) “การ
ศึึกษาและสำำ�รวจถ้ำำ��ในทางวิิทยาศาสตร์์ - the scientific
study or exploration of caves” (https://www.merriamwebster.com/dictionary/speleology)
เพื่่�อความเข้้าใจในความหมายที่่�ชััดขึ้้�น ผู้้�เขีียนขอยก
ตััวอย่่างการให้้นิิยามความหมายถ้ำำ��วิิทยาจากแหล่่งต่่างๆ
ที่่�น่่าสนใจ ดัังนี้้�
“ถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) เป็็นสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�ทุ
� กุ ด้้านการสำำ�รวจและอธิิบาย
ลัักษณะของถ้ำำ��เป็็นจุุดสนใจหลัักของถ้ำำ��วิิทยา แต่่ส่่วนใหญ่่
จะศึึกษาเกี่่�ยวกัับการละลายหิินปููนทางเคมีี อััตราการก่่อตััว
ของหิินงอก หิินย้้อย อิิทธิิพลของน้ำำ�� บาดาลและสภาพ
อุุทกวิิทยาโดยทั่่�วไป และรููปแบบการพััฒนาถ้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยพื้้�นฐานแล้้ววิิชาถ้ำำ��วิิทยาต้้องการ การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�
ทางธรณีีวิทิ ยาและอุุทกวิิทยาในการแก้้ปััญหาต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับระบบถ้ำำ�� ใต้้ดิิน” (https://www.britannica.com/science/
speleology)
“ถ้ำำ��วิทิ ยา (Speleology) คืือการศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และลัักษณะอื่่น� ๆ ของคาสต์์ รวมทั้้�งการก่่อกำำ�เนิิด
โครงสร้้าง คุุณสมบััติิทางกายภาพ ประวััติิศาสตร์์ รููปแบบ
ชีีวิิต และกระบวนการที่่�มัันก่่อตััวขึ้�้น (speleogenesis)
และเปลี่่� ย นแปลงทางธรณีี สัั ณ ฐานไปตามกาลเวลา
(speleomorphology)” (https://en.wikipedia.org/wiki/
Speleology)
“ถ้ำำ�วิ
� ทิ ยา (Speleology) คืือ การศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� รวมทั้้�งแง่่มุุมทางวิิทยาศาสตร์์อื่่�นๆ เช่่น
ลัักษณะธรณีีสััณฐาน ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา เคมีี ชีีววิิทยา
และเทคนิิคต่่างๆ ในการสำำ�รวจถ้ำำ��” [Lowe, D. and T.
Waltham (1995).]

“ถ้ำำ��วิทิ ยา (Speleology) คืือการศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� การสำำ�รวจ และบรรยาย เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� สิ่่�งมีีชีีวิิต
ในถ้ำำ�� และลัักษณะอื่่น� ๆ ของถ้ำำ�� ” (http://www.speleogenesis.
info/directory/glossary/speleology)
“Speleology ถ้ำำ��วิิทยา; การสำำ�รวจ และการศึึกษา
ทางวิิทยาศาสตร์์ของถ้ำำ�� ทั้้�งทางกายภาพและชีีวภาพของถ้ำำ��
รวมทั้้�งการศึึกษาทางธรณีีวิิทยาของการเกิิด สััณฐานวิิทยา
และแร่่วิิทยาของถ้ำำ��” [กรมทรััพยากรธรณีี และสมาคม
ธรณีีวิทิ ยาแห่่งประเทศไทย (2564). อภิิธานศััพท์์ธรณีีวิทิ ยา
เล่่มที่่� 2]
ถ้ำำ��วิทิ ยา ในภาษาอัังกฤษคืือ “Speleology” แต่่ในภาษา
อื่่น� ๆ อาจเรีียกต่่างกััน ตััวอย่่างเช่่น Spéléologue (French);
Höhlenforscher, Speläologe (German); Speleologos
(Greek); Speleologo (Italian); Speleologija (Russian);
Espeleólogo (Spanish); Speleology (Yugoslavian) เป็็นต้้น

(https://karstwaters.org/wp-content/uploads/2015/04/
lexicon-cave-karst.pdf)
อนึ่่�ง วิิชาถ้ำำ��วิิทยาสมััยใหม่่ นอกจากจะเน้้นการ
ศึึกษาเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับภููมิิประเทศแบบคาสต์์ การกำำ�เนิิดถ้ำำ��
ในทางธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา และเรื่่�องราวของสิ่่�งมีีชีีวิิต
ในถ้ำำ��แล้้ว ยัังได้้ครอบคลุุมถึึงมิิติิทางโบราณคดีี ศาสนา
ศิิลปะ และวััฒนธรรมของมนุุษย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��ด้้วย
ดัั ง จะได้้แสดงลัั ก ษณะพิิ เ ศษของวิิ ช าถ้ำำ�� วิิ ท ยายุุ ค ใหม่่
โดยสัังเขป ดัังนี้้�
วิิ ช าถ้ำำ�� วิิ ท ยา ศึึ ก ษาทุุ ก แง่่ มุุ ม เกี่่� ย วกัั บ ธรณีีถ้ำำ��
และระบบถ้ำำ��: โดยเน้้นที่่�การสำำ�รวจ การวััด และอธิิบาย
ลัักษณะของถ้ำำ�� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกระบวนการทางเคมีี
ของการละลายหิินปููน และการก่่อเกิิดประติิมากรรมหิิน ที่่�มีี
รููปลักั ษณ์์แปลกตาและสวยงามภายในถ้ำำ�� (Speleothems/
Cave Formations) เช่่น หิินงอก หิินย้้อย เสาหิิน ไข่่มุุกถ้ำำ��
ม่่านหิินย้้อย รอยริ้้�วน้ำำ��ไหล อ่่างและทำำ�นบหิินปููน ที่่�เป็็นผล
มาจากอิิทธิิพลการกระทำำ�ของกระแสน้ำำ�� ใต้้ดิิน และการ
ไหลหยดของน้ำำ��จากผิิวดิินและหิินจากเพดานถ้ำำ��

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

แผนผังถ้ำ�และคาสต์ (https://www.worldatlas.com/articles/what-is-karst.html)

อนึ่่�ง เนื่่�องจากถ้ำำ��ขนาดใหญ่่ทั้้ง� หลายในโลกมัักเกิิดขึ้้น�
ในภูู เ ขาหิิ น ปูู น จากกระบวนการกระทำำ�ทั้้� ง ทางฟิิ สิิ ก ส์์
และเคมีีของน้ำำ��ทั้้ง� บนผิิวดินิ และกระแสน้ำำ��ใต้้ดิิน การศึึกษา
เรื่่� อ งถ้ำำ�จึึ
� งเกี่่� ย วข้้องเป็็ น พิิ เ ศษกัั บ วิิ ช าอุุ ท กธรณีี วิิ ท ยา
(Hydrogeology) แร่่วิิทยา (Mineralogy) และมัักเชื่่�อมโยง
กัับลัักษณะภููมิปิ ระเทศเขาหิินปููนหรืือธรณีีสัณ
ั ฐานแบบคาสต์์
อย่่างใกล้้ชิิด ดัังนั้้�น “วิิชาถ้ำำ��วิิทยา” (Speleology) ที่่�ศึึกษา
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� จึึงเกี่่�ยวเนื่่�องสััมพัันธ์์กัับวิิชา “คาสต์์วิิทยา”
(Karstology) อย่่างมาก โดยถ้ำำ�� อาจถืือเป็็นเพีียงระบบย่่อย
(Subsystem) ในพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศแบบคาสต์์

(Physical Geography) อย่่างไรก็็ตาม วิิชาถ้ำำ��วิิทยาสมััยใหม่่
ยัังเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัับศาสตร์์อื่่�นๆ หลายสาขามากขึ้้�น
ได้้แก่่ ชีีววิิทยาถ้ำำ�� (Bio-speleology) นิิเวศวิิทยา (Ecology)
วนศาสตร์์ (Forestry) การทำำ�แผนที่่� (Cartography)
ประวััติิศาสตร์์ (History) โบราณคดีี (Archaeology)
มานุุษยวิิทยา (Anthropology) สัังคมวิิทยา (Sociology)
และเศรษฐศาสตร์์ (Economics) ดัังนั้้�น วิิชาถ้ำำ��วิิทยาสมััยใหม่่
จึึงเป็็นศาสตร์์สหวิิทยาการ (Multidisciplinary) หรืือวิิชา
ข้้ามหลายศาสตร์์ (Cross-disciplinary Field) ที่่�แท้้จริิง
(https://en.wikipedia.org/wiki/Speleology)

วิิชาถ้ำำ�� วิิทยาเป็็นศาสตร์์สหวิิทยาการ (Interdisciplinary
Science): วิิชาถ้ำำ�� วิิทยา แต่่เดิิมมานั้้�นจะเน้้นการศึึกษาทาง
กายภาพที่่�เกี่่�ยวกัับธรณีีวิิทยา (Geology) ธรณีีสััณฐาน
วิิทยา (Geomorphology) คาสต์์วิิทยา (Karstology)
แร่่ วิิ ทยา (Mineralogy) ธรณีี เคมีี (Geochemistry)
ธรณีีฟิิสิิกส์์ (Geophysics) อุุตุุนิิยมวิิทยา (Meteorology,
Climatology) อุุทกธรณีีวิทิ ยา (Hydrogeology) ภููมิศิ าสตร์์

วิิ ช าถ้ำำ�� วิิ ท ยามัั ก เกี่่� ย วข้้ อ งสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ กิิ จ กรรม
การเข้้าไปท่่องเที่่ย� ว หรืือสำำ�รวจของนัักท่่องถ้ำำ�� : การเข้้าไป
ในถ้ำำ�นั้้
� น� มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่่ห� ลากหลายแตกต่่างกัันไปมากมาย
เช่่น การเข้้าไปชมความสวยงามแปลกตาของนัักท่่องเที่่�ยว
ทั่่�วไป (Cave Tourists) การเข้้าสำำ�รวจถ้ำำ��ในเชิิงนัันทนาการ
การกีีฬา เป็็นแบบงานอดิิเรก (Hobby) ของนัักท่่องถ้ำำ��สมัคั รเล่่น
ที่่�เรีียกว่่า “Spelunker” (นิิยมเรีียกในสหรััฐอเมริิกา) หรืือ
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กิิจกรรมของผู้้�ที่่�ชอบ หรืือรัักหลงใหลในการท่่องชม หรืือ
สำำ�รวจถ้ำำ�� ที่่�เรีียกว่่า “Caver” (นิิยมเรีียกในอัังกฤษ) รวมทั้้�ง
นัั ก วิิ ช าการผู้้� ส นใจศึึ ก ษาวิิ จัั ย ถ้ำำ�� ในมิิ ติิ ต่่ า งๆ ทั้้� ง ทาง
ธรณีีวิทิ ยา อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา โบราณคดีี ที่่�มักั เรีียกรวมกััน
ว่่า “Speleologist“ หรืือ “นัักถ้ำำ��วิิทยา”

การศึึกษาด้้านชีีววิิทยาถ้ำำ�� (Cave Biology or
Biospeleology): การศึึกษาเรื่่อ� งถ้ำำ�� แม้้ระยะแรกผู้้�คนมัักจะ
สนใจที่่�ความสวยงามอลัังการน่่าพิิศวงของหิินงอกหิินย้้อย
และการสำำ�รวจถ้ำำ�� เชิิงธรณีีวิทิ ยาเป็็นหลััก แต่่ต่อ่ มานัักถ้ำำ��วิิทยา
ก็็ฉงนสนเท่่ห์์กัับสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างๆ ในถ้ำำ�� เช่่น ค้้างคาว กบ
หรืือปลาในถ้ำำ�� ว่่าอยู่่�อาศััย และปรัับตััวหรืือดำำ�รงชีีพกัันได้้
อย่่างไรในท่่ามกลางความมืืดมิิดภายในเถื่่�อนถ้ำำ�� สิ่่�งมีีชีีวิิต
ในถ้ำำ�ที่่
� �มีีการบัันทึึกครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1689 ได้้แก่่ “Olm”
(Proteus anguinus) ซึ่่ง� เป็็นสััตว์ถ้ำ์ ำ��ประเภทซาลาแมนเดอร์์
ชนิิดหนึ่่�งที่่�พบในถ้ำำ�� ของประเทศสโลวีีเนีีย และต่่อมาเริ่่�มมีี
การศึึกษาสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในถ้ำำ��อย่่างเป็็นวิิทยาศาสตร์์ครั้้ง� แรก เมื่่�อ
มีีการค้้นพบ “ด้้วงคอแคบ” (Leptodirus hochenwartii)
ในถ้ำำ�ที่่
� �สโลวีีเนีียในปีี ค.ศ. 1831

การสำำ�รวจและจััดทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ�� (Exploration and
Mapping): นอกจากการเข้้าถ้ำำ��ของชาวบ้้าน หรืือนัักท่่องเที่่�ยว
ทั่่�วไปที่่�เข้้าชมถ้ำำ��เป็็นครั้้ง� คราวแล้้ว นัักถ้ำำ�� วิิทยามัักจะทำำ�การ
สำำ�รวจถ้ำำ��อย่่างเป็็นระบบ (Systematic Cave Surveys)
และมีีการจััดทำำ�แผนที่่�ถ้ำ�ำ� (Cave Maps) อย่่างละเอีียด
ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการจััดทำำ�แผนที่่� (Cartography) ทั้้�ง
ระบุุขนาดกว้้าง ยาว ลึึกของถ้ำำ�� และภููมิิสััณฐานภายในถ้ำำ��
เช่่น ความลาดชััน ความกว้้างใหญ่่ของโถงถ้ำำ�� ลัักษณะของ
เส้้นทางเดิิน และจุุดที่่�ตั้้�งของประติิมากรรมถ้ำำ�ที่่
� �สำำ�คััญ
ซึ่่�งแผนที่่�ถ้ำำ��นี้้�นัับว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญพื้้�นฐานในการช่่วยศึึกษา
และวางแผนการบริิหารจััดการถ้ำำ�� การศึึกษาวิิจััย และการ
นำำ�นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าชมถ้ำำ�� อย่่างปลอดภััย ไม่่หลงทางของ
มััคคุุเทศก์์ถ้ำำ��
อนึ่่�ง แผนที่่�ถ้ำำ�� นอกจากเป็็นประโยชน์์ต่่างๆ ดัังกล่่าว
ข้้างต้้นแล้้ว ยามเกิิดอุุบัติั ภัิ ยั ในถ้ำำ�� แผนที่่�ถ้ำำ��จะเป็็นอุุปกรณ์์
สำำ�คัั ญ ในการใช้้วางแผนช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้� ป ระสบภัั ย ถ้ำำ��ด้้ว ย
ดัังเช่่น กรณีีการช่่วยเหลืือเยาวชนติิดถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
ที่่�จัังหวััดเชีียงราย
การสำำ�รวจและจััดทำำ�แผนที่่�ถ้ำ�จึึ
ำ� งเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็น
พื้้�นฐานในการศึึกษาวิิชาถ้ำำ��วิิทยาและนัับเป็็นการระบุุข้้อมููลถ้ำำ��
เชิิงปริิมาณที่่�ชัดั เจน โดยนัักสำำ�รวจและทำำ�แผนที่่�ถ้ำ�ำ� มัักต้้อง
อาศััยอุุปกรณ์์ และเทคนิิคในการวััดที่่�แม่่นยำำ�หลายอย่่าง
ประกอบกััน เช่่น ใช้้เข็็มทิิศ เทป Inclinometer Laser
Rangefinder ซึ่่�งต่่างจากการเขีียนพรรณนาเชิิงคุุณภาพ
เช่่น ความวิิจิิตรสวยงามของประติิมากรรมถ้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ทางอััตวิิสััยที่่�แต่่ละคนอาจบรรยายแตกต่่างกัันไป
ในประเทศไทย แม้้ว่่าจะมีีการสำำ�รวจ และพบถ้ำำ�จำ
� ำ�นวน
มากกว่่า 6,000 ถ้ำำ�ทั้้
� �งประเทศ แต่่ที่่�ได้้มีีการจััดทำำ�แผนที่่�
ถ้ำำ��แล้้ว มีีเพีียงประมาณ 700 กว่่าถ้ำำ�� ส่่วนใหญ่่เป็็นการ
จััดทำำ�โดยนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ชาวต่่างประเทศ

่ โลวีเนีย
ซาลาแมนเดอร์ถ้ำ� "Olm" ทีส
่ า Proteus, Slovenia; Photographer: A. Bengel
ทีม

ปััจจุบัุ นั วิิชาถ้ำำ��วิิทยาได้้ขยายครอบคลุุมไปถึึงการศึึกษา
เรื่่�องราวของสิ่่�งมีีชีีวิติ ในถ้ำำ�� (Cave Life, Cave Organism)
ทั้้�งสััตว์์ พืืช และจุุลชีีวิิน โดยที่่�ชีีววิิทยาถ้ำำ��ยุุคใหม่่ (Modern
Biospeleology) มัักจะศึึกษาสิ่่�งมีีชีีวิิตทุุกประเภทในถ้ำำ��ที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับระบบนิิเวศวิิทยาถ้ำำ�� โดยเชื่่�อมโยงกัับสภาพ
ธรณีีสััณฐานของถ้ำำ�� รวมทั้้�งสภาพของน้ำำ�� อากาศ ความชื้้�น
และแสงสว่่าง ซึ่่�งนัับว่่า เป็็นอีีกมิิติิหนึ่่�งของวิิชาถ้ำำ��วิิทยา
ซึ่่ง� สนใจศึึกษาสิ่่�งมีีชีวิี ติ ในสภาพแวดล้้อมทั้้�งสามโซนของถ้ำำ��
ได้้แก่่ (1) ถ้ำำ�ส่
� ่วนผิิวบน (Endogean) ได้้แก่่ ส่่วนของ
ถ้ำำ��ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับผิิวดิินภายนอก (Surface Soils) ผ่่าน
รอยแยกของหิินหรืือรอยแตกที่่�น้ำ�ำ� ไหลซึึมลงได้้ หรืือมีีรากไม้้

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ชอนไชไปถึึง (2) ถ้ำำ�ส่
� ว่ นต้้น (Parahypogean) ได้้แก่่ พื้้�นที่่�
ส่่วนที่่�อยู่่�ใกล้้ปากถ้ำำ�� (Threshold Regions) ที่่�แสงสว่่าง
ยัังคงส่่องถึึง (Light Zone) และส่่วนที่่�ลึกึ เข้้าไปจนแสงริิบหรี่่�
หายไป และ (3) ถ้ำำ��ส่่วนมืืดสนิิท (Hypogean) ได้้แก่่
พื้้�นที่่�ลึึกภายในถ้ำำ��ที่่�ไร้้แสง เป็็นแดนที่่�มืืดสนิิท (The Zone
of Total Darkness) ที่่�นัับว่่าเป็็นสิ่่�งแวดล้้อมถ้ำำ��ที่่�แท้้จริิง
(True Cave Environments) ซึ่่�งพลัังงานในถ้ำำ��จะมิิใช่่แสง
แต่่เป็็นพลัังงานจากกระแสน้ำำ�� ใต้้ดิิน และสารเคมีีที่่ป� ลดปล่่อย
ออกมาจากหิินปููน และแร่่ธาตุุต่่างๆ รวมทั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีีย
นานาชนิิด (https://en.wikipedia.org/wiki/Speleology/
cave biology)
สิ่่�งมีีชีวิี ติ ในถ้ำำ��รวมทั้้�งสััตว์ที่่์ นั� กั ชีีววิิทยาถ้ำำ�ส
� นใจศึึกษา
3 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ สััตว์์ที่่�ปกติิอาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��ตลอดชีีวิิต
(Permanent Cave Dwellers, Troglobites) ซึ่่�งสััตว์ถ้ำ์ �ำ� แท้้
เหล่่านี้้�จะต้้องปรัับตััวดำำ�รงชีีพกัับสภาพมืืดมิิดไร้้แสงสว่่าง
เช่่น ปลาตาบอด กุ้้�งถ้ำำ�� ซาลาแมนเดอร์์ เป็็นต้้น สััตว์ที่่์ รั� กั ถ้ำำ��
(Cave Lovers, Cave Guests, Troglophiles) ที่่�ชอบอาศััย
อยู่่�ในถ้ำำ�� แต่่อาจออกจากถ้ำำ�บ้้
� างบางคราว หรืือมีีวงจรชีีวิติ ใน
สภาพแวดล้้อมภายนอกถ้ำำ��ได้้ เช่่น ด้้วง จิ้้ง� หรีีดถ้ำำ�� กิ้้�งกืือถ้ำำ��
และแมงมุุม และสััตว์์ที่่�จรเข้้ามาในถ้ำำ�� (Cave Visitor,
Trogloxenes) ที่่�อาจมาอาศััยในถ้ำำ�� เพีียงครั้้�งคราว แล้้ว
ออกไปอยู่่�ภายนอกถ้ำำ�� เช่่น ค้้างคาว งูู กบ หนูู หมีี เม่่น ลิิง
ผีีเสื้้�อ ตั๊๊�กแตน สััตว์์สองกลุ่่�มหลัังนี้้�มัักจะอาศััยอยู่่�ไม่่ไกล
จากปากถ้ำำ��มากนััก (Encyclopedia Americana, 1996)
https://science.howstuffworks.com/life/biology-fields/
cave-biology1.htm)
ระบบนิิเวศถ้ำำ��มีีความอ่่อนไหวเปราะบางมาก:
ประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้�งหลาย เช่่น หิินงอก หิินย้้อย รวมทั้้�ง
สัั ตว์์ ใ นระบบนิิ เ วศถ้ำำ�� มัั ก จะมีี ค วามบอบบางต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ โดยเฉพาะที่่�เกิิดจากน้ำำ��มืือการกระทำำ�
ของมนุุษย์์ในพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ที่่�ถ้ำำ��ดำำ�รงอยู่่� เช่่น
การทำำ�เหมืือง การระเบิิดหิิน การก่่อสร้้างเขื่่อ� น การเปลี่่�ยนแปลง
ทิิศทางน้ำำ��ที่่�เข้้าถ้ำำ�� การทิ้้�งขยะหรืือสารพิิษเข้้าถ้ำำ�� หรืือการ
บุุกรุุกทำำ�ลายภายในถ้ำำ�� เช่่น การลัักขโมย หรืือการหยิิบฉวย
จัับต้้องประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้�งหลาย ดัังนั้้�น การให้้ความรู้้�
ความเข้้าใจแก่่นัักท่่องเที่่�ยว และการอนุุรัักษ์์คุ้้�มครองถ้ำำ��
จึึงนัับเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเรื่่�องหนึ่่�งของวิิชาถ้ำำ��วิิทยาด้้วย

การศึึกษาด้้านโบราณคดีี ประวััติศิ าสตร์์ วััฒนธรรม
และบรรพชีีวินิ วิิทยาในถ้ำำ��: มีีถ้ำำ��จำำ�นวนมากที่่�มีกี ารค้้นพบ
วััตถุทุ างโบราณคดีีและหลัักฐานทางบรรพชีีวินิ วิิทยาที่่�สำำ�คัญ
ั
ในแหล่่งตะกอนที่่�อยู่่�ในถ้ำำ�� และบริิเวณเพิิงผาหิินในถิ่่�น
ป่่าดง และภููเขาต่่างๆ วััตถุุเหล่่านี้้�มีีคุุณค่่าทางโบราณคดีี
โดยเฉพาะการศึึกษาเรื่่�องราวทางวััฒนธรรมของมนุุษย์์
ยุุคโบราณก่่อนประวััติศิ าสตร์์ (Prehistoric Cultures) ในถ้ำำ��
ทั่่�วโลก สำำ�หรัับประเทศไทยก็็มีถ้ำี �ที่่
ำ� ท� รงคุุณค่า่ ทางโบราณคดีี
สููง เช่่น ถ้ำำ��ผีแี มน และโลงไม้้เก็็บศพ ในจัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
และกาญจนบุุรีี
ถ้ำำ��หลายแห่่งในยุุโรปมีีการพบภาพเขีียนสีี (Cave
Paintings) บนผนัังหรืือเพดานของถ้ำำ�� ของมนุุษย์์ถ้ำ�ำ� โบราณ
อายุุย้้อนหลัังไปกว่่า 44,000 ปีี โดยพบได้้ทั้้�งในภููมิิภาค
ฝรั่่�งเศส-กัันตาเบรีียนในยุุโรปตะวัันตก (ศิิลปะยุุคหิิน
เพลิิโอลิิธิกิ ตอนบน) ส่่วนที่่�ถ้ำำ�� Leang Bulu’ Sipong ในเขตมารอส
(ทางใต้้ของสุุลาเวสีี) ในอิินโดนีีเซีีย พบภาพเขีียนสััตว์์ถ้ำ�ำ�
มีีอายุุประมาณ 43,900 ปีี และพบรอยประทัับมืือในถ้ำำ��
Leang Tempuseng Cave อายุุอย่่างน้้อย 39,900 ปีี
อนึ่่�ง ล่่าสุุดเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2564 มีีรายงาน
การพบศิิลปะถ้ำำ��รูปู หมููเซเลเบสในถ้ำำ�� บนเกาะของอิินโดนีีเซีีย
อายุุมากกว่่า 45,500 ปีี (https://en.wikipedia.org/
wiki/Cave_painting)

Hand Print Paintings, Leang Tempuseng Cave
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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สำำ�หรัับถ้ำำ��ในประเทศไทยมีีถ้ำ�นั
ำ� บั ร้้อยแห่่งที่่�มีภี าพเขีียนสีี
โบราณที่่�ผนังั ถ้ำำ��หรืือเพิิงผาที่่�มีอี ายุุนับั พัันปีี นอกจากนี้้�ยังั มีี
ถ้ำำ��พระที่่�ใช้้ประโยชน์์ทางศาสนาและจิิตวิิญญาณมากเป็็นพิิเศษ
หลายร้้อยถ้ำำ�ด้้ว
� ย
วิิชาถ้ำำ��วิิทยามีีประวััติิการก่่อกำำ�เนิิด
และความเป็็นมาอย่่างไร
กำำ�เนิิดวิิชาถ้ำำ��วิิทยา - Speleology: ในอดีีตที่่ผ่� า่ นมา
ความสนใจศึึกษาเรีียนรู้้�เรื่่�องราวของถ้ำำ�� มัักจะเป็็นเพีียง
ส่่วนหนึ่่�งของการศึึกษาวิิชาการด้้านภููมิิศาสตร์์ ธรณีีวิิทยา
หรืือโบราณคดีีมานานหลายร้้อยปีีมาแล้้ว โดยมีีการศึึกษา
อย่่างเป็็นระบบ (Systematic Cave Studies) มาตั้้�งแต่่
ศตวรรษที่่� 16 และ 17 ในยุุโรปและในประเทศจีีน
อย่่างไรก็็ตาม จนกระทั่่�งมาถึึงศตวรรษที่่� 19 - ต้้น
ศตวรรษที่่� 20 จึึงมีีนักั สำำ�รวจถ้ำำ��มากขึ้้น� แต่่ที่่นั� บั ว่่ามีีชื่อ�่ เสีียง
โดดเด่่น ได้้แก่่ ชาวฝรั่่�งเศสชื่่�อ Édouard-Alfred Martel
(1859 - 1938) ได้้เดิินทางสำำ�รวจถ้ำำ�
� ในฝรั่่�งเศสและประเทศ
ต่่างๆ อย่่างกว้้างขวางกว่่า 1,500 ถ้ำำ�� และได้้เผยแพร่่
ผลการสำำ�รวจและแนวคิิดหลัักการต่่างๆ เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ออกมา
มากมายทั้้ง� ในและต่่างประเทศ โดยได้้ตีีพิมิ พ์์หนัังสืือ 20 เล่่ม
และเขีียนบทความ 780 เรื่่�อง รวมทั้้�งได้้บััญญััติิศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจถ้ำำ��อย่่างเป็็นระบบขึ้้�นมาโดยเฉพาะ
เรีียกชื่่อ� ว่่า “Speleology” ซึ่่ง� มาจากคำำ�ฝรั่่ง� เศสว่่า Spéléologie
หรืือ Spélæologie ที่่�มาจากภาษากรีีกว่่า Spelaion หรืือ
spêlynx (จากราก spel- ที่่� แ ปลว่่ า Cave, Cavern
ภาษาไทยว่่า “ถ้ำำ��” หรืือ “คููหา”) หรืือภาษาละติินว่่า
spelae(um) + -o- + -logy จากผลงานการสำำ�รวจและ
เผยแพร่่ความรู้้เ� รื่่อ� งถ้ำำ�� มากมาย ทำำ�ให้้ Martel ได้้รัับการยอมรัับ
นัับถืืออย่่างกว้้างขวางว่่าเป็็น “บิิดาแห่่งวิิชาถ้ำำ�� วิิทยายุุคใหม่่”
(Father Of Modern Speleology)
การแยกวิิชาถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) เป็็นศาสตร์์
เอกเทศ: นอกจาก E. A. Martel นัักสำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�ยิ่่�งใหญ่่
ชาวฝรั่่� ง เศสแล้้ว ยัั ง มีี นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ ที่่� มีี ชื่่� อ เสีี ย งอีี ก
หลายท่่าน ได้้แก่่ Adolf Schmidl (1802 - 1863) ชาว
ออสเตรีียที่่�เป็็นนัักภููมิิศาสตร์์ นัักถ้ำำ��วิิทยา นัักเขีียน และ
ศาสตราจารย์์ในมหาวิิทยาลััย ผู้้�ได้้ศึึกษาเรื่่อ� งน้ำำ�� ในระบบคาสต์์

Édouard-Alfred Martel
(1859 - 1938)
บิดาแห่งวิชาถ้ำ�วิทยายุคใหม่

Adolf Schmidl
(1802 - 1863)
ผู้บุกเบิกการศึกษาถ้ำ�วิทยา

Emil Racoviță
(1868 - 1947)
ผู้ก่อตั้งสถาบันถ้ำ�วิทยาแห่งแรกของโลก

สภาพอากาศ รวมทั้้�งสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในถ้ำำ�� จนอาจกล่่าวได้้ว่่าเขาเป็็น
ผู้้�บุกุ เบิิกการศึึกษาวิิชาถ้ำำ��วิิทยาที่่�แยกออกมาจากศาสตร์์อื่่น� ๆ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

เป็็นคนแรก (The First Person to Regard Speleology as
a Single Coherent Subject) แม้้แต่่ Martel ก็็ชื่่�นชม
เขาว่่าเป็็น “The Real Originator of Speleology”
Franz Kraus (1834 - 1897) ชาวออสเตรีีย เป็็นนัักสำำ�รวจ
และวิิจััยถ้ำำ��รุ่่�นบุุกเบิิก (Cave Research Pioneer) ที่่�มีี
ผลงานการศึึกษาวิิจัยั ถ้ำำ��และคาสต์์จำำ�นวนมากในออสเตรีีย
ที่่�สำำ�คััญอีีกคนหนึ่่�งได้้แก่่ Emil Racoviță (1868 - 1947)
ชาวโรมาเนีียผู้้�เป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักสำำ�รวจ นัักธรรมชาติิ
วิิทยา นัักถ้ำำ��วิิทยา และศาสตราจารย์์ผู้้�มีีชื่่�อเสีียงด้้านการ
ศึึกษาวิิจัยั ในสาขาชีีววิิทยาถ้ำำ�� (Bio-speleology) เขาสำำ�รวจ
ถ้ำำ�� มากกว่่า 1,400 แห่่งในหลายประเทศทั้้�งในสโลวีีเนีีย
ฝรั่่�งเศส อิิตาลีี ฯลฯ เขาก่่อตั้้�งและดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธาน
“สถาบัันถ้ำำ��วิิทยา” (The Emil Racovita Institute of
Speleology – ERIS) นานถึึง 27 ปีี (1920 - 1947)
สถาบัันแห่่งนี้้�นับั ว่่าเป็็นสถาบัันวิิชาถ้ำำ��วิิทยาแห่่งแรกของโลก
(The First Institute of Speleology) มีีอายุุครบ 100 ปีี
ใน ค.ศ. 2020
นอกจากนี้้�ยังั มีีบุคุ คลที่่�เป็็นนัักถ้ำำ�� วิิทยาคนสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ
เช่่น Émile Rivière (1835 - 1922) นายแพทย์์ นัักโบราณคดีีถ้ำ�ำ�
ชาวฝรั่่�งเศส Robert de Joly (1887 - 1968) นัักถ้ำำ��วิิทยา
ชาวฝรั่่�งเศส ผู้้�ก่อ่ ตั้้�ง Spéléo-club de France ในปีี ค.ศ. 1930
และร่่วมก่่อตั้้�ง Société Spéléologique de France (SSF)
ในปีี ค.ศ. 1936 Henry Breuil (1877 - 1961) นัักโบราณคดีีถ้ำำ��
ชาวฝรั่่�งเศส ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านภาพเขีียนโบราณในถ้ำำ�� Norbert
Casteret (1897 - 1987) นัั ก ถ้ำำ�� วิิ ท ยาชาวฝรั่่� ง เศส
ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านท่่องถ้ำำ�ที่่
� มี� ผี ลงานเขีียนหนัังสืือถ้ำำ�� 40 เรื่่อ� ง
และบทความกว่่า 100 เรื่่�อง
ในยุุคปััจจุุบัันมีีนัักถ้ำำ��วิิทยาที่่�มีีชื่่�อเสีียง เช่่น George
Veni นัักอุุทกธรณีีวิทิ ยาชาวอเมริิกันั ที่่�เชี่่ย� วชาญด้้านการศึึกษา
วิิจัยั ภููมิปิ ระเทศแบบคาสต์์และถ้ำำ�� ผู้้�มีผี ลงานเขีียนทางวิิชาการ
กว่่า 220 เรื่่�อง เป็็นกรรมการบริิหาร National Cave
and Karst Research Institute ประธานการประชุุมใหญ่่
International Congress of Speleology ครั้้�งที่่� 15
และประธานกรรมการบริิหาร International Union of
Speleology ในปีี ค.ศ. 2017 Dr.William Elliot นัักชีีววิิทยาถ้ำำ��
ชาวอเมริิกันั จาก Missouri Department of Conservation
ผู้้�มีีผลงานศึึกษาวิิจััยด้้านสิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ��และระบบนิิเวศถ้ำำ��

อย่่างกว้้างขวาง นัับแต่่ปีี ค.ศ. 1998 Andrew James
Eavis นัักถ้ำำ��วิิทยาผู้้�เชี่่ย� วชาญการสำำ�รวจถ้ำำ��ในดิินแดนต่่าง ๆ
ทั่่�วโลก จากประสบการณ์์ยาวนานกว่่า 60 ปีี โดยเขาค้้นพบ
Sarawak Chamber ในปีี ค.ศ. 1981 ในอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งเป็็น
โถงถ้ำำ�ที่่
� �มีีขนาดพื้้�นที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก และ Bob Richards
นัักทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ��ชาวอเมริิกันั ที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงด้้านการจััดทำำ�แผนที่่�
และกราฟิิกถ้ำำ�� และผลงานจำำ�นวนมาก ได้้รัับรางวััลจาก
The National Speleological Society บุุคคลเหล่่านี้้�
นัับว่่ามีีส่่วนอย่่างมากต่่อการสร้้างองค์์ความรู้้�เรื่่�องถ้ำำ��
วิิทยาในหลากหลายมิิติิ จนในปััจจุุบัันเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่าง
กว้้างขวางมากขึ้้น� ว่่า “ถ้ำำ�� วิิทยา” (Speleology) เป็็นวิิชาการ
ที่่�สามารถแยกออกมาเป็็นศาสตร์์เอกเทศ (Independent
Science) จากศาสตร์์อื่่�นๆ เช่่น ธรณีีวิิทยา โดยเด่่นชััด
นอกจากนี้้� วิิชาถ้ำำ��วิิทยาสมััยใหม่่ก็ยั็ งั อาจแยกย่่อยการ
ศึึกษาเฉพาะด้้านขึ้้น� ไปอีีก เช่่น การศึึกษาเรื่่อ� งกระบวนการ
ก่่อกำำ�เนิิดของถ้ำำ�� (Speleogenesis) และการเปลี่่�ยนแปลง
รููปลักั ษณ์์และสััณฐานของถ้ำำ�� เรีียกว่่าวิิชา “สััณฐานวิิทยาถ้ำำ�� ”
(Speleomorphology) การศึึกษาสิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ�� โดยตรง
เรีียกว่่าวิิชา “ชีีววิิทยาถ้ำำ��” (Bio-speleology) การศึึกษา
เรื่่� อ งพฤติิ ก รรมของน้ำำ��ภ ายในระบบถ้ำำ�� เรีี ย กว่่ า วิิ ช า
“อุุทกวิิทยาถ้ำำ��” (Hydro-speleology) และการศึึกษาเรื่่�อง
ร่่องรอยหลัักฐานทางโบราณคดีีของมนุุษย์์และสััตว์ภ์ ายในถ้ำำ��
เรีียกว่่าวิิชา “โบราณคดีีถ้ำำ��” (Speleo-archaeology)
การขยายตัั วข องวิิ ช าถ้ำำ�� วิิ ท ยาไปยัั ง ประเทศ
ต่่างๆ: อาจกล่่าวได้้ว่่า วิิชาถ้ำำ��วิิทยาเริ่่�มถืือกำำ�เนิิดใน
ประเทศฝรั่่�ง เศสราวปลายทศวรรษที่่� 19 และต่่อมา
ได้้แพร่่เข้้าไปยัังหลายประเทศในยุุโรป ได้้แก่่ เยอรมนีี
ออสเตรีีย อิิตาลีี อัังกฤษ สโลวีีเนีีย ยููโกสลาเวีีย แล้้วแผ่่ขยาย
ไปยัังรััสเซีีย สวิิตเซอร์์แลนด์์ เชโกสโลวาเกีีย และเบลเยีียม
สำำ�หรัับในสหรััฐอเมริิกานั้้�น ได้้มีีการศึึกษาวิิชาถ้ำำ��วิิทยา
ในราวต้้นศตวรรษที่่� 20
สมาคมถ้ำำ��วิิทยาในนานาประเทศ: ผู้้�สนใจศึึกษา
เรีียนรู้้เ� รื่่อ� งถ้ำำ�� หรืือนัักถ้ำำ��วิิทยาในประเทศต่่างๆ ได้้รวมตััวกันั
เป็็นสมาคมเพื่่�อร่่วมมืือกััน ศึึกษาวิิจััย และเผยแพร่่ความรู้้�
เรื่่�องถ้ำำ��และคาสต์์ในหลายประเทศ ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�

����������������������������
�
������������������������
�
����������������������������������������������������������������������

69

70

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

1) ประเทศฝรั่่ง� เศส: ในปีี ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438)
นัักถ้ำำ�� วิิทยาลืือนามชื่่�อ E.A. Martel ได้้จััดตั้้�งสมาคม
นัักถ้ำำ��วิิทยาขึ้้น� เป็็นแห่่งแรกในประเทศฝรั่่�งเศส (เป็็นสมาคม
ถ้ำำ��วิิทยาแห่่งแรกในยุุโรปและในโลก) เรีียกชื่่อ� ว่่า “The Société
de Spéléologie” และในช่่วงปีี ค.ศ. 1895 - 1900 สมาคม
ได้้จััดพิิมพ์์วารสารถ้ำำ��วิิทยาออกเผยแพร่่ชื่่�อ “Spelunca
Journal” เป็็นที่่�สนใจทั้้�งในฝรั่่�งเศส และในยุุโรป รวมทั้้�ง
สหรััฐอเมริิกา

(Caving Club) มาในราว ค.ศ. 1900 จนถึึงช่่วงทศวรรษ
ที่่� 1930 มีีชมรมถ้ำำ�� เกิิดขึ้้น� ราว 30 แห่่ง กระทั่่�งในปีี ค.ศ. 1935
Eli Simpson ได้้จััดตั้้�ง “The British Speleological
Association” (BSA) ขึ้้น� เป็็นสมาคมแรก ต่่อมา ใน ค.ศ. 1968
ก็็มีีการจััดตั้้�ง “The National Caving Association”
(NCA) เป็็นองค์์กรถ้ำำ��ระดัับชาติิของอัังกฤษ

ในปีี 1914 เมื่่�อเริ่่ม� สงครามโลกครั้้ง� ที่่� 1 “The Société
de Spéléologie” ได้้ปิิดตััวลง อย่่างไรก็็ตาม ก็็ได้้มีีการ
ก่่อตั้้�ง Speleo-club de France ขึ้้น� มาในช่่วง ค.ศ. 1930 1936 เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�องถ้ำำ�ต่
� ่อไป และในปีี ค.ศ.
1936 - 1963 Speleo-club de France ก็็เปลี่่�ยนชื่่�อ
เป็็น Société Spéléologique de France (SSF) ต่่อมาในปีี
ค.ศ. 1948 - 1963 หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 สิ้้�นสุุดลง
ได้้มีีการก่่อตั้้�ง Comite National de Spéléologie (CNS)
ขึ้้�นในกรุุงปารีีส จนกระทั่่�งวัันที่่� 1 มิิถุุนายน ค.ศ. 1963
สมาคม SSF และ CNS ได้้รวมกัันเป็็นองค์์กรใหม่่ชื่่�อว่่า
“สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยาแห่่งฝรั่่�งเศส” (French Federation of
Speleology – FFS) และจััดพิิมพ์์วารสารถ้ำำ�� วิิทยา Spelunca
Journal เผยแพร่่ต่่อไป
2) ประเทศอัังกฤษ: ความสนใจเรื่่�องถ้ำำ��วิิทยาใน
อัังกฤษมีีมานานกว่่าร้้อยปีี โดยได้้มีีการตั้้�งชมรมการท่่องถ้ำำ��

ในปีี ค.ศ. 1973 The British Speleological
Association (ที่่�ตั้้�งมา 38 ปีี) ได้้ควบรวมกัับ The Cave
Research Group of Great Britain (ที่่�ตั้้�งมา 25 ปีี)
และตั้้�งชื่่�อสมาคมใหม่่ว่่า “The British Cave Research
Association” (BCRA) โดยได้้เผยแพร่่ความรู้้�ถ้ำ�ำ� วิิทยา
ในวารสารชื่่�อ The BCRA Bulletin (ต่่อมาเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
Caves & Caving) มีีการพิิมพ์์วารสารวิิชาการ “Cave and
Karst Science” ปีีละ 3 ฉบัับ และมีีบริิการห้้องสมุุด
ถ้ำำ��วิิทยาให้้แก่่สมาชิิก
ต่่อมาได้้มีีการจััดตั้้�ง “The British Caving Association
– BCA” ใน ค.ศ. 2004 ขึ้้น� เป็็นองค์์กรระดัับชาติิที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับการสำำ�รวจระบบถ้ำำ�� คาสต์์ และพื้้�นที่่�ใต้้พิิภพในอัังกฤษ
ทั้้�งหมด ไม่่ว่่าจะเป็็นมิิติิทางวิิทยาศาสตร์์ หรืือทางการ
ท่่องเที่่�ยวและกีีฬา ดัังนั้้�น NCA ก็็ยุติุ บิ ทบาทไป ส่่วนสมาคม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��ทั้้�งหลาย ก็็กลายมาเป็็นเครืือข่่ายสมาชิิก
ของ BCA เช่่น Association of Caving Instructors (ACI)
Association of Scout Caving Teams (ASCT), British
Cave Research Association (BCRA), British Cave
Rescue Council (BCRC), Cave Diving Group (CDG),
Council of Higher Education Caving Clubs (CHECC)
3) ประเทศสหรััฐอเมริิกา: สหรััฐอเมริิกาเริ่่�มมีีการ
จััดตั้้�งสมาคมถ้ำำ�� วิิทยาเป็็นแห่่งแรกชื่่อ� “สมาคมถ้ำำ�� วิิทยาแห่่ง
ดิิสตริิคโคลััมเบีีย” (Speleological Society of the District
of Columbia – SSDC) โดย Bill Stephenson เมื่่�อวัันที่่�
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1939 ต่่อมาได้้มีีการจััดตั้้�ง “สมาคม
ถ้ำำ��วิิทยาแห่่งชาติิ” (National Speleological Society – NSS)
ขึ้้น� ในปีี ค.ศ. 1941 โดยมีีสำำ�นักั งานเดิิมอยู่่�ที่่ก� รุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี.
ต่่อมาย้้ายไปอยู่่�ที่่ฮั� นั ต์์สวิิลล์์ รััฐแอละแบมา นัับเป็็นสมาคม
ถ้ำำ��วิิทยาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในสหรััฐอเมริิกา มีีสมาชิิกกว่่าหมื่่�นคน
สมาคมมีีการตีีพิิมพ์์เอกสารวิิชาการชื่่�อ “Journal of Cave

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

and Karst Studies” รายไตรมาส (เดิิมชื่่�อ NSS Bulletin)
และมีีการจััดประชุุมใหญ่่ทางวิิชาการขึ้้น� ทุุกปีี โดยหมุุนเวีียน
จััดในรััฐต่่างๆ ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1968 เป็็นต้้นมา
ต่่อมาสหรััฐฯ ยัังมีีองค์์กรเอกชนที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร
(Non-profit Organization) เรีียกชื่่�อว่่า “มููลนิิธิิวิิจััยถ้ำำ��”
(Cave Research Foundation) จััดตั้้�งขึ้้น� ใน ค.ศ. 1957 ที่่�เน้้น
การศึึกษาวิิจััยเพื่่�อการอนุุรัักษ์์และเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�องถ้ำำ��
โดยเฉพาะในอุุทยานแห่่งชาติิออกสู่่�มหาชน
นอกจากนี้้� สหรััฐฯ ยัังมีีการจััดตั้้�ง “สถาบัันวิิจััยถ้ำำ��
และคาสต์์แห่่งชาติิ” (The National Cave and Karst
Research Institute – NCKRI) ในปีี ค.ศ. 1998 เป็็น
องค์์กรของรััฐที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร (Non-profit GovernmentSupported Institute) สำำ�นักั งานใหญ่่อยู่่�ที่่เ� มืืองคาร์์ลสแบด
รััฐนิิวเม็็กซิิโก โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการส่่งเสริิมการศึึกษา
วิิชาถ้ำำ��วิิทยา เผยแพร่่ข้้อมููลเรื่่อ� งถ้ำำ�� และคาสต์์สู่่�สาธารณชน
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการวิิจัยั ถ้ำำ��และคาสต์์แบบสหวิิทยาการ
(Interdisciplinary Cooperation) ส่่งเสริิมความร่่วมมืือใน
ระดัับชาติิและระหว่่างประเทศในการคุ้้�มครองถ้ำำ�� และคาสต์์
และส่่งเสริิมการพััฒนาการบริิหารจััดการทรััพยากรถ้ำำ��และ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีความยั่่�งยืืน
4) ประเทศออสเตรเลีีย: ในปีี ค.ศ. 1956 (พ.ศ.
2499) ประเทศออสเตรเลีียได้้จััดตั้้�งองค์์กรถ้ำำ�� ระดัับชาติิ
ชื่่�อ Australian Speleological Federation Inc. (ASF)
เป็็นหน่่วยงานที่่�เป็็นตััวแทนของผู้้�ที่่�สนใจในการถ้ำำ�� ทั้้�งใน
วิิทยาศาสตร์์ ประวััติิศาสตร์์ โบราณคดีี และการปกป้้อง
สภาพแวดล้้อมในถ้ำำ��และคาสต์์ของออสเตรเลีีย มีีสมาชิิก
ประมาณ 850 คนใน 28 หน่่วยงานทั่่�วทุกุ รััฐของออสเตรเลีีย
โดย ASF เผยแพร่่ความรู้้ข่� า่ วสารเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และคาสต์์ผ่า่ น
วารสารชื่่�อ “Helictite”
อนึ่่�ง ออสเตรเลีียยัังมีี “สมาคมนัักดำำ�น้ำ�ำ� ถ้ำำ��แห่่ง
ออสเตรเลีีย” (Cave Divers Association of Australia)
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใน ค.ศ. 1973 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการ
ส่่งเสริิมและการพััฒนาด้้านการการทำำ�แผนที่่� การศึึกษา
การสำำ�รวจวิิจััย การอนุุรัักษ์์ และการรัักษาความปลอดภััย
ในการท่่องถ้ำำ��ใต้้น้ำำ�� ของประชาชน นอกจาก 4 ประเทศ

ดัังกล่่าวแล้้ว ประเทศอื่่�นๆ ก็็ได้้มีีการศึึกษาวิิจััยถ้ำำ�� และมีี
การจััดตั้้�งสมาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��แทบทุุกประเทศ เช่่น ใน
สโลเวเนีียมีี “Speleological Association of Slovenia”
ก่่อตั้้�งในปีี ค.ศ. 1959 และในออสเตรีียมีี “The Austrian
Speleological Association” ก่่อตั้้�งในปีี ค.ศ. 1949
นอกจากการก่่อกำำ�เนิิดสมาคมต่่างๆ แล้้ว หลายประเทศ
ยัังมีีการจััดตั้้�งสถาบัันการศึึกษาและวิิจััยถ้ำำ�� และคาสต์์
ตััวอย่่างเช่่น ประเทศโรมาเนีียมีี The Emil Racovita
Institute of Speleology จััดตั้้�งมาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1920 และ
The Institute of Karst Research จััดตั้้�งในปีี 1946 ประเทศ
จีีนมีี Institute of Karst Geology (Guilin, Guangxi,
China) ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์มีี Swiss Institute for
Speleology and Karst Studies ประเทศเกาหลีีใต้้มีี
Korean Institute of Cave research (Seoul, South Korea)
และประเทศยููเครนมีี Ukrainian Institute of Speleology
and Karstology เป็็นต้้น
ในส่่วนของมหาวิิทยาลััยประเทศต่่าง ๆ ก็็มีีการ
จััดตั้้�งสถาบัันหรืือศููนย์์การศึึกษาวิิจััยคาสต์์และถ้ำำ�� เช่่น
Centre of Karst Hydrogeology (University of Neuchâtel,
Switzerland), Center for Cave and Karst Studies
(Western Kentucky University, Bowling Green, USA),
Center of Karst Research (Université Montpellier,
Montpellier, France), Karst & Cave Research Group
(Mississippi State University, University of Bergen,
Bergen, Norway, Silesian University, Katowice,
Poland) Italian Institute of Speleology (University of
Bologna, Italy), Institute of Karstology and Speleology
(Perm University, Russia) เป็็นต้้น

สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ (International
Union of Speleology – UIS): จากความสนใจในวิิชา
ถ้ำำ��วิิทยาในหลายประเทศในยุุโรปและอเมริิกา ทำำ�ให้้นัักถ้ำำ��วิิทยา
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นชาวยุุโรปเสนอให้้มีี “การจััดประชุุมใหญ่่
ถ้ำำ�� วิิทยาระหว่่างประเทศ” (International Speleological
Congress – ISC) ในการประชุุมที่่�เมืือง Valence-surRhône ประเทศฝรั่่�งเศส ในปีี ค.ศ. 1949 แต่่การประชุุมใหญ่่
ถ้ำำ�� วิิ ท ยาระหว่่ า งประเทศเกิิ ด ขึ้้� น จริิ ง เป็็ น ครั้้� ง แรกในปีี
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

INTERNATIONAL YEAR
OF CAVES AND KARST 2021
„Explore, understand and protect“
Organized by the International Union of Speleology

KARST is a type of landscape that CAVES

are the best-known type of
karst feature, but many other features
exist - karren, dolines, poljes, blind valleys, intermittent lakes, sinking streams,
large springs, subterranean rivers.

covers about 20% of the world’s land
surface, with special surface, hydrological and underground features and
phenomena.

When people live in karst areas, they
change its natural environment and processes. Important features, like caves,
are destroyed. Priceless cultural heritage
and unique underground ecosystems
are lost. Pollutants from homes, factories, agriculture, and other activities and
industries threaten valuable community
water supplies.

and exploration of caves. They contain
exceptional geological, biological,
and cultural value, but are highly
vulnerable to damage.

Hundreds of caves are open to tourism
around the world, many in World Heritage
sites. About 150 million tourists visit caves
each year, providing vital support to many
national economies. Good tourism needs
cave conservation and protection of natural
processes, or the tourism value of the caves
will be lost. Show caves can also teach people about the importance of caves and karst.
Photo by G. Veni

ค.ศ. 1953 ที่่�กรุุงปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส หลัังจากนั้้�นก็็มีี
การประชุุมใหญ่่ครั้้�งต่่อมาที่่�อิิตาลีีในปีี ค.ศ. 1958 และที่่�
ออสเตรีียในปีี ค.ศ. 1961 ต่่อมาได้้มีีการประกาศธรรมนููญ
จััดตั้้�ง “สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ” (International
Union of Speleology) ขึ้้น� ในปีี ค.ศ. 1965 ที่่�เมืือง Ljubljana
ประเทศยููโกสลาเวีีย เรีียกชื่่�อว่่า “Union Internationale de
Spéléologie – UIS” โดยเป็็นองค์์การนอกภาครััฐที่่�ไม่่หวััง
ผลกำำ�ไรที่่�นัับว่่าใหญ่่ที่่�สุุดในโลก โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ส่่งเสริิมความร่่วมมืือและแลกเปลี่่�ยนความรู้้ท� างวิิชาการและ
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ระหว่่างนัักถ้ำำ�� วิิทยาจากประเทศต่่างๆ
ทั่่�วโลก เพื่่�อประโยชน์์ในการพััฒนาการศึึกษา การวิิจัยั และ
การประสานงานกิิจกรรมทั้้�งหลายเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��วิิทยา

SPELEOLOGY is the scientific study

Photo by Z. Motyčka

สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ (UIS) มีีสมาชิิกที่่�
เป็็นผู้้�แทนนัักสำำ�รวจถ้ำำ��หรืือนัักถ้ำำ��วิิทยาจากประเทศต่่างๆ
ทั่่�วโลกกว่่า 150 ประเทศ และได้้จััดพิิมพ์์วารสารออกเผยแพร่่
ชื่่�อ “The International Journal of Speleology” มา
ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1964 โดยพิิมพ์์ปีีละ 2 ฉบัับ เพื่่�อเผยแพร่่
ผลงานการวิิจััยและบทความทางวิิชาการที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และ
คาสต์์ ธรณีี
ฐานวิิทยา อุุทกวิิทยา โบราณคดีี ชีีววิิทยา
UISสััณ
Logo
แร่่วิิทยา เป็็นต้้น
Photo by Z. Motyčka

The discovery and exploration
of caves is important knowledge of the environment in
which we live. Cave maps
and studies let us see into the
foundation of our world that is
mostly hidden underground.
Karst and cave protection laws
must be based on scientific research to ensure the best possible measures for protection
and pollution prevention, and
for the best benefit to society.

The blue areas on the map show the world’s karst.

For more information about this map, visit:
https://www.whymap.org/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_node_en.html

Karst aquifers provide
an estimated 13% of
the
world’s
drinking
water. They include the
largest wells and springs
on Earth. Water and
pollutants can enter the
underground in several
ways, in dispersed form
by rainfall through bare
or by
covered
surfaces;
Nivaldokarst
Colzato
and by flooding in through
large open holes. Once
underground, the water
moves freely through
open karst conduits,
where the rate of selfcleaning is very low or
non-existent.

Caves have always played
a special role in human history, from the beginnings
of human culture to the
present day. Caves and
cave sediments house
archives of past life. The
world’s most significant
cultural and archaeological sites often are found
in karst areas and caves.

Photo by F. J. Jacobs

Photo by G. Veni

and karst are home to many of the plaVariations permitted - ColorCaves
Version
net’s most diverse, important, and rare ecosys-

Photo by K. Kýška

tems. Cave ecosystems and geologic features
are extremely sensitive to human activities and
visits. Damage is often permanent. If repair is
possible, it is usually
difficult, expensive, and
REVERSED
takes a long time.

The International Year of Caves and Karst (IYCK) is an initiative of the
International Union of Speleology (UIS). The UIS is a non-profit organization
dedicated to the exploration, study, and proper management of caves
through international cooperation. www.uis-speleo.org
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สหพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ (UIS) ได้้จััดให้้มีี
การประชุุมใหญ่่ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ (International
Congress of the Speleology – ICS) ทุุกรอบสี่่�ปีี ครั้้�ง
ล่่ า สุุ ด กำำ� หนดจัั ด ประชุุ ม ใหญ่่ ถ้ำำ�� วิิ ท ยาระหว่่ า งประเทศ
ครั้้ง� ที่่� 18 ขึ้้น� ที่่�ประเทศฝรั่่�งเศส ในปีี ค.ศ. 2021 แต่่เนื่่�องจาก
สถานการณ์์โควิิดในปีี ค.ศ. 2021 จึึงต้้องเลื่่อ� นงานประชุุมใหญ่่
ไปเป็็นปีี ค.ศ. 2022 อนึ่่�ง UIS ได้้ประกาศให้้ปีี ค.ศ. 2021
เป็็น “ปีีสากลแห่่งถ้ำำ�� และคาสต์์” (International Year
of Caves and Karst 2021) (http://iyck2021.org/) เพื่่�อ
ให้้ผู้้�คนได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของถ้ำำ�ที่่
� �เป็็นแหล่่งน้ำำ��และ
แหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิต่า่ ง ๆ โดยประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้้องการ
สื่่�อสารคืือ 1) Explore - สำำ�รวจ 2) Understand เข้้าใจ และ 3) Protect - คุ้้�มครอง (อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�ม
ในบทความเรื่่�องการประชุุมใหญ่่ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศ
พ.ศ. 2564)
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นอกจากคณะกรรมการบริิ ห ารแล้้ว สหพัั น ธ์์
ถ้ำำ��วิิทยาระหว่่างประเทศยัังมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมาธิิการ
(Commissions) ด้้านต่่ า งๆ ขึ้้� น หลายคณะ เช่่ น
คณะกรรมาธิิ ก ารแร่่ วิิ ท ยาถ้ำำ�� (Cave Mineralogy
Commission) คณะกรรมาธิิ ก ารชีี ว วิิ ท ยา (Biology
Commission) คณะกรรมาธิิการโบราณคดีี และบรรพชีีวิิน
วิิทยาในถ้ำำ�� (Archeology and Paleontology in Caves
Commission) คณะกรรมาธิิการการศึึกษา (Education

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

Commission) คณะกรรมาธิิการสารสนเทศ (Informatics
Commission) เป็็นต้้น
งานการและอาชีีพนัักถ้ำำ��วิิทยา
(Speleologists) คืืออะไร
งานอดิิเรกและงานอาชีีพ: ในระยะแรกนัักสำำ�รวจถ้ำำ��
นัักท่่องถ้ำำ�� หรืือนัักถ้ำำ�� วิิทยา มัักจะเข้้าถ้ำำ��เพื่่�อหาประสบการณ์์
แปลกใหม่่ในลัักษณะเกมกีีฬา หรืือการพัักผ่่อนหย่่อนใจ โดย
มิิได้้ถืือเอาการเข้้าถ้ำำ��เป็็นงานอาชีีพ แต่่เป็็นงานอดิิเรกด้้วย
ความสนใจ และความชอบส่่วนตััว ต่่อมาผู้้�มีปี ระสบการณ์์ถ้ำ�ำ�
หรืือนัักถ้ำำ�� วิิทยาแบบมืืออาชีีพ ได้้เข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานใน
หน่่วยงานต่่างๆ มากขึ้้น� ในฐานะนัักสำำ�รวจและทำำ�แผนที่่�ถ้ำ�ำ�
เสนอหน่่วยงานเจ้้าของถ้ำำ�� หรืือทำำ�งานร่่วมกัับภููมิิสถาปนิิก
และวิิศวกร เพื่่�อการวางแผนและจััดการถ้ำำ�� เพื่่�อให้้การ
เยี่่�ยมชมถ้ำำ��เป็็นไปอย่่างสะดวกและปลอดภััย นอกจากนี้้�
บางคนยัังทำำ�งานในฐานะนัักวิิจััยถ้ำำ�� เป็็นครููอาจารย์์ใน
มหาวิิทยาลััย ในองค์์กรถ้ำำ�� หรืือสถาบัันวิิจััยต่่างๆ และมีี
บางส่่วนที่่�ทำำ�งานธุุรกิิจส่่วนตััว เช่่น เจ้้าของบริิษััททััวร์์
นำำ�เที่่�ยวถ้ำำ�� เป็็นไกด์์ถ้ำำ�� นัักทำำ�สารคดีีถ้ำ�ำ� หรืือทำำ�งานใน
หน่่วยงานราชการในฐานะวิิทยากรถ้ำำ��หรืือนัักสื่่อ� ความหมายถ้ำำ��
เงิินเดืือนและรายได้้ของนัักถ้ำำ��วิิทยา: การสำำ�รวจถ้ำำ��
จััดเป็็นกีีฬาหรืือกิิจกรรมนัันทนาการประเภทหนึ่่�ง จึึงไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องมีีเงิินเดืือน เขามัักจะทำำ�ด้้วยความสนุุกสนาน และถืือเป็็น
การออกกำำ�ลัังกาย และส่่วนใหญ่่คนเหล่่านี้้�จะเข้้ามาเป็็น
สมาชิิกของชมรม หรืือสมาคมถ้ำำ��วิิทยาก่่อนสร้้างหรืือ
ร่่วมงานด้้านสำำ�รวจอื่่�นๆ ปััจจุุบัันจึึงยัังไม่่มีีข้้อมููลที่่�ชััดเจน
ว่่านัักถ้ำำ��วิิทยาได้้รัับเงิินเดืือนค่่าจ้้างมากน้้อยเท่่าใด แต่่ใน
สหรััฐฯ ถืือว่่านัักถ้ำำ��วิิทยาที่่�จบการศึึกษาในมหาวิิทยาลััย
มีีศัักยภาพ ทัักษะ และความสามารถใกล้้เคีียงกัับวิิชาชีีพ
นัักธรณีีวิทิ ยา หรืือนัักธรณีีศาสตร์์ (Geoscientists) โดยจาก
รายงานในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่านัักธรณีีวิทิ ยามีีรายได้้เฉลี่่�ย
ปีีละประมาณ 3 ล้้านบาท (เฉลี่่ย� รายได้้ระดัับสููงสุุดร้้อยละ 10
แรก ประมาณปีีละ 6 ล้้านบาท)
ความต้้องการนัักถ้ำำ��วิิทยาในอนาคต: มีีประมาณการ
ความต้้องการนัักธรณีีวิทิ ยา (รวมทั้้�งนัักถ้ำำ�� วิิทยา) ในสหรััฐฯ
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2559 - 2569 ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ

ร้้อยละ 14 ซึ่่�งสููงกว่่าความต้้องการนัักวิิชาชีีพในสาขาอื่่น� ๆ
ถึึงสองเท่่าตััว โดยส่่วนใหญ่่หน่่วยงานที่่�ต้้องการมากที่่�สุดุ คืือ
องค์์กรภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม และในวงการสำำ�รวจเหมืืองแร่่
อนาคตการศึึกษาและฝึึกอบรม
วิิชาถ้ำำ��วิิทยาในประเทศไทยจะเป็็น
อย่่างไร
สำำ�หรัับประเทศไทย แม้้ถ้ำำ��จะมีีจำำ�นวนมากนัับหลายพััน
หรืือนัับหมื่่�นแห่่ง แต่่การสำำ�รวจและศึึกษาวิิจััยถ้ำำ��ตาม
หลัักวิิชาการก็็ยัังมีีในวงที่่�จำำ�กััดมาก โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็น
ชาวต่่างชาติิมากกว่่าชาวไทยที่่�ได้้เข้้ามาสำำ�รวจถ้ำำ��มานานนัับ
ร้้อยปีีแล้้ว สำำ�หรัับการสำำ�รวจและการศึึกษาถ้ำำ��ของคนไทย
อาจนัับว่่าเริ่่ม� ต้้นครั้้ง� แรกในปีี พ.ศ. 2528 เมื่่�อมีีการจััดทำำ�
เอกสารรายงาน “คู่่�มืือการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภท
ถ้ำำ��” เป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย โดยคณาจารย์์ภาควิิชา
ภููมิสถ
ิ าปััตยกรรม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่�นำำ�เสนอต่่อการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
เป็็นเอกสารที่่�ให้้ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และการวางผััง
บริิเวณถ้ำำ�� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวในระยะเริ่่�มแรกของไทยที่่�
ทัันสมััยที่่�สุุดในขณะนั้้�น
ในส่่วนของการเรีียนการสอน เรื่่�องถ้ำำ�� และคาสต์์ใน
ระดัับมหาวิิทยาลััยในอดีีต ก็็มักั เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของวิิชา
ธรณีีวิทิ ยา วิิชาภููมิศิ าสตร์์ หรืือวิิชาวิิทยาศาสตร์์โลก (Earth
Science) อย่่างไรก็็ตาม ใน พ.ศ. 2542 มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ก็็เคยมีีการเปิิดสอนวิิชาถ้ำำ�� วิิทยาทั่่�วไป (General
Speleology) เป็็นวิิชาเลืือกครั้้�งแรกในหลัักสููตรภาควิิชา
ธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ โดยมีี ผศ.สุุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์์
เป็็นอาจารย์์ผู้้ส� อนหลััก อย่่างไรก็็ตาม ได้้มีีการสอนเพีียง 8 ปีี
ก็็ปิดิ หลัักสููตรไป เนื่่�องจากอาจารย์์ผู้้ส� อนเกษีียณอายุุราชการ
และความสนใจในวิิชานี้้�ของนัักศึึกษาในขณะนั้้�นยัังมีีน้้อย
นัั บ จากเหตุุ ก ารณ์์ วิิ ก ฤตเด็็ ก ติิ ด ถ้ำำ�� หลวงในเดืื อ น
มิิถุุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็็นต้้นมา กระแส
ความสนใจในความรู้้�เรื่่�องถ้ำำ�� และการบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่�อ
ความปลอดภััยได้้เกิิดขึ้้น� ในทุุกวงราชการ รวมทั้้�งสาธารณชน
ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือ ในปีี พ.ศ. 2562 หลัังจากที่่�คณะรััฐมนตรีี
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัับถ้ำำ��วิิทยาในวิิชาอื่่น� ๆ เช่่น ภููมิศิ าสตร์์ ธรณีีวิทิ ยา
พิิภพวิิทยา โบราณคดีี และชีีววิิทยา เป็็นต้้น

พั ลลภ กฤตยานวัช บนเนินทรายในถ้ำ�ทรายทอง อุทยานแห่งชาติ
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน

ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง “คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ” และมีีการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ และคณะทำำ�งาน
ที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��อีกี หลายชุุด เช่่น คณะอนุุกรรมการด้้านนโยบาย
และการมีีส่ว่ นร่่วม คณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ คณะทํํางาน
จัั ด ทํําแผนแม่่ บ ทการบริิ ห ารจัั ด การถํ้้� า ของประเทศ
คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ได้้ก่่อให้้เกิิด
การสำำ�รวจ และการศึึกษาเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ในมิิติต่ิ า่ งๆ มากขึ้้น� เช่่น
ได้้มีีการจััดทำำ�หนัังสืือ “รายงานสถานการณ์์ถ้ำำ��ประเทศไทย
พ.ศ. 2563” จััดพิิมพ์์โดยกรมทรััพยากรธรณีี เมื่่�อเดืือน
มีีนาคม 2564 ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นรายงานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ฉบัับแรก
ของประเทศไทย ที่่�นำำ�เสนอเรื่่อ� งราวเกี่่ย� วกัับถ้ำำ��ในประเทศไทย
หลายด้้าน เช่่น สถานการณ์์การสำำ�รวจถ้ำำ�� การประเมิินคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมของแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทถ้ำำ��
การบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ�� เพื่่� อ การท่่ อ งเที่่� ย ว มิิ ติิ ใ หม่่ ใ น
การบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ�� ของประเทศไทย 11 ระบบถ้ำำ��
ต้้นแบบ เพื่่�อการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และข้้อปฏิิบััติิในการ
คุ้้�มครองถ้ำำ�� 16 ข้้อ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดทำำ�
“ร่่างนโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2563 - 2580) และแผนปฏิิบััติิการ
ด้้านการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563 2565)” ที่่�ผ่า่ นการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม พ.ศ. 2564 โดย
จะนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อทราบและเห็็นชอบต่่อไป
ปััจจุุบััน พ.ศ. 2564 ยัังไม่่ปรากฏว่่ามีีการสอนวิิชา
ถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) ที่่�เป็็นวิิชาเฉพาะเอกเทศในมหาวิิทยาลััย
แห่่งใดของไทย อย่่างไรก็็ตาม ได้้มีีการเรีียนการสอนวิิชา

ทั้้�งนี้้� น่่าสัังเกตว่่า ปััจจุบัุ นั มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
วิิทยาเขตหาดใหญ่่ มีีการเรีียนการสอนเรื่่อ� งถ้ำำ�� แม้้ไม่่มีวิี ชิ า
ถ้ำำ��วิิทยาโดยตรง โดยภาควิิชาชีีววิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์
มีีการสอน “ถ้ำำ��วิิทยาเบื้้�องต้้น” (โดย ผศ. ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์�)
เช่่น การรู้้�จัักถ้ำำ��และคาสต์์ การทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ�� และการศึึกษา
ความหลากหลายทางชีีวภาพในถ้ำำ�� (Cave Diversity) ให้้แก่่
นัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 2 วิิชาชีีววิิทยาภาคสนาม (Field Biology)
และยัังได้้สอดแทรกเนื้้�อหาทั้้�งทฤษฎีีและภาคสนามสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนรายวิิชากีีฏวิิทยา (Entomology)
และวิิชาอนุุกรมวิิธานสััตว์์ (Animal Taxonomy)
ในอนาคตคาดว่่าจะมีีการพััฒนาหลัักสููตรการสอน
วิิชาถ้ำำ��วิิทยามากขึ้้�นในประเทศไทยในระดัับปริิญญาตรีี
ของมหาวิิทยาลััย โดยอาจจะเป็็นวิิชาหนึ่่�งในภาควิิชา
ธรณีีวิทิ ยา คณะวิิทยาศาสตร์์ เช่่น เป็็นวิิชาหนึ่่�งในหลัักสููตร
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์พื้้น� พิิภพ (Earth
Science) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ หรืือคณะอื่่�น ๆ ใน
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏ ในภาควิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
อนึ่่�ง ในระยะแรก กรมอุุทยานแห่่งชาติิฯ กรมป่่าไม้้
และกรมทรััพยากรธรณีี หรืือองค์์กรภาคเอกชน อาจจะ
เริ่่�มจััดให้้มีีหลัักสููตรฝึึกอบรมบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
สำำ�รวจและบริิหารจััดการถ้ำำ�� รวมทั้้�งมััคคุุเทศก์์ถ้ำ�ำ� ในท้้องถิ่่�น
ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ของกรมอุุทยานแห่่งชาติิฯ กรมป่่าไม้้ หรืือ
ถ้ำำ��ในความดููแลขององค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น อย่่างจริิงจััง
มากขึ้้�น นอกจากนี้้� ในระยะต่่อไป เมื่่�อมีีนัักถ้ำำ��วิิทยา หรืือ
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จััดตั้้�งองค์์กรเกี่่�ยวกัับการศึึกษา วิิจััย การฝึึกอบรมและ
เผยแพร่่ความรู้้เ� รื่่อ� งถ้ำำ�� และพื้้�นที่่�ภูมิู ปิ ระเทศแบบคาสต์์ เช่่น
สมาคมถ้ำำ��วิิทยา สถาบัันวิิจััยถ้ำำ�� และคาสต์์ รวมทั้้�งจะมีีการ
ประสานความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านถ้ำำ��วิิทยากัับองค์์กร
ถ้ำำ��ต่่างประเทศ เช่่น สหพัันธ์์ถ้ำ�ำ� วิิทยาระหว่่างประเทศ และ
มหาวิิทยาลััยต่่างๆ มากขึ้้�นด้้วย
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กำ�เนิดหลักสูตร

การสอนวิชาถ้ำ�วิทยาครั้งแรก
ในประเทศไทย
(The First Course on Speleology
in Thailand)

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์สุรุ พงษ์์ เลิิศทััศนีีย์์
สััมภาษณ์์โดย
นายพััลลภ กฤตยานวััช

ย้้อนกลัับไปเมื่่�อปีี พ.ศ. 2561 หลัังเหตุุการณ์์วิิกฤติิถ้ำำ��หลวงที่่�จัังหวััดเชีียงราย
� งถ้ำำ�� วิิทยา (Speleology) เพื่่� อประกอบการประชุุมสััมมนาของ
ผมได้้เขีียนบทความเรื่่อ
สมาคมอุุทยานแห่่งชาติิ เรื่่�องถอดบทเรีียนจากวิิกฤติิการณ์์ถ้ำำ�� หลวง โดยขณะนั้้�น
� หาวิิทยาลััยใดบ้้าง
ผมได้้สอบถามอาจารย์์หลายท่่านว่่า วิิชาถ้ำำ��วิิทยาในปััจจุบั
ุ น
ั มีีสอนที่่ม
ปรากฏว่่าได้้รัับคำำ�ตอบว่่าไม่่มีีที่่�ใดสอนกัันเลย ต่่อมาเมื่่�อผมกำำ�ลัังเรีียบเรีียงบทความ
เรื่่�อง “กาลานุุกรมถ้ำำ�� ไทย: บัันทึึกลำำ�ดัับเหตุุการณ์์และพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
ถ้ำำ��ในประเทศไทย” จึึงทราบจากอาจารย์์ชัย
ั พร ศิิริพ
ิ รไพบููลย์์ ว่่า หลัักสููตรวิิชาถ้ำำ��วิิทยา
เคยเปิิดสอนที่่�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่มาก่่อนกว่่าสิิบปีีมาแล้้ว แต่่ยุุติิไป และปััจจุุบััน
ยัังไม่่มีีมหาวิิทยาลััยแห่่งใดเปิิดสอนวิิชานี้้�

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ผมเห็็นว่่า การเปิิดสอนหลัักสููตรวิิชาถ้ำำ�วิ
� ิทยาในประเทศไทย แม้้ว่่าจะยุุติิไป
นานแล้้ว แต่่ก็นั็ บั ว่่าเป็็นการบุุกเบิิกและเป็็นพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญในแวดวงวิิชาการด้้าน
ถ้ำำ�วิ
� ิทยาประการหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจ ที่่�ควรบัันทึึกไว้้เป็็นประวััติศิ าสตร์์ และเป็็นแนวทาง
ในการสร้้างสรรค์์วิิชานี้้�ต่่อไปในอนาคต
ผมจึึงได้้ติิดต่่อ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์์ ผู้้�สร้้างหลัักสููตร
ถ้ำำ��วิทิ ยา และเป็็นอาจารย์์ผู้้�สอนหลัักในวิิชานี้้� เพื่่อ� ขอสััมภาษณ์์ถึึงแนวคิิดการก่่อกำำ�เนิิด
วิิชานี้้� หลัักสููตรการเรีียนการสอน และแนวคิิดในการเปิิดสอนใหม่่ต่่อไป

Q

ขออนุญาตเรียนถามประวัติ
ท่่านอาจารย์์โดยย่่อครัับ

A

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณอาจารย์พัลลภ ที่กรุณาให้เกียรติ
และให้้ ความสนใจในเรื่่�องราวของการเรีี ยนการสอนวิิ ชา
� ท
ถ้ำำ�วิ
ิ ยาในอดีีตครัับ เวลานี้้� ผมเป็็นข้้าราชการบำำ�นาญแล้้วครัับ
ผมเป็็นอาจารย์์ที่่�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในปีี พ.ศ. 2513 และเกษีียณอายุุ
ราชการเมื่่�อปีี พ.ศ. 2550 ครัับ ผมจบปริิญญาตรีีวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขา
ธรณีีวิิทยา จากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เมื่่�อปีี พ.ศ. 2513 ได้้รัับวุุฒิบั
ิ ัตรธรณีี
วิิศวกรรมจากประเทศฮัังการีี และเคยไปอบรมและดููงานด้้านงานวิิจัย
ั จากข้้อมููล
ดาวเทีียม ประเทศมาเลเซีีย ด้้านพลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพจากประเทศฝรั่่�งเศส
และประเทศจีีน และด้้านงานวิิจัย
ั จากประเทศอัังกฤษ ในอดีีตที่่�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ผมเคยเป็็นหััวหน้้าภาควิิชาธรณีีวิท
ิ ยา รองคณบดีีบัณ
ั ฑิิตวิิทยาลััย รองคณบดีี
คณะวิิทยาศาสตร์์ และเคยเป็็นผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ ภาคเหนืือ (สวทช.ภาคเหนืือ)

Q

ปัจจุบนท
ั ่านยังสอนหนังสือ
ไหมครัับ

A

ไม่สอนแล้วครับ แต่ยง
ั ท�ำงานบางด้านอยู่ เช่น คณะกรรมการ
ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการกองทุนวิจย
ั และพั ฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ประจำำ�สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และ
ที่่�ปรึึ ก ษาอาวุุ โ สโปรแกรมเมดิิ โ คโพลิิ ส เชีี ย งใหม่่ ศูู น ย์์ ค วามเป็็ น เลิิ ศ ด้้ า น
ชีีววิิทยาศาสตร์์ (องค์์การมหาชน)
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Q

ขอทราบแนวคิดการเปิดหลักสูตรวิชา
ถ้ำำ��วิิทยาที่่�มหาวิิทยาลััยครัับ

A

่ ปี พ.ศ. 2537 พ.อ.สมหมาย วงษ์มาก (ยศขณะนัน
เริ่มแรกเมือ
้ ) จากกรมทหารราบที่ 7
ได้้ขอความอนุุเคราะห์์ภาควิิชาธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ให้้ส่ง
่ อาจารย์์ไปร่่วมศึึกษาถ้ำำ�� เพื่่� อการอนุุรัก
ั ษ์์ในเขตอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ
่ งสอน
� ี โ อกาสเข้้ า เฝ้้ า ทูู ล ละอองพระบาท
ต่่ อ มาในปีี พ.ศ. 2538 และ 2540 ผมและคณะสำำ� รวจถ้ำำ�มี
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี (พระอิิสริิยยศในขณะนั้้�น - ผู้้�เขีียน) เพื่่� อถวายรายงาน
� า่ “มีีใครศึึกษาเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่ รวมทั้้�งทรงแสดงความห่่วงใย
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� พระองค์์ได้้รับ
ั สั่่�งเกี่่�ยวกัับเรื่่�องถ้ำำ�ว่
�
ถ้ำำ�ที่่�มี
ีอยู่่�ว่่า ถ้้าไม่่มีีการศึึกษาและเปิิดให้้คนเข้้าชมโดยปราศจากความรู้้�จะทำำ�ให้้ถ้ำ�ำ� เกิิดความเสีียหายได้้”
คณาจารย์์จากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ได้้เข้้าร่่วมโครงการจึึงเกิิดความคิิดว่่า ถ้้าสามารถเปิิดกระบวนวิิชา
� ท
“ถ้ำำ�วิ
ิ ยาทั่่�วไป” ซึ่่�งศึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์ของถ้ำำ�� ทั้้�งทางด้้านธรณีีวิท
ิ ยา เคมีี ชีีววิิทยา และโบราณคดีี
ตลอดจนสภาพแวดล้้อม การอนุุรัักษ์์ ข้้อแนะนำำ�ในการสำำ�รวจและการท่่องเที่่�ยว ก็็จะเป็็นการสนอง
พระราชดำำ�รััสของพระองค์์ที่่�ทรงแสดงความห่่วงใยในทรััพยากรธรรมชาติิเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ในระยะเวลาต่่อมา
� ท
คณาจารย์์ที่่�ร่ว
่ มโครงการก็็ได้้พยายามศึึกษาเรื่่�องถ้ำำ�� เพิ่่� มเติิม จนมีีความมั่่�นใจที่่�จะสร้้างกระบวนวิิชาถ้ำำ�วิ
ิ ยาขึ้้�น
จึึงได้้เสนอเปิิดสอนเป็็นวิิชาเลืือกทั่่�วไปสำำ�หรัับนัักศึึกษาทุุกคณะ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

QA

เปิดสอนในคณะอะไรครับ

่ งจากวิชาถ�้ำวิทยา (Speleology) เป็นสาขาหนึง
่ ในวิชา
เนือ
้ หาส่วนใหญ่เกีย
่ วกับธรณีวิทยา เราจึง
ธรณีวิทยา และเนือ
่ี าควิชาธรณีวท
เห็นควรให้อยูท
่ ภ
ิ ยา โดยมีผมเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบ
ในส่่วนเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับชีีววิิทยา และโบราณคดีีก็ไ็ ด้้อาจารย์์จากภาควิิชาชีีววิิทยา
คณะวิิ ท ยาศาสตร์์ และอาจารย์์ จ ากภาควิิ ช าสัั ง คมวิิ ท ยาและมานุุ ษ ยวิิ ท ยา
มาร่่วมสอน

QA

ช่วงนั้นมีข้นั ตอนการเปิดสอนอย่างไรครับ

ผมได้ยกร่างหลักสูตร เพื่ อเสนอภาควิชาธรณีวท
ิ ยา เพื่ อพิ จารณาขอเปิดกระบวนวิชาใหม่
เมื่่�อวัันที่่� ๒๓ กุุมภาพัั นธ์์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้้ทำำ�หนัังสืือชี้้�แจงเพิ่่� มเติิมต่่อมหาวิิทยาลััย
เมื่่�อวัันที่่� ๔ มิิถุน
ุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกระทั่่�งได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ใิ ห้้เปิิดสอนครั้้�งแรกเมื่่�อปีีการศึึกษา
๒๕๔๒ เรื่่�องนี้้�ต้้องให้้เครดิิตศาสตราจารย์์ ดร.กิิตติิชััย วััฒนานิิกร คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ในช่่วงนั้้�น
ที่่�ได้้กรุุณาผลัักดัันและสนัับสนุุนจนสำำ�เร็็จ

QA
QA

อาจารย์สอนคนเดียวหรือมีอาจารย์อ่นื ร่วมสอนครับ
ผมสอนทางด้ า นธรณี วิ ท ยาถ�้ำ และมี ค ณาจารย์ ท่ า นอื่ น ร่ ว มสอนด้ ว ย ได้ แ ก่
รองศาสตราจารย์์ไพฑููรย์์ เล็็กสวััสดิ์์� สอนชีีววิิทยาในถ้ำำ�� และอาจารย์์ ดร.สุุภาภรณ์์
นาคบััลลัังก์์ สอนโบราณคดีีถ้ำำ��

โครงร่างเนื้อหาหลักสูตรวิชาถ�้ำวิทยาเป็นอย่างไรครับ

่ ว่า “ถ�้ำวิทยาทั่วไป” (General Speleology) โดยได้ให้ค�ำอธิบาย
วิชาใหม่นีเ้ ราให้ชือ
้ ่า “วิทยาศาสตร์ของถ�้ำ ทั้งด้านธรณีวิทยา เคมี และชีววิทยา
ลักษณะกระบวนวิชานีว
รวมทั้้�งโบราณคดีี สภาพแวดล้้อม การอนุุรัก
ั ษ์์ ข้้อแนะนำำ�ในการสำำ�รวจและการท่่องเที่่�ยว”
และกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์วิิชาไว้้ว่่า “เพื่่� อนัักศึึกษาได้้มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ในด้้านต่่าง ๆ และเป็็นการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์ถ้ำ�ำ� ตลอดจนการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� อย่่างยั่่�งยืืนและได้้ประโยชน์์” สำำ�หรัับเนื้้�อหากระบวนวิิชานี้้�
กำำ�หนดจำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�บรรยายไว้้ 45 ชั่่�วโมง เนื้้�อหามีีดัังนี้้� 1. ธรณีีวิิทยาของถ้ำำ�� (7) 2. สภาพทางเคมีี
� ภายในถ้ำำ�� (5) 4. สภาพทางกายภาพของถ้ำำ�� (2) 5. สิ่่�งมีีชีวิ
ี ิตทั้้�งพืื ช
ของถ้ำำ�� (3) 3. แร่่และลัักษณะที่่�เกิิดขึ้้น
และสััตว์์ที่่�พบในถ้ำำ�� (7) 6. บรรพชีีวิินวิิทยาของถ้ำำ�� (2) 7. โบราณคดีีของถ้ำำ�� (8) 8. ถ้ำำ�� ในประเทศไทย (2)
9. การสำำ�รวจถ้ำำ�� (4) 10. การอนุุรัักษ์์และการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ (5)
สำำ�หรัับในช่่วงการเรีียนการสอนผมจะพานัักศึึกษาออกภาคสนาม 2 ครั้้�ง แล้้วกลัับมาทำำ�รายงานส่่ง
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QA

อาจารย์ใช้ต�ำราหรือหนังสืออะไรประกอบการเรียนการสอนในเวลานั้นครับ

เมื่อผมรับออกแบบหลักสูตรวิชาถ้ำ�วิทยา และเป็นผู้สอนวิชานี้ ผมก็ไป
ค้นดูหนังสือในห้องสมุดว่ามีท่เี กี่ยวกับถ้ำ�อะไรบ้าง เวลานั้นหนังสือถ้ำ�มี
่ ำ�คัญทีผ
่ มใช้ศึกษา ได้แก่ หนังสือ The Science
ไม่มากนัก เล่มหลักทีส
of Speleology ของ Ford, T.D. and Cullingford (1976, London: Academic Press.
593 p.) นอกจากนั้นก็มีหนังสือ Speleology: Caves and the Cave Environment
ของ Moore, G.W. and Sullivan, N. (Missouri: Cave Books 1997, 176 p.) อีกเล่ม
คือ Caving Basics: A Comprehensive Guide for Beginning Cavers ของ Rea,
G.T. (1992. Alabama: National Speleological Society. 187 p.) สำ�หรับภาษาไทย
่ วกับถ้ำ�จังหวัดแม่ฮอ
ก็มเี อกสารโครงการการสำ�รวจและการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเกีย
่ งสอน,
๒๕๔๒. (รายงานความก้ า วหน้ า ครั้ ง ที่ ๒; กรุ ง เทพมหานคร, คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ส่วนด้านชีววิทยาก็มี The Life of The Cave ของ
Mohr, C.E. and Poulson, T.L. (1966, McGraw-Hill, Inc. 232 p.)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ
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วิชาถ�้ำวิทยามีนักศึกษาเรียนมากน้อยเพียงใดครับ
วิชาถ�้ำวิทยาทัว
ั ศึกษาทัว
่ ไปเป็นวิชาเลือกทีเ่ ปิดให้นก
่ ไปลงได้
่ ก็ราว ๆ 10 คน เพราะ
ในแต่ละปีนักศึกษามีไม่มากนัก เฉลีย
เป็นวิชาธรณีจึงคิดว่ายาก เลยไม่กล้าลงทะเบียนเรียน

เปิดสอนกี่ปีครับ และท�ำไมจึงยุติไปครับ
สอนนาน 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2550 ครับ เพราะ
หลังเกษียณไม่มีใครสอนต่อ

ท่านอาจารย์มีข้อคิดเห็นอย่างไร หากจะมีการเปิดหลักสูตรถ�้ำวิทยาขึ้นใหม่ในปัจจุบนั

่ ค
จะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะถ�้ำเป็นทรัพยากรทีม
ี ณ
ุ ค่าในหลายมิติ ทัง
ิ ยา
้ ทางธรณีวท
่ ว ซึง
่ จ�ำเป็นต้องมีความรู้
ทางสิ่งมีชว
ี ต
ิ ทั้งพื ชและสัตว์ ทางโบราณคดี และการท่องเทีย
ในด้้านการอนุุรัก
ั ษ์์และการจััดการ และที่่�สำำ�คัญ
ั มากคืือ การให้้ความรู้้�แก่่ชุม
ุ ชนให้้ทราบถึึง
คุุณค่่าและการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างชาญฉลาด ผมคิิดว่่ามหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ มีีอาจารย์์ที่่�มีีความรู้้�
ด้้านธรณีีวิท
ิ ยา ภููมิศ
ิ าสตร์์ สามารถเปิิดสอนระดัับวิิชาเลืือกพื้้� นฐานได้้ครัับ โดยอาจารย์์ชัย
ั พร ศิิริพ
ิ รไพบููลย์์
� ิทยา นอกจากนี้้�หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ไม่่ว่่าจะเป็็น
เปิิดการอบรมอาจารย์์ที่่�สนใจเรื่่�องถ้ำำ�วิ
กรมทรััพยากรธรณีี กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัั นธุ์์�พืืช น่่าจะจััดอบรมให้้ประชาชนหรืือชุุมชน
ที่่�อาศััยบริิเวณที่่�มีีถ้ำ�ำ� ได้้มีค
ี วามรู้้�ในการจััดการการท่่องเที่่�ยวและการอนุุรัก
ั ษ์์ก็จ
็ ะดีี อยากเห็็นนัักวิิทยาศาสตร์์
มาสนใจศึึกษาและวิิจััยเกี่่�ยวกัับธรณีีวิิทยาของถ้ำำ�� ในเชิิงลึึก เพราะมีีหลายมิิติิมากกว่่าที่่�เห็็นว่่าเป็็นแค่่เพีี ยง
ถ้ำำ�� ...คืือ ช่่องว่่างในหิินผาเท่่านั้้�น

ขอบคุุณท่า่ นอาจารย์์มากครัับ ได้้รับั ความรู้้�ความเข้้าใจในประวััติศิ าสตร์์การให้้กำำ�เนิิดวิิชาถ้ำำ��วิทิ ยาทั่่�วไปในประเทศไทย
ที่่�ชััดเจนมากครัับ หลัักสููตรนี้้�น่่าจะเป็็นประโยชน์์ในการเป็็นแนวทางการเปิิดหลัักสููตรวิิชาถ้ำำ��วิิทยาในอนาคตของไทย
ต่่อไปครัับ
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ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูน
ในประเทศไทย

นายนราเมศวร์์ ธีีระรัังสิิกุุล, ดร.พล เชาว์์ดำำ�รงค์์ และนางสาววริินทรา เทพจูู

การเกิิดของหิินคาร์์บอเนต
หิินคาร์์บอเนตเป็็นชื่่อ� รวมของหิินที่่มีี� ส่่วนประกอบเป็็น
คาร์์บอเนต (CO3) ประกอบด้้วยหิินหลายชนิิด เช่่น หิินปููน
(Limestone: CaCO3) ซึ่่ง� พบมากที่่สุ� ดุ โดโลไมต์์ [Dolomite:
CaMg (CO3)2 หรืือ Dolostone] หิินชอล์์ก (Chalk: CaCO3)
ทราเวอร์์ทีีน (Travertine: CaCO3) หิินงอก (Stalagmite:
CaCO3) หิินย้้อย (Stalactite: CaCO3) คราบหิินปููน (Tufa: CaCO3)
และแร่่แมกนีีไซต์์ (Magnesite: MgCO3) หิินคาร์์บอเนต
เกิิดเป็็นแบบหิินแปรได้้ด้ว้ ย เช่่น หิินอ่่อน (Marble) ซึ่่ง� เป็็น
พวกที่่�แปรเปลี่่�ยนมาจากหิินเดิิมที่่�เป็็นหิินชั้้�นคืือ หิินปููน
นอกจากนี้้� หิินคาร์์บอเนตยัังเกิิดแบบหิินอััคนีีได้้อีีกด้้วย
แต่่พบน้้อยมาก ได้้แก่่ หิินคาร์์บอเนไทต์์ (Carbonatite) ซึ่่ง�
ยัังไม่่พบในประเทศไทย (พล เชาว์์ดำำ�รงค์์, ติิดต่อ่ ส่่วนตััว)
หิินปููนเกิิดจากการตกตะกอนทางเคมีีของน้ำำ�� ผนวกกัับ
ขบวนการทางชีีวภาพ ส่่วนใหญ่่เกิิดในน้ำำ��ทะเลตื้้�น แต่่ใน
น้ำำ�จืืด
� หรืือในทะเลลึึกก็็เกิิดได้้ องค์์ประกอบสำำ�คััญที่่ช่� ว่ ยใน
กระบวนการเกิิดหิินคาร์์บอเนต คืือ ต้้องมีีความเหมาะสม
ทางอุุณหภููมิิ แสงสว่่าง ความเข้้มข้้นของน้ำำ�ท
� ะเล ระดัับของ
น้ำำ��ทะเล และความแรงของกระแสน้ำำ��ที่่�พอเหมาะ มีีตะกอน
แขวนลอยในน้ำำ��น้อ้ ย หรืืออยู่่�ห่่างจากแหล่่งสะสมตััวของตะกอน
ที่่�มาจากฝั่่�ง เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเจริิญเติิบโตของสิ่่�งมีีชีีวิิตสููง
(High Organic Productivity) ในจำำ�นวนนี้้�อุุณหภููมิิและ

ความเข้้มข้้นของน้ำำ��ทะเลจะมีีผลต่่อการสะสมตััวของหิิน
คาร์์บอเนตมากที่่�สุุด โดยพบว่่าหิินคาร์์บอเนตเกิิดมากใน
เขตร้้อน (Tropical Region) มากกว่่าในเขตอบอุ่่�น และใน
เขตหนาวหรืือเขตขั้้ว� โลก (Temperate and Polar Regions)
หิินปููนในประเทศไทยมีีการกระจายตััวอยู่่�เกืือบทั่่�ว
ประเทศ (รููปที่่� 1-1) ธรณีีสััณฐานวิิทยาของหิินปููนใน
ประเทศไทยแสดงลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์ เรีียกว่่า
คาสต์์หิินปููน มีีลัักษณะเป็็นแนวเทืือกเขาสููงที่่�มีีการวางตััว
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในแนวเหนืือ-ใต้้ โดยมีีระดัับความสููงจากระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเลที่่แ� ตกต่่างกััน หิินปููนในประเทศไทยหรืือพื้้�นที่่ค� าสต์์
หิินปููนในประเทศไทย แบ่่งตามยุุคของการเกิิดได้้หลายยุุค
เช่่น หิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน หิินปููน
ยุุคไทรแอสซิิก และหิินปููนยุุคจููแรสซิิก หิินแต่่ละยุุคมีีสมบััติิ
ด้้านฟิิสิิกส์์ เคมีี ตลอดจนโครงสร้้างแตกต่่างกัันไป หิินปููน
เป็็นหิินที่่มีีส
� มบััติิเหมาะสมเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��บาดาลดีีกว่่า
หิินแข็็งชนิิดอื่่น� ๆ ทั้้ง� นี้้�เพราะหิินปููนมีีโครงสร้้างที่่พิ� เิ ศษกว่่า
คืือ เนื้้�อหิินประกอบด้้วยแคลเซีียมคาร์์บอเนต (CaCO3)
ซึ่่�งละลายน้ำำ��ได้้ง่่าย เกิิดเป็็นโพรง ถ้ำำ�� กลุ่่�มถ้ำำ�� ระบบถ้ำำ��ที่่�
ต่่อเนื่่�อง และอาจเป็็นช่่องทางไหลของน้ำำ��ใต้้ดิิน ซึ่่�งเรีียกว่่า
ธารน้ำำ��ใต้้ดินิ (Underground Stream) บางพื้้�นที่่มีีร
� อยแตก
หรืือรอยเลื่่�อนเป็็นจำำ�นวนมาก และมีีการแผ่่กระจายตััวเป็็น
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พื้นที่ศักยภาพหินปูนในประเทศไทย
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รููปที่่� 1-1 การแผ่่กระจายตััว
ของหิิ น ปูู น ในประเทศไทย
(ข้้อมููล: กรมทรััพยากรธรณีี,
2564)
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บริิเวณกว้้าง อย่่างไรก็็ตาม
ในบรรดาหิินปููนทั้้�ง 3 ยุุค
หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนจััดว่่า
เป็็ น หิิ น ปูู น ที่่� มีี ถ้ำำ�� โพรง
ที่่� มีีน้ำ��กัั
ำ กเก็็ บ อยู่่�มากกว่่ า
หิิ น ปูู น ยุุ ค อื่่� น เนื่่� อ งจากมีี
ชั้้�นหิินดิินดานแทรกสลัับอยู่่�
น้้อย เมื่่�อผุุพัังแล้้วจะกลายเป็็น
โพรงที่่�มัักมีีแต่่น้ำำ��กัักเก็็บอยู่่�

102° E

104° E

ซึ่่ง� ต่่างจากหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน หรืือที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อ
ของหิินปููนชุุดทุ่่�งสง (Thung
Song Limestone) ซึ่่�งมัักมีี
ชั้้� น หิิ น ดิิ น ดานแทรกสลัับ
อยู่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ ทำำ�ให้้ชั้น�้
หิินปููนชุุดทุ่่�งสงมีีลัักษณะเป็็น
หิินปููนชั้้�นบาง (Laminated
Limestone) เมื่่� อ ผ่่ า น
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106° E

กระบวนการผุุพัังทำำ�ลายจะ
มีีดิิ น เหนีียวตกค้้ า งอยู่่�ใน
โพรงถ้ำำ�� ทำำ�ให้้เป็็นแหล่่งน้ำำ��
ใต้้ดิินที่่�มีีปริิมาณน้ำำ�น้
� ้อยลง
และมีีดิินเหนีียวปะปน ฉะนั้้น�
หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน ซึ่่ง� เป็็น
ชั้้�นหิินปููนเนื้้�อหนาและไม่่มีี
ชั้้�นหิินดิินดานแทรก จึึงเป็็น
แหล่่งกัักเก็็บน้ำำ�� บาดาลที่่ดีี� กว่่า

ธรณีีสััณฐานวิิ ท ยา
ของหิินปููนในประเทศไทยมีี
ลัักษณะเป็็นแนวเทืือกเขาสููง
เป็็ น ส่่ ว นใหญ่่ และจาก
คุุณสมบััติิของคาร์์บอเนต
ที่่� ส ามารถละลายน้ำำ�� ได้้ ดีี
หิิ น ปูู น โดยทั่่� ว ไปจึึงแสดง
ลัักษณะภูู มิิ ปร ะเทศแบบ
คาสต์์ ซึ่่ง� หมายถึึง ภููมิปร
ิ ะเทศ
แบบที่่�หิินในพื้้�นที่่� ซึ่่�งได้้แก่่
หิินปููน หิินโดโลไมต์์ และ
หิิ น เกลืื อ ระเหย ซึ่่� ง ได้้ แ ก่่
ยิิปซััมและเกลืือหิิน หิินเหล่่านี้้�
มีีสมบััติิ ล ะลายน้ำำ�หรืื
� อชะ
ละลายได้้ เมื่่�อถููกน้ำำ��ชะละลาย
เนื้้�อหิินออกไปมาก โดยเฉพาะ
พื้้�นที่่�หิินปููนจะเหลืือลัักษณะ
ภููมิิประเทศที่่�เป็็นภููเขา และ
พื้้�นที่่�ราบที่่�เต็็มไปด้้วยหลุุม
บ่่อ ถ้ำำ�� มีีธารน้ำำ��ที่่ไ� หลลงที่่ต่ำ� ��ำ
ในหน้้า ฝน มีีจุุดน้ำ�มุ
ำ� ุด มีี
ธารน้ำำ�� ใต้้ดินิ และมีีจุุดธารโผล่่
ภููมิปร
ิ ะเทศแบบนี้้มัั� กไม่่มีีต้น้ ไม้้
หนาแน่่น ซึ่่ง� ในบทความนี้้�จะ
ขอกล่่าวถึึงเฉพาะพื้้�นที่่ที่� เ่� ป็็น
หิินปููนเพีียงอย่่างเดีียว จึึง
เรีียกว่่า “คาสต์์หินิ ปููน” จาก
การศึึกษาเพื่่�อจำำ�แนกลัักษณะ
คาสต์์ หิิ น ปูู น ของวริิ น ทรา
เทพจูู และคณะ (2560)
83

84

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ในพื้้�นที่่จัั� งหวััดสตููลและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงในภาคใต้้ ซึ่่�งมีีการแผ่่กระจายตััวของกลุ่่�มหิินปููนหมวดหิินทุ่่�งสง พบว่่า คาสต์์หิินปููน
มีีลัักษณะธรณีีสััณฐานวิิทยาที่่�โดดเด่่น และมีีเอกลัักษณ์์ที่่�สามารถจดจำำ�ได้้ง่่าย ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้คาสต์์หิินปููนมีีรููปแบบ
ที่่�แตกต่่างกัันออกไปคืือ ความแตกต่่างทางด้้านธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา ธรณีีวิิทยาโครงสร้้าง และภููมิิอากาศ ลัักษณะคาสต์์
ในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ หรืือแม้้แต่่ในภููมิิภาคอื่่�นๆ ของประเทศไทยส่่วนใหญ่่เป็็นคาสต์์บนพื้้�นผิิวแผ่่นดิิน (Exokarst – Subaerial)
รููปแบบโดยทั่่�วไปของคาสต์์หินิ ปููน ส่่วนใหญ่่มีีลัักษณะเป็็น 13 รููปแบบด้้วยกััน คืือ (1) Wall Karst (2) Stromatolitic Karst
(3) Pinnacle (4) Cone และ Tower (5) Knob (6) Karren หรืือ Lapies (7) Stone Forest (8) Polje (9) Sinkhole
หรืือ Doline (10) Karst Spring และ Karst Seepage (11) Karst Waterfall (12) Karst Lake และ (13) Cave
(1) Wall Karst (คาสต์์แบบกำำ�แพง หรืือกำำ�แพง
คาสต์์) รููปแบบนี้้�พััฒนาขึ้้น� โดยการยกตััวขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง
ของหิินปููนจนเป็็นแนวเทืือกเขาสููง โดยรอยเลื่่อ� นในแนวต่่างๆ
ลัักษณะของคาสต์์หินิ ปููนแบบนี้้�จะดููเหมืือนกำำ�แพงขนาดใหญ่่
พบในหิินปููนเกืือบทุุกยุุคที่่�แผ่่กระจายตััวในประเทศไทย
(รููปที่่� 1-2)
รููปที่่� 1-2 คาสต์์หิน
ิ ปููนแบบ “Wall Karst” ในพื้้� นที่่�จัง
ั หวััดสตููล
(บน) เขาวัังกล้้วย อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล (ล่่าง) เขาขาว
อำำ� เภอละงูู จัั ง หวัั ดสตูู ล (คัั ดลอกจาก: วริิ นทรา เทพจูู
และคณะ, 2560)

(2) Stromatolitic Karst (คาสต์์สโตรมาโทไลต์์) มีี
ลัักษณะเป็็นเนิินเขาหรืือภููเขาซึ่่ง� ประกอบด้้วยหิินปููนหนาที่่เ� กิิดจาก
สโตรมาโทไลต์์ ซึ่่ง� เป็็นไซยาโนแบคทีีเรีีย (Cyanobacteria) หรืือ
สาหร่่ายสีีเขีียวแกมน้ำำ��เงิิน (Blue Green Algae) จำำ�นวนมาก
ทำำ�ให้้หินิ ปููนนี้้�มีีลวดลายที่่มีี� เอกลัักษณ์์ต่า่ งไปจากหิินปููนทั่่�วไป
นัักธรณีีวิิทยาจึึงเรีียกว่่า หิินสาหร่่าย ส่่วนใหญ่่จะพบมาก
ในกลุ่่�มหิินยุุคออร์์โดวิิเชีียน (รููปที่่� 1-3)
รููปที่่� 1-3 คาสต์์หิน
ิ ปููนแบบ “Stromatolitic Karst” ในพื้้� นที่่�
อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล (คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และ
คณะ, 2560)
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(3) Pinnacle (แท่่ ง ยอดแหลม) คาสต์์ หิิ น ปูู น
ที่่�มีีลัักษณะแท่่งยอดแหลมมัักจะปรากฏอยู่่�บนยอดเขา
หิินปููนเสมอ เป็็นรููปแบบการกััดเซาะที่่�เกิิดจากการละลาย
ของหิินปููนลัักษณะเหมืือนใบมีีดที่่�คมกริิบเป็็นแนวตั้้�งและ
ยอดแหลมคม พบว่่า ในเนื้้�อของคาสต์์หิินปููนแบบนี้้�มีีองค์์
ประกอบของ CaCO3 สููง พบในหิินปููนทุุกยุุคของประเทศไทย
(รููปที่่� 1-4)
รููปที่่� 1-4 คาสต์์หิินปููนแบบ “Pinnacle” (บน) บริิเวณ
� ู ผ าเพชร อำำ� เภอมะนัั ง จัั ง หวัั ด
สวนบนเขาเหนืือถ้ำำ�ภู
สตูู ล (ล่่ า ง) เทืือกเขาบริิ เ วณอำำ� เภอมะนัั ง จัั ง หวัั ด สตูู ล
(คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

(4) Cone และ Tower (รููปกรวยและหอคอย) คาสต์์หินิ ปููนรููปกรวยและหอคอยนี้้� เป็็นภููมิทััิ ศน์์ประเภทหนึ่่�งที่่โ� ดดเด่่น
เหมืือนทรงกรวยและหอคอยหิินปููนที่่สู� งู ชััน ส่่วนใหญ่่จะพบมากในกลุ่่�มหิินยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิก
ในทุุกภููมิิภาคของประเทศไทย (รููปที่่� 1-5)

รููปที่่� 1-5 คาสต์์หิน
ิ ปููนแบบ “Cone Karst” (ซ้้าย) บริิเวณควนผาก้้าน อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล (ขวา) เขาโคก อำำ�เภอละงูู จัังหวััด
สตููล (คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย
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(5) Knob (รููปทรงกลมหรืือรููปลูกบิ
ู ดิ ) คาสต์์หินิ ปููน
รููปทรงกลมหรืือรููปลูกู บิิดนี้้� เป็็นภููมิทััิ ศน์์ประเภทหนึ่่�งที่่โ� ดดเด่่น
เหมืือนทรงกลมหรืือลููกบิิด การเกิิดมาจากชั้้น� หิินปููน มีีชั้้น� หิิน
เดิิมแทรกสลัับหรืือปิิดทัับด้้านบน ทำำ�ให้้อััตราการกััดเซาะ
แตกต่่างกัันคงเหลืือรููปทรงคล้้ายลููกบิิด จะพบในกลุ่่�มหิิน
ยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิกในทุุก
ภููมิิภาคของประเทศไทย (รููปที่่� 1-6)
รููปที่่� 1-6 คาสต์์หิินปููนแบบ “Knob” (บน) เขาทะนาน อำำ�เภอ
ทุ่่ง
� หว้้า จัังหวััดสตููล (ล่่าง) เกาะตาบััน อำำ�เภอทุ่่ง
� หว้้า จัังหวััด
สตููล (คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

(6) Karren หรืือ Lapies (ทุ่่ง� หิินปููน) คาสต์์ที่มีีลัั
่� กษณะคล้้ายทุ่่�งหิินปููนแบบนี้้� เป็็นภููมิทััิ ศน์์ประเภทหนึ่่�งที่่ไ� ด้้รัับอิิทธิพิ ล
จากการชะล้้างของปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นที่่�พาดผ่่านโดยตรงลงบนผิิวหน้้าชั้้�นหิินปููนชั้้�นหนาที่่�ไม่่มีีสิ่่�งปิิดทัับหรืือปกคลุุม ทำำ�ให้้เกิิด
เป็็นประติิมากรรมขนาดเล็็กจำำ�นวนมากบนพื้้�นผิิวหิินปููนที่่�ละลายน้ำำ��ได้้ รููปแบบเหล่่านี้้�เรีียกว่่า “คาร์์เรน (Karren)” ซึ่่�งเป็็น
ศััพท์์ภาษาเยอรมัันที่่�มีีการใช้้ทั่่�วไปในภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งเทีียบเท่่าศััพท์์ภาษาฝรั่่�งเศส คืือ “ลาเปีียซ (Lapiez)” จะพบในกลุ่่�ม
หิินยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิกในทุุกภููมิิภาคของประเทศไทย (รููปที่่� 1-7)

รููปที่่� 1-7 คาสต์์หิินปููนแบบ “Karren หรืือ Lapies” บริิเวณบ้้านบ่่อหิิน อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล (คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู
และคณะ, 2560)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

(7) Stone Forest (แบบป่่าหิิน) คาสต์์หิินปููนแบบป่่าหิินนี้้� พบบนพื้้�นผิิวหิินปููนที่่�มีีสภาพผุุกร่่อนในบริิเวณที่่�มีีหิินปููน
กระจายตััวอยู่่� โดยมีีรููปทรงหิินคล้้ายถููกสลัักให้้เป็็นร่่องและหลุุม คั่่�นด้้วยร่่องลึึก พื้้�นผิิวที่่�ขรุุขระนี้้�เกิิดขึ้้�นจากการละลายของ
หิินตามแนวแตกที่่มีี� มากขึ้้น� ด้้วยน้ำำ��ที่่มีี� กรดคาร์์บอนิิก ยอดหิินขนาดเล็็กของป่่าหิินอาจมีีความสููงตั้้ง� แต่่ไม่่กี่มิ่� ลิ ลิิเมตรไปจนถึึง
หลายเมตร จะพบในกลุ่่�มหิินยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิกในทุุกภููมิภิ าคของประเทศไทย (รููปที่่� 1-8)

� ผ
รููปที่่� 1-8 คาสต์์หิินปููนแบบ “Stone Forest” บริิเวณถ้ำำ�ภู
ู าเพชร อำำ�เภอมะนััง จัังหวััดสตููล (คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู
และคณะ, 2560)

(8) Polje (ที่่ร� าบหุุบเขาหลุุมยุุบ) คาสต์์หินิ ปููนแบบนี้้�
เป็็นคาสต์์ที่�่ปรากฏในพื้้�นที่่�ระหว่่างหุุบเขา มีีขนาดใหญ่่
พื้้�นราบ ล้้อมรอบด้้วยแนวเทืือกเขา พื้้�นเรีียบควรมีีความกว้้าง
อย่่างน้้อย 1 กิิโลเมตร คาสต์์หิินปููนแบบนี้้�พบที่่�อำำ�เภอละงูู
และอำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล (รููปที่่� 1-9)

รููปที่่� 1-9 คาสต์์หิินปููนแบบ “Polje” (บน) บริิเวณอำำ�เภอละงูู
จัั ง หวัั ด สตูู ล (ล่่ า ง) บริิ เ วณอำำ� เภอทุ่่� ง หว้้ า จัั ง หวัั ด สตูู ล
(คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย

(9) Sinkhole (หลุุมยุุบ) หรืือ Doline (แอ่่งคาสต์์) เป็็นแอ่่ง
หรืือโพรงในพื้้�นที่่�เขาหิินปููน ขนาดและความลึึกขึ้้�นอยู่่�กัับ
ลัักษณะทางธรณีีวิิ ท ยา การเกิิ ดหลุุ ม ยุุ บ เกิิ ด ได้้ ห ลาย
กระบวนการ เช่่น การยุุบ การจม หรืือ/และการละลาย
ของหิินปููนที่่�รองรัับในพื้้�นที่่�ใดพื้้�นที่่�หนึ่่�ง จะพบในกลุ่่�มหิิน
ยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิกในทุุก
ภููมิิภาคของประเทศไทย (รููปที่่� 1-10)

รููปที่่� 1-10 คาสต์์หิน
ิ ปููนแบบ
“Sinkhole หรืือ Doline”
(บน) บริิ เ วณอำำ� เภอละงูู
จัังหวััดสตููล (ล่่าง) บริิเวณ
อำำ�เภอมะนััง จัังหวััดสตููล
(คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู
และคณะ, 2560)
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(10) Karst Spring (น้ำำ�พุุ
� คาสต์์)
และ Karst Seepage (น้ำำ�� ไหลซึึ ม
คาสต์์) คาสต์์หิินปููนแบบนี้้�จะพบในพื้้�นที่่�
ระหว่่างหุุบเขาที่่�มีีการระบายน้ำำ��ใต้้ดิินของ
พื้้�นที่่�เทืือกเขาหิินปููนที่่�มีีแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิิน
การไหลออกของน้ำำ�� ใต้้ดินิ มีีทั้้ง� ขนาดเล็็กและ
ใหญ่่ จะพบทั้้�งน้ำำ�พุ
� ุและน้ำำ��ไหลซึึมเสมอ
น้ำำ�� ที่่ไ� ด้้จากแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดินิ ภายใต้้คาสต์์หินิ ปููน
แบบนี้้� มีี ความสำำ�คััญต่่ อ ระบบนิิ เ วศ
การอุุปโภคบริิโภค และภาคเกษตรกรรม
ซึ่่� ง ในปััจจุุ บัั นมีีข้้ อ มูู ล แหล่่ ง น้ำำ��พุุ ค าสต์์
บางพื้้�นที่่เ� ท่่านั้้น� ในอนาคตควรมีีการสำำ�รวจ
แหล่่ ง น้ำำ��พุุ ค าสต์์ เ พิ่่� ม เติิ ม ก็็ จ ะสามารถ
วางแผนการใช้้ประโยชน์์จากน้ำำ��พุุคาสต์์
ได้้อย่่างมาก (รููปที่่� 1-11)
รููปที่่� 1-11 คาสต์์หิน
ิ ปููนแบบ “Karst Spring”
(บน) บริิเวณบ้้านราวปลา อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า
จัังหวััดสตููล (ล่่าง) บริิเวณบ้้านหาญ อำำ�เภอละงูู
จัังหวััดสตููล (คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู
และคณะ, 2560)

(11) Karst Waterfall (น้ำำ��ตกคาสต์์) น้ำำ�� ตกชนิิดนี้้มัั� กมีีการสะสมตััวของคราบปููนที่่เ� รีียกว่่า ทููฟา (Tufa) และทราเวอร์์ทีีน
(Travertine) ซึ่่ง� เกิิดจากการตกตะกอนของแร่่คาร์์บอเนตจากสารละลายในน้ำำ�� ใต้้ดินิ และทางน้ำำ�� บนพื้้�นผิิว คาสต์์หินิ ปููนแบบนี้้�
จะพบในกลุ่่�มหิินยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิกในทุุกภููมิภิ าคของประเทศไทยที่่มีีส
� ภาพพื้้�นที่่ที่� เ่� หมาะสม
(รููปที่่� 1-12)

� กธารปลิิว อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล (คััดลอกจาก:
รููปที่่� 1-12 คาสต์์หิินปููนแบบ “Karst Waterfall” บริิเวณน้ำำ�ต
วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

(12) Karst Lake (ทะเลสาบคาสต์์) คาสต์์
หิิ น ปูู น ลัักษณะนี้้� พ บในบริิ เ วณเทืื อ กเขาหิิ น ปูู น
ที่่�เป็็นระบบปิิดล้้อมรอบลุ่่�มน้ำำ�ลึ
� ึกและมีีระบบน้ำำ��
ใต้้ดินิ ในการให้้น้ำ�ำ� และระบายน้ำำ�� จะพบในบางพื้้�นที่่�
ของประเทศไทยที่่�มีีสภาพธรณีีวิิทยาของหิินปููน
ที่่�เหมาะสม (รููปที่่� 1-13)
รููปที่่� 1-13 คาสต์์หิินปููนแบบ “Karst Lake” (บน) อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล (ล่่าง) บริิเวณบ้้านหาญ อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล
(คััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

(13) Cave (ถ้ำำ�� ) ถ้ำำ�� เป็็นคาสต์์หิินปููนที่่�โดดเด่่นที่่�สุุดที่่�สามารถต่่อยอดเพื่่�อเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว แหล่่งศึึกษาวิิจััย
ระบบนิิเวศวิิทยา และแหล่่งองค์์ความรู้้�อื่่�นๆ จำำ�นวนมาก ถ้ำำ�� เป็็นช่่องเปิิดในหิินตามธรรมชาติิที่่�เกิิดจากการกััดกร่่อน
โดยกระบวนการทางธรณีีวิิทยา มีีขนาดใหญ่่พอที่่�มนุุษย์์เข้้าไปได้้ จะพบคาสต์์หิินปููนแบบถ้ำำ�� ในหิินปููนทุุกยุุคในประเทศไทย
รายละเอีียดสามารถศึึกษาได้้จากบทความต่่างๆ ในหนัังสืือเล่่มนี้้� (รููปที่่� 1-14)

� ูผาเพชร อำำ�เภอมะนััง จัังหวััดสตููล (ขวา) ถ้ำำ�� เจ็็ดคต อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล
รููปที่่� 1-14 คาสต์์หิินปููนแบบ “Cave” (ซ้้าย) ถ้ำำ�ภู
(ข้้อมููลคััดลอกจาก: วริินทรา เทพจูู และคณะ, 2560)

ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย
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ธรณีีวิิทยา
สภาพธรณีีวิิทยาของหิินปููนในประเทศไทยพบว่่า มีีหิินปููนหลายยุุคด้้วยกัันตั้้�งแต่่ยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน
ยุุคไทรแอสซิิก และยุุคจููแรสซิิก และมีีการแผ่่กระจายตััวโดยทั่่�วไปคิิดเป็็นพื้้�นที่่ร� วม 29,394 ตารางกิิโลเมตร จากพื้้�นที่่�
ประเทศ 513,120 ตารางกิิโลเมตร หรืือคิิดเป็็นพื้้�นที่่�หิินปููนร้้อยละ 5.72 (รููปที่่� 1-1) โดยสามารถแบ่่งหิินปููนที่่�สำำ�คััญ
ออกได้้ดัังต่่อไปนี้้�
>

หิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน

◆

สภาพธรณีีวิิทยา

หิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียนพบว่่ามีีการแผ่่กระจายตััว
ในหลายๆ พื้้�นที่่� (ข้้อมููลจากกรมทรััพยากรธรณีี, 2550)
แบ่่งออกเป็็นหมวดหิินปููนฮอด และกลุ่่�มหิินทุ่่�งสง ดัังมีี
รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
• หมวดหิินปููนฮอด (Hod Limestone)
ตั้้�งชื่่�อโดยสงััด พัันธุ์์�โอภาส (Bunopas, 1981) เป็็น
ชั้้�นหิินที่่�วางตััวแบบไม่่ต่่อเนื่่�องอยู่่�บนหิินไนส์์ มหายุุค
พรีีแคมเบรีียน ชั้้น� หิินทั้้ง� ชุุดมีีความหนาประมาณ 800 เมตร
แบ่่งได้้เป็็น 3 ส่่วน ชั้้น� หิินส่่วนล่่างของหมวดหิินได้้จากการ
เทีียบสััมพัันธ์์ มีีความหนาประมาณ 300 เมตร ประกอบด้้วย
หิินปููนเนื้้�อโคลนชั้้�นบางๆ ส่่วนกลางของหมวดหิินหนา
100 เมตร เป็็นหิินดิินดานเนื้้�อหิินชนวน หิินทราย และมีี
หิินปููนเป็็นแถบ ชั้้น� หิินส่่วนบนหนา 400 เมตร ประกอบด้้วย
หิินปููนสีีเทาเข้้ม เนื้้�อแน่่นถึึงเป็็นชั้้�นหนา มีีแนวฟัันในหิิน
(Stylolite) และมีีแถบของเนื้้�อโคลน (Argillaceous Band)
ปนอยู่่�บ้้าง ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบส่่วนมากมีีขนาดเล็็ก เป็็น
พวกโคโนดอนต์์ (Conodont)
• กลุ่่�มหิินทุ่่�งสง (Thung Song Group)
ตั้้�งชื่่�อเป็็นครั้้�งแรกในชื่่�อ หมวดหิินปููนทุ่่�งสง (Thung
Song Limestone) โดย Brown et al. (1951) และได้้แก้้ไข
ยกระดัับเป็็นกลุ่่�มหิินทุ่่�งสง โดย ชุุมเจษฎ์์ จรััลชวนะเพท
(Javanaphet, 1969)

กลุ่่�มหิินทุ่่�งสงวางตััวอย่่างต่่อเนื่่�องอยู่่�บนกลุ่่�มหิิน
ตะรุุเตา แผ่่กระจายกว้้างขวางตั้้�งแต่่จัังหวััดสตููลขึ้้�นมา
ทางเหนืือตามแนวเทืือกเขาบรรทััด เทืือกเขาหลวง จนถึึง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยทั่่ว� ไปชั้้น� หิินประกอบด้้วยหิินปููนสีีเทาถึึง
เทาดำำ� ชั้้น� หนาถึึงหนามาก และจะมีีชั้้น� ดิินแทรกสลัับ ในบาง
บริิเวณหิินปููนจะมีีเนื้้�อเป็็นเม็็ดแบบไข่่ปลา ในบางบริิเวณก็็มีี
เนื้้�อหิินปููนโดโลไมต์์ ส่่วนบนของกลุ่่�มหิินนี้้�จะเป็็นหิินปููนที่่มีี�
เนื้้�อดิินปน และในบางบริิเวณมีีหิินดิินดานสีีเทาดำำ�แทรก
สลัับด้้วย เช่่น ในบริิเวณบ้้านนา เขาชะอม อำำ�เภอฉวาง ซึ่่�ง
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์พวกแกรปโตไลต์์ (Graptolite) สภาวะ
แวดล้้อมการสะสมตััวของตะกอนคาร์์บอเนตกลุ่่�มหิินทุ่่�งสง
เกิิดในบริิเวณชายฝั่่ง� ทะเลน้ำำ�ตื้้
� น� ถึึงเขตทะเลลึึก กลุ่่�มหิินนี้้�มีี
ความหนากว่่า 1,600 เมตร แบ่่งออกเป็็น 4 หมวดหิิน
จากล่่างขึ้้�นบนคืือ หมวดหิินมะละกา หมวดหิินแลตอง
หมวดหิินรัังนก และหมวดหิินป่่าแก่่
1) หมวดหิินมะละกา (Malaka Formation) เป็็นหน่่วย
หิินล่่างสุุดโผล่่ให้้เห็็นชััดเจนที่่�คลองมะละกา เกาะตะรุุเตา
มีีชั้้น� หิินแบบฉบัับอยู่่�ที่ป่� ากคลองมะละกา ซึ่่ง� เป็็นที่่ตั้� ง�้ ที่่ทำ� ำ�การ
อุุทยานแห่่งชาติิทางทะเลตะรุุเตา ชั้้น� หิินวางตััวต่่อเนื่่�องขึ้้น�
มาจากกลุ่่�มหิินตะรุุเตา หิินส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยหิินปููน
เนื้้อ� โคลนสลัับหิินปููนเนื้้อ� ปนโดโลไมต์์ หิินทั้้ง� หมวดหนาประมาณ
30 - 410 เมตร ชั้้น� หิินมีีลัักษณะเป็็นชั้้น� บางมาก ตอนล่่าง
ของหมวดหิินมีีหิินทรายเนื้้�อตะกอนภููเขาไฟแทรกสลัับบ้้าง
เล็็กน้้อย ตะกอนของชั้้�นหิินปููนส่่วนใหญ่่ถููกรบกวนด้้วย
สิ่่�งมีีชีีวิิต (Bioturbation) อย่่างหนาแน่่น มีีลัักษณะ
รอยระแหงโคลน (Mud Cracks) อยู่่�ทั่่ว� ไป พบแผ่่นซากดึึกดำำ�บรรพ์์
จำำ�พวกสาหร่่าย (Algalmat) รููหนอนที่่�วางตััวในแนวตั้้�ง
มากมาย และมีีซากดึึกดำำ�บรรพ์์จััดอยู่่�ในพวกเดีียวกัับลิ่่น� ทะเล
หรืือหอยแปดเกล็็ด (Polyplacophoran) ชนิิด Chelodes
whitehousei, Runneger (Stait and Burrett, 1984a)
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หิินหน่่วยนี้้�มีีสภาวะแวดล้้อมการสะสมตััวของตะกอนในพื้้�นที่่�
ชายฝั่่�งบริิเวณน้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลง (Intertidal)
2) หมวดหิินแลตอง (Lae Tong Formation) เป็็นหมวดหิิน
ถััดขึ้้�นมา ตั้้�งชื่่�อตามเกาะแลตองที่่�หิินชุุดนี้้�ปรากฏให้้เห็็น
ชััดเจนอยู่่�ทางตอนใต้้ของเกาะตะรุุเตา หิินทั้้ง� ชุุดเป็็นหิินปููน
ที่่มีี� เนื้้�อโคลนชั้้�นบางๆ หนาประมาณ 1 - 3 เซนติิเมตร
แทรกสลัับกัับหิินดิินดานสีีแดงและสีีเทาเขีียว ในช่่วงล่่าง
ของหน่่วยหิินชั้้�นหิินปููนจะมีีลัักษณะเป็็นก้้อนปููน (Nodular
Limestone) ส่่วนช่่วงบนเป็็นชั้้น� หิินปููนที่่ต่� อ่ เนื่่�องกัันดีี มีีรอย
ชั้้น� เฉีียงระดัับที่่เ� กิิดจากพายุุ (Hummocky Cross Bedding)
ขนาดเล็็กบนหน้้าชั้้�นหิินมีีริ้้�วรอยคลื่่�น และมีีชั้้�นหิินดิินดาน
สีีเทาแทรกสลัับ หิินทั้้�งชุุดหนา 112 - 120 เมตร
หมวดหิินแลตองสะสมตััวอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมแบบทะเลสาบ
น้ำำ��เค็็มชายฝั่่�งทะเล พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์พวกหอยกาบเดี่่�ยว
(Gastropod) แบรคิิโอพอด (Brachiopod) ไทรโลไบต์์
(Trilobite) และนอติิ ล อยด์์ (Nautiloid) มีีอายุุ ช่่ ว ง
ยุุคออร์์โดวิิเชีียนตอนต้้น (Arenig ตอนกลาง)
3) หมวดหิินรัังนก (Rung Nok Formation) เป็็นหน่่วยหิิน
บนสุุดของกลุ่่�มหิินทุ่่�งสงที่่เ� กาะตะรุุเตา หมวดหิินรัังนกตั้้ง� ชื่่อ�
ตามเกาะรัังนกซึ่่�งอยู่่�ทางใต้้ของเกาะตะรุุเตา หน่่วยหิิน
ตอนล่่างประกอบด้้วยหิินปููนสีีขาวชั้้�นบาง เนื้้�อเป็็นทราย
ไครนอยด์์ หรืือซากไครนอยด์์ขนาดเม็็ดทราย ชั้้น� หิินจะหนา
มากขึ้้น� ถึึงหนามากทางด้้านบน พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์พวกฟองน้ำำ��
(Sponge) ไครนอยด์์ (Crinoid) ไบรโอซััว (Bryozoa) ไทรโลไบต์์
ปะการััง (Coral) และนอติิลอยด์์ รวมทั้้�งซากดึึกดำำ�บรรพ์์
พวกรีีเซปตาคููลิทิิ ดิ (Receptaculitids) ซึ่่ง� ยัังไม่่สามารถสรุุป
ได้้ว่่าเป็็นพวกฟองน้ำำ�� หรืือเป็็นสาหร่่าย แต่่ลัักษณะเด่่นคืือ
มีีโครงร่่างแบบดอกทานตะวััน (Sponge or Algae with
Sunflower Skeleton) หิินบางส่่วนตอนบนของหมวดหิิน
เปลี่่�ยนเป็็นแร่่โดโลไมต์์ หมวดหิินรัังนกสะสมตััวอยู่่�ใน
สภาพแวดล้้อมการตกตะกอนแบบพืืดหิินหรืือกอหิินปะการััง
4) หมวดหิินป่่าแก่่ (Pa Kae Formation) หมวดหิินนี้้�
ได้้รัับการเสนอชื่่อ� เป็็นหมวดหิินบนสุุดของกลุ่่�มหิินทุ่่�งสงใน
ภาคใต้้ โดยธนิิศร์์ วงศ์์วานิิช (Wongwanich, 1990) ชื่่�อ
หมวดหิินตั้้ง� ตามชื่่อ� บ้้านป่่าแก่่ทางตอนเหนืือของอำำ�เภอละงูู
จัังหวััดสตููล ชั้้�นหิินประกอบขึ้้�นด้้วยหิินปููนสีีแดงชั้้�นบางๆ
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แทรกสลัับด้้วยหิินโคลนสีีแดงชั้้�นบางมาก หิินทั้้�งชุุดวางตััว
ต่่อเนื่่�องอยู่่�ใต้้หิินดิินดานสลัับหิินเชิิร์์ตสีีดำำ�ของหมวดหิิน
วัังตงในกลุ่่�มหิินทองผาภููมิิ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่�่พบมากในกลุ่่�มหิินทุ่่�งสง ได้้แก่่
นอติิลอยด์์ ไทรโลไบต์์ แบรคิิโอพอด หอยกาบเดี่่ย� ว ฟองน้ำำ��
และโคโนดอนต์์ อายุุอยู่่�ในช่่วงยุุคออร์์โดวิิเชีียนตอนต้้นถึึง
ตอนกลาง
>

หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน

◆

สภาพทางธรณีีวิิทยา

สภาพธรณีีวิิทยาของหิินปููนในยุุคเพอร์์เมีียนพบว่่า
มีีการกระจายตััวอยู่่�ทั่่ว� ไปในประเทศไทย การวางตััวของแนว
เทืือกเขาหิินปููนจะวางตััวในแนวเกืือบเหนืือ-ใต้้เป็็นส่่วนใหญ่่
หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนได้้มีีการศึึกษาและมีีการเรีียกชื่่�อที่่�
แตกต่่างกัันออกไป เช่่น พื้้�นที่่�ภาคเหนืือเรีียก กลุ่่�มหิินงาว
พื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง เรีียกรวมกัันว่่า
“กลุ่่ม� หิินสระบุุรีี” เทีียบเคีียงได้้ดีีกัับกลุ่่�มหิินราชบุุรีี ทางภาค
ตะวัันตกและภาคใต้้ โดยจะแยกกล่่าวรายละเอีียดดัังนี้้�
• กลุ่่�มหิินงาว
ลำำ�ดัับชั้้�นหิินยุุคเพอร์์เมีียนของภาคเหนืือตอนกลาง
แบ่่งออกเป็็น 3 หมวดหิิน เรีียงจากอายุุมากไปหาน้้อย คืือ
หมวดหิินกิ่่�วลม หมวดหิินผาหวด และหมวดหิินห้้วยทาก
โดยสงััด ปิิยะศิิลป์์ (2515) ให้้อยู่่�ในกลุ่่�มหิินราชบุุรีี ต่่อมา
Bunopas (1981) ได้้เปลี่่ย� นชื่่อ� กลุ่่�มหิินราชบุุรีเี ป็็นกลุ่่�มหิินงาว
โดยยัังคงแบ่่งออกเป็็น 3 หมวดหิิน คืือ
1) หมวดหิินกิ่่�วลม (Kiu Lom Formation) เป็็นหมวด
หิินล่่างสุุด ชั้้�นหิินส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยหิินเถ้้าภููเขาไฟ
และหิินกรวดภููเขาไฟ โดยมีีพวกหิินตะกอนปะปนอยู่่�ด้้วย
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์หลายชนิิดในหิินดิินดานเนื้้�อฟิิลไลต์์
เป็็นฟิิวซููลิินิิด (Fusulinid) เช่่น Triticites sp, นอกจากนี้้�
ยัังพบแบรคิิโอพอด หอยกาบเดี่่�ยว และไครนอยด์์ ให้้อายุุ
เป็็นยุุคเพอร์์เมีียนตอนต้้น หมวดหิินนี้้�ที่่�เป็็นหิินปููนพบ
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ทางด้้านตะวัันออกของจัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ บริิเวณเขาหน้้าผา
หิินตั้้�ง เขตบ้้านถ้ำำ��ดิิน อำำ�เภอตรอน พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ในชั้้�นหิินปููนสีีเทาอ่่อน-เทาเข้้ม เป็็นชั้้�นบางถึึงหนา มีีชั้้�น
หิินดิินดานแทรกสลัับ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบเป็็นฟิิวซููลิินิิด
จำำ� พวก Pseudoschwagerina cf. muongthesis;
Pseudofusulina cf. gruparesis; Schwagerina incisa
ซึ่่�งบ่่งอายุุยุุคเพอร์์เมีียนตอนต้้น ความหนาของหิินปููนใน
บริิเวณนี้้�มากกว่่า 200 เมตร

กลุ่่�มหิินราชบุุรีี (Ratburi Group) หรืือ Ratburi Limestone
ต่่อมาในปีี 2524 Bunopas (1981) ได้้ตั้้�งกลุ่่�มหิินสระบุุรีี
เพื่่อ� ใช้้เรีียกลำำ�ดัับชั้้น� หิินยุุคเพอร์์เมีียนในบริิเวณแผ่่นเปลืือกโลก
อิินโดจีีน ซึ่่ง� พบแพร่่กระจายอยู่่�ตามบริิเวณที่่ร� าบเจ้้าพระยา
ตอนล่่างตั้้ง� แต่่บริิเวณจัังหวััดอุุทััยธานีี นครสวรรค์์ ลงมาถึึง
จัังหวััดสระบุุรีี และตามแนวขอบด้้านตะวัันตกของที่่ร� าบสููง
โคราช ตั้้ง� แต่่บริิเวณจัังหวััดเลยเรื่่อ� ยลงมาถึึงบริิเวณจัังหวััด
สระบุุรีี ซึ่่�งพื้้�นที่่�แบบฉบัับ (Type Area) คืือบริิเวณจัังหวััด
สระบุุรีเี ป็็นสำำ�คััญ แต่่อย่่างไรก็็ดีี ชื่่อ� กลุ่่�มหิินราชบุุรีก็ี ยัั็ งเป็็น
ชื่่อ� ทางการสำำ�หรัับลำำ�ดัับชั้้น� หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนที่่พ� บบริิเวณ
แผ่่นเปลืือกโลกชาน-ไทย ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ภาคตะวัันตก
และภาคใต้้ การเทีียบเคีียงลำำ�ดัับชั้้�นหิินในยุุคเพอร์์เมีียน
และการลำำ�ดัับชั้้น� หิินยุุคเพอร์์เมีียนในบริิเวณจัังหวััดสระบุุรีี
ติิดต่่อกัับเขตจัังหวััดลพบุุรีี และนครราชสีีมา สามารถ
แบ่่งออกเป็็น 6 หมวดหิิน เรีียงลำำ�ดัับจากอายุุมากไปหาน้้อย
(กรมทรััพยากรธรณีี, 2550) ได้้ดัังนี้้�

2) หมวดหิินผาหวด (Pha Huat Formation) ชั้้น� หิิน
แบบฉบัับอยู่่�ที่่�ดอยผาหวด ทางด้้านทิิศตะวัันตกของบ้้าน
ร่่องต้้า ตำำ�บลแม่่หวด อำำ�เภองาว ห่่างจากตััวอำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดลำำ�ปางไปทางทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือประมาณ 80
กิิโลเมตร ลัักษณะหน่่วยหิินช่่วงล่่างเป็็นพวกหิินปููนเนื้้�อ
ตกผลึึกใหม่่ เป็็นชั้้น� หนา มีีสีีเทา หนาประมาณ 600 เมตร
โดยมีีชั้้�นของเถ้้าภููเขาไฟแทรกสลัับอยู่่�ด้้วย ชั้้�นหิินช่่วงบน
เป็็นหิินปููนหนาที่่�มีีหิินเชิิร์์ตเป็็นกระเปาะ และมีีฟิิวซููลิินิิด
บ่่งอายุุเป็็นยุุคเพอร์์เมีียนตอนกลาง ความหนาของชั้้น� หิินปููน
ช่่วงบนนี้้�ประมาณ 300 - 400 เมตร
3) หมวดหิินห้้วยทาก (Huai Tak Formation) หมวดหิินนี้้�
ส่่วนใหญ่่เป็็นหิินดิินดานและหิินโคลน โดยมีีชั้้น� ของหิินทราย
หิินปููน และหิินกรวดมนแทรกสลัับเป็็นช่่วงๆ แต่่หิินชั้้�น
แบบฉบัับที่่�ตั้�้งชื่่�ออยู่่�ที่่�ดอยผาพลึึง ซึ่่�งอยู่่�ห่่างจากห้้วยทาก
ขึ้้� น ไปทางทิิ ศ เหนืื อ ความหนาของหมวดหิิ น ห้้ ว ยทาก
ที่่ด� อยผาพลึึงประมาณ 762 เมตร Sakagami and Hatta
(1982) ได้้ศึกึ ษาตััวอย่่างหิินปููนสีีเทาเข้้มที่่เ� ก็็บจากเชิิงดอย
ผาพลึึงทางด้้านฝั่่�งตะวัันออกพบว่่า มีีซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของ
ฟิิวซููลินิิ ดิ และฟอแรมิินิเิ ฟอรา (Foraminifera) จำำ�นวนมาก
ส่่วนใหญ่่จััดอยู่่�ในโซน Palaeofusulina sinensis-Colaniella
parva zone ให้้อายุุช่่วงบนของยุุคเพอร์์เมีียนตอนบน
• กลุ่่�มหิินสระบุุรีี
จากการศึึกษาและรวบรวมของพล เชาว์์ดำำ�รงค์์ ได้้
กล่่าวถึึงกลุ่่�มหิินสระบุุรีี (Saraburi Group) ดัังนี้้� กลุ่่�มหิิน
สระบุุรีีเป็็นชื่่�อตั้้�งใหม่่เมื่่�อปีี 2524 (Bunopas, 1981)
รายงานทางวิิชาการที่่ตีีพิ
� ิมพ์์ก่่อนปีี 2524 จะเรีียกลำำ�ดัับ
ชั้้�นหิินของหิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนที่่�พบในประเทศไทยว่่า

1) หมวดหิินภููเพ (Phu Phe Formation) ลัักษณะ
ทั่่�วไปประกอบด้้วยหิินปููนเป็็นชั้้น� ดีี สีีเทาและเทาเข้้ม ขนาด
ชั้้�นปานกลาง ถึึงชั้้�นหนา แต่่ช่่วงบนมัักเป็็นชั้้�นหนามาก
มัักมีีหิินเชิิร์ต์ เกิิดเป็็นชั้้น� และก้้อนแทรกอยู่่�ด้ว้ ยเสมอ ช่่วงล่่าง
มัักมีีหิินดิินดาน และหิินดิินดานกึ่่�งหิินชนวน (Slaty Shale)
ชั้้�นบางๆ แทรก ที่่�บริิเวณชั้้�นหิินแบบฉบัับ วััดความหนาได้้
593 เมตร หิินหมวดนี้้�โผล่่เป็็นบริิเวณไม่่กว้้างขวางนััก พบ
เพีียงบริิเวณเขาภููเพ เขากรมทาง ใกล้้บริิเวณโรงปููนซีีเมนต์์
นครหลวงและเขตติิดต่อ่ ทางตะวัันตกเฉีียงเหนืือไปถึึงเขาใหญ่่
บริิเวณโรงปููนซีีเมนต์์ไทย ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบในหิิน
หมวดนี้้�คือื ฟิิวซููลินิิ ดิ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่มีีอายุุเพอร์์เมีียนตอนล่่าง
(Sakmarian)
2) หมวดหิินเขาขวาง (Khao Khwang Formation) ชั้้น� หิิน
แบบฉบัับอยู่่�บริิเวณแนวที่่�ตััดขวางเทืือกเขาขวาง อำำ�เภอ
วัังม่่วง จัังหวััดสระบุุรีี ลัักษณะทั่่�วไปเป็็นหิินปููนสีีเทาถึึง
เทาดำำ� เนื้้�อละเอีียด ชั้้น� หนา บางส่่วนมีีการตกผลึึกใหม่่ บางแห่่ง
น่่าจะเป็็น Intraformation Breccia มัักมีีชั้้น� หิินเชิิร์ต์ แทรก
สลัับเป็็นกระเปาะอยู่่�เป็็นส่่วนมาก แต่่ช่่วงบนแทรกถี่่�กว่่า
ช่่วงอื่่�น ช่่วงล่่างพบซากฟิิวซููลิินิิด ช่่วงบนพบแบรคิิโอพอด
มาก นอกจากนั้้�นยัังพบไครนอยด์์ และไทรโลไบต์์บ้้าง
บางแห่่งมีีหิินปููนเนื้้�อปนโดโลไมต์์ถึงึ หิินโดโลไมต์์แทรกด้้วย

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ตารางที่่� 1-1 แ
 สดงการเทีียบเคีียงลำำ�ดัับชั้้�นในยุุคคาร์์บอนิิเฟอรััส-เพอร์์เมีียน-ไทรแอสซิิกของประเทศไทย (คััดลอกจาก
พล เชาว์์ดำำ�รงค์์, ติิดต่่อส่่วนตััว)

พล เชาว์ดำ�รงค์
และคณะ, 2547

สงัด ปิยะศิลป์
2515
(ลำ�ปาง)

Shan-Thai terrance

North Thailand
กลุ่มหินลำ�ปาง

อุ้มลูก Fm

ชัยยันต์ หินทอง,
2524
(อยุธยา)

ห้วยหินลาด Fm

ห้วยหินลาด Fm

ห้วยทาก Fm

ห้วยหินลาด Fm

ซับบอน Fm

อีเลิศ Fm

น้ำ�ดุก Fm

ผาเดื่อ Fm

หัวนาคำ� Fm

อีเลิศ Fm

ห้วยหินลาด Fm

หินดินดาน
ด่านซ้าย

เขาขวาง Fm

หินปูน
สระบุรี

น้�ำ มโหฬาร Fm

Carboniferous

กิ่วลม Fm

ผาผึ้ง Fm

ภูเพ Fm

เขาลวด Fm

เขาลวด Fm

กลุ่มหินสระบุรี

ตากฟ้า Fm
น้ำ�มโหฬาร Fm

หมู่หิน
ภูผาขาว
กลุ่มหินสระบุรี

ผานกเค้า Fm

กลุ่มหินสระบุรี

หนองโป่ง Fm

กลุ่มหินสระบุรี

เอราวัณ Fm

ปางอโศก Fm
กลุ่มหินสระบุรี

ผาหวด Fm

กลุ่มหินสระบุรี

ผาสะนา Fm

ทุ่งนางลิง Fm

กลุ่มหินแก่งกระจาน

ปัญญา จารุศิริ
และคณะ, 2542

เขาขาด Fm

พับผ้า Fm
กลุ่มหินงาว

กลุ่มหินราชบุรี

Permian

Charoenprawat
นิกร นครศรี,
Bunopas, 1981
et al., 1984 (เลย) 2524 (บ้านหมี่)

Indochina terranc

พนมวัง Fm

หินทรายเขา
เมืองครุฑ

Chonglakmani
and Sattayarak,
1997 (เพชรบูรณ์)

กลุ่มหินสระบุรี

Triassic

พล เชาว์ด�ำ รงค์
และคณะ, 2541

หมู่หิน
บ้าน
หนองหิน
หมู่หิน
ถ้ำ�
เสือหมอบ

ห้วยส้ม Fm
ควนกลาง Fm

กลุ่มหินแม่เทา

วังสะพุง Fm

นอกจากนั้้�นหิินหมวดนี้้�มัักพบหิินภููเขาไฟ พวกหิินไรโอไรต์์
และหิินภููเขาไฟเนื้้�อทราย เนื้้�อทััฟฟ์์ แทรกอยู่่�ด้้วย พบ
แผ่่กระจายในแนวของเทืือกเขาขวางติิดต่่อถึึงบริิเวณ
เขาโป่่งสวอง เขาอีีด่่าง และทิิศตะวัันตกของขอบที่่�ราบสููง
โคราช ความหนาทั้้�งหมดคาดว่่าหนามากกว่่า 500 เมตร
แต่่เฉพาะชั้้�นหิินที่่�บริิเวณชั้้�นหิินแบบฉบัับ วััดความหนาได้้
490 เมตร ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบมีีฟิิวซููลิินิิด แบรคิิโอพอด
ไทรโลไบต์์ ไบรโอซััว และไครนอยด์์ บ่่งอายุุเพอร์์เมีียน
ตอนล่่าง (Sakmarian)
3) หมวดหิินหนองโป่่ง (Nong Pong Formation) หิิน
แบบฉบัับอยู่่�บริิเวณหมู่่�บ้้านหนองโป่่ง เขตอำำ�เภอมวกเหล็็ก
ติิดต่อ่ กัับอำำ�เภอเมืืองสระบุุรีี จัังหวััดสระบุุรีี ลัักษณะโดยทั่่�วไป
หมวดหิินหนองโป่่งประกอบด้้วยหิินดิินดานเนื้้�อปููน ถ้้าสีีสด
เป็็นสีีเทาดำำ� สีีผุุเป็็นสีีเทาแกมน้ำำ��ตาลแกมเหลืือง แตกเป็็น
แผ่่นบางๆ แทรกสลัับกัับหิินปููนสีีเทาดำำ� โดยทั่่�วไปจะมีี
หิินดิินดานมากกว่่าหิินปููน แต่่บางบริิเวณอาจมีีหิินปููนหนา
หลายสิิบเมตร ช่่วงล่่างของหมวดหิินนี้้�เป็็นชั้้�นหิินดิินดาน
เนื้้�อปููน (Calcareous Shale) แทรกสลัับกัับหิินทราย
ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย

ดอกดู่ Fm

วังสะพุง Fm

เนื้้�อทััฟฟ์์ (Tuffaceous Sandstone) และมีีหิินปููนเนื้้�อดิิน
(Argillaceous Limestone) ชั้้น� บางๆ แทรกคั่่�น บางแห่่งจะ
เห็็นหิินปููนที่่มีี� เศษซากดึึกดำำ�บรรพ์์แทรกเป็็นกระเปาะ ช่่วงกลาง
เป็็นหิินดิินดานเนื้้�อปููนแทรกสลัับกัับหิินปููนเนื้้�อละเอีียด
(Lime-mudstone to Wackestone) หมวดหิินหนองโป่่งมีี
สภาพแวดล้้อมการสะสมตััวเป็็นแอ่่งทะเลปิิดแบบทะเลตื้้�น
ไปจนถึึงทะเลกึ่่�งลึึก
4) หมวดหิินปางอโศก (Pang Asok Formation) มีีชั้้น� หิิน
แบบฉบัับอยู่่�บริิเวณบ้้านปางอโศก อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััด
สระบุุรีี ลัักษณะทั่่�วไปส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยหิินดิินดาน
สีีน้ำำ��ตาลเรื่่อ� สีีเทาและสีีขี้้�ม้า้ หิินดิินดานกึ่่ง� หิินชนวน หิินชนวน
สีีขี้้�ม้้า และสีีขี้้�ม้้าปนเทา บางแห่่งมีีหิินทรายสีีเทาอมเขีียว
ซึ่่ง� มัักเกิิดเป็็นกระเปาะแทรกอยู่่�ทั่่ว� ไป บางแห่่งถููกแปรสภาพ
เป็็นหิินฮอร์์นเฟลส์์ มัักมีีหิินปููนชั้้น� บางแทรกคั่่�นด้้วย แนวการ
แผ่่ ก ระจายของหิิ น หมวดนี้้� ว างตััวอยู่่�ในแนวประมาณ
ตะวัันออก-ตะวัันตก ตั้้�งแต่่สถานีีรถไฟทัับกวาง ผ่่าน
ห้้วยมวกเหล็็ก และบ้้านปางอโศก ถึึงเขาบัันไดม้้า บ้้านปางแก
เขตอำำ�เภอปากช่่อง จัังหวััดนครราชสีีมา ความหนาของ
93
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

หมวดหิินที่่บ� ริิเวณชั้้น� หิินแบบฉบัับ วััดได้้ 366 เมตร หิินหมวดนี้้�
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์จำำ�พวกหอยกาบคู่่� และซากใบไม้้ ซึ่่�ง
รููปร่า่ งไม่่สมบููรณ์พ์ อที่่จ� ะทำำ�การตรวจสอบหาอายุุได้้แน่่นอน
การกำำ�หนดอายุุจึึงอาศััยการลำำ�ดัับชั้้�นหิิน และการอนุุมาน
โดยยัังให้้อยู่่�ในช่่วงบนของเพอร์์เมีียนตอนล่่างถึึงช่่วงล่่าง
ของเพอร์์เมีียนตอนกลาง (Artinskian – Kungurian)
หมวดหิินปางอโศกมีีการกำำ�เนิิดคล้้ายกัับหมวดหิินหนองโป่่ง
คืือเกิิดส ะสมตััวในทะเลกึ่่�ง ลึึก และต่่อมาแปรเปลี่่�ย น
เป็็นหิินชนวน เนื่่�องมาจากการแทรกตััวขึ้้น� มาของหิินแกรนิิต
ในช่่วงยุุคไทรแอสซิิกตอนปลาย

จัังหวััดเพชรบููรณ์์ (Chonglakmani and Sattayarak,
1979) และเทีียบได้้กัับหมวดหิินผาเดื่่�อของกลุ่่�มหิินสระบุุรีี
ในบริิเวณจัังหวััดเลย (Charoenprawat et al., 1984)
ประกอบด้้วยหิินดิินดานสลัับหิินทรายแป้้ง และหิินทรายบ้้าง
ในช่่วงล่่างของลำำ�ดัับชั้้�นหิิน สีีโดยทั่่�วไปมีีสีีน้ำำ��ตาลอ่่อน
น้ำำ�� ตาลแกมเหลืือง น้ำำ�� ตาลเหลืือบเทา และสีีเทาเหลืือบน้ำำ��ตาล
บางบริิเวณมีีสีีเขีียวขี้้�ม้้า มีีชั้้�นหิินปููนสีีเทาถึึงเทาดำำ� แสดง
ชั้้�นดีี แทรกเป็็นชั้้�นบางถึึงชั้้�นหนา ตอนบนของลำำ�ดัับชั้้�นหิิน
บางชั้้� น มีีชั้้� น กระเปาะของหิิ น เชิิ ร์์ ต แทรกสลัับบริิ เ วณ
สััมผััสกัับหิินภููเขาไฟ ชั้้�นหิินปููนแทรกเข้้าไปในลำำ�ดัับชั้้�นหิิน
มากขึ้้น� ทำำ�ให้้เห็็นมีีปริิมาณชั้้น� หิินปููนเพิ่่�มมากขึ้้น� หิินดิินดาน
บางบริิเวณเป็็นเนื้้�อปนทราย และเนื้้�อเชิิร์์ตมาก และมีีชั้้�น
หิินเชิิร์์ตเกิิดร่่วมด้้วย บางบริิเวณหิินถููกแปรสภาพเป็็น
หิินฟิิลไลต์์ หิินชีีสต์์ หิินชนวน และหิินดิินดานกึ่่�งหิินชนวน
ความหนาที่่�ชั้้�นหิินแบบฉบัับวััดได้้ 1,103 เมตร พบ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์บ้า้ ง เช่่น แอมโมไนต์์ Agathiceras sp. และ
ฟิิวซููลิินิิด Pseudofusulina sp., Colania cf. douvillei,
Neoschwagerina cf. magaritae บ่่งอายุุยุุคเพอร์์เมีียน
ตอนกลาง (Kungurian - Kazanian)

5) หมวดหิินเขาขาด (Khao Khad Formation) มีีชั้้น� หิิน
แบบฉบัับที่่�บริิเวณเขาขาด ช่่วงเขาเขีียวตอนทางหลวงสาย
สระบุุรีี-หล่่มสััก ต่่อกัับบริิเวณเทืือกเขาโปร่่งปราบ เขาขาว
เขาพััด เขาอีีมด เขามะขามเฒ่่า และเขายอดเอีียง ลัักษณะ
ทั่่�วไปประกอบด้้วยหิินปููนสีีขาว เทา เกิิดเป็็นชั้้�นบางๆ ถึึง
หนามาก บางแห่่งมีีลัักษณะเป็็นหิินปููนเนื้้�อปนโดโลไมต์์
และหิินโดโลไมต์์ โดยมากมัักมีีหิินเชิิร์์ตแทรกอยู่่�ทั่่�วไป
บางแห่่งชั้้�นหิินเชิิร์์ตชั้้�นบางๆ รวมกัันหนาเป็็นสิิบๆ เมตร
บางบริิเวณแทรกสลัับด้้วยหิินดิินดาน หิินทรายแป้้ง และ
หิินทราย บางแห่่งมีีหิินปููนเนื้้�อกรวด และบางแห่่งแปรสภาพ
ไปเป็็นหิินอ่่อน หิินแคลค์์ซิลิิ เิ กต และหิินฮอร์์นเฟลส์์ นอกจากนั้้น�
ยัังพบว่่า มีีหิินภููเขาไฟแทรกตััดเข้้ามาในหมวดหิินนี้้�เสมอ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบส่่วนใหญ่่เป็็นซากฟิิวซููลิินิิด นอกนั้้�น
เป็็นแบรคิิโอพอด หอยกาบเดี่่�ยว แอมโมไนต์์ (Ammonite)
เซฟาโลพอด (Cephalopod) ปะการััง ไบรโอซััว ไครนอยด์์
และสาหร่่าย (Algae) ซึ่่�งซากฟิิวซููลิินิิดส่่วนใหญ่่บ่่งอายุุราว
ช่่วงบนของเพอร์์เมีียนตอนล่่าง ถึึงช่่วงล่่างของเพอร์์เมีียน
ตอนกลาง (Artinskian – Kungurian) หมวดหิินเขาขาด
มีีสภาพแวดล้้อมการสะสมตััวเป็็นแบบทะเลตื้้�นในเขตร้้อนชื้้น�
ซึ่่�งมีีสััตว์์น้ำ��ำ มากมายที่่�ให้้การสะสมตััวของหิินปููนชั้้�นหนา
และเป็็นการสะสมตััวในทะเลลึึกซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการสะสมตััว
เป็็นหิินเชิิร์์ตชั้้�นบาง
6) หมวดหิินซัับบอน (Sap Bon Formation) ตั้้ง� ชื่่อ� โดย
ชััยยัันต์์ หิินทอง (2524) ตามชื่่�อหมู่่�บ้้านซัับบอน อำำ�เภอ
ทัับกวาง จัังหวััดสระบุุรีี บริิเวณหลัักกิิโลเมตรที่่� 134 บน
เส้้นทางสายมิิตรภาพทางหลวงหมายเลข 2 หมวดหิินซัับบอน
เทีียบได้้กัับหมวดหิินน้ำำ��ดุุกของกลุ่่�มหิินสระบุุรีีในบริิเวณ

• ด้้านสภาวะแวดล้้อมของการสะสมตััวของกลุ่่ม� หิิน
สระบุุรีี
นอกจากนี้้� พล เชาว์์ดำำ�รงค์์ ยัังได้้กล่่าวถึึงสภาวะ
แวดล้้อมของการสะสมตััวของกลุ่่�มหิินสระบุุรีีดัังนี้้� ชั้้�นหิิน
ของกลุ่่�มหิินสระบุุรีีเกิิดสะสมตััวในทะเลตื้้�นถึึงทะเลลึึก
ในเขตร้้อนชื้้น� บริิเวณใกล้้เส้้นศููนย์์สูตู ร ที่่มีีสัั
� ตว์์น้ำ�ำ� เจริิญเติิบโต
หลายสายพัันธุ์์� ซึ่่�งกลายมาเป็็นซากดึึกดำำ�บรรพ์์นานาชนิิด
ในปััจจุุบััน หิินปููนสะสมตััวในลานหิินปููนแบบ Epeiric
Carbonate Platform เป็็นทะเลที่่ส� งบ น้ำำ�ตื้้
� น� ใส และมีีพื้้�นที่่�
กว้้างใหญ่่มาก เหมาะกัับการอยู่่�อาศััยของสััตว์์น้ำ��ำ นานาชนิิด
น้ำำ��ทะเลใส มีีปะการัังเกิิดเป็็นหย่่อมๆ ให้้การสะสมตััวของ
หิินปููนของหมวดหิินภููเพ หมวดหิินเขาขวาง และหมวดหิิน
เขาขาด รวมทั้้�งในพื้้�นที่่�ราบน้ำำ��ขึ้้�นน้ำำ��ลง (Tidal Flat) ที่่�
ทะเลสงบ มีีเศษตะกอน (Detrital) มาก ให้้การสะสมตััว
ของหิินดิินดานของหมวดหิินซัับบอนในขณะที่่ลึ� กึ ออกไปทาง
มหาสมุุทร ก็็ให้้การสะสมตััวของตะกอนทรายและโคลนของ
หมวดหิินหนองโป่่ง หมวดหิินปางอโศก และหิินเชิิร์์ตของ
หมวดหิินเขาขาด ตะกอนพวกนี้้�มีีการกำำ�เนิิดแบบ Lateral

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

Facies Change กัับหิินปููน และลึึกไปในมหาสมุุทร มีีการ
สะสมตััวของหิินเชิิร์ต์ เป็็นชั้้น� แบบขนมชั้้น� ของหมวดหิินเขาขาด
และหมวดหิินซัับบอน พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์พวกเรดิิโอลาเรีีย
(Radiolaria) ให้้อายุุเพอร์์เมีียนตอนกลาง หลัังจากสะสมตััว
ชั้้น� หิินเหล่่านี้้�มีีการเคลื่่�อนที่่จ� ากการเคลื่่�อนที่่ข� องเปลืือกโลก
ทำำ�ให้้กลายมามีีสภาพที่่�ซัับซ้้อนในปััจจุุบััน
• โครงสร้้างทางธรณีีวิิทยา
กลุ่่�มหิินสระบุุรีี บริิเวณจัังหวััดสระบุุรีี ลพบุุรีี และ
นครราชสีีมา มีีความหนาของชั้้�นหิินรวมประมาณ 5,000
เมตร ประกอบด้้วยหิินปููนถึึง 3 หมวดหิินที่่�แทรกสลัับกัับ
หิินชนิิดอื่่�นๆ หลายชนิิด ลำำ�ดัับของชั้้�นหิินปููนจึึงมีีความ
ยุ่่�งยากและมีีโครงสร้้างซัับซ้้อนมากกว่่าบริิเวณอื่่น� ๆ เพราะ
ชั้้�นหิินบริิเวณนี้้�ถููกแรงบีีบอััดอย่่างรุุนแรงจากการเคลื่่�อนที่่�
ของเปลืือกโลกไม่่น้้อยกว่่า 3 ครั้้�ง ทำำ�ให้้ชั้้�นหิินโค้้งงอ
ไปมาหลายรููปแบบ และมีีรอยเลื่่�อนตััดผ่่านหลายทิิศทาง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� แนวรอยเลื่่อ� นขนาดใหญ่่คือื รอยเลื่่อ� นแม่่ปิงิ
(Mae Ping Fault Zone) ทำำ�ให้้หินิ มีีการแตกหัักค่่อนข้้างสููง
นอกจากนั้้�นยัังมีีรอยเลื่่�อนอื่่�นๆ เช่่น รอยเลื่่�อนย้้อน (Trust
Fault) กลุ่่�มหิินนี้้�มีีโครงสร้้างแบบชั้้�นหิินคดโค้้งรููปประทุุน
(Anticline) ชั้้น� หิินคดโค้้งตลบทัับ (Overturned Fold) ชั้้น� หิิน
คดโค้้งรููปประทุุนหงาย (Syncline) และรอยเลื่่อ� นขนาดกลาง
และขนาดเล็็กที่่ก� ระจายอยู่่�ทั่่ว� ไป นอกจากนั้้น� ยัังมีีรอยเลื่่�อน
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการยกตััวของที่่�ราบสููงโคราชในบริิเวณพื้้�นที่่�
โครงการนำำ�ร่อ่ งเพื่่�อการสำำ�รวจโพรงน้ำำ��ใต้้ดินิ ในพื้้�นที่่หิ� นิ ปููน
ที่่ติ� ิดกัับขอบที่่�ราบสููงโคราช
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ด้้านเหนืือและด้้านใต้้ยัังมีีอิิทธิิพลของ
หิินอััคนีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หิินภููเขาไฟ และหิินแกรโนไดโอไรต์์
แทรกดัันเข้้ามายัังกลุ่่�มหิินสระบุุรีี ทำำ�ให้้โครงสร้้างกลุ่่�มหิิน
สระบุุรีเี ปลี่่ย� นไป และซัับซ้้อนมากยิ่่ง� ขึ้้น� ฉะนั้้น� พื้้�นที่่โ� ครงการนี้้�
จึึงเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีโครงสร้้างทางธรณีีวิิทยาที่่�ซัับซ้้อน เพราะ
อิิทธิิพลของรอยเลื่่�อนและรอยคดโค้้งที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วไปในพื้้�นที่่�
นอกจากนั้้น� ที่่สำ� ำ�คััญคือื โครงสร้้างเฉพาะตััวของกลุ่่�มหิินสระบุุรีี
ที่่ส่� ว่ นใหญ่่เป็็นหิินปููน ซึ่่ง� หิินปููนจะมีีคุุณสมบััติิของโครงสร้้าง
ที่่แ� ตกต่่างจากหิินชนิิดอื่่น� ๆ คืือ การเกิิดโพรงหรืือถ้ำำ�� (Cave
และ Cavity) และทางน้ำำ��ใต้้ดิิน (Subterranean Stream
หรืือ Conduit) การเกิิดหลุุมยุุบ (Sink Hole หรืือ Doline)
ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย

มีีทางเปิิด หรืือปากถ้ำำ�� ที่่�เรีียกว่่า Swallow Hole และ
ทางน้ำำ��ออก (Outlet) นอกจากนี้้�หิินปููนกลุ่่�มนี้้�ยัังมีีหิินทราย
หิินดิินดาน และหิินทรายแป้้งแทรกสลัับ และการแทรกดัันขึ้้น� มา
ของหิินอััคนีีทำำ�ให้้โครงสร้้างเพิ่่�มความซัับซ้้อนมากยิ่่ง� ขึ้้น�
• กลุ่่�มหิินราชบุุรีี
กลุ่่�มหิินราชบุุรีพี บว่่ามีีการวางตััวต่่อเนื่่�องอยู่่�บนกลุ่่�มหิิน
แก่่งกระจาน ปรากฏให้้เห็็นตั้้ง� แต่่จัังหวััดราชบุุรีลี งมาจนถึึง
จัังหวััดยะลา ส่่วนมากเป็็นหิินปููนแสดงชั้้�น เนื้้�อแน่่น มัักมีี
ก้้อนหิินเชิิร์์ตแทรกอยู่่�ด้้วย ในบางแห่่งพบว่่า เป็็นหิินปููน
โดโลไมต์์ หิินโดโลไมต์์ และหิินอ่่อน ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบ
บ่่งอายุุเป็็นยุุคเพอร์์เมีียนตอนกลาง ส่่วนหิินยุุคเพอร์์เมีียน
ตอนล่่างจะเป็็นหิินทรายและหิินดิินดาน จากการศึึกษาของ
พล เชาว์์ดำำ�รงค์์ และคณะ ได้้แบ่่งกลุ่่�มหิินราชบุุรีแี บ่่งออกเป็็น
5 หมวดหิินจากล่่างขึ้้�นบนคืือ หมวดหิิน Permian Clastic
หมวดหิินทุ่่�งนางลิิง หมวดหิินพัับผ้้า หมวดหิินพนมวััง และ
หมวดหิินอุ้้�มลููก (Chaodumrong et al., 1998)
1) หมวดหิิ น Permian Clastic หมวดหิิ น นี้้�
ยัังไม่่มีีการตั้้�งชื่่�อ เป็็นหิินเนื้้�อประสมของยุุคเพอร์์เมีียน
พบในส่่วนล่่างของลำำ�ดัับชั้้น� หิิน ประกอบด้้วยหิินทรายสีีเทา
เนื้้�อละเอีียดถึึงเนื้้�อหยาบปานกลาง ในส่่วนบนเปลี่่�ยนไป
เป็็นหิินโคลน สีีเทา และมีีชั้้น� ปููนแทรก มีีความหนามากกว่่า
50 เมตร
2) หมวดหิิ น ทุ่่� ง นางลิิ ง (Thung Nang Ling
Formation) วางตััวอย่่างต่่อเนื่่�องขึ้้�นมาจากหมวดหิิน
Permian Clastic ประกอบด้้วยหิินปููนสีีเทาถึึงเทาอ่่อน
ชั้้น� ปานกลางถึึงหนามาก มีีซากดึึกดำำ�บรรพ์์จำำ�พวกไครนอยด์์
มาก มีีความหนาประมาณ 80 เมตร
3) หมวดหิินพัับผ้้า (Phap Pha Formation) วางตััว
อย่่างต่่อเนื่่�องบนหมวดหิินทุ่่�งนางลิิง ประกอบด้้วยหิินปููน
สีีเทาดำำ� เป็็นชั้้�นบางถึึงขนาดปานกลาง (ปกติิมีีความหนา
น้้อยกว่่า 20 เซนติิเมตร) สลัับกัับหิินดิินดาน และหิินโคลน
เนื้้�อปููน มีีความหนา 200 เมตร พบก้้อนเชิิร์์ต (Chert
Nodule) บ้้าง
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4) หมวดหิินพนมวััง (Phanom Wang Formation)
ประกอบด้้วยหิินปููนเนื้้อ� หยาบ หิินปููนเนื้้อ� ปนโดโลไมต์์ และ
หิินโดโลไมต์์สีีเทาอ่่อน ชั้้น� ปานกลางถึึงหนา ปกติิแต่่ละชั้้น� หนา
มากกว่่า 20 เซนติิเมตร ความหนาประมาณ 80 เมตร มีี
ก้้อนเชิิร์ต์ ค่่อนข้้างมากและวางตััวขนานกัับแนวชั้้น� หิิน โดโลไมต์์
เป็็นพวกทุุติยิ ภููมิิ เกิิดแทนที่่ใ� นเนื้้อ� หิินปููน สัังเกตได้้ง่า่ ยจาก
ลัักษณะผิิวหิินที่่เ� ป็็นแบบหนัังช้้าง (Elephant Skin Texture)

2) หมวดหิินก้้างปลา ประกอบด้้วยหิินปููนสีีเทา
เทาดำำ� เป็็นชั้้�นตั้้�งแต่่ขนาดบางถึึงชั้้�นมวลหนาหรืือเป็็นปื้้�น
(Massive) เนื้้�อของหิินปููน มีีตั้้�งแต่่ชนิิดเป็็นเนื้้�อละเอีียด
(Lime-Mudstone) จนถึึงเนื้้�อหยาบ (Grainstone) โดยมีี
ตะกอนเคมีีต่่างถิ่่�น (Allochems) เป็็นพวก Ooids, Oncoids,
Skeletals และ Peloids แต่่พวก Oncoids และ Dasyclads
จะไม่่เด่่นและพบน้้อยกว่่าในหมวดหิินผาก้้าน ในบางบริิเวณ
ส่่วนล่่างของหมวดหิินมีีหิินทรายและหิินโคลนชั้้�นบางๆ
แทรกสลัับ มีีความหนาเปลี่่ย� นไปตามสถานที่่� ตั้้ง� แต่่น้อ้ ยกว่่า
100 เมตร ไปจนถึึง 500 เมตร หมวดหิินก้้างปลาสะสมตััว
ในทะเลน้ำำ�ตื้้
� น� มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง Middle Carnian ถึึง Lower
Norian พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์หอยกาบคู่่� ชื่่อ� Halobia comata
แบรคิิโอพอด ชื่่�อ Spiriferina sp. และโคโนดอนต์์ ชื่่�อ
Epigondolella abneptis

5) หมวดหิินอุ้้�มลููก (Um Luk Formation) ประกอบด้้วย
หิินปููนเนื้้�อละเอีียด แน่่น สีีเทาอ่่อน เทาขาว เป็็นชั้้�นหนาถึึง
หนามากหรืือเป็็นปื้้�นมีีความหนามากกว่่า 200 เมตร
หิินปููนของกลุ่่�มหิินราชบุุรีีมีีซากดึึกดำำ�บรรพ์์ จำำ�พวก
ฟิิวซููลินิิ ดิ ปะการััง ไคร์์นอยด์์ หอยกาบคู่่� อายุุยุคุ เพอร์์เมีียน
ตอนกลาง (Murghabian) ถึึงตอนปลาย โดยมีีสภาพแวดล้้อม
การสะสมตััวบริิเวณไหล่่ทวีีป
>

หิินปููนยุุคไทรแอสซิิก

หิินปููนในยุุคไทรแอสซิิกพบว่่ามีีการแผ่่กระจายตััว
ในพื้้� น ที่่� ภ าคเหนืื อ ตลอดจนภาคใต้้ ข องประเทศไทย
(ข้้อมููลจากกรมทรััพยากรธรณีี, 2550) คิิดเป็็นพื้้�นที่่�
ประมาณ 558 ตารางกิิโลเมตร หรืือร้้อยละ 0.15
(รููปที่่� 1-1) โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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ในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือพบหิินปููนในยุุคไทรแอสซิิก ได้้แก่่
หมวดหิินผาก้้าน (Pha Kan Formation) และหมวดหิิน
ก้้างปลา (Kang Pla Formation)
1) หมวดหิินผาก้้าน ส่่วนใหญ่่เป็็นหิินปููน แต่่บางบริิเวณ
ในตอนกลางของลำำ�ดัับชั้้�นหิินเป็็นหิินทราย และหิินโคลน
มีีความหนาตั้้�งแต่่ 400 - 640 เมตร จากอายุุของ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่พ่� บในหลายบริิเวณระบุุว่า่ หมวดหิินผาก้้าน
มีีอายุุในช่่วงไทรแอสซิิกตอนต้้น (Early Triassic) ถึึง
ช่่วงล่่างของไทรแอสซิิกตอนกลาง (Late Anisian) และเกิิด
สะสมตััวในน้ำำ��ทะเลตื้้�น

ในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ หิินปููนในยุุคนี้้�คืือ หมวดหิินชััยบุุรีี
(Chaiburi Formation) สำำ�หรัับหมวดหิินนี้้�ตั้้�งชื่่�อตาม
ภููเขาหิินปููนที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในบริิเวณอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
พััทลุุ ง ประกอบด้้ ว ยหิิ น ปูู น หิิ น ปูู น เนื้้� อ ปนโดโลไมต์์
และหิินโดโลไมต์์ สีีเทาอ่่อนถึึงเทาเข้้ม วางตััวในแนว
เหนืือ-ใต้้ ชั้้�นหิินส่่วนใหญ่่เอีียงเทเป็็นมุุมประมาณ 40
องศาไปทางทิิศตะวัันออก ลัักษณะการเรีียงตััวของชั้้�นหิิน
เป็็นชั้้�นดีี เป็็นชั้้�นบางถึึงชั้้�นหนามาก ความหนาทั้้�งหมด
ประมาณ 400 - 500 เมตร ช่่วงตอนล่่างของหมวดหิิน
จะเป็็นหิินโดโลไมต์์ ตอนกลางมีีลัักษณะเป็็นชั้้�นหิินปููน
ชััดเจน และบางบริิเวณมีีหิินเชิิร์์ตก้้อนกลม หรืือหิินเชิิร์์ต
ชั้้�นบางๆ แทรกอยู่่� ช่่วงตอนบนเป็็นหิินปููนลัักษณะเป็็น
ชั้้�นหนาถึึงหนามาก จากลัักษณะทางกายภาพภายนอก
ของหิินดัังกล่่าว ประกอบกัับลัักษณะภายในทำำ�ให้้สามารถ
แบ่่งหมู่่�หิินได้้เป็็น 3 หมู่่�หิิน คืือ 1) หมู่่�หิินโดโลไมต์์
ภูู เ ขาทอง (Phukhaothong Dolomite Member)
ประกอบด้้วยหิินโดโลไมต์์ (Dolomite) และหิินปููนเนื้้�อปน
โดโลไมต์์ (Dolomitic Limestone) 2) หมู่่�หิินปููนเจีียก
(Chiak Limestone Member) ประกอบด้้ ว ยหิิ น ปูู น
สีีเทาเข้้มถึึงสีีเทาอ่่อนเป็็นชั้้�นบางถึึงชั้้�นหนาแทรกสลัับกััน
โดยมีีชั้้�นหิินเชิิร์์ตและหิินเชิิร์์ตก้้อนกลมแทรกอยู่่�ในบาง
บริิเวณ ที่่�แหล่่งชั้้�นหิินแบบฉบัับมีีความหนาทั้้�งสิ้้�นประมาณ
300 เมตร และ 3) หมู่่�หิินปููนพนมวัังก์์ (Phanomwang
Limestone Member) ประกอบด้้วยหิินปููนสีีเทาอ่่อน

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถึึงเทาเข้้ม เป็็นชั้้�นหนาถึึงหนามาก ที่่�แหล่่งชั้้�นหิินแบบ
ฉบัับมีีความหนาประมาณ 100 เมตร หมวดหิินชััยบุุรีี
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์โคโนดอนต์์ ได้้แก่่ Neospathodus
kummeli Sweet, N. cristagalli (Huckriede), N. dieneri
Sweet, N. waageni Sweet ซึ่่�ง ดร.อััปสร สอาดสุุด
(Ampornmaha, 1995, 1996; Sardsud, 1997) ระบุุว่่า
มีีอายุุไทรแอสซิิกตอนต้้น [สมััยดีีเอเนเรีียน (Dienerian) และ
สมิิธเทีียน (Smithian)] แต่่จากการศึึกษาฟอแรมมิินิิเฟอร์์
Ampornmaha (1996) และ Ueno et al. (1996)
กล่่าวว่่าพบ Pseudofusulina padangensis (Lange),
Nankinella sp., Climacammina sp. และปะการััง
เช่่น Paraipciphyllum thailandicum Fontaine และ
Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) yanagidai
Sugiyama ที่่ส� ามารถบ่่งถึึงอายุุช่ว่ งปลายของยุุคเพอร์์เมีียน
ตอนกลาง (Late Middle Permain) ซึ่่�งหมวดหิินนี้้�ยัังต้้อง
มีีการศึึกษาเรื่่�องอายุุอีีกต่่อไปในอนาคต
>

หิินปููนยุุคจููแรสซิิก

หิิ น ปูู น ยุุ ค จูู แ รสซิิ ก พบว่่ า มีีการแผ่่ ก ระจายตััว
บริิเวณภาคเหนืือ ภาคกลาง ภาคตะวัันตก และภาคใต้้ของ
ประเทศไทย ลัักษณะธรณีีสััณฐานวิิทยาของหิินปููนในยุุคนี้้�
พบว่่า เป็็นแนวเทืือกเขาแคบๆ มีีระดัับความสููงจากระดัับทะเล
ไม่่มาก มีีพื้้�นที่่ที่� ปร
่� ะมาณ 4,553 ตารางกิิโลเมตร คิิดเป็็น
พื้้�นที่่�ประมาณร้้อยละ 0.88 ของพื้้�นที่่�ประเทศไทย
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พบชั้้น� หิินปููนที่่มีีลัั
� กษณะเป็็นเลนส์์ หรืือเป็็นชั้้น� แทรกสลัับ
กัับหิินดิินดาน หิินทราย และหิินกรวดมน โดยมีีความหนา
ที่่แ� ตกต่่างกัันออกไป (กรมทรััพยากรธรณีี, 2550) หน่่วยหิิน
ที่่�พบประกอบด้้วย
1) หมวดหิินไม้้ฮุุง (Mai Hung Formation) จััดอยู่่�ใน
กลุ่่�มหิินห้้วยโป่่ง (Huai Pong Group) เป็็นชั้้�นหิินปููนปน
ทรายสีีเทาสลัับกัับหิินทรายแป้้งชั้้�นบางๆ มีีความหนา 50
เมตร วางตััวไม่่ต่อ่ เนื่่�องกัับหิินที่่เ� กิิดในทะเลยุุคไทรแอสซิิก
และวางตััวอยู่่�ล่่างชั้้�นตะกอนควอเทอร์์นารีี โดยมีีพื้้�นที่่�
ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย

แบบฉบัับอยู่่�ที่บ่� ริิเวณบ้้านป่่าลาน บ้้านไม้้ฮุงุ และดอยกองมูู
ซึ่่ง� อยู่่�ใกล้้บ้า้ นห้้วยโป่่ง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
2) กลุ่่ม� หิินหััวฝาย (Huai Fai Group) พื้้�นที่่แ� บบฉบัับ
พบตามเส้้นทางบ้้านหััวฝายถึึงบ้้านขุุนห้้วย ผ่่านคลองส่่งน้ำำ��
ห้้วยแม่่สอด ดอยหยด และบ้้านพะเด๊๊ะ ซึ่่�งอยู่่�ห่่างจาก
อำำ�เภอแม่่สอด จัังหวััดตาก ไปทางทิิศตะวัันออกประมาณ
10 กิิโลเมตร ดร.อััศนีี มีีสุุข และคณะ (Meesook and
Grant-Mackie, 1996) ได้้จััดแบ่่งชั้้�นหิินยุุคจููแรสซิิก
บริิ เ วณนี้้� อ อกเป็็ น หน่่ ว ยหิิ น ใหม่่ คืื อ กลุ่่�มหิิ น หััวฝาย
(Hua Fai Group) วางตััวไม่่ต่่อเนื่่�องกัับหิินที่่�เกิิดในทะเล
ยุุคไทรแอสซิิก แต่่ความสััมพัันธ์์ชั้้�นบนสุุดยัังไม่่มีีหลัักฐาน
แน่่นอน เนื่่�องจากถููกปิิดกั้น�้ ด้้วยรอยเลื่่�อนของแอ่่งเทอร์์เชีียรีี
แม่่สอด กลุ่่�มหิินนี้้�ประกอบด้้วย 3 หมวดหิิน (จากอายุุแก่่
ไปอ่่อน) ได้้แก่่
หมวดหิินขุุนห้้วย (Khun Huai Formation) เป็็นชั้้�น
หิินปููน หิินมาร์์ล สีีเทาสลัับกัับหิินดิินดานสีีเทาดำำ� มีีความหนา
140 เมตร
หมวดหิินดอยหยด (Doi Yot Formation) เป็็นชั้้�น
หิิ น ปูู น สีีเทาสลัับกัับหิิ น ดิิ น ดานสีีเทาดำำ� มีีความหนา
370 เมตร
หมวดหิินพะเด๊๊ะ (Pha De Formation) เป็็นชั้้น� หิินปููน
หิินมาร์์ลสลัับหิินดิินดาน สีีเทาดำำ�ชั้�้นบางๆ มีีความหนา
ประมาณ 390 เมตร
กลุ่่�มหิินหััวฝายมีีความหนารวมกัันประมาณ 900 เมตร
กลุ่่�มหิินนี้้�แผ่่กระจายในพื้้�นที่่บ้� า้ นขุุนห้้วย บ้้านพะเด๊๊ะ ดอยหยด
บ้้านห้้วยหิินฝน และเหมืืองแร่่สัังกะสีีผาแดง อำำ�เภอแม่่สอด
จัังหวััดตาก จากหลัักฐานทางซากดึึกดำำ�บรรพ์์แอมโมนอยด์์
สกุุล Dactylioceras, Onychoceras, Pseudolioceras,
Leioceras, Graphoceras, Eutmetoceras, และ
Docidoceras และหอยกาบคู่่�สกุุล Bositra กลุ่่�มหิินหััวฝาย
มีีอายุุอยู่่�ในช่่วงปลายยุุคจููแรสซิิกตอนต้้นถึึงต้้นยุุคจููแรสซิิก
ตอนกลาง หรืือตั้้�งแต่่ทอร์์เซีียน (Toarcian) ถึึงบาโจเซีียน
ตอนต้้น (Early Bajocian) จากหลัักฐานชนิิดของหิิน การลำำ�ดัับ
ชั้้�นหิินและซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�กล่่าวมาแล้้วแสดงให้้เห็็นว่่า
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หิินยุุคจููแรสซิิกบริิเวณนี้้�เกิิดจากการตกตะกอนในน้ำำ��ทะเลตื้้�น
และใกล้้ชายฝั่่�ง (Neritic Zone)

ตกตะกอนต่่อเนื่่�องขึ้้�นไปจนเป็็นการสะสมตััวในทะเลสาบ
น้ำำ�จืืด
�
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์มีีกระดููกสัันหลัังหลายชนิิด
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์หอยกาบคู่่� และออสตราคอดที่่มีีทั้
� ้�งชนิิดที่่�
อาศััยอยู่่�ในน้ำำ��ทะเลและน้ำำ��กร่่อย ชั้้น� หิินที่่พ� บบริิเวณนี้้�มีีอายุุ
จููแรสซิิกตอนกลาง

3) หมวดหิินคลองมีีน (Khlong Min Formation) เป็็น
หิินปููนยุุคจููแรสซิิกของภาคใต้้ประเทศไทย จััดเป็็นหมวดหิิน
ในกลุ่่�มหิินทุ่่�งใหญ่่ หิินส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยหิินมาร์์ล
หิินโคลน และหิินปููนเนื้้�อโคลน แทรกสลัับด้้วยหิินทรายแป้้ง
และหิินทรายในบางลำำ�ดัับชั้้น� หิิน ชั้้น� หิินที่่เ� กิิดจากการสะสมตััว
ในน้ำำ��กร่่อยหลายบริิเวณในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ เช่่น บริิเวณบ้้าน
คลองลำำ�นาวนี้้�มีีความหนาประมาณ 25 เมตร และได้้

หลัักฐานการสะสมตััวของหิินยุุคจููแรสซิิกในน้ำำ��ทะเลและ
น้ำำ��กร่่อยของพื้้�นที่่บ้� า้ นคลองลำำ�นาวนี้้�สรุปุ ได้้จากรายละเอีียด
การศึึกษาซากดึึกดำำ�บรรพ์์กลุ่่�มหอยนางรม หอยกาบคู่่�น้ำำ��กร่่อย
หอยกาบเดี่่�ยว เศษกิ่่�งไม้้-ใบไม้้ และออสตราคอด

สภาพแวดล้้อมการเกิิดในหิินปููนในประเทศไทย
พล เชาว์์ดำำ�รงค์์ (ติิดต่่อส่่วนตััว) ได้้สรุุปสภาพแวดล้้อมการเกิิดในหิินปููนในประเทศไทยที่่�สำำ�คััญตามยุุคต่่างๆ
ดัังรายละเอีียดตามตารางที่่� 1-2
ตารางที่่� 1-2 สรุุปการเกิิดของหิินปููนในประเทศไทย

ยุคหินปูน

เกิดสะสมตัวแบบ

เอกสารอ้างอิง

หินปูนของกลุ่มหินทุ่งสง
ยุคออร์โดวิเชียน

Ramp Platform

Wongwanich, 1990

หินปูนของกลุ่มหินราชบุรี
ยุคเพอร์เมียน

Epeiric Platform

พล เชาว์ด�ำ รงค์และคณะ, 2547

หินปูนของกลุ่มหินสระบุรี
ยุคเพอร์เมียน

Shelf and Fore Slope

Thambunya et al., inprep.

หินปูนของกลุ่มหินลำ�ปาง
ยุคไทรแอสซิก

Ramp Platform

Chaodumrong, 1992

หินปูนหมวดหินคลองมีน
ยุคจูแรสซิก

Lagoon

Meesook, 2012

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

บทสรุุป
หิินปููนในประเทศไทยมีีการกระจายตััวอยู่่�เกืือบทั่่�วประเทศ
ธรณีีสััณฐานวิิ ท ยาของหิิ น ปูู น ในประเทศไทยมีีลัักษณะ
เป็็นแนวเทืือกเขาสููง แสดงลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์
มีีการวางตััวส่่วนใหญ่่อยู่่�ในแนวเหนืือ-ใต้้ โดยมีีระดัับความสููง
จากระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�แตกต่่างกััน
หิินปููนในประเทศไทยแบ่่งตามยุุคของการเกิิดได้้หลายยุุค
เช่่น หิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน หิินปููนยุุค
ไทรแอสซิิก และหิินปููนยุุคจููแรสซิิก หิินแต่่ละยุุคมีีสมบััติิด้า้ น
ฟิิสิิกส์์ เคมีี ตลอดจนโครงสร้้างแตกต่่างกัันไป ลัักษณะเด่่น
ของหิินปููน คืือ ละลายน้ำำ��ได้้ทำำ�ให้้เกิิดธรณีีสััณฐานวิิทยาที่่�
เรีียกว่่า คาสต์์หินิ ปููน โดยปััจจััยที่่ค� วบคุุมการเกิิดคาสต์์หินิ ปููน
คืือ สภาพธรณีีวิิทยา ธรณีีวิิทยาโครงสร้้าง อุุทกศาสตร์์ และ
สภาพภููมิิอากาศ
ในประเทศไทยพบว่่า คาสต์์หิินปููนมีีลัักษณะได้้หลาย
รููปแบบ และพบได้้ในหิินปููนเกืือบทุุกยุุค จากสภาพความ
สวยงามและเป็็นเอกลัักษณ์์ คาสต์์หิินปููนจึึงเป็็นนวััตกรรม
จากธรรมชาติิ ที่่� ส ามารถพััฒนาเป็็ น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วที่่� มีี
ศัักยภาพสููง ทั้้�งยัังเป็็นแหล่่งน้ำำ��ในการอุุปโภคบริิโภคให้้กัับ
ชุุมชน ตลอดจนเป็็นแหล่่งน้ำำ��สำำ�หรัับเกษตรกรรม นัับว่่าคาสต์์
หิินปููนเป็็นแหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สามารถทำำ�รายได้้ให้้
ประเทศชาติิได้้อย่่างมหาศาล

ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย
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ถ้ำ�ในหินปูน
ดร.ปริิญญา พุุทธาภิิบาล
การเกิิดถ้ำำ��ในหิินปููน
ถ้ำำ��อาจพบได้้ในหิินหลายชนิิด แต่่ส่ว่ นใหญ่่พบในหิินปููน
ซึ่่�งเป็็นหิินตะกอนเคมีีและตะกอนชีีวภาพที่่�เกิิดจากการ
สะสมตััวของเปลืือกแพลงก์์ตอนขนาดเล็็ก เปลืือกหอย ปะการััง
สาหร่่าย และอื่่�นๆ ในทะเลบริิเวณไหล่่ทวีีป (Continental
Shelf) และส่่วนที่่�เป็็นลานปููนคาร์์บอเนต (Carbonate
Platform) และบริิเวณอะทอลล์์ (Atoll) หิินปููนทั้้�งหมด
หรืือเกืือบทั้้�งหมดจึึงเคยอยู่่�ใต้้ทะเลบริิเวณที่่�มีีน้ำำ��ใส สงบ
ในเขตอบอุ่่น� หรืือในน้ำำ��ทะเลตื้้�นที่่มี� คี วามลึึกระหว่่าง 100 200 เมตร แต่่ส่ว่ นใหญ่่ลึกึ < 100 เมตรจากผิิวน้ำำ�� หิินปููน
ประกอบด้้วยแร่่คาร์์บอเนตหลัักๆ สองชนิิดในสััดส่่วนที่่�
แตกต่่างกััน คืือแคลไซต์์ (Calcite: CaCO3) และโดโลไมต์์
[Dolomite: CaMg (CO3)2] องค์์ประกอบทางเคมีีที่่�ต่่างกััน
ทำำ�ให้้เกิิดโครงสร้้างผลึึกที่่�ไม่่เหมืือนกััน เป็็นผลให้้หิินปููน
กลุ่่�มแรกมีีลักั ษณะผิิวกร่่อนเป็็นหลุุมบ่่อ ส่่วนหิินปููนกลุ่่�มหลังั
มีีลัักษณะผิิวกร่่อนคล้้ายหนัังช้้าง แม้้แร่่ทั้้�งสองชนิิดจะถููก
ละลายหรืือทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับกรดได้้ แต่่แร่่กลุ่่�มแรกจะเกิิด
ปฏิิกิิริิยารุุนแรงมากกว่่าอย่่างชััดเจน น้ำำ��ฝนและน้ำำ��ผิิวดิิน
ละลายก๊๊าซต่่างๆ โดยเฉพาะก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2)
ในบรรยากาศ กลายเป็็นสารละลายกรดคาร์์บอนิิก (H2CO3)
ที่่� กัั ด กร่่ อ นเนื้้� อ หิิ น ปูู น และเมื่่� อ น้ำำ�� ผิิ ว ดิิ น ละลายก๊๊ าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์จากชั้้น� ดิินและหิินผุุ ทำำ�ให้้ความเป็็นกรด
ของน้ำำ��เพิ่่�มมากขึ้้�น ผนวกกัับแรงที่่�เกิิดจากการไหลของน้ำำ��
ทำำ�ให้้เกิิดการขยายช่่องว่่างในหิินปููนกลายเป็็นโพรงถ้ำำ��มากขึ้้น�
ลัักษณะรอยแตก โครงสร้้าง และองค์์ประกอบของชั้้น� หิินปููน
จึึงเป็็นตััวกำำ�หนดรููปร่่าง ขนาด และแนวการวางตััวของ
โพรงถ้ำำ�� ซึ่่�งหมายถึึงทิิศทางการไหลของธารน้ำำ��ใต้้ดิินด้้วย
ลัักษณะธรรมชาติิของระดัับชั้้น� น้ำำ��ใต้้ดินิ หรืือน้ำำ��บาดาล (Water
Table) สููง - ต่ำำ��ตามสภาพภููมิปิ ระเทศ ในบริิเวณเนิินเขาหรืือ

พื้้�นที่่�ลาดชััน ชั้้�นน้ำำ��บาดาลจะเอีียงลาดขึ้้�นไปตามระดัับ
ที่่ล� าดชัันนั้้�น น้ำำ��บาดาลไหลลงตามทิิศทางที่่ล� าดชััน จากชั้้น�
น้ำำ��บาดาลที่่�ระดัับสููงกว่่าไปสู่่�ระดัับที่่�ต่ำ��ำ กว่่าด้้วยอััตราที่่�
ช้้าถึึงช้้ามาก ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับความลาดชัันของระดัับชั้้�น
น้ำำ��บาดาล ธรรมชาติิของความพรุุน และขนาดของช่่องว่่าง
ในหิิน ระดัับความแตกต่่างของชั้้�นน้ำำ��บาดาล และสมบััติิ
ทางกายภาพอื่่�นๆ ของน้ำำ��
โดยธรรมชาติิ ชั้้�นน้ำำ��บาดาลข้้างต้้นจะสููงขึ้้�นในฤดููฝน
เพราะมีีน้ำ��ำ ฝนและน้ำำ��ผิิวดิินไหลเข้้าไปเติิม และจะลดต่ำำ��ลงมาก
ในฤดููแล้้ง ขอบเขตการกำำ�เนิิดระบบถ้ำำ�� และแนวหลัักๆ ของถ้ำำ��
จึึงถููกกำำ�หนดด้้วยระดัับการขึ้้�นลงของชั้้�นน้ำำ��บาดาล ชนิิด
ของหิินปููน โครงสร้้างการวางตััวของชั้้�นหิิน และรอยแตก
ในชั้้�นหิินปููน สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นตััวกำำ�หนดลัักษณะ และขนาด
ของถ้ำำ��ในเบื้้�องต้้น ส่่วนการที่่�พื้้�นถ้ำำ��และคราบปููนที่่�ผนััง
เพดานถ้ำำ��ที่่�มัักพบเป็็นแนวระดัับเสมอๆ ไม่่ว่่าชั้้�นหิินหรืือ
โครงสร้้างของถ้ำำ��จะวางตััวเอีียงเทอย่่างไร เพราะสุุดท้้าย
น้ำำ��ย่่อมกััดกร่่อนพื้้�นถ้ำำ��ให้้อยู่่�ในแนวระดัับเสมอ ส่่วนการที่่�
ถ้ำำ��ปรากฏให้้เห็็นในระดัับความสููงที่่�ระดัับต่่างกัันบนภููเขา
ลููกเดีียวกัันนั้้�น ถืือเป็็นหลัักฐานสำำ�คััญที่่�สะท้้อนถึึงการ
เปลี่่�ยนแปลงของระดัับชั้้�นน้ำำ��บาดาลตามสภาพแวดล้้อม
ของยุุคต่่างๆ ในอดีีตกาล น้ำำ��ที่่�กล่่าวมาไม่่ได้้ทำำ�ลายล้้าง
เพีียงอย่่างเดีียวในระบบถ้ำำ�� แต่่ยังั มีีการสะสมตััว โดยสารละลาย
ปููนอิ่่มตั
� วั ตามเพดาน ผนััง และพื้้�นถ้ำำ�� จะตกผลึึกจัับตััวกัันเป็็น
หิินย้้อย (Stalactite) หิินงอก (Stalagmite) แท่่งเสาหิิน
(Column) ทราเวอร์์ทีีน (Travertine) และคราบหิินปููน
(Tufa) ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ได้้จากการสะสมตััวเหล่่านี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีี
ในชื่่�อ ประติิมากรรมถ้ำำ��

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถ้ำำ��หิินปููน
ในประเทศไทย
หิินปููนในประเทศไทย
มีีหลากหลายอายุุ ตั้้�งแต่่ยุุค
ออร์์โดวิิเชีียน หรืือประมาณ
488 - 444 ล้้านปีีที่่�แล้้ว
มาจนถึึงยุุคจููแรสซิิก หรืือ
ประมาณ 199.6 - 145
ล้้านปีีที่่�แล้้ว หิินปููนแต่่ละ
ช่่ ว งอายุุมีี ค วามเหมืื อ น
และความแตกต่่างมากบ้้าง
น้้อยบ้้าง แต่่ส่่วนใหญ่่จะมีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว และมััก
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์มหภาค
และจุุลภาคของยุุคต่่ า งๆ
ในชั้้�นหิินนั้้�นด้้วย ถ้ำำ��ที่่�พบ
ในหิินปููนต่่างยุุคจึึงมีีความ
โดดเด่่นต่่างๆ กััน ซึ่่�งจะได้้
กล่่าวถึึงถ้ำำ��ในหิินปููนยุุคต่่างๆ
พร้้อมยกตััวอย่่างแต่่พอเป็็น
สัังเขปต่่อไป การกระจายตััว
ของหน่่วยหิินปููนยุุคต่่างๆ
ข้้างต้้นและตััวอย่่างถ้ำำ�� บางส่่วน
ที่พ�่ บในหิินปููนยุุคนั้้น� ๆ ได้้แสดง
ไว้้ในรููปที่่� 1
<<
รููปที่่� ๑ หน่่วยหิินคาร์์บอเนต
แ ล ะ ถ้ำำ�� ที่่� มีี ชื่่� อ เ สีี ย ง ใ น
ประเทศไทย [ขอบเขตของ
หิินคาร์์บอเนต ดััดแปลงจาก
กรมทรััพยากรธรณีี 2547;
Chonglakmani (2011);
Fontaine & Suteethorn
(1988); Fontaine et al
(1993); Fontaine et al
(2000); Hagen & Kemper
(1976); Kemper et al.
( 1 9 7 6 ) ; M e e soo k &
Saengsrichan (2011);
Ueno & Charoentitirat
(2011);]
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ถ้ำำ�� ในหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน (๔๘๘ - ๔๔๔ ล้้านปีี)
ก.

ข.

ลัักษณะเด่่นของหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน
(Ordovician) คืือ เป็็นหิินปููนสีีเทาถึึงเทาเข้้ม
ชั้้� น บางถึึ ง หนาปานกลาง มีี ชั้้� น เนื้้� อ ดิิ น
(Argillaceous) สีีเทาดำำ�แทรกสลัับและบางแห่่ง
ก็็ มีี หิิ น ปูู น โดโลไมต์์ ป นอยู่่�บ้้ า งซึ่่� ง ชั้้� น ดิิ น
ที่่� แ ทรกสลัั บ หิิ น ปูู น เหล่่ านี้้� ก ลายเป็็ น จุุด
เปราะบางที่่�ทำำ�ให้้หิินแยกจากกัันได้้ง่่ายเมื่่�อ
แตกหััก ถ้ำำ��ในหิินปููนกลุ่่�มนี้้� บางครั้้�งอาจพบ
ว่่ามีีเศษก้้อนหิินใหญ่่น้้อยเรีียงอยู่่�บนพื้้�นถ้ำำ��
ค่่อนข้้างมากกว่่าปกติิ หิินปููนยุุคนี้้�อาจรวม
หิินปููนยุุคไซลููเรีียน-ดีีโวเนีียนที่อ่� ายุุอ่่อนกว่่า
ในบางพื้้�นที่่�ด้้วย
ตััวอย่่างถ้ำำ��ในหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน
เช่่น ถ้ำำ��ธารลอดน้้อย อำำ�เภอศรีีสวัสดิ์์
ั � (รููปที่่� 2 ก.)
และถ้ำำ��วััดขุุนไกร อำำ�เภอเมืืองกาญจนบุุรีี
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ��หงส์์ อำำ�เภอนบพิิตำ�ำ
และถ้ำำ��เขาวัังทอง อำำ�เภอขนอม จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช และถ้ำำ��เล สเตโกดอน อำำ�เภอ
ทุ่่�งหว้้า (รููปที่่� 2 ข.) ถ้ำำ��ภููผาเพชร และถ้ำำ��
เขาจำำ�ปา อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล

<<
� นปู
รููปที่่� 2 ถ้ำำ�หิ
ิ นยุ
ู ค
ุ ออร์์โดวิิเชีียน หิินปูนยุ
ู ค
ุ นี้้�
� ีชั้้�นเนื้้�อดิินแทรกสลัับ จึึงทำำ�ให้้
เป็็นชั้้นหิ
ิ น
ู ที่่มี
� นปู
หิินแตกหัักได้้ง่่าย บางครั้้�งอาจพบว่่ามีีเศษ
ก้้อนหิินใหญ่่น้้อยอยู่่�บนพื้้� นถ้ำำ��
ก. ถ้ำ�ธารลอดน้อย ตำ�บลเขาโจด อำ�เภอศรีสวัสด์ิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ข. ถ้ำ�เล สเตโกดอน ตำ�บลทุง
่ หว้า อำ�เภอทุง
่ หว้า
จังหวัดสตูล (ที่มา: ปิ่ น บุตรี ผูจ
้ ด
ั การออนไลน์
https://mgronline.com/travel/detail/9
600000043459)

>

ถ้ำำ�� ในหิินปููนยุุคคาร์์บอนิิเฟอรััสต่่อยุุคเพอร์์เมีียน (300 - 290 ล้้านปีี)

ลัักษณะเด่่นของหิินปููนที่่�มีีช่่วงอายุุอยู่่�ระหว่่างรอยต่่อของยุุคคาร์์บอนิิเฟอรััส (Carboniferous) กัับยุุคเพอร์์เมีียน
(Permian) เป็็นหิินปููนสีีเทาชั้้�นหนา เนื้้�อปููนค่่อนข้้างบริิสุุทธิ์์� ละลายน้ำำ��ที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรดได้้ง่่าย ทำำ�ให้้ถ้ำำ��ที่่�เกิิดในหิินกลุ่่�มนี้้�
ในภาพรวมมีีความเสถีียรสููง และสามารถทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาเป็็นระบบถ้ำำ��ขนาดใหญ่่ได้้ดีี

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ตััวอย่่างถ้ำำ��ในกลุ่่�มนี้้� เช่่น ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน (รููปที่่� 3 ก.) และถ้ำำ��เชีียงดาว อำำ�เภอ
เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ (รููปที่่� 3 ข.)
ก.

ข.
� นปู
� ีฤทธิ์์�เป็็นกรดได้้ง่่าย
รููปที่่� 3 ถ้ำำ�หิ
ิ นยุ
ู ุคคาร์์บอนิิเฟอรััสต่่อเพอร์์เมีียน หิินปูนยุ
ู ุคนี้้�เป็็นหิินปูน
ู เนื้้�อค่่อนข้้างบริิสุุทธิ์์� ละลายน้ำำ�� ที่่มี
จึึงมีีพัั ฒนาการเป็็นระบบถ้ำำ�� ขนาดใหญ่่ได้้
ก. ถ้ำ�น้ำ�ลอด ตำ�บลถ้ำ�ลอด อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่มา: https://pattamapornsite.wordpress.com)
ข. ถ้ำ�เชียงดาว ตำ�บลเชียงดาว อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ที่มา: http://www.luangpumun-cbt.org/location/
wattumchiangdao/)

>

ถ้ำำ�� ในหิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน (299 - 251 ล้้านปีี)

หิินปููนเพอร์์เมีียน (Permian) เป็็นกลุ่่�มหิินปููนที่่พ� บมีีการแผ่่กระจายตััวมากที่่สุุด
� ของประเทศ ตั้้�งแต่่เหนืือสุุดจรดใต้้สุุด
ลัักษณะเด่่นคืือเป็็นหิินปููนสีีเทาชั้้�นหนา เนื้้�อปููนค่่อนข้้างบริิสุุทธิ์์� ละลายน้ำำ��ที่มี่� ฤี ทธิ์์�เป็็นกรดได้้ง่า่ ย ทำำ�ให้้ถ้ำำ��ที่เ่� กิิดในหิินกลุ่่�มนี้้�
ในภาพรวมมีีความเสถีียร และสามารถเกิิดการพััฒนาเป็็นระบบถ้ำำ��ที่่มี� ขี นาดใหญ่่และค่่อนข้้างใหญ่่ มีีหินิ งอก หิินย้้อย แท่่งปููน
และมวลสารปููนพอกในโถงถ้ำำ�� หลืืบถ้ำำ�� หลายแห่่งแสดงถึึงกระบวนการเกิิดของระบบถ้ำำ��ที่่�มีีระยะเวลายาวนาน ร่่องรอยของ
หลุุมยุุบขนาดใหญ่่ที่่�เกิิดจากการทรุุดตััวหรืือยุุบตััวของเพดานถ้ำำ�� สะท้้อนถึึงขนาดของถ้ำำ��ที่่�เคยมีีอยู่่�ข้้างใต้้เพดานนั้้�นว่่าเป็็น
โถงถ้ำำ��ที่่�มีีขนาดใหญ่่เพีียงใด
ตััวอย่่างถ้ำำ��ในกลุ่่�มนี้้� เช่่น ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย ถ้ำำ��โพธิิสััตว์์ อำำ�เภอหนองหิิน และ
ถ้ำำ��ผาปู่่� อำำ�เภอเมืืองเลย จัังหวััดเลย ถ้ำำ��เอราวััณ อำำ�เภอเอราวััณ จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู ถ้ำำ��บ่่อปลา อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััด
สระบุุรีี (รููปที่่� 4 ก.) ถ้ำำ��แก้้วกาญจนาภิิเษก อำำ�เภอท่่าม่ว่ ง ถ้ำำ��ละว้้า (รููปที่่� 4 ข.) และถ้ำำ��เสืือดาว (รููปที่่� 4 ค.) อำำ�เภอไทรโยค จัังหวััด
กาญจนบุุรีี ถ้ำำ��จอมพล อำำ�เภอจอมบึึง และถ้ำำ��เขาบิิน อำำ�เภอเมืืองราชบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี ถ้ำำ��เขาหลวง อำำ�เภอเมืืองเพชรบุุรีี
จัังหวััดเพชรบุุรีี (รููปที่่� 4 ง.) ถ้ำำ��พระยานคร อำำ�เภอสามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีข้ี น้ ธ์์ (รููปที่่� 4 จ.) ถ้ำำ��ธารน้ำำ��ลอด อำำ�เภอสวีี
จัังหวััดชุุมพร ถ้ำำ��ขมิ้้�น อำำ�เภอบ้้านนาสาร และถ้ำำ��สิิงขร อำำ�เภอคีีรีรัี ฐั นิิคม จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ถ้ำำ��ลอด อำำ�เภอตะกั่่�วทุ่่ง� จัังหวััด
พัังงา ถ้ำำ��เลเขากอบ อำำ�เภอห้้วยยอด จัังหวััดตรััง และถ้ำำ��วััดคููหาภิิมุุข อำำ�เภอเมืืองยะลา จัังหวััดยะลา เป็็นต้้น
�����������
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ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

� นปู
รููปที่่� 4 ถ้ำำ�หิ
ิ นยุ
ู ค
ุ เพอร์์เมีียน หิินปูนยุ
ู ค
ุ นี้้�เป็็นหินปู
ิ น
ู เนื้้�อบริิสุทธิ์์�
ุ
� ง
� ฤ
ละลายน้ำำ�� ที่่มี
ี ทธิ์์�เป็็นกรดได้้ง่า่ ย โพรงถ้ำำ�จึ
ึ มีีขนาดใหญ่่ มัักพบ
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ที่่�หลากหลายภายในถ้ำำ�� หลายแหล่่งยัังพบ
ร่่องรอยหลุุมยุบ
ุ ที่่เ� กิิดจากการทรุุดตัว
ั หรืือยุุบตััวของเพดานถ้ำำ��
� ีขนาดใหญ่่
ที่่มี
ก.	ถ้ำ�บ่อปลา ตำ�บลสองคอน อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ข.	ถ้ำ�ละว้า ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ค.	ถ้ำ�เสือดาว ตำ�บลลุ่มสุ่ม อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ง.	ถ้ำ�เขาหลวง ตำ�บลธงชัย อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
จ.	ถ้ำ�พระยานคร ตำ�บลสามร้อยยอด อำ�เภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ถ้ำำ�� ในหิินปููนยุุคไทรแอสซิิก (251 - 199.6 ล้้านปีี)

หิินปููนยุุคไทรแอสซิิก (Triassic) พบแผ่่กระจายตััวมากในประเทศรองจากหิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน หิินปููนกลุ่่�มนี้้�ใน
ภาคเหนืือโดยเฉพาะบริิเวณพื้้�นที่่�จัังหวััดลำำ�ปาง และพื้้�นที่่ภ� าคตะวัันออกที่่อำ� ำ�เภอแกลง จัังหวััดระยอง ส่่วนใหญ่่จะมีีชั้้�นหนา
ปานกลาง สีีเทาถึึงเทาอ่่อน บางชั้้น� แสดงเนื้้�อมวลสารพอกแบบเม็็ดไข่่ปลา (Oolitic Texture) มีีชั้้น� หิินปููนโดโลไมต์์ปนน้้อย ส่่วนใน
ภาคกลางและภาคตะวัันตก ตั้้�งแต่่อำ�ำ เภอไทรโยคถึึงขอบด้้านใต้้ของอำำ�เภอทองผาภููมิิ เป็็นหิินปููนโดโลไมต์์และหิินโดโลไมต์์
ยุุคไทรแอสซิิกตอนกลาง มีีชั้้�นหนาปานกลางถึึงชั้้�นหนา สีีเทาอ่่อน ความหนารวมของชั้้�นหิินยุุคนี้้�ประมาณ 3 - 400 เมตร
แสดงลัักษณะผิิวสึึกกร่่อนแบบหนัังช้้างที่เ่� ป็็นเอกลัักษณ์์ค่อ่ นข้้างชััดเจนมาก ชั้้น� หิินส่่วนใหญ่่วางตััวเอีียงเทน้้อย ยกเว้้นเฉพาะ
ส่่วนที่่�อยู่่�ใกล้้รอยเลื่่�อน ส่่วนหิินปููนในยุุคไทรแอสซิิกตอนบนเป็็นหิินปููนชั้้�นหนา สีีเทาอ่่อน เป็็นหิินปููนค่่อนข้้างบริิสุุทธิ์์�
เนื่่�องจากหิินปููนโดโลไมต์์มีคี วามพรุุน
โดยธรรมชาติิสููงกว่่าหิินปููนทั่่�วไป ดัังนั้้�น
น้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ��ใต้้ดินิ จึึงกระจายตััวซึึมแทรก
ชั้้�นหิินปููนโดโลไมต์์ได้้กว้้างขวางกว่่า และ
เพดานถ้ำำ��มีีความเสถีียรน้้อยกว่่า จึึงปรากฏ
ในภาพดาวเทีียมและภาพถ่่ายมุุมสููงต่่างๆ
ว่่าหิินกลุ่่�มนี้้�มีีร่่องรอยของหลุุมยุุบขนาด
ค่่อนข้้างเล็็กถึึงขนาดปานกลาง กระจายตััว
ค่่อนข้้างหนาแน่่น เมื่่�อเทีียบกัับที่พ่� บในพื้้�นที่่�
หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนที่่�กล่่าวไปก่่อนหน้้านี้้�
ขนาดของถ้ำำ��ที่่�พบในหิินปููนโดโลไมต์์ยุุค
ไทรแอสซิิกกลุ่่�มนี้้จึึ� งมัักมีีขนาดเล็็กถึึงขนาด
ปานกลาง อย่่างไรก็็ตาม ความสวยความงาม
ของหิินงอกหิินย้้อยในถ้ำำ��เหล่่านี้้ก็� ไ็ ม่่ได้้เป็็น
รองจากถ้ำำ��ที่่�พบในหิินปููนยุุคอื่่�นๆ

ก.

ตััวอย่่างถ้ำำ��ในหิินปููนยุุคไทรแอสซิิก เช่่น ถ้ำำ��ดาวดึึงส์์ ถ้ำำ��กระแซ (รููปที่่� 5 ก.) ถ้ำำ��เชลย และอีีกหลายๆ ถ้ำำ�� รวมถึึงถ้ำำ��เทพนิิมิติ
ในพื้้�นที่่�เขาวัังเขมร (รููปที่่� 5 ข.) และพื้้�นที่่�มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี อำำ�เภอไทรโยค จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ข.

� นปู
รููปที่่� 5 ถ้ำำ�หิ
ิ นยุ
ู ค
ุ ไทรแอสซิิก หิินปูนยุ
ู ค
ุ นี้้�
เป็็ นหิิ นปูู น โดโลไมต์์ มีี ค วามพรุุ นสูู ง กว่่ า
� ึงเข้้าไปทำำ�ปฏิิกิิริิยาพื้้� นผิิว
หิินปููนทั่่�วไป น้ำำ�จึ
ได้้มากกว่่า มัักพบเป็็นโพรงขนาดเล็็กถึึง
ขนาดปานกลาง
ก. ถ้ำ
 �ำ� กระแซ ตำำ�บลลุ่่�มสุ่่�ม อำำ�เภอไทรโยค
จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ข. ถ้ำ�ำ� เทพนิิมิิต พื้้� นที่่� อพ.สธ. เขาวัังเขมร
ตำำ�บลไทรโยค อำำ�เภอไทรโยค จัังหวััด
กาญจนบุุรีี
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ถ้ำำ�� ในหิินปููนยุุคจููแรสซิิก (199.6 - 145.5 ล้้านปีี)

หิินปููนยุุคจููแรสซิิก (Jurassic) เป็็นหิินปููนที่่�พบแผ่่กระจายตััวมากในพื้้�นที่่�โซนตะวัันตกของประเทศ จากอำำ�เภอ
แม่่สอด และอำำ�เภออุ้้�มผาง ในจัังหวััดตากที่่�อยู่่�ทางทิิศเหนืือลงมาทางทิิศใต้้ ถึึงอำำ�เภอศรีีสวััสดิ์์� อำำ�เภอทองผาภููมิิ
และอำำ�เภอไทรโยค ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี พบว่่ากระจายตััวเป็็นบริิเวณกว้้างขวางมากกว่่าที่่�เคยคิิด หิินปููนยุุคจููแรสซิิกนี้้�
เป็็นหิินปููนชั้้น� หนาปานกลางถึึงหนามาก มีีเนื้้�อแน่่น สีีเทาอ่่อน อายุุของหิินปููนที่่อำ� �ำ เภออุ้้�มผางอาจคาบเกี่่�ยวถึึงยุุคครีีเทเชีียส
ส่่วนทางใต้้ที่่�ไทรโยคยัังไม่่พบข้้อมููลส่่วนนี้้� ความสััมพัันธ์์กัับชั้้�นหิินปููนยุุคไทรแอสซิิกยัังไม่่มีีความชััดเจน
ก.

ตััวอย่่างถ้ำำ��ที่่พ� บในหิินปููนยุุคจููแรสซิิก
เช่่น ถ้ำำ��สีีฟ้้า อำำ�เภอแม่่สอด (รููปที่่� 6 ก.)
ถ้ำำ��ตะโคะบิ๊๊� อำำ�เภออุ้้�มผาง (รููปที่่� 6 ข.)
จัังหวััดตาก
� ินปููนยุุคจููแรสซิิก หิินปููนยุุคนี้้�
รููปที่่� 6 ถ้ำำ�หิ
เป็็นหิินปููนสีีเทาอ่่อน ชั้้�นหนา บางแห่่งพบ
ชั้้�นเนื้้�อดิินแทรกสลัับ
ก. ถ้ำ
 �ำ� สีีฟ้้า ตำำ� บลมหาวัั น อำำ� เภอแม่่ ส อด
จัั ง หวัั ด ตาก (ที่่� ม า: https://www.
chillpainai.com/scoop/12125/)
ข. ถ้ำำ�� ตะโคะบิ๊๊� ตำำ�บลแม่่กลอง อำำ�เภออุ้้�มผาง
� า: Nut The Journey/
จัังหวััดตาก (ที่่ม
https://intrend.trueid.net/central/
tak/ถ้ำำ�� ตะโคะบิ๊๊�)

ข.

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

บทสรุุป
โลกของเรามีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา หิินปููน
กำำ�เนิิดจากท้้องทะเล โผล่่ขึ้้น� มาเป็็นภููเขาสููง ด้้วยกระบวนการ
ธรณีีแปรสััณฐาน หิินปููนครอบคลุุมพื้้�นที่่�ประมาณร้้อยละ
10 ของพื้้�นทวีีป ส่่วนชั้้�นหิินปููนในประเทศไทยครอบคลุุม
พื้้�นที่่�สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยเล็็กน้้อย คืือ ประมาณร้้อยละ 12
ของประเทศ และสามารถจำำ�แนกหิินปููนเหล่่านี้้�ออกตาม
เอกลัักษณ์์ที่ค่่� อ่ นข้้างเฉพาะตััวได้้เป็็นหน่่วยต่่างๆ ตามยุุค
ทางธรณีีกาล ลัักษณะรอยแตก โครงสร้้างทางธรณีีวิิทยา
และองค์์ประกอบของชั้้น� หิินปููน เป็็นตััวกำำ�หนดรููปร่า่ ง ขนาด
และแนวการวางตััวของโพรงถ้ำำ�� ชั้้�นหิินปููนที่่�มีีพััฒนาการ
ผ่่านกระบวนการผุุพััง การกร่่อนที่่�เกิิดจากน้ำำ��ฝนและ
น้ำำ��ผิิวดิินที่่�เป็็นกรดอ่่อน กััดกร่่อนเนื้้�อหิินปููน และละลาย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากชั้้น� ดิินและหิินผุุ ทำำ�ให้้ความเป็็น
กรดของน้ำำ��เพิ่่�มมากขึ้้�น ผนวกกัับแรงที่่�เกิิดจากการไหล
ของน้ำำ�� ทำำ�ให้้ช่่องว่่างในเนื้้�อหิินขยายตััว เกิิดเป็็นโพรง
เป็็นถ้ำำ�� และเป็็นระบบถ้ำำ��ขึ้้�น นอกจากนี้้� การสะสมตััวของ
หิินงอก หิินย้้อย และคราบปููนรููปแบบต่่างๆ จากการไหล
ของน้ำำ��ยัังก่่อให้้เกิิดเป็็นประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�น่่าตื่่�นตาตื่่�นใจ
ซึ่่�งร่่องรอยของการพััฒนาตััวจากการกร่่อนของชั้้�นหิินปููน
ไปสู่่�การสะสมตััวของสารคาร์์บอเนตเหล่่านี้้� ปรากฏเป็็น
หลัักฐานให้้พบเห็็นได้้ในเทืือกเขาและภููเขาหิินปููนทั่่�ว
ประเทศไทย
คำำ�อนุุโมทนาคุุณ
ขอบคุุณท่่านอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี ดร.สมหมาย
เตชวาล ที่ก่� รุุณาให้้เกีียรติิเชิิญร่ว่ มเขีียนบทความนี้้� ขอบคุุณ
ท่่านรองอธิิการบดีีฝ่่ายสารสนเทศและวิิทยาเขตกาญจนบุุรีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธััชวีีร์์ ลีีละวััฒน์์
ที่ใ่� ห้้กำ�ำ ลัังใจและการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาวิิจัยั ธรณีีวิทิ ยา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ขอบคุุณอดีีตผู้้�เชี่่ย� วชาญกรมทรััพยากรธรณีี
เลิิศสิิน รัักษาสกุุลวงศ์์ สำำ�หรัับข้้อมููลและคำำ�แนะนำำ� ขอบคุุณ
ดร.ทรงคุุณ บุุญชััยสุุข หััวหน้้าสาขาธรณีีศาสตร์์ฯ และ
เพื่่�อนร่่วมงานที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนข้้อมููล และแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น ขอบคุุณกัันตณััฐ ตระกููลวีีระยุุทธ ที่่�ช่่วยหา
ข้้อมููล แผนที่่� และจััดรููปแบบในการนำำ�เสนอ
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ถ้ำ�ในหินทราย
นายนเรศ สััตยารัักษ์์

สมััยที่่�ประเทศไทยได้้เปิิดให้้มีีการยื่่�นขอสิิทธิ์์�ในการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมในพื้้� นที่่�
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเมื่่�อปีี พ.ศ. 2521 นั้้�น บริิษััทน้ำำ��มัันต่่างชาติิหลายบริิษััท
ได้้แสดงความสนใจ และมัักจะสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐบาลที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่า ในบริิเวณ
เทืือกเขาภููพานมีีภููเขาหิินปููนอยู่่�ภายในหรืือไม่่ เนื่่�องจากได้้ข่่าวจากหนัังสืือพิิ มพ์์ ว่่า
� มีีการทิ้้ง
เมื่่อ
ู รมทางอากาศแล้้ว ผู้้�ก่่อการร้้ายคอมมิิวนิิสต์์ส่ว
่ นใหญ่่จะไม่่ได้้รับ
ั
� ระเบิิดปูพ
ผลกระทบ เพราะจะหลบซ่่อนตััวอยู่่�ในถ้ำำ�� ที่่�เป็็นเช่่นนี้้�ก็็เพราะคนทั่่�วไปย่่อมนึึกว่่าถ้ำำ��จะ
� ว
� บในไทยและในโลกนั้้�นจะพบ
พบอยู่่�ในเฉพาะภููเขาหิินปููนเท่่านั้้�น เพราะว่่าถ้ำำ�ส่
่ นใหญ่่ที่่พ
เนื่่�องจากการละลายน้ำำ��ของแร่่แคลไซต์์ในเนื้้�อหิินปููน ซึ่่�งอัันที่่�จริิงแล้้ว ถ้ำำ��สามารถ
� ได้้โดยธรรมชาติิอีีกหลายวิิธีี เช่่น การกััดเซาะผุุพัังทำำ�ลายในชั้้�นหิินที่่มีี
� ความคงทน
เกิิดขึ้้น
มากกว่่ากัันโดยมีีน้ำำ��เป็็นตััวกลาง หรืือเกิิดจากคลื่่�นทะเล และถ้ำำ��หิินลาวา เป็็นต้้น
ถ้ำำ��ในประเทศไทยที่่�สำำ�คััญที่่�ไม่่ได้้เกิิดในหิินปููนก็็มีี เช่่น ถ้ำำ��ในหิินกรวดมนก้้อนปููน
� ดก็
แต่่ที่พ
่� บมากที่่สุ
ุ คืื
็ อ ถ้ำำ��ในหิินทราย ซึ่่�งพบเห็็นในหลายภููมิภ
ิ าคของไทย แต่่ส่ว
่ นใหญ่่
จะอยู่่�ในพื้�้ นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ประเทศไทยในอดีีตเคยมีีสภาพเป็็นทะเลทั้้ง� หมดตั้้ง� แต่่
เมื่่�อหลายร้้อยล้้านปีีก่่อน ซึ่่�งหิินตะกอนในกลุ่่�มนี้้� แม้้จะพบ
ว่่ามีีหิินทรายที่่�เกิิดสะสมตััวในทะเลตื้้�นบ้้าง เช่่น หิินทราย
ของหมวดหิินตะรุุเตาที่่�พบอยู่่�ในภาคใต้้ และหิินทรายใน
ช่่วงเวลาอื่่น� บ้้าง แต่่ก็ไ็ ม่่พบเป็็นภููเขาหิินทรายที่่�ใหญ่่โต หรืือ

ชััดเจนจนพบเห็็นถ้ำำ�ที่่
� สำ� �คััญ
ำ อยู่่ภ� ายใน และในความเป็็นจริิงแล้้ว
หิินทรายที่่�พบว่่ามีีถ้ำ�ำ� เป็็นหิินทรายที่่�เกิิดสะสมตััวบนบก
ภายใต้้อิทิ ธิิพลของแม่่น้ำ�ำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งภููเขาหิินทราย
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ภููเขาหิินทรายในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย

� า: ภาพจาก mod709179.files.wordpress.com
ที่่ม

� ิวเขาในประเทศไทย และในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และแนวเส้้น AB ของภาพตััดขวางของรููปที่่� 4
รููปที่่� 1 แผนที่่ทิ

ภููเขาในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทยนั้้น�
มีีลัักษณะการวางตััวและรููปทรงที่่�แตกต่่างจากภููเขาใน
ภููมิิภาคอื่่น� เพราะโดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นภููเขาที่่�มียี อดค่่อนข้้าง
ราบเรีียบ ไม่่มีีเทืือกเขาที่่�เป็็นตะปุ่่�มตะป่ำำ�� หรืือสููงๆ ต่ำำ��ๆ
สลัับซัับซ้้อนกััน (รููปที่่� 1) ในขณะที่่�ทิิวเขาในภาคเหนืือ
ภาคตะวัันตก และภาคใต้้ จะมีีการวางตััวในแนวเหนืือ-ใต้้
เกืือบทั้้ง� หมด แต่่ทิวิ เขาในอีีสานจะวางตััวทั้้ง� ในแนวเหนืือ-ใต้้
ตะวัันตก-ตะวัันออก และตะวัันตกเฉีียงเหนืือ-ตะวัันออก
เฉีียงใต้้ โดยประกอบขึ้้�นด้้วย 3 กลุ่่�มใหญ่่ (รููปที่่� 1 และ 2)
กล่่าวคืือ

������������

กลุ่่�มแรก เป็็นทิิวเขาที่่�มีีความชัันสองด้้านไม่่เท่่ากััน
ด้้านหนึ่่ง� ชัันและขรุุขระ อีีกด้า้ นหนึ่่ง� ลาดเอีียงน้้อยกว่่า และ
มีีลัักษณะเรีียบ ทิิวเขากลุ่่�มนี้้�มีีการวางตััวในแนวเหนืือ-ใต้้
ต่่อมาจากประเทศลาว ได้้แก่่ เทืือกเขาภููยาอู่่� ภููพานคำำ�
ภููแลนคา แล้้วค่อ่ ยๆ บิิดเป็็นทิิศประมาณตะวัันตกเฉีียงเหนืือตะวัันออกเฉีียงใต้้ ได้้แก่่ เทืือกเขาพัังเหย ในทิิวเขา
สัันกำำ�แพง จากนั้้�นจึึงวางตััวในแนวตะวัันตก-ตะวัันออก
ตามทิิวเขาพนมดงรัักซึ่่�งกลายเป็็นสัันแบ่่งเขตแดนทางบก
ระหว่่างไทยกัับกััมพููชา ทิิวเขาในกลุ่่�มนี้้�คืือเทืือกเขาที่่�
นัับเป็็นขอบของที่่�ราบสููงโคราช (Khorat Plateau) ด้้านที่่�
ชัันน้้อยกว่่าของทิิวเขาเหล่่านี้้�จะเอีียงเทลงไปหาใจกลางของ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
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1: เทืือกเขาเลย-เพชรบููรณ์์
2: พื้้� นที่่�ภููเวีียง
3: ขอบที่่�ราบสููงโคราช
4: เทืือกเขาภููพาน
5: ที่่�ลุ่่�มอุุดร-สกลนคร
6: ที่่�สููงบึึงกาฬ
7: ที่่�ลุ่่�มโคราช-อุุบล
8: ที่่�สููงบุุรีีรััมย์์

� สดงธรณีีสััณฐานทั้้�ง 8 พื้้� นที่่ข
� องภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของไทย
รููปที่่� 2 แผนที่่แ

กลุ่่ม� ที่่ส� อง ได้้แก่่ ทิิวเขาภููพาน ซึ่่ง� มีีการวางตััวในแนว
ตะวัันตกเฉีียงเหนืือ-ตะวัันออกเฉีียงใต้้ แบ่่งพื้้�นที่่�ภาคอีีสาน
ออกเป็็นสองส่่วน ด้้านเหนืือเรีียกว่่า แอ่่งอุุดร-สกลนคร
ด้้านใต้้เรีียกว่่า แอ่่งโคราช-อุุบล นอกจากนี้้�จากข้้อมููลทาง
ธรณีีวิทิ ยาใต้้ผิวดิ
ิ นิ ยัังสามารถแบ่่งพื้้�นที่่�ในแอ่่งทั้้ง� สองออก
ได้้อีีก 2 พื้้�นที่่� คืือ ที่่�สููงบึึงกาฬ (Bung Kan High) ในแอ่่ง
ด้้านเหนืือ และที่่�สููงบุุรีีรััมย์์ (Burirum High) ในแอ่่งด้้านใต้้
กลุ่่ม� ที่่ส� าม ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ด้า้ นตะวัันตกของขอบที่่�ราบสููง
โคราช ซึ่่�งแบ่่งย่่อยออกได้้เป็็น 2 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ภููเวีียง
ซึ่่�งประกอบด้้วยภููเขาที่่�มีียอดเรีียบคล้้ายโต๊๊ะ (Tabletop
Mountain) กัับพื้้�นที่่�เลย ซึ่่ง� มีีลัักษณะเป็็นภููเขาสลัับซัับซ้้อน
ในแนวเหนืือ-ใต้้ รวมทั้้ง� ภููเขาที่่�มียี อดตะปุ่่ม� ตะป่ำำ�� คล้้ายคลึึงกัับ
ภููเขาในภููมิิภาคอื่่�นของประเทศ

ลำำ�ดัับชั้้�นหิินและลัักษณะ
ของหิินตะกอนในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ
หิินตะกอนที่่�สะสมตััวในทะเลในมหายุุคชีีวิิตเก่่า หรืือ
มหายุุคพาลีีโอโซอิิก (Paleozoic Era: 541 - 252 ล้้านปีี)
นั้้น� โผล่่ขึ้้น� มาให้้เห็็นเฉพาะในพื้้�นที่่�จัังหวััดเลย และบางส่่วน
ของจัังหวััดขอนแก่่น ชััยภููมิิ และนครราชสีีมา ประกอบด้้วย
หิินที่่�มีีอายุุมากที่่�สุุด (393 ล้้านปีี) คืือ หิินปููน หิินดิินดาน
ที่่�สะสมตััวในทะเลตื้้�นวางทัับด้้วยหิินเชิิร์์ต และหิินดิินดาน
ที่่�สะสมตััวในทะเลลึึก บนสุุดเป็็นหิินปููนกัับหิินดิินดานใน
ทะเลตื้้�นอีีกครั้้ง� หนึ่่ง� (มงคล อุุดชาชน และคณะ, 2562)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

รููปที่่� 3 ลำำ�ดัับชั้�น
้ หิินตามหลุุมเจาะสำำ�รวจปิิโตรเลีียม ยางตลาด-1 X อำำ�เภอยางตลาด จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�

ต่่อมาในมหายุุคชีีวิิตกลาง หรืือมหายุุคมีีโซโซอิิก
(Mesozoic Era: 252 - 66 ล้้านปีี) จุุลทวีีปอิินโดจีีน
(พื้้�นที่่�อีสี าน บางส่่วนของลาว เวีียดนาม และกััมพููชา) กลายเป็็น
แผ่่นดิินแล้้ว เกิิดการสะสมตะกอนบนบกจนต่่อมากลายเป็็น
หิินดัังต่่อไปนี้้� หมวดหิินห้้วยหิินลาด (Huai Hin Lat
Formation) มีีอายุุมากที่่�สุุด และวางตััวอยู่่�ล่า่ งสุุด ถััดขึ้้�นมา
ก็็คืือ กลุ่่�มหิินโคราช (Khorat Group) ซึ่่�งประกอบด้้วย
ล่่างสุุด หมวดหิินน้ำำ�� พอง (Nam Phong Formation) หมวดหิิน
ภููกระดึึง (Phu Kradung Formation) หมวดหิินพระวิิหาร
������������

(Phra Wihan Formation) หมวดหิินเสาขััว (Sao Khua
Formation) หมวดหิินภููพาน (Phu Phan Formation)
และบนสุุด หมวดหิินโคกกรวด (Khok Kruat Formation)
อีีก 2 หมวดหิินที่่�วางตััวอยู่่บ� นกลุ่่�มหินิ โคราชก็็คืือ หมวดหิิน
มหาสารคาม (Maha Sarakham Formation) ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
ชั้้� น เกลืือหิิ น กัับชั้้� น โคลนสลัับกััน และหมวดหิิ น ภููทอก
(Phu Tok Formation) ซึ่่�งตกสะสมตััวในภููมิิประเทศที่่�เป็็น
ทะเลทราย และกึ่่�งทะเลทราย (รููปที่่� 3 และ 4)
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บนบก ภายใต้้อิิทธิิพลของแม่่น้ำำ��เป็็น
ส่่วนใหญ่่ โดยมีีส่่วนน้้อยที่่�เกิิดในบึึง
หนอง และทะเลสาบน้ำำ�จื
� ดื แอ่่งสะสม
ตะกอนนี้้�มีชื่่ี �อว่่า แอ่่งโคราช (Khorat
Basin) และหิินที่่�สะสมตััวในแอ่่งนี้้�
เรีียกว่่า กลุ่่�มหินิ โคราช (Khorat Group)
เพราะว่่านัักธรณีีวิิทยาจะพบเห็็นและ
สามารถศึึกษาลัักษณะทางธรณีีวิิทยา
ของหิินกลุ่่�มนี้้�ได้้ดีีในบริิเวณโคราช
(นครราชสีีมา) และภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือนั่่�นเอง
รููปที่่� 4 ภาพตััดขวางแนวเหนืือ-ใต้้ตามเส้้น AB แสดงลัักษณะการวางตััวของ
� ระกอบขึ้้น
� ด้้วยหมวดหิิน
ชั้น
ิ ดิิน และภาพแสดงลัักษณะภููเขาที่่ป
�้ หิินทั้้�งบนดิินและใต้้ผิว
� ะท้้อนถึึงความคงทนต่่อการผุุพัังที่่ต่
� ่างกัันของแต่่ละหมวดหิิน
แต่่ละหมวดที่่ส

หิินของหมวดหิินห้้วยหิินลาดและ
หมวดหิินน้ำำ�� พองนั้้น� พบโผล่่ให้้เห็็นใน
พื้้�นที่่�ด้า้ นตะวัันตกของภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือเท่่านั้้�น เพราะในบริิเวณ
ที่่�ราบสููงโคราชนั้้น� จะวางตััวอยู่่�ข้า้ งล่่าง
ไม่่โผล่่ขึ้้�นมาให้้เห็็นโดยหลัังจากที่่�
ตะกอนที่่�สะสมตััวในทะเลของมหายุุค
พาลีีโอโซอิิก (> 252 ล้้านปีี) กลายเป็็น
หิิน ถููกยกตััวขึ้้�นมา ถููกบีีบอััดให้้เกิิดการ
คดโค้้งและเลื่่อ� นขาดออกจากกัันแล้้ว
จากนั้้น� เมื่่อ� ประมาณ 210 ล้้านปีีก่อ่ น
หลายบริิเวณในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เกิิดการปริิแตกยุุบตััวลงไปเป็็นแอ่่ง
ระหว่่ า งหุุบเขา หิิ น ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น มา
ก่่อนหน้้านี้้�ถููกทำำ�ลาย และถููกพััดพา
มาสะสมตััวกัันกลายเป็็นหิินกรวดมน
พื้้�นฐาน (Basal Conglomerate)
(รููปที่่� 5) ซึ่่ง� เป็็นหิินที่่�มัักจะมีีเนื้้�อพื้้�นและ
น้ำำ��ยาประสานเป็็นปููน จึึงมีีคุุณสมบััติิ
คล้้ายหิินปููนในหลายพื้้�นที่่� จนอาจ
เกิิดถ้ำำ�ขึ้้
� น� ภายในด้้วยกระบวนการทาง
ธรณีีวิทิ ยาที่่�คล้้ายคลึึงกัับถ้ำำ�� ในหิินปููน

เช่่น ถ้ำำ�ถม
� อรััตน์์ จัังหวััดเพชรบููรณ์์
และถ้ำำ�ผ
� าฆ้้อง จัังหวััดน่่าน เป็็นต้้น
เมื่่�อแอ่่งที่่�เกิิดจากการปริิแตก
ของเปลืือกโลกหยุุดลง ภููมิิอากาศ
จะเริ่่�มร้้อนและแห้้งแล้้งมากขึ้้�น ที่่�ที่่�
ปััจจุุบัันเป็็นภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
จะเริ่่ม� ทรุุดตััวลงเป็็นแอ่่งสะสมตะกอน
โดยเริ่่ม� จากการเป็็นแอ่่งเล็็กๆ จากนั้้น�
ระหว่่างการสะสมตััวของตะกอนของ
หมวดหิินภููกระดึึงถึึงโคกกรวด แผ่่นดิิน
อีีสานโบราณได้้กลายเป็็นที่่�ราบลุ่่�ม
แม่่ น้ำ�ที่่
ำ� � กว้้ า งใหญ่่ สุุดลููกหููลููก ตา
ครอบคลุุมไม่่ใช่่เฉพาะภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือทั้้ง� หมด แต่่ต่อ่ เนื่่อ� งไปถึึงเขต
ลาว เวีียดนาม กััมพููชา นอกจากนี้้�ยััง
มีีหลัักฐานว่่า แอ่่งนี้้�น่่าจะแผ่่ต่่อไป
ทางด้้านตะวัันตกและด้้านใต้้ ในแอ่่ง
สะสมตะกอนนี้้�มีีแม่่น้ำ�ำ� หลายสายที่่�
ไหลมาจากด้้านตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
และตะวัันออก พััดพาตะกอนมาตก
ทัับถมกััน โดยทั้้ง� หมดเป็็นการสะสมตััว

ตะกอนใต้้ท้้องน้ำำ�� และที่่�ราบลุ่่�ม
น้ำำ��ท่วมถึึ
่ งที่่�กล่า่ วมาแล้้วนี้้� ตกสะสมตััว
ในสภาพอากาศร้้ อ นและแห้้ ง แล้้ ง
เมื่่�อกลายเป็็นหิินจึึงมัักจะมีีสีีน้ำ�ำ� ตาล
แกมแดง หรืือสีีม่่วงเป็็นส่่วนใหญ่่
ยกเว้้นหิินของหมวดหิินพระวิิหารและ
ภููพาน จะมีีสีอ่ี อ่ นกว่่า เช่่น สีีขาว สีีขาว
แกมเหลืือง หรืือชมพูู ที่่�เกิิดสะสมตััว
ในช่่วงที่่�ภููมิอิ ากาศที่่�มีคี วามชื้้�นมากขึ้้�น
และแม่่น้ำำ��มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น มีีพลัังและ
ความรุุนแรงมากกว่่า เกิิดเป็็นชั้้น� ทราย
ที่่�ทัับซ้้อนกััน โดยแม่่น้ำำ��โค้้งตวััดและ
แม่่น้ำ�ำ� ประสานสาย ส่่วนอีีก 4 หมวดหิิน
ที่่� เ หลืือนั้้� น จะเกิิ ด ในช่่ ว งยุุคสมััยที่่�
สงบเงีียบกว่่า แม่่น้ำ��ำ มีีพลัังน้้อยกว่่า
ตะกอนส่่วนใหญ่่จึึงมัักเป็็นหิินโคลน
หรืือหิินทรายแป้้ง และหิินทรายเม็็ด
ละเอีียด นอกจากนั้้�นภายใต้้สภาพ
ภููมิิอากาศที่่�ร้อ้ นและแห้้งแล้้งดัังกล่่าว
ในส่่วนที่่�เป็็นผิิวดินิ จะเกิิดเม็็ดปููนเป็็น
ก้้อนกลมหรืือมนรีี ซึ่่ง� สามารถพบเห็็น
ได้้บนแผ่่นดิินอีีสานในปััจจุุบััน เม็็ดปููน
เหล่่านี้้�เรีียกว่่า แคลครีีต หรืือคาลิิเช
(Calcrete or Caliche) ในช่่วงยุุค
ธรณีีกาลพบว่่า เม็็ดปููนเหล่่านี้้�จะถููก
พััดพาไปตามผิิวพื้้น� โดยกระแสน้ำำ��หลาก
จากนั้้น� ไปสะสมตััวในแอ่่งหรืือร่่อง ต่่อมา
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เมื่่อ� กลายเป็็นหิินจะมีีรููปลัักษณะคล้้ายกัับหิินกรวดมนเม็็ดปููน
ซึ่่ง� Wallace Lee นัักธรณีีวิทิ ยาชาวอเมริิกัันที่่�กรมรถไฟหลวง
จ้้างให้้มาสำำ�รวจค้้นหาแร่่เชื้้อ� เพลิิงธรรมชาติิในสยาม เรีียกว่่า
หิินกรวดมนลููกปราย (Buckshot Conglomerate) (Lee,
1923) ส่่วน Ward and Bunnag, 1964 และ Chonglakmani
and Sattayarak, 1978 เรีียกว่่า Caliche-siltstone Pebble
Calcareous Conglomerate และหิินกรวดมนกระเปาะปููน
(Lime-nodule Conglomerate) ตามลำำ�ดัับ และทั้้�งสาม
รายงานต่่างก็็ระบุุว่่า ในชั้้น� หิินกรวดมนที่่�กล่า่ วมานี้้� มัักจะพบ
เศษซากดึึกดำำ� บรรพ์์ ฝัั ง อยู่่� ภ ายในเนื้้� อ หิิ น (รููปที่่� 5)
หิินกรวดมนกระเปาะปููนนี้้�จะถููกละลายชะล้้างแร่่แคลไซต์์
ออกไปได้้ไม่่ยากเช่่นเดีียวกัับหิินปููนทั่่�วไป

หิินทรายของหมวดหิินพระวิิหารและภููพานจะมีีความ
แตกต่่างจากหิินทรายในหมวดหิินอื่่�น ไม่่ใช่่เฉพาะเรื่่�องสีี
เท่่านั้้น� แต่่เม็็ดทรายจะมีีขนาดหยาบกว่่า ชั้้น� หิินจะมีีความหนา
มากกว่่า มีีการต่่อเนื่่อ� งด้้านข้้างมากกว่่า พบมีีชั้น�้ เฉีียงระดัับ
มากกว่่าและหนากว่่า นอกจากนั้้�น ในหมวดหิินภููพาน
จะมีีลัักษณะเด่่นเฉพาะตััวคืือ จะเป็็นหิินทรายปนกรวด
โดยเม็็ดกรวดมัักจะวางตััวเป็็นแนว เป็็นแถวตามชั้้น� หิิน และ
ชั้้�นเฉีียงระดัับ (ดัังรููปที่่� 5)

หิินกรวดมนก้้อนปููน

หิินทรายปนกรวดและชั้้�นเฉีียงระดัับ

หิินกรวดมนกระเปาะปููน

หิินทราย และชั้้�นเฉีียงระดัับขนาดใหญ่่

รููปที่่� 5 ลัักษณะของเนื้้�อหิินของหิินบางชนิิดที่่�พบในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ได้้แก่่ หิินกรวดมนก้้อนปููนที่่�วางตััวอยู่่�ล่่างสุุด
� ักพบ
ของหมวดหิินห้้วยหิินลาด หิินทรายปนกรวดที่่เ� กิิดจากแม่่น้ำ�ำ� ประสานสายของหมวดหิินภููพาน หิินกรวดมนกระเปาะปููน ที่่มั
ในหมวดหิินน้ำำ�� พอง ภููกระดึึง เสาขััว และโคกกรวด รวมทั้้�งหิินทรายที่่�มีีชุุดชั้้�นเฉีียงระดัับใหญ่่มากที่่�เกิิดในทะเลทรายของ
หมวดหิินภููทอก
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ต่่อจากนั้้น� แผ่่นดิินอีีสานในอดีีตก็็กลายเป็็นแอ่่งน้ำำ��เค็็ม
มีีการสะสมตััวของเกลืือหิิน แร่่โพแทช และดิินเหนีียว
ของหมวดหิินมหาสารคาม ซึ่่�งค่่อยๆ กลายเป็็นทะเลทราย
มีีการสะสมตััวของทรายชั้้น� หนาที่่�มีชั้ี น�้ เฉีียงระดัับที่่�ใหญ่่มาก
(รููปที่่� 5) ของหมวดหิินภููทอก ซึ่่�งหมวดหิินมหาสารคามนั้้�น
จะไม่่โผล่่ให้้เห็็นบนผิิวดิิน เพราะชั้้�นเกลืือจะละลายไปหมด
ส่่วนหมวดหิินภููทอกนั้้น� พบเป็็นภููเขามีียอดราบเรีียบ บริิเวณ
จัังหวััดหนองคาย บึึงกาฬ และนครพนม ในขณะที่่�บริิเวณอื่่น�
จะพบเห็็นเป็็นเนิิน หรืือลานหิินเท่่านั้้�น

ได้้มุุดตััวลงใต้้ทวีีปลอเรเซีีย (Laurasia Plate) เมื่่อ� ประมาณ
50 ล้้านปีีมาแล้้ว ในขณะที่่�บริิเวณอื่่�นๆ ของประเทศเกิิด
การปริิแตกทรุุดตััวลงกลายเป็็นแอ่่งสะสมตะกอนระหว่่าง
ภููเขา เช่่น แอ่่งเชีียงใหม่่ ลำำ�ปาง เพชรบููรณ์์ พิิษณุุโลก
สุุพรรณบุุรีี เคีียนซา กระบี่่� และอีีกหลายแอ่่งในอ่่าวไทยนั้้�น
บริิเวณอีีสานกลัับถููกยกตััวสููงขึ้้น� เนื่่อ� งจากแนวรอยเลื่่อ� นที่่�
เคยทรุุดตััวลงให้้กำำ�เนิิดหมวดหิินห้้วยหิินลาด เคลื่่�อนตััว
กลัับด้้านกลายเป็็นรอยเลื่่อ� นย้้อน ดัันให้้ชั้น�้ หิินของกลุ่่�มหินิ โคราช
โก่่งงอขึ้้�นมา เกิิดโครงสร้้างรููปประทุุนและรููปประทุุนหงาย
กลายเป็็นเทืือกเขาภููพาน ส่่วนบริิเวณที่่�กลายเป็็นขอบ
ที่่�ราบสููงโคราชนั้้น� พบว่่านอกจากจะเกิิดการเคลื่่อ� นย้้อนของ
รอยเลื่่�อนเก่่าแล้้ว ยัังประกอบด้้วยการเคลื่่�อนตััวเฉืือนกััน
ของชั้้�นหิินทั้้�งสองด้้านในแนวระนาบด้้วย ทำำ�ให้้เกิิดการ
พลิิกเอีียงของชั้้น� หิิน และโครงสร้้างรููปประทุุนแบบขั้้น� บัันได
ด้้วย เช่่น แนวภููเขาตามภููหยวก ภููแลนคา ภููเม็็ง ช่่วงต่่อของ
จัังหวััดชััยภููมิิกัับขอนแก่่น (รููปที่่� 6 และ 7)

การกำำ�เนิิดภููเขาหิินทราย
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
หลัังจากการสะสมตััวของหมวดหิินภููทอกสิ้้�นสุุดลง
ประเทศไทยและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือในอดีีตก็็ได้้รัับ
อิิทธิิพลของการกำำ�เนิิดเทืือกเขาหิิมาลััย (Himalayan
Orogeny) อัันเนื่่�องมาจากการที่่�ทวีีปอิินเดีีย (India Plate)
ภาพจาก nps.gov

ภาพจาก geologypage.com

รอยเลื่่�อนปกติิ
(normal fault)

โครงสร้้างรููปประทุุน (anticline)

รอยเลื่่�อนย้้อน
(reverse fault)

รอยเลื่่�อนตามแนวระดัับ
(strike-slip fault)

แนวแตก
ขนานชั้้�นหิิน

แนวแตกจากแรงดึึง

แนวแตก
จากแรงเฉืือน

แนวแตกตั้้�งฉากชั้้�นหิิน

โครงสร้้างรููปประทุุนหงาย (syncline)

แนวแตก (Joint)

แนวแรงบีีบอััด

ภาพจาก geology.com

� บเห็็นได้้ในชั้้�นหิิน เช่่น โครงสร้้างชั้้�นหิินคดโค้้ง รอยเลื่่�อนที่่แ
� สดงถึึงการเคลื่่�อนที่่ข
� อง
รููปที่่� 6 ภาพโครงสร้้างทางธรณีีวิิทยาที่่พ
� ในชั้้�นหิิน แต่่ไม่่มีีการเคลื่่�อนที่่ข
� องชั้้�นหิินทั้้�งสองข้้าง
ชั้้�นหิินตามแนวรอยเลื่่�อน และแนวแตกที่่เ� กิิดขึ้้น
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� สดงลัักษณะ
รููปที่่� 7 แผนที่่แ
และที่่�ตั้้�งของภููเขาตามขอบ
� าบสููงโคราชด้้านตะวัันตก
ที่่ร
และพื้้� นที่่� ใ นบริิ เ วณที่่� อ ยู่่�
ใกล้้เคีียง

� าบสููงโคราช
ขอบที่่ร
ด้้านตะวัันตก
และภููเขาในรููปลัักษณะ
ต่่าง ๆ

หลัังจากนั้้น� จนถึึงปััจจุุบััน ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือก็็จะตกอยู่่ใ� นกระบวนการกััดเซาะผุุพัังทำำ�ลายโดยแม่่น้ำ��ทั้
ำ ง�้ สายเล็็ก
และสายใหญ่่ ทำำ�ให้้เกิิดรููปร่่างของภููเขาที่่�มีชื่่ี �อเรีียกตามลัักษณะปรากฏ (รููปที่่� 8) เช่่น เขาสัันอีีโต้้ หรืือเขาเควสต้้า (Cuesta)
ได้้แก่่ ภููเขาที่่�มีด้ี า้ นหนึ่่ง� ชัันและขรุุขระ อีีกด้า้ นหนึ่่ง� ค่่อนข้้างราบเรีียบ และมีีมุุมเอีียงน้้อยกว่่า 20 องศา เช่่น เขาอีีโต้้ จัังหวััด
ปราจีีนบุุรีี เขายายเที่่�ยง จัังหวััดนครราชสีีมา (รููปที่่� 9) เป็็นต้้น
ภููเขาหนอกวััว (hogback)

รููปที่่� 8 ลัักษณะและชื่่�อเรีียก
ของภูู เขาในภาคตะวัั นออก
� น
เฉีย
ี งเหนืือที่่ขึ้
้� กัับการวางตััว
ของชั้้�นหิินที่่�ประกอบขึ้้�นเป็็น
ภููเขานั้้�น

ภาพจาก oeit.mit.edu

ภููเขาสัันอีีโต้้ (cuesta)
ภาพจาก blog.ulverstonvictoria.cumbria.sch.uk

ลัักษณะของภููเขาและชื่่�อเรีียก
สููง >> ยาว

������������

สููง <<< ยาว

สููง ~ ยาว

เนิินยอดป้้าน

ที่่�ราบสููง

ภููเขายอดราบ

butte

plateau

mesa
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� งในทิิวเขาสัันกำำ�แพง
กลุ่่�มเขาสัันอีีโต้้ เขายายเที่่ย

ภาพจาก khoratgeopark.com

ภููหลวง

ภููหอ

ภาพจาก paapaii.com

� ิวเขาสัันกำำ�แพง จัังหวััดนครราชสีีมา และภาพเปรีียบเทีียบระหว่่าง
รููปที่่� 9 ภาพถ่่ายแสดงกลุ่่�มของเขาสัันอีีโต้้ (Cuesta) ที่่ทิ
ภููหอ ซึ่ง
่� เป็็นเขายอดเรีียบขนาดเล็็กเรีียกว่่า เนิินยอดป้้าน (Butte) กัับภููหลวงเทืือกยาวยอดเรีียบ เรีียกว่่า ภููเขายอดราบ (Mesa)
� มีีภููยองภูู ยอดเขาแบนเล็็กมองเห็็นได้้หลัังภููหอทัับอยู่่�บนยอดอีีกทีีหนึ่่�ง
ซึ่่ง

สำำ�หรัับภููเขาที่่�ประกอบขึ้้น� ด้้วยชั้้น� หิินที่่�วางตััวในแนวราบ
หรืือเกืือบราบ จะมีีชื่่อ� เรีียกที่่�ขึ้้น� กัับสััดส่่วนระหว่่างความยาว
ของยอดเขากัับความสููงของภููเขา 3 ชื่่อ� ได้้แก่่ เนิินยอดป้้าน
(Butte: มีีความยาวน้้อยกว่่าความสููง) อาทิิ ภููหอ จัังหวััด
เลย ภููสะเภา ภููผาจิิต จัังหวััดชััยภููมิิ เป็็นต้้น ภููเขายอดเรีียบ
(Mesa: มีีความยาวพอๆ กัับความสููง) เช่่น ภููกระดึึง ภููหลวง
จัังหวััดเลย ภููเขีียว จัังหวััดชััยภููมิิ ส่่วนประเภทที่่�สามมีีชื่่อ� ว่่า
ที่่�ราบสููง (Plateau: มีีความยาวมากกว่่าความสููงหลายสิิบเท่่า)

สำำ�หรัับชื่่�อที่่�เราได้้พบเห็็น ได้้ยิินบ่่อยคืือ ที่่�ราบสููงโคราชนั้้�น
ปััจจุุบัันมีีการทัักท้้วงว่่าเป็็นชื่่�อที่่�ไม่่ถููกต้้อง เพราะไม่่เข้้ากัับ
คำำ�จำำ�กััดความ คำำ�เรีียกที่่�เหมาะสมกว่่าควรจะเป็็น แผ่่นดิินสููง
โคราช (Khorat Highland) ส่่วนที่่�ราบสููงที่่�เข้้ากัับคำำ�นิิยาม
ที่่�อยู่่�ใกล้้ไทยมากที่่�สุุดก็็คืือ ที่่�ราบสููงโบละเวน (Bolaven
Plateau) (ยาว 80 กิิโลเมตร สููงจากพื้้�นราบ 800 เมตร)
ที่่�แขวงจำำ�ปาสััก ลาว

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

สำำ�หรัับภููเขาที่่�ประกอบขึ้้�นด้้วยชั้้�นหิินคดโค้้งนั้้�นแบ่่ง
ได้้เป็็นสองประเภทคืือ ภููเขาที่่�มีชั้ี น้� หิินเอีียงเทออกจากยอด
หรืือภููเขาที่่�เกิิดจากโครงสร้้างรููปประทุุน เช่่น เขาสวนกวาง
จัังหวััดขอนแก่่น ภููฮ่่อม จัังหวััดอุุดรธานีี และภููพระ ภููเพ็็ก
ภููผาเหล็็ก จัังหวััดสกลนคร เป็็นต้้น
ภููเขาที่่�เกิิดจากโครงสร้้างรููปประทุุนบางแห่่งมัักจะมีี
แนวแตกในชั้้�นหิินบริิเวณแกนกลางของการคดโค้้ง ทำำ�ให้้
ชั้้น� หิินถููกกััดเซาะได้้ง่า่ ย จึึงมัักจะกลายเป็็นที่่�ราบอยู่่ภ� ายใน
ภููเขาที่่�เรีียกว่่า โครงสร้้างรููปประทุุนแตกกลาง (Breached
Anticline) เช่่น โครงสร้้างรููปประทุุนกุุฉิินารายณ์์ (เขาวง)
สหััสขัันธ์์ คำำ�ม่ว่ ง จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� ตาดภููวง จัังหวััดสกลนคร
เป็็นต้้น
ภููเขาที่่�เกิิดจากโครงสร้้างรููปประทุุนหงาย ได้้แก่่ ภููเขา
ที่่�มีชั้ี น้� หิินเอีียงเทลงหาใจกลางของภููเขา เช่่น ภููเวีียง จัังหวััด
ขอนแก่่น ภููเก้้า จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู ภููกระดึึง ภููหลวง
จัังหวััดเลย ภููวััว จัังหวััดบึึงกาฬ และภููลัังกา จัังหวััดนครพนม
ภููเขาที่่�มีีโครงสร้้างชั้้�นหิินรููปประทุุนหงายนั้้�น หากมองจาก
ผิิวดินิ ในตำำ�แหน่่งที่่�ไกลออกไปแล้้ว อาจเห็็นเป็็นภููเขายอดเรีียบ
หรืือเขาสัันอีีโต้้ก็เ็ ป็็นได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ภููกระดึึง ภููหลวง
และภููลัังกา ซึ่่ง� ชั้้น� หิินบริิเวณขอบเขามีีมุุมเอีียงเทที่่�น้อ้ ยมาก
ทำำ�ให้้ใจกลางของโครงสร้้างกัับขอบมีีระดัับความสููงเกืือบจะ
เท่่ากััน
อิิทธิิพลของการเกิิดเทืือกเขาหิิมาลััยที่่�มีต่ี อ่ ชั้้น� หิินของ
กลุ่่�มหิินโคราชนั้้�น นอกจากจะทำำ�ให้้เกิิดการคดโค้้งแล้้ว
ยัังทำำ�ให้้เกิิดรอยแตกในชั้้�นหิิน ซึ่่�งหากมีีการเคลื่่�อนตััวของ
ชั้้�นหิินที่่�อยู่่�สองข้้างของแนวดัังกล่่าวจะเรีียกว่่า รอยเลื่่�อน
(Fault) ซึ่่ง� แบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภท ถ้้าเป็็นการเคลื่่อ� นตััว
ในแนวดิ่่�ง จะเรีียก รอยเลื่่�อนปกติิ (Normal Fault) หรืือ
รอยเลื่่อ� นย้้อน (Reverse Fault) ขึ้้น� กัับทิิศทางการเคลื่่อ� นตััว
ของชั้้�นหิินที่่�อยู่่�ด้้านบนและด้้านล่่างของระนาบรอยเลื่่�อน
หากชั้้�นหิินเคลื่่�อนตััวในแนวราบ จะเรีียกว่่า รอยเลื่่�อนตาม
แนวระดัับ (Strike-Slip Fault) (รููปที่่� 6) รอยเลื่่�อนเหล่่านี้้�
มีีขนาดต่่างกััน ตั้้�งแต่่ขนาดเล็็กมากมองแทบไม่่เห็็น หรืือ
ใหญ่่ขึ้้�นมา และมีีการเคลื่่�อนตััวหลายเมตรระหว่่างชั้้�นหิิน
สองข้้าง หรืือมีีขนาดมหึึมา เช่่น รอยเลื่่�อนท่่าแขก-เซโปน
(Tha Kaek-Xe Pon Fault) ที่่�วางตััวในแนวตะวัันตก
������������

เฉีียงเหนืือ - ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ตามลำำ�น้ำำ��โขงที่่�พาดผ่่าน
ลาวตอนกลาง จัังหวััดบึึงกาฬ จัังหวััดนครพนม ไปถึึงลาวใต้้
รวมความยาวกว่่า 300 กิิโลเมตร
ในกรณีีที่่ชั้� น�้ หิินแตกออก แต่่ไม่่มีกี ารเคลื่่อ� นตััวของหิิน
ตามแนวแตกดัังกล่่าว นัักธรณีีวิิทยาแบ่่งพวกนี้้�ออกได้้เป็็น
2 จำำ�พวก พวกที่่�แตกมีีรููปแบบเป็็นระบบขนานกััน โดยอาจ
วางตััวเป็็นมุุมฉากซึ่่�งกัันและกััน หรืือทำำ�มุุมกัันประมาณ
30 - 60 องศา รอยแตกเช่่นนี้้�เรีียกว่่า แนวแตก (Joint)
(รููปที่่� 6) แต่่หากแตกแบบไม่่มีีระบบ จะเรีียกว่่า รอยแตก
(Fracture)
ถึึงแม้้ว่า่ จะไม่่มีกี ารเคลื่่อ� นตััวของชั้้น� หิินตามรอยแยก
ของแนวแตกก็็ตาม แต่่แนวแตกสามารถเกิิดขึ้้�นคลุุมพื้้�นที่่�
เป็็นบริิเวณกว้้าง ขึ้้น� กัับชนิิดของแรงกระทำำ� ทำำ�ให้้แนวแตกนี้้�
มีีบทบาทสำำ�คััญในด้้านกััดเซาะผุุพัังทำำ�ลาย รวมทั้้�งด้้าน
เสถีียรภาพของชั้้�นหิิน หน้้าผา และภููเขา เพราะแนวแตก
เหล่่านี้้�จะเป็็นตััวเร่่งให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงของเนื้้�อหิินและ
ชั้้�นหิินทั้้�งในด้้านกายภาพและเคมีี จนอาจทำำ�ให้้แนวแยก
ที่่�มีีความกว้้างไม่่ถึึงมิิลลิิเมตรในช่่วงเริ่่�มต้้น กลายเป็็น
ร่่องกว้้างกว่่า 1 เมตร และลึึกถึึงสิิบเมตรได้้ ตััวอย่่างเช่่น
หิินร่่องกล้้า จัังหวััดพิิษณุุโลก มอหิินขาว จัังหวััดชััยภููมิิ
หิินสามวาฬ และถ้ำำ��นาคา จัังหวััดบึึงกาฬ เป็็นต้้น
สรุุป
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของไทยเป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� ปี ระวััติิ
ความเป็็นมาทางธรณีีวิิทยาแตกต่่างจากภููมิิภาคอื่่�นๆ ของ
ประเทศ ทั้้�งในด้้านที่่�มีีอายุุอ่่อนกว่่า และมีีความรุุนแรงใน
ด้้านธรณีีแปรสััณฐานน้้อยกว่่ามาก ทำำ�ให้้ธรณีีวิิทยาของ
แผ่่นดิินอีีสานมีีความซัับซ้้อนน้้อยกว่่า แม้้เทืือกเขาบางบริิเวณ
จะเกิิดจากการคดโค้้งของชั้้�นหิินบ้้าง แต่่ส่่วนใหญ่่แล้้วจะ
มีีลัักษณะเป็็นภููเขาที่่�มีียอดค่่อนข้้างราบเรีียบ หรืือเอีียงเท
ไปด้้านใดด้้านหนึ่่�งเพีียงเล็็กน้้อย และบนยอดเขาเกืือบ
ทั้้�งหมดจะมีีหิินทรายปิิดอยู่่�ข้้างบน เพราะมีีความคงทนต่่อ
การกััดเซาะผุุพัังทำำ�ลายมากกว่่าหิินโคลนและหิินทรายแป้้ง
ที่่�แทรกสลัับอยู่่� การที่่�มีหิี นิ ปููนชั้้น� หนาที่่�เกิิดจากการสะสมตััว
ในทะเลอยู่่�เฉพาะบริิเวณด้้านตะวัันตกของที่่�ราบสููงโคราช
ทำำ�ให้้บริิเวณเกืือบทั้้ง� หมดของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือไม่่มีถ้ำี �ำ�
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ที่่�มีีระบบซัับซ้้อน ไม่่มีีถ้ำำ��ที่่�มีีหิินงอก-หิินย้้อยอยู่่�ภายใน แต่่มีีถ้ำำ�� โพรง หรืือชะโงกผา ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้โดยอาศััยกระบวนการ
ทางธรณีีวิิทยา 3 อย่่างคืือ เริ่่�มต้้นจากการละลายของปููนในหิินกรวดมนกระเปาะปููนโดยน้ำำ��ใต้้ดิิน จากการกััดเซาะของ
ธารน้ำำ��ใต้้ดิิน หรืือธารน้ำำ��บนผิิวดิินที่่�กััดเซาะชั้้�นหิินที่่�มีีความคงทนน้้อยกว่่าออกไป เช่่น ระหว่่างหิินโคลนกัับหิินทราย หรืือ
หิินทรายสองชนิิดที่่�มีีคุุณสมบััติิทางเคมีีหรืือกายภาพต่่างกััน และประการสุุดท้้ายคืือ เริ่่�มต้้นและได้้รัับอิิทธิิพลจากการผุุพััง
ตามแนวแยก (รููปที่่� 10)
รููปที่่� 10 ภาพแสดงชั้้�นหิิน
� ความคงทน
ของหมวดหิินที่่มีี
ต่่อการกััดเซาะผุุพัังทำำ�ลาย
มากกว่่ า วางอยู่่�บนชั้�้ นหิิ น
� ความคงทน
ของหมวดหิินที่่มีี
น้้อยกว่่า ได้้แก่่ หมวดหิิน
พระวิิหารบนหมวดหิินภููกระดึึง
แ ล ะ ห ม ว ด หิิ น ภูู พ า น บ น
หมวดหิินเสาขััว

หมวดหิินภููพานวางอยู่่�บนหมวดหิินเสาขััว

โพรง... ในหิินทราย วััดภููทอก อำำ�เภอศรีีวิิไล จัังหวััดบึึงกาฬ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถ้ำำ�� ใหญ่่ภููสิิงห์์ อำำ�เภอเมืืองบึึงกาฬ จัังหวััดบึึงกาฬ

หิินสามวาฬ อำำ�เภอเมืืองบึึงกาฬ จัังหวััดบึึงกาฬ
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ตะกอนถ้ำ�
และประติมากรรมถ้ำ�
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ และนางสาวญาดารัักษ์์ วิิลุุนกิิจ

บทคัดย่อ
ตะกอนถ้ำำ�� และประติิมากรรมถ้ำำ��เป็็นวััสดุุหรืือสารประกอบที่่�เกิิดในถ้ำำ�� แบ่่งออกได้้
เป็็น 2 ประเภทใหญ่่ ตามชนิิดวััสดุุ หรืือสารที่่�ประกอบขึ้้�นเป็็นตะกอนถ้ำำ�� คืือ
1) ตะกอนที่่�ไม่่ใช่่สารหิินปููน ได้้แก่่ ตะกอนดิินเหนีียว ทราย กรวด และเศษหิิน
� ก
ที่่ถู
ู กระแสน้ำำ��พัั ดพาเข้้ามาในถ้ำำ�� รวมทั้้�งเศษหิินที่่เ� กิิดจากการพัั งถล่่มของเพดาน
หรืือผนัังถ้ำำ�� 2) ตะกอนที่่เ� กิิดจากสารหิินปููนหรืือสารคาร์์บอเนต ได้้แก่่ ตะกอนถ้ำำ��
ที่่�เกิิดในหิินปููน หิินโดโลไมต์์ และหิินอ่่อน ตะกอนถ้ำำ��ประเภทนี้้� เราจะรู้้�จัักกััน
ในนามหิินงอก หิินย้้อยนั่่�นเอง หรืืออาจจะกล่่าวได้้ว่่าเป็็นประติิมากรรมถ้ำำ��
เพราะมัักจะก่่อให้้เกิิดเป็็นปรากฏการณ์์ที่แ
่� ปลกประหลาดหรืือสวยงาม ตะกอนถ้ำำ��
ที่่�เป็็นคาร์์บอเนตนี้้�แบ่่งย่่อยได้้อีีก 3 ประเภท คืือ (1) ประเภทที่่�เกิิดจากน้ำำ��หยด
และน้ำำ��ไหล เช่่น หลอดหิินย้้อย หิินย้้อย ม่่านหิินย้้อย หิินงอก เสาหิิน และ
� ำ��ขััง
หิินน้ำำ��ไหล (2) ประเภทที่่�เกิิดใต้้ระดัับน้ำำ�� ได้้แก่่ ตะกอนถ้ำำ��ที่่�เกิิดในแอ่่งที่่มีีน้ำ
� ป
ตามพื้้� นถ้ำำ�� เช่่น ทำำ�นบหิินปููน ไข่่มุก
ุ ถ้ำำ�� และ (3) ประเภทที่่มีีรู
ู ร่่างไม่่แน่่นอน ได้้แก่่
� ก
ตะกอนถ้ำำ��ที่่มั
ั มีีลัักษณะรููปร่่างแปลก หรืือมีีการเกิิดแตกต่่างไปจาก 2 ประเภทแรก
โดยทั่่�วไป มัักได้้รัับอิิทธิิพลจากปััจจััยอื่่�นร่่วมด้้วย เช่่น หิินปููนเกลีียว หิินลููกตุ้้�ม
ดอกไม้้ถ้ำ��ำ หิินภููเขาไฟพวงองุ่่�น และน้ำำ��นมพระจัันทร์์
่ นแปลง
คำ�สำ�คัญ: ตะกอนถ้ำ�, ประติมากรรมถ้ำ�, ประเภทตะกอนถ้ำ�, การเปลีย
สภาพอากาศโบราณ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

บทนำำ�
ถ้ำำ��เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่�่มีีความสวยงาม
และมีีความเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว จากข้้อมููลการ
สำำ�รวจถ้ำำ��พบว่่า ประเทศไทยนั้้�นมีีถ้ำำ��จำำ�นวนมาก
ที่่�มีีศัักยภาพสููงในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เนื่่�องจากประติิมากรรมถ้ำำ��มีีความโดดเด่่นสวยงาม
และถ้ำำ��มีีคุุณค่าด้
่ า้ นต่่างๆ ที่่ห� ลากหลาย ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ด้้านโบราณคดีี ด้้านชีีววิิทยา ด้้านซากดึึกดำำ�บรรพ์์
เป็็ น ต้้ น ตัั ว อย่่ า งถ้ำำ�� ที่่� มีี ความโดดเด่่ น ด้้ า น
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ได้้แก่่ ถ้ำำ��เขาช้้างหาย จัังหวััดตรััง
(รููปที่่� 1) ถ้ำำ��คลััง จัังหวััดกระบี่่� ถ้ำำ��พญานาคราช
จัังหวััดขอนแก่่น (รููปที่่� 2) ถ้ำำ��แก้้วโกมล จัังหวััด
แม่่ฮ่อ่ งสอน ถ้ำำ��ละว้้า จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ��ที่่มีี� ความ
สวยงามเหล่่านี้้� กว่่าจะปรากฏเป็็นประติิมากรรม
ถ้ำำ��ที่่�สวยงามให้้เห็็นในปััจจุุบััน ต้้องใช้้เวลานัับแสน
นัับล้้านปีี ผ่่านกระบวนการทางธรณีีวิิทยาที่่�ซัับซ้้อน
ดัังนั้้�น ผู้้�เข้้าไปใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��ในด้้านต่่างๆ ควร
มีีความรู้้� ความเข้้าใจ ตระหนัักร่่วมกัันในการรัักษา
และหวงแหนทรััพยากรถ้ำำ��ดัังกล่่าวให้้คงอยู่่�อย่่าง
ยั่่�งยืืนสู่่�รุ่่�นหลัังต่่อไป
รููปที่่� 1 ประติิมากรรมถ้ำำ�� ที่่�สวยงามที่่�พบภายในถ้ำำ��
เขาช้้างหาย จัังหวััดตรััง

รููปที่่� 2 ประติิมากรรมถ้ำำ�� (รููปซ้้ายและรููปกลาง) และ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ปะการััง (รููปขวา) ที่่�พบภายในถ้ำำ��
พญานาคราช จัังหวััดขอนแก่่น
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การแบ่่งประเภทตะกอนถ้ำำ��
ตามชนิิดวััสดุุ
ในการแบ่่งประเภทถ้ำำ��นั้้�นสามารถแบ่่งได้้หลายประเภท
ขึ้้น� อยู่่�กัับเกณฑ์์ที่นำ�่ �ำ มาใช้้ โดยขึ้้น� อยู่่�กัับวััตถุปร
ุ ะสงค์์ของผู้้�ใช้้
เป็็นหลััก ได้้แก่่ การแบ่่งประเภทถ้ำำ��ตามชนิิดหิิน แบ่่งออกเป็็น
ถ้ำำ��หิินปููน ถ้ำำ��ยิิปซััม ถ้ำำ��หิินทราย ถ้ำำ��ลาวา การแบ่่งประเภท
ถ้ำำ��ตามลัักษณะสััณฐานของถ้ำำ��และรููปทรงโครงสร้้างทาง
เรขาคณิิต แบ่่งออกเป็็นถ้ำำ��แนวระนาบ ถ้ำำ��แนวตั้้�ง และ
ระบบถ้ำำ�� การแบ่่งประเภทถ้ำำ��โดยใช้้ช่ว่ งเวลาของการเกิิดหิิน
แบ่่งออกเป็็นถ้ำำ��ปฐมภููมิิ ถ้ำำ��ทุุติยิ ภููมิิ และถ้ำำ��ตติิยภููมิิ การแบ่่ง
ประเภทถ้ำำ��ที่่�นิิยมใช้้กัันแพร่่หลายคืือ การแบ่่งตามลัักษณะ
การเกิิด ประกอบด้้วยถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากการละลาย ถ้ำำ��ลาวา
ถ้ำำ��ทููฟา ถ้ำำ��ทะเล ถ้ำำ��กองหิินถล่่ม ถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากแผ่่นดิินไหว
ถ้ำำ��ธารน้ำำ��แข็็ง และถ้ำำ��ดิิน

ไปละลายเนื้้�อหิินปููนจนได้้สารละลายชนิิดใหม่่ขึ้้�นมา คืือ
สารแคลเซีียมไบคาร์์บอเนต ซึ่่ง� สารนี้้�ถ้ามีี
้ ความเข้้มข้้นมากๆ
และมีีการระเหยของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกไป ก็็จะ
เกิิดการตกผลึึกหรืือตกตะกอนเป็็นแร่่แคลไซต์์ขึ้�้นมาใหม่่
ในรููปร่่างและรููปแบบต่่างๆ ได้้ ซึ่่�งตะกอนถ้ำำ��ประเภทนี้้�เรา
จะรู้้�จัักกัันในนามหิินงอก หิินย้้อย นั่่�นเอง หรืืออาจจะกล่่าว
ได้้ว่่าเป็็น “ประติิมากรรมถ้ำำ�� ” เพราะมัักจะก่่อให้้เกิิดเป็็น
ปรากฏการณ์์ที่่�แปลกประหลาด หรืือสวยงาม เช่่น หิินงอก
หิินย้้อย หิินน้ำำ��ไหล

การแบ่่งประเภทตะกอนถ้ำำ��ก็็เช่่นกััน ในครั้้ง� นี้้�จะทำำ�การ
แบ่่งประเภทตามชนิิดของวััสดุุหรืือสารที่่�เป็็นส่่วนประกอบ
ของประติิมากรรมถ้ำำ�� ตามรายละเอีียดดัังนี้้�

1) ประเภทที่่เ� กิิดจากน้ำำ��หยดและน้ำำ�� ไหล (Dripstone
and Flowstone Forms) เกิิดจากน้ำำ��ที่่มีี� สารหิินปููนละลายอยู่่�
ไหลหรืือหยดมาตามเพดานถ้ำำ�� เมื่่อ� ตกผลึึกใหม่่ก็จ็ ะกลายเป็็น
หลอดหิินย้้อย (Soda Straw) หิินย้้อย (Stalactite) หรืือม่่าน
หิินย้้อย (Draperies) ส่่วนน้ำำ��ที่่�หยดลงมาที่่�พื้้�นก็็จะเกิิดการ
พอกตััวจนสููงขึ้้น� จนกลายเป็็นหิินงอก (Stalagmite) เมื่่อ� เกิิด
ต่่อเนื่่อ� งกัันนานๆ เข้้า หิินย้้อยและหิินงอกก็็จะมาบรรจบกััน
คล้้ายเสาที่่เ� ชื่่อ� มจากพื้้�นถ้ำำ��กัับเพดานถ้ำำ�� มีีชื่่�อเรีียกเฉพาะว่่า
เสาหิิน (Column) ส่่วนน้ำำ��ที่่�ไหลซึึมเข้้ามาจากผนัังถ้ำำ��ใน
ด้้านข้้างก็็จะก่่อตััวเป็็นหิินน้ำำ��ไหล (Flowstone Sheets)

• การแบ่่งประเภทตะกอนถ้ำำ��ตามชนิิดวััสดุุ
ตะกอนถ้ำำ��และประติิมากรรมถ้ำำ�� (Speleothems)
ส่่วนใหญ่่เป็็นแร่่ทุติุ ยิ ภููมิที่ิ เ�่ กิิดในถ้ำำ�� มัักมีีความสวยงาม และ
มีีลัักษณะที่่�แปลกตา สามารถแบ่่งตามชนิิดของวััสดุุ หรืือ
สารที่่�เป็็นตะกอนถ้ำำ�� หรืือแร่่ที่�่พบในถ้ำำ�� แบ่่งออกเป็็น 2
ประเภทใหญ่่ คืือ
ตะกอนที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ส ารหิิ น ปูู น (Non-carbonate
Formation) ได้้แก่่ ตะกอนดิินเหนีียว ทราย กรวด และ
เศษหิินที่่�ถููกกระแสน้ำำ��พััดพาเข้้ามาในถ้ำำ��รวมทั้้�งเศษหิินที่่�
เกิิดจากการพัังถล่่มของเพดานหรืือผนัังถ้ำำ��ซึ่่�งในที่่�นี้้� จะไม่่
ขอกล่่าวในรายละเอีียด
ตะกอนที่่�เกิิดจากสารหิินปููนหรืือสารคาร์์บอเนต
(Carbonate) สำำ�หรัับตะกอนถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากสารหิินปููนนี้้�
แท้้จริิงแล้้วก็็คืือ แร่่ในถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นสารหิินปููน หรืือสารคาร์์บอเนต
นั่่�นเอง ตะกอนถ้ำำ��ประเภทนี้้�จะเกิิดจากน้ำำ��ที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรด

ประเภทของตะกอนถ้ำำ��หรืือแร่่ที่เ่� กิิดจากสารคาร์์บอเนต
ในถ้ำำ��หิินปููน แบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภท คืือ

2) ประเภทที่่� เ กิิ ดใต้้ ร ะดัั บน้ำ�ำ� (Sub-aqueous
Forms) ได้้แก่่ ตะกอนถ้ำำ��ที่่�เกิิดในแอ่่งที่่�มีีน้ำำ��ขัังตามพื้้�นถ้ำำ��
เช่่น ทำำ�นบหิินปููน (Rimstone Dam/Rimstone Pool) ซึ่่�ง
จะเกิิดจากการที่่�มีีน้ำำ��ไหลผ่่านออกมาจากผนัังถ้ำำ��เป็็นเวลา
นานๆ จนมีีการพอกตััวเป็็นแอ่่งหลายชั้้�นซ้้อนกััน มีีรููปร่่าง
คล้้ายนาขั้้�นบัันได ซึ่่�งในบางถ้ำำ��จะมีีน้ำำ��ขัังในฤดููฝน ยกเว้้น
ถ้ำำ��ที่่�เก่่ามากแล้้วจะมีีลัักษณะที่่�แห้้งและมีีฝุ่่�นจัับ ถ้้าแอ่่งน้ำำ��
ในถ้ำำ��มีีน้ำำ��ขัังเป็็นเวลานานก็็อาจทำำ�ให้้เกิิดการพอกตััวของ
สารหิินปููนรอบๆ เม็็ดดิินเม็็ดทราย กลายเป็็นไข่่มุุกถ้ำำ��
(Cave Pearl) ได้้ หรืือเกิิดเป็็นผลึึกแร่่แคลไซต์์ที่่�พบเห็็นได้้
บ่่อยๆ คืือผลึึกที่่�มีีรููปเหมืือนรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีียกปููน
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แต่่ถ้้ามีีลัักษณะแท่่งหรืือปลายแหลมจะเรีียก แร่่ฟัันหมา
(Dog-tooth Spar) ปกติิมีีสีีขาว หรืือไม่่มีีสีี หรืืออาจเป็็น
ผลึึกแร่่แคลไซต์์เคลืือบตามผนัังถ้ำำ��ด้้านล่่างที่่�เคยมีีน้ำำ��ขัังก็็
จะเกิิดเป็็นผลึึกเคลืือบผนัังถ้ำำ��ได้้เช่่นกััน

กระแสลมในถ้ำำ�� หรืือหิินลููกตุ้้�ม จะได้้รัับอิิทธิิพลจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของระดัับน้ำำ��ที่่�ท่่วมหิินย้้อยที่่�อยู่่�ใกล้้พื้้�นถ้ำำ��
นอกจากนั้้�นอาจได้้รับั อิิทธิิพลจากอุุณหภููมิแิ ละความชื้้น� เช่่น
แร่่อะราโกไนต์์ (Aragonite) ซึ่่ง� มีีลัักษณะคล้้ายแปรงล้้างขวด
มัักพบในโถงถ้ำำ��ที่่ค่� อ่ นข้้างแห้้ง นอกจากนั้้�นยัังพบว่่ามีีรูปร่
ู า่ ง
แปลกๆ ชนิิดอื่่น� อีีก เช่่น ไข่่มุกุ น้้อยหน่่า หิินภููเขาไฟพวงองุ่่�น
(Botryoidal Forms) น้ำำ��นมพระจัันทร์์ (Moon Milk) ดอกไม้้ถ้ำำ��
(Anthrodite) ซึ่่�งมีีการเกิิดที่่�ซัับซ้้อน ยากต่่อการอธิิบาย
ภาพจำำ�ลองตะกอนถ้ำำ��แสดงดัังรููปที่่� 3

� ปู ร่่างไม่่แน่่นอน (Erratic Forms) ได้้แก่่
3) ประเภทที่่มีีรู
ตะกอนถ้ำำ�� ที่่� มัั ก มีีลัั ก ษณะรูู ปร่่ า งแปลก หรืื อ มีีการเกิิ ด
ที่่ต่� า่ งไปจาก 2 ประเภทแรก มัักได้้รับั อิิทธิิพลจากปััจจััยอื่่น�
เช่่น หิินปููนเกลีียว (Helictite) คาดว่่าจะได้้รัับอิิทธิิพลจาก
รอ

ยแ

ตก

รอ

ยแ

ตก

ก

แต

รอย

6

1

4

9
3

5

2

10

8

ตะกอนถ้ำ� (Speleothem)

7

Yadarak Wilunkij (2017)

1

หินย้อย (Stalactite)

2

หินงอก (Stalagmite)

3

เสาหิน (Column)

5

หินน้ำ�ไหล (Flowstone)

6

ม่านหินย้อย (Drapery)

7

ทำ�นบหินปูน (Rimstone)

9

หินย้อยหลอดโซดา (Soda Straw)

10

4

หินปูนเกลียว (Helictite)

8

ไข่มุกถ้ำ� (Cave Pearl)

รอยริ้วน้ำ�ไหล (Scallop)

รููปที่่� 3 ภาพจำำ�ลองตะกอนถ้ำำ�� ชนิิดต่่าง ๆ ที่่�มัักพบภายในถ้ำำ�� หิินปููน
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ตะกอนถ้ำำ��ที่่�พบได้้บ่อ
่ ย
ภายในถ้ำำ��หิินปููน
ตััวอย่่างของประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่พ� บได้้บ่อ่ ยในถ้ำำ��หิินปููน
ได้้แก่่ หลอดหิินย้้อย หิินย้้อย หิินงอก เสาหิิน หิินน้ำำ��ไหล
ม่่านหิินย้้อย ทำำ�นบหิินปููน โล่่หินิ ปููน หิินปููนกลม หิินปููนเกลีียว
ไข่่มุุกถ้ำำ�� หิินลููกตุ้้�ม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) หลอดหิินย้้อย (Soda Straw) คืือสารหิินปููนที่่จั� บั ตััว
เป็็นหลอดหรืือท่่อย้้อยลงมาจากเพดานถ้ำำ�� แร่่แคลไซต์์
ที่่เ� กิิดขึ้้น� จะมีีการเรีียงตััวของผลึึกในแนวยาวและย้้อยลงมา
ทำำ�ให้้มีีความยาวเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ดููคล้้ายหลอดกลวงที่่�มีีน้ำ��ำ
หยดออกมา
2) หิินย้้อย (Stalactite) คืือ ตะกอนหิินปููนที่่�จัับตััว
เป็็นแท่่งหรืือแผ่่นย้้อยลงมาจากเพดานถ้ำำ�� เกิิดจากน้ำำ��ใต้้ดินิ
ที่่�มีีหิินปููนละลายอยู่่� หยดลงมาจากรอยแตกบนเพดานถ้ำำ��
และเมื่่�อน้ำำ��มีีการสููญเสีียก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกไป
ก็็จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นแร่่แคลไซด์์เริ่่�มสะสมตััวทีีละน้้อยและ
จะพอกยาวลงมาจากเพดานเรื่่อ� ยๆ โดยปกติิมักั จะมีีลัักษณะ
เป็็นหลอดกลวงอยู่่�ตรงกลาง
3) หิินงอก (Stalagmite) คืือ ตะกอนหิินปููนที่่จั� บั ตััว
เป็็นแท่่งสููงขึ้้น� ไปจากพื้้�นถ้ำำ��ขึ้้น� ไปหาเพดานถ้ำำ�� เกิิดเนื่่อ� งจาก
หยดน้ำำ��ที่่ไ� หลออกมาจากหิินย้้อยหล่่นถึึงพื้้�นถ้ำำ�� ก็็จะเกิิดการ
สููญเสีียคาร์์บอนไดออกไซด์์ จึึงทำำ�ให้้แร่่แคลไซต์์เกิิดการ
สะสมตััวและค่่อยๆ สููงขึ้้�นจากพื้้�นถ้ำำ��
4) เสาหิิน (Column) คืือ ลัักษณะของหิินที่่เ� ป็็นแท่่ง
หรืือเสายาวจากพื้้�นถ้ำำ�� จรดเพดานถ้ำำ�� เกิิดจากหิินงอกหิินย้้อย
มาบรรจบกััน
5) หิินน้ำำ��ไหล (Flow Stone) คืือ ตะกอนที่่�เกิิดจาก
การที่่น้ำ� ำ��ที่่มีี� สารคาร์์บอเนตไหลเป็็นแผ่่นบางๆ บนพื้้�นผิิวของ
พื้้�นถ้ำำ�� ซึ่่ง� มัักจะประกอบไปด้้วยแร่่ทราเวอร์์ทีีน (Travertine)
ซึ่่�งเป็็นอีีกรููปหนึ่่�งของแร่่แคลไซต์์
6) ม่่านหิินย้้อย (Curtain หรืือ Drapery) เกิิดจากน้ำำ��
ที่่�มีีสารคาร์์บอเนตสููงที่่�ไหลตามผนัังที่่�เอีียง ซึ่่�งจะเกิิดจาก

แรงตึึงผิิวของน้ำำ�� เมื่่อ� น้ำำ�� เกิิดการสููญเสีียก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จึึงทำำ�ให้้เกิิดการตกตะกอนของแร่่แคลไซต์์ มีีลัักษณะเป็็น
แผ่่นบางๆ ย้้อยลงมาจากผนัังถ้ำำ��ดููคล้้ายม่่าน บางแห่่งจะมีี
สีีน้ำำ��ตาลแดงสลัับกัับสีีขาวหรืือเหลืืองอ่่อน มีีชื่่�อเรีียกเฉพาะ
ว่่า ม่่านเบคอน (Bacon Formation)
7) ทำำ�นบหิินปููน (Rimstone Pool) คืือ ตะกอนปููนที่่�
ก่่อตััวขึ้้น� แล้้วมีีลัักษณะคล้้ายเขื่่อ� นหรืือทำำ�นบ หรืือขั้้น� บัันได
ที่่กั้้� น� น้ำำ��ไว้้ เกิิดในบริิเวณพื้้�นถ้ำำ��หรืือตามแนวทางน้ำำ��ไหล เมื่่อ�
น้ำำ��ไหล จะทิ้้�งตะกอนหิินปููนเพิ่่�มพููนขึ้้�นเรื่่�อยๆ
8) โล่่หินิ ปููน (Shield) เกิิดจากน้ำำ��ที่่มีี� สารคาร์์บอเนต
สููงไหลผ่่านรอยแตกเล็็กตามผนัังถ้ำำ�� เมื่่�อไหลออกมาสู่่�
บรรยากาศในโถงถ้ำำ��ก็็เกิิดการพอกของแร่่แคลไซต์์ขนาน
ไปกัับผนัังรอยแตก จึึงทำำ�ให้้เกิิดเป็็นแผ่่นบางๆ สองแผ่่น
ประกบกัันคล้้ายแซนด์์วิิช ซึ่่�งน้ำำ��จะไหลซึึมผ่่านได้้ หรืือใน
บางกรณีีที่่�พื้้�นถ้ำำ��เกิิดการทรุุดตััว บริิเวณที่่�เคยเป็็นช่่วง
รอยต่่อระหว่่างเสาหิินกัับพื้้�นถ้ำำ��จะถููกแยกออกจากกััน
ทำำ�ให้้เสาหิินปรากฏลอยอยู่่�กลางอากาศส่่วนที่่ฐ� านเสาหิินนี้้�
จะมีีลัักษณะคล้้ายโล่่เช่่นกััน
� กั ษณะ
9) หิินปููนเกลีียว (Helictite) คืือ ตะกอนปููนที่่มีีลั
คล้้ายหลอดที่่�บิิดเป็็นเกลีียว เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
ทิิศทางการเติิบโตของผลึึกแร่่แคลไซต์์ ซึ่่�งอาจจะมีีสาเหตุุ
เกิิดจากลมที่่�พััดผ่่าน
� กั ษณะ
10) ไข่่มุกุ ถ้ำำ�� (Cave Pearl) คืือ ตะกอนที่่มีีลั
กลม หรืือค่่อนข้้างกลม มีีผิิวภายนอกเรีียบคล้้ายไข่่มุุก
มัักเกิิดบริิเวณพื้้�นถ้ำำ��ที่่�เป็็นแอ่่งตื้้�นที่่�เกิิดจากน้ำำ��หยด การ
เกิิดนั้้�นจะต้้องมีีแกนกลาง (Nucleus) ซึ่่�งอาจเป็็นเม็็ดทราย
หรืือเศษหิินเล็็กๆ แล้้วเกิิดการพอกของแร่่แคลไซต์์เป็็นชั้้น� ๆ
โดยรอบ (Concentric Layers) ที่่เ� คยพบมีีขนาดตั้้ง� แต่่หัวั เข็็มหมุุด
ถึึงขนาดใหญ่่ประมาณ 15 เซนติิเมตร บางแห่่ง เช่่น ที่่�ถ้ำำ��
แม่่ละนา มีีรููปร่่างคล้้ายน้้อยหน่่า
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ถ้ำำ�� หิินปููน ดัังนี้้�
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ฎ. ทำำ�นบหิินปููน
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ระยะเวลาการเกิิดหิินงอกหิินย้้อย
การเกิิดถ้ำำ��และการเกิิดหิินงอกหิินย้้อย หรืือตะกอนถ้ำำ��ชนิิดต่่างๆ นั้้�น เป็็นกระบวนการทางธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นเฉพาะ
ในถ้ำำ��แทบทั้้�งสิ้้�น แต่่จะมีีบางส่่วนที่่�เกิิดขึ้้�นบริิเวณปากถ้ำำ��หรืือหน้้าผาหิินปููน และจะใช้้เวลาในการเกิิดนานมากโดยเฉพาะ
โถงถ้ำำ��ขนาดใหญ่่ และเสาหิินขนาดใหญ่่จะใช้้เวลาในการเกิิดนัับล้้านปีี ส่่วนหิินงอกหิินย้้อยต่่างๆ นั้้�น การเติิบโตหรืือ
การงอกเพีียง 1 เซนติิเมตร อาจใช้้เวลานัับ 100 - 1,000 ปีี นอกจากนั้้�นแล้้ว ตะกอนถ้ำำ��เหล่่านี้้�ยัังบอบบาง ง่่ายต่่อ
การแตกหัักหรืือถููกทำำ�ลาย ดัังนั้้�นจึึงควรหลีีกเลี่่�ยงการจัับต้้อง เหยีียบย่ำำ��ไปบนสิ่่�งเหล่่านี้้� และเมื่่�อเกิิดความเสีียหายไปแล้้ว
ก็็ยากที่่�จะกลัับมาเป็็นดัังเดิิมได้้
สำำ� หรัั บ ตัั ว อย่่ า งการวิิ เ คราะห์์ ห าอายุุ ข องหิิ น งอก
นั้้� น ที่่� ผู้้� เขีี ย นได้้ นำำ� ตัั ว อย่่ า งหิิ น งอกจากถ้ำำ�� เทพนิิ มิิ ต
KLANG-1701-12
จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี ไปวิิ เ คราะห์์ ที่่� ส ถาบัั น วิิ จัั ย IRCK
13307 ± 146 Year BP
(The International Research Centre on Karst)
เมืืองกุ้้�ยหลิิน ประเทศจีีน พบว่่าหิินงอกดัังกล่่าว ซึ่่�งมีี
ความยาวเพีียงประมาณ 25 เซนติิเมตร มีีอายุุเก่่าแก่่ถึึง
ประมาณ 25,000 ปีี แสดงว่่าเป็็นอััตราการเกิิดหรืือ
การงอกที่่ช้� า้ มาก นอกจากนั้้�นแล้้วหิินงอกยัังสามารถนำำ�มา
วิิเคราะห์์สภาพภููมิอิ ากาศในสมััยโบราณได้้ ซึ่่ง� มีีชื่่�อเรีียกเฉพาะ
ว่่า Speleo-paleoclimate โดยใช้้การวิิเคราะห์์จากธาตุุ
ออกซิิเจนที่่�ถููกเก็็บไว้้ในหิินงอก จากการตรวจวิิเคราะห์์หา
อายุุของหิินงอกด้้วย ทอร์์เรีียม-230 ควบคู่่�กัับการศึึกษา
ค่่าการเปลี่่�ยนแปลงของไอโซโทปเสถีียรของออกซิิเจน-18
ของหิินงอกจากถ้ำำ��คลััง อำำ�เภออ่่าวลึึก จัังหวััดกระบี่่� พบว่่า
KLANG-1701-265
หิินงอกมีีอายุุระหว่่าง 14,231 - 13,307 ปีี (อายุุจากฐาน
13656 ± 167 Year BP
ไปสู่่�ยอดของหิินงอก) และมีีอััตราการโต (Growth Rate) 1.56
มิิลลิิเมตร/ปีี ข้้อมููลจากการวิิเคราะห์์บ่ง่ ชี้้ถึ� งึ การเปลี่่ย� นแปลง
ของสภาพอากาศโบราณว่่าช่่วงที่่�มีีการโตของหิินงอกอยู่่�ใน
สภาพความชื้้น� สููง (มรสุุมกำำ�ลัังแรง) สลัับกัับมีีความแห้้งแล้้ง
(มรสุุมอ่่อนกำำ�ลััง) อย่่างน้้อย 2 รอบ (รููปที่่� 5)
<<
รููปที่่� 5 หิินงอกจากถ้ำำ�� คลััง จัังหวััดกระบี่่�
KLANG-1701-477
13763 ± 35 Year BP

KLANG-1701-555
14231 ± 36 Year BP
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มาตรการในการป้้องกััน
การถููกทำำ�ลาย
ถ้ำำ��และประติิมากรรมถ้ำำ�� เช่่น หิินงอก หิินย้้อย ม่่าน
หิินย้้อย ไข่่มุกุ ถ้ำำ�� ฯลฯ เป็็นสิ่่�งที่่มีี� ความสวยงามมาก และมััก
มีีลัักษณะรููปร่่างที่่�มีีความแปลกตา จนเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมมาก แต่่สิ่่ง� เหล่่านี้้ก� ว่่าจะก่่อตััวเป็็นรููปร่า่ ง
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ให้้พวกเราได้้ชื่่น� ชมกัันได้้ต้อ้ งใช้้เวลานานมากนัับร้้อยนัับพัันปีี
และสิ่่ง� นี้้ยั� งั มีีความบอบบางง่่ายต่่อการเสื่่อ� มสลาย และถููกทำำ�ลาย
โดยฝีีมืือมนุุษย์์ทั้้�งที่่�โดยตั้้�งใจหรืือไม่่ก็็ตาม โดยเฉพาะ
จากคนที่่ขา
� ดจิิตสำ�ำ นึึก มีีความคึึกคะนอง และบุุคคลบางกลุ่่�ม
ที่่�มีีความเชื่่�อแบบผิิดๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อถ้ำำ��
และแหล่่งท่่องเที่่ย� วตามธรรมชาติิหลายแห่่ง เช่่น การขีีดเขีียน
การแกะสลัักชื่่อ� ลงบนหิินน้ำำ��ไหล หรืือม่่านหิินย้้อยที่่ส� วยงาม
การนำำ�หิินงอกหิินย้้อย หรืือไข่่มุุกถ้ำำ��ไปทำำ�พระเครื่่�องหรืือ
เครื่่�องรางของขลัังตามความเชื่่�อทางไสยศาสตร์์ที่่�ผิิดๆ
และที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นในแหล่่งท่่องเที่่�ยวหลายแห่่งทั่่�วประเทศ
คืือการนำำ�ก้้อนหิินมาก่่อเป็็นกองเจดีีย์์ ซึ่่�งไม่่เคยมีีมาก่่อน
ในอดีีต ดัังนั้้�น เราควรมีีมาตรการต่่างๆ ที่่�ดีีพอมาควบคุุม
ดููแล เช่่น การมีีเจ้้าหน้้าที่่� มััคคุุเทศก์์ หรืืออาสาสมััคร
ที่่ไ� ด้้รับั การอบรมมาอย่่างดีีเพื่่อ� มาช่่วยกำำ�กัับดููแลอย่่างใกล้้ชิดิ
การกำำ�หนดเส้้นทางท่่องเที่่�ยวที่่�เหมาะสม ฯลฯ การจำำ�กััด

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เหมาะสมกัับแหล่่ง ซึ่่�งเป็็นมาตรการ
ในระยะสั้้�น ส่่วนมาตรการในระยะยาวคืือ การเผยแพร่่
ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องต่่อประชาชนโดยทั่่�วไป
ซึ่่�งแม้้จะใช้้เวลามาก แต่่ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็น
ยิ่่�งไปกว่่านั้้น� ในบางถ้ำำ��มีีสภาพที่่เ� ป็็นอัันตรายต่่อชีีวิติ
นัักท่่องเที่่�ยวได้้ เช่่น ในกรณีีที่่�สมาชิิกทีีมฟุุตบอลหมููป่่า
ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� 13 คน ติิดในถ้ำำ��หลวงในปีี พ.ศ. 2561
และกรณีีอื่่�นๆ ที่่�เคยทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเสีียชีีวิิตอย่่างไม่่น่่า
เกิิดขึ้้น� และเพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันในเบื้้�องต้้น ดัังนั้้�น คณะกรรมการ
นโยบายบริิ หารจัั ด การถ้ำำ�� แห่่ ง ชาติิ จึึ งมีีมติิ ใ นที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่�
1/2563 วัันศุุกร์์ที่่� 24 มกราคม พ.ศ. 2563 กำำ�หนด
มาตรการที่่�ให้้ใช้้กัับถ้ำำ��ทั่่�วประเทศ คืือ

ข้้อปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองถ้ำำ�� 16 ข้้อ สำำ�หรัับการดููแลทรััพยากรถ้ำำ�� ดัังนี้้�
1. ห้้ามสััมผััสหรืือแตะต้้องประติิมากรรมถ้ำำ�� เช่่น หิินงอก หิินย้้อย เสาหิิน รวมทั้้�งหยดน้ำำ��ที่่�หยดจากหิินย้้อย
2. ห้้ามตีี เคาะ ทำำ�ลายหิินในถ้ำำ��
3. ห้้ามสููบบุุหรี่่� ก่่อกองไฟ จุุดธููปเทีียน หรืือกิิจกรรมใดๆ ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงต่่อสภาพอากาศภายในถ้ำำ��
4. ห้้ามนำำ�อาหารเข้้าไปรัับประทานในถ้ำำ�� รวมทั้้�งทิ้้�งเศษขยะมููลฝอยใดๆ
5. ห้้ามส่่งเสีียงดัังหรืือกระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการรบกวนหรืือก่่อความรำ��คาญให้้แก่่สััตว์์ รวมทั้้�งห้้ามยิิงปืืน
จุุดประทััดและวััตถุุระเบิิด
6. ห้้ามนำำ�สััตว์์เลี้้�ยงหรืือสััตว์์พาหนะเข้้าไปในถ้ำำ��
7. ห้้ามขีีดเขีียน ขููดลบ ขีีดฆ่่า ทาหรืือพ่่นสีี หรืือปิิดประกาศ
8. ห้้ามถ่่ายอุุจจาระ ปััสสาวะในถ้ำำ��
9. ห้้ามเก็็บหรืือนำำ�สิ่่�งใดๆ ออกจากถ้ำำ�� อาทิิ หิิน ผลึึกแร่่ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ โบราณวััตถุุ หรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตภายในถ้ำำ��
10. ห้้ามกระทำำ�การใดๆ อัันจะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงทางน้ำำ��หรืือสร้้างสิ่่�งกีีดขวางทางน้ำำ�� ที่่�จะทำำ�ให้้น้ำ��ำ ท่่วมล้้น
หรืือเหืือดแห้้ง เว้้นแต่่ได้้รัับการอนุุญาตจากหน่่วยงานเจ้้าของพื้้�นที่่�
11. ห้้ามตั้้�งแคมป์์พัักแรมภายในถ้ำำ��
12. ห้้ามเดิินออกนอกเส้้นทางที่่�กำำ�หนด
13. ไม่่แตะต้้องและ/หรืือทำำ�ลายระบบไฟฟ้้าในถ้ำำ��
14. ไม่่รบกวนแหล่่งโบราณคดีีหรืือซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบในถ้ำำ��
15. ไม่่ก่่อสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก เช่่น สะพาน ทางเดิิน บัันได เว้้นแต่่การก่่อสร้้างเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก/
ความปลอดภััยเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และให้้มีีความกลมกลืืนกัับสภาพธรรมชาติิในถ้ำำ��
16. ให้้มีีผู้้�นำำ�เที่่�ยวถ้ำำ��ท้้องถิ่่�นที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�
อย่่างเคร่่งครััด

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

สำำ�หรัับการคุ้้�มครองดููแลทรััพยากรถ้ำำ��
และคาสต์์ในระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� และเพื่่อ� ให้้เกิิดผลดีี
ทั่่�วประเทศ ในเชิิงการอนุุรัักษ์์ และการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรถ้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน และ
เป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการต่่างๆ ในหลาย
ระดัับ ตั้้�งแต่่ระดัับชาติิ คืือเรื่่อ� งของนโยบาย
กฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อปฏิิบััติิที่่�มีี
มาตรฐานสากล จนถึึงกฎ ระเบีียบ และ
มาตรการ สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบัติั ใิ นระดัับหน่่วยงาน
ของรััฐ และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
และท้้ายที่่�สุุดคืือภาคประชาชนในท้้องถิ่่�น
และประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งต้้องเน้้นการเรีียนรู้้�
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องในเรื่่�อง
ธรรมชาติิของถ้ำำ�� ประติิมากรรมถ้ำำ�� และ
สิ่่�งอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในเชิิงผลกระทบที่่�จะ
เกิิดขึ้้น� ทั้้�งทางบวกและทางลบต่่อทรััพยากร
ที่่�มีีคุุณค่่านี้้� เพื่่�อที่่�จะให้้เกิิดความรััก ความ
หวงแหน และพร้้อมที่่�จะช่่วยกัันดููแล
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การสำ�รวจซากดึกดำ�บรรพ์
ในถ้ำ�ของไทย
นายอดุุลย์์วิิทย์์ กาวีีระ

ซากดึึ ก ดำำ� บรรพ์์ ที่่� พ บภายในถ้ำำ�� สามารถแบ่่ ง ได้้ เ ป็็ น 2 กลุ่่� ม ใหญ่่ คืื อ กลุ่่� ม
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ที่่�อยู่่�ภายในหิินเดิิมของถ้ำำ��นั้้�น เกิิดจากหิินเดิิมซึ่่�งส่่วนใหญ่่มัักเป็็น
หิินปููนที่่�เนื้้�อหิินถููกละลายด้้วยน้ำำ��จนเกิิดเป็็นโพรง สามารถมองเห็็นซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ที่่�ฝัังอยู่่�ภายในหิินได้้ มีีหลากหลายอายุุ ตั้้�งแต่่ถ้ำ��ำ ที่่�เกิิดจากหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน
ไปจนถึึงหิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน ซึ่่�งพบว่่า ถ้ำำ��ส่่วนใหญ่่ในประเทศไทยเกิิดในหิินปููนยุุคนี้้�
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ในหิินปููนส่่วนใหญ่่เป็็นประเภทสััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลััง เช่่น ปะการััง
� ว (Gastropods)
(Corals) ไครนอยด์์ (Crinoids) หอยกาบคู่่� (Bivalves) หอยกาบเดี่่ย
นอติิลอยด์์ (Nautiloids) แอมโมนอยด์์ (Ammonoids) ฟิิวซููลิินิิด (Fusulinids) และ
อื่่�น ๆ อีีกหลายชนิิด
ส่่วนอีีกกลุ่่ม� หนึ่่ง� คืือ กลุ่่ม� ซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ที่อ�่ ยู่่ใ� นตะกอนถ้ำำ��
เกิิดจากซากของสััตว์์ที่อ่� าศััยอยู่่บ� ริิเวณถ้ำำ�� และในถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
สััตว์์มีีกระดููกสัันหลััง เมื่่�อสััตว์์ตายลง ส่่วนเนื้้�อเยื่่�อจะถููก
ย่่อยสลายออกไปหมด เหลืือเฉพาะส่่วนที่แ่� ข็็งอย่่างกระดููกหรืือ
ฟััน จากนั้้�นกาลเวลาผ่่านไป ซากกระดููกเหล่่านี้้�จะถููกพััดพา
ไปตามกระแสน้ำำ��โบราณร่่วมไปกัับตะกอนเข้้าไปสะสมตััว
ภายในรอยแตก รอยแยกของหิิน หรืือช่่องว่่างภายในถ้ำำ��
ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งที่อ่� ยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� กว่่าพื้้�นดิินปกติิ เรีียกว่่า แหล่่ง
สะสมหรืือสิ่่�งทัับถมในรอยแยก (Fissure Filling Deposit)
เมื่่�อกาลเวลาผ่่านไป ซากเหล่่านี้้�อาจจะแข็็งตััวไปพร้้อมกัับ

ตะกอนภายในถ้ำำ�� เนื่่�องจากถููกเชื่่อ� มประสานโดยแคลเซีียม
คาร์์บอเนตซึ่่�งละลายมากัับน้ำำ�� ภายในถ้ำำ��ซึ่�่งส่่วนใหญ่่เป็็น
หิินปููน ทำำ�ให้้สามารถเก็็บรัักษาซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์เหล่่านั้้�นไว้้ได้้
แม้้เวลาจะผ่่านมายาวนานหลายพัันปีี หมื่่�นปีี หรืือแสนปีี
แล้้วก็็ตาม กาลเวลาผ่่านไปกระบวนการละลายของโพรง
ภายในถ้ำำ�ยั
� งั คงเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้บางบริิเวณอาจมีี
การค้้นพบซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ในตะกอนที่เ่� ป็็นผนัังหรืือเพดานถ้ำำ��
เนื่่�องจากเดิิมเคยเป็็นพื้้�นถ้ำำ��มาก่่อน ซึ่่�งถ้ำำ��หลายแห่่งใน
ประเทศไทยมัักจะพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ในลัักษณะนี้้�
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� บภายในถ้ำำ��
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ที่่พ
� บในหิินปููนในถ้ำำ�� ใหญ่่น้ำ�หน
บน: ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ฟิวิ ซููลินิ
ิ ด
ิ ที่่พ
ำ�
าว จัังหวััดเพชรบููรณ์์
ขวา: ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมในตะกอนภายในถ้ำำ�� เพดาน จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช
(ขอบคุุณรูป
ู ภาพจาก ดร.เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี)

จุุดเริ่่�มต้้นงานสำำ�รวจซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ในถ้ำำ��
การสำำ�รวจซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ในถ้ำำ��จะเน้้นไปทางการสำำ�รวจ
ในตะกอนถ้ำำ�� ส่่วนการสำำ�รวจซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�อยู่่�ในหิิน
เดิิมในถ้ำำ�� ของประเทศไทยยัังไม่่มีกี ารสำำ�รวจอย่่างเป็็นระบบ
การสำำ�รวจซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ในชั้้น� ตะกอนถ้ำำ�มี
� กี ารเริ่่ม� ขึ้้น� ในช่่วง
ต้้นปีี พ.ศ. 2521 (เดืือนมกราคม - เมษายน) โดยคณะ
สำำ�รวจไทย-อเมริิกันั (Thai-American Expedition) นำำ�โดย
Dr. Geoffrey Pope หััวหน้้าคณะชาวอเมริิกันั และอาจารย์์
มาลััย เลี้้�ยงเจริิญ หััวหน้้าคณะชาวไทย ภายใต้้ความร่่วมมืือ
การสำำ�รวจบรรพชีีวิินมานุุษยวิิทยา (Paleoanthropology)
โดยเน้้นพื้้�นที่่�ถ้ำำ��บริิเวณภาคเหนืือของประเทศไทย ภายใน
รััศมีี 100 กิิโลเมตรจากตััวเมืืองจัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้ค้น้ พบ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ภายในตะกอนถ้ำำ�� กว่่า 10 ถ้ำำ�� เช่่น ถ้ำำ��
�����������������������������������

ในอำำ�เภอเชีียงดาว อำำ�เภอแม่่ออน จัังหวััดเชีียงใหม่่ และ
ที่่�สำำ�คััญหนึ่่�งในนั้้�นคืือ บริิเวณเขาป่่าหนาม อำำ�เภอเกาะคา
จัังหวััดลำำ�ปาง เป็็นถ้ำำ�� เก่่า (Paleo-cave หรืือ PaleoRockshelter) ปััจจุุบัันถ้ำำ�นี้้
� �ถููกเปิิดออกจากการทำำ�เหมืือง
ฟอสเฟต พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์สััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังเป็็น
จำำ�นวนมากฝัังตััวอยู่่�ในตะกอนกรวดเหลี่่�ยมที่่�สะสมตาม
รอยแยก หรืือช่่องว่่างในโพรงถ้ำำ�� ได้้แก่่ เต่่า งูู ค้้างคาว หนูู
เม่่นใหญ่่ อุุรัังอุุตััง ไฮยีีนา เสืือโคร่่ง ฮิิปโปโปเตมััส กระทิิง กวาง
และพบสิ่่�งที่่�คาดว่่าเป็็นเครื่่�องมืือของมนุุษย์์โบราณอีีกด้้วย
มีีอายุุอยู่่�ในช่่วงสมััยไพลสโตซีีนตอนกลาง (Pope et al.,
1981) การค้้นพบนี้้�จึึงถืือเป็็นครั้้�งแรกที่่มี� รี ายงานการค้้นพบ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ภายในตะกอนถ้ำำ��ของประเทศไทย
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แผนที่แสดงแหลงซากดึกดําบรรพที่สําคัญ
ซึ่งคนพบในถํ้าของประเทศไทย
1. ถํ้าลอด จ.แมฮองสอน
2. ผาบอง จ.แมฮอนสอน
3. บานฟาสวย จ.เชียงใหม
4. เขาปาหนาม จ.ลําปาง
5. ถํ้าวิมานนาคินทร-ถํ้าประกายเพชร จ.ชัยภูมิ
6. เขาหนอ จ.นครสวรรค
7. หนาพระลาน จ.สระบุรี
8. ถํ้าแกวกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
9. เขาสามงาม-เขาอางหิน จ.ราชบุรี
10. เขาชองกระจก-เขาคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ
11.เขาตีนเปด จ.ชุมพร
12. ถํ้ายายรวก จ.กระบี่
13. ถํ้าเพดาน จ.นครราชสีมา
14. ถํ้าวังกลวย (ถํ้าเลสเตโกดอน) จ.สตูล
15. เขารูปชาง จ.สงขลา
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ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ชนิิดใหม่่ของไทย
ที่่�ค้้นพบในถ้ำำ��
การสำำ�รวจซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ภายในถ้ำำ��มักั จะเน้้นการสำำ�รวจ
ศึึกษาไปทางซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�มีีอายุุไม่่เก่่านััก โดยเฉพาะ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของสััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยนม เนื่่�องจากพบได้้ง่า่ ย
ภายในถ้ำำ�� นัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2521 ได้้มีีการสำำ�รวจและ
เก็็บตััวอย่่างอย่่างต่่อเนื่่�อง พบถ้ำำ�� ที่่�มีีซากดึึกดำำ�บรรพ์์
อยู่่�หลายแห่่ง เช่่น ถ้ำำ��วิิมานนาคิินทร์์ และถ้ำำ��ประกายเพชร
จัังหวััดชััยภููมิิ ถ้ำำ�ผ
� าบ่่อง จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ถ้ำำ��เพดาน
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช และถ้ำำ��ยายรวก จัังหวััดกระบี่่� วิิธีี
การเก็็บตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์มีีหลายวิิธีี เช่่น การสกััด
ออกจากตะกอนแข็็ง หรืือกรณีีที่เ่� ป็็นตะกอนร่่วน สามารถนำำ�
ไปร่่อนด้้วยตะแกรง เพื่่�อหาตััวอย่่างขนาดเล็็กได้้ บางแห่่ง
มีีการค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ภายในชั้้�นตะกอนที่่�สะสมตััว
ตามรอยแยก หรืือโพรงในหิินปููนที่่�มีขี นาดไม่่ใหญ่่ ซึ่่ง� มัักจะ
พบซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ของสััตว์์ขนาดเล็็กสะสมตััวอยู่่บ� ริิเวณนี้้�
การศึึกษาวิิ จัั ย ในปัั จ จุุบัั น มีี ก ารค้้ น พบซากดึึ ก ดำำ� บรรพ์์
สััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยนมที่ห่� ลากหลาย และมีีหลายชนิิดที่ไ่� ด้้รับั การ
ตั้้�งชื่่�อใหม่่เป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทยและในโลก ได้้แก่่
หนููขนเสี้้�ยนเล็็ก (Niviventer gracilis Chaimanee, 1998)
จากถ้ำำ��วิมิ านนาคิินทร์์ จัังหวััดชัยภููมิ
ั ิ อายุุช่่วงปลายของสมััย
ไพลสโตซีีนตอนกลาง (ประมาณ ๒ แสนปีีก่อ่ น) กระรอกบิิน

ถ้ำำ�� แก้้ว (Belomys thamkaewi Chaimanee & Jaeger,
2000) จากถ้ำำ�� แก้้วกาญจนาภิิเษก จัังหวััดกาญจนบุุรีี อายุุช่่วง
ปลายของสมััยไพลสโตซีีนตอนกลาง (ราว ๒ แสนปีีก่่อน)
หนูู ๕ ชนิิด ได้้แก่่ หนููราชบุุรีีรุุจา (Ratchaburimys ruchae
Chaimanee et al., 1996) หนููพุ่่�มวราวุุธ (Prohadromys
varavudhi Chaimanee, 1998) หนููหญ้้าสยาม (Saidomys
siamensis Chaimanee, 1998) หนููยัักษ์์หางยาวเล็็ก
(Leopoldamys minutus Chaimanee, 1998) และ
หนููเจเกอร์์ (Rattus jaegeri Chaimanee, 1998) จาก
เขาสามง่่าม จัังหวััดราชบุุรีี อายุุสมััยไพลโอซีีนตอนปลายถึึง
ไพลสโตซีีนตอนต้้น (ประมาณ ๓ - ๒ ล้้านปีีก่อ่ น) หนูู ๒ ชนิิด
ได้้แก่่ หนููมาร์์โมเซสเขารููปช้้าง (Hapalomys khaorupchangi
Chaimanee, 1998) และหนููต้้นไม้้ถิ่่�นใต้้ (Pithecheir
peninsularis Chaimanee, 1998) จากถ้ำำ�� เขารููปช้้าง จัังหวััด
สงขลา อายุุสมััยไพลสโตซีีนตอนต้้นถึึงตอนกลาง (ประมาณ
๒.๕ ล้้าน - ๒ แสนปีีก่่อน) และหนููต้้นไม้้หางดิินสอใหญ่่
(Chiropodomys maximus Chaimanee, 1998)
จากเขาตีีนเป็็ด จัังหวััดชุุมพร อายุุสมััยไพลสโตซีีนตอนกลาง
(ประมาณ ๘ - ๒ แสนปีีก่่อน)

การสำำ�รวจและเก็็บตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ในตะกอนถ้ำำ�� (ขอบคุุณรููปภาพจาก ดร.เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี)
� ยู่่�ในตะกอนแข็็ง
ซ้้าย: ก
 ารใช้้อุป
ุ กรณ์์สกััดเอาตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ที่่อ
� ยู่่�ในตะกอนถ้ำำ��
ขวา: การร่่อนผ่่านตะแกรงเพื่่� อหาตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ขนาดเล็็กที่่อ

�����������������������������������
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� ้นพบในถ้ำำ��
ตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ชนิิดใหม่่ของไทยที่่ค้
บนซ้าย: สัตว์กลุ่มหนู หนูราชบุรีรุจา (Ratchaburimys ruchae Chaimanee et al., 1996)
บนขวา: สัตว์กลุ่มหนู หนูพุ่ มวราวุธ (Prohadromys varavudhi Chaimanee, 1998)
ล่าง: สัตว์กลุ่มกระรอกบิน กระรอกบินถ้ำ�แก้ว (Belomys thamkaewi Chaimanee & Jaeger, 2000)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ในถ้ำำ�� หลัักฐานสำำ�คััญเปิิดโลกดึึกดำำ�บรรพ์์
สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม
การสำำ�รวจซากดึึกดำำ�บรรพสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม ซึ่่�ง
เป็็นสิ่่�งมีีชีวิี ติ ที่่โ� ดดเด่่นที่่สุุด
� ในช่่วงมหายุุคซีีโนโซอิิก ช่่วยให้้
เข้้าใจถึึงวิิวัฒ
ั นาการของสััตว์์เหล่่านี้้� รวมถึึงสภาพแวดล้้อม
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปในแต่่ ล ะยุุคสมัั ย ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี
แหล่่งซากดึึกดำำ�บรรพ์์สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม นอกจากพบ
ตามแหล่่งเหมืืองถ่่านหิิน และบ่่อทรายที่่�มีีการขุุดเปิิด
หน้้าดิินออกแล้้ว การสำำ�รวจภายในถ้ำำ��ก็็เป็็นอีีกแหล่่งหนึ่่�ง
ที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ไม่่น้อย
้ มีีการค้้นพบหลัักฐานซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ที่่�มีีความสำำ�คััญหลากหลายชนิิด หนึ่่�งในนั้้�นคืือ การค้้นพบ
ซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์ของแพนด้้ายัักษ์์ (Ailuropoda melanoleuca
baconi) ซึ่่�งสำำ�รวจพบครั้้�งแรกในช่่วงปีี พ.ศ. 2536 ใน
ถ้ำำ��วิิมานนาคิินทร์์ จัังหวััดชััยภููมิิ และต่่อมาได้้ค้้นพบเพิ่่�ม
ในถ้ำำ��ประกายเพชร จัังหวััดชัยภููมิ
ั ิ ถ้ำำ��ในจัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
และเชีียงใหม่่ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบนี้้� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์แพนด้้าที่่�พบในประเทศจีีน พบว่่ามีีอายุุ
ในช่่วงปลายสมััยไพลสโตซีีนตอนกลาง หรืือประมาณ
2 แสนปีีก่อ่ น ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่พ่� บในถ้ำำ��
วิิ ม านนาคิิ น ทร์์ พ บเพีี ย งฟัั น ซี่่� เ ดีี ย ว
มีีขนาดใหญ่่กว่่าแพนด้้ายัักษ์์ในปััจจุุบััน
ที่พ่� บในประเทศจีีน ซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์
แพนด้้ายัักษ์์ที่่�พบเพิ่่�มเติิมจาก
ถ้ำำ��ประกายเพชรเป็็นฟััน 1 ซี่่�
ถ้ำำ��ในจัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอนเป็็นฟััน
3 ซี่่� และถ้ำำ�� ในจัังหวััดเชีียงใหม่่
พบฟัันอีีก 7 ซี่่� (Tougard et al.,

1996; Zeitoun et al., 2005, 2006; Filoux et al., 2015;
Bocherens et al., 2017; เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี, 2548)
นอกจากนี้้�ยังั พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์แพนด้้าในประเทศเพื่่�อนบ้้าน
อย่่ า งเมีี ย นมา และเวีี ยด นาม ทำำ� ให้้ สัั น นิิ ษ ฐานได้้ ว่่ า
การกระจายพัันธุ์์�ของแพนด้้าน่่าจะสััมพัันธ์์กับั อาหารของมััน
อย่่างต้้นไผ่่ชนิดพิ
ิ เิ ศษที่มี่� เี ฉพาะในบริิเวณที่มี่� อี ากาศเย็็นใน
เขตอบอุ่่�นเท่่านั้้�น การค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์แพนด้้าเป็็น
หลัักฐานแสดงให้้เห็็นว่่า ที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ชนิิดนี้้�ในอดีีต
กว้้างขวางกว่่าปััจจุุบัันมาก และบ่่งบอกว่่าเดิิมภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้นี้้� เมื่่�อหลายแสนปีีก่่อนเคยมีีสภาพ
ภููมิิอากาศหนาวเย็็น (Tougard et al., 1996)
การค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ในถ้ำำ�� ที่่�สำำ�คััญอีีกชนิิดหนึ่่�ง
คืือ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของไฮยีีนาลายจุุด (Crocuta crocuta
ultima) ที่่�พบในถ้ำำ�� หลายแห่่งในประเทศไทย เช่่น ถ้ำำ�วิ
� ิมาน
นาคิินทร์์ และถ้ำำ�� ประกายเพชร จัังหวััดชััยภููมิิ ถ้ำำ��ผาบ่่อง
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ถ้ำำ��เพดาน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
และถ้ำำ�ย
� ายรวก จัังหวััดกระบี่่� (Ginsburg et al., 1982;
Tougard, 2001; Bocherens et al., 2017; Suraprasit
et al., 2019; Suraprasit et al., 2021; โชติิมา ยามีี และ
เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี, 2548) ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่พบเป็็นฟัันจำำ�นวน
หลายซี่่� พร้้อมขากรรไกร เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ของไฮยีี น าที่่� พ บจากหลายบริิ เ วณในทวีี ป เอเชีี ย เช่่ น

ตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ฟััน แพนด้้ายัักษ์์
(Ailuropoda melanoleuca baconi)
(ขอบคุุณรููปภาพจาก ดร.เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี)
� ิมานนาคิินทร์์ จัังหวััดชััยภููมิิ
ซ้้าย: จากถ้ำำ�วิ
ขวา: จากถ้ำำ�� ในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
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ในประเทศจีีนและเวีียดนาม ซึ่่ง� มีีลักั ษณะใกล้้เคีียงกััน ทำำ�ให้้
คาดว่่าน่่าจะมีีอายุุในช่่วงปลายของสมััยไพลสโตซีีนตอนกลาง
หรืือประมาณ 2 แสนปีีก่่อน และการศึึกษาไอโซโทปเสถีียร
คาร์์บอน (Stable Carbon Isotope) ทำำ�ให้้ทราบว่่าในอดีีต
พื้้�นที่ใ่� นประเทศไทยเคยมีีสภาพแวดล้้อมแบบทุ่่ง� หญ้้าสะวัันนา
สลัับป่่าทึึบเป็็นหย่่อม เป็็นเส้้นทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการ
ย้้ายถิ่่�น หรืืออพยพของสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม
ไปยัังหมู่่เ� กาะต่่างๆ (Suraprasit et al.,
2019) ด้้วยถิ่่�นฐานของไฮยีีนาอาศััยอยู่่�
บริิเวณทุ่่ง� หญ้้าสะวัันนา ปััจจุุบัันจึึงพบ
ไฮยีีนาเฉพาะทวีีปแอฟริิกาเท่่านั้้�น
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ไฮยีีนาที่่�เก่่าแก่่
ที่่�สุุด มีีอายุุประมาณ 4 แสนปีี
พบที่่ป� ระเทศจีีน จึึงสัันนิิษฐานว่่า
ไฮยีีนาในประเทศไทยอพยพ
มาจากประเทศจีีน

นอกจากซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�มีีความสำำ�คััญช่่วยอธิิบาย
สภาพแวดล้้อมโบราณได้้แล้้ว การค้้นพบอีีกอย่่างหนึ่่ง� ที่่สำ� ำ�คัญ
ั
ในวงการด้้านมานุุษยวิิทยาคืือ การค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของ
มนุุษย์์สกุุลโฮโม (Homo sp.) ในถ้ำำ��วิิมานนาคิินทร์์ จัังหวััด
ชััยภููมิิ ซึ่่ง� ค้้นพบโดยคณะสำำ�รวจบรรพชีีวินิ วิิทยาไทย-ฝรั่่�งเศส
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2536 พบเพีียงชิ้้�นส่่วนฟัันกรามน้้อยเพีียง
ซี่่�เดีียว เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับฟัันของมนุุษย์์โบราณที่พ่� บในจีีน
และแถบชวา ได้้แก่่ โฮโม อิิเล็็กตััส (Homo erectus) โฮโม
นีีแอนเดอร์์ทััลเอนซิิส (Homo neanderthalensis) และ
โฮโม เซเปีียนส์์ (Homo sapiens) รวมทั้้�งฟัันของพวกเอป
อย่่างอุุรัังอุุตัังด้้วย พบว่่าลัักษณะตััวฟัันมีีความคล้้ายกัับโฮโม
อิิเล็็กตััส แต่่รากฟัันมีีลักั ษณะคล้้ายกัับมนุุษย์์นีแี อนเดอร์์ทัลั
และมนุุษย์์ปัจั จุุบััน แต่่อย่า่ งไรก็็ตามยัังคงจััดอยู่่ใ� นสกุุลโฮโม
ที่่�ยัังไม่่สามารถระบุุชนิิดได้้ มีีอายุุอยู่่�ในช่่วงปลายสมััย
ไพลสโตซีีนตอนกลาง หรืือประมาณ 200,000 ปีีก่่อน
การค้้นพบนี้้�ช่่วยให้้เห็็นถึึงการกระจายการตั้้�งถิ่่�นฐาน และ
เส้้นทางการอพยพถิ่่�นฐานของมนุุษย์์โบราณในช่่วงนั้้�น อีีกทั้้�ง
ยัังถืือเป็็นการค้้นพบครั้้�งสำำ�คัญ
ั คืือ พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของ
มนุุษย์์ที่่�มีีอายุุเก่่าแก่่ที่่�สุุดเท่่าที่่�ค้้นพบมาในประเทศไทย
อีีกด้้วย (Tougard et al., 1998)
� อายุุ
ตััวอย่่างฟัันของมนุุษย์์โบราณที่่มีี
� ิมาน
เก่่าแก่่ที่่�สุุดในประเทศไทยจากถ้ำำ�วิ
นาคิินทร์์ จัังหวััดชัย
ั ภููมิิ (ขอบคุุณรูป
ู ภาพ
จาก ดร.เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี)

ตััวอย่่างซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ฟััน ไฮยีีนาลายจุุด (Crocuta
crocuta ultima)
ซ้้าย: จากถ้ำำ�� เพดาน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช (ขอบคุุณรูป
ู ภาพ
จาก ดร.เยาวลัักษณ์์ ชััยมณีี)
ขวา: จากถ้ำำ�� ยายรวก จัังหวััดกระบี่่�

ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ล้้วนเป็็นหลัักฐาน
ที่่�สำำ�คััญ มีีคุุณค่่าในการศึึกษาประวััติิของโลก บรรพชีีวิิน
วิิทยา บรรพชีีววิิทยา หรืือการลำำ�ดัับชั้้�นหิิน ภายหลัังจากที่่�
มีีการสำำ�รวจ อนุุรัักษ์์ จนถึึงขั้้�นตอนการศึึกษาวิิจััยเสร็็จสิ้้�น
แล้้ว ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ชิ้้�นใดมีีคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์
กรมทรััพยากรธรณีีจึึงมีีการประกาศให้้เป็็นซากดึกึ ดำำ�บรรพ์์
ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองซากดึึกดำำ�บรรพ์์
พ.ศ. 2551 แล้้วหลายชิ้้�นตััวอย่่าง เช่่น ซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ฟัันกระรอกบิิน ฟัันแพนด้้ายัักษ์์ และฟัันของมนุุษย์์โบราณ
เพื่่�อคุ้้�มครองมรดกทางธรรมชาติิให้้อยู่่�คู่แ่� ผ่่นดิินไทยต่่อไป
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“ถ้ำำ�� ” แหล่่งเก็็บหลัักฐานด้้านบรรพชีีวิินวิิทยา
ที่่�ยัังคงรอการค้้นพบอีีกมากมาย
“ถ้ำำ��” นอกจากจะมีีสิ่่ง� ที่่น่� า่ สนใจอย่่างหิินงอก หิินย้้อย
ประติิมากรรมถ้ำำ��ต่า่ งๆ ที่ธ่� รรมชาติิได้้สรรค์์สร้า้ งขึ้้น� รวมทั้้�ง
สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�แปลกประหลาดในถ้ำำ�� แล้้ว ยัังเป็็นสถานที่่�ช่่วย
เก็็บรัักษาหลัักฐานต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญทั้้�งในด้้านประวััติิศาสตร์์
ด้้านมานุุษยวิิทยา รวมถึึงด้้านบรรพชีีวินิ วิิทยา ซึ่่ง� หลงเหลืืออยู่่�
ผ่่านกาลเวลามาอย่่างยาวนานหลายพััน หลายหมื่่�น หรืือ
หลายแสนปีี ปััจจุุบัันการสำำ�รวจและศึึกษาวิิจัยั ซากดึึกดำำ�บรรพ์์

ภายในถ้ำำ��ยัังคงดำำ�เนิินการอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง การค้้นพบ
ตลอดหลายปีีที่ผ่่� า่ นมาเป็็นตััวช่่วยยืืนยัันว่่า ถ้ำำ�นั้้
� น� ไม่่ได้้เป็็น
แค่่รููหรืือโพรงในภููเขาเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยัังเป็็นสถานที่่�ที่่�
ช่่วยจััดเก็็บหลัักฐานทางด้้านบรรพชีีวิินวิิทยาที่่�สำำ�คััญที่่�ยััง
ซ่่อนอยู่่� และรอคอยการค้้นพบ เพื่่�อช่่วยปะติิดปะต่่อเรื่่อ� งราว
ทั้้�งของประวััติิโลก ประวััติิศาสตร์์ และสิ่่�งมีีชีีวิิตตั้้�งแต่่อดีีต
จนถึึงปััจจุุบััน
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วิธีการกำ�หนดอายุ

วัตถุถ�้ำ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กฤษณ์์ วัันอิินทร์์

บทคัดย่อ
้ อยูก
การกำ�หนดอายุดว
้ ยวิธท
ี างวิทยาศาสตร์มด
ี ว
้ ยกันหลายวิธี ขึน
่ บ
ั วัสดุทใี่ ช้ใน
่ี ะใช้ในการกำ�หนดด้วย กระบวนการ
การกำ�หนดอายุ รวมถึงช่วงเวลาของอายุทจ
กำ�หนดอายุในช่วงยุคควอเทอนารีและวัสดุที่ต้องการใช้เป็นพวกวัสดุถ�้ำ วิธีการ
จึงมีให้เลือกอยู่ไม่มาก ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกมักนิยมใช้วิธีการกำ�หนดอายุอยู่ 3 วิธี
ได้แก่ การกำ�หนดอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence
Dating/TL) วิธก
ี ารกำ�หนดอายุดว
้ ยการหมุนสะท้อนของอิเล็กตรอน (Electron
Spin Resonance Dating/ESR) และวิธก
ี ารอนุกรมยูเรเนียม (Uranium-series
Disequilibrium Dating/Uranium-series Dating)

คำำ�นำำ�
วัั ส ดุุ ถ้ำำ�� หรืื อ ที่่� รู้้� จัั ก กัั น ในชื่่� อ ประติิ ม ากรรมถ้ำำ��
(Speleothem) ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยแร่่แคลไซต์์ (Calcite)
อะราโกไนต์์ (Aragonite) บางครั้้ง� อาจพบแร่่ควอตซ์์ (Quartz)
ได้้บ้้าง แต่่ส่ว่ นใหญ่่แล้้วมัักจะพบเป็็นตะกอนหิินปููนทุุติยิ ภููมิิ
ซึ่่ง� ประเทศไทยพบได้้แพร่่หลาย ในหลายครั้้ง� จะมีีคำำ�ถามว่่า
“ถ้ำำ��เกิิดขึ้้�นมาเมื่่�อไร” แต่่นัักวิิจััยไม่่สามารถหาคำำ�ตอบได้้
เนื่่�องจากโพรงถ้ำำ��อาจเกิิดจากธรณีีโครงสร้้างต่่างๆ หรืือ

เกิิดจากการถููกชะละลายโดยสารละลายที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรด
จากการผุุพััง หรืือการกร่่อนจากน้ำำ��ภายในถ้ำำ�� ส่่วนกรณีี
ของวััสดุุถ้ำำ��ที่่�พบจะมีีการพััฒนาสร้้างรููปทรงขึ้้�นมาภายหลััง
หลัังจากโพรงถ้ำำ��ได้้ปรากฏแล้้ว หลายครั้้�งที่่�นัักวิิจััยหรืือ
นัักท่่องเที่่�ยวต้้องการทราบถึึงอายุุของหิินงอก หิินย้้อย
หรืือวััสดุุถ้ำำ��อื่่น� ๆ กระบวนการและวิิธีกี ารที่่เ� หมาะสมต่่อการ
กำำ�หนดอายุุทางวิิทยาศาสตร์์ของวััสดุุถ้ำำ��จึึงมีีความสำำ�คััญต่อ่

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ความแม่่นยำำ� ในบทความนี้้�จะนำำ�เสนอวิิธีีการกำำ�หนดอายุุ
วััสดุุถ้ำำ�� และวิิธีกี ารที่่ใ� ช้้กัันอย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลก ได้้แก่่ การ
กำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีเี รืืองแสงความร้้อน การกำำ�หนดอายุุด้้วย
วิิธีกี ารหมุุนสะท้้อนของอิิเล็็กตรอน และการกำำ�หนดอายุุด้้วย
วิิธีีอนุุกรมยููเรเนีียม อย่่างสัังเขป
หลัักการและแนวทางการกำำ�หนด
อายุุวััสดุุถ้ำำ��หรืือประติิมากรรมถ้ำำ��
หลัักการเบื้้�องต้้นของการกำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีเี รืืองแสง
ความร้้อน (Thermoluminescence Dating/TL) ถููกพััฒนา
จาก Aitken (1985) จะสััมพัันธ์์กับั ความบกพร่่องหรืือตำำ�หนิิ
ในโครงสร้้างผลึึกของแร่่ ซึ่่ง� อิิเล็็กตรอนอิิสระที่่อ� ยู่่�ในสภาวะ
แวดล้้อมรอบตััวของแร่่จะถููกดึึงเข้้าไปกัักเก็็บในตำำ�หนิิของ
โครงสร้้างผลึึกของแร่่ดังั กล่่าวได้้ ปริิมาณอิิเล็็กตรอนจะมาก
หรืือน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับระยะเวลาที่่�อิิเล็็กตรอนดัังกล่่าวจะสะสม
ในโครงสร้้างผลึึกแร่่นั้้น� ๆ และความเข้้มข้้นของปริิมาณรัังสีี
รอบข้้างของแร่่ดัังกล่่าว เมื่่�อมีีการใช้้เครื่่�องมืือเพื่่�อกระตุ้้�น
ให้้อิิเล็็กตรอนออกจากตำำ�หนิิในโครงสร้้างผลึึกแร่่ด้้วย
ความร้้อน โดยทั่่�วไปอุุณหภููมิิจะอยู่่�ที่ป่� ระมาณ 270 ถึึง 350
องศาเซลเซีียส ผลที่่�ได้้จะทำำ�ให้้อิิเล็็กตรอนออกจากตำำ�หนิิ
ดัังกล่่าวในรููปแบบของการเรืืองแสง เมื่่อ� มีีการบัันทึึกความ
เข้้มข้้นของการเรืืองแสงและมีีการคำำ�นวณเปรีียบเทีียบกัับ
รัังสีีมาตรฐานจะเรีียกว่่า Paleo Dose หรืือ Equivalent
Dose ตััวแปรอีีกตััวหนึ่่�งคืือปริิมาณการแผ่่รังั สีีต่่อปีี (Annual
Dose) ที่่ส่� ง่ ผลต่่อปริิมาณอิิเล็็กตรอนจะเข้้าไปสะสมในตำำ�หนิิ
ของผลึึกแร่่ รัังสีีดัังกล่่าว ได้้แก่่ รัังสีีแอลฟา บีีตา และแกมมา
ที่่�กำ�ำ เนิิดจากธาตุุยููเรเนีียม ทอเรีียม และโพแทสเซีียม
รวมถึึงรัังสีีคอสมิิก ที่่อ� ยู่่�ในสภาวะแวดล้้อมนั้้�นๆ วััสดุุที่ใ่� ช้้ใน
การกำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีีนี้้� ได้้แก่่ แร่่ควอตซ์์ แร่่เฟลด์์สปาร์์
แร่่แคลไซต์์ และแร่่อื่่�นๆ อีีกหลายชนิิด
หลัักการเบื้้�องต้้นของการหมุุนสะท้้อนของอิิเล็็กตรอน
(Electron Spin Resonance Dating/ESR) ได้้รัับการพััฒนา
จาก Ikeya (1975) เป็็นหลัักการที่่�ใช้้คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
เหนี่่ย� วนำำ�ให้้อิิเล็็กตรอนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�หนิิของโครงสร้้างผลึึกแร่่
เกิิดการหมุุน ปั่่�นและหลุุดออกมาจากโครงสร้้างผลึึกแร่่
จากสนามแม่่เหล็็ก ซึ่่�งถ้้ามีีปริิมาณอิิเล็็กตรอนจำำ�นวนมาก
ก็็จะมีีการหมุุนออกมา ยิ่่�งระยะเวลาผ่่านไปเนิ่่�นนานจำำ�นวน
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อิิเล็็กตรอนที่่ถูู� กกัักเก็็บก็็จะมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้น� เมื่่อ� ทำำ�การ
ตรวจวััดสััญญาณ ESR ด้้วยวิิธีี ESR Spectroscopy ค่่า
สััญญาณที่่�ได้้จะมีีปริิมาณสููงสามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบหา
ค่่าอายุุได้้ ซึ่่�งค่่าสััญญาณที่่�ได้้จาก ESR จะกำำ�หนดเป็็นค่่า
Paleo Dose หรืือ Equivalent Dose ส่่วนค่่าปริิมาณรัังสีีที่่�
ใช้้ในการคำำ�นวณค่่า Annual Dose ได้้แก่่ รัังสีีแอลฟา บีีตา
และแกมมา วััสดุุที่นิ่� ยิ มใช้้การตรวจสอบกำำ�หนดค่่าอายุุวิธีิ กี ารนี้้�
เช่่น แร่่แคลไซต์์ แร่่ควอตซ์์
หลัักการเบื้้�องต้้นของการกำำ�หนดอายุุโดยอนุุกรม
ยููเรเนีียม (Uranium-series Disequilibrium Dating/
Uranium-series Dating) เป็็นวิิธีกี ารกำำ�หนดอายุุที่ไ่� ด้้นำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ตั้้�งแต่่ช่่วงปีีคริิสต์์ศัักราช 1960 ซึ่่�งใช้้แนวทาง
การสลายตััวของยููเรเนีียมไดออกไซด์์ตามอััตราส่ว่ นไอโซโทป
การสลายตััวจะขึ้้�นอยู่่�กัับเวลาในช่่วงต่่างๆ วิิธีีการดัังกล่่าว
มีีการนำำ�มาใช้้กัับวััสดุุทางธรณีีหลากหลายรููปแบบ เช่่น
แร่่แคลไซต์์ เถ้้าภููเขาไฟ และอื่่�นๆ จากนั้้�นได้้รัับความนิิยม
ในการตรวจวััดอายุุของวััสดุุภายในถ้ำำ��หรืือประติิมากรรมถ้ำำ��
หรืือปะการัังโบราณ
กรณีีศึึกษา
จากการรวบรวมงานวิิจัยั ต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการกำำ�หนด
อายุุด้้วยวิิธีีเรืืองแสงความร้้อน (Thermoluminescence
Dating/TL) วิิธีีการหมุุนสะท้้อนของอิิเล็็กตรอน (Electron
Spin Resonance Dating/ESR) และวิิธีกี ารอนุุกรมยููเรเนีียม
(Uranium-series Disequilibrium Dating/Uranium-series
Dating) ที่่สั� มั พัันธ์์กับั วััสดุุถ้ำำ�� หรืือวััสดุุที่ส่� อดคล้้องกัับระบบถ้ำำ��
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้กัับนัักวิิจััยที่่�สนใจสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
กัับความต้้องการในการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การประยุุกต์์การกำำ�หนดอายุุกัับการวิิจััยต่่างๆ เริ่่�ม
แพร่่หลายตั้้�งแต่่ทศวรรษที่่� 1960 และมีีการนำำ�มาตีีพิิมพ์์
รายงานมาโดยตลอด ในปีี ค.ศ. 1988 Henry และคณะ (1988)
ได้้รายงานผลการกำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีี ESR กัับตะกอน
ของน้ำำ��พุุที่่�สะสมตััวเป็็นตะกอนหิินปููนทุุติิยภููมิิทราเวอร์์ทีีน
(Travertine) และ Gosalr และ Hercman (1988) ได้้ทดลอง
การกำำ�หนดอายุุทั้้�งสามวิิธีี ได้้แก่่ วิิธีี TL, ESR และ
Uranium Series กัับวััสดุุต่า่ งๆ ภายในถ้ำำ�� ผลที่่ไ� ด้้จากการวิิจัยั
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ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี ในช่่วงปีี ค.ศ. 1989 Arakawa
และ Hori (1989) ทำำ�การวิิจััยการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ
ในยุุคควอเทอร์์นารีี โดยใช้้วิิธีีการกำำ�หนดอายุุด้้วย ESR
จากวััสดุุถ้ำ�ำ� ในเกาะ Ryukyu ประเทศญี่่�ปุ่่�น ต่่อมาในปีี
ค.ศ. 1993 Wieser และคณะ (1993) ได้้ทดสอบและพััฒนาการ
กำำ�หนดอายุุทั้้�ง TL และ ESR กัับตะกอนหิินปููนทุุติิยภููมิิ
ทราเวอร์์ทีีน ในปีี ค.ศ. 1997 Engin และ Guven ได้้นำำ�
ตััวอย่่างตะกอนทราเวอร์์ทีีนที่่�อยู่่�ในตะวัันตกเฉีียงใต้้ของ
ประเทศตุุรกีี มากำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีี TL และในปีี ค.ศ. 1999
Engin และคณะ ได้้พััฒนาวิิธีีการกำำ�หนดอายุุทั้้�ง TL และ
ESR กัับแร่่แคลไซต์์จากตะกอนหิินปููนทุุติยิ ภููมิิทราเวอร์์ทีีน
ในตะวัันตกเฉีียงใต้้ของประเทศตุุรกีี

ในปีี ค.ศ. 2013 Pierre และคณะ ได้้ศึึกษาแหล่่ง
โบราณคดีี Liang Bua ประเทศอิินโดนีีเซีีย โดยใช้้การกำำ�หนด
อายุุด้้วยวิิธีี TL กัับตะกอนในหลุุมขุุดค้้นทางโบราณคดีี
และใช้้วิิธีีอนุุกรมยููเรเนีียมกัับหิินย้้อยในการวิิเคราะห์์ ในปีี
เดีียวกััน Garcia-Diez และคณะ ใช้้วิิธีีอนุุกรมยููเรเนีียมกัับ
แร่่แคลไซต์์ในบริิเวณภาพเขีียนสีีในถ้ำำ�� Altamira ประเทศ
สเปน ผลปรากฏว่่าอยู่่�ในยุุคหิินเก่่า ต่่อมาในปีี ค.ศ. 2014
Ulusoy และคณะ ใช้้วิิ ธีี ก ารกำำ� หนดอายุุ ESR และ
Th/ U เพื่่อ
� ศึึกษาวััสดุุถ้ำำ��ในเทืือกเขา Aladağlar ประเทศตุุรกีี
ในปีี ค.ศ. 2018 Yee และ Mo ทำำ�การกำำ�หนดอายุุหิินย้้อย
ด้้วยวิิธีี TL ในแหล่่งโบราณคดีี Tongamdong (เกาหลีีเหนืือ)
และในปีี ค.ศ. 2019 Sun และคณะ ใช้้วิิธีี U-Th กำำ�หนดอายุุ
วััสดุุถ้ำำ��แหล่่งโบราณคดีี ถ้ำำ�� Guanyindong ในภาคตะวัันตก
เฉีียงใต้้ของสาธารณรััฐประชาชนจีีน

ปีี ค.ศ. 2001 Augusto และคณะทำำ�การศึึกษาวิิจััย
ภููมิิ อ ากาศโบราณโดยการกำำ� หนดอายุุ ต ะกอนหิิ น ปููน
ทุุติิยภููมิิทราเวอร์์ทีีน และวััสดุุถ้ำำ��ด้้วยวิิธีีการ ESR ต่่อมา
ปีี ค.ศ. 2002 Mallick และ Frank ได้้นำำ�วิิธีีการกำำ�หนดอายุุ
ด้้วยวิิธีอี นุุกรมยููเรเนีียมในแร่่คาร์์บอเนตทุุติยิ ภููมิิรููปแบบต่่างๆ
เช่่น ตะกอนหิินปููนทราเวอร์์ทีีน ทููฟา (Tufa) เพื่่อ� ที่่จ� ะประยุุกต์์
การศึึกษาภููมิิอากาศโบราณ และได้้ประสบผลสำำ�เร็็จเป็็น
อย่่างดีี Zhao และคณะ ได้้ศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงของ
ภููมิิอากาศโดยใช้้วััสดุุถ้ำำ�� และใช้้วิิธีอี นุุกรมยููเรเนีียมในปีี ค.ศ.
2003 และในปีี ค.ศ. 2005 Ortega และคณะ ได้้ศึึกษาแร่่
อะราโกไนต์์และแคลไซต์์ในวััสดุุถ้ำำ��ในประเทศฝรั่่�งเศส
โดยใช้้วิิธีีอนุุกรมยููเรเนีียม ต่่อมา Pirouelle และคณะ
ในปีี ค.ศ. 2007 ได้้ปรัับปรุุงเทคนิิคการกำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีี
ESR กัับวััสดุุถ้ำำ��ให้้มีีประสิิทธิภา
ิ พเพิ่่�มขึ้้น� โดยใช้้วััสดุุถ้ำำ��จาก
Mousterian ประเทศอิิตาลีี
ปีี ค.ศ. 2010 Cliff และคณะ ได้้เลืือกวิิธีีการกำำ�หนด
อายุุ U-Pb มาเปรีียบเทีียบกัับวิิธีีอนุุกรมยููเรเนีียม จาก
ตััวอย่่างวััสดุุถ้ำำ��จากถ้ำำ�� Spannagel เทืือกเขาแอลป์์ ประเทศ
ออสเตรีีย Sierralta และคณะ ทำำ�การศึึกษาตะกอนหิินปููน
ทุุติยิ ภููมิิทราเวอร์์ทีีนและวััสดุุถ้ำำ��ต่่างๆ โดยการกำำ�หนดอายุุ
ด้้วยวิิธีอี นุุกรมยููเรเนีียมเพื่่อ� ศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงภููมิิอากาศ
Alcaraz และคณะ ในปีี ค.ศ. 2012 ทำำ�การกำำ�หนดอายุุด้้วย
วิิธีีการอนุุกรมยููเรเนีียมกัับหิินน้ำำ��ไหล (Flowstone) ซึ่่�งเป็็น
วััสดุุถ้ำำ��ในเทืือกเขาตอนใต้้ของประเทศสเปน
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ปีี ค.ศ. 2020 Falueres ทำำ�การเสนอแนวทางการ
ปรัับปรุุงวิิธีกี ารกำำ�หนดอายุุ ESR กัับวััสดุุต่า่ ง ๆ ให้้ดีีขึ้้�น และ
Schielein และคณะ ใช้้วิิธีี ESR และ U-Th ในการกำำ�หนด
อายุุซากดึึกดำำ�บรรพ์์ปะการัังในบริิเวณชายฝั่่ง� ทางตอนเหนืือ
ของสาธารณรััฐคิิวบา
ในปััจจุุบัันการกำำ�หนดอายุุทั้้�งสามวิิธีีนี้้�ยัังได้้รัับความ
นิิยมอยู่่�ตลอดเวลา อีีกทั้้�งยัังมีีการปรัับปรุุงเทคนิิคต่่างๆ
ซึ่่�งคาดว่่าในอนาคตการกำำ�หนดอายุุจะมีีความแม่่นยำำ�มาก
ยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�กัับเทคโนโลยีี และประสบการณ์์ของนัักวิิจัยั
ที่่�คาดว่่าจะมีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�น
สรุุป
การวิิเคราะห์์และการกำำ�หนดอายุุด้้วยวิิธีีการทั้้�งสาม
แบบนี้้�จะเห็็นได้้ว่่า มีีการเลืือกใช้้อย่่างหลากหลาย ตััวอย่่าง
ที่่ส� ามารถนำำ�ไปใช้้ขึ้้�นอยู่่�กัับงบประมาณ และความพร้้อมของ
อุุปกรณ์์และวััสดุุที่่�ต้้องการนำำ�ไปใช้้

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ
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ธรณีกำ�เนิดในพื้ นที่คาสต์
และกรณีศึกษาอุทยานธรณีโลกสตูล
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์

ถ้ำำ��…ไม่่ใช่่แค่่รููในภููเขา
สำำ�หรัับคนทั่่�วไปอาจมีีความเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของ
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์น้้อยมาก แม้้แต่่เรื่่�องของถ้ำำ��ซึ่่�งก็็
มัักจะรู้้�จัักแต่่ในด้้านความลึึกลัับของถ้ำำ��และความสวยงาม
ของหิินงอกหิินย้้อยเท่่านั้้�น แต่่ถ้้าหากบุุคคลเหล่่านั้้�นได้้มา
สััมผััสอย่่างใกล้้ชิดมา
ิ กขึ้้�น ผ่่านการสำำ�รวจและศึึกษาอย่่าง
แท้้จริิงแล้้ว จะตระหนัักได้้ดีีว่่าถ้ำ��ำ ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่รููหรืือ
โพรงในภููเขาเท่่านั้้�น เพราะถ้ำำ��จะเป็็นเสมืือนเครื่่�องมืือ
บัันทึึกประวััติศิ าสตร์์ของโลกตามช่่วงเวลาต่่างๆ ที่่�มีีความ
เที่่�ยงตรงและมีีเอกลัักษณ์์ ถ้ำำ��สามารถเก็็บรัักษาสิ่่�งต่่าง ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�นในอดีีตไว้้ได้้มากมาย เช่่น ตะกอนในถ้ำำ��ที่่�ได้้เก็็บ
และบัันทึึกร่่องรอยของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งพืืชและสััตว์์นานาชนิิด
ในอดีีต รวมทั้้�งหลัักฐานทางด้้านโบราณคดีีที่่แ� สดงให้้เห็็นถึึง
ความเป็็นอยู่่�และวััฒนธรรมของมนุุษย์์ในสมััยโบราณได้้

เป็็นอย่่างดีี ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นในบางถ้ำำ��ได้้มีีการค้้นพบหลัักฐาน
ด้้านวิิวััฒนาการของมนุุษย์์ในยุุคแรกๆ ด้้วย ลัักษณะของ
สิ่่�งต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� ร่่องรอยการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เพดานถ้ำำ��
ผนัั ง ถ้ำำ�� และพื้้� น ถ้ำำ�� รวมทั้้� ง ตะกอนถ้ำำ�� ประเภทต่่ า งๆ
สามารถบ่่งบอกถึึงลัักษณะภููมิิอากาศ สภาพอุุทกวิิทยา
อุุทกธรณีีวิิทยาในอดีีตได้้เป็็นอย่่างดีี และยัังมีีหลัักฐาน
ของการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านธรณีีวิิทยาของโลก เช่่น
การยกตััวของแผ่่นดิิน การเกิิดแผ่่นดิินไหวในอดีีต ซึ่่�งอาจ
จะเกิิดต่่อเนื่่�องมาจนถึึงยุุคปััจจุุบัันได้้ นอกจากนั้้�นแล้้ว
ในปััจจุุบันั ได้้มีกี ารศึึกษาวิิจัยั การเติิบโตของหิินงอกที่่�เกิิดจาก
น้ำำ��ที่่�หยดลงมาจากเพดานหรืือผนัังถ้ำำ�� สามารถใช้้บ่ง่ บอกถึึง
สภาพอากาศย้้อนกลัับไปในอดีีตได้้นานนัับหลายหมื่่�นปีี
ซึ่่ง� ครอบคลุุมไปถึึงยุุคน้ำำ��แข็็งและยุุคโลกร้้อนในอดีีตได้้

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ธรณีีกำำ�เนิิด (Georigination)
แนวคิิดเรื่่�อง ธรณีีกำำ�เนิิด (Georigination) นี้้� ผู้้�เขีียน
คิิดขึ้้น� มาเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการอธิิบายสิ่่ง� ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�
ตามธรรมชาติิ จากการที่่�ผู้้�เขีียนได้้เคยเป็็นอาจารย์์พิิเศษ
ที่่�คณะสิ่่ง� แวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
จึึงมีีโอกาสได้้ทำ�ำ งานร่่วมกัับอาจารย์์และนัักศึึกษาที่่�มีพื้้ี น� ฐาน
การศึึกษามาจากหลากหลายวิิชาชีพี และเห็็นว่่าวิชา
ิ ธรณีีวิทิ ยา
สามารถเชื่่อ� มโยงกัับศาสตร์์เหล่่านั้้น� ได้้ดีี สามารถใช้้อธิิบาย
ลัักษณะการมีีอยู่่�และการเปลี่่�ยนแปลงของทรััพยากรต่่างๆ
ตลอดจนสภาพสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศแต่่ละแห่่งได้้ เช่่น
การเกิิดดิินประเภทต่่างๆ การเกิิดพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� และการเกิิด
ป่่าดิบิ แล้้งในบางพื้้�นที่่� ฯลฯ ผู้้�เขีียนได้้ทำำ�เป็็นสมการเชื่่อ� มโยง
เพื่่�อให้้ง่า่ ยต่่อการเข้้าใจของแนวคิิดธรณีีกำ�ำ เนิิด (ดัังรููปที่่� 1)
ซึ่่�งสามารถอธิิบายประกอบดัังนี้้�
G: Geology คืือ ธรณีีวิิทยา ประกอบด้้วยหิิน
ชนิิดต่า่ งๆ ซึ่่ง� แต่่ละชนิิดมีีความคงทนต่่อการสลายตััว
ในรููปแบบต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของความชื้้�น น้ำำ��
อุุณหภููมิิร้้อน/เย็็น แผ่่นดิินไหว ฯลฯ
GMs: Geomorphology คืือ ธรณีีสััณฐาน หรืือ
ลัักษณะภููมิิประเทศแบบต่่างๆ
NRs: Natural Resources คืือ ทรััพยากรธรรมชาติิ
เช่่น ดิิน แร่่ธาตุุ แหล่่งน้ำำ�� ฯลฯ
Life: คืือ สิ่่�งมีีชีีวิิต ทั้้�งพืืชและสััตว์์
Human: มนุุษย์์ ผู้้�มาใช้้ประโยชน์์และเป็็นผู้้�ทำำ�ลาย
ทรััพยากรธรรมชาติินั้้�นเสีียเอง

ธรณีีกำำ�เนิิดในพื้้� นที่่�คาสต์์
(Georigination in Karst Areas)
ธรณีีสัณ
ั ฐานของโลกที่่�เราอาศััยอยู่่�นี้้� มีีความหลากหลาย
มาก บางส่่วนเป็็นที่่�ราบลุ่่�ม มีีแม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง บางส่่วน
เป็็นทะเลและมหาสมุุทร บางส่่วนเป็็นแผ่่นดิิน เป็็นภููเขาที่่�มีี
ความสููงต่ำำ��แตกต่่างกัันไป ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เกิิดจากกระบวนการ
เปลี่่�ยนแปลงทางธรณีีวิิทยา เนื่่�องจากเปลืือกโลกประกอบ
ด้้วยหิินหลายชนิิดที่่�มีีความคงทนต่่อการผุุพัังต่่างๆ กััน
ประกอบกัั บ มีี ก ระบวนการเปลี่่�ย นแปลงแบบพลวัั ตมา
เกี่่�ยวข้้องด้้วย เช่่น การเคลื่่�อนตััวของแผ่่นทวีีป แผ่่นดิินไหว
การปะทุุของภููเขาไฟ ฯลฯ จนทำำ�ให้้เกิิดโครงสร้้างทาง
ธรณีีวิิทยาหลายรููปแบบ เช่่น ชั้้�นหิินคดโค้้ง รอยเลื่่�อนและ
รอยแยก เป็็นต้้น เมื่่�อรวมกัับปััจจััยอื่่�นที่่�ทำำ�ให้้มีีการผุุกร่่อน
จนเกิิดการสลายตััว เช่่น น้ำำ��ฝน ความชื้้�น และอุุณหภููมิิแล้้ว
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไปทั้้�งในด้้านการสร้้างสรรค์์และ
การทำำ�ลาย กล่่าวคืือบางส่่วนจะเกิิดการสลายตััวและผุุพััง
ของหิิน บางส่่วนมีีการก่่อกำำ�เนิิดใหม่่ เช่่น การเกิิดชั้้�นดิิน
และหิิน ทำำ�ให้้ผิิวโลกมีีลัักษณะภููมิิประเทศที่่�แตกต่่างกััน
ส่่วนหิินคาร์์บอเนตทั้้�งหลาย เช่่น หิินปููน หิินโดโลไมต์์ ฯลฯ
จะกลายเป็็นภููมิิประเทศแบบคาสต์์ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะและ
แตกต่่างไปจากหิินชนิิดอื่่�นอย่่างชััดเจน คืือมีีลัักษณะ
ตะปุ่่�มตะป่ำำ�� และเป็็นภููเขาที่่�มีีรููปร่่างแปลกๆ จนทำำ�ให้้ผู้้�คน
มีีจิินตนาการคล้้อยตามไปกัับสิ่่�งที่่�คุ้้�นเคย เช่่น หอคอย
เขารููปช้้าง แอ่่งหลุุมยุุบ และหน้้าผาชััน ซึ่่�งในแต่่ละแห่่ง
จะก่่ อ ให้้ เ กิิ ด เป็็ น ห่่ ว งโซ่่ แ ห่่ ง ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ อื่่� น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องอีีกมากมาย เช่่น เกิิดทรััพยากรดิิน แหล่่งน้ำำ��
และสภาพภููมิอิ ากาศเฉพาะถิ่่�นหลายรููปแบบ ทำำ�ให้้สิ่่ง� มีีชีวิี ติ
ทั้้�งพืืชและสััตว์์นานาชนิิดมาเลืือกอาศััยตามระบบนิิเวศ
ที่่�เหมาะสมกัับสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ประเภทนั้้�น ๆ และมนุุษย์์ผู้้�ซึ่ง่� ถืือได้้ว่า่
เป็็นห่่วงโซ่่อาหารชั้้�นบนสุุดได้้เข้้ามาอาศััย มาใช้้ประโยชน์์
และทำำ�ลายทรััพยากรต่่างๆ ในหลายพื้้�นที่่�ตั้้ง� แต่่สมัยั โบราณ
จนถึึงปััจจุุบััน

รููปที่่� 1 แนวคิิดธรณีีกำำ�เนิิด (Georigination)
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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สััณฐานแบบคาสต์์และผู้้�คน
(Karst Features and People)
ภูู มิิ ป ระเทศแบบคาสต์์ จ ะเป็็ น ผลผลิิ ตที่่� เ กิิ ด จาก
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างน้ำำ��กัับหิินคาร์์บอเนตและหิินชนิิดอื่่�นที่่�
ละลายน้ำำ��ได้้ เมื่่�อผ่่านกาลเวลาที่่�ยาวนานขึ้้�น จึึงเกิิดเป็็น
ระบบถ้ำำ��ที่่�ซัับซ้้อน ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�คาสต์์มีีระยะของพััฒนาการ
ที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับชีีวิิตมนุุษย์์ที่่�เริ่่�มจากวััยเด็็ก (Youth)
ที่่�พัฒ
ั นาต่่อไปยัังวััยหนุ่่�ม (Maturity) แล้้วเข้้าสู่่�ระยะสุุดท้า้ ย
คืือ วััยชรา (Old Age) ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�คาสต์์มีีความหลากหลาย
ทางด้้านธรณีีสัณ
ั ฐานและมีีความแปลกแตกต่่างจากหิินชนิิดอื่่น�
มาก เช่่น เป็็นภููเขารููปกำำ�แพง เขารููปกรวย หุุบเขาลึึก ป่่าหินิ
หลุุมยุุบ ที่่�ราบหุุบเขาหลุุมยุุบ ทะเลสาบคาสต์์ จุุดน้ำ��ำ มุุด
น้ำำ��ผุุด น้ำำ��พุุ และระบบถ้ำำ��ใต้้ดิิน ซึ่่�งรููปลัักษณะดัังกล่่าว
ที่่�เรีียกว่่า สััณฐานแบบคาสต์์ (Karst Features) เหล่่านี้้�
ได้้ให้้ประโยชน์์ในทุุกปััจจััยพื้้�นฐานต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและ
ความต้้องการด้้านอื่่�นสำำ�หรัับมนุุษย์์ได้้
เริ่่มตั้้
� ง� แต่่การใช้้ถ้ำำ��เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย ถ้ำำ��เปรีียบเสมืือนบ้้าน
หลัังแรกของมนุุษย์์ในสมััยโบราณ โดยเฉพาะถ้ำำ��ที่่�ดููคล้้ายรูู
ขนาดใหญ่่บนหน้้าผาชััน (รููปที่่� 2) มัักเป็็นถ้ำำ��แห้้ง มีีอากาศ
ถ่่ายเทสะดวก เป็็นทำำ�เลที่่�ปลอดภััยจากสััตว์ร้์ า้ ยและศััตรูู แต่่
อยู่่�ใกล้้กัับพื้้�นที่่�แหล่่งอาหารและแหล่่งน้ำำ��ด้้านล่่าง ซึ่่�งเป็็น
แอ่่งหรืือเป็็นที่่�ราบระหว่่างภููเขาหิินปููนที่่�หลงเหลืือจากการ
ผุุพังั บางแห่่งเป็็นที่่�ราบหุุบเขาหลุุมยุบุ (Polje) เช่่น หุุบบ้้านไร่่
บ้้านแม่่ละนา อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน และ
บริิเวณอำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตูลู ที่่�ราบลัักษณะนี้้�จะเป็็นบริิเวณ
ที่่�มีคี วามอุุดมสมบูรู ณ์์มาก สามารถใช้้เป็็นแหล่่งทำำ�มาหากิิน
และอยู่่�อาศััยสำำ�หรัับชุุมชุนุ ขนาดใหญ่่ได้้ จึึงมัักจะพบหลัักฐาน
การอยู่่�อาศััยของมนุุษย์์ในสมััยโบราณ และเป็็นต้้นกำำ�เนิิด
แห่่งอารยธรรมในบางพื้้�นที่่� ซึ่่�งสหพัันธ์์ถ้ำ��ำ วิิทยานานาชาติิ
(International Union of Speleology: UIS) ได้้ระบุุว่่า
คาสต์์เป็็นแหล่่งน้ำำ��ดื่่�มให้้กัับประชากรทั่่�วโลกไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 10 ของแหล่่งน้ำำ��ทั้้�งหมด โดยอยู่่�ในรููปแบบของ
บ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดใหญ่่ ทะเลสาบ หรืือแอ่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ
น้ำำ��ซึึม น้ำำ��ซัับ น้ำำ��ผุุด น้ำำ��พุุ และในทางชีีววิิทยา ถ้ำำ��และคาสต์์
นั้้�นถืือได้้ว่่าเป็็นที่่�ตั้้�งของระบบนิิเวศที่่�มีีความหลากหลาย
มีีความสำำ�คััญและหายากมากที่่�สุุดในโลก[1]

รูปที่ 2 ถ�ำ้ แห้งบนหน้าผาชัน มักพบหลักฐานการใช้ถ�้ำของ
มนุษย์ในสมัยโบราณ

กรณีีศึึกษาในอุุทยานธรณีีโลกสตููล
อ�ทยานธรณีีโลกสตููลตั้้�งอยู่่�บนคาบสมุุทรไทย-มาเลย์์
ครอบคลุุมพื้้น� ที่่� 4 อำำ�เภอ คืือ ทุ่่�งหว้้า ละงูู มะนััง และบางส่่วน
ของอำำ�เภอเมืืองสตููล มีีเนื้้�อที่่�รวม 2,597 ตารางกิิโลเมตร
มีีพื้้น� ที่่�คาสต์์ประมาณร้้อยละ 31 ของพื้้�นที่่�ทั้้ง� หมด (รููปที่่� 3)
มีีธรณีีสัณ
ั ฐานของคาสต์์แบ่่งเป็็น 3 โซน ที่่�มีเี อกลัักษณ์์เฉพาะ
โดยเริ่่ม� จากคาสต์์บก (Terrestrial Karst) คาสต์์ชายฝั่่�งทะเล
(Coastal Karst) และคาสต์์ในทะเล (Sea Karst) (รููปที่่� 4)
เมื่่� อ พิิ จ ารณาระยะของการพัั ฒ นาทางธรณีี สัั ณ ฐาน
เราสามารถพบได้้ทุุกระยะในบริิเวณนี้้� เช่่น ระยะวััยเด็็ก
ทางตอนเหนืือ ระยะวััยหนุ่่�ม และระยะวััยชราทางทิิศ
ตะวัันตก นอกจากนั้้�นยัังมีีคาสต์์ดึึกดำำ�บรรพ์์ (Paleokarst)
ที่่�สลายตััวหายไปจากผิิวดิินจนหมดแล้้ว แต่่ยัังคงมีีส่่วน
ที่่�หลงเหลืืออยู่่�ใต้้ดิินจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นดิินแดนที่่�
อุุดมสมบููรณ์์ เหมาะสำำ�หรัับการทำำ�เกษตรกรรม แต่่ก็็มีี
ความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดหลุุมยุุบได้้ เพราะยัังคงมีีโพรงถ้ำำ��
ที่่�ซ่่อนตััวอยู่่�ใต้้ดิินอยู่่�มากมายเช่่นกััน

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

รูู ป ที่่� 3 แสดงพื้้� นที่่� คา สต์์
ในอุุทยานธรณีีโลกสตููล

(A1)

(B)

(A2)

(C)

ดัังนั้้�น อุุทยานธรณีีโลกสตููลจึึงนัับว่่ามีีพื้้�นที่่�ที่่�เป็็น
สััณฐานแบบคาสต์์อยู่่�มากมาย และพบได้้ง่า่ ยเหมืือนได้้เปิิด
ตำำ�รามาตรฐานเรื่่�องคาสต์์วิิทยา (Karstology) เลยทีีเดีียว
เพราะพื้้�นที่่�นี้้เ� ราสามารถพบความโดดเด่่นของคาสต์์ทั้้ง� บนบก
และในทะเล และเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดทรััพยากรธรรมชาติิ
และระบบนิิเวศที่่�หลากหลาย ซึ่่�งมนุุษย์์ได้้มาใช้้ประโยชน์์
ทรััพยากรเหล่่านี้้�เพื่่�อดำำ�รงชีีวิิต และเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นๆ
นอกเหนืือจากปััจจััยสี่่�ที่่�เป็็นพื้้�นฐานของทุุกคนที่่�ต้้องมีี

��������������� ����������������������������������������

รููปที่่� 4 แสดงตััวอย่่างพื้้� นที่่�
คาสต์์ 3 โซน คาสต์์บก (A1
และ A2) คาสต์์ชายฝั่่�งทะเล
(B) และคาสต์์ในทะเล (C)

การใช้้ประโยชน์์จากพื้้� นที่่�คาสต์์
ในพื้้�นที่่�อุุทยานธรณีีโลกสตููล เป็็นพื้้�นที่่�แห่่งความ
อุุดมสมบููรณ์์และมีีมนุุษย์์เข้้ามาอยู่่�อาศััยตั้้�งแต่่สมััยโบราณ
ต่่อเนื่่�องมาถึึงยุุคปััจจุุบััน และเป็็นเพีียงพื้้�นที่่�ไม่่กี่่�แห่่งใน
ประเทศไทยที่่�ยังั คงมีีกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�เก่่าแก่่บางกลุ่่�มอาศััยอยู่่�
ในป่่าดงดิิบในพื้้�นที่่�คาสต์์ของจัังหวััดสตูลู เช่่น ชาวมานิิ หรืือ
มัันนิิ หรืือชาวเซมััง ที่่�อาศััยอยู่่�ในตำำ�บลปาล์์มพัฒ
ั นา อำำ�เภอ
มะนััง ชาวมัันนิิมีีลัักษณะรููปพรรณที่่�ค่่อนข้้างล่ำำ��เตี้้�ย สัันทััด
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ผิิวสีีดำำ�แดง ผมหยิิก เป็็นกลุ่่�มคนที่่�จััดอยู่่�ในตระกููลนิิกริิโต (Negrito) และตระกููลออสโตรเนเชีียน (Austronesian)[2] ที่่�อยู่่�
ท่่ามกลางอารยธรรมของคนยุุคใหม่่ จากการที่่�ผู้้�เขีียนและเจ้้าหน้้าที่่�กรมทรััพยากรธรณีีได้้เข้้าไปสำำ�รวจถ้ำำ��และคาสต์์
เพื่่�อส่่งเสริิมสถานะภาพของอุุทยานธรณีีโลกสตููล ทำำ�ให้้พบว่่าสััณฐานแบบคาสต์์ในพื้้�นที่่�นี้้�ได้้ให้้ประโยชน์์ต่่อผู้้�คนมากมาย
ในหลายรููปแบบ ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างสััณฐานแบบคาสต์์และการใช้้ประโยชน์์อุุทยานธรณีีโลกสตููล

ลำำ�ดัับที่่�

สถานที่่�

1
2
3
4

ถ้ำำ��ภููผาเพชร
ถ้ำำ��อุุไรทอง
ถ้ำำ��เขาจำำ�ปา
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ถ้ำำ��เจ็็ดคต
ถ้ำำ��วัังกลาง
วััดพรรณาราม
ด้้านตะวัันตกอำำ�เภอ
ละงูู
เขากำำ�แพง
หุุบเขาละงูู
เขาทะนาน
เกาะตะบััน
ป่่าหิินภููผาเพชร
บ้้านบ่่อหิิน

15

ปราสาทพัันยอด

16

เกาะเขาใหญ่่

17
18
19

หิินปาหนััน
เหมืืองเก่่า
แหล่่งล่่องเรืือคายััค
วัังสายทอง

สััณฐานแบบคาสต์์
(Karst Features)

การใช้้ประโยชน์์

ถ้ำำ��
ถ้ำำ��
ถ้ำำ��
ถ้ำำ��น้ำำ��ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลจาก
น้ำำ��ทะเล
ถ้ำำ��ธารลอด
น้ำำ��พุุถ้ำำ��
หลุุมยุุบ
คาสต์์รููปกรวย

การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา โบราณคดีี
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา โบราณคดีี
การท่่องเที่่�ยว และศาสนา
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา และการศึึกษาวิิจััย

กำำ�แพงคาสต์์
ที่่�ราบหุุบเขาหลุุมยุุบ
คาสต์์รููปกรวยและถ้ำำ��
เกาะและถ้ำำ��
ป่่าหิิน
สวนหิิน (Lapies) และ
ร่่องที่่�เกิิดจากการละลาย
(Karren)
หลุุมยุุบรููปทรงกระบอก
และหิินยอดแหลม
เกาะหิินปููนที่่�มีี
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ทะเลสาบคาสต์์
ทะเลสาบคาสต์์
ที่่�ราบหุุบเขาหลุุมยุุบ

การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งน้ำำ��
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา โบราณคดีี
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา โบราณคดีี
การท่่องเที่่�ยว และศาสนา
การท่่องเที่่�ยว

การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา และการศึึกษาวิิจััย
แหล่่งน้ำำ��
ธรณีีพิิบััติิภััย
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งธรณีีวิิทยา

การท่่องเที่่�ยว และแหล่่งธรณีีวิิทยา
การท่่องเที่่�ยว และแหล่่งธรณีีวิิทยา
แหล่่งน้ำำ��
แหล่่งน้ำำ��
การท่่องเที่่�ยว แหล่่งน้ำำ��

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ลำำ�ดัับที่่�

สถานที่่�

20

หิินยอดแหลม

21

สำำ�นัักสงฆ์์เขาเป็็ดน้ำำ��

22

หิินสาหร่่ายป่่าพน

23
24
25
26
27
28

บ้้านราวปลา
น้ำำ��ซัับวัังลิิง
บ้้านตะโละใส
น้ำำ��ตกธารปลิิว
น้ำำ��ตกวัังสายทอง
บ่่อน้ำำ��บาดาล

สััณฐานแบบคาสต์์
(Karst Features)

เสาหิินยอดแหลม
(Pinnacle)
หิินสาหร่่าย
สโตรมาโทไลต์์
หิินสาหร่่าย
สโตรมาโทไลต์์
น้ำำ��ผุุด/น้ำำ��พุุ
น้ำำ��ผุุด/น้ำำ��พุุ
น้ำำ��ผุุด/น้ำำ��พุุ
น้ำำ��ตก
น้ำำ��ตก
ชั้้�นน้ำำ��บาดาล

การใช้้ประโยชน์์

การท่่องเที่่�ยว
แหล่่งธรณีีวิิทยา แหล่่งท่่องเที่่�ยว และศาสนา
แหล่่งธรณีีวิิทยา และแหล่่งท่่องเที่่�ยว
แหล่่งน้ำำ��
แหล่่งน้ำำ��
แหล่่งน้ำำ��
แหล่่งท่่องเที่่�ยว และแหล่่งน้ำำ��
แหล่่งท่่องเที่่�ยว และแหล่่งน้ำำ��
แหล่่งน้ำำ��

จากตารางที่่� 1 จะเห็็นได้้ว่า่ มนุุษย์์สามารถใช้้ประโยชน์์จากสััณฐานแบบคาสต์์ได้้หลากหลายรููปแบบ เช่่น เป็็นแหล่่งน้ำำ��
แหล่่งท่่องเที่่�ยว แหล่่งศึึกษาวิิจัยั แหล่่งธรณีีวิทิ ยา แหล่่งโบราณคดีี แหล่่งศาสนา หรืือแม้้แต่่แหล่่งธรณีีพิบัิ ติั ภัิ ยั โดยจะขอนำำ�
ลัักษณะสำำ�คััญของสััณฐานแบบคาสต์์แต่่ละประเภทและคุุณประโยชน์์ในแต่่ละพื้้�นที่่�มากล่่าวถึึงในรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ที่่ร� าบในพื้้น� ที่่ค� าสต์์ เช่่น ที่่�ราบหุุบเขาหลุุมยุบุ (Polje)
และที่่�ราบระหว่่างคาสต์์รููปกรวย (Cone Karst) เป็็นพื้้�นที่่�มีี
ความอุุดมสมบููรณ์์สููง เพราะมีีทรััพยากรดิินที่่�มีีแร่่ธาตุุและ
ปุ๋๋�ยธรรมชาติิอย่่างดีี มีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�อุุดมสมบููรณ์์ สามารถใช้้
เป็็นพื้้�นที่่�เกษตรกรรม และน้ำำ��สำำ�หรัับการอุุปโภคบริิโภคได้้
ตลอดปีี ปััจจุุบัันยัังใช้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวและนัันทนาการ
อีีกด้้วย เช่่น กีีฬาพายเรืือคายััค โดยเฉพาะที่่�ราบหุุบเขา
หลุุมยุุบของคลองละงูู (รููปที่่� 5)
แม้้ว่าที่่
่ รา
� บในพื้้�นที่่�คาสต์์จะให้้ประโยชน์์แก่่มนุษุ ย์์ แต่่ก็มี็ ี
พื้้�นที่่�บางแห่่งที่่�จััดเป็็นคาสต์์ดึึกดำำ�บรรพ์์ ซึ่่�งเกิิดจากการ
กร่่อนละลายของหิินปููนบนพื้้�นดิินจนหมด แต่่ใต้้ดินิ ยัังคงมีี
ส่่วนที่่�ยัังไม่่กร่่อนสลายตััวอีีกเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น พื้้�นที่่�
คาสต์์ดึึกดำำ�บรรพ์์บางบริิเวณ จึึงเป็็นพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยจากการ
เกิิดหลุุมยุุบที่่�มัักยุุบตััวถล่่มลงในช่่วงฝนตกหนััก หรืือเป็็น
ผลกระทบจากแผ่่นดิินไหวครั้้ง� ใหญ่่ เช่่นที่่�เกิิดในปีี พ.ศ. 2547
ดัังนั้้�นจึึงควรทำำ�การสำำ�รวจทางธรณีีวิทิ ยาและธรณีีฟิสิิ กิ ส์์เพื่่�อหา
ตำำ�แหน่่งพื้้�นที่่�ที่่มี� คี วามเสี่่ย� งในการเกิิดหลุุมยุบุ เพราะใต้้พื้้น� ที่่�
เหล่่านั้้�นจะมีีโพรงถ้ำำ��ใต้้ดิินซ่่อนอยู่่� (รููปที่่� 6)
��������������� ����������������������������������������

รููปที่่� 5 ภาพแสดงที่่�ราบที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์ (A) ที่่�ราบ
� าบหุุบเขาหลุุมยุุบ
ระหว่่างคาสต์์รููปกรวย และ (B) ที่่ร
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� สต์์ดึึกดำำ�บรรพ์์ ในพื้้� นที่่อุ
� ุทยานธรณีีโลกสตููล
รููปที่่� 6 หลุุมยุุบที่เ่� กิิดในพื้้� นที่่คา

หลุุมยุุบรููปทรงกระบอก (Cenote) เป็็นหลุุมยุบุ ที่่�มีลัี กั ษณะเฉพาะตััว เกิิดจากการยุุบตััวของโพรงถ้ำำ��ใต้้ดินิ จนกลายเป็็น
หลุุมลึึกที่่�มีีผนัังของหลุุมสููงชัันคล้้ายรููปทรงกระบอก เช่่น ปราสาทหิินพัันยอด แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางทะเลที่่�ประชาชนนิิยม
ไปเยืือนเป็็นอัันดัับต้้นๆ ของอุุทยานธรณีีโลกสตููล และถ้ำำ��ทะลุุที่่ตำ� ำ�บลเขาขาว อำำ�เภอละงูู ซึ่่ง� เป็็นถ้ำำ��ที่่�ต่อ่ เชื่่อ� มพื้้�นที่่�ภายนอก
กัับพื้้�นที่่�หลุุมยุุบด้้านใน โดยพื้้�นที่่�ใจกลางด้้านในเป็็นระบบปิิดหรืือเกืือบปิิดทำำ�ให้้ได้้รัับแสงแดดน้้อยกว่่าปกติิ จึึงเกิิดเป็็น
ระบบนิิเวศเฉพาะตััวที่่�มีีป่่าดึึกดำำ�บรรพ์์อยู่่�และพบว่่ามีีความหลากหลายทางชีีวภาพสููง (รููปที่่� 7)
น้ำำ��พุถ้ำุ ำ�� (Cave Spring) เป็็นแหล่่งน้ำำ��สำำ�คััญที่่�ธรรมชาติิ
มอบให้้กับั ประชาชนสำำ�หรัับการอุุปโภคบริิโภค และมัักมีีน้ำำ��ไหล
ตลอดปีี เพราะเป็็นจุุดทางน้ำำ��ไหลออก (Discharge Areas)
ของระบบอุุทกธรณีีวิิทยาในพื้้�นที่่�คาสต์์ น้ำำ��พุุถ้ำำ��บางแห่่งได้้
ให้้กำำ�เนิิดน้ำำ��ตกหิินปููนที่่�สวยงาม หรืือทำำ�ให้้เกิิดหนองน้ำำ��คาสต์์
(Karst Pond) หรืือพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ได้้

� ี
รููปที่่� 7 หลุุมยุุบรููปทรงกระบอกถ้ำำ�� ทะลุุและป่่าดึกดำ
ึ ำ�บรรพ์์ ที่่มี
ความหลากหลายทางชีีวภาพสููง

น้ำำ��ตก (Waterfall) น้ำำ��ตกบางแห่่งโดยเฉพาะน้ำำ��ตก
ที่่�ได้้รับั น้ำำ��มาจากน้ำำ��พุุถ้ำำ��จากภููเขาหิินปููน จะมีีลักั ษณะคล้้าย
ทางน้ำำ��ที่่�ไหลผ่่านพื้้�นที่่�ต่า่ งระดัับหลายชั้้น� แต่่ละชั้้น� จะมีีทำำ�นบ
หิินปููนที่่�เกิิดจากการตกตะกอนสะสมตััวของสารแคลเซีียม
คาร์์บอเนตที่่�ดูคู ล้้ายฝายน้ำำ��ล้้นขนาดต่่างๆ หลายชั้้น� ลดหลั่่น�
กัันไป ประกอบกัับมีีน้ำำ��ไหลตลอดปีี จึึงมีีความสวยงามมาก
เช่่น น้ำำ��ตกวัังสายทอง และน้ำำ��ตกธารปลิิว (รููปที่่� 8)
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� ีความสวยงาม ได้้รัับน้ำำ�� มาจากน้ำำ�� พุุ ถ้ำำ��
รููปที่่� 8 น้ำำ�� ตกธารปลิิวเป็็นน้ำำ�� ตกที่่มี

หนองน้ำำ��คาสต์์ (Karst Pond) เป็็นแอ่่งน้ำำ��
บริิเวณที่่�ราบ เกิิดจากน้ำำ��ของระบบถ้ำำ��ไหลขึ้้�นมาบนผิิวดิิน
จนกลายเป็็นหนองน้ำำ�� ถ้้ามีีขนาดใหญ่่มากจะเรีียกว่่า
ทะเลสาบคาสต์์ (Karst Lake) มัักมีีน้ำำ��ตลอดปีี แต่่
ฤดููแล้้งอาจมีีปริิมาณน้ำ��ำ ลดลง สามารถใช้้เป็็นแหล่่งน้ำำ��
สำำ�หรัับอุุปโภคบริิโภคและเกษตรกรรม นอกจากนั้้�นยัังใช้้
ในการศึึกษาระยะการพััฒนาของคาสต์์ได้้ เช่่นที่่�น้ำำ��ผุุด
บ้้านราวปลา (รููปที่่� 9)
<<
รููปที่่� 9 น้ำำ�� ผุุดบ้้านราวปลา ในอุุทยานธรณีีโลกสตููล
เครดิิตภาพ นายธานีี ใจสมุุทร

ถ้ำำ�� ประชาชนได้้ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��ในหลายมิิติมา
ิ นาน
ทั้้�งที่่�เป็็นปััจจััยสี่่�ในการดำำ�รงชีีวิติ ทางศาสนา ความเชื่่อ� และ
วััฒนธรรม ฯลฯ ความสวยงามของถ้ำำ��เป็็นสมบััติที่่ิ ล้ำ� ำ��ค่่าใต้้ดินิ
ในอุุทยานธรณีีโลกสตููลมีีถ้ำ��ำ ที่่�เปิิดบริิการให้้นัักท่่องเที่่�ยว
เข้้าชมได้้หลายถ้ำำ�� แต่่ละถ้ำำ��มีีเอกลัักษณ์์และความงามเฉพาะตััว
เช่่น ถ้ำำ��ภููผาเพชร มีีโถงกลางขนาดใหญ่่มาก มีีความสููงประมาณ
50 เมตร ถ้ำำ��เลสเตโกดอน พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของสเตโก
ดอน ซึ่่�งเป็็นต้้นตระกููลของช้้างในยุุคปััจจุุบััน และยัังเป็็น
ถ้ำำ��ธารลอดที่่�มีีอิิทธิิพลของน้ำำ��ทะเลหนุุน นัักท่่องเที่่�ยวนิิยม
มานั่่�งเรืือคายััคชมความงามของประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�สวยงาม
ภายในถ้ำำ�� ตลอดความยาวประมาณ 2.5 กิิโลเมตร
��������������� ����������������������������������������

ถ้ำำ��ทะลุุมีหี ลุุมยุบุ รููปทรงกระบอกที่่�มีป่ี าดึ
่ กึ ดำำ�บรรพ์์อยู่่�
ด้้านใน และถ้ำำ��อื่่�นๆ ที่่�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความสำำ�คััญ
ไม่่น้้อยกว่่ากััน เช่่น ถ้ำำ��เจ็็ดคต ถ้ำำ��อุุไรทอง และถ้ำำ��วัังกลาง
เป็็นต้้น (รููปที่่� 10) นอกจากนั้้�น ถ้ำำ��หลายแห่่งในพื้้�นที่่�นี้้�
สามารถใช้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� ศึึกษาและวิิจัยั ได้้หลายด้้าน เช่่น
ชีีววิิทยาถ้ำำ�� ที่่�มีคี วามหลากหลายทางชีีวภาพสููง บรรพชีีวินิ วิิทยา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การเปลี่่�ยนแปลงระดัับ
น้ำำ��ทะเลในอดีีต พััฒนาการของถ้ำำ��และคาสต์์ และการ
ยกตััวของแผ่่นดิิน เป็็นต้้น
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โถงสุุดท้้าย ปล่่องแสง ไฮไลท์์ของถ้ำำ�� ภููผาเพชร

� ุไรทอง
ทางเดิินทะลุุลอดถ้ำำ�� ถ้ำำ�อุ

� ะลุุ ถ้ำำ�� เลฯ
จุุดเริ่่�มต้้น พายเรืือลอดถ้ำำ�ท

ชมประติิมากรรมถ้ำำ�� ถ้ำำ�� เจ็็ดคต

� วในอุุทยานธรณีีโลกสตููล
รููปที่่� 10 ภาพถ้ำำ�� ที่เ่� ป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย

ดิินแทร์์รารอสซา (Terra Rossa) เป็็นดิินสีีแดงหรืือ
น้ำำ��ตาลแดงที่่�เกิิดจากการผุุพังั ของหิินปููน ประชาชนบางกลุ่่�ม
ได้้นำำ�ดิินชนิิดนี้้มาทำ
� �ำ เป็็นสีีย้อ้ มผ้้าบาติิก สามารถเพิ่่�มคุณค่
ุ า่
ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�นได้้มาก เช่่น กลุ่่�มปัันหยาบาติิก
ที่่�มีีเครืือข่่ายภาคประชาชนในท้้องถิ่่�นมาทำำ�งานร่่วมกััน
จนมีีรายได้้สููง (รููปที่่� 11)

คาสต์์ที่ส่� ร้้างระบบนิิเวศเฉพาะ เช่่น บริิเวณศููนย์์วิจัิ ยั
และพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��จืืดสตููล เป็็นพื้้�นที่่�มีีน้ำำ��
สองระบบไหลมารวมกััน คืือ น้ำำ��จืืดที่่�ไหลลงมาจากระบบ
คาสต์์ทางทิิศเหนืือและน้ำำ��ทะเลหนุุนมาตามคลองละงููจาก
ฝั่่�งตะวัันตก ทำำ�ให้้เกิิดระบบนิิเวศน้ำำ��กร่่อยเฉพาะถิ่่�น มีีต้้น
มะเดื่่�อชนิิดหนึ่่�งเกิิดขึ้้น� จำำ�นวนมาก ซึ่่ง� เต่่าบางชนิิดชอบกิิน
ทำำ�ให้้บริิเวณนี้้�เป็็นแหล่่งเกืือบสุุดท้้ายของประเทศไทยที่่�มีี
เต่่ากระอาน (Batagur baska) ซึ่่�งเป็็นสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์�
อาศััยอยู่่� (รููปที่่� 12)

รููปที่่� 11 การนำำ�ดิินสีีแดง (Terra Rossa) ที่่เ� กิิดจากการผุุพััง
ของหิินปููนมาทำำ�เป็็นสีีย้้อมผ้้าบาติิก

รููปที่่� 12 ศููนย์์วิจั
ิ ย
ั และพัั ฒนาประมงน้ำำ�� จืืดสตููล เป็็นบริิเวณที่่�
น้ำำ�� จืืดจากคาสต์์มาผสมกัับน้ำำ�� ทะเล เกิิดระบบนิิเวศเฉพาะ และ
� บเต่่ากระอานอาศััยอยู่่�
เป็็นแหล่่งที่่พ
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สรุุป
พื้้�นที่่�คาสต์์มีปี ระมาณร้้อยละ 20 ของหิินทั้้�งหมดทั่ว่� โลก
และเป็็นแหล่่งมรดกธรณีีวิิทยาที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งได้้ให้้กำำ�เนิิด
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีคุุณค่่าต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและมนุุษย์์
อย่่างมากมาย ดัังที่่�สหพัันธ์์ถ้ำ��ำ วิิทยานานาชาติิเสนอให้้ปีี
พ.ศ. 2564 เป็็นปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ (IYCK 2021)
ที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก UNESCO
ในพื้้�นที่่�อุุทยานธรณีีโลกสตููล สััณฐานแบบคาสต์์
ซึ่่�งมีีรููปร่่างลัักษณะแบบต่่างๆ ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความ
สััมพััน ธ์์ที่่� ใ กล้้ ชิิ ดร ะหว่่า งธรรมชาติิ กัับ ผู้้�คนตั้้�ง แต่่สมััย
โบราณและยัังคงเกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันนี้้� เราสามารถใช้้พื้้�นที่่�นี้้�
เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการใช้้แนวคิิดแบบ “ธรณีีกำำ�เนิิด” หรืือ
“Georigination” มาอธิิบายสิ่่�งที่่�ปรากฏอยู่่�ในรููปของ
สััณฐานแบบคาสต์์ (Karst Features) ว่่ามีีกำำ�เนิิดอย่่างไร
เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรธรรมชาติิและมนุุษย์์ได้้อย่่างไร
เราควรเรีียนรู้้�เรื่่อ� งถ้ำำ��และคาสต์์ให้้มากขึ้้น� ผู้้�เขีียนเชื่่อ� มั่่�นว่่า
ถ้้าประชาชนได้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจทรััพยากรถ้ำำ��และคาสต์์ที่่�
ถููกต้้องแล้้ว เขาและเธอจะรััก จะหวงแหนและช่่วยกัันดููแลให้้มีี
การใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนได้้ ทั้้�งนี้้�เพราะเราเคยมีีตัวั อย่่าง
ที่่�ดีใี นบางชุุมชนที่่�แต่่เดิิมได้้นำำ�หิินปููนสโตรมาโทไลต์์ไปขาย
เพื่่�อเป็็นวััสดุกุ่ อ่ สร้้าง แต่่พอพวกเขาได้้เรีียนรู้้�และมีีความเข้้าใจ
จนเห็็นคุุณค่า่ จึึงได้้เก็็บรัักษาดููแลไว้้เป็็นอย่่างดีี แล้้วใช้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทำำ�ให้้มีีรายได้้สม่ำำ��เสมอ โดยที่่�ทรััพยากรนี้้�
ยัังคงอยู่่� นอกจากการใช้้ทรััพยากรจากคาสต์์ในการดำำ�รงชีีวิติ
และการหารายได้้ตามปกติิแล้้ว ยัังมีีกิจิ กรรมด้้านการท่่องเที่่�ยว
เกิิดขึ้้�นมากมาย เช่่น การพัักผ่่อนหย่่อนใจในชีีวิิตประจำำ�วััน
การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ การพายเรืือคายััคผจญภััยในถ้ำำ��

การเรีียนรู้้�วัฒ
ั นธรรม การท่่องเที่่�ยวทางธรณีีวิทิ ยา การศึึกษา
สำำ�หรัับโรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษา อย่่างไรก็็ตาม ทรััพยากร
จากคาสต์์นี้้� หลายอย่่างมีีความสวยงามมากและเป็็นสิ่่�งที่่�
หายาก แต่่ก็มี็ คี วามเปราะบางง่่ายต่่อการถููกทำำ�ลาย ดัังนั้้�น
มาตรการที่่�ยั่่ง� ยืืนจึึงเป็็นเรื่่อ� งจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องนำำ�มาใช้้กำำ�กัับ
ดููแล และเพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน จำำ�เป็็น
ต้้องมีีผลการศึึกษาวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์อย่่างเป็็นระบบมา
สนัับสนุุน โดยต้้องมีีส่่วนร่่วมจากทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
ในมุุมมองทางวิิทยาศาสตร์์นั้้�น มีีหลายวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�
ควรทำำ�งานวิิจััยเพิ่่�มเติิม เช่่น ความหลากหลายทางชีีวภาพ
บรรพชีีวินิ วิิทยา โบราณคดีี การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
การเปลี่่�ยนแปลงของเปลืือกโลก เช่่น การยกตััวของแผ่่นดิิน
แผ่่นดิินไหว การเกิิดหลุุมยุุบ และสิ่่�งที่่�น้้อยคนจะรู้้�คืือ
แหล่่งดููดซัับคาร์์บอน (Carbon Sink) เพราะพื้้�นที่่�คาสต์์
จะช่่วยดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ไปเก็็บไว้้ในระบบน้ำำ��
ในถ้ำำ��ใต้้ดิินได้้อย่่างมากมายในแต่่ละปีี การรณรงค์์ให้้ลด
การตััดไม้้ทำ�ำ ลายป่่าและส่่งเสริิมการปลููกต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�
คาสต์์ให้้มากขึ้้�น นอกจากจะช่่วยในเรื่่�องดัังกล่่าวได้้ดีีแล้้ว
ยัังจะเป็็นการเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ให้้กัับแหล่่งน้ำำ��บาดาล และ
บางส่่วนจะถููกปล่่อยออกมาในรููปแบบของน้ำำ��พุุและแหล่่งน้ำำ��
ธรรมชาติิอื่่�นๆ ที่่�มาหล่่อเลี้้�ยงระบบนิิเวศและผู้้�คน
ขอขอบคุุณ
ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณนางสาววริินทรา เทพจูู และนางสาว
รััสริินทร์์ ศิิริิภััทรภููรีีนนท์์ สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แหล่่งข้้อมููลที่่�ใช้้อ้้างอิิง

[1] http://iyck2021.org/index.php/international-year-of-caves-and-karst/
[2] https://iwgia.org/images/publications/new-publications/Mani_report_Thailand_synthesis_report_Thai.pdf
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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ถ้ำ�หลวงในมุมมองด้านถ้ำ�วิทยา
และอุทกธรณีวิทยา
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์

ลัักษณะทั่่�วไป
ถ้ำำ�� หลวง-ขุุ น น้ำำ�� นางนอน ตั้้� ง อยู่่� ใ นพื้้� น ที่่� อุุ ทยา น
แห่่งชาติิถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) ตำำ�บลโป่่งผา
อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย เป็็นภููมิิประเทศแบบ
เทืือกเขาหิินปููนหรืือคาสต์์หิินปููน ลัักษณะทางธรณีีวิิทยา
ประกอบด้้วยหิินปููนสีีเทาอ่่อนยุุคคาร์์บอนิิเฟอรััส-เพอร์์เมีียน
อายุุประมาณ 300 ล้้านปีี หิินบางส่่วนถููกแปรสภาพไปเป็็น
หิินอ่่อน เช่่น ที่่พ� บในถ้ำำ��หลวงและถ้ำำ��ทรายทอง ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ของโครงข่่ายระบบถ้ำำ��ขนาดใหญ่่ มีีทั้้�งถ้ำำ��เก่่าที่่�เกิิดและ
พััฒนาการมานาน และถ้ำำ��เกิิดใหม่่ ถ้ำำ��เก่่าเป็็นถ้ำำ��แห้้ง พบอยู่่�
ตอนบนของเทืือกเขาหิินปููนเป็็นส่่วนใหญ่่ และมีีจำำ�นวน
หลายชั้้น� แต่่มีีบางส่่วนในตอนล่่างของเทืือกเขาหิินปููนที่่เ� ป็็น
ถ้ำำ��ที่่�เกิิดใหม่่ โดยเฉพาะตััวโถงหลัักของถ้ำำ��หลวงที่่�มีีสภาพ
เป็็นถ้ำำ��น้ำำ��หรืือถ้ำำ��ธารลอดและจะมีีน้ำำ��ท่่วมขัังในฤดููฝน
จากการสำำ�รวจของกรมทรััพยากรธรณีี พบว่่าระดัับ
ความสููงของหมุุดรัังวััดระดัับบริิเวณบัันไดปากทางเข้้าถ้ำำ��หลวง
มีีความสููงประมาณ 425 เมตรจากระดัับทะเลปานกลาง
ในขณะที่่�บริิเวณยอดเขาที่่�อยู่่�เหนืือถ้ำำ��หลวงนั้้�นมีีความสููง
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 เมตร แสดงให้้เห็็นว่่าหิินที่่อ� ยู่่เ� หนืือหลัังคา
ถ้ำำ��หลวงมีีความหนามากประมาณ 500 - 600 เมตร ถ้ำำ��หลวง
มีีโถงหลัักซึ่่�งเป็็นโถงขนาดใหญ่่วางตััวในแนวประมาณ
ทิิศเหนืือ-ใต้้ จากดอยผาหมีีไปจนถึึงดอยผาฮี้้� และมีีโถงแยก
วางตััวในแนวทิิศตะวัันตก-ตะวัันออก จากปากทางเข้้าถ้ำำ��ไป
บรรจบโถงเหนืือ-ใต้้บริิเวณสามแยก ภายในถ้ำำ��แต่่ละบริิเวณ

มีีขนาดของโถงแตกต่่างกััน ทั้้ง� ความกว้้างของโถงและความสููง
ของเพดานถ้ำำ�� พื้้�นถ้ำำ��ไม่่ราบเรีียบทำำ�ให้้บางบริิเวณเป็็น
ช่่องทางที่่แ� คบมาก ต่ำำ��กว่่า 1 เมตร บางช่่วงมีีเพดานต่ำำ��และมีี
น้ำำ��ท่่วมขััง โดยเฉพาะตั้้ง� แต่่ระยะทาง 800 เมตรจากปากถ้ำำ��
เป็็นต้้นไป ทำำ�ให้้การเข้้าถึึงทำำ�ได้้ยากโดยเฉพาะในฤดููฝน
ในถ้ำำ��หลวงแม้้ว่่าจะเป็็นถ้ำำ��ที่่เ� กิิดใหม่่เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับถ้ำำ��
ที่่�อยู่่�ด้้านบน แต่่ก็็พบว่่ามีีประติิมากรรมถ้ำำ�� (Speleothem)
มากพอสมควร เช่่น หิินย้้อย หิินงอก เสาหิิน ม่่านเบคอน
หลอดโซดา ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นแร่่แคลไซต์์และอะราโกไนต์์
แต่่มีีสีีน้ำำ��ตาล เพราะถููกเคลืือบด้้วยดิินโคลนจากการที่่�มีี
น้ำำ��ท่่วมขัังบ่่อย ส่่วนที่่พื้� น้� ถ้ำำ��มีีตะกอนที่่ไ� ม่่ใช่่สารคาร์์บอเนต
ได้้แก่่ ตะกอนกรวดทรายและดิินโคลนที่่�ถููกพััดพามาจาก
นอกถ้ำำ�� และมีีหิินถล่่มจำำ�นวนมากกองอยู่่�ที่่�พื้้�น ซึ่่�งเป็็นหิินที่่�
แตกหัักมาจากหิินปููนบริิเวณเพดานและผนัังถ้ำำ�� รวมทั้้ง� หิินน้ำำ�� ไหล
และหิินงอกหิินย้้อยที่่แ� ตกหััก นอกจากนั้้น� แล้้วยัังมีีหลัักฐาน
ที่่แ� สดงให้้เห็็นถึึงวิิวััฒนาการของถ้ำำ��จำำ�นวนมาก เช่่น รอยริ้้�ว
น้ำำ��ไหล (Scallop) รอยเว้้าผนัังถ้ำำ�� (Cave Notch) ระดัับพื้้น� ถ้ำำ��
บรรพกาล (Fossil Floor) หิินถล่่ม (Rockfalls) ขนาดต่่างๆ
จำำ�นวนมาก และที่่เ� สาหิิน (Column) จะพบรอยแตกที่่เ� กิิดจาก
แรงดึึง (Tension Cracks) เนื่่�องจากมีีการทรุุดตััวของ
พื้้�นถ้ำำ�� นอกจากนั้้�นยัังพบหลุุมยุุบ (Sinkhole) ที่่�พื้้�นถ้ำำ��
ซึ่่�งคาดว่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับการยกตััวของแผ่่นดิินและสภาพ
อุุทกธรณีีวิิทยาในอดีีต

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ลัักษณะธรณีีวิท
ิ ยาที่่�มีีผลทำำ�ให้้เกิิดถ้ำำ��และคาสต์์
หากพิิจารณาถึึงบทบาทของลัักษณะทางธรณีีวิิทยา
ที่่�มีีผลต่่อการเกิิดถ้ำำ��และคาสต์์ จะมีีปััจจััยหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คืือ ชนิิดและคุุณสมบััติิของหิินทั้้�งด้้านกายภาพ แร่่วิิทยา
และโครงสร้้างทางธรณีีของหิินที่่เ� ป็็นคาสต์์ (Karst Rocks)
และหิินที่่ไ� ม่่ใช่่คาสต์์ (Non-karst Rocks) กล่่าวคืือหิินที่่เ� ป็็น
คาสต์์จะเป็็นหิินที่่�มีีสารคาร์์บอเนต (Carbonate Rocks)
หรืือแร่่แคลไซต์์เป็็นองค์์ประกอบหลััก โดยเฉพาะหิินปููน
และบางส่่วนที่่�เป็็นหิินอ่่อนที่่�สามารถละลายน้ำำ��ได้้ ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นถ้ำำ��ได้้ง่่าย ส่่วนหิินที่่�ไม่่ใช่่คาสต์์ มีี 3 ชนิิด
ที่่�เป็็นหิินอััคนีี เช่่น หิินแกรนิิต หิินแกรโนไดโอไรต์์ และ
หิินไดโอไรต์์ หิินแปร เช่่น หิินควอร์์ตไซต์์ และหิินตะกอนที่่�
ไม่่มีีสารคาร์์บอเนต เช่่น หิินทรายและหิินดิินดาน แม้้ว่่าหินิ
ที่่ไ� ม่่ใช่่คาสต์์จะละลายน้ำำ��ได้้ยากและไม่่มีีถ้ำำ�� แต่่จะมีีบทบาท
มากต่่อการเกิิดจุุดน้ำำ��มุุดและถ้ำำ�� เพราะจะทำำ�ให้้เกิิดสภาพ
อุุทกธรณีีวิิทยาที่่�จะทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��ไหลมาสะสมบริิเวณ
รอยสััมผััสของหิินทั้้�งสองชนิิด ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

กัับการยกตััวของแผ่่นดิินอย่่างช้้า ๆ ในพื้้�นที่่�ตอนบนของ
ประเทศไทย และทำำ�ให้้มีีการเกิิดถ้ำำ��ในลัักษณะดัังกล่่าวหลายชั้้น�
ดัังที่่�มีีการค้้นพบในช่่วงการกู้้�ภััย 13 ชีีวิิตที่่�ติิดอยู่่�ใน
ถ้ำำ��หลวง ส่่งผลให้้มีีระบบน้ำำ��จากด้้านตะวัันตกไหลผ่่านเข้้าไป
ในถ้ำำ��ดัังกล่่าวจำำ�นวนมาก และไหลต่่อเนื่่�องลงไปด้้านล่่าง
เข้้าไปสู่่�ถ้ำำ��หลวง ถ้ำำ��รััก และถ้ำำ��ทรายทอง

(1) บทบาทของหิินอััคนีีแทรกซอน (Intrusive
Igneous Rock)
ด้้านตะวัันตกของเทืือกเขาหิินปููน บริิเวณรอยสััมผััส
(Contact Zone) ระหว่่างหิินที่่เ� ป็็นคาสต์์กัับหิินที่่ไ� ม่่ใช่่คาสต์์
มีีหิินอััคนีีแทรกซอนขนาดใหญ่่ปรากฏอยู่่�และมีีส่่วนที่่ทำ� ำ�ให้้
หิินปููนเกิิดการยกตััว ได้้แก่่ หิินแกรนิิตและหิินแกรโนไดโอไรต์์
(รููปที่่� 1) เป็็นบริิเวณที่่เ� กิิดถ้ำำ��ได้้ง่่ายในฝั่่�งของหิินปููน เพราะ
หิินอััคนีีมีีความพรุุนและระบบรอยแตกน้้อยกว่่าหิินปููน ส่่วน
หิินปููนมีีคุุณสมบััติิที่่�ละลายน้ำำ��ได้้ประกอบกัับมีีรอยร้้าวและ
รอยแตกมาก จึึงทำำ�ให้้น้ำ��ำ ไหลเข้้าไปละลายเนื้้อ� หิินปููนจนเกิิด
เป็็นจุุดน้ำำ��มุุด (Stream Sink) จำำ�นวนมากและบริิเวณนี้้�จะ
เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการเกิิดถ้ำำ��หิินปููนเพราะน้ำำ��จากภายนอก
จะไหลผ่่านเข้้าไป แล้้วเกิิดการละลายและกััดกร่่อนจนทำำ�ให้้
รอยแตกในหิินปููนเกิิดเป็็นโพรงที่่�ใหญ่่ขึ้้�นและกลายเป็็น
ถ้ำำ��ต้้นแบบ (Protocave) จำำ�นวนมาก ซึ่่�งบางส่่วนได้้มีี
พััฒนาการต่่อเนื่่�องจนกลายเป็็นถ้ำำ��ขนาดใหญ่ที่่ มีีน้ำ
่� ��ำ ไหลผ่่าน
ต่่อมาในภายหลัังระดัับน้ำำ��ใต้้ดินิ ลดลง จึึงกลายเป็็นถ้ำำ��แห้้ง
และในขณะเดีียวกัันก็็เกิิดถ้ำำ��ใหม่่ด้้านล่่างใต้้พื้้�นถ้ำำ��เดิิม
ซึ่่ง� การลดลงของระดัับน้ำำ��นี้้� ผู้้�เขีียนคาดว่่าอาจจะสอดคล้้อง
��������������������������������������������

[1]
[2]

� รณีีวิท
� ยู่่�ในพื้้� นที่่ค
� าสต์์
รููปที่่� ๑ แผนที่่ธ
ิ ยา แสดง [1] หิินที่่อ
� ไ่� ม่่ใช่่คาสต์์ (หิินแกรนิิต
(หิินปููน และหิินอ่่อน) และ [2] พื้้� นที่่ที่
หิินแกรโนไดโอไรต์์ หิินดิินดาน และหิินทราย)

(2) บทบาทของรอยเลื่่�อนและระบบรอยแตก
ปรากฏการณ์์ทางธรณีีวิิทยาที่่มีี� ผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
และพััฒนาการของธรณีีสััณฐานในบริิเวณตอนเหนืือของ
จัังหวััดเชีียงราย ซึ่่�งรวมทั้้�งเทืือกเขานางนอนและเทืือกเขา
อื่่�นๆ โดยรอบ คืือ เหตุุการณ์ธรณีีแปรสััณฐาน 3 ช่่วงเวลา
คืือ 1) ช�วงยุุคคารบอนิิเพอรรััส จากเหตุุการณ์ธรณีี
แปรสััณฐานเฮอร์์ซีีเนีียน (Hercynian Orogeny) 2) ช�วง
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ยุุคเพอร์์เมีียน-ไทรแอสซิิก และยุุคไทรแอสซิิกจากเหตุุการณ์์
ธรณีีแปรสััณฐานอิินโดซิิเนีียน (Indosinian Orogeny)
และ 3) ช�วงยุุคเทอรเชีียรรีี จากเหตุุการณ์ธรณีีแปรสััณฐาน
หิิมาลััย (Himalayan Orogeny) ปรากฏการณ์์ดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้เกิิดโครงสรางทางธรณีีวิิทยาหลัักจำำ�นวน 2 ทิิศทาง
ในแนวประมาณทิิศเหนืือ-ใต้้ และทิิศตะวัันตก-ตะวัันออก
โครงสร้้างธรณีีวิิทยาที่่�สำำ�คััญในพื้้�นที่่� ได้้้แก� ชั้้�นหิินคดโค้ง
แนวแตกเรีียบ รอยแยก รอยเลื่่�อน และรอยชั้้น� ไมตอเนื่่�อง[1]
(อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในเอกสารอ้้างอิิง) โดยเฉพาะ
รอยเลื่่�อน (Faults) และระบบรอยแตก (Fracture System)
ในเทืือกเขาหิินปููน มีีบทบาทมากที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดโถงถ้ำำ��ต่่างๆ
เพราะเป็็นช่่องทางให้้น้ำ��ำ ฝนและน้ำำ��ผิิวดิินไหลซึึมเข้้ามาสััมผััส
กัับเนื้้�อหิินปููนจนทำำ�ให้้เกิิดการละลายของสารแคลเซีียม
คาร์์บอเนต และรวมทั้้ง� การกััดกร่่อนของสายน้ำำ�� จนเกิิดโพรง
ที่่มีี� ความกว้้างและความยาวมากขึ้้น� กลายเป็็นโถงถ้ำำ��ขนาด
ต่่างๆ เชื่่อ� มต่่อกััน สำำ�หรัับถ้ำำ��หลวงการมีีรอยแตกขนาดใหญ่่
ในแนวเหนืือ-ใต้้ จะเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ทำ�ำ ให้้ถ้ำำ��มีีพััฒนาการ
อย่่างต่่อเนื่่�องจนทำำ�ให้้เกิิดเป็็นโถงถ้ำำ��หลัักของถ้ำำ��หลวง
ในยุุคปััจจุุบััน ที่่�มีีความยาวรวมไม่่น้้อยกว่่า 10 กิิโลเมตร
โดยโถงหลัักอยู่่�ในแนวเหนืือ-ใต้้ ซึ่่�งมีีจุุดเริ่่�มต้้นของแนว
รอยแตกส่่วนที่่�เรีียกว่่า Monk’s Series อยู่่�ใกล้้ห้้วยน้ำำ��ดั้้�น
บริิเวณดอยผาหมีีทางด้้านเหนืือ ยาวต่่อเนื่่�องไปทางทิิศใต้้
จนถึึงห้้วยปากตีีนไฟบริิเวณดอยผาฮี้้� มีีความยาวประมาณ
8 กิิโลเมตร ส่่วนรอยแตกย่่อยในแนวตะวัันตก-ตะวัันออก
ที่่ตัั� ดขวางกัับโถงหลััก จะทำำ�ให้้เกิิดโถงย่่อยต่่างๆ หลายโถง
เช่่น โถงแยกจากปากทางเข้้าถ้ำำ��ถึึงสามแยก รวมถึึงบริิเวณ
เนิินนมสาวที่่�เด็็กนัักเรีียนและโค้้ชใช้้เป็็นที่่�หลบภััยเพื่่�อหนีี
น้ำำ��ท่่วมในถ้ำำ��หลวง สำำ�หรัับโถงย่่อยต่่างๆ มีีความยาวรวม
ประมาณ 2 กิิโลเมตรเศษ การที่่�มีีรอยแตกหรืือรอยเลื่่�อน
ตััดขวางกัับทิิศทางของโถงถ้ำำ��หลััก นอกจากจะเป็็นปััจจััยหลััก
ที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดโถงสาขาของถ้ำำ��หลวงแล้้ว ยัังมีีส่่วนที่่ทำ� ำ�ให้้พื้น้� ถ้ำำ��
ทรุุดตััวไม่่เท่่ากัันในบางบริิเวณ ระดัับพื้้น� ถ้ำำ��จึึงสููงต่ำำ��ไม่่เท่่ากััน
รวมทั้้ง� ทำำ�ให้้บางช่่วงของพื้้น� ถ้ำำ��มีีระดัับต่ำำ��โค้้งลงจนเป็็นรููปตััว U
ส่่งผลให้้ในฤดููฝนจะกลายเป็็นโถงที่่�มีีน้ำำ��ขัังและต้้องดำำ�น้ำำ��
มุุดผ่่านเข้้าไป
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ถ้ำำ�� 3 ระบบ
จากการสำำ�รวจถ้ำำ��บริิเวณหลัังคาถ้ำำ��ทางตอนเหนืือของ
ดอยผาหมีีซึ่่�งมีีความสููงประมาณ 950 เมตร และหน้้าผา
รอยเลื่่�อนที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดห้้วยปากตีีนไฟ บริิเวณด้้านทิิศใต้้
ของดอยผาฮี้จ้� ะพบถ้ำำ��แห้้งที่่เ� ห็็นเป็็นรููขนาดใหญ่บ่ นหน้้าผา
รวมทั้้�งถ้ำำ��ที่่�อยู่่�เชิิงเขาริิมหน้้าผาซึ่่�งเป็็นถ้ำำ��แห้้ง และในตััว
ถ้ำำ��หลวงปััจจุบััุ น ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ในส่่วนที่่เ� ป็็นโถงแห้้งและมีีโถงหลััก
ที่่�จะกลายเป็็นถ้ำำ��น้ำำ��ในช่่วงฤดููฝน ทำำ�ให้้ทราบว่่าถ้ำำ��ต่่างๆ
ที่่�เกิิดในหิินปููนในเทืือกเขานางนอนนั้้�นได้้มีีพััฒนาการ
การเกิิดถ้ำำ��มาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานาน มีีถ้ำำ��ที่่เ� คยเป็็นถ้ำำ��น้ำำ��
มาก่่อน แต่่ในปััจจุุบัันเป็็นถ้ำำ��แห้้งหลายชั้้�น ซึ่่�งคาดว่่าจะ
สััมพัันธ์์กัับการยกตััวของแผ่่นดิินในอดีีต เช่่น การพบ
โถงถ้ำำ��ที่่เ� คยเป็็นถ้ำำ��น้ำำ��เต็็มหรืือถ้ำำ��อิ่่�มน้ำำ�� (Phreatic Caves)
มาก่่อน ซึ่่� ง ปัั จจุุ บัั นเป็็ น โถงแห้้ ง และอยู่่� สูู งกว่่าพื้้� น ถ้ำำ��
ในปััจจุบััุ น ทำำ�ให้้ทราบว่่าในเทืือกเขาหิินปููนในบริิเวณนี้้�มีีถ้ำำ��
อยู่่� 3 ระบบในที่่�เดีียวกััน (รููปที่่� 2) คืือ
1) ถ้ำำ��แห้้ง (Dry Caves) พบมากบริิเวณด้้านบนของ
เทืือกเขาหิินปููนและบริิเวณหน้้าผาชััน มีีทั้้�งถ้ำำ��ในแนวราบ
และปล่่องในแนวดิ่่�ง และส่่วนใหญ่่จะอยู่่ด้� า้ นบนของถ้ำำ��หลวง
จากการสำำ�รวจผู้้�เขีียนพบว่่าโพรงถ้ำำ��ด้้านบนที่่�ความสููง
ประมาณ 1,000 เมตร บริิเวณดอยผาหมีีเป็็นถ้ำำ��แห้้ง
แต่่มีีร่่องรอยที่่แ� สดงให้้เห็็นว่่าถ้ำำ��นี้้�เคยเกิิดอยู่่ใ� ต้้น้ำ��ำ มาก่่อน
เพราะพบรอยริ้้�วน้ำำ��ไหล และยัังพบว่่าที่่�เสาหิินมีีรอยแยก
แรงดึึง (Tension Crack) แสดงให้้เห็็นว่่าใต้้พื้้�นถ้ำำ��นั้้�นมีีถ้ำำ��
ที่่�เกิิดใหม่่อีีกหลายชั้้�นและเกิิดการทรุุดตััว (รููปที่่� 3) ซึ่่�ง
หลัักฐานนี้้�คาดว่่าจะใช้้ในการศึึกษาเรื่่�องการยกตััวของ
แผ่่นดิินได้้ นอกจากนั้้�นแล้้วจากแผนที่่�ภููมิิประเทศและ
ภาพถ่่ายดาวเทีียม พบว่่าบนยอดเขาที่่�เป็็นหลัังคาถ้ำำ��หลวง
มีีหลุุมยุุบหลายประเภท ได้้แก่่ หลุุมยุุบทรงรีีคล้้ายรููปไข่่
(Doline) ที่่�เกิิดการจากการละลาย หลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการ
พัังถล่่มของเพดานถ้ำำ�� (Collapse Sinkholes) ปล่่องในแนวดิ่่�ง
(Aven) และรอยแตก (Fractures) อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากบน
หลัังคาถ้ำำ��ตอนบนสุุด รวมทั้้ง� ห้้วยแห้้ง (Dry or Blind Valley)
ในที่่�สููง และมีีโพรงถ้ำำ��อยู่่�ใต้้พื้้�นในลัักษณะที่่�เป็็นถ้ำำ��หลุุม
(Pit Cave) (รููปที่่� 4) ซึ่่�งช่่องว่่างเหล่่านี้้�จะเป็็นช่่องทางที่่�น้ำำ��
จะไหลผ่่านลงไปเมื่่�อมีีฝนตกบริิเวณหลัังคาถ้ำำ�� และจะไหล
ต่่อเนื่่�องลงไปด้้านล่่างสู่่โ� ถงหลัักของถ้ำำ��หลวงจนเกิิดน้ำำ��ท่่วมขััง
ในบางโถงที่่�มีีระดัับต่ำำ��กว่่าโถงในพื้้�นที่่ข้� ้างเคีียง
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� �ำ�
� ของระบบถ้ำำ�� ในพื้้� นที่่ค
� าสต์์ที่มีี
� มีีทั้้�งถ้ำำ�� เก่่าที่่เ� ป็็นถ้ำำ�� แห้้ง ถ้ำำ�� ธารลอด และโถงถ้ำำ�น้ำ
รููปที่่� 2 แบบจำำ�ลองส่่วนหนึ่่ง
่� ความซัับซ้้อนมากซึ่่ง
� ยู่่�ใต้้ดิิน
(Phreatic Passages) ที่่อ

รูู ป ที่่� 3 ภาพรอยแยกที่่� เ กิิ ด จากแรงดึึงที่่� พ บในถ้ำำ�� แห้้ ง
ด้้านบนของดอยผาหมีี ซึ่่�งพบอยู่่�ที่่�ความสููงประมาณ 950
เมตร (รทก)

��������������������������������������������

รููปที่่� 4 ห้้วยแห้้งในที่่�สููงและมีีโพรงถ้ำำ�� อยู่่�ใต้้พื้้�นในลัักษณะ
�
ที่่�เป็็นถ้ำำ�หลุ
ุม บริิเวณดอยผาหมีีที่่�ความสููงประมาณ 950
เมตร (รทก)
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2) ถ้ำำ��ธารลอด (Stream cave) ซึ่่�งจะมีีลำำ�ห้้วย
ไหลผ่่านในถ้ำำ�� เช่่น ถ้ำำ��หลวง (รููปที่่� 5) ถ้ำำ��รััก ถ้ำำ��ทรายทอง
และถ้ำำ��อื่่�นๆ ด้้านตะวัันออกและด้้านใต้้ของถ้ำำ��หลวง ซึ่่�งอยู่่�
ต่ำำ��กว่่าถ้ำำ��หลวง ที่่มีี� ความสููงบริิเวณบัันไดทางเข้้าประมาณ
425 เมตร (รทก) แต่่อยู่่�สููงกว่่าระดัับน้ำำ��ใต้้ดิิน ซึ่่�งถ้้าหาก
ปลายถ้ำำ��ดัังกล่่าวไปโผล่่ที่่�ผิิวดิินจะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นพื้้�นที่่�น้ำ��ำ
ไหลออก (Discharge Areas) และเกิิดเป็็นน้ำำ��พุุหรืือแหล่่ง
น้ำำ��ซัับ เช่่น บริิเวณบ้้านสัันป่่าสัักและถ้ำำ��ทรายทอง และจะ
ทำำ�ให้้บางบริิเวณเกิิดเป็็นหนองน้ำำ��คาสต์์ (Karst Pond) เช่่น
หนองน้ำำ��พุุ และสระมรกต (รููปที่่� 6) ซึ่่ง� พบมากด้้านตะวัันออก
ของเทืือกเขาขุุนน้ำำ��นางนอน

� าจากน้ำำ�พุ
� ุ จากถ้ำำ�ท
� รายทอง
รููปที่่� 6 สระมรกต ซึ่่�งได้้รัับน้ำำ�ม
และบริิเวณข้้างเคีียง

� ลวง
� ของถ้ำำ�ห
รููปที่่� 5 ลัักษณะภายในส่่วนหนึ่่ง

3) ถ้ำำ�ที่่
� มี� น้ำี ��ำ เต็็มหรือื ถ้ำำ�อิ่่
� มน้ำ
� � 
�ำ (Phreatic cave) ในบรรดา
แหล่่งน้ำำ��บาดาลในหิินแข็็งทั้้�งหมดในโลกนี้้� ชั้้�นน้ำำ��บาดาล
ในหิินปููนถืือได้้ว่่าเป็็นชั้้น� น้ำำ��บาดาลที่่มีีปริ
� มิ าณมากที่่สุ� ดุ เมื่่�อ
เทีียบกัับหิินชนิิดอื่่น� เพราะในหิินปููนมีีระบบถ้ำำ��ใต้้ดินิ ที่่ส� ามารถ
กัักเก็็บน้ำำ��ได้้เป็็นจำำ�นวนมาก ให้้ประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และมนุุษย์์มากมายทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม ในรููปแบบของ
น้ำำ��ผุุด น้ำำ��พุุ และบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�เจาะนำำ�น้ำำ��จากถ้ำำ��ประเภทนี้้�
หรืืออาจจะกล่่าวได้้ว่่าเป็็นถ้ำำ��น้ำำ��ใต้้ดินิ ดัังที่่ส� หพัันธ์์ถ้ำำ��วิิทยา
นานาชาติิ (International Union of Speleology หรืือ UIS)
ร่่วมกัับ UNESCO ประกาศให้้ปีี ค.ศ. 2021 หรืือ พ.ศ. 2564
เป็็นปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ (International Year of Caves
and Karst หรืือ IYCK 2021) เพราะเห็็นความสำำ�คััญของ
ถ้ำำ��และคาสต์์ โดยเฉพาะเป็็นแหล่่งน้ำำ��ดื่่�มให้้กัับคนทั่่�วโลก
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 นอกเหนืือไปจากคุุณค่่าในด้้านอื่่น� ๆ
ถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำ��ำ เต็็มนี้้� หมายถึึงถ้ำำ��ที่่�อยู่่�ใต้้ระดัับน้ำำ��ใต้้ดิินหรืือ
น้ำำ��บาดาล ส่่วนใหญ่่เป็็นโถงถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำ��ำ อยู่่�เต็็ม ซึ่่�งมัักเป็็น
แหล่่งน้ำำ��บาดาลที่่�สำำ�คััญ จากผลการเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล
บริิเวณหน้้าถ้ำำ��หลวงจำำ�นวน 3 บ่่อ และผลจากการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้านอุุทกธรณีีวิิทยาโดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
พบว่่าบ่่อน้ำำ��บาดาลเหล่่านี้้�ได้้เจาะผ่่านหิินปููนตลอดทั้้�ง
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ความลึึกของบ่่อประมาณ 48 - 54 เมตร และ
พบชั้้�นน้ำำ��บาดาลซึ่่�งเป็็นโพรงหรืือถ้ำำ��น้ำำ��สองช่่วง
ที่่�ระดัับความลึึก 15 - 16 เมตร และ 32.0 32.5 เมตรตามลำำ� ดัับ (รููปที่่� 7) แต่่ละบ่่อ
มีีระดัับน้ำำ��ประมาณ 1.9 - 20 เมตรจากระดัับ
ผิิวดิินลงไป ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณน้ำำ��ฝนในฤดููกาล
ต่่างๆ ของแต่่ละปีี ส่่วนบ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดเล็็ก
จำำ�นวน 13 บ่่อ บริิเวณสระมรกตที่่�อยู่่�ด้้านท้้ายน้ำำ��
ของถ้ำำ�� ทรายทอง เป็็ น บ่่อที่่� เ จาะพบโพรงน้ำำ��
ในระดัับตื้้�นไม่่เกิิน 10 เมตรเป็็นส่่วนใหญ่่ มีีระดัับ
น้ำำ��บาดาลตื้้�นมากคืือประมาณ 0.5 - 2.0 เมตร
จากผิิวดิิน ซึ่่�งผู้้�เขีียนวิิเคราะห์์แล้้วคาดว่่าจะเป็็น
น้ำำ��แหล่่งเดีียวกัับน้ำำ��ในสระมรกตที่่�เชื่่�อมต่่อกััน
ด้้วยระบบรอยแตกและโพรงในหิินในระดัับตื้้น� เพราะ
อยู่่ใ� กล้้กัันและมีีระดัับน้ำำ��เปลี่่ย� นแปลงขึ้้น� ลงเหมืือนกััน

>>
รููปที่่� 7 ข้้อมููลอุุทกธรณีวิ
ี ท
ิ ยาของบ่่อน้ำำ�� บาดาลบริิเวณ
� ลวง
หน้้าถ้ำำ�ห

อุุทกธรณีีวิิทยาถ้ำำ��หลวง
ในการศึึกษาเรื่่�องถ้ำำ�� ข้้อมููลที่่สำ� ำ�คััญมากอีีกอย่่างหนึ่่�งนอกเหนืือไปจากลัักษณะทางธรณีีวิิทยา คืือ
สภาพอุุทกวิิทยาคาสต์์ (Karst Hydrogeology) เพราะ
เป็็นสิ่่ง� ที่่จ� ะสามารถบอกถึึงระบบน้ำำ��ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในภููมิิประเทศ
แบบคาสต์์ ซึ่่�งตามความเห็็นของผู้้�เขีียนจะต้้องคำำ�นึึงถึึง
สภาพของพื้้�นที่่� ดัังต่่อไปนี้้� คืือ
ำ (Recharge Areas) หมายถึึงบริิเวณ
1) พื้้�นที่่�เติิมน้ำ�� 
ที่่น้ำ� ำ��สามารถไหลเข้้าไปสู่่�ถ้ำำ��หลวงได้้ 3 ทางคืือ
• ด้้านบนหลัังคาถ้ำำ�� ได้้แก่่ ช่่องเปิิดต่่างๆ เช่่น ปล่่อง
หลุุมยุุบ รอยแตก บนหลัังคาถ้ำำ�� ซึ่่�งจากการสำำ�รวจ
��������������������������������������������

โพรงถ้ำำ��ในช่่วงปฏิิบััติิการกู้้�ภััยช่่วยเหลืือ 13 ชีีวิิต
ที่่�ติิดในถ้ำำ��หลวง พบโพรงในลัักษณะนี้้�ไม่่ต่ำำ��กว่่า
100 แห่่ง นอกจากนั้้�นยัังมีีรอยแตกในแนวดิ่่�ง
อีีกจำำ�นวนมหาศาล สัังเกตได้้จากการที่่�หลัังคาถ้ำำ��
มีีหิินยอดแหลม (Pinnacles) ซึ่่�งเป็็นช่่องทาง
ให้้น้ำำ��ฝนที่่�ตกลงมาไหลลงไปด้้านล่่าง ผ่่านระบบ
ถ้ำำ��แห้้งด้้านบนหลายชั้้น� และเชื่่อ� มต่่อไปยัังถ้ำำ��หลวง
ที่่�อยู่่�ด้้านล่่าง (รููปที่่� 8)
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• ด้้านตะวัันตกของถ้ำำ�หลว
�
ง ได้้แก่่ น้ำำ��จากบริิเวณรอยต่่อหรืือรอยสััมผััสของหิินแกรนิิตและหิินปููน ซึ่่ง� บริิเวณนี้้�จะมีี
ถ้ำำ��เกิิดขึ้้�นจำำ�นวนมาก เมื่่�อมีีฝนตก หรืือมีีน้ำำ��หลากมา น้ำำ��ก็็จะไหลเข้้าไปในจุุดน้ำำ��มุุดโดยตรง หรืือผ่่านห้้วยแห้้งที่่มีี�
ช่่องว่่างหรืือถ้ำำ��ซ่่อนตััวอยู่่�ใต้้พื้้�นของห้้วยแห้้ง และจะไหลเข้้าไปสู่่�โถงหลัักของถ้ำำ��หลวง (รููปที่่� 8)

� ำ�� ไหลเข้้าและไหลออกจากระบบถ้ำำ��
รููปที่่� 8 แบบจำำ�ลองของลัักษณะอุุทกธรณีีวิิทยาแสดงระบบน้ำำ�� ในถ้ำำ�� พื้้� นที่่น้ำ

• น้ำำ��จากบริิเวณห้้วยน้ำำ�ดั้้
� �น ทางทิิศเหนืือ และ
ห้้วยปากตีีนไฟ ทางทิิศใต้้ของถ้ำำ��หลวง ซึ่่ง� บริิเวณนี้้�
จะมีีลำำ�ห้้วยที่่�เกิิดจากรอยเลื่่�อนในแนวตะวัันตกตะวัันออก ทำำ�ให้้ที่พื้่� น้� ของลำำ�ห้้วยทั้้ง� สองมีีรอยแตกใน
แนวดิ่่�งจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� บางส่่วนยัังคงเป็็นรอยแตกที่่�
ยัังคงมีีขอบคม แต่่ในหลายบริิเวณจากการถููกละลาย
และกััดกร่่อนจนเป็็นถ้ำำ��ในแนวดิ่่�ง ทำำ�ให้้กลายเป็็น
จุุดน้ำำ��มุุด ซึ่่�งจะเป็็นถ้ำำ��ขนาดเล็็กหรืือรอยแตกใน
แนวดิ่่�งอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก จึึงทำำ�ให้้น้ำำ��จากลำำ�ห้้วย
ไหลเข้้าไปสู่่โ� ถงถ้ำำ��หลัักของถ้ำำ��หลวงได้้อย่่างรวดเร็็ว
โดยเฉพาะจุุดน้ำำ��มุุดในห้้วยน้ำำ��ดั้้�น (รููปที่่� 9) น้ำำ��จาก
ห้้วยน้ำำ��ดั้้น� มีีผลมากต่่อการเกิิดปััญหาการติิดอยู่่ใ� น
ถ้ำำ��หลวงของสมาชิิกทีีมฟุุตบอลหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค
อะคาเดมี่่� เพราะน้ำำ��จากห้้วยน้ำำ��ดั้้น� ที่่ไ� หลผ่่านจุุดน้ำำ��มุุด
จะไหลลงไปใต้้ดินิ ผ่่านไปยัังถ้ำำ��หลวงในโถงเหนืือที่่มีี�
ชื่่อ� ว่่า มัังค์์ซีรี่่ี � (Monk’s Series) แล้้วไหลไปยัังบริิเวณ
สามแยกจนเกิิดน้ำำ��ท่่วมในช่่วงบ่่ายของวัันที่่� 23
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 ในขณะที่่ทั้� ง้� 13 ชีีวิติ เดิินผ่่าน

สามแยกเข้้าไปด้้านในแล้้ว จึึงไม่่สามารถเดิินย้้อนกลัับ
ออกมายัังปากถ้ำำ�� ได้้ (รููปที่่� 10) และต้้องติิดอยู่่�
ในถ้ำำ��บริิเวณเนิินนมสาวถึึง 18 วััน จากการวััด
และคำำ�นวณอััตราการไหลของน้ำำ��ในห้้วยน้ำำ��ดั้้น� โดย
กรมชลประทาน ทำำ�ให้้ทราบว่่า มีีน้ำำ��จากห้้วยน้ำำ��ดั้้น�
ประมาณ 28,000 ลููกบาศก์์เมตร/วััน และ
ห้้วยปากตีีนไฟอีีกในจำำ�นวนที่่ใ� กล้้เคีียงกััน ไหลหาย
ลงไปตามจุุดน้ำำ��มุุดต่่างๆ มากถึึงร้้อยละ 80 ของ
ปริิมาณน้ำำ��ทั้้ง� หมด ทำำ�ให้้การสููบน้ำำ��ออกจากภายในถ้ำำ��
เป็็นไปได้้ยาก แต่่หลัังจากที่่�มีีการสร้้างฝาย และ
ติิดตั้้�งท่่อเพื่่�อผัันน้ำำ��ให้้ข้้ามจุุดน้ำำ��มุุดดัังกล่่าวไป
ปรากฏว่่าสามารถลดปริิมาณน้ำำ��ที่่ไ� หลเข้้าไปท่่วมถ้ำำ��
จากทั้้ง� สองลำำ�ห้้วยได้้ประมาณ 32,000 ลููกบาศก์์
เมตร/วััน คิิดเป็็นร้้อยละ 50 ของปริิมาณน้ำำ��ทั้้ง� หมด
ที่่�ไหลผ่่านลำำ�ห้้วย[2] (อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน
เอกสารอ้้างอิิง) จนระดัับน้ำำ��ภายในถ้ำำ��หลวงลดลง
อย่่างเห็็นได้้ชััดเจน ภายหลัังการสร้้างฝายผัันน้ำำ��
เสร็็จทั้ง้� สองลำำ�ห้้วยในระหว่่างวัันที่่� 1 - 3 กรกฎาคม

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

พ.ศ. 2564 (รููปที่่� 11) ทำำ�ให้้โถง 3 แห้้งและสามารถใช้้เป็็นศููนย์์ปฏิบััติ
ิ กิ ารช่่วยเหลืือได้้ และส่่งผลให้้มีีการประกาศ
ดีีเดย์์จากผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย นายณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร ในฐานะผู้้�บััญชาการศููนย์์อำำ�นวยการร่่วมค้้นหา
ผู้้�สููญหายถ้ำำ��หลวงฯ ให้้เริ่่ม� ปฏิิบััติกิ ารดำำ�น้ำำ��เพื่่�อนำำ�คนที่่ติ� ดิ ถ้ำำ��ออกมาจนประสบผลสำำ�เร็็จ และมีีความปลอดภััยทุุกคน
ในวัันที่่� 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

� ุดในห้้วยน้ำำ�ดั้้
� �น
รููปที่่� 9 ภาพแสดงจุุดน้ำำ�มุ

แผนผัังถ้ำำ��หลวง (เบื้้�องต้้น)
อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ)
อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 พ.ค. 62
สามแยก

น้ำำ��จากห้้วยน้ำำ��ดั้้�น

� �นไหลมาท่่วมถ้ำำ�� และบริิเวณเนิินนมสาวที่่�สมาชิิกทีีมฟุุ ตบอล
รููปที่่� 10 ภาพแสดงบริิเวณสามแยกซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�น้ำ�จ
ำ� ากห้้วยน้ำำ�ดั้้
�
� ลวง
หมููป่่าฯ หลบภััยน้ำำ�ท่่วม
ในถ้ำำ�ห

��������������������������������������������
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� ้ามจุุดน้ำำ�มุ
� ุดในห้้วยน้ำำ�ดั้้
� �น ดอยผาหมีี
รููปที่่� 11 การผัันน้ำำ�ข้
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2) พื้้�นที่่�ในระบบถ้ำำ�� เป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนกลางระหว่่าง
บริิเวณต้้นน้ำำ��ซึ่่�งเป็็นจุุดเติิมน้ำำ��เข้้ามาในระบบถ้ำำ��กัับพื้้�นที่่�
ด้้านปลายน้ำำ��ที่่�เป็็นบริิเวณน้ำำ��ไหลออกไปจากระบบถ้ำำ�� จึึงมีี
ความสำำ�คััญมากเพราะเป็็นบริิเวณที่่�เกิิดถ้ำำ��ทั้้�ง 3 ประเภท
การก่่อตััวของประติิมากรรมถ้ำำ��ต่่างๆ ที่่�สวยงาม การเกิิด
ลัักษณะพิิเศษในรููปแบบต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในถ้ำำ��จากการ
ละลายและกััดกร่่อนของน้ำำ�� เป็็นพื้้น� ที่่ที่� มีี่� บทบาทมากในการ
กัักเก็็บและส่่งผ่่านน้ำำ�� เกิิดระบบนิิเวศเฉพาะตััวที่่ก� ลายเป็็น
ที่่� อ ยู่่� อ าศััยของสิ่่� ง มีีชีี วิิ ต ในถ้ำำ�� ที่่� มีีลัั กษณะพิิ เ ศษเฉพาะ
สำำ�หรัับความสามารถในการไหลผ่่าน การกัักเก็็บ และ
การไหลออกไปของน้ำำ��จะเกี่่�ยวข้้องกัับค่่าความพรุุนและค่่า
ความซึึมได้้ของหิิน (Porosity and Permeability) ลัักษณะ
และเครืือข่่ายการเชื่่�อมโยงของโถงต่่างๆ ภายในระบบถ้ำำ��
ซึ่่ง� ในแบบแรกหมายถึึงการมีีรููพรุุนขนาดจิ๋๋ว� ทั่่�วเนื้้อ� หิินปููนที่่�
น้ำำ��จะซึึมผ่่านเข้้าไปได้้ และจะมีีการไหลแบบช้้าๆ ที่่เ� รีียกว่่า
การไหลแบบแพร่่กระจาย (Diffuse Flow) แต่่มีีจำำ�นวน
มากมายมหาศาลในแทบทุุกส่่วนของเนื้้อ� หิินปููนทั้้ง� เทืือกเขา
เปรีียบเสมืือนฟองน้ำำ��ก้้อนยัักษ์์ที่่�สามารถดููดซัับน้ำำ��ไว้้ได้้
จำำ�นวนมาก และจะค่่อยๆ ปล่่อยให้้ไหลออกมาผ่่านรอยแตก
หรืือโถงถ้ำำ�� สำำ�หรัับแบบที่่ส� องคืือการไหลแบบท่่อ (Conduit
Flow) คืือไหลผ่่านไปตามโถงถ้ำำ�� (Cave Passages) และ
ระบบรอยแตก (Fractures) ที่่�เป็็นช่่องว่่างขนาดใหญ่่คล้้าย
การไหลของน้ำำ��ในอุุโมงค์์ เป็็นการไหลที่่มีี� ความเร็็วมากกว่่า
ชนิิดแรกและมีีผลกระทบต่่อการการเกิิดน้ำำ��ท่่วมในโถงถ้ำำ��
อย่่างรวดเร็็ว

เป็็นผลมาจากการปล่่อยน้ำำ��ออกมาจากระบบถ้ำำ��ในส่่วนที่่�
เป็็นการไหลแบบแพร่่กระจายทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถนำำ�น้ำำ��
มาใช้้อุุปโภคบริิโภค หรืือกิิจกรรมด้้านอื่่�นๆ ได้้ทั้้�งจากน้ำำ��พุุ
โดยตรง หรืือทางอ้้อมจากหนองน้ำำ��คาสต์์ ทะเลสาบคาสต์์
น้ำำ�� ตกและพื้้� น ที่่� ชุ่่� ม น้ำำ�� ในบางแห่่ง รวมทั้้� ง การเจาะบ่่อ
น้ำำ��บาดาลลงไปหาชั้้�นน้ำำ��บาดาลที่่�เป็็นถ้ำำ��น้ำำ��ใต้้ดิิน

3) พื้้�นที่่�น้ำ�ำ� ไหลออก (Discharge Areas) คืือ บริิเวณ
ที่่เ� ป็็นทางออกของน้ำำ��จากระบบถ้ำำ��ผ่่านช่่องว่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็น
รอยร้้าว รอยแตกของหิิน หรืือโถงถ้ำำ�� ที่่�มีีปลายทางมาโผล่่
ที่่� ผิิ ว ดิิ น และอยู่่� ใ นระดัับต่ำำ�� กว่่าระดัับน้ำำ�� บาดาลในถ้ำำ��
จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นจุุดหรืือบริิเวณที่่น้ำ� ำ��ไหลออกมาจากระบบถ้ำำ��
ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น เป็็นธารน้ำำ��พุุขนาดใหญ่่ (Resurgence)
น้ำำ��พุุหรืือน้ำำ��ผุุด (Karst Springs) เช่่น ที่่�ถ้ำำ��ทรายทองและ
บริิเวณข้้างเคีียง หรืือเป็็นน้ำำ��ซึึมน้ำำ��ซัับ (Seeps) ซึ่่�งพบมาก
ด้้ า นตะวัันออกและตะวัันออกเฉีียงใต้้ ข องเทืือกเขา
ขุุนน้ำำ��นางนอน เช่่น บริิเวณบ้้านสัันป่่าสััก สำำ�หรัับน้ำำ��พุุถ้ำำ��จะ
มีีลัักษณะเด่่นคืือ มัักมีีน้ำำ��ไหลตลอดปีีแม้้แต่่ในฤดููแล้้ง ทั้้ง� นี้้�

[1] กรมทรััพยากรธรณีี, 2564, รายงานฉบัับสมบููรณ์์ โครงการศึึกษา
สำำ�รวจธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููน วนอุุทยาน
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน.
[2] ชััยพร ศิิริพร
ิ ไพบููลย์์, 2561, ผัันน้ำำ��ข้้ามรูู ณ ดอยผาหมีี facebook,
4 กรกฎาคม 2018 (https://www.facebook.com/chaiporn.
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สรุุป
บริิเวณถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอนในจัังหวััดเชีียงราย
เป็็นระบบถ้ำำ��ที่่�สมบููรณ์์ เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีสามารถนำำ�มา
ใช้้ประโยชน์์ในการศึึกษาทางด้้านธรณีีวิิทยา ถ้ำำ��วิิทยา
อุุทกธรณีีวิิทยา และศาสตร์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึงความสำำ� คััญและความเชื่่� อ มโยงของ
ทรััพยากรต่่างๆ ได้้ เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�สามารถศึึกษาผ่่านมุุมมอง
ของปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างน้ำำ��กัับหิินปููนได้้อย่่างครบวงจร
จากจุุดที่่�น้ำ��ำ ไหลเข้้า น้ำำ��ในระบบถ้ำำ�� และน้ำำ��ที่่�ไหลออกมา
จนเกิิดเป็็นระบบถ้ำำ��ที่่�สมบููรณ์์และทรงคุุณค่่าด้้านต่่างๆ
ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ตามหลัักวิิชาการที่่�ถููกต้้อง
ภายใต้้กรอบของการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนและมีีมาตรการอนุุรัักษ์์
อย่่างเหมาะสมมารองรัับ จะช่่วยให้้เรารัักษาทรััพยากรถ้ำำ��และ
คาสต์์ที่่�มีีคุุณค่่าแห่่งนี้้�ให้้คงอยู่่�ได้้อย่่างยาวนาน
เอกสารอ้้างอิิง

siripornpibul/posts/2110186012415254).
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ตะกอนธารน้ำ�ถ้ำ�หลวง

(Sediments and Sedimentation along
Tham Luang Cave)
นางปิิยรััตน์์ ปรีีชาชน
บทคัดย่อ
กรมทรััพยากรธรณีี โดยสำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีีเขต 3 ได้้ศึก
ึ ษาตะกอนธารน้ำำ��ใน
� เป็็นส่ว
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน ซึ่่ง
่ นหนึ่่�งของการศึึกษาเพื่่� อการกำำ�หนดเขตพื้้� นที่่�
สำำ�หรัับการบริิหารจััดการเชิิงพื้้� นที่่�และการกำำ�หนดเส้้นทางทััศนศึึกษาในโครงการ
ศึึกษาสำำ�รวจธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููน วนอุุทยานถ้ำำ�� หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย เพื่่� อทราบชนิิดของหิินต้้นกำำ�เนิิด
ของตะกอน และสภาพแวดล้้อมการสะสมตััวของตะกอน อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ศึึกษาทิิศทางการไหลของน้ำำ�� เพื่่� อใช้้วางแผนการบริิหารจััดการถ้ำำ�� จากการศึึกษา
ตะกอนธารน้ำำ��ในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน พบว่่าหิินต้นกำ
้ ำ�เนิิดของตะกอนในถ้ำำ��หลวง
ประกอบด้้วย หิินเพกมาไทต์์ หิินไดออไรต์์ หิินแกรนิิต หิินดิน
ิ ดาน หิินชนวน หิินทราย
หิินโคลน และหิินเถ้้าภููเขาไฟ ซึ่่�งเป็็นตะกอนชนิิดเดีียวกัันกัับตะกอนบริิเวณพื้้� นที่่�
ต้้นน้ำำ��บริิเวณดอยผาหมีีและจุุดน้ำำ��มุด
ุ บริิเวณห้้วยน้ำำ��ดั้้น
ิ ฐานได้้ว่า่ ตะกอน
� จึึงสัันนิษ
� นน้ำ
ในถ้ำำ��หลวงมาจากพื้้� นที่่ต้
้ ำ��และจุุดน้ำำ��มุด
ุ ดัังกล่่าว นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีตะกอนที่่�มาจาก
� น
� ไปอีีกด้้วย จากการพิิ จารณาจาก
� นน้ำ
พื้้� นที่่ต้
้ ำ��เหนืือจุุดเก็็บตััวอย่่างตอนนอกถ้ำำ�ขึ้้
แผนที่่�ธรณีีวิท
ิ ยา ตะกอนภายนอกถ้ำำ��มีส
ี ภาพแวดล้้อมการสะสมตััวแบบตะกอนน้ำำ��พา
(Alluvial Deposits) เป็็นตะกอนที่่�น้ำำ��นำำ�พาไปสะสมตััวตามร่่องน้ำำ�� เรีียกว่่า แหล่่ง
ทัับถมร่่องน้ำำ�� (Channel-fill Deposits) ส่่วนตะกอนภายในถ้ำำ��สะสมโดยการ
นำำ�พาของธารน้ำำ��ใต้้ดิน
ิ (Underground Stream) ที่่�ไหลไปตามร่่องน้ำำ��ใต้้ดิน
ิ ในพื้้� นที่่�
ที่่�หินมี
ิ รี อยแตกมาก หรืือโดยธารน้ำำ��ลอด (Subterranean Stream) ซึ่ง
่� เป็็นทางน้ำำ��
ใต้้ดิินที่่�ไหลไปตามโพรงของหิินหรืือถ้ำำ�� ไหลทะลุุถ้ำ��ำ หรืือไหลไปตามพื้้� นที่่�คาสต์์
คำ�สำ�คัญ: ต
 ะกอนธารน้ำ�, ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน, สภาพแวดล้อมการสะสมตัว,
หินต้นกำ�เนิด, จุดน้ำ�มุด

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

บทนำำ�
ถ้ำำ��หลวงเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิประเภทถ้ำำ�� ที่่�มีีความสวยงามและมีีคุุณค่่าหลากหลาย ตั้้�งอยู่่�ในอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) เป็็นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วที่่มีี� ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งของจัังหวััดเชีียงราย เป็็นถ้ำำ��หิินปููน หิินอ่่อน ในภููมิิประเทศแบบคาสต์์ที่่�ยัังมีีการเติิบโตเปลี่่�ยนแปลง หรืือเป็็นถ้ำำ��น้ำำ��ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มถ้ำำ��เป็็น ที่่�กระบวนการกร่่อนและ
สะสมตััวยัังคงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องตามฤดููกาล ถ้ำำ��มีีความยาวในแนวค่่อนข้้างราบ เหนืือถ้ำำ��ยัังเป็็นป่่าที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์
มีีธารน้ำำ��ที่่ไ� หลลงที่่ต่ำ� ำ�� และมีีปลายธารน้ำำ��มุุดหายไปในดิิน ดัังนั้้�นเมื่่อ� ฝนตกหรืือในฤดููน้ำำ��หลาก จึึงมีีปริิมาณน้ำำ��จำำ�นวนมหาศาล
ไหลผ่่านถ้ำำ��พร้้อมด้้วยตะกอนจำำ�นวนมาก โดยไหลลงจากภููเขาเข้้ามาในโพรงถ้ำำ��หลวงตามจุุดน้ำำ��มุุดหรืือตามรอยแตก เกิิดเป็็น
ธารน้ำำ��ไหลบ่่าในโพรงถ้ำำ�� (รููปที่่� 1)

รููปที่่� 1 ทางน้ำำ�� ชั่�ว
่ คราว ในถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน

ในปีี พ.ศ. 2562 กรมทรััพยากรธรณีี กรมทรััพยากร
น้ำำ��บาดาล และกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
ได้้ร่ว่ มกัันสำำ�รวจธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยาของถ้ำำ��หลวง
ในโครงการศึึกษาสำำ�รวจธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยา
เทืือกเขาหิินปููน วนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน ในครั้้ง� นั้้�น
สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีีเขต 3 ได้้ร่ว่ มดำำ�เนิินการสำำ�รวจถ้ำำ��
โดยการศึึ ก ษาตะกอนธารน้ำำ�� ในถ้ำำ�� หลวงฯ เพื่่� อ หาหิิ น
ต้้นกำำ�เนิิดของตะกอน และสภาพแวดล้้อมการสะสมตััวของ
ตะกอน ที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การศึึกษาทิิศทางการไหลของน้ำำ��
เพื่่อ� ใช้้วางแผนการบริิหารจััดการถ้ำำ�� เช่่น เส้้นทางการท่่องเที่่ย� ว

ทััศนศึึกษา หรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกภายในถ้ำำ�� ที่่�ไม่่
รบกวนระบบตะกอนและระบบทางน้ำำ�� สำำ�หรัับในบทความนี้้�
ผู้้�เขีียนจะนำำ�เสนอรายละเอีียดเฉพาะตะกอนธารน้ำำ��และ
หิินต้้นกำำ�เนิิดภายในถ้ำำ��หลวงบริิเวณตั้้�งแต่่โถงที่่� 1 จนถึึง
พััทยาบีีช โดยไม่่รวมถึึงตะกอนถ้ำำ�� (Speteothems) หรืือ
ประติิมากรรมถ้ำำ�� และบริิเวณพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ�� ที่่�เป็็นจุุดน้ำำ��มุุด
บริิเวณห้้วยน้ำำ��ดั้้�น บริิเวณดอยผาหมีี ดัังแผนที่่�ภาพถ่่าย
ดาวเทีียม แผนที่่�ภููมิิประเทศระวางอำำ�เภอแม่่สาย (4949I)
ลำำ�ดัับชุุด L7018 (รููปที่่� 2)

� ุด
� ้นน้ำำ�� บริิเวณดอยผาหมีี และจุุดน้ำำ�มุ
รููปที่่� 2 จุุดเก็็บตััวอย่่างตะกอนบริิเวณถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน พื้้� นที่่ต้
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ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการสะสมตััวของตะกอนในถ้ำำ��หลวง
ปััจจััยสำำ�คััญที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการสะสมตััวของตะกอนกรวดทราย
ในถ้ำำ��หลวง คืือ ลัักษณะทางธรณีีวิิทยาของหิิน 2 ชนิิดคืือ
หิินที่่�เป็็นคาสต์์ (Karst Rocks) ได้้แก่่ หิินปููนและหิินอ่่อน
ซึ่่�งเป็็นหิินคาร์์บอเนตที่่�ละลายน้ำำ��ได้้ง่่าย ทั้้�งยัังมีีรอยแตก
รอยร้้าวมาก จึึงเกิิดเป็็นโพรงและถ้ำำ��ได้้ง่่าย และหิินที่่�ไม่่ใช่่
คาสต์์ (Non-karst Rocks) ซึ่่�งมีีความพรุุนน้้อย ละลาย
น้ำำ��ได้้ยาก เช่่น หิินแกรนิิต แกรโนไดโอไรต์์ หิินทราย และ
หิินดิินดาน แต่่เมื่่อ� หิินเหล่่านี้้เ� กิิดการกร่่อนผุุพังั จะทำำ�ให้้เกิิด
เป็็นตะกอนร่่วน คืือ กรวด ทราย และดิินเหนีียว รวมทั้้�ง
เศษหิิน ตะกอนเหล่่านี้้จ� ะถููกน้ำำ��พััดพาไปตกตะกอนสะสมตััว
ตามโถงถ้ำำ��ใต้้ภููเขาด้้านล่่าง กลายเป็็นตะกอนธารน้ำำ��ที่่�พบ
ในถ้ำำ�� หลวง สำำ� หรัั บ พื้้� น ที่่� ที่่� มีีน้ำ��ำ ไหลและพัั ด พาตะกอน
เข้้าถ้ำำ��ได้้ มีี 3 บริิเวณหลัักคืือ ด้้านตะวัันตกของเทืือกเขา
หิินปููนซึ่่�งเป็็นบริิเวณรอยต่่อหรืือรอยสััมผััสระหว่่างหิินปููน

ที่่�เป็็นคาสต์์กัับหิินชนิิดอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่คาสต์์ บริิเวณดัังกล่่าวมีี
ถ้ำำ��และจุุดน้ำำ��มุุดเกิิดขึ้้�นจำำ�นวนมาก (รููปที่่� 3) ด้้านทิิศเหนืือ
ตามพื้้�นห้้วยน้ำำ��ดั้้�นบริิเวณดอยผาหมีี (รููปที่่� 4) และด้้านใต้้
คืือห้้วยปากตีีนไฟบริิเวณดอยผาฮี้้� ซึ่่ง� เป็็นลำำ�ห้้วยที่่เ� กิิดจาก
รอยเลื่่�อน จึึงมีีรอยแตกและทำำ�ให้้เกิิดจุุดน้ำำ��มุุดมากมาย
ดัังนั้้�นน้ำำ��ที่่ไ� หลเข้้าไปในถ้ำำ��ทั้้�ง 3 ทิิศทางจึึงพััดพาเอาตะกอน
กรวดทรายที่่เ� กิิดจากการผุุพังั ของหิินดัังกล่่าวเข้้าไปในถ้ำำ��ได้้
รวมทั้้�งทำำ�ให้้เกิิดสภาพน้ำำ��ท่่วมถ้ำำ��หลวงได้้ง่า่ ยในฤดููฝน และ
ปลายทางของน้ำำ��ส่่วนใหญ่่จะไหลออกมาจากระบบถ้ำำ��มาทาง
ด้้านตะวัันออกของเทืือกเขาขุุนน้ำำ��นางนอน จนปรากฏเป็็น
น้ำำ��ผุุด น้ำำ��พุุ และหนองน้ำำ��หลายแห่่ง เช่่น บริิเวณถ้ำำ��ทรายทอง
สระมรกต หนองน้ำำ��ธรรมชาติิต่่างๆ และน้ำำ��ผุุดที่่�บ้้าน
สัันป่่าสััก (ชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์, 2561)

รููปที่่� 3 แนวคิิดแสดงบทบาทของหิินที่่เ� ป็็นคาสต์์และหิินที่่ไ� ม่่ใช่่คาสต์์ต่่อการเกิิดถ้ำำ�� และระบบการไหลของน้ำำ�� ในถ้ำำ�� หลวง

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

� �น ซึ่่ง
� จะเป็็นแหล่่งตะกอนที่่ไ� หลเข้้าไปในถ้ำำ�� หลวง
รููปที่่� 4 ตะกอนต่่าง ๆ ที่่เ� กิิดจากการสลายตััวของหิินอััคนีีในห้้วยน้ำำ�ดั้้

วิิธีีการวิิเคราะห์์ตะกอน
ดัังนี้้�

การวิิเคราะห์์ตะกอนจากถ้ำำ��หลวง และพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ�� บริิเวณจุุดน้ำำ��มุุด จำำ�นวน 23 ตััวอย่่าง ใช้้ 4 วิิธีี พิิจารณาร่่วมกััน

(1) การวิิเคราะห์์ตะกอนอย่่างละเอีียดด้้วยตา โดย
พิิจารณาจากลัักษณะทางกายภาพของตะกอน ได้้รายละเอีียด
ผลการวิิเคราะห์์ขนาดตะกอน แสดงดัังรููปที่่� 5
(2) การวิิเคราะห์์ตะกอนผ่่านตะแกรงร่่อน (3D
Sieve Analysis) ผลการวิิเคราะห์์สามารถจััดแบ่่งตะกอน
ออกเป็็น 5 ประเภท ดัังนี้้� 1) Sandy Gravel จำำ�นวน
13 ตััวอย่่าง เป็็นตะกอนบริิเวณจุุดน้ำำ��มุุดเหนืือถ้ำำ��หลวง
2) Gravelly Sand จำำ�นวน 2 ตััวอย่่าง เป็็นตะกอนภายนอก
ในถ้ำำ��หลวง 1 ตััวอย่่าง สำำ�หรัับตััวอย่่างที่่�เหลืือเป็็นตะกอน
���������� ��������

ที่่�พบภายในถ้ำำ��หลวง 3) Slightly Gravelly Sand จำำ�นวน
6 ตััวอย่่าง 4) Gravelly Muddy Sand จำำ�นวน 2 ตััวอย่่าง
และ 5) Slightly Gravelly Muddy Sand จำำ�นวน 1
ตััวอย่่าง (กรมทรััพยากรธรณีี, 2562)
(3) การวิิเคราะห์์การเลี้้�ยวเบนของรัังสีีเอ็็กซ์์
(X–ray Diffractometer: XRD) เพื่่�อทราบชนิิดแร่่ จากที่่�
ไม่่สามารถระบุุได้้จากการวิิเคราะห์์ตาเปล่่า
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รููปที่่� 5 ตะกอนในถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน (ก) โถงที่่� 1 (ข) ระหว่่างโถงที่่� 1 ไปโถงที่่� 2 (ค) โถงที่่� 2 (ง) โถงที่่� 2 ตััวอย่่างที่่� 2
� (ช) บริิเวณพัั ทยาบีีช จุุดเก็็บที่่� 2 บริิเวณทางเดิินในถ้ำำ� 
� 
(จ) โถงที่่� 3 (ฉ) บริิเวณพัั ทยาบีีชบนเนิินตะกอนทรายริิมผนัังถ้ำำ� 
� (ซ) บริิเวณสามแยกไปทางพัั ทยาบีีชหรืือเลี้้�ยวซ้้าย  (ฌ) สามแยกไปทางพัั ทยาบีีชหรืือเลี้้�ยวซ้้าย  และ (ญ) บริิเวณ
หรืือพื้้� นถ้ำำ� 
สามแยกต้้นน้ำำ�� ดอยผาหมีี

(4) การวิิ เ คราะห์์ วิิ ธีี เ อกซเรย์์
ฟลููออเรสเซนต์์ (X-ray Fluorescence
Spectroscopy: XRF) เพื่่�อหาชนิิดของ
ธาตุุและปริิมาณธาตุุในตะกอน และเป็็นการ
ยืืนยัั น ความถููกต้้ อ งของแร่่ ปร ะกอบหิิ น
ผลการวิิเคราะห์์แสดงในรููปที่่� 6

รููปที่่� 6 ผลวิิเคราะห์์ XRF (กรมทรััพยากรธรณีี,
2562)

สภาพแวดล้้อมการสะสมตััวของตะกอนธารน้ำำ��ในถ้ำำ��หลวง
สภาพแวดล้้อมการสะสมตััวของตะกอนในถ้ำำ��หลวงทั้้�งหมดตั้้�งแต่่บริิเวณถ้ำำ��หลวงโถงที่่� 1 ทางเดิินถ้ำำ��ในโถงที่่� 1 ไป
โถงที่่� 2 โถงที่่� 2 โถงที่่� 3 บริิเวณสามแยกไปทางพััทยาบีีชหรืือเลี้้�ยวซ้้าย บริิเวณช่่องเสีียงลมก่่อนถึึงพััทยาบีีช จนถึึงบริิเวณ
พััทยาบีีช บนเนิินตะกอนทรายริิมผนัังถ้ำำ�� และบริิเวณทางเดิินในถ้ำำ��หรืือพื้้�นถ้ำำ�� รวมถึึงบริิเวณสามแยกต้้นน้ำำ��ดอยผาหมีีหรืือ
แยกไปทางด้้านขวา มีีการสะสมตััวแบบตะกอนธารน้ำำ��ลอด (Subterranean Stream Deposits) เป็็นตะกอนทรายและทรายแป้้ง
ที่่ธ� ารน้ำำ��ใต้้ดินิ พามาสะสมตััวในร่่องน้ำำ��ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในพื้้�นที่่ที่� หิ่� นิ มีีรอยแตกมาก หรืือพามาโดยธารน้ำำ��ลอด (Subterranean Stream)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ซึ่่ง� เป็็นทางน้ำำ��ที่่ไ� หลไปตามโพรงของหิิน หรืือถ้ำำ�� ไหลทะลุุถ้ำำ��
หรืือไปตามพื้้�นที่่ที่� มีีภููมิ
�่ ปร
ิ ะเทศแบบคาสต์์ (กรมทรััพยากรธรณีี,
2564) ซึ่่�งเป็็นหิินคาร์์บอเนต ได้้แก่่ หิินปููน หิินอ่่อน
(รููปที่่� 7)

ปานกลาง (Moderate Energy) โดยสะสมตััวตามริิมร่่อง
ทางเดิินน้ำำ��ใต้้ดิินในถ้ำำ�� หลัังจากที่่�น้ำำ��ใต้้ดิินในถ้ำำ��ลดระดัับ
ลงชั่่�วคราว
ตะกอนในถ้ำำ��หลวง บริิเวณสามแยกไปทางพััทยาบีีชหรืือ
เลี้้�ยวซ้้าย ตะกอนที่่�พบมีีตะกอนโคลนร้้อยละ 90 ตะกอน
ทรายแป้้งร้้อยละ 8 และตะกอนทรายละเอีียดร้้อยละ 2
แสดงถึึงมีีการสะสมตััวในน้ำำ��นิ่่�ง (Low Energy) บริิเวณที่่ท� างน้ำำ��
เปลี่่�ยนทิิศเกิิดน้ำำ��นิ่่�ง หรืือบริิเวณน้ำำ��ขััง
ตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณช่่องเสีียงลมก่่อนถึึงพััทยาบีีช
เป็็นตะกอนทรายร้้อยละ 85 ตะกอนทรายแป้้งร้้อยละ 7
และมีีกรวดร้้อยละ 1 แสดงถึึงความแรงของน้ำำ��ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิด
การสะสมตััว มีีความแรงปานกลาง
ตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณพััทยาบีีชมีี 2 ระดัับที่่ชั� ดั เจน
ได้้แก่่ เนิินตะกอนทรายริิมผนัังถ้ำำ��และบริิเวณทางเดิินในถ้ำำ��
หรืือพื้้�นถ้ำำ�� บนเนิินตะกอนทรายริิมผนัังถ้ำำ��มีีตะกอนทราย
ร้้อยละ 90 ตะกอนทรายแป้้งร้้อยละ 8 และตะกอนดิินเหนีียว
ร้้อยละ 2 แสดงถึึงการสะสมตััวตามริิมร่่องทางเดิินน้ำำ��ใต้้ดินิ
ในถ้ำำ�� หลัังจากที่่�น้ำ��ำ ใต้้ดิินในถ้ำำ��ลดระดัับลงชั่่�วคราว น้ำำ��มีี
ความแรงปานกลาง ส่่วนพััทยาบีีชบริิเวณทางเดิินในถ้ำำ��หรืือ
พื้้�นถ้ำำ�� มีีตะกอนทรายแป้้งร้้อยละ 65 ตะกอนดิินเหนีียว
ร้้อยละ 35 แสดงถึึงการสะสมตััวบริิเวณน้ำำ��ขััง น้ำำ��นิ่่�ง

รููปที่่� 7 แผนที่่�ธรณีีวิิทยาบริิเวณถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน
(กรมทรััพยากรธรณีี, 2564)

พลัังงานของน้ำำ��ที่่�พััดพาตะกอนมา
สะสมตััวในถ้ำำ��หลวง
พลัังงานของน้ำำ��ที่่พั� ดั พาตะกอนมาสะสมตััวในถ้ำำ��หลวง
โถงที่่� 1 ทางเดิินถ้ำำ��ในโถงที่่� 1 ไปโถงที่่� 2 โถงที่่� 2 และ
โถงที่่� 3 ตะกอนที่่�พบมีีตะกอนทรายร้้อยละ 70 - 75 มีี
ตะกอนทรายแป้้งร้้อยละ 25 - 30 เม็็ดตะกอนกึ่่�งกลม
แสดงการสะสมตััวในน้ำำ��ที่่มีี� ความแรง (High Energy) ทั้้�งนี้้�
ตะกอนบางส่่วนในโถงที่่� 2 เป็็นตะกอนทรายปนทรายแป้้ง
ที่่มีีดิ
� นิ เหนีียวปนเล็็กน้้อย แสดงการสะสมตััวในน้ำำ��ที่่มีี� ความแรง
���������� ��������

ตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณสามแยกต้้นน้ำำ��ดอยผาหมีี
หรืือแยกไปทางด้้านขวา เป็็นตะกอนทรายที่่มีีข
� นาดละเอีียด
ถึึงหยาบปานกลาง ตะกอนมีีการคััดขนาดดีี เม็็ดทรายมีี
รููปทรงเหลี่่�ยมถึึงกึ่่�งเหลี่่�ยม แสดงถึึงการสะสมตััวบริิเวณที่่�
น้ำำ��มีีความแรงมาก
ทั้้�งนี้้�ตะกอนที่่พ� บทั้้�งหมดที่่พ� บในการศึึกษาที่่ถ้ำ� ำ��หลวงนี้้�
ส่่วนใหญ่่เป็็นแร่่ควอตซ์์และเฟลด์์สปาร์์ มีีไมกา แอมฟิิโบล
เอพิิโดต มอนมอริิลโลไนต์์ และคาโอลิินเป็็นส่่วนประกอบ
อยู่่�ด้้วย ซึ่่�งแร่่สองชนิิดหลัังเป็็นกลุ่่�มแร่่ดิิน เมื่่�อสลายตััวจะ
เป็็นตะกอนดิินเหนีียวหรืือโคลน
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หิินต้นกำ
้ ำ�เนิิดของตะกอนที่่�สะสมตััว
หิินต้้นกำำ�เนิิดตะกอนในถ้ำำ��หลวง โถงที่่� 1 ทางเดิินถ้ำำ��
ในโถงที่่� 1 ไปโถงที่่� 2 โถงที่่� 2 และโถงที่่� 3 เป็็นหิินไดออไรต์์
(Diorite) และหิินเพกมาไทต์์ (Pegmatite)
หิินต้้นกำำ�เนิิดตะกอนในถ้ำำ��หลวง บริิเวณสามแยกไปทาง
พััทยาบีีชหรืือเลี้้�ยวซ้้าย เป็็นหิินดิินดาน (Shale) และ
หิินชนวน (Slate)
หิินต้้นกำำ�เนิิดตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณช่่องเสีียงลม
ก่่อนถึึงพััทยาบีีช เป็็นหิินไดออไรต์์ (Diorite) หิินทราย
(Sandstone) หิินโคลน (Mudstone) หิินเพกมาไทต์์
(Pegmatite) และหิินเถ้้าภููเขาไฟ (Tuff)

ระยะทางจากหิินต้้นกำำ�เนิิดของ
ตะกอนที่่�สะสมตััว
สรุุปการศึึกษาระยะทางที่่�ตะกอนถููกนำำ�พามาจาก
หิินต้้นกำำ�เนิิด มีีดัังนี้้�
ตะกอนนอกถ้ำำ��หลวงเป็็นการสะสมตััวแบบตะกอนน้ำำ��พา
(Alluvial Deposit) ในลัักษณะวััตถุพัุ ดั พาท้้องน้ำำ�� (Bed Load)
เป็็นตะกอนที่่ส� ะสมตััวตามร่่องน้ำำ�� เรีียกว่่า แหล่่งทัับถมร่่องน้ำำ��
(Channel-fill Deposits) มีีทั้้�งไกลและใกล้้แหล่่งหิินต้้นกำำ�เนิิด
พลัังงานของน้ำำ��มีีกำำ�ลัังแรง

หิินต้้นกำำ�เนิิดตะกอนในถ้ำำ��หลวง บริิเวณพััทยาบีีช
บนเนิินตะกอนทรายริิมผนัังถ้ำำ�� เป็็นหิินไดออไรต์์ (Diorite)
หิินดิินดาน (Shale) และหิินชนวน (Slate) ส่่วนบริิเวณ
ทางเดิินในถ้ำำ��หรืือพื้้�นถ้ำำ�� เป็็นหิินไดออไรต์์ (Diorite) และ
หิินดิินดาน (Shale)

ตะกอนในถ้ำำ��หลวงเป็็นการสะสมตััวโดยธารน้ำำ��ใต้้ดิิน
หรืือการสะสมตััวจากธารน้ำำ��ลอด (Subterranean Stream
Deposit) แบ่่งออกเป็็น โถงที่่� 1 ทางเดิินถ้ำำ��ในโถงที่่� 1 ไป
โถงที่่� 2 และโถงที่่� 2 สะสมตััวไกลจากหิินต้้นกำำ�เนิิด (Far
from Source) สำำ�หรัับตะกอนในโถงที่่� 3 สะสมตััวไกลจาก
หิินต้้นกำำ�เนิิด เช่่นเดีียวกัันแต่่น้้อยกว่่า ตะกอนในถ้ำำ��หลวง
บริิเวณสามแยกไปทางพััทยาบีีชหรืือเลี้้�ยวซ้้าย มีีการสะสม
ไกลจากหิินต้้นกำำ�เนิิด

หิินต้้นกำำ�เนิิดตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณสามแยกต้้นน้ำำ��
ดอยผาหมีีหรืือแยกไปทางด้้านขวา มีีหิินต้้นกำำ�เนิิดเป็็น
หิินไดออไรต์์ (Diorite) หิินทราย (Sandstone) หิินโคลน
(Mudstone) หิินเพกมาไทต์์ (Pegmatite) และหิินเถ้้าภููเขาไฟ
(Tuff)

ตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณช่่องเสีียงลมก่่อนถึึงพััทยาบีีช
เป็็นจุุดที่่�ได้้รัับลมแรงและเสีียงของลมที่่�ดัังชััดเจนในช่่วงที่่�
น้ำำ��แห้้ง มีีการสะสมตััวทั้้�งไกลจากหิินต้้นกำำ�เนิิดและไม่่ไกลมาก
เนื่่�องจากเป็็นจุุดที่่�อาจมีีรอยแตกของถ้ำำ��มากทำำ�ให้้ได้้รัับน้ำำ��
จากหลายเส้้นทาง

หิินต้้นกำำ�เนิิดนอกถ้ำำ��หลวงบริิเวณจุุดน้ำำ��มุุดดอยผาหมีี
ประกอบด้้วย หิินเพกมาไทต์์ (Pegmatite) หิินไดออไรต์์
(Diorite) หิินโทนาไลต์์ (Tonalite) หิินฮอร์์นเฟลส์์ (Hornfels)
หิินอ่่อน (Marble) หิินอ่่อนสีีขาว (White Marble) หิินชีีสต์์
(Schist) หิินควอตซ์์ไซต์์ (Quartzite) หิินดิินดาน (Shale)
หิินชนวน (Slate) หิินทราย (Sandstone) หิินทรายแป้้ง
(Siltstone) หิินโคลน (Mudstone) หิินปููน (Limestone)
ควอตซ์์ (Quartz) และหิินเถ้้าภููเขาไฟ (Tuff)

ตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณพััทยาบีีชบนเนิินตะกอนทราย
ริิมผนัังถ้ำำ�� มีีการสะสมตััวไม่่ไกลจากหิินต้้นกำำ�เนิิด ส่่วนบริิเวณ
ทางเดิินในถ้ำำ��หรืือพื้้�นถ้ำำ��มีีการสะสมตััวไกลจากหิินต้้นกำำ�เนิิด
ตะกอนในถ้ำำ��หลวงบริิเวณสามแยกต้้นน้ำำ��ดอยผาหมีี
หรืือแยกไปทางด้้านขวา มีีการสะสมตััวไม่่ไกลจากหิิน
ต้้นกำำ�เนิิด
แนวทางการบริิหารจััดการ
ถึึงแม้้ว่่าตะกอนธารน้ำำ��ที่่�สะสมตััวตามร่่องน้ำำ�� พื้้�นถ้ำำ��
จะไม่่ได้้มีีความสวยงาม โดดเด่่น แปลกตา เทีียบเท่่ากัับ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ตะกอนถ้ำำ�� หรืือประติิมากรรมถ้ำำ�� เช่่น หิินงอก หิินย้้อย
ม่่านหิินปููน ทำำ�นบหิินปููน เสาหิิน ฯลฯ ที่่�อยู่่�บนเพดาน
ผนัังถ้ำำ�� หรืือพื้้�นถ้ำำ�� และตะกอนธารน้ำำ��มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในทุุกฤดููน้ำำ��หลาก ไม่่ได้้ใช้้เวลาสะสมตััวนัับร้้อยนัับพัันปีี
และมีีความบอบบางง่่ า ยต่่ อ การถููกทำำ� ลายโดยมนุุ ษ ย์์
เหมืือนตะกอนถ้ำำ�� หรืือประติิมากรรมถ้ำำ�� แต่่การท่่องเที่่ย� วในถ้ำำ��
และการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ก็็ไม่่ควรรบกวนระบบตะกอนและ
ระบบทางน้ำำ�� เช่่น การที่่�นัักท่่องเที่่�ยวนำำ�ก้้อนหิินมาก่่อเป็็น
กองเจดีีย์์ ซึ่ง่� เป็็นที่่นิ� ยิ มทำำ�กัันในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่ย� วในปััจจุบัุ นั
การเก็็บตะกอนหรืือหิินต่่าง ๆ ออกมาจากถ้ำำ�� ส่่วนการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� นอกจากจะไม่่สร้้างสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกบนระบบ
ตะกอนและระบบทางน้ำำ��แล้้ว ยัังควรมีีมาตรการควบคุุม
เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยแก่่ทรััพยากรถ้ำำ��และชีีวิิต เช่่น
การจำำ�กััดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว การฝึึกอบรมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
มััคคุุเทศก์์ อาสาสมััคร นัักเรีียน นัักศึึกษา รวมถึึงการ
เผยแพร่่ความรู้้�ที่�่ถููกต้้องต่่อประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งควรมีีการ
ดำำ�เนิินการอย่่างสม่ำำ��เสมอ ล่่าสุดุ ได้้มีีประกาศคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ เรื่่�อง ข้้อปฏิิบััติิในการ
คุ้้�มครองถ้ำำ�� ประกาศในวัันที่่� 18 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563
ซึ่่�งนอกจากจะทำำ�ให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืนแล้้ว
ยัังทำำ�ให้้เกิิดความปลอดภััยต่่อตััวนัักท่่องเที่่ย� วเองอีีกด้้วย
สรุุป
จากการศึึกษาตะกอนธารน้ำำ��ในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
พบว่่าหิินต้้นกำำ�เนิิดของตะกอนในถ้ำำ��หลวงประกอบด้้วย
หิินเพกมาไทต์์ หิินไดออไรต์์ หิินแกรนิิต หิินดิินดาน หิินชนวน
หิินทราย หิินโคลน และหิินเถ้้าภููเขาไฟ ซึ่่�งเป็็นตะกอน
ชนิิดเดีียวกัับตะกอนบริิเวณต้้นน้ำำ�� และจุุดน้ำำ��มุุด จึึงสัันนิิษฐาน
ได้้ว่่าตะกอนธารน้ำำ��ในถ้ำำ��หลวงมาจากพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��บริิเวณ
ดอยผาหมีีและจุุดน้ำำ��มุุดบริิเวณห้้วยน้ำำ��ดั้้�น รวมถึึงพื้้�นที่่�
ต้้นน้ำำ��เหนืือจุุดเก็็บตััวอย่่างนอกถ้ำำ��ขึ้้�นไปอีีกด้้วย
จากการพิิจารณาจากแผนที่่ธ� รณีีวิิทยา ตะกอนมีีสภาพ
แวดล้้อมการสะสมตััว 2 แบบ ภายนอกถ้ำำ��เป็็นการสะสมตััว
แบบตะกอนน้ำำ��พา เป็็นตะกอนที่่�น้ำำ��นำำ�พาไปสะสมตััวตาม
ร่่องน้ำำ��เรีียกว่่าแหล่่งทัับถมร่่องน้ำำ�� ส่่วนภายในถ้ำำ��เป็็นการ
สะสมตััวจากธารน้ำำ��ใต้้ดินิ ที่่ไ� หลไปตามร่่องน้ำำ��ในพื้้�นที่่ที่� หิ่� นิ มีี
รอยแตกมากหรืือจากธารน้ำำ��ลอด ซึ่่ง� เป็็นทางน้ำำ��ใต้้ดินิ ที่่ไ� หล
���������� ��������

ไปตามโพรงของหิินหรืือถ้ำำ�� ไหลทะลุุถ้ำำ��หรืือไหลในพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์
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สมมติฐานการเกิดสี
ของน้ำ�ในสระมรกต
ขุนน้ำ�นางนอน
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์

เกริ่่�นนำำ�
จากเหตุุการณ์์กู้ภั�้ ยั ในถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นข่่าวดัังไปทั่่�วโลกเมื่่อ� เดืือน
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2561 เนื่่อ� งจากเด็็กนัักเรีียนสมาชิิกทีีมฟุุตบอล
หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� และโค้้ชรวม 13 คนได้้เข้้าไป
ในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย ในขณะที่่�อยู่่�
ลึึกเข้้าไปประมาณ 2 - 3 กม. จากปากถ้ำำ�� ได้้เกิิดน้ำำ��ไหล
เข้้ามาในท่่วมถ้ำำ��หลวงอย่่างรวดเร็็วจนปิิดทางออก ทำำ�ให้้
คนทั้้�งหมดไม่่สามารถออกมาจากถ้ำำ��ได้้ จึึงเป็็นเหตุุให้้มีี
การระดมผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหลากหลายอาชีีพทั่่�วประเทศและ
ทั่่�วโลกมาหาทางช่่วยเหลืือ และต้้องใช้้เวลาในการปฏิิบัติั กิ าร
นานถึึง 18 วััน ซึ่่�งปฏิิบััติิการครั้้�งนี้้�ได้้มีีการใช้้ความ
พยายามในการช่่วยเหลืือหลายวิิธีี ไม่่ว่่าจะเป็็นการสำำ�รวจ
หาโพรงถ้ำำ�� การสำำ�รวจทางธรณีีฟิิสิิกส์์ การเจาะภููเขา การ
ผัันน้ำำ�ข้้
� ามจุุดน้ำ�มุ
ำ� ดุ การสููบระบายน้ำำ��ออกทั้้�งในถ้ำำ��และนอกถ้ำำ��
และอีีกหลายวิิธีี ปิิดท้้ายด้้วยการให้้นัักดำำ�น้ำ��มืื
ำ ออาชีีพ
จากทั่่�วโลกดำำ�น้ำ�ำ� ฝ่่าความมืืดมิิดและซัับซ้้อนของถ้ำำ��ที่่�มีี
ความยากยิ่่�งระดัับโลก ในที่่�สุุดก็็สามารถพาสมาชิิกทีีม
หมููป่่าฯ ทั้้�งหมดออกมาได้้อย่่างปลอดภััย แต่่ภายหลัังจาก

การกู้้ภั� ยั เสร็็จสิ้้�นลง พบว่่าสระน้ำำ��บริิเวณปลายถ้ำำ��ทรายทอง
ได้้เกิิดเป็็นน้ำำ��สีีฟ้้าแกมเขีียว มีีความสวยงามมาก ทำำ�ให้้มีี
นัักท่่องเที่่ย� วเข้้ามาชมอย่่างมากมาย จากลัักษณะของสีีน้ำำ��ที่่�
ปรากฏคืือเป็็นสีีฟ้้าแกมเขีียวนั้้�น หลายคนๆ จึึงเรีียกสระน้ำำ��
แห่่งนี้้�ว่่า “สระน้ำำ��มรกต” และมีีประชาชนจำำ�นวนไม่่น้้อย
ที่่�มีีความสงสััยว่่าสีีของน้ำำ�� เช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร บางคน
คิิดว่่าเกิิดจากน้ำำ��มีีสารหิินปููน บางคนบอกว่่ามีีแร่่ทองแดง
ละลายอยู่่�และแนวคิิดอื่่�นๆ อย่่างมากมาย แต่่จากการ
สำำ�รวจ ทดสอบและศึึกษาในเชิิงวิิทยาศาสตร์์ของผู้้เ� ขีียน เช่่น
ดููลำำ�ดัับก่่อนและหลัังของการสููบน้ำำ��บริิเวณปลายทางน้ำำ��ออก
ของถ้ำำ�ท
� รายทองที่่�มีีการขุุดเปิิดปากทางน้ำำ��พุุ จนทำำ�ให้้น้ำำ��
มีีสีีน้ำำ��ตาลขุ่่�นที่่�เกิิดจากตะกอนดิินและสารแขวนลอย และ
ภายหลัังปฏิิบััติิการสููบน้ำำ��บริิเวณขุุนน้ำำ��นางนอนยุุติิลงใน
เดืือนกรกฎาคม 2561 น้ำำ��เริ่่ม� ใสมากขึ้้น� จนกระทั่่�งในช่่วง
ปลายปีี 2561 น้ำำ��ในสระเริ่่�มมีีสีีเขีียวแกมฟ้้ามากขึ้้�น
ดููสวยงาม จนเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญของอุุทยาน
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� างนอน
รููปที่่� 1 ภาพแสดงสีีของน้ำำ�� ในสระมรกต ขุุนน้ำำ�น



ข้้อสัังเกตสีีของแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

จากการศึึกษาและสัังเกต ผู้้�เขีียนพบว่่าแหล่่งน้ำำ��ทั้้�งที่่�
เกิิดตามธรรมชาติิในรููปแบบต่่าง ๆ จากหลายสถานที่่�และ
แหล่่งน้ำำ��ที่่มนุ
� ุษย์์สร้้างขึ้้�น เมื่่�อมองจากระยะไกลในทิิศทาง
ที่่เ� หมาะสมสามารถเห็็นเป็็นสีีฟ้้า ฟ้้าแกมเขีียว หรืือคล้้ายกัับ
สีีน้ำำ�ข
� องสระมรกตที่่�ขุุนน้ำำ�� นางนอน เชีียงราย (รููปที่่� 1)
แต่่สีีของน้ำำ��ลัักษณะนี้้�จะพบได้้ในพื้้�นที่่�อื่่�นด้้วย เช่่น แอ่่งน้ำำ��
ที่่ป� ากปล่่องภููเขาไฟ (รููปที่่� 2) แอ่่งน้ำำ��พุรุ้้ อน (รููปที่่� 3) แม่่น้ำ��ำ
(รููปที่่� 4) น้ำำ�ท
� ะเลทั้้�งในทะเลเปิิดและตามเกาะต่่างๆ (รููปที่่� 5)
หรืือแม้้แต่่ในถ้ำำ�� ซึ่่�งแต่่ละแห่่งจะมีีสารละลายที่่�อยู่่�ในน้ำำ��
ต่่างกััน ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีสารละลายของหิินปููนอยู่่�เหมืือน
น้ำำ�� ในถ้ำำ�หิ
� ินปููนตามที่่�หลายคนเชื่่�อตามๆ กัันมา สำำ�หรัับ
บทความนี้้�ได้้นำำ�บทความของผู้้�เขีียนที่่�เคยเขีียนและโพสต์์
ลงในเฟซบุ๊๊�กเพื่่�อเผยแพร่่ให้้บุุคคลทั่่�วไปเมื่่�อปีี 2562[1]
มาเรีียบเรีียงใหม่่ พร้้อมเพิ่่�มเติิมข้้อมููลในเชิิงวิิทยาศาสตร์์
และนำำ�ภาพตััวอย่่างพร้้อมคำำ�อธิิบายมาประกอบเพื่่�อความ
เข้้าใจให้้มากขึ้้�น

รููปที่่� 2 ภาพแสดงสีีของน้ำำ�� ในปล่่องภููเขาไฟมีีสีฟ้
ี า้ แกมเขีียว

� ุ ร้้อนมีีสีฟ้
รููปที่่� 3 ภาพแสดงสีีของน้ำำ�� ในบ่่อน้ำำ�พุ
ี า้ และเขีียว
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ลำำ�ดัับเหตุุการณ์์และ
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จากการศึึกษาข้้อมููลต่่างๆ จากเว็็บไซต์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หลายแห่่ง ประกอบกัับการสำำ�รวจข้้อมููลในภาคสนาม เมื่่�อ
พิิจารณาข้้อมููลเหล่่านั้้�นและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว ผู้้�เขีียน
จึึงขอเสนอสมมติิฐานที่่�คาดว่่าจะเกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยหลััก
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นน้ำำ��สีีฟ้้าแกมเขีียวเช่่นนี้้�ได้้ โดยได้้แนวคิิด
มาจากการสัังเกตน้ำำ�� ในสระมรกตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง คืือก่่อนเกิิด
เหตุุการณ์์การกู้้�ภััยในถ้ำำ�� หลวง น้ำำ��ในบริิเวณขุุนน้ำำ��นางนอน
ที่่ปั� จั จุุบันั เรีียกว่่าสระมรกต เป็็นสระน้ำำ�� ที่่มีีน้ำ
� ��ำ เหมืือนสระน้ำำ��
หรืือหนองน้ำำ��ธรรมชาติิทั่่�วไปไม่่ใช่่เป็็นสีีเขีียวแกมฟ้้า แต่่
ภายหลัังที่่ก� ารกู้้ภั� ยั เสร็็จระยะหนึ่่�ง น้ำำ�� ได้้เปลี่่ย� นมาเป็็นสีีฟ้้า
มีีความสวยงามดัังที่่�เป็็นข่่าว
ผู้้� เ ขีี ย นมีีข้้อสรุุ ป จากลำำ� ดัั บ เหตุุ ก ารณ์์ ที่่� แ สดงการ
เปลี่่�ยนแปลงสีีของน้ำำ��ในสระมรกต ดัังนี้้� คืือ

รููปที่่� 4 ภาพแสดงสีีของแม่่น้ำ�ำ� สามารถมองเห็็นเป็็นสีีฟ้า้ หรืือ
สีีเขีียวได้้เช่่นกััน

1) น้ำำ��ที่่�ไหลออกมาจากด้้านท้้ายน้ำำ�� ถ้ำำ��ทรายทองและ
รอยแตกของภููเขาบริิเวณด้้านตะวัันออกของถ้ำำ��หลวง เป็็น
น้ำำ��พุถ้ำุ ำ�� (Cave Spring หรืือ Karst Spring) หรืือเป็็นธารน้ำำ��ผุดุ
(Resurgence) ซึ่่�งเป็็นลำำ�ห้้วยที่่�ไหลออกมาจากถ้ำำ�� ซึ่่�งใน
บริิเวณนี้้�มีีอยู่่�ประมาณ 4 จุุด แล้้วไหลมารวมกัันที่่�สระน้ำำ��
ที่่�เกิิดจากการสร้้างฝายน้ำำ��ล้้นกั้้�นไว้้ด้้านท้้ายน้ำำ��
2) ก่่อนที่่จ� ะมีีการขุุดดินิ และหิิน ณ บริิเวณปากทางออก
ของน้ำำ�พุ
� ุ เพื่่�อขยายช่่องเปิิดให้้น้ำำ�พุ
� ุไหลออกมากขึ้้�นนั้้�น
น้ำำ��ในสระยัังคงไม่่เป็็นน้ำำ�สีีม
� รกตดัังแสดงในรููปที่่� 1 แต่่จะเห็็น
เป็็นสีีของน้ำำ�� ที่่�พบได้้ในสระน้ำำ�ทั่่
� �วไปคืือเป็็นน้ำำ�� ใส และอาจ
มองเห็็นเป็็นสีีเขีียวคล้ำำ�บ้้
� างบริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้แนวต้้นไม้้
แต่่ไม่่ใช่่สีีฟ้้าหรืือสีีเขีียวมรกต

รููปที่่� 5 ภาพแสดงสีีน้ำ�ำ� ทะเลบริิเวณใกล้้ชายหาด สีีของน้ำำ�� จะ
� อยู่่�กัับความลึึกของน้ำำ�� ทะเล
ขึ้้น

3) เมื่่�อมีีการติิดตั้้�ง “สููบซิ่่�ง” ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องสููบน้ำำ��
ขนาดใหญ่่ 3 - 4 เครื่่อ� ง มีีประสิิทธิภิ าพในการสููบสููงมาก คืือ
สามารถสููบน้ำำ��ได้้ประมาณ 5,000 ลููกบาศก์์เมตร/ชั่่�วโมง/
เครื่่อ� ง สำำ�หรัับช่่วยเสริิมการกู้้ภั� ยั 13 ชีีวิติ สมาชิิกทีีมหมููป่่าฯ
ที่่ติ� ดิ อยู่่�ในถ้ำำ�� หลวง เพื่่อ� ลดระดัับน้ำำ��ในโพรงถ้ำำ��ที่่อ� ยู่่�ใต้้ถ้ำำ��หลวง
ที่่�เชื่่�อมโยงมาถึึงสระมรกตบริิเวณขุุนน้ำำ��นางนอน มีีการใช้้
เครื่่อ� งจัักรขนาดใหญ่่ขุดุ เปิิดช่อ่ งทางที่่เ� ป็็นน้ำำ�พุ
� ดุ้้ านท้้ายน้ำำ��
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ของถ้ำำ��ทรายทองให้้กว้้างขึ้้�น และมีีการขุุดลอกสระน้ำำ��
ในส่่วนที่่�เชื่่�อมกัับช่่องน้ำำ�พุ
� ุกัับหนองน้ำำ��ให้้มีีความลึึกและ
กว้้างมากขึ้้น� ประกอบกัับมีีฝนตกหนัักในช่่วงนั้้�น จึึงมีีตะกอนดิิน
จากเนิินหิินด้้านบนไหลลงมาปนด้้วย น้ำำ��ในสระจึึงมีีความขุ่่�น
เพราะมีีดิินโคลนละลายปนอยู่่�จำำ�นวนมากจนเห็็นเป็็นสีี
น้ำำ��ตาลขุ่่�น (รููปที่่� 6)

สมมติิฐานการเกิิดน้ำำ��สีีเขีียวมรกต
จากประสบการณ์์และความรู้้พื้้� น� ฐานทางวิิทยาศาสตร์์
ของผู้้�เขีียน ประกอบกัับข้้อมููลต่่างๆ ที่่�ได้้เห็็นตามลำำ�ดัับ
เหตุุการณ์์ข้้างต้้น และได้้เปรีียบเทีียบไปยัังแหล่่งน้ำำ�อื่
� �่ น ๆ
ที่่มีีสีี
� คล้้ายๆ กััน คืือ บริิเวณที่่เ� ป็็นแหล่่งน้ำำ�� ในปล่่องภููเขาไฟ
ตามชายทะเล หรืือเกาะแก่่งต่่างๆ ที่่�มีีหาดทรายสีีขาวและ
มีีระดัับความลึึกต่่างกััน รวมทั้้�งแหล่่งน้ำำ��อื่่�นๆ
ผู้้เ� ขีียนขอสรุุปปัจั จััยที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดน้ำ�ำ� ในสระมีีสีีเขีียว
มรกต ดัังนี้้�
1) ความใส หรืือความขุ่่�นของน้ำำ��

� ุ และร่่องน้ำำ��
รููปที่่� 6 ภาพแสดงการขุุดเปิิดขยายช่่องทางน้ำำ�พุ
� ดิ
ที่่�เชื่่�อมไปยัังสระมรกต ทำำ�ให้้น้ำำ�มี
ี น
ิ โคลนปนจนมีีความขุ่่�นสููง
เห็็นเป็็นสีีน้ำ�ำ� ตาล

4) ภายหลัังภารกิิจการกู้้�ภััยฯ เสร็็จสิ้้�นลง น้ำำ��พุุที่่�ไหล
ออกมาจากระบบถ้ำำ�� ในบริิเวณนั้้�นเป็็นน้ำำ��ใส และได้้ชะล้้าง
ตะกอนต่่างๆ ที่่�ตกค้้างในสระน้ำำ��ออกไป ทำำ�ให้้ความขุ่่�น
ของน้ำำ�� ลดลงและน้ำำ��ในสระมรกตเริ่่�มใสขึ้้�น จนกระทั่่�งใน
ปลายปีี 2561 จึึงเกิิดปรากฏการณ์์น้ำำ��ในสระเปลี่่�ยนเป็็น
สีีเขีียวมรกตเกิิดขึ้้�น (รููปที่่� 7)

รููปที่่� 7 ภาพแสดงสีีของน้ำำ�� ในสระมรกตภายหลัังที่่�ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
กู้้�ภััยสิ้้�นสุด
ุ ลงจะเห็็นได้้ว่า่ พื้้� นท้อ
้ งน้ำำ�� เป็็นทรายสีีเหลืือง-น้ำำ�� ตาลอ่่อน
� ีความใสมากขึ้้น
� จึึงทำำ�ให้้เกิิดเป็็นสีีฟ้า้ แกมเขีียว
และน้ำำ�มี
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น้ำำ�� ที่่มีีสีีม
� รกตหรืือเขีียวแกมฟ้้าเช่่นนี้้� มัักจะเป็็นน้ำำ�� ที่่ใ� ส
ไม่่มีีตะกอนแขวนลอยมาก แต่่ถ้้ามีีสารแขวนลอย เช่่น แร่่
ดิินเหนีียวในสระที่่�ขุุดใหม่่ๆ จะมีีผลต่่อการหัักเหของแสง
ที่่ทำ� ำ�ให้้เห็็นเป็็นสีีเขีียวแกมฟ้้าขุ่่�นๆ คืือมีีสีีนวลขึ้้น� ตััวอย่่างเช่่น
แหล่่งท่่องเที่่ย� วแห่่งหนึ่่�งที่่สื่� อ่� มวลชนเรีียกว่่า แกรนแคนยอน
อุุบล ซึ่่�งบริิเวณดัังกล่่าวเป็็นบ่่อขุุดดิินลููกรัังในจัังหวััด
อุุบลราชธานีี (รููปที่่� 8) หรืือแม้้แต่่ในสระมรกตขุุนน้ำำ��นางนอน
แห่่งนี้้�ในช่่วงเริ่่�มแรกที่่�ยัังคงมีีตะกอนสารแขวนลอยอยู่่�
ดัังแสดงในรููปที่่� 7 ด้้วย

รููปที่่� 8 ภาพแสดงบริิเวณแกรนแคนยอน จัังหวััดอุุบลราชธานีี
� เป็็นบ่่อขุุดดิินลูก
ซึ่่ง
ู รััง สีีของน้ำำ�� ในบ่่อมีีสีฟ้
ี า้ แกมเขีียว เนื่่�องจาก
�
มีีสารแขวนลอยปนอยู่่�ในน้ำำ�
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2) ความสว่่างหรืือสีีของพื้้�นท้้องน้ำำ��
ถ้้าพื้้�นสระหรืือแอ่่งน้ำำ��เป็็นสีีคล้ำำ�� เช่่น มีีสีีเขีียวเข้้ม
ของพืืชน้ำำ��ขึ้้�นบริิเวณพื้้�นสระ หรืือมีีตะกอนสีีดำำ�จะทำำ�ให้้
ไม่่เห็็นเป็็นสีีมรกต เช่่น น้ำำ��ในบ่่อขุุดหรืือสระน้ำำ�� เก่่าทั่่�วไป
ซึ่่ง� เราจะมองเห็็นว่่าน้ำำ�มีีสีี
� คล้ำำ��ไปด้้วย เช่่น น้ำำ��ในกุุมภลักั ษณ์์
บริิเวณสามพัันโบก จัังหวััดอุุบลราชธานีี (รููปที่่� 9) แต่่ถ้้า
พื้้�นสระหรืือพื้้�นท้้องน้ำำ��มีีสีีที่่�สว่่าง เช่่น มีีพื้้�นเป็็นทรายสีีขาว
ถึึงสีีน้ำำ��ตาลอ่่อนหรืือสีีเหลืือง จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นน้ำำ��สีีมรกตหรืือ
สีีฟ้้าอ่่อนได้้ ปััจจุุบััน (สิิงหาคม 2564) น้ำำ��ในสระมรกต
มีีสีีคล้ำำ��ขึ้้�น เพราะมีีพืืชน้ำำ��สีีเขีียวคล้ำำ��เติิบโตขึ้้�นที่่�พื้้�นสระน้ำำ��
ทำำ�ให้้ความสว่่างของพื้้�นลดลง เป็็นผลให้้ความงามลดลง
ไปด้้วย (รููปที่่� 10)

รููปที่่� 9 ภาพแสดงน้ำำ�� ในกุุมภลัักษณ์์ บริิเวณสามพัั นโบก
ที่่�มีีสีีพื้้� นแอ่่งสีีคล้ำำ�� จึึงมองเห็็นน้ำำ�� เป็็นสีีคล้ำำ�� ไปด้้วย

3) ความลึึกของแหล่่งน้ำำ��
ความลึึกของแหล่่งน้ำำ�� จะมีีบทบาทมาก โดยเฉพาะ
บริิเวณที่่�เป็็นชายหาด หรืือเกาะต่่างๆ ที่่�มีีหาดทรายสีีขาว
หรืือสีีน้ำำ��ตาลอ่่อน จะสัังเกตได้้ว่่าน้ำำ�� บริิเวณที่่ติ� ดกั
ิ บั ริิมหาด
จะเป็็นสีีขาวหรืือเหลืืองอ่่อน เมื่่�อห่่างจากชายหาดออกไป
ถึึงช่่วงน้ำำ�ตื้้
� น� น้ำำ�ท
� ะเลจะเริ่่ม� เป็็นสีีฟ้้าอ่่อน และเมื่่อ� ห่่างจาก
ชายหาดมากขึ้้น� ระดัับน้ำำ�มีี
� ความลึึกมากขึ้้น� ไป น้ำำ�ท
� ะเลจะเป็็น
สีีน้ำำ��เงิินเข้้มหรืือสีีเขีียว ดัังแสดงในรููปที่่� 5
4) ความยาวคลื่่�นของแสง
ในบรรดาแสงที่่�เรามองเห็็นได้้ (Visible Light) คืือ
ม่่วง คราม น้ำำ��เงิิน เขีียว เหลืือง แสด และแดง คลื่่�นสีีแดง
จะมีีความยาวคลื่่�น 625 - 700 nm ซึ่่�งมีีความยาวคลื่่�น
มากกว่่าช่่วงแสงของสีีอื่่น� และแสงสีีแดงจะถููกดููดกลืืนในน้ำำ��
ได้้ง่่าย จึึงมีีการหัักเหของแสงน้้อยกว่่า ส่่วนคลื่่�นสีีฟ้้า
สีีฟ้้าแกมเขีียว และสีีเขีียวจะมีีความยาวคลื่่น� สั้้น� กว่่ามาก คืือ
มีีความยาวคลื่่น� 450 - 485 nm, 485 - 500 nm และ
500 - 565 nm ตามลำำ�ดัับ[2] จึึงมีีคุุณสมบััติิในการ
หัักเหแสง (Refraction of Light) ได้้ง่่ายกว่่า เมื่่อ� ผ่่านตััวกลาง
ที่่�แตกต่่างกััน และมีีการกระเจิิงของแสง (Scattering of
Light) ได้้มากกว่่า ถ้้ามีีสารแขวนลอยปนอยู่่�ในน้ำำ�� จึึงทำำ�ให้้
เรามองเห็็นเป็็นน้ำำ��สีีฟ้า้ หรืือสีีเขีียวมรกตได้้ ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่อ� าจ
ต้้องคำำ�นึงึ ให้้มากขึ้้น� คืือ คุุณสมบััติที่ิ เ่� รีียกว่่า ดััชนีีการหัักเหแสง
ของน้ำำ�� (Refractive Index of Water) ด้้วย เช่่น น้ำำ��กลั่่�น
มีีค่่าดััชนีีการหัักเหแสง 1.33 น้ำำ��จืืดทั่่�วไปมีีค่่าประมาณ
1.38919 ส่่วนน้ำำ�ท
� ะเลมีีค่่าประมาณ 1.39807 ซึ่่�ง
มากกว่่าอากาศทั่่�วไปที่่�มีีค่่า 1.000293 จะเห็็นได้้ว่่า
มีีความแตกต่่างกัันมากระหว่่างค่่าดััชนีี จึึงเกิิดการหัักเห
ของแสงได้้มาก[3] จากข้้อมููลข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่า ค่่าดััชนีีการ
หัักเหแสงของน้ำำ�� จะขึ้้�นกัับชนิิดและความเข้้มข้้นของสาร
ที่่ล� ะลายในน้ำำ��ได้้ คืือถ้้าน้ำำ�มีีค่
� า่ ของสารละลายในน้ำำ�ม
� ากขึ้้น�
การหัักเหของแสงจะมากขึ้้�นตามไปด้้วย
5) สารที่่�ละลายในน้ำำ��

� ้� น เพราะมีี พืื ชน้ำำ��
รูู ป ที่่� 10 ภาพแสดงสระมรกตมีี สีี ค ล้ำำ�ขึ้
� พื้้
� � นสระน้ำำ��
สีีเขีียวคล้ำำ�� เติิบโตขึ้้นที่่

ปัั จ จัั ย นี้้� เ มื่่� อ พิิ จ ารณาจากแหล่่ ง น้ำำ�ต่
� ่ า งๆ ที่่� ไ ด้้
ยกตััวอย่่างมาข้้างต้้น ซึ่ง่� เกิิดขึ้้น� ได้้ในสถานที่่แ� ละสิ่่ง� แวดล้้อม

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ที่่�แตกต่่างกััน มีีสารละลายในน้ำำ��ต่่างกััน แต่่ก็็สามารถ
ทำำ�ให้้น้ำำ�� เป็็นสีีเขีียวมรกตหรืือสีีฟ้้า คล้้ายกัับสีีของน้ำำ�� ใน
สระมรกตได้้ ดัังนั้้�นปััจจััยเรื่่อ� งของชนิิดของสารที่่ล� ะลายในน้ำำ��
จึึงไม่่น่่าใช่่ปััจจััยหลััก แต่่เกี่่�ยวข้้องกัับปริิมาณความเข้้มข้้น
ของสารละลายอยู่่�ในน้ำำ�� ที่่�จะมีีผลทำำ�ให้้ดััชนีีการหัักเหแสง
ของน้ำำ�ต่
� า่ งกัันไป แต่่ในกรณีีของสระมรกต จากการวิิเคราะห์์
คุุณภาพน้ำำ�ข
� องตััวอย่่างน้ำำ��ที่่เ� ก็็บมาจากบริิเวณกลางสระมรกต
โดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน
พ.ศ. 2562 พบว่่า มีีสารละลายในตััวอย่่างน้ำำ�� ที่่มีี� บทบาทมาก
ต่่อการหัักเหของแสงคืือ สารไบคาร์์บอเนต (HCO ) มีีค่่าประมาณ
263 มิิลลิิกรััมต่อ่ ลิิตร และแคลเซีียม 84 มิิลลิิกรััมต่อ่ ลิิตร
ส่่วนสารละลายอื่่�นมีีค่่าน้้อยมาก เช่่น แมกนีีเซีียม และ
โพแทสเซีียม มีีค่่า 0.5 และ 0.4 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตรตาม
ลำำ�ดัับ มีีค่่า pH 7.7 ค่่าการนำำ�ไฟฟ้้า 399 ไมโครซีีเมนต์์/
ซม. (ที่่� 25°C) และปริิมาณสารทั้้�งหมดที่่ล� ะลายน้ำำ��ได้้ 259
มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร กล่่าวโดยสรุุปเฉพาะกรณีีของคุุณภาพน้ำำ��
พบว่่าน้ำำ�� ในสระมรกตเป็็นน้ำำ�� ที่่ไ� หลออกมาจากระบบถ้ำำ��หินิ ปููน
ซึ่่�งเป็็นน้ำำ��พุุถ้ำำ�� ไม่่ได้้มีีต้้นกำำ�เนิิดจากน้ำำ��ผิิวดิิน
3

รููปที่่� 12 ภาพแสดงทิิศทางของแสงมีีผลต่่อการเห็็นสีม
ี าจาก
� า่ งกัันแม้้ว่า่ จะเป็็น
� อ
สิ่่�งแวดล้้อม ในที่่�นี้้คื
ื สีีของต้้นไม้้ในบ่่อน้ำำ�ต่
แหล่่งน้ำำ�� เดีียวกััน

6) ปััจจััยอื่่�นๆ
ยัังมีีหลายปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ทำำ�ให้้เรามองเห็็น
สีีของน้ำำ�� ในแหล่่งน้ำำ��ต่่างกัันออกไป เช่่น เงาสะท้้อนของ
ท้้องฟ้้าก็็จะให้้สีีฟ้้าหรืือน้ำำ�� เงิิน เงาสะท้้อนของต้้นไม้้ใหญ่่
จะให้้สีีเขีียว เงาของต้้นหญ้้าที่่�มีีสีีเขีียวอ่่อน ก็็จะเห็็นเป็็น
สีีเขีียวอ่่อน ดัังแสดงในรููปที่่� 11 ทิิศทางของแสงและมุุม
หรืือองศาในการมอง จะมีีผลต่่อการเห็็นสีีของน้ำำ��ต่่างกััน
แม้้ว่่าจะเป็็นแหล่่งน้ำำ��เดีียวกััน (รููปที่่� 12) และถ้้าในน้ำำ��
มีีสาหร่่ายหรืือตะไคร่่น้ำ��ก็
ำ จ็ ะให้้สีีเขีียวได้้ (รููปที่่� 13) เป็็นต้้น

รููปที่่� 13 ภาพแสดงบทบาทของตะไคร่่น้ำ�ที่่
ำ� �ทำำ�ให้้น้ำ�ำ� ในสระ
มีีสีีเขีียว

ข้้อมููลอ้้างอิิง
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กำ�เนิดถ้ำ�หินทรายและนิยาย
ปรัมปรา
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์

บทนำำ� ถ้ำำ��...ประตููสู่่�เมืืองบาดาล
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า คนในภาคอีีสานของประเทศไทย
รวมทั้้�งผู้้�คนในประเทศแถบลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง มัักจะมีีความเชื่่�อ
จากเรื่่�องเล่่าขานที่่สื� ืบทอดกัันมาหลายชั่่�วอายุุคน คืือ เรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับพญานาคและเมืืองบาดาล จากหนัังสืือเรื่่�องนาค
ในประวััติิศาสตร์์อุุษาคเนย์์ โดยอาจารย์์สุุจิิตต์์ วงษ์์เทศ
ท่่านได้้เขีียนไว้้ว่่า คนพื้้�นเมืืองแถบนี้้�ล้้วนมีีความผููกพัันกัับนาค
และมีีเรื่่�องราวของนาคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศาสนา รวมทั้้�งการ
สร้้างเมืืองต่่างๆ เช่่น ในกััมพููชามีีตำำ�นานเรื่่�องพระนาค
พระทองที่่เ� ชื่่อ� กัันว่่า เป็็นต้้นกำำ�เนิิดของกััมพููชาในยุุคเริ่่ม� แรก
คืือ อาณาจัักรฟููนััน (ฝููหนาน) ใน สปป.ลาว ก็็มีีตำำ�นานนาค
สร้้างเมืืองเวีียงจัันทบุุรีีทั้้ง� สองฝั่่ง� โขง และในพม่่าจะเกี่่ย� วกัับ
การสร้้างเมืืองหงสา สำำ�หรัับประเทศไทยนั้้�น มีีเรื่่�องราว
มากมายหลายตำำ�นานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพญานาค เช่่น ตำำ�นาน
การเกิิดแม่่น้ำ��ำ โขง โดยการแข่่งกัันขุุดแม่่น้ำ��ำ ของพญานาค
2 ตนที่่�เป็็นเพื่่�อนรัักกัันมาก แต่่กลายมาเป็็นศััตรููที่่�ต้้องมา
ทำำ�สงครามกััน เพราะความเข้้าใจผิิดจากเรื่่อ� งเล็็กๆ น้้อยๆ
คืือพญาศรีีสุุทโธนาคกัับพญาสุุวรรณนาค ที่่�ครองเมืือง

ที่่�หนองกระแส ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีความเชื่่�อกัันว่่าอยู่่�บริิเวณใต้้
ทะเลสาบหนองหาน หรืือล่่าสุุดที่่�เป็็นข่่าวดัังตามสื่่�อต่่างๆ
ในปีี พ.ศ. 2563 คืือ เรื่่�องราวของถ้ำำ��นาคาในจัังหวััด
บึึงกาฬ ซึ่่ง� มีีตำำ�นานของปู่่�อือลื
ื อื ที่่กล่
� า่ วถึึงการเกิิดบึงึ โขงหลง
ที่่�เชื่่�อกัันว่่าเกิิดจากการล่่มเมืืองของพญานาค ซึ่่�งเกิิดจาก
ปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่ลงตััวของพญานาคกัับมนุุษย์์ในเมืืองนั้้�น
จึึงมีีการลงโทษโดยสาปให้้บริิวารของตนที่่�ทำำ�ผิิดจารีีต ให้้
กลายเป็็นหิินสิิงสถิิตอยู่่�ในสถานที่่�ต่่างๆ ทั่่�วเมืืองบึึงกาฬ
รวมทั้้�งหิินที่่ดูู� คล้้ายพญานาคในถ้ำำ��นาคาด้้วย และเมื่่�อพููดถึงึ
ถ้ำำ�หิ
� นิ ทรายในภาคอีสี านแล้้ว คนในท้้องถิ่่�นมีีความเชื่่อ� ที่่ว่� า่
ถ้ำำ��หลายแห่่งในภาคอีีสานนั้้�นคืือประตููที่่�จะนำำ�พาเราไปสู่่�
เมืืองบาดาล ซึ่่�งถ้ำำ��ส่่วนใหญ่่จะเป็็นถ้ำำ��หิินทราย โดยเฉพาะ
ในจัังหวััดที่่�อยู่่�ริิมแม่่น้ำำ��โขง และจะมีีถ้ำำ��จำำ�นวนมากที่่�ถููกใช้้
เป็็นสำำ�นัักสงฆ์์หรืือวััด และหลายแห่่งได้้เป็็นสถานที่่�ที่่�
พระสงฆ์์นิิยมมาฝึึกสมาธิิและเป็็นที่่�ปฏิิบััติิธรรมของบรรดา
เกจิิอาจารย์์และอริิยสงฆ์์หลายรููป
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จากการศึึกษาของผู้้�เขีียนซึ่่�งเคยทำำ�งานในภาคอีีสาน
มาหลายปีี ประกอบกัับในระยะหลัังได้้มีีโอกาสเข้้าไปสำำ�รวจถ้ำำ��
หิินทรายหลายแห่่งในภาคอีสี านจนพบว่่า บทบาทและความ
สำำ�คััญของถ้ำำ�หิ
� ินทรายนั้้�นมีีมากมายหลายด้้าน นอกเหนืือ
ไปจากเป็็นแหล่่งโบราณคดีแี ละศาสนาแล้้ว ยัังมีีประโยชน์์ต่อ่
การศึึกษาวิิจััยในมิิติิใหม่่ๆ เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศของโลก การยกตััวของแผ่่นดิิน และการเปลี่่ย� นแปลง
ลัักษณะธรณีีสััณฐาน เช่่น การเกิิดเสาเฉลีียงบางแห่่ง ซึ่่�ง
บริิเวณนั้้�นเคยเป็็นถ้ำำ�� มาก่่อน หรืือแม้้แต่่การเกิิดหิินถล่่ม
ที่่�หน้้าผาบริิเวณโขงเจีียม จนเกิิดเป็็นแหล่่งภาพเขีียนสีี
ที่่�เก่่าแก่่ย้้อนหลัังกลัับไปในอดีีตหลายพัันปีี
กำำ�เนิิดถ้ำำ��หิินทราย
สำำ�หรัับประชาชนคนไทยส่่วนใหญ่่จะทราบว่่าในประเทศ
ของเรามีีถ้ำำ��อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก และมีีหลายถ้ำำ��ที่่�เป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วที่่สำ� ำ�คัญ
ั ซึ่่ง� เป็็นถ้ำำ�� ที่่เ� กิิดในภููเขาหิินปููนที่่พ� บได้้ใน

ทุุกภาคของประเทศ แต่่ในประเทศไทยยัังมีีถ้ำำ�� ในหิินชนิิดอื่่น� อีีก
แต่่มักั เป็็นถ้ำำ�� ขนาดเล็็กและมีีจำำ�นวนน้้อย ในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือของประเทศไทย พบว่่ามีีถ้ำำ�หิ
� นิ ทรายจำำ�นวนมาก
พบไม่่น้้อยกว่่า 604 ถ้ำำ�� (จากข้้อมููลของ Martin Ellis)
ถ้ำำ��หิินทรายนั้้�นเป็็นถ้ำำ�� ที่่�เกิิดจากการกััดกร่่อน (Erosional
Cave) และส่่วนใหญ่่เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีความยาวไม่่มาก ประมาณ
10 - 20 เมตร ยกเว้้นบางถ้ำำ��จะมีีความยาวเกิิน 100
เมตร และบางถ้ำำ��มีีความโดดเด่่นมากในระดัับภููมิิภาค เช่่น
ถ้ำำ�ป
� าฏิิหาริิย์์ในจัังหวััดอุุบลราชธานีี ซึ่่�งเป็็นถ้ำำ��หิินทราย
ที่่�มีีความยาวมากที่่�สุุดในประเทศไทย คืือประมาณ 776
เมตร รองลงไปคืือถ้ำำ��ดิินเพีียงยาว 550 เมตร และถ้ำำ��มืืด
ยาว 482 เมตร เป็็นต้้น เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีลัักษณะคล้้ายอุุโมงค์์
เส้้นตรง ยกเว้้นบางถ้ำำ�� ที่่�มีีโครงสร้้างของโถงถ้ำำ�� ที่่�ซัับซ้้อน
คล้้ายเขาวงกต เช่่น ถ้ำำ��ดิินเพีียงในจัังหวััดหนองคาย และ
ถ้ำำ�� นาคาในจัังหวััดบึึงกาฬ สำำ�หรัับถ้ำำ��หิินทรายที่่�อยู่่�นอก
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จะมีีอยู่่�บ้้างในบางจัังหวััด เช่่น
เพชรบููรณ์์ พิิษณุุโลก และน่่าน (รููปที่่� 1)

� ืด (ภาพจาก Google Earth)
รููปที่่� 1 ภาพถ่่ายดาวเทีียมแสดงตำำ�แหน่่งถ้ำำ�� ปาฏิิหาริิย์์ และถ้ำำ�มื

	ปััจจััยการเกิิดถ้ำำ��หิินทราย
สำำ�หรัับการเกิิดถ้ำ�หิ
ำ� ินทราย โดยเฉพาะถ้ำำ�� ที่่�มีีการวางตััวอยู่่�ในแนวระนาบ ถ้ำำ��หิินทรายส่่วนใหญ่่ที่่�พบในภาคอีีสาน
ตามความเห็็นของผู้้�เขีียนนั้้�น มีี 5 ปััจจััยหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ
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1. ลัักษณะทางธรณีีวิิทยาของชั้้�นหิิน ประกอบด้้วย
1) ชนิิดและลัักษณะของหิิน (Rock Types) โดยจะมีีชั้้�นหิินที่่มีี� ความแข็็งแกร่่งมาก (Competence Bed) วางตััว
สลัับกัับชั้้�นหิินที่่�มีีความแข็็งแกร่่งน้้อยกว่่า (Incompetence Bed) หลายชั้้�น มัักพบชั้้�นหิินทรายวางตััวสลัับกัับชั้้�นหิินโคลน
หรืือหิินดิินดานของหมวดหิินภููพาน เช่่น ถ้ำำ�ป
� าฏิิหาริิย์์ ถ้ำำ�มื
� ดื และถ้ำำ��เจีีย ซึ่่ง� อยู่่�ใกล้้บริิเวณริิมแม่่น้ำ�ำ� โขงในจัังหวััดอุุบลราชธานีี
(รููปที่่� 2) หรืือเป็็นชั้้�นหิินทรายสลัับกัับชั้้�นหิินกรวดบนเม็็ดปููน (Lime Nodule Conglomerate) และหิินโคลน ที่่�มัักมีี
เม็็ดหิินปููน (Caliche) ในหมวดหิินเสาขััว เช่่น ถ้ำำ��ดิินเพีียง อำำ�เภอสัังคม จัังหวััดหนองคาย หรืือถ้ำำ��นาคาในจัังหวััดบึึงกาฬ
จะเป็็นชั้้�นหิินทรายสีีแดงของหมวดหิินภููทอก

รููปที่่� 2 ลัักษณะการวางตััวของหิินทรายหมวดหิินภููพานในจัังหวััดอุุบลราชธานีี

2) การวางตัั ว ของชั้้� น หิิ น (Bedding) การ
วางตััวของชั้้�นหิินส่่วนใหญ่่อยู่่�ในแนวระนาบหรืือแนวนอน
ทำำ�ให้้รอยต่่อของชั้้�นหิิน (Bedding Planes) แต่่ละชั้้�นเกิิด
ช่่องว่่างระหว่่างชั้้น� หิินที่่อยู่่�
� ติิดกััน และภาพรวมของชั้้น� หิินทราย
ในบริิเวณที่่�เกิิดถ้ำ�มั
ำ� ักจะมีีความเอีียงเล็็กน้้อยไม่่เกิิน 10
องศา ในความเห็็นของผู้้เ� ขีียนการเอีียงตััวด้้วยมุุมต่ำำ��เช่่นนี้้�
จะเป็็นมุุมเอีียงที่่เ� อื้้อต่
� อก
่ ารเกิิดหลุุมหิินที่่เ� รีียกว่่า กุุมภลัักษณ์์
(Pothole) ได้้ง่่าย หลุุมนี้้�เป็็นหลุุมในแนวดิ่่�ง เมื่่�อเวลาที่่�มีี
น้ำำ��ไหลผ่่านและพััดพาเม็็ดกรวดทรายมาขััดสีีที่่�ผิิวหน้้าหิิน
แบบหมุุนวน จนทำำ�ให้้ผิิวหน้้าหิินเกิิดเป็็นหลุุมดัังกล่่าวขึ้้�น
หรืือถ้้าน้ำำ��ไหลผ่่านแนวรอยแตก การขััดสีีของเม็็ดกรวดทราย
ก็็จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นร่่องยาวและลึึกที่่ผิ� วิ หน้้าหิินได้้ ซึ่่ง� ในที่่สุุด
�
น้ำำ��จากด้้านบนผิิวดินิ ก็็สามารถไหลเข้้าไปตามรอยแตกและ
ช่่องว่่างของชั้้�นหิิน เกิิดการกััดเซาะไปตามชั้้�นหิินที่่ท� นทาน
ต่่อการผุุพัังน้้อยกว่่าจนเกิิดเป็็นถ้ำำ��ในแนวระนาบขนานไปกัับ
การวางตััวของชั้้�นหิิน ทำำ�ให้้ดููคล้้ายอุุโมงค์์หิินทราย

3) ระบบรอยแตกและช่่องว่่างในหิิน (Fracture
System) การเปลี่่� ย นแปลงของเปลืื อก โลกในอดีีต
ทำำ�ให้้หิินมีีการโก่่งงอ เกิิดรอยเลื่่�อน รอยร้้าว จนกลายเป็็น
ระบบรอยแตกของหิินที่่มีีลั
� กั ษณะเฉพาะ กล่่าวคืือเมื่่�อมีีการ
เกิิดชั้้�นหิินคดโค้้ง (Fold) จะส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดรอยแตกใน
แนวตั้้�ง 2 แนวตััดกััน คืือ ในแนวเหนืือ-ใต้้ และแนวตะวัันตกตะวัันออก ทำำ�ให้้ดููคล้้ายกัับกลุ่่�มของเส้้นตรงที่่�ขนานกััน
2 กลุ่่�มตััดกััน จนเป็็นตารางสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า เช่่น บริิเวณ
ภููลัังกา จัังหวััดบึึงกาฬ บริิเวณถ้ำำ��มืืด จัังหวััดอุุบลราชธานีี
และที่่โ� ดดเด่่นมากจนทำำ�ให้้เกิิดเป็็นถ้ำำ�� แบบถ้ำำ�� เขาวงกต คืือ
บริิเวณถ้ำำ��ดิินเพีียง จัังหวััดหนองคาย และถ้ำำ��นาคา จัังหวััด
บึึงกาฬ (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 3 ระบบรอยร้้าวและรอยแตกในแนวดิ่่�งของหิินทราย

2. การยกตััวของแผ่่นดิิน (Tectonic Uplift) ในภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ได้้มีีการยกตััวของแผ่่นดิินเกิิดขึ้้น� ตั้้�งแต่่
ในอดีีตจนเป็็นที่่ร� าบสููงโคราช ซึ่่ง� เราพบหลัักฐานต่่างๆ ของ
การยกตััวปรากฏให้้เห็็นทั้้�งที่่�บนผิิวดิินและใต้้ดิิน ส่่วนที่่�พบ
บนผิิวดินิ ได้้แก่่ การเกิิดเสาเฉลีียงหลายแห่่งกระจายไปทั่่�ว
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ รอยเว้้าผนัังหิินริิมแม่่น้ำ�ำ� (Stream
Notch) บริิเวณริิมฝั่่�งแม่่น้ำ��ำ โขง หรืือบริิเวณน้ำำ�ตกถ้ำ
�
�ำ� พระ
และบริิเวณภููสิิงห์์ จัังหวััดบึึงกาฬ ส่่วนที่่�พบอยู่่�ใต้้ดิินก็็คืือ
การเกิิดรอยเว้้าผนัังถ้ำำ�� (Cave Notch) และการเกิิดภาพ
ตััดขวางรููปรููกุุญแจ (Key Hole) ของโถงถ้ำำ��ต่่างๆ เช่่น ถ้ำำ��
ดิินเพีียง จัังหวััดหนองคาย และ/หรืือการเกิิดกุุมภลัักษณ์์
กลัับหััว (Upside-down Pothole) ในถ้ำำ�มื
� ืดและถ้ำำ��เจีีย
จัังหวััดอุุบลราชธานีี

จะส่่งผลให้้สายน้ำำ��นั้้�นปรัับสมดุุลของระดัับน้ำำ��ใหม่่ โดยการ
กััดเซาะลงไปในแนวดิ่่�ง ทำำ�ให้้พื้้�นถ้ำำ��หรืือพื้้�นลำำ�ธารถููกกััดกร่อ่ น
ลึึกลงไปเรื่่�อยๆ ประกอบกัับในอดีีตที่่�ผ่่านมา มีียุุคน้ำำ��แข็็ง
สลัับกัับยุุคโลกร้้อนอยู่่�หลายครั้้�ง จึึงทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ�� มา
กััดเซาะพื้้�นถ้ำำ�� และผนัังถ้ำำ��มากน้้อยสลัับกัันไป ดัังจะเห็็นได้้จาก
รอยเว้้าผนัังถ้ำำ��ที่่�แสดงถึึงระดัับน้ำำ��ในอดีีต เช่่น ในถ้ำำ��นาคา
พบมีีรอยเว้้าหลายชั้้�น จึึงทำำ�ให้้ผนัังถ้ำำ��มีีลัักษณะโค้้งนููน
ออกและเว้้าเข้้าไปสลัับกัันไม่่ต่ำำ��กว่่า 4 ชั้้�น จนดููคล้้ายกัับ
ลำำ�ตััวของพญานาคหรืืองููยัักษ์์ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ในภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือที่่�พบรอยเว้้าผนัังถ้ำำ��เช่่นนี้้� สามารถใช้้
เป็็นหลัักฐานสนัับสนุุนการเกิิดลักั ษณะนี้้�ได้้ คืือถ้ำ�ำ� เขาวงกต
ในอุุทยานสวนหิินผางาม จัังหวััดเลย ที่่ดูู� คล้้ายรอยนิ้้�วมือยั
ื กษ์
ั ์
ตามจิินตนาการของผู้้�คนในท้้องถิ่่�น

สำำ�หรัับการยกตััวของแผ่่นดิินนั้้�นมีีอิิทธิิพลอย่่างมาก
ต่่อการเปลี่่�ยนระดัับพื้้�นฐานของน้ำำ�� (Base Level) แม้้ว่่า
การยกตััวของแผ่่นดิินจะเกิิดขึ้้�นมานานแล้้ว แต่่ตราบใดที่่�
ระดัับพื้้�นฐานของน้ำำ��ในบริิเวณใดบริิเวณหนึ่่�งอยู่่�ต่ำำ��กว่่าพื้้�นที่่�
ที่่มีี� ธารน้ำำ��ไหลผ่่าน ไม่่ว่า่ จะเป็็นน้ำำ�ผิ
� วดิ
ิ นิ หรืือลำำ�ธารในถ้ำำ�� ก็็

3. บทบาทของสายน้ำำ��  (Role of Water) แม่่น้ำำ��
ลำำ�ธารเป็็นตััวการสำำ�คััญในการกััดเซาะเนื้้�อหิิน และเป็็นสิ่่�ง
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ตั้้�งแต่่ในอดีีตย้้อนหลัังกลัับไปนัับล้้านปีี และยัังเกิิดขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน กล่่าวคืือเมื่่�อมีีน้ำ�ฝ
ำ� นตกลงมา
ในพื้้�นที่่�หิินทราย และเมื่่�อมีีปริิมาณน้ำำ��มากพอก็็จะไหล
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ไปบนหิินที่่มีี� ความเอียี งเล็็กน้้อยเหล่่านั้้�น ซึ่่ง� จะเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ของการกััดกร่่อนบริิเวณผิิวหน้้า โดยเฉพาะบริิเวณที่่�เป็็น
รอยแตกเป็็นบริิเวณที่่ถููก
� กััดเซาะจนทำำ�ให้้เนื้้�อหินิ กร่่อนหายไป
ได้้เร็็วกว่่าบริิเวณที่่หิ� นิ ไม่่มีีรอยแตก และเมื่่�อน้ำ�ำ� ไหลซึึมไปตาม
รอยต่่อของชั้้�นหิินและตามชั้้�นหิินที่่�มีีความคงทนต่่อการ
ผุุพัังและการกััดกร่่อนได้้น้้อย เช่่น หิินดิินดาน หิินโคลน
หรืือหิินทรายปนกรวด เนื้้�อหินิ ก็็จะสลายกลายเป็็นโพรงและ
เกิิดเป็็นโถงถ้ำำ��ในแนวนอนคล้้ายอุุโมงค์์

ที่่เ� รีียกว่่าธรณีีสััณฐานทุุกชนิิด ไม่่ว่า่ จะเป็็นภููเขาสููง พื้้�นที่่ร� าบ
และแอ่่งหลุุมลึึก ฯลฯ ปััจจััยด้้านกาลเวลาเป็็นสิ่่�งที่่�มีี
บทบาทสำำ�คัญ
ั มากเสมอ แต่่ในทางธรณีีวิิทยามัักจะกิินเวลา
ที่่ย� าวนานมากเมื่่�อเทีียบกัับอายุุขััยของมนุุษย์์ เพราะส่่วนใหญ่่
จะใช้้เวลานัับ 1,000 ปีีขึ้้�นไปจนถึึงหลายล้้านปีี ดัังนั้้�น
ถ้้ามีีระยะเวลาที่่�ยาวนานขึ้้�น การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดอย่่าง
ช้้าๆ เช่่น การผุุพัังอยู่่�กัับที่่�และการกััดกร่่อนของสายน้ำำ��
บนหิินแข็็งก็็จะปรากฏให้้เห็็นได้้ชััดมากขึ้้�น โดยเฉพาะ
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วในสมััยดึึกดำำ�บรรพ์์ ซึ่่�งได้้ทิ้้�งร่่องรอยไว้้
ให้้เราเห็็น และยัังสามารถใช้้คาดการณ์์ว่่าจะเป็็นอย่่างไร
ต่่อไปได้้อีีกในอนาคต

ั
4. ยุุคโลกเย็็นสลัับกัับยุุคโลกร้้อน มีีกลไกที่่สำ� ำ�คัญ
อย่่างหนึ่่�งที่่เ� รีียกว่่า วััฏจักั รมิิลังั โควิิช (Milankovitch Cycle)
ซึ่่ง� เป็็นรููปแบบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิิตย์์ ประกอบด้้วย
กลไก 3 ส่่วน คืือ 1) การโคจรของโลกรอบดวงอาทิิตย์์ ซึ่่�ง
จะเป็็นรููปวงรีี และรููปวงกลมสลัับกััน (Eccentricity Cycle)
2) การเอีียงตััวของแกนโลก (Axial Tilt หรืือ Obliquity) และ
3) การหมุุนของแกนโลกแบบลููกข่่าง (Axial Precession)
ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศบนโลก
และเกิิดเป็็นวััฏจัักรของยุุคโลกเย็็นในยุุคน้ำำ�� แข็็งประมาณ
1 แสนปีี สลัับกัับยุุคโลกร้้อนประมาณ 1 หมื่่�นปีี ทำำ�ให้้มีี
ปริิมาณน้ำำ�ฝ
� นมากในยุุคโลกร้้อนและมีีปริิมาณน้ำำ��น้้อยใน
ยุุคน้ำำ�� แข็็ง (อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ในบทความเรื่่�อง
“เรื่่�องจริิงช็็อกโลกทางธรณีีวิิทยา”)

ประเภทของถ้ำำ�� หิินทราย
ในประเทศไทย
จากผลการสำำ�รวจและศึึกษาถ้ำำ�หิ
� นิ ทรายในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืื อ ของผู้้� เ ขีี ย น ผ่่ า นมุุมมองด้้านถ้ำำ�วิ
� ิ ท ยาและ
ธรณีีวิิทยา สามารถจำำ�แนกประเภทถ้ำำ�หิ
� นิ ทรายตามลัักษณะ
ปรากฏพบว่่าบางประเภทมีีความเชื่่�อมโยงกัันในด้้านกลไก
การเกิิดถ้ำ��ำ โดยเฉพาะลัักษณะทางอุุทกธรณีีวิิทยา ซึ่่ง� แบ่่งได้้
เป็็น 4 ประเภท ดัังนี้้�

นอกจากนั้้�นแล้้ว ตามความเห็็นของผู้้�เขีียน บริิเวณ
พื้้�นที่่�อีีสานตอนบนในยุุคปััจจุุบััน มีีสถิิติิอุุณหภููมิิต่ำ�สุุด
ำ�
ในฤดููหนาว ประมาณ 0 - 5 องศาเซลเซีียส ดัังนั้้�นในยุุคน้ำำ�� แข็็ง
จนถึึงปลายยุุคน้ำำ�� แข็็งที่่ผ่� า่ นมา (ประมาณ 11,000 ปีีที่แ่� ล้้ว)
อุุณหภููมิิ ต่ำ�สุุดก็
ำ�
็ จ ะต่ำำ��ก ว่่ า จุุดเยืื อก แข็็ ง แน่่ น อน นั่่� น ก็็
หมายความว่่าน้ำำ�� ที่่ไ� หลซึึมและแทรกตััวเข้้าไปตามรอยแตก
และช่่องว่่างต่่างๆ ของหิินก็็จะแข็็งตััวในตอนกลางคืืน
และเกิิดการขยายตััวในตอนกลางวััน จนสามารถทำำ�ให้้
หิินแตกมากขึ้้�น กลายเป็็นตััวเร่่งในกระบวนการกััดกร่่อน
ตามธรรมชาติิมากขึ้้�นอีีกปััจจััยหนึ่่�ง

� า่ ง
1) ถ้ำำ��อุโุ มงค์์หินิ ทราย (SC1) เป็็นถ้ำำ�� ใต้้ดิินที่่อยู่่�ห่
หน้้าผาริิมแม่่น้ำำ��โขงประมาณ 0.5 - 2 กิิโลเมตร มีีรููปร่่าง
คล้้ายอุุโมงค์์ที่เ่� ป็็นแนวตรง มัักเกิิดในชั้้น� หิินแข็็งสลัับกัับชั้้น� หิิน
ที่่อ่� อ่ นกว่่า คล้้ายแซนด์์วิชิ ที่่มีี� ไส้้ที่่อ่� อ่ นกว่่าแทรกอยู่่�ตรงกลาง
เช่่น ชั้้น� หิินดิินดานหรืือหิินโคลนที่่แ� ทรกสลัับกัับชั้้น� หิินทราย
หรืือเป็็นชั้้น� หิินทรายปนกรวดสลัับกัับชั้้น� หิินทรายแข็็ง ชั้้น� หิิน
ส่่วนใหญ่่มีีการวางตััวเกืือบแนวราบ ตััวโถงถ้ำำ��มีีทิศิ ทางการ
วางตััวในแนวทิิศเหนืือ-ใต้้ เช่่น ถ้ำำ��เจีีย และแนวตะวัันตกตะวัันออก โดยประมาณ เช่่น ถ้ำำ�มื
� ดื และถ้ำำ�ป
� าฏิิหาริิย์์ (รููปที่่� 4)
และชั้้�นหิินที่่�เกิิดถ้ำ�นั้้
ำ� �นมีีมุุมเอีียงเทไปทิิศตะวัันออกถึึง
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือประมาณ 10 องศา

5. เวลา (Time) เวลาเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญมากต่่อ
กระบวนการทางธรรมชาติิที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
และการสููญหายไปของสรรพสิ่่�งในโลก ไม่่เว้้นแม้้แต่่หิิน
ที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สุุด ในที่่�นี้้�จะเน้้นไปที่่�การเปลี่่�ยนแปลงและ
การสลายตััวของหิินและลัักษณะปรากฏทางธรณีีวิิทยา หรืือ

ถ้ำำ��ชนิดอุุ
ิ โมงค์์หินิ ทรายนี้้�จะเกิิดจากน้ำำ��ฝนและน้ำำ�ผิ
� วดิ
ิ นิ
ที่่ไ� หลลงไปตามรอยแตกของหิินในแนวดิ่่�งและไหลต่่อเนื่่�อง
เข้้าไปตามช่่องว่่างระหว่่างชั้้�นหิิน แล้้วเกิิดการละลายหรืือ
กััดเซาะเนื้้�อหินิ ออกไปอย่่างช้้าๆ ที่่บ� ริิเวณผิิวหน้้าของรอยแตก
หรืือตามรอยต่่อของชั้้น� หิิน รวมทั้้�งหิินที่่ง่� า่ ยต่่อการผุุพัังและ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

การกััดกร่อ่ น เช่่น หิินที่่มีี� รอยแตกมาก เมื่่�อผ่า่ นช่่วงเวลาที่่น� านขึ้้น� การกััดเซาะจะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นโพรงตามรอยแตกที่่มีี� ขนาดใหญ่่
ได้้มากขึ้้�นและจะทำำ�ให้้รููปแบบการไหลของน้ำำ��ในโพรงตามแนวระนาบเปลี่่�ยนจากการไหลแบบราบเรีียบ (Laminar Flow)
ไปเป็็นการไหลแบบปั่่�นป่่วน (Turbulent Flow) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้น้ำำ��มีีพลัังในการกััดเซาะเพิ่่�มมากขึ้้�นและเริ่่�มกลายเป็็นโถงถ้ำำ�� ซึ่่�ง
บางส่่วนจะเป็็นโถงที่่�มีีน้ำำ��เต็็มโถง (Phreatic Caves) และเนื่่�องจากมีีการยกตััวของแผ่่นดิินตั้้�งแต่่ในอดีีต ซึ่่�งอาจจะยัังเกิิด
ต่่อเนื่่�องมาในยุุคปััจจุุบััน แต่่กระบวนการนี้้�เกิิดขึ้้�นอย่่างช้้าๆ จึึงทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ใต้้ดิินค่่อยๆ ลดลง

รููปที่่� 4 ผัังถ้ำำ�� ปาฏิิหาริิย์ที่่
์ เ� ป็็นแนวเส้้นตรงวางตััวในแนวตะวัันตก-ตะวัันออก

การที่่�โลกเราจะมีีวงจรของยุุคโลกร้้อนสลัับกัับยุุค
น้ำำ�� แข็็ง ทำำ�ให้้มีีปริิมาณน้ำำ��ฝนมากและน้้อยสลัับกััน ทำำ�ให้้
สายน้ำำ��ในถ้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะแรกซึ่่�งมีีเพดานถ้ำำ��ต่ำ�ำ� มีีการ
ปรัับสมดุุลของระดัับพื้้�นท้้องน้ำำ�� หรืือระดัับพื้้�นถ้ำำ�� ใหม่่ โดย
การกััดเซาะพื้้�นถ้ำำ��ให้้ลึึกลงไปมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ดููเสมืือนว่่าโถงถ้ำำ��
มีีเพดานที่่สูู� งขึ้้น� ประกอบกัับระดัับน้ำำ�� ใต้้ดิินลดต่ำำ��ลงจึึงทำำ�ให้้
ถ้ำำ��น้ำ�ำ� เดิิมกลายเป็็นถ้ำำ�� แห้้งและมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น เราจะพบ
เห็็นร่่องรอยของการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ได้้จากหลัักฐาน
หลายอย่่าง เช่่น ตามผนัังถ้ำำ�� เราจะพบรอยเว้้าผนัังถ้ำำ��
รอยริ้้วน้ำ
� ��ำ ไหล (Scallop) หรืือรููพรุุนที่่ผนั
� งั ถ้ำำ�� ที่่ค� ล้้ายทาโฟนี่่�
(Tafoni) การพบโบกหรืือกุุมภลัักษณ์์ (Potholes) ที่่�พื้้�นถ้ำำ��
และที่่�แปลกไปกว่่านั้้�น ในบางถ้ำำ��จะพบรอยเว้้าเป็็นหลุุมที่่�
��������� ����������������������

เพดานถ้ำำ��แต่่จะดููคล้้ายกัับกุุมภล�กษณ์์กลัับหััว (รููปที่่� 5) ซึ่่�ง
เป็็นลัักษณะที่่เ� กิิดขึ้้น� ในช่่วงแรกของพััฒนาการของการเกิิดถ้ำ��ำ
รวมทั้้�งลัักษณะรููปตััดขวางของโถงถ้ำำ��แบบรููกุุญแจ (รููปที่่� 6)
ซึ่่�งลัักษณะต่่างๆ ดัังกล่่าวข้้างต้้น สามารถใช้้เป็็นหลัักฐาน
ที่่�บ่่งบอกให้้ทราบว่่า โถงถ้ำำ��ในบริิเวณนี้้�แต่่เดิิมเป็็นโถงที่่�
เคยมีีน้ำำ�� ไหลผ่่านมาก่่อนและเป็็นโถงถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำ��ำ เต็็ม แล้้วมีี
การลดลงของระดัับน้ำำ�� ใต้้ดิินอย่่างต่่อเนื่่�อง จนบางแห่่งมีีถ้ำำ��
ซ้้อนกัันมากกว่่า 1 ชั้้�น เช่่น ถ้ำำ��ปาฏิิหาริิย์์ นอกจากนั้้�นแล้้ว
เราจะพบว่่า ที่่�พื้้�นถ้ำำ�หิ
� ินทรายหลายแห่่งมัักมีีกองหิินถล่่ม
มากมาย ทั้้�งนี้้�เพราะหิินที่่เ� พดานถ้ำำ��และผนัังถ้ำำ��มีีรอยแตกมาก
จึึงเกิิดพัังลงมาได้้ง่่าย เมื่่�อพััฒนาการของถ้ำำ��มีีช่่วงเวลา
ที่่�ยาวนานขึ้้�น
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รููปที่่� 5 กุุมภลัักษณ์์กลัับหััวพบที่่�เพดานถ้ำำ�� เจีีย เป็็นหลัักฐาน
� ่วงแรกที่่�มีีเพดานถ้ำำ�ต่ำ
� �ำ�
การพัั ฒนาถ้ำำ�ช่

ร่่องรอยของพัั ฒนาการถ้ำำ�� ในยุุคแรก ๆ จนถึึงปัั จจุุบััน
จะเป็็นโถงที่่�มีีน้ำ�ำ� เต็็ม หรืืออยู่่�ใต้้ระดัับน้ำำ�� ใต้้ดิิน (Phreatic
Passage) ที่่�ถูก
ู ยกตััวสููงขึ้้�นกลายเป็็นถ้ำ�ำ� แห้้ง พื้้� นของโถงถ้ำำ��
ที่่�เห็็นในภาพอยู่่�สููงกว่่าพื้้� นถ้ำำ�� ในปััจจุุบัน
ั จะเห็็นภาพตััดขวาง
เป็็นรููปรููกุุญแจ (Keyhole Cross Section)
รูปที่ 6 ลักษณะรูปตัดขวางของโถงถ�้ำแบบรูกญ
ุ แจ (Keyhole)

ข้้อสัังเกตอีีกประการหนึ่่�งของผู้้เ� ขีียนคืือ น้ำำ�� จากระบบ
ถ้ำำ�ป
� ระเภทนี้้�จะไหลไปยัังบริิเวณริิมน้ำำ��แม่่น้ำ��ำ โขง และก่่อ
ให้้เกิิดถ้ำ��ำ อีีกประเภทหนึ่่�งคืือ ถ้ำำ�� ใต้้หน้้าผาริิมแม่่น้ำ��ำ โขง
(SC3) เช่่น บริิเวณผาแต้้ม อำำ�เภอโขงเจีียมและพื้้�นที่่ข้้� างเคีียง
และมีีผลทำำ�ให้้เกิิดการพัังถล่่มของหน้้าผาบริิเวณริิมแม่่น้ำ�ำ� โขง
ได้้ด้้วย
� ระเภทนี้้�มีีการเกิิดและ
2) ถ้ำำ��เขาวงกต  (SC2) ถ้ำำ�ป
พััฒนาการคล้้ายกัับการเกิิดถ้ำ��ำ แบบถ้ำำ�อุุ
� โมงค์์หิินทราย
แต่่จะเป็็นถ้ำำ�� ที่่�ถููกควบคุุมโดยระบบแนวรอยแตกของหิิน
ในแนวดิ่่�งสองแนวที่่ตั� ดั กัันเป็็นมุุมฉากรููปสี่่เ� หลี่่ย� มจััตุุรัสั หรืือ
สี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า เช่่น ถ้ำำ�ดิ
� ินเพีียง จัังหวััดหนองคาย และ
ถ้ำำ��นาคา จัังหวััดบึงึ กาฬ จากลัักษณะระบบรอยแตกดัังกล่่าว
หิินบริิเวณรอยแตกรอยร้้าวจึึงถููกน้ำำ��กััดเซาะได้้ง่่าย และใน

กรณีีที่่เ� ป็็นหิินโคลนเนื้้�อปููนจะมีีกระบวนการละลายเกิิดขึ้้น� ด้้วย
และทำำ�ให้้พบตะกอนถ้ำำ�ทุุ
� ติิยภููมิิหรืือประติิมากรรมถ้ำำ��แบบ
ถ้ำำ�หิ
� ินปููนได้้บ้้าง แต่่จะมีีจำำ�นวนน้้อยและมีีขนาดเล็็ก เช่่น
การพบม่่านหิินย้้อย ในถ้ำำ��ดิินเพีียง จากการสำำ�รวจของ
เจ้้าหน้้าที่่ก� รมทรััพยากรธรณีี พบว่่าโถงถ้ำำ��ทั้้ง� หมดโดยรวมแล้้ว
จะอยู่่�ในแนวราบหรืือเกืือบราบ แต่่จะมีีโถงถ้ำำ��ที่่�ดููคล้้าย
เป็็นห้้องแคบๆ หรืือเป็็นช่่องแคบๆ สลัับกัับเสาหรืือผนััง
ในแนวดิ่่�ง หรืือถ้้าพิิจารณาจากผัังถ้ำำ�� จะเห็็นได้้ว่่าตอนกลาง
ของถ้ำำ��จะเป็็นเหมืือนตารางหมากรุุกมีีความซัับซ้้อนคล้้ายห้้อง
ต่่างๆ ของเขาวงกต (รููปที่่� 7) และในถ้ำำ�ดิ
� ินเพีียงพบมีี
รอยเว้้าผนัังถ้ำำ��หลายชั้้น� มีีความโค้้งเว้้าตามแนวดิ่่�งของผนัังถ้ำำ��
และส่่วนที่่�เป็็นเสาหิินถ้ำำ�� (Pillar) ซึ่่�งเป็็นเสาที่่�หลงเหลืือ
จากการถููกกััดกร่่อนของน้ำำ�� จนทำำ�ให้้ประชาชนบางกลุ่่�มมีี
ความเชื่่อ� ว่่าเป็็นร่่องรอยการเลื้้�อยของพญานาค (รููปที่่� 8)
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� ินเพีี ยงที่่�มีีความซัับซ้้อนคล้้ายเขาวงกต
รููปที่่� 7 ผัังถ้ำำ�� ของถ้ำำ�ดิ

รูู ป ที่่� 8 ร่่ อ งรอยของการ
กััดเซาะของน้ำำ�� พร้้อม ๆ กัับ
การลดตััวของระดัับน้ำำ�� ภายใน
� ินเพีี ยง ที่่�ชาวบ้้านเชื่่�อว่่า
ถ้ำำ�ดิ
เป็็ นร่่ อ งรอยการเลื้้� อ ยของ
พญานาค

��������� ����������������������
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ส่่วนถ้ำำ�� นาคาในจัังหวััดบึงึ กาฬนั้้�น จะเป็็นถ้ำำ��แบบเขาวงกตเช่่นกััน มีีลัักษณะการเกิิดคล้้ายๆ กััน เพราะถููกควบคุุมด้้วย
ระบบรอยแตกในแนวดิ่่�งสองแนวที่่�ตััดกััน แต่่จะมีีความแตกต่่างกััน คืือบริิเวณหลัังคาถ้ำำ��ถููกกััดกร่่อนหายไป จนกลายเป็็น
ร่่องลึึกตั้้�งแต่่ช่่วงแรกของการเกิิด และมีีลัักษณะเด่่นเฉพาะตััวคืือ มีีรอยเว้้าผนัังถ้ำำ��เรีียงกัันในแนวดิ่่�งไม่่ต่ำำ��กว่่า 4 ชั้้�น และ
มีีผิิวที่่ค� ล้้ายเกล็็ดงููยักษ์
ั ห์ รืือเกล็็ดพญานาคตามความเชื่่อ� ของคนท้้องถิ่่�น โดยสามารถอธิิบายตามหลัักวิชิ าการเรีียกลัักษณะ
พิิเศษที่่ดูู� คล้้ายระแหงโคลนแบบนี้้�ว่า่ ซัันแคร็็ก (Sun Cracks) เกิิดจากการขยายตััวและหดตััวของผิิวหน้้าของหิินจากความร้้อน
ของแสงแดดในช่่วงกลางวัันสลัับกัับความเย็็นในช่่วงกลางคืืน กระบวนการนี้้�จะเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลาที่่ย� าวนานมาก
คาดว่่าจะใช้้เวลานัับแสนปีีหรืือนานกว่่านั้้�น (รููปที่่� 9)
รููปที่่� 9 ลัักษณะของรอยเว้้า
ผนัังถ้ำำ�� หลายชั้้�น และลวดลาย
คล้้ายเกล็็ดพญานาค

3) ถ้ำำ��ใต้้หน้้าผาริิมแม่่น้ำ��ำ โขง (SC3) ถ้ำำ��ชนิิดนี้้�
มัักพบอยู่่�บริิเวณใต้้ฐานของหน้้าผาริิมแม่่น้ำ�ำ� โขง เป็็นถ้ำำ��
ขนาดเล็็ก และบางถ้ำำ��มีีหลัักฐานทางโบราณคดีีที่่�น่่าสนใจ
โดยเฉพาะบริิเวณผาแต้้มที่่มีี� แหล่่งภาพเขีียนสีีที่่มีี� ความเก่่าแก่่
ย้้อนกลัับไปยัังอดีีตได้้หลายพัันปีี ถ้ำำ��ประเภทนี้้�ได้้รัับอิิทธิพิ ล
จากระบบน้ำำ��ในถ้ำำ�� แบบอุุโมงค์์หินิ ทราย (SC1) ที่่อยู่่�ห่
� า่ งจาก
ริิมแม่่น้ำ��ำ โขงไปทางตะวัันตกหรืือทิิศใต้้ รวมทั้้�งระบบรอยแตก
ในแนวดิ่่�งที่่มีีอยู่่�จำ
�
ำ�นวนมาก ในพื้้�นที่่ด้้� านตะวัันตกและด้้านใต้้
ของถ้ำำ�� ใต้้หน้้าผาริิมแม่่น้ำ�ำ� โขง จะเป็็นจุุดที่่�น้ำ�ฝ
ำ� นสามารถ
ไหลลงไปด้้านล่่างแล้้วไหลต่่อไปตามรอยแตกและตามระบบ
ถ้ำำ��ใต้้ดิิน ส่่งผ่่านน้ำำ��ไปยัังริิมแม่่น้ำ�ำ� โขง แสดงให้้เห็็นถึึงความ
เชื่่อ� มโยงระหว่่างถ้ำำ��สองชนิิดนี้้� สำำ�หรัับการเกิิดถ้ำ��ป
ำ ระเภทนี้้�

จะเกี่่ย� วข้้องกัับกลไกที่่เ� รีียกว่่า การเซาะฐานหน้้าผา (Sapping)
คืือ เมื่่�อมีีน้ำ��ำ บาดาลไหลหรืือซึึมออกมาผ่่านชั้้�นหิินที่่�มีีการ
ผุุกร่่อนได้้ง่่าย เช่่น หิินโคลนหรืือหิินดิินดานที่่ถููกป
� ระกบด้้วย
หิินทรายที่่มีี� ความแข็็งและคงทนต่่อการผุุกร่่อนมากกว่่าทั้้�งด้้าน
บนและด้้านล่่างคล้้ายกัับแซนด์์วิชิ จะทำำ�ให้้หิินที่่อ่� อ่ นกว่่านั้้�น
เกิิดการผุุกร่่อนและสลายตััวจนกลายเป็็นโพรงถ้ำำ�� (รููปที่่� 10)
ถ้ำำ�ชนิ
� ดนี้้
ิ ส่� ว่ นใหญ่่มีีความยาวไม่่มากไม่่เกิิน 10 เมตร ทั้้�งนี้้�
เพราะเมื่่�อถ้ำ�มีีพั
ำ� ฒ
ั นาการนานขึ้้น� มีีความลึึก (ความยาว) มากขึ้้�น
จนไปถึึงบริิเวณหิินเพดานถ้ำำ��ที่่�มีีรอยแตกมาก จะทำำ�ให้้รัับ
น้ำำ��หนัักหินิ ด้้านบนไม่่ไหวจึึงพัังถล่่มลงมา ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเป็็น
ถ้ำำ��ที่่�ความยาวมากได้้ และจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดเป็็น
หน้้าผาชัันตามริิมแม่่น้ำำ��โขง
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รููปที่่� 10 แสดงสภาพถ้ำำ�� ใต้้หน้้าผาริิมแม่่น้ำำ�� โขง (SC3)

4) ถ้ำำ��เพิิงผา (SC4) สำำ�หรัับถ้ำำ��เพิิงผา (Overhang หรืือ
Rock Shelter) มัักพบอยู่่�ในบริิเวณฐานของหน้้าผาที่่สูู� งชััน
ในแนวดิ่่�งหรืือมีีความเอีียงในลัักษณะเป็็นเพิิงหมาแหงน
สามารถบัังแดดบัังฝนได้้ในระดัับหนึ่่�ง บางแห่่งจะมีีรอยเว้้า
หรืือโพรงถ้ำำ��ขนาดเล็็กที่่�ฐานของหน้้าผา ทำำ�ให้้เป็็นสถานที่่�
ที่่ส� ามารถอยู่่�อาศััยหรืือทำำ�กิจิ กรรมของมนุุษย์์ในสมััยโบราณได้้
ซึ่่ง� ในมุุมทางด้้านโบราณคดีเี พิิงผาในลัักษณะนี้้ถื� อื ว่่าเป็็นถ้ำำ�ด้้ว
� ย
เพราะมัักจะพบโบราณวััตถุุ กระดููกของมนุุษย์์และสััตว์์
��������� ����������������������

รวมทั้้�งเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ต่่างๆ ที่่�เป็็นร่่องรอยการใช้้ถ้ำำ��
ของมนุุษย์์ในสมััยโบราณ เพิิงผาเช่่นนี้้�มัักจะพบถ้ำำ��แบบถ้ำำ��
ใต้้หน้้าผาริิมแม่่น้ำำ��โขง (SC3) ขนาดเล็็กเกิิดร่ว่ มด้้วย โดยเฉพาะ
บริิเวณหน้้าผาริิมแม่่น้ำ�ำ� โขงในอำำ�เภอโขงเจีียม จัังหวััด
อุุบลราชธานีี ซึ่่�งเป็็นแหล่่งโบราณคดีีก่่อนประวััติิศาสตร์์ที่่�
สำำ�คัญ
ั มากแห่่งหนึ่่�งในเอเชีียอาคเนย์์ เช่่น แหล่่งภาพเขีียนสีี
ที่่�ผาแต้้ม (รููปที่่� 11)
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รููปที่่� 11 ลัักษณะของถ้ำำ�� เพิิ งผา (SC4) ลัักษณะรอยแตกของหิิน และภาพเขีียนสีีบนผนัังหิินทรายบริิเวณผาแต้้ม

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

	สรุุป
ถ้ำำ��หิินทรายที่่�พบในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็น
ถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากการกััดกร่่อน โดยมีีตััวการคืือน้ำ�ำ� เป็็นหลััก
มีีโครงสร้้างที่่�ไม่่ซัับซ้้อน มีีความยาวไม่่มาก และส่่วนใหญ่่
ไม่่ค่อ่ ยมีีประติิมากรรมถ้ำำ�� เหมืือนเช่่นหิินงอก หิินย้้อยที่่พ� บ
ในถ้ำำ�หิ
� นิ ปููน แต่่ถ้้าพิิจารณาถึึงบทบาทและประโยชน์์ของถ้ำำ��
หิินทรายแล้้ว จะพบว่่ามีีมากมายหลายด้้านไม่่น้้อยไปกว่่า
ถ้ำำ��หิินปููน เช่่น เป็็นแหล่่งโบราณคดีีที่�่สำำ�คััญหลายแห่่ง มีี
บทบาทมากด้้านอุุทกธรณีีวิิทยาและแหล่่งน้ำำ�� บางบริิเวณ
จะทำำ�ให้้เกิิดเป็็นป่่าดิิบแล้้งในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือได้้
เนื่่�องจากบริิเวณดัังกล่่าวจะมีีน้ำำ�ซั
� ับและน้ำำ��พุุของระบบถ้ำำ��
หิินทรายมาหล่่อเลี้้�ยง บางถ้ำำ�มีี
� ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของสััตว์์ถ้ำ��ำ ที่่�มีีลัักษณะที่่�แปลก เช่่น ในถ้ำำ��มืืดเราจะพบ
ตะขาบถ้ำำ�� (Centipede) แมงมุุมแส้้ (Whip Spider) และ
หนอนถ้ำำ�� ที่่มีี� ใยคล้้ายใยแมงมุุม แต่่ไม่่มีีการเรืืองแสงเหมืือน
ที่่พ� บในประเทศนิิวซีแี ลนด์์ พััฒนาการของถ้ำำ��หินิ ทรายบางแห่่ง
ได้้ก่่อให้้เกิิดเป็็นเสาเฉลีียง เช่่น บริิเวณภููไม้้ซาง จัังหวััด
มุุกดาหาร และภููพระบาท จัังหวััดอุุดรธานีี เป็็นต้้น หรืือ
การเกิิดบ่อน้ำ
่ ��ำ ที่่เ� ป็็นหิินรููปทรงภููเขาไฟในอำำ�เภอดงหลวง และ
ภููไม้้ซาง อำำ�เภอดอนตาล จัังหวััดมุุกดาหาร และในบริิเวณ
ใกล้้ๆ กัับถ้ำำ��นาคาในอำำ�เภอบึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ ก็็
จะเกี่่�ยวข้้องกัับระบบการไหลของน้ำำ��บาดาลในชั้้�นหิินทราย
ระดัับตื้้�น ส่่วนภายในถ้ำำ��จะมีีลัักษณะปรากฏหลายอย่่างที่่�
เป็็นร่่องรอยของการผุุกร่่อน เช่่น รอยเว้้าผนัังถ้ำำ�� รอยริ้้�ว
น้ำำ�� ไหล กุุมภลัักษณ์์กลับั หััว หรืือแม้้แต่่ลักั ษณะภาพตััดขวาง

รููปรููกุุญแจโบราณฯ ที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้ศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ระบบอุุทกธรณีีวิิทยาในถ้ำำ��ที่่�เกิิดในอดีีต
และอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในทางธรณีีวิิทยาคืือ การยกตััว
ของแผ่่นดิินในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ซึ่่ง� เราสามารถพบ
หลัักฐานได้้ เช่่น การพบถ้ำำ��ใต้้หน้้าผาริิมแม่่น้ำำ��โขง (SC3)
หลายชั้้น� ที่่อยู่่�สูู
� งกว่่าพื้้�นดิิน และในบางแห่่งเราจะพบรอยเว้้า
ผนัังหิินริิมแม่่น้ำำ�� อยู่่�ในระดัับที่่สูู� งกว่่าท้้องน้ำำ��ในยุุคปััจจุุบััน
เช่่น ที่่�ภููสิิงห์์ และน้ำำ��ตกถ้ำำ��พระ จัังหวััดบึึงกาฬ
สำำ�หรัับการใช้้ถ้ำำ�� ในเชิิงศาสนาและความเชื่่�อสำำ�หรัับ
คนไทยยัังคงมีีอยู่่�มาก แต่่กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องบางอย่่างจะ
ส่่งผลกระทบต่่อสภาพของถ้ำำ�� เพราะถ้ำำ�� หลายแห่่งที่่�ถููกใช้้
เป็็นสำำ�นักั สงฆ์์และวััด มัักจะมีีการดััดแปลงสภาพภายในถ้ำำ��
ให้้ผิิดเพี้้�ยนไปจากธรรมชาติิ เช่่น การขุุดเพื่่�อปรับั พื้้�นถ้ำำ��และ
ผนัังถ้ำำ�� วััสดุุที่่�ใช้้ในการก่่อสร้้าง การติิดตั้้�งระบบแสงสว่่าง
รวมทั้้�งสิ่่�งที่่ใ� ช้้ในพิิธีกี รรมที่่ไ� ม่่เหมาะสม เช่่นการจุุดธููปเทีียน
ภายในถ้ำำ�� จะมีีผลกระทบต่่อระบบนิิเวศในถ้ำำ�� มาก หรืือ
กิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เหมาะสมจากนัักท่่องเที่่�ยว เช่่น การนำำ�
ก้้อนหิินในถ้ำำ��มาก่่อเป็็นเจดีีย์์ หรืือนำำ�หิินไปค้ำำ��ยัันฐานของ
ผนัังถ้ำำ�� การขีีดเขีียนบนผนัังถ้ำำ�� การทุุบทำำ�ลายหิินงอกหิินย้้อย
ฯลฯ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ถ้ำำ�� เกิิดความเสีียหายมาก ดัังนั้้�นการให้้
ความรู้้ค� วามเข้้าใจที่่ถููกต้้อ
�
งกัับทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องจึึงมีี
ความจำำ�เป็็น โดยเฉพาะวิิธีกี ารพััฒนาและการใช้้ถ้ำำ�อย่
� า่ งยั่่ง� ยืืน
จึึงเป็็นแนวทางที่่�ควรมีีการส่่งเสริิมให้้มากขึ้้�น

ผาแต้้ม แหล่่งโบราณคดีีเพิิ งผา
ภาพเขีียนสีีก่่อนประวััติิศาสตร์์
อุุทยานแห่่งชาติิผาแต้้ม จัังหวััด
อุุบลราชธานีี
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เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา
(GIT: Geological Inconvenient Truth)
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์

เกริ่่�นนำำ�
ภายหลัังที่่�อััล กอร์์ (Al Gore) อดีีตรองประธานาธิิบดีี
สหรััฐอเมริิกา ได้้นำำ�เสนอเรื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศ โดยเฉพาะเรื่่อ� งโลกร้้อน ที่่เ� น้้นสาเหตุุการเกิิดจาก
กิิจกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมของมนุุษย์์ ผ่่านภาพยนตร์์เรื่่�อง
An Inconvenient Truth (AIT) หรืือที่่มีี� คนแปลเป็็นภาษาไทย
ว่่าเรื่่�องจริิงช็็อกโลก ได้้นำำ�ออกฉายไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ปััจจุุบััน
เรื่่�องโลกร้้อนมัักเป็็นหััวข้้อข่่าวที่่�คนส่่วนใหญ่่ให้้ความสนใจ
จนทำำ�ให้้บางคนรู้้�สึึกตื่่น� กลััว และไม่่แน่่ใจว่่าจะมีีอะไรเกิิดขึ้น�้
กัับโลกใบนี้้� โลกร้้อนจะทำำ�ให้้น้ำ�ำ� แข็็งที่่ขั้้� ว� โลกละลายจนน้ำำ�ท
� ะเล
ขึ้้�นสููงจนท่่วมเมืืองต่่างๆ หรืือไม่่ จะกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนอย่่างไร เราจะรัับมืือกัับเหตุุการณ์์นี้้�
ได้้อย่่างไร และเชื่่�อกัันว่่าสภาวะโลกร้้อนนั้้�นเกิิดจากก๊๊าซ
เรืือนกระจก ซึ่่�งมีีทั้้�งก๊๊าซที่่�เกิิดขึ้�้นเองตามธรรมชาติิ และ
เกิิดจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ เพราะในปััจจุุบัันเรามีีการใช้้
เชื้้อ� เพลิิงจากถ่่านหิิน น้ำำ�มั
� นั และก๊๊าซธรรมชาติิกันั มาก พื้้�นที่่�
หลายแห่่งมีีการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าอย่่างรุุนแรง รวมไปถึึง
การทำำ�การเกษตรและการปศุุสััตว์์ ที่่มีี� การปล่่อยก๊๊าซมีีเทน
และไนตรััสออกไซด์์ออกมาสู่่�บรรยากาศ แต่่เมื่่�อได้้ศึึกษา
ประวััติขิ องโลกผ่่านหลัักฐานทางธรณีีวิิทยาจะพบว่่าในอดีตี

ที่่�ผ่่านมาหลายล้้านปีี โลกของเราก็็เคยมีีสภาพภููมิิอากาศ
ทั้้�งช่่วงร้้อนและเย็็นสลัับกัันไปมาหลายครั้้ง� ก่่อนที่่จ� ะมีีมนุุษย์์
เกิิดขึ้้�นมา ผู้้�เขีียนจึึงขอนำำ�เสนอสภาวะโลกร้้อนที่่�มีีสาเหตุุ
มาจากธรรมชาติิโดยเฉพาะการเปลี่่ย� นแปลงทางธรณีีวิิทยา
จึึงใช้้ชื่อ�่ บทความนี้้�ว่า่ เรื่่อ� งจริิงช็็อกโลกทางธรณีีวิิทยา และ
ใช้้ชื่่�อภาษาอัังกฤษว่่า Geological Inconvenient Truth
(GIT) ซึ่่�งปััจจุุบันั มีีการศึึกษาวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์ที่ล่� ะเอีียด
เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น การศึึกษาฟองอากาศที่่�ถููกกัักเก็็บไว้้ใน
น้ำำ�� แข็็งบริิเวณขั้้�วโลก เป็็นการศึึกษาเพื่่อ� แสดงให้้เห็็นว่่าโลก
ของเราเคยมีีสภาวะที่่เ� ป็็นยุุคโลกร้้อนและยุุคน้ำำ��แข็็งสลัับกััน
ไปมาทุุกๆ วงรอบประมาณ 1 แสนปีี นอกจากนั้้�นยัังมีีวิิธีี
อื่่น� ๆ ที่่ส� ามารถใช้้ศึกึ ษาสภาพบรรยากาศในสมััยโบราณได้้
เช่่น วงปีีของต้้นไม้้ ตะกอนในทะเลสาบ หิินงอกและตะกอน
ในถ้ำำ��หินิ ปููน รวมทั้้�งลัักษณะธรณีีสััณฐานบางอย่่าง ที่่เ� กิิดขึ้น�้
ในเทืือกเขาหิินปููน เช่่น รอยเว้้าทะเลฯ ซึ่่�งผู้้�เขีียนคิิดว่่า
จะเป็็นการใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� ในเชิิงวิิทยาศาสตร์์และ
สิ่่�งแวดล้้อมได้้ดีี นอกเหนืือไปจากการใช้้ถ้ำ�ำ� เพื่่�อเป็็นการ
ท่่องเที่่�ยวเพีียงอย่่างเดีียว

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

บทนำำ�
ก่่อนอื่่น� ต้้องขอเรีียนทุุกท่่านที่่ไ� ด้้อ่า่ นบทความนี้้�ว่า่ ผู้้�เขีียน
มิิได้้มีีเจตนาที่่�จะต่่อต้้านหรืือขััดแย้้งในเรื่่�องการส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�คนตระหนัักและช่่วยกัันลดกิิจกรรมที่่�จะเป็็นสาเหตุุ
ให้้โลกร้้อน แต่่ในทางกลัับกัันยัังเห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�งกัับ
นัักวิิชาการและนัักอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิในทุุกระดัับ เพราะท่่าน
เหล่่านั้้�นมีีหััวใจอัันดีีงามในการอนุุรักั ษ์์โลกและสิ่่�งแวดล้้อม
ของเรา โดยเฉพาะกิิจกรรมที่่�จะก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจก
และมลพิิษต่่างๆ ที่่�ปลดปล่่อยออกมาสู่่�ระบบนิิเวศจาก
กิิจกรรม ของมนุุษย์์ ด้้วยเหตุุที่ผู้้�่� เขีียนมีีวิิชาชีีพด้้านธรณีีวิิทยา
จึึงมีีความสนใจในการศึึกษาเรื่่อ� งราวต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้าน
ธรณีีวิิทยา รวมทั้้�งเรื่่�องถ้ำำ�วิ
� ิทยา น้ำำ��บาดาล ธรณีีวิิทยา
สิ่่�งแวดล้้อม และสาขาอื่่�นๆ ที่่�มีีความสััมพัันธ์์กััน
สำำ�หรัับหลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่ส่� ามารถใช้้บ่ง่ บอก
ถึึงสภาพภููมิิอากาศในอดีีตนั้้�น มีีหลายอย่่าง เช่่น ลัักษณะ
ของชั้้�นตะกอนในทะเลสาบ ตะกอนในทะเล วงปีีของ
ต้้นไม้้ ตะกอนในถ้ำำ��และพื้้�นที่่�คาสต์์ (เทืือกเขาหิินปููน)
โดยเฉพาะจากการศึึกษาไอโซโทปของฟองอากาศที่่�ถููก
กัักเก็็บไว้้ในน้ำำ�� แข็็งบริิเวณขั้้�วโลกตั้้�งแต่่สมััยดึึกดำำ�บรรพ์์
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าในช่่วงเวลาอย่่างน้้อย 4 แสนปีีที่่�ผ่่านมา
บรรยากาศของโลกเราเคยเกิิดช่่วงเวลาที่่�เป็็นยุุคโลกร้้อน
(Inter-glacial Age) และยุุคน้ำำ��แข็็ง (Glacial Age) สลัับกััน
หลายครั้้ง� โดยมีีวงรอบที่่ค่� อ่ นข้้างแน่่นอนคืือมีีคาบเวลาของ
การเกิิดโดยเฉลี่่�ยประมาณ 100,000 ปีี ซึ่่�งปรากฏการณ์์
ดัังกล่่าวได้้เกิิดขึ้�้นมานานแล้้ว ก่่อนการปรากฏตััวของ
โฮโมเซเปีียนส์์ (Homo sapiens) ซึ่่�งเป็็นสายพัันธุ์์�ต้้นแบบ
ของมนุุษย์์ยุุคปััจจุุบัันที่่�พบได้้ในทุุกพื้้�นที่่�ของโลก
สำำ�หรัับผู้้�เขีียนที่่�ได้้มีีประสบการณ์์ในการสำำ�รวจและ
ศึึกษาเรื่่อ� งถ้ำำ��มานานพอสมควร พบว่่าในถ้ำำ��หินิ ปููนและพื้้�นที่่�
เทืือกเขาหิินปููน (Karst Topography) นั้้�น มีีหลัักฐานที่่�ใช้้
บ่่งบอกถึึงสภาพภููมิอิ ากาศในอดีตี ได้้ว่า่ ช่่วงใดเป็็นช่่วงเวลา
ที่่โ� ลกร้้อนหรืือโลกเย็็น เช่่น ตะกอนคาร์์บอเนตหรืือตะกอน
ที่่มีี� สารหิินปููน และตะกอนจำำ�พวกดิินเหนีียว ทราย กรวด
และเศษหิินที่่�พบในถ้ำำ�� และลัักษณะปรากฏอื่่�นๆ ในถ้ำำ�� ที่่�
สามารถใช้้เป็็นหลัักฐานหรืือร่่องรอยของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศที่่เ� กิิดขึ้น�้ ในสมััยดึึกดำำ�บรรพ์์ และยัังคงเกิิดขึ้น�้
เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา (GIT: Geological Inconvenient Truth)

อย่่างต่่อเนื่่อ� งมาถึึงยุุคปััจจุุบันั ได้้ อีีกทั้้�งยัังสามารถเชื่่อ� มโยง
ไปยัังหลัักฐานอื่่�นๆ ที่่�ใช้้บอกเรื่่�องราวเดีียวกัันได้้อย่่าง
สอดคล้้อง ไม่่ว่า่ จะเป็็นลัักษณะธรณีีสััณฐานตามพื้้�นที่่ช� ายฝั่่ง�
ทะเล เช่่น เว้้าทะเล (Sea Notch) ที่่�พบตามภููเขาหิินปููนใน
ทะเล และเนิินทรายชายหาดโบราณ เป็็นต้้น อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้
ในบทความเรื่่�อง “โลกเย็็น โลกร้้อน ซ่่อนอยู่่�ในถ้ำำ��”
สภาวะโลกร้้อนที่่�เกิิดจากธรรมชาติิ
สภาวะโลกร้้อนที่่�เกิิดจากกลไกทางธรรมชาติินั้้�นมีีอยู่่�
2 ส่่วนหลััก คืือ กลไกภายในโลก และกลไกจากนอกโลก
ซึ่่�งจะหมายถึึงดวงอาทิิตย์์ที่่�เป็็นแหล่่งพลัังงานขนาดใหญ่่
และเป็็นศููนย์์กลางของระบบสุุริิยะ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
กลไกภายในโลก
การเปลี่่�ยนแปลงทางธรณีีวิิทยาที่่�เกิิดขึ้�้นบนแผ่่นดิิน
ที่่�พืืชและสััตว์์นานาชนิิดรวมทั้้�งมนุุษย์์อาศััยอยู่่�นั้้�น จะเป็็น
ส่่วนที่่�เรีียกว่่าเปลืือกโลก มีีความหนาหลายกิิโลเมตรก็็จริิง
แต่่ถ้า้ เทีียบกัับส่่วนอื่่น� ของโลกทั้้�งหมด เปลืือกโลกนี้้�จะเป็็น
เสมืือนของแข็็งแผ่่นบางๆ หลายแผ่่น วางอยู่่�บนหิินหนืืด
เหลวร้้อนภายในโลกที่่�เรีียกว่่าแมกมา (Magma) ซึ่่�งมีี
ความร้้อนสููงอย่่างยิ่่�งยวดและเคลื่่�อนตััวได้้ภายในโลก จน
ทำำ�ให้้แผ่่นเปลืือกโลกต่่างๆ เคลื่่�อนที่่�ตลอดเวลา (รููปที่่� 1)
ซึ่่�งบางครั้้�งแมกมานี้้�จะไหลหรืือปะทุุขึ้้�นมาบนผิิวโลกใน
รููปแบบต่่างๆ ทั้้�งบนแผ่่นดิินและใต้้ทะเล จนบางครั้้�งทำำ�ให้้
เกิิดพิิบััติิภััยที่่�สำำ�คััญๆ เช่่น แผ่่นดิินไหว ภููเขาไฟระเบิิด
คลื่่�นยัักษ์์สึึนามิิ รวมทั้้�งการเกิิดน้ำ�พุ
ำ� ุร้้อนในหลายๆ พื้้�นที่่�
ซึ่่�งเป็็นหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ได้้อย่่างดีีว่่า ภายในโลกของ
เรานี้้�มีีแหล่่งความร้้อนซ่่อนตััวอยู่่� และเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�
จะทำำ�ให้้มีีการปลดปล่่อยความร้้อนและก๊๊าซบางชนิิดขึ้น้� ไปสู่่�
บรรยากาศ เช่่น คาร์์บอนไดออกไซด์์ ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์
มีีเทน และไอน้ำำ�� เป็็นต้้น เป็็นสาเหตุุให้้สภาวะอากาศบนโลก
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงได้้ นอกจากนี้้�ยัังพบพื้้�นที่่�ปลดปล่่อย
ความร้้อนจากภายในโลกหลายพื้้�นที่่�กระจายตััวอยู่่�ทั่่�วโลก
เช่่น บริิเวณใต้้พื้้�นทะเลและมหาสมุุทร ซึ่่�งเป็็นส่่วนที่่�มีี
เปลืือกโลกบาง จึึงทำำ�ให้้เกิิดจุุดร้้อน (Hot Spots) หรืือ
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บริิเวณที่่ค� วามร้้อนจากใต้้โลกเคลื่่อ� นตััวขึ้น้� มาที่่ผิ� วิ โลกได้้ง่า่ ย และจะเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้น้ำ��ท
ำ ะเลในบริิเวณนั้้�นมีีอุุณหภููมิิ
สููงขึ้้น� ด้้วย (รููปที่่� 2) รวมทั้้�งบริิเวณที่่ม� วลหิินอััคนีีแทรกซอนซึ่่�งเกิิดจากการเย็็นตััวลงของแมกมาอย่่างช้้าๆ ภายใต้้เปลืือกโลก
ยัังคงมีีความร้้อนสููงกว่่าบริิเวณข้้างเคีียง ซึ่่�งบริิเวณดัังกล่่าวนี้้�มีีชื่อ�่ เรีียกว่่า มณฑลหิินอััคนีี (Igneous Province) พบกระจาย
อยู่่�หลายแห่่งทั่่�วโลกเช่่นกััน

รููปที่่� 1 แผนที่่�แสดงรายละเอีียดแผ่่นเปลืือกโลกต่่าง ๆ และทิิศทางการเคลื่่�อนตััว (Credit: Eric Gaba – Wikimedia
Commons user: Sting) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_boundaries_detailed-en.
svg?uselang=th)

� สดงจุุดร้้อน (Hot Spots) ที่่ก
� ระจายอยู่่�ทั่่ว
� า: https://simple.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(geology))
รููปที่่� 2 แผนที่่แ
� โลก (ที่่ม

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

กลไกจากนอกโลก
คืือ

สำำ�หรัับพลัังงานความร้้อนที่่โ� ลกได้้รับั จากภายนอก จะมาจากแหล่่งพลัังงานหลััก คืือดวงอาทิิตย์์ ซึ่่�งจะมีีอยู่่�ใน 3 แหล่่ง

1) วััฏจัักรมิิลังั โควิิช (Milankovitch
Cycles) ดาวโลกคืือหนึ่่ง� ในบรรดาดาวเคราะห์์
ที่่�เป็็นบริิวารของดวงอาทิิตย์์ อยู่่�ห่่างจาก
ดวงอาทิิตย์์เป็็นอัันดัับที่่� 3 ถััดจาก ดาวพุุธ
และดาวศุุกร์์ตามลำำ�ดับั ดัังนั้้�นจัังหวะการโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิิตย์์ ซึ่่�งบางครั้้ง� อยู่่�ไกล
จากดวงอาทิิตย์์ก็จ็ ะทำำ�ให้้โลกได้้รับั พลัังงาน
ความร้้อนจากดวงอาทิิตย์์น้้อยลง หรืือถ้้า
โลกอยู่่�ใกล้้ดวงอาทิิตย์์ก็็จะได้้รัับพลัังงาน
มากขึ้้�น นอกจากนั้้�นยัังมีีการเอีียงตััวและ
การแกว่่งตััวของแกนโลก ซึ่่ง� ปรากฏการณ์์นี้้�
มีีชื่่�อเรีียกว่่า “วงจรมิิลัังโควิิช หรืือวััฏจัักร
มิิลังั โควิิช (Milankovitch Cycles)” (รููปที่่� 3)
ซึ่่ง� เป็็นทฤษฎีที่ี นั่� กั วิิทยาศาสตร์์ชาวเซอร์์เบีีย
ชื่่อ� มิิลูติู นิ มิิลังั โควิิช (Milutin Milankovitch)
เป็็นผู้้�ค้้นพบ และใช้้อธิิบายการเพิ่่�มขึ้้�นและ
ลดลงของผืืนน้ำำ�� แข็็งที่่ขั้้� ว� โลก วััฏจัักรมิิลังั โควิิชนี้้�
ประกอบด้้วยกลไก 3 อย่่าง คืือ (1) รููปร่่าง
ของการโคจรรอบดวงอาทิิตย์์ (Eccentricity)
(2) การเอีียงตััวของแกนโลก (Obliquity) และ
(3) ทิิศทางการหมุุนแกว่่งตััวของแกนโลก
(Precession) ในปััจจุุบัันมีีนัักวิิทยาศาสตร์์
หลายท่่านให้้ความยอมรัับในทฤษฎีีนี้้�ว่่า
มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศบนโลก
� ผลต่่อการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพอากาศของโลก (ที่่ม
� า: http://en.wikipedia.
รููปที่่� 3 วััฏจัักรมิิลัง
ั โควิิช (Milankovitch Cycles) ที่่มีี
org/wiki/Milankovitch_cycles)

เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา (GIT: Geological Inconvenient Truth)
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สำำ�หรัับหลัักฐานสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนทฤษฎีีดัังกล่่าว คืือ
การที่่�นัักวิิทยาศาสตร์์ได้้ทำำ�การเจาะแท่่งน้ำำ��แข็็งในบริิเวณ
แผ่่นน้ำำ��แข็็งแอนตาร์์กติิกที่่�สถานีีวิิจััยวอสตอค ในทวีีป
แอนตาร์์กติิกาบริิเวณขั้้�วโลกใต้้ ซึ่่ง� เมื่่อ� ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์หา
อายุุของน้ำำ�� แข็็งนี้้� ปรากฏว่่ามีีอายุุราว 400,000 ปีีที่ผ่่� า่ นมา
ประกอบกัับมีีการวิิเคราะห์์ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2)
เปรีียบเทีียบกัับอุุณหภููมิิและปริิมาณฝุ่่�นที่่�ปนอยู่่�ในน้ำำ��แข็็ง
ตั้้�งแต่่ในอดีีตและต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน พบว่่ามีีความ

สััมพัันธ์์ที่ส่� อดคล้้องกัันอย่่างใกล้้ชิดิ โดยเฉพาะค่่าอุุณหภููมิิ
กัับปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และพบว่่าประมาณทุุกๆ
100,000 ปีี จะเป็็นช่่วงที่่มีีอุ
� ณ
ุ หภููมิสูิ งู สลัับกัับช่่วงที่่มีีอุ
� ณ
ุ หภููมิิ
ต่ำำ�� ส่่วนปริิมาณฝุ่่�นจะมีีค่่าที่่�ผกผัันกลัับกััน กล่่าวคืือ เมื่่�อ
อุุณหภููมิิต่ำำ�� (หนาวกว่่า) จะมีีปริิมาณฝุ่่�นมาก แต่่ถ้้าช่่วงใด
มีีอุุณหภููมิิสููงปริิมาณฝุ่่�นจะมีีน้้อย นอกจากนั้้�นแล้้วยัังมีีค่่า
แปรเปลี่่�ยนในระดัับที่่�น้้อยกว่่าแทรกอยู่่�ในช่่วง 100,000
ปีี (รููปที่่� 4)

รููปที่่� 4 กราฟแสดงค่่า CO2 (เขีียว) อุุณหภููมิิ (น้ำำ�� เงิิน) และฝุ่่�น (แดง) ในช่่วง 400,000 ปีีที่่�ผ่่านมาที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์
� า: http://serc.carleton.edu/eslabs/cryosphere/7b.html)
แท่่งน้ำำ�� แข็็งวอสตอคบริิเวณขั้้�วโลกใต้้ (ที่่ม

2) ปฏิิกิิริิยาภายในดวงอาทิิตย์์ (Solar Activity)
การเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดจากปฏิิกิริิ ยิ าต่่างๆ ภายในดวงอาทิิตย์์
เช่่น การเกิิดจุดดำ
ุ ำ�บนดวงอาทิิตย์์ (Sunspots) และการเกิิด
เปลวสุุริิยะ (Solar Flares) จะมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สนามแม่่เหล็็กของโลก และปริิมาณความร้้อนที่่แ� ผ่่มายัังโลก
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงสภาพอากาศบนโลกได้้ ซึ่่ง� ในทุุกๆ
วงรอบประมาณ 11 ปีี จะเกิิดปรากฏการณ์์ที่่�ดวงอาทิิตย์์มีี
จุุดดับั และเปลวสุุริยิ ะลดลงมาก เรีียกว่่า โซลาร์์ มิินิมัิ มั (Solar
Minimum) ทำำ�ให้้พลัังงานความร้้อนที่่ส่� ง่ มายัังโลกในช่่วงนั้้�น
น้้อยลง แต่่จะมีีบางครั้้�งที่่�ดวงอาทิิตย์์เกิิดจำำ�นวนจุุดดัับ
น้้อยลงมากผิิดปกติิกว่่าวงรอบ 11 ปีี ทำำ�ให้้มีีพลัังงานที่่�
ปลดปล่่อยออกมาน้้อยลงมากจะเรีียกช่่วงเวลานั้้�นว่่าเป็็น

“แกรนด์์ โซลาร์์ มิินิิมััม (Grand Solar Minimum)” ซึ่่�ง
ครั้้�งสุุดท้้ายที่่�สิ่่�งนี้้�เกิิดขึ้้�นคืือในช่่วงประมาณปีี ค.ศ. 1650 1715 โดยมีีปรากฏการณ์์ที่่�เป็็น “ยุุคน้ำำ��แข็็งย่่อย (Little
Ice Age)” ในซีีกโลกเหนืือ และช่่วงเวลานั้้�นมีีการระเบิิด
ของภููเขาไฟมาก ทำำ�ให้้มีีเถ้้าภููเขาไฟกระจายไปทั่่�วโลก
ส่่งผลให้้อุุณหภููมิิของบรรยากาศลดลง
<<
ปฏิิกิิริิยาภายในดวงอาทิิตย์์
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3) การชนของอุุกกาบาตขนาดใหญ่่ นัักดาราศาสตร์์
ได้้คาดการณ์์ไว้้ว่า่ ในขณะที่่โ� ลกโคจรรอบดวงอาทิิตย์์อยู่่�นั้้น�
ถ้้ า วงโคจรของโลกและวิิ ถีี โคจรของอุุ ก กาบาตและ
ดาวเคราะห์์น้อ้ ยตััดกันั จะมีีโอกาสที่่อุ� กุ กาบาตหรืือดาวเคราะห์์น้อ้ ย
จะพุ่่�งมาชนโลก และผลการสำำ�รวจทางธรณีีวิิทยาในรอบ 100 ปีี
ที่่�ผ่่านมา แสดงให้้เห็็นว่่า โลกมีีหลุุมอุุกกาบาตประมาณ
120 หลุุม และข้้อมููลจากเว็็บไซต์์ของวิิกิิพีีเดีีย กล่่าวว่่า
ในอดีีตจะมีีวััตถุุจากอวกาศพุ่่�งมาชนโลกเป็็นระยะๆ ซึ่่�งถ้้า
วััตถุุมีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางไม่่เกิิน 1 เมตร จะเรีียกวััตถุุนั้้น�
ว่่า อุุกกาบาต (Meteorite) แต่่การพุ่่�งชนโลกนี้้�จะไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพบรรยากาศของโลก
ยกเว้้นวััตถุุที่่�พุ่่�งมาชนโลกมีีขนาดที่่�ใหญ่่มาก ซึ่่�งนานๆ จะ
เกิิดขึ้น�้ เช่่น ถ้้าวััตถุุมีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 1 กิิโลเมตร
จะมีีโอกาสเกิิดขึ้น�้ ในช่่วงเวลาทุุกๆ 500,000 ปีี หรืือถ้้ามีี
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 5 กิิโลเมตร จะมีีโอกาสพุ่่�งชนโลก
ในทุุกๆ 20 ล้้านปีี แต่่เหตุุการณ์์โด่่งดัังที่่�สุุดที่่�เกิิดในยุุค
ครีีเทเชีียส คืือประมาณ 65 ล้้านปีีก่อ่ น ในครั้้ง� นั้้�นมีีอุุกกาบาต
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 10 กิิโลเมตร พุ่่�งมาชนโลกที่่�
หลัักฐานเรื่่�องโลกร้้อนและโลกเย็็น
ในประเทศไทย
สำำ�หรัับหลัักฐานเกี่่�ยวกัับสภาวะโลกร้้อน และโลกเย็็น
ในอดีีตที่่�พบในประเทศไทยนั้้�นมีีหลายอย่่าง เช่่น
>

หลัักฐานเรื่่�องโลกร้้อนในประเทศไทย

เมื่่อ� โลกอยู่่�ในสภาวะที่่เ� รีียกว่่า ยุุคโลกร้้อนนั้้�น น้ำำ��แข็็ง
จากขั้้�วโลกและบริิเวณเทืือกเขาสููงหลายแห่่งจะละลาย
กลายเป็็นน้ำำ�� แล้้วไหลเติิมลงไปในทะเล ทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ทะเล
ทั่่�วโลกสููงขึ้้น� ดัังนั้้�น การศึึกษาหลัักฐานของ “ระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ในอดีีต” สามารถอธิิบายปรากฏการณ์์โลกร้้อนที่่�เกิิดขึ้�้น
ในอดีีตได้้ ซึ่่�งในประเทศไทยมีีการพบหลัักฐานที่่�สนัับสนุุน
แนวคิิดนี้้�หลายแห่่ง เช่่น
1) หลัักฐานจากซากสััตว์์ทะเล เช่่น บริิเวณวััดเจดีีย์์หอย
ตำำ�บลบ่่อเงิิน อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว จัังหวััดปทุุมธานีี แม้้ว่่า
เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา (GIT: Geological Inconvenient Truth)

แหลมยููคาทาน (Yucatan) ในเม็็กซิิโก จนทำำ�ให้้เกิิดหลุุม
ขนาดยัักษ์์ลึกึ 20 กิิโลเมตร และกว้้าง 100 กิิโลเมตร จาก
แรงกระแทกอย่่างรุุนแรงทำำ�ให้้เกิิดแผ่่นดิินไหว ภููเขาไฟระเบิิด
ไฟป่่าลุุกไหม้้ และโลกถููกฝุ่่�นภููเขาไฟปกคลุุมท้้องฟ้้านาน
หลายเดืือน จนพืืชต้้องตายลงเพราะไม่่สามารถสัังเคราะห์์
แสงได้้ และทำำ�ให้้ไดโนเสาร์์ (บางชนิิด) ที่่�กิินพืืชเป็็นอาหาร
ต้้องล้้มตายตามและสููญพัันธุ์์�ไปในที่่สุ� ุด
<<
โลกมีีหลุุมอุุกกาบาตประมาณ 120 หลุุม

<<
การสููญพัั นธ์ุุ�ของไดโนเสาร์์ (บางชนิิด)

ปััจจุุบัันจะมีีที่่�ตั้้�งอยู่่�ห่่างจากชายฝั่่�งทะเลด้้านอ่่าวไทยมาก
แต่่จากการขุุดพบหอยนางรมยุุคโบราณจำำ�นวนมาก แสดง
ให้้เห็็นว่่าบริิเวณนี้้�ในอดีีตเคยเป็็นชายฝั่่�งทะเลมาก่่อน
(รููปที่่� 5) นอกจากนั้้�นในภายหลัังได้้มีีการพบชั้้�นหอย
ประเภทเดีียวกัันที่่�อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม และที่่�
เป็็นข่่าวตามสื่่อต่
� า่ งๆ ในปีี พ.ศ. 2563 คืือ การพบกระดููก
วาฬอำำ�แพง ในอำำ�เภอบ้้านแพ้้ว จัังหวััดสมุุทรสาคร ซึ่่�งอยู่่�
ห่่างจากชายฝั่่�งทะเลในปััจจุุบัันเช่่นกััน กรมทรััพยากรธรณีี
ได้้ส่ง่ ตััวอย่า่ งกระดููกไปวิิเคราะห์์หาอายุุด้ว้ ยวิิธีคี าร์์บอน 14
แบบ AMS ทำำ�ให้้ทราบว่่าวาฬอำำ�แพงมีีอายุุราว 3,380 ปีี
(รููปที่่� 6) ซึ่่�งใช้้บ่่งชี้้�ได้้ว่่าพื้้�นที่่�บริิเวณตำำ�บลอำำ�แพงในช่่วง
เวลานั้้�นเคยเป็็นทะเลมาก่่อน และยัังสามารถอธิิบายถึึง
สภาพนิิเวศวิิทยาโบราณที่่�มีีความหลากหลายของสิ่่�งมีีชีีวิิต
และใช้้ศึกึ ษาลำำ�ดับั ชั้้น� ตะกอนทะเลโบราณของที่่ร� าบภาคกลาง
ได้้เป็็นอย่่างดีี เพราะในพื้้�นที่่�เดีียวกัันนี้้�มีีการพบกระดููก
และซากของฉลาม กระเบน หอยกาบคู่่� หอยกาบเดี่่�ยว
จำำ�นวนมาก
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� ัดเจดีีย์์หอย อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว จัังหวััดปทุุมธานีี
รููปทีี�5 ซากหอยนางรมยัักษ์์ ที่่วั

รููปที่่� 6 โครงกระดููกวาฬอำำ�แพง ที่่�ขุุดพบในพื้้� นที่่�อำำ�เภอบ้้านแพ้้ ว จัังหวััดสมุุทรสาคร (ที่่�มา: https://mgronline.com/
onlinesection/detail/9640000009166)
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� า: กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล (2548)
� สดงคุุณภาพน้ำำ�� บาดาลบริิเวณลุ่่�มเจ้้าพระยาตอนล่่าง ที่่ม
รููปที่่� 7 แผนทีีแ

2) จากข้้อมููลแผนที่่�การศึึกษาคุุณภาพน้ำำ�� บาดาล
ในพื้้�นที่่ลุ่่�� มเจ้้าพระยาตอนล่่างของกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
จะพบว่่าชั้้น� น้ำำ�� บาดาลชั้้�นบนๆ เป็็นชั้้น� น้ำำ�� บาดาลในระดัับตื้้�น
ส่่วนใหญ่่เป็็นน้ำำ��กร่่อยหรืือน้ำำ��เค็็ม ซึ่่�งเป็็นน้ำำ��เค็็มที่่ยั� งั คงถููก
กัักเก็็บไว้้ตั้้ง� แต่่ในอดีีตในยุุคที่่ร� ะดัับน้ำำ�ท
� ะเลท่่วมสููงและแผ่่ลึกึ
เข้้าไปในแผ่่นดิินมากกว่่ายุุคปััจจุุบััน (รููปที่่� 7)
3) จากเว้้าทะเล  (Sea Notch) ที่่�พบในทะเลไทย
ทั้้�งในฝั่่�งอ่่าวไทยและฝั่่�งทะเลอัันดามััน เรามัักจะเห็็นเกาะ
หรืือภููเขาหิินปููน ที่่�โผล่่ขึ้้�นมาเหนืือระดัับน้ำำ��ทะเลหลายแห่่ง
รวมทั้้�งสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วระดัับโลกอย่่างทััศนีียภาพที่่ส� วยงาม
เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา (GIT: Geological Inconvenient Truth)

ของหมู่่�เกาะหิินปููนในอ่่าวฮาลองของประเทศเวีียดนาม
ถ้้าสัังเกตให้้ดีจี ะเห็็นว่่าด้้านล่่างของเขาหิินปููนเหล่่านั้้�น จะมีี
รอยเว้้าลึึกเข้้าไป ซึ่่�งเป็็นรอยเว้้าที่่�เกิิดจากการกััดเซาะของ
คลื่่�นทะเล และระดัับบนของรอยเว้้านี้้�จะอยู่่�สููงกว่่าระดัับ
น้ำำ��ทะเลปััจจุุบันั ประมาณ 4 - 5 เมตร ซึ่่ง� เป็็นร่่องรอยที่่เ� หลืืออยู่่�
ของระดัับน้ำำ��ทะเลในอดีีต ประมาณ 6,000 - 5,000 ปีี
ที่่�แล้้ว (สิิน สิินสกุุลและคณะ, 2545) นอกจากนั้้�น ผู้้�เขีียน
ยัังพบรอยเว้้าทะเลอยู่่�บนบกในยุุคปััจจุุบััน เช่่น ในอุุทยาน
แห่่งชาติิเขาสามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ บริิเวณ
ทะเลในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เกาะตะบััน (รููปที่่� 8) และ
เขาทะนานในจัังหวััดสตููล เป็็นต้้น
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� ะเลในอดีีต
รููปที่่� 8 รอยเว้้าทะเล (Sea Notch) บริิเวณฐานของเขาหิินปููนที่่เ� กาะตะบััน จัังหวััดสตููล แสดงร่่องรอยของระดัับน้ำำ�ท
� งกว่่าปััจจุุบััน
ที่่สูู

4) จากถ้ำำ��ตามชายฝั่่�งทะเล ถ้ำำ��หลายแห่่งที่่�อยู่่�ตาม
ชายฝั่่�งทะเลในภาคใต้้ เช่่น ถ้ำำ��มรกต ในจัังหวััดตรััง และ
ถ้ำำ�� เล สเตโกดอน ในจัังหวััดสตููล เป็็นถ้ำำ�� ที่่มีีน้ำ
� �ท
ำ� ะเลท่่วมถึึง
ซึ่่ง� ประชาชนทั่่�วไปมัักจะเรีียกถ้ำำ��ประเภทนี้้�ว่า่ เป็็น ถ้ำำ�� เล แต่่ถ้า้
พิิจารณาตามลัักษณะการเกิิดถ้ำ��ำ แล้้ว ถ้ำำ��เหล่่านี้้�ไม่่ใช่่ถ้ำ��ท
ำ ะเล
(Sea Cave) ที่่�เกิิดจากการกััดเซาะของคลื่่�นทะเล แต่่เป็็น
ถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากการละลาย (Solution Cave) ในหิินปููน และ

เคยเกิิดอยู่่�บนบกเหนืือระดัับน้ำำ�ท
� ะเลมาก่่อน เพราะในขณะที่่�
เกิิดถ้ำ��นั้้
ำ �น เป็็นช่่วงเวลาที่่�โลกมีีสภาพอากาศที่่�หนาวเย็็น
และมีีระดัับน้ำำ��ทะเลอยู่่�ต่ำำ��กว่่าปััจจุุบัันมาก แต่่สภาพที่่�เห็็น
ในปััจจุุบัันเราจะพบว่่าถ้ำำ��ที่่อยู่่�
� ในทะเล หรืือตามชายฝั่่�งจะมีี
น้ำำ��ทะเลท่่วมถึึง เพราะว่่าหลัังจากหมดยุุคน้ำำ�� แข็็งแล้้วเมื่่�อ
ราว 1 หมื่่�นปีีก่่อนน้ำำ��ทะเลจะมีีระดัับสููงขึ้้�น (รููปที่่� 9)

� �ำ� ลอดตามชายฝั่่�ง
รููปที่่� 9 ถ้ำำ�น้ำ
ทะเล และเป็็ น ถ้ำำ�� ที่่� เ กิิ ด เมื่่� อ
� ะเล
ในช่่ ว งเวลาที่่� ร ะดัั บ น้ำำ�ท
ต่ำำ�� กว่่าปััจจุุบัันมาก

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

5) แผนที่่อุ� ทุ กธรณีีวิิทยา จากแผนที่่อุ� ทุ กธรณีีวิิทยา
บริิเวณลุ่่�มน้ำำ�� ปากพนััง ที่่สำ� ำ�รวจและศึึกษาโดยกรมทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล จะเห็็นได้้ว่า่ บริิเวณที่่เ� ป็็นตััวเมืืองและชุุมชนหลััก
ในปััจจุุบันั ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชนั้้�น ตั้้�งอยู่่�บนสัันทราย
ชายหาดยุุคควอเทอร์์นารีี ซึ่่�งเป็็นสัันทรายชายหาดในสมััย
โบราณ มีีทิิศทางการวางตััวเป็็นแนวยาวในทิิศเหนืือ-ใต้้
ขนานไปกัับชายฝั่่ง� ทะเลในปััจจุุบันั แต่่อยู่่�ห่า่ งจากชายทะเล
ปััจจุุบัันที่่�อยู่่�ด้้านตะวัันออกของตััวเมืือง แสดงให้้เห็็นว่่าใน
สมััยโบราณนั้้�นระดัับน้ำำ��ทะเลอยู่่�สููงกว่่าปััจจุุบันั มาก (รููปที่่� 10)

สำำ�หรัับพื้้�นที่่อื่� น่� ๆ ที่่ผู้้�� เขีียนเคยไปสำำ�รวจและพบสัันทราย
ชายทะเลโบราณที่่�คล้้ายบริิเวณปากพนััง คืือ บริิเวณตำำ�บล
บาราโหม อำำ�เภอเมืืองปััตตานีี จัังหวััดปััตตานีี ซึ่่�งเป็็น
เมืืองโบราณที่่สำ� �คั
ำ ญอีี
ั กแห่่งหนึ่่ง� ในภาคใต้้ หรืือที่่อ่� า่ วคุ้้�งกระเบน
จัังหวััดจัันทบุุรีี ก็็มีีสัันทรายที่่�เป็็นแนวชายทะเลในสมััย
โบราณด้้วยเช่่นกััน แสดงให้้เห็็นว่่าเราสามารถพบหลัักฐาน
แนวชายทะเลโบราณได้้ทั่่�วทั้้�งอ่่าวไทย

� ท
รููปที่่� 10 แผนที่่อุ
ุ กธรณีีวิิทยาบริิเวณลุ่่�มน้ำำ�� ปากพนััง แสดงแนวชั้้�นหิินให้้น้ำ�สั
ำ� ันทรายชายหาด หรืือแนวชายหาดสมััยโบราณ
� า: กรมทรััพยากรธรณีี (๒๕๔๘)
ที่่ม

เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา (GIT: Geological Inconvenient Truth)

197

198

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

6) เมืืองโบราณในอ่่าวไทย จากแผนที่่แ� สดงบริิเวณ
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งเมืืองโบราณ โดยเฉพาะเมืืองหรืือชุุมชนใน
สมััยทวารวดีี ที่่�มีีความรุ่่�งเรืืองอยู่่�ในดิินแดนนี้้�ระหว่่าง
พุุทธศตวรรษที่่� 12 - 16 มีีการพบเมืืองสำำ�คััญหลายแห่่ง

กระจายไปตามแนวเส้้นโค้้งคล้้ายตััวอัักษร ก. ไก่่ ของอ่่าวไทย
ในยุุคโบราณบริิเวณภาคกลางตอนล่่าง เช่่น เมืืองคููบััว
เมืืองนครปฐม เมืืองอู่่�ทอง และเมืืองอู่่�ตะเภา เป็็นต้้น ซึ่่�ง
เป็็นชุุมชนเมืืองที่่�เคยอยู่่�ใกล้้ทะเลมาก่่อน (รููปที่่� 11)

� สดงตำำ�แหน่่งเมืืองโบราณต่่าง ๆ สมััยทวารวดีี (แหล่่งข้้อมููล: https://mgronline.com/travel/
รููปที่่� 11 แ
 ผนที่่แ
detail/9590000073389)

>

หลัักฐานเรื่่�องโลกเย็็นในประเทศไทย

ในช่่วงที่่ส� ภาพบรรยากาศของโลกเย็็นตััวลง โดยเฉพาะ
ในยุุคน้ำำ�� แข็็ง ระดัับน้ำำ��ทะเลทั่่�วโลกจะลดลงต่ำำ��กว่่าระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเลในปััจจุุบันั ประมาณ 120 เมตรเศษ (https://www.
iceagenow.com/Sea_Level_During_Last_Ice_Age.
htm) และจากการศึึกษาของกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล ใน
โครงการศึึกษาขั้้�นรายละเอีียดเพื่่�อการก่่อสร้้างเขื่่�อนใต้้ดิิน
ในพื้้�นที่่�ตอนใต้้ของเกาะสมุุย จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ปีี
พ.ศ. 2553 มีีการเจาะสำำ�รวจตััวอย่า่ งชั้้น� ดิินและพบเศษไม้้
ที่่�กลายเป็็นถ่่าน หรืือชั้้�นพีีท (Peat) ซึ่่�งเป็็นซากพืืชในยุุค
ดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�ระดัับความลึึกประมาณ 7.0 - 8.5 เมตร
และ 22.0 - 23.0 เมตรจากระดัับน้ำำ�ท
� ะเลในปััจจุุบััน

และผลการวิิเคราะห์์ทางไอโซโทป เพื่่อ� หาอายุุ พบว่่า ชั้้น� พีีท
ทั้้�งสองชั้้�นนี้้�มีีอายุุประมาณ 2,820 ปีี และ 9,270 ปีี
ตามลำำ�ดัับ และอยู่่�ในสมััยโฮโลซีีนของยุุคควอเทอร์์นารีี
(กรมทรััพยากรธรณีี, 2553) แสดงว่่าในช่่วงเวลานั้้�น ระดัับ
น้ำำ�ท
� ะเลในอ่่าวไทยอยู่่�ต่ำำ�� กว่่าระดัับน้ำำ�ท
� ะเลปััจจุุบัันมาก
ซึ่่�งหมายความว่่าในยุุคนั้้�นเป็็นยุุคที่่�โลกมีีสภาพบรรยากาศ
เย็็นกว่่าปััจจุุบัันมาก และผู้้�เขีียนได้้ทำำ�การคำำ�นวณการ
เปลี่่ย� นแปลงระดัับน้ำำ��ทะเลในช่่วงเวลาดัังกล่่าว พบว่่าระดัับ
น้ำำ��ทะเลจะค่่อยๆ สููงขึ้้น� เมื่่อ� โลกร้้อนขึ้้น� จากช่่วง 9,270 ปีี
ถึึง 2,820 ปีีก่่อนปััจจุุบััน ด้้วยอััตราประมาณ 2.29
มิิลลิิเมตร/ปีี
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สรุุป
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพอากาศของโลกในอดีี ต ที่่�
เกิิดจากกระบวนการทางธรรมชาติิ ซึ่่�งทำำ�ให้้โลกของเรามีี
ช่่วงเวลาที่่�เป็็นโลกร้้อนและโลกเย็็นหลายครั้้�งนั้้�น มีีกลไก
ทางธรรมชาติิ 2 อย่่างที่่เ� กี่่ย� วข้้อง คืือ (1) กลไกภายในโลก
ได้้แก่่ ความร้้อนที่่�เกิิดจากกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงทาง
ธรณีีวิิทยาภายในโลก เช่่น การระเบิิดของภููเขาไฟขนาดใหญ่่
และการเกิิดน้ำำ��พุุร้้อน (2) กลไกจากนอกโลก เช่่น ลัักษณะ
การโคจรของโลกรอบดวงอาทิิตย์์ โดยเฉพาะปรากฏการณ์์
ที่่�เรีียกว่่า วััฏจัักรมิิลัังโควิิช ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดยุุคน้ำำ��แข็็งและ
ยุุคโลกร้้อนสลัับกัันไปมาหลายครั้้�ง หรืือการพุ่่�งชนของ
อุุกกาบาตขนาดใหญ่่ การศึึกษาสภาพภููมิิอากาศในอดีีต
สามารถศึึกษาได้้จากการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับน้ำำ�ท
� ะเล
ลัักษณะทางอุุทกวิิทยา ตะกอนในทะเลและทะเลสาบ วงปีี
ของต้้นไม้้ ลัักษณะของชนิิดพืืชพันั ธุ์์� และในกรณีีที่่เ� ป็็นพื้้�นที่่�

เทืือกเขาหิินปููนหรืือคาสต์์นั้้�น เราสามารถศึึกษาได้้จาก
ลัักษณะปรากฏที่่พ� บทั้้�งภายในถ้ำำ��และนอกถ้ำำ�� เช่่น เว้้าทะเล
ตามพื้้�นที่่�เกาะหรืือชายฝั่่�งที่่�เป็็นหิินปููน ส่่วนภายในถ้ำำ�นั้้
� �น
มีีหลัักฐานหลายอย่่างที่่�สะท้้อนถึึงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ดิินฟ้้าอากาศได้้หลายอย่่าง เช่่น รอยเว้้าผนัังถ้ำำ�� รอยริ้้วน้ำ
� ��ำ ไหล
ลัักษณะชั้้�นการพอกตััวของหิินงอก และพื้้�นถ้ำำ��ดึึกดำำ�บรรพ์์
และยัังสามารถใช้้ต่่อยอดในการศึึกษาเรื่่�องพััฒนาการของ
คาสต์์และการเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะธรณีีสััณฐานได้้
(สำำ�หรัับหลัักฐานเรื่่อ� งการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ที่่�พบในจากถ้ำำ�� และพื้้�นที่่�คาสต์์ สามารถติิดตามอ่่านได้้
ในบทความเรื่่� อ ง “โลกเย็็ น โลกร้้ อ น ซ่่ อ นอยู่่�ในถ้ำำ�� ”
ในหนัังสืือเล่่มนี้้�)

แหล่่งข้้อมููลและอ้้างอิิง

รููปที่่� 1 แผ่่นเปลืือกโลกต่่างๆ
ที่่ม� า: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_
boundaries_detailed-en. svg?uselang=th)
รููปที่่� 2 จุุดร้้อน (Hot Spots)
ที่่�มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(geology)
รููปที่่� 3 วััฏจัักรมิิลัังโควิิช (Milankovitch Cycles)
ที่่�มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
รููปที่่� 4 การวิิเคราะห์์แท่่งน้ำำ��แข็็งวอสตอคบริิเวณขั้้�วโลกใต้้
ที่่�มา: http://serc.carleton.edu/eslabs/cryosphere/7b.html
ปฏิิกิิริิยาภายในดวงอาทิิตย์์ (Solar Activity)
ที่่ม� า: https://climate.nasa.gov/blog/2953/there-is-no-impendingmini-ice-age/
โลกมีีหลุุมอุุกกาบาตประมาณ 120 หลุุม
ที่่�มา: (http://www.kk.ru.ac.th/star/3.htm)
การสููญพัันธ์ุุ�ของไดโนเสาร์์ (บางชนิิด)
ที่่�มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event
โครงกระดููกวาฬอำำ�แพง
ที่่ม� า: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000009166
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รููปที่่� 7 แผนที่่แ� สดงคุุณภาพน้ำำ��บาดาลบริิเวณลุ่่�มเจ้้าพระยาตอนล่่าง
ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล, 2548
สิิน สิินสกุุล และคณะ, 2545. การเปลี่่ย� นแปลงพื้้�นที่่ช� ายฝั่ง่� ทะเลด้้าน
อ่่าวไทย, รายงานวิิชาการ กรมทรััพยากรธรณีี, 173 หน้้า.
รููปที่่� 10 แผนที่่อุ� ทุ กธรณีีวิิทยาบริิเวณลุ่่�มน้ำำ��ปากพนััง แสดงให้้เห็็นแนว
ชายหาดสมััยโบราณ
ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล, 2546, โครงการศึึกษาสภาพอุุทก
ธรณีีวิิทยาลุ่่�มน้ำำ��ปากพนััง
รููปที่่� 11 แผนที่่อุ� ทุ กธรณีีวิิทยาแสดงแนวชั้้�นหิินให้้น้ำ�สั
ำ� นั ทรายชายหาด
หรืือแนวชายหาดสมััยโบราณ
ที่่�มา: กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล, 2548
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเลทั่่�วโลกจะลดลงต่ำำ��กว่่าระดัับในปััจจุุบัันประมาณ 120
เมตรเศษ
ที่่�มา: https://www.iceagenow.com/Sea_Level_During_Last_
Ice_Age.htm
กรมทรััพยากรธรณีี, 2553. หนัังสืือราชการกรมทรััพยากรธรณีี ที่่� ทส.
1503/1294 ลงวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2553 เรื่่�องการ
วิิเคราะห์์อายุุและยุุคทางธรณีีวิิทยาซากดึึกดำำ�บรรพ์์พืืช.

199

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

200

โลกเย็น โลกร้อน ซ่อนอยูใ่ นถ้ำ�
นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์

ผลึึกแร่่แคลไซต์์ ถ้ำำ�� แก้้วโกมล อำำ�เภอแม่่ลาน้้อย จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน

ถ้ำำ��คืือนัักบัันทึึกความเป็็นไปของโลก
ถ้ำำ��เป็็นเสมืือนเครื่่�องมืือบัันทึึกประวััติิโลกที่่�มีีความ
เที่่ย� งตรงและมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว ถ้ำำ��ได้้เก็็บรักั ษาหลัักฐาน
ของสิ่่�งต่่างๆ ไว้้มากมาย ตะกอนในถ้ำำ��ได้้บัันทึึกร่่องรอย
ของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งพืืชและสััตว์์ชนิิดต่่างๆ ในอดีีต รวมทั้้�ง
วััตถุุเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ของมนุุษย์์ หรืือแม้้แต่่ชั้้�นขี้้�เถ้้าและ
เศษถ่่านไม้้ใต้้พื้้น� ถ้ำำ��จากกองไฟที่่ถู� กู ก่่อไว้้ในอดีีต ก็็สามารถ
บอกเรื่่อ� งราวความเป็็นอยู่่�และวััฒนธรรมของมนุุษย์์ในสมััย
ดึึกดำำ�บรรพ์์ได้้เป็็นอย่่างดีี ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้น� บางถ้ำำ��ยัังพบหลัักฐาน
วิิวััฒนาการของมนุุษย์์ในยุุคเริ่่�มแรก เช่่น นีีแอนเดอร์์ทาล
(Homo neanderthalensis) มนุุษย์์ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์
ชนิิ ด หนึ่่� ง ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั น ได้้ สูู ญ พัั น ธุ์์�ไปหมดแล้้ ว โดยจัั ด
อยู่่�ในสกุุลเดีียวกัันกัับมนุุษย์์ยุุคปััจจุุบััน คืือ Homo ซึ่่�ง
มนุุษย์์นีีแอนเดอร์์ทาลมีีชีีวิิตอยู่่�ในทวีีปยููเรเชีียจนถึึงเมื่่�อ
ประมาณ 40,000 ปีีก่่อน

เมื่่�อได้้พิิจารณาถึึงสิ่่�งที่่�ถ้ำำ��ได้้เก็็บรัักษาไว้้ อัันได้้แก่่
ชนิิดวััสดุุ ขนาด และรููปร่า่ งที่่เ� ป็็นร่่องรอยของการเปลี่่ย� นแปลง
ภายในถ้ำำ�� รวมทั้้�งตะกอนที่่พ� บในถ้ำำ�� เราสามารถนำำ�มาใช้้ศึกึ ษา
ลัักษณะภููมิอิ ากาศ และการเปลี่่ย� นแปลงทางธรณีีวิิทยาของ
โลกในอดีีตได้้ เช่่น การยกตััวของแผ่่นดิิน การเกิิดแผ่่นดิินไหว
การวิิเคราะห์์ลัักษณะของหิินงอกซึ่่�งเกิิดจากน้ำำ��หยด ที่่�
สามารถบอกถึึงสภาวะอากาศย้้อนกลัับไปในอดีีตได้้นาน
นัับหมื่่�นปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง และถืือว่่าเป็็นข้้อได้้เปรีียบกว่่า
หลัักฐานอื่่น� บางประเภท เช่่น วงปีีของต้้นไม้้ หรืือละอองเรณูู
ของพืืชพันั ธุ์์�โบราณที่่มีีช่
� ว่ งเวลาไม่่ถึงึ พัันปีีเป็็นส่่วนใหญ่่

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถ้ำำ��เกิิดอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ซึ่่�งมีีลัักษณะ
ปรากฏเป็็นสองส่่วน ประกอบไปด้้วย (1) คาสต์์ภายนอก
(Exokarst) คืือส่่วนของเทืือกเขาหิินปููนที่่ห� ลงเหลืือจากการ
ละลายและการกััดกร่่อน ซึ่่�งจะเห็็นได้้อย่่างชััดเจน ดัังเช่่น
คาสต์์รููปหอคอย ป่่าหิิน และหลุุมยุุบ ซึ่่�งลัักษณะปรากฏ
ดัังกล่่าวล้้วนแล้้วแต่่เกิิดจากการปฏิิสััมพัันธ์์ของน้ำำ��และ
หิินคาร์์บอเนตในพื้้�นที่่ค� าสต์์ ซึ่่ง� ถููกกำำ�หนดโดยสภาพดิินฟ้้า
อากาศในแต่่ละยุุค และ (2) คาสต์์ภายใน (Endokarst)
คืือลัักษณะปรากฏต่่างๆ ที่่�อยู่่�ใต้้ดิินและภายในถ้ำำ�� เช่่น
การตกตะกอนสะสมตััวของแร่่ทุุติิยภููมิิ เช่่น แคลไซต์์ ที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นหิินงอก หิินย้้อย และลัักษณะที่่�เกิิดจากการ
ละลาย และถููกกััดกร่่อนภายในถ้ำำ�� เช่่น รอยริ้้�วน้ำำ��ไหล และ
รอยเว้้าผนังั ถ้ำำ�� ลัักษณะปรากฏนี้้�สามารถนำำ�มาใช้้ศึกึ ษาการ
เปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการของถ้ำำ��ได้้ เพราะมีีความสััมพันั ธ์์
กัับสภาพภููมิอิ ากาศสมััยโบราณ ไม่่ว่า่ จะเป็็นช่่วงเวลาที่่เ� ป็็น
ยุุคน้ำำ��แข็็ง ซึ่่ง� เป็็นช่่วงเวลาที่่ธ� ารน้ำำ��แข็็งแผ่่ขยายตััวปกคลุุม
พื้้�นที่่ส่� ว่ นใหญ่่ของโลก ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้โลกมีีสภาพอากาศหนาวเย็็น
บางครั้้ง� จึึงเรีียกว่่า ยุุคโลกเย็็น หรืือเป็็นยุุคโลกร้้อน ซึ่่ง� เป็็น
ช่่วงเวลาที่่�ธารน้ำำ��แข็็งละลายตััวและถอยกลัับไปในพื้้�นที่่�สููง
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้โลกมีีสภาพอากาศอบอุ่่�น
หลัักฐานของโลกเย็็นและโลกร้้อนที่่พ� บได้้ในพื้้�นที่่ค� าสต์์
มีีสองประเภท คืือ พบในคาสต์์ภายนอก ได้้แก่่ คาสต์์รููป
หอคอย (Tower Karst) คาสต์์รููปกรวย (Cone Karst)
หลุุมยุบุ (Sinkholes) หุุบเขาแล้้ง (Dry Valley) ที่่ราบหุ
�
บุ เขา
หลุุมยุุบ (Polje) และป่่าหิิน (Stone Forest) และพบใน
คาสต์์ภายใน ได้้แก่่ ลัักษณะปรากฏรููปแบบต่่างๆ ซึ่่�งพบ
อยู่่�ใต้้ดิินและภายในถ้ำำ�� ลัักษณะปรากฏเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นจาก
การสร้้างสรรค์์และการทำำ�ลายตามธรรมชาติิ ซึ่่ง� องค์์ความรู้้�
ด้้านถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) มีีคำำ�ศััพท์์ที่่�ใช้้เรีียกลัักษณะ
พิิเศษภายในถ้ำำ��เช่่นนี้้� 2 คำำ� คืือ (1) Speleothem หมายถึึง
ประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�สวยงามและแปลกตา เกิิดจากการพอก
สะสมตััวของแร่่ทุุติิยภููมิิภายในถ้ำำ��โดยเฉพาะแร่่ตระกููล
คาร์์บอเนต เช่่น แคลไซต์์ อะราโกไนต์์ ไฮโดรแมกนีีไซต์์ หรืือ
แร่่ชนิดอื่่
ิ น� เช่่น แมงกานีีสออกไซด์์ และเหล็็กออกไซต์์ ฯลฯ
และ (2) Speleogen คืือ ลัักษณะปรากฏที่่เ� ป็็นร่่องรอยของ
การสลายตััวของหิิน ตะกอนดิินทราย และประติิมากรรมถ้ำำ��
เช่่น การละลาย หรืือการกััดกร่่อนของลำำ�ธารในถ้ำำ�� จนเกิิด
เป็็นลัักษณะพิิเศษ เช่่น รอยริ้้�วน้ำำ��ไหล (Scallop) รอยเว้้า
���������������������������

ผนัังถ้ำำ�� (Cave Notch) เสาหิินดาน (Pillar) กุุมภลัักษณ์์
(Podhole) พื้้�นถ้ำำ��ดึึกดำำ�บรรพ์์ (Fossil Floor) หรืือพื้้�นถ้ำำ��ปลอม
เป็็นต้้น และไม่่ว่่าจะเป็็น Speleothem หรืือ Speleogen
ดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สภาพทางอุุทกวิิทยาในอดีีต ซึ่่ง� ที่่ผ่� า่ นมา โลกของเราได้้ผ่า่ น
ช่่วงเวลาที่่�เป็็นยุุคน้ำำ��แข็็งและยุุคโลกร้้อนมาแล้้วหลายครั้้�ง
ส่่งผลให้้ปริิมาณน้ำำ��ฝนในแต่่ละยุุคมีีปริิมาณที่�่มากน้้อย
แตกต่่างกัันไป และทำำ�ให้้พัฒ
ั นาการของถ้ำำ��และคาสต์์มีีความ
แตกต่่างกัันไปด้้วย ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้กล่่าวไว้้ข้้างต้้นแล้้วว่่า
ถ้ำำ��เป็็นเสมืือนเครื่่อ� งมืือบัันทึึกธรณีีประวััติหิ รืือประวััติโิ ลกที่่ดีี�
ทำำ�ให้้มีีหลัักฐานทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ที่่ส� ามารถเชื่่อ� มโยง
ไปถึึงสภาพภููมิิอากาศในอดีีตได้้ และจะพบได้้ทั้้�งบริิเวณ
ภายนอกถ้ำำ��และภายในถ้ำำ��
บริิเวณภายนอกถ้ำำ��
พื้้�นที่่�บริิเวณนอกถ้ำำ�� หรืือพื้้�นที่่�ที่�่เป็็นคาสต์์ภายนอก
จะมีีหลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นร่่องรอยของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพอากาศในอดีีตได้้หลายอย่่างดัังต่่อไปนี้้�
การขึ้้�นลงของระดัับน้ำำ�� ทะเลในอดีีต ซึ่่�งจะได้้รัับ
อิิทธิพิ ลโดยตรงจากยุุคน้ำำ��แข็็งและยุุคโลกร้้อน มัักพบได้้ง่า่ ย
บริิเวณชายฝั่่�งทะเลที่่เ� ป็็นหิินปููน รวมทั้้�งเกาะต่่างๆ ในทะเล
เช่่น บริิเวณหน้้าผาหิินปููนใกล้้ปากถ้ำำ��และส่่วนที่่�เป็็นเพิิงผา
ที่่เ� ขาทะนาน เกาะตะบััน จัังหวััดสตููล และเกาะตะปูู จัังหวััด
พัังงา เราจะพบสิ่่�งที่่�เป็็นรอยเว้้าทะเล (Sea Notch) อยู่่�ที่่�
ฐานหน้้าผา จะเห็็นเป็็นรอยเว้้าเข้้าไปในหน้้าผาหิินปููนเป็็น
แนวยาวอยู่่�ในแนวระดัับขนานกัับพื้้�นดิิน หรืือเพดานถ้ำำ��
บางแห่่งในส่่วนที่่�ติิดกัับทะเลจะเป็็นแนวตรงในแนวระดัับ
เช่่นกััน และแนวบนของรอยเว้้าทะเลนี้้�จะสอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของสิิน สิินสกุุล และคณะ ที่่ก� ล่่าวว่า่ น้ำำ��ทะเลในอ่่าวไทย
ขึ้้�นสููงสุุดเมื่่�อประมาณ 6,000 ปีี และสููงกว่่าระดัับทะเล
ปััจจุุบัันประมาณ 4 - 5 เมตร สำำ�หรัับในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ก็็พบ
รอยเว้้าในลัักษณะนี้้�ได้้ เช่่น ที่่�เขาหิินปููนในอุุทยานแห่่งชาติิ
เขาสามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ และเขาทะนาน
จัังหวััดสตููล ซึ่่ง� ปััจจุุบันั อยู่่�บนแผ่่นดิินและอยู่่�ห่่างจากชายฝั่่�ง
ทะเลปััจจุุบััน สำำ�หรัับบริิเวณเขาทะนานจะเห็็นร่่องรอยของ
ระดัับน้ำำ��ทะเลในสมััยโบราณได้้อย่่างน้้อย 3 ชั้้น� (รููปที่�่ 1)
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

รููปที่่� 1 แสดงรอยเว้้าทะเล (Sea Notch) ที่่เ� ขาทะนาน จัังหวััดสตููล

การกััดกร่่อนแบบวััฏจัักร (Cyclic Erosion) ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น�
ซ้ำำ��ๆ กัันเป็็นรอบๆ ผู้้�เขีียนได้้แนวคิิดนี้้�มาจากการสำำ�รวจ
และศึึกษาเทืือกเขาหิินปููนและถ้ำำ��ในภาคใต้้ โดยเฉพาะในเขต
อุุทยานธรณีีโลกสตููล ลัักษณะการกััดกร่่อนแบบนี้้� จะหมายรวม
ไปถึึ ง การกัั ด กร่่ อ นและการละลายด้้ ว ยน้ำำ�� ที่่� ก ระทำำ� ต่่ อ
เนื้้�อหิินปููนบริิเวณผนัังถ้ำำ�� หรืือผนัังหน้้าผาหิินปููน ในขณะที่่�
มีีน้ำำ��ไหลผ่่านเป็็นเวลานาน จึึงเกิิดการกััดเซาะด้้านข้้าง
ได้้มาก จนทำำ�ให้้ผนัังถ้ำำ��เป็็นรอยเว้้า โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีี
ปริิมาณน้ำำ��ฝนมากในยุุคโลกร้้อน แต่่จะมีีปริิมาณน้อ้ ยในช่่วง
ยุุคโลกเย็็นหรืือยุุคน้ำำ��แข็็ง และคาดว่่าจะมีีความสััมพันั ธ์์กับั
การยกตััวของแผ่่นดิินด้้วย จึึงเกิิดเป็็นรอยเว้้าสลัับกับส่
ั ว่ นที่่�
เป็็นรอยนููน หรืือเป็็นเส้้นตรงในแนวดิ่่�ง และจะเป็็นรููปแบบ
ที่่ส� ม่ำำ��เสมอ ลัักษณะที่่พ� บจะเป็็นร่่องที่่มีีร
� ะยะห่่างระหว่่างร่่อง
อย่่างสม่ำำ��เสมอ ขนานไปกัับพื้้�นดิิน ซึ่่�งเป็็นหลัักฐานการ
ลดลงของระดัับน้ำำ��พุุถ้ำำ��ที่่�อยู่่�นอกถ้ำำ�� (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2 การกััดกร่่อนที่่�เป็็นวััฏจัักร เกิิดจากการลดลงของ
ระดัับน้ำำ�� พุุ (A) ร่่องแนวขนานที่่�เกิิดจากการกััดกร่่อนที่่�เป็็น
วััฏจัักร (B) น้ำำ�� พุุ ถ้ำำ�� (Cave Spring)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

น้ำำ��ตกดึึกดำำ�บรรพ์์ (Fossil Waterfall) คืือบริิเวณที่่เ� คยมีีน้ำำ��ตกขนาดใหญ่่อยู่่� แต่่ปัจั จุุบันั แห้้งแล้้ว เช่่น บริิเวณช่่องเขาขาด
และบางส่่วนของน้ำำ��ตกเอราวััณ จัังหวััดกาญจนบุุรีี หรืือการพบทููฟา (Tufa) เก่่า บริิเวณพรุุน้ำำ��จืืดซัับจำำ�ปา ในอำำ�เภอ
ท่่าหลวง จัังหวััดลพบุุรีี ใกล้้กัับเมืืองโบราณซัับจำ�ำ ปาและสวนป่่าจำำ�ปีีสิิริินธร ซึ่่�งลัักษณะปรากฏของอดีีตน้ำำ��ตกดัังกล่่าวนี้้�
สามารถใช้้บ่่งบอกถึึงความอุุดมสมบููรณ์์ของสภาพอุุทกวิิทยาในอดีีตบริิเวณนั้้�นได้้ (รููปที่่� 3)

รูู ป ที่่� 3 ภาพน้ำำ�� ตกดึึ ก ดำำ� บรรพ์์ (Fossil Waterfall) หลัั ก ฐานจากหิิ นน้ำ�ำ� ไหลด้้ านข้้ า งและด้้ าน หลัั ง ของผู้้�เขีียน
บริิเวณช่่องเขาขาด อำำ�เภอไทรโยค จัังหวััดกาญจนบุุรีี

บริิเวณภายในถ้ำำ��
หลัักฐานภายในถ้ำำ��ที่่จ� ะใช้้ศึกึ ษาสภาพภููมิอิ ากาศในสมััย
บรรพกาล เราสามารถพบได้้ตั้้�งแต่่บริิเวณปากถ้ำำ�� จนถึึง
ด้้านในถ้ำำ�� ซึ่่ง� ภายในถ้ำำ��และบริิเวณพื้้�นที่่โ� ดยรอบจะมีีหลัักฐาน
ที่่�ใช้้ศึึกษาสภาพภููมิิอากาศในอดีีตได้้หลายอย่่าง เช่่น
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ บริิเวณปากถ้ำำ�� และหน้้าผาหิินปููน
บางแห่่ง มัักจะพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ และส่่วนหนึ่่�งจะเป็็น
สััตว์์ในยุุคที่่�โลกมีีอากาศเย็็น เช่่น ผลการสำำ�รวจโดยกรม
ทรััพยากรธรณีีได้้มีีการค้้นพบฟัันกรามของหมีีแพนด้้าในถ้ำำ��
วิิมานนาคิินที่่จั� งั หวััดชัยั ภููมิใิ นปีี พ.ศ. 2536 และพบเพิ่่�มเติิม
ที่่�จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอนในปีี พ.ศ. 2543 ซึ่่�งหลัักฐานทั้้�งคู่่�
เป็็นแพนด้้ายัักษ์์ในยุุคไพลสโตซีีนตอนกลางหรืือประมาณ
สองแสนปีีที่ผ่�่ า่ นมา หรืือที่่พ� บในต่่างประเทศ เช่่น ถ้ำำ��รููฟฟิิญักั
(Rouffignac) ในประเทศฝรั่่ง� เศส หรืือที่่รู้้�จั
� กั ในชื่่อ� ถ้ำำ��แมมมอธ
ร้้อยตััว เพราะมีีภาพเขีียนสีีที่่เ� ป็็นรููปช้า้ งแมมมอธบนผนัังถ้ำำ��
มากถึึง 158 ภาพ และถืือได้้ว่า่ เป็็นศิิลปะของมนุุษย์์ถ้ำำ��เมื่่�อ
13,000 ปีีที่่�ผ่า่ นมา ซึ่่�งบ่่งบอกสภาพอากาศที่่�หนาวเย็็น
ในสมััยนั้้�นได้้ สำำ�หรัับหลัักฐานที่่�แสดงถึึงสภาวะโลกร้้อน
���������������������������

ในอดีีต ซึ่่ง� แสดงโดยหลัักฐานการรุุกล้ำำ��ของน้ำำ��ทะเลเข้้ามาใน
แผ่่นดิิน เช่่น พบว่่าถ้ำำ��เม่่นในอุุทยานแห่่งชาติิสามร้้อยยอด
ซึ่่�งปััจจุุบัันอยู่่�ห่่างทะเลมาก แต่่ภายในถ้ำำ��พบชั้้�นเปลืือก
หอยนางรมติิดอยู่่�ที่่ผนั
� งั ถ้ำำ��ในแนวระดัับซึ่่ง� เป็็นหอยที่่ค� ล้้ายกัับ
ที่่พ� บในบริิเวณวััดเจดีีย์์หอยจัังหวััดปทุมุ ธานีี และเป็็นหลัักฐาน
ที่่ส� อดคล้้องกัับหลัักฐานอื่่น� ๆ เช่่น สัันทรายชายหาดโบราณ
และเว้้าทะเลที่่�พบได้้ทั่่�วไปในบริิเวณอัันดามัันและอ่่าวไทย
รวมทั้้�งประเทศในแถบเอเชีียอาคเนย์์ เช่่น มาเลเซีีย และ
เวีียดนาม
หิินงอก หิินย้้อย การศึึกษาสภาพภููมิิอากาศในสมััย
ดึึกดำำ�บรรพ์์จากหิินงอก หิินย้้อยนั้้�น ในปััจจุุบัันมีีวิิชาใหม่่
ที่่�เรีียกว่่า “การศึึกษาสภาพภููมิิอากาศสมััยบรรพกาลจาก
ตะกอนถ้ำำ�� (Speleothem Paleoclimatology)” โดยการ
ศึึกษาลัักษณะชั้้น� สารเนื้้�อปููน หรืือสารแคลเซีียมคาร์์บอเนต
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นแร่่แคลไซต์์ (Calcite) หรืืออะราโกไนต์์
(Aragonite) ที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยน้ำำ��จากเพดานถ้ำำ��หรืือผนัังถ้ำำ��ไหล
หรืือหยดลงมาที่่�พื้้�นถ้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานาน จนเกิิด
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การตกตะกอนสะสมตััวก่่อเป็็นแท่่งสููงขึ้้�นจากพื้้�น หรืือที่่�
รู้้�จักั กัันดีีว่่าเป็็นหิินงอก ซึ่่ง� มีีอััตราการเติิบโตที่่ช้� ามา
้ ก ดัังนั้้�น
ในบางถ้ำำ��ที่่�มีีหิินงอกสููงมากหลายสิิบเมตรจะใช้้เวลาใน
การเกิิดหลายหมื่่�นปีีถึึงแสนปีี ซึ่่�งถ้้าหากเราเก็็บตััวอย่่าง
หิินงอก (Stalagmite) มาศึึกษา โดยการผ่่าให้้เป็็น 2 ซีีก
ตามความยาว ตั้้�งแต่่ปลายด้้านบนจนถึึงฐานด้้านล่่างของ
หิินงอก เราก็็จะเห็็นเนื้้�อหิินงอกด้้านในที่่มีี� การพอกตััวเป็็นชั้้น� ๆ
คล้้ายวงปีีของต้้นไม้้ มีีสีีขาว หรืือน้ำำ��ตาลเหลืืองอ่่อนๆ
สลัับกัับสีีดำ�ำ หรืือสีีเทา สำำ�หรัับสีีขาวซึ่่�งมัักจะเป็็นชั้้�นที่่�หนา
มากกว่่าชั้้�นสีีดำำ� และในกรณีีทั่่�วๆ ไปจะสามารถใช้้แสดง
ให้้เห็็นถึึงช่่วงเวลาหรืือยุุคที่่มีีปริ
� มาณน้ำ
ิ
��ำ ฝนมากและมัักเป็็น
ช่่วงที่่�โลกร้้อน ทำำ�ให้้มีีน้ำำ��หิินปููน (Calcium Bi-carbonate)
หยดลงมาแล้้วตกตะกอนเป็็นแคลเซีียมคาร์์บอเนตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จนทำำ�ให้้หิินงอกมีีความสููงเพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนแถบสีีดำำ�
ซึ่่ง� มัักจะเป็็นชั้้น� หรืือเป็็นเส้้นสีีดำำ�บางๆ แทรกอยู่่�ในชั้้น� สีีขาว
จะหมายถึึงช่่วงที่่�มีีน้ำำ��หยดลงมาน้้อย หรืือขาดช่่วงไปก็็จะมีี
ฝุ่่�นมาเกาะ เพราะเป็็นช่่วงที่่หิ� นิ งอกหยุุดการเติิบโต จึึงเป็็น
เหมืือนมีีช่่องว่่างของการเติิบโตของหิินงอก ที่่เ� รีียกว่่า ช่่วงว่่าง
ชั้้�นหิิน (Hiatus) หรืือช่่วงหยุุดงอก ซึ่่�งมัักจะอยู่่�ในช่่วงที่่�มีี
สภาพภููมิิอากาศหนาวเย็็น อย่่างเช่่น หิินงอกที่่�มีีความยาว
ประมาณ 25 เซนติิเมตร ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี และเมื่่�อ
นำำ�ไปทดสอบหาอายุุด้ว้ ยวิิธีกี ารวิิเคราะห์์ไอโซโทปแล้้วพบว่่า
หิินงอกแท่่งนี้้�มีีอายุุมากถึึง 25,000 ปีี (รููปที่่� 4) ซึ่่�งจาก
ภาพตััดขวางตามความยาวของหิินงอกนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึง
อััตราการงอกที่่�แตกต่่างกัันในช่่วงเวลาต่่างๆ และมีีช่่วงที่่�
มีีการหยุุดการงอกด้้วย ดัังนั้้�น เราอาจใช้้คุุณสมบััติิพิิเศษ
ของหิินงอกนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษาเพื่่�อศึึกษาสภาพ
ภููมิิอากาศในสมััยดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�มีีทั้้�งช่่วงที่่�เป็็นโลกร้้อนหรืือ
ช่่วงน้ำำ��มากหรืือช่่วงที่่�มีีการสะสมตััวมากและช่่วงโลกเย็็น
หรืือช่่วงน้ำำ��น้้อยหรืือช่่วงที่่�มีีการสะสมตััวน้้อยสลัับกัันได้้
รวมไปถึึงความต่่อเนื่่�องของสภาพลัักษณะอากาศจากอดีีต
จนถึึงยุุคปััจจุุบัันได้้ในบางถ้ำำ��
การสลัับกัันของตะกอนต่่างชนิิดในถ้ำำ�� ตะกอนใน
ถ้ำำ��มีี 2 ประเภท คืือ ตะกอนที่่�เกิิดภายในถ้ำำ�� (Autogenic
Clasts: a1) ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นแร่่ทุตุ ยภููมิิ เช่่น แคลไซต์์ ยิิปซัมั
และตะกอนที่่�ถููกพััดพาจากภายนอกแล้้วมาสะสมตััวกััน

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

รููปที่่� 4 ภาพตััดตามแนวยาวของหิินงอก จัังหวััดกาญจนบุุรีี
แสดงให้้เห็็นแถบสีีขาวและสีีดำำ� ที่่เ� กิิดจากพอกตััวของน้ำำ�� หิินปูน
ู
�
ระหว่่าง 25,000 - 8,500 ปีีที่่ผ่่านมา

ในถ้ำำ�� (Allogenic Clasts: a2) เช่่น กรวด ทราย และ
ดิินเหนีียว ที่่มั� กั พบในถ้ำำ��หลายแห่่ง เช่่น ในถ้ำำ��หลวงนางนอน
และถ้ำำ��ทรายทอง จัังหวััดเชีียงราย และบางถ้ำำ��อาจพบหลายชั้้น�
สลัับกัันระหว่่าง a1 กัับ a2 เช่่น ในถ้ำำ��เทพนิิมิิต จัังหวััด
กาญจนบุุรีี ซึ่่�งมีีชั้้�นตะกอนกรวดทรายที่่�ถููกเคลืือบด้้วยชั้้�น
ตะกอนคาร์์บอเนตในรููปของหิินน้ำำ��ไหล (Flowstone) และ
มีีตะกอนกรวดทรายจากภายนอกมาตกทัับถมสลัับกันั ไปมา
หลายชั้้น� จากลัักษณะของตะกอนที่่พ� บ อาจกล่่าวได้้ว่า่ ถ้ำำ��ได้้
บัันทึึกหลัักฐานที่่แ� สดงสภาพภููมิอิ ากาศในอดีีตได้้เป็็นอย่่างดีี
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงช่่วงเวลาหรืือยุุคที่่�มีีน้ำำ��มากสลัับกัับยุุคที่่�มีี
น้ำำ��น้้อย ซึ่่�งอาจเชื่่�อมโยงไปถึึงสภาวะโลกร้้อนสลัับกัับช่่วง
ที่่�มีีอากาศหนาวเย็็น (รููปที่่� 5) นอกจากนั้้�นแล้้ว ในถ้ำำ��ที่่�มีี

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

พััฒนาการมานานหลายแห่่งในประเทศไทย มัักพบว่่ามีีหิิน
น้ำำ��ไหลเก่่าอยู่่�สููงกว่่าพื้้น� ถ้ำำ��ปััจจุุบันั มาก และภายใต้้หินิ น้ำำ��ไหล
นั้้�นยัังคงมีีตะกอนกรวดทรายติิดค้า้ งอยู่่�บางส่่วน หรืือแม้้แต่่
มีีกระดููกสััตว์์ ทั้้�งนี้้�เพราะตะกอนดัังกล่่าวถูกู เชื่่อ� มเข้้าด้้วยกััน
โดยแคลเซีียมคาร์์บอเนต ซึ่่ง� เราสามารถบอกได้้ว่า่ บริิเวณนั้้�น

เคยเป็็นพื้้�นถ้ำำ��มาก่่อนในสมััยโบราณ แต่่การกััดเซาะในแนวดิ่่�ง
ของลำำ�ธารในถ้ำำ��ทำำ�ให้้พื้้น� ถ้ำำ��ต่ำำ��ลงไปเรื่่อ� ยๆ จนดููคล้้ายกัับว่า่
หิินน้ำำ��ไหลนั้้�นมีีการลอยตััวสููงขึ้้�น ซึ่่�งประเด็็นหลัังนี้้�อาจจะ
เกี่่�ยวข้้องกัับการยกตััวของแผ่่นดิินในพื้้�นที่่�นั้้�น

รูู ป ที่่� 5 แสดงลัั ก ษณะตะกอนที่่� เ กิิ ด สลัั บ กัั น หลายครั้้� ง ระหว่่ า งตะกอนคาร์์ บ อเนตกัั บ ตะกอน
กรวดทรายในถ้ำำ�� เทพนิิมิิต จัังหวััดกาญจนบุุรีี

Speleogen หรืือร่่องรอยการกััดเซาะของน้ำำ�� ภายในถ้ำำ��
สำำ�หรัับพัฒ
ั นาการของโถงถ้ำำ��ที่่เ� กิิดจากการไหลของน้ำำ��ในถ้ำำ��
เรามัักพบหลัักฐานของการมีีอยู่่�ของน้ำำ��ในโถงถ้ำำ��และลัักษณะ
การไหลของน้ำำ��ที่่แ� สดงให้้เห็็นถึึงสภาพภููมิอิ ากาศในอดีีต เช่่น
กุุมภลัักษณ์์ที่พ�่ บตามพื้้�นถ้ำำ��และเพดานถ้ำำ�� และรอยริ้้วน้ำ
� ��ำ ไหล
ตามผนัังถ้ำำ�� ที่่ใ� ช้้บอกทิิศทางและความเร็็วของกระแสน้ำำ��ใน
เชิิงเปรีียบเทีียบ รอยเว้้าผนังั ถ้ำำ�� (รููปที่�่ 6) ที่่มั� กั อยู่่�สููงกว่่าพื้้น�
ถ้ำำ��ในปััจจุุบันั ใช้้แสดงระดัับน้ำ��ำ ในอดีีต ส่่วนร่่องโค้้งบนเพดาน
ถ้ำำ��ที่่เ� กิิดจากการละลายและกััดเซาะของน้ำำ�� (Anatomoses)
และหิินเพดานค้้าง (Rock Pendant) ที่่เ� ป็็นแท่่งหิินผิิวเรีียบ
ยื่่�นออกมาจากหลัังคาถ้ำำ��ซึ่่�งเกิิดจากการละลาย ใช้้บ่่งบอก

���������������������������

ถึึงระยะแรกของการเกิิดโถงถ้ำำ��ซึ่่�งมีีช่่องว่่างระหว่่างพื้้�นถ้ำำ��
กัับหลัังคาถ้ำำ��แคบมากและมีีน้ำำ��ไหลเต็็ม พื้้�นถ้ำำ��ดึึกดำำ�บรรพ์์
ที่่พ� บอยู่่�สููงกว่่าพื้้น� ถ้ำำ�� ปััจจุุบันั และลัักษณะภาพตััดขวางของ
โถงถ้ำำ��รููปรูกุู ญ
ุ แจโบราณ (Keyhole Cross-section) ใช้้บ่ง่ บอก
ถึึงการลดลงของระดัับน้ำำ��ในถ้ำำ�� ซึ่่ง� ทั้้�งหมดจะสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
สภาพภููมิิอากาศและสภาพอุุทกธรณีีวิิทยาในอดีีต และอาจ
สััมพัันธ์์กัับการยกตััวของแผ่่นดิิน เพราะเมื่่�อเกิิดการยกตััว
ของแผ่่นดิินเมื่่�อใด สายน้ำำ��จะปรัับสมดุุลของระดัับน้ำ��ำ ในถ้ำำ��ใหม่่
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ ระดัับน้ำำ��พื้้�นฐาน (Base Level) ใน
บริิเวณนั้้�น จึึงเกิิดการกััดเซาะพื้้�นถ้ำำ��ลงไปในแนวดิ่่�ง ทำำ�ให้้
พบร่่องรอยหลายอย่่างดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น
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ถ้ำำ�� ละโอ่่ง อำำ�เภอนาน้้อย จัังหวััดน่่าน

ถ้ำำ�� น้ำำ�� ทะลุุ อำำ�เภอเขาสก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

รููปที่่� 6 (ซ้้าย) แสดงรอยริ้้�วน้ำำ�� ไหล (Scallop) ตามผนัังถ้ำำ�� ที่่ใ� ช้้บอกทิิศทางการไหลของน้ำำ�� และ (ขวา) รอยเว้้าผนัังถ้ำำ�� (Cave
�
Notch) แสดงถึึงระดัับน้ำำ�� ในอดีีตที่่อยู่่�สู
ูงกว่่าระดัับพื้้� นถ้ำำ�� ปััจจุบั
ุ ัน

ร่่องรอยระดัับน้ำำ�� ทะเลในถ้ำำ�ที่่
� �อยู่่�ตามชายฝั่่�งทะเล
และเกาะ สำำ�หรัับเทืือกเขาหิินปููนตามชายฝั่่�งทะเล และใน
ทะเล (Marine Karst) ทั้้�งในบริิเวณอ่่าวไทย และทะเล
อัันดามัันของประเทศไทย เรามัักพบร่่องรอยของระดัับน้ำ��ำ ทะเล
ในช่่วงที่่�เป็็นยุุคโลกร้้อนในอดีีตในรููปแบบของเว้้าทะเล
เช่่น ถ้ำำ��มรกต จัังหวััดตรััง ถ้ำำ��เล สเตโกดอน (รููปที่�่ 7)
เขาทะนาน และเกาะตะบััน จัังหวััดสตููล บริิเวณทะเลน้้อย
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี และชั้้�นดิินที่่�มีีซากหอยทะเลในบางถ้ำำ��
ซึ่่�งอยู่่�สููงกว่่าระดัับทะเลในยุุคปััจจุุบััน เช่่น ถ้ำำ��ผีีหััวโต
จัังหวััดกระบี่่� หรืือซากเปลืือกหอยนางรม ที่่�พบที่่�ถ้ำำ��เม่่น
ในอุุทยานแห่่งชาติิเขาสามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีีขันั ธ์์
ในบางถ้ำำ�� เช่่น ถ้ำำ��คลััง ในจัังหวััดกระบี่่� จะมีีส่่วนที่่เ� ป็็นถ้ำำ��น้ำำ��
ที่่�มีีความลึึกไม่่น้้อยกว่่า 100 เมตร การสำำ�รวจต้้องใช้้วิิธีี
ดำำ�น้ำำ��แบบสกููบา (Scuba Diving) และพบว่่า โถงถ้ำำ��ที่่�อยู่่�
ใต้้ระดัับน้ำำ��ลงไปลึึกประมาณ 40 เมตรนั้้�น มีีหิินงอกหิินย้้อย
ปรากฏอยู่่� ซึ่่�งหิินงอกและหิินย้้อยนั้้�นจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
เป็็นโถงถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นโถงอากาศ หมายความว่่าในอดีีต ช่่วงเวลา
ที่่เ� กิิดหินิ งอกหิินย้้อยนั้้�น เป็็นยุุคน้ำำ��แข็็ง ระดัับน้ำ��ำ ทะเลจึึงอยู่่�
ต่ำำ��กว่่าปัจั จุุบันั มาก ลัักษณะเช่่นนี้้�เป็็นปรากฏการณ์์ที่เ�่ กิิดขึ้้น�

ทั่่�วโลก มีีประมาณการว่่า ในยุุคน้ำำ��แข็็ง ระดัับน้ำำ��ทะเลจะอยู่่�
ต่ำำ��กว่่าปััจจุุบัันประมาณ 120 เมตร

รููปที่่� 7 ถ้ำำ�� เล สเตโกดอน เป็็นถ้ำำ�� ที่่เ� กิิดบนบกแต่่ได้้รับ
ั อิิทธิิพล
�
จากระดัับน้ำำ�ทะเลตั้้� งแต่่ช่่วง 6,000 ปีีที่่�แล้้ว จนกระทั่่� ง
ปััจจุุบััน

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

สรุุปและข้้อเสนอแนะ
ในปััจจุุบัันได้้มีีการศึึกษาวิิจััยเรื่่�องสภาพภููมิิอากาศ
ของโลกกัันอย่่างจริิงจัังและเป็็นระบบมากขึ้้�น มีีการศึึกษา
หลายวิิธีี เช่่น การวิิเคราะห์์ไอโซโทปของออกซิิเจนใน
ฟองอากาศที่่�ถููกกัักเก็็บไว้้ในน้ำำ��แข็็งบริิเวณขั้้�วโลกใต้้และ
ในเขตหนาว ทำำ�ให้้ทราบว่่าในอดีีตที่่�ผ่่านมา จะมีียุุคน้ำำ��แข็็ง
สลัับกับช่
ั ว่ งที่่เ� ป็็นยุุคโลกร้้อนหลายครั้้ง� สอดคล้้องกัับทฤษฎีี
“วััฏจัักรมิิลังั โควิิช (Milankovitch Cycles)” นอกจากนั้้�นแล้้ว
ยัังมีีปััจจััยอื่่�นที่่�เป็็นกลไกทางธรรมชาติิ เช่่น คาบการเกิิด
จุุดดับบ
ั นดวงอาทิิตย์์ และการพุ่่�งชนของอุุกกาบาตขนาดใหญ่่
ซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุที่มา
่� จากภายนอกโลกเช่่นกััน ส่่วนสาเหตุุจาก
ภายในโลกนั้้�น ได้้แก่่ ความร้้อนจากภายในโลกคืือ แมกมา
หรืือหิินหนืืดเหลวที่่�มีีความร้้อนสููงภายในโลก ซึ่่�งจะมีีการ
ปลดปล่่อยพลัังงานความร้้อนออกมาในหลายรููปแบบ เช่่น
การเกิิดภููเขาไฟระเบิิด แผ่่นดิินไหว การเกิิดจุุดร้้อน (Hot
Spot) และการเกิิดน้ำำ��พุุร้้อน เป็็นต้้น
สำำ�หรัับหลัักฐานที่่บ่� ง่ บอกถึึงสภาวะโลกร้้อนและโลกเย็็น
ในอดีีตนั้้�น ในพื้้�นที่่�คาสต์์และถ้ำำ��จะพบหลัักฐานได้้ชััดเจน
จากทั้้�งบริิเวณภายนอกถ้ำำ��และภายในถ้ำำ�� เช่่น การพบ
รอยเว้้าทะเลหลายแห่่งตามชายฝั่่�งและเกาะในทะเล และในถ้ำำ��
บางแห่่งที่่�ปััจจุุบัันอยู่่�บนบก ทั้้�งนี้้�เพราะในอดีีต เช่่น เมื่่�อ
6,000 ปีีที่่�แล้้ว ระดัับน้ำำ��ทะเลขึ้้�นสููงกว่่าปััจจุุบัันประมาณ
4 - 5 เมตร ส่่วนเรื่่อ� งยุุคโลกเย็็นหรืือยุุคน้ำำ��แข็็งในอดีีตนั้้�น
ประเทศไทยเรามีีหลัักฐานบางอย่่างที่่�ค้้นพบแล้้ว เช่่น การ

พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของหมีีแพนด้้ายักั ษ์์ในถ้ำำ��วิิมานนาคิินใน
จัังหวััดชัยั ภููมิิ และการพบชั้้�นพีีตที่่เ� กาะสมุุยในระดัับความลึึก
22 - 23 เมตร ต่ำำ��กว่่าระดัับน้ำ��ำ ทะเลปััจจุุบััน เป็็นต้้น
ส่่วนในถ้ำำ�� เราสามารถใช้้หลัักฐานของประติิมากรรมถ้ำำ��
(Speleothem) เช่่น หิินงอก หิินย้้อย ฯลฯ และร่่องรอยของ
การกััดกร่่อนบริิเวณพื้้�น เพดาน และผนัังถ้ำำ�� (Speleogen) เช่่น
รอยเว้้าผนังั ถ้ำำ�� รอยริ้้วน้ำ
� ��ำ ไหล กุุมภลัักษณ์์ เสาหิินดาน ฯลฯ
ซึ่่ง� ทั้้�งหมดเป็็นผลพวงมาจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ในอดีีตที่่�เกิิดในยุุคโลกร้้อนกัับโลกเย็็นสลัับกัันหลายครั้้�ง
และกลไกนี้้�ยัังคงดำำ�เนิินไปตามวิิถีีแห่่งธรรมชาติิ ท้้ายนี้้�
ผู้้�เขีียนอยากจะบอกกัับผู้้�อ่่านทุุกท่่านให้้ทราบว่่า สาเหตุุที่่�
ทำำ�ให้้โลกร้้อนนั้้�น มีีทั้้�งที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยกลไกตามธรรมชาติิ และ
เกิิดจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ ซึ่่ง� สาเหตุุที่เ�่ กิิดจากธรรมชาติินั้้น�
มีีมานานมากแล้้ว และมีีมาหลายล้้านปีี ก่่อนที่่จ� ะมีีสิ่่�งมีีชีีวิติ
ที่่�เรีียกว่่ามนุุษย์์ได้้อุุบััติิขึ้้�นมาบนโลก และเป็็นวััฏจัักรตาม
ธรรมชาติิ หมุุนเวีียนสลัับกัันไปมาระหว่่างยุุคน้ำำ��แข็็งกัับ
ยุุคโลกร้้อน แต่่สาเหตุุที่ทำ่� �ำ ให้้สภาพภููมิอิ ากาศและสิ่่ง� แวดล้้อม
ของโลกมีีแนวโน้้มที่จ�่ ะเลวร้้ายไปกว่่าเดิิมก็โ็ ดยน้ำำ��มืือมนุุษย์์
ไม่่ว่า่ จะเป็็นการบริิโภคทรััพยากรที่่เ� กิินความจำำ�เป็็น จนทำำ�ให้้
เกิิดของเสีียและมลพิิษมากมาย การใช้้เชื้้อ� เพลิิงที่่ก่� อ่ ให้้เกิิด
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ยั� งั คงมีีอััตราสูงู แม้้ว่า่ พลัังงานทางเลืือก
จะถููกนำำ�มาใช้้มากขึ้้น� และการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าอย่่างรุุนแรงใน
บางพื้้�นที่่ยั� งั คงมีีอยู่่� ฯลฯ ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� ราทุุกคน ทุุกภาคส่่วน
ต้้องทำำ�ความเข้้าใจ และร่่วมมืือกััน เพื่่�อลดสาเหตุุเหล่่านั้้น�

แหล่่งข้้อมููลและอ้้างอิิง

กรมทรััพยากรธรณีี, 2553. หนัังสืือราชการกรมทรััพยากรธรณีี ที่่� ทส. 1503/1294 ลงวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2553 เรื่่�องการวิิเคราะห์์อายุุ
และยุุคทางธรณีีวิิทยาซากดึึกดำำ�บรรพ์์พืืช.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9
4%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://web.facebook.com/notes/995020610967718
https://www.bradshawfoundation.com/france/rouffignac/index.php
https://www.iceagenow.com/Sea_Level_During_Last_Ice_Age.htm
Sinsakul, S., 1992. Evidence of sea level change in the central areas of Thailand; a Review, Journal of Asian Earth Sciences
7, 23-27.
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Foreign Cave Exploration
in Thailand
Mr. Martin Ellis

Introduction
Many of the early travelers to Thailand mentioned

tourists and after the mid 1980s there were few travel

caves and limestone hills in their journals. John Crawfurd

restrictions or security concerns. With many of its

mentions caves on Ko Si Chang (Chonburi) in 1821

neighbouring countries being ruled by communist or

(Crawfurd 1828) while Captain James Low recorded

military dictatorships, Thailand was one of the few

a bird’s-nest cave at Hat Chao Mai in Trang in 1826

countries in south-east Asia where caves could be

(Low 1833). Being close to Bangkok Tham Khao Luang

easily explored or studied.

in Phetchaburi was visited frequently by 19th century
European travelers (Smithies 1987). Tham Tab Tao in

A history can only be written if there is a record

Chiang Mai was already developed as a shrine when

of the visit or the expedition and references to these

visited in 1876 by Hallett (Hallett 1890). Tham Khuha

primary sources are given. The author can’t stress

Pimuk in Yala had been visited by William Cameron

enough that all caving trips should be written up. Even

before 1882 (Cameron 1882).

family holidays that visit small and easy caves can
document important and new data about these sites.

Thailand has always been popular with cavers

Some speleological investigations that were conducted

and caving expeditions, particularly from the late 1970s

in more recent years have only been recorded through

onwards when international travel became easier and

personal communications with the author and is

cheaper. The country was seen as an exotic, tropical

unfortunate that this work hasn’t been more formally

location with extensive karst areas and because it was

recorded.

a popular tourist destination visas were easy to obtain.
Within the country most regions were accessible to
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Early 20th Century

Late 20th Century

The first speleological expedition to Thailand

From 1943 to 1944 the Dutch archaeologist H.R.

was from March to August 1899 by the Cambridge

van Heerken was compelled to work on the Death

University “Skeat” Expedition who explored birds’-

Railway in Kanchanaburi while a prisoner of war. He

nest caves in Thale Sap and made important collections

made some archaeological discoveries, including stone

of cave fauna from the caves near Yala such as Tham

tools which he hid in the caves along the railway line

Sam Pao Thong, Tham Khuha Pimuk and Tham Meud

and then recovered after the war. (Heekeren 1948).

(Skeat 1900, 1901, Skeat & Laidlaw 1953). Nelson

These discoveries were followed up in 1955 by Karl

Annandale, who had been on the Skeat Expedition, led

Heider of Harvard University in 1955 (Heider 1957).

a second expedition under the auspices of Liverpool

Further cave archaeological work in Kanchanaburi was

and Edinburgh Universities to Thale Sap and Yala in

done on four expeditions in 1961, 1962 and 1965 - 66

June and October 1901 when more cave fauna was

by a Danish-Thai team (Heekeren 1962, 1963, Knuth

collected (Bonhote 1903, Boulenger 1903, Swinhoe

1962, Nielsen 1961, 1962). The renowned American art

1903). Annandale returned to Thale Sap and Yala on

collector Jim Thompson, famous for helping to launch

a third expedition in January and February 1916.

the Thai silk industry, visited archaeological caves
in Kanchanaburi by boat in the early 1960s. He also

Foreign archaeologists had written about Buddhist

visited Tham Tha Morat (Phetchabun) in February 1962

votive clay tablets from caves in Trang and Yala as early

(Toulmin 2018) and Tham Phra Phothisat (Saraburi) in

as 1902 (Banerji 1907, Steffen & Annandale 1902).

June 1967 (Rochlen 2005). In northern Thailand there

Further finds of Buddhist clay tablets from caves in Surat

was a Thai-British Archaeological Expedition to the

Thani, Phatthalung and Ratchaburi were published in

Chiang Dao area of Chiang Mai in the 1965 - 1966

1926 (Coedès 1926) and pottery finds from Surat Thani

field season (Watson 1968, Watson & Loofs 1967). In

were reported in 1922 and 1931 (Evans 1931, Graham

the same season, 1966, Chester Gorman began his

1922). Another early archaeologist to visit Thailand was

very well-known archaeological excavations in Spirit

Etienne Lunet de Lajonquière who published the first

Cave (Chester Gorman), Banyan Valley Cave (which is

observations on rock art in caves in Phang Nga bay

the dry entrance to Tham Pung Hung) and Tham Pha

as well as the antique Buddha statues in cave shrines

Chan (Steep Cliff Cave) in Mae Hong Son (Gorman

in Yala and Ratchaburi (Lajonquière 1909, Lajonquière

1969, 1970).

1912). Tham Pha Thai in Lampang was discovered by
roadbuilders in 1923 and soon became popular with

During the Vietnam War, thousands of American

visitors with HRH the Prince Leopold of Belgium collecting

servicemen were stationed to Thailand, cavers amongst

isopods in the cave in February 1932 (Jackson 1937).

them. The first published record of a caver visiting a

The Swiss naturalist and archaeologist Fritz Sarasin

cave in Thailand was in 1962 when Dewayne Dickey

toured Thailand the early 1930s and made archaeological

and two others, who were stationed at Khorat, visited

investigations in Tham Borichinda (Chiang Mai), Tham

Tham Chum Pon and Tham Khao Bin in Ratchaburi

Phra (Chiang Rai), Tham Kradam and Tham Wat Khao

(Dickey 1963). John Viletto was in Kanchanaburi in

Wong Khot (Lopburi) and Tham Ruesi and Tham Fa

1969 for a project for the US military to assess karst

Tho (Ratchaburi) (Sarasin 1933).

slopes for military vehicles which happened to also

Foreign Cave Exploration in Thailand

209

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

210

recorded a couple of caves (Viletto 1971) and in April

In 1971 American cavers Michael and Helen

1972 Captain W.E. Zarwell and Chuck Pease visited

Kaczamarek visited caves in Chiang Mai (Tham Chiang

4 caves during a week of caving (Zarwell 1972). The

Dao), Kanchanaburi (Tham Mongkhon Thong) Ratchaburi

American servicemen even formed a short-lived (1973-

(Tham Khao Ngu) and Phetchaburi (Tham Khao Yoi

1975) local chapter of the National Speleological Society

and Tham Khao Luang) (Kaczamarek & Kaczamarek

based in Bangkok, the Thai-Am Caving Grotto (Anon.

1971). The first recorded cave mapping in Thailand

1973), which although it organised caving trips, mainly

was by a Thai-North American team from Chiang

to Saraburi and Ratchaburi, and published a series

Mai University which included four Canadian and

of newsletters (Brewer et al. 1974) didn’t record any

American cavers. They carried out a compass and

speleological work. Also from the Vietnam War era is

tape survey of Tham Chiang Dao, mapping 2.1 km of

some graffiti in Tham Pha Phaung in Khon Kaen that

passages between December 1972 and February 1973

reads “Pat Hole. Australia. 2508” (1965).

(Windecker et al. 1975). The Swiss biospeleologist
Pierre Strinati visited Thailand in February 1975 and

The war in south-east Asia also resulted in research

made biological collections in Tham Chiang Dao (Chiang

into medically important arthropods. In September 1966

Mai) and Tham Lawa (Kanchanaburi) (Hoffman 1982,

Norihiro Ueshima of the University of Berkley collected

Strinati 1975).

bed bugs from a cave with a large bat colony in Saraburi
(Ueshima 1968). This cave was found to also host the

The Austrian cavers Heinrich Kusch and Ingrid

Khaeng Khoi virus (Williams et al. 1976). There was also

Staber toured throughout Thailand on annual trips

research into cave-dwelling mosquitos (Huang 1972,

between 1973 and 1978. Ninety-four caves were

Peyton & Rattanarithikul 1970).

explored and of these they mapped Tham Phaya Nak
(Krabi), Tham Phi and Tham Dao Duang (Kanchanaburi)

The study of the cave fauna in Thailand restarted

Tham Mae Pim, Tham Ruesi (Ratchaburi), Tham Phra

in the late 1960s after a long gap from the early

Phothisat (Saraburi) and Tham Suwan Khuha

expeditions at the start of the century. In April 1967

(Phang Nga) (Kusch 1976, 1977, 1982, 1985, 1987, 2006).

Louis Roth collected cockroaches in Tham Khao Luang,
Phetchaburi (Roth 1974). The American cave biologist

The first expedition organised by a European

Fred Stone was based in Thailand as an agricultural

caving club to Thailand appears to have been in August

advisor and in 1967 he visited Tham Chiang Dao and

1978 by the l’Equip de Recerques Espeleològiques

Tham Tab Tao (Stone 1967). He started his biological

del Centre Excursionista de Catalunya from Spain.

collecting with F.G. Howarth in 1967 and continued this

A team of three surveyed Tham Lawa in Kanchanaburi

biospeleological work with a study of the fauna of Tham

on a very short visit (Ubach i Tarrès 1980). Tham Lawa

Lumphini Suan Hin (Saraburi) between December 1972

was also visited in December 1978 by the famous

and December 1973 (Deeleman-Reinhold 1985). He

American entomologist E.S. Ross who collected a whip

was also in Thailand in July and August 1981 collecting

spider (Weygoldt 1998).

cave fauna in Tham Chiang Dao, Kanchanaburi and
Ratchaburi (Stone 1983). Fred Stone also joined the

From December 1980 to January 1981 French

Association Pyrénéenne de Spéléologie expedition for

speleologists Louis Deharveng and Alain Gouze

a few days in August 1986.

explored and surveyed Tham Chiang Dao, Tham Ki Nok
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and Tham Tab Tao (Chiang Mai) and Tham Pha Thai

followed up with trips in January and May 1984. Full

(Lampang) (Deharveng & Gouze 1983). Subsequent to

scale Australian expeditions to Pang Ma Pha were

this first expedition Louis Deharveng organised and

organized by Spies and Dunkley in 1985, 1986, 1988,

led three major biospeleological expeditions by the

1990 and 1992 which surveyed many of the major caves

Association Pyrénéenne de Spéléologie in 1985, 1986

in the region including Tham Mae Lana, Tham Nam

and 1987 which investigated many caves and karst

Lang, Tham Susa, Tham Pha Phuek and Tham Pung

regions throughout Thailand. Although the collection of

Hung. Amongst the many participants on these early

biological specimens was the main focus major caves

Australian expeditions were John Brush (first expedition

such as Tham Pha Mon (Mae Hong Son), Tham Klaeb

in 1986) and Neil Anderson (first expedition in 1988)

Yai (Chiang Mai) and Tham Luang Nang Non (Chiang

who over the next three decades were on several other

Rai) were surveyed and comprehensive expedition

caving trips. Unfortunately the last three Australian

reports were published (Deharveng 1986, 1987, 1988).

expeditions were not as well documented as the first

Members of the Association Pyrénéenne de Spéléologie

two. (Boland 1989, 1990a, 1990b, 1991, 1992a, 1992b,

also visited Thailand in 1991 and 1992, but unfortunately

1992c, Dunkley 1985a, 1985b, Dunkley & Brush 1986).

no expedition reports were published.

The 1992 expedition was the last major speleological
expedition to Mae Hong Son.

Australian speleologist John Dunkley’s interest in
the caves of Thailand was sparked by a talk given by

As part of his cave documentation work, John

Elery Hamilton-Smith at the 1968 Australian Speleological

Dunkley compiled a list of Thailand’s longest caves

Federation conference in which Hamilton-Smith

that was published in 1987 (Dunkley 1987) and a

reported conversations in Bangkok with Fred Stone

gazetteer of the caves of Mae Hong Son (Dunkley

about Thai caves. John subsequently visited Thailand

1993). These two lists were combined and expanded

for the first time in 1969 when he travelled by train to

in the 1995 publication “Caves of Thailand” (Dunkley

Kanchanaburi, making numerous observations of the

1995) which was the first complete listing of the caves

caves and karst that could be seen from the railway

of the country. It was an indispensable work for anyone

line. Dunkley returned in December 1981 to visit caves

with an interest in the caves and karst of Thailand with

in Chang Mai and Lampang, the start of annual and

a listing of 2,045 sites and was updated in 1997 taking

biannual visits to the karst regions of Thailand (Dunkley

it to 2,283 sites (Dunkley 1997).

1983). In January 1982 he visited several caves in
Kanchanaburi, Phang Nga and Krabi.

As well as the large expeditions to Mae Hong
Son the Australian cavers also visited many other

Having seen the large poljes in Mae Hong Son on

areas in Thailand. In 1984 they were in Chumphon

topographic maps and read in a travel magazine about

and Ratchaburi, in 1985 they visited Kanchanaburi,

trekking in the region, Dunkley made contact with the

Ratchaburi and Phang Nga, in 1986 they visited Krabi

author of that magazine article, fellow Australian John

and Phang Nga (Dunkley & Brush 1986), in 1988 they

Spies who was working as a guide in the region. Spies

again visited the south including Phetchaburi, Prachuap

and Dunkley made the first explorations of the caves

Khiri Khan, Krabi, Trang and Satun and in 1990 it was

of Pang Ma Pha in Mae Hong Son in January 1983

Kanchanaburi (Boland 1991).

(Dunkley & Greenfield 1983). This first trip was soon
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After a break of fifteen years John Dunkley returned

Chiang Mai and Lampang, along the headwaters of the

to Thailand for nostalgic trips to Mae Hong Son and

Nam Chon river in Tak and the sandstone pseudokarst

tours of north-east Thailand in 2011, 2013, 2015 and

at Phu Hin Rongkla, Phitsanulok. However, many of the

2017 researching for his new interest in sandstone

place names in his reports can’t be found on any maps

caves (Dunkley & Bolger 2017, Dunkley et al. 2018,

and it may be worth nothing that apart from the small

Middleton & Spate 2018).

caves at Phu Hin Rongkla none of the caves reported
by Odell in his articles have been relocated (Odell 1985,

John Spies came to Thailand in 1977 and set up

Odell & Odell 1984).

as a trekking guide in Chiang Mai. He started cave
exploration after he met John Dunkley in January

Gert Pedall was a German engineer working at

1983 and he organised the guides and camping for

Song Tho mine and he was probably the first person to

the Australian caving expeditions to Mae Hong Son

traverse Tham Nok Nang En in Kanchanaburi (Dunkley

between 1985 and 1992 (Spies 2008). In 1985 John

et al. 1989). He showed the cave to the French Groupe

opened the Cave Lodge guesthouse in Ban Tham and

Spéléo Scientifique et Sportif expedition in February 1986

this became a must visit place for all cavers visiting

who surveyed the cave and they returned in January

northern Thailand. Spies has an unrivalled knowledge

1988 to finish the work (Ostermann 1988, Roche 1993).

of the caves, especially the coffin caves, of Pang Ma

Tham Nok Nang En was also investigated in May

Pha and has aided many scientific expeditions to

1987 by Graham Wilton-Jones and Jane Clark, of the

Mae Hong Son (Grave et al. 1994, Kiernan et al. 1988,

Bristol Exploration Club, and John Dunkley (Dunkley

Kunpradit et al. 2000, Spies 1997, 1999). John’s extensive

et al. 1989, Wilton-Jones 1988).

local knowledge was also invaluable for the Pang Ma
Pha Cave Project in 1999 (Dilokwanich et al. 2000,

The first cave diving in Thailand appears to

Kunpradit et al. 2000) and the Highland Archaeology

have been carried out in 1986 and 1988 by the Swiss

Project (Shoocongdej et al. 2007).

diver Oliver Knab at Thale Noi (Surat Thani), Tham
Than Bok Khorani and Sra Prang (Krabi) (Knab 1986,

Between December 1983 and January 1984 the

1988a, 1988b).

American “Thailand Karst Hydrology Project”, which
was a group of cavers from Idaho, explored caves near

In November 1986 British cavers Tony White and

Chiang Dao and the previously unvisited mountain karst

Fran Hampton surveyed Tham Tab Tao in Chiang Mai

of Doi Angkhang on the Myanmar border in Chiang

and explored the carbon dioxide filled lower series of

Mai. This expedition surveyed several deep caves and

the cave (White 1988). From January to March 1987,

although several of the surveys and some survey data

and again in December 1987, the Polish Alpinistyczny

are available unfortunately a full report on this interesting

Klub Eksploracyjny w Sopocie held two serious caving

expedition was never published (Benedict 1983, Ingram

expeditions to the Chiang Dao area of Chiang Mai.

& Rigg 1984, Rigg et al. 1984).

The first expedition involved camping on top of Doi
Luang Chiang Dao, hoping to find a high entrance into

Swedish biospeleologist Bill Odell studied Kitti’s

Tham Chiang Dao. Although a full expedition report

hog-nosed bat in Kanchanaburi in 1984, 1986 and

was not published the surveys are available (Parma

1987. He also published reports and surveys of caves in

1987, 1988).

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

A small French team from the Maison des
Gouffres were in northern Thailand from January to

Son in August 1991, although the survey was never
published.

February 1988 where they followed up several leads
in Chiang Rai and Mae Hong Son remaining from the

In December 1991 Benoit Stinglhamber, Magnus

Association Pyrénéenne de Spéléologie expeditions,

Björkman and John Spies explored Tham Galopin,

including a survey of Tham Sai Thong in Chiang Rai.

Tham Christmas and the second tributary and aragonite

Their report was included with the report of the 1987

chambers of Tham Mae Lana in Pang Ma Pha, Mae

Association Pyrénéenne de Spéléologie expedition

Hong Son. Benoit Stinglhamber was back in Tham

(Deharveng 1988).

Mae Lana (Mae Hong Son) in February 1994 and on a
three day through trip with three others explored, but

German caver Daniel Gebauer visited Krabi,

didn’t survey, a third major tributary in Tham Mae Lana

Phang Nga and Prachuap Khiri Khan in July 1988 and

(Stinglhamber pers. com. 2014). Unfortunately these

Trang over the New Year 1993/1994 period. His reports

important explorations were ever published in a report

include surveys of Tham Phayakorn (Krabi) and Tham

and the passages found remain unsurveyed.

Morakot (Trang) (Gebauer 1988, 1994, 1995, 1997).
A small Oxford University Caving Club expedition
David Checkley led a British expedition to

recorded caves on Ko Si Chang in Chonburi and in

explore the caves of the Phu Khieo Wildlife Sanctuary

the Three Pagodas Pass area, Kanchanaburi over the

(Chaiyaphum) in April and May 1989, following up on

New Year period from late December 1991 to January

a reconnaissance by the Association Pyrénéenne de

1992 (Mead 1992). Also in January 1992 Californian

Spéléologie in 1987 (Checkley 1989, Checkley et al.

caver Carol Vesely surveyed caves at Ao Nang, Krabi

1989). In September 1989 a small French team from

(Vesely 1992)

the Spéléo Club de la MJC Bellegarde explored caves
in Krabi and Phang Nga (Tournier 1989).

The British Combined Services Caving Association
held a major expedition to Kanchanaburi from April to

The New Zealand Speleological Society organised

May 1992. They explored and surveyed some major

a caving expedition to Kanchanaburi, Prachuap Khiri

caves including Tham Nam Mut and Tham Ban Nam

Khan and Satun from December 1989 to January 1990.

Mut (Smith 1995). Another British expedition in April

A report was never published, but their surveys of caves

1992 was by the Manchester and Sheffield University

such as Tham Don Din, Tham Jet Khot (Satun), Tham

Speleological Societies who explored the caves of

Kaeo, Tham Phraya Nakhorn (Prachuap Khiri Khan),

Nam Nao National Park (Phetchabun), including the

Tham Dao Daung, Tham Nam Phra That and Tham

first investigations of Tham Yai Nam Nao (Standing

Wang Badan (Kanchanaburi) are available.

et al. 1992).

In August 1990 a Société Spéléologique de l’Ariège-

Most of the early exploration and geological

Pays d’Olmes expedition explored and surveyed the

work on the sandstone caves of north-east Thailand

entrance series to Tham Nam Mut in Kanchanaburi (Apel

was carried out by French geologist and caver Claude

et al. 1990). Some members of this club surveyed the

Mouret. Employed in the region as a hydrocarbon

well-known Bor Nam Phi “Spirit Well” in Mae Hong

exploration geologist he had three field trips in October
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1992, October to November 1993 and December 1993

Following on from the Thungyai Naresuan East Wildlife

to January 1994, publishing the results in a 1994 paper

Sanctuary project Dean Smart organised three expeditions

(Mouret & Mouret 1994). As a geologist he recognised

to the neighbouring Thungyai Naresuan West Wildlife

the paleokarsts at the Permian-Triassic boundary in

Sanctuary in Kanchanaburi between 2002 and 2004

north-eastern Thailand (Mouret 1994) and some of the

(Oakley et al. 2003, Oakley & Smart 2002).

fundamental features of speleogenesis in sandstone
(Mouret 2017). He also studied the large bat colonies at

Another major project organised by Dean Smart

Tham Khao Luk Chang (Nakhon Ratchasima) and Tham

was in the Thung Salaeng Luang National Park in

Khao Chong Pran (Ratchaburi) in 1993 and 1994 (Jarlan

Phitansulok. Between 1997 and 2004 there were nine

& Mouret 1997, Mouret 1997) and the archaeological

expeditions and amongst the major finds were Tham

Buddhist caves in Ratchaburi in 1992 (Mouret 2009).

Phra Wang Daeng, which is Thailand’s longest cave,
Tham Khang Khao, Tham Nam Dan and Tham Phra

Italian cavers Ezio Anzanello and Mariagrazia

Ngam Sai. These explorations were assisted by cavers

Cadamuro of the Gruppo Speleologico Opitergino CAI

and clubs from a number of countries including the

Oderzo explored and surveyed two caves near Mae

Canberra Speleological Society and Orpheus Caving

Sariang (Mae Hong Son) in 1992 (Anzanello & Cadamuro

Club (Bolger 1999, Smart 1998b, 2002a, 2002b).

1993, 1995) and on another trip in 1995 surveyed Tham

Dean Smart and Robert Cunningham organized a

Mutalu in Tak (Anzanello & Cadamuro 1996).

cave ecology study of human disturbance in caves in
southern Thailand from 2001 to 2002, which included

British speleologist Dean Smart first visited Thailand
from February to May 1993. For most of this trip he

a lot of cave mapping (Hutacharern 2004, Smart &
Cunningham 2001, 2002).

was in Mae Hong Son and led teams that explored
and surveyed Tham Sua/Tham Lom and Tham Ban

As part of his remit as a cave and karst consultant for

Luk Khao Lam (Smart 1994). He was back in Mae

the Royal Forest Department Dean Smart was involved in

Hong Son in 1995 when he surveyed Tham Fossil and

organizing various cave management training seminars,

Tham Huai Kut Pba Teung. Dean was based in Thailand

including one at Erawan National Park in 1995 which was

from 1995 to 2005 working as a karst specialist for the

attended by John Dunkley and Elery Hamilton-Smith,

Royal Forest Department. He documented the caves

and a cave resources conference in Bangkok in 1999

in many National Parks in Kanchanaburi, Sukhothai,

(Smart 1999). As part of this cave management work

Uthai Thani and Prachuap Khiri Khan, writing reports

Dean also proposed a cave management classification

for the RFD (Smart 1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1996c,

for Thailand which was a modified version of the

1996d, 1998a).

Australian scheme (Smart 2000).

From 1997 to 2001 Dean co-ordinated a major

Whilst working for the Royal Forest Department Dean

project funded by the Thailand Research Fund to

became the focal point for foreign caving expeditions

explore and study the caves in the Thungyai Naresuan

to Thailand and he actively promoted the country as a

East Wildlife Sanctuary (Tak). Eight international caving

speleological destination. Amongst the many caving

expeditions were organised with cavers from the UK,

groups and individuals Dean assisted and encouraged

USA and Australia assisting the work (Smart 2002a).

were the Shepton Mallet Caving Club, Orpheus Caving
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Club, Bristol Exploration Club, Canberra Speleological

In April 1996 the Canberra Speleological Society

Society, University of Bristol Spelaeological Society,

had a major expedition to Kanchanaburi during which

Société Spéléologique de l’Ariège-Pays d’Olmes, Torne

Tham Nam Tok, Tham Sao Hin, Tham Khang Khao and

Valley Caving Club, Richard Borowsky, Terry Bolger,

many other caves were explored and surveyed (Brush

Steve Smith, Ron Simmons and Mike Futrell. He was

1996). This was the last large scale caving expedition

also working with the cave divers exploring the flooded

to Kanchanaburi.

systems in southern Thailand, publishing a report on
sub-sea level speleothems in Tham Sra Kaeo (Krabi)

American fish biologist Richard Borowsky of

(Smart 2003) and helped Matt London to dive in Nam

New York University led six “Cave Fish Expeditions”

Phut Thap Lao (Chaiyaphum).

to Thailand between 1996 and 2000 to study the blind
cave fish. The expedition in March 2000 managed to

Dean’s last caving trip in Thailand was in March

collected live cave fish from Kanchanaburi, Mae Hong

2005 when a four man team toured Lampang, Chiang

Son, Phitsanulok and Chaiyaphum and transported

Mai, Chiang Rai and Nan. This was a highly successful

them to a laboratory in the USA for study (Borowsky &

reconnaissance trip which made the first speleological

Vidthayanon 2001, Duboué & Borowsky 2012, Trajano

investigations of many caves including Tham Pha

& Borowsky 2003).

Phueng (Nan) and Tham Pha Daeng (Chiang Mai) that
were in later years explored to become Thailand’s two
deepest caves.

In 1998 there were three small caving expeditions
to Thailand. The Bristol Exploration Club from the UK
were in the Tai Rom Yen National Park (Surat Thani)

Liz Price is a British caver who was based for

in January (Harper 1998) while in July the Société

many years in Kuala Lumpur and first visited Thailand

Spéléologique de l’Ariège-Pays d’Olmes were also in

in the 1980s. In June and August 1993 she organised

Surat Thani, but in the Khao Sok National Park (Jarlan

three trips to Yala with Malaysian cavers to explore and

& Caron-Jarlan 2000). American cavers Steve Smith

survey Tham Krachaeng (Price 1994, 1995). In 2000

and Ron Simmons surveyed Tham Nam Khao Siwa (Sa

she returned to Tham Krachaeng and other caves in

Kaeo) in December 1998 before joining Dean Smart

Satun and Phatthalung on two expeditions with British

in the Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary East in

cavers from the Axbridge Caving Group (Gray 2001a,

January 1999 (Smith 2001).

2001b, Price 2000, 2001, 2002).

21st Century

Mark Costlett led three Canadian “Bad Air”
expeditions to Mae Hong Son in 1994, 1998 and 2003

The Shepton Mallet Caving Club from the UK

with the intention of using supplemental oxygen to explore

had their first expedition to Thailand in February 2000.

Tham Pha Phuek and Tham Hued, two caves which can

This was to the karst near Khon San in Chaiyaphum

have lethally high carbon dioxide levels. Although a fair

and although the finds were modest it was the start

amount of publicity material was produced before the

of a long and ongoing series of visits to the country

expeditions and magazine articles published afterwards

(Ellis & Barrett 2001). Between December 2000

there wasn’t a detailed report about their work (Cahill

and April 2003 the next three Shepton Mallet Caving

2003, Cosslett 2003a, 2003b, Douce 2002).

Club expeditions were to Umphang in Tak when
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Tham Takobi and Tham Loe Pu were surveyed

results of this work was published in the 2008 book

(Ellis 2003).

“Préhistoires au sud du Triangle d’Or” (Zeitoun
et al. 2008). The Société Spéléologique de l’Ariège-

In recent decades arachnologists have made

Pays d’Olmes continued their series of small scale

many extensive collecting trips looking for cave spiders.

expeditions in July 2003 then they visited Uthai Thani

These biologists include Peter Schwendiger who

and Tak (Jarlan 2003) and in July 2008 to Chiang Mai

made visits in 1985 to 1987, 1991, 1992, 2000 and

and Nan (Jarlan 2009).

2002 to 2005 (Chiang Mai, Chiang Rai, Chumphon,
Kanchanaburi, Lampang, Mae Hong Son, Saraburi

Following their trips to Tak, the Shepton Mallet

and Trang), Christa Deeleman-Reinhold in 1986, 1989

Caving Club moved their attention to the Nam Nao

and 1990 (Kanchanaburi, Krabi, Prachuap Khiri Khan,

National Park in Phetchabun. Over three expeditions

Ratchaburi and Songkhla), Peter Weygoldt in 2004

from 2003 to 2006 they explored and surveyed Tham

(Kanchanaburi), B.A. Huber in 2015 (Prachuap Khiri

Yai Nam Nao and many other caves (Ellis 2006). By

Khan, Ranong and Yala) and Huifeng Zhao and team

2006 Martin Ellis of the Shepton Mallet Caving Club

in 2014 and 2016 (Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi,

was living in Phetchabun which resulted in an increased

Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima, Phang Nga,

amount of cave documentation and field trips. After

Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi, Ranong,

Dean Smart left Thailand in 2005 Ellis acquired Smart’s

Sa Kaeo, Saraburi and Tak). By May 2021 over 100

library and cave survey notes and started to fill the role

species of spider had been found in Thai caves, of

that Dean had had of communicating with the foreign

which 84 were new to science.

cavers visiting Thailand. The Shepton Mallet Caving
Club has hosted a website on Thailand caves with Ellis

The University of Bristol Spelaeological Society from

as the webmaster since 2005 and a database of the

the UK had a large expedition to the Chai Phrakan area

caves of Thailand was started in 2005, beginning by

of Chiang Mai in January 2001 (Farrant et al. 2001) and

entering the caves from Dunkley’s “Caves of Thailand”.

a follow up trip in December 2003. On the December

Ellis has also published a series of books to update and

2003 expedition oxygen rebreather equipment was

expand Dunkley’s “Caves of Thailand” (Ellis 2017b,

used to explore and collect air samples in the carbon

2017c, 2020).

dioxide filled passages at the end of the lower series
of Tham Tab Tao (Smith & Telling 2004). The caves in

The caving team formed by employees of Chiang

the Mae Ping National Park in Lamphun were explored

Mai Rock Climbing Adventures have had several caving

by a small team from the Bristol Exploration Club from

expeditions to Doi Angkhang in Chiang Mai from 2008 to

November to December 2001, assisted by Dean Smart

2019. Amongst the deep caves that they have explored

and National Park rangers (Harper 2002).

or relocated are Tham Ban Luang, Tham Hub Pha Khao,
Tham Pha Daeng and Tham Sui Tang. Unfortunately no

An archaeological and paleontological survey

expedition reports have been published, though some

was conducted in northern Thailand by the French-

survey data has been made available. In 2020 they joined

Thai Palaeolithic Mission between 2002 and 2005

the Shepton Mallet Caving Club for an expedition to

which included investigating and surveying several

Doi Angkhang (Ellis 2021) and at Crazy Horse (Chiang

caves in Chiang Mai, Mae Hong Son and Phayao. The

Mai) they surveyed 4.3 km of passage in 14 caves. In

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

March 2021 the Chiang Mai Rock Climbing Adventures

The cave diving community in southern Thailand

team helped with the resurvey project of Tham Luang

have conducted some very deep, technical and long

Nang Non (Chiang Rai).

dives at sites such as Tham Sra Kaeo (Krabi) and Tham
Song Hong (Nakhon Si Thammarat). Unfortunately there

French caver Thierry Tournier has visited Thailand

have been no detailed reports or cave surveys published

nearly every year since 2008 and from 2019 has

on these very interesting explorations and news has to

lived in northern Thailand. Tournier is the Fédération

be sought in forums, blogs and Facebook posts. The

Française de Spéléologie commissioner for Thailand

divers involved include Matt London and Bruce Konefe

and he has published a series of annual summaries

(USA), Joon Park (Korea), Ben Reymenants (Belgium),

on cave explorations and news (Tournier 2010, 2011,

Cedric Verdier and Maksym Polejaka (France), Richard

2012, 2014, 2016, 2017, Tournier & Rateau 2020). He

Harris and Craig Challen (Australia), Ivan Karadzic and

has done a lot of exploration in the Lamphun/southern

Claus Rasmussen (Denmark). In November 2001 Joon

Chiang Mai area in recent years. As part of her PhD

Park was the first to dive at Tham Song Hong when he

thesis Belgian biologist Alice Latinne collected rodents

reached a depth of -92 m (Park pers. com. 2015) and

in caves throughout Thailand from 2008 to 2010. Many

in January 2017 Ben Reymenants, Richard Harris and

caves were investigated, though they all had to be

Craig Challen dived this site, which is several kilometres

outside national parks and protected areas due to the

long, to a depth of -198 m. Tham Sra Kaeo was first

bureaucratic difficulties in obtaining research permits

dived in 1993 by Matt London and was bottomed at

(Latinne 2012).

-240 m in February 2007 by Cedric Verdier and Ben
Reymenants (Verdier 2007).

The Shepton Mallet Caving Club had five major
expeditions to the Doi Phuka National Park in Nan

Since 2011 Romanian caver Liviu Valenas has

between 2009 and 2016. They explored Tham Pha

been exploring the sandstone caves in Amnat Charoen

Phueng to -473 m, the deepest cave in Thailand, as

and Ubon Ratchathani (Valenas 2019) and Swiss caver

well as other significant caves such as Tham Rai Phin,

Alexander Thoma has had several trips between 2012

Tham Huai Poen, Tham Nam Tok Nam Poen, Tham Bpaet

and 2016, exploring and surveying caves in Lopburi,

Sip, Tham Maa and Cave NA0122/NA0135 (Bolger &

Loei, Saraburi, Phetchabun and Phitsanulok.

Ellis 2009, Ellis 2011, 2015, 2017a).
John Gosset of the l’Equipe Spéléo de Bruxelles
In November 2010 Alex Fletcher, with support from

(Belgium) has led the multinational SpeleoDAO expeditions

Martin Ellis, Terry Bolger, Anukoon Sorn-ek and his crew,

from 2015 to 2020. The expeditions have been mainly

dived the first sump in the Tham Nam Nao resurgence

focused on the Tham Lom-Tham Nam system which is

in the Nam Nao National Park (Phetchabun), but was

near Ban Muang Na on the Myanmar border in Chiang

unable to pass the upstream sump in Tham Nam Lei

Mai. By the end of the 2020 expedition this cave system

in Chaiyaphum (Fletcher 2011). Craig Werger and his

was 13.5 km long, the second longest cave in Thailand

team had a more productive diving trip to the north in

(Gosset 2016, 2017, 2019, 2020a, 2020b).

April 2012 when they pushed the flooded section of
Tham Nam Pu in Loei upstream from the resurgence
(Werger 2012).

Foreign Cave Exploration in Thailand
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information to Martin Ellis for inclusion in the Thailand

expeditions have since been run in 2018 and 2020,

cave database. American caver Page Ashwell was working

attracting families from the UK, USA, Australia, New

in Nakhon Si Thammarat and Songkhla from 2011 to

Zealand and Denmark (Furlong 2017, Furlong & Shade

2017 and he carried out extensive cave exploration in

2018, Shade et al. 2020).

the southern provinces, creating a spreadsheet with
basic information on over 600 sites. Between 2013 and

Didier Rateau of the Spéléoclub Caniac du Causse

2015 Russian cavers from the Krasnoyarsk Territory

has had a series of expeditions to Kanchanaburi from

Cavers Club documented caves in Prachuap Khiri

2017 to 2020, concentrating on the caves of the Khao

Khan and Chumphon, forwarding the information to

Phu Thong-Khao Tha Khanun area in the Khao Leam

Ellis. Phil Collett of the Shepton Mallet Caving Club has

National Park as well as exploring caves in Lampang

had frequent trips to the Kanchanaburi and Suphanburi

and Chiang Mai. Unfortunately so far only summary

area since 2015 as well as several field trips to other

reports, and no cave surveys, have been published

areas in Thailand with Ellis. In February 2016 Joerg

(Rateau 2018, 2019, 2020).

Dreybrodt and Marc Boureau surveyed Tham Phra Kha
Yang in Ranong on their way back from a Myanmar

Indonesian students from the Mahasiswa Pencinta

expedition while American Ryan Gardner documented

Alam Universitas Gadjah Mada organized a caving

caves in southern Thailand in 2019 and 2020, making

expedition to the Satun Geopark in May 2017. Working

his information available to Ellis.

with employees of the Geopark and Department of
Mineral Resources they surveyed seven caves (Ilham

British caver Vern Unsworth has been based in Mae

2017). The Shepton Mallet Caving Club were back

Sai (Chiang Rai) since 2012 and has greatly extended

in Thailand in February 2018 for an expedition to the

Tham Luang Nang Non with assistance from local cavers

Thung Salaeng Luang National Park in Phitsanulok and

and occasional help from British cavers such as Rob

some of the caves in western Phetchabun (Goddard

Harper, Phil Collett and Martin Ellis. Unsworth played

& Ellis 2018).

a pivotal role in the 2018 Tham Luang cave rescue and
following the rescue Tham Luang Nang Non has been

At the invitation of the superintendent of the Khun

resurveyed by an international group of cavers from

Sathan National park in Nan an ad hoc international

the UK, Singapore, America, India and Austria as well

expedition was organised in May 2019 to survey Tham

as Thai cavers. The resurvey was completed in March

La-ong. Over four days a team of British, American

2021 and Tham Luang Nang Non is now 11.1 km long,

and Indian cavers along with National Park rangers

the fourth longest cave in Thailand.

surveyed the cave to a length of 3 km (Ellis 2019). In
January 2020 another international team, this time

In 2016 the first “Family” caving expedition to

with cavers from Germany, France, Russia and China,

Krabi was organised by Imogen Furlong. This expedition

had a very successful expedition to Surat Thani where

had the stated aim of being child-friendly and was

they surveyed 9.1 km of passage in 29 caves (Steiner

open to caving families of all nationalities. Based on

& Laumanns 2020).

the coast at Khao Thong they were fortunate to find
the 1.3 km long Tham Lek Lek almost on the doorstep.

The most recent international caving expedition

The first expedition was a great success and two more

was organised in February 2020 by the Shepton
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Mallet Caving Club and Chiang Mai Rock Climbing

for karst studies. These international speleologists are

Adventures to Doi Angkhang (Chiang Mai). Twenty two

a valuable resources who, if permitted, can continue

cavers from the UK, USA, Canada, India, Austria and

to explore, map and study the caves in the country,

Thailand mapped 5.4 km of passage in 14 caves. They

including in national parks and other protected areas.

confirmed Tham Pha Daeng as the second deepest

A positive trend in recent years has been the increase

cave in Thailand at -293 m, found a second entrance

in joint caving expeditions between international

to Tham Ban Luang which increased the depth to -207

and Thai groups, as was seen on the February 2020

m and connected Angkhang Sinkhole into Tham Hub

expedition to Doi Angkhang. These joint expeditions

Pha Khao to increase the depth of that system to -200

are of mutual benefit and is a trend that is likely to

m (Ellis 2021).

continue to increase in the future. It is also hoped that

The Future

the government departments that manage caves and
control access will continue to allow foreign speleologists
to explore and study the caves and in return these

Over the past fifty years foreign cavers have made

speleologists will supply detailed reports and cave

a considerable contribution to the exploration, mapping

maps to the authorities and could help train Thai staff

and scientific understanding of Thai caves. Thailand

in cave exploration techniques.

continues to be a popular destination for foreign cavers
and speleologists, for holiday and expedition caving and
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Thailand Cave Database
and Cave Mapping
Mr. Martin Ellis
ถ้ำำ�� หลวงแม่่สาบ อุุทยานแห่่งชาติิขุุนขาน จัังหวััดเชีียงใหม่่

To be able to study and manage a cave, it is essential that certain
basic data is collected about the cave. The essential data that needs
to be known for each cave is its location, the type of cave, what the
cave contains and where the cave goes. To manage this data a cave
registry or database is required which contains the relevant data,
published references and the cave map (survey). The registry would
be most effective if it was a GIS system which includes data such as
topography, geology, land management, fauna and hydrology. It would
then become a powerful tool to aid scientists and land managers.
If this data set can then be uploaded to the Internet then it becomes
a useful aid to the general public, including tourists and sportsmen.
A good example of an online cave registry is that for the Mendip
region in the south-west of England.
<<
Mendip Cave Registry
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The author maintains a cave registry using
the Speleobase cave database program. The data

a proposed cave management classification scheme
for Thailand in 2000 (Smart 2000).

included for a given site includes the cave name, a

<<

registry number, location (place, amphoe, changwat),

Cave management classification
scheme for Thailand in 2000
(Smart 2000)

geographical co-ordinates, cave length and depth, cave
type (active cave, seasonally active cave, shaft, sink,
resurgence, etc.), description of location, description
of the cave, history of exploration, fauna found in
the cave, references and information on any cave

Another important function of a cave registry is

surveys. As of May 2021 there are over 6,100 sites in

to maintain a bibliography of all publications about

this database.

Thailand’s cave and karst. The author has a bibliography
<<
The Speleobase cave database
program

with over 2,700 references. Each reference has been
keyword indexed to cave, province and subject (e.g.
biology, archaeology, geology). This bibliography is
available for download.
<<
Bibliography of all publications
about Thailand’s cave and
karst

In 1999 the Mahidol University Pang Ma Pha Cave
Project created a computer database of the caves in the
Pang Ma Pha region of Mae Hong Son, but unfortunately
this database is not available (Dilokwanich et al. 2000).
Dean Smart created a computer database in 2002 of

The author has a library of over 2,000 PDF files of

the caves found in the Thungyai Naresuan Cave Survey

these Thailand cave references, but due to copyright

Project for the Royal Forest Department, but, again,

and server space issues these have not been made

this electronic database is not available though there

available online.

is a printed report with the cave data (Smart 2002). In
2020 the Department of Mineral Resources took from

Perhaps the most essential item for cave

the author’s database the sites which had geographical

management is a cave map, which is usually called a

co-ordinates (approximately 4,700 sites out of 6,100

cave survey. At the basic level this cave map shows

entries) and created a basic online GIS.

the direction taken by the cave, the cave shape and

<<
DMR-GIS login

an indication of the geology and hydrology. The map
should also have a title box showing the cave name,
the cave location, the length and depth of the cave,
who surveyed the cave and the precision with which
the cave was surveyed. All cave maps are magnetic
and so are of a considerably lower accuracy than

Land managers often find a cave classification
system useful for understanding the value of the caves

topographic maps. A closure error of 1% in a cave
map is considered to be good.

and how to prioritise conservation. Dean Smart published
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The precision and detail of the cave maps is

The commonest grades for Thai cave maps are:

graded according to the Union Internationale de
Spéléologie system.

UISv2 2-2-A – this is a sketch survey made without
instruments. Accuracy is very low.

<<

UISv2 4-3-F and 4-3-BF – a compass and tape

UIS Mapping Grades

survey, with the entrance co-ordinates obtained with
a GPS (F) and any survey loops have been adjusted
and closed (B). The detail has been sketched in the
cave. The survey precision is 0.1 m for length and 2°

These grades have the format of UISv2 X-Y-Z.

for angles. Accuracy is expected to be within 5%.

UISv2 indicates it is version 2 of the UIS mapping

UISv2 6-3-F, UISv2 6-3-BF and UISv2 6-3-BEF – a

grades. The X gives an indication of the precision of

modern survey using a calibrated survey unit, with the

the survey centre-line. The Y is the level of detail of the

entrance co-ordinates obtained with a GPS (F) and any

map while the Z is a series of letters which are qualifying

survey loops have been adjusted and closed (B). Where

suffixes that indicate any additional measures taken to

possible the survey data has been downloaded from

improve the survey accuracy. With the Thai cave maps

the survey unit by Bluetooth to remove transcription

the most common values are

errors (E). The detail has been sketched in the cave.

Survey
Grade

Map
Detail

Qualifying
Suffixes

2

Survey made without instruments
from notes made in the cave

4

Survey made with a compass,
inclinometer and tape or laser
distance measurer

6

Survey made with a calibrated
survey unit such as the DistoX2

2

Details from notes made in the
cave

3

Details from drawings made in
the cave

A

Nothing has been done to
obtain additional certainty of
accuracy

B

Survey loops are closed and
adjusted

E

Survey data has not been
transcribed manually, but has been
downloaded electronically

F

Entrances have been precisely
measured i.e. a GPS fix

The survey precision is 0.02 m for length and 0.25°
for angles. Accuracy is expected to be within 1%.
The other map grades used in the database are
-1 – the cave has not been surveyed
0 – the map accuracy and methods used are
unknown so it is not possible to assign a grade.
An introduction to how a cave map is made and
how to interpret the map by Winai Yaowanoiyothin can
be found online at
<<
How to Understand a Cave
Map

The author uses a modified set of the UIS standard
cave map symbols in the Caves of Thailand books and
for the online cave maps.
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In May 2021 the cave database had 6,111 entries
of which 12.3% (752) have been mapped.

Family Expedition (2016 - 2.6 km with thanks to Imogen
Furlong); Alexander Thoma (2012 - 2013 - 2.3 km) and
Rob Harper & Vern Unsworth (2016 - 2018 - 1.9 km).

Region

Sites

Maps

Eastern and North-eastern

1,220

75

All the cave survey data, including scans of the

Northern

1,375

235

survey notes, is archived at the Cave Registry Data Archive

Western and Central

1,513

248

maintained by the British Caving Association. This data

Peninsular and Southern

2,003

194

and the survey notes are available online at

The cave maps are available online at
<<

<<
Thailand Cave Survey Data

Cave Surveys
Heinrich Kusch published a list of caves in Southeast Asia in 1982 which listed 91 caves over 500 m
The cave survey data is managed in the Walls
cave surveying program.
<<
WALLS - Tools for Cave Survey
Data Management

long, nine of them in Thailand with Tham Chiang Dao
being the longest cave in Thailand at 4,850 m. After the
extensive exploration of the early 1980s John Dunkley
published in 1987 a list of 17 caves in Thailand which
were over 1 km, with Tham Mae Lana the longest at
8,390 m. In 1995 John Dunkley published “Caves of
Thailand” and there were 30 caves over 1 km in length,
with Tham Mae Lana still the longest cave with a revised

The cave survey data archive has 266 km of cave

length of 12,600 m. By 2003 when Dean Smart compiled

and surface survey data. 119.4 km of the survey data

a list of the countries longest caves there were now 53

has been acquired by the Shepton Mallet Caving Club

caves over 1 km and the longest cave spot had been

between 2000 and 2021. The rest of the surveys are

claimed by Tham Phra Wang Daeng at 13,114 m. In

by Dean Smart and colleagues (1993 - 2004 - 46.6 km);

2012 there were 59 caves over 1 km length, three of

Canberra Speleological Society (1996 - 2004 - 13.8 km

which were over 10 km in length, and Tham Phra Wang

with thanks to John Brush and Dean Smart); Australian

Daeng was still the longest at 13,789 m.

expeditions to Mae Hong Son (1986 - 1990 - 13.3 km
with thanks to John Dunkley and John Brush); Pang

The exploration of deep caves in Thailand has been

Ma Pha Cave Project (1998 - 1999 - 8.1 km); Chiang

at a much slower rate than the exploration of the long

Mai Rock Climbing Adventures (2020 - 2021 - 9.9 km

caves due to technical and logistical difficulties. When

with thanks to Sudeep Subrahmanya); Orpheus Caving

Heinrich Kusch published a list of caves in South-east

Club (2004 - 4.2 km with thanks to Simon Brooks);

Asia deeper than 200 m in 1982 there were no caves

Thailand Karst Hydrologic Project (1983 - 1984 - 7.5 km

from Thailand. In the 1995 “Caves of Thailand” only

with thanks to Bob Benedict and Jeb Blakely) Krabi

three caves deeper than 100 m are mentioned, with the
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deepest being Tham Pha Phuek at -166 m. Although not

100 m, with the deepest cave now being Tham Pha

included in the 1995 “Caves of Thailand” the Thailand

Daeng at -388 m.

Karst Hydrological Survey had in 1984 surveyed four
caves on Doi Ankhang (Chiang Mai) that were deeper

As of May 2021 Thailand has 78 caves that have

than 100 m with the deepest, at -190m, being Tham

been mapped to length of greater than 1 km (5 are

Ban Luang. Dean Smart’s 2003 deep cave list had 22

longer than 10 km) and 46 caves which have a depth

caves over 100 m, with the deepest still being Tham

greater than 100 m (17 caves are on both lists).

Ban Luang. By 2012 there were 30 caves deeper than

20 Longest Caves:
1

Tham Phra Wang Daeng

Phitsanulok

13,789 m

2

Tham Lom-Tham Nam System

Chiang Mai

13,541 m

3

Tham Mae Lana

Mae Hong Son

12,720 m

4

Tham Luang

Chiang Rai

11,147 m

5

Tham Yai Nam Nao

Phetchabun

10,597 m

6

Tham Nam Lang

Mae Hong Son

8,950 m

7

Tham Takobi

Tak

7,346 m

8

Tham Krachaeng

Yala

5,633 m

9

Tham Nam Wang Si Thamma Sokarat

Nakhon Si Thammarat

5,400 m

10

Tham Chiang Dao

Chiang Mai

5,170 m

11

Tham Pha Phueng

Nan

4,750 m

12

Tham Pung Hung

Mae Hong Son

4,566 m

13

Tham Ban Nam Mut

Kanchanaburi

4,161 m

14

Tham Pha Mon

Mae Hong Son

4,050 m

15

Tham Khang Khao

Phitsanulok

4,022 m

16

Tham Le Stegodon

Trang

3,389 m

17

Tham Nok Nang En

Kanchanaburi

3,232 m

18

Tham Sua/Tham Lom

Mae Hong Son

3,075 m

19

Tham Phra Sai Ngam

Phitsanulok

3,026 m

20

Tham La-ong

Nan

2,969 m

Longest Cave List
<<
Longest Caves in Thailand

Thailand Cave Database and Cave Mapping

231

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

232

20 Deepest Caves:
1

Tham Pha Phueng

Nan

476 m

2

Tham Pha Daeng

Chiang Mai

293 m

3

Tham Sra Kaeo

Krabi

239 m

4

Tham Ban Luang

Chiang Mai

207 m

5

Tham Hub Pha Khao

Chiang Mai

200 m

6

Tham Song Hong

Nakhon Si Thammarat

198 m

7

Tham Ya Wua Yai/Tham Phet

Phang Nga

190 m

8

Tham Sui Tang

Chiang Mai

189 m

9

Tham Rai Phin

Nan

178 m

10

Tham Lom-Tham Nam System

Chiang Mai

176 m

11

Tham Huai Poen

Nan

175 m

12

Ma Phong Sui Tang

Chiang Mai

167 m

13

Tham Pha Phuek

Mae Hong Son

166 m

14

Tham Pakarang/Tham Hoo Yai

Mae Hong Son

163 m

15

Tham Turakit Maiset

Kanchanaburi

157 m

16

Pigs Play in the Mud Cave

Chiang Mai

150 m

17

Tham Mae Lana

Mae Hong Son

150 m

18

Tham Nam Long Lu

Phitsanulok

138 m

19

Tham Nam Tok Nam Poen

Nan

138 m

20

Tham Phra Wattanaram

Khon Kaen

136 m

Deepest Cave List
<<
Deepest Caves in Thailand
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In north-eastern Thailand there are no limestone caves, but there are caves in the calcareous sandstones.

20 Longest Sandstone Caves:
1

Tham Patihan

Ubon Ratchathani

776 m

2

Tham Din Phieng

Nong Khai

550 m

3

Tham Mued

Ubon Ratchathani

482 m

4

Tham Phou Pom 1

Ubon Ratchathani

284 m

5

Tham Nam Lot

Ubon Ratchathani

181 m

6

Tham Seri Thai

Sakon Nakhon

150 m

7

Air Raid Shelter Cave No. 1

Phitsanulok

150 m

8

Tham Ghia

Ubon Ratchathani

133 m

9

Tham Cham Pha Tong

Sakon Nakhon

120 m

10

Tham Phu Phanom Di 8

Ubon Ratchathani

110 m

11

Tham Chang

Mukdahan

100 m

12

Tham Nam Tok Saeng Chan

Ubon Ratchathani

100 m

13

Tham Wat Sila At

Chaiyaphum

90 m

14

Air Raid Shelter Cave No. 2

Phitsanulok

85 m

15

Tham Pha

Sakon Nakhon

72 m

16

Tham Din Pieng

Udon Thani

68 m

17

Tham Klong

Phetchabun

46 m

18

Tham Nam

Phetchabun

45 m

19

Tham Phu Phanom Di 7

Ubon Ratchathani

43 m

20

Tham Phu Phanom Di 9

Ubon Ratchathani

41 m

Tham Maa/Tham Yang in Nan is formed in conglomerate and is 2,371 m long and 114 m deep. This is the
12th longest conglomerate cave in the world.

Thailand Cave Database and Cave Mapping

233

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

234

Limestone Caves
per Province:
Kanchanaburi

549

Krabi

448

Nakhon Si Thammarat

387

Mae Hong Son

384

Chiang Mai

374

Tak

241

Nan

214

Surat Thani

200

Loei

195

Satun

162

Phetchabun

155

Chumphon

140

Chiang Rai

132

Saraburi

128

Lopburi

127

Phang Nga

121

Chaiyaphum

108

Phitsanulok

106

Khon Kaen

99

Phatthalung

92

Lampang

88

Uthai Thani

88

Trang

86

Lamphun

83

Prachuap Khiri Khan

81

Nakhon Sawan

79

Nakhon Ratchasima

74

Phetchaburi

74

Nong Bua Lam Phu

70

Ratchaburi

66

Chanthaburi

64

Songkhla

62

Yala

52

Sa Kaeo

47

Chonburi

33

Phayao

32

Sukhothai

32

Phrae

31

Uttaradit

29

Rayong

22

Suphanburi

18

Kamphaeng Phet

15

Ranong

10

Prachinburi

9

Trat

5

Chachoengsao

4

Chainat

4

Phuket

4

Surin

3

Nakhon Pathom

2

Narathiwat

2

Phichit

2

Nakhon Nayok

1

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

Sandstone Caves
per Province:

How many caves are there
in Thailand?

Ubon Ratchathani

140

In 1982 Heinrich Kusch published a list of 94

Udon Thani

95

caves in Thailand which he had visited between 1973

Sakon Nakhon

55

and 1978 (Kusch 1982). In John Dunkley’s 1995 book

Mukdahan

46

Bueng Kan

45

Kalasin

31

3,055 sites and this had increased to 5,000 in 2015

Amnat Charoen

17

and in May 2021 has over 6,100 entries.

Yasothon

16

Nong Khai

14

Nakhon Phanom

10

Sisaket

8

Roi Et

7

Buriram

1

Mahasarakham

1

“Caves of Thailand” 2,045 caves are listed and the
1997 addendum took the total to 1997 (Dunkley 1995,
1997). The author started his database in 2007 with

Some karst areas in Thailand which have been extensively searched for caves are
Area

Province

No. of Caves

Area (km2)

Caves/km2

Khao Khayam

Krabi

69

3

23.0

Khao Tham Erawan

Lopburi

28

3

9.3

Nam Nao National Park

Phetchabun

51

8

6.4

Khun Thale

Nakhon Si Thammarat

47

10

4.7

Doi Chiang Dao Wildlife Sanctuary

Chiang Mai

62

20

3.0

Thung Salaeng Luang National Park Phitsanulok

54

30

1.8

Doi Phukha National Park

140

80

1.7

Nan

(Sidisunthorn et al. 2006) gives an estimate of 18% of the land area of Thailand being karst, which with the
country covering 513,120 km2 (Wikipedia 2021) equates to 92,360 km2 of karst. Based on the areas that have
been extensively explored for caves, a very conservative value for cave density is 2 caves/km2 and using this
value there would be at least 200,000 caves in Thailand.
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เทคโนโลยีีการสำำ�รวจถ้ำำ��
ในระบบ ๓ มิิติิ

นายภััณฑรัักษ์์ ชาญณรงค์์ และนางสาววัันเพ็็ญ อ่่วมใจบุุญ

่ ามารถใช้ติดตามการ
การศึกษา สำ�รวจ จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ภายในถ้ำ�เป็นสิ่งทีส
เปลี่ยนแปลงสภาพของถ้ำ�ได้ เนื่องจากการสำ�รวจทำ�แผนที่ถ้ำ�ทุกครั้งจะต้องมีการ
ถ่ายภาพ บันทึกข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบติดตามผลการเปิดให้
่ วถ้ำ�ได้อย่างดีทส
่ ตกต่างกัน
ท่องเทีย
ี่ ด
ุ ถ้ำ�แต่ละถ้ำ�มีลก
ั ษณะโดดเด่นและความสำ�คัญทีแ
ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจใช้ถ้ำ�ต่างกันออกไปด้วย การสำ�รวจเพื่ อจัดทำ�แผนผังถ้ำ�
จะช่วยสนับสนุนตัดสินใจว่า ควรกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�ไปในทิศทางใด
เช่น ถ้ำ�เพื่ อการท่องเที่ยว หรือถ้ำ�เพื่ องานการศึกษาวิจัยเท่านั้น
การสำำ�รวจถ้ำำ��มีีหลายระดัับ ตั้้�งแต่่การเข้้าสำำ�รวจเพื่่�อ
ได้้มาเพีียงค่่าตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง และที่่�ผ่่านมา แต่่เดิิมกรม
ทรััพยากรธรณีีได้้ทำำ�การสำำ�รวจจััดทำำ�แผนผัังถ้ำำ�� แบบ 2 มิิติิ
เท่่านั้้�น ด้้วยวิิธีี Tape and Compass Method เมื่่อ� เทีียบกัับ
ระดัับมาตรฐานการสำำ�รวจของสมาคมวิิจัยั ถ้ำำ��ประเทศอัังกฤษ
(BCRA, 2002) อยู่่�ที่่�ระดัับ 5 ปััจจุุบัันกรมทรััพยากรธรณีี
พััฒนาการสำำ�รวจถ้ำำ��โดยใช้้เทคโนโลยีีการสำำ�รวจถ้ำำ��ในระบบ
3 มิิติิ ด้้วยเครื่่�องมืือสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์
(3D Laser Scanner) เพื่่�อจััดทำำ�แผนผัังถ้ำำ��แบบ 3 มิิติิ
ซึ่่�งจะอยู่่�ในระดัับการสำำ�รวจระดัับที่่�สููงสุุด

เครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วย
แสงเลเซอร์์ (3D Laser Scanner)
เครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ และอุุปกรณ์์
มีีการทำำ�งานด้้วยระบบเก็็บข้้อมููลความเร็็วสููง สามารถ
สแกนข้้อมููลพร้้อมถ่่ายภาพคมชััด ระดัับ HDR ในเวลาไม่่ถึงึ
2 นาทีี ด้้วยเทคโนโลยีีการสแกนซ้ำำ�� สามารถลบวััตถุุ
เคลื่่�อนไหวอััตโนมััติิและมีีระบบ Visual Inertial System
(VIS) สำำ�หรัับการสำำ�รวจข้้อมููลแบบต่่อเนื่่�อง โดยตััวเครื่่�อง
สแกนวััตถุุ 3 มิิติด้ิ ว้ ยแสงเลเซอร์์ ยี่่�ห้อ้ Leica รุ่่�น RTC360
(กรมทรััพยากรธรณีีใช้้ในงานสำำ�รวจ) มีีส่ว่ นประกอบดัังนี้้�

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

เครื่่�องสแกนวััตถุุแบบ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ และอุุปกรณ์์ ประกอบด้้วย 1) ตััวเครื่่�อง Scan 2) ขาตั้้�งเครื่่�อง Scan
3) USB Leica จำำ�นวน 2 อััน 4) กระเป๋๋ากัันกระแทก 5) ถ่่านชาร์์จ จำำ�นวน 2 ก้้อน 2 ชุุด 6) เครื่่�องควบคุุมการทำำ�งาน
ของเครื่่�องสแกนวััตถุุแบบ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ แบบไร้้สาย 7) เครื่่�องประมวลผลข้้อมููล 3 มิิติิในสำำ�นัักงาน 8) เครื่่�อง
ประมวลผลข้้อมููล 3 มิิติิในสนาม 9) โปรแกรมประมวลผลข้้อมููล 3 มิิติิ (โปรแกรม Cyclone 3D) และ 10) แอปพลิิเคชััน
Leica Cyclone FIELD 360 ในเครื่่�องประมวลผลเบื้้�องต้้นแบบพกพา (รููปที่่� 1 และ 2)

USB Leica

ตัวเครื่อง Scan

ถ่่านชาร์์จ

กระเป๋๋ากัันกระแทก

� ง Scan
ขาตั้้�งเครื่่อ

� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ (3D Laser Scanner)
รููปที่่� 1 องค์์ประกอบหลัักของเครื่่อ
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รููปที่่� 2 ลัักษณะจำำ�เพาะของ
เครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิ
ด้้วยแสงเลเซอร์์

หลัักการทำำ�งานและวิิธีีการใช้้งานเครื่่�อง
การสำำ�รวจด้้วยเครื่่อ� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้ิ ว้ ยแสงเลเซอร์์
มีีหลัักการทำำ�งานคืือ ตััวเครื่่อ� งจะเป็็นตัวั กำำ�เนิิดแสงเลเซอร์์
และส่่งไปยัังวััตถุุเป้้าหมายทางด้้านหน้้า เมื่่�อแสงเลเซอร์์
กระทบวััตถุุ จากนั้้�นจะสะท้้อนกลัับมายัังตััวเครื่่�อง และ
เครื่่�องจะทำำ�การประมวลหาระยะห่่างระหว่่างตััวกล้้องกัับ
วััตถุุเป้้าหมาย แล้้วแปลงข้้อมููลดัังกล่่าวให้้อยู่่�ในรููปของ
กลุ่่�มข้้อมููลที่แ่� สดงคุุณสมบัติั ขิ องวััตถุทีุ่ เ่� รีียกว่่า จุุดพิกัิ ดั Point
Cloud (x, y, z) ซึ่่�งในแต่่ละจุุดจะมีีค่่าไม่่ซ้ำำ��กััน โดยข้้อมููล
ที่่�ได้้จะมีีรููปทรงอิิสระตามรููปทรงของวััตถุุที่่�สแกน (รููปที่่� 3)
ตััวอย่่างไฟล์์นามสกุุลของ Point Cloud ได้้แก่่ นามสกุุล
E57 LAS PTX และ PTS

� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิ
ภาพที่่ไ� ด้้จากเครื่่อ
ด้้วยแสงเลเซอร์์

การสำำ�รวจด้้วยเทคนิิควิิธีีนี้้� นิิยมใช้้กัันมากในปััจจุุบััน
เนื่่�องจากได้้รัับการพััฒนาจนมีีประสิิทธิิภาพสููง สามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างรวดเร็็ว ข้้อมููลมีีความละเอีียดสููง และสามารถ
ถ่่ายภาพได้้เสมืือนจริิง จึึงเหมาะสำำ�หรัับนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
กัับงานต่่างๆ ได้้อย่่างหลากหลาย ตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้งานได้้
มากขึ้้น� กว่่าเทคนิิควิธีิ กี ารเดิิมๆ ตััวอย่่างการใช้้งานเครื่่อ� งมืือ
ที่่�ประยุุกต์์เข้้ากัับงานต่่างๆ ได้้แก่่ การสำำ�รวจด้้านธรณีี
พิิบััติิภััย การสำำ�รวจเพื่่�อติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นที่่�
งานออกแบบอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง เป็็นต้้น

ข้้อมููลจุุด Point Cloud

� ะว้้า จัังหวััดกาญจนบุุรีี ด้้วยเครื่่อ
� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้ว
รููปที่่� 3 ตััวอย่่างข้้อมููลที่ไ่� ด้้จากการสำำ�รวจถ้ำำ�ล
้ ยแสงเลเซอร์์
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เครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้ว
้ ยแสงเลเซอร์์
กัับงานสำำ�รวจถ้ำำ��
เครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ (Leica รุ่่�น
RTC360) ถููกเลืือกนำำ�มาใช้้ในงานสำำ�รวจถ้ำำ�� เนื่่อ� งจากสามารถ
เก็็บข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ (พร้้อมทั้้�ง
สามารถถ่่ายภาพได้้เสมืือนจริิง) จึึงช่่วยประหยััดเวลาใน
การทำำ�งาน ลดข้้อจำำ�กัดั และอุุปสรรคสำำ�คัญ
ั ในการสำำ�รวจถ้ำำ��
ซึ่่�งต้้องทำำ�งานแข่่งกัับเวลาเพราะสภาพอากาศในถ้ำำ�� ไม่่
เอื้้อ� อำำ�นวยต่่อการทำำ�งานเป็็นระยะเวลานานๆ อีีกทั้้�งเครื่่อ� งมืือ
ค่่อนข้้างเบาเมื่่�อเทีียบกัับรุ่่�นอื่่�นๆ และเครื่่�องมีีระบบการ
แก้้ค่า่ ระดัับอััตโนมััติจึึิ งไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งตั้ง้� ระดัับ ซึ่่ง� เหมาะกัับ
งานถ้ำำ��ที่่�มีีพื้้�นขรุุขระและพื้้�นต่่างระดัับ
เทคนิิคการสำำ�รวจเก็็บข้้อมููลคืือ กล้้องเปรีียบเสมืือน
ดวงตาของผู้้�สำ�ำ รวจ กล่่าวคืือตาเห็็นภาพด้้านหน้้ากล้้องเช่่นใด
กล้้องก็็สามารถตรวจจัับวััตถุไุ ด้้เสมืือนกัับที่ต่� ามองเห็็นเช่่นนั้้น�
และสามารถเก็็บข้้อมููลได้้รอบทิิศทางทั้้�ง 360 องศาในแนวราบ
มีีส่่วนที่่�เป็็นจุุดบอดของการเก็็บข้้อมููลคืือ การเก็็บข้้อมููลใน
แนวดิ่่�งบริิเวณใต้้ฐานตััวเครื่่�อง เนื่่�องจากติิดขาตั้้�งกล้้อง
(หมุุนได้้ 300 องศา) ดัังรููปที่่� 4 แต่่ปัญ
ั หานี้้�สามารถแก้้ไขได้้
โดยการเก็็บข้้อมููลแบบเหลื่่อ� มซ้้อนทัับกัันในแต่่ละจุุดสำำ�รวจ
ทั้้�งนี้้�ควรมีีการเหลื่่�อมกัันมากกว่่าร้้อยละ 75 เพื่่�อความ
ถููกต้้องแม่่นยำำ�ของข้้อมููล และลดความคลาดเคลื่่อ� นที่่อ� าจจะ

เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ทำำ�การเชื่่อ� มต่่อข้้อมููลในกระบวนการประมวลผล
ในคอมพิิวเตอร์์
ระดัับความละเอีียดของข้้อมููล Point Cloud จะถููก
กำำ�หนดให้้แตกต่่างกัันไปตามวััตถุุประสงค์์ของงาน และ
ลัักษณะของพื้้�นที่่� เช่่น โถงถ้ำำ�� มีีลักั ษณะธรณีีวิทิ ยาโครงสร้้าง
ที่่น่� า่ สนใจ หรืือมีีประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่ห� ลากหลายและสวยงาม
อาจกำำ� หนดเป็็นระดัับความละเอีีย ดที่่�ปานกลางถึึง สููง
(รููปที่่� 5) ส่่วนบริิเวณใดที่ไ่� ม่่พบจุุดโดดเด่่น หรืือสภาพพื้้�นที่่�
ไม่่แตกต่่างกััน อาจกำำ�หนดให้้อยู่่�ในระดัับความละเอีียดให้้
เป็็นหยาบ
ความหนาแน่่ นข องจำำ�น วนจุุ ด สำำ� รวจ กำำ� หนดให้้
เหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่� อาจมีีระยะห่่างในบริิเวณที่่�กล้้อง
สามารถเก็็บข้้อมููลได้้ครบ เช่่น บริิเวณที่่�เป็็นโถงโล่่ง หรืือ
เป็็นแนวยาวไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวาง และอาจตั้้�งจุุดเก็็บข้้อมููลถี่่�
มากขึ้้�นในบริิเวณที่่�มีีโพรงและมีีข้้อมููลถ้ำำ��ที่่�น่่าสนใจ
ความสว่่างของแสงไฟควรเหมาะสมและเพีียงพอ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ไม่่มากหรืือน้้อยจนเกิินไป เพราะแสงสว่่าง
มีีผลอย่่างมากกัับคุุณภาพข้้อมููล ซึ่่�งต้้องให้้ได้้สีีเสมืือนจริิง
มากที่่�สุุด

� งที่่ห
� ายไปเนื่่อ
� งจากติิดขาตั้้�งกล้้อง
รููปที่่� 4 ตััวอย่่างข้้อมููลบริิเวณใต้้ฐานตััวเครื่่อ

�������������������� �������������
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ขั้�น
้ ตอนการสำำ�รวจ
การสำำ�รวจภาคสนามด้้วยเครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิ
ด้้วยแสงเลเซอร์์ มีีแผนภาพแสดงการทำำ�งาน ดัังรููปที่่� 6 - 8
และขั้้�นตอนโดยสัังเขป ดัังนี้้�

Point) สำำ�หรัับการสำำ�รวจ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นตำำ�แหน่่งอ้้างอิิง
พิิกัดั (x, y, z) ต่่อไป ทั้้�งนี้้� ตำำ�แหน่่งเป้้าดัังกล่่าวต้้องสััมพันธ์
ั ์
กัับกล้้องสำำ�รวจและอยู่่�ในระยะรััศมีีที่่�ต้้องการเก็็บข้้อมููล
(ตำำ�แหน่่งกล้้องสำำ�รวจและวััตถุทีุ่ สน
่� ใจ ต้้องมีีระยะห่่างระหว่่าง
0.50 - 130 เมตร ตามคุุณสมบััติิของเครื่่�องมืือ)

1. ตั้ง้� วางกล้้องสำำ�รวจในตำำ�แหน่่งที่่กำ� ำ�หนด พร้้อมทั้้�ง
ตั้้ง� เป้้าสำำ�รวจอย่่างน้้อย 4 จุุด เพื่่อ� ใช้้เป็็นจุดค
ุ วบคุุม (Control

2. จัั ด วางระบบส่่ อ งสว่่ า งให้้ ค รอบคลุุ ม และให้้ มีี
แสงสว่่างเพีียงพอในจุุดที่่�จะดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููล

� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้ว
รููปที่่� 5 ข้้อมููลที่ไ่� ด้้จากเครื่่อ
้ ยแสงเลเซอร์์

� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์
รููปที่่� 6 แผนภาพแสดงการทำำ�งานของเครื่่อ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

4. ในกรณีีที่่�เปิิดใช้้ระบบ VIS เมื่่�อดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
แล้้วเสร็็จในตำำ�แหน่่งใดๆ ผู้้�ใช้้สามารถเชื่่�อมต่่อชุุดข้้อมููล
Point Cloud ดัังกล่่าว เข้้ากัับข้้อมููลสำำ�รวจชุุดอื่น่� ๆ ที่อ่� ยู่่ใ� กล้้เคีียง
แบบอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�และ
ความสมบููรณ์์ของการเก็็บข้้อมููลในเบื้้�องต้้นได้้ทัันทีี
5. ดำำ�เนิินการเคลื่่อ� นย้้ายกล้้องและปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอน
ที่่� 1 - 4 ตามลำำ�ดัับซ้ำำ��ๆ จนกว่่าจะแล้้วเสร็็จ
ขั้้�นตอนการประมวลผลข้้อมููล
รููปที่่� 7 การวางเป้้า

� งมืือ
รููปที่่� 8 การทำำ�งานระหว่่างวางเครื่่อ

3. ตั้้�งค่่าการเก็็บข้้อมููลงาน (Job) สำำ�หรัับการสำำ�รวจ
และจััดเก็็บข้้อมููล พร้้อมทั้้�งตั้้�งค่่าความละเอีียดที่่�ต้้องการ
ที่่�หน้้าจอตััวเครื่่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ หรืือ
ตั้้�งค่่าผ่่านเครื่่�องประมวลผลแบบพกพาที่่�เชื่่�อมต่่อระบบ
เรีียบร้้อยแล้้ว จากนั้้�น ให้้ใช้้คำำ�สั่่�งเริ่่�มปฏิิบััติิงาน (Start)
ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการสำำ�รวจจะอยู่่ใ� นรููปของ Point Cloud และ
รููปถ่่าย ตามลำำ�ดัับ และสามารถเก็็บข้้อมููลสำำ�รวจเพิ่่�มเติิมใน
รููปของวิิดีีโอและรููปถ่่าย สามารถสั่่�งงานผ่่านแอปพลิิเคชััน
บนเครื่่�องประมวลผลแบบพกพา ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวจะถููก
ฝัังลงในตำำ�แหน่่งสำำ�รวจนั้้�นๆ แบบอััตโนมััติิ
�������������������� �������������

โปรแกรม Leica Cyclone Register 360 เป็็นโปรแกรม
สำำ�หรัับใช้้ในการลงทะเบีียน (Registration) หรืือต่่อข้้อมููล
สแกน (Point Cloud) สามารถต่่อข้้อมููลสแกนได้้ทั้้�งแบบ
ใช้้เป้้า (Target) หรืือต่่อข้้อมููลแบบอััตโนมััติิ (Cloud to Cloud)
พร้้อมทั้้�งตรวจสอบความแม่่นยำำ�ของการต่่อข้้อมููลได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพ และสามารถนำำ�เข้้าข้้อมููลจุุดควบคุุม (Control
Point) เพื่่อ� กำำ�หนดค่่าพิิกัดอ้
ั า้ งอิิงให้้กับั ข้้อมููล Point Cloud
ซึ่่�งจะช่่วยในการควบคุุมความคลาดเคลื่่�อนที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การต่่อข้้อมููลข้้างต้้น นอกจากนี้้�ยัังสามารถเผยแพร่่ข้้อมููล
ดัังกล่่าวให้้ผู้้�ใช้้งานทั่่�วไป สามารถดููภาพ พร้้อมทั้้�งวััดระยะ
และใส่่ Hyperlink บนโปรแกรม Internet Explorer ได้้
โปรแกรมนี้้�มีีหลัักการทำำ�งานง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน ในส่่วน
ของขั้้�นตอนการทำำ�งานมาพร้้อมกัับคำำ�แนะนำำ� และมีีระบบ
การลงทะเบีียนอััตโนมััติิ จึึงช่่วยประหยััดเวลาและทำำ�งาน
ได้้รวดเร็็วขึ้้�น
การใช้้งานโปรแกรม Leica Cyclone Register 360
มีีรููปแบบการใช้้งาน 4 ขั้้�นตอนหลััก คืือ
1. การนำำ�เข้้า (Import)
2. การตรวจสอบและปรัับค่่าข้้อมููล (Review and
Optimize)
3. การสรุุปและจััดรููปแบบข้้อมููล (Finalize)
4. การรายงานผล (Report)
ภาพหน้้าจอหลัักของโปรแกรมแสดงดัังรููปที่่� 9
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รููปที่่� 9 หน้้าจอหลัักโปรแกรม Leica Cyclone Register 360 ประกอบด้้วย 1. การเปิิดโฟลเดอร์์ 2. การปิิดโฟลเดอร์์
3. การเพิ่่� มเวอร์์ชั่่�นโปรเจกต์์ 4. การตั้้�งค่่า 5. การสร้้างการจััดเก็็บ 6. การช่่วยเหลืือ 7. ข้้อมููลโปรแกรม 8. การนำำ�เข้้าข้้อมููล
9. ขั้้�นตอนการตรวจสอบและปรัับค่่าข้้อมููล 10. การประมวลผลสมบููรณ์์ 11. การแสดงผลรายงาน

ผลการสำำ�รวจผัังถ้ำำ��แบบ 3 มิิติบริ
ิ ิเวณถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
ผลการสำำ�รวจและจััดทำำ�แผนผัังถ้ำำ�� แบบ 3 มิิติิ ด้้วยเครื่่อ� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้ิ ว้ ยแสงเลเซอร์์ บริิเวณถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำ�น
ำ� างนอน
สามารถดำำ�เนิินการได้้ระยะทางรวมทั้้�งสิ้้�น 800 เมตร จากปากถ้ำำ��ถึงึ โถงที่่� 3 ซึ่่ง� สามารถนำำ�ออกข้้อมููลออกมาได้้หลายแบบ
ดัังตารางที่่� 1 โดยประกอบด้้วยรายละเอีียดข้้อมููลดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จุุดอ่่านข้้อมููลทั้้�งสิ้้�น 568 จุุดในระยะทาง 800 เมตร
เส้้นเชื่่�อมจุุดอ่่านข้้อมููลรวม 681 เส้้น
จำำ�นวนค่่าจุุดแสดงข้้อมููลรวมทั้้�งสิ้้น� 18,476,759,754 จุุด (ขึ้้น� อยู่่�กับั การเลืือกระดัับความละเอีียดในการสแกน)
ค่่าความคลาดเคลื่่�อนการเชื่่�อมต่่อกลุ่่�มข้้อมููล 0.003%
การทัับซ้้อนของข้้อมููล 76%
การเชื่่�อมต่่อแต่่ละจุุดข้้อมููล 0.002 เมตร
ความแข็็งแรงของข้้อมููล 71%
ค่่าความคลาดเคลื่่�อนของเป้้าพิิกััด 0.003 เมตร
สามารถเลืือกรููปแบบการนำำ�เสนอแผนผัังได้้ 5 รููปแบบ
สามารถเลืือกนำำ�เสนอในรููปแบบผัังถ้ำำ��แบบ 2 มิิติิได้้ หรืือเป็็นภาพตััดขวางได้้ 3 แกน
สามารถนำำ�เสนอในรููปแบบของรายงานได้้

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้ว
ตารางที่่� 1 ผลข้้อมููลที่ไ่� ด้้จากการสำำ�รวจถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน ด้้วยเครื่่อ
้ ยแสงเลเซอร์์

รายละเอียดผลการสำ�รวจ

1. สามารถแสดงจุุดวางเครื่่�องอ่่านข้้อมููล

2. ปรัับทิิศทางการแสดงโครงสร้้างผััง

3. สามารถนำำ�จุุดอ่่านข้้อมููลออกและเลืือกรููปแบบ 4. สามารถนำำ�จุุดอ่่านข้้อมููลออกและเลืือกรููปแบบ
การนำำ�เสนอแผนผััง รููปแบบ Color by Bundle
การนำำ�เสนอแผนผััง รููปแบบ Hue/Intensity Map

5. สามารถนำำ�จุุดอ่่านข้้อมููลออกและเลืือกรููปแบบ 6. สามารถนำำ�จุุดอ่่านข้้อมููลออกและเลืือกรููปแบบ
การนำำ� เสนอแผนผัั ง รูู ป แบบ Color from
การนำำ� เสนอแผนผัั ง รูู ป แบบ Gray Scale
Scanner
Intensity Map

7. สามารถนำำ�จุุดอ่่านข้้อมููลออกและเลืือกรููปแบบ 8. สามารถดููรายละเอีียดภายในถ้ำำ��แต่่ละจุุดได้้
การนำำ�เสนอแผนผััง รููปแบบ Color by Setup
�������������������� �������������
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รายละเอียดผลการสำ�รวจ

9. ส ามารถตรวจสอบค่่ า พิิ กัั ด ตามตำำ� แหน่่ ง 10. สามารถตรวจสอบค่่าความสููงภายในถ้ำำ��ในจุุด
ที่่�ต้้องการได้้
ที่่�ต้้องการทราบค่่าได้้

11. สามารถเลืือกนำำ�เสนอในรููปแบบผัังถ้ำำ��แบบ 2 มิิติไิ ด้้ 12. สามารถเลืือกนำำ�เสนอในรููปแบบผัังถ้ำำ��แบบ 2 มิิติไิ ด้้
หรืือเป็็นภาพตััดขวางในแนวแกน Z
หรืือเป็็นภาพตััดขวางในแนวแกน Y

13. สามารถเลืือกนำำ�เสนอในรููปแบบผัังถ้ำำ��แบบ 2 มิิติไิ ด้้ 14. สามารถเลืือกนำำ�เสนอในรููปแบบผัังถ้ำำ��แบบ 2 มิิติไิ ด้้
หรืือเป็็นภาพตััดขวางในแนวแกน X
หรืือเป็็นภาพตััดขวางแต่่ละจุุดได้้

เปรีียบเทีียบการสำำ�รวจเพื่่� อจััดทำำ�แผนผัังถ้ำำ��แบบ 2 มิิติิ และ 3 มิิติิ
การสำำ�รวจถ้ำำ��โดยปกติิแล้้ว หากแบ่่งตามมาตรฐานการสำำ�รวจมีีหลายเกรด การสำำ�รวจตั้้�งแต่่เกรด 1 - 6 ด้้วยวิิธีีการ
วััดระยะ (Tape and Compass Method) ซึ่่ง� เบื้้�องต้้นจะออกมาได้้เป็็นรููปแบบถ้ำำ�� แบบ 2 มิิติิ และเกรดที่่สูู� งสุุดคืือใช้้เครื่่อ� งมืือ
ระดัับสููง ซึ่่ง� เครื่่อ� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้ิ ว้ ยแสงเลเซอร์์ อยู่่ใ� นระดัับเกรด X ทั้้�งนี้้�สามารถเปรีียบเทีียบการทำำ�งานในการสำำ�รวจได้้
ดัังตารางที่่� 2

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติิด้ว
ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบการสำำ�รวจถ้ำำ�� ด้้วยวิิธีีวััดระยะ และด้้วยเครื่่อ
้ ยแสงเลเซอร์์

หัวข้อ
การสำ�รวจ

การสำ�รวจถ้ำ�แบบ ๒ มิติ

การสำ�รวจถ้ำ�แบบ ๓ มิติ

1. อุุปกรณ์์นิิรภััย • การสำำ�รวจถ้ำำ�ทุ
� ุกครั้้�งจะต้้องสวมหมวกนิิรภััย • การสำำ�รวจถ้ำำ�ทุ
� ุกครั้้�งจะต้้องสวมหมวกนิิรภััย
ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
2. อุุปกรณ์์
ให้้แสงสว่่าง

• อุุปกรณ์์ให้้แสงสว่่างจะต้้องมีีอย่่างน้้อย 3 ชุุด • อุุปกรณ์์ให้้แสงสว่่างจะต้้องมีีอย่่างน้้อย 3 ชุุด
ได้้แก่่ ไฟหลััก ไฟสำำ�รอง และไฟฉุุกเฉิิน ต้้องเตรีียม
ได้้แก่่ ไฟหลััก ไฟสำำ�รอง และไฟฉุุกเฉิิน ต้้องเตรีียม
แบตเตอรี่่� หลอดไฟสำำ�รอง ให้้เพีียงพอและ
แบตเตอรี่่� หลอดไฟสำำ�รอง ให้้เพีียงพอและ
สำำ�รองอย่่างน้้อยหนึ่่�งเท่่าเสมอ
สำำ�รองอย่่างน้้อยหนึ่่�งเท่่าเสมอ
• การวางไฟให้้แสงสว่่างเพีียงพอต่่อการสแกน

3. จำำ�นวนคน

• การสำำ�รวจถ้ำำ��จะต้้องเข้้าอย่่างน้้อย 4 คน
• การสำำ�รวจถ้ำำ��จะต้้องเข้้าอย่่างน้้อย 2 คน
1. สำำ�หรัับการจดบัันทึึกข้้อมููล
1. สำำ�หรัับการวางเป้้า จดบัันทึึกข้้อมููล และ
2. สำำ�หรัับอ่่านเข็็มทิิศและเครื่่�องวััดมุุมดิ่่�ง
วางระบบไฟ
3. สำำ�หรัับทำำ�หมุุดสำำ�รวจและวััดระยะทาง
2. สำำ�หรัับการเคลื่่�อนย้้ายเครื่่�องสแกน
4. สำำ�หรัับถ่่ายภาพ ซึ่่ง� ถ้้าคนใดคนหนึ่่ง� ไม่่พร้อ้ ม หมายเหตุุ การเข้้าถ้ำำ��ทุุกครั้้ง� จะต้้องบอกกัับเพื่่อ� น หรืือคนรู้้�จััก
ที่่แ� น่่ใจว่่า เมื่่อ� คณะสำำ�รวจยัังไม่่กลัับมาตามกำำ�หนด
จะต้้องกลัับออกมาทั้้�งหมด มิิฉะนั้้�นจะเป็็น
จะต้้องหาคนตามไปช่่วยเหลืือได้้ ต้้องแจ้้งถึึงถ้ำำ��
ภาระกัับเพื่่�อนร่่วมทีีมทัันทีี

ที่่�เข้้าสำำ�รวจ ใช้้เวลาสำำ�รวจนานเท่่าใด ที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุดคืือ จะกลัับออกมาเมื่่�อใด

หมายเหตุุ การเข้้าถ้ำำ��ทุุกครั้้ง� จะต้้องบอกกัับเพื่่อ� น หรืือคนรู้้�จััก
ที่่แ� น่่ใจว่่า เมื่่อ� คณะสำำ�รวจยัังไม่่กลัับมาตามกำำ�หนด
เขาจะต้้องหาคนตามไปช่่วยเหลืือได้้ ต้้องแจ้้งถึึงถ้ำำ��
ที่่�เข้้าสำำ�รวจ ใช้้เวลาสำำ�รวจนานเท่่าใด ที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุดคืือ จะกลัับออกมาเมื่่�อใด

4. เครื่่�องมืือ
ในการสำำ�รวจ

•
•
•
•

เครื่่�องวััดมุุม
เครื่่�องวััดระยะ
สมุุดจดบัันทึึก
กล้้องถ่่ายภาพ

•
•
•
•

สมุุดจดบัันทึึก
กล้้องถ่่ายภาพ
เป้้าวาง
เครื่่อ� งสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้ิ ว้ ยแสงเลเซอร์์

สรุป ข้อดีของการสำ�รวจถ้ำ�ด้วยระบบ ๓ มิติ

การสำำ�รวจถ้ำำ��โดยใช้้เครื่่�องสแกนวััตถุุ ๓ มิิติิด้้วยแสงเลเซอร์์ที่่�มีีขนาดเล็็กและเบาต่่อการพกพา ทำำ�ให้้สะดวกในการ
ทำำ�งาน ช่่วยประหยััดเวลาและงบประมาณ เครื่่อ� งมืือสามารถบัันทึกึ ข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็ว ครบถ้้วน แม่่นยำำ�และมีีประสิิทธิภิ าพ
ข้้อมููลที่่�ได้้มีีรายละเอีียดเพีียงพอในการสนัับสนุุนการตััดสิินใจ และสามารถเลืือกรููปแบบการนำำ�เสนอข้้อมููลได้้หลากหลาย
รููปแบบตามความเหมาะสมและความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน
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ปริมาณถ้ำ� การจำ�แนกประเภท
และการประเมินคุณค่าถ้ำ�ในประเทศไทย
นางสาววัันเพ็็ญ อ่่วมใจบุุญ
ปริิมาณถ้ำำ��
ภายหลัังเหตุุการณ์์ช่่วย 13 ชีีวิิตทีีมหมููป่่าออกจาก
ถ้ำำ��หลวง จัังหวััดเชีียงราย กระแสความตื่่น� ตััวและความสนใจ
เรื่่อ� งถ้ำำ��ของประเทศไทยเพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างเห็็นได้้ชัดั นัักวิิชาการ
และบุุคคลทั่่�วไปมีีความต้้องการข้้อมููลเรื่่อ� งถ้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และมัักจะมีีข้้อคำำ�ถามกัันอยู่่�บ่่อยครั้้�ง นั่่�นก็็คืือถ้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�ใน
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนเท่่าใด บทความนี้้�เราจะชวนมาหา
คำำ�ตอบเรื่่�องนี้้�กััน รวมทั้้�งการจำำ�แนกประเภทของถ้ำำ�� และ
การประเมิินคุุณค่่าถ้ำำ�� ในประเทศไทยนั้้�นเป็็นอย่่างไร
ถ้ำำ��ที่่พบ
� ในประเทศไทยส่่วนใหญ่่เกิิดในเทืือกเขาหิินปููน
ที่่�มีลัี กั ษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์ กระจายตััวอยู่่�ทั่่ว� ทุุกภาค
โดยเฉพาะในภาคเหนืือ ภาคตะวัันตก และภาคใต้้ ภาคกลาง
มีีหิินปููนกระจายตััวอยู่่�เป็็นกลุ่่�มเล็็กๆ แต่่ยังั คงสามารถพบถ้ำำ��
ได้้เช่่นเดีียวกััน ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ นอกจากถ้ำำ��
ในหิินปููนแล้้ว ยัังสามารถพบได้้ในลัักษณะที่่�เป็็นเพิิงผา
ในหิินจำำ�พวกหิินทรายและหิินดิินดานด้้วยเช่่นเดีียวกััน
การรวบรวมข้้อมููลถ้ำำ��จากแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ พบว่่า
Martin Ellis นัักสำำ�รวจถ้ำำ��จากสมาคมถ้ำำ��วิิทยาของอัังกฤษ
รวบรวมข้้อมููลการสำำ�รวจถ้ำำ��ในประเทศไทยจากนัักสำำ�รวจถ้ำำ��

ชมรม สมาคม และหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ
ที่่�สำำ�คััญ โดยเผยแพร่่ข้้อมููลในเว็็บไซต์์ http://www.
thailandcaves.shepton.org.uk ปรากฏข้้อมููลถ้ำำ��ที่่�มีีระบุุ
พิิกััดตำำ�แหน่่งได้้จำำ�นวน 4,840 ถ้ำำ�� กรมทรััพยากรธรณีี
รวบรวมข้้อมููลการสำำ�รวจและจากเว็็บไซต์์ต่่างๆ ระบุุพิิกััด
ตำำ�แหน่่งได้้จำำ�นวน 2,608 ถ้ำำ�� สำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม มีีข้้อมููลแหล่่ง
ธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��จำำ�นวน 735 แหล่่ง ระบุุพิิกัดั ตำำ�แหน่่ง
ได้้จำำ�นวน 176 แหล่่ง กรมป่่าไม้้รวบรวมข้้อมููลถ้ำำ��ใน
เขตพื้้�นที่่�รับผิิ
ั ดชอบโดยระบุุพิิกัดั ตำำ�แหน่่งได้้จำำ�นวน 165 ถ้ำำ��
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช รวบรวมข้้อมููล
ถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิและวนอุุทยานจำำ�นวน 233 ถ้ำำ��
สามารถระบุุพิิกัดั ตำำ�แหน่่งได้้จำำ�นวน 98 ถ้ำำ�� กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่ง� รวบรวมข้้อมููลถ้ำำ��บกในพื้้�นที่่�ป่า่ ชายเลน
และถ้ำำ�� ใต้้น้ำ�ำ� จำำ�นวน 21 ถ้ำำ�� โดยไม่่ระบุุพิิกััดตำำ�แหน่่ง
กรมศิิลปากรจััดทำำ�ฐานข้้อมููลแหล่่งโบราณคดีีประเภทถ้ำำ��
และเพิิงผาในประเทศไทยมีีจำำ�นวน 556 แหล่่ง โดยระบุุ
พิิกััดตำำ�แหน่่งไว้้จำำ�นวน 166 แหล่่ง และกรมการท่่องเที่่�ยว
รวบรวมข้้อมููลแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�ที่่
� ร� ะบุุพิิกัดั ตำำ�แหน่่ง
ได้้จำำ�นวน 352 ถ้ำำ��

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

� ำ�แหน่่งถ้ำำ�� ที่่ส
� ามารถระบุุพิิกััดได้้ (ที่่ม
� าข้้อมููล: http://www.thailandcaves.shepton.org.uk)
แผนที่่ตำ
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ตารางแสดงข้้อมููลจำำ�นวนถ้ำำ�� จากแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ
จำ�นวนถ้ำ�

แหล่งข้อมูล

ระบุพิกัด

ไม่ระบุพิกัด

รวม

https://www.thailandcaves.shepton.org.uk

4,840

-

4,840

กรมทรััพยากรธรณีี

2,608

-

2,608

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

176

559

735

กรมป่่าไม้้

165

-

165

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัั นธุ์์�พืืช

98

135

233

-

21

21

กรมศิิลปากร

166

390

556

กรมการท่่องเที่่�ยว

352

-

352

กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง

จะเห็็นได้้ว่่าข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้จากแต่่ละแหล่่งนั้้�น
ไม่่เท่่ากััน ซึ่่�งอาจเป็็นเพราะอำำ�นาจหน้้าที่่� และภารกิิจของ
แต่่ละหน่่วยงานในการจััดทำำ�ข้อ้ มููล มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่่ต่� า่ งกัันไป
ดัั ง นั้้� น จึึงไม่่ น่่ า แปลกใจที่่� เ ราจะเห็็ น ว่่ า ข้้ อ มูู ล จากกลุ่่�ม
นัักสำำ�รวจถ้ำำ��มีจำี ำ�นวนมากกว่่าหน่่วยงานราชการ การค้้นหา
คำำ�ตอบว่่าถ้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�ในประเทศไทยมีีจำำ�นวนเท่่าใด ปััจจุุบััน
ยัังคงไม่่มีีคำำ�ตอบในเรื่่�องนี้้� และไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายนัักกัับการ
ค้้นหาคำำ�ตอบโดยการให้้นักั สำำ�รวจถ้ำำ��เข้้าสำำ�รวจในแต่่ละถ้ำำ��
เพื่่อ� ให้้ได้้ตัวั เลขมา เราคงต้้องใช้้ข้อ้ มููลทางวิิชาการที่่�มากพอ
ร่่วมกัับเทคโนโลยีีสมััยใหม่่เพื่่�อหาคำำ�ตอบนี้้� อย่่างไรก็็ดีี
ในขณะนี้้�มีข้ี อ้ มููลถ้ำำ��ในประเทศซึ่่ง� สามารถระบุุพิิกัดั ตำำ�แหน่่งได้้
มากถึึง 4,840 ถ้ำำ�� แต่่ทว่่าสิ่่�งสำำ�คััญที่่�มากกว่่าเรื่่�องของ
จำำ�นวนนั้้�นก็็คืือ เรามีีรายละเอีียดข้้อมููลในด้้านต่่างๆ เพื่่�อ
ใช้้ในการบริิหารจััดการหรืือการวางแผนเมื่่อ� เผชิิญเหตุุกรณีี
วิิกฤตมากพอหรืือไม่่
 	การจำำ�แนกประเภทถ้ำำ��
การจำำ� แนกประเภทถ้ำำ��ท างวิิ ช าการ มีี ก ารแบ่่ ง
หลายวิิธีี ได้้แก่่
1. แบ่่งตามลัักษณะการเกิิด เป็็นการแบ่่งที่่�เป็็น
ที่่�นิิยมในปััจจุุบััน ประกอบด้้วย

• ถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากการละลาย (Solutional Caves or
Karst Caves) เป็็นถ้ำำ�ที่่
� พบ
� ในหิินปููนเป็็นส่่วนใหญ่่
ซึ่่ง� มีีสมบััติิการละลายในน้ำำ�ที่่
� เ� ป็็นกรดตามธรรมชาติิได้้
และยัังสามารถพบได้้ในหิินชอล์์ก หิินโดโลไมต์์
หิินอ่่อน เกลืือหิิน และยิิปซััม
• ถ้ำำ��ลาวา (Lava Caves) เกิิดจากการระเบิิดของ
ภููเขาไฟที่่�พ่น่ ธารลาวาออกมา และเนื่่อ� งจากส่่วนบน
และส่่วนล่่างของธารลาวานั้้�นสััมผััสกัับอากาศและ
พื้้�นดิิน จึึงเย็็นตััวเร็็วกว่่าส่่วนกลางของลาวา ทำำ�ให้้
ด้้านบนและล่่างแข็็งตััวเป็็นหิินก่่อน ในขณะเดีียวกััน
ส่่วนกลางหรืือส่่วนในนั้้�นยัังมีีความร้้อนสููงกว่่าและ
ยัังเป็็นของเหลว (ที่่�มีก๊ี า๊ ซบางชนิิดออกมาด้้วย เช่่น
คาร์์บอนไดออกไซด์์) จึึงไหลสู่่�ที่่�ต่ำ��ต่
ำ ่อไป ทำำ�ให้้
บางส่่วนของธารลาวาเกิิดเป็็นช่่องว่่างตรงกลาง
มัักมีีรููปร่่างคล้้ายอุุโมงค์์ มีีผนัังค่่อนข้้างเรีียบ
กลายเป็็นถ้ำำ�� ในที่่�สุุด
• ถ้ำำ��ทูฟู า (Tufa Caves) ทููฟาเป็็นหิินที่่�เกิิดจากการ
ตกตะกอนทางเคมีีของน้ำำ��ที่่�มีีสารหิินปููน (CaCO3)
ละลายอยู่่�สููง มัักพบในบริิเวณพุุน้ำ��ร้
ำ อ้ นและพุุน้ำ�ำ� เย็็น
หรืือในบริิเวณอื่่น� ๆ ที่่�มีคี วามเข้้มข้้นของสารหิินปููน
เช่่น ชายฝั่่ง� ทะเล ทะเลสาบ หรืือลำำ�ห้ว้ ยบางแห่่ง

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

• ถ้ำำ��ทะเล  (Sea Caves) เกิิดจากพลัังงานคลื่่�นที่่�
กระแทกเข้้ากัับชายฝั่่�งทะเล (หรืือริิมทะเลสาบ
ขนาดใหญ่่) ที่่�เป็็นหน้้าผาหิินเป็็นเวลานานๆ จนทำำ�ให้้
ส่่วนที่่�อ่อ่ นหรืือแตกหัักง่่ายของหิินนั้้�นพัังทลายลงมา
จนเกิิดเป็็นโพรง ถ้ำำ��ประเภทนี้้�ส่ว่ นใหญ่่มีคี วามยาว
ไม่่มากเมื่่�อเทีียบกัับถ้ำำ��ในหิินปููน บางแห่่งจะทำำ�ให้้
เกิิดเป็็นสะพานธรรมชาติิได้้

• ถ้ำำ��แนวระนาบ (Horizontal Caves) ประกอบด้้วย
โถงถ้ำำ��ต่่างๆ ที่่�วางตััวในแนวระนาบหรืือใกล้้เคีียง
เช่่น ถ้ำำ�� รอยแยก (Fissure Caves) เกิิดจากรอยแยก
ของหิิน

• ถ้ำำ��กองหิินถล่่ม [Talus (Ta’les) Caves] เกิิดจาก
หิินหล่่นหรืือหิินถล่่มจากหน้้าผามากองรวมกัันแล้้ว
เกิิดช่่องว่่างขนาดต่่างๆ ภายใน

• ระบบถ้ำำ�� (Cave Systems) มีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่
ประกอบด้้วยโครงสร้้างลัักษณะต่่างๆ หลายอย่่าง

• ถ้ำำ��ที่่เ� กิิดจากแผ่่นดิินไหว (Earthquake Caves) เป็็น
ถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากการเคลื่่�อนตััวของหิินตามรอยเลื่่�อน
จึึงเกิิดเป็็นรอยแตกตามธรรมชาติิ ส่่วนใหญ่่มีี
ขนาดเล็็ก
• ถ้ำำ�� ธารน้ำำ�� แข็็ ง (Glacier Caves) เกิิดจาก
การละลายของธารน้ำำ��แข็็ง จนเป็็นโพรงหรืือโถงถ้ำำ��
อยู่่�ข้้างใน ส่่วนที่่�เป็็นถ้ำำ��น้ำำ��แข็็ง (Ice Caves) ที่่�เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทั่่�วๆ ไปนั้้�น ส่่วนใหญ่่มัักจะเป็็นถ้ำำ��
ในหิินแข็็ง เช่่น ถ้ำำ�ที่่
� เ� กิิดจากการละลายหรืือถ้ำำ�ล
� าวา
จะพบอยู่่�ในบริิเวณที่่�มีอี ากาศเย็็นจััดตลอดปีี จึึงทำำ�ให้้
เกิิดน้ำำ��แข็็งขึ้้�นภายใน (การเกิิดคล้้ายกัับการก่่อตััว
ของเกล็็ดน้ำำ�� แข็็งในช่่องแช่่แข็็ง) ในประเทศไทย
ไม่่มีีถ้ำำ��ประเภทนี้้�
� เ� กิิดในทะเลทราย
• ถ้ำำ��ดินิ (Soil Tubes) มัักเป็็นถ้ำำ�ที่่
เมื่่�อเกิิดน้ำำ��ป่่าไหลหลากจะทำำ�ให้้ดิินบางส่่วนถููกน้ำำ��
พััดพาออกไปทำำ�ให้้เกิิดเป็็นโพรงในดิิน
2. แบ่่งโดยใช้้ชนิิดของหิิน เช่่น ถ้ำำ��หิินปููน (หิินปููน
หิินโดโลไมต์์ หิินอ่่อน) ถ้ำำ��ยิิปซััม และถ้ำำ��ลาวา
3. แบ่่งโดยลัักษณะสััณฐานของถ้ำำ��  และรููปทรง
โครงสร้้างทางเรขาคณิิต (Morphology and Geometric
Structure) ประกอบด้้วย
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• ถ้ำำ��แนวตั้้�ง (Vertical Caves) ประกอบด้้วยปล่่อง
หรืือโพรงที่่�อยู่่�ในแนวดิ่่�ง

4. แบ่่งโดยใช้้ช่ว่ งเวลาของการเกิิดหิิน ประกอบด้้วย
• ถ้ำำ��ปฐมภููมิิ (Primary Caves) เป็็นถ้ำำ�ที่่
� เ� กิิดในขณะที่่�
มีีการเกิิดหิินชนิิดต่่างๆ โดยเฉพาะช่่องอุุโมงค์์ของ
ลาวา (Lava Tubes) หรืือโพรงที่่�เกิิดจากฟองก๊๊าซ
(Gas Bubbles) หรืือถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากหิินทููฟา
• ถ้ำำ��ทุุติิยภููมิิ (Secondary Caves) ภายหลัังที่่�หิิน
ชนิิดต่่างๆ ได้้กำำ�เนิิดขึ้้น� แล้้ว ต่่อมาเนื้้�อหิินบางส่่วน
ได้้สลายหรืือเคลื่่อ� นตััวออกไปจนเกิิดเป็็นโพรงและ
กลายเป็็นถ้ำำ��ในภายหลััง ซึ่่ง� ถ้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่ที่่พบ
� จะเป็็น
ถ้ำำ��ประเภทนี้้�
• ถ้ำำ��ตติิยภููมิิ (Tertiary Caves) เป็็นถ้ำำ�ที่่
� �เกิิดจาก
การถล่่มของถ้ำำ��อื่่�นๆ
5. แบ่่งตามอายุุของหิิน (By the Age of the
Rock) การแบ่่งประเภทนี้้�มีีประโยชน์์ต่่อการศึึกษาเรื่่�อง
ถ้ำำ��ในหิินปููนเพราะเป็็นหิินที่่�เกิิดขึ้้�นหลายยุุค เช่่น หิินปููน
ยุุคปััจจุุบััน (Recent Limestone or Tufa) พบได้้ทั่่�วโลก
หิินปููนยุุคไทรแอสซิิก (Triassic Limestone) หิินปููนยุุค
เพอร์์เมีียน (Permian Limestone) และหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน
(Ordovician Limestone)
อย่่างไรก็็ตาม มีีการจำำ�แนกประเภทของถ้ำำ��อีกี ลัักษณะ
ซึ่่�งได้้เสนอไว้้ในโครงการการสำำ�รวจและการจััดทำำ�ระบบ
ฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน สนัับสนุุนโดย
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย คืือการจำำ�แนกถ้ำำ��เพื่่�อ
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การบริิหารจััดการ โดยจำำ�แนกประเภทของถ้ำำ�� ไว้้ 3 กลุ่่�มหลััก
ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่� 1 ถ้ำำ��ที่่เ� ข้้าถึึงได้้ง่า่ ย (Public Access Caves)
กลุ่่�มที่่� 2 ถ้ำำ�ที่่
� มี� เี ป้้าหมายพิิเศษ (Special Purpose Caves)
และกลุ่่�มที่่� 3 ถ้ำำ��อื่่�นๆ (Other Caves)

อาจไม่่สามารถกลัับมาเป็็นดัังเดิิมได้้ จะต้้องมีีมาตรการ
ฟื้้น� ฟููอย่่างรวดเร็็ว ถ้ำำ�� ในกลุ่่�มนี้้�สามารถจำำ�แนกย่่อยให้้ชัดั เจน
ยิ่่�งขึ้้�นได้้ 4 ชนิิด ได้้แก่่

กลุ่่�มที่่� 1 ถ้ำำ��ที่่เ� ข้้าถึึงได้้ง่า่ ย เป็็นถ้ำำ�ที่่
� มี� สี ภาพโดยรวม
เหมาะสมต่่อการใช้้ประโยชน์์ของชุุมชน เช่่น การท่่องเที่่�ยว
การใช้้เป็็นเพิิงพััก และการใช้้เป็็นเส้้นทางเดิินเท้้า ถ้ำำ�ป
� ระเภทนี้้�
สามารถเปิิดให้้มีีการเข้้าไปใช้้ประโยชน์์ได้้หลายอย่่าง
แต่่ต้้องสอดคล้้องกัับข้้อเท็็จจริิงที่่�ปรากฏอยู่่� คืือ เป็็นถ้ำำ��
ที่่�มีีการใช้้ประโยชน์์แล้้ว มีีการดููแลและการจััดการ หรืือ
มีีการบริิการและอำำ�นวยความสะดวกไว้้ตามสภาพ เช่่น
มีีป้้าย สััญลัักษณ์์ ทางเดิิน สะพาน ถ้ำำ�
� ในกลุ่่�มนี้้�สามารถ
จำำ�แนกย่่อยได้้อีีก 3 ชนิิด ได้้แก่่
• ถ้ำำ��เพื่่อ� การผจญภััย (Adventure Caves) เป็็นถ้ำำ��
ที่่�มีีสภาพทางกายภาพที่่�น่่าสนใจ มัักจะเป็็นความ
สวยงามของภููมิิประเทศ หรืือความตื่่น� เต้้นจากการ
เดิินทางผ่่านพื้้�นที่่�ที่่มี� ีสภาพแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน
เช่่น หน้้าผา ร่่องน้ำำ�� โถงถ้ำำ�� ทั้้�งถ้ำำ�บ
� นที่่�สููงและ
ถ้ำำ��ใต้้ดิิน ผู้้�ที่่�จะเข้้าถ้ำำ��ชนิิดนี้้�จะต้้องมีีประสบการณ์์
ในการสำำ�รวจถ้ำำ�� และมีีความพร้้อมของอุุปกรณ์์
• ถ้ำำ�� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว (Tourist Caves) เป็็นถ้ำำ��
และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกัับถ้ำำ�� ซึ่่�งได้้รัับการจััดการหรืือ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพพื้้�นที่่�บางส่่วนไปบ้้างแล้้ว ทั้้�งนี้้�เพื่่อ�
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มาเยืือนจากถิ่่น� อื่่น� มาท่่องเที่่�ยวได้้
• ถ้ำำ�พ
� ระ (Religious Caves) เป็็นรููปแบบของการ
เข้้าใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��ที่่�มัักจะผ่่านการยอมรัับจาก
ชุุมชน เช่่น การใช้้ถ้ำ�ำ� เป็็นสำำ�นัักสงฆ์์ หรืือสถานที่่�
ฝึึกสมาธิิต่่างๆ ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่�ดููแลจััดการถ้ำำ��มัักจะ
ปรัับเปลี่่�ยนสภาพภายในถ้ำำ��และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
ค่่อนข้้างมาก
กลุ่่�มที่่� 2 ถ้ำำ��ที่่�มีีเป้้าหมายพิิเศษ เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีสภาพ
หรืือคุุณลัักษณะบางประการที่่�โดดเด่่น มีีความสำำ�คััญอััน
ทรงคุุณค่า่ โดยทั่่�วไปแล้้วควรได้้รับั การดููแลรัักษาเป็็นอย่่างดีี
เพราะเมื่่� อ ถูู ก รบกวนหรืือเกิิดการเสื่่� อ มโทรมแล้้ ว นั้้� น

• ถ้ำำ��ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการอ้้างอิิงในการศึึกษาและวิิจััย
(Reference Caves) เป็็นถ้ำำ�ที่่
� มี� คุี ณค่
ุ า่ ทางวิิชาการ
ในสาขาต่่างๆ เพื่่�อการศึึกษาระบบสิ่่�งแวดล้้อม
ใช้้เป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดกัับ
ถ้ำำ��อื่่�นๆ (Monitoring Station)
� ณ
ุ ค่่าในทางธรรมชาติิวิทิ ยาและ/หรืือทาง
• ถ้ำำ��ที่่มีีคุ
วััฒนธรรม (Caves of Special Natural and/
or Cultural Value) เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีคุุณลัักษณะหรืือ
องค์์ประกอบบางอย่่างสำำ�คัญที่่
ั มี� คุี ณค่
ุ า่ ด้้านวิิชาการ
หรืือด้้านจิิตใจต่่อกลุ่่�มคนบางกลุ่่�ม ซึ่่�งถ้ำำ�ชนิิ
� ดนี้้�
สมควรได้้รัับการอนุุรัักษ์์ไว้้
• ถ้ำำ��ที่่�มีีอัันตราย (Dangerous Caves) เป็็นถ้ำำ��
ที่่�มีีสภาพทางกายภาพโดยรวมหรืือบางบริิเวณที่่�
อัันตราย ควรป้้องกัันไม่่ให้้มีกี ารเข้้าไปใช้้ประโยชน์์
ใดๆ ถ้้ายัังไม่่มีีการจััดการที่่�ดีีพอ
• ถ้ำำ��ที่่มีี� ประโยชน์์เชิิงอุุตสาหกรรม (Human Industry
Caves) เป็็นถ้ำำ�ที่่
� �มีีการใช้้ประโยชน์์จากชุุมชน
ซึ่่�งอาจถืือได้้ว่่าเป็็นสาธารณประโยชน์์ที่่�มีีความ
สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตของคนในชุุมชนโดยตรง
เช่่น การขุุดหาขี้้ค้� า้ งคาวเพื่่อ� ใช้้ในการเกษตร การหา
รัังนกนางแอ่่น หรืือการหารัังผึ้้�งตามเพดานถ้ำำ��
กลุ่่�มที่่� 3 ถ้ำำ��อื่่�นๆ (Other Caves) เป็็นถ้ำำ��ที่่�ยััง
ไม่่สามารถจััดประเภทได้้ ซึ่่�งอาจมีีหรืือไม่่มีีความโดดเด่่น
ในคุุณลัักษณะใดเป็็นพิิเศษ อยู่่�ห่่างไกลและยากต่่อการ
เข้้าถึึง นอกจากนี้้�ข้อ้ มููลจากถ้ำำ��ประเภทนี้้�จะมีีไม่่มาก ซึ่่ง� ในแง่่
ของการจััดการแล้้วถ้ำำ�ป
� ระเภทนี้้�ควรปล่่อยไว้้โดยไม่่ต้้อง
มีีการจััดการใดๆ ซึ่่ง� ถ้ำำ��ในกลุ่่�มนี้้�สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 ชนิิด
ได้้แก่่
• ถ้ำำ��เถื่่อ� น (Wild Caves) เป็็นถ้ำำ��ที่่ยั� งั คงสภาพดั้้�งเดิิม
ไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงใดที่่�เกิิดขึ้้น� จากการกระทำำ�ของ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

มนุุษย์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสำำ�รวจทางวิิชาการ หรืือการ
เข้้าไปใช้้ประโยชน์์ทุุกประเภท
• ถ้ำำ�� ที่่� ไ ม่่ ส ามารถจำำ� แนกได้้ (Unclassified
Caves) เป็็นถ้ำำ��ที่่�ยัังคงสภาพดั้้�งเดิิมเช่่นเดีียวกััน
แต่่ยังั ไม่่สามารถจำำ�แนกประเภทหรืือกำำ�หนดแนวทาง
การจััดการที่่�เหมาะสมได้้
หากนำำ�ข้้อมููลถ้ำำ��จากกลุ่่�มนัักสำำ�รวจและหน่่วยงาน
ต่่างๆ มาจำำ�แนกประเภทถ้ำำ�ต
� ามเกณฑ์์การจำำ�แนกนี้้� จะช่่วย
ให้้การจััดทำำ�แผนเพื่่อ� การบริิหารจััดการถ้ำำ�มี
� ปี ระสิิทธิิภาพขึ้้น�
และนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิได้้
 	การประเมิินคุุณค่่าถ้ำำ��ในประเทศไทย
ถ้ำำ��เป็็นทรััพยากรที่่�มีคุี ณค่
ุ า่ ในหลายๆ มิิติิ และมีีความ
เปราะบางเป็็นพิิเศษต่่อการเสื่่อ� มโทรมของระบบนิิเวศ คุุณค่า่
ของถ้ำำ�มี
� หี ลายประการ เช่่น มีีภูมิิป
ู ระเทศลัักษณะโดดเด่่น เป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยว เป็็นแหล่่งให้้มูลค่
ู า่ ทางเศรษฐกิิจ เป็็นแหล่่งน้ำำ��
ใต้้ดิิน เป็็นแหล่่งอาศััยของสััตว์แ์ ละพืืชที่่�เสี่่ย� งต่่อการสููญพันั ธุ์์�
เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของแร่่ธาตุุ เป็็นแหล่่งศึึกษาทางด้้าน
ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา โบราณคดีี และศาสตร์์อื่�่นๆ และ
เป็็นสถานที่่�สำำ�คัญท
ั างจิิตวิญญ
ิ าณศาสนาและวััฒนธรรม
การประเมิินคุุณค่า่ ถ้ำำ��จะนำำ�ไปสู่่�การจำำ�แนกประเภทถ้ำำ��
และการบริิหารจััดการอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
ตามบริิบทของแต่่ละพื้้�นที่่�และตามกาลเวลาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในการประเมิินคุุณค่า่ ถ้ำำ��เพื่่อ� จััดระดัับความสำำ�คัญนั้้
ั น�
คืือ รายละเอีียดข้้อมููลของถ้ำำ�ด้
� า้ นต่่างๆ และการเปลี่่�ยนแปลง
องค์์ประกอบโดยมนุุษย์์และวััฒนธรรมโดยรอบถ้ำำ�� ที่่�จะช่่วย
บ่่งชี้้�ได้้ว่่าถ้ำำ�� แต่่ละแห่่งมีีสถานภาพในขณะนั้้�นเป็็นเช่่นใด
และมีีแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร
ปััจจุุ บัั น ยัั ง ไม่่ มีี ก ารกำำ� หนดเกณฑ์์ ห รืือแนวทาง
ในการประเมิินคุุ ณค่่ า ถ้ำำ��ที่่� เ ป็็ น มาตรฐาน มีี ก ารเสนอ
ปััจจัั ย ไว้้ อ ย่่ า งกว้้ า งๆ โดยแบ่่ ง การประเมิินคุุ ณค่่ า ไว้้
3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) การประเมิินคุุณค่่าทางเศรษฐศาสตร์์
2) การประเมิินคุุณค่่าทางการศึึกษาหรืือทางวิิทยาศาสตร์์
และ 3) การประเมิินคุุณค่่าต่่อมนุุษย์์ ดัังนี้้�
�������� ��������������������������������������� ������������

1) การประเมิินคุุณค่่าทางเศรษฐศาสตร์์ ประกอบด้้วย
ปััจจััยด้้านแหล่่งน้ำำ�� การเกษตรกรรม ป่่าไม้้ การท่่องเที่่�ยว
ปุ๋๋�ยจากขี้้ค้� า้ งคาว การหารัังผึ้้�ง และการหารัังนกนางแอ่่น
2) การประเมิิ น คุุ ณ ค่่ า ทางการศึึ ก ษาหรืื อ ทาง
วิิทยาศาสตร์์ ประกอบด้้วยปััจจััยด้้านถ้ำำ�วิ
� ิทยา ธรณีีวิิทยา
แร่่วิิทยา ธรณีีสััณฐาน อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา บรรพชีีวิิน
โบราณคดีีหรืือวััฒนธรรม และสภาพแวดล้้อมโบราณ
3) การประเมิินคุุณค่่าต่่อมนุุษย์์ ประกอบด้้วยปััจจััย
ด้้านนัันทนาการ ศาสนา และพิิธีีกรรม
อย่่างไรก็็ตาม คำำ�ว่่า “คุุณค่่า” ที่่�แต่่ละคนให้้ใน
สิ่่ง� เดีียวกัันนั้้�นย่่อมแตกต่่างกัันออกไป ขึ้้น� อยู่่�กัับการใช้้และ
การได้้รับป
ั ระโยชน์์จากสิ่่ง� นั้้�นๆ คนสมััยโบราณอาจให้้คุณค่
ุ า่ ถ้ำำ��
ในฐานะแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย คนในชุุมชนอาจให้้คุุณค่่าถ้ำำ��
ในฐานะที่่�เป็็นแหล่่งเศรษฐกิิจของชุุมชน คนที่่�อยู่่�ในเมืือง
อาจไม่่เห็็นคุุณค่่าของถ้ำำ�� นัักวิิชาการอาจตััดสิินคุุณค่่าถ้ำำ��
ในฐานะที่่�เป็็นแหล่่งศึึกษาวิิจัยั นัักอนุุรักั ษ์์อาจตััดสิินคุุณค่า่ ถ้ำำ��
ในฐานะมรดกทางธรรมชาติิที่่�ควรเก็็บรักั ษาไว้้ และนัักท่่องเที่่�ยว
อาจให้้คุณค่
ุ า่ จากความงามของถ้ำำ�� จะเห็็นได้้ว่า่ คุุณค่า่ ที่่�มีนั้้ี น�
ล้้วนขึ้้น� อยู่่�กัับผลประโยชน์์ที่่ผู้้�ป
� ระเมิินได้้รับั หากทุุกสรรพสิ่่ง�
ล้้วนมีีความเสมอภาคกััน ถ้ำำ��ย่่อมมีีคุุณค่่าในตััวของมัันเอง
ไม่่ใช่่เพื่่อ� ตอบสนองต่่อการใช้้ประโยชน์์ใดๆ ดัังนั้้�น เมื่่อ� เรา
มีีความต้้องการใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� การบริิหารจััดการที่่�ดีี
จึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญที่่
ั จ� ะช่่วยให้้ถ้ำำ��และระบบนิิเวศของมัันสามารถ
คงอยู่่�สืืบไป

คุุณค่่าของถ้ำำ�� ต่่อมนุุษย์์ที่มีี
่� มายาวนานตั้้�งแต่่ต้น
้ สมััยทวารวดีี
(อายุุประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐) จวบจนถึึงปััจจุุบััน
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

แนวทางการจัดทำ�

“สารสนเทศถ้ำ�และคาสต์ประเทศไทย”
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ทิิวา ศุุภจรรยา และอาจารย์์กฤษณพล วิิชพัันธุ์์�

เจตนารมณ์
� ะให้้เกิิดความร่่วมมืืออย่่างบููรณาการ
เจตนารมณ์์ในการเสนอบทความนี้้� ด้้วยประสงค์์ที่่จ
ของทุุกภาคส่่วนในการจััดทำำ� “สารสนเทศถ้ำำ��และคาสต์์ประเทศไทย” เพื่่� อให้้เกิิด
� ความเหมาะสมสำำ�หรับ
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และคาสต์์ที่่มีี
ั ประเทศไทย
ส่่งผลต่่อภููมิิปััญญาในการพัั ฒนาประเทศทั้้�งในมิิติิด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึงมิิติด้
ิ า้ นเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม อีีกทั้้�งความร่่วมมืือกัับนานาชาติิ
ในโอกาสที่่�ระลึึก International Year of Cave and Karst: IYCK 2021 และ
ช่่วงเวลาโอกาสทองของ “ยุุคดิิจิทั
ิ ล
ั ” เพื่่� อเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพด้้านสารสนเทศ
�
ด้้วยกระบวนการเทคโนโลยีีคอมพิิ วเตอร์์ตามสมััยนิิยมที่่�เรีียกว่่า “Big Data” ซึ่่ง
หมายถึึงข้้อมููลสรรพสิ่่ง
� ทั้้�งหลายทั้้�งปวงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ�� และคาสต์์ประเทศไทย
อย่่างบููรณาการ พอกพูู นต่่อเนื่่�องไม่่รู้้�จบ สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
(พ.ศ. 2561 - 2580) อัันเป็็นยุุทธศาสตร์์ชาติิฉบัับแรกของประเทศตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย 2560 ตามมาตรา 65 ซึ่ง
่� จะต้้องนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติ
ั เิ พื่่�อให้้
ประเทศไทยบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน” สืืบทอด
การพัั ฒนาตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และนำำ�เสนอเป็็นข้้อพิิ จารณา ได้้แก่่
1) ข้้อระวััง การใช้้คำ�ว่
ำ ่า “คาสต์์“ (karst) ในภาษาไทย และ 2) แนวทางการจััดทำ�ำ
ระบบ “สารสนเทศถ้ำำ��ประเทศไทย”

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ข้้อระวัังการใช้้คำำ�ว่่า “คาสต์์” (karst) ในภาษาไทย
“ถ้ำำ��” และ “คาสต์์” เป็็นชื่่อ� ใช้้เรีียกประเภทภููมิปร
ิ ะเทศ
ภููมิลัิ กั ษณ์์ หรืือธรณีีสัณ
ั ฐานที่่�มีคี วามหมายเฉพาะและอธิิบาย
ไว้้ทั่่ว� ไป โดยเฉพาะศััพท์์ภูมิู ศิ าสตร์์และธรณีีวิทิ ยา “ถ้ำำ��” เป็็น
ภููมิิลัักษณ์์อยู่่�ใต้้ดิิน “คาสต์์” เป็็นบริิเวณบนพื้้�นดิิน แสดง
ลัักษณะภููมิปร
ิ ะเทศที่่�เกิิดจากการกระบวนการละลายของน้ำำ��
ทั้้�งใต้้ดิินและบนดิิน
“ถ้ำำ��” เป็็นคำำ�ในภาษาไทย ใช้้สื่่�อความหมายตรงกัับคำำ�
ในภาษาอัังกฤษว่่า cave ตามที่่�รู้้�จักั กัันเป็็นสากลซึ่่ง� หมายถึึง
โพรง อุุโมงค์์ โถง คููหา ห้้อง หรืือรูู ที่่�อยู่่�ใต้้ดิิน พบเห็็นได้้
ทั่่�วไปในทุุกประเภทและชนิิดของหิินอัันเป็็นที่่�ตั้้ง� ของถ้ำำ�� หรืือ
เป็็น “ภููมิินิิเวศ” ของถ้ำำ��นั้้�นๆ มีีสำำ�นวนที่่�ให้้เข้้าใจถึึงความ
สำำ�คััญของถ้ำำ�� เช่่น “ถ้ำำ��...ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่รููที่่�อยู่่�ใต้้ดิิน..”
แสดงให้้เข้้าใจถึึงความหมายที่่�ไม่่จำำ�กััดขนาดขอบเขต และ
ลัักษณะการเชื่่อ� มต่่อถึึงกััน โดยเรีียกรวมกัันว่่า “ถ้ำำ��” สำำ�หรัับ
ถ้ำำ�ที่่
� มี� ที างน้ำำ��ไหลผ่า่ นภายในถ้ำำ�� เรีียกว่่า “ถ้ำำ��ธารลอด” หรืือ
อาจมีีชื่อ่� เพิ่่�มเติิมตามเอกลัักษณ์์ของถ้ำำ�� หรืือตามความนิิยม
ของท้้องถิ่่�น เช่่น “ถ้ำำ��ค้้างคาว” “ถ้ำำ��ผีีแมน” หรืือเรีียกตาม
ชนิิดหิินที่่�เป็็นภููมิินิิเวศถ้ำำ�� เช่่น ถ้ำำ�หิ
� ินแกรนิิต ถ้ำำ��หิินทราย
ฯลฯ และเรีียกทางเข้้าออกถ้ำำ��ว่่า “ประตููถ้ำำ��” ตามที่่�นิิยมใช้้
เป็็นตำำ�แหน่่งอ้้างอิิง และชื่่�อเฉพาะสำำ�หรัับถ้ำำ��นั้้�นๆ
“คาสต์์” เป็็นคำำ�ทับั ศััพท์์ภาษาอัังกฤษ “karst” มาจาก
คำำ�ภาษาถิ่่น� ในเขตประเทศยููโกสลาเวีียปััจจุุบันั ใช้้เรีียกลัักษณะ
ภููมิปร
ิ ะเทศบริิเวณที่่�ราบสููงชายฝั่่ง� ทะเลเอเดรีียติิก ซึ่่ง� รองรัับด้้วย
“หิินปูนู ” ที่่น้ำ� ��ำ ละลายออกไป เหลืือลัักษณะภููมิปร
ิ ะเทศเป็็นภููเขา
หลุุม แอ่่ง บ่่อ ถ้ำำ�� และทางน้ำำ�� ใต้้ดินิ ต่่อมาภายหลัังได้้มีคำี �ำ อธิิบาย
karst กว้้างขวางขึ้้น� ใช้้เรีียกครอบคลุุมธรณีีสัณ
ั ฐานที่่ร� องรัับด้้วย
หิินมีีคุุณสมบััติิละลายน้ำำ�ทั้้
� �งหมดไว้้ด้้วยกััน เช่่น “หิินปููน”
“หิินเกลืือ” “หิินดิินมาร์ล์ ” และ “หิินยิปิ ซััม” และถููกนำำ�มาใช้้
ในภาษาไทยสื่่อ� ความหมายทางธรณีีวิทิ ยาในหลายโอกาส
ในการจััดทำำ�และดำำ�เนิินการต่่อเนื่่อ� งถึึงปััจจุุบันั ของผู้้�เขีียน
ในด้้าน “สารสนเทศตััวอย่่างธรณีีสัณ
ั ฐานประเทศไทย” ที่่ไ� ด้้
พััฒนารวบรวมขึ้้�นจากตััวอย่่างที่่ใ� ช้้ประโยชน์์ในด้้านการเรีียน
การสอนวิิทยาการโทรสััมผัสด้
ั า้ นธรณีีวิทิ ยาในภาควิิชาธรณีีวิทิ ยา
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยจััดทำำ�เป็็นทะเบีียนบริิเวณตััวอย่่าง
�����������������������������������������������

ธรณีีสัณ
ั ฐานประเทศไทย (ทิิวา ศุุภจรรยา, กฤษณพล วิิชพันั ธุ์์�
และศศิิน เฉลิิมลาภ 2536) และได้้พัฒ
ั นาเป็็นภููมิสิ ารสนเทศ
สนัับสนุุนการทำำ�ต้น้ ฉบัับหนัังสืือ “ธรณีีสัณ
ั ฐานประเทศไทยจาก
ห้้วงอวกาศ” (สำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ 2538.
เนื่่อ� งในวโรกาสเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงมีีพระชนมายุุครบ 36 พรรษา)
ครั้้ง� นั้้น� ได้้รวมเอาหััวข้้อธรณีีสัณ
ั ฐาน “คาสต์์” ภููมิปร
ิ ะเทศที่่�
เกิิดจากหิินมีีคุณสมบั
ุ
ติั ลิ ะลายน้ำำ�� ได้้ในกระบวนการทำำ�งานของน้ำำ��
ทั้้ง� ใต้้ดินิ และบนดิินตามที่่�ได้้สำ�ร
ำ วจพบในประเทศไทย ทั้้ง� ใน
บริิเวณที่่�รองรัับด้้วย “หิินปูนู ” และที่่ร� องรัับด้้วย “หิินเกลืือ”
และได้้นำ�ำ แสดงเป็็นตััวอย่่างไว้้แล้้วตั้้ง� แต่่ครั้้ง� นั้้น�
ด้้วยประสบการณ์์ของผู้้�เขีียนในการจััดทำำ�สารสนเทศ
ตััวอย่่างธรณีีสัณ
ั ฐานประเทศไทย สััมพันั ธ์์กับั สภาพแวดล้้อม
และพััฒนาการ การตั้้�งถิ่่น� ฐานชุุมชนโบราณประเทศไทย ที่่�
เปิิดโอกาสให้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสภาพภููมิปร
ิ ะเทศที่่มี� ต่่ี อ
การตั้้�งถิ่่น� ฐานทั้้ง� ในอดีีตและปััจจุุบันั และได้้พบเห็็นในความ
แตกต่่างกัันในบริิเวณที่่�รองรัับด้้วย “หิินปูนู ” และที่่ร� องรัับด้้วย
“หิินเกลืือ” อัันเป็็นเหตุุให้้ผู้้�เขีียนได้้เห็็นถึึงความไม่่เหมาะสม
สำำ�หรัับที่่จ� ะรวมเอาธรณีีสัณ
ั ฐานที่่ร� องรัับด้้วย “หิินปูนู ” และ
“หิินเกลืือ” ประยุุกต์์ใช้้รวมกัันเป็็นคำำ�เดีียว โดยเรีียกรวมกััน
ว่่า “คาสต์์” เพื่่�อใช้้ในทางปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับประเทศไทย ทั้้ง� นี้้� ด้้วย
เหตุุผลทางวิิชาการทางธรณีีวิิทยาซึ่่�งหิินดัังกล่่าวมีีที่่�มาและ
คุุณสมบัติั กิ ารละลายน้ำำ�ที่่
� แ� ตกต่่างกัันมาก และด้้วยเหตุุผลด้้าน
ภููมิอิ ากาศของประเทศไทยที่่มี� คี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการคงสภาพของ
ภููมิปร
ิ ะเทศคาสต์์ที่่ร� องรัับด้้วยหิินทั้้ง� สองอย่่างไม่่เหมืือนกััน
อีีกทั้้ง� ส่่งผลให้้เห็็นถึึงสภาพแวดล้้อมทางวััฒนธรรม ที่่มี� คี วาม
แตกต่่างกััน ทั้้ง� ด้้านภููมินิิ เิ วศและวิิถีชีี วิี ติ อย่่างเป็็นนััยสำำ�คัญ
ั
เห็็นได้้ทั้้ง� ในบริิเวณที่่�รองรัับด้้วย “หิินปูนู ” และที่่ร� องรัับด้้วย
“หิินเกลืือ” ดัังกล่่าว ผู้้�เขีียนได้้พิจิ ารณาให้้ความสำำ�คัญ
ั เรีียกชื่่อ�
บริิเวณธรณีีสัณ
ั ฐานที่่ร� องรัับให้้ต่่างกัันโดยใช้้คำ�ำ ในภาษาไทยว่่า
“พืืด” ตััวอย่่างใช้้คำ�ว่่
ำ า “เห็็นเป็็นพืดื ” มีีความหมายถึึงลัักษณะ
การเรีียงตััวกัันอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นแนวหรืือพื้้�นที่่� เช่่น คำำ�ว่่า
“พืืดเขา” “พืืดปะการััง”เป็็นต้้น ใช้้ประกอบกัับคำำ�ที่่เ� ป็็นชื่่อ� หรืือ
ชนิิดหิินที่่เ� ป็็น “ภููมินิิ เิ วศ” ที่่ตั้้� ง� ของถ้ำำ�นั้้
� น� ๆ ดัังเช่่น “พืืดหิินปูนู ”
หมายถึึงบริิเวณที่่�รองรัับด้้วยหิินปููน และ “พืืดหิินเกลืือ” หมายถึึง
บริิเวณที่่�รองรัับด้้วยหิินเกลืือ และยัังคงใช้้คำ�ว่่
ำ า “คาสต์์” ให้้
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

สื่่อ� ความหมายจำำ�กัดั เฉพาะภููมิปร
ิ ะเทศรองรัับด้้วย “หิินปูนู ”
เรีียกว่่า “พืืดหิินปูนู ” (แสดงให้้เห็็นเป็็นตััวอย่่างในภาพที่่� 1)
โดยยึึดความหมายตามลัักษณะต้้นแบบภููมิปร
ิ ะเทศรองรัับด้้วย
หิินปููนตามที่่�กล่่าวแล้้ว ซึ่่�งมีีลัักษณะภููมิิประเทศเป็็นภููเขา
และที่่�ราบรวมกัันแตกต่่างไปจากภููมิิประเทศธรณีีสััณฐาน

“พืืดหิินเกลืือ” ซึ่่ง� หมายถึึงบริิเวณรองรัับด้้วย “หิินเกลืือ”
มีีแร่่เกลืือหิินชนิิดต่่างๆ เป็็นองค์์ประกอบ นอกเหนืือจากนี้้�
ภููมิินิิเวศและภููมิิวััฒนธรรมยัังเห็็นแตกต่่างกัันในบริิเวณ
“พืืดหิินดิินมาร์ล์ ” และ “พืืดหิินยิปิ ซััม” เป็็นต้้น
ภาพที่่� 1 เขาสามร้้ อ ยยอด
เทืือกเขาหิินปููนเป็็นทิิวยาวใน
แนวเหนืือ-ใต้้ ตามแนวชายฝั่่�ง
ทะเลประมาณ 20 กิิโลเมตร
ในเขตต่่ อ เนื่่� อ งของอำำ� เภอ
ปราณบุุ รีี และอำำ�เภอกุุ ยบุุ รีี
ในจัั ง หวัั ด ประจวบคีี รีี ขัั น ธ์์
มีี ภูู มิิ ปร ะเทศธรณีี สัั ณ ฐาน
เป็็น “พืื ดหิินปููน” โดยกรม
ทรัั พ ย า ก รธรณีี เ รีี ย ก ว่่ า
คาสต์์หิินปููน

ภาพที่่� 2 แผนที่่�ธรณีีวิิทยาประเทศไทยและแผนที่่�แสดงการกระจายตััวของถ้ำำ�� และหิินปููู�น หรืือคาสต์์หิินปููนในประเทศไทยของ
กรมทรััพยากรธรณีี มาตราส่่วน 1:2,500,000 พ.ศ. 2551

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

พื้้น� ที่่�ทางตอนเหนืือของอำำ�เภอนางรอง จัังหวััดบุุรีรัี มย์
ั ์
เป็็นบริิเวณที่่�รองรัับด้้วยหมวดหิินมหาสารคามที่่�ไม่่มีีชั้้�น
หิินเกลืือหนาแทรกอยู่่� แต่่มีีเกลืือปะปนอยู่่�ในเนื้้�อหิิน เนิิน
ขนาดใหญ่่ขนานกัับลำำ�ปะเทีีย ห่่างจากอำำ�เภอนางรองมา
ทางทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือตามทางหลวงหมายเลย 218
ประมาณ 10 กิิโลเมตร ในภาพจากดาวเทีียมจะเห็็นลัักษณะ
หลุุมยุุบกระจายอยู่่�ทั่่�วเนิิน บางแห่่งเป็็นหนองน้ำำ�� บางแห่่ง
เป็็นที่่�ลุ่่�มต่ำ�ำ� เป็็นที่่�นา หากพิิจารณาให้้ดีีจะเห็็นว่่าหลุุมยุุบ
ดัังกล่่าวเรีียงตััวในแนวเส้้นตรง ซึ่่ง� สามารถอธิิบายการเกิิด
ของหลุุมยุุบในลัักษณะนี้้�ได้้ว่่า เกิิดจากน้ำำ��ละลายเกลืือ
ที่่�ปะปนในหิินแล้้วซึึมลงสู่่�ใต้้ดิินตามแนวแตกของชั้้�นหิิน

ซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�น้ำ�ำ� จะซึึมลงได้้สะดวกที่่�สุุด ทำำ�ให้้หิินตรงจุุดที่่�
น้ำำ��ซึึมผ่่านถููกน้ำำ��ละลายอ่่อนตััวลง จึึงทรุุดตััวเป็็นแห่่งๆ
เรีียงเป็็นแนวตามรอยแนวแตก
ตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบันั เนิินดัังกล่่าวเป็็นที่่�ตั้้ง� ของ
ชุุมชน เนื่่�องจากมีีแหล่่งน้ำำ�จืื
� ดระดัับตื้้�นซึ่่�งกัักเก็็บอยู่่�ตาม
หลุุมยุบุ หรืือแอ่่งยุุบที่่�เกลืือละลายออกไปหมดแล้้ว นอกจากนี้้�
หลุุมยุุบบางตำำ�แหน่่งของเนิินยัังถููกปรัับปรุุงให้้เป็็นสระน้ำำ��
เก็็บกัักน้ำำ�จืื
� ดมาตั้้�งแต่่ในอดีีตอีีกด้้วย (แสดงให้้เห็็นเป็็น
ตััวอย่่างในภาพที่่� 3)

ภาพที่่� 3 พื้้� นที่่�ทางตอนเหนืือของอำำ�เภอนางรอง จัังหวััดบุุรีีรัม
ั ย์์ แสดงลัักษณะของภููมิปร
ิ ะเทศธรณีีสัณ
ั ฐาน “พืื ดหิินเกลืือ”

“ถ้ำำ��” และ “คาสต์์” การสื่่�อความหมายบนแผนที่่�
“ถ้ำำ��” “พืืดหิินปููน” และ “พืืดหิินเกลืือ” มีีความหมาย
อธิิบายได้้จำำ�เพาะของแต่่ละคำำ�ดัังได้้กล่่าวแล้้วในแผนที่่�ถ้ำ�ำ�
และหิินปููนประเทศไทย มาตราส่่วน 1:2,500,000
(ภาพที่่� 2) โดยกรมทรััพยากรธรณีี (2551) แสดงถ้ำำ��และ
�����������������������������������������������

คาสต์์บนแผนที่่�ด้ว้ ยสััญลัักษณ์์ต่่างกััน แสดงตำำ�แหน่่งถ้ำำ��เป็็น
จุุดมีีอยู่่�ทั่่ว� ไปในบริิเวณรองรัับด้้วยหิินชนิิดต่่างๆ เห็็นได้้ทั่่ว�
ประเทศ ส่่วนพื้้น� ที่่�คาสต์์แสดงจำำ�กัดั เฉพาะหิินและเพีียงบาง
บริิเวณ บางแห่่งอยู่่�ในบริิเวณที่่�รองรัับด้้วยหิินปููน เรีียกว่่า
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“คาสต์์หิินปููน” และมีีอยู่่�ทั่่�วประเทศ ในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือบริิเวณที่่�รองรัับด้้วยหิินทรายที่่�มีชั้้ี น� หิินเกลืือแทรก
และเรีียกว่่า “คาสต์์หินทรา
ิ ย” โดยที่่�รูปร่่
ู างลัักษณะภููมิปร
ิ ะเทศ
ไม่่แสดงถึึงความเป็็นคาสต์์ตามคำำ�จำำ�กััดความแต่่อย่่างใด
แต่่แสดงให้้เห็็นธรณีีสััณฐานแบบ “พืืดหิินทราย” เสีีย
มากกว่่า ในทางตรงกัันข้้าม บริิเวณที่่�พบหลัักฐานแน่่ชััดว่่า
เป็็นบริิเวณรองรัับด้้วยชั้้น� หิินเกลืือ และมีีภูมิู ลัิ กั ษณ์์ที่่แ� สดงถึึง
การละลายของเกลืือหิินเห็็นได้้ชััดเจน กลัับไม่่ได้้แสดงไว้้

บนแผนที่่� เช่่น เนิินดิินเกลืือ หลุุมยุุบ แนวยุุบ แอ่่งยุุบยาว
(Uvula) เป็็นต้้น บางแห่่งสะท้้อนให้้เห็็นโครงสร้้างของชั้้น� หิิน
ที่่�รองรัับ ได้้แก่่ แอ่่งยุุบวงแหวน (Annular Depression
Landform: ADL) การโค้้งงอของชั้้�นหิิน (Folded Layers)
(ดููภาพที่่� 4) ตามที่่�กล่่าวมานี้้� ล้้วนแสดงให้้เข้้าใจถึึงความ
ที่่�ยัังไม่่ชััดเจนในการใช้้คำำ�ว่่าคาสต์์ มาประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับ
การทำำ�แผนที่่�ธรณีีสััณฐานประเทศไทย

� ว
ภาพที่่� 4 ภาพจากดาวเทีียมครอบคลุุมบริิเวณระหว่่างทางน้ำำ�ห้
้ ยแสนคดและลำำ�น้ำ�มู
ำ� ล
ู อยู่่�ทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือของตััวเมืือง
�
นครราชสีีมา ภููมิิประเทศมีีลัักษณะเป็็นหนองน้ำำ�และเป็็นที่่�ลุ่่�ม บางแห่่งเป็็นแอ่่งตื้้�นใช้้ทำำ�นา โดยมีีเนิินสลัับกัันไปเป็็นบริิเวณกว้้าง
ลัักษณะการกระจายตััวของหนองน้ำำ�� แอ่่งที่่�ลุ่่�มและเนิินเหล่่านี้้�มีีความต่่อเนื่่�องเป็็นแนวโค้้งงอ ตามลัักษณะการคดโค้้งของชั้้�นหิิน
แตกต่่างไปจากภููมิิประเทศโดยรอบซึ่่�งเป็็นที่่�ราบลุ่่�มแม่่น้ำ�ำ� ใช้้ทำำ�นา ภููมิิประเทศลัักษณะนี้้�เรีียกว่่า แอ่่งยุุบวงแหวน (Annular
Depression Landform: ADL) และการโค้้งงอของชั้้�นหิิน (Folded Layers)

ทางเข้้าออกถ้ำำ�� เรีียกว่่า “ปากถ้ำำ��” หรืือ “ประตููถ้ำำ��” อาจ
มีีช่่องเข้้าออกถึึงพื้้น� ดิินเพีียงทางเดีียวหรืือมากกว่่านั้้�น ถ้้าเป็็น
ช่่องออกขึ้้น� ทางเพดานถ้ำำ�� ทะลุุถึงึ พื้้น� ดิินเรีียกว่่า “ปล่่องถ้ำำ��”
หรืือเรีียกว่่า “รููถ้ำำ��” เมื่่�อมีีทางลงจากพื้้น� ดิินเหนืือถ้ำำ�� การทำำ�
แผนที่่�โดยทั่่�วไปได้้แสดงตำำ�แหน่่งทางเข้้าออกถ้ำำ��ไว้้บนแผนที่่�
เพราะเป็็นตำำ�แหน่่งแสดงได้้บนแผนที่่�และมีีความสำำ�คััญ
ใช้้ประโยชน์์เป็็นตำำ�แหน่่งอ้้างอิิงทั่่�วไป โดยเฉพาะแสดงให้้เห็็น
ถึึงตำำ�แหน่่งและการเข้้าถึึงถ้ำำ�� โดยไม่่ต้้องทราบจากแผนที่่�ว่่า
โถงถ้ำำ�� จะมีีสภาพอย่่างไรและมีีขอบเขตกว้้างไกลถึึงไหน

ประกอบกัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีปััจจุุบัันสามารถ
ใช้้โทรศััพท์์มืือถืือกำำ�หนดตำำ�แหน่่งปากถ้ำำ�� และการเข้้าถึึงถ้ำำ��
สามารถแสดงตำำ�แหน่่งบนแผนที่่�ได้้สะดวกและแม่่นยำำ� เป็็น
ช่่องทางเปิิดสู่่ก� ารมีีส่่วนร่่วมอย่่างบููรณาการของทุุกภาคส่่วน
ที่่�จะใช้้พิกัิ ดั ภููมิศิ าสตร์์ตำำ�แหน่่งปากถ้ำำ��ทางเข้้าออกหลัักของ
ถ้ำำ�� ให้้เป็็นตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับอ้้างอิิงทางภููมิสิ ารสนเทศสำำ�หรัับ
ถ้ำำ��นั้้�นๆ รวมถึึงใช้้อ้้างอิิงสำำ�หรัับแสดงผัังหรืือภาพ 3 มิิติิที่่�
เป็็นข้้อมููลที่่�ต้อ้ งมีีตำำ�แหน่่งอ้้างอิิง และโดยทั่่�วไปจะมีีความ
ต่่อเนื่่�องกัับปากถ้ำำ��เสมอ (ดููภาพที่่� 5)

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

� ่ อ ผีี
ภาพที่่� 5 หลุุ ม ยุุ บ และปากทางลงถ้ำำ�บ่
บริิเวณด้้านตะวัันออกเฉีียงเหนืือของจัังหวััด
แม่่ ฮ่่ อ งสอน เขตติิ ด ต่่ อ ของอำำ� เภอเมืื อ ง
แม่่ฮ่อ
่ งสอน และกิ่่�งอำำ�เภอปางมะผ้้า ภููมิปร
ิ ะเทศ
รองรัับด้้วยหิินปููนคลุุมพื้้� นที่่่� �ประมาณ 300
ตารางกิิโลเมตร ธรณีีสััณฐานคาสต์์เห็็นได้้
ชััดเจน สำำ�รวจพบถ้ำำ�� และธารลอดหลายแห่่ง
� างคาม ถ้ำำ�� ลอด (น้ำำ�� ลาง)
เช่่น ถ้ำำ�� ผาเผืือก ถ้ำำ�ป
การทำำ�แผนที่่�แสดงแนวรอยเลื่่�อน หลุุมยุุบ
� าย ธารมุุด จะช่่วยในการ
หุุบยุบ
ุ ตำำ�แหน่่งน้ำำ�ห
ศึึกษาถ้ำำ�� และธารลอดในบริิเวณนี้้�ได้้

คำำ�ว่่า “พืืดหิินปููน” “พืืดหิินเกลืือ” และ ฯลฯ ที่่�ได้้
ประดิิษฐ์์ขึ้้น� ใช้้ ก็็ด้ว้ ยเหตุุผลดัังได้้อธิิบายไว้้แล้้วแต่่ต้้น เป็็น
คำำ�ตามแบบภาษาไทย ใช้้สื่่�อความหมายเฉพาะร่่วมกัับ
คำำ�ประกอบสำำ�หรัับธรณีีสััณฐานนั้้�นๆ โดยใช้้คำำ�ว่่า “พืืด”
นำำ�หน้้าชนิิดหิินประเภทต่่างๆ ตามที่่�รองรัับภููมิิประเทศ
อย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีลัักษณะภููมิิประเทศ ธรณีีสััณฐาน
เป็็นเอกลัักษณ์์ สามารถแสดงให้้เห็็นและกำำ�หนดขอบเขต
เป็็นแผนที่่�ได้้ ด้้วยกระบวนการและเทคโนโลยีีโทรสััมผััส
วิิธีีการดัังกล่่าวได้้นำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางจััดทำำ�ฐานข้้อมููลใน
กระบวนการจััดทำำ�สารสนเทศตััวอย่่างธรณีีสันั ฐานประเทศไทย
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามที่่�อ้้างอิิงแล้้ว
ตามข้้อเสนอ “พืืดหิินปููน” หมายถึึงบริิเวณที่่�รองรัับ
ด้้วยหิินปููนไม่่จำำ�กััดยุุคสมััย สำำ�หรัับประเทศไทยพบธรณีี
�����������������������������������������������

สััณฐานพืืดหิินปููนในทุุกภููมิภิ าค มีีเอกลัักษณ์์เป็็นทั้้�งพืืดเขาสููง
และที่่�ต่่อเนื่่�องเป็็นที่่�ราบ มีีภูมิู ลัิ กั ษณ์์แสดงถึึงคุุณสมบัติั กิ าร
ละลายน้ำำ�� เป็็นพืืดเขาสููงและเนิินรููปแบบต่่างๆ มีีตำำ�แหน่่งถ้ำำ��
ให้้เห็็นได้้ทั่่�วทุุกแห่่ง บางแห่่งเป็็นพืืดเขาสููงยอดแหลม
หลายยอดต่่อเนื่่�องกัันเห็็นได้้สะดุุดตา แตกต่่างไปจากภููเขา
ที่่�รองรัับด้้วยหิินประเภทอื่่�น เช่่น เขาสามร้้อยยอด อุุทยาน
แห่่งชาติิเขาสามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีขัี ันธ์์ มีีความ
โดดเด่่นเป็็นเป้้าสายตา เห็็นได้้จากระยะไกลทั้้�งจากทางบก
และทางทะเล เป็็นต้้น (ภาพที่่� 1)
สำำ�หรัับ “พืืดหิินเกลืือ” หมายถึึงบริิเวณที่่�รองรัับด้้วย
หิินเกลืือ ในประเทศไทยพบในพื้้น� ที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
หรืือที่่�นิิยมเรีียกว่่า “แดนอีีสาน” ซึ่่�งมีีธรณีีสััณฐานเป็็น
ที่่� ร าบสูู ง บริิ เ วณขอบยกตัั ว สูู ง ขึ้้� น ล้้ อ มรอบแอ่่งที่่� ร าบ
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แยกจากกัันเป็็นสองแอ่่งด้้วยเทืือกเขาภููพาน ได้้แก่่ แอ่่งที่่�ราบ
สกลนคร-หนองคาย และแอ่่งที่่�ราบโคราช-อุุบลฯ ทั้้�งสองแอ่่ง
รองรัับด้้วยหมวดหิินมหาสารคามซึ่่�งเป็็น หิินตะกอนมีี
ชั้้�นหิินเกลืือหนาและบางสลัับกัับชั้้�นหิินตะกอนทรายและ
ดิินดาน คลุุมพื้�้นที่่�รวมกัันประมาณไม่่น้้อยกว่่า 45,944
ตารางกิิโลเมตร (เพีียงตา สาตรัักษ์์ และคณะ; 2548) มีี
เอกลัักษณ์์ภูมิู ปร
ิ ะเทศแสดงการละลายของแร่่เกลืือหิิน เช่่น
หลุุมยุบุ ร่่องยุุบ แอ่่งยุุบวงแหวน ให้้เห็็น และแสดงขอบเขต
“พืืดหิินเกลืือ” ได้้เป็็นแห่่งๆ (ภาพที่่� 3 และ 4)

แนวคิิดในการจััดทำำ�ระบบสารสนเทศถ้ำำ��และคาสต์์
ประเทศไทย ตามที่่�ผู้้�เขีียนนำำ�เสนอเป็็นหลัักการมานี้้� ได้้กำำ�หนด
แนวทางตามประสบการณ์์การทำำ�งานของผู้้�เขีียน ใช้้วิทิ ยาการ
“โทรสััมผััส” (Remote Sensing) หมายถึึง วิิทยาการด้้าน
การสำำ�รวจ วิิเคราะห์์ และประยุุกต์์ใช้้ข้อ้ มููลด้้วยภาพที่่�บันั ทึึก
จากยาน ณ ตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�สููงขึ้้�นไปจากพื้้�นโลก อัันได้้แก่่
รููปถ่่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทีียม และภาพจากโดรน
ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ประหยััดทั้้�งเวลาและ
งบประมาณในด้้านการจััดทำำ�สารสนเทศ อัันเป็็นกระบวนการ
ที่่�นิิยมอย่่างแพร่่หลายในปััจจุุบััน โดยได้้นำำ�เอา “ข้้อมููล
โทรสััมผัสั ” (Remote Sensing Information) ที่่�มีคุี ณสมบั
ุ
ติั เิ ป็็น
“ระบบสารสนเทศภููมิศิ าสตร์์” (Geo-Information System)
(GIS) มาใช้้เป็็นฐานกำำ�เนิิดในการจััดทำำ� “สารสนเทศถ้ำำ��
และคาสต์์ประเทศไทย” โดยมีีเจตนาให้้มีีมาตรฐานใช้้ได้้
เป็็นสากล เปิิดโอกาสให้้มีีส่่วนร่่วมอย่่างบููรณาการของ
ทุุกภาคส่่วนที่่�ผููกพัันกัับถ้ำำ��และคาสต์์ ทั้้�งที่่�เป็็นส่่วนราชการ
และเอกชนระดัับองค์์กร และบุุคคล โดยไม่่จำำ�กััดความรู้้�
ความสามารถในทุุกขั้้�นตอนของการจััดทำำ�สารสนเทศ ให้้มีี
ความสะดวกและเกิิดประสิิทธิิภาพ ครอบคลุุมในทุุกขั้้น� ตอน
การดำำ�เนิินงาน การสำำ�รวจเรีียนรู้้� การจััดเก็็บข้้อมููล และการนำำ�
ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ โดยผู้้�เขีียนขอเสนอให้้ใช้้แนวทางและ
เทคโนโลยีีที่่มี� ใี ช้้อยู่่แ� ล้้วเป็็นสากล หรืือจััดทำำ�ขึ้้น� ใหม่่ ร่่วมกัับ
ประสบการณ์์ในการจััดทำำ� “สารสนเทศชุุมชนโบราณ
ประเทศไทย” ที่่�ประยุุกต์์ใช้้ในการจััดทำำ�หนัังสืือ “มรดกไทย
จากภาพดาวเทีียม” [สำำ�นักั งานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและ
ภููมิิสารสนเทศ (องค์์การมหาชน) 2560] เนื่่�องในวโรกาส
เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระมหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิ ต ร ที่่� ท รงได้้ รัั บ ทูู ล เกล้้ า ถวาย
พระราชสมััญญานาม “พระบิิดาแห่่งการอนุุรักั ษ์์มรดกไทย”
และมีีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา พ.ศ. 2554
ประสบการณ์์จากการจััดทำำ�และดำำ�เนิินการ “สารสนเทศ
ตััวอย่่างธรณีีสััณฐานประเทศไทย” เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�
ต้้นฉบัับหนัังสืือ “ธรณีีสัณ
ั ฐานประเทศไทยจากห้้วงอวกาศ”
(สำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ 2538.) โดยหนัังสืือ
เล่่มนี้้�ได้้รวมหััวข้้อธรณีีสัณ
ั ฐาน “คาสต์์” ภููมิปร
ิ ะเทศที่่เ� กิิด
จากหิินมีีคุุณสมบััติิละลายน้ำำ�� ได้้ในกระบวนการทำำ�งานของ
น้ำำ�ทั้้
� ง� ใต้้ดินิ และบนดิิน

แนวคิิดการจััดทำ�ำ ระบบ
“สารสนเทศถ้ำำ��และคาสต์์
ประเทศไทย”
การจัั ด ระบบข้้ อ มูู ล เป็็ น ธรรมชาติิ ข องมนุุ ษ ย์์ ที่่� มีี
พััฒนาการมาตลอด เริ่่�มด้้วยการจดจำำ�ในสมองทั้้�งเสีียง
และภาพประกอบ เป็็นเรื่่�องราวภููมิิปััญญา พััฒนาการทาง
เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ปัจั จุุบันั ทำำ�ให้้เกิิดนวััตกรรมเรีียกตาม
สมััยนิิยม “บิ๊๊�กดาตา-big data” แนวคิิดในการจััดทำำ�
ระบบ “สารสนเทศถ้ำำ��และคาสต์์ประเทศไทย” สนัับสนุุน
วััตถุุประสงค์์ของกรมทรััพยากรธรณีีดังั กล่่าว ผู้้�เขีียนมีีเจตนา
ที่่�จะนำำ�แนวทางโดยนำำ�เอาข้้อมููลสรรพสิ่่�งทั้้�งหลายทั้้�งปวง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ “ถ้ำำ��” และ “คาสต์์” จััดทำำ�เป็็น “เอกสาร
สารสนเทศ” ให้้รู้้�ถึึงที่่�มาของข้้อมููลนำำ�มาจััดจำำ�แนกเป็็น
ประเภทข้้อมููล หรืือชุุดข้้อมููลให้้สะดวกในการสำำ�รวจ การ
จััดเก็็บ และการเรีียกใช้้ การสื่่�อสารเผยแพร่่ประยุุกต์์ใช้้ข้อ้ มููล
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องเป็็น
กระบวนการสะสมข้้อมููลอย่่างบููรณาการและพอกพููนต่่อเนื่่�อง
ไม่่รู้้�จบ โดยใช้้เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ในการจััดระบบข้้อมููล
ให้้สััมพัันธ์์กััน 3 ระบบ ได้้แก่่
1) ระบบ “สารานุุกรม” หมายถึึงระบบอัักขรานุุกรม
ใช้้ตััวอัักษร คำำ� ประโยค วลีี หรืือข้้อความ
2) ระบบ “เทศานุุกรม” หมายถึึงระบบสััมพัันธ์์กัับ
ตำำ�แหน่่งบนพื้้�นผิิวตามมาตรฐานสากล
3) ระบบ “กาลานุุกรม” หมายถึึงระบบสััมพัันธ์์กัับ
ช่่วงเวลาและยุุคสมััยเทีียบเคีียงกัับเวลาสากล

เพื่่�อให้้เกิิดความแน่่ชััดในการประยุุกต์์ใช้้วิิทยาการ
โทรสััมผัสสำ
ั ำ�หรัับสารสนเทศถ้ำำ��และคาสต์์ประเทศไทย ผู้้�เขีียน

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ขอเสนอให้้ใช้้ตำำ�แหน่่งและขอบเขตภููมิลัิ กั ษณ์์ ตามที่่�ปรากฏ
เด่่นชััดจำำ�แนกได้้ในภาพข้้อมููลโทรสััมผัสั (ข้้อมููลโทรสััมผัสที่่
ั �
แสดงเป็็นภาพมีีคุณสมบั
ุ
ติั มิ าตรฐานภููมิสิ ารสนเทศ) จำำ�แนก
กำำ�หนดขอบเขตบริิเวณของหิินที่่�รองรัับ ตามคุุณสมบััติิ
ศัักยภาพการซึึมและไหลผ่่าน รวมถึึงการละลายของน้ำำ��
ตลอดจนรููปร่่างและการกระจายตััวของภููมิลัิ กั ษณ์์ที่่มี� คี วามเป็็น
เอกลัักษณ์์เฉพาะของท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ และได้้ใช้้เป็็นแนวทาง
การจััดทำำ� “ธรณีีสััณฐานประเทศไทยจากห้้วงอวกาศ”
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ ตามที่่�อ้้างอิิงแล้้ว)
โดยมีีสััญลัักษณ์์และระบบอัักษรย่่อใช้้อัักขระภาษาอัังกฤษ
4 ตััวเรีียงต่่อกััน ในกรณีีที่่มี� ชื่ี อ่� เรีียก 2 พยางค์์ จะใช้้อักั ขระ
3 ตััวเรีียงกัันของพยางค์์แรกตามด้้วยอัักขระตััวแรกของ
พยางค์์ที่่� 2 รวมกัันเป็็น 4 ตััวเรีียงกััน สื่่�อความหมาย
ภููมิลัิ กั ษณ์์และธรณีีสัณ
ั ฐานตามชื่่อ� ในภาษาอัังกฤษที่่�รู้้�จักั กััน
เป็็นสากล ตััวอย่่างเช่่น coap หมายถึึง coastal plain
ที่่�ราบชายฝั่ง่� ทะเล และ doll หมายถึึง doline lake บึึงน้ำำ��ขังั
ในหลุุมยุบุ เป็็นต้้น การใช้้อักั ษรย่่อบนแผนที่่�ดังั กล่่าวผู้้�เขีียน
ได้้ประดิิษฐ์์ขึ้้น� ใช้้เป็็นครั้้ง� แรกให้้สะดวกกัับการแสดงบนแผนที่่�
เพื่่�อผู้้�อ่่านแผนที่่�สามารถเข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้น� จากวิิธีดั้้ี ง� เดิิม มาเป็็น
อัักขระ 4 ตััวเรีียงกััน สะดวกทั้้�งบนแผนที่่�และการใช้้
เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์
บทสรุุป
“อะไร” “ที่ไ่� หน” “เมื่่�อไร” และ “อย่่างไร” สื่่อ� ความหมาย
ที่่�รับั รู้้�และใช้้เป็็นแนวทางถืือปฏิิบัติั กัิ นั มาเป็็นสากล เป็็นการ
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อมููลให้้เกิิดภููมิิปััญญา ใช้้ในการตััดสิินใจ
ได้้อย่่างเหมาะสม เกิิดประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณท่่านพััลลภ กฤตยานวััช
ผู้้�บุุกเบิิกเปิิดไลน์์ “ชมรมถ้ำำ��วิิทยาไทย” ให้้โอกาสผู้้�เขีียน
ได้้ปลดเปลื้้�องปััญหาที่่�ค้้างคาใจมานาน และนำำ�มาสรุุปใช้้
เป็็นแนวคิิดในการจััดทำำ�ระบบ “สารสนเทศถ้ำำ��และคาสต์์
ประเทศไทย” ของกรมทรััพยากรธรณีีและขอเสนอแนวคิิด
สรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
1) ใช้้คำำ�ว่่า “คาสต์์” ทัับศััพท์์ karst ในภาษาอัังกฤษ
ให้้จำำ�กัดั สื่่อ� ความหมายแสดงธรณีีสัณ
ั ฐานที่่�เกิิดจากหิินละลาย
น้ำำ�ทั้้
� �งใต้้ดิินบนดิิน สามารถกำำ�หนดขอบเขตทำำ�แผนที่่�แยก
ประเภทตามชนิิดหิินที่่�รองรัับ เช่่น เมื่่�อรองรัับด้้วยหิินปููน
�����������������������������������������������

เรีียกในภาษาไทยว่่า “พืืดหิินปูนู ” รองรัับด้้วยหิินเกลืือ เรีียก
ในภาษาไทยว่่า “พืืดหิินเกลืือ” เป็็นต้้น
2) ใช้้พิกัิ ดั ภููมิศิ าสตร์์ตำำ�แหน่่งปากถ้ำำ�� ทางเข้้าออกหลััก
ของถ้ำำ�� ให้้เป็็นตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับอ้้างอิิงทางภููมิิสารสนเทศ
สำำ�หรัับถ้ำำ��นั้้�นๆ
3) สนัับสนุุนและกำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการ
สารสนเทศแบบบููรณาการอย่่างมีีส่่วนร่่วม ใช้้วิิทยาการ
โทรสััมผััส ประกอบเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ ในการบริิหาร
จััดการสร้้างความสััมพันั ธ์์ของ 3 ระบบข้้อมููล “สารานุุกรม”
“เทศานุุกรม” และ “กาลานุุกรม” ส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือ
และเกิิดประโยชน์์ประยุุกต์์ใช้้ได้้ในทุุกระดัับ
เอกสารอ้้างอิิง
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สิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ�
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์�

� ในระบบนิิเวศที่่สำ
� ำ�คััญ เปรีียบเสมืือนเกาะในการรองรัับความหลากหลาย
ถ้ำำ��เป็็นหนึ่่ง
� ปิิด (Semi-closed Ecosystem) ที่่มีีค
� วามซัับซ้้อน
ทางชีว
ี ภาพ เป็็นระบบนิิเวศแบบกึ่่ง
� ได้้สูง
และเฉพาะตััว ส่่งผลให้้กระบวนการเกิิดสิ่่ง
ิ ใหม่่ (Speciation) เกิิดขึ้้น
ู
� มีีชีีวิิตชนิด
และสิ่่�งมีีชีีวิิตจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััวผ่่านวิิวััฒนาการที่่�ยาวนานเพื่่� อให้้สามารถ
ครอบครองและดำำ�รงชีีวิิตในระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้ ดัังนั้้�นสิ่่ง
่ นใหญ่่จึึงมีีความจำำ�เพาะ
� มีีชีีวิิตส่ว
� าศััยในถ้ำำ��สููง (Endemism) หายาก และมีีขอบเขตการแพร่่กระจายที่่ต่ำ
� ำ��
กัับถ้ำำ��และพื้้� นที่่อ
หลายชนิิดมีีประชากรที่่�ค่่อนข้้างจำำ�กััด สิ่่�งมีีชีีวิิตจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะกลุ่่�มสัตว์
ั ์
หลายชนิิดยัังไม่่เป็็นที่่�รู้้�จัักและมีีการระบุุชื่่�ออย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิทยาศาสตร์์
ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่าถ้ำำ��จะมีีสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดใหม่่จำำ�นวนมากที่่�รอการสำำ�รวจและค้้นพบ
�
โดยสิ่่ง
รถพบได้้ในถ้ำำ��ของประเทศไทย สามารถจำำ�แนกประเภทได้้ดัง
ั นี้้�
� มีีชีีวิิตที่่สามา

คาสต์หินปูนถ้ำ�บ้านมุง แหล่งอาศัยฝูงค้างคาว อำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิ ษณุโลก
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1. จุุลินิ ทรีีย์์ (Bacteria) เป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่มี่� ขี นาดเล็็กมาก
จนไม่่สามารถมองเห็็นได้้ด้ว้ ยตาเปล่่า นอกจากทำำ�การเพาะเลี้้ย� ง
ในห้้องปฏิิบััติิการ หรืือสัังเกตจากปฏิิกิิริิยาที่่�จุุลิินทรีีย์์สร้้าง
ออกมาให้้เห็็นในถ้ำำ�� เช่่น สีี (สีีดำำ�หรืือสีีส้้มแดง) หรืือจุุด
ต่่างๆ บริิเวณผิิวหน้้าของหิิน รวมทั้้�งการสร้้างเมืือกเหนีียว
ร่่องรอยการกััดกร่่อน หรืือไบโอฟิิล์์มที่่�ปกคลุุมตามแอ่่งน้ำำ��
หรืือหิินฉาบน้ำำ��ในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้พอสามารถสัังเกตแหล่่งที่่�อยู่่�
ของจุุลิินทรีีย์ใ์ นถ้ำำ�� ได้้ จุุลิินทรีีย์ส์ ามารถเจริิญเติิบโตในถ้ำำ��ได้้
เป็็นอย่่างดีี สามารถพบได้้ตั้้ง� แต่่ปากถ้ำำ�� จนถึึงถ้ำำ�ลึ
� กึ และมืืด
ตามพื้้�นดิิน แหล่่งน้ำำ�� ผนัังและเพดานถ้ำำ�� และประติิมากรรมถ้ำำ��
จุุลิินทรีีย์์มีีหลากหลายกลุ่่�ม เช่่น กลุ่่�มที่่�เติิบโตตามซาก
อิินทรีียวััตถุุ (Saprophytes) กลุ่่�มก่่อโรค (Pathogens)
กลุ่่�มสัังเคราะห์์อาหารเองได้้ (Chemoautotrophs) โดยการ
ออกซิิเดชัันของสารประกอบอนิินทรีีย์์ เช่่น เหล็็ก แมงกานีีส
และก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์ รวมทั้้�งกลุ่่�มที่่�ออกซิิเดชัันของ
สารประกอบอนิินทรีีย์์แอมโมเนีียและไนไทรต์์ (Nutrifying
Bacteria) (Romero, 2009) จุุลิินทรีีย์์มีีความสำำ�คััญใน
การย่่อยสลายอิินทรีีย์ส์ าร สร้้างและเป็็นอาหารให้้กับสั
ั ตั ว์์ถ้ำ�ำ�
ขนาดเล็็ก และยัังมีีผลต่่อรููปแบบของประติิมากรรมถ้ำำ��
การตกตะกอนของแร่่แคลไซต์์ การกััดกร่่อนของหิินจาก
ปฏิิกิิริิยาที่่�จุุลิินทรีีย์์สร้้างออกมา เป็็นต้้น กลุ่่�มที่่�เจอบ่่อย
ในถ้ำำ��ของประเทศไทย จะเป็็นจุุลิินทรีีย์์กลุ่่�มแอคติิโนมััย
ซีีท (Actinomycetes) (สายใจและคณะ, 2563, Nakaew
et al., 2009) และสาหร่่ายสีีเขีียวแกมน้ำำ�� เงิิน (Cyanobacteria)
ซึ่่�งสามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้แบบอิิสระ และอยู่่�ร่่วมกัับสิ่่�งมีีชีีวิิต
ชนิิดอื่่�น เช่่น ไลเคน
2. สาหร่่าย (Algae) เป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่มี� ลัี กั ษณะคล้้ายพืืช
แต่่ไม่่มีีส่่วนของราก ลำำ�ต้้น และใบที่่�แท้้จริิง สามารถสร้้าง
อาหารเองได้้ โดยการสัังเคราะห์์แสง สาหร่่ายสามารถ
เจริิญเติิบโตได้้ดีบริ
ี เิ วณปากถ้ำำ��และบริิเวณแสงสลััว บางชนิิดมีี
ความสััมพันั ธ์์กับั ราและสาหร่่ายสีีเขีียวแกมน้ำำ�� เงิิน (ดููรายละเอีียด
ตรงไลเคน) เจริิญเติิบโตตามดิิน ก้้อนหิินหรืือผนัังถ้ำำ��ที่่�มีี
ความชื้้�นหรืือบริิเวณหิินฉาบน้ำำ�� มีีลัักษณะคล้้ายไบโอฟิิล์์ม
บางชนิิดสามารถเจริิญเติิบโตได้้ถึงึ ส่่วนที่่ลึ� กึ และมืืดของถ้ำำ��
โดยเฉพาะบริิเวณที่่�มีีการใช้้ไฟประดิิษฐ์์ติิดต่่อกัันเป็็นระยะ
เวลานาน ทำำ�ให้้ผนัังถ้ำำ��และประติิมากรรมถ้ำำ��เสีียหายได้้
สาหร่่ายยัังมีีผลต่่อรููปแบบของประติิมากรรมถ้ำำ�� และการ
กััดกร่่อนของหิินในถ้ำำ�� อย่่างไรก็็ตาม สาหร่่ายเป็็นผู้้�ผลิิตที่สำ่� ำ�คัญ
ั

จึึงเป็็นอาหารสำำ�คัญ
ั ให้้กับสั
ั ตั ว์์ถ้ำ�ำ� ขนาดเล็็ก เช่่น แมลงหางดีีด
ไอโซพอด ซึ่่�งสาหร่่ายกลุ่่�มเด่่นที่่�พบในถ้ำำ�� คืือ สาหร่่าย
สีีเขีียว (Chlorophyta) และสาหร่่ายสีีแดง (Rhodophytes)
สาหร่่ายยัังสามารถพบในแหล่่งน้ำำ��นิ่�่งหรืือแอ่่งน้ำำ�ขั
� ังในถ้ำำ��
ได้้ด้้วยเช่่นกััน (Peerapornpisal et al., 2006)
3. เชื้้�อรา (Fungi) เป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�ดำำ�รงชีีวิิตโดย
ย่่อยสลายสารอิินทรีีย์ที่์ เ่� น่่าเปื่่อ� ย สามารถก่่อโรคให้้กับพื
ั ชื และ
สััตว์์ ไม่่สามารถสัังเคราะห์์อาหารเองได้้ สิ่่�งมีีชีีวิิตในกลุ่่�มนี้้�
ประกอบด้้วย รา เห็็ด และยีีสต์์ ซึ่่�งมีีโครงสร้้างที่่�เป็็นทั้้�ง
เซลล์์เดีียว และเป็็นเส้้นใยที่แ่� ผ่่ขยายเพื่่�อใช้้ในการทำำ�หน้า้ ที่่�
ดููดซัับอาหารรวมทั้้�งการสืืบพัันธุ์์� สามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีี
ในถ้ำำ��ที่มี่� คี วามชื้้�นสููง และอยู่่ต� ามซากหรืือกองอิินทรีียวััตถุุ เช่่น
ซากใบไม้้ ขอนไม้้ หรืือตามพื้้�นโคลน ตะกอนดิิน รวมทั้้�ง
แหล่่งน้ำำ�� ในถ้ำำ�� และยัังเจริิญเติิบโตได้้ดีีในมููลค้้าวคาวและ
ซากสััตว์์ต่่างๆ ตามผนัังและประติิมากรรมถ้ำำ�� สปอร์์ของ
รายัังล่่องลอยอยู่่ใ� นอากาศของระบบนิิเวศถ้ำำ�� (Vanderwolf,
2013) เห็็ดและราเป็็นอาหารสำำ�คัญ
ั ให้้กับสั
ั ตั ว์์ถ้ำ��ำ เช่่น แมลง
หางดีีด จิ้้�งโกร่่งถ้ำำ�� กิ้้�งกืือ ไอโซพอด ฯลฯ อย่่างไรก็็ตาม
ราบางชนิิดเป็็นปรสิิตโดยก่่อโรคให้้กับสั
ั ตั ว์์ถ้ำ��ำ เช่่น แมลงและ
สััตว์์สะเทิินน้ำำ�ส
� ะเทิินบก รวมทั้้�งโรคจมููกขาว (White Nose
Syndrome) ซึ่่�งเกิิดจากเชื้้�อราชนิิด Pseudogymnoascus
destructans ที่่� เ จริิ ญ เติิบโตบนผิิวหนัั ง ของค้้ า งคาว
โดยเฉพาะบริิเวณปากและจมููก รวมทั้้�งปีีก ทำำ�ให้้ค้า้ งคาวตาย
และจำำ�นวนประชากรลดลงอย่่างมาก โรคนี้้�แพร่่กระจายอย่่าง
กว้้างขวางในทวีีปอเมริิกาเหนืือ อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีรี ายงาน
การพบโรคจมููกขาวของค้้างคาวในประเทศไทย สำำ�หรัับ
กลุ่่�มเชื้้อ� ราที่มี่� รี ายงานพบในถ้ำำ��ของประเทศไทย ยกตััวอย่่าง
เช่่น Achyla spp. Chrysosporium sp. Fusarium spp.
Gliomastix sp. Paecilomyces spp. Penicillium spp.
Sagenomella sp. Trichocladium spp. Circinella sp.
เป็็นต้้น (Bouree et al., 1990)
4. ไลเคน (Lichen) เป็็นความสััมพันั ธ์์แบบอยู่่�ร่วมกั
่ นั
และเอื้้�อประโยชน์์ให้้กัันและกััน (Symbiosis) ระหว่่างรา
(Mycobiont) และสาหร่่าย (Phycobiont) เช่่น กลุ่่�มสาหร่่าย
สีีเขีียว หรืือสาหร่่ายสีีเขีียวแกมน้ำำ�� เงิิน โดยราทำำ�หน้า้ ที่่เ� ก็็บกักั
ความชื้้�นและป้้องกัันอัันตรายแก่่สาหร่่าย ขณะที่ส่� าหร่่ายจะทำำ�
หน้้าที่ใ่� นการสร้้างอาหารจากการสัังเคราะห์์แสงและแบ่่งปััน
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ให้้กับั รา ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปสััดส่่วนของราจะมากกว่่าสััดส่่วนของ
สาหร่่าย (9:1) ไลเคนสามารถพบได้้บริเิ วณปากถ้ำำ��หรือื ที่่ที่� มี่� ี
แสงส่่องถึึง ตามก้้อนหิิน ผนัังถ้ำำ�� มีีสีสัี นั หรืือด่่าง ขนาดรููปร่่าง
แตกต่่างกัันแล้้วแต่่กลุ่่�ม ปริิมาณการรัับแสง และฤดููกาล

ของระบบนิิเวศเดิิมของถ้ำำ��แล้้ว ยัังก่่อความเสีียหายหากไป
เจริิญเติิบโตบนประติิมากรรมถ้ำำ��หรืือแหล่่งแสดงออกทาง
ประวัั ติิ ศาสตร์์ และยัั ง ส่่ ง ผลให้้ เ กิิดการกร่่ อ นของ
ตะกอนถ้ำำ�� และความสมดุุลของระบบนิิเวศถ้ำำ�� ขณะเดีียวกััน
ก็็เป็็นแหล่่งอาศััยและอาหารให้้กัับสััตว์์ถ้ำำ��ได้้ด้้วย

5. พืืช (Flora) พืืชเป็็นผู้้�ผลิิตที่สำ่� ำ�คัญ
ั เพราะสามารถ
สร้้างอาหารเองได้้โดยการสัังเคราะห์์แสง จึึงจำำ�เป็็นต้้องอาศััย
ในบริิเวณที่่�แสงส่่องถึึง พืืชหลายชนิิดสามารถเจริิญเติิบโต
ได้้ดีบริ
ี เิ วณปากถ้ำำ��และบริิเวณแสงน้้อย เช่่น มอส ลิิเวอร์์เวิิร์ท์
เฟิิร์์น ประดัับหิิน เทีียน ส้้มกุ้้�ง รวมทั้้�งพืืชล้้มลุุกและพืืชมีี
ท่่อลำำ�เลีียงอื่่น� ๆ แต่่จะไม่่สามารถเจริิญเติิบโตได้้ในที่ไ่� ม่่มีแี สง
อย่่างภายในถ้ำำ��ลึกึ อย่่างไรก็็ตามภายในถ้ำำ��อาจพบรากพืืชมีี
ท่่อลำำ�เลีียงขนาดใหญ่่ชอนไชเข้้าไปในระบบนิิเวศถ้ำำ�� เพื่่�อหาน้ำำ��
อาหาร และเพื่่�อพยุุงลำำ�ต้้น เช่่น ไทร ขณะเดีียวกัันบางครั้้�ง
ภายในถ้ำำ��อาจพบต้้นกล้้า (Seedling) ของพืืชที่่ส� ามารถงอก
ได้้ภายในถ้ำำ��มืดื ซึ่่ง� อาจถููกพััดพาเมล็็ดเข้้ามาจากภายนอกใน
กรณีีที่เ่� ป็็นถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ หรืือตกมาตามหน้้าต่่าง โพรงหรืือรอยแตก
ของถ้ำำ�� รวมทั้้�งติิดมากัับคนหรืือสััตว์์ ซึ่่�งต้้นกล้้าไม่่สามารถ
ดำำ�รงชีีวิติ ในถ้ำำ�� ได้้ เมื่่�ออาหารสำำ�รองจากเมล็็ดถููกใช้้หมดไป
ก็็จะตายในที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�ภายในถ้ำำ��มีีการใช้้
ไฟประดิิษฐ์์อย่่างต่่อเนื่่�องและยาวนาน บริิเวณผนัังถ้ำำ��หรืือ
ก้้อนหิินที่่�ใกล้้แสงไฟ อาจมีีลัักษณะของแผ่่นฟิิล์์มสีีเขีียวๆ
หรืือพบพืืชที่ส่� ามารถเจริิญเติิบโตในถ้ำำ�� ได้้ ซึ่่ง� เรีียกสิ่่ง� มีีชีวิี ติ
กลุ่่�มนี้้�ว่่า แลมเพนฟลอรา (Lampenflora) ซึ่่�งหมายถึึง
สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�สามารถสร้้างอาหารเองได้้ โดยอาศััยแสงไฟ
ประดิิษฐ์์ในถ้ำำ��ในการสัังเคราะห์์แสง ซึ่่�งในสภาวะปกติิแล้้ว
สิ่่ง� มีีชีวิี ติ เหล่่านี้้�จะไม่่สามารถเกิิดขึ้้น� ในระบบนิิเวศถ้ำำ�� ได้้เลย
โดยกลุ่่�มแลมเพนฟลอรากลุ่่�มแรกที่่�เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ คืือ
กลุ่่�มสาหร่่ายสีีเขีียวแกมน้ำำ��เงิิน สาหร่่ายสีีเขีียว (Chlorophyta)
และไดอะตอม (Chrysophyta) ซึ่่ง� จะสัังเกตได้้จากการเกิิด
ลัักษณะเป็็นเหมืือนแผ่่นฟิิล์ม์ แผ่่นสีีเขีียวเคลืือบตามหิิน พื้้�นผิิว
หรืือผนัังถ้ำำ�� ในบริิเวณที่่�ใกล้้กัับแหล่่งกำำ�เนิิดแสง หากไฟ
ยัังคงเปิิดอยู่่�ในถ้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานาน ก็็จะพบการ
เจริิญเติิบโตของพวกมอส ลิิเวอร์์เวิิร์ต์ หรืือบางครั้้ง� อาจพบ
พืืชมีีท่่อลำำ�เลีียงอื่่�นๆ ได้้แก่่ เฟิิร์์นและพืืชกาฝาก เช่่น ต้้น
กากหมาก (Balanophora latisepala) ได้้ด้้วยเช่่นกััน ถ้ำำ��
ที่่�พบกลุ่่�มแลมเพนฟลอราจะเป็็นตััวชี้้�วััดสำำ�คััญที่่�บอกถึึง
การใช้้แสงในถ้ำำ��เป็็นเวลายาวนานต่่อเนื่่�องกัันอย่่างเกิินความ
จำำ�เป็็น กลุ่่�มแลมเพนฟลอรานอกจากจะทำำ�ลายความสวยงาม

6. สััตว์์ (Fauna) ถืือเป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ กลุ่่�มเด่่นที่สุ่� ดุ ที่อ่� าศััย
ในถ้ำำ�� และใช้้ประโยชน์์จากระบบนิิเวศในถ้ำำ�� ได้้เกืือบทุุกพื้้�นที่่�
หลายกลุ่่�มสามารถปรัับตััวในระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้เป็็นอย่่างดีี
จนกลายเป็็นสััตว์์ถ้ำ��ำ แท้้ สััตว์์สามารถพบได้้ตั้้ง� แต่่ปากถ้ำำ��ไป
จนถึึงส่่วนที่ลึ่� กึ และมืืดในถ้ำำ�� ทั้้�งระบบนิิเวศบนบก เช่่น ตามพื้้�นถ้ำำ��
ใต้้ก้อ้ นหิิน ในดิิน ประติิมากรรมถ้ำำ�� ผนัังและเพดานถ้ำำ�� หรืือ
ระบบนิิเวศในน้ำำ�� เช่่น ตามแอ่่งน้ำำ��ขััง บ่่อ ลำำ�ธารขนาดเล็็ก
หรืือขนาดใหญ่่ที่่�ไหลอยู่่�ในระบบถ้ำำ�� เป็็นต้้น สััตว์์ถ้ำำ��มีีขนาด
ตั้้�งแต่่เล็็กมาก (Microfauna) ที่มี่� ขี นาดลำำ�ตัวั กว้้างน้้อยกว่่า
0.1 มิิลลิิเมตร ขนาดกลาง (Mesofauna) ที่่�ขนาดลำำ�ตััว
กว้้างระหว่่าง 0.1 - 2 มิิลลิิเมตร ขนาดใหญ่่ (Macrofauna)
ที่่�มีีขนาดลำำ�ตััวกว้้างระหว่่าง 2 - 20 มิิลลิิเมตร และ
ขนาดใหญ่่มาก (Megafauna) ที่่มี� ขี นาดลำำ�ตัวั กว้้างมากกว่่า
2 เซนติิเมตรเป็็นต้้นไป (Orgiazzi et al., 2016) โดยใน
บทความนี้้�จะเน้้นสััตว์์ถ้ำ�ำ� ที่พ่� บและมีีรายงานในประเทศไทย
ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั น มีี ร ายงานสัั ต ว์์ ที่่� อ าศัั ย หรืื อ พบในถ้ำำ�� ของ
ประเทศไทยไม่่น้้อยกว่่า 6 ไฟลััม (Phylum) 19 ชั้้�น
(Class) 63 อัันดัับ (Order) อย่่างน้้อย 625 ชนิิด
(Ellis, 2020) ดัังแสดงในภาพประกอบที่่� 1 และตารางที่่� 1
โดยพบว่่า สััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลัังจำำ�นวน 451 ชนิิด
(72%) ซึ่่ง� เป็็นสััตว์์กลุ่่�มเด่่นในถ้ำำ�� และสััตว์์มีกี ระดููกสัันหลััง
จำำ�นวน 174 ชนิิด (28%) (ภาพประกอบที่่� 1) โดยมีีสััตว์์
ในไฟลััม Arthropod จำำ�นวน 426 ชนิิด ไฟลััม Chordata
(174 ชนิิด) ไฟลััม Mollusca (18 ชนิิด) ไฟลััม Rotifera
(4 ชนิิด) ไฟลััม Platyhelminthes (2 ชนิิด) และไฟลััม
Annelida (1 ชนิิด) (ภาพประกอบที่่� 2) ซึ่่�งสััตว์์กลุ่่�มเด่่น
ได้้แก่่ กลุ่่�มแมงมุุม (113 ชนิิด) กลุ่่�มค้้างคาว (70 ชนิิด)
กลุ่่�มยุุง ริ้้�น แมลงวััน (58 ชนิิด) และกลุ่่�มแมลงหางดีีด
(46 ชนิิด) (ตารางที่่� 1) อย่่างไรก็็ตาม จากการศึึกษาของ
Jantarit (2017, 2019) พบว่่า แมลงหางดีีดเป็็นสััตว์์ที่มี่� คี วาม
หลากหลายของชนิิดจำำ�นวนมากในถ้ำำ�� ของประเทศไทย โดย
พบแมลงหางดีีดไม่่น้อ้ ยกว่่า 100 ชนิิด อาศััยอยู่่ใ� นถ้ำำ�� และ
หลายชนิิดยัังไม่่ได้้รัับการระบุุชื่่�อตามหลัักวิิทยาศาสตร์์
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่ ีรายงานในประเทศไทย
ภาพประกอบที่ ๑ แสดงสัดส่วนสัตว์ถ�้ำ ทีม

่ ีรายงานในประเทศไทย
ภาพประกอบที่ ๒ แสดงสัดส่วนสัตว์ถ�้ำ ในแต่ละไฟลัม (Phylum) ทีม
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สััตว์์กลุ่่�มเด่่นที่่�เจอในถ้ำำ��
ของประเทศไทย
1. หนอนตััวแบน หรืือ แพลทีีเฮลมิินธิิส (Flat Worm:
Phylum Platyhelminthes) เป็็นสััตว์์ที่่�สามารถอาศััยได้้
ในถ้ำำ�� แต่่พบได้้ไม่่บ่่อย ดำำ�รงชีีวิิตแบบอิิสระ เช่่น กลุ่่�ม
พลานาเรีีย (Dugesia sp.) ซึ่่ง� อาศััยบนผิิวน้ำำ��หรือื ในแอ่่งน้ำำ��
ในถ้ำำ�� โดยอยู่่�กัันเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ ลำำ�ตััวสีีขาว ดำำ�รงชีีวิิตโดย
กิินพวกอิินทรีียวััตถุุต่่างๆ ที่่�ตกลงมาในแอ่่งน้ำำ�� เช่่น ซาก
ค้้างคาว ซากสััตว์์ขาข้้อ มููลค้้างคาว รวมทั้้�งล่่าสััตว์์น้ำ��ำ
ขนาดเล็็กเป็็นอาหาร
2. หนอนปล้้อง (Segmented Worm: Phylum
Annelida) เป็็นหนอนที่่�ลำำ�ตััวแบ่่งเป็็นปล้้องๆ กลุ่่�มที่่�พบ
ในถ้ำำ��จะเป็็นกลุ่่�มไส้้เดืือนน้ำำ�จื
� ดื ที่มี่� ลัี กั ษณะคล้้ายไส้้เดืือนดิิน
แต่่มีีข้้อปล้้องที่่�เล็็กกว่่ามาก ร่่างกายนิ่่�มและบอบบาง
ตััวสีีใสจนเห็็นทางเดิินอาหารด้้านในเป็็นสีีแดง ขนาดเล็็ก
ความยาวประมาณ 10 เซนติิเมตร อาศััยบริิเวณแอ่่งน้ำำ��ขังั
หรืือบ่่อน้ำำ�� ในถ้ำำ�� ที่มี่� ตี ะกอนหรืือโคลนอยู่่� จััดเป็็นสััตว์์น้ำ��หน้
ำ า้ ดิิน
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ย่่อยสลายอิินทรีียวััตถุุต่่างๆ ที่่�อยู่่�ตามพื้้�น
ท้้องน้ำำ�� และเป็็นอาหารให้้กัับสััตว์์น้ำ�อื่่
ำ� �นๆ และบางครั้้�ง
อาจพบไส้้ เ ดืื อ นดิินจากข้้ า งนอกหลุุ ด เข้้ า มาได้้ เ ช่่ น กัั น
ซึ่่�งอาจพบตามขอบตลิ่่�งของถ้ำำ�น้ำ
� �ำ� ตามขอนไม้้ เศษซาก
อิินทรีียวััตถุุในถ้ำำ��
3. หอย  (Phylum Mollusca) หอยที่่�พบในถ้ำำ��ของ
ประเทศไทยมีีทั้้ง� หอยสองฝา เช่่น กลุ่่�มหอยกาบน้ำำ��จืดื ซึ่่ง� พบ
ได้้ ต ามถ้ำำ��น้ำ��ำ ไหลที่่� มีี โ คลนทรายให้้ ฝัั ง ตัั ว ได้้ และกลุ่่�ม
หอยทากบก โดยเฉพาะกลุ่่�มหอยทากจิ๋๋�วต่่างๆ เช่่น หอย
คอคอดเล็็ก ที่่มี� ขี นาดเล็็กมาก น้้อยกว่่า 3 มิิลลิิเมตร อาศััย
ตามผนัังของถ้ำำ��ที่่�มีีความเปีียกชื้้�น โดยครููดกิินสาหร่่าย
ไลเคน มอสที่่�เจริิญเติิบโตในถ้ำำ�� รวมทั้้�งกลุ่่�มหอยหอม
หอยงวงท่่อ หอยช้้าง หอยจุุกแดง เป็็นต้้น ที่่อ� าศััยตามพื้้�นถ้ำำ��
กิินซากอิินทรีียวััตถุุ รวมทั้้�งมููลค้้างคาวที่อ่� ยู่่ใ� นถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
หอยข้้าวสาร (Allopeas gracile) เป็็นหอยที่่�พบได้้ทั่่�วไป
ในถ้ำำ��ของประเทศไทย หอยจึึงเป็็นผู้้�ย่่อยสลายอิินทรีียวััตถุุ
ต่่างๆ รวมทั้้�งควบคุุมประชากรสาหร่่าย ไลเคน มอส
ที่่�สำำ�คััญในถ้ำำ��

4. สัั ต ว์์ ข าข้้ อ หรืืออาร์์ โ ทรพอด (Phylum
Arthropoda) ถืือเป็็นกลุ่่�มสััตว์์เด่่นและใหญ่่ที่่�สุุดในระบบ
นิิเวศถ้ำำ��ของประเทศไทย รวมกว่่า 426 ชนิิด (หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 68 ของสััตว์์ถ้ำ�ทั้้
ำ� �งหมด) และสามารถพบเจอได้้
ทุุกระบบนิิเวศในถ้ำำ�� ตั้้�งแต่่ปากถ้ำำ��จนถึึงส่่วนที่ลึ่� กึ สุุดของถ้ำำ��
โดยจะแยกเป็็นกลุ่่�มๆ ดัังนี้้�
4.1 กลุ่่�มแมง (Arachnida) ลัักษณะเด่่นคืือ มีีขา 8 ขา
(บางกลุ่่�มมีี 10 ขา) ไม่่มีหี นวดและปีีก ร่่างกายประกอบด้้วย
2 ส่่วน คืือ หััวกัับอกรวมกััน (Cephalothorax) และส่่วน
ท้้อง (Opisthosoma) กลุ่่�มแมงส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ล่่าที่่�สำำ�คััญ
ในถ้ำำ�� และช่่วยควบคุุมประชากรสััตว์์ถ้ำ�ชนิิ
ำ� ดอื่่�นๆ โดย
แมงกลุ่่�มเด่่นในถ้ำำ�� ได้้แก่่
่� า้ งใย อาศััย
1) แมงมุุม (Araneae) พบได้้ทั้้ง� กลุ่่�มที่สร้
ในโพรง และดำำ�รงชีีวิติ แบบอิิสระ ซึ่่ง� แมงมุุมเป็็น
สััตว์์ถ้ำ�ำ� ที่่มี� รี ายงานชนิิดมากที่่สุ� ดุ ในประเทศไทย
(๑๑๓ ชนิิด) ส่่วนใหญ่่จะอพยพจากข้้างนอกเพื่่�อ
เข้้ามาหาอาหาร แมงมุุมเด่่นๆ เช่่น แมงมุุม
พเนจร หรืือแมงมุุมขายาวถ้ำำ�� (Heteropoda
sp.) ซึ่่�งเป็็นแมงมุุมนัักล่่าขนาดใหญ่่ ดำำ�รงชีีวิิต
แบบอิิสระ มีีความยาวของขารวมกัันทั้้�งสองด้้าน
กว่่า 20 เซนติิเมตร และถืือเป็็นตััววััดความ
อุุดมสมบููรณ์์ของถ้ำำ�� เนื่่�องจากแมงมุุมพเนจร
เป็็นผู้้�ล่่าในอัันดัับสููงของห่่วงโซ่่อาหาร แสดงว่่า
ภายในถ้ำำ��มีีเหยื่่�อมาก แมงมุุมเป็็นผู้้�ล่่าที่่�สำำ�คััญ
และช่่วยควบคุุมประชากรสััตว์์ถ้ำำ��อื่่�นๆ แมงมุุม
หลายชนิิดมีีการปรัับตัวั เป็็นแมงมุุมถ้ำ�ำ� โดยมีีตา
ลดรููปจนถึึงบอดสนิิท ตััวสีีขาว เช่่น แมงมุุมใน
วงศ์์ Pholcidae เป็็นต้้น
2) ไร  (Mite) จััดเป็็นแมงกลุ่่�มเด่่นทั้้�งจำำ�นวนตััว
และชนิิดมีีขนาดเล็็กมาก (น้้อยกว่่า 1 มิิลลิิเมตร)
สามารถครอบครองระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้เป็็นอย่่างดีี
และทำำ�หน้้าที่่�ได้้หลากหลายในถ้ำำ�� ทั้้�งเป็็นผู้้�ล่่า
และกิินสััตว์์ขนาดเล็็ก (Gamasida) เป็็นปรสิิต
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4.2 กลุ่่�มสััตว์์มากขา (Myriapods) สััตว์์มากขาที่่เ� จอ
ให้้สัตั ว์์ถ้ำ��ำ เช่่น แมลงและค้้างคาว ขณะที่ไ่� รบางกลุ่่�ม
(Oribatids และ Uropodina) พบจำำ�นวนมาก ในถ้ำำ��สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ๆ ได้้แก่่
ในมููลค้้างคาว ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการย่่อยสลายอิินทรีียสาร
ต่่างๆ ในถ้ำำ�� รวมทั้้�งกิินรา ไลเคน เป็็นต้้น
1) กิ้้�งกืือ (Millipede) พบได้้ทั่่�วไปในถ้ำำ�� บริิเวณที่่�ชื้้�น
ใต้้ก้้อนหิิน โดยเฉพาะบริิเวณที่่�มููลค้้างคาวหรืือ
มููลนก มีีรููปร่่าง สีีสััน และขนาดหลากหลาย ลำำ�ตััว
3) แมงโหย่่งหรืือแมงมุุมขายาว  (Opiliones)
เป็็นวงปล้้องเรีียงต่่อกััน มีีขาสองคู่่�ต่่อปล้้อง เป็็น
ลัักษณะเด่่นคืือมีีขาที่่�ยาวมาก ไม่่มีีต่่อมพิิษ อาจ
พบเจออาศััยเป็็นฝููงจำำ�นวนมากบริิเวณปากถ้ำำ�หรื
� อื
ผู้้�บริิโภคลำำ�ดับต้
ั น้ ของห่่วงโซ่่อาหาร ทำำ�หน้า้ ที่่ย่� อ่ ยสลาย
บริิเวณแสงสลััว ลำำ�ตัวสี
ั ดำี ำ� ซึ่่ง� ปกติิเป็็นกลุ่่�มที่่อ� าศััย
เศษซากทั้้� ง พืื ช และสัั ต ว์์ แ ละซากอิินทรีี ย วัั ต ถุุ
อยู่่�ภายนอก แต่่เข้้ามาในถ้ำำ��เพื่่�อหลบภััย รวมทั้้�ง
ต่่างๆ มููลของกิ้้�งกืือที่่�ถ่่ายออกมายัังช่่วยเพิ่่�ม
สามารถดำำ�รงชีีวิิตในถ้ำำ��ได้้ หากถููกรบกวนหรืือ
ปริิมาณจุุลิินทรีีย์์ที่่�มีีประโยชน์์ให้้กัับระบบนิิเวศถ้ำำ��
ถููกจัับ จะใช้้วิิธีีสลััดขา ซึ่่�งขาจะหลุุดออกได้้ง่่าย
กิ้้�งกืือที่่�พบเห็็นได้้ในถ้ำำ�� เช่่น กิ้้�งกืือกระบอกเล็็ก
ในบริิเวณถ้ำำ�ลึ
� กึ สามารถพบแมงโย่่งถ้ำำ�� ได้้ บางชนิิด
(Coxobolellus spp.) กิ้้� ง กืื อ กระบอกใหญ่่
มีีสีีฉููดฉาด เช่่น สีีส้้ม สีีแดง และบางชนิิดปรัับตััว
(Heptischius sp.) กิ้้�งกืือตะเข็็บ (Orthomorpha
ให้้เป็็นสััตว์์ถ้ำ��ำ แท้้ เช่่น ตาลดรููปจนถึึงบอดสนิิท
spp.) กิ้้�งกืือจิ๋๋�ว (Polydesmus sp.) ฯลฯ โดย
ตััวสีีขาว เคลื่่�อนที่่�ช้้า เป็็นต้้น
เฉพาะกิ้้�งกืือเส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยว (Glyphiulus spp.
Plusioglyphiulus spp. และ Trachyjulus spp.) จะ
เป็็นกิ้้�งกืือกลุ่่�มเด่่นที่พ่� บได้้บ่อ่ ยตามพื้้�นถ้ำำ�� มีีลักั ษณะ
4) แมงมุุมแส้้ (Amblypygi) มีีลักั ษณะคล้้ายแมงมุุม
แต่่ตััวใหญ่่กว่่ามาก เคลื่่�อนที่่�ได้้เร็็ว ชอบเกาะตาม
ตััวสีีขาวขุ่่�น เหลืืองอ่่อนจนถึึงสีีน้ำำ��ตาลเข้้ม ขนาด
ผนัังถ้ำำ��ในส่่วนที่่�มืืดหรืือตามซอกหิิน ลัักษณะเด่่น
ประมาณ 2 - 6.4 เซนติิเมตร ซึ่่�งมีีจำำ�นวนมาก
คืือจะมีีขาคู่่�แรกที่่�ยาวมากและเรีียวเล็็ก ทำำ�หน้้าที่่�
เดิินตามพื้้�นถ้ำำ�� จนดููลัักษณะคล้้ายเส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยว
รัับความรู้้�สึึกและสััมผััสต่่างๆ และมีีแขนคู่่�หน้้า
เคลื่่อ� นที่่ไ� ด้้ค่อ่ นข้้างเร็็วและไวต่่อแสงหรืือสิ่่ง� รบกวน
(Pedipalp) ที่่�ใหญ่่และแข็็งแรงไว้้จัับเหยื่่�อ จึึงเป็็น
รวมทั้้�งยัังมีีขอบเขตการแพร่่กระจายที่่�ต่ำ��ำ และ
ผู้้�ล่่าที่่�สำำ�คััญในถ้ำำ��
หลายชนิิดมีีความจำำ�เพาะกัับถ้ำำ��ที่่�อาศััย
5) แมงแส้้หางสั้้�น (Schizomida) เป็็นแมงกลุ่่�มเด่่น
ที่่อ� าศััยตามพื้้�นถ้ำำ�� ใต้้ก้อ้ นหิินหรืือซากอิินทรีียวััตถุุ
ในถ้ำำ�� ลัักษณะคล้้ายแมงมุุม แต่่ตััวเล็็ก (ไม่่เกิิน
1 เซนติิเมตร) มีีรยางค์์ส่่วนหางที่่�สั้้�นโผล่่ออกมา
คล้้ายแส้้ (Flagellum) และขาคู่่�แรกที่่�ยาวมาก
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นอวััยวะรัับความรู้้�สึึกและสััมผััสต่่างๆ
เคลื่่�อนที่่�ได้้เร็็วทั้้�งแบบเดิินหน้้าและถอยหลััง
นอกจากนี้้� ยัังเจอแมงกลุ่่�มอื่่�นๆ ในถ้ำำ��ได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน เช่่น
แมงป่่อง (Scorpion) แมงป่่องเทีียม (Pseudoscorpione)
แมงป่่องแส้้ (Whip Scorpions) แมงป่่องแส้้จิ๋๋ว� (Palpigradi)
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ล่่าและช่่วยควบคุุมประชากรสััตว์์ถ้ำำ��ขนาดเล็็ก และ
เห็็บ (Ixodida) ซึ่่�งเป็็นปรสิิตสำำ�คััญในสััตว์์มีีกระดููกสัันหลััง
เช่่น งูู ค้้างคาว เป็็นต้้น
�������������������

2) ตะขาบ (Centipede) มีีลักั ษณะเด่่นคืือ ลำำ�ตัวั แบน
มีีขาเพีียงหนึ่่�งคู่่�ต่่อปล้้องและเคลื่่�อนที่่�ได้้เร็็ว ชอบ
หากิินตอนกลางคืืน กลางวัันจะหลบซ่่อนตามที่ชื้้่� น�
และมืืด มีีเขี้้ย� วและพิิษจึึงทำำ�หน้า้ ที่หลั
่� กั เป็็นผู้้�ล่่าใน
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� รวมทั้้�งกิินซากสััตว์์ต่่างๆ ตะขาบที่่�
พบได้้บ่อ่ ยในถ้ำำ�� เช่่น ตะขาบขายาว (Thereuopoda
longicornis) มีีความยาวประมาณ 10 เซนติิเมตร
มีีขาที่ย่� าวมาก เคลื่่�อนที่ไ่� ด้้เร็็วและเป็็นผู้้�ล่่าที่สำ่� ำ�คัญ
ั
ช่่วยควบคุุมประชากรของสััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลััง
ในถ้ำำ�� โดยเฉพาะจิ้้�งโกร่่งถ้ำำ�� หากถููกจัับก็็จะสลััด
ขาทิ้้�งเพื่่�อเอาตััวรอด บางครั้้�งอาจพบตะขาบบ้้าน
(Scolopendra dehaani) เข้้าไปในถ้ำำ�� ได้้เช่่นกััน
เพื่่�อล่่าสััตว์์ถ้ำำ��หรืือกิินซากค้้างคาวในถ้ำำ��

267

268

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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ภาพประกอบที่ ๓ สัตว์ไม่มก
ี ระดูกสันหลังในถ้ำ�: (๑) พลานาเรียถ้ำ� (Dugesia deharvengi); (๒) ไส้เดือนน้ำ�จืดถ้ำ� (Heterochaetella
glandularis); (๓) ไส้เดือนดิน (Lumbricina sp.); (๔) ตะขาบดินในวงศ์ Geophilidae; (๕, ๖) ตะขาบขายาว (Thereuopoda
้ึ ในวงศ์ Therapphosidae; (๘) แมงมุมขายาวในวงศ์ Pholcidae; (๙) แมงมุมพเนจร (Heteropoda sp.);
longicornis); (๗) บง
(๑๐) แมงมุมแส้ (Whip spider); (๑๑) แมงมุมแส้และตัวอ่อนบนหลัง (Whip spider); (๑๒) แมงแส้หางสัน
้ (Schizomida);
(๑๓) แมงป่องแส้ (Thelyphonida); (๑๔*) แมงป่อง (scorpion); (๑๕, ๑๖) แมงป่องเทียม (Pseudoscorpion); (๑๗, ๑๘, ๑๙)
แมงโหย่งถ้ำ� (Opiliones); (๒๐) แมงป่องแส้จว
ิ๋ (Palpigradi); (๒๑) ไรในวงศ์ Rhagididae; (๒๒) ไรในวงศ์ Uropodidae;
(๒๓) ไร (Gamasida); (๒๔) ไอโซพอดในวงศ์ Oniscidae; (๒๕*) กง
ุ้ (Macrobrachium sp.); (๒๖*) ปูหน
ิ ปูนทุ่งหว้า
(Terrapotamon thungwa); (๒๗) แอมฟิพอดถ้ำ� (Aequigidiella aquilifera); (๒๘) แมงกระดานถ้ำ� (Stenasellus sp.);
(๒๙*) แมงกง
ุ้ ถ้ำ� (Theosbaena loko); (๓๐) ไอโซพอด (Cubaris sp.) (*ภาพถ่ายจากคุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ�)
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ภาพประกอบที่ ๔ สัตว์ไม่มก
ี ระดูกสันหลังในถ้ำ�: กลุม
่ กิง
้ กือเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้ำ� (Trachyjulus sp.); (๒) กิง
้ กือตะเข็บ
้ กือถ้ำ� (๑) กิง
แบนจิว
้ กือจิว
้ กือมังกร (Desmoxytes sp.); (๕) กิง
้ กือ
๋ ถ้ำ� (Eutrichodesmus sp.); (๓) กิง
๋ ถ้ำ�ในวงศ์ Opistretidae; (๔) กิง
หางแหลม (Thyropygus sp.); (๖) กิง
้ กือหางแหลม (Thyropygus sp.); (๗) กิง
้ กือตะเข็บบ้าน (Anoplodemus sp.)

4.3 กลุ่่�มครััสเตเชีีย (Crustacea) เป็็นสััตว์์ข้อ้ ปล้้อง
ที่ส่่� ว่ นใหญ่่อาศััยอยู่่ใ� นน้ำำ�� มีีหนวด 2 คู่่� และรยางค์์จำำ�นวนมาก
เพื่่�อใช้้ในการเดิินหรืือว่่ายน้ำำ�� และรยางค์์แบ่่งออกเป็็น 2 ก้้าน
(Biramous) กลุ่่�มครััสเตเชีียที่่�พบในถ้ำำ�� ของประเทศไทย
แบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ๆ
1) กลุ่่�ม Hexanauplia ได้้แก่่ กลุ่่�มโคพีีพอด จััดเป็็น
แพลงก์์ตอนสััตว์์ที่มี่� เี ปลืือกหุ้้�ม รููปร่่างยาวรีีหรือื กลมรีี
หนวดขนาดใหญ่่ มีีลำำ�ตัวั ขนาดเล็็กประมาณ 0.5 2.0 มิิลลิิเมตร ดำำ�รงชีีวิติ อย่่างอิิสระโดยล่่องลอย
ในแหล่่งน้ำำ��ได้้ทั้้ง� แหล่่งน้ำำ�� ถาวร แหล่่งน้ำำ��ชั่่ว� คราว
แหล่่งน้ำำ��นิ่่�งหรืือน้ำำ��ไหล เป็็นทั้้�งผู้้�ล่่าและกรองกิิน
ตะกอนแขวนลอยในน้ำำ�� และยัังเป็็นเหยื่่�อให้้กัับ
สััตว์์น้ำ�อื่่
ำ� น� ๆ ในถ้ำำ�� สกุุลที่่พ� บบ่่อย เช่่น Bryocyclops
spp. Mesocyclops spp. Thermocyclops spp.
Elaphoidella spp. เป็็นต้้น
2) กลุ่่�ม Malacostraca จััดเป็็นชั้้น� ใหญ่่สุดุ ของกลุ่่�ม
ครััสเตเชีีย ลัักษณะเด่่นของกลุ่่�มนี้้�คือื มีีหัวั 5 ปล้้อง
�������������������

อก 8 ปล้้อง และท้้อง 6 - 7 ปล้้อง บางกลุ่่�ม
หััวกับั อกรวมกััน มีีรยางค์์ปล้อ้ งท้้องเพื่่�อใช้้ในการ
ว่่ายน้ำำ�� หายใจหรืือดููแลไข่่และตััวอ่่อน สััตว์์ในชั้้�น
Malacostraca ที่่พ� บในถ้ำำ�� ของประเทศไทย ได้้แก่่
1) ปูู ส่่วนใหญ่่เป็็นปููที่่ม� าจากระบบนิิเวศภายนอก
เช่่น จากเขาหิินปููน จากแหล่่งน้ำำ�� ใกล้้เคีียงที่่เ� ชื่่อ� ม
กัับระบบนิิเวศถ้ำำ�� โดยเข้้าถ้ำำ�� เพื่่�อหลบภััยหรืือหา
อาหารในถ้ำำ�� และสามารถดำำ�รงชีีวิิตในถ้ำำ��ได้้ ซึ่่�ง
ปููสามารถเข้้าออกนอกถ้ำำ�� ได้้อย่่างอิิสระ พบได้้
ตามแหล่่งน้ำำ�� แอ่่งน้ำำ��ขัังตามทำำ�นบหิิน หรืือตาม
พื้้�น ผนัังถ้ำำ��และหิินย้้อย ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีรายงาน
ปููถ้ำำ��แท้้ที่่�เจอในประเทศไทย ปููเป็็นนัักล่่ารวมทั้้�ง
กิินเศษซากอิินทรีีย์์ต่่างๆ ในถ้ำำ�� เช่่น ซากสััตว์์
มููลค้้างคาว 2) กุ้้�ง สามารถอาศััยระบบนิิเวศถ้ำำ��
ได้้ โดยเฉพาะถ้ำำ�น้ำ
� �ำ� ไหลหรืือตามแอ่่งน้ำำ��ขััง กิิน
ซากอิินทรีีย์ต่์ า่ งๆ ตามพื้้�นถ้ำำ�� สกุุลที่่พ� บบ่่อย เช่่น
Macrobrachium 3) แอมพิิพอด (Amphipod) มีี
ลัักษณะคล้้ายกุ้้�ง ตััวสีีขาว ขนาดเล็็ก ไม่่เกิิน 10
มิิลลิิเมตร กิินซากอิินทรีีย์ต่์ า่ งๆ ตามพื้้�นถ้ำำ�� พบเจอ
269

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

270

ได้้ยาก และมีีความจำำ�เพาะกัับถ้ำำ��สููง (Endemic)
โดยอาศััยตามแอ่่งน้ำำ��ขัังภายในถ้ำำ��มืืด เช่่น ชนิิด
Aequigidiella aquilifera 4) แมงกุ้้�งถ้ำำ�� มีี
ขนาดเล็็กไม่่เกิิน 5 มิิลลิิเมตร ลำำ�ตัวท
ั รงกระบอก
ตััวสีขี าวใส ไม่่มีตี า และเป็็นสััตว์์ถ้ำ�ำ� แท้้ พบเจอได้้ยาก
มีีความจำำ�เพาะกัับถ้ำ��สูู
ำ ง และมีีประชากรไม่่มาก
อาศััยตามแอ่่งน้ำำ�ขั
� ังภายในถ้ำำ�มื
� ืด ได้้แก่่ สกุุล
Theosbaena spp. 5) กลุ่่�มไอโซพอด มีีรููปร่่าง
แบนและกว้้าง มีีขา 7 คู่่� หนวดยาว มีีสีสัี นั แตกต่่าง
กัันไป ตั้้�งแต่่สีีขาวจนถึึงสีีทึึบ บางชนิิดมีีลวดลาย
เคลื่่�อนที่่�ได้้ค่่อนข้้างเร็็ว และเป็็นกลุ่่�มที่่�สามารถ
ปรัับตัวขึ้้
ั น� มาอาศััยในระบบนิิเวศบนบก ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
สัั ต ว์์ ใ นกลุ่่�มครัั ส เตเชีี ย จะอาศัั ย ในแหล่่ ง น้ำำ��
พบได้้ทั้้ง� ภายในและนอกถ้ำำ�� ชนิิดที่่อ� าศััยในถ้ำำ�ช
� อบ

บริิเวณที่่�ชื้้�น ใต้้ก้้อนหิิน ขอนไม้้ผุุหรืือตามซาก
อิินทรีียวััตถุุ ทำำ�หน้้าที่่�สำำ�คััญในการย่่อยสลาย
อิินทรีียวััตถุุ รวมทั้้�งกิินซากต่่างๆ ในถ้ำำ�� กลุ่่�มที่่พ� บบ่่อย
ในถ้ำำ�� เช่่น วงศ์์ Armadillidae สกุุล Cubaris spp.,
Armadillo spp., Troglodillo spp. สามารถม้้วนตััว
ให้้กลมคล้้ายกิ้้�งกืือเพื่่�อป้้องกัันตััวเองเมื่่�อถููกจัับ
หรืือรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย และวงศ์์ Oniscidae เช่่น
Exalloniscus spp. ซึ่่ง� ไม่่สามารถม้้วนตััวให้้กลมได้้
6) แมงกระดานถ้ำำ�� เป็็นสััตว์์ถ้ำำ��แท้้ที่่�อาศััยในแอ่่ง
น้ำำ�ขั
� ังหรืือตามน้ำำ��ไหลเอื่่�อยๆ ลัักษณะเด่่นคืือ
ไม่่มีีตา ลำำ�ตััวสีีขาว แต่่มีีเลืือดสีีแดง ทำำ�ให้้เห็็น
ลำำ�ตััวมีีชมพููถึึงแดง ขนาดลำำ�ตััวยาวประมาณ
2 - 26 มิิลลิิเมตร พบเจอได้้ยาก และมีีความ
จำำ�เพาะกัับถ้ำ�สูู
ำ� ง เช่่น สกุุล Stenasellus spp.

ภาพประกอบที่ ๕ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในถ้ำ�: กลุ่มหอย (๑) หอยขัดเปลือกลายมงกุฎเหลือง (Taphrenalla diadema);
(๒) หอยข้าวสาร (Allopeas gracilis) (๓) หอยจิ๋วสกุล Chlamalycaeus sp. (๔) หอยขัดเปลือก (Sarika resplendens)
(๕) หอยจิ๋ว วงศ์ Hydrocenidae

นิเวศวิทยา

4.4 แมลงหางดีีด (Collembola หรืือ Springtails)
เป็็นแมลงโบราณ ไม่่มีปีี กี ส่่วนรยางค์์ของปาก (Mouthparts)
จะหลุุบเข้้าไปในหััว (Enthognatha) ลัักษณะเด่่นคืือมีีหาง
(Furca) สำำ�หรัับใช้้ดีีดตััว เมื่่�อถููกรบกวน ตกใจ หรืือหนีีจาก
ผู้้�ล่่า เป็็นแมลงขนาดเล็็กประมาณ 0.2 - 10 มิิลลิิเมตร
แบ่่งลัักษณะลำำ�ตััวเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ แบบลำำ�ตััวเรีียวยาวและ
ลำำ�ตััวกลมรีี จััดเป็็นสััตว์์ถ้ำ��ำ ที่่�ความหลากหลายของจำำ�นวน
ชนิิดมากอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งของประเทศไทย (>100 ชนิิด) และมีี
ความสามารถในการปรัับตัวกั
ั บั ระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้เป็็นอย่่างดีี
จนเป็็นแมลงหางดีีดถ้ำำ�� แท้้ มีีรยางค์์หนวด ขาที่่ย� าว ตาบอด
สีีขาว (Jantarit, 2017, 2019) เช่่น แมลงหางดีีดในสกุุล
Coecobrya spp., Cyphoderopsis spp., Lepidonella

spp., Troglopedetes spp. เป็็นต้้น โดยแมลงหางดีีดสามารถ
อาศััยได้้แทบทุุกระบบนิิเวศในถ้ำำ�� เช่่น ตามซากใบไม้้หรืือ
อิินทรีียวััตถุุ ผนัังถ้ำำ��และประติิมากรรมถ้ำำ�� พื้้�นถ้ำำ�� ดิินและ
โคลน แอ่่งน้ำำ��ขังั และมููลค้้างคาว สามารถพบแมลงหางดีีดได้้
ตั้้�งแต่่ปากถ้ำำ�� จนถึึงส่่วนที่ลึ่� กึ สุุดของถ้ำำ�� และมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ในระบบนิิเวศถ้ำำ�� คืือ ทำำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นผู้้�ย่่อยสลายซากอิินทรีียสาร
ต่่างๆ ทั้้�งพืืชและสััตว์์ มููลค้้างคาว เห็็ดรา สาหร่่ายและ
แบคทีีเรีีย ช่่วยให้้เกิิดการหมุุนเวีียนของธาตุุอาหารต่่างๆ
และยัังเป็็นเหยื่่�อที่่�สำำ�คััญให้้กัับสััตว์์ถ้ำ��ำ ขนาดเล็็กอื่่�นๆ เช่่น
แมงป่่องเทีียม ไร แมงมุุม ฯลฯ จึึงทำำ�หน้้าที่่�สำำ�คััญในระบบ
ห่่วงโซ่่และสายใยอาหารของระบบนิิเวศ

่ บในถ้ำ�ของประเทศไทย (๑) สกุล Xenylla
ภาพประกอบที่ ๖ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในถ้ำ�: กลุ่มแมลงหางดีดสกุลเด่น ๆ ทีพ
yutacana; (๒) สกุล Folsomina sp. (๓) สกุล Folsomides sp. (๔) สกุล Coecobrya sp. (๕) สกุล Cyphoderopsis
sp. (๖) สกุล Troglopedetes sp. (๗) สกุล Cyphoderus sp. (๘) สกุล Oncopudura sp. (๙) สกุล Salina sp. (๑๐)
สกุล Lepidocyrtus sp. (๑๑) สกุล Acrocyrtus sp. (๑๒) สกุล Spinaethorax sp. (๑๓) สกุล Alloscopus sp. (๑๔)
สกุล Neelus sp. (๑๕) สกุล Pararrhopalites sp.
�������������������
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4.5 กลุ่่�มแมลงที่่�แท้้จริิง (Insecta) คืือแมลงที่่�
ส่่วนรยางค์์ของปากอยู่่�ด้้านนอกหััวและมองเห็็นชััดเจน
(External Mouthparts) มีี 6 ขา เป็็นสััตว์์กลุ่่�มเด่่นที่พ่� บเจอ
ในถ้ำำ�� ได้้ทุกุ ระบบนิิเวศ ตั้้�งแต่่ปากถ้ำำ�� จนส่่วนที่่ลึ� กึ สุุดของถ้ำำ��
โดยจะนำำ�เสนอเฉพาะแมลงกลุ่่�มเด่่นๆ ที่พ่� บเห็็นได้้ง่า่ ยในถ้ำำ��
ของประเทศไทย
1) แมลงสาบ (Cockroach) สามารถครอบครอง
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� ได้้เป็็นอย่่างดีี โดยเฉพาะถ้ำำ�� ที่่�มีี
มููลค้้ า งคาวหรืื อ ขยะในถ้ำำ�ปริ
� ิ ม าณมาก จะมีี
แมลงสาบจำำ�นวนมากและเพิ่่�มประชากรอย่่าง
รวดเร็็ว ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ย่่อยสลาย กิินได้้ทุุกอย่่าง
ทั้้�งซากพืืช ซากสััตว์์ มููลค้้างคาว ชอบอาศััยใน
บริิเวณที่่�ชื้้�นและมีีแสงน้้อยตามพื้้�นและผนัังถ้ำำ��
ขณะเดีียวกัันก็็มีีแมลงสาบถ้ำำ��โดยเฉพาะ เช่่น
แมลงสาบในวงศ์์ Nocticolidae ซึ่่�งชอบอาศััย
บริิเวณถ้ำำ��มืดื ตามใต้้ก้อ้ นหิิน ลำำ�ตัวสี
ั ขี าวอมเหลืือง
จนเกืือบโปร่่งใส ตาลดรููปจนบอดสนิิท ขายาว
มีีขนาดเล็็ก 8 - 12 มิิลลิิเมตร
� (Cave Cricket) จััดเป็็นแมลงกลุ่่�มเด่่น
2) จิ้้ง� โกร่่งถ้ำำ� 
ที่่�พบได้้เกืือบทุุกถ้ำำ�� ในประเทศไทย ลัักษณะเด่่น
คืือ มีีหนวดที่่ย� าวมากและขาหลัังที่่โ� ตเพื่่�อใช้้ในการ
กระโดด ลำำ�ตััวโค้้ง ไม่่มีีปีีก สีีน้ำำ��ตาลเข้้มและอาจ
มีีลายตามลำำ�ตััวและขา ส่่วนใหญ่่อยู่่�กัันเป็็นกลุ่่�ม
และมีีจำำ�นวนมาก ทำำ�หน้้าที่่�กิินซากอิินทรีียวััตถุุ
ต่่างๆ ในถ้ำำ�� รวมทั้้�งเชื้้�อราและแบคทีีเรีียที่่�เจริิญ
เติิบโตบนมููลค้้างคาว ชอบอาศััยในบริิเวณที่่�ชื้้�น
จิ้้� ง โกร่่ ง ถ้ำำ�� เป็็ น เหยื่่� อ ให้้ กัั บสัั ต ว์์ ถ้ำ�หล
ำ� ายกลุ่่�ม
เช่่น ตะขาบ แมงมุุม แมงมุุมแส้้ ตุ๊๊�กกาย มููลของ
จิ้้�งโกร่่งยัังมีีความสำำ�คััญและเป็็นอาหารให้้กัับ
สััตว์์ถ้ำ��หน้
ำ า้ ดิินขนาดเล็็กอื่่น� ๆ จิ้้ง� โกร่่งถ้ำำ��อยู่่ใ� นวงศ์์
Raphidophoridae
3) ด้้วง (Beetle ด้้วงเป็็นแมลงที่่มี� คี วามหลากหลาย
มากที่่สุ� ดุ ในโลก และยัังสามารถครอบครองระบบ
นิิเวศถ้ำำ�� ได้้เป็็นอย่่างดีี ด้้วงหลายกลุ่่�มเจอได้้ทั้้�ง
บริิเวณนอกและในถ้ำำ�� กลุ่่�มที่่เ� จอได้้บ่อ่ ยในถ้ำำ�� ของ
ประเทศไทย เช่่น ด้้วงในวงศ์์ Carabidae รวมทั้้�ง

วงศ์์ Aderidae, Scaphidiidae และด้้วงในวงศ์์
Leiodidae และ Tenebrionidae ซึ่่ง� มีีความสััมพันั ธ์์
กัับมููลค้า้ งคาว โดยใช้้มููลค้า้ งคาวเป็็นแหล่่งอาศััย
และแหล่่งอาหารมีีจำำ�นวนประชากรมาก ด้้วง
หลายชนิิดมีีการปรัับตัวั เพื่่�อเป็็นด้้วงถ้ำำ��โดยเฉพาะ
เช่่น ตาลดรููปจนบอดสนิิท ปีีกกุุด และลดรููปจนบิิน
ไม่่ได้้ สีีจาง ขายาว อาศััยในบริิเวณที่่�ชื้้�น มืืดสนิิท
ที่ไ่� ม่่ถููกรบกวน เช่่น ด้้วงปีีกกุุดในวงศ์์ Staphylinidae
และด้้วงน้ำำ��วงศ์์ Dytiscidae อาศััยในแอ่่งน้ำำ��ขััง
ในถ้ำำ�� โดยด้้วงถ้ำำ�� แท้้ทั้้�งหมดจะมีีขอบเขตการ
แพร่่กระจายที่่ต่ำ� ��ำ และมีีความจำำ�เพาะกัับถ้ำ��สูู
ำ งมาก
4) ผีีเสื้้อ� (Moths) ผีีเสื้้อ� กลางคืืนหลายชนิิดอาศััยถ้ำำ��
เป็็นแหล่่งหลบภััยหรืือหลบจากสภาพอากาศที่่ร้� อ้ น
หรืือแห้้งแล้้งภายนอก อาจเจอเกาะตามผนัังถ้ำำ��
ในบริิเวณที่มื�่ ดื สลััวจนมืืดสนิิท สามารถพบได้้แบบ
ตััวเดีียว จนเป็็นจำำ�นวนหลายสิิบตััว เช่่น ผีีเสื้้อ� ในวงศ์์
Noctuidae และวงศ์์ Pyralidae นอกจากนี้้ผี� เี สื้้อ�
กลางคืืนในวงศ์์ Tineidae มีีความสััมพัันธ์์กัับ
มููลค้้างคาว โดยใช้้มููลค้า้ งคาวเป็็นทั้้ง� แหล่่งอาศััย
และอาหาร ตััวอ่อ่ นอาศััยอยู่่ใ� นมููลค้้างคาวและใช้้สร้า้ ง
เป็็นปลอกหุ้้�มเพื่่อ� ปกป้้องตััวเองและพรางตััวจากศััตรูู
5) บั่่�วราถ้ำำ� 
� (Fungus Gnats) จััดเป็็นแมลงขนาดเล็็ก
ในอัันดัับ Diptera (กลุ่่�มเดีียวกัับยุงุ และแมลงวััน)
ตััวเต็็มวัยั อาจพบเห็็นได้้ยาก แต่่ตัวอ่
ั อ่ นจะมีีลักั ษณะ
คล้้ายหนอนแมลงวััน เป็็นนัักล่่า จัับเหยื่่�อโดยใช้้
วิิธีสร้
ี า้ งใย สีีใสหรืือเป็็นลููกตุ้้�ม แต่่เป็็นกาวเหนีียว
จำำ�นวนหลายเส้้น ห้้อยลงมาจากเพดานถ้ำำ�� ก้้อนหิิน
หรืือโพรงหิินที่่�ไม่่สููงจากพื้้�นถ้ำำ��มากนััก โดยใย
มีีความยาวประมาณ 10 - 25 เซนติิเมตร ไว้้
ดัักแมลงบิินได้้ขนาดเล็็ก เช่่น ผีีเสื้้�อกลางคืืน ริ้้�น
หรืือยุุงในถ้ำำ�� ชอบอาศััยในบริิเวณที่่�ชื้้�น ในถ้ำำ��ลึึก
และมืืดสนิิท โดยเฉพาะถ้ำำ��น้ำ��ำ สำำ�หรับป
ั ระเทศไทย
บั่่� ว ราถ้ำำ�� ไม่่ ส ามารถเรืื อ งแสงได้้ แต่่ บั่่� ว ราถ้ำำ��
(Glowworm) ในชนิิด Arachnocampa luminosa
ซึ่่�งพบได้้เฉพาะในถ้ำำ�� ของประเทศนิิวซีีแลนด์์และ
ออสเตรเลีีย สามารถเรืืองแสงเขีียวอมฟ้้าไว้้ล่่อ
แมลงตััวเล็็กๆ ให้้เข้้ามาติิดใยที่่�สร้้างไว้้ได้้
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ภาพประกอบที่ ๗ สัตว์ถ�้ำ ไม่มก
ี ระดูกสันหลังในถ้ำ� กลุม
่ แมลง: (๑*, ๒) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลย
ี้ กระโดดถ้ำ� (Borysthenes sp.);
(๓) แมลงสามง่ามในวงศ์ Lepismatidae; (๔) แมลงหางหนีบในอันดับย่อย Neodermaptera; (๕) แมลงสาบอเมริกน
ั (Periplaneta
americana); (๖) แมลงสาบถ้ำ�ในวงศ์ Nocticolidae; (๗) แมลงช้างในวงศ์ Myrmeleontidae; (๘) ตัวอ่อนมวนเพชรฆาตใช้
อินทรียวัตถุในถ้ำ�พรางตัวในวงศ์ Reduviidae; (๙) มวนเพชฌฆาตในวงศ์ Emesinae; (๑๐) จิง
้ โกร่งถ้ำ� (Paradiestrammena
sp.); (๑๑) ตัก
่ ย Ctenophorinae; (๑๓) บัว
๊ แตนหนวดยาว (Pyrgocorypha sp.); (๑๒*) แมลงวันแมงมุมในวงศ์ยอ
่ ราถ้ำ�และ
ใยเหนียวในวงศ์ Mycetophilidae; (๑๔) แมลงวันเหาค้างคาวในวงศ์ Hippoboscidae; (๑๕) ด้วง (Ichthyurus sp.);
(๑๖) ด้วงมูลค้างคาว (Ptomaphaginus sp.); (๑๗) ด้วงปีกกุดถ้ำ� (Araneibatrus phuphaphet); (๑๘) มดน้ำ�ผึ้ง
(Anoplolepis gracilipes) (๑๙) ด้วงปีกสั้นในวงศ์ Staphylinidae; (๒๐) ผีเสื้อกลางคืน (Tinea sp.); (๒๑) ตัวอ่อนเหาไม้
ในวงศ์ Liposcelididae; (๒๒) ปลวก (Isoptera) (*ภาพถ่ายจากคุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ�)
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ภาพประกอบที่ ๘ สัตว์มีกระดูกสันหลังในถ้ำ�: (๑*) ปลาค้อถ้ำ� (Schistura spiesi); (๒*) ปลาผีเสื้อถ้ำ� (Cryptotora
thamicola); (๓*) ปลาค้อถ้ำ� (Schistura oedipus); (๔) คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus); (๕#) อึ่งถ้ำ�
ตะนาวศรี (Siamophryne troglodytes); (๖) จงโคร่ง (Phrynoidis aspera); (๗) ตุ๊กกายประดับดาว (Cyrtodactylus
astrum); (๘#) ตุ๊กกายสนุก (Cyrtodactylus sanook); (๙#) จิง
้ จกหินลายกระ (Gehyra fehlmanni) (๑๐$) นกแอ่นกินรัง
(Aerodramus fuciphaga); (๑๑#) นกเอี้ยงถ้ำ� (Myophonus caeruleus); (๑๒#) งูกาบหมากหางนิล (Orthriophis
taeniurus); (๑๓) งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง (Lycodon capucinus); (๑๔) ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros
cineraceus); (๑๕**) ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei) [ภาพถ่ายจาก (*) Eric C. Maxwell, (#) เรืองฤทธิ์
พรหมดำ�, ($) นุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง, (**) พิ พัฒน์ สร้อยสุข]
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6) เหาไม้้ (Psocoptera) เหาไม้้เป็็นแมลงกลุ่่�มเด่่น
ที่่พ� บได้้ทั่่ว� ไปตามพื้้�นถ้ำำ�� มีีลำำ�ตัวั ขนาดเล็็กประมาณ
2 - 10 มิิลลิิเมตร ลัักษณะเด่่นคืือหััวมีีขนาดใหญ่่
ตาโต หนวดยาว พบบริิเวณที่่�ชื้้�นหรืือบริิเวณ
มููลค้้างคาว ส่่วนใหญ่่จะพบตััวอ่่อนซึ่่�งปีีกยัังไม่่
พััฒนา เป็็นผู้้�ย่่อยสลายอิินทรีียวััตถุุที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในถ้ำำ��
รวมทั้้�งกิินราและสาหร่่าย
แมลงอื่่�นๆ ที่่�สามารถพบได้้ในถ้ำำ�� เช่่น แมลงสองง่่าม
แมลงสามง่่าม แมลงหางหนีีบ ตั๊๊�กแตน ริ้้น� ยุุง มวนเพชฌฆาต
แมลงช้้าง มด ปลวก รวมทั้้�งแตนและต่่อบริิเวณปากถ้ำำ��
หรืือบริิเวณแสงสลััว ในกรณีีที่่�เป็็นถ้ำำ�น้ำ
� ��ก็
ำ ็อาจเจอมวนน้ำำ��
แมลงชีีปะขาว รวมทั้้�งตััวอ่อ่ นของแมลงปอและแมลงหนอน
ปลอกน้ำำ�� เป็็นต้้น
� ดื
5. ปลา ปลาที่พ่� บในถ้ำำ��ของประเทศไทย มีีทั้้ง� ปลาน้ำำ�จื
ทั่่�วไปที่่เ� ข้้าออกระหว่่างในถ้ำำ�กั
� บั นอกถ้ำำ�� เนื่่�องจากมีีระบบน้ำำ��ที่่�
เชื่่�อมต่่อกััน เช่่น ปลาซิิว ปลาดุุก ปลาช่่อน ปลาตะเพีียน
ปลาหััวตะกั่่�ว ปลาอีีด เป็็นต้้น และปลาถ้ำำ��แท้้ ซึ่่ง� ปลากลุ่่�มนี้้�
จะมีีการปรัับตััวเพื่่�ออาศััยอยู่่�ในระบบนิิเวศถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
ลัักษณะเด่่นของปลาถ้ำำ�� แท้้ เช่่น การลดรููปของตาจนถึึงบอดสนิิท
ลำำ�ตัวสี
ั ขี าวขุ่่�นและมีีระบบรัับสัมผั
ั สั ที่ดี่� มี าก เช่่น กลุ่่�มปลาค้้อถ้ำำ��
(Schistura spp., Nemacheilus sp.) ปลาพลวงถ้ำำ��
(Neolissochilus subterraneus) ปลาจาดถ้ำำ��
(Poropuntius speleops) ปลาชะโอนถ้ำำ�� (Pterocryptis
buccata) เป็็นต้้น บางชนิิดมีีการปรัับตััวของครีีบเพื่่�อ
ใช้้ ใ นการเกาะหิินที่่� มีี น้ำ��ำ ไหล คล้้ า ยการคืื บ คลานของ
สััตว์์เลื้้�อยคลานมากกว่่าการว่่ายน้ำำ�� เช่่น ปลาผีีเสื้้�อถ้ำำ��
(Cryptotora thamicola) นอกจากนี้้�บางถ้ำำ�� ที่่�มีีระบบน้ำำ��
ในถ้ำำ��เชื่่�อมต่่อกัับทะเล เช่่น ถ้ำำ��เล สเตโกดอน จัังหวััดสตููล
อาจมีีปลาหรืือสััตว์์น้ำ��ำ กร่่อย/น้ำำ�ท
� ะเลอื่่�นๆ หลงเข้้ามาในถ้ำำ��ได้้
เช่่นกััน เมื่่�อมีีระดัับน้ำ�ท
ำ� ะเลหนุุนสููงเข้้ามาในถ้ำำ�� โดยประเทศไทย
มีีรายงานพบปลาในถ้ำำ�� ไม่่น้้อยกว่่า 21 ชนิิด และเป็็น
ปลาถ้ำำ�� แท้้ถึงึ 9 ชนิิด ทำำ�ให้้ประเทศไทยเป็็นประเทศที่มี่� ปล
ี าถ้ำำ��แท้้
มากเป็็นอัันดัับ 2 ของทวีีปเอเชีีย และอัันดัับที่่� 6 ของโลก
6. สััตว์์สะเทิินน้ำำ��สะเทิินบก สามารถพบได้้ในระบบ
นิิเวศถ้ำำ��ได้้เช่่นกััน ทั้้�งถ้ำำ�น้ำ
� �ำ� และถ้ำำ��ทั่่ว� ไป สััตว์์ที่พ่� บบ่่อย ได้้แก่่
จงโคร่่ง อึ่่�ง อึ่่�งอ่่าง คางคกบ้้าน และกบ แต่่ไม่่มีีชนิิดไหน
�������������������

เป็็นสััตว์์ถ้ำ��ำ แท้้ เพีียงใช้้ถ้ำ�ำ� เป็็นแหล่่งหลบภััย หลบสภาวะ
ที่่�รุุนแรงแห้้งแล้้งในตอนกลางวััน เนื่่�องจากถ้ำำ��มีีอุุณหภููมิิ
ที่่�เย็็นกว่่าภายนอก หรืือในช่่วงฤดููหนาว บางชนิิดอาจเจอ
บริิเวณส่่วนที่่ส่� ว่ นลึึกและมืืดสนิิทของถ้ำำ�� เช่่น อึ่่ง� ถ้ำำ�� ตะนาวศรีี
(Siamophryne troglodytes) ซึ่่�งอาศััยหลบตามรอยแตก
ของหิิน หรืือตามแอ่่งน้ำำ��ขัังหรืือซากกองใบไม้้ในถ้ำำ�� ซึ่่�งพบ
การแพร่่กระจายเฉพาะอำำ�เภอไทรโยค จัังหวััดกาญจนบุุรีี
เท่่านั้้�น
7. สััตว์์เลื้้�อยคลาน เป็็นกลุ่่�มที่่�เจอได้้บ่่อยในถ้ำำ��ของ
ประเทศไทย แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มเด่่นๆ คืือ
7.1 กลุ่่�มเต่่า โดยเฉพาะถ้ำำ��ที่่มี� รี ะบบนิิเวศน้ำำ�� เชื่่อ� มต่่อ
กัับภายนอก เช่่น เต่่านา (Malayemys subtrijuga) ซึ่่ง� อาจ
หลงเข้้ามาหรืืออาจเข้้ามาหาอาหารในถ้ำำ�� เนื่่�องจากเป็็นเต่่าที่่�
กิินหอยเป็็นอาหารหลััก หรืือเต่่าหก (Manouria emys) ซึ่่�ง
เป็็นเต่่าที่่ช� อบดิินและพื้้�นที่่ที่� มี่� คี วามชื้้�นสููง หรืือแอ่่งดิินในถ้ำำ��
ที่่มี� น้ำี �ขั
ำ� งั หรืือบริิเวณโคลนตม ซึ่่ง� ปกติิจะอาศััยตามป่่าดิิบเขา
แต่่สามารถเข้้ามาหลบภััยหรืืออาศััยในถ้ำำ��ได้้เช่่นกััน
7.2 กลุ่่�มกิ้้�งก่่า เช่่น กิ้้ง� ก่่า ตะกวด จิ้้ง� จก จิ้้ง� เหลน
ซึ่่ง� เป็็นสััตว์์ที่อ�่ ยู่่น� อกถ้ำำ�� แต่่เข้้าหลบภััยหรืือหนีีสภาพอากาศ
ภายนอกเข้้ามาอยู่่ใ� นถ้ำำ�หรื
� อื หาอาหาร สััตว์์กลุ่่�มเด่่นคืือ ตุ๊๊�กกาย
(Cyrtodactylus spp.) ซึ่่ง� ชอบอาศััยอยู่่ใ� นถ้ำำ�� พบได้้ตั้้ง� แต่่
ปากถ้ำำ�� จนถึึงถ้ำำ�ลึ
� กึ ในประเทศไทยมีีรายงานตุ๊๊�กกายที่พ�่ บในถ้ำำ��
ไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 16 ชนิิด ตุ๊๊�กกายมีีลักั ษณะคล้้ายตุ๊๊�กแก แต่่ต่า่ งกััน
ที่่มี� นิ้้ี ว� เท้้าและเล็็บที่่ย� าวมาก เพื่่�อใช้้ในการยึึดเกาะ ปีีนป่่ายตาม
หิินปููนหรืือผนัังถ้ำำ�� และเท้้าไม่่มีีปุ่่�มดููด โดยชอบอาศััยในถ้ำำ��
คอยซุ่่�มรอจัับกิินเหยื่่�อ เช่่น จิ้้ง� โกร่่งถ้ำำ�� ตั๊๊ก� แตน เป็็นต้้น ตุ๊๊�กกาย
มีีขอบเขตการแพร่่กระจายไม่่ไกลมากนััก และมีีความจำำ�เพาะกัับ
เขาหิินปููนและถ้ำำ�� ที่่อ� าศััยสููง
7.3 กลุ่่�มงูู งููสามารถพบได้้ในถ้ำำ�� ทั้้�งงููมีีพิิษและ
ไม่่มีีพิิษ ส่่วนใหญ่่จะพบบริิเวณปากถ้ำำ��หรืือบริิเวณที่่�สลััวๆ
ได้้แก่่ งููเขีียว งููทางมะพร้้าว งููลายสอ งููหััวกะโหลก งููเหลืือม
งููหลาม งููจงอาง งููปล้้ อ งฉนวน ฯลฯ ซึ่่� ง ใช้้ ถ้ำ��ำ เป็็ น
แหล่่ ง อาศัั ย หลบภัั ย จากอากาศภายนอกที่่� ร้้ อ นหรืื อ
แห้้งแล้้ง รวมทั้้�งเข้้ามาล่่าอาหารในถ้ำำ�� เช่่น งููเหลืือม
งููหลาม ซึ่่�งดัักรอค้้างคาวเป็็นอาหาร ขณะที่่�ในส่่วนลึึกของ
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ถ้ำำ�� และที่่�มืืดสนิิท จะพบงููกาบหมากหางนิิล (Orthriophis
taeniurus) ซึ่่ง� ถููกเรีียกว่่าเป็็นงููถ้ำำ�หรื
� อื งููเจ้้าที่่� เนื่่�องจากเป็็นงูู
ที่่�ใช้้ชีีวิิตส่่วนใหญ่่อยู่่�ในถ้ำำ�� มีีลำำ�ตััวสีีขาวครีีม มีีแถบสีีดำำ�
บริิเวณหางตาและลำำ�ตััวส่่วนท้้ายสีีน้ำ�ำ� ตาลดำำ� มีีความยาว
ประมาณ 1 - 2.5 เมตร สามารถไต่่หรืือเลื้้�อยไปตาม
ผนัังถ้ำำ��ได้้เป็็นอย่่างดีี แต่่เป็็นงููที่่�ไม่่มีีพิิษ ชอบล่่าค้้างคาว
เป็็นอาหาร โดยดัักรอพุ่่�งฉกเหยื่่�อเมื่่�อค้้างคาวบิินผ่่าน

มีีค้้างคาวทั้้�งหมด 146 ชนิิด โดยพบว่่าไม่่น้้อยกว่่า
70 ชนิิด เป็็นค้้างคาวถ้ำำ�� (สุุเนตรและคณะ, 2559) ค้้างคาว
จััดเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตหลััก (Keystone Species) เป็็นผู้้�สร้้าง
ประโยชน์์อย่่างมหาศาลให้้กัับระบบนิิเวศถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
มููลค้้างคาว ของเสีีย และซากค้้างคาว จะเป็็นแหล่่งอาหาร
สำำ�คัญ
ั ให้้กับสั
ั ตั ว์์ถ้ำ�ำ� รวมทั้้�งดึึงดููดสััตว์์กลุ่่�มอื่่�นๆ ให้้เข้้ามาใช้้
ประโยชน์์ จุุลิินทรีีย์์และเชื้้�อราสามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีีใน
มููลค้้างคาว ซึ่่�งทำำ�ให้้สััตว์์อื่่�นๆ เข้้ามากิินราและจุุลิินทรีีย์์
อีีกทอด ค้้างคาวยัังเป็็นเหยื่่�อที่่�สำำ�คััญให้้กัับกลุ่่�มงูู รวมทั้้�ง
นิิเวศบริิการที่่�ค้้างคาวมีีให้้กัับระบบนิิเวศภายนอกถ้ำำ��สร้้าง
มููลค่่ามหาศาลให้้กับชุ
ั มช
ุ นโดยรอบถ้ำำ�� (ดููรายละเอีียดเพิ่่ม� เติิม
ในเรื่่อ� งค้้างคาวในถ้ำำ��ของประเทศไทย และชีีววิิทยาเบื้้�องต้้น
ของถ้ำำ��)

8. นก จะใช้้ ถ้ำ��ำ เป็็ น แหล่่ ง อาศัั ย วางไข่่ รวมทั้้� ง
เลี้้�ยงดููตััวอ่่อน เช่่น นกเอี้้�ยงถ้ำำ�� (Myophonus caeruleus)
จะสร้้างรัังบริิเวณสลััวใกล้้ปากถ้ำำ�� และทำำ�รัังด้้วยใบหญ้้า
รากไม้้ ป ระกอบกัั บดิิ นเหนีี ย วตามซอกหิินในถ้ำำ�� และ
นกนางแอ่่นกิินรััง (Aerodramus fuciphagus) ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
จะทำำ�รัังในถ้ำำ��ริิมทะเล รวมทั้้�งถ้ำำ��ตามเทืือกเขาหิินปููน โดย
ทำำ�รัังในที่่�มืืดสนิิทของถ้ำำ��และสามารถใช้้คลื่่�นเสีียงสะท้้อน
เพื่่�อหลบหลีีกสิ่่�งต่่างๆ ในถ้ำำ��ได้้
9. สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยน้ำ��ำ นม สััตว์์บกทั่่�วไปที่่พ� บในถ้ำำ��
ได้้แก่่ กลุ่่�มหนูู เม่่น เลีียงผา ลิิง ฯลฯ ซึ่่�งเข้้ามาหาอาหาร
ในถ้ำำ�� รวมทั้้�งเป็็นที่แ่� หล่่งอาศััย หลบภััย สำำ�หรับสั
ั ตั ว์์เลี้้�ยงลููก
ด้้วยน้ำำ��นมกลุ่่�มเด่่นที่่�สุุดคืือ ค้้างคาว ซึ่่�งอาศััยเกาะตาม
เพดานถ้ำำ��ตั้้�งแต่่บริิเวณสลััวจนถึึงมืืดสนิิท ในประเทศไทย

นอกจากนี้้�มนุษุ ย์์ยังั ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��มาตั้้�งแต่่ยุคุ ก่่อน
ประวััติิศาสตร์์ และปััจจุุบันั มนุุษย์์ยังั ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��ทั้้ง� เป็็น
แหล่่งอาศััย เช่่น ถ้ำำ�วั
� ดั ถ้ำำ�สำ
� ำ�นักั สงฆ์์ และทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ
ซึ่่�งการใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� ของมนุุษย์์ส่่งผลกระทบต่่อทั้้�ง
โครงสร้้างและระบบนิิเวศถ้ำำ��ที่แ่� ตกต่่างกััน รวมทั้้�งส่่งผลกระทบ
ต่่อสััตว์์ถ้ำ��ต่
ำ ่างๆ ด้้วย (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ
แนวทางอนุุรัักษ์์และคุ้้�มครองสััตว์์ถ้ำำ��ของประเทศไทย)

่ บในประเทศไทย
ตารางที่ ๑ แสดงรายการสัตว์ถ�้ำ ทีพ

ไฟลััม (Phylum)

ชั้้�น (Class)

อัันดัับ (Order)

ชนิิด (Species)

Trematoda

Plagiorchiida

1

Turbellaria

Tricladida

1

Annelida

Clitellata

Haplotaxida

1

Mollusca

Bivalvia

Unionoida

1

Gastropoda

Architaenioglossa

8

Cycloneritida

1

Stylommatophora

8

Monogonata

Ploima

4

Arachnida

Amblypygi

4

Platyhelminthes

Rotifera
Arthropoda

นิเวศวิทยา

ไฟลััม (Phylum)

ชั้้�น (Class)

อัันดัับ (Order)

ชนิิด (Species)

Araneae

113

Ixodida

๒

Mesostigmata

๑

Opilioacariformes

๒

Opiliones

5

Palpigradi

๕

Pseudoscorpiones

๓

Branchiopoda

Cladocera

1

Chilopoda

Geophilomorpha

1

Scolopendromorpha

3

Scutigeromorpha

1

Polydesmida

16

Spirobolida

5

Spirostreptida

26

Calanoida

1

Cyclopoida

24

Harpacticoida

15

Amphipoda

2

Bathynellacea

4

Decapoda

12

Isopoda

11

Thermosbaenacea

3

Entomobryomorpha

39

Poduromorpha

5

Symphypleona

2

Blattaria

13

Coleoptera

15

Dermaptera

1

Diplopoda

Hexanauplia

Malacostraca

Collembola

Insecta
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ไฟลััม (Phylum)

Chordata

ชั้้�น (Class)

อัันดัับ (Order)

ชนิิด (Species)

Diptera

58

Hemiptera

6

Hymenoptera

4

Lepidoptera

7

Neuroptera

1

Odonata

4

Orthoptera

3

Pscoptera

4

Zygentoma

4

Cypriniformes

15

Cyprinodontiformes

1

Perciformes

4

Siluriformes

3

Amphibia

Anura

8

Reptilia

Squamata

42

Testudines

2

Passeriformes

3

Strigiformes

1

Artiodactyla

1

Chiroptera

70

Erinaceomorpha

1

Primates

1

Proboscidae

1

Rodentia

17

Scandentia

1

Soricomorpha

3

Actinopterygii

Aves
Mammalia

รวม

625

นิเวศวิทยา
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ชีววิทยาเบื้องต้นของถ้ำ�
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์�
ถ้ำำ��ในความหมายทางชีีววิิทยา
เบื้้�องล่่างของเปลืือกโลกมีีหลุุมและช่่องว่่างต่่างๆ
มากมาย รวมถึึงถ้ำำ�� อย่่างไรก็็ตาม การให้้คำำ�จำำ�กัดั ความของถ้ำำ��
ดููเหมืือนจะไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ง่่ายอย่่างที่่�หลายคนเข้้าใจ อ้้างอิิง
ตามพจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2554 ถ้ำำ��
หมายถึึง “ช่่องที่่�เป็็นโพรงลึึกเข้้าไปในพื้้�นดิินหรืือภููเขา
อาจเกิิดขึ้้น� เองตามธรรมชาติิหรืือมนุุษย์์กระทำำ�ขึ้น�้  มีีขนาด
ใหญ่่พอที่่�มนุษุ ย์์สามารถเข้้าไปได้้” ขณะที่่พ� จนานุุกรมของ
Cambridge และ Longman ให้้ความหมายเหมืือนกัันว่่า
ถ้ำำ�� คืือ “รููขนาดใหญ่่ที่่เ� กิิดขึ้้น� ด้้านข้้างของเนิินเขา หน้้าผา
หรืือภููเขา หรืือที่่�อยู่่�ใต้้ดิิน” ถ้ำำ��ในความหมายทั่่�วไปของ
นัักถ้ำำ��วิิทยาหรืือนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� หมายถึึง “ช่่องหรืือโพรงลึึก
ที่่�เกิิดขึ้้�นเองในธรรมชาติิ ขนาดใหญ่่พอที่่�มนุุษย์์สามารถ
เข้้าไปได้้ และมีีความยาวไม่่น้้อยกว่่า 5 เมตร” ขณะที่่�
สํํานัั ก งานนโยบายและแผนทรัั พ ยากรธรรมชาติิและ
สิ่่ง� แวดลอม (2564) ให้้นิิยามถ้ำำ�ว่
� า่ เป็็น “ชองที่่�เป็นโพรงลึึก
เข้าไปในพื้้�นดิินหรืือภููเขา มีีขนาดใหญพอที่่�มนุษุ ยสามารถ
เข้าไปได และเกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิ ทั้้�งที่่�เป็็นถ้ำำ��ภููเขา
หิินปููนและถ้ำำ��หิินชายฝังทะเล”
อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ��ในความหมายทางชีีววิิทยานั้้�น
จะรวมความสำำ�คััญของปััจจััยแสงและสิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ�� เข้้าไป
เป็็นส่่วนประกอบของนิิยามด้้วย โดย Culver and Pipan
(2009) ให้้ความหมายว่่า ถ้ำำ�� คืือ “ช่่องเปิิดที่่�เกิิดขึ้้�นเอง
ตามธรรมชาติิในชั้้�นหิิน ซึ่่�งต้้องมีีส่่วนที่่�มืืดสนิิท และมีี
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางขนาดใหญ่่กว่่า 2 - 3 มิิลลิิเมตรขึ้้น� ไป”
ขณะที่่� White and Culver (2020) ให้้นิิยามเพิ่่�มเติิมว่่า
ถ้ำำ��ในความหมายทางชีีววิิทยา คืือ ช่่องว่่างหรืือโพรงในชั้้น� หิิน
ที่่�ใหญ่่พอที่่�จะมีีบริิเวณที่่�มืืดสนิิท (Dark Zone) มีีระบบ

ท่่อทางเดิินน้ำำ�� และเกิิดกระแสการไหลของน้ำำ�� (Turbulent
Flow) และมีีอายุุมากพอที่่�สััตว์์จะมีีวิิวััฒนาการหรืืออพยพ
เข้้ามาในระบบนิิเวศถ้ำำ��จนเป็็นสััตว์์ถ้ำำ��แท้้ได้้
ดัังนั้้�นถ้ำำ�� ในความหมายทางชีีววิิทยา สามารถสรุุปได้้ว่า่
“ช่่องว่่างหรืือโพรงในชั้้�นหิินที่่�เกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ
ต้้องใหญ่่พอที่่�จะมีีบริิเวณที่่�มืดื สนิิท (Dark Zone) มีีระบบ
ท่่อทางเดิินน้ำำ��และเกิิดกระแสการไหลของน้ำำ� 
� (Turbulent
Flow) และมีีระยะเวลามากพอที่่�สัตั ว์์จะมีีวิวัิ ฒ
ั นาการหรืือ
อพยพเข้้ามาในระบบนิิเวศถ้ำำ�� ได้้ โดยมีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
ขนาดใหญ่่กว่่า 2 - 3 มิิลลิิเมตรขึ้้�นไป”
โดยทั่่�วไป ถ้ำำ��สามารถแบ่่งสััดส่่วนออกได้้เป็็น 3 บริิเวณ
ตามปััจจััยของแสงและการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
(ภาพประกอบที่่� 1) ซึ่่�งประกอบด้้วย
1) ปากถ้ำำ� 
� (Entrance Zone) เป็็นบริิเวณรอยต่่อ
ระหว่่างระบบนิิเวศภายนอกกัับระบบนิิเวศถ้ำำ�� ดัังนั้้�นบริิเวณนี้้�
แสงสว่่างยัังส่่องถึึงดีี อุุณหภููมิิและความชื้้�นเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้้อมภายนอก สามารถพบสาหร่่าย
มอส และพืืชปกคลุุมทั่่ว� ไป ทำำ�ให้้มีแี หล่่งอาหารค่่อนข้้างมาก
บริิเวณนี้้�จึึงเป็็นได้้ทั้้ง� ที่หลบภั
่�
ยั และอาศััยของสััตว์์หลากหลาย
ชนิิด แต่่ไม่่พบสััตว์์ถ้ำำ��แท้้บริิเวณนี้้�
2) บริิเวณแสงสลััว (Twilight Zone) เป็็นบริิเวณที่่�
ถััดมาจากปากถ้ำำ�� และเป็็นรอยต่่อระหว่่างปากถ้ำำ�กั
� บบริ
ั เิ วณมืืด
ภายในถ้ำำ�� บริิเวณนี้้�มีแี สงน้้อยและมืืดสลััว สามารถพบสาหร่่าย
ไลเคน ที่่�ปรัับตััวให้้ดำำ�รงชีีวิิตในที่่�แสงน้้อยได้้ อุุณหภููมิิและ
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ความชื้้�นยัังเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
แวดล้้อมภายนอก แหล่่งอาหารเริ่่�มน้้อยลง สััตว์์ที่่�อาศััยอยู่่�
บริิเวณนี้้�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นสััตว์์ที่เ่� ริ่่มปรั
� บตั
ั วั ให้้เข้้ากัับระบบนิิเวศถ้ำำ��
หรืือใช้้ถ้ำำ��เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�รงชีีวิิต
3) บริิเวณที่่�มืดื สนิิท (Dark Zone) เป็็นส่่วนที่ถั่� ดั จาก
บริิเวณสลััว ไม่่มีแี สงสว่่าง มืืดสนิิท ปััจจััยทางกายภาพ เช่่น
อุุณหภููมิิ ความชื้้�น มีีการเปลี่่�ยนแปลงน้้อยมากและคงที่่�ใน
บางห้้องของถ้ำำ�� มีีปริิมาณสารอาหารอย่่างจำำ�กััด บริิเวณนี้้�

จึึงเป็็นที่่�อยู่่�ของสััตว์์ที่่�ปรัับตััวให้้อาศััยในถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
บริิเวณมืืดสนิิทสามารถแบ่่งย่่อยออกได้้เป็็น 3 ส่่วน คืือ
1) บริิเวณรอยต่่อ (Transition Zone) คืือ บริิเวณระหว่่าง
บริิเวณสลััวกับบริ
ั เิ วณมืืดสนิิท บริิเวณนี้้�อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพแวดล้้อมได้้บ้า้ งเล็็กน้้อย 2) ถ้ำำ��ลึกึ (Deep Cave)
บริิเวณนี้้�มืืดสนิิท สภาพแวดล้้อมเปลี่่�ยนแปลงได้้น้้อยมาก
และ 3) บริิเวณสภาพแวดล้้อมคงที่่� (Stable Air Zone)
บริิเวณนี้้�มืืดสนิิท อุุณหภููมิิและความชื้้�นคงที่่�ตลอดทั้้�งปีี
(Moulds, 2007)

ภาพประกอบที่ ๑ แสดงลักษณะของถ้ำ�ตามภาพตัดขวางและการแบ่งโซนภายในน้ำ� รวมทั้งปริมาณของอาหาร ความเสถียร
ของสภาพแวดล้อมและความจำ�เพาะของสิ่งมีชีวิตของสัตว์ถ้ำ�ในแต่ละโซน

	ปััจจััยทางกายภาพ (Abiotic Factors)
ั ที่สุ�่ ดุ ที่ทำ�่ �ำ ให้้ระบบนิิเวศ
1. ปริิมาณแสง เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ถ้ำำ�� แตกต่่างจากระบบนิิเวศอื่่น� ๆ ในโลก ถ้ำำ��เป็็นระบบนิิเวศแบบ
กึ่่�งปิิด (Semi-closed Ecosystem) ไม่่มีแี สง (ยกเว้้นปากถ้ำำ��
และบริิเวณสลััว) มืืดสนิิท จนไม่่สามารถมองเห็็นได้้รอบด้้าน
แม้้จะใช้้เวลาในการปรัับตััวของสายตามากแค่่ไหนก็็ตาม
การไม่่มีีแสงจึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตพื้้�นฐาน คืือ

พืืช ไม่่สามารถเจริิญเติิบโตในถ้ำำ��ได้้ ส่่งผลให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�จะ
มาใช้้ประโยชน์์จากพืืชและการส่่งต่่อพลัังงานในระบบห่่วงโซ่่
และสายใยอาหารขาดไปด้้วย ขณะเดีียวกััน การไม่่มีแี สงจึึง
ยัังเป็็นตััวจำำ�กััดความสามารถของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั่่�วไปที่่�ใช้้ตาใน
การมองเห็็นและทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ อีีกทั้้�งวงจรการทำำ�งาน
ของระบบร่่างกาย (Biological Clock) ซึ่่ง� ควบคุุมการทำำ�งาน
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ของระบบต่่างๆ รวมทั้้�งการแสดงออกทางพฤติิกรรม เช่่น
การนอนหลัับ การตื่่�นนอน การหลั่่�งฮอร์์โมน การกิิน ขัับถ่า่ ย
ออกกำำ�ลััง ถููกควบคุุมด้้วยแสงและอุุณหภููมิิ ทำำ�ให้้เป็็นเรื่่�อง
ยากมากในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้ สิ่่�งมีีชีีวิิต
จึึงต้้องมีีการปรัับตัวั อย่่างมากและผ่่านวิิวัฒ
ั นาการที่่ย� าวนาน
เพื่่�อจะครอบครอบระบบนิิเวศถ้ำำ��ให้้ได้้

หิินปููน จากแหล่่งน้ำำ��หยด น้ำำ��เคลืือบหิิน แหล่่งน้ำำ��ภายในถ้ำำ��
ทำำ�ให้้ถ้ำ��ำ เป็็นระบบนิิเวศที่่�มีีความชื้้�นสููง จนบางพื้้�นที่่�ของ
ถ้ำำ��มีีความชื้้�นสััมพััทธ์์ (Relative Humidity) ที่่�ร้้อยละ
100 หมายความว่่าอากาศในถ้ำำ�� เต็็มไปด้้วยไอน้ำำ��จนไม่่
สามารถกัักเก็็บน้ำ��หรื
ำ อื ไอน้ำำ�� ได้้อีกี ถ้ำำ�� ในประเทศไทยส่่วนใหญ่่
จะมีีความชื้้�นระหว่่างร้้อยละ 80 - 99 อย่่างไรก็็ตาม
ในกรณีีที่่�ถ้ำำ��เป็็นถ้ำำ��ตาย (Inactive Cave) คืือถ้ำำ��ที่่�ไม่่มีีการ
กััดเซาะของน้ำำ�� และการสะสมของแคลไซต์์ภายในน้ำำ�อี
� ีก
ต่่อไป จะมีีลักั ษณะเป็็นถ้ำำ�� แห้้ง ถ้ำำ��เหล่่านี้้�จะมีีฝุ่่�นค่่อนข้้างเยอะ
และมีีความชื้้�นสััมพััทธ์์ที่่�ต่ำ��ำ กว่่าร้้อยละ 75 ขณะเดีียวกััน
ความหนาของชั้้� น ดิินและหิินปููน ปริิ ม าณการรัั บ แสง
ช่่วงเวลาในแต่่ละวััน รวมทั้้�งฤดููกาล ยัังมีีผลต่่อความชื้้�น
ของถ้ำำ��ด้ว้ ย โดยทั่่�วไปอากาศที่่อุ่่�� นจะมีีความสามารถในการ
รองรัับการระเหยของน้ำำ�ดี
� ีกว่่าอากาศที่่�เย็็น ดัังนั้้�นในตอน
กลางวัันเมื่่�ออากาศอุ่่�นจากข้้างนอกถ้ำำ�� เข้้ามาในถ้ำำ�� จะทำำ�ให้้
การระเหยของน้ำำ��ดีขึ้้ี น� ทำำ�ให้้ถ้ำ�ำ� มีีความชื้้�นสููง ขณะที่ใ่� นตอน
กลางคืืนเมื่่�ออากาศเย็็นจากข้้างนอกเข้้ามาในถ้ำำ�� จะทำำ�ให้้
ความชื้้�นในถ้ำำ��ลดลง เป็็นต้้น

2. อุุณหภููมิิ ปกติิแล้้วอุุณหภููมิิของสภาพแวดล้้อม
ภายนอก (รวมปากถ้ำำ��และบริิเวณมืืดสลััว) จะเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลาตามสภาพภููมิิอากาศ ปริิมาณแสงที่่�ได้้รัับจาก
ดวงอาทิิตย์์ ช่่วงเวลากลางวััน-กลางคืืน ฤดููกาล ความสููงจาก
ระดัับน้ำ��ท
ำ ะเล ตามความหนาของชั้้น� หิินปููนและความหนาแน่่น
ของพืืช และสััดส่่วนการปกคลุุมของต้้นไม้้บริิเวณรอบถ้ำำ��
เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม อุุณหภููมิิของถ้ำำ��โดยเฉพาะบริิเวณถ้ำำ�มื
� ดื
จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงไม่่มากนัักและค่่อนข้้างคงที่่�ตลอด
ทั้้�งปีี สำำ�หรับป
ั ระเทศไทย อุุณหภููมิิของถ้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่ค่อ่ นข้้าง
สบายอยู่่�ในช่่วง 24 - 27 องศาเซลเซีียส อย่่างไรก็็ตาม
บางถ้ำำ��อาจมีีอุุณหภููมิิสููงได้้ถึึง 32 - 33 องศาเซลเซีียส
ขณะเดีียวกัันอุุณหภููมิิของถ้ำำ��จะต่ำำ��กว่่าปกติิหากตำำ�แหน่่งของ
ถ้ำำ��ตั้้ง� อยู่่�บริิเวณพื้้�นที่่�สููงหรืือถ้ำำ��ที่่�อยู่่�ในหุุบเขา หรืืออยู่่�ในฝั่่�ง
ภููเขาที่่�ได้้รัับปริิมาณแสงน้้อย เช่่น ถ้ำำ��บริิเวณดอยเชีียงดาว
มีีอุณ
ุ หภููมิิประมาณ 14 - 15 องศาเซลเซีียส ถ้ำำ��ผาผึ้้�งในจัังหวััด
น่่าน อุุณหภููมิิ 17 องศาเซลเซีียส เป็็นต้้น ขณะที่่�อุุณหภููมิิ
ของน้ำำ��ในถ้ำำ��โดยทั่่�วไปจะต่ำำ�� กว่่าอุุณหภููมิิอากาศประมาณ
1 - 2 องศาเซลเซีียส (ดัังนั้้�นถ้ำำ�� ที่่มี� น้ำี �ำ� ไหลจะมีีอุณ
ุ หภููมิิต่ำำ��กว่่า
ถ้ำำ��ที่่�ไม่่มีีน้ำำ��ไหล) อย่่างไรก็็ตาม หากเข้้าไปในถ้ำำ�ลึ
� ึกมาก
เท่่าไร อุุณหภููมิิของน้ำำ�� และอากาศจะมีีค่่าใกล้้เคีียงเรื่่�อยๆ
จนถึึงระดัับที่่�เท่่าเทีียมกััน ขณะที่่�อุุณหภููมิิดิินในถ้ำำ�� จะมีี
ความใกล้้เคีียงกัับอุณ
ุ หภููมิิอากาศ โดยจะมีีอุณ
ุ หภููมิิต่ำำ��กว่่า
ประมาณ 0.4 - 2 องศาเซลเซีียส นอกจากนี้้�ถ้ำ��ำ ที่่�มีี
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในบรรยากาศสููง (ออกซิิเจนต่ำำ��)
จะมีีอุุณหภููมิิสููงกว่่าถ้ำำ��ที่่�มีีปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในบรรยากาศปกติิ (ร้้อยละ 0.04) นอกจากนี้้�ถ้ำ�ำ� ที่มี่� ปริ
ี มิ าณ
ของค้้างคาวจำำ�นวนมาก จะมีีอุุณหภููมิิของถ้ำำ�สูู
� งกว่่าถ้ำำ��ที่่�มีี
ค้้างคาวน้้อยหรืือไม่่มีีเลย
3. ความชื้้น� ถ้ำำ��ส่ว่ นใหญ่่จะมีีความชื้้�นมาก เนื่่�องจาก
ระบบนิิเวศหิินปููนและภายในถ้ำำ�� มีีการสะสมของน้ำำ�� และ
การระเหยของน้ำำ�� ตลอดเวลาจากกิิจกรรมการละลาย

4. การเคลื่่�อนที่่�ของอากาศ (Air Movement) ปกติิ
อากาศภายในถ้ำำ�� จะมีีการถ่่ายเทได้้ดีี เนื่่�องจากหิินปููนมีีช่อ่ ง
รอยแยก หรืือรููขนาดเล็็กจำำ�นวนมาก ที่อ่� ากาศสามารถแทรก
เข้้าไปในถ้ำำ��ได้้ ยิ่่�งถ้ำำ��ที่่�มีีช่่องเปิิดขนาดใหญ่่ มีีหน้้าต่่างถ้ำำ��
มากและอยู่่�ในระดัับที่่�แตกต่่างกััน จะส่่งผลให้้การถ่่ายเท
อากาศภายในถ้ำำ��ดีีขึ้้�นตามไปด้้วย การถ่่ายเทของอากาศ
ภายในถ้ำำ�� แบ่่งได้้เป็็น 2 กรณีีหลักั ๆ คืือ กรณีีที่ถ้ำ่� ��ำ มีีช่อ่ งเปิิด
(Entrance) ทางเดีียว การเคลื่่�อนที่่�ของอากาศภายในถ้ำำ��
จะมีีการเคลื่่�อนที่่�เข้้าออก ตามหลัักความแตกต่่างของ
ความกดอากาศ (อุุณหภููมิิ) ของสภาพแวดล้้อมข้้างนอก
หากความกดอากาศข้้างนอกสููง อากาศจะเคลื่่�อนตััวออกมา
ยัังบริิเวณโดยรอบเข้้าสู่่�ตััวถ้ำ�ำ� แต่่หากความกดอากาศ
ข้้างนอกถ้ำำ��ต่ำ��ำ อากาศก็็จะเบาและลอยตััวสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้อากาศ
ภายในถ้ำำ�� เคลื่่อ� นที่่อ� อกมาแทนที่่� เรีียกการเคลื่่อ� นของอากาศ
ในถ้ำำ��แบบนี้้�ว่่า “การหายใจของถ้ำำ��  (Cave Breathing)”
หากถ้ำำ��มีีช่่องเปิิดตั้้�งแต่่ 2 ช่่องขึ้้�นไป และมีีระดัับความสููง
แตกต่่างกััน ก็็จะทำำ�ให้้เกิิดการเคลื่่อ� นที่ข่� องอากาศภายในถ้ำำ��
ได้้ เนื่่�องจากปกติิแล้้วอากาศที่อุ่่�่� นกว่่าจะเบาและลอยตััวขึ้้น�
ขณะที่่�อากาศเย็็นจะหนาแน่่นกว่่าและจมตััวลง ดัังนั้้�น
โถงถ้ำำ��ที่่�ลาดลงจะดัักจัับอากาศเย็็นไว้้ ในขณะที่่�โถงถ้ำำ��
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ที่่�ลาดขึ้้�นจะดัักจัับอากาศร้้อน ดัังนั้้�นเมื่่�ออุุณหภููมิิภายนอก
เย็็นกว่่าอุุณหภููมิิถ้ำำ�� อากาศในถ้ำำ��จะเบาและลอยตััวออกมา
ทางช่่องเปิิดด้้านบน ขณะที่่อ� ากาศภายนอกถููกดููดเข้้าไปที่่ท� าง
ช่่องเปิิดด้้านล่่าง แต่่ถ้า้ อุุณหภููมิิภายนอกอุ่่�น (สููง) กว่่าในถ้ำำ��
อากาศในถ้ำำ��จะหนาแน่่นและตกลงมายัังช่่องเปิิดด้้านล่่าง
ดึึงอากาศภายนอกเข้้าสู่่�ถ้ำ�ท
ำ� างช่่องเปิิดด้้านบน เรีียกการ
เคลื่่�อนที่่�ของอากาศแบบนี้้�ว่่า “ปรากฏการณ์์ปล่่องควััน
(Chimney Effect)”
นอกจากนี้้�ปัจั จััยอื่่น� ๆ เช่่น กระแสน้ำำ��ที่ไ่� หลในถ้ำำ�� ยัังส่่ง
ผลต่่อการเคลื่่�อนที่ข่� องอากาศภายในถ้ำำ�� หากถ้ำำ�� เกิิดน้ำำ�ท่
� วม
่
ก็็จะทำำ�ให้้ปริมิ าณน้ำำ�� เข้้าไปแทนที่่อ� ากาศในถ้ำำ�� ส่่งผลให้้เกิิด
การเคลื่่�อนที่่�ของอากาศในถ้ำำ��ออกมาด้้านนอก เป็็นต้้น
� (Atmosphere) บรรยากาศ
5. บรรยากาศภายในถ้ำำ� 
ถ้ำำ�ป
� กติิ (Normal Air) จะมีีปริมิ าณสััดส่่วนของไนโตรเจน
ร้้อยละ 78 ออกซิิเจนร้้อยละ 20 - 21 และคาร์์บอนไดออกไซด์์
ร้้อยละ 0.04 รวมทั้้�งไอน้ำำ�� และก๊๊าซอื่่น� ๆ อีีกเล็็กน้้อย โดยมีี
ออกซิิเจนและคาร์์บอนไดออกไซด์์เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�รง
ชีีวิติ ของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ�บ
� างถ้ำำ�หรื
� อื บางบริิเวณ
ของถ้ำำ�� อาจมีีปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่�สูู่ ง (>0.5%)
และปริิมาณออกซิิเจนที่ต่ำ�่ ��ำ (<18%) กว่่าปกติิ ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิด
อัันตรายต่่อมนุุษย์์ (Bad Air) และควรหลีีกเลี่่ย� งการสำำ�รวจ
หรืือท่่องเที่่�ยว (ปกติิถ้ำำ�� จะมีีการไหลเวีียนของอากาศดีีอยู่่�
แล้้ว) ซึ่่ง� เกิิดขึ้้น� ได้้หลายสาเหตุุ เช่่น บริิเวณดัังกล่่าวเกิิดการ
ย่่อยสลายอิินทรีียวััตถุุของกลุ่่�มจุุลิินทรีีย์์ กระบวนการหายใจ
ของพืืชและสััตว์์ การซึึมผ่่านของคาร์์บอนไดออกไซด์์ผ่่าน
ทางชั้้น� หิินและดิินสู่่�ถ้ำ��ำ การแยกตััวของก๊๊าซจากน้ำำ�� หรืือเกิิด
จากความร้้อนจากพื้้�นพิิภพที่่เ� กิิดตามรอยแตกหรืือรอยแยก
ของชั้้น� หิิน ทำำ�ให้้เกิิดการสะสมตััวของคาร์์บอนไดออกไซด์์
ไฮโดรเจนซััลไฟด์์ หรืือคาร์์บอนมอนออกไซด์์ โดยเฉพาะ
บริิเวณที่่ไ� ม่่มีกี ารไหลเวีียนของอากาศหรืือส่่วนที่่อั� บั เช่่น บริิเวณ
สุุดโถงหรืือทางตัันของถ้ำำ�� ถ้ำำ�� ที่มี�่ ปริ
ี มิ าณคาร์์บอนไดออกไซด์์
ที่่สูู� งสามารถพบได้้ทั่่วทุ
� กุ ภาคของประเทศไทย ถ้ำำ�ท่
� อ่ งเที่่ย� ว
สำำ�คัญ
ั เช่่น ถ้ำำ�ล
� ะว้้า จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ�ผ
� าไท จัังหวััดลำำ�ปาง
ถ้ำำ�สม
� บััติิ จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ถ้ำำ�� เอราวััณ จัังหวััดลำำ�พููน ฯลฯ
6. ปััจจััยอื่่�นๆ ได้้แก่่ ความเป็็นกรด-ด่่าง (บนบก)
กระแสลม ความสููงจากระดัับน้ำ�ท
ำ� ะเล ปริิมาณน้ำำ��ฝน ฤดููกาล
�����������������������

รวมทั้้�งคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ��ในถ้ำำ�� เช่่น ความลึึกและความ
กว้้างของแหล่่งน้ำำ�� อุุณหภููมิิ การนำำ�ไฟฟ้้า ค่่าของแข็็งที่่�
ละลายน้ำำ�� ความเค็็ม ปริิมาณออกซิิเจนที่่ล� ะลายน้ำำ�� กรด-ด่่าง
ความขุ่่�นและความกระด้้างรวมของน้ำำ�� ซึ่่�งถ้ำำ��ในแต่่ละพื้้�นที่่�
หรืือแต่่ละบริิเวณของถ้ำำ��จะมีีค่่าแตกต่่างกัันด้้วย
	ปััจจััยทางชีีวภาพ (Biotic Factors)
ถ้ำำ��เป็็นระบบนิิเวศที่่�รวบรวมความหลากหลายทาง
ชีีวภาพไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก สิ่่ง� มีีชีวิี ติ หลายชนิิดสามารถดำำ�รง
ชีีวิติ ได้้ในถ้ำำ�� เช่่น จุุลิินทรีีย์์ สาหร่่าย ไลเคน พืืช รวมทั้้�งสััตว์์
(ดููรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิมในเรื่่� อ ง สิ่่� ง มีี ชีี วิิ ต ภายในถ้ำำ�� )
โดยเฉพาะสััตว์์ถ้ำ��ำ ถืือเป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ กลุ่่�มเด่่นที่่ส� ามารถพบเจอ
และสัังเกตได้้ง่่าย การที่่�สััตว์์เข้้าไปในถ้ำำ�� มีีเหตุุผลหลาย
ประการ เช่่น หลบหนีีจากสภาพภููมิิอากาศด้้านนอกที่รุ่� นุ แรง
ได้้แก่่ แห้้งแล้้ง ร้้อน ฝนตกหนััก หนาวเย็็น เพื่่�อหาที่่�กำำ�บััง
หลบภััย หรืืออาจเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการพลััดหลง ความ
บัังเอิิญ หรืือเพื่่�อหาอาหารหรืือทรััพยากรอื่่น� ๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นในถ้ำำ��
ดัังนั้้�นสััตว์์หลายกลุ่่�มจึึงมีีความสััมพัันธ์์กัับถ้ำ�ำ� เรีียกสััตว์์
กลุ่่�มนี้้�ว่า่ “สััตว์์ถ้ำ� 
ำ� หรืือสััตว์์กลุ่่�มโทรโกล (Troglofauna)”
ซึ่่�งสามารถแบ่่งประเภทออกได้้เป็็น 3 ประเภท คืือ
1. โทรโกลเซนส์์ (Trogloxenes) เป็็ น ศัั พ ท์์
ที่่�มาจากรากศััพท์์กรีีก คืือคำำ�ว่่า Troglos ที่่�แปลว่่า ถ้ำำ�� และ
Xenos ที่แ่� ปลว่่า แขกหรืือผู้้�มาเยืือน ดัังนั้้�นสััตว์์ในกลุ่่�มนี้้�จึึง
เสมืือนแขกหรืือผู้้�มาเยืือนถ้ำำ�� ที่่เ� ข้้ามาอาศััยอยู่่ใ� นถ้ำำ�บ่
� อ่ ยครั้้ง�
โดยใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��บางช่่วงชีีวิติ เช่่น การจำำ�ศีลี การสร้้างรััง
การคลอดลููก เลี้้�ยงตััวอ่่อน ฯลฯ มัักพบบริิเวณใกล้้ปากถ้ำำ��
แต่่จำำ�เป็็นต้้องออกนอกถ้ำำ�� เพื่่�อทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้
วงจรชีีวิิตสมบููรณ์์ สััตว์์ในกลุ่่�มนี้้�จึึงไม่่มีีการปรัับตััวหรืือ
เปลี่่�ยนแปลงรููปร่่างหรืือลัักษณะทางสััณฐานวิิทยาให้้เหมาะสม
กัับการดำำ�รงชีีวิิตในถ้ำำ�� เช่่น ค้้างคาว นก เม่่น หมีี ตั๊๊�กแตน
และแมงโหย่่งบางกลุ่่�ม เป็็นต้้น
2. โทรโกลฟิิ ลล์์ (Troglophiles) เป็็ น ศัั พ ท์์ ที่่�
มาจากรากศััพท์์กรีีก คืือคำำ�ว่่า Troglos ที่่�แปลว่่า ถ้ำำ�� และ
Phileo ที่แ่� ปลว่่า รัักหรืือชอบ ดัังนั้้�นสััตว์์ในกลุ่่�มนี้้�คือื สััตว์์ที่่�
ชอบอาศััยอยู่่ใ� นถ้ำำ�� แต่่ยังั สามารถมีีวงจรชีีวิติ ได้้ทั้้ง� ภายนอก
และภายในถ้ำำ�� และสามารถอาศััยหรืือมีีชีวิี ติ รอดในระบบนิิเวศ
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ภายนอกถ้ำำ��ได้้ แต่่ชอบที่่จ� ะอาศััยในถ้ำำ��มากกว่่า โดยสามารถ
พบได้้บริิเวณใกล้้ปากถ้ำำ��ที่่�มีีแสงสลััวจนถึึงบริิเวณมืืดสนิิท
สััตว์์ในกลุ่่�มนี้้�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่างบางลัักษณะให้้เหมาะสม
กัับการดำำ�รงชีีวิิตในถ้ำำ�� ตััวอย่่างเช่่น กิ้้�งกืือถ้ำำ�� จิ้้�งโกร่่งถ้ำำ��
แมงมุุม ด้้วงถ้ำำ�� เหาไม้้ งููกาบหมากหางนิิล ฯลฯ
3. โทรโกลไบท์์ (Troglobites) เป็็นศััพท์์ที่่�มาจาก
รากศััพท์์กรีีก คืือคำำ�ว่่า Troglos ที่่�แปลว่่า ถ้ำำ�� และ bios ที่่�
แปลว่่า ชีีวิติ ดัังนั้้�นสััตว์์ในกลุ่่�มนี้้�คือื สััตว์์ถ้ำ��ำ แท้้จริิง (Caveadapted Species) โดยมีีวงจรชีีวิติ และการอาศััยอยู่่ภ� ายในถ้ำำ��
แบบถาวรในบริิเวณที่มื่� ดื สนิิท ไม่่สามารถดำำ�รงชีีวิติ อยู่่ภ� ายนอก
ถ้ำำ��ได้้ สััตว์์ในกลุ่่�มนี้้�จึึงต้้องปรัับตััวและเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่าง
ทางสััณฐานวิิทยาให้้เหมาะสมกัับการดำำ�รงชีีวิิตในถ้ำำ�� เช่่น
การมีีรยางค์์หนวด และขาที่่�ยาว มีีระบบรัับสััมผััสที่่�ดีีมาก
ตาลดรููปจนถึึงบอดสนิิท ลำำ�ตััวมีีสีีขาวหรืือสีีจาง รวมทั้้�ง
มีีการปรัับเปลี่่�ยนทางด้้านพฤติิกรรมและสรีีรวิิทยา เพื่่�อให้้
ครอบครองระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้ สััตว์์ในกลุ่่�มโทรโกลไบท์์ ได้้แก่่
แมลงหางดีีดถ้ำำ�� ด้้วงถ้ำำ�� ปลาถ้ำำ�� ซาลามานเดอร์์ ฯลฯ
นอกจากนี้้�บางครั้้ง� อาจพบสััตว์์บางกลุ่่�มซึ่่ง� อาศััยอยู่่ใ� น
ระบบนิิเวศภายนอกในถ้ำำ��ได้้เช่่นกััน เพราะพลััดหลงเข้้าไป
เนื่่�องจากความบัังเอิิญ อุุบัติิั เหตุุ เช่่น ตกลงไปจากหน้้าต่่างถ้ำำ��
หรืือถููกพััดพามาตามกระแสลมหรืือน้ำำ�� หรืือใช้้ถ้ำ�ำ� เป็็นแหล่่ง
พัักผ่่อน หลบภััยชั่่�วขณะ ซึ่่�งการดำำ�รงชีีวิิตปกติิไม่่มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำ��ำ และไม่่สามารถดำำ�รงชีีวิติ ในถ้ำำ�� ได้้ เช่่น ผีีเสื้้�อ
กลางวััน แมลงปอ ลิิง เลีียงผา เป็็นต้้น เรีียกสััตว์์กลุ่่�มนี้้�ว่่า
“กลุ่่�มบัังเอิิญ (Accidentals)”
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มสััตว์์ถ้ำ��หรื
ำ ือสััตว์์กลุ่่�มโทรโกล
(Troglofauna) ปกติิจะหมายถึึงกลุ่่�มสััตว์์ที่อ่� าศััยอยู่่ใ� นระบบ
นิิเวศบนบกของถ้ำำ�� ขณะที่ก่� ลุ่่�มสััตว์์ที่อ่� าศััยในระบบนิิเวศน้ำำ��
บางครั้้ง� จะมีีการเรีียกชื่่อ� เฉพาะว่่าเป็็นกลุ่่�มสััตว์์น้ำ��ำ ในถ้ำำ�� หรืือ
Stygofauna โดยมีีการแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คล้้ายสััตว์์ถ้ำ��บ
ำ ก
(Troglofauna) คืือ 1) สตีีโกเซนส์์ (Stygoxenes) คืือ สััตว์์น้ำ�ำ�
ที่่�ปกติิจะเจอในแหล่่งน้ำำ�� ภายนอกถ้ำำ�� แต่่สามารถเข้้ามา
ในแหล่่งน้ำำ�� ในถ้ำำ��ได้้ 2) สตีีโกฟิิล (Stygophiles) คืือ
สััตว์์น้ำ��ำ ที่่�สามารถอาศััยได้้ในระบบน้ำำ��ในถ้ำำ��และนอกถ้ำำ��
และ 3) สตีีโกไบท์์ (Stygobites) คืือ สััตว์์น้ำำ��ที่่�อาศััยเฉพาะ
ในแหล่่งน้ำำ��ในถ้ำำ��เท่่านั้้�น
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การปรัับตััวของสััตว์์ถ้ำำ��
(Adaptation to Cave Life)
การเข้้าไปอาศััยในที่่�มืืดสนิิท เปีียกชื้้�นตลอดเวลา
มีีอุณ
ุ หภููมิิและความชื้้�นที่ค่่� อ่ นข้้างคงที่ต่� ลอดทั้้�งปีี สิ่่ง� ที่สั่� ตั ว์์ถ้ำ�ำ�
สููญหายไปอย่่างแรกคืือ เรื่่�องของนาฬิิกาชีีวิิต (Biological
Clock) หรืือวงจรการทำำ�งานของร่่างกาย ซึ่่�งควบคุุมการ
ทำำ�งานของระบบต่่างๆ รวมทั้้�งการแสดงออกทางพฤติิกรรม
เช่่น การตื่่�นนอน นอนหลัับ หลั่่�งฮอร์์โมน กิิน ขัับถ่่าย และ
การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ในรอบ 24 ชั่่�วโมงของแต่่ละวััน ซึ่่�ง
ปััจจััยเหล่่านี้้�ถููกควบคุุมด้ว้ ยแสงและอุุณหภููมิิจากการหมุุนของ
โลก ทำำ�ให้้ร่า่ งกายเริ่่มทำ
� ำ�งานตามวงจรหรืือจัังหวะประจำำ�วันั
ซึ่่�งเรีียกว่่า จัังหวะเซอร์์คาเดีียน (Circadian Rhythms)
ดัังนั้้�นสััตว์์ถ้ำำ��จะขาดจัังหวะเซอร์์คาเดีียนไป เพราะอยู่่�ในที่่�
ที่มื่� ดื สนิิทตลอดเวลา อย่่างไรก็็ตาม บางการศึึกษาอาจแย้้ง
ว่่าสััตว์์ถ้ำำ��บางชนิิด เช่่น กลุ่่�มปลาถ้ำำ�� ด้้วง ฯลฯ ยัังปรากฏ
จัังหวะเซอร์์คาเดีียนอยู่่� เพราะนาฬิิกาชีีวิิตถููกฝัังลึึกอยู่่�ใน
ระดัับโมเลกุุล และมีียีีนที่่�คอยควบคุุมจัังหวะเซอร์์คาเดีียน
โดยเฉพาะ เช่่น Period (per), Cycle (cyc), Clock (clk)
และ Timeless (tim) เนื่่�องจากสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ยัังจำำ�เป็็นต้้องหลัับ
หรืือพัักผ่่อน (Friendrich, 2013)
สัั ต ว์์ ถ้ำ��หล
ำ ายกลุ่่�ม โดยเฉพาะกลุ่่�มโทรโกลไบท์์
(Troglobite) ซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จในการครอบครอง
ระบบนิิเวศถ้ำำ��จะแสดงลัักษณะเฉพาะของสััตว์์ถ้ำำ��บางอย่่าง
จนถึึงหลายประการผ่่านวิิวััฒนาการอย่่างอิิสระที่่�ยาวนาน
(> 100,000 ปีี) จนได้้ผลลัพั ธ์์ที่ค่� ล้้ายคลึึงกััน แม้้ว่า่ สััตว์์ถ้ำ��ำ
เหล่่านั้้�นจะไม่่ได้้มีบี รรพบุุรุษุ ร่่วมที่ใ่� กล้้ที่สุ่� ดุ (Last Common
Ancestor) มาด้้วยกััน เรีียกวิิวัฒ
ั นาการลัักษณะนี้้�ว่า่ วิิวัฒ
ั นาการ
เบนเข้้า (Convergent Evolution) โดยลัักษณะการปรัับ
ตััวที่่�ปรากฏของสััตว์์ถ้ำ��ลั
ำ ักษณะใดๆ ก็็ตาม ไม่่ว่่าจะเป็็น
ลัักษณะทางสััณฐานวิิทยา พฤติิกรรม และสรีีรวิิทยา เรีียกว่่า
โทรโกลมอร์์ฟี่่� (Troglomorphy) (Christainsen, 1962)
การปรัับตััวลัักษณะของสััตว์์ถ้ำ��ำ (Troglomorphy
หรืือ Troglomorphic Characters) สามารถแบ่่งออกเป็็น
2 รููปแบบใหญ่่ๆ คืือ การปรัับตััวแบบลดรููป (Regressive
Evolution) คืือการลดรููป สููญหาย ของลัักษณะที่่�ไม่่มีีความ
จำำ�เป็็น เช่่น การลดลงของจำำ�นวนหรืือขนาดของตาจนถึึง
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บอดสนิิท เพราะไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้งานอีีกต่่อไป การลดลง
หรืือสููญหายของเม็็ดสีี ปีีกลดรููปจนกุุดหายไป ฯลฯ และ
การปรัับตััวแบบเพิ่่�มขึ้้�น (Progressive Evolution) คืือ
การขยายหรืือเพิ่่�มขนาดของลัักษณะที่่�มีีความจำำ�เป็็น เช่่น
รยางค์์หนวด ขา ของร่่างกายที่่�ยืืดยาวขึ้้�น การเพิ่่�มขึ้้�นของ
อวััยวะรัับความรู้้�สึึก ฯลฯ โดยการปรัับตัวลั
ั กั ษณะของสััตว์์ถ้ำ�ำ�
(Troglomorphy) สามารถอธิิบายรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
การปรัับตััวทางสััณฐานวิิทยาภายนอก (Morphological
Adaptation)
• การเพิ่่�มอวััยวะรัับสััมผััส (Sensory Receptors)
จากการยืืดยาวของรยางค์์ เพื่่�อใช้้ในการรัับสัญ
ั ญาณ
สิ่่�งเร้้าต่่างๆ และตอบสนองต่่อแสง กลิ่่�น รสชาติิ
เสีียง การสััมผัสั การสั่่�นสะเทืือน อุุณหภููมิิ ความชื้้�น
สารเคมีี รวมทั้้�งความเข้้มข้้นของออกซิิเจนและ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ในถ้ำำ��
• การยืืดยาวของรยางค์์ร่่างกาย เช่่น หนวด ขา
ลำำ�ตััว ปลายหาง
• การลดรููปจนถึึงบอดสนิิทของตา
• การสููญเสีียเม็็ดสีีในร่่างกาย ทำำ�ให้้ตััวมีีสีีขาว
• การเปลี่่�ยนแปลงของเท้้าเพื่่�อใช้้เดิินในระบบนิิเวศถ้ำำ��
ที่่�ชื้้�นแฉะ และมีีน้ำำ��ขััง
• ชั้้น� ผิิวหนัังที่บ่� างและผิิวหนัังมีีไขมัันเคลืือบป้้องกัันน้ำำ��
ในกลุ่่�มสััตว์์ขาข้้อ
• การลดรููปหรืือสููญเสีียเกล็็ดและรยางค์์ว่า่ ยน้ำำ��ของปลา
ปีีกลดรููปในกลุ่่�มด้้วง ท่่อลมลดลงในกลุ่่�มแมง
• การพััฒนาของอวััยวะพิิเศษ (Special Appendages)
(เช่่น มีีโหนกที่่�หััวเพื่่�อป้้องกัันการกระแทกหิิน หรืือ
การปรัับเปลี่่�ยนครีีบเพื่่�อใช้้ในการยึึดเกาะหรืือ
เคลื่่�อนที่่�ของปลาถ้ำำ��)
การปรัั บ ตัั ว ทางด้้ า นพฤติิ ก รรม  (Behavioral
Adaptation)
• สููญเสีี ย หรืื อ ลดลงของจัั ง หวะเซอร์์ ค าเดีี ย น
(Circadian Rhythms)
• มีีพฤติิกรรมความก้้าวร้้าวลดลง
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• แสดงพฤติิกรรมครอบครองพื้้�นที่่�หรืืออาณาเขตที่่�
แคบหรืือไม่่มีีอาณาเขตเลย
• หนีีแสง
• เชื่่อ� งช้้า และตอบสนองต่่อสิ่่ง� เร้้าหรืือการรบกวนน้้อย
ไม่่ค่่อยตกใจ
• พฤติิกรรมการกิินและหาอาหารแบบเดี่่�ยวมากกว่่า
แบบกลุ่่�ม และการตอบสนองต่่อเหยื่่�อที่่�รวดเร็็ว
แม่่นยำำ� และเมื่่�อเจออาหาร สามารถกิินอาหาร
ปริิมาณมากในมื้้�อเดีียว
• การผสมพัันธุ์์�ที่่�ห่่าง รวมทั้้�งพฤติิกรรมเกี้้�ยวพาราสีี
ที่่�ลดลงหรืือไม่่มีี
การปรัับตััวทางด้้านสรีีรวิิทยา (Physiological
Adaptation)
• มีีกระบวนการเผาผลาญพลัังงาน (Metabolism) ที่่ช้� า้
• มีีการพััฒนาเข้้าสู่่�ตััวเต็็มวััยที่่�ช้้า ทำำ�ให้้มีีวงจรชีีวิิต
และอายุุที่่�ยาว
• มีีจำำ�นวนลููกหรืือไข่่ที่่�น้้อย แต่่ไข่่ (Egg Volume)
มีีขนาดใหญ่่
• มีีความสามารถในการสะสมอาหาร เช่่น ไขมััน เพื่่�อ
เป็็นแหล่่งพลัังงานสำำ�รองได้้ดีีมาก
• มีีความสามารถในการทนต่่อความอดอยาก หิิวโหย
• มีีความสามารถในการอยู่่ร� อดในช่่วงอุุณหภููมิิที่่แ� คบ
(Stenothermic)
• มีีความสามารถในการอาศััยในพื้้�นที่ที่่� มี่� อี อกซิิเจนต่ำำ��
	ทำำ�ไมสััตว์์ถึง
ึ เลืือกถ้ำำ�� เป็็นแหล่่งอาศััย
(Cave as Habitat)
การครอบครองระบบนิิเวศถ้ำำ�� ของสััตว์์ ซึ่่�งเป็็นระบบ
นิิเวศที่่� มีี ทรัั พ ยากรต่่ า งๆ ที่่� ข าดแคลนและปัั จ จัั ย ทาง
กายภาพที่ค่่� อ่ นข้้างจำำ�กัดั ยัังคงเป็็นคำำ�ถามที่ยั่� งั ถกเถีียงกััน
ซึ่่�งสมมุุติิฐานเริ่่�มแรกคิิดว่่าน่่าจะเกิิดจากการพลััดหลง
อุุ บัั ติิ เหตุุ หรืื อ แม้้ แ ต่่ ป รากฏการณ์์ ที่่� ไ ม่่ ค าดคิิดใดๆ
(Unusual Circumstance) ที่ทำ่� ำ�ให้้สิ่ง่� มีีชีวิี ติ ต้้องเข้้าไปในถ้ำำ��
แต่่จากการศึึกษาและพิิจารณาสััตว์์ที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��อย่่าง
รอบคอบแล้้วพบว่่า สมมุุติิฐานดัังกล่่าวมีีความขััดแย้้งกัับ
ความเป็็นจริิงมาก เนื่่�องจากพบสััตว์์หลายชนิิดที่่�สามารถ
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ปรัับตัวั ให้้เข้้ากัับระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้เป็็นอย่่างดีี (Troglobites)
ดัังนั้้�นจึึงมีีสมมุติิฐ
ุ านเกี่่�ยวกัับวิิวัฒ
ั นาการและการครอบครอง
ระบบนิิเวศถ้ำำ��ของสััตว์์ถ้ำ��ำ จำำ�นวน 2 สมมุุติิฐาน ที่ไ่� ด้้รับั การ
ยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง คืือ

หรืือครอบครองทรััพยากรใหม่่ (New Niche) เพื่่�อลดการ
แข่่งขัันทางด้้านทรััพยากรทั้้�งกัับประชากรชนิิดเดีียวกัันและ
ต่่างชนิิดกััน โดยเริ่่มต้
� น้ จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงทางพฤติิกรรมก่่อน
เพื่่�อครอบครองทรััพยากรที่่�อยู่่�ในถ้ำำ�� หากสำำ� เร็็จ การ
เปลี่่�ยนแปลงทางสััณฐานวิิทยาและสรีีรวิิทยาจะตามมา
ตามกลไกของวิิวัฒ
ั นาการ โดยกลุ่่�มที่่เ� ข้้าไปในระบบนิิเวศถ้ำำ��
เป็็นกลุ่่�มที่่อ� พยพมาจากกลุ่่�มที่่อ� าศััยอยู่่ภ� ายนอก โดยประชากร
ที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��เลืือกที่่�จะสืืบพัันธุ์์�กัันเองมากกว่่าที่่�จะไป
สืืบพัันธุ์์�กัับกลุ่่�มที่่�อยู่่�ภายนอกถ้ำำ�� จนทำำ�ให้้การเคลื่่�อนย้้าย
ของยีีน (Gene Flow) ระหว่่างประชากรลดลง จนในที่่�สุุด
ประชากรของทั้้�งกลุ่่�มในและนอกถ้ำำ��แยกออกจากกััน และ
ต่่างก็็สะสมความแตกต่่างของทางด้้านสััณฐานวิิทยาและ
พัันธุุกรรม ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงและปรัับตััวในด้้าน
ต่่างๆ (Evolution) จนเกิิดประชากรกลุ่่�มใหม่่ที่่�สามารถ
ครอบครองระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้สำำ�เร็็จ

1) สมมุุติฐิ าน Climate-relict กล่่าวถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศในอดีีต โดยเฉพาะยุุคน้ำำ��แข็็ง (Ice
Age) ซึ่่�งเป็็นยุุคของการสลัับกัันของสภาพภููมิิอากาศแบบ
หนาวๆ ร้้อนๆ โดยมีีช่ว่ งที่่แ� ผ่่นน้ำำ��แข็็งปกคลุุมโลกส่่วนใหญ่่
ที่่�เรีียกว่่า Glacial Period ซึ่่�งมีีความหนาวเย็็นสลัับกัับ
ช่่วงที่่�โลกอุ่่�นที่่�เรีียกว่่า Interglacial Period โดยวััฏจัักร
ของยุุคน้ำำ��แข็็งนี้้�มีีค่่าเฉลี่่�ยที่่�ประมาณ 100,000 ปีี โดย
ช่่วง Glacial Period ทำำ�ให้้สัตั ว์์หลายชนิิดตายและสููญพัันธ์ุุ�
จำำ�นวนมาก สภาพภููมิิอากาศจึึงเป็็นตััวผลัักดัันแกมบัังคัับ
ให้้สััตว์์ต่่างๆ ต้้องอพยพหาแหล่่งอาศััยใหม่่ รวมถึึงถ้ำำ��ซึ่่�ง
เสมืือนเป็็นแหล่่งหลบภััย (Refuge) และช่่วยป้้องกัันความ
รุุนแรงของสภาพภููมิิอากาศภายนอก จนสััตว์์มีีการปรัับตััว
และมีีวิิวััฒนาการตััวเองให้้ครอบครองถ้ำำ�สำ
� ำ�เร็็จ โดยกลุ่่�ม
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจะเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีการปรัับตััวหรืืออาศััย
ในระบบนิิเวศที่่�คล้้ายคลึึงกัับถ้ำ��ำ (Pre-adaptations) เช่่น
กลุ่่�มสััตว์์ที่่�อาศััยตามหน้้าดิิน หรืือสััตว์์ที่่�ชอบที่่�มืืดและชื้้�น
สััตว์์ที่อ่� ยู่่ใ� นรูู ซึ่่ง� จะค่่อยๆ ปรัับตัวั จนครอบครองระบบนิิเวศ
ถ้ำำ��ได้้ ยุุคน้ำำ��แข็็ง (Glacial Period) ทำำ�ให้้ประชากรของสััตว์์
ที่อ่� าศััยอยู่่น� อกถ้ำำ��ตายและ/หรืือสููญพัันธ์ุุ�ไปจำำ�นวนมาก ขณะที่่�
ประชากรที่่�เข้้ามาอาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��ยัังคงอยู่่�รอดและปลอดภััย
จากสภาพรุุนแรงของภููมิิอากาศข้้างนอก สมมุุติิฐาน Climaterelict ใช้้อธิิบายวิิวัฒ
ั นาการและการแพร่่กระจายของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ
ในเขตอบอุ่่�น (Temperate) เป็็นหลััก
2) สมมุุติิฐาน Adaptive Shift เป็็นการอธิิบาย
วิิวััฒนาการและการแพร่่กระจายของสััตว์์ถ้ำ�ำ� ในเขตร้้อน
(Tropics) เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่ที่่� ไ่� ด้้รับผล
ั กระทบหรืืออิิทธิิพล
จากยุุคน้ำำ��แข็็งน้้อยกว่่าเขตอบอุ่่�น และยัังเป็็นเขตที่่�มีีความ
หลากหลายของพื้้�นที่่� (Habitat Heterogeneity) และปริิมาณ
ของอาหาร (Resource) อย่่างมาก แต่่ยัังมีีสััตว์์ที่่�เลืือกจะ
เข้้าไปอาศััยในระบบนิิเวศถ้ำำ�ซึ่
� �่งมีีข้้อจำำ�กััดทางด้้านอาหาร
และปััจจััยทางกายภาพมากกว่่าระบบนิิเวศนอกถ้ำำ�� และยััง
ปรัับตััวได้้ดีีด้้วย โดย Adaptive Shift เป็็นปรากฏการณ์์ที่่�
สิ่่�งมีีชีีวิิตพยายามปรัับเปลี่่�ยนตััวเองเพื่่�อครอบครองพื้้�นที่่�

ระบบนิิเวศถ้ำำ��

◆

แหล่่งอาหารและพลัังงานในถ้ำำ��

ถ้ำำ�ถื
� ือเป็็นระบบนิิเวศที่่�มีีอาหารค่่อนข้้างจำำ�กััดเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับภายนอกถ้ำำ��เนื่่�องจากขาดแสง ทำำ�ให้้พืืช
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตขั้้�นพื้้�นฐานไม่่สามารถเจริิญเติิบโตได้้ ความ
ต่่างกัันของพื้้�นที่่� (Zone) ต่่างระบบนิิเวศ (น้ำำ�� กัับ บนบก)
และต่่างแหล่่งอาศััยย่่อย (Microhabitat) ภายในถ้ำำ��
ยัังส่่งผลต่่อปริิมาณอาหารที่ไ่� ม่่เท่่ากัันด้้วย โดยอาหารในถ้ำำ��
ส่่วนใหญ่่ได้้มาจากระบบนิิเวศภายนอกถ้ำำ�� และถููกนำำ�เข้้ามา
ในถ้ำำ�� โดยพาหะทั้้�งทางด้้านกายภาพหรืือชีีวภาพ เช่่น ลม น้ำำ��
หรืือสััตว์์ ดัังนั้้�นแหล่่งอาหารในถ้ำำ��ประกอบด้้วย
1. มููลสััตว์์ (Guano) ถืือเป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุดในถ้ำำ�� โดยเฉพาะมููลของค้้างคาวและนก ซึ่่�งสััตว์์
ทั้้�งสองกลุ่่�มจำำ�เป็็นต้้องออกไปหาอาหารข้้างนอกถ้ำำ�� และ
กลัับเข้้ามาในถ้ำำ�� ซึ่่ง� มููล รวมทั้้�งของเสีียต่่างๆ ที่่ขั� บถ่
ั า่ ยออกมา
จึึงเป็็นแหล่่งอาหารที่่�สำำ�คััญให้้กัับสััตว์์ถ้ำ�ต่
ำ� ่างๆ ได้้เข้้ามา
ใช้้ประโยชน์์ เป็็นทั้้�งแหล่่งอาหาร แหล่่งอาศััย สืืบพัันธุ์์�และ
การดำำ�รงชีีวิิต

นิเวศวิทยา

2. ซากสััตว์์ (Dead Animals) การตายที่่�เกิิดขึ้้�น
ในถ้ำำ�� ไม่่ว่า่ มาจากอายุุขัยั โรคภััยหรืืออุุบัติิั เหตุุ ทั้้�งสััตว์์ไม่่มีี
และมีี ก ระดููกสัั น หลัั ง จะเป็็ น สัั ต ว์์ ถ้ำ��หรื
ำ ื อ สัั ต ว์์ น อกถ้ำำ��
ซากสมบููรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วนของซาก จะเป็็นแหล่่งอาหารที่่�
สำำ�คััญให้้กัับผู้้�ย่่อยสลายและสััตว์์ถ้ำ�ำ� กลุ่่�มกิินซากต่่างๆ
เช่่น แมลงหางดีีด ไอโซพอด ไร ด้้วง
3. จุุลินิ ทรีีย์์ (Microorganism) และเห็็ดรา (Fungi)
เป็็นแหล่่งสร้้างพลัังงานที่สำ่� ำ�คัญ
ั ภายในถ้ำำ�� โดยเฉพาะจุุลิินทรีีย์์
กลุ่่�มที่่�สร้้างอาหารเองได้้ (Chemoautotrophs) โดยการ
ออกซิิเดชัันของสารประกอบอนิินทรีีย์์ที่่�พบได้้ตามหิินหรืือ
ตะกอนในถ้ำำ�� เช่่น เหล็็ก แมงกานีีส ก๊๊าซไฮโดรเจนซััลไฟด์์
แอมโมเนีีย และไนไทรต์์ ให้้กลายแหล่่งอาหารสำำ�คััญ
ให้้กัับสััตว์์ถ้ำำ��ขนาดเล็็ก ขณะเดีียวกัันแบคทีีเรีียและเห็็ดรา
ยัังมีีความสำำ�คััญในการช่่วยย่่อยสลายอิินทรีียวััตถุุต่่างๆ
ในถ้ำำ�� และทำำ�ให้้สััตว์์กลุ่่�มที่่�กิินแบคทีีเรีียและเห็็ดราเข้้ามา
ใช้้ประโยชน์์อีีกต่่อหนึ่่�ง
4. รากพืืช (Tree Roots) รากพืืชมีีท่อ่ ลำำ�เลีียงขนาดใหญ่่
สามารถชอนไชหรืือแทรกผ่่านรอยแตกของหิินเข้้าไปใน
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� เพื่่�อหาน้ำำ�� อาหารและเพื่่�อพยุุงลำำ�ต้น้ รากพืืช
จึึงเป็็นทั้้�งที่่อ� ยู่่อ� าศััยและเป็็นแหล่่งอาหารสำำ�คัญ
ั โดยเฉพาะ
กลุ่่�มสััตว์์ที่่�ดููดน้ำำ��เลี้้�ยงจากรากพืืช เช่่น กลุ่่�มเพลี้้�ยกระโดด
ถ้ำำ�� (วงศ์์ Cixiidae)
5. เศษซากอิินทรีีย์์ (Detritus) เช่่น ดิิน ซากพืืชหรือื
สััตว์์ ละอองเรณูู เมล็็ดพืืช สปอร์์ สามารถเข้้ามาในถ้ำำ��ได้้
โดยถููกพััดพาเข้้ามาจากกระแสลมหรืือน้ำำ�� โดยเฉพาะในช่่วง
น้ำำ��หลาก หรืือตกลงมาจากปล่่อง ช่่องเปิิดหรืือหน้้าต่่างถ้ำำ��
รวมทั้้�งการซึึมผ่่านรอยแตกรอยแยกของหิินปููนเข้้ามาในถ้ำำ��
(Dissolved Organic Matter)
อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณอาหารที่่�พบในแต่่ละถ้ำำ��ย่่อมมีี
ความแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของถ้ำำ�� เช่่น ขนาดและ
จำำ�นวนช่่องเปิิดของถ้ำำ�� (ถ้ำำ��ที่่มี� ปี ากถ้ำำ�หรื
� อื มีีช่อ่ งเปิิดขนาดใหญ่่
มีีหน้า้ ต่่างถ้ำำ��มากย่่อมมีีปริมิ าณอาหารมากกว่่าถ้ำำ��ที่่มี� ช่ี อ่ งเปิิด
น้้อย) ที่ตั้้่� ง� ของถ้ำำ�� (ถ้ำำ��ในเขตร้้อนย่่อมมีีความหลากหลายและ
ปริิมาณของแหล่่งอาหารมากกว่่าเขตอบอุ่่�น) ลัักษณะของถ้ำำ��
(ถ้ำำ�น้ำ
� �หรื
ำ� อื ถ้ำำ�หลุ
� มยุ
ุ บุ จะมีีปริมิ าณอาหารที่่ม� ากกว่่าจากการ
�����������������������

พลััดตกลงมาหรืือการพััดพาของน้ำำ��) ระบบนิิเวศ (แหล่่งน้ำำ��
ในถ้ำำ�� จะมีีปริิมาณอาหารมากกว่่าระบบนิิเวศบนบก) และ
ความหนาแน่่นของสััตว์์ที่่�เป็็นตััวสร้้างอาหาร เช่่น ค้้างคาว
นก หรืือจิ้้ง� โกร่่ง จะทำำ�ให้้ปริมิ าณอาหารในแต่่ละบริิเวณของ
ถ้ำำ�� ไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�นเมื่่�อพิิจารณาปริิมาณของแหล่่งอาหาร
และพลัังงานในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้สามารถแบ่่งถ้ำำ��หรืือพื้้�นที่่�ในถ้ำำ��ได้้
เป็็น 5 บริิเวณ ดัังนี้้� (Gnaspini and Trajano, 2000)
� อื บริิเวณ
1. Oligotrophic Cave/Habitat คืือ ถ้ำำ�หรื
ในถ้ำำ��ที่่�มีีปริิมาณอาหารอยู่่�อย่่างจำำ�กััด (มีีน้้อยมาก)
� อื บริิเวณในถ้ำำ��
2. Eutrophic Cave/Habitat คืือ ถ้ำำ�หรื
ที่่�มีีปริิมาณอาหารสููง เช่่น บริิเวณมููลค้้างคาว หรืือมีีซาก
อิินทรีียวััตถุุที่ถูู่� กพััดเข้้ามาจากน้ำำ�� ลม หรืือตกลงมาในถ้ำำ��
3. Distrophic Cave/Habitat คืือ ถ้ำำ�หรื
� ือบริิเวณ
ในถ้ำำ�� ที่แ่� หล่่งอาหารได้้มาจากน้ำำ��ท่วม
่ โดยพััดพาอิินทรีียวััตถุุ
ภายนอกเข้้ามาในถ้ำำ��
� อื บริิเวณ
4. Mesotrophic Cave/Habitat คืือ ถ้ำำ�หรื
ที่่มี� คี วามก้ำำ�กึ่่
� ง� ระหว่่างถ้ำำ��หรือื บริิเวณในถ้ำำ�� ที่่ก� ล่่าวมาด้้านบน
โดยมีีปริิมาณอาหารในระดัับกลาง
5. Poecilotrophic Cave/Habitat คืือ ถ้ำำ��ที่่มี� ขี นาด
ยาว ทำำ�ให้้มีีปริิมาณอาหารช่่วงกว้้าง ครอบคลุุมบริิเวณที่่�มีี
ปริิมาณอาหารมาก (Eutrophic) ไปจนถึึงบริิเวณที่่�มีีแหล่่ง
อาหารน้้อย (Oligotrophic)
โดยส่่วนใหญ่่ถ้ำ��ำ ในเขตร้้อนจะมีีลักั ษณะแบบ Eutrophic
และ Poecilotrophic Cave/Habitats ขณะที่่�ถ้ำ��ำ ในเขต
อบอุ่่�น จะมีีลัักษณะเป็็น Oligotrophic หรืือ Mesotrophic
Cave/Habitats
	มููลสััตว์์ (Guano)
มููลสััตว์์หรืือกััวโน (Guano) หมายถึึง การสะสมของ
มููลที่่�ได้้จากสััตว์์ที่่�บิินได้้ เช่่น นก ค้้างคาว รวมทั้้�งแมลง ซึ่่�ง
โดยปกติิแล้้วมููลสััตว์์จะมีีความหมายรวมถึึงของเสีียต่่างๆ
ที่ขั่� บถ่
ั า่ ยออกมา เช่่น เหงื่่�อ ปััสสาวะ และซากของสััตว์์ที่สร้
่� า้ ง
287

288

มููลเข้้าไปด้้วย มููลสััตว์์ที่เ่� ด่่นในถ้ำำ�� คืือ มููลค้้างคาวและมููลนก
(รวมทั้้�งมููลของจิ้้ง� โกร่่ง) โดยเฉพาะมููลค้้างคาว ถืือเป็็นแหล่่ง
พลัังงานพื้้�นฐานที่สำ่� ำ�คัญ
ั และพบเจอได้้เกืือบทุุกถ้ำำ��ในภููมิิภาค
เขตร้้อน (ขณะที่่�เขตอบอุ่่�นหลายถ้ำำ��มีีค้้างคาวน้้อย แต่่จะมีี
จิ้้�งโกร่่งถ้ำำ�� เป็็นกลุ่่�มเด่่นแทน) โดยปกติิแล้้วมููลสััตว์์จะลด
ปริิมาณลงเมื่่�อถ้ำำ�ยิ่
� ง่� ลึึกเข้้าไปเรื่่อ� ยๆ ถ้ำำ�� ที่มี่� มููล
ี ในปริิมาณมาก
จะเป็็นแหล่่งอาหารที่สำ่� ำ�คัญ
ั ให้้กับั กลุ่่�มสััตว์์ไม่่มีกี ระดููกสัันหลััง
ต่่างๆ ในถ้ำำ�� ขณะที่่�ถ้ำ��หรื
ำ ือบริิเวณที่่�มีีปริิมาณมููลน้้อยและ
อยู่่แ� บบกระจััดกระจาย (Scattered Faeces) จะเป็็นอาหาร
สำำ�คัญ
ั ให้้กับั กลุ่่�มสััตว์์ถ้ำ�ำ� แท้้ (Troglobites) ดัังนั้้�นมููลสััตว์์จึึง
เป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญของถ้ำำ�� และสััตว์์ถ้ำ�หล
ำ� ายชนิิดต้้อง
พึ่่�งพิิงและมีีความสััมพันั ธ์์กับมููลสั
ั
ตั ว์์เพื่่�อความอยู่่ร� อด ดัังนั้้�น
จึึงได้้มีีการแบ่่งประเภทของสััตว์์ที่่�เข้้ามาใช้้ประโยชน์์จาก
มููลสััตว์์ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม โดยเรีียกสััตว์์ที่เ่� ข้้ามาใช้้ประโยชน์์
จากมููลว่่า สััตว์์กลุ่่�มกััวโน (Guanofauna หรืือ Guanobionts)
(Decu, 1986, Gnaspini and Trajano, 2000) ได้้แก่่
1. กััวโนเซน (Guanoxenes) คืือ สััตว์์ที่อ่� าจใช้้มููลเพื่่�อ
เป็็นอาหารและ/หรืือการสืืบพันั ธุ์์� แต่่ต้อ้ งการแหล่่งพื้้�นที่่อื่่� น� ๆ
ในถ้ำำ��เพื่่�อให้้วงจรชีีวิิตสมบููรณ์์
2. กััวโนฟิิล  (Guanophiles) คืือ สััตว์์ที่่�ใช้้มููลเพื่่�อ
เป็็นอาหารและการสืืบพันั ธุ์์� แต่่ยังั สามารถใช้้พื้้น� ที่่อื่่� น� ๆ ในถ้ำำ��
เพื่่�อให้้วงจรชีีวิิตสมบููรณ์์ได้้
3. กััวโนไบต์์ (Guanobites) คืือ สััตว์์ที่มี่� คี วามจำำ�เพาะ
เจาะจงกัับมููล ทั้้�งเป็็นแหล่่งอาศััย อาหาร และการสืืบพัันธุ์์�
มีีวงจรชีีวิิตผููกพัันกัับมููลไม่่สามารถขาดมููลได้้
อย่่างไรก็็ตาม สััตว์์กลุ่่�มกััวโนไบต์์ (Guanobites) ไม่่
จำำ�เป็็นต้้องเป็็นสััตว์์กลุ่่�มโทรโกลไบท์์ (Troglobites) เสมอไป
ดัั ง นั้้� น ความแตกต่่ า งหลัั ก ระหว่่ า งสัั ต ว์์ ก ลุ่่�มกัั ว โนไบต์์
(Guanobites) กัับสััตว์์กลุ่่�มโทรโกลไบท์์ (Troglobites) คืือ
สััตว์์กลุ่่�มกััวโนไบต์์ (Guanobites) ส่่วนใหญ่่จะมีีลัักษณะ
ทางสััณฐานวิิทยา ขนาดและรููปร่่างคล้้ายกัับกลุ่่�มที่อ่� าศััยอยู่่�
ภายนอกถ้ำำ�� และไม่่แสดงลัักษณะการปรัับตัวั เป็็นสััตว์์ถ้ำ��ำ แท้้
เหมืือนกลุ่่�มโทรโกลไบท์์ (Troglobites) (Deharveng
et al., 2011)
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ปฏิิสััมพัั นธ์์ของสััตว์์ถ้ำำ��และ
มููลสััตว์์ (Guano and Species
Interaction)
มููลสััตว์์หรืือกััวโน (Guano) ทั้้�งมููลใหม่่และมููลเก่่า
เป็็นแหล่่งทรััพยากรที่่�สำำ�คััญที่่�ดึึงดููดให้้ผู้้�ย่่อยสลายต่่างๆ
เช่่น แบคทีีเรีีย เชื้้อ� รา รวมทั้้�งสััตว์์ที่ทำ่� ำ�หน้า้ ที่่เ� ป็็นผู้้�ย่่อยสลาย
ให้้เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ เช่่น หอย แมลงหางดีีด ไร กิ้้�งกืือ
ผีีเสื้้�อกลางคืืนถ้ำำ�� ด้้วง ไอโซพอด ฯลฯ โดย Deharveng
และ Bedos (2000) ได้้แบ่่งสััตว์์ที่่�เข้้ามาใช้้ประโยชน์์จาก
มููลสััตว์์ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ 1) กลุ่่�มสััตว์์ขาข้้อขนาดใหญ่่
(Giant Arthropod Community, GAC) เช่่น จิ้้�งโกร่่งถ้ำำ��
แมลงสาบ ซึ่่�งจะอยู่่�รวมกลุ่่�มกัันเป็็นจำำ�นวนมาก และ
2) กลุ่่�มสััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลัังขนาดกลางและขนาดเล็็ก
ต่่างๆ (Meso-and Micro Invertebrate Community,
MIC) โดยมีีไร แมลงหางดีีด ด้้วง และผีีเสื้้�อกลางคืืนเป็็น
สััตว์์กลุ่่�มเด่่นในมููลสััตว์์ ซึ่่�งจากการศึึกษาความชุุกชุุมของ
สััตว์์กลุ่่�มเด่่นในมููลสััตว์์ต่อ่ พื้้�นที่่� 1 ตารางเมตร พบว่่าไรถ้ำำ��
(Uropodina) มีีจำำ�นวนความหนาแน่่นของประชากรเยอะสุุด
จำำ�นวน 500,000 ตััว ตามด้้วยแมลงหางดีีด (Coecobrya
aokii) จำำ�นวน 100,000 ตััว ด้้วงถ้ำำ�� (Tenebrionidae)
และผีีเสื้้�อกลางคืืน (Teneidae) จำำ�นวน 20,000 ตััว ตาม
ลำำ�ดัับ (Deharveng et al., 2011)
ดัังนั้้�นการเข้้ามาใช้้ประโยชน์์จากมููลของสััตว์์ไม่่มีกี ระดููก
สัันหลัังขนาดเล็็ก จึึงเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มนัักล่่า (Predators)
ต่่างๆ เช่่น กลุ่่�มแมง (แมงมุุม ไร แมงโหย่่ง แมงมุุมแส้้
แมงแส้้หางสั้้�น แมงแส้้ แมงป่่อง แมงป่่องเทีียม ไร) ตะขาบ
มด ด้้วง มวน ฯลฯ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มที่่�อาศััยอยู่่�นอกถ้ำำ��
(จนบางชนิิดสามารถปรัับตััวเป็็นสััตว์์ถ้ำ��ำ ได้้) ให้้เข้้ามาเพื่่�อ
ล่่าสััตว์์กลุ่่�มนี้้� ดัังนั้้�นสััตว์์ถ้ำำ��ขนาดเล็็กจึึงเป็็นเหยื่่�อที่่�สำำ�คััญ
ให้้กับสั
ั ตั ว์์ถ้ำ��ำ ที่่เ� ป็็นผู้้�บริิโภคลำำ�ดับสูู
ั งขึ้้น� ไป แมลงขนาดใหญ่่
(GAC) เช่่น จิ้้�งโกร่่งถ้ำำ�� แมลงสาบ ซึ่่�งเข้้ามากิินมููล รวมทั้้�ง
แบคทีีเรีียและราในถ้ำำ�� จึึงเป็็นเหยื่่�อที่่�สำำ�คััญของแมงมุุม ปูู
ตะขาบ ตุ๊๊�กกาย ขณะเดีียวกัันมููลของจิ้้ง� โกร่่งและแมลงสาบ
ซึ่่ง� มีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่ก็ยั็ งั เป็็นอาหารให้้กับสั
ั ตั ว์์ต่า่ งๆ ต่่อ
อีีกทอดหนึ่่�งด้้วย ขณะที่่ค้� า้ งคาว (และนก) ซึ่่ง� เป็็นผู้้�สร้้างมููล
ก็็เป็็นอาหารสำำ�คััญของกลุ่่�มงูู เช่่น งููกาบหมากหางนิิล
งููหลามและงููเหลืือม มููลสััตว์์ยัังมีีความสำำ�คััญไม่่เฉพาะ
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ภาพประกอบที่ ๒ มู ล ค้ า งคาวในถ้ำ � (๑) มู ล ค้ า งคาวบนพื้ นถ้ำ � (๒, ๓) มู ล ค้ า งคาวบนพื้ นถ้ำ � ที่ มี ร าเจริ ญ เติ บ โตอยู่
(๔) มู ล ค้ า งคาวสะสมในระบบนิ เ วศแหล่ ง น้ำ � [วงกลมสี เ ขี ย วเล็ ก รวมทั้ ง ขี ด สี ข าวทั้ ง หมดที่ ล อยอยู่ น ผิ ว น้ำ � คื อ
พลานาเรีย (Dugesia sp.) โดยขยายขนาดในวงกลมสีเขียวใหญ่; วงกลมสีแดงเล็ก คือ แมงกระดานถ้ำ� (Stenasellus sp.)
่ าศัยในแหล่งน้ำ� โดยขยายขนาดในวงกลมสีแดงใหญ่]
ทีอ

ระบบนิิเวศบนบก ขณะที่่�ระบบนิิเวศในน้ำำ�� ซึ่่�งปกติิจะได้้รัับ
พลัังงานจากการพััดพามา ของน้ำำ��จากระบบนิิเวศภายนอก
หรืือจากสารอาหารที่่�ซึึมผ่่านรอยแยกรอยแตกของหิินปููน
เข้้ามาในถ้ำำ�� (Dissolved Organic Matter) มููลสััตว์์ยัังเป็็น
อาหารที่่�สำำ�คััญให้้กัับสััตว์์ถ้ำ��ำ ในน้ำำ�ต่
� ่างๆ เช่่น กลุ่่�มหนอน
ตััวแบน ตััวอ่อ่ นยุุง ริ้้น� ไส้้เดืือนน้ำำ��จืดื โคพีีพอด แมงกระดานถ้ำำ��
แมงกุ้้�งถ้ำำ�� ปูู กุ้้�ง และปลาถ้ำำ�� ฯลฯ ขณะที่มููล
่� ที่ป่� รากฏภายใน
�����������������������

ถ้ำำ�ลึ
� ึกซึ่่�งมีีปริิมาณมููลที่่�น้้อยและอยู่่�แบบกระจััดกระจาย
(Scattered Faeces) จะเป็็นอาหารสำำ�คััญให้้กัับกลุ่่�มสััตว์์
ถ้ำำ��แท้้ (Troglobites) ต่่างๆ เช่่น แมลงหางดีีดถ้ำำ�� ด้้วงถ้ำำ��
แมลงสาบถ้ำำ�� แมงป่่องแส้้จิ๋๋วถ้ำ
� ��ำ ฯลฯ โดยห่่วงโซ่่และสายใย
อาหารในถ้ำำ�� จากมููลสััตว์์ ได้้แสดงไว้้ในภาพประกอบที่่� 3
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ดัังนั้้�นค้้างคาวจึึงจััดเป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ หลััก (Keystone Species) ของถ้ำำ�� หากถ้ำำ�ซึ่
� ง�่ เคยมีีค้า้ งคาวอาศััยเป็็นปกติิ ถููกรบกวน
จนทำำ�ให้้ค้้างคาวมีีการอพยพหรืือย้้ายถิ่่�นอาศััย ก็็จะส่่งผลต่่อปริิมาณของมููลในถ้ำำ�� รวมทั้้�งโครงสร้้างและระบบห่่วงโซ่่และ
สายใยอาหารในถ้ำำ�� ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่ก� ารลดลงของประชากร การสููญพัันธุ์์�ของสััตว์์ถ้ำ�ำ� กลุ่่�มกััวโน (Guanofauna หรืือ Guanobionts)
และนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลายของระบบนิิเวศในถ้ำำ��ได้้
ระบบนิิเวศในน้ำำ��

ระบบนิิเวศบนบก

- กลุ่มแมงต่าง ๆ
(แมงมุม แมงโหย่ง
แมงมุมแส้ แมงแส้
แมงแส้หางสั้น
แมงป่อง
แมงป่องเทียม)

- พลานาเรีย
- กุ้ง ปลา

-

พลานาเรีย
ไส้เดือนน้ำ�จืด
ตัวอ่อนกลุ่มยุง ริ้น
โรติเฟอร์
โคพี พอด แอมฟิพอด
แมงกระดานถ้ำ�
แมงกุ้งถ้ำ�
ปู กุ้ง
หอย
ปลาถ้ำ�

- ไรมูลสัตว์
- กิง
้ กือ
- แมลงหางดีด
- ไอโซพอด หอย
- ผีเสื้อกลางคืน
- กลุ่มแมลงวัน
- เหาไม้, ด้วงมูลสัตว์
- แมงป่องแส้จิ๋วถ้ำ�

- ไร (ผู้ล่า)
- ตะขาบ
- มด
- ด้วง
- มวนเพชฌฆาต

- บั่วราถ้ำ�
- แมงมุมสร้างใย

-

แมงมุม
แมงมุมแส้
ตะขาบ
ปู
ตุ๊กกาย

- จิ้งโกร่งถ้ำ�
- แมลงสาบ

งู
แบคทีเรีย
และเชื้อรา

เม่น

มููลสััตว์์ (รวมของเสีีย และซากสััตว์์)

ค้างคาวและนก

ภาพประกอบที่ ๓ แสดงห่วงโซ่และสายใยอาหารจากมูลสัตว์ระหว่างระบบนิเวศบนบก (สีส้มอ่อน) และระบบนิเวศในน้ำ� (สีฟา้ )
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ค้างคาวในถ้ำ�ของ�
ประเทศไทย
ดร.พิิพััฒน์์ สร้้อยสุุข
รู้้�จััก “ค้้างคาว” สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยน้ำำ�� นมที่่�หลากหลายที่่�สุุด
ในประเทศไทย
ค้้างคาว (อัันดัับ Chiroptera) เป็็นสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วย
น้ำำ��นมกลุ่่�มเดีียวที่่�บิินได้้อย่่างแท้้จริิง เนื่่�องจากรยางค์์หน้้า
หรืือมืือเปลี่่�ยนรููปร่่างเป็็นปีีก โดยมีีกระดููกนิ้้�วมืือยาวขึ้้�น
และมีีพัังผืืดเชื่่�อมแต่่ละนิ้้�วลงไปถึึงขาหลัังและหางด้้วย
จุุดเด่่นอีีกอย่่างหนึ่่�งของค้้างคาวก็็คือื ความสามารถในการใช้้
Echolocation หรืือการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งวััตถุุด้้วยเสีียง
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้สายตานำำ�ทางเป็็นหลััก สามารถหากิินตอน
กลางคืืนได้้อย่่างดีี ช่่วยให้้ค้้างคาวไม่่ต้้องแก่่งแย่่งแข่่งขััน
กัับนก ที่่�ส่่วนใหญ่่หากิินในเวลากลางวััน
ค้้างคาวทั่่�วโลกมีีรายงานแล้้วมากกว่่า 1,430 ชนิิด
หรืือคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 20 ของสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วย
น้ำำ�� นมที่่�พบทั่่�วโลกในปััจจุุบััน ค้้างคาวจััดอยู่่�ในอัันดัับ
Chiroptera มีีความหลากหลายรองลงมาจากสััตว์์ฟัันแทะ
(Rodentia) ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้นั้้�นมีีรายงานการ
พบค้้างคาวแล้้วอย่่างน้้อย 387 ชนิิด และยัังมีีการค้้นพบ
ชนิิดใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบทุุกปีี แสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็น
“Biodiversity Hotspot” ที่สำ่� ำ�คัญ
ั ของค้้างคาวในระดัับโลก
แต่่สำำ�หรัับในประเทศไทยนั้้�นค้้างคาวจััดเป็็นสััตว์์เลี้้�ยงลููก
ด้้วยน้ำำ��นมกลุ่่�มที่่�มีีความหลากหลายมากที่่�สุุด ปััจจุุบััน
มีีรายงานถึึง 146 ชนิิด (หรืือประมาณร้้อยละ 41 ของ
สััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยน้ำำ��นมทั้้�งหมดที่พ่� บในประเทศไทย) ใน 10 วงศ์์
และ 45 สกุุล โดยส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 44) เป็็นค้้างคาวในวงศ์์
Vespertilionidae (วงศ์์ค้า้ งคาวลููกหนูู) ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จัดั เป็็น
ค้้างคาวป่่าที่่�ยัังตกสำำ�รวจและยัังมีีปััญหาทางอนุุกรมวิิธาน

อยู่่�อีกี มาก ในส่่วนของค้้างคาวถ้ำำ��นั้้น� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นค้้างคาว
ในวงศ์์ Rhinolophidae (วงศ์์ค้้างคาวมงกุุฎ) และวงศ์์
Hipposideridae (วงศ์์ค้้างคาวหน้้ายัักษ์์) และเมื่่�อจำำ�แนก
สััดส่่วนค้้างคาวในประเทศไทยตามแหล่่งที่เ่� กาะนอนได้้เป็็น
ค้้างคาวถ้ำำ�ร้
� ้อยละ 44 เป็็นค้้างคาวป่่าร้้อยละ 49 และ
เป็็นค้้างคาวที่พ่� บได้้บ่อ่ ยตามชุุมชนเมืืองและพื้้�นที่เ่� กษตรกรรม
อีีกร้้อยละ 7
ในแง่่ของการกระจายพัันธุ์์� ค้้างคาวที่่�สามารถพบได้้
ทั้้�งในภาคใต้้และตอนบนของประเทศไทยมีีไม่่ถึึงครึ่่�งของ
ทั้้�งหมด (ราวร้้อยละ 46) แบ่่งเป็็นชนิิดที่่พ� บเฉพาะตอนบน
ของประเทศ (หรืือจำำ�เพาะในเขตสััตวภููมิิศาสตร์์ย่อ่ ยอิินโดจีีน
– Indochinese Subregion) ราวร้้อยละ 22 ในขณะที่่�มีี
ค้้างคาวถึึงร้้อยละ 32 ที่่�พบเฉพาะในภาคใต้้เท่่านั้้�น ปััจจััย
สำำ�คัญ
ั ที่่สนั
� บสนุ
ั นุ ให้้ภาคใต้้ของไทยมีีความหลากหลายของ
ค้้างคาวสููงนั้้�น เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายของถิ่่�นที่่�อยู่่�
อาศััย ทั้้�งถ้ำำ��และป่่าหลากหลายประเภท และตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
ซึ่่ง� อยู่่ใ� นเขตรอยต่่อของเขตสััตวภููมิิศาสตร์์ กล่่าวคืือภาคใต้้
ของไทยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคาบสมุุทรมลายูู และมีีขอบเขต
เป็็นแนวเชื่่�อมต่่อระหว่่างเขตสััตวภููมิิศาสตร์์ย่่อยซุุนดา
(Sundaic Subregion) ที่่�อยู่่�ทางตอนใต้้ของคอคอดกระ
ลงไป กัับเขตสััตวภููมิิศาสตร์์ย่่อยอิินโดจีีนทางตอนบนของ
ประเทศ ทำำ�ให้้มีีโอกาสพบค้้างคาวที่่�มาจากทั้้�งสองเขต
สััตวภููมิิศาสตร์์มาอยู่่ใ� นพื้้�นที่่� นอกจากนั้้�นยัังมีีเส้้นแบ่่งแนวเขต
การกระจายของสัังคมพืืชที่่�เรีียกว่่า Kangar-Pattani Line

นิเวศวิทยา

ในภาคใต้้ตอนล่่าง ซึ่่�งสัังคมของชนิิดค้้างคาวมีีแนวโน้้ม
ที่่จ� ะมีีขอบเขตการกระจายจำำ�กัดั อยู่่�บริเิ วณแนวเส้้นดัังกล่่าว
เช่่น มีีค้า้ งคาวหลายชนิิดที่่มี� ขี อบเขตการกระจายเหนืือสุุดอยู่่�
บริิเวณเส้้น Kangar-Pattani Line ขณะเดีียวกัันก็็มีีหลาย
ชนิิดมีีการกระจายจำำ�กััดอยู่่�เพีียงระหว่่างคอคอดกระลงมา
ถึึงเส้้น Kangar-Pattani Line ด้้วย เช่่น ค้้างคาวหน้้ายัักษ์์
กุุมภกรรณ (Hipposideros pendleburyi) (ภาพที่่� 1)
ซึ่่ง� นัับว่า่ เป็็นค้้างคาว Endemic Species อย่่างเป็็นทางการ
ชนิิดเดีียวของไทย

แม้้แต่่เชื้้�ออุุบััติิใหม่่ แต่่ในขณะที่่�เรากำำ�ลัังเริ่่�มรู้้�จัักค้้างคาว
มากขึ้้�น นัักวิิทยาศาสตร์์ก็็เรีียนรู้้�ว่่า ค้้างคาวกำำ�ลัังเผชิิญ
กัับความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�อัันเนื่่�องมาจากการสููญเสีีย
ถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย แหล่่งหากิิน และการคุุกคามจากกิิจกรรม
ของมนุุษย์์
	ค้้างคาว: ความแปลก-ต่่างหลากหลาย และประโยชน์์ของ
ค้้างคาวด้้านต่่าง ๆ
ค้้างคาววิิวัฒ
ั นาการอยู่่�บนโลกมานานกว่่า 55 ล้้านปีี
และน่่าจะนานกว่่านั้้�นด้้วยซ้ำำ�� แต่่ปัจั จุุบันั ซากฟอสซิิลที่่เ� ก่่าแก่่
ที่่�สุุดของค้้างคาวที่่�พบในสหรััฐอเมริิกา มีีอายุุประมาณ
52 - 55.5 ล้้านปีี และมีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัับค้้างคาว
ปััจจุุบัันมาก ยกเว้้นอวััยวะที่่�หููที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสามารถ
ในการใช้้ echolocation เท่่านั้้�นที่่ไ� ม่่พบ ดัังนั้้�นนัักวิิทยาศาสตร์์
จึึงเชื่่อ� ว่่า ค้้างคาวมีีวิวัิ ฒ
ั นาการด้้านการบิินก่่อน (Flight First)
แล้้วค่อ่ ยมีีวิวัิ ฒ
ั นาการในการใช้้ Echolocation ในระยะเวลา
ประมาณ 3 - 4 ล้้านปีีหลัังจากนั้้�น
นอกจากในแง่่ความหลากหลาย (Species Diversity)
และรููปร่่างหน้้าตา รวมไปถึึงขนาดตััวที่ทำ่� ำ�ให้้ค้า้ งคาวโดดเด่่น
แล้้ว พวกมัันยัังมีีความหลากหลายในแง่่ของแหล่่งที่่�อยู่่�
อาศััย ที่่�เกาะนอน และการกิินอาหาร ความสามารถในการ
ปรัับตััวนี้้�ทำำ�ให้้เราสามารถพบค้้างคาวได้้เกืือบทุุกที่่�ทั่่�วโลก
เลยทีีเดีียว โดยทวีีปเดีียวที่่ไ� ม่่มีรี ายงานการพบค้้างคาวก็็คือื
ทวีีปแอนตาร์์กติิกานั่่�นเอง

ภาพที่ ๑ ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros
่ นังถ้ำ�แห่งหนึง
่ ในจังหวัดพั ทลุง สังเกตว่า
lylei) ขณะเกาะทีผ
ตัวผู้ (ขวาบน) จะมีแผ่นจมูกบริเวณหน้าผากที่บวมขึ้นมา
และมีการปล่อยกลิ่นเพื่ อดึงดูดและแสดงให้ตัวเมียเห็นว่า
่ ะผสมพั นธุ์ ในขณะทีต
่ ว
มันพร้อมทีจ
ั เมีย (ซ้ายล่าง) แผ่นจมูกนี้
้ มา
จะไม่มีการบวมขึน

การศึึกษาค้้างคาวในประเทศไทยเข้้มข้น้ มากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ
อย่่างก้้าวกระโดด ตั้้�งแต่่เมื่่�อประมาณ 15 ปีีที่่�แล้้วจนถึึง
ปััจจุุบััน ทั้้�งด้้านอนุุกรมวิิธาน วิิวััฒนาการ นิิเวศวิิทยา หรืือ
�������������������������

ค้้างคาวมีีขนาดตััวตั้้�งแต่่ใหญ่่มากจนถึึงเล็็กมากๆ
เช่่น ค้้างคาวที่่�ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในโลกอย่่างค้้างคาวแม่่ไก่่
ป่่าฝน (Pteropus vampyrus) มีีน้ำ��หนั
ำ ักมากถึึง 1.2
กิิโลกรััม กางปีีกแล้้วกว้้างกว่่า 1.5 เมตร ในขณะที่่ค้� า้ งคาว
ที่่�เล็็กที่่�สุุดในโลกคืือ ค้้างคาวคุุณกิิตติิ (Craseonycteris
thonglongyai) ที่น้ำ่� �หนั
ำ� กั ตััวประมาณ 2 กรััมเท่่านั้้�น และด้้วย
ความที่่�ค้้างคาวคุุณกิิตติิไม่่มีีกระดููกหาง ความยาวทั้้�งหมด
(Total Length) แค่่ประมาณ 30 มิิลลิิเมตร ทำำ�ให้้ถืือว่่า
มัันเป็็นสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยน้ำำ��นมที่เ่� ล็็กที่สุ่� ดุ ในโลกด้้วย เอาชนะ
ทั้้�งค้้างคาวยอดกล้้วยเล็็ก (Kerivoula minuta) ค้้างคาว
ไผ่่หััวแบน (Tylonycteris spp.) และหนููผีีจิ๋๋�ว (Suncus
293
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etruscus) ไปได้้ แม้้น้ำ��หนั
ำ ักตััวจะสููสีีกัันมากหรืือบางทีีก็็
หนัักกว่่าด้้วยซ้ำำ��
อาหารของค้้างคาวมัักเป็็นสิ่่ง� แรกที่เ่� ราใช้้ในการจััดกลุ่่�ม
ค้้างคาว กล่่าวคืือ แม้้ค้า้ งคาวจะมีีพฤติิกรรมการกิินอาหาร
ที่่�หลากหลาย แต่่สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่
คืือกลุ่่�มค้้างคาวกิินผลไม้้และน้ำำ��ต้อ้ ย (น้ำำ�หว
� านดอกไม้้) หรืือ
Frugivores & Nectarivores ซึ่่ง� ค้้างคาวกลุ่่�มนี้้�จัดั อยู่่ใ� นวงศ์์
Pteropodidae ทั้้�งหมด เช่่น ค้้างคาวแม่่ไก่่ (Pteropus spp.)
ค้้างคาวขอบหููขาว (Cynopterus spp.) กัับกลุ่่�มค้้างคาว
กิินแมลง (Insectivores) ซึ่่�งกลุ่่�มหลัังนี้้�นอกจากชนิิดที่่�กิิน
แมลงแล้้ว ยัังรวมไปถึึงชนิิดที่่�กิินเนื้้�อ (Carnivores) เช่่น
ค้้างคาวแวมไพร์์แปลงใหญ่่ (Lyroderma lyra) หรืือค้้างคาว
กิินเลืือด (Sangivores) เช่่น ค้้างคาวแวมไพร์์ (Desmodus
rotundus) ที่่�พบในอเมริิกากลางและอเมริิกาเหนืือเท่่านั้้�น
ไม่่พบในไทย
ความหลากหลายของอาหารของค้้ า งคาวทำำ� ให้้
พวกมัันมีีบทบาทสููงมากในธรรมชาติิ และให้้บริิการทาง
นิิเวศที่่�ส่่งผลให้้คนเราได้้รัับประโยชน์์ฟรีีๆ อย่่างมากมาย
กล่่าวคืือ ค้้างคาวกิินแมลงทำำ�หน้า้ ที่่ค� วบคุุมประชากรแมลง
ตามธรรมชาติิและศััตรููพืืชในพื้้�นที่่�เกษตรด้้วย ยกตััวอย่่าง
ค้้างคาวปากย่่น (Mops plicatus) ที่่ช่� ว่ ยกำำ�จัดั เพลี้้�ยกระโดด
ในนาข้้าวและปกป้้องผลผลิิตข้้าวให้้ชาวนารอบๆ เขาช่่องพราน
อำำ�เภอโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี ที่่�สามารถตีีมููลค่่าได้้ถึึง
ปีีละประมาณ 10 ล้้านบาท ผลพลอยได้้จากปุ๋๋�ยมููลค้้างคาว
ในถ้ำำ��และการท่่องเที่่�ยวก็็สร้้างรายได้้มหาศาลให้้กัับชุุมชน
ท้้องถิ่่�นด้้วย (ภาพที่่� 2)
ส่่วนค้้างคาวกิินน้ำำ��หวานดอกไม้้อย่่างค้้างคาวเล็็บกุดุ
(Eonycteris spelaea) (ภาพที่่� 3) ก็็ทำำ�หน้้าที่่�ผสมเกสร
(Pollinator) ให้้กัับพืืชป่่าและพืืชเศรษฐกิิจไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 31
ชนิิด ในจำำ�นวนนั้้�นก็็มีสี ะตอและทุุเรีียนรวมอยู่่�ด้ว้ ย ซึ่่ง� นัับเป็็น
พืืชเศรษฐกิิจที่สร้
่� า้ งรายได้้มหาศาลกัับเกษตรกร แต่่น้อ้ ยคน
นัักจะทราบว่่าพืืชเศรษฐกิิจเหล่่านี้้�ขาดผู้้�ผสมเกสรหลัักอย่่าง
ค้้างคาวไม่่ได้้เลย ในขณะค้้างคาวกิินผลไม้้ เช่่น ค้้างคาว
แม่่ไก่่ (Pteropus spp.) ค้้างคาวขอบหููขาว (Cynopterus
spp.) ก็็ทำำ�หน้้าที่่�กระจายเมล็็ดไม้้ (Seed Disperser) หรืือ
เป็็นนัักปลููกป่่าตามธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญมากนั่่�นเอง

ภาพที่่� 2 Bat Watching หรืือการดููค้า้ งคาวปากย่่น (Mops
plicatus) ที่่�เขาช่่องพราน เป็็นกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
อย่่างหนึ่่�งที่่�ได้้รัับความนิิยมและสามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นได้้โดยตรงทางหนึ่่�ง นอกเหนืือจากการบริิการ
ทางนิิเวศที่่�ค้้างคาวช่่วยกำำ�จััดแมลงศััตรููพืืชให้้ฟรีี ๆ

ภาพที่ ๓ ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) สามารถ
บินหากินได้ไกลกว่า ๖๐ กิโลเมตรจากถ้ำ� ทำ�ให้มันเป็นผู้ผสม
เกสรหลักที่ขาดไม่ได้ของสะตอและทุเรียน พื ชเศรษฐกิจที่
ดอกบานเฉพาะตอนกลางคืน

นอกจากการจััดค้้างคาวเป็็นกลุ่่�มกว้้างๆ ตามแหล่่ง
ที่่�เกาะนอนว่่า เป็็นค้้างคาวป่่าหรืือค้้างคาวถ้ำำ��แล้้ว เมื่่�อ
พิิจารณาในรายละเอีียด พบว่่าค้้างคาวสามารถเกาะนอนได้้
ใน Microhabitat หลากหลายมาก เช่่น ในกลุ่่�มที่่�เกาะนอน

นิเวศวิทยา

ในป่่านั้้�น มีีทั้้�งค้้างคาวที่่�เกาะนอนในโพรงไม้้ ใต้้เปลืือกไม้้
ในกระบอกไม้้ไผ่่ เกาะตามลำำ�ต้้นหรืือกิ่่�งไม้้ ใต้้ใบไม้้ที่่�แห้้ง
ในใบกล้้ ว ยอ่่ อ นที่่� ม้้ ว นเป็็ น กรวย (เช่่ น ค้้ า งคาวหููหนูู
ตีีนเล็็กเขี้้ย� วยาว) ใต้้ใบปาล์์มที่กั่� ดั ก้้านให้้หักั ลงมาเป็็นเต็็นท์์
หรืือแม้้แต่่นอนในกระเปาะหม้้อข้้าวหม้้อแกงลิิงด้้วย (เช่่น
ค้้างคาวยอดกล้้วยปีีกใส)
ในขณะที่่�ค้้างคาวถ้ำำ�� เองก็็มีีการแบ่่งโซนในการเกาะ
ในบริิเวณปากถ้ำำ��และโซนสลััวก็จ็ ะพบค้้างคาวกลุ่่�มหนึ่่�ง บริิเวณ
ที่่�มืืดสนิิทก็็จะพบค้้างคาวอีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง ตามโถงกว้้างๆ กัับ
ซอกหลืืบเล็็กๆ ของหิินงอกหิินย้้อย หรืือรููเล็็กๆ ตามผนัังถ้ำำ��
ก็็พบค้้างคาวต่่างชนิิดกััน การที่่�ถ้ำ�ำ� มีีลัักษณะที่่�แตกต่่าง
หลากหลาย ทำำ�ให้้ถ้ำำ��เป็็นบ้้านที่่�สำำ�คััญมากของค้้างคาว
ถ้ำำ��ค้้างคาวในประเทศไทย
แม้้สััดส่่วนของค้้างคาวถ้ำำ�� ในประเทศไทยจะน้้อยกว่่า
ค้้างคาวป่่าอยู่่�เล็็กน้้อย (ร้้อยละ 44 ต่่อร้้อยละ 49) แต่่
ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่าถ้ำำ��คือื “บ้้านหลัังใหญ่่” ที่ส่� ามารถรองรัับ
ประชากรค้้างคาวจำำ�นวนมากไว้้ และค้้างคาวเองก็็ทำำ�ให้้ถ้ำ�นั้้
ำ� น�
ยัังคงพลวััตของระบบนิิเวศภายในถ้ำำ�� ไว้้ได้้ เนื่่�องจากค้้างคาว

เป็็นผู้้�นำำ�พาแหล่่งพลัังงานหลััก ซึ่่�งก็็คืือมููลค้้างคาวเข้้ามา
ในถ้ำำ�� เศษซากแมลงอาหารของค้้างคาวนี้้�เป็็นอาหารให้้กัับ
สััตว์์ขาข้้อตามพื้้�นถ้ำำ�ม
� ากมาย เช่่น แมลงหางดีีด แมลงสาบ
จิ้้ง� โกร่่งถ้ำำ�� แมงป่่องแส้้ และส่่งผลรัักษาสมดุุลของสััตว์์ผู้้�ล่า่
อื่่�นๆ ในห่่วงโซ่่อาหารของระบบนิิเวศในถ้ำำ�� เช่่น ตุ๊๊�กกายถ้ำำ��
นอกจากนั้้�น ค้้างคาวยัังเป็็นอาหารโดยตรงของงููกาบหมาก
หางนิิล และงููเหลืือม ซึ่่�งพบบ่่อยในถ้ำำ��ที่่�มีีค้้างคาว ดัังนั้้�น
ถ้ำำ�� ใดที่่�มีีค้้างคาวจำำ�นวนมากมัักจะมีีความหลากหลายทาง
ชีีวภาพสููงตามไปด้้วย
ในแง่่ของขนาดประชากรหรืือจำำ�นวนตััวค้า้ งคาวในถ้ำำ�� แล้้ว
ถ้ำำ��ที่่�มีีค้้างคาวมากที่่�สุุดคืือ ถ้ำำ��เขาช่่องพราน จัังหวััดราชบุุรีี
อัันโด่่งดัังนั่่�นเอง โดยประชากรหลัักของค้้างคาวในถ้ำำ��คืือ
ค้้างคาวปากย่่น (Mops plicatus) (ภาพที่่� 4) ที่่มี� พี ฤติิกรรม
อยู่่�รวมกัันเป็็นฝููงขนาดใหญ่่และเกาะแน่่นอยู่่�รวมกัันเต็็ม
เพดานและผนัังถ้ำำ�� เคยมีีการประเมิินประชากรค้้างคาวปากย่่น
ที่่�เขาช่่องพรานในอดีีตว่่ามีีถึึงประมาณ 1.8 ล้้านตััว
อย่่างไรก็็ตาม การประเมิินด้้วยเทคนิิคหรืือเทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััยกว่่าในปััจจุุบัันอาจบอกขนาดประชากรที่่�ถููกต้้อง
กว่่าได้้
ภาพที่ ๔ โคโลนีของค้างคาว
ปากย่น (Mops plicatus)
่ สดงให้เห็นพฤติกรรมการ
ทีแ
เกาะแน่นเบียดเสียดอยูด
่ ว
้ ยกัน
เป็นกลุ่มใหญ่
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แต่่ในแง่่จำำ�นวนชนิิดแล้้ว พื้้�นที่่�ถ้ำ��ำ ในประเทศไทยที่่�มีี
รายงานความหลากหลายของค้้างคาวสููงที่่�สุุด คืือกลุ่่�มถ้ำำ��
ในเขาฉกรรจ์์ จัังหวััดสระแก้้ว พบค้้างคาวถึึง 21 ชนิิด
(แต่่ไม่่ได้้อยู่่�ในถ้ำำ��เดีียวกััน) รองลงมาเป็็นถ้ำำ��เขาช่่องพราน
จัังหวััดราชบุุรีี ที่่�มีีรายงานการพบค้้างคาว 17 ชนิิด และ
อัันดัับที่่�สามคืือถ้ำำ��เล สเตโกดอน จัังหวััดสตููล พบค้้างคาว
13 ชนิิด ถ้ำำ��ที่่�มีีความหลากหลายและขนาดประชากรของ
ค้้างคาวสููงเหล่่านี้้� สมควรมีีการยกระดัับการคุ้้�มครอง และ
มีีการศึึกษาเพื่่�อติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์ประกอบ
ชนิิดและประชากรในระยะยาว

นิิเวศถ้ำำ�� โดยพบค้้างคาวทั้้�งหมดถึึง 24 ชนิิด จาก 8 วงศ์์
12 สกุุล และสามารถแบ่่งโซนการเกาะนอนของค้้างคาว
ตั้้�งแต่่บริิเวณปากถ้ำำ�� พบค้้างคาว 3 ชนิิด หนึ่่�งในนั้้�นเป็็น
วงศ์์ค้้างคาวกิินผลไม้้ (Pteropodidae) คืือ ค้้างคาวขอบหูู
ขาวเล็็ก (Cynopterus brachyotis) วงศ์์ค้้างคาวหน้้าร่่อง
(Nycteridae) คืือ ค้้างคาวหน้้าร่่อง (Nycteris tragata) ที่่�
เป็็นชนิิดที่่�อาจเกาะนอนได้้ทั้้�งซอกหลืืบของถ้ำำ��และโพรงไม้้
และอีีกชนิิดหนึ่่�งเป็็นค้้างคาวในวงศ์์ Vespertilionidae ที่่�
ค่่อนข้้างน่่าแปลกใจที่่พ� บบริิเวณถ้ำำ�� คืือค้้างคาวไผ่่หัวั แบนใหญ่่
(Tylonycteris malayana) ที่่ป� กติิเกาะนอนในกระบอกไม้้ไผ่่
และหากิินตามที่่�โล่่ง แต่่คาดว่่ามีีการบิินหากิินตามปากถ้ำำ��
แล้้วบิินเข้้าไปในถ้ำำ��ด้้วยเนื่่�องจากปากถ้ำำ��มีีขนาดใหญ่่

ในช่่วงปีี พ.ศ. 2555 - 2559 มีีการศึึกษาค้้างคาวถ้ำำ��
ในภาคใต้้ของไทยโดยทีีมวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
โดยพิิพััฒน์์และคณะ (2560) โดยเน้้นถ้ำำ�� ที่่�อยู่่�นอกพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์ซึ่�่งเสี่่�ยงต่่อการถููกคุุกคามโดยกิิจกรรมของมนุุษย์์
ทีีมวิิจัยั ทำำ�การสำำ�รวจถ้ำำ��ไปแล้้วอย่่างน้้อย 80 ถ้ำำ�� พบค้้างคาว
27 ชนิิด ในจำำ�นวนนั้้�นมีีการพบค้้างคาวอีีอาอีีโอ (Ia io)
ชนิิดย่่อยใหม่่ (New Subspecies) ด้้วย จากจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
และพัังงา และได้้ตั้้�งชื่่�อชนิิดย่่อยว่่า Ia io peninsulata
Soisook et al., 2017 หรืือค้้างคาวอีีอาอีีโอใต้้ เพื่่�อสื่่�อว่่า
ชนิิดย่่อยนี้้�ค้้นพบจากคาบสมุุทรไทย
ส่่ ว นการศึึ ก ษาค้้ า งคาวในถ้ำำ�� ขนาดใหญ่่ ที่่� สุุ ด ใน
ประเทศไทยคืือ ถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล พบว่่ามีีค้้างคาว
3 ชนิิด ได้้แก่่ ค้้างคาวเล็็บกุุด (Eonycteris spelaea)
ค้้างคาวหน้้ายัักษ์์ทศกััณฐ์์ (Hipposideros armiger) ค้้างคาว
หน้้ายัักษ์์กระบัังหน้้า (Hipposideros lylei) ประชากรในถ้ำำ��
รวมประมาณ 550 ตััว โดยส่่วนใหญ่่เป็็นค้้างคาวเล็็บกุุด
และค้้างคาวหน้้ายัักษ์์กระบัังหน้้า แต่่ประชากรค้้างคาว
เล็็บกุุดมีีแนวโน้้มลดลงหรืือหายไปเป็็นบางช่่วง ซึ่่�งสาเหตุุ
อาจเป็็ น เพราะการรบกวนจากกิิจกรรมการท่่ อ งเที่่� ย ว
หรืือการอพยพระยะสั้้�นตามแหล่่งอาหาร ซึ่่�งยัังต้้องมีีการ
ติิดตามปััจจััยที่่�แท้้จริิงต่่อไป
ล่่าสุุดมีีการศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพของ
สิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในถ้ำำ�� จำำ�นวน 3 ถ้ำำ�� ที่่เ� ป็็นถ้ำำ�� เป้้าหมายในการท่่องเที่ย่� ว
เชิิงนิิเวศของพื้้�นที่่�อุุทยานธรณีีโลกสตููล โดยพิิพััฒน์์และ
คณะ (2564) ได้้แก่่ ถ้ำำ�� เล สเตโกดอน ถ้ำำ�อุ
� ไุ รทอง และถ้ำำ��ทะลุุ
พบว่่าค้้างคาวเป็็นสััตว์์มีีกระดููกสัันหลัังที่่�เด่่นที่่�สุุดในระบบ

ในบริิเวณโซนสลััวของถ้ำำ�� พบค้้างคาว 2 ชนิิด เป็็น
ค้้างคาวในวงศ์์ค้า้ งคาวหางโผล่่ (Emballonuridae) ทั้้�ง 2 ชนิิด
ได้้แก่่ ค้้างคาวหางโผล่่ (Emballonura monticola) และ
ค้้างคาวปีีกถุุงเคราดำำ� (Taphozous melanopogon) ซึ่่�ง
ค้้างคาวกลุ่่�มนี้้�เป็็นค้้างคาวกิินแมลง แต่่มีคี วามถี่่�ของเสีียง
Echolocation ค่่อนข้้างต่ำำ�� ที่ใ่� ห้้รายละเอีียดของวััตถุุได้้ไม่่ดีี
มากนััก จึึงมีีพฤติิกรรมหากิินตามที่่�โล่่ง ไม่่สามารถหากิิน
ในป่่าที่่ร� กๆ ได้้ และไม่่สามารถเข้้าไปเกาะนอนในโซนมืืดสนิิท
ของถ้ำำ�� ได้้ การเที่ย่� วหรืือสำำ�รวจถ้ำำ��จึึงมัักพบค้้างคาวกลุ่่�มนี้้�ก่อ่ น
เป็็นลำำ�ดัับแรกๆ เสมอ
ส่่วนค้้างคาวอีีก 19 ชนิิดนั้้�น พบในโซนมืืดสนิิท
ของถ้ำำ�� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นค้้างคาวในวงศ์์ค้้างคาวมงกุุฎ
(Rhonolophidae) จำำ�นวน 6 ชนิิด และวงศ์์ค้า้ งคาวหน้้ายัักษ์์
(Hipposideros) จำำ�นวน 7 ชนิิด และที่่�เหลืือเป็็นค้้างคาว
ในวงศ์์แวมไพร์์แปลง (Megadermatidae) วงศ์์ค้า้ งคาวปีีกพัับ
(Miniopteridae) และวงศ์์ค้า้ งคาวลููกหนูู (Vespertilionidae)
ซึ่่ง� ค้้างคาวในวงศ์์ Vespertlionidae นี้้� มัักเกาะในซอกหลืืบ
หรืือโพรงเล็็กๆ ในถ้ำำ�� ขณะที่่�ชนิิดอื่่�นๆ สามารถเกาะตาม
เพดานหรืือผนัังถ้ำำ�� ในโถงใหญ่่ๆ ได้้ ทั้้�งนี้้�ทั้้�งหมดถืือว่่า
เป็็นค้้างคาวที่่�เสีียง Echolocation มีีความถี่่�สููงและ
ให้้รายละเอีียดวััตถุุได้้ดีี จึึงสามารถเกาะนอนในที่่�มืืดสนิิท
ของถ้ำำ�� และหากิินในป่่าที่่�ค่่อนข้้างรกได้้ดีี ตััวอย่่างการ
กระจายของค้้างคาวในแต่่ละโซนของถ้ำำ�� จากการศึึกษานี้้�
สามารถใช้้แสดงรููปแบบตำำ�แหน่่งการเกาะของค้้างคาวถ้ำำ��
แต่่ละกลุ่่�มได้้เป็็นอย่่างดีี (ภาพที่่� 5)
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่ บบ่อยในถ้ำ� (ซ้ายไปขวา): ค้างคาวปีกถุงเคราดำ� (Taphozous melanopogon) ซึง
่ พบ
ภาพที่ ๕ ตัวอย่างภาพค้างคาวทีพ
ในโซนสลัวของถ้ำ�เท่านัน
้ ; ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma); ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis);
ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก (Rhinolophus microglobosus); ค้างคาวหน้ายักษ์หูใหญ่ (Hipposideros gentilis);
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง (Hipposideros cineraceus); ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei); ค้างคาว
ปีกพั บใหญ่ (Miniopterus fuliginosus); และ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis) ซึ่งชนิดสุดท้ายนี้
มักเกาะนอนในซอกหลืบเล็ก ๆ ของหินย้อย

แม้้จะมีีการศึึกษาค้้างคาวถ้ำำ�ม
� ากขึ้้�นเรื่่�อยๆ แต่่การ
บููรณาการข้้อมููลร่่วมกัันทั้้�งถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์และนอกพื้้�นที่่�
อนุุรักั ษ์์ยังั มีีน้อ้ ย ทำำ�ให้้ภาพรวมองค์์ความรู้้�ถืือว่่ายัังขาดอยู่่�
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และการประเมิินติิดตามประชากรค้้างคาวถ้ำำ��ของไทยยััง
ทำำ�ได้้ไม่่เต็็มที่่�
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	ค้้างคาวเฉพาะถิ่่�น และค้้างคาวหายากใกล้้สููญพัั นธุ์์�ของไทย
ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น ค้้างคาวเฉพาะถิ่่�น หรืือค้้างคาวที่่�
เป็็น Endemic Species อย่่างเป็็นทางการของไทยปััจจุุบันั
มีีเพีียง 1 ชนิิดเท่่านั้้�น คืือค้้างคาวหน้้ายัักษ์์กุุมภกรรณ
(Hipposideros pendleburyi) (ดัังภาพที่่� 1) ประชากร
รวมประมาณ 8,000 ตััว และมีีรายงานจากเพีียง 15 ถ้ำำ��
ในภาคใต้้ เ ท่่ า นั้้� น ในขณะที่่� ค้้ า งคาวจมููกหลอดบาลา
(Murina balaensis) และค้้างคาวแวมไพร์์แปลงทองอารีีย์์
(Eudiscoderma thongareeae) นั้้�นคาดว่่ามีีโอกาสสููงที่จ่� ะ
พบได้้ในประเทศมาเลเซีียด้้วย
ส่่วนค้้างคาวคุุณกิิตติิ (Craseonycteris thonglongyai)
และค้้างคาวหน้้ายัักษ์์จมููกปุ่่�ม (Hipposideros halophyllus)
ที่่�ก่่อนหน้้านี้้�เคยจััดเป็็นค้้างคาวเฉพาะถิ่่�นของไทยนั้้�น
ปััจจุุบันั สามารถพบได้้ในประเทศเพื่่�อนบ้้านแล้้ว โดยค้้างคาว

คุุณกิิตติินั้้�นพบในมอญและคะหยิ่่�นของเมีียนมา (อย่่างไร
ก็็ตาม ประชากรในเมีียนมานั้้�นอาจถููกแยกเป็็นคนละชนิิด
ในอนาคต เนื่่�องจากพบว่่าพัันธุุกรรมมีีความแตกต่่างจาก
ประชากรในไทย) และค้้างคาวหน้้ายัักษ์์จมููกปุ่่�มพบได้้
ในรััฐปะลิิส ทางตอนเหนืือของมาเลเซีียด้้วย แต่่อย่่างไร
ก็็ตาม ค้้างคาวทั้้�งสองชนิิดจััดว่่าเป็็นค้้างคาวถ้ำำ��ที่่�ยัังถืือว่่า
ค่่อนข้้างหายากและประชากรก็็ค่อ่ ยๆ ลดลงจากการสููญเสีีย
ถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย (ภาพที่่� 6)
เมื่่�อพิิจารณาตามการจััดสถานภาพของ IUCN Red
List แล้้ว ค้้างคาวในประเทศไทยถููกจััดอยู่่ใ� นกลุ่่�มชนิิดพัันธุ์์�ที่่�
มีีสถานภาพถููกคุุกคามทั้้�งสิ้้�นถึึง 29 ชนิิด (หรืือเกืือบร้้อยละ
20 ของค้้างคาวในประเทศไทย) โดยในจำำ�นวนนี้้�เป็็นค้้างคาวถ้ำำ��
10 ชนิิด ได้้แก่่

ภาพที่ ๖ ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) (ซ้าย) และ ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม (Hipposideros
halophyllus) (ขวา) ค้างคาวขนาดเล็กหายากสองชนิดของไทยทีเ่ คยถูกจัดเป็นค้างคาวเฉพาะถิ่น แต่ปัจจุบันพบได้ในประเทศ
เพื่ อนบ้านด้วยเช่นกัน
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วงศ์์ Craseonycteridae:
1. ค้้างคาวคุุณกิิตติิ (Craseonycteris thonglongyai);
Near Threatened (NT) – ในไทยพบเฉพาะในจัังหวััด
กาญจนบุุรีเี ท่่านั้้น�
วงศ์์ Nycteridae:
2. ค้้างคาวหน้้าร่่อง (Nycteris tragata); Near
Threatened (NT) – พบในภาคใต้้ขึ้้�นไปจนถึึงตอนใต้้ของ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี เกาะนอนได้้ทั้้�งในโพรงไม้้และในถ้ำำ��
แต่่มัักพบในป่่ามากกว่่าตามถ้ำำ��
วงศ์์ Hipposideridae:
3. ค้้างคาวหน้้ายัักษ์์กุุมภกรรณ (Hipposideros
pendleburyi); Vulnerable (VU) – พบเฉพาะภาคใต้้ ตั้้�งแต่่
ตอนใต้้ของจัังหวััดชุุมพรลงไปถึึงจัังหวััดสตููล
4. ค้้ า งคาวหน้้ า ยัั ก ษ์์ จมูู ก ปุ่่� ม (Hipposideros
halophyllus); Vulnerable (VU) – พบได้้เกืือบทั่่�วประเทศ
ยกเว้้นในภาคอีีสานที่่ยั� งั ไม่่มีรี ายงาน แต่่ประชากรน้้อยมาก
5. ค้้างคาวหน้้ายัักษ์์หมอบุุญส่่ง (Hipposideros
lekaguli); Near Threatened (NT) – พบในภาคกลาง
และภาคใต้้
6. ค้้างคาวไอ้้แหว่่งใหญ่่ (Coelops frithii); Near
Threatened (NT) – พบได้้ทั่่�วประเทศ เกาะนอนได้้ทั้้�งใน
โพรงไม้้และในถ้ำำ�� แต่่มัักพบในป่่ามากกว่่าตามถ้ำำ��
วงศ์์ Vespertilionidae:
7. ค้้างคาวอีีอาอีีโอ (Ia io); Near threatened (NT) พบในถ้ำำ�� ภาคเหนืือและภาคตะวัันตก ตามแนวเทืือกเขา
ถนนธงชััยและตะนาวศรีี และจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีและพัังงา
ในภาคใต้้
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วงศ์์ Molossidae:
8. ค้้างคาวปากย่่นภููหลวง (Tadarida latouchei);
Endangered (EN) – พบได้้เฉพาะภาคอีีสานตอนบน
9. ค้้างคาวปากย่่นฮาลาบาลา (Mops johorensis);
Vulnerable (VU) – พบเฉพาะภาคใต้้ตอนล่่างเท่่านั้้�น มัักพบ
ในป่่ามากกว่่าตามถ้ำำ��
10. ค้้างคาวปากย่่นมลายูู (Mops mops); Near
Threatened (NT) – พบเฉพาะภาคใต้้ตอนล่่างเท่่านั้้�น
มัักพบในป่่ามากกว่่าตามถ้ำำ��
	ค้้างคาวกัับคน และแนวทางการ
อนุุรัักษ์์ค้้างคาวไทย
ค้้างคาวจััดว่่าเป็็นสััตว์์ที่่�มีีภาพลัักษณ์์ในทางลบใน
สายตาคนทั่่�วไป สาเหตุุอาจเนื่่�องมาจากองค์์ความรู้้�ต่่างๆ
เกี่่�ยวกัับค้้างคาวยัังค่่อนข้้างน้้อย ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด
อยู่่�บ่อ่ ยๆ เช่่น ค้้างคาวเกี่่ย� วข้้องกัับความมืืด ความตาย หรืือผีี
เรื่่อ� งเล่่าในนิิทานที่มี่� ค้ี า้ งคาวก็็มักั เป็็นเรื่่อ� งที่สร้
่� า้ งความรู้้�สึึก
ทางลบหรืือลึึกลัับ โดยเฉพาะตััวร้า้ ยของเรื่่อ� ง ส่่วนมากภาพจำำ�
ของคนทั่่�วไปมัักจะเป็็นค้้างคาวแวมไพร์์กัับผีีดููดเลืือด
ซึ่่�งความจริิงค้้างคาวแวมไพร์์ที่่�พบเฉพาะในอเมริิกากลาง
และอเมริิกาเหนืือ พวกมัันไม่่โจมตีีคนก่่อนเพื่่�อดููดเลืือด
และไม่่สามารถเข้้ามาดููดกิินเลืือดคนได้้ ยกเว้้นคนที่่ป� ระมาท
นอนกลางป่่าแบบไม่่มีีมุ้้�งหรืือกางเต็็นท์์เท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม ความเชื่่�อว่่าค้้างคาวเป็็นสััญลัักษณ์์
ของความโชคดีีก็็มีีเช่่นกััน เช่่น ในประเทศจีีน ที่่�เครื่่�องราง
หรืือวััตถุุรููปร่่างคล้้ายค้้างคาวจะนำำ�มาซึ่่�งสุุขภาพและโชคดีี
ทุุกวัันนี้้�ก็ยั็ งั สามารถพบประตููหน้้าต่่างที่่มี� สัี ญ
ั ลัักษณ์์ค้า้ งคาว
ติิดอยู่่�ได้้ทั่่�วไปตามบ้้านชุุมชนคนไทยเชื้้�อสายจีีน
ความเข้้าใจผิดิ ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับรููปร่า่ งลัักษณะของค้้างคาว
ที่่�พบในคนทั่่�วไปบ่่อยๆ ได้้แก่่ เชื่่�อว่่าค้้างคาวตาบอด ซึ่่�ง
ไม่่เป็็นความจริิง ค้้างคาวใช้้คลื่่น� เสีียงความถี่่�สููง Echolocation
ช่่วยในการมองเห็็นในความมืืด (หรืือที่่รู้้�จั
� กั กัันในคำำ�ว่า่ โซนาร์์)
หรืือเชื่่�อว่่าค้้างคาวแปลงร่่างจากมาจากหนูู โดยขโมยปีีก
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ภาพที่ ๗ กิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าการเปลี่ยนพื้ นที่ป่าเป็นพื้ นที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง หรือการทำ�เหมืองหินปูน ล้วนเป็น
่ ่อให้เกิดการสูญเสียถิ่นทีอ
่ ยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการเพิ่ มโอกาสการเผชิญหน้าของคน
ปัจจัยหลักทีก
้ ซึง
่ อาจนำ�มาสู่การระบาดของเชือ
้ อุบัติใหม่จากสัตว์ป่า
และสัตว์ป่าให้สูงขึน

มาจากนก (เช่่น คำำ�ว่่า นกมีีหููหนููมีีปีีก) ซึ่่�งก็็ไม่่จริิงเช่่นกััน
แม้้จะมองว่่าคล้้ายหนูู แต่่ค้า้ งคาวเป็็นสััตว์์เลี้้ย� งลููกด้้วยน้ำำ�� นม
ที่่ไ� ม่่ได้้เป็็นญาติิใกล้้ชิดิ กัับหนูู ตรงกัันข้้าม ญาติิใกล้้ชิดิ ที่สุ่� ดุ
ของค้้ า งคาวในสายวิิ วัั ฒ นาการคืื อ พวกสัั ต ว์์ กิิ นเนื้้� อ
พวกสััตว์์กีบี (เช่่น ม้้า) วาฬและโลมา มากกว่่าเสีียด้้วยซ้ำำ��
สิ่่�งที่่�น่่ากัังวลในยุุคปััจจุุบัันที่่�อาจส่่งผลต่่อค้้างคาวได้้
คืือความรู้้�สึึกเกลีียดและกลััวค้้างคาว เพราะความเข้้าใจ
ที่่�ว่่าเชื้้�อโรคหรืือไวรััสต่่างๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคระบาดมีีต้้นตอ
มาจากค้้างคาว ส่่งผลให้้บางชุุมชนมีีความพยายามหาทาง
กำำ�จัดั หรืือไล่่ค้า้ งคาวออกไปจากพื้้�นที่่ข� องตน แต่่ความจริิงแล้้ว
เชื้้�อที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคระบาด ไม่่ว่่าจะเป็็น Ebola, MERS,
SARS ในอดีีต หรืือแม้้แต่่ SARS-CoV-2 ต้้นเหตุุของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปััจจุุบััน
ยัังไม่่มีีหลัักฐานชี้้�ชััดว่่ามาจากค้้างคาว แต่่เป็็นเชื้้�อไวรััส
สายพัันธุ์์�ใกล้้เคีียงในกลุ่่�มเดีียวกัันเท่่านั้้�น ซึ่่�งปกติิค้้างคาว
ไม่่ป่่วยจากการมีีไวรััสเหล่่านี้้�ในตััว เนื่่�องจากมีีภููมิิคุ้้�มกััน
ตามธรรมชาติิ เพราะมีีวิิวััฒนาการมาร่่วมกััน แต่่หากไวรััส
มีีการแพร่่ไปถึึงสััตว์์อื่่น� หรืือคนที่่ไ� ม่่เคยรัับเชื้้อ� มาก่่อนอาจจะ

ก่่อให้้เกิิดโรคร้้ายแรงได้้ ซึ่่ง� ปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดขึ้้น� ได้้ ล้้วนเกิิด
จากกิิจกรรมของมนุุษย์์เองที่่เ� ข้้าไปสััมผัสค้
ั า้ งคาวหรืือทำำ�ลาย
ที่่�อยู่่�อาศััยของค้้างคาว จนทำำ�ให้้โอกาสการเผชิิญหน้้ากััน
ระหว่่างคนกัับค้้างคาวมีีมากขึ้้�น
ดัังนั้้�นแนวทางการอนุุรัักษ์์ค้้างคาวจริิงๆ แล้้วก็็คืือ
การหาทางอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างปลอดภััยทั้้�งคนและค้้างคาว
นั่่�นเอง การรัักษาถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยของค้้างคาวทั้้�งป่่าและถ้ำำ��
ให้้เป็็นบ้้านและที่่ห� ากิินของค้้างคาวไว้้ได้้ เป็็นวิิธีกี ารอนุุรักั ษ์์
ค้้างคาวที่่�ดีีที่่�สุุด และก็็จะเป็็นการลดความเสี่่�ยงในการรัับ
เอาเชื้้�อที่่�อาจก่่อโรคอุุบัติิั ใหม่่จากค้้างคาวได้้ ขณะเดีียวกััน
ก็็ต้อ้ งเร่่งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่ถูู� กต้้องเกี่่�ยวกัับค้า้ งคาว
ให้้กัับสาธารณชนควบคู่่�กัันไปด้้วย เพื่่�อให้้คนตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญและประโยชน์์ที่่�ได้้จากการบริิการทางนิิเวศ
ของค้้างคาวที่่�ส่่งผลถึึง “สุุขภาพ” ของระบบนิิเวศ รวมถึึง
“ความกิินดีีอยู่่�ดีี” ของมนุุษย์์ด้้วย เช่่น การเป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วที่่ก่� อ่ รายได้้ให้้กับชุ
ั มช
ุ นบ้้านมุุง อำำ�เภอเนิินมะปราง
จัังหวััดพิิษณุุโลก และชุุมชนเขาช่่องพราน อำำ�เภอโพธาราม
จัังหวััดราชบุุรีี
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ฝูงค้างคาวชุมชนบ้านมุง จังหวัดพิ ษณุโลก

บรรณานุุกรม
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ป่าไม้และสังคมพื ช
ในพื้ นที่เขาหินปูน
ดร.นััยนา เทศนา

เขาหิินปููนมีีความโดดเด่่นด้้วยลัักษณะที่่�เป็็นยอดหยัักแหลมคมหรืือเป็็นที่่�ราบสููง
ภายในภููเขามัักถููกน้ำำ��ฝนกััดกร่่อนเป็็นรููพรุุน มีีโพรงถ้ำำ��ใหญ่่น้้อยเกิิดขึ้้�นมากมาย
� าส
เป็็นภููมิป
ิ ระเทศที่่น่
่ นใจทั้้�งด้้านความหลากชนิิดของสิ่่ง
� มีีชีีวิิต ร่่องรอยของสิ่่ง
� มีีชีีวิิต
รวมถึึงร่่องรอยอารยธรรมของมนุุษย์์ในอดีีต หิินปููนและภููมิิประเทศแบบเขาหิินปููนมีี
� ตั้้
ความแตกต่่างกัันไปตามอายุุของหิินและสภาพภููมิอ
ิ ากาศของพื้้� นที่่ที่
่� ง
� อยู่่� ในประเทศไทย
มีีพื้้� นที่่�ภููเขาหิินปููนประมาณ ๑๒.๕ ล้้านไร่่ (ประมาณร้้อยละ ๔ ของพื้้� นที่่�ประเทศ)
กระจายอยู่่�เกืื อ บทั่่� ว ประเทศ ยกเว้้ น ในพื้้� นที่่� ต อนกลางและด้้ า นตะวัั น ออกของ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ บริิเวณที่่�พบเทืือกเขาหิินปููนเป็็นพื้้� นที่่�ขนาดใหญ่่อยู่่�ใน
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ตาก ลำำ�พูู น เชีียงใหม่่ แม่่ฮ่่องสอน และสระบุุรีี
เขาหินปูนบ้านถ้ำ�โกย
หมู่ที่ ๙ ตำ�บลปาล์มพั ฒนา อำ�เภอมะนัง จังหวัดสตูล
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นอกนั้้�นมัักจะพบเป็็นกลุ่่�มภููเขาขนาดเล็็กกว่่า ๑๐,๐๐๐ ไร่่
หรืือภููเขาลููกโดดขนาดเล็็กกระจััดกระจายอยู่่ใ� นพื้้�นที่่ร� าบและ
ถููกตััดขาดจากกัันด้้วยระบบนิิเวศอื่่�น ๆ ถิ่่น� อาศััยลัักษณะนี้้�
ทำำ�ให้้ภููเขาหิินปููนเปรีียบเสมืือนพื้้�นที่่�เกาะที่่�อยู่่�บนบก ทำำ�ให้้
สิ่่�งมีีชีีวิิตขาดการติิดต่่อการแลกเปลี่่�ยนทางพัันธุุกรรมกัับ
ประชากรในเกาะอื่่�นที่่�อยู่่�ห่่างไกล ภููเขาหิินปููนจึึงมีีปััจจััยที่่�
สนัับสนุนุ ให้้เกิิดวิิวัฒ
ั นาการชนิิดพัันธุ์์�ใหม่่ (Speciation) ขึ้้น�
อย่่างรวดเร็็ว ประกอบกัับระบบนิิเวศบนภููเขาหิินปููนยัังเป็็น
ที่่อ� าศััยของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่มี่� คี วามเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวอย่่างยิ่่ง�
โดยสามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้ภายใต้้สภาพแวดล้้อมของดิิน
และหิินที่่�เป็็นด่่างจากสารประกอบแคลเซีียมคาร์์บอเนต
อัันเป็็นองค์์ประกอบหลัักของหิินปููน และยัังทนทานต่่อความ
แห้้งแล้้งได้้ดีี เนื่่�องจากเป็็นภููเขาที่่�มีีชั้้�นดิินตื้้�นหรืือไม่่มีี
ชั้้�นดิินปกคลุุมเลย สิ่่�งมีีชีีวิิตจำำ�นวนมากในระบบนิิเวศนี้้�
จึึงมีีวิิวััฒนาการร่่วมกัับระบบนิิเวศที่่�มีีความเฉพาะตััวและ
เกิิดชนิิดพัันธุ์์�เฉพาะถิ่่น� (Endemic Species) ทั้้�งพืืชและสััตว์์
จำำ�นวนมาก ชนิิดพัันธุ์์�เฉพาะถิ่่น� เหล่่านี้้�มักั จะมีีการกระจายพัันธุ์์�
ที่่�จำำ�กััดเพีียงพื้้�นที่่�แคบ มีีประชากรจำำ�นวนจำำ�กััด จััดได้้ว่่า
เป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่�หายาก และกำำ�ลังั ตกอยู่่ใ� นสถานภาพที่่เ� สี่่�ยง
ต่่อการสููญพัันธุ์์�อย่่างยิ่่�งด้้วย จากข้้อมููล Thailand Red
Data: Plants (Santisuk et al., 2006) ประเทศไทยมีี
พืืชถิ่่�นเดีียวประมาณ ๘๐๐ ชนิิด และในจำำ�นวนนี้้�ประมาณ
๑๘๐ ชนิิด (ร้้อยละ ๒๒.๕) เป็็นพืืชที่่�พบในระบบนิิเวศ
บนภููเขาหิินปููน ข้้อมููลนี้้�จึึงช่่วยสนัับสนุุนได้้ว่่า ระบบนิิเวศ
บนเขาหิินปููนมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการอนุุรัักษ์์ไว้้ซึ่่�ง
ความหลากหลายทางชีีวภาพของพรรณพืืช ตลอดจน
สิ่่�งมีีชีีวิิตกลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�น่่าจะมีีแนวโน้้มไปในทิิศทางเดีียวกััน
นอกจากนี้้�ภููเขาหิินปููนยัังมีีสภาพภููมิิประเทศที่่สว
� ยงามตาม
ธรรมชาติิ และเป็็นแหล่่งประวััติิศาสตร์์อีีกมากที่่�ควรค่่าแก่่
การปกป้้องรัักษาไว้้
ในช่่วง ๒๐ ปีีที่่�ผ่่านมา การศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับระบบ
นิิเวศเขาหิินปููนในประเทศไทยมีีไม่่มากนััก อาทิิ ก่่องกานดา
และคณะ (๒๕๔๘) ทำำ�การศึึกษาความหลากหลายของ
พรรณพืืชบนดอยเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้รายงาน
รายชื่่�อพรรณไม้้ (Species List) โดยแบ่่งเป็็น ๒ กลุ่่�ม คืือ
พืืชหายากและพืืชถิ่่�นเดีียว และภาพรวมพรรณพืืชที่่�พบบน
ดอยเชีียงดาว รวมถึึงข้้อมููลพื้้�นฐานและองค์์ประกอบของ
พัันธุ์์�พืืชในแต่่ละสัังคมพืืช จรััญ (๒๕๕๓) ได้้ศึึกษาพัันธุ์์�ไม้้
ป่าไม้และสังคมพื ชในพื้ นที่เขาหินปูน

เขาหิินปููนภาคกลาง Asanok & Marod (2016) ได้้ศึึกษา
ความแปรผัันของสัังคมพืืชตามระดัับความสููงและปััจจััยจํํากััด
การสืืบต่่อพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิของไม้้ต้้นในป่่าเขาหิินปููน
บริิเวณจัังหวััดแพร่่ สำำ�นักั วิิจัยั การอนุุรักั ษ์์ป่า่ ไม้้และพัันธุ์์�พืืช
(๒๕๕๗) ได้้ศึกึ ษาพรรณไม้้เขาหิินปููนในเขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า
ถ้ำำ�ป
� ระทุุน จัังหวััดอุุทัยั ธานีี นััยนาและคณะ (๒๕๕๙) ได้้ศึกึ ษา
พรรณไม้้เขาหิินปููนในกลุ่่�มป่่าภููเขีียว-น้ำำ�ห
� นาว โดยได้้นำำ�เสนอ
ข้้อมููลพื้้�นฐานและองค์์ประกอบของพัันธุ์์�พืืชในแต่่ละสัังคมพืืช
ที่่ป� รากฏ ลัักษณะทางพฤกษศาสตร์์ การใช้้ประโยชน์์ รวมไปถึึง
สถานภาพของพรรณพืืชที่พ่� บในระบบนิิเวศเขาหิินปููน เป็็นต้้น
จะเห็็นได้้ว่่ามีีพื้้�นที่่�เขาหิินปููนในประเทศไทยอีีกจำำ�นวนมาก
ตั้้�งแต่่เหนืือจรดใต้้ โดยเฉพาะเขาหิินปููนทางภาคใต้้ทั้้�ง
ในเขื่่อ� นและตามหมู่่เ� กาะต่่าง ๆ ในทะเล ที่ยั่� งั ขาดการศึึกษา
ด้้านระบบนิิเวศและพรรณพืืชอย่่างจริิงจััง ทั้้�ง ๆ ที่เ่� ป็็นระบบ
นิิเวศที่่�เปราะบางและมีีความเฉพาะตััว มีีความเสี่่�ยงของ
การถููกทำำ�ลายพื้้�นที่่�สููงจากการพััฒนาที่่�ขาดการจััดการที่่�ดีี
จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการศึึกษาระบบ
นิิเวศเขาหิินปููนทั่่�วประเทศอย่่างเร่่งด่่วน
เนื่่อ� งจากหิินปููนสามารถละลายน้ำำ�� ได้้ดีแี ละถููกกััดกร่่อน
จนเป็็นโพรงถ้ำำ�� หน้้าผาสููงชััน หรืือหลุุมยุบุ เป็็นสาเหตุุที่ทำ�่ �ำ ให้้
สภาพภููมิิประเทศบนภููเขาหิินปููนมีีความซัับซ้้อน ส่่งผลต่่อ
ปััจจััยแวดล้้อมที่่กำ� �ห
ำ นดชนิิดสัังคมพืืชให้้มีคี วามหลากหลาย
ยิ่่ง� ขึ้้น� ด้้วย ได้้แก่่ ชนิิดดิิน ความลึึกของชั้้น� ดิิน การเก็็บรักั ษา
ความชื้้�นในดิินและในอากาศ ความเป็็นกรด-ด่่างของดิินและ
หิิน และปริิมาณและช่่วงเวลารัับแสงแดด นอกจากนี้้บ� นภููเขา
หิินปููนยัังไม่่สามารถกัักเก็็บน้ำ��ำ ใต้้ดิินไว้้ได้้นาน ชั้้�นดิินจึึง
แห้้งแล้้งได้้อย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้ง� ดิินที่่ย่� อ่ ยสลายมาจากหิินปููน
มัักถููกพััดพาลงไปตามซอกหิินและโพรงถ้ำำ�� ทำำ�ให้้บนภููเขา
หิินปููนมีีชั้้�นดิินตื้้�น เป็็นหิินโผล่่ หรืือเป็็นหน้้าผาสููงชัันเป็็น
จำำ�นวนมาก ยิ่่ง� เป็็นปััจจััยที่่ทำ� �ำ ให้้ระบบนิิเวศบนภููเขาหิินปููน
แห้้งแล้้งได้้ง่า่ ย อย่่างไรก็็ดีี ในบริิเวณซอกหิินลึึก โพรงถ้ำำ��
หรืือตามหลุุมยุบุ มีีการสะสมของดิินและซากพืืชจำ�ำ นวนมาก
สามารถกัักเก็็บความชุ่่�มชื้้�นในดิินได้้นาน การปรากฏของก้้อนหิิน
ขนาดใหญ่่ หน้้าผารอบหุุบเขา หรืือปากปล่่องหลุุมยุบุ คืือ
ส่่วนที่เ�่ ป็็นร่่มเงาบดบัังแสงแดดและกำำ�บัังกระแสลม ช่่วยรัักษา
ความชื้้�นให้้กับดิิ
ั น อากาศ ตลอดจนช่่วยรัักษาระดัับอุณ
ุ หภููมิิ
ให้้ค่อ่ นข้้างคงที่ต�่ ลอดวััน ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่ช�่ ดเชยกัันกัับบริเิ วณที่่มี� ี
ความแห้้งแล้้งจััดได้้ดีี สภาพแวดล้้อมบนภููเขาหิินปููนจึึงเป็็น
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ถิ่่น� ที่อ�่ ยู่่ข� องสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่มหั
� ศั จรรย์์อีกี แห่่งหนึ่่�งที่่มี� คี วามสุุดขั้้ว�
ของปััจจััยแวดล้้อม มีีผลทำ�ำ ให้้ระบบนิิเวศบนภููเขาหิินปููนเกิิด
ความหลากหลายและซัับซ้อ้ นมากกว่่าระบบนิิเวศบนภููเขาหิิน
ชนิิดอื่่น� ๆ เมื่่อ� เปรีียบเทีียบในขนาดพื้้�นที่เ�่ ท่่ากััน นอกจากนี้้�
ปริิมาณน้ำำ�� ฝนที่ผั�่ นั แปรในแต่่ละพื้้�นที่่� ความสููงจากระดัับทะเล
และความห่่างไกลกัันของที่่�ตั้้�ง ยัังเป็็นปััจจััยที่่�มีีส่่วนทำำ�ให้้
ชนิิดป่่าและชนิิดของพืืชพรรณมีีความแตกต่่างกััน

ในช่่วงฤดููแล้้ง พื้้�นป่่ามีีหญ้า้ และไม้้ล้มลุ
้ กุ ปกคลุุมปานกลาง
ถึึงหนาแน่่นมาก ปริิมาณน้ำำ��ฝนเฉลี่่�ยรายปีีไม่่เกิิน ๑,๔๐๐
มิิลลิิเมตร พบที่่�ระดัับความสููงไม่่เกิิน ๑,๐๐๐ เมตร ใน
ช่่วงเดืือนมกราคมถึึงเมษายน ต้้นไม้้เกืือบทั้้�งหมดจะทิ้้�งใบ
จนมองเห็็นแต่่กิ่่�งก้้าน ลำำ�ต้้น และพื้้�นป่่าเป็็นสีีน้ำ�ำ� ตาล
บางพื้้�นที่่�มัักจะมีีไฟป่่าเกิิดขึ้้�นเป็็นประจำำ� สำำ�หรัับบริิเวณที่่�
สภาพแวดล้้อมแห้้งแล้้งมาก ป่่าจะผลััดใบรวดเร็็วกว่่า อาจเริ่่ม�
ตั้้�งแต่่ประมาณเดืือนธัันวาคม บนภููเขาหิินปููนจะพบป่่าชนิิดนี้้�
บริิเวณใต้้หน้า้ ผาลงมาจนถึึงเชิิงเขา ซึ่่ง� เป็็นบริิเวณที่่มั� กั จะมีี
ชั้้�นดิินตื้้�น ปกติิมีีความลึึกไม่่เกิิน ๕๐ เซนติิเมตร และมีี
หิินโผล่่อยู่่�ทั่่�วไป พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวมีีความลาดเอีียงมากและ
เป็็นทางลาดยาวลงไปถึึงเชิิงเขา ทำำ�ให้้การระบายน้ำำ��สะดวก
และรวดเร็็ว ชั้้น� หิินปููนจะถููกกััดกร่่อนไม่่มากนััก ซอกหิินและ
โพรงข้้างใต้้ที่่�สามารถเก็็บดิินตะกอนและความชื้้�นได้้ดีีจึึงมีี
ความชื้้�นอยู่่เ� ล็็กน้้อย ป่่าชนิิดนี้้�พบประมาณร้้อยละ ๗๐ ของ
พื้้�นที่่�ภููเขาหิินปููนทั้้�งหมด องค์์ประกอบด้้านชนิิดพัันธุ์์�พืืช
ในป่่าผลััดใบผสมนี้้� มีีความคล้้ายคลึึงกัับชนิิดพัันธุ์์�พืืชที่่พ� บ
บนภููเขาหิินชนิิดอื่่�นด้้วย จึึงยัังไม่่สามารถระบุุชนิิดพัันธุ์์�พืืช
ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะของเขาหิินปููนอย่่างชััดเจนได้้

ความหลากหลายของชนิิดพืืชพรรณบนเขาหิินปููนใน
ภาคต่่างๆ ของไทย ปรากฏกลุ่่�มพืืชพรรณที่มี่� คี วามหลากชนิิดสููง
ของไม้้ต้้นและไม้้พุ่่�ม ได้้แก่่ วงศ์์เปล้้า (Euphorbiaceae)
วงศ์์ถั่่ว� (Fabaceae) วงศ์์ไทร (Moraceae) วงศ์์ปอ (Malvaceae)
วงศ์์โมก (Apocynaceae) วงศ์์สะเดา (Meliaceae)
วงศ์์ลำำ�ไย (Sapindaceae) วงศ์์มะเกลืือ (Ebenaceae)
วงศ์์เข็็ม (Rubiaceae) วงศ์์กระดัังงา (Annonaceae) และ
วงศ์์ส้้ม (Rutaceae) เป็็นต้้น ส่่วนพรรณไม้้พื้้�นป่่าที่่�มีีความ
หลากชนิิดมาก ได้้แก่่ วงศ์์ขิงิ ข่่า (Zingiberaceae) วงศ์์ชาฤาษีี
(Gesneriaceae) วงศ์์ต้้อยติ่่�ง (Acanthaceae) วงศ์์ถั่่�ว
(Fabaceae) วงศ์์ปอ (Malvaceae) วงศ์์บุกุ บอน (Araceae)
วงศ์์กล้้วยไม้้ (Orchidaceae) วงศ์์ไผ่่หญ้้า (Poaceae)
วงศ์์ผักั ปราบ (Commelinaceae) วงศ์์เทีียน (Balsaminaceae)
เป็็นต้้น โดยชนิิดของพรรณไม้้ต้้นและไม้้พุ่่�มส่่วนใหญ่่ใน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือค่่อนข้้างจะมีีความคล้้ายคลึึงกัันกัับ
พรรณไม้้ที่่�พบบนเขาหิินปููนในพื้้�นที่่�ภาคกลาง ภาคเหนืือ
และภาคตะวัันตกตอนบน ส่่วนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งคืือภาคตะวัันตก
ตอนล่่าง ภาคตะวัันออก และภาคใต้้จะมีีความคล้้ายคลึึงกััน
สัังคมพืื ชในพื้้� นที่่�เขาหิินปููน
สัังคมพืืชที่ป่� รากฏในพื้้�นที่เ่� ขาหิินปููนโดยทั่่�วไป จะมีีการ
กระจายตััวทั่่�วทั้้�งพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นหิินปููน บนภููเขาที่่�มีีภููมิิประเทศ
สลัับซับซ้
ั อ้ น มัักจะปกคลุุมพื้้น� ที่่เ� ป็็นหย่่อมเล็็กๆ สลัับกันั ไป
บางพื้้�นที่่ไ� ม่่สามารถจำำ�แนกชนิิดป่่าได้้อย่่างชััดเจน เนื่่�องจาก
ปััจจััยแวดล้้อมที่ส่่� ง่ ผลต่่อการตั้้�งตััวของป่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลง
แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป ในภาพรวมสามารถจำำ�แนกสัังคมพืืช
แบบกว้้างๆ เป็็น ๔ ประเภท ดัังนี้้�
1. ป่่าผลััดใบผสม  (Mixed Deciduous Forest)
หรืือเรีียกอีีกชื่่�อว่่า “ป่่าเบญจพรรณ” เป็็นป่่าโปร่่ง ผลััดใบ

ชนิิดที่่พ� บทั่่�วไปในป่่าผลััดใบผสม ได้้แก่่ พฤกษ์์ (Albizia
lebbeck) มะค่่าโมง (Afzelia xylocarpa) ทองกวาว
(Butea monosperma) ราชพฤกษ์์ (Cassia fistula)
กระพี้้�เขาควาย เก็็ดแดง เก็็ดดำำ� (Dalbergia spp.) ขะเจ๊๊าะ
สาธร ปี้้�จั่่�น (Millettia spp.) ประดู่่�ป่่า (Pterocarpus
macrocarpus) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) ปรู๋๋�
(Alangium salviifolium subsp. hexapetalum) ตะเคีียนหนูู
(Anogeissus acuminata var. lanceolata) สมอพิิเภก
(Terminalia bellirica) สมอไทย (T. chebula)
ตะแบกเลืือด (T. mucronata) รกฟ้้า (T. alata) ปีีบ
(Millingtonia hortensis) กระโดน (Careya sphaerica)
อุุโลก (Hymenodictyon orixense) ตุ้้�มกว้้าว (Mitragyna
rotundifolia) ยมหิิน (Chukrasia tabularis) ถ่่านไฟผีี
(Diospyros montana) มะกอก (Spondias pinnata)
มะม่่วงป่่า (Mangifera spp.) กุ๊๊�ก (Lannea coromandelica)
งิ้้�วดอกขาว (Bombax anceps) เลีียงฝ้้าย (Kydia calycina)
เลีียงมััน (Berrya cordifolia) โมกมััน (Wrightia arborea)
ตะแบกเกรีียบ (Lagerstroemia balansae) เสลาดอกขาว
(L. tomentosa) สััก (Tectona grandis) สัักขี้้�ไก่่ (Premna
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ป่าผลัดใบผสม (Mixed Deciduous Forest) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

tomentosa) ซ้้อ (Gmelina arborea) ผาเสี้้�ยน (Vitex
canescens) ตีีนนก (V. pinnata) ขางหััวหมูู (Miliusa
velutina) มะดููก (Siphonodon celastrineus) เป็็นต้้น
2. ป่่าดิิบแล้้ง (Dry Evergreen Forest) เป็็นป่่า
ไม่่ผลััดใบ มองเห็็นเรืือนยอดป่่าเป็็นสีีเขีียวตลอดปีี แต่่ก็็มีี
พรรณไม้้ผลัดั ใบขึ้้�นผสมอยู่่�ประมาณไม่่เกิินครึ่่ง� หนึ่่�ง พบในพื้้�นที่่�
ที่่�มีีชั้้�นดิินลึึกเก็็บความชุ่่�มชื้้�นได้้นาน ปกติิมีีปริิมาณน้ำำ�� ฝน
เฉลี่่ย� รายปีีมากกว่่า ๑,๐๐๐ มิิลลิิเมตร แต่่ยังั คงมีีช่ว่ งฤดููแล้้ง
ที่่�ชััดเจนบนพื้้�นที่่�ภููเขาสููงมากกว่่า ๗๐๐ เมตรขึ้้�นไป ซึ่่�งมีี
ปริิมาณน้ำำ��ฝนมากจะมีีโอกาสพบป่่าชนิิดนี้้�มากตามไปด้้วย
บนภููเขาหิินปููนจะพบป่่าดิิบแล้้งตามพื้้�นที่่�ที่่�มีีชั้้�นดิินลึึก
มากกว่่า ๓๐ เซนติิเมตร เช่่น เชิิงเขา เชิิงหน้้าผา หรืือร่่องน้ำำ��
และตามหลุุมยุบุ ที่่มี� ขี นาดกว้้างตั้้�งแต่่ ๑๐ เมตรขึ้้น� ไป โดยมีี
ความลึึกตั้้�งแต่่ ๕ เมตรขึ้้น� ไป สำำ�หรับั ในหลุุมยุบุ ขนาดกว้้าง
มากกว่่า ๕๐ เมตรขึ้้�นไป ได้้แก่่ แอ่่งรางหมูู (Uvala) และ
ป่าไม้และสังคมพื ชในพื้ นที่เขาหินปูน

แอ่่งท้้องเรีียบ (Polje) ที่่�ก้้นหลุุมมัักมีีการสะสมของชั้้�นดิิน
ลึึกมากกว่่า ๕๐ เซนติิเมตร เรืือนยอดของต้้นไม้้ชั้้�นบนก็็
จะสููงได้้ถึึง ๔๐ เมตร อย่่างไรก็็ตาม หลุุมยุุบขนาดเล็็กที่่�
กว้้างไม่่เกิิน ๕๐ เมตร (Sinkhole) ซึ่่�งกระจายอยู่่�บนภููเขา
เป็็นจำำ�นวนมาก จากก้้นหลุุมขึ้้น� มาจนถึึงขอบหลุุมมีีก้อ้ นหิิน
ขนาดใหญ่่ทับั ถมกัันหนาแน่่นเกืือบเต็็มพื้้น� ที่่� ชั้้น� ดิินด้้านบน
มีีการสะสมตััวเพีียงเล็็กน้้อย ด้้านล่่างลงไปมัักเป็็นโพรงถ้ำำ��
ใต้้ดิินซึ่่�งเป็็นที่่�กัักเก็็บดิินตะกอนและความชุ่่�มชื้้�นได้้นาน
ทำำ�ให้้เกิิดป่่าดิิบแล้้งได้้เช่่นกััน โดยรากของต้้นไม้้สามารถ
ชอนไชลงไปตามซอกหิิน งอกไปตามเส้้นทางที่่�มีีความชื้้�น
ได้้ยาวไกลอย่่างน่่าประหลาดใจ นอกจากนี้้� การที่่ถูู� กโอบล้้อม
อยู่่�ในปล่่องภููเขา ได้้ช่่วยรัักษาความเย็็นและความชุ่่�มชื้้�น
ของอากาศและดิินได้้ดีี อีีกทั้้�งยัังถููกแสงแดดแผดเผาใน
ปริิมาณน้้อยอีีกด้้วย สภาพแวดล้้อมในหลุุมยุุบขนาดเล็็กนี้้�
ต้้นไม้้ส่ว่ นใหญ่่มีขี นาดเล็็กและมีีเถาวััลย์ป์ กคลุุมเรืือนยอดป่่า
ค่่อนข้้างหนาแน่่น
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ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ตามชายฝั่งทะเล

สภาพภููมิิประเทศอีีกแบบที่่�มัักพบในป่่าดิิบแล้้งคืือ
สวนหิิน (Lapies) ลัักษณะของสวนหิินมีีได้้หลายรููปแบบ แต่่ที่่�
เหมาะสมต่่อการเกิิดป่่าดิิบแล้้งนั้้�น หิินปููนจะถููกกััดกร่่อน
เป็็นแท่่งหิินสููงมากกว่่า ๒ เมตร กระจััดกระจายไม่่เป็็นแผ่่น
ต่่อเนื่่�อง สลัับกัับร่่องหิินที่่�ลึึกเป็็นที่่�สะสมตััวของชั้้�นดิินลึึก
ปกติิจะมีีพื้้�นที่่�หิินปกคลุุมไม่่เกิินร้้อยละ ๗๐ โดยพรรณไม้้
ป่่าดิิบแล้้งสามารถแทรกตััวอยู่่�ตามช่่องว่่างที่่�เป็็นดิินหรืือ
ขึ้้น� บนก้้อนหิิน แล้้วส่ง่ เรืือนยอดขึ้้น� มาปกคลุุม องค์์ประกอบ
ของชนิิดพัันธุ์์�พืืชของป่่าดิิบแล้้งบนเขาหิินปููน พบว่่ามีีความ
คล้้ายคลึึงกัับที่่�พบในป่่าดิิบแล้้งบนภููเขาหิินชนิิดอื่่�นๆ ยััง
ไม่่พบว่่ามีีชนิิดพัันธุ์์�ใดขึ้้�นเป็็นเอกลัักษณ์์ สำำ�หรัับบริิเวณ
สวนหิินที่่�ยัังมีีการผุุพัังไม่่มากนััก พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่เหลืือเป็็น
ก้้อนหิินและแผ่่นหิินปกคลุุมมากกว่่าร้้อยละ ๗๐ ซอกหิิน
มีีขนาดเล็็กและการสะสมชั้้�นดิินลึึกไม่่เกิิน ๓๐ เซนติิเมตร
บริิเวณนี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�สามารถพบพรรณไม้้ทั้้�ง ๓ ชนิิดป่่ามา
ขึ้้น� อยู่่�ร่วมกั
่ นั ได้้ เป็็นลัักษณะของป่่าดิิบแล้้งกึ่่�งป่่าผลััดใบผสม
และกึ่่�งป่่าละเมาะเขาหิินปููน หรืือเรีียกว่่า “ป่่ากึ่่�งผลััดใบ
เขาหิินปููน” ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นสัังคมพืืชที่่�มีีสภาพแวดล้้อมอยู่่�ใน
ช่่วงรอยต่่อของป่่าทั้้�ง ๓ ชนิิดหลััก และจำำ�แนกได้้ยากมาก
ในช่่วงฤดููแล้้งจะสัังเกตเห็็นป่่าชนิิดนี้้�แยกออกจากป่่าดิิบแล้้ง

และป่่าผลััดใบผสมได้้ชััดเจนขึ้้�น โดยเรืือนยอดชั้้�นบนของ
ป่่ากึ่่�งผลััดใบเขาหิินปููน ซึ่่ง� เกืือบทั้้�งหมดเป็็นชนิิดพืืชที่ผลั
่� ดั ใบ
ของป่่าผลััดใบผสมจะทิ้้�งใบเกืือบทั้้�งหมดจนเห็็นเรืือนยอด
สีี เ ขีี ย วของชั้้� น ไม้้ พุ่่�ม ที่่� เ ป็็ น ชนิิดพืื ช ของป่่ า ดิิบแล้้ ง และ
ป่่าละเมาะเขาหิินปููนขึ้้�นแทรกอยู่่� ทำำ�ให้้เรืือนยอดโดยรวม
มีีสีีเขีียวอมเหลืืองสลัับกัับสีีน้ำำ��ตาล
ชนิิดที่พ่� บทั่่�วไปในป่่าดิิบแล้้ง ได้้แก่่ ตะเคีียนหิิน (Hopea
ferrea) ตะเคีียนทอง (H. odorata) ยางแดง (Dipterocarpus
turbinatus) กระบาก (Anisoptera costata) กระบก (Irvingia
malayana) ตาเสืือ (Aphanamixis polystachya) ค้้างคาว
(Aglaia spp.) สัังเครีียด (Chisocheton spp.) ค้้างคาวอีีลิิด
(Dysoxylum spp.) กััดลิ้้น� (Walsura trichostemon) มะหาด
(Artocarpus spp.) ตาตุ่่�มบก (Falconeria insignis) ประคำำ�ไก่่
(Dypetes roxburghii) มะกายคััด (Mallotus philippensis)
คอแลน (Nephelium hypoleucum) มะดููก (Siphonodon
celastrineus) ตะแบกกราย (Terminalia pierrei) สีีเสื้้�อ
(Homalium zeylanicum) กะเบากลััก (Hydnocarpus
ilicifolia) มะกล่ำำ��ต้้น (Adenanthera pavonina) มะค่่าโมง
(Afzelia xylocarpa) เขลง (Dialium cochinchinense)
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โสกน้ำำ�� (Saraca indica) เชีียด (Cinnamomum iners)
สะทิิบ (Phoebe paniculata) กะทััง (Litsea monopetala)
มะม่่วงป่่า (Mangifera spp.) มะปริิง (Bouea oppositifolia)
รัักขาว (Semecarpus cochinchinensis) มะกอก (Spondias
pinnata) มะกััก (S. bipinnata) พลอง (Memecylon spp.)
กอมขม (Picrasma javanica) มหาพรหม (Mitrephora
spp.) ยางโอน (Polyalthia spp.) สัังหยูู (Pseuduvaria
spp.) สะบัันงาป่่า (Goniothalamus spp.) ส่่าเหล้้าต้้น
(Desmos spp.) เลืือดม้้า (Knema spp.) มะพร้้าวนกกก
(Horsfieldia spp.) ปาล์์มต้น้ เช่่น หมากลิิง (Areca triandra)
ต๋๋าว (Arenga pinnata) เต่่าร้้าง (Caryota mitis) และค้้อ
(Livistona speciosa) เป็็นต้้น
ป่่าดิิบแล้้งตามชายฝั่่�งทะเลและตามเกาะในทะเลอ่่าวไทย
และฝั่่�งทะเลอัันดามััน โดยเฉพาะเกาะที่่เ� ป็็นหิินปููน มีีลักั ษณะ
เรืือนยอดแน่่นทึึบและไม่่สููงมากนััก (๑๐ - ๒๐ เมตร) ด้้านที่่�
รัับลมทะเลเป็็นประจำำ� เรืือนยอดจะมีีลัักษณะลู่่�ลม ลำำ�ต้้น
แคระแกร็็น บางครั้้ง� เรืือนยอดสููงไม่่เกิิน ๑๐ เมตร พรรณไม้้
หลายชนิิดมีีใบหนาแข็็ง เช่่น เกด (Manilkara hexandra)
พลอง (Memecylon spp.) ดููกค่่าง (Psydrax dicocca var.

impolitum) หรืือตามลำำ�ต้้นและกิ่่�งมีีหนาม เช่่น มะนาวผีี
(Atalantia monophylla) ตะขบป่่า (Flacourtia indica)
ข่่อยหนาม (Streblus ilicifolius) เป็็นต้้น อาจเรีียกป่่าดิิบแล้้ง
ตามชายฝั่่�งทะเลเหล่่านี้้�ว่่า ป่่าดิิบแล้้งฝั่่�งทะเล (Littoral
Seasonal Rain Forest) ซึ่่�งมีีลัักษณะโครงสร้้างแตกต่่าง
ไปจากสัังคมพืืชชายหาดหรืือฝั่่�งทะเล (Strand Forest) ที่อ่� ยู่่�
ใกล้้เคีียงกััน มัักจะเกิิดความสัับสน บ้้างเรีียกป่่าดิิบแล้้ง
ชายฝั่่�งทะเลว่่า ป่่าชายหาด (Beach Forest) ซึ่่ง� มีีความหมาย
ครอบคลุุมสัังคมพืืชชายฝั่่�งหลายประเภท
3. ป่่าละเมาะเขาหิินปููน (Limestone Hills Scrub
Forest) เป็็นสัังคมพืืชผลัดั ใบหรืือกึ่่ง� ผลััดใบ รููปชีีวิติ ที่่โ� ดดเด่่น
ส่่วนใหญ่่เป็็นไม้้ต้้นแคระแกร็็น ไม้้พุ่่�ม ไม้้ล้้มลุุก และไม้้เถา
ผลััดใบ บางชนิิดเป็็นสมาชิิกของป่่าผลััดใบผสมหรืือพรรณไม้้
ไม่่ผลััดใบจากป่่าดิิบแล้้งเข้้ามาปรากฏบ้้างเล็็กน้้อย พืืชที่่�มีี
ชีีวิติ อยู่่ไ� ด้้ต้อ้ งมีีการปรัับตัวั ให้้ทนต่่อความร้้อนและแห้้งแล้้ง
ได้้ดีี ทนต่่อความเป็็นด่่างของหิินปููน มีีระบบรากที่่�สามารถ
ดููดเก็็บสะสมน้ำำ��และธาตุุอาหารได้้ดีี ตลอดจนมีีความแข็็งแรง
สามารถชอนไชซอกหิิน ยึึดเกาะหน้้าผา และต้้านทาน
แรงลมได้้ดีอีี กี ด้้วย โดยปกติิแล้้วต้น้ ไม้้จะมีีความสููงไม่่เกิิน

ป่าละเมาะเขาหินปูน (Limestone Hills Scrub Forest) ทางภาคเหนือ

ป่าไม้และสังคมพื ชในพื้ นที่เขาหินปูน
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5 เมตร และมีีเรืือนยอดไม่่ต่อ่ เนื่่�อง มีีหิินโผล่่อยู่่�ทั่่ว� ไป ตาม
ยอดเขาหิินปููนที่่�มีีความลาดชัันมากอาจมีีพรรณไม้้ปกคลุุม
พื้้�นที่่�น้้อยมาก พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นหิิน ซึ่่�งไม่่จััดว่่าเป็็นพื้้�นที่่�
ป่่าไม้้ (Woodland) แต่่ทางนิิเวศวิิทยาแล้้วถือื ว่่าระบบนิิเวศ
เหล่่านี้้�เป็็นสัังคมพืืชแบบหนึ่่�งตามธรรมชาติิที่่�มีีความเด่่น
ทั้้�งด้้านโครงสร้้างและชนิิดพืืชที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว
ป่่าละเมาะเขาหิินปููนจะพบได้้ตามภููมิิประเทศแบบภููเขาหนาม
(Pinnacle Karst) สวนหิิน (Lapies) ลานหิินปููน (Limestone
Pavement) และตามหน้้าผา มัักจะพบอยู่่ต� ามยอดเขาและ
สัันเขาซึ่่ง� มีีหิินปููนโผล่่เกืือบทั้้�งหมด บริิเวณดัังกล่่าวจะมีีการ
ชะล้้างพัังทลายสููง ร่่องหิินอาจลึึกได้้ถึึง ๓ เมตร ในร่่องหิิน
แทบจะไม่่มีชั้้ี น� ดิินสะสมอยู่่ไ� ด้้เลย พรรณไม้้ส่ว่ นใหญ่่มีคี วาม
เฉพาะเจาะจงกัับระบบนิิเวศ และส่่วนใหญ่่จะขึ้้น� ได้้เฉพาะกัับ
ภููเขาที่่�เป็็นหิินปููนเท่่านั้้�น ถืือได้้ว่่าเป็็นพรรณไม้้ดััชนีีของ
สัังคมพืืช เช่่น ขี้้�เหล็็กฤๅษีี (Phyllanthus mirabilis)
จัันทน์์แดง (Dracaena jayniana) จัันทน์์หนูู (Dracaena
kaweesakii) ปรงหิิน (Cycas petraea) แคสัันติิสุุข
(Santisukia kerrii) กุ๊๊�กส้้ม (Toxicodendron calcicola)
ทองหลางหิินปููน (Erythrina calcicola) ไฮหิิน (Ficus
orthoneura) เดื่่�อแห (Ficus anastomosans) เป็็นต้้น

(Kalanchoe integra) เฟิินราชิินีี (Doryopteris ludens)
และช้้างงาผา (Koyamasia curtisii) เป็็นต้้น

บนหิินหรืือตามซอกหิินที่่มี� ซี ากพืืชสะสม จะมีีพรรณไม้้
อิิงอาศััยและไม้้ล้้มลุุกที่่�ส่่วนใหญ่่มีีความเฉพาะเจาะจงกัับ
ระบบนิิเวศภููเขาหิินปููน หลายชนิิดเป็็นชนิิดเดีียวกัันกัับที่พ่� บ
ในป่่าดิิบแล้้ง แต่่หากพบในป่่าละเมาะเขาหิินปููนจะขึ้้�นอยู่่�
ตามซอกหิินลึึก มีีร่่มเงาและความชื้้�นค่่อนข้้างมาก สำำ�หรัับ
ชนิิดที่่�ขึ้้�นได้้เฉพาะในป่่าละเมาะมัักจะชอบอากาศแห้้งแล้้ง
และต้้องการแสงแดดมากกว่่า จึึงมัักพบขึ้้�นอยู่่ต� ามซอกหิิน
กลางแจ้้งหรืือใต้้โคนพุ่่�มไม้้ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นกล้้วยไม้้ดิินหรืือ
อิิงอาศััย เช่่น เอื้้อ� งหนวดพราหมณ์์ (Seidenfadenia mitrata)
เอื้้อ� งโมก (Papilionanthe teres) เอื้้�องกุุหลาบกระเป๋๋าเปิิด
(Aerides falcata) เอื้้อ� งสารภีี (Acampe rigida) กะเรกะร่่อน
ด้้ามข้้าว (Cymbidium bicolor) หมููกลิ้้�ง (Eulophia
andamanensis) หญ้้าเปราะนกน้้อย (Liparis stenoglossa)
เอื้้�องแพนใบกลมปากฝอย (Oberonia cavaleriei) เอื้้�อง
ข้้าวเหนีียว (Calanthe rosea) รองเท้้านารีีเหลืืองปราจีีน
(Paphiopedilum concolor) เป็็นต้้น พรรณไม้้ล้้มลุุก
ชนิิดอื่่�น เช่่น กล้้วยผา (Ensete superbum) ฆ้้องสามย่่าน

4. ป่่าละเมาะเขาสููง (Upper Montane Scrub) เป็็น
สัังคมพืืชที่เ่� ป็็นเอกลัักษณ์์พบเฉพาะบนพื้้�นที่โ่� ล่่งตามสัันเขา
และยอดเขาของภููเขาหิินปููนดอยเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่
ที่่ร� ะดัับความสููงประมาณ ๑,๙๐๐ - ๒,๒๐๐ เมตร สภาพป่่า
ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยไม้้พุ่่�มเตี้้�ยและพืืชล้้มลุุกขึ้้�นตามซอก
หรืือแอ่่งหิินปููนที่่�มีีการสะสมของอิินทรีียวััตถุุ พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
ประกอบด้้วยแท่่งและก้้อนหิินปููนที่แ่� หลมคมขนาดต่่างๆ ไม่่
ปรากฏชั้้�นดิิน สภาพป่่าตามธรรมชาติิดููคล้้ายสวนหิินที่่สร้
� า้ งขึ้้น�
ไม่่มีีไม้้ต้้นที่่�เด่่นชััด นอกจากค้้อเชีียงดาว (Trachycarpus
oreophilus) สููงประมาณ ๓ - ๑๐ เมตร ขึ้้น� กระจััดกระจาย
ห่่างๆ องค์์ประกอบพรรณไม้้ของป่่าละเมาะเขาสููงส่่วนใหญ่่
เป็็นพรรณไม้้เขตอบอุ่่�น หลายชนิิดเป็็นพืืชถิ่น่� เดีียวของไทย
(Endemic Species) กลุ่่�มไม้้พุ่่�ม เช่่น กุุหลาบเวีียงเหนืือ
(Rosa helenae) ไข่่แดง (Cotoneaster franchetii) พิิมพ์์ใจ
(Luculia gratissima var. glabra) หมัักก้้ากดอยสุุเทพ
(Zanthoxylum acanthopodium) ขมิ้้�นต้้น (Mahonia
duclouxiana) กุุหลาบขาวเชีียงดาว (Rhododendron
ludwigianum) ฮ่่อมดอย (Strobilanthes chiangdaoensis)
เหยื่่�อเลีียงผา (Impatiens kerriae) ราชาวดีีหลวง (Buddleja
macrostachya) ไม้้พุ่่�มเกาะอาศััยตามซอกหิินและกิ่่ง� ไม้้ ได้้แก่่
โพอาศััย (Neohymenopogon parasiticus) และสะเภาลม
(Agapetes hosseana) พืืชล้้มลุุกส่่วนใหญ่่เป็็นพรรณไม้้
เขตอบอุ่่�น เช่่น ไข่่ขาง (Senecio craibianus) ฟองหิินเหลืือง
(Sedum susanae) พวงแก้้วเชีียงดาว (Delphinium
siamense) ขาวปั้้�น (Pterocephalodes siamensis)
ดอกหรีี ด เชีี ย งดาว (Gentiana australis) แสงแดง
(Colquhounia coccinea) ปิ่่�นสิินไชย (Leucosceptrum
canum) บััวทอง (Hypericum hookerianum) ชมพููเชีียงดาว
(Pedicularis siamensis) สร้้อยไทรทอง (Silene burmanica)
พิิมสาย (Primula siamensis) เจอราเนีียมเชีียงดาว
(Geranium lambertii subsp. siamense) ว่่านหอม
(Veratrum chiangdaoense) เทีียนน้้อย (Impatiens
musicola) ส้้มกุ้้�งนายพุุด (Begonia puttii) และหญ้้ากระดิ่่ง�
(Campanula pallida) เป็็นต้้น

นิเวศวิทยา

ป่าละเมาะเขาสูง (Upper Montane Scrub) บนดอยเชียงดาว

จากข้้อมููลข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่า่ ระบบนิิเวศเขาหิินปููนนั้้�น
มีีความหลากหลายของพืืชพรรณค่่อนข้้างสููง มีีชนิิดพัันธุ์์�
ที่่น่� า่ สนใจซุุกซ่่อน รอให้้ค้น้ พบอยู่่เ� ป็็นจำำ�นวนมาก การลดลง
อย่่างรวดเร็็วของพื้้�นที่เ่� ขาหิินปููนอัันเกิิดจากการใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่�แบบขาดความตระหนััก จึึงส่่งผลกระทบต่่อความ

หลากหลายทางชีีวภาพอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ การเร่่งดำำ�เนิินการ
สำำ�รวจหรืือการศึึกษาเชิิงลึึกของนัักวิิจััยเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลมา
สนัับสนุนุ แนวทางการอนุุรักั ษ์์และการจััดการพื้้�นที่จึึ่� งมีีความ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ก่่อนที่่สิ่� ง่� มีีชีวิี ติ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั บางชนิิดจะสููญหาย
ไปจากพื้้�นที่่�ตลอดกาล
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�ทางโบราณคดี:

วัฒนธรรมโลงไม้
ศาสตราจารย์์ ดร.รััศมีี ชููทรงเดช
ความสนใจของประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��เพิ่่� งจะเกิิดขึ้้�นในระยะไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�ง
มัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงผจญภััย ในระยะแรกความสนใจนั้้�นอยู่่�ในหมู่่�
� ่�นชมธรรมชาติิ และต้้องการแสวงหาความแปลกใหม่่
นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศที่่ชื่
ในป่่าเขตร้้อนของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แต่่ต่่อมาก็็ได้้รัับความนิิยมจากคนไทย
ยุุคโลกาภิิวััตน์์ที่่�ชื่่�นชมการท่่องเที่่�ยวแบบยั่่�งยืืน คนเหล่่านี้้�จะรัักธรรมชาติิ สายลม
� วถ้ำำ��
และแสงแดด จะเห็็นได้้ว่า่ มีีการจััดทััวร์์ธรรมชาติิมากมาย หรืือมีีหนัังสืือคู่่�มืือการเที่่ย
� นัับว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีอย่่างยิ่่ง
วางเกลื่่�อนท้้องตลาดขณะนี้้� ซึ่่ง
�

โบราณคดี วัฒนธรรม

แนวเทืือกเขาหิินปููนด้้านตะวัันตกของประเทศไทยตั้้�งแต่่
เหนืือจรดใต้้ เป็็นบริิเวณที่่�มัักจะได้้รัับการเยี่่�ยมเยีียนจาก
บุุคคลภายนอกอยู่่�เนืืองๆ นัับตั้้�งแต่่อดีีตจนกระทั่่�งปััจจุุบััน
เป็็นที่่ก� ล่่าวขวััญกัันในหมู่่�ของนัักท่่องเที่่ย� วหรืือนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ว่า่
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน กาญจนบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ และชุุมพร
เป็็นแหล่่งที่่�ขึ้�้นชื่่�อเกี่่�ยวกัับความงดงามตระการตาของถ้ำำ��
อัันเป็็นเสน่่ห์์ที่่�ดึึงดููดผู้้�ที่่�รัักธรรมชาติิทั้้�งหลาย โดยเฉพาะ
ถ้ำำ��ในแม่่ฮ่่องสอนและกาญจนบุุรีีจะได้้รัับความสนใจเป็็น
พิิเศษ นอกเหนืือจากความสวยงามของถ้ำำ��แล้้ว ยัังมีีความ
ลึึกลัับในเรื่่อ� งสมบััติขิ องโกโบริิตั้้ง� แต่่สงครามโลกครั้้ง� ที่่ส� อง
ที่่ผู้� ค้� นต่่างพยายามเสาะหามาเป็็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้้ว
การท่่องเที่่�ยวนี้้�เองเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�เร่่งการทำำ�ลายแหล่่ง
ทรััพยากรถ้ำำ��ในขณะนี้้�
ความจริิงการเปลี่่�ยนแปลง หรืือการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรประเภทถ้ำำ�� เกิิดขึ้้�นเป็็นระยะเวลานาน นัับตั้้�งแต่่
มนุุษย์์เข้้าไปบุุกรุุกธรรมชาติิเพื่่�อการยัังชีีพตั้้�งแต่่หลายหมื่่�น
หลายพัันปีีมาแล้้ว และการทำำ�ลายในปััจจุุบันั นัับวัันจะทวีีความ
รุุนแรงกว่่าในอดีีตหลายเท่่า ไม่่ว่่าจะเป็็นการระเบิิดภููเขา
หิินปููนอย่่างถููกกฎหมายเพื่่�อการอุุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ที่่จั� งั หวััดกาญจนบุุรีี ราชบุุรีี และสระบุุรีี มีีการรายงานว่่าพบ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ (Fossil) และโบราณวััตถุุอยู่่�เป็็นเนืืองๆ
จากเหมืืองต่่างๆ จนแทบจะเป็็นความเคยชิินของผู้้�ที่่�พบ
หรืือผู้้�ที่่�อ่่านข่่าว จึึงทำำ�ให้้คนทั่่�วไปไม่่สนใจกัับการทำำ�ลาย
เท่่าที่่�ควร ส่่วนที่่�จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน การเข้้าไปทำำ�ลาย
สิ่่ง� แวดล้้อมในถ้ำำ�ก็
� เ็ กิิดได้้เช่่นกัันจากธรรมชาติิ เช่่น แผ่่นดิินไหว
การเลื่่�อนตััวของเปลืือกโลก สััตว์์ที่เ่� ข้้าไปคุ้้�ยหาอาหาร หรืือ
มนุุษย์์ที่เ่� ข้้าไปภายในถ้ำำ�� เนื่่�องจากถ้ำำ��ที่แ่� ม่่ฮ่อ่ งสอนเป็็นพื้้�นที่่�
เข้้าไปค่่อนข้้างจะยากลำำ�บาก ทำำ�ให้้ยัังคงพบหลัักฐานทาง
โบราณคดีีจำำ�นวนมากภายในถ้ำำ��
กว่่าหกทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา แหล่่งโบราณคดีีประเภทถ้ำำ��
และเพิิงผามากกว่่า 70 แห่่ง ที่่ซ่� อ่ นตััวอยู่่�ท่่ามกลางแนว
เทืือกเขาที่่สู� งู ชัันในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ได้้ถูกู
ค้้นพบโดยคณะสำำ�รวจชาวไทยและต่่างประเทศ ทำำ�ให้้เสี้้ย� วหนึ่่�ง
ของประวััติศิ าสตร์์ของแม่่ฮ่อ่ งสอนได้้ถูกู เปิิดเผย (รััศมีี ชููทรงเดช
2543; สิิทธิพิ งศ์์ ดิิลกวณิิช และคณะ 2543; Dunkley and
Burch 1986; Gorman 1970, 1971; Grave 1996; Kierman
1986) แม้้ว่า่ การสำำ�รวจทางโบราณคดีีในพื้้�นที่่นี้้� จ� ะไม่่ได้้ทำ�ำ
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อย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีการศึึกษาเฉพาะแหล่่ง และไม่่มีีการศึึกษา
ทั้้ง� บริิเวณอย่่างละเอีียด หลัักฐานทางโบราณคดีีเท่่าที่่มีี� อยู่่�
สามารถบ่่งชี้้ไ� ด้้ว่า่ คนเข้้ามาตั้้�งถิ่่น� ฐานและใช้้ประโยชน์์จาก
พื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอปางมะผ้้าตั้้�งแต่่สมััยก่่อนประวััติศิ าสตร์์แล้้ว
(Gorman 1970; Yen 1977) และมีีร่่องรอยการอยู่่�อาศััยสืืบต่่อมา
จนกระทั่่ง� สมััยปััจจุุบันั (อุุดมลักั ษณ์์ ฮุ่่�นตระกููล 2550)
ในภาคเหนืือ วััฒนธรรมโลงไม้้เป็็นวััฒนธรรมที่่�พบ
จำำ�นวนมากในอำำ�เภอปางมะผ้้า และมีีแบบแผนการฝัังศพที่่�
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเลืือกทำำ�เล “ฮวงจุ้้ย� ” และมีีการเลืือก
ที่่�ฝัังศพอัันแตกต่่างไปจากสัังคมและวััฒนธรรมร่่วมสมััย
ในภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศไทย
หลัักฐานทางโบราณคดีียุุคก่่อนประวััติศิ าสตร์์ “โลงไม้”้
หรืือ “โลงผีีแมน” ได้้เปิิดพรมแดนความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิสััมพัันธ์์กัันระหว่่างมนุุษย์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููง
ในภููมิิประเทศแบบคาสต์์ แสดงถึึงการอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่าง
คน สััตว์์ กัับป่่า ตลอดจนภููมิปัิ ญ
ั ญาเกี่่ย� วกัับการใช้้ทรัพั ยากร
จากป่่าไม้้เมื่่�อประมาณสองพัันกว่่าปีีมาแล้้ว
องค์์ความรู้้�เรื่่�องวััฒนธรรมโลงไม้้นี้้� สามารถใช้้เป็็น
ข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�หรัับการศึึกษาเปรีียบเทีียบรููปแบบของ
โลงไม้้ที่พ�่ บในภููมิภิ าคอื่่น� ๆ ของประเทศไทยได้้ เช่่น เชีียงใหม่่
ลำำ�พููน กาญจนบุุรีี
คำำ�นิิยามและข้้อจำำ�กััดของการศึึกษา
บทความนี้้�นิยิ าม “วััฒนธรรมโลงไม้”้ คืือ ลัักษณะเฉพาะ
ของการปลงศพที่่�พบในพื้้�นที่่�สููงอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััด
แม่่ฮ่อ่ งสอน การปลงศพมีีความโดดเด่่นอยู่่�ตรงที่่ป� ระกอบด้้วย
โลงไม้้ ซึ่่�งมัักจะทำำ�จากไม้้สัักผ่่าครึ่่�งและขุุดส่่วนกลางออก
ส่่วนปลายทั้้�งสองด้้านมีีการแกะสลัักเป็็นรููปต่่างๆ ไม้้ที่�่
ผ่่ า ครึ่่� ง จะประกบกัั น เป็็ น คู่่� และวางบนเสาไม้้ จำำ� นวน
4 - 6 เสา หรืือวางไว้้บนคานภายในถ้ำำ�� ซึ่่�งมัักจะตั้้�งอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งที่่เ� กืือบจะเป็็นยอดของเทืือกเขาหิินปููนในภููมิปิ ระเทศ
แบบคาสต์์ โบราณวััตถุุที่่�พบร่่วมกัับโลงไม้้ ได้้แก่่ ชิ้้�นส่่วน
กระดููกคน หม้้อ และเศษภาชนะดิินเผาเนื้้�อดิินรมควัันลาย
เชืือกทาบ ลููกปััดแก้้ว เครื่่�องมืือสำำ�ริิด และเครื่่�องมืือเหล็็ก
(ดููรายละเอีียดในรััศมีี ชููทรงเดช 2562)
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“โลงผีีแมน” เป็็นคำำ�พื้้�นเมืืองที่่�ชาวบ้้านท้้องถิ่่�นเรีียก
โลงไม้้ที่่�พบตามถ้ำำ��ต่่างๆ ในอำำ�เภอปางมะผ้้า “ผีีแมน”
เป็็นภาษาไทใหญ่่ หมายถึึง “ผีีที่่�โผล่่ขึ้้�นมา” (วิิวััฒน์์
พัันธวุุฒิิยานนท์์ 2541; พิิมุุข ชาญธนะวััฒน์์ 2537)

ประเภทหนึ่่�งของระบบการตั้้�งถิ่่�นฐานเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นข้้อมููล
ที่่�มีีอยู่่�จึึงเป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของระบบการตั้้�งถิ่่�นฐานของ
วััฒนธรรมโลงไม้้เท่่านั้้�น นอกจากนี้้�ยัังไม่่พบหลัักฐานทาง
โบราณคดีีที่่�สมบููรณ์์ (in situ) แหล่่งโบราณคดีีส่่วนใหญ่่
ถููกทำำ�ลายและรบกวนจากทั้้�งคน สััตว์์ และธรรมชาติิ เช่่น
รููปแบบหััวโลงและตััวโลงไม้้มักั มีีสภาพที่่ไ� ม่่สมบูรู ณ์์ แตกหััก
ชำำ�รุุด ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการตีีความทางโบราณคดีี

สำำ�หรับั ข้้อจำำ�กัดั ของการศึึกษาคืือ แหล่่งโบราณคดีีโลงไม้้
เป็็นแหล่่งโบราณคดีีประเภทที่่ฝั� งั ศพหรืือสุุสาน ซึ่่ง� เป็็นเพีียง

วััฒนธรรมโลงไม้้
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รูปที่ ๑ ลักษณะของวัฒนธรรมโลงไม้

1) ภููมิิประเทศหิินปููน
4) หิินกรวดแม่่น้ำำ��ที่่�มีีรอยใช้้งาน
7) หน้้าผา/ตำำ�แหน่่งไว้้ศพ

2) ขวานโลหะเหล็็ก
5) ลููกปััด	
8) เศษหม้้อลายเชืือกทาบ

3) ห่่วงเหล็็ก
6) กระดููกคน
9) โลงไม้้

อายุุสมััยของวััฒนธรรมโลงไม้้
อายุุสมััยของวััฒนธรรมโลงไม้้ มีีอายุุระหว่่าง 2,120 1,250 ปีีมาแล้้ว (พุุทธศตวรรษที่่� 4 - 11) มีีความสำำ�คััญ
ต่่อความเข้้าใจพััฒนาการทางสัังคมและวััฒนธรรมของ
คนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�สููง การจััดลำำ�ดัับอายุุสมััยของวััฒนธรรม
โลงไม้้นั้้�น ได้้จากผลการกำำ�หนดอายุุทางวิิทยาศาสตร์์ด้้วย
วิิธีีคาร์์บอน 14 ทั้้�งวิิธีีการปกติิ (Convention) และวิิธีี

AMS (Accelerator Mass Spectrometry) โดยคณะวิิจััย
จากหลายโครงการนำำ�มาใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการเทีียบรููปแบบ
หััวโลงที่่�พบจากการสำำ�รวจและขุุดค้้นในการศึึกษาเรื่่�อง
โครงการมนุุษย์์ก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์กับั พลวััตทางวััฒนธรรม
บนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน (รััศมีี
ชููทรงเดช และคณะ 2564)

โบราณคดี วัฒนธรรม

สภาพแวดล้้อมในอดีีต
ผลการศึึ ก ษาวงปีี ไ ม้้ จ ากไม้้ ปัั จ จุุ บัั น และโลงไม้้
(นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์ 2550) ทำำ�ให้้ทราบว่่า สภาพป่่าไม้้
สมััยนั้้�นมีีสภาพไม่่แตกต่่างจากปััจจุุบััน กล่่าวคืือในพื้้�นที่่�
อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ปกคลุุมไปด้้วยป่่าไม้้
นานาชนิิด คืือบริิเวณพื้้�นที่่�ลุ่่�มและที่่�ราบ ปกคลุุมด้้วยป่่า
เบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ที่่�มีีไม้้สัักอุุดม
สมบููรณ์์ บางพื้้�นที่่ที่� มีีส
่� ภาพดิินที่่ไ� ม่่สมบูรู ณ์์อาจพบป่่าเต็็งรััง
(Dry Dipterocarp Forest) ประปราย บริิเวณที่่�มีีพื้้�นที่่�สููง
ขึ้้น� ไปจากป่่าเบญจพรรณปกคลุุมด้้วยป่่าสนเขาแทรกอยู่่�กัับ
ป่่าเต็็งรััง (Pine Mixed Dry Dipterocarp Forest) และ
บริิเวณยอดเขาสููงจะพบป่่าดิิบเขา (Hill Evergreen Forest)
ช่่วงเวลานั้้�นคืือ ประมาณ 2,500 ปีีมาแล้้ว สภาพ
ภููมิิอากาศมีีความร้้อนเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากการถอยร่่นของ
ธารน้ำำ��แข็็ง เกิิดการละลายตััวของน้ำำ��แข็็งบริิเวณขั้้�วโลก
เขตหนาว และเขตอบอุ่่�น ทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ทะเลเพิ่่�มสููงขึ้้�น
น้ำำ��ได้้แผ่่เข้้าปกคลุุมแผ่่นดิินในเขตร้้อนชื้้น� และเขตศููนย์์สูตู ร
พื้้�นที่่ที่� ลึ่� กึ เข้้าไปในแผ่่นดิินอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงน้้อยมาก
แต่่การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ชััดเจนอาจพบในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล
เนื่่�องจากการเพิ่่�มสููงขึ้้�นของระดัับน้ำำ��ทะเล อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อ
ระดัับน้ำำ��ทะเลสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดการระเหยน้ำำ��มากขึ้้�น ดัังนั้้�น
บริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ลึึกเข้้ามาในแผ่่นดิินจะมีีปริิมาณฝนที่่�มาก
และอุุณหภููมิิอุ่่�นขึ้้�น สภาพภููมิิอากาศเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้บริิเวณ
เส้้นศููนย์์สููตรปกคลุุมไปด้้วยป่่าฝนและป่่าดิิบชื้้�น (Moist
Evergreen Forest) ส่่วนบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�สููงขึ้้�นมาจาก
บริิเวณเส้้นศููนย์์สููตรจะปกคลุุมไปด้้วยป่่าผลััดใบ เพราะ
ได้้รับั อิิทธิพิ ลจากปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่น้� อ้ ยลง ยกเว้้นบริิเวณพื้้�นที่่�
บนยอดเขาสููงๆ ซึ่่ง� จะพบป่่าสนและป่่าดิิบเขา พัันธุ์์�พืืชเหล่่านี้้�
เป็็นพัันธุ์์�พืืชในเขตอบอุ่่�นที่่�มีีการกระจายตััวอยู่่�แล้้วตั้้�งแต่่
สมััยไพลสโตซีีน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพป่่าไม้้หรืือสิ่่�งแวดล้้อมของ
พื้้�นที่่�อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน โดยรวมแล้้ว
การเปลี่่ย� นแปลงจากปััจจััยธรรมชาติิยังั ไม่่ปรากฏชััดเจนนััก
เนื่่�องจากสภาพอากาศค่่อยๆ เปลี่่ย� นแปลงทีีละน้้อย และใช้้
ระยะเวลานาน ดัังนั้้�นสภาพป่่าที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอาจ
พบได้้จากแนวเชื่่�อมต่่อของป่่าไม้้ โดยป่่าไม้้ที่่�อยู่่�ในสภาพ
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หนาวเย็็นขยัับตััวสููงขึ้้�น ในทางตรงข้้าม สภาพป่่าดิิบชื้้�น
มีีการขยายตัั ว แผ่่ อ อกมากขึ้้� น ปัั จ จัั ย ที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ซึ่่� ง ทำำ� ให้้
สภาพแวดล้้อม โดยเฉพาะป่่าไม้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
ชััดเจน คืือ กิิจกรรมของมนุุษย์์
การใช้้ทรััพยากรป่่าไม้้ในช่่วงเวลานั้้�นถููกใช้้ทั้้�งที่่�เป็็น
เนื้้�อไม้้ เช่่น การทำำ�โลงไม้้ และพื้้�นที่่� โดยเฉพาะการบุุกเบิิก
พื้้�นที่่�ป่่าเพื่่�อป้้องกัันอัันตรายจากสััตว์์ป่่า หรืือเตรีียมพื้้�นที่่�
เพื่่�อการเกษตร หรืือตั้้�งหมู่่�บ้้าน แต่่ป่่าไม้้ยัังคงมีีความอุุดม
สมบููรณ์์อยู่่�มาก และมีีการทดแทนตามธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้�จาก
สภาพภููมิิประเทศที่่�เป็็นภููเขาสููงและมีีพื้้�นที่่�ราบน้้อยจึึงอาจ
เป็็นอุุปสรรคข้้อหนึ่่�งในการตััดไม้้บริิเวณพื้้�นที่่�ที่�่อยู่่�ห่่างไกล
จากชุุมชน และเครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้ในอดีีตยัังไม่่มีีประสิิทธิภิ าพ
พอที่่�จะตััดไม้้ได้้ในปริิมาณมากเหมืือนเช่่นสมััยต่่อมาที่่�มีี
เลื่่�อย หรืือเลื่่�อยไฟฟ้้า รวมทั้้�งระบบการชัักลากและขนส่่ง
คน
นััทธมน ภู่่�รีีพัฒ
ั น์์พงศ์์, คงคา สุุริยิ ฉาย นัักมานุุษยวิิทยา
กายภาพได้้สังั เคราะห์์ผลงานวิิจัยั ที่่ผ่� า่ นมา (นััทธมน ภู่่�รีพัี ฒ
ั น์์พงศ์์,
คงคา สุุริิยฉาย 2559ก: 219-230) ไม่่พบหลัักฐาน
กะโหลกศีีรษะที่่สมบู
� รู ณ์์ แต่่ได้้พบชิ้้น� ส่่วนของกะโหลกด้้านบน
จากถ้ำำ�� ยาป่่าแหน 1 มีีรููปร่า่ งค่่อนข้้างยาวเมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับคนไทยปััจจุุบััน และกะโหลกจากถ้ำำ��ผาแดงน้ำำ��ลาง
บ้้านลููกข้้าวหลาม มีีลัักษณะปานกลางถึึงค่่อนข้้างสั้้�น
ด้้านหลัังกว้้างและมน ซึ่่�งเป็็นลัักษณะที่่�เหมืือนกัับคนไทย
ปััจจุุบััน ส่่วนฟัันหน้้าเป็็น Shovel Shape ซึ่่�งเป็็นลัักษณะ
บ่่งชี้้ป� ระการหนึ่่�งของมองโกลอยด์์ (Mongoloid) จากการวััด
รููปร่่างของฟััน พบว่่ามีีลัักษณะจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม Sundadont
หรืือกลุ่่�มชาวเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ฟัันมีีความกว้้าง
ใกล้้เคีียงกัับฟัันคนไทยภาคเหนืือ มีีความหนาใกล้้เคีียงกัับ
ฟัันของคนไทยปััจจุุบันั และคนก่่อนประวััติศิ าสตร์์โคกพนมดีี
(รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ 2546) นอกจากนี้้� การศึึกษา
โดยการนำำ�ฟัันไปสกััดดีีเอ็็นเอ (DNA) เพื่่�อวิิเคราะห์์ว่่าเป็็น
กลุ่่�มคนใด ปรากฏว่่าได้้ผลออกมาเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือกลุ่่�มแรก
มีีดีีเอ็็นเอ (DNA) เหมืือนกัับกลุ่่�มลััวะและชาวไทยวน
(มอญ-เขมร) กลุ่่�มที่่�สอง มีีดีีเอ็็นเอ (DNA) คล้้ายกัับกลุ่่�ม
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ชาติิพันั ธุ์์�ลีีซอและมููเซอในปััจจุุบันั (ฉััตรชััย ฉิ่่น� ไพศาล, พััชรีย์ี ์
วิิชยานุุวััติิ และรััศมีี ชููทรงเดช 2547) ซึ่่�งเพิ่่�งอพยพ
โยกย้้ายถิ่่�นฐานเข้้ามาอยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�เมื่่�อกว่่า
200 ปีี ขณะเดีียวกัันผลงานวิิจัยั ดีีเอ็็นเอใหม่่จากถ้ำำ��ผีีแมน
โลงลงรัั ก ทำำ� ให้้ ท ราบว่่ า มีีประชากรที่่� มีีดีี เอ็็ น เอของ
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทยปััจจุุบัันและเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ในปััจจุุบััน (วิิภูู กุุตะนัันท์์ 2563)

กะโหลกศีีรษะและกระดููกทั่่�วไปบ้้างเล็็กน้้อย เช่่น โรคเนื้้�องอก
ของกระดููก หรืือลัักษณะของกระดููกอัักเสบ แต่่ส่่วนใหญ่่
มัักเป็็นร่่องรอยของโรคที่่�ไม่่รุุนแรงถึึงชีีวิิต

สำำ�หรัับสุุขภาพของคนในวััฒนธรรมโลงไม้้นั้้�น โดย
ส่่วนใหญ่่สภาพร่่างกายของคนน่่าจะแข็็งแรง พบว่่ามัักจะ
ใช้้แรงงานหรืือออกกำำ�ลัังที่่�ส่่วนแขนและมืือมาก เนื่่�องจาก
พบร่่องรอยกล้้ามเนื้้�อยึึดเกาะที่่�ชััดเจนกว่่าคนในปััจจุุบััน
เป็็นอย่่างมาก นอกจากนี้้�ยัังพบร่่องรอยของโรคปรากฏบน

ผลการศึึ ก ษาโรคภัั ย ไข้้ เ จ็็ บ จากแหล่่ ง โบราณคดีี
วััฒนธรรมโลงไม้้ โดยรวมพบว่่าร่่องรอยของพยาธิิสภาพ
แบ่่งออกได้้เป็็น 4 ลัักษณะคืือ 1) โรคที่่�อาจเกิิดจากการ
บาดเจ็็บ 2) โรคที่่�อาจเกิิดจากการขาดสารอาหารบางชนิิด
3) โรคที่่�อาจเกิิดจากภาวะความเครีียดจากการดำำ�รงชีีวิิต
และ 4) โรคที่่�ไม่่ทราบสาเหตุุที่�่แน่่ชััด อาจเป็็นผลมาจาก
ความผิิดปกติิของการสร้้างเซลล์์กระดููกในตััวบุุคคลนั้้�น
(นััทธมน ภู่่�รีีพัฒ
ั น์์พงศ์์, คงคา สุุริยิ ฉาย 2559ก, 2559ข)

รููปที่่� 2 ชิ้้�นส่่วนโครงกระดููกและเศษภาชนะดิินเผาที่่�พบในแหล่่งโบราณคดีีวััฒนธรรมโลงไม้้ที่่�ถููกทำำ�ลายโดยรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์
(ที่่�มาของภาพ: โครงการปฏิิสััมพัั นธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์และสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้� นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน)

โบราณคดี วัฒนธรรม

ผลการศึึกษาของการกระจายตััวของโลงไม้้ รููปแบบ
หััวโลง ขนาดของโลง และพื้้�นที่่แ� ละลัักษณะการจััดวางโลงไม้้
ที่่�พบจากการสำำ�รวจและการขุุดค้้น ทำำ�ให้้สามารถกำำ�หนด
เขตวััฒนธรรม (Culture Area) แบบแผนการกระทำำ�ของ
การปลงศพ (Style) และรููปแบบของการปลงศพ (Mortuary
Practice) ที่่�มีีการวางโลงศพไว้้ที่่�ถ้ำำ��ตามหน้้าผาต่่างๆ ว่่า

เป็็นสิ่่�งที่่�ปฏิิบััติิถ่่ายทอดเรีียนรู้้�และยอมรัับร่่วมกัันภายใน
กลุ่่�มชนเดีียวกัันที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณลุ่่�มน้ำำ�� ลาง ลุ่่�มน้ำำ��ของ
ลุ่่�มน้ำำ��แม่่ละนา และกึ๊๊ดส
� ามสิิบบนพื้้�นที่่สู� งู ของอำำ�เภอปางมะผ้้า
ทั้้�งในด้้านเทคโนโลยีีการตั้้�งถิ่่น� ฐาน ความเชื่่อ� รวมทั้้�งประเพณีี
การปลงศพ การดำำ�รงชีีพ และสัังคม

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบหัวโลงของโลงไม้จำ�นวน 12 แบบ พบในพื้ นที่อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภููมิิปััญญาด้้านเทคโนโลยีี
เทคโนโลยีีดั้้�งเดิิมของ “วััฒนธรรมโลงไม้้” จำำ�แนก
ได้้เป็็น 3 ประเภทใหญ่่ๆ คืือ โบราณวััตถุุที่�่เกี่่�ยวกัับ
อาหารการกิิน เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ และเครื่่�องประดัับ (รััศมีี
ชููทรงเดช 2562)
ภาชนะดิินเผา โบราณวััตถุุประเภทภาชนะดิินเผา
เนื้้�อดิินลายเชืือกทาบขููดขีดี รููปทรงหม้้อขนาดต่่างๆ ชาม ถ้้วย
������������������������������

ส่่วนก้้นภาชนะบางใบมีีร่่องรอยเขม่่าสีีดำำ� แสดงว่่า ภาชนะ
ดิินเผาที่่�ใช้้ในการฝัังศพเป็็นภาชนะหุุงต้้ม เช่่น หม้้อที่่�ใช้้ใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันของผู้้�ตายหรืือครอบครััวผู้้�ตาย และบางใบ
มีีการทำำ�ขึ้�้นมาใหม่่เพื่่�อใช้้เฉพาะพิิธีีกรรมฝัังศพ ลัักษณะ
รููปแบบเนื้้�อและเทคโนโลยีีการผลิิตของภาชนะดิินเผา
ไม่่ซับั ซ้้อน โดยการขึ้้น� รููปแบบแป้้นหมุุน สีีของภาชนะดิินเผา
ที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันบ่่งบอกว่่า ภาชนะถููกเผาในอุุณหภููมิิ
315

316

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ค่่อนข้้างต่ำำ�� อาจกล่่าวโดยสรุุปว่่าภาชนะเหล่่านี้้�ผลิิตขึ้้�นมา
ใช้้ภายในท้้องถิ่่�น นอกจากนี้้�ภาชนะดิินเผายัังเป็็นหลัักฐาน
ทางอ้้อมว่่า กลุ่่�มชนนี้้�รู้้�จักั การหุุงต้้มและทำำ�อาหารให้้สุกุ ก่่อน
รัับประทาน ภาชนะอีีกประเภทที่่�พบคืือ ภาชนะทำำ�ด้้วยไม้้
แล้้วเคลืือบด้้วยยางรััก

ลููกปััดแก้้วและลููกปััดกระดููกที่่�ใช้้เป็็นเครื่่�องประดัับสำำ�หรัับ
ตกแต่่งเรืือนร่่างของผู้้�ตายในระหว่่างมีีชีีวิติ และเมื่่�อตาย
การทำำ�โลงไม้้
พบว่่า มีีการถ่่ายทอดความรู้้�เทคโนโลยีีการทำำ�โลงไม้้
ในกลุ่่�มสัังคม เพราะมีีหลัักฐานการเตรีียมคััดเลืือกไม้้ ขนาด
ของไม้้ การทำำ�โลงและสลัักหััวโลงซึ่่ง� เป็็นงานที่่มีี� ความประณีีต
และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความชำำ�นาญในงานช่่างไม้้เป็็นอย่่างดีี
ไม้้ที่นำ�่ ำ�มาใช้้ทำำ�โลงส่่วนใหญ่่ มีีรอยแตกจำำ�นวนน้้อย แสดงว่่า
เตรีียมไม้้โดยกานไม้้ทิ้้�งไว้้ก่่อน การกานไม้้คืือการควั่่�นรอบ
ลำำ�ต้้นของต้้นไม้้เพื่่�อตััดท่่อลำำ�เลีียงน้ำำ��เพื่่�อให้้ต้้นไม้้ค่่อยๆ
คายน้ำำ��ออกมาและตายในที่่�สุุด ทำำ�ให้้ไม้้ที่่�นำำ�มาทำำ�โลง
เนื้้�อไม่่แตก ส่่วนเทคนิิคการทำำ�โลงพบว่่า 1 โลงประกอบด้้วย
ฝา 2 ฝา ฝาบนและฝาล่่าง มาจากต้้นไม้้ต้้นเดีียวกััน
(นาฏสุุดา ภููมิจำิ ำ�นงค์์ 2550) ส่่วนการตกแต่่งโลง รอยถาก
ที่่�พบภายในและภายนอกของโลงแสดงว่่า มีีเครื่่�องโลหะ
ใช้้แล้้ว นอกจากนี้้� ชุุมชนวััฒนธรรมโลงไม้้ยังั มีีความสามารถ
ในการแกะสลัักไม้้ด้้วย และพบว่่ามีีการใช้้ยางรัักและ
ยางไม้้ทาบนโลงไม้้ ทั้้�งเพื่่�อเคลืือบโลงและตกแต่่งโลงด้้วย
(กิิตติิคุณ
ุ จัันทร์์แย้้ม 2559; พิิพัฒ
ั น์์ กระแจะจัันทร์์ 2550;
นุุชนภางค์์ ชุุมดีี 2542)

รูปที่ ๓ ภาชนะดินเผาเนื้อดินก้นกลม หม้อที่ใช้แล้วถูกนำ�ไป
เป็นของเซ่นไหว้ (ที่มาของภาพ: โครงการปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง
มนุษย์กอ
่ นประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สง
ู ในอำ�เภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

เครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้ประจำำ�วันั ได้้แก่่ เครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้
โลหะที่่พ� บเป็็นเครื่่อ� งมืือเหล็็ก เช่่น ห่่วงเหล็็ก ขวานด้้ามสั้้�น
และสิ่่ว� เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงานช่่างไม้้ ขวานด้้ามสั้้�น
เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่มีีน้ำ
� �หนั
ำ� กั เบาใช้้ในการตกแต่่งถากไม้้ให้้เข้้ารููป
ส่่วนสิ่่�วเป็็นเครี่่�องมืือขนาดเล็็กที่่�สำ�คั
ำ ัญในการใช้้เจาะเดืือย
หรืือรููต่่างๆ โลงไม้้ที่�่พบส่่วนมากมีีการทำำ�หรืือแกะสลัักที่่�
ละเอีียดประณีีต แสดงให้้เห็็นว่่าเทคโนโลยีีเกี่่�ยวกัับงานไม้้
คงจะมีีความซัับซ้้อนทีีเดีียว
ส่่วนเครื่่�องประดัับ ได้้แก่่ โบราณวััตถุุสำำ�ริิด เช่่น ห่่วง
คล้้ายตุ้้�มหูู กำำ�ไลสำำ�ริิด กระดิ่่�งสำำ�ริิด นอกจากนี้้�ยัังพบ

รูปที่ ๔ โลงไม้ ที่มี หั ว โลงรู ป แบบต่ า ง ๆ ถู ก นำ � มาวางไว้
ภายในถ้ำ�บ่อไคร้ เป็นสุสานของครอบครัว (ที่มาของภาพ:
โครงการโบราณคดีบนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน)

โบราณคดี วัฒนธรรม

การทอผ้้า
ผลการศึึกษาของวอกััญญา ณ หนองคาย (2559:
359) พบว่่า จากตััวอย่่างที่่�พบจากถ้ำำ�ผีี
� แมนโลงลงรััก
การทอผ้้าใช้้เส้้นใยจากต้้นป่่านกััญชงทำำ�เส้้นด้้าย และ
นำำ�มาทอด้้วยกี่่�ขนาดเล็็ก (แบบห้้างหลััง) อุุปกรณ์์ไม้้กี่่�
ทำำ�จากไม้้สััก ไม้้รััก และไม้้รััง
กระบวนการทำำ�เป็็นผ้้า ต้้องผ่่านการลอกเปลืือกออก
แล้้วนำำ�เส้้นใยออกมาทำำ�เป็็นเส้้นแล้้วจึึงนำำ�มาใช้้ทอเป็็นผืืนผ้้า
แสดงให้้เห็็นถึึงภููมิิปััญญาในการรู้้�จัักเลืือกสรรวััตถุุดิิบ
สำำ�หรับั การทอผ้้า เนื่่�องจากกััญชงเป็็นพืืชที่มีี่� เส้้นใยที่่เ� หนีียว
จึึงเหมาะสำำ�หรัับการนำำ�มาใช้้ทำำ�ทอเป็็นผืืนผ้้า
จากตััวอย่่างผ้้าพบว่่า มีีรููปแบบการทอที่่เ� รีียกว่่า การทอ
ขััดธรรมดา (Plain Weave) คืือ การทอโดยใช้้เส้้นด้้ายป่่านยืืน
1 ชุุด เส้้นด้้ายป่่านพุ่่�ง 1 ชุุด สอดขััดแบบขึ้้�นหนึ่่�งลงหนึ่่�ง
ใช้้ตะกอเพีียง 2 ตะกอ สืืบด้้ายยืืนตะกอละเส้้นสลัับกััน
เวลายกตะกอหรืือสัับตะกอ ด้้ายยืืนหมู่่�หนึ่่�งจะขึ้้�น อีีกหมู่่�
จะลง เปิิดเป็็นช่่องให้้ด้้ายพุ่่�งสอดเข้้าไปได้้ เมื่่�อกระทบ
ให้้แน่่นจะขััดกัับด้้ายยืืนเป็็นมุุมฉาก ซึ่่�งวิิธีีการทอลายขััด
ธรรมดา เป็็นการทอที่่�ง่่ายที่่�สุุดและไม่่ซัับซ้้อน อาจมีีขนาด
หน้้าผ้้ากว้้างประมาณ 12 - 17.5 นิ้้�ว
เครื่่�องจัักสาน
เครื่่อ� งจัักสานที่่พ� บ ทำำ�จากวััสดุปุ ระเภทไม้้ไผ่่และหวาย
พบจำำ�นวนน้้อยมาก เป็็นเศษกระจััดกระจายภายในถ้ำำ�ผีี
� แมน
โลงลงรััก เครื่่อ� งจัักสานเป็็นเส้้นตอกที่่ทำ� ำ�จากไม้้ไผ่่และหวาย
ซึ่่�งเป็็นพืืชที่่�เติิบโตทั่่�วไปในป่่าเบญจพรรณ
เทคนิิคการทำำ�เครื่่อ� งจัักสานขึ้้น� ลายเป็็นการขััดลายสอง
ซึ่่�งเป็็นลายพื้้�นฐานสำำ�หรัับการทอ ทำำ�ให้้ทราบว่่าคนโบราณ
มีีภููมิิปััญญาเรื่่�องการทำำ�เครื่่�องจัักสานแล้้ว
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รูปที่ ๕ เครื่องจักสานที่พบจากการขุดค้นภายในคูหา A1
ถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก (ที่มาของภาพ: โครงการปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง
มนุษย์กอ
่ นประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบนพื้ นที่สง
ู ในอำ�เภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

การตั้้�งถิ่่�นฐาน
จากผลการสำำ�รวจและขุุดค้้น พบรููปแบบของการตั้้�ง
ถิ่่�นฐานประเภทเดีียวคืือ สุุสาน ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันยัังไม่่สามารถ
จะยืืนยัันรููปแบบการตั้้�งถิ่่�นฐานของวััฒนธรรมโลงไม้้ได้้ว่่า
มีีประเภทใดบ้้าง โดยเฉพาะแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยหรืือหมู่่�บ้้าน
หรืือไร่่นา ซึ่่�งสัันนิิษฐานเปรีียบเทีียบกัับแหล่่งโบราณคดีี
ร่่วมสมััยในภาคเหนืือพบว่่า ส่่วนใหญ่่จะตั้้�งถิ่่�นฐานบริิเวณ
ที่่ร� าบริิมน้ำ��ำ ที่่ร� าบหุุบเขา สัันเขา เป็็นต้้น การใช้้พื้้น� ที่่ภ� ายใน
ถ้ำำ��หรือื เพิิงผาจะไม่่ใช้้เป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััยถาวร แต่่ใช้้เป็็นที่่ฝั� งั ศพ
หรืือพื้้�นที่่�ประกอบพิิธีีกรรมของครอบครััวและชุุมชน (รััศมีี
ชููทรงเดช 2562)
ลัักษณะการเลืือกทำำ�เลสำำ�หรัับสุุสาน มัักจะเป็็นถ้ำำ�ที่
� �่
อยู่่�ลึึกเข้้าไปในหน้้าผา หรืือบนเทืือกเขาหิินปููน ในตำำ�แหน่่ง
ที่่�สููงเกืือบถึึงยอดเขา ซึ่่�งมัักสััมพัันธ์์กัับแอ่่งหลุุมยุุบ ทำำ�ให้้
มองเห็็นทััศนีียภาพได้้กว้้างไกล หรืือถ้ำำ��มีีความพิิเศษ เช่่น
ถ้ำำ��ลอด เป็็นถ้ำำ��ที่ยั่� งั มีีน้ำำ�� ใต้้ดินิ ไหลอยู่่� ทำำ�เลที่่พ� บโลงจะซ่่อนอยู่่�
ภายในคููหาด้้านใน เช่่น แหล่่งโบราณคดีีถ้ำำ��จ่่าโบ่่ ลัักษณะ
แบบนี้้�เปรีียบเสมืือนได้้กัับการเลืือกฮวงจุ้้�ยในปััจจุุบััน
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่ ูกเลือกเป็นสถานที่ปลงศพ
รูปที่ ๖ ถ้ำ�ลอด อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวอย่างลักษณะของถ้ำ�ทีถ
(ที่มาของภาพ: โครงการโบราณคดีบนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

รูปที่ ๗ การเลือกทำ�เลฝังศพที่มองเห็นทัศนียภาพกว้างไกล
ถ้ำ�โลงยักษ์ อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ที่มา
ของภาพ: โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สง
ู ในอำ�เภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

การเลืือกพื้้�นที่่ใ� นการจััดวางโลงไม้้ จำำ�แนกตามข้้อมููล
ที่่สำ� �ำ รวจพบได้้ 8 รููปแบบ ตามเกณฑ์์ที่เ�่ ชิิดศักั ดิ์์� ตรีีรยาภิิวัฒ
ั น์์
(2542: 140-146) ได้้เคยเสนอไว้้ 6 รููปแบบ โดยเพิ่่�ม
รููปแบบใหม่่อีีก 2 รููปแบบ ได้้แก่่ ถ้ำำ��โล่่งเปิิดกว้้าง และเพิิงผา
ลัักษณะของพื้้�นที่่�ที่�่เลืือกในการปลงศพคืือ ถ้ำำ�� ขนาดเล็็ก
ถ้ำำ��ที่่�มีีโพรงกว้้าง ถ้ำำ�ที่
� �่มีีโถงถ้ำำ�� ขนาดใหญ่่ ถ้ำำ��ที่�่มีีโถงกว้้าง
และอัับแสง ถ้ำำ�� โถงยาว ถ้ำำ��โล่่งเปิิดกว้้าง ถ้ำำ��ที่มีีคู
�่ หู าซัับซ้้อน
และเพิิงผา ส่่วนใหญ่่จะเป็็นถ้ำำ�ที่
� อ่� ยู่่�ในระดัับความสููงประมาณ
50 - 200 เมตรจากพื้้�นดิิน หรืือ 620 - 920 เมตรจาก
ระดัับทะเลปานกลาง (เชิิดศัักดิ์์� ตรีีรยาภิิวััฒน์์ 2542:
141) และมัักจะไม่่มีีภููเขาบดบัังทััศนีียภาพข้้างหน้้าเมื่่�อ
มองออกจากถ้ำำ�� ทำำ�ให้้สามารถเห็็นสภาพแวดล้้อมโดยรอบ
ได้้อย่่างกว้้างไกล ถ้ำำ��ที่เ�่ ลืือกไว้้โลงไม้้มักั เป็็นถ้ำำ��แห้้ง ในกรณีีที่่�
เป็็นถ้ำำ��ที่มีีน้ำ
่� �ำ� ไหลอยู่่� โลงไม้้จะถููกวางไว้้ในบริิเวณที่่แ� ห้้งและ
มิิดชิิด เช่่น ถ้ำำ�� ลอด ถ้ำำ��ผาแดง

โบราณคดี วัฒนธรรม

่ ูกเลือกเป็นสุสานในวัฒนธรรมโลงไม้
รูปที่ ๘ รูปแบบของถ้ำ�ทีถ

C = Coffin
0

0.5

1

1.5

2

2.5

SCALE 1 : 10

รูปที่ ๙ แผนผังการกระจายตัวของโลงไม้ภายในคูหา A1 สุสานครอบครัว ถ้ำ�ผแ
ี มนโลงลงรัก (ที่มาของภาพ: โครงการปฏิสัมพั นธ์
ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องส่อน)
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ความเชื่่�อและประเพณีีการปลงศพ
มีีการตกทอดความเชื่่อ� ต่่อๆ กัันมาเป็็นระยะเวลาหลาย
ร้้อยปีีคืือ ความเชื่่�อเรื่่�องผีีบรรพบุุรุุษ กลุ่่�มคนในวััฒนธรรม
โลงไม้้ไม่่เผาศพหรืือฝัังศพในที่่ร� าบหรืือเนิิน พิิธีกี รรมเกี่่ย� วกัับ
ความตายในวััฒนธรรมนี้้� จะฝัังศพตามถ้ำำ�ที่
� ่�มีีหน้้าผาเรีียบ
และอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�เกืือบจะถึึงยอดเขาหรืือเทืือกเขานั้้�นๆ
มีีการเลืือกทำำ�เลและลัักษณะของสถานที่่�ในการฝัังศพ
ถ้้าไม่่เป็็นที่่มิ� ดชิ
ิ ดิ เร้้นลัับ ก็็ต้อ้ งเป็็นที่่ซึ่่� ง� ยากแก่่การเข้้าถึึง
ลัักษณะประเพณีีการปลงศพเป็็นรููปแบบซ้ำำ��ที่พ�่ บทั่่�วไป
ในอำำ�เภอปางมะผ้้า มีีการวางโลงไม้้ 4 แบบใหญ่่ๆ คืือ วาง
พาดบนเสาไม้้ วางบนพื้้�น วางมุุมถ้ำำ�� และวางบนคานพาด
หลืืบหิิน พร้้อมกัับมีีของเซ่่นที่่�ฝัังร่่วม โลงไม้้แต่่ละโลงจะมีี
การบรรจงแกะสลัักหััวโลงเป็็นรููปแบบต่่างๆ จำำ�นวน 12
รููปแบบหลััก

วิิถีีชีีวิิตการดำำ�รงชีีพ
วิิถีีชีีวิิตของคนในวััฒนธรรมโลงไม้้เป็็นสิ่่�งที่่�เรายัังมีี
ความรู้้�น้้อยอยู่่�มาก เนื่่�องจากแทบจะไม่่เจอหลัักฐานใดๆ ที่่�
บอกถึึงเรื่่อ� งการดำำ�รงชีีพโดยตรง อย่่างไรก็็ดีี การพบเศษข้้าว
บนเครื่่�องมืือสำำ�ริิดและกระดููกสุุนััขที่่�ถ้ำำ��ปางคาม (สุุภาพร
นาคบััลลัังก์์, 2540) ทำำ�ให้้อาจจะสัันนิิษฐานเบื้้�องต้้นได้้ว่า่
คนใน “วััฒนธรรมโลงไม้้” นอกจากจะล่่าสััตว์์ เก็็บของป่่า
แล้้ว คนเหล่่านี้้�อาจจะรู้้�จัักเพาะปลููกและเลี้้�ยงสััตว์์ เช่่น หมูู
สุุนััข ด้้วย นอกจากนี้้�การใช้้ไม้้สัักทำำ�โลงศพ การใช้้รััก การ
ทอผ้้า ทำำ�เครื่่อ� งจัักสานจากไม้้ไผ่่ แสดงว่่าอาจจะมีีกิิจกรรม
การดำำ�รงชีีพที่่เ� กี่่ย� วกัับป่่าไม้้ มีีความสััมพันั ธ์์ที่ใ่� กล้้ชิดกั
ิ บั ป่่า
รู้้�จัักคััดเลืือกใช้้ทรััพยากรป่่าไม้้เป็็นอย่่างดีี (รััศมีี ชููทรงเดช
2559; อธิิวััฒน์์ วััฒนพิิทัักษ์์สกุุล 2563)

สำำ�หรับั การปลงศพนั้้�นเป็็นการฝัังศพครั้้ง� ที่่� 2 มีีผู้เ้� คย
เสนอความเห็็นเกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ข� องโลงไม้้เช่่น ศาสตราจารย์์
นายแพทย์์สุุด แสงวิิเชีียร เสนอว่่าโลงไม้้ที่�่พบในจัังหวััด
กาญจนบุุรีเี ป็็นที่่บ� รรจุุกระดููกเป็็นประเพณีีการฝัังศพครั้้ง� ที่่� 2
(สุุด แสงวิิเชีียร 2529) หลัักฐานทางโบราณคดีีจากถ้ำำ��
ผีีแมนโลงลงรัักพบว่่า โลงไม้้ใช้้เป็็นที่่�ฝัังศพครั้้�งที่่� 1 และ
ครั้้ง� ที่่� 2 (รััศมีี ชููทรงเดช 2562) และมีีอาหารเซ่่นไหว้้ เช่่น
หมูู ไก่่ สุุนััข และชะมด พร้้อมกัับข้้าวของเครื่่�องใช้้ส่่วนตััว
(อติิวััฒน์์ วััฒนพิิทัักษ์์สกุุล 2563)
รูปที่ ๑๑ กรามหมูเลี้ยงเป็นอาหารเซ่นที่พบจากการขุดค้น
ที่แหล่งโบราณคดีถ้ำ�ผแ
ี มนโลงลงรัก (ที่มาของภาพ: โครงการ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

สัังคม
เครืือญาติิ: โคตรตระกููล

รูปที่ ๑๐ การฝังศพครั้งที่ ๑ ที่ฝังทั้งร่างภายในโลงไม้ในคูหา
A1 ที่ ถ้ำ � ผี แ มนถ้ำ � โลงลงรั ก (ที่ ม าของภาพ: โครงการ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
บนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

รููปแบบและความหลากหลายของหััวโลง 12 แบบ
อาจจะแสดงถึึงตำำ�แหน่่งทางสัังคมในแนวระนาบคืือ มีีความ
หลากหลายของกลุ่่�มครอบครััวที่่�อาศััยในอำำ�เภอปางมะผ้้า
ในช่่วงเวลาต่่างๆ และสืืบทอดประเพณีีการฝัังศพ รัักษา
รููปแบบหลัักของหััวโลงไว้้ แต่่ก็็มีีการดััดแปลงเพิ่่�มเติิม

โบราณคดี วัฒนธรรม

รายละเอีียดที่่แ� ตกต่่างไปจากแบบเดิิมบ้า้ ง ลัักษณะดัังกล่่าว
น่่าจะเป็็นเรื่่อ� งของความนิิยมเฉพาะช่่วงเวลา (รััศมีี ชููทรงเดช
2562; รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ 2564)
ส่่วนตำำ�แหน่่งทางสัังคมแนวดิ่่�งและสถานภาพทาง
สัังคมของเจ้้าของโลงไม้้แต่่ละแบบนั้้�นแสดงว่่าน่่าจะมีีการ
จััดลำำ�ดับั บุุคคลสำำ�คัญ
ั ของครอบครััวหรืือสายตระกููล เพราะ
มีีการพบโลงรููปแบบเดีียวกัันทั้้�งขนาดกลางและขนาดใหญ่่
หากเป็็นความนิิยมเฉพาะขนาดใหญ่่ในบางช่่วงเวลาก็็
น่่าจะพบโลงขนาดใหญ่่ทั่่�วทั้้�ง 4 ลุ่่�มน้ำำ��ในปริิมาณที่่�มาก
พอสมควร เป็็นที่่น่� า่ สัังเกตว่่าโลงขนาดใหญ่่มักั จะพบบริิเวณ
ลุ่่�มน้ำำ��ของ เช่่น ถ้ำำ��โลงยัักษ์์ในลุ่่�มน้ำำ��ของ พบโลงขนาดใหญ่่
รููปแบบ 1A จำำ�นวน 7 ชิ้้น� หรืือประมาณ 4 โลงหรืือถ้ำำ��ชันั โลง
ในลุ่่�มน้ำำ��ของเช่่นกััน พบโลงขนาดใหญ่่รููปแบบ 1A จำำ�นวน
6 ชิ้้�นหรืือประมาณ 3 โลง หรืือแหล่่งโบราณคดีีถ้ำำ�ผีีซึ่่
� �ง
ขุุดค้น้ โดยเชสเตอร์์ กอร์์มันั พบโลงรููปแบบ 1A จำำ�นวน 2 ชิ้้น�
หรืือ 1 โลง ลัักษณะของสุุสานทั้้�งสามแห่่งเป็็นโพรงกว้้าง
แสงสว่่างเข้้าถึึง สููงจากระดัับทะเลปานกลางประมาณ 800
เมตร โลงขนาดใหญ่่เหล่่านี้้�ถูกู จััดวางไว้้บนเสาและคาน
แหล่่ ง โบราณคดีีเพิิ ง ผาบ้้ า นไร่่ ตั้้� ง อยู่่�ที่่� ลุ่่�มน้ำ�ำ� ลาง
เป็็นพื้้�นที่่�สุุสานที่่�แตกต่่างจากลุ่่�มน้ำำ��ที่�่อื่่�นอย่่างเด่่นชััด คืือ
เป็็นสุุสานเปิิดโล่่งที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด และมีีรููปแบบหััวโลง 4 แบบ
คืือ 1A, 1B, 2A และ 2C สัันนิิษฐานว่่าสุุสานนี้้�น่า่ จะเป็็นที่่ตั้้� ง�
ของกลุ่่�มครอบครััวที่่�มีีความสำำ�คััญในบริิเวณลุ่่�มน้ำำ��นี้้�
ส่่วนระดัับสัังคมของวััฒนธรรมโลงไม้้น่า่ จะเป็็นชนเผ่่า
ที่่�ยัังมีีความแตกต่่างทางสัังคมบ้้าง แต่่การแบ่่งชนชั้้�นยััง
ไม่่ชััดเจน เพราะหลัักฐานขนาดโลงไม้้ที่่�พบจำำ�นวนไม่่มาก
การแกะสลัักหััวโลงก็็ไม่่ได้้หรูหู รา มีีลวดลายที่่แ� ตกต่่างไปจาก
โลงไม้้ขนาดกลางหรืือเล็็ก และของเซ่่นศพก็็ไม่่แตกต่่าง
ไปจากโลงขนาดอื่่�นๆ นอกจากนี้้�ยัังไม่่มีีความหลากหลาย
ของของเซ่่นศพนััก ส่่วนใหญ่่จะเป็็นของที่่ใ� ช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั
มีีร่่องรอยการใช้้งานทั้้�งสิ้้�น เช่่น มีีเขม่่าติิดก้น้ ภาชนะดิินเผา
ของเหล่่านี้้�เมื่่�อผู้้�ใช้้ตายก็็ถืือว่่าตายตามเจ้้าของ ของมีีค่่า
ที่่ม� าจากต่่างถิ่่�นมีีปริิมาณที่่น้� อ้ ยมาก แสดงว่่า ความเข้้มข้น้
ในการปฏิิสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มคนจากภายนอกยัังไม่่มากนััก
หากพิิจารณาจากจำำ�นวนของโลงไม้้ที่พ�่ บจากแหล่่งโบราณคดีี
สัันนิิษฐานว่่ามีีประชากรไม่่หนาแน่่น อย่่างไรก็็ดีี การทำำ�โลงไม้้
������������������������������

แสดงว่่าสัังคมนี้้�มีีช่า่ งที่่ชำ� ำ�นาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะช่่างไม้้
และช่่างสลัักไม้้
เครืือญาติิ: ครอบครััว
หลัักฐานทางโบราณคดีีจากการขุุดค้น้ แหล่่งโบราณคดีี
ถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก ได้้เพิ่่�มเติิมและยืืนยัันข้้อสัันนิิษฐาน
เกี่่� ย วกัั บ สถานที่่� ฝัั ง ศพของครอบครัั ว จากข้้ อ มูู ล ที่่� เ ป็็ น
โครงกระดููกและโบราณวััตถุุประเภทต่่างๆ กลุ่่�มสัังคมที่่พ� บ
จากแหล่่ ง โบราณคดีี แสดงว่่ า ถ้ำำ�� อาจถูู ก ใช้้ เ ป็็ น สุุ ส าน
ของครอบครััว เนื่่�องจากผลการวิิเคราะห์์โครงกระดููกจาก
แหล่่งโบราณคดีีพบว่่า มีีโครงกระดููกของชาย-หญิิงหลายวััย
มาฝัังอยู่่�ในที่่เ� ดีียวกััน มีีอายุุตั้้ง� แต่่เด็็กแรกเกิิด วััยรุ่่�น หนุ่่�มสาว
จนถึึงวััยกลางคน จำำ�นวนถึึง 121 คน นอกจากนี้้�ผลการ
กำำ�หนดอายุุคาร์์บอน 14 พบว่่าสุุสานจากคููหาต่่างๆ ถููกใช้้
5 ระยะ ระหว่่าง 2060±30 ถึึง 1636±44 ปีีมาแล้้ว
หรืือพุุทธศตวรรษที่่� 4 - 11 ครอบคลุุมเวลาประมาณ 424 ปีี
หากค่่าอายุุเฉลี่่�ยของผู้้�ตายประมาณ 25 - 35 ปีี สามารถ
ประมาณการได้้ว่า่ มีีการฝัังศพของคนประมาณ 16 - 12 รุ่่�น
การทราบอายุุที่่�ละเอีียดมีีความสำำ�คััญอย่่า งยิ่่�ง สำำ�หรัับ
การทำำ�ความเข้้าใจพััฒนาการทางสัังคมและวััฒนธรรมใน
วััฒนธรรมโลงไม้้ สามารถเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการอนุุมาน
ว่่า แหล่่งโบราณคดีีในวััฒนธรรมโลงไม้้แต่่ละแหล่่งอาจจะ
มีีการใช้้พื้้�นที่่�ที่่�ยาวนานต่่อเนื่่�องหลายช่่วงเวลา ไม่่ใช่่เพีียง
แค่่ช่่วงเวลาสั้้�นๆ (รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ 2564)
ช่่างฝีีมืือ
สำำ�หรับั หลัักฐานแสดงเรื่่อ� งช่่างฝีีมือื โครงกระดููกคนที่่�
ศึึกษาโดยนััทธมน ภู่่�รีีพััฒน์์พงศ์์ (2550) ศึึกษาหลัักฐาน
ของชิ้้น� ส่่วนของกระดููกจากแหล่่งโบราณคดีีวััฒนธรรมโลงไม้้
พบว่่าร่่องรอยการเกาะของกล้้ามเนื้้�อที่่พ� บบนกระดููกส่่วนแขน
ฝ่่ามืือและนิ้้�วมืือ แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มคนในวััฒนธรรมโลงไม้้นี้้�
คงทำำ�กิิจกรรมบางอย่่างที่่�ต้้องใช้้แรงจากแขน ฝ่่ามืือ และ
นิ้้�วมืือค่่อนข้้างหนัักเป็็นประจำำ�สม่ำ�ำ� เสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ยกหรืือแบกของหนััก การพลิิกแขนและฝ่่ามืือคว่ำำ�ห
� งาย
การกางและหุุบนิ้้�ว การกำำ�และคลายนิ้้�วมืือ เป็็นต้้น และจะ
ต้้องทำำ�ซ้ำ��ำ ๆ บ่่อยๆ เป็็นประจำำ�และทำำ�อยู่่�เป็็นเวลานานๆ
จึึงจะเกิิดร่่องรอยเช่่นนี้้�ให้้เห็็นบนกระดููกอย่่างชััดเจนได้้
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ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการทำำ�งานไม้้ และแกะสลัักโลงไม้้ อาจจะเป็็น
กิิจกรรมอย่่างหนึ่่�งของชุุมชนก่่อนประวััติิศาสตร์์ และยัังมีี
งานฝีีมือื อื่่น� ๆ เช่่น ภาชนะดิินเผา ผ้้า และอุุปกรณ์์การทอผ้้า
โลงไม้้ เส้้นใยสีีดำำ�เคลืือบยางไม้้ ที่่อ� าจจะสััมพันั ธ์์กับั เพศสภาพ
ในสัังคม (ชนม์์ชนก สััมฤทธิ์์� 2559; รััศมีี ชููทรงเดช
2557)

หลัักฐานทางโบราณคดีีที่่เ� ป็็นของฝัังร่่วมกัับศพพบว่่า
มีีลัักษณะที่่เ� หมืือนกััน ได้้แก่่ เศษภาชนะดิินเผาลายเชืือกทาบ
แบบต่่างๆ เครื่่�องมืือเหล็็กแสดงให้้เห็็นว่่า เป็็นวััตถุุทาง
วััฒนธรรมที่่นิ� ยิ มใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั และกิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับ
เศรษฐกิิจการดำำ�รงชีีพของชุุมชน โดยโบราณวััตถุุเหล่่านี้้�
น่่าจะผลิิตขึ้้�นใช้้และแลกเปลี่่�ยนกัันภายในชุุมชนท้้องถิ่่�น
ส่่วนสิ่่�งของอื่่�นๆ เช่่น ลููกปััด หรืือสำำ�ริิดอาจจะเป็็นวััตถุุที่่�
แลกเปลี่่ย� นกัับชุุมชนภายนอก โดยแลกเปลี่่ย� นกัับของจากป่่า
เพราะปริิมาณของแหล่่งที่่�พบมีีจำำ�นวนน้้อยมาก ดัังนั้้�นจึึง
น่่าจะไม่่ใช่่สิ่่ง� ของที่่ทุ� กุ คนในสัังคมมีีหรืือผลิิตได้้ทุกุ ครอบครััว

รูปที่ ๑๒ ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้เคลือบรักสีดำ� และไม้ทอผ้า
พบจากการสำ�รวจภายในถ้ำ�ผแ
ี มนโลงลงรัก อำ�เภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮอ
่ งสอน บ่งบอกว่าวัฒนธรรมโลงไม้มีช่างเฉพาะทาง
(ที่ ม าของภาพ: โครงการปฏิสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ ก่ อ น
ประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

สรุุป
ผลการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์หลักั ฐานทางโบราณคดีี
จากการสำำ�รวจและขุุดค้น้ ในภาพรวม พบว่่า ตำำ�แหน่่งและการ
กระจายตััวของแหล่่งโบราณคดีี รููปแบบของการปลงศพ
และรููปแบบหััวโลงแสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มชนก่่อนประวััติศิ าสตร์์
ที่่อ� าศััยอยู่่�ในปางมะผ้้ามีีความสััมพันั ธ์์กันั มีีความเชื่่อ� ประเพณีี
และโลกทััศน์์เกี่่ย� วกัับความตายร่่วมกััน มีีความนิิยมในการ
ทำำ�โลงขนาดต่่างๆ จากไม้้เนื้้�อดีี เช่่น ไม้้สััก และแกะสลััก
ตกแต่่งหััวโลงในรููปแบบต่่างๆ อัันเป็็นส่่วนประกอบของ
พิิธีีกรรมฝัังศพของคนในวััฒนธรรมเดีียวกััน

ดัังนั้้�นจึึงอาจจะสัันนิิษฐานว่่ากลุ่่�มชนก่่อนประวััติศิ าสตร์์
ที่่�อาศััยอยู่่�ในปางมะผ้้าน่่าจะมีีความสััมพัันธ์์กัันและจััดอยู่่�
ในวััฒนธรรมเดีียวกััน ความหนาแน่่นของแหล่่งโบราณคดีี
โดยเฉพาะพื้้�นที่่�อำำ�เภอปางมะผ้้าและจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
หลัักฐานทางโบราณคดีีแสดงว่่า กลุ่่�มชนนี้้�น่่าจะมีีการ
ตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�ในเทืือกเขาสููงอัันสลัับซัับซ้้อน มีีการแบ่่งพื้้�นที่่�
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในหน้้าที่่ที่� แ่� ตกต่่างกััน เช่่น ใช้้พื้้น� ที่่ภ� ายในถ้ำำ��
เป็็นที่่ฝั� งั ศพ แหล่่งที่่อ� ยู่่�อาศััยของชุุมชนอาจจะอยู่่�ตามบริิเวณ
หุุบเขาแคบๆ ที่่อุ� ดมสมบู
ุ
รู ณ์์หรือื เชิิงเขาหรืือสัันดอยที่่ใ� กล้้กับั
แหล่่งน้ำำ�� อาจกล่่าวได้้ว่า่ กลุ่่�มชนนี้้�น่า่ จะเป็็นคนที่่คุ้้�� นเคยกัับ
การใช้้ชีวิี ติ ในที่่สู� งู เป็็นอย่่างดีี การมีีทรััพยากรธรรมชาติิ เช่่น
ป่่าไม้้สัักที่่�อุุดมสมบููรณ์์ สััตว์์ป่่า แร่่ธาตุุ และวััตถุุดิิบอื่่�นๆ
จากป่่า น่่าจะเป็็นปััจจััยทางเศรษฐกิิจที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับการ
เลืือกตั้้�งถิ่่�นฐานกระจััดกระจายในเทืือกเขาสููงที่่�โดดเดี่่�ยว
และห่่างไกลจากชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ที่่�บนพื้้�นราบ
ข้้อแนะนำำ�สำำ�หรัับการพบแหล่่งโบราณคดีี
1. ห้้ามเคลื่่�อนย้้ายโบราณวััตถุุใดจากตำำ�แหน่่งเดิิม
2. ถ่่ายภาพรวม และรายละเอีียดของโบราณวััตถุุแต่่ละ
ประเภท พร้้อมกัับวาดภาพร่่างระบุุตำำ�แหน่่งที่่พ� บภายในถ้ำำ��
3. แจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของกรมศิิลปากรที่่�ใกล้้กัับพื้้�นที่่�
ของท่่าน เพื่่�อจะได้้เข้้าสำำ�รวจและบัันทึึกข้้อมููลร่่วมกััน ระบุุ
ตำำ�แหน่่งหรืือ GPS ลงในแผนที่่�

โบราณคดี วัฒนธรรม

รูปที่ ๑๓ ภาพของหลักฐานทางโบราณคดีภายในถ้ำ�ผีแมนโลงลงรักที่ถูกเก็บโดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ทำ�ให้หลักฐานปะปนกัน
ไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่งเดิม จึงยากแก่การตีความ (ที่มาของภาพ: โครงการปฏิสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อมบนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

หมายเหตุุ:
- เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านเวลาและจำำ�นวนหน้้า บทความนี้้�เรีียบเรีียงจากเนื้้�อหาที่่�ตััดตอนบางส่่วนจากหนัังสืือ
วััฒนธรรมโลงไม้้ไทยในบริิบทอาเซีียน และรายงานการวิิจััยที่่�เขีียนโดยผู้้�เขีียน เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรม
โลงไม้้ในอำำ�เภอปางมะผ้้า ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเสนอข้้อมููลเกี่่ย� วกัับวััฒนธรรมโลงไม้้ในจัังหวััดอื่่น� ๆ ประเทศจีีน และเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ได้้ หากผู้้�อ่่านท่่านใดสนใจรายละเอีียด กรุุณาดููได้้จากหนัังสืือในบรรณานุุกรม
- ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณ นางสาวธนพร ธรรมจิิตาเจริิญ นายช่่างศิิลป์์ กรมทรััพยากรธรณีี ผู้้�แต่่งรููปภาพผัังการกระจาย
ตััวของโลงไม้้ ถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก ให้้เห็็นชััดเจนขึ้้�น

������������������������������

323

324

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

บรรณานุุกรม

กิิตติิคุณ
ุ จัันทร์์แย้้ม ๒๕๕๙ “การศึึกษาเปรีียบเทีียบการใช้ย้ างรัักในวััฒนธรรมโลงไม้.้ ” ใน รััศมีี ชููทรงเดช (บรรณาธิิการ). การปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่าง
มนุุษย์์ก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์กับั สิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน. เอกสารประกอบการประชุุมวิชิ าการโครงการ
การปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์กับั สิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๒๗ - ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙: ๓๙๙-๔๑๕.
ฉััตรชััย ฉิ่่�นไพศาล, พััชรีีย์์ วิิชยานุุวััติิ และรััศมีี ชููทรงเดช ๒๕๔๗ การวิิเคราะห์์ลำำ�ดัับนิิวคลิิโอไทด์์จากไมโตคอนเดรีียของโครงกระดููกโบราณใน
แหล่่งโบราณคดีีที่่�สููงในปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. กรุุงเทพมหานคร: สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ.
ชนม์์ชนก สััมฤทธิ์์� ๒๕๕๙ “เพศสภาพจากแหล่่งโบราณคดีีถ้ำ�ำ� ผีีแมนโลงลงรััก.” ใน รััศมีี ชููทรงเดช (บรรณาธิิการ). การปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างมนุุษย์์
ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. เอกสารประกอบการประชุุมวิิชาการโครงการการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๒๗ - ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙: ๔๑๗-๔๓๗.
เชิิดศัักดิ์์� ตรีีรยาภิิวััฒน์์ ๒๕๔๒ “การเลืือกพื้้�นที่่�ฝัังศพของวััฒนธรรมโลงไม้้” ใน ทรััพยากรถ้ำำ�� เอกสารประกอบการประชุุมวิิชาการ โครงการ
สำำ�รวจและการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลถ้ำำ�� จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. โรงแรมรอยััลซิิตี้้� กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๔ - ๕ สิิงหาคม ๒๕๔๒: ๑๔๐-๑๔๖.
นััทธมน ภู่่�รีีพัฒ
ั น์์พงศ์์, คงคา สุุริยิ ฉาย ๒๕๕๐ รายงานวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์ โครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่สู� งู ในเขตอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ระยะที่่�สอง (เล่่มที่่� ๓: ด้้านมานุุษยวิิทยากายภาพ-โครงกระดููกคน). เสนอต่่อสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย.
๒๕๕๙ก “จิ๊๊ก� ซอว์์ชิ้้น� ใหม่่: “คนโบราณ” ในวััฒนธรรมโลงไม้้ (ถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก)” ใน รััศมีี ชููทรงเดช (บรรณาธิิการ). การปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างมนุุษย์์
ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. เอกสารประกอบการประชุุมวิิชาการโครงการการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๒๗ - ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙: ๒๑๙-๒๓๐.
๒๕๕๙ข “บัันทึึกแห่่งชีีวิิต: ภาพสะท้้อนสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของคนโบราณในวััฒนธรรมโลงไม้้จากร่่องรอยบนกระดููก” ใน รััศมีี ชููทรงเดช
(บรรณาธิิการ). การปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน.
เอกสารประกอบการประชุุมวิชิ าการโครงการการปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์กับั สิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร. กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๒๗ - ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙: ๒๓๑-๒๕๒.
นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์ และคณะ ๒๕๕๐ รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์ โครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในเขตอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ระยะ
ที่่�สอง (เล่่มที่่� ๕: ด้้านวงปีีไม้้และสิ่่�งแวดล้้อมโบราณ). เสนอต่่อสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย.
นุุชนภางค์์ ชุุมดีี ๒๕๔๒ “มุุมมองผ่่านโลงไม้้ผ่่านวััตถุุทางวััฒนธรรม.” ใน ทรััพยากรถ้ำำ�� เอกสารประกอบการประชุุมวิชิ าการ โครงการสำำ�รวจและ
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลถ้ำำ�� จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. โรงแรมรอยััลซิิตี้้� กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๔ - ๕ สิิงหาคม ๒๕๔๒: ๑๑๙-๑๒๗.
พิิพัฒ
ั น์์ กระแจะจัันทร์์ ๒๕๕๐ “หลัักฐานโลงไม้ที่้ แ่� หล่่งโบราณคดีีเพิิงผาบ้้านไร่่.” ใน รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ. รายงานวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์ โครงการ
โบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในเขตอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ระยะที่่�สอง (เล่่มที่่� ๒: ด้้านโบราณคดีี). เสนอต่่อสำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการวิิจััย.
พิิมุุข ชาญธนะวััฒน์์ ๒๕๓๗ “เรื่่�องบอกเล่่าเกี่่�ยวกัับผีีแมนที่่�แม่่ฮ่่องสอน.” สยามอารยะ. ปีีที่่� ๓, ฉบัับที่่� ๒๖ (กุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม ๒๕๓๗):
๓๓-๓๕.
รััศมีี ชููทรงเดช ๒๕๔๓ รายงานฉบัับสมบููรณ์์โครงการสำำ�รวจและจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ด้้านโบราณคดีี เล่่มที่่� ๔.
เสนอต่่อสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)
๒๕๕๗ก “งานช่่างฝีีมือื ในยุุคเหล็็กของวััฒนธรรมโลงไม้้บนพื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน.” ดำำ�รงวิิชาการ ๑๓, ๑ (มกราคม มิิถุุนายน ๒๕๕๗): ๗๓-๑๐๖.
๒๕๕๙ “สัังคมและวััฒนธรรมวััฒนธรรมโลงไม้้ที่่�ถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก.”ใน รััศมีี ชููทรงเดช (บรรณาธิิการ). การปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อน
ประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. เอกสารประกอบการประชุุมวิิชาการโครงการการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๒๗ - ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙: ๒๙๗-๓๒๒.
๒๕๖๒	วััฒนธรรมไม้้ไทยในบริิบทของอาเซีียน. กรุุงเทพฯ: จรััลสนิิทวงศ์์การพิิมพ์์.
๒๕๖๓ คน สััตว์์ สิ่่�งของ: ภาพสะท้้อนสัังคมและวััฒนธรรมจากถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก. รััศมีี ชููทรงเดช, บรรณาธิิการ. ใน โบราณคดีีก่่อนไท(ย)บน
พื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. กรุุงเทพฯ: เรืือนแก้้ว. หน้้า ๓๑-๖๓.
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รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ ๒๕๔๖ คน วััฒนธรรมและสภาพแวดล้้อมโบราณบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. เอกสารประกอบ
การประชุุมวิิชาการโครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร กรุุงเทพฯ. วัันที่่�
๒๐ - ๒๑ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๔๖.
๒๕๖๔ รายงานฉบัับสมบููรณ์์กลุ่่�มวิิจัยั เมธีีวิจัิ ยั อาวุุโส สกว. เรื่่อ� งโครงการมนุุษย์์ก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์กับั พลวััตทางวััฒนธรรมบนพื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอ
ปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. ภาพรวม เล่่มที่�่ ๑ และภาพรวมด้้านโบราณคดีีเล่่มที่�่ ๒. เสนอต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม (สกสว.).
วอกััญญา ณ หนองคาย ๒๕๕๙ “ฟั่่�น ทอ: หััตถกรรมประจำำ�ชีีวิิต.” ใน รััศมีี ชููทรงเดช (บรรณาธิิการ). การปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อน
ประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. เอกสารประกอบการประชุุมวิิชาการโครงการการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
กรุุงเทพฯ. วัันที่่� ๒๗ - ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๕๙: ๓๗๓-๓๙๘.
วิิภูู กุุตะนัันท์์ ๒๕๖๓ ดีีเอ็็นเอไมโทคอนเดรีียของคนโบราณปางมะผ้้า: โบราณจริิงหรืือไม่่. รััศมีี ชููทรงเดช, บรรณาธิิการ. ในโบราณคดีีก่่อนไท(ย)
บนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน. กรุุงเทพฯ: เรืือนแก้้ว. หน้้า ๒๘๑-๒๕๕.
วิิวััฒน์์ พัันธวุุฒิิยานนท์์ ๒๕๔๔ “ปริิศนาถ้ำำ�� ผีีแมน ปริิศนามนุุษย์์.” ใน คนนอก. กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์กรุุงเทพ: ๑๗๔-๒๑๖.
สุุด แสงวิิเชีียร ๒๕๒๙ เรื่่�องก่่อนประวััติิศาสตร์์ของประเทศไทย. กรุุงเทพฯ: อมริินทร์์การพิิมพ์์.
สุุภาพร นาคบััลลัังก์์ ๒๕๔๐ “หลัักฐานมนุุษย์์ยุุคโลหะที่่�ถ้ำำ��ผีีแมน”. รายงานทููลเกล้้าถวายสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เนื่่�องในวโรกาสเสด็็จฯ เป็็นการส่่วนพระองค์์ ทอดพระเนตรนิิทรรศการที่่�ถ้ำ�ป
ำ� างคาม วัันที่่� ๔ มีีนาคม ๒๕๔๐.
สิิทธิิพงศ์์ ดิิลกวณิิช และคณะ ๒๕๔๓ รายงานฉบัับสมบููรณ์์รายงานฉบัับสมบููรณ์์โครงการสำำ�รวจและจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�จั
� ังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน. เสนอต่่อสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย สกว.
อติิวััฒน์์ วััฒนะพิิทัักษ์์สกุุล ๒๕๖๓ หลากพัันธุ์์�: ฟัันและกระดููกโบราณของสััตว์์บนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า สมััยไพลสโตซีีนตอนปลายถึึง
โฮโลซีีน. รััศมีี ชููทรงเดช, บรรณาธิิการ. ใน โบราณคดีีก่่อนไท(ย)บนพื้้�นที่่สู� งู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน. กรุุงเทพฯ: เรืือนแก้้ว.
หน้้า ๑๔๑-๑๖๓.
อุุดมลัักษณ์์ ฮุ่่�นตระกููล ๒๕๕๐ รายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์ โครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ระยะที่่�สอง
(เล่่มที่่� ๖: การศึึกษาชาติิพัันธุ์์�วรรณนาทางโบราณคดีี). เสนอต่่อสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย.
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

แหล่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ถ้ำ�เขาหลวง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ถ้ำ�ในฐานะของพิ พิ ธภัณฑสถาน

ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
ศาสตราจารย์์ ดร.รััศมีี ชููทรงเดช
กระแสความสนใจของสัังคมเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ได้้พุ่่� งขึ้้�นสููงเป็็นอย่่างยิ่่�งในปีี พ.ศ. 2562
� มีีเหตุุการณ์์การติิดอยู่่�ภายในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย ของ
นัับตั้้�งแต่่เมื่่อ
� ตััวและแสวงหาความรู้้�ทั่ว
ทีีมฟุุ ตบอลหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� ทำำ�ให้้สาธารณชนตื่่น
่� ไป
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในมิิติิต่่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้้านธรณีีวิิทยา ระบบน้ำำ��ใต้้ดิินภายในถ้ำำ�� ฯลฯ
� เ่� ผยแพร่่ในหมู่่ส
� วกัับถ้ำำ�ที่
� วกัับธรณีีวิิทยา
อย่่างไรก็็ดีี ความรู้้�เกี่่ย
� าธารณชน มัักเป็็นข้้อมููลเกี่่ย
ภููมิิศาสตร์์ และทรััพยากรธรรมชาติิ ส่่วนถ้ำำ�� จากมุุมมองทางด้้านศิิลปวััฒนธรรม
ยัังเป็็นมุุมมองที่่�ไม่่ค่่อยเป็็นที่่�รัับรู้้�อย่่างกว้้างขวางในสื่่�อสาธารณะเท่่าใดนััก ในทาง
โบราณคดีี ถ้ำำ��เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยพัักพิิงแห่่งแรกของโลก และเป็็นแหล่่งสััญลัักษณ์์ทาง
ความเชื่่�อของชุุมชนท้้องถิ่่�นจากอดีีตถึึงปััจจุุบััน
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บทความนี้้� นำำ� เสนอความรู้้�เกี่่� ย วกัั บ ถ้ำำ�� ในฐานะ
พิิพิิธภััณฑสถานทางวััฒนธรรมของมนุุษยชาติิที่่�บัันทึึก
เหตุุการณ์์เรื่่�องราวของมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อมในอดีีตโดย
สัังเขป เพื่่�อให้้เกิิดการส่่งผ่่านความรู้้�สู่่�สาธารณชนนอกระบบ
การศึึกษา ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต และการจััดการ
ทรััพยากรถ้ำำ�ที่
� จำ่� ำ�เป็็นต้้องตระหนัักถึึงความเข้้าใจความหมาย
จากมิิติทิ างศิิลปวััฒนธรรมด้้วย อัันจะทำำ�ให้้เกิิดการอนุุรักั ษ์์
อย่่างยั่่�งยืืนสืืบไป

ระบบนิิเวศบกกัับนิิเวศป่่าชายเลน พบความหลากหลายของ
จุุลินิ ทรีีย์แ์ ละจุุลินิ ทรีีย์ชนิ
์ ดิ ใหม่่ของโลกจำำ�นวนถึึง 200 ชนิิด
แสดงให้้เห็็นถึึงความอุุดมสมบูรู ณ์์ของระบบนิิเวศภายในถ้ำำ��
และการเปลี่่ย� นแปลงของสิ่่�งแวดล้้อม ข้้อมููลนี้้�มีีความสำำ�คัญ
ั
ต่่ อ การบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ�� เพื่่� อ สร้้ า งแนวปฏิิ บัั ติิ สำำ�หรัั บ
นัักท่่องเที่่�ยววิิถีีใหม่่ (สวทช. 2564)

ความสำำ�คััญของถ้ำำ��ในฐานะของ
มรดกธรรมชาติิ

ปััจจุุบัันประเด็็นเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิอากาศ
เป็็นเรื่่อ� งที่่ไ� ด้้รับั ความสนใจเป็็นอย่่างสููงในบริิบทสากลและ
ประเทศไทย แต่่ความสำำ�คััญของถ้ำำ�ที่
� ่�มัักไม่่ค่่อยเป็็นที่่�รู้้�จััก
ของสาธารณชน คืือ ถ้ำำ�� เป็็นพิิพิิธภััณฑสถานทางธรรมชาติิ
ที่่�บัันทึึกวััฏจัักรของภููมิิอากาศในระยะยาวและระยะสั้้�น
นัักวิิทยาศาสตร์์ได้้ศึกึ ษาวงปีีของหิินงอกหิินย้้อย ทำำ�ให้้ทราบ
ถึึงสภาพภููมิิอากาศในอดีีตและปััจจุุบััน เช่่น ผลงานวิิจััย
เรื่่อ� งศัักยภาพของหิินงอกทางภาคเหนืือของประเทศไทยใน
การสร้้างภููมิอิ ากาศในอดีีต จากตััวอย่่างหิินงอกที่่ถ้ำ� �น้ำ
ำ� �ำ� จาง
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน จากการศึึกษาวงเจริิญเติิบโตของหิินงอก
ภายในถ้ำำ��เพื่่�อกำำ�หนดค่่าอายุุ และใช้้ค่่าไอโซโทปเสถีียร
ของออกซิิเจน-18 พบว่่าหิินงอกมีีวงในการเจริิญเติิบโต
387 วง ทำำ�ให้้ทราบอายุุระหว่่าปีี ค.ศ. 1622 - 2008 และ
ค่่าไอโซโทปเสถีียรของออกซิิเจน-18 ได้้บันั ทึึกความแปรปรวน
ของภููมิอิ ากาศที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการนำำ�พาความร้้อนและความชื้้�น
จากแอ่่งน้ำำ�อุ่่�
� นในมหาสมุุทรเขตอิินโด-แปซิิฟิกิ มายัังบริิเวณ
ภาคเหนืือของประเทศไทย อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ความชื้้�นและฝน (โชติิกา เมืืองสง 2559: 115-128)

ก่่อนที่่�จะพููดถึึงความสำำ�คััญของถ้ำำ�� ในมุุมมองด้้าน
วััฒนธรรม ผู้้�เขีียนคิิดว่่าจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ที่่�นำำ�มาสู่่�ความเกี่่�ยวข้้องกัับมนุุษย์์ทั้้�งในอดีีต
และปััจจุุบััน ถ้ำำ�� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของภููมิิประเทศแบบคาสต์์
โดยเฉพาะคาสต์์หิินปููน และมีีความสำำ�คััญต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต
และระบบนิิเวศวิิทยาเป็็นอย่่างยิ่่ง� โดยสรุุปอย่่างสัังเขปได้้ ดัังนี้้�
ต้้นกำำ�เนิิดของแหล่่งน้ำำ��
ถ้ำำ��เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบภููมิิประเทศแบบคาสต์์ ที่่�มีี
ระบบน้ำำ��ใต้้ดิินภายในโพรงถ้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นแหล่่งต้้นกำำ�เนิิดของ
ลำำ�น้ำ�ส
ำ� าขาย่่อย อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งสำำ�คัญ
ั สำำ�หรับั คน สััตว์์ และ
พืืชในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน เช่่น ดอยหลวงเชีียงดาว จัังหวััด
เชีียงใหม่่ เป็็นต้้นน้ำำ��ของแม่่น้ำ��ำ แม่่ปิงิ ผู้้�คนในอดีีตมีีภููมิปัิ ญ
ั ญา
ว่่า ถ้ำำ��คืือแหล่่งอุุปโภคบริิโภคที่่�สำำ�คััญ
แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์และพืืช
นัักชีีววิิทยาพบว่่า มีีสััตว์์หลายชนิิดที่อ�่ าศััยอยู่่�ภายในถ้ำำ��
เช่่น ค้้างคาว หนูู ยุุง งูู แมลง ปลา ปูู หอย กุ้้�ง ฯลฯ และพืืช
เช่่น จุุลิินทรีีย์์ เฟิิร์์น รา ฯลฯ ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ของสััตว์์และพืืช แสดงให้้เห็็นถึึงความอุุดมสมบูรู ณ์์ของระบบ
นิิเวศในถ้ำำ��และนอกถ้ำำ��
ตััวอย่่างผลงานวิิจัยั ของสำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) เช่่น ถ้ำำ��เล สเตโกดอน ใน
อุุทยานธรณีีโลกสตููล จัังหวััดสตูลู ซึ่่ง� เป็็นถ้ำำ��บกที่่อ� ยู่่�ระหว่่าง
������������������������������������������������

แหล่่งบัันทึึกวััฏจัักรของภููมิิอากาศ

แหล่่งบัันทึึกการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิประเทศ
ถ้ำำ��เป็็นหลัักฐานทางธรณีีวิิทยาที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�ช่่วยอธิิบาย
การเปลี่่�ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะภููมิิประเทศ เช่่น การ
ศึึกษาตะกอนร่่วนภายในถ้ำำ��ผีีแมนโลงลงรััก อำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน โดยวิิธีวิี เิ คราะห์์จุลุ สััณฐาน แร่่วิทิ ยา และ
เนื้้�อตะกอน พบว่่ามีีตะกอนต่่างจากตะกอนของภููมิปิ ระเทศ
แบบคาสต์์ภายนอกถ้ำำ�� บ่่งบอกว่่า ก่่อนที่่�คนจะเข้้ามาใช้้ถ้ำำ��
เป็็นที่่�ฝัังศพภายในถ้ำำ�� มีีร่่องรอยอิิทธิิพลของน้ำำ��ไหลเข้้ามา
ในถ้ำำ��ช่ว่ งแรก และปริิมาณน้ำำ�� ลดลงเป็็นตะกอนน้ำำ�นิ่่
� ง� ที่่อ� าจจะ
เกิิดจากการเปลี่่ย� นแปลงของภููมิอิ ากาศ เช่่น ปริิมาณน้ำำ��ฝน
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ลดลง หรืือการยกตััวของถ้ำำ�� ทำำ�ให้้น้ำำ��ใต้้ดิินลดลง ส่่งผลให้้
เกิิดการทัับถมตะกอนขึ้้�น หลัักฐานทางแร่่วิิทยาบ่่งบอกว่่า
ภููมิอิ ากาศเป็็นแบบร้้อนชื้้น� ต่่อมาคนโบราณสมััยวััฒนธรรม
โลงไม้้ก็็เข้้ามาใช้้พื้้�นที่่�เป็็นสุุสาน (เสรีีวััฒน์์ สมิินทร์์ปััญญา
2559: 36-56)

เป็็นแหล่่งอาหารและน้ำำ�� รวมทั้้�งเป็็นที่่ใ� ห้้ความอบอุ่่�นในสมััย
ยุุคน้ำำ�� แข็็ง นอกจากนี้้�ถ้ำ�ยั
ำ� งั ถููกใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ในสมััยต่่อมา
เป็็นที่่�ฝัังศพ ผลิิตเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ ที่่�พัักพิิงชั่่�วคราว ที่่�พััก
ในยามศึึ ก สงคราม หรืื อ หลบภัั ย ที่่� ป ระกอบพิิ ธีี ก รรม
ศาสนสถาน สถานที่่ป� ฏิิบัติั ธิ รรม แหล่่งเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� ลัักษณะของถ้ำำ��ยัังเป็็นสิ่่�งที่่�บัันทึึกวััฏจัักร
การเปลี่่�ยนแปลงทางธรณีีสััณฐานของถ้ำำ��และภููมิิประเทศ
แบบคาสต์์ด้้วย เช่่น ถ้ำำ��ฟรีีแอทิิก (Phreatic Caves) ซึ่่�ง
เป็็นถ้ำำ�ที่
� ่�มีีน้ำ��ท่
ำ ่วมตลอดเวลาหรืือเป็็นช่่วงๆ ทำำ�ให้้หิินปููน
ละลายอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทำำ�ให้้เกิิดโถงเรีียบ เช่่น ถ้ำำ��น้ำำ��ลาง
ถ้ำำ��แม่่ละนา ถ้ำำ�ซู่่�ซ่
� า่ ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
(พิินดา สิิทธิิสุุนทร, ไซมอน การ์์ดเนอร์์ และดีีน สมาร์์ท
2549: 24-25)

ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนได้้ประมวลและเรีียบเรีียงจากงานวิิจััย
ที่่�ทำำ� (รััศมีี ชููทรงเดช 2544, รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ
2550, 2555, 2559, 2564) การศึึกษาที่่ผ่� า่ นมา และ
งานที่่มีี� การเผยแพร่่ตามสื่่�อต่่างๆ จััดจำำ�แนกพอเป็็นสัังเขป
และยกตััวอย่่าง ดัังนี้้�

ความสััมพัั นธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับถ้ำำ��
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับสิ่่�งแวดล้้อมค่่อนข้้าง
ซัับซ้้อนมาก เพราะมนุุษย์์เองเป็็นส่่วนหนึ่่�งของธรรมชาติิด้ว้ ย
คำำ�ถ ามที่่� น่่ า สนใจสำำ�หรัั บ นัั ก โบราณคดีีคืื อ มนุุ ษ ย์์ เ ริ่่� ม
เปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่เมื่่�อใด และเกิิดขึ้�้นเพราะ
ปััจจััยอะไร นัักโบราณคดีีจะศึึกษาความสััมพัันธ์์ของมนุุษย์์
กัับสิ่่�งแวดล้้อมจากหลัักฐานทางโบราณคดีี ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่�องของเทคโนโลยีี/การทำำ�เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้จากวััสดุุ
ต่่างๆ หรืือการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิประเทศสำำ�หรัับที่่�อยู่่�อาศััย
เช่่น การทำำ�อุตุ สาหกรรม การถลุุงโลหะ ภาชนะดิินเผา ฯลฯ
หรืือการใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�หรืือขยายพื้้�นที่่�ทำำ�กิิน เช่่น
การเผาป่่าเพื่่�อปรัับเป็็นที่่สำ� �หรั
ำ บั ทำำ�นา การขุุดบ่อ่ น้ำำ��สำำ�หรับั
การชลประทาน การสร้้างบ้้านเรืือน การขยายตััวของเมืือง
หรืือการเปลี่่ย� นแปลงพัันธุุกรรมของพืืชและสััตว์์จนเกิิดการ
ปฏิิวััติิเขีียวขึ้้�น หรืือการเพิ่่�มประชากร หรืือการเกิิดภััยพิิบััติิ
ในอดีีต เช่่น น้ำำ��ท่่วม ภููเขาไฟระเบิิด แผ่่นดิินไหว
สำำ�หรับั มนุุษย์์กับั ถ้ำำ�นั้้
� น� มีีความผููกพัันกัันอย่่างยาวนาน
มาหลายล้้านปีี นัับตั้้�งแต่่ปรากฏหลัักฐานซากดึึกดำำ�บรรพ์์
มนุุษย์์ในแอฟริิกา ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการเข้้าไปใช้้ประโยชน์์
ของถ้ำำ��ในฐานะของบ้้านหลัังแรกของมนุุษยชาติิ มนุุษย์์ได้้
เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ธรรมชาติิของถ้ำำ�� จึึงรู้้�จักั ใช้้ประโยชน์์
จากถ้ำำ��เป็็นที่่ห� ลบแดด หลบฝน หลบภััยอัันตรายจากสััตว์์ป่า่

แหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย พิิธีีกรรมและที่่�ฝัังศพในอดีีต
ถ้ำำ��และเพิิงผาเป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััย ที่่ป� ระกอบพิิธีกี รรม และ
ที่่�ฝัังศพแรกเริ่่�มของคนยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์ มีีตััวอย่่าง
จากงานวิิจััยทางโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สููงในอำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน (รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ 2559:
87-96) ดัังนี้้�
ที่่�อยู่่�อาศััย
การสำำ�รวจและการขุุดค้้นทางโบราณคดีี พบร่่องรอย
การใช้้พื้้�นที่่�ภายในถ้ำำ��และเพิิงผาในยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์
และประวััติศิ าสตร์์ในทุุกภููมิภิ าคของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคเหนืือ เช่่น แหล่่งโบราณคดีีออบหลวง จัังหวััดเชีียงใหม่่
แหล่่งโบราณคดีีดอยผาก้้าน จัังหวััดลำำ�ปาง ภาคตะวัันตก
เช่่น แหล่่งโบราณคดีีถ้ำำ��พระไทรโยค ถ้ำำ��องบะ ถ้ำำ��ตาด้้วง
ถ้ำำ��ผาแดง ถ้ำำ��เขาทะลุุ ถ้ำำ��เพชรคููหา จัังหวััดกาญจนบุุรีี ภาคกลาง
เช่่น ถ้ำำ�� เขาถมอรััตน์์ เมืืองศรีีเทพ จัังหวััดเพชรบููรณ์์ และ
ภาคใต้้ เช่่น แหล่่งโบราณคดีีถ้ำำ�ผีีหั
� ัวโต แหล่่งโบราณคดีี
เพิิงผาหลัังโรงเรีียน ถ้ำำ��หมอเขีียว จัังหวััดกระบี่่� แหล่่งโบราณคดีี
เขาเฒ่่าห้้า จัังหวััดพัังงา ถ้ำำ��ซาไก จัังหวััดตรััง
ตััวอย่่างจากผลการขุุดค้้นร่่องรอยการใช้้พื้้�นที่่�เฉพาะ
ช่่วงสมััยไพลสโตซีีนตอนปลาย ซึ่่�งตรงกัับยุุคควอเทอร์์นารีี
สมััยน้ำำ�� แข็็งตอนปลายของยุุโรป จากแหล่่งโบราณคดีีเพิิงผา
ถ้ำำ��ลอด [อายุุระหว่่าง 35,782±266 ปีีมาแล้้ว (Akita-TL1)
ถึึง 10, 582±49 ปีีมาแล้้ว (Akita-TL4)] และเพิิงผาบ้้านไร่่
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[อายุุระหว่่าง 10,210+50 ปีีมาแล้้ว (Beta–168219)
ถึึง 10,600+40 ปีีมาแล้้ว (Beta–168216)] แสดงว่่า
ช่่วงเวลาดัังกล่่าว คนยุุคก่่อนประวััติศิ าสตร์์เลืือกตั้้�งถิ่่�นฐาน
บริิเวณเพิิงผา เป็็นแหล่่งกำำ�บัังแดดและฝนได้้ นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นพื้้�นที่่เ� ปิิดโล่่งที่่มีี� อากาศถ่่ายเท จึึงเหมาะสำำ�หรับั พัักพิิง
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว เพราะอยู่่�ใกล้้กัับแหล่่งทรััพยากร
หิิน น้ำำ�� และสััตว์์ป่่า

เพิิงผาถ้ำำ�� ลอดเป็็นพื้้�นที่่�พัักหลัักระยะยาว โดยใช้้พื้้�นที่่�
ทั้้�งฤดููแล้้งและฤดููฝน ส่่วนเพิิงผาบ้้านไร่่เป็็นที่่�พัักชั่่�วคราว
ระยะสั้้�นของทั้้�งสองฤดููเช่่นกััน หลัักฐานกระดููกสััตว์์แสดงว่่า
คนยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์มีีพฤติิกรรมในการล่่า และ/หรืือ
บริิโภคเนื้้�อสััตว์์ที่ไ�่ ม่่เลืือกชนิิดหรือื ขนาดของสััตว์์ สััตว์์ส่ว่ นใหญ่่
ที่่ถู� กู ฆ่่าเป็็นอาหารมีีหลากหลายชนิิด คืือ เป็็นสััตว์์ป่า่ จำำ�พวก
วััว กวาง เลีียงผา หมูู ลิิง ค่่าง และสััตว์์น้ำ��ป
ำ ระเภทปลา เต่่า
ปูู หอยกาบแม่่น้ำ�ำ� เป็็นต้้น ส่่วนสััตว์์ประเภทแรด ช้้าง หมีีนั้้�น
ยัังระบุุไม่่ได้้แน่่ชัดว่
ั า่ เป็็นสััตว์์ที่ถู่� กู กิินหรืือไม่่ และสััตว์์จำำ�พวก
เม่่นและหนููอาจจะมาคุ้้�ยเศษอาหารที่่ทิ้้� ง� ไว้้ในแหล่่งโบราณคดีี
กระดููกสััตว์์พบร่่วมกัับเครื่่อ� งมืือหิินกะเทาะเป็็นเครื่่อ� งมืือหลััก
ในการดำำ�รงชีีพ และมีีหน้้าที่่�ใช้้สอยสารพััดประโยชน์์ เช่่น
ทุุบ เฉืือน สัับ ตััดเนื้้�อสััตว์์หรืือพืืช
ที่่�ฝัังศพ
สำำ�หรัับที่่�ฝัังศพ คนโบราณยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์
ไม่่ได้้แยกพื้้�นที่่�ระหว่่างที่่�อยู่่�กัับที่่�ตาย บางแหล่่งพบการ
ฝัังศพเดี่่�ยว บางแหล่่งพบการฝัังศพหลายโครง เช่่น
แหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาถ้ำำ��ลอด ขุุดค้้นพบโครงกระดููกสมััย
ไพลสโตซีีนตอนปลาย ที่่�เป็็นตััวแทนของมนุุษย์์สมััยใหม่่
ที่่�พบในภาคเหนืือของประเทศไทย

รูปที่ ๑ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำ�ลอด อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ที่มาของภาพ: โครงการโบราณคดีบนพื้ นที่สูง
ในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

ผลการกำำ�หนดค่่าอายุุทางวิิทยาศาสตร์์จากร่่องรอยการ
อยู่่�อาศััยชั้้น� ล่่างสุุดของแหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาถ้ำำ�� ลอดทำำ�ให้้
ทราบว่่า บริิเวณพื้้�นที่่อำ� ำ�เภอปางมะผ้้ามีีคนอยู่่�แรกเริ่่ม� ในสมััย
ไพลสโตซีีนตอนปลายประมาณ 35,782±266 ปีีมาแล้้ว
การอยู่่�อาศััยต่่อเนื่่�องจนถึึงประมาณ 13,000 - 12,000
ปีีมาแล้้ว บริิเวณพื้้�นที่่�ในเพิิงผาถ้ำำ��ลอดถููกใช้้เป็็นที่่�ฝัังศพ
ต่่อเนื่่�องจนถึึงสมััยปััจจุุบััน ขณะที่่�แหล่่งโบราณคดีีเพิิงผา
บ้้านไร่่เริ่่�มมีีคนไปใช้้พื้้�นที่่�เป็็นที่่�พัักชั่่�วคราวเมื่่�อประมาณ
10,600±40 ปีีมาแล้้ว ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงสมััยโฮโลซีีน
ตอนต้้นประมาณ 9,720 ปีีมาแล้้ว โดยพื้้�นที่่�บางส่่วนของ
เพิิงผาถููกใช้้เป็็นที่่�ฝัังศพจนถึึงสมััยโฮโลซีีนตอนปลายที่่�ใช้้
โลงไม้้เป็็นที่่�บรรจุุศพ
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ผลการวิิเคราะห์์โครงกระดููกสมััยไพลสโตซีีนตอนปลาย
ที่่�แหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาถ้ำำ�� ลอดจำำ�นวน 4 โครง เป็็น
ผู้้�ใหญ่่ 3 โครง และเด็็ก 1 โครง (นััทธมน ภู่่�รีีพััฒน์์พงศ์์,
2550) คืือ
โครงกระดููกหมายเลข 1 เป็็นผู้้�ใหญ่่อายุุไม่่มาก
ไม่่สามารถระบุุเพศ ความสููง และช่่วงอายุุเมื่่�อตายที่่แ� น่่นอนได้้
(กำำ�หนดอายุุ 12,100+60 ปีีมาแล้้ว) โครงกระดููก
หมายเลข 2 เป็็นโครงกระดููกของผู้้�หญิิง อายุุประมาณ 25 35 ปีี คำำ�นวณส่่วนสููงได้้ประมาณ 152 (152.14±4.4003)
เซนติิเมตร [กำำ�หนดอายุุ 13,640+380 ปีีมาแล้้ว (รููปที่่� 2)]
โครงกระดููกหมายเลข 3 เป็็นโครงกระดููกเด็็ก อายุุประมาณ
9 - 13 ปีี และโครงกระดููกหมายเลข 4 เป็็นโครงกระดููก
วััยรุ่่�นเพศชาย อายุุประมาณ 15 - 25 ปีี ทั้้�งคู่่�ไม่่สามารถระบุุเพศ
และความสููง มีีเพีียงโครงกระดููกหมายเลข 2 ที่่ส� ามารถศึึกษา
ลัักษณะทางกายภาพได้้ละเอีียดกว่่าโครงอื่่�นๆ เพราะพบ
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ชิ้้�นส่่วนของโครงกระดููกหลายชิ้้�นที่่�เกืือบครบทั้้�งโครง เมื่่�อ
ศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับโครงกระดููกจากแหล่่งโบราณคดีี
ถ้ำำ��ลอดและคนปััจจุุบันั พบว่่ากะโหลกมีีขนาดใหญ่่และดููบึกึ บึึน
แข็็งแรง จมููกค่่อนข้้างแบน ใบหน้้ากว้้าง ขากรรไกรด้้านบน
ยื่่�นออกมามาก ขนาดของสัันคิ้้�วเล็็ก ฟัันหน้้าเป็็นรููปพลั่่�ว
ซึ่่ง� เป็็นลัักษณะของคนที่่พ� บในเอเชีีย แต่่ลักั ษณะของใบหน้้า
และขากรรไกรจะคงความดั้้�งเดิิม คล้้ายกัับโครงกระดููก

ร่่วมสมััยจากแหล่่งโบราณคดีีกุุนุงุ รัันตูู จากประเทศมาเลเซีีย
ที่่�มีีลัักษณะใหญ่่และแข็็งแรงกว่่าหญิิงไทยในปััจจุุบััน
การขึ้้น� รููปใบหน้้าของโครงกระดููกหมายเลข 2 (รููปที่่� 3)
และเปรีียบเทีียบกัับโครงกระดููกร่่วมสมััยพบว่่า มีีลัักษณะคล้้ายกัับ
กลุ่่�มประชากรออสตราโล-เมลานีีเซีียน ซึ่่�งเป็็นประชากร
ร่่วมสมััยที่่พ� บในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ภาคพื้้�นแผ่่นดิิน

้ รูปประมาณการใบหน้าของผู้หญิงจากเพิ งผา
รูปที่ ๓ การขึน
ถ้ำ�ลอด โดย ดร.ซูซาน เฮย์ส (ที่มาของภาพ: โครงการ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

รูปที่ ๒ โครงกระดูกหมายเลข ๒ ผู้หญิง อายุประมาณ
๑๓,๖๔๐,๓๘๐ ปีมาแล้วจากเพิ งผาถ้ำ�ลอด (ที่มาของภาพ:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน)

ส่่วนแหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาบ้้านไร่่พบโครงกระดููก
1 โครง กำำ�หนดอายุุได้้ 9,720+50 ปีีมาแล้้ว เป็็นเพศชาย
อายุุประมาณ 45 - 50 ปีีขึ้น�้ ไป คำำ�นวณส่่วนสููงได้้ประมาณ
156 เซนติิเมตร มีีร่่องรอยของการเสื่่�อมสภาพตามข้้อต่่อ
ส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย และมีีร่่องรอยของพยาธิิสภาพ คืือ
กระดููกอัักเสบที่่ก� ะโหลกศีีรษะด้้วย นอกจากนี้้�ยังั พบรอยสัับ
ตััด และเฉืือนด้้วยของมีีคม ปรากฏบนส่่วนกะโหลกศีีรษะ
และลัักษณะการฝัังศพที่่�ดููผิิดธรรมชาติิอีีกด้้วย

รูปที่ ๔ โครงกระดูกผูช
้ าย อายุประมาณ ๙,๗๒๐+๕๐ ปีมาแล้ว
จากเพิ งผาบ้านไร่ (ที่มาของภาพ: โครงการโบราณคดีบน
พื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

โบราณคดี วัฒนธรรม

จากหลัักฐานของโครงกระดููกคนทั้้�งสองแหล่่งโบราณคดีี
สัันนิิษฐานว่่าเพิิงผาถููกใช้้เป็็นที่่�พัักพิิงและที่่�ฝัังศพของ
กลุ่่�มสัังคมขนาดเล็็ก มีีการฝัังศพของสมาชิิกในกลุ่่�มและมีี
ของเซ่่น เช่่น เปลืือกหอย และเครื่่อ� งมืือหิินกะเทาะฝัังร่่วมกัับ
ศพในท่่านอนงอตััวและนอนหงาย แสดงถึึงความเชื่่�อเรื่่�อง
หลัังความตาย
นอกจากนี้้� สมััยต่่อมาวััฒนธรรมโลงไม้้อายุุระหว่่าง
2,120 - 1,250 ปีีมาแล้้ว (พุุทธศตวรรษที่่� 4 - 11) จาก
การกำำ�หนดอายุุด้ว้ ยวิิธีคี าร์์บอน 14 ของแหล่่งโบราณคดีีใน
วััฒนธรรมโลงไม้้ภายในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ผลการศึึกษาทำำ�ให้้ทราบว่่าคนโบราณใช้้ถ้ำ�ำ� เป็็นสุุสานของ
ครอบครััว หรืือเครืือญาติิ ข้้อมููลจากอำำ�เภอปางมะผ้้าเป็็น
อายุุเชิิงเปรีียบเทีียบกัับรููปแบบหััวโลงไม้้ที่่�พบที่่�อำำ�เภอปาย
และอำำ�เภอเมืืองแม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน อำำ�เภอ
เชีียงดาว และอำำ�เภอไชยปราการ จัังหวััดเชีียงใหม่่ อำำ�เภอ
เมืืองกาญจนบุุรีี อำำ�เภอไทรโยค และอำำ�เภอศรีีสวัสดิ์์
ั � จัังหวััด
กาญจนบุุรีี (รััศมีี ชููทรงเดช 2564)
ที่่�ประกอบพิิ ธีีกรรม
ถ้ำำ��และเพิิงผาถููกใช้้เป็็นแหล่่งประกอบพิิธีกี รรมตั้้�งแต่่
ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์ อายุุประมาณ 5,000 - 2,000 ปีี
มาแล้้ว (พิิสิฐิ เจริิญวงศ์์ 2531 ก, อมรา ศรีีสุชุ าติิ 2533)
เช่่น แหล่่งศิิลปะถ้ำำ�� หรืือศิิลปะบนหิิน หรืือภาพเขีียนสีี
ที่่เ� กิิดจากการสร้้างสรรค์์ของคนโบราณที่่บั� นั ทึึกจิินตนาการ
เหตุุการณ์์ ความทรงจำำ� ด้้วยการสร้้างสรรค์์ภาพวาด ภาพสลััก
บนหิิน เป็็นการสื่่�อสารเชิิงสััญลัักษณ์์ที่�่รัับรู้้�กัันในกลุ่่�ม
คนวััฒนธรรมเดีียวกััน ช่่วงสมััยเดีียวกััน และเป็็นการ
ส่่งผ่่านความรู้้�ให้้กัับคนในรุ่่�นต่่อรุ่่�น ศิิลปะถ้ำำ��เป็็นหลัักฐาน
ทางโบราณคดีีที่่สำ� ำ�คัญ
ั สำำ�หรับั การศึึกษาเรื่่อ� งราวของสัังคม
และวััฒนธรรมในอดีีต โดยเฉพาะระบบคิิดเชิิงสััญลัักษณ์์
พิิธีกี รรม ความเชื่่อ� งานรื่่น� เริิง และมีีการใช้้ถ้ำ�หรื
ำ� อื เพิิงผาต่่อมา
ในยุุคประวััติศิ าสตร์์ที่ป�่ รากฏการใช้้ตัวั อัักษร เป็็นสัังคมระดัับรััฐ
ศิิลปะถ้ำำ�� ในสมััยนี้้�สร้า้ งตามคติินิยิ มทางศาสนา ได้้แก่่ ศาสนา
พุุทธและฮิินดูู
ปััจจุุบัันแหล่่งศิิลปะถ้ำำ�ถู
� ูกสำำ�รวจพบโดยกรมศิิลปากร
เกืือบทุุกภููมิิภาคของประเทศไทย ยกเว้้นภาคตะวัันออก
������������������������������������������������

จำำ�นวนหลายร้้อยแหล่่ง ตำำ�แหน่่งของศิิลปะถ้ำำ��พบตามผนัังถ้ำำ��
หน้้าผา เพิิงผา และก้้อนหิินที่่มีีผิ
� วิ เรีียบของภููเขาหิินปููน และ
หิินทราย (พิิสิิฐ เจริิญวงศ์์ 2531ข)
ความแตกต่่างระหว่่างเทคนิิคและการสร้้างสรรค์์ระหว่่าง
งานศิิลปะถ้ำำ�ยุ
� ุคก่่อนประวััติิศาสตร์์กัับประวััติิศาสตร์์ คืือ
เทคนิิคการวาด การลงสีี (Pictograph) (เช่่น การวาดลายเส้้น)
การทำำ�รูปู รอยลงในหิิน (Petroglyph) (เช่่น การฝนเซาะร่่อง
การจารหรืือสลััก) และเนื้้�อหา ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์มัักจะ
ใช้้สีีเดีียว มีีสีีแดงเป็็นหลััก รองลงมามีีสีีดำำ�และสีีขาว (อมรา
ศรีีสุุชาติิ 2535)
เรื่่อ� งราวที่่ล� งสีี หรืือทำำ�รูปู รอยลงในหิินมีีความแตกต่่างกััน
ตามภููมิิประเทศ เช่่น ศิิลปะถ้ำำ��ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์
ในภาคเหนืือ ภาคตะวัันตก ภาคกลาง และภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ พบภาพบุุคคล ภาพมืือ สััตว์์ป่า่ เช่่น วััว สุุนัขั ฯลฯ
ภาพและนามธรรม (อมรา ศรีีสุุชาติิ 2533, 2535)
ส่่วนภาคใต้้ พบภาพบุุคคล มืือ ภาพสััตว์์น้ำำ�� เช่่น ปลา นก
(สุุวิิทย์์ ชััยมงคล และยุุภาวดีี ชููเทีียนสุุวรรณ 2533)
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ตััวอย่่างภาพลงสีียุุคก่่อน
ประวััติิศาสตร์์ที่่�วััดเขาจัันทน์์งาม ตำำ�บลลาดบััวขาว อำำ�เภอ
สีีคิ้้�ว จัังหวััดนครราชสีีมา อยู่่�ในเขตสำำ�นักั สงฆ์์เขาจัันทน์์งาม
พบภาพที่่เ� ป็็นเรื่่อ� งราวของวิิถีีชีวิี ติ ของกลุ่่�มคนทั้้�งชาย-หญิิง
เด็็ก-ผู้้�ใหญ่่ และสุุนััข 1 ตััว (พิิสิิฐ เจริิญวงศ์์ 2531ข)

รูปที่ ๕ ภาพเขียนสีรูปคนและสุนัขที่เขาจันทน์งาม จังหวัด
นครราชสีมา
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ส่่วนศิิลปะถ้ำำ�ยุ
� ุคประวััติิศาสตร์์ ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การเลืือกทำำ�เล ผนัังถ้ำำ�� มีีภููมิิประเทศเชิิงสััญลัักษณ์์ ที่่�พบ
ในประเทศไทยมีีทั้้�งหมด 33 แหล่่ง พบในภาคเหนืือ ภาคกลาง
ภาคตะวัันออก ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้
ความแตกต่่างของภาพและเรื่่อ� งราวเกี่่ย� วเนื่่�องกัับคติิความเชื่่อ�
เนื่่�องในศาสนาที่่�สััมพัันธ์์กัับบริิบททางประวััติิศาสตร์์ของ
พื้้�นที่่ใ� นแต่่ละยุุคสมััย ส่่วนใหญ่่เป็็นรููปเคารพตามคติิที่ชุ่� มช
ุ น
ท้้องถิ่่�นรัับมาจากแหล่่งต้้นกำำ�เนิิดของลััทธิิศาสนา (ดููหััวข้้อ
ที่่� 2 และ 3 ในรายละเอีียด)
ภาคใต้้ ตััวอย่่างจากถ้ำำ��คููหาหรืือเขาคููหา เป็็นถ้ำำ��ที่�่
คนโบราณดััดแปลงธรรมชาติิโดยการขุุดเป็็นถ้ำำ�� 2 ถ้ำำ�� เป็็น
ศาสนาสถานในศาสนาฮิินดูู อายุุระหว่่างพุุทธศตวรรษที่่� 12 16 ภายในมีีภาพลงสีีแดงบนผนัังตอนกลาง นัักโบราณคดีี
สัันนิิษฐานว่่าเป็็นภาพสััญลัักษณ์์แทนเทพเจ้้าผู้้�เป็็นใหญ่่
ทั้้�งสามของศาสนาฮิินดูู (อมรา ศรีีสุชุ าติิ 2535: 34-35)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

รูปที่ ๗ ถ้ำ�ไวกิ้ง จังหวัดกระบี่ ศิลปะถ้ำ�ยุคประวัติศาสตร์
(ที่มาของภาพ: https://www.museumthailand.com/
th/2862/storytelling/%E0%B8%96%E0%B9%
89%E0%B8%B3-%E0%B9%84-%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87/)

ความสำำ�คััญของถ้ำำ��
ถ้ำำ��ในฐานะแหล่่งสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์
ถ้ำำ�� มีีความสำำ�คัั ญ ในฐานะของแหล่่ ง สำำ�คัั ญ ทาง
ประวััติิศาสตร์์ของประเทศไทยที่่�ทำำ�ให้้ทราบและยืืนยััน
เหตุุการณ์์ในทางประวััติิศาสตร์์ บัันทึึกการเยืือน หรืือใช้้
ประโยชน์์พื้้�นที่่�ภายในถ้ำำ�� (อมรา ศรีีสุุชาติิ 2535; Munier
1998)

รูปที่ ๖ ถ้ำ�คูหา จังหวัดสงขลา ศิลปะถ้ำ�ยุคประวัติศาสตร์
ที่ ถู ก ขุ ด โดยคนโบราณ เป็ น ศาสนาสถานในศาสนาฮินดู
(ที่มาของภาพ: https://clib.psu.ac.th/southerninfo/
content/1/33d8a791)

ตััวอย่่างที่่�สำ�คั
ำ ัญของศิิลปะถ้ำำ�� ในภาคใต้้คืือ ถ้ำำ��ไวกิ้้�ง
เกาะพีีพีีเล จัังหวััดกระบี่่� เป็็นภาพเรืือสมััยประวััติิศาสตร์์
นัักโบราณคดีีสัันนิิษฐานว่่าเป็็นสำำ�เภาจีีน เมื่่�อประมาณ
100 ปีีมาแล้้ว ทำำ�ให้้ทราบเรื่่�องราวการติิดต่่อค้้าขายใน
สมััยโบราณ

ภาคกลาง เช่่น แหล่่งโบราณคดีีพระพุุทธฉาย ตำำ�บล
หนองปลาไหล อำำ�เภอเมืืองสระบุุรีี จัังหวััดสระบุุรีี มีีภาพ
ลงสีีแดง รููปมืือ ยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์ อยู่่�ผนัังเดีียวกัับ
ภาพพระพุุทธฉาย ซึ่่�งเป็็นภาพสีีของพระพุุทธเจ้้า มีีลัักษณะ
เป็็นเงาสีีแดงคล้้ายประภามณฑล ประดิิษฐานอยู่่�ในมณฑป
เขาช่่องลม ถููกค้้นพบในสมััยสมเด็็จพระเจ้้าทรงธรรม ยุุค
ประวััติศิ าสตร์์ สัันนิิษฐานว่่าวาดขึ้้น� ในสมััยอยุุธยา และภาพ
เซาะร่่องพระปรมาภิิไธย พระนามาภิิไธยของพระมหากษััตริิย์์
และราชวงศ์์แห่่งกรุุงรััตนโกสิินทร์์ ในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เกิิดศิิลปะหิินแบบใหม่่
คืื อ การจารพระปรมาภิิ ไ ธยของพระมหากษัั ต ริิ ย์์ แ ละ
พระนามาภิิไธยของพระบรมวงศานุุวงศ์์บนผนัังหิิน/เพิิงผา
เช่่น พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระปิิยมหาราช
และสมเด็็จพระพัันวััสสาอััยยิิกาเจ้้า (ได้้เสด็็จฯ มาบููรณะ
พระมณฑปพระพุุทธฉาย ได้้ทรงลงพระปรมาภิิไธยย่่อ “จปร.”

โบราณคดี วัฒนธรรม

พร้้อมด้้วยพระนามาภิิไธยฯ พระบรมวงศานุุวงศ์์ ด้้านทิิศ
ตะวัันตกของพระมณฑปพระพุุทธฉาย ต่่อมาพระบาทสมเด็็จ
พระมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และ
พระบรมวงศานุุวงศ์์ เสด็็จฯ เยืือน พร้้อมทรงลงพระปรมาภิิไธย
จารอยู่่�เหนืือผนัังที่่�พระพุุทธบาทฉาย (อมรา ศรีีสุุชาติิ
2535: 34)
สำำ�หรับั พระปรมาภิิไธยและพระราชลััญจกรในพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระปิิยมหาราช พบภายใน
ถ้ำำ�อีี
� กหลายแห่่ง เช่่น บนเพดานปากทางเข้้าถ้ำำ��คููหาสวรรค์์
จัังหวััดพัทลุ
ั งุ ผนัังถ้ำำ�� เขาเงิิน จัังหวััดชุุมพร มีีพระปรมาภิิไธย
ย่่อ “จปร.” สลัักอยู่่�ภายในถ้ำำ��ที่่�ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ

ให้้สร้้างเจดีีย์์เมื่่�อครั้้�งเสด็็จประพาสเมืืองหลัังสวนเมื่่�อ
พ.ศ. 2472 (Munier 1998: 233)
อีีกตััวอย่่างเป็็นหลัักฐานร่่องรอยการใช้้ถ้ำ�ำ� บนภููหิิน
ร่่องกล้้าในเขตอุุทยานแห่่งชาติิภููหิินร่่องกล้้า ที่่�เป็็นรอยต่่อ
ระหว่่างอำำ�เภอนครไทย จัังหวััดพิิษณุุโลก อำำ�เภอด่่านซ้้าย
จัังหวััดเลย และอำำ�เภอหล่่มสักั จัังหวััดเพชรบููรณ์์ เป็็นหลัักฐาน
ทางประวััติศิ าสตร์์ของเหตุุการณ์์ทางการเมืืองการปกครอง
สมััยใหม่่ ที่่�เคยเป็็นสมรภููมิิการสู้้�รบของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
แห่่งประเทศไทย ระหว่่างปีี พ.ศ. 2511 - 2525 มีีการ
เจาะถ้ำำ��ลึึกประมาณ 50 เมตร ที่่�คาดว่่าพรรคคอมมิิวนิิสต์์
ได้้ใช้้ตั้้�งวิิทยุุกระจายเสีียง

รูปที่ ๘ พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ ว
ั
พระปิ ยมหาราช ที่วัดพระพุ ทธฉาย จังหวัดสระบุรี (ที่มา
ของภาพ: http://www.reurnthai.com/index.
php?topic=4355.30)

รูปที่ ๙ ถ้ำ�วิทยุ อุทยานแห่งชาติภูหน
ิ
ร่ อ งกล้ า เป็ น ถ้ำ �ที่ ถู ก เจาะโดยคน
สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น สถานที่ ต้ั ง สถานี
วิท ยุ ข อ ง พ ร ร ค ค อ ม มิ ว นิสต์
แห่ ง ประเทศไทย (ที่ ม าของภาพ:
https://mgronline.com/local/
detail/9570000084546)
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ถ้ำำ�� และเทืือกเขาในฐานะภููมิปิ ระเทศเชิิงสััญลัักษณ์์
(Landmark)

ปััลลวะภาษาสัันสฤตจำำ�นวน 12 ตััว อายุุประมาณ พ.ศ.
1000 - 1100 เป็็นลายเซ็็นของผู้้�สลัักพระพุุทธรูปู อ่่านว่่า
“บุุญ วระ ฤษีี-ศรีีสมาธิิคุุปตะ” แปลว่่า “พระศรีีสมาธิิคุุปตะ
เป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์�ด้้วยการทำำ�บุุญ” (กรมศิิลปากร 2541: 23)
อยู่่�ระหว่่างพระบาท ส่่วนอีีกสองถ้ำำ�� เป็็นภาพสลัักนููนต่ำำ��
ที่่�ตกแต่่งด้้วยลายปููนปั้้�นเกี่่�ยวกัับพุุทธประวััติิ แสดงให้้เห็็น
ถึึงความศรััทธาและความตั้้�งใจทำำ�ภาพสลัักเหล่่านี้้�ให้้เป็็น
ศาสนสถานภายในท้้องถิ่่�น

มิิติิที่่�สำ�คั
ำ ัญประการหนึ่่�งของถ้ำำ�� และเทืือกเขา คืือ เป็็น
ตััวแทนของภููมิิทััศน์์เชิิงสััญลัักษณ์์ของวััฒนธรรมในอดีีต
โดยมีีข้้อสัังเกตคืือ การเป็็นหิินโดด หรืือเทืือกเขาโดดเด่่น
มองเห็็นแต่่ไกล (Munier 1998)
ภาคตะวัันตก เช่่น แหล่่งโบราณคดีีเขางูู จัังหวััดราชบุุรีี
จััดอยู่่�ในสมััยทวารวดีี นัักวิิชาการ เช่่น ศาสตราจารย์์พิิเศษ
ศรีีศัักร วััลลิิโภดม (2536: 37-40) เสนอว่่า เขางููเป็็น
พื้้�นที่่�ภููเขาศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เชิิงสััญลัักษณ์์ของพุุทธศาสนา ภายใน
เขางููประกอบด้้วยถ้ำำ�� 3 ถ้ำำ�� คืือ ถ้ำำ�� ฤาษีี ถ้ำำ��ฝาโถ และถ้ำำ��
จามถ้ำำ��จีีน ถ้ำำ�� ฤาษีีมีีภาพสลัักนููนต่ำำ��ของพระพุุทธรููปสมััย
ทวารวดีี ประทัับห้้อยพระบาท พระหััตถ์์ซ้า้ ยวางบนพระเพลา
พระหััตถ์์ขวายกขึ้้�นแสดงปางจิิตรกะหรืือปางแสดงธรรม
ได้้รัับอิิทธิิพลศิิลปะอิินเดีียสมััยหลัังคุุปตะ มีีจารึึกอัักษร

อาจกล่่าวได้้ว่า่ บริิเวณเขางููเป็็นพุุทธสถานที่่เ� ป็็นสถานที่่�
ปฏิิบััติิธรรมเจริิญศีีลภาวนาของพระในพุุทธศาสนา และ
เป็็นพื้้�นที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ในการประกอบพิิธีีกรรมทางศาสนา
สำำ�หรัับชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียงที่่�ห่่างไกล
จากเมืือง ทั้้�งนี้้�เขางููอยู่่�ทางด้้านทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือ และ
ห่่างจากเมืืองคููบัวั ที่่เ� ป็็นเมืืองสำำ�คัญ
ั ในสมััยทวารวดีีประมาณ
14 กิิโลเมตร

รูปที่ ๑๐ ภูมิทัศน์เขางู แหล่งโบราณคดี ถ้ำ�ฤๅษี
ถ้ำ�ฝาโถ และถ้ำ�จามถ้ำ�จีน อำ�เภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

รู ป ที่ ๑๑ ประติมากรรมนู น ต่ำ �ส มั ย ทวารวดีที่
ถ้ำ�ฤๅษี เขางู จังหวัดราชบุรี

โบราณคดี วัฒนธรรม

ในสมััยทวารวดีี นิิยมสร้้างศาสนาสถานถ้ำำ��บนเขา
ที่่� ห่่ า งจากเมืื อ ง เช่่ น ถ้ำำ�� เขาสมอคอน จัั ง หวัั ด ลพบุุ รีี
ถ้ำำ�� เขาถมอรัั ต น์์ เมืื อ งศรีี เ ทพ จัั ง หวัั ด เพชรบูู ร ณ์์ ถ้ำำ��
พระโพธิิสััตว์์ จัังหวััดสระบุุรีี เป็็นต้้น
ตััวอย่่างจากถ้ำำ��พระโพธิิสััตว์์ หรืือถ้ำำ��เขาน้ำำ��พุุ ตำำ�บล
ทัับกวาง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี มีีภาพสลัักนููนต่ำำ��
ของพระพุุทธเจ้้าประทัับนั่่�งบนบััลลัังก์์ ทรงแสดงธรรม
โปรดเทพเจ้้าผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ของศาสนาฮิินดูู พระศิิวะ พระวิิษณุุ
และคนธรรพ์์ ภายในถ้ำำ�ที่
� เ�่ ป็็นศาสนสถานสมััยทวารวดีี อายุุ
ประมาณพุุทธศตวรรษที่่� 13 - 15 รููปแบบของศิิลปะได้้รัับ
อิิทธิิพลอิินเดีียสมััยคุุปตะและหลัังคุุปตะ รศ. ดร.รุ่่�งโรจน์์
ธรรมรุ่่�งเรืือง ภาควิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะ คณะโบราณคดีี
ให้้ข้อ้ สัันนิิษฐานว่่า ประติิมากรรมนููนต่ำำ�ส
� ะท้้อนภาพผสมกััน
ระหว่่างพระพุุทธเจ้้ากัับเทพเจ้้าของศาสนาฮิินดูู อาจจะแสดง
ให้้เห็็นถึึงการแข่่งขัันระหว่่างศาสนา หรืือการผสมผสานกััน
ของความเชื่่อ� (https://www.matichon.co.th/prachachuen/
news_317305) ภาพสลัักนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงงานช่่างฝีีมือื
ที่่ไ� ม่่ใช่่ช่า่ งท้้องถิ่่�น และน่่าจะเป็็นศาสนาสถานที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั
ต่่อชุุมชนโบราณที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียง

รูปที่ ๑๒ การเลือกทำ�เลสำ�หรับพุ ทธสถานสมัยทวารวดีที่
ถ้ำ�พระโพธิสัตว์ จังหวัดสระบุรี (ที่มาของภาพ: https://www.
matichon.co.th/prachachuen/news_317305)
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รูปที่ ๑๓ ประติมากรรมนูนต่ำ�สมัยทวารวดีที่ถ้ำ�พระโพธิสัตว์
จังหวัดสระบุรี

วััด สำำ�นัักสงฆ์์ และสถานที่่�ปฏิิบััติิธรรม
ถ้ำำ��เป็็นแหล่่งปฏิิบัติั ธิ รรมเจริิญสติิภาวนาที่่ไ� ด้้รับั ความ
นิิยมอย่่างสููงของพระสายปฏิิบััติิในประเทศไทย ถ้ำำ��เป็็น
แหล่่งหนึ่่�งของเส้้นทางการจาริิกแสวงบุุญเพื่่�อบำำ�เพ็็ญเพีียร
หาความสงบ ดัังนั้้�นจึึงพบว่่า ถ้ำำ��ในเทืือกเขาหิินปููนหลายจัังหวััด
ในประเทศไทย มีีร่่องรอยสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�พระธุุดงค์์ได้้ไป
สร้้างไว้้ตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั ข้้อสัังเกตจากประสบการณ์์
การสำำ�รวจถ้ำำ��ในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน การเลืือกทำำ�เลพบว่่า
ลัักษณะของถ้ำำ��มัักจะมีีเพิิงผาขนาดใหญ่่ มีีลานกว้้างโล่่ง
ส่่วนใหญ่่ใช้้เป็็นที่่�นอน ให้้ญาติิโยมมาหาได้้ มีีพระพุุทธรููป
ขนาดต่่างๆ ประดิิษฐานอยู่่� มีีถ้ำำ��ขนาดกลาง-เล็็กที่่�อากาศ
ถ่่ายเทได้้ภายในเทืือกเขา สามารถนั่่�งวิิปัสส
ั นากรรมฐานได้้
ภาคเหนืือ ถ้ำำ�� เจดีีย์์ที่หมู่่�บ้
่� า้ นเมืืองแพม อำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน มีีเจดีีย์์ที่่�มีีอายุุเก่่าหลายร้้อยปีีสร้้างอยู่่�
บริิเวณปากถ้ำำ�� เพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์ของเขตสัังฆาวาส และ
ยัังคงถููกใช้้อย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบันั ผู้้�เขีียนได้้สัมั ภาษณ์์
พระเจ้้าอาวาสที่่�สำ�นั
ำ ักสงฆ์์เมืืองแพม ซึ่่�งท่่านเป็็นคนจาก
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือโดยกำำ�เนิิด ว่่าทำำ�ไมจึึงมาธุุดงค์์ถึงึ ที่่�
เมืืองแพม ท่่านเล่่าให้้ฟังั ว่่า มีีสมุุดลายแทงของพระธุุดงค์์ที่�่
เขีียนว่่ามีีสถานที่่ใ� ดบ้้างในภาคต่่างๆ ของประเทศไทย และ
ท่่านก็็เลืือกธุุดงค์์มาที่่เ� มืืองแพมแห่่งนี้้� (รััศมีี ชููทรงเดช และ
คณะ 2555) อาจกล่่าวได้้ว่า่ หลัักฐานเจดีีย์์ที่เ�่ มืืองแพมเป็็น
คติินิิยมที่่�สืืบเนื่่�องจากแหล่่งโบราณคดีีสมััยประวััติิศาสตร์์
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ที่่ภิ� กิ ษุุสงฆ์์วิปัิ สส
ั นาธุุระนิิยมธุุดงค์์ตามป่่าเขา ถ้ำำ�หรื
� อื เพิิงผา
เพื่่�อหาความวิิเวก หากภิิกษุุสงฆ์์พักั แรมเป็็นเวลานานก็็ได้้รับั
ความศรััทธาจากชุุมชน มีีการปรัับเปลี่่�ยนเป็็นพุุทธสถาน
มีีศิิลปะถ้ำำ�� สร้้างประติิมากรรมนููนต่ำำ��บนผนัังถ้ำำ�� ประดิิษฐาน
พระพุุทธรููป หรืือเจดีีย์์ตั้้�งแต่่อดีีตสืืบจนปััจจุุบััน (อมรา
ศรีีสุุชาติิ 2535: 32)

ปฏิิบััติิธรรมที่่�มีีชื่่�อเสีียงแห่่งหนึ่่�งของประเทศไทยและโลก
(https://www.wattamwua.com/)

ตััวอย่่างของวััดป่า่ ถ้ำำ�วั
� วั สููญญตาราม เป็็นถ้ำำ�� หิินปููน ตั้้�งอยู่่�
ภายในบ้้านสุุยะ ตำำ�บลห้้วยผา อำำ�เภอเมืืองแม่่ฮ่่องสอน
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน เป็็นตััวอย่่างของสำำ�นักั สงฆ์์ และสถานที่่�

ผู้เ้� ขีียนเคยสำำ�รวจแหล่่งโบราณคดีีวััดป่า่ ถ้ำำ�วั
� วั ระหว่่างปีี
พ.ศ. 2540 - 2550 พบมีีเครื่่�องมืือหิินกะเทาะ ชิ้้�นส่่วน
กระดููกสััตว์์ และมีีศิิลปะถ้ำำ��ของการเดิินเป็็นขบวน รููปแบบ
เครื่่�องแต่่งกายและทรงผมคล้้ายกัับคนยุุคประวััติิศาสตร์์
ทำำ�ให้้สัันนิิษฐานว่่าบริิเวณเพิิงผาถ้ำำ�วั
� ัวเคยถููกใช้้เป็็นที่่�พััก
อาศััยชั่่ว� คราวในยุุคก่่อนประวััติศิ าสตร์์ และเป็็นที่่พั� กั ค้้างคืืน
ระหว่่างการเดิินทางในยุุคประวััติิศาสตร์์สืืบมา

รูปที่ ๑๔ วัดป่าถ้ำ�วัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนมีการพั ฒนา
(ที่ม าของภาพ: โครงการโบราณคดีบนพื้ นที่สู ง ในอำ � เภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

รู ป ที่ ๑๕ ศิ ล ปะถ้ำ � วั ด ป่ า ถ้ำ � วั ว จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
ก่อนมีการพั ฒนา ปัจจุบันภาพเลือนหาย (ที่มาของภาพ:
โครงการโบราณคดีบนพื้ นที่สูงในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน)

ภาคกลาง มีีตััวอย่่างของความศรััทธาและความทรงจำำ�
ต่่อพระอริิยสงฆ์์ พระอาจารย์์มั่่น� ภููริทัิ ตั โต พระวิิปัสส
ั นาจารย์์
สายวิิปัสส
ั นาธุุระที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงของประเทศไทย ท่่านได้้รับั การ
ยกย่่องจากองค์์การการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรม
แห่่งสหประชาชาติิ หรืือยููเนสโก (UNESCO) ให้้เป็็นบุุคคล
สำำ�คัญ
ั ของโลก สาขาสัันติิภาพ ปีี พ.ศ. 2563 - 2564

อายุุครบ 150 ปีีและได้้รับั การยกย่่องจากองค์์การยููเนสโก
องค์์กรต่่างๆ จึึงร่่วมกัันเปิิดเส้้นทางการท่่องเที่่ย� วชื่่อ� เส้้นทาง
แห่่งศรััทธาธรรมะ ตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต
(https://www.thaipost.net/main/detail/53861)

ถ้ำำ��ภัทั ราวุุโธ วััดเขาพระงาม จัังหวััดลพบุุรีี เป็็นสถานที่่หนึ่่
� ง�
ที่่� มีี เรื่่� อ งบอกเล่่ า ว่่ า ท่่ า นได้้ ม าบำำ� เพ็็ ญ เพีียร แสวงหา
ความวิิเวกสัันโดษ ในโอกาสที่่�พระอาจารย์์มั่่�น ภููริิทััตโต

ศรััทธาและความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเหนืือธรรมชาติิ
และศาสนา ที่่�อยู่่�ในรููปแบบของมุุขปาฐะ นิิทานพื้้�นบ้้าน
นิิยายปรััมปรา ตำำ�นาน ฯลฯ มัักพบในภููมิิภาคต่่างๆ ของ
ประเทศไทยในปััจจุุบััน

โบราณคดี วัฒนธรรม

รูปที่ ๑๖ ถ้ำ�ภัทราวุโธ วัดเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี เชื่อว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ม่น
ั ภูริทัตโต (ที่มาของภาพ:
https://www.thaipost.net/main/detail/53861)

ถ้ำำ��ในฐานะแหล่่งศููนย์์รวมความเชื่่อ� ทางจิิตวิิญญาณ
และตำำ�นานท้้องถิ่่�น
ความเชื่่อ� นิิทานพื้้�นบ้้าน เพลงพื้้�นบ้้าน ตำำ�นานท้้องถิ่่�น
มุุขปาฐะ คำำ�พัังเพย การละเล่่น นิิทาน ตำำ�รายาสมุุนไพร
พื้้�นบ้้าน พิิธีีกรรม ประเพณีีท้้องถิ่่�น ฯลฯ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การศึึกษาคติิชนวิิทยา (Folklore) ซึ่่�งเป็็นสาขาหนึ่่�งของ
มานุุษยวิิทยา ศึึกษาข้้อมููลทางวััฒนธรรมที่่�สืืบทอดกัันมา
ของชาวบ้้าน ชาวนา กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่างๆ ในสัังคมชนบท
และสัังคมเมืือง (ปฐม หงษ์์สุุวรรณ 2550)
สำำ�หรับั ตำำ�นานมัักจะเขีียนตามคำำ�บอกเล่่าปากเปล่่าที่่�
จดจำำ�กัันมา มัักจะมีีเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการสร้้างบ้้านแปงเมืือง
ประวััติิปููชนีียสถาน พุุทธศาสนา ประวััติิศาสตร์์บุุคคล ฯลฯ
เป็็นเรื่่�องที่่�แฝงด้้วยความจริิงผสมกัับอภิินิิหาร ศรััทธา
ความเชื่่�อพื้้�นถิ่่�น (นัันทวรรณ เหมิินทร์์ ภู่่�สว่่าง 2540)
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ถ้ำำ��มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อความเชื่่อ� ของชุุมชนท้้องถิ่่�น ชุุมชน
ที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�กัับถ้ำำ��มีีความผููกพัันต่่อถ้ำำ��ผ่่านมุุขปาฐะหรืือ
เรื่่�องเล่่าที่่�สืืบทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ถ้ำำ�� กลายเป็็นศููนย์์รวมจิิตใจ
ของคนในท้้องถิ่่�น และแหล่่งท่่องเที่่�ยวของชุุมชน
ภาคใต้้ มีีตำำ�นานนางเลืือดขาวซึ่่�งเป็็นตำำ�นานท้้องถิ่่�น
ที่่�พบหลายจัังหวััดในภาคใต้้ เช่่น จัังหวััดชุุมพร ภููเก็็ต
ตรััง พััทลุุง นครศรีีธรรมราช สงขลา ลงไปถึึงเกาะลัังกาวีี
ในประเทศมาเลเซีีย นัักวิิชาการวััฒนธรรมได้้อธิิบายว่่า
ตำำ�นานนางเลืือดขาวแสดงให้้เห็็นถึึงความผููกพัันกัับสถานที่่�
สำำ�คััญ พิิธีีกรรมและประเพณีีร่่วมกัันของคนท้้องถิ่่�นบริิเวณ
คาบสมุุทรทั้้�งฝั่่�งอัันดามัันและอ่่าวไทย โดยมีีตำำ�นานเล่่าว่่า
นางเลืือดขาวและกุุมาร สามีีเป็็นผู้้�ที่ศ่� รััทธาในพุุทธศาสนามาก
ได้้ สร้้ า งกุุ ฏิิ วิิ ห าร พระพุุ ทธรูู ป และพระมหาธาตุุ ไ ว้้
ตามท้้องถิ่่�นต่่างๆ จึึงมีีเรื่่�องเล่่าตามพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทุุกแห่่งที่่�
นางเดิินทางไป กลายเป็็นสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของท้้องถิ่่�นภาคใต้้
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

(วลััยลัักษณ์์ ทรงศิิริิ 2554) และตำำ�นานนางเลืือดขาวแสดงถึึง
ความศรััทธาที่่น� างเลืือดขาวในฐานะที่่มีี� บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการ
ทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ พุุทธศาสนาและการติิดต่อ่ สััมพันั ธ์์กับั พุุทธศาสนา
แบบลัั ง กาวงศ์์ จ ากลัั ง กา และเมืื อ งนครศรีี ธ รรมราช
(ขวััญเรืือน บุุญกอบแก้้ว 2557)

เมื่่�อประมาณ พ.ศ. 1110 ทำำ�ให้้มีีการบัันทึึกไว้้ในสมุุดข่อ่ ย
ด้้วย (http://obtnongbua.go.th/travel4.php) ปััจจุุบััน
วััดถ้ำำ��พระพุุทธถูกู พััฒนาให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� วประจำำ�หมู่่�บ้า้ น/
อำำ�เภอ และกลายเป็็นสถานที่่�สำ�คั
ำ ัญสำำ�หรัับการประกอบ
พิิธีีกรรมทางพุุทธศาสนาตามประเพณีี
ภาคเหนืือ มีีตััวอย่่างจากถ้ำำ��ผานางคอย อำำ�เภอ
ร้้องกวาง จัังหวััดแพร่่ มีีตำำ�นานเกี่่ย� วกัับถ้ำำ�� เป็็นเรื่่อ� งความรััก
ระหว่่างชนชั้้�นของเจ้้าหญิิงอรััญญาณีีกัับคะนองเดชในสมััย
อาณาจัักรแสนหวีี ที่่�เจ้้าหญิิงทรงพระครรภ์์และหลบหนีีไป
กัับหนุ่่�มคนรััก ถููกทหารไล่่ล่า่ คะนองเดชถููกยิิง ทั้้�งคู่่�หลบหนีี
เข้้ า มาในถ้ำำ�� เจ้้ า หญิิ ง มีีพระประสูู ติิ ก าลเป็็ น พระโอรส
ขณะเดีียวกัันก็็ตัดสิ
ั นิ ใจให้้คนรัักหนีีเอาชีีวิติ รอดไป และได้้ตั้้ง�
อธิิษฐานว่่าจะรออยู่่�ที่่�ถ้ำำ�� ด้้วยแรงอธิิษฐานทำำ�ให้้เจ้้าหญิิง
กลายเป็็นหิินพร้้อมกัับพระโอรส ทำำ�ให้้กลายเป็็นที่่�มาของ
ถ้ำำ��ผานางคอย เช่่นเดีียวกัับวััดถ้ำำ��พระพุุทธ ถ้ำำ�� แห่่งนี้้�ได้้รับั การ
ส่่งเสริิมเป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� วในอำำ�เภอร้้องกวาง โดยองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััดแพร่่ (https://www.phraepao.go.th)

รูปที่ ๑๗ ประติมากรรมที่ถูกสร้างเป็นอนุสาวรีย์พระนาง
เลอ
ื ดขาว ภายในวห
ิ ารวัดแม่เจ้าอยูห
่ ว
ั อำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (เครดิตภาพ: fb จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตััวอย่่างจากวััดถ้ำำ�� พระพุุทธ ตำำ�บลหนองบััว อำำ�เภอรััษฎา
จัังหวััดตรััง มีีตำำ�นานพื้้�นบ้้านเรื่่อ� งเล่่าของพระนางเลืือดขาว
พระมเหสีีของเจ้้าเมืืองพััทลุุง ผู้้�เลื่่�อมใสในพุุทธศาสนา
ได้้ทราบข่่าวการสร้้างพระบรมธาตุุเจดีีย์์นครศรีีธรรมราช จึึงได้้
อััญเชิิญพระพุุทธรููปปางต่่างๆ จากชมพููทวีีปมาพร้้อมกัับ
ชาวบ้้าน เพื่่�อนำำ�ไปถวายเป็็นพุุทธบูชู า เดิินทางจากจัังหวััดพัทลุ
ั งุ
ผ่่านป่่าดงพงพีี แล้้วแวะมาพัักค้้างคืืนที่่บ� ริิเวณบ้้านหนองบััว
จัังหวััดตรััง แล้้วนำำ�ทรััพย์์สิินบางส่่วนเก็็บไว้้ในถ้ำำ�� แล้้วปั้้�น
พระพุุทธรููปนอนปิิดไว้้บริิเวณปากถ้ำำ�� พร้้อมกัับการสร้้างวััด

นอกจากนี้้� ในภาคเหนืือ ถ้ำำ�ถู
� ูกใช้้ประกอบพิิธีีกรรม
ความเชื่่�อล้้านนาเช่่นกััน เช่่น พิิธีีช้้อนขวััญที่่�ถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน เป็็นการประกอบพิิธีีกรรมของชาวล้้านนาที่่�
เรีียกขวััญของเด็็กที่่ติ� ดิ อยู่่�ภายในถ้ำำ�จำ
� ำ�นวน 13 คน จััดโดย
ผู้้�ปกครอง เรีียกขวััญของคนที่่ห� ายป่่วยใหม่่ๆ หรืือผู้้�ที่กำ่� ำ�ลังั
ป่่วยให้้มีีกำำ�ลัังใจ ให้้ขวััญกลัับมาอยู่่�กัับเจ้้าของ นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นการเสริิมกำำ�ลัังใจในการฝ่่าฟัันอุุปสรรค และให้้เป็็น
สิิริิมงคลด้้วย (Wattanagun 2021)
ถ้ำำ��ในฐานะแหล่่งทรััพยากรในทางเศรษฐกิิจการ
ดำำ�รงชีีพ
ถ้ำำ��เป็็นแหล่่งทรััพยากรในทางเศรษฐกิิจจากการขาย
มููลค้้างคาวเพื่่�อเป็็นปุ๋๋�ยสำำ�หรัับปลููกต้้นไม้้ และการขาย
รัังนกนางแอ่่น การศึึกษาบริิบททางประวััติิศาสตร์์ทำำ�ให้้
เกิิดองค์์ความรู้้�ที่่จ� ะเสริิมคุณ
ุ ค่่าและมููลค่่าของทรััพยากรถ้ำำ��
เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนจะเน้้นและยกตััวอย่่างการใช้้ทรััพยากร
รัังนกที่่ป� รากฏในหลัักฐานทางโบราณคดีีและประวััติศิ าสตร์์

โบราณคดี วัฒนธรรม

จากผลงานวิิจััยทางประวััติิศาสตร์์ของเกษม จัันทร์์ดำำ�
(2550) ที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ประวัั ติิ ศ าสตร์์ ข องการค้้ า
ภายในประเทศไทยและต่่างประเทศ เช่่น หลัักฐานทาง
โบราณคดีีที่่�พบในเกาะสี่่�เกาะห้้า ตำำ�บลเกาะหมาก อำำ�เภอ
ปากพะยููน จัังหวััดพัทลุ
ั งุ พบเครื่่อ� งถ้้วยจีีนสมััยราชวงศ์์ซ้อ้ ง
(อายุุประมาณพุุทธศตวรรษที่่� 16 - 19) ราชวงศ์์หมิิง
(อายุุประมาณพุุทธศตวรรษที่่� 20 - 22) สมััยราชวงศ์์ชิิง
(พุุทธศตวรรษที่่� 22 - 25) และเครื่่�องสัังคโลกสมััยสุุโขทััย
(พุุทธศตวรรษที่่� 18 - 20) แสดงให้้เห็็นว่่ารััฐโบราณ
มีีการเก็็บรัังนกนางแอ่่นเป็็นสิินค้้าทั้้�งทางฝั่่�งอัันดามัันและ
อ่่าวไทย ทั้้�งนี้้� เพราะรัังนกนางแอ่่นจััดว่่าเป็็นยาสมุุนไพร
หรืือยาบำำ�รุุงกำำ�ลัังที่่�นิิยมในหมู่่�ของคนจีีน จึึงมีีพ่่อค้้าจีีน
เดิินทางมาในภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เกาะสี่่เ� กาะห้้า
ในจัังหวััดพััทลุุงก็็เป็็นแหล่่งที่่�สำ�คั
ำ ัญแห่่งหนึ่่�งของเส้้นทาง
การค้้า นอกจากนี้้�ในช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึง
ต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 รัังนกนางแอ่่นยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของส่่วยที่่�นครศรีีธรรมราชในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
อาณาจัักรอยุุธยาต้้องส่่งส่่วยรัังนกนางแอ่่นเข้้าท้้องพระคลััง
ที่่� อ ยุุ ธ ยาด้้ ว ย ความซัั บ ซ้้ อ นและการแย่่ ง ชิิ ง สัั มปท าน
รัังนกนางแอ่่นมีีมาตลอดนัับตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยา กรุุงธนบุุรีี

รััตนโกสิินทร์์ตอนต้้น ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงสมััยที่่�มีีการผููกขาด
ของบริิษััททุุนนิิยมเชื้้�อชาติิจีีน บริิษััทรัังนกแหลมทองที่่�
ผููกขาดสััมปทานในเขตจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ชุุมพร
สุุราษฎร์์ธานีี และพััทลุุง ตลอดจนสมััยปััจจุุบัันที่่�สััญญา
สััมปทานได้้หมดไป
แม้้ในปััจจุุบัันรัังนกก็็เป็็นแหล่่งเศรษฐกิิจสำำ�คััญของ
จัังหวััด ยัังคงมีีการลัักลอบเข้้าไปขโมยรัังนกภายหลััง
สััมปทานหมดอายุุ ชุุมชนท้้องถิ่่�นและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้เข้้ามาร่่วมกัันบริิหารจััดการเพื่่�อเป็็นแหล่่งรายได้้ที่อุ�่ ดหนุ
ุ นุ
การพััฒนาท้้องถิ่่�น
นอกเหนืือจากคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจแล้้ว ยัังมีีความเชื่่อ�
และพิิธีีกรรมท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวกัับนกนางแอ่่น การเก็็บรััง
นกนางแอ่่นต้้องเก็็บตามหน้้าผาสููงในถ้ำำ��มืืดและอัันตราย
จึึงเกิิดความเชื่่�อเรื่่�องเหนืือธรรมชาติิในกลุ่่�มของคนที่่�เก็็บ
รัังนกนางแอ่่นที่่แ� หล่่งรัังนกเกาะสี่่เ� กาะห้้า โดยจะทำำ�พิธีิ กี รรม
จุุดธูปู เทีียนเพื่่�อบอกกล่่าวเทวดาอารัักษ์์และผีีบรรพบุุรุษุ ก่่อน
ที่่จ� ะเข้้าผ่่านปากถ้ำำ��ทุกุ ครั้้ง� มีีการบวงสรวงสัักการะศาลเจ้้า
ผีีคนเฒ่่าคนแก่่ หรืือบรรพบุุรุุษที่่�มาบุุกเบิิก

รู ป ที่ ๑๘ แหล่ ง ทรั พ ยากรรั ง นกนางแอ่ น ภายในถ้ำ � เกาะสี่ เ กาะห้ า จั ง หวั ด พั ทลุ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน (ที่มาของภาพ: https://news.gimyong.com/article/14393)
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รูปที่ ๑๙ เพิ งผาภาพเขียนสีผาแต้ม ศิลปะถ้ำ�ยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนังชั้นหินทราย อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด
อุบลราชธานี

สรุุป
ถ้ำำ�� เพิิงผา และภููมิปิ ระเทศคาสต์์หินิ ปููน มีีความสำำ�คัญ
ั
ในฐานะของพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานทางวััฒนธรรมของมนุุษยชาติิที่�่
แสดงถึึงปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับั ธรรมชาติิ บัันทึึกเรื่่อ� งราว
และเหตุุ ก ารณ์์ ข องคนตั้้� ง แต่่ ยุุ ค ก่่ อ นประวัั ติิ ศ าสตร์์
ยุุคประวััติศิ าสตร์์จนถึึงสมััยปััจจุุบันั ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการถ้ำำ��
จึึงจำำ� เป็็ น ต้้ อ งตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ ของคุุ ณ ค่่ า ด้้ า น
โบราณคดีี ประวััติิศาสตร์์ และวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น แสดงถึึง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างชุุมชนท้้องถิ่่�นกัับถ้ำำ�� ความหมายของ

ภููมิิประเทศคาสต์์ในเชิิงสััญลัักษณ์์ รวมทั้้�งความต่่อเนื่่�อง
ในเรื่่�องความเชื่่�อหรืือการปฏิิบััติิจากอดีีตสู่่�ปััจจุุบััน เช่่น
การใช้้ถ้ำำ��สำำ�หรัับปลีีกวิิเวกหรืือปฏิิบััติิธรรมสำำ�หรัับพระสงฆ์์
ความเข้้าใจช่่วยทำำ�ให้้การสร้้างเนื้้�อหาสำำ�หรัับประกอบการ
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� หรืือแหล่่งท่่องเที่่ย� วได้้อย่่างน่่าสนใจ และ
การจััดการถ้ำำ��อย่่างเข้้าใจบริิบทของท้้องถิ่่�นจะนำำ�ไปสู่่�การ
อนุุรัักษ์์อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

บรรณานุุกรม

กรมศิิลปากร. ๒๕๓๕ ศิิลปะถ้ำำ�ส
� มััยประวััติศิ าสตร์์ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ. เอกสารกองโบราณคดีีหมายเลข ๒/๒๕๓๕. กรุุงเทพฯ: กรมศิิลปากร.
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(๔): ๒๓-๓๓.
โชติิกา เมืืองสง ๒๕๕๙ ศัักยภาพของหิินงอกทางภาคเหนืือของประเทศไทยในการสร้้างสภาพภููมิิอากาศในอดีีต.
นัันทวรรณ (เหมิินทร์์) ภู่่�สว่่าง ๒๕๔๐ พลิิกปููมแผ่่นดิินไทย. เชีียงใหม่่: มิ่่�งเมืือง.
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รััศมีี ชููทรงเดช และคณะ
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่ นศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขือ

การท่องเที่ยว ผจญภัย
๓

วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำ�งาน การศึกษาค้นคว้า
่ วข้องในสาขาต่าง ๆ
ของผู้เกีย
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การจัดทำ�เอกสาร
คู่มือการพั ฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ�
ครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๘

(The First Handbook on Cave Development for
Tourism in Thailand)
เล่่าโดย ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ เดชา บุุญค้ำำ��
สััมภาษณ์์โดย นายพััลลภ กฤตยานวััช

พ.ศ. ๒๕๒๘
มีีการจััดทำำ�เอกสาร “คู่่มื� อื การพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่ย� ว
ประเภทถ้ำำ��” (231 หน้้า) เป็็นครั้้ง� แรกในประเทศไทย โดย
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยมีี
นายเดชา บุุญค้ำำ�� เป็็นหัวั หน้้าโครงการเสนอต่่อการท่่องเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทย (พิิมพ์ค์ รั้้ง� ที่่� 2 พ.ศ. 2537) เป็็นเอกสาร
ที่่�ให้้ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และการวางผัังบริิเวณถ้ำำ��เพื่่�อ
การท่่องเที่่�ยวในระยะเริ่่�มแรกของไทยที่่�ดีีมาก

ในปีี พ.ศ. 2561 หลัังเหตุุการณ์์เยาวชนทีีมหมููป่่า
13 คนติิดถ้ำำ�� หลวงที่่�จังั หวััดเชีียงราย สมาคมอุุทยานแห่่งชาติิ
จึึงได้้จัดั การประชุุมสัมมน
ั าเรื่่อ� งถอดบทเรีียนจากวิิกฤตการณ์์
ถ้ำำ��หลวง โดยผมรัับหน้้าที่่�ติดิ ต่่อทาบทามวิิทยากรผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ที่่�สุดุ ในด้้านการวางผัังออกแบบด้้านภููมิิสถาปััตยกรรมมาร่่วม
อภิิปรายด้้วย ซึ่่�งสมาคมฯ ก็็ได้้รัับเกีียรติิจากศาสตราจารย์์
กิิตติิคุณ
ุ เดชา บุุญค้ำำ�� และศาสตราจารย์์จามรีี อาระยานิิมิติ สกุุล
มาร่่วมอภิิปรายด้้วย

การท่องเที่ยว ผจญภัย

อนึ่่ง� เมื่่อ� ผมกำำ�ลังั เรีียบเรีียงบทความเรื่่อ� ง “กาลานุุกรม
ถ้ำำ��ไทย: บัันทึึกลำำ�ดัับเหตุุการณ์์และพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ในประเทศไทย” จึึงทราบว่่าท่่านอาจารย์์เดชา
บุุญค้ำำ�� และคณาจารย์์ภาควิิชาภููมิิสถาปััตยกรรม คณะ
สถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เคยจััดทำำ�
เอกสารรายงาน “คู่่มื� อื การพััฒนาแหล่ง่ ท่อ่ งเที่่ย� วประเภทถ้ำำ��”
เสนอต่่อการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยมาตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2528 ซึ่่�งผมเห็็นว่่า เอกสารดัังกล่่าวนี้้�แม้้ว่่าจะได้้จััดทำำ�
มานานแล้้ว แต่่ก็็นัับว่่าเป็็นเอกสารความรู้้�เรื่่�องถ้ำำ�� และ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� แนวความคิิดในการวางผัังบริิเวณถ้ำำ��เพื่่อ�
การท่่องเที่่�ยวในระยะเริ่่�มแรกของไทยที่่�ทรงคุุณค่่ายิ่่�งและ
นัับว่่าเป็็นการบุุกเบิิกและเป็็นพััฒนาการที่่�สำำ�คััญในแวดวง
วิิชาการด้้านถ้ำำ��วิิทยาของไทยที่่�น่่าสนใจและควรค่่าแก่่การ
บัันทึึกไว้้เป็็นประวััติิศาสตร์์ และเป็็นแนวทางในการวางผััง
ออกแบบพััฒนาถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวต่่อไปในอนาคต
ผมจึึงได้้ติิดต่่อศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ เดชา บุุญค้ำำ��
ศิิลปิินแห่่งชาติิและราชบััณฑิิต เพื่่�อขอสััมภาษณ์์เชิิงลึึกถึึง
มููลเหตุุที่่ม� าของการจััดทำำ�เอกสารรายงาน “คู่่มื� อื การพััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��” ดัังกล่่าว
ขออนุุญาตเรีียนถามประวััติิ
ท่่านอาจารย์์โดยย่่อครัับ
ผมเกิิด พ.ศ. 2482 ปีีนี้้เ� ข้้า 82 แล้้ว เวลานี้้จึ� งึ เป็็น
ข้้าราชการบำำ�นาญที่่เ� กษีียณมานานกว่่า 20 ปีี นัับปีที่่ี เ� ริ่่ม� ทำำ�
คู่่�มืือให้้การท่่องเที่่ย� วก็็เกืือบ 40 ปีีมาแล้้ว รายละเอีียดคงจะ
เลืือนๆ ไปบ้้าง ผมจบปริิญญาตรีีจากคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เมื่่อ� พ.ศ. 2506 ต่่อมาจึึงไป
เรีียนต่่อที่่ส� หรััฐอเมริิกาที่่� Harvard University จนได้้ปริญ
ิ ญาโท
Master of Landscape Architecture (MLA.) เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2513
ช่่วงเริ่่�มต้้นหลัังจบ ป.ตรีี ใหม่่ๆ ผมได้้รัับการบรรจุุ
เป็็นข้้าราชการในตำำ�แหน่่งสถาปนิิกโทที่่�กรมโยธาเทศบาล
(ชื่่อ� สมััยนั้้�น) ในปีี พ.ศ. 2507 ปลายปีี พ.ศ. 2515 โอนไป

เป็็นวิิทยากรโทในสำำ�นักั นโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย
และต่่อมาจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยได้้ขอรัับโอนให้้ผมมาช่่วย
สอนวิิชาภููมิิสถาปััตยกรรมและก่่อตั้้�งภาควิิชาภููมิิสถาปััตยกรรม
ใน พ.ศ. 2517 ผมมาดำำ�เนิินการร่่างหลัักสููตร ได้้รัับการ
อนุุมัติั ใิ ห้้ก่อ่ ตั้้�งภาควิิชาภููมิิสถาปััตยกรรมเสร็็จในปีี พ.ศ. 2520
และรัับนิสิิ ติ รุ่่�นแรกได้้ในปีีถัดั มาและทำำ�หน้้าที่่�หัวั หน้้าแผนก
วิิชาภููมิิสถาปััตยกรรมที่่�ตั้้ง� ขึ้้น� ใหม่่เป็็นแห่่งแรกในประเทศไทย
และอาเซีียนตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2520 - 2528 ต่่อมา
ก็็ เ ลื่่� อ นตำำ� แหน่่ ง เป็็ น รองคณบดีี และมาเป็็ น คณบดีี
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ในปีี พ.ศ. 2539
หลัังเกษีียณผมได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นศาสตราจารย์์
กิิตติิคุุณ และในปีี พ.ศ. 2549 ผมได้้รัับเลืือกเป็็นศิิลปิิน
แห่่งชาติิ สาขาทััศนศิิลป์์ ภููมิิสถาปััตยกรรม ปีี พ.ศ. 2554 2557 เป็็นประธานอนุุกรรมาธิิการวิิสามััญศึึกษาการ
ออกแบบองค์์กรและกระบวนการปฏิิบััติิด้้านการผัังเมืือง
แห่่งชาติิ วุุฒิสิ ภา ปีี พ.ศ. 2554 - 2557 เป็็นรองประธาน
กรรมาธิิการวิิสามััญศึึกษาการตั้้�งถิ่่�นฐานและการผัังเมืือง
คนที่่� ๑ วุุฒิิสภา และสุุดท้้ายในปีี พ.ศ. 2559 ผมได้้รัับ
พระมหากรุุณาธิิคุุณโปรดเกล้้าฯ ให้้เป็็นราชบััณฑิิต สำำ�นััก
ศิิลปกรรม ราชบััณฑิิตยสภา ตอนนี้้�ก็็ถููกตั้้�งเป็็นกรรมการ
ให้้มหาวิิทยาลััยต่่างๆ เกืือบสิิบแห่่ง
� งการจััดทำำ�เอกสาร “คู่่�มืือการ
เรื่่อ
พัั ฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� ”
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีีประวััติที่่�
ิ มา
อย่่างไรครัับ
เอกสารคู่่�มืือการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� ที่่�
จััดพิิมพ์์ใน พ.ศ. 2528 นั้้�น เป็็นผลงานของภาควิิชา
ภููมิิสถาปััตยกรรม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยเริ่่�มต้้นก่่อน พ.ศ. 2528 มาปีีเศษแล้้ว
โดยที่่�มีผม
ี เป็็นหัวั หน้้าโครงการจััดทำำ�เสนอต่่อการท่่องเที่่�ยว
แห่่ ง ประเทศไทยเมื่่� อ วัั นที่่�
26 มิิถุุนายน พ.ศ. 2528
ตามนโยบายการพัั ฒ นา
แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วธรรมชาติิ
ประเภทต่่างๆ ของรััฐบาลโดย
การท่่องเที่่�ยว
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เอกสาร “คู่่�มืือการพัั ฒนาแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� ” ที่่�จััดทำำ�
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ น่่าจะเป็็นเอกสาร
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และเป็็นคู่�มืื
่ อการ
พัั ฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��
ครั้้�งแรกที่่�จััดพิิ มพ์์ ในประเทศไทย
ใช่่ไหมครัับ
ถ้้านัับวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ผมคิิดว่่าน่่าจะใช่่ครัับ เป็็น
เอกสารเกี่่�ยวกัับถ้ำ�ำ� และแนวทางการวางผัังออกแบบเพื่่อ� การ
พััฒนาถ้ำำ�� และพื้้�นที่่�โดยรอบและการเข้้าถึึงให้้เป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวของคนไทยเป็็นฉบัับแรกในประเทศไทย เพราะ
เวลานั้้�น ผมก็็ค้้นดููเอกสารที่่�เขีียนเกี่่�ยวกัับถ้ำ��ำ ในภาษาไทย
เป็็นเรื่่�องเฉพาะยาวๆ ไม่่พบเลยครัับ

เวลานั้้�นมีีใครร่่วมศึึกษากัับ
ท่่านอาจารย์์บ้้างครัับ
อาจารย์์ที่่�มาร่่วมงานกัับผมในเวลานั้้�นก็็เป็็นอาจารย์์
รุ่่�นใหม่่หนุ่่�มสาวไฟแรงในภาคภููมิิสถาปััตยกรรมนั่่�นแหละ
ผมจำำ�ได้้ว่า่ มีี 4 - 5 ท่่าน เวลานี้้�ทุกุ ท่่านน่่าจะเกษีียณกัันไป
หมดแล้้ว และตำำ�แหน่่งวิิชาการก็็สููงขึ้้�น ที่่�จำำ�ได้้ก็็มีี ศ.จามรีี
อาระยานิิมิติ สกุุล รศ.นิิลุบุ ล คล่่องเวสสะ รศ. ดร.พงศ์์ศักั ดิ์์�
วััฒนสิินธุ์์� และ อ. ดร.ดนััย ทายตะคุุ นอกจากนี้้�ยังั มีีที่่ปรึ
� กึ ษา
จากคณะวนศาสตร์์และกรมป่่าไม้้อีีกด้้วย คืือ ศ. ดร.นิิวััติิ
เรืืองพานิิช และคุุณเสรีี เวชบุุษกร อีีกด้้วย

่ ในงานวิจย
การสำ�รวจถ้ำ�แห่งหนึง
ั อาจารย์ ดร.ดนัย และเพื่ อน
นิสิตปี ๕ และ รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์

	ทำำ�ไมในเวลานั้้�นการท่่องเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทยจึึงมาสนใจเรื่่�องถ้ำำ��
และทำำ�ไมจึึงมอบให้้อาจารย์์มาทำำ�
คู่่�มืือการพัั ฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ประเภทถ้ำำ��ครัับ
เวลานั้้�น รััฐบาลมีีนโยบายการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
ของไทยทั้้�งทางวััฒนธรรม วััดวาอาราม และแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ธรรมชาติิ และการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย หรืือ ททท.
ก็็เป็็นองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจที่่มี� บทบ
ี าทหน้้าที่่�ส่ง่ เสริิมการท่่องเที่่�ยว
โดยตรง เข้้าใจว่่าเวลานั้้�น ททท. ก็็ได้้ให้้ทุนุ หลายหน่่วยงาน
ในการศึึกษาและจััดทำำ�คู่่�มืือพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวไทยด้้าน
อื่่�นๆ ให้้มีีคุุณภาพได้้มาตรฐานระดัับสากลมากขึ้้�น ในส่่วน
ของธรรมชาติิก็็มีีทั้้�งชายทะเล น้ำำ��ตก ทะเลหมอก อุุทยาน
แห่่งชาติิ รวมทั้้�งถ้ำำ��ด้้วย
ในส่่วนที่่�ถามว่่าทำำ�ไม ททท. จึึงมอบงานให้้ภาควิิชา
ภููมิิสถาปััตยกรรมดำำ�เนิินการจััดทำำ�คู่่�มืือการพััฒนาแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��นั้้�น ก็็คงเพราะว่่าภาควิิชานี้้�เกี่่�ยวข้้อง
โดยตรงเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาและอนุุ รัั ก ษ์์ ภููมิิ ป ระเทศ
ภููมิิลัักษณ์์ โดยการวางผัังออกแบบทางสถาปััตยกรรม
โดยตรง เวลานั้้�น ดููเหมืือนว่่าภาควิิชาภููมิิสถาปััตยกรรม
ยัังไม่่มีีที่่�มหาวิิทยาลััยอื่่�น ททท. มอบงานนี้้�ให้้ภาควิิชา
ภููมิิสถาปััตยกรรมดำำ�เนิินงาน ด้้วยมุ่่�งหมายจะให้้คู่่�มืือที่่�
ทำำ�เป็็นประโยชน์์แก่่ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงาน
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ต่่างๆ ที่่�มีถ้ำี �ำ� เพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวอยู่่�ในความรัับผิดิ ชอบ ได้้แก่่
กรมป่่าไม้้ อุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธ์ุุ�สัตั ว์์ป่า่ กรมที่่�ดินิ
องค์์กรบริิหารส่่วนจัังหวััด หรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่�น
อื่่�นๆ รวมทั้้�งผู้้�สนใจทั่่�วไป
เวลานั้้�น อาจารย์์เห็็นว่่า ประชาชน
นิิยมท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� หรืือไปทำำ�กิจ
ิ กรรม
ในถ้ำำ��มากน้้อยเพีี ยงใดครัับ
เทีียบกัับแหล่่งธรรมชาติิอื่่�น ๆ
ในเวลานั้้�น ช่่วงประมาณปีี พ.ศ. 2525 ผมรู้้�สึึกว่่า
ความนิิยมท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��น่า่ จะยัังน้้อยกว่่าการท่่องเที่่�ยวป่่าเขา
ธรรมชาติิอื่่�นๆ เช่่น ทะเล น้ำำ��ตก ทะเลหมอก หรืือการชม
สััตว์์ป่่า การเข้้าถ้ำำ��ของคนกรุุง การเข้้าถึึงก็็ลำำ�บากและขาด
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก จึึงมัักจะเข้้าชมสั้้�นๆ ตื้้�นๆ เพราะ
เป็็นทางผ่่าน ส่่วนคนในพื้้�นที่่� ก็็มัักจะเข้้าชมไม่่กี่่�ครั้้�งก็็เลิิก
ไม่่เหมืือนธรรมชาติิอื่นที่่
�่ ไ� ปบ่่อยครั้้ง� กว่่า สำำ�หรัับการเข้้าถ้ำำ�� หรืือ
ไปเยืือนถ้ำำ�นั้้
� น� ผมสัังเกตว่่า ประชาชนจะมีีวัตั ถุุประสงค์์ต่า่ งๆ กััน
ตััวอย่่าง เช่่น (1) เพื่่�อเคารพสัักการะ กราบพระพุุทธรููป
หรืือพระภิิกษุุที่่อ� ยู่่�วััดถ้ำำ�� เนื่่อ� งจากถ้ำำ�� คล้้ายกัับเป็็นศาสนสถาน
หรืือที่่�พำำ�นัักของพระภิิกษุุสงฆ์์ (2) เพื่่�อทััศนศึึกษาชมความ
สวยงามแปลกตามหััศจรรย์์ของหิินงอกหิินย้้อยภายในถ้ำำ��
(3) เพื่่�อแสวงหาทรััพยากรถ้ำำ��ในเชิิงเศรษฐกิิจ เช่่น เก็็บรััง
นกนางแอ่่น และมููลค้้างคาวทำำ�ปุ๋๋ย� (4) เพื่่อ� ความตื่่น� เต้้นเร้้าใจ
แบบเผชิิญภััยในความมืืดลึึกลัับในถ้ำำ�� และ (5) เพื่่อ� การศึึกษา
ทางด้้านโบราณคดีี ประวััติศิ าสตร์์ และภาพเขีียนผนัังในถ้ำำ��
อาจารย์์วางโครงสร้้างเนื้้�อหา
ของคู่่�มืือนี้้�อย่่างไรครัับ
คร่่าวๆ ก็็มีบทต่
ี า่ งๆ ตั้้�งแต่่บทนำำ�ว่า่ ด้้วยการนัันทนาการ
กัับการท่่องเที่่�ยว ลัักษณะและวััตถุุประสงค์์การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
ต่่อด้้วยด้้วยความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับถ้ำ��ำ เช่่น ธรรมชาติิวิิทยา
ของถ้ำำ�� ความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ��ในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เป็็นต้น้ บทที่่� 3 ว่่าด้้วยปััญหาของแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��
เช่่น ปััญหาด้้านนโยบายการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��
ปัั ญ หาทางกายภาพ ปัั ญ หาจากนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว ปัั ญ หา
สวััสดิิภาพและสุุขภาพของนัักท่่องเที่่�ยว บทที่่� 4 การ
กำำ�หนดนโยบายและแนวทางการพััฒนา เช่่น ปััญหาด้้าน

นโยบายการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��
บทที่่� 5 การกำำ�หนดกิิจกรรมและตััวอย่่างกิิจกรรมการเที่่�ยวถ้ำำ��
บทที่่� 6 การกำำ�หนดเขตการใช้้ที่่�ดิินและการวางผัังบริิเวณ
บทที่่� 7 อุุปกรณ์์และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก บทที่่� 8 การ
กำำ�หนดเลืือกใช้้พืืชพัันธุ์์� และบทที่่� 9 ข้้อเสนอแนะ
ผมเห็็นในท้้ายเอกสารรายงานมีี
บััญชีีรายชื่่�อถ้ำำ�� ในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้้วย ผมลองนัับ
รายชื่่�อดูู มีีจำำ�นวน ๑๒๗ ถ้ำำ�� (ไม่่นัับ
� ่อยในชื่่�อถ้ำำ��ที่่�เขีียนไว้้) อาจารย์์
ถ้ำำ�ย่
ได้้ชื่�อ
่ และฐานข้้อมููลนี้้�จากที่่�ไหน
หรืือสำำ�รวจเองครัับ
คณะทำำ�งานโครงการนี้้�ไม่่ได้้สำำ�รวจเองทั้้�งหมดครัับ
รายชื่่อ� ถ้ำำ�� และข้้อมููลอื่่น� ๆ ดููเหมืือนว่่าได้้มาจากกรมป่่าไม้้หรืือ
กรมทรััพยากรธรณีีเป็็นหลััก หรืือจากกระทรวงมหาดไทย
บ้้าง จำำ�แน่่นอนไม่่ได้้แล้้ว แต่่มีถ้ำี ��ที่่
ำ เ� ราเข้้าสำำ�รวจอยู่่�หลายถ้ำำ��
เหมืือนกััน ที่่�จำำ�ได้้คืือ ถ้ำำ�� เขาบิิน ถ้ำำ��ที่่น้ำ� ��ำ หนาว และถ้ำำ�อื่
� น่� ๆ อีีก
จำำ�ไม่่ได้้เพราะนานมามากแล้้ว
อาจารย์์มีีความเห็็นว่่าหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� ในปััจจุุบัน
ั สามารถศึึกษา
ต่่อยอดหรืือใช้้ประโยชน์์จากคู่่�มืือ
เล่่มนี้้�อย่่างไรครัับ
รายงานเล่่มนี้้�ถ้้านัับเวลาที่่� ททท. เริ่่�มติิดต่่อและคิิด
ทำำ�กันมั
ั นน
ั านเกืือบ 40 ปีีมาแล้้ว หลายอย่่างก็็เปลี่่�ยนแปลง
ไปมาก รวมทั้้�งเทคนิิคการก่่อสร้้างและวััสดุุ รวมทั้้�งจำำ�นวน
งบประมาณและการเห็็นความสำำ�คัญ
ั แต่่สิ่่ง� ที่่�เปลี่่�ยนไม่่มาก
คืือแนวคิิดในการอนุุรัักษ์์สภาพของถ้ำำ�� ให้้คงรููปเดิิมและ
ได้้รับผ
ั ลกระทบน้้อยที่่�สุดุ จากมนุุษย์์โดยการวางผััง ทำำ�โซนนิ่่�ง
ให้้เหมาะกัับสถานการณ์์ ต้้องมีีการจำำ�แนกถ้ำำ��เป็็นประเภท
ที่่�ชััดเจน แล้้วออกแบบให้้รัับกัับประเภท เช่่น ถ้ำำ��ที่่�มีีความ
สวยงามที่่�คนท่่องเที่่�ยวมาก ถ้ำำ�ที่่
� เ� หมาะกัับการผจญภััย หรืือ
ถ้ำำ��ที่่�มีีลัักษณะพิิเศษที่่�ต้้องเก็็บไว้้ศึึกษา เป็็นต้้น
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การให้บริการการท่องเที่ยวถ้ำ�

ของอุทยานแห่งชาติถ้ำ�แมมมอธ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สารััฐ รััตนะ
ถ้ำำ�� เป็็นอีีกหนึ่่�งทรััพยากรนัันทนาการที่่�มีีคุุณค่่าและความโดดเด่่นอัันสำำ�คััญ และ
� นใจ
หลากหลายต่่อการเสริิมสร้า้ งประสบการณ์์นัน
ั ทนาการให้้แก่่นัก
ั ท่่องเที่่�ยวและผู้้�ที่่ส
แต่่ภายใต้้ความน่่าอััศจรรย์์ใจอัันลึึกลัับและสวยงามของถ้ำำ�� กลัับแฝงไว้้ด้้วยความ
เปราะบางของทรััพยากร การใช้้ประโยชน์์ภายในถ้ำำ�� เพื่่� อการนัันทนาการและการท่่องเที่่�ยว
จึึงต้้องวางแผนกำำ�หนดอย่่างเข้้มงวด

่ ีความยาวมากทีส
่ ุดในโลก
ระบบถ้ำ�แมมมอธ ถ้ำ�ทีม
่ า: https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth_Cave_National_Park
ทีม
เครดิตภาพ National Park Service - Email correspondence with NPS

การท่องเที่ยว ผจญภัย

การให้้บริิการการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� อัันเป็็นบทเรีียนจาก
ประเทศสหรััฐอเมริิกาที่่�น่า่ สนใจแห่่งหนึ่่ง� คืือ การให้้บริกิ าร
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� ของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ แมมมอธ (Mammoth
Cave National Park) ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในรััฐเคนทัักกีี เป็็นถ้ำ��ที่่
ำ �
ได้้รัับการกล่่าวขานว่่า เป็็นถ้ำ��ที่่
ำ �มีีระบบถ้ำำ��ยาวที่่�สุุดในโลก
หากนัับความยาวของช่่องทางเดิินที่่เ� ป็็นเขาวงกตหิินปููนที่่อ� ยู่่�

ใต้้ดินอั
ิ นั เกิิดจากการกััดเซาะด้้วยสารละลายที่่�มีกี ารสำำ�รวจ
ไปแล้้วนั้้�นยาวมากกว่่า 643 กิิโลเมตร (ภาพที่่� 1) และ
ยัังมีีส่่วนที่่�อุุทยานแห่่งชาติิประเมิินไว้้อีีก 965 กิิโลเมตร
ที่่� ยัั ง มีี ศัั ก ยภาพในการศึึกษาสำำ� รวจต่่ อ ไป นอกจากนี้้�
ถ้ำำ�� แมมมอธยัังมีีระบบถ้ำำ��ที่่ค� รอบคลุุมกระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่อี� กี
มากกว่่า 200 แห่่งอีีกด้้วย

่ ีความยาวมากทีส
่ ุดของโลก
ภาพที่ ๑ โมเดลจำ�ลองช่องทางเดินของถ้ำ�แมมมอธทีม

นอกเหนืือจากความโดดเด่่นทางด้้านธรณีีสััณฐาน
อัันเป็็นหัวั ใจสำำ�คัญ
ั ของความน่่าอััศจรรย์์ ที่่�เอื้้อ� ต่่อการสร้้าง
ความน่่าสนใจให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยวและผู้้ส� นใจแล้้ว ถ้ำำ�� แมมมอธ
ยัังเปรีียบเสมืือนแคปซููลเวลาที่่�เก็็บรักั ษาประวััติศิ าสตร์์ของ
มนุุษย์์กว่่า 5,000 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2343 ถ้ำำ��แมมมอธ
เป็็นแหล่่งค้้นพบทางวิิทยาศาสตร์์ แต่่ในขณะเดีียวกััน
ประวััติิศาสตร์์ของถ้ำำ��ก็็ย้้อนไปไกลกว่่านั้้�นอีีกมาก
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การสำำ�รวจถ้ำำ��แมมมอธที่่�สืืบค้น้ ได้้จากแหล่่งโบราณคดีี
กว่่า 1,000 แห่่งที่่�ยัังคงสภาพดีีเนื่่�องด้้วยสภาวะอากาศ
ของถ้ำำ��และการป้้องกัันตัวั เองตามธรรมชาติิจากการรบกวนนั้้�น
พบว่่านัักสำำ�รวจคนแรกเป็็นชาวอเมริิกันอิ
ั นิ เดีียนที่่�เข้้าไปในถ้ำำ��
เมื่่อ� ประมาณ 5,000 ปีีก่อ่ น และเป็็นเวลาเกืือบสองศตวรรษ
แล้้วที่่�ชนพื้้�นเมืืองอเมริิกัันได้้สำำ�รวจและขุุดถ้ำำ�� แมมมอธ
อยู่่�ในตอนบนสามระดัับ จวบจนในปััจจุุบััน องค์์ความรู้้�
ในทุุกๆ ด้้านของถ้ำำ��แมมมอธได้้นำำ�มาสู่่�การให้้บริิการการ
ท่่องเที่่�ยวของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ แมมมอธอย่่างหลากหลาย
และน่่าสนใจ
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การดำำ�รงสถานะเป็็นพื้้�นที่่�มรดกโลกและเขตสงวน
ชีีวมลฑลระหว่่างประเทศของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ แมมมอธ
นัับเป็็นการรัับรองให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� ยวดของคุุณค่่าของ
ทรััพยากรนัันทนาการของพื้้�นที่่� มีีนักั ท่่องเที่่�ยวกว่่า 2 ล้้านคน
เข้้าไปเยี่่ย� มชมอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� แมมมอธ แต่่มีนัี กั ท่่องเที่่�ยว
เพีียง 500,000 คน ที่่�ได้้เข้้าไปเที่่�ยวชมถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�เนื่่อ� งด้้วย
อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��แมมมอธจำำ�กััดการเข้้าถึึงถ้ำำ��ต่่างๆ ของ
นัักท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� ป้้องกัันการทำำ�ลายถ้ำำ�� ความปลอดภััยของ
นัักท่่องเที่่�ยว รวมทั้้�งเพื่่อ� ควบคุุมและจำำ�กัดั จำำ�นวนนักั ท่่องเที่่�ยว
ให้้เหมาะสมต่่อการรองรัับของพื้้�นที่่�
การให้้บริิการการท่่องเที่่�ยวของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ
แมมมอธจึึงเป็็นการให้้บริิการนำำ�ทััวร์์โดยเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยาน
แห่่งชาติิ นัักท่่องเที่่�ยวที่่�ต้อ้ งการเที่่�ยวชมถ้ำำ�ต้
� อ้ งซื้้อ� ทััวร์นำ์ ำ�เที่่�ยว
ทั้้�งที่่�สามารถจองล่่วงหน้้าผ่่านระบบออนไลน์์ หรืือสามารถซื้้อ� ได้้
ณ บริิเวณจุุดทำำ�การ ซึ่ง่� ทางอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� แมมมอธได้้จัดั
นำำ�ทัวร์
ั ไ์ ปยัังถ้ำำ�ต่
� า่ งๆ ตามความหลากหลาย ความสวยงาม
เรื่่อ� งราวของแต่่ละถ้ำำ�� ความพร้้อมและสมรรถนะส่่วนบุุคคล
ของนัักท่่องเที่่�ยวในแต่่ละคน
อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� แมมมอธได้้จััดเตรีียมนำำ�ทััวร์์เพื่่�อ
รองรัับนัักท่่องเที่่�ยวในการเข้้าเยี่่�ยมชมถ้ำำ��ไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
1. Historic Modified Tour เป็็นทััวร์์ถ้ำำ��แมมมอธ
สุุดคลาสสิิก ที่่�นำำ�นัักท่่องเที่่�ยวไปเยี่่�ยมชมสถานที่่�ทาง
ประวััติิศาสตร์์หลายแห่่งที่่�ทำ�ำ ให้้ถ้ำ��ำ แมมมอธมีีชื่่�อเสีียง
เส้้นทางภายในถ้ำำ�� นอกจากจะผ่่านโถงถ้ำำ�ที่่
� �มีีขนาดใหญ่่
ที่่�เป็็นสถานที่่�ซึ่ง่� มนุุษย์์ใช้้มานัับพันปี
ั แี ละเป็็นที่่ส� ร้้างชื่่อ� ให้้กับั
ถ้ำำ�� แมมมอธแล้้ว ยัังเดิินลงลึึกเข้้าไปในถ้ำำ��ที่่ลึึ� กเข้้าไปข้้างใน
อีีกด้้วย ซึ่่ง� เส้้นทางภายในถ้ำำ�� มีีทั้้ง� การเดิินขึ้้น� และการเดิินลง
โดยใช้้บัันไดหลายร้้อยขั้้�น การชมถ้ำำ�นี้้
� �จึึงเหมาะสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�มีีความสนใจในประวััติิศาสตร์์และชอบการผจญภััย
โดยมีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 2 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 3.2 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: 5
 40 ขั้้�น (รวมกัับ 155 ขั้้�นใน
โถงแมมมอธ)
• ความยาก: ปานกลาง
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
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• ห้้องน้ำำ��: มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 80 นาทีี
• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้ใ� หญ่่ 20 เหรีียญ เด็็ก 15 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููงอายุุ
10 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 10 เหรีียญ
2. Extended Historic Modified Tour เป็็นทััวร์์
ประวััติิศาสตร์์ที่่�เสริิมขึ้้�นมาจากทััวร์์แรก โดยหลัังจากชม
ทััวร์แ์ รกเสร็็จแล้้ว ก็็จะนำำ�ไปยัังสถานที่่�แห่่งหนึ่่ง� ของถ้ำำ��แมมมอธ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากเมื่่�อศตวรรษที่่� 1840 เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้ใช้้เวลาสััมผััสประสบการณ์์การหาอยู่่�หากิินในถ้ำำ�� ทััวร์์นี้้�
เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่ต้� อ้ งการทััวร์ป์ ระวััติศิ าสตร์์และมีีเวลาเหลืือ
โดยมีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 2.25 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 3.2 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: 5
 40 ขั้้�น (รวมกัับ 155 ขั้้�นใน
โถงแมมมอธ)
• ความยาก: ปานกลาง
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 40 นาทีี
• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้�ใหญ่่ 23 เหรีียญ เด็็ก 17 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตร
ผู้้�สููงอายุุ 11.50 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน
11.50 เหรีียญ
3. River Styx Modified Tour เป็็นเส้้นทางทััวร์์
ประวััติศิ าสตร์์ที่่เ� น้้นไปยัังประวััติศิ าสตร์์ทางธรณีีวิทิ ยาและ
ธรรมชาติิอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของถ้ำำ��แมมมอธ และรวมทริิป
สั้้�นๆ ที่่�นำำ�ไปยัังระดัับน้ำ��ำ ใต้้ดินิ ทััวร์นี้้์ จ� ะนำำ�ไปเจาะลึึกถึึงการ
ก่่อตััวของถ้ำำ�� แมมมอธที่่�มีอี ายุุหลายล้้านปีี เป็็นทัวร์
ั ที่่์ เ� หมาะ
สำำ�หรัับผู้เ้� ข้้าชมที่่�มีคี วามสนใจในธรณีีวิทิ ยาเป็็นอย่่างมาก
โปรดให้้ความใส่่ใจ ทััวร์นี้้์ จำ� ำ�เป็็นต้อ้ งใช้้ความระมััดระวััง
เป็็นพิิเศษเมื่่�อไปยัังบริิเวณที่่�เป็็นระดัับแม่่น้ำำ�� เพราะในการ
เข้้าถึึงส่่วนนี้้ข� องถ้ำำ�� จำำ�เป็็นจะต้้องออกจากเส้้นทางเดิินหลััก
เพื่่�อไปยัังบริิเวณที่่�ไม่่เรีียบ และอาจเปีียก เป็็นโคลน และ/
หรืือเป็็นเมืือกซึ่ง่� อาจทำำ�ให้้ลื่น่� เส้้นทางทััวร์จ์ ะลััดเลาะไปตาม
ริิมแหล่่งน้ำำ�� บางบริิเวณอาจลึึกมาก ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับน้ำำ��
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ในแม่่น้ำ��ำ การชมถ้ำำ��ในบริิเวณนี้้�จะต้้องใช้้ตะเกีียงไฟฟ้้า และ
จะไม่่มีีระบบไฟฟ้้าให้้บริิการตลอดระยะเส้้นทางที่่�เหลืือ
ทััวร์์นี้้�ครอบคลุุมเส้้นทาง Historic Modified Tour
ทั้้�งหมด รวมถึึงบางส่่วนของ Mammoth Passage Modified
Tour และ Discovery Self-Guided Modified Tours โดย
มีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 2.5 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 4 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: ประมาณ 600 ขั้้�น (รวมกัับ
155 ขั้้�นในโถงแมมมอธ)
• ความยาก: ปานกลาง
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 30 นาทีี
• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้ใ� หญ่่ 22 เหรีียญ เด็็ก 16 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููงอายุุ
11 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 11 เหรีียญ
ั ที่่์ นำ� ำ�ชม
4. Frozen Niagara Modified Tour เป็็นทัวร์
ประติิมากรรมของถ้ำำ��ที่่�มีีรููปลัักษณ์์คล้้ายน้ำำ�� ตกไนแอการา
ซึ่่ง� จััดได้้ว่า่ เป็็นส่วนที่่
่ มี� คี วามสวยงามมากที่่�สุดุ ของถ้ำำ��แมมมอธ
และยัังเป็็นจุุดหมายปลายทางสุุดท้้ายของบรรดาเส้้นทาง
ทััวร์ถ้ำ์ ��ที่่
ำ ห� ลากหลาย เส้้นทางทััวร์บ์ างเส้้นต้อ้ งเดิินป่า่ ระยะไกล
หรืือต้้องเดิินมาตามทางเดิินที่่เ� ป็็นขั้้นบั
� นั ไดมาหลายขั้้นม
� าก
เพีียงเพื่่�อให้้ถึึงบริิเวณนี้้� แต่่สำำ�หรัับทััวร์์นี้้�สามารถเข้้าชม
ประติิมากรรมอัันงดงามได้้เพีียงใช้้บันั ไดแค่่ 12 ขั้้น� ทััวร์์นี้้�
จึึงเหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่สัันทััดการเดิินเป็็นระยะไกลๆ หรืือ
เดิินขึ้้�นลงบัันไดไม่่สะดวก โดยมีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 1.25 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 0.4 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้น� บัันได: 1
 2 ขั้้�น (รวมกัับทางเลืือกอีีก
98 ขั้้�น)
• ความยาก: ง่่าย
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: ไม่่มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 20 นาทีี
�������������������������������������������������������

• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้�ใหญ่่ 18 เหรีียญ เด็็ก 14 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููง
อายุุ 9 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 9 เหรีียญ
5. Cleaveland Avenue Modified Tour เป็็นเวลาเกืือบ
สองศตวรรษที่่� Cleaveland Avenue ดึึงดููดผู้้�คนจาก
ทั่่�วทุุกมุุมโลกให้้มาชมผนัังยิิปซััมที่่�ส่่องประกายระยิิบระยัับ
ไปตามทางเดิินรููปท่อ่ ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ หลัักฐานของผู้้�มาเยืือน
สมััยก่่อนยัังคงปรากฏอยู่่�บนผนัังและเพดานของถ้ำำ��ที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงที่่�สุุดในบางบริิเวณ ทััวร์์นี้้�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�กำำ�ลััง
มองหาส่่วนของถ้ำำ��แมมมอธที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์และมีีความ
สนใจในด้้านธรณีีวิิทยาและประวััติิศาสตร์์
ทััวร์์นี้้�จะย้้อนเส้้นทางทััวร์์ และจะเข้้าและออกมายััง
ตำำ�แหน่่งเดิิม ทััวร์นี้้์ มี� รี ถบััสไปรัับไปส่่งที่่�ปากทางเข้้าถ้ำำ�� โดย
มีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 2.5 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 3.2 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: ประมาณ 400 ขั้้�น
• ความยาก: ปานกลาง
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: ไม่่มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 30 นาทีี
• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้ใ� หญ่่ 22 เหรีียญ เด็็ก 16 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููงอายุุ
11 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 11 เหรีียญ
ั ์
6. Mammoth Passages Modified Tour เป็็นทัวร์
ที่่�นำำ�เข้้าสู่่�ประตููประวััติิศาสตร์์ ไปยัังโถงถ้ำำ��ที่่�เป็็นเสมืือน
ที่่� พัั ก พิิ ง ที่่� มีี สิ่่� ง ประดิิ ษ ฐ์์ จำำ�นวนม ากทิ้้� ง ไว้้ โ ดยคนในยุุ ค
ประวััติิศาสตร์์และก่่อนประวััติิศาสตร์์ ทััวร์์นี้้�จะเดิินไปตาม
ทางเดิินยกระดัับ บางส่่วนผ่่านโถงถ้ำำ�ที่่
� �ใหญ่่ที่่�สุุดของ
ถ้ำำ��แมมมอธ ทััวร์นี้้์ เ� หมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่ไ� ม่่ชอบพื้้�นที่่แ� คบ มีีเด็็กเล็็ก
หรืือใครก็็ตามที่่�กำำ�ลังั มองหาทััวร์ที่่์ ไ� ม่่ต้อ้ งเดิินมาก ทััวร์นี้้์ เ� ป็็น
ทััวร์แ์ บบมีีผู้้�นำำ�ทางในเส้้นทางเดิินศึึกษาสำำ�รวจด้้วยตนเอง
ทััวร์นี้้์ ร� วมพื้้�นที่่บ� างส่่วนของ Historic Modified Tour
และเส้้นทางเดิินศึึกษาสำำ�รวจด้้วยตนเองทั้้�งเส้้น รวมถึึง
351

352

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

เส้้นทางเดิินบนเขาที่่�สููงชัันที่่เ� ป็็นทางเข้้าออกไปยัังปากทาง
เข้้าถ้ำำ�� ธรรมชาติิ ทััวร์์นี้้�จะไม่่ได้้เข้้าไปดููพื้้�นที่่�การก่่อตััวของ
หิินหยดน้ำำ�� โดยมีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 1.25 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 1.2 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: 130 ขั้้�น
• ความยาก: ง่่าย
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: ไม่่มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 50 นาทีี
• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้ใ� หญ่่ 11 เหรีียญ เด็็ก 9 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููงอายุุ
5.50 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 5.50 เหรีียญ

8. Accessible Modified Tour เป็็นทััวร์์ที่่�ใช้้ลิิฟต์์
นำำ�เข้้าถ้ำำ�� เข้้าไปดููโถงถ้ำำ�� ใกล้้ๆ ที่่�เป็็นห้้องก้้อนหิิมะที่่�
โด่่งดััง และเชื่่�อมต่่อเนื่่�องไปยัังบริิเวณนำำ�ทััวร์์ของทััวร์์
Historic Cleaveland Avenue ที่่�มีีการจััดประดัับตกแต่่ง
อย่่างดีีเพื่่อ� ให้้สัมั ผััสกัับถ้ำ�ำ� ในยุุคประวััติศิ าสตร์์ได้้อย่่างแจ่่มชัดั
รวมถึึงการก่่อตััวทางธรณีีที่่�ส่่องเป็็นประกายระยิิบระยัับ
ทััวร์์นี้้�เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการชมถ้ำำ��และกำำ�ลัังมองหาทััวร์์
แบบไม่่ต้้องใช้้บัันได

7. Discovery Self-guided Modified Tour เป็็น
เส้้นทางเดิินศึึกษาสำำ�รวจด้้วยตนเอง แต่่เป็็นเส้้นทางที่่�ต้อ้ ง
ใช้้ตั๋๋�ว เพื่่�อนำำ�เข้้าไปสู่่�ดิินแดนประวััติิศาสตร์์ในช่่วงยุุคก่่อน
ประวััติศิ าสตร์์และยุุคประวััติศิ าสตร์์ของถ้ำำ�� เฉพาะส่่วนของ
ถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นเหมืือนที่่�พักั พิิงจะมีีสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่จำำ�นวนมาก
ทััวร์นี้้์ เ� หมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่ต้� อ้ งการเดิินไปตามจัังหวะของตนเอง
หรืือต้้องการเข้้าไปสร้้างประสบการณ์์ให้้ตนเองแบบมีีเวลา
ไม่่มากนััก เพราะทััวร์นี้้์ เ� ป็็นการเที่่�ยวชมไปตามช่่องทางเดิิน
ของถ้ำำ��แมมมอธด้้วยตนเอง
ทััวร์์นี้้�รวม Historic Modified Tour บางส่่วน และ
เส้้นทางเดิินของ Mammoth Passage Modified Tour
ทั้้�งหมดอีีกด้้วย โดยมีีรายละเอีียดสรุุปดัังนี้้�
• ระยะเวลา: 1.0 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 1.2 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: 130 ขั้้�น
• ความยาก: ง่่าย
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: ไม่่มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 87 นาทีี
• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้ใ� หญ่่ 8 เหรีียญ เด็็ก 6 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููงอายุุ
4 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 4 เหรีียญ

ทััวร์นี้้์ อ� อกแบบมาสำำ�หรัับผู้พิ้� กิ าร ผู้้�ที่่มี� ข้ี อ้ จำำ�กัดั ในการเดิิน
หรืือเหตุุผลอื่่�นใดก็็ตามที่่�ต้้องการทััวร์์แบบไม่่ต้้องใช้้บัันได
หากไม่่มีีคนในกลุ่่�มที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ทััวร์์นี้้� ขอให้้พิิจารณา
เลืือกทััวร์อื่์ ่�นๆ เว้้นแต่่จะเป็็นเพีียงทััวร์เ์ ดีียวที่่�เหลืืออยู่่�และ
ให้้บริิการในช่่วงเวลาที่่�ต้้องการพอดีี ทััวร์์นี้้�อนุุญาตให้้นำำ�
เก้้าอี้้�รถเข็็น สกู๊๊�ตเตอร์์ และอุุปกรณ์์ช่่วยเหลืืออื่่�นๆ เข้้าไป
ด้้วยได้้ มีีห้้องน้ำำ��สำำ�หรัับคนพิิการให้้บริิการ
ผู้้�เข้้าร่่วมจะมาพบกัันที่่�ศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยวเป็็น
กองคาราวาน เพื่่อ� ขัับรถยนต์์ส่วน
่ บุุคคลไปยัังลิิฟต์์ปากทาง
เข้้าถ้ำำ��ที่่�อยู่่�ห่่างออกไปประมาณ 3.2 กิิโลเมตร อุุปกรณ์์
ช่่วยเหลืือทุุกประเภทที่่�นำำ�เข้้าไปในถ้ำำ��ต้้องได้้รัับการกำำ�จััด
การปนเปื้้อ� นเมื่่อ� ออกจากถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� จำำ�กัดั การแพร่่กระจาย
ของโรคจมููกขาว
สำำ�หรัับทัวร์
ั นี้้์ ท� างอุุทยานแห่่งชาติิไม่่มีอุี ปุ กรณ์์อำำ�นวย
ความสะดวกในการเคลื่่อ� นย้้ายใดๆ เช่่น เก้้าอี้้ร� ถเข็็น ไม้้ค้ำ�ยั
ำ� นั
หรืือไม้้เท้้าให้้บริิการ รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานแห่่งขาติิ
จะไม่่ขนส่่งหรืือแม้้กระทั่่�งช่่วยเหลืือทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยว หรืือ
การดำำ�เนิินการในทุุกรููปแบบต่่ออุุปกรณ์์ของนัักท่่องเที่่�ยว
หากผู้้เ� ข้้าชมต้้องการความช่่วยเหลืือในการเข้้าถึึงพื้้�นที่่� ขอให้้
มีีผู้้�ช่ว่ ยเหลืือติิดตามมาด้้วย โดยมีีรายละเอีียดสรุุปดังั นี้้�
• ระยะเวลา: 2 ชั่่�วโมง
• ระยะทาง: 0.8 กิิโลเมตร
• จำำ�นวนขั้้�นบัันได: ไม่่มีีขั้้�นบัันได
• ความยาก: ง่่าย
• อายุุ: ทุุกวััย เยาวชนที่่�มีอี ายุุต่ำ�ำ� กว่่า 16 ปีี ควรไป
กัับผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 18 ปีี
• ห้้องน้ำำ��: มีีให้้บริิการ
• ตั๋๋�วที่่�ใช้้ได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาทััวร์์: 14 นาทีี

การท่องเที่ยว ผจญภัย

• อััตราค่่าธรรมเนีียม:
ผู้้ใ� หญ่่ 22 เหรีียญ เด็็ก 16 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรผู้้�สููงอายุุ
11 เหรีียญ ผู้้�ถืือบััตรเข้้าอุุทยาน 11 เหรีียญ
นอกเหนืือจากนี้้� อุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��แมมมอธยัังมีี
ทััวร์์ถ้ำ�อี
ำ� ีกหลายทััวร์์ ซึ่่�งจะปรัับเปลี่่�ยนไปตามฤดููกาลและ
ความพร้้อมของเจ้้าหน้้าที่่�ในการให้้บริกิ าร แต่่อย่่างไรก็็ตาม
จากความหลากหลายของทััวร์์ถ้ำ�ำ� ของอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��แมมมอธ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์ข์ องการศึึกษาสำำ�รวจ
ระบบถ้ำำ��มาอย่่างยาวนานและต่่อเนื่่อ� ง ข้้อมููลจากการศึึกษา
สำำ�รวจกว่่าสองศตวรรษ ทำำ�ให้้สามารถตััดสิินใจเลืือกใช้้
ศัักยภาพของทรััพยากรนัันทนาการมาเติิมเต็็มประสบการณ์์
นัันทนาการของนัักท่่องเที่่�ยวได้้อย่่างหลากหลายในทุุกกลุ่่�ม
เพศ วััย แม้้แต่่ผู้้�ที่่มี� คี วามบกพร่่องทางด้้านร่่างกาย ที่่�ถืือเป็็น
อุุปสรรคอย่่างมากในการประกอบกิิจกรรมนัันทนาการที่่�
เกี่่�ยวเนื่่อ� งกัับถ้ำ��ก็
ำ ต็ าม ตลอดจนการนำำ�ข้อ้ มููลมาใช้้เพื่่อ� การ
สลัับปรับั เปลี่่�ยนรููปแบบการให้้บริกิ ารได้้อย่่างเหมาะสมตาม
บริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
อััตราค่่าธรรมเนีียมที่่�นัักท่่องเที่่�ยวต้้องจ่่ายให้้กัับการ
บริิการนำำ�ทััวร์์ถ้ำ��ำ ของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� แมมมอธ สะท้้อน

ออกมาให้้เห็็นถึึงการบริิการการท่่องเที่่�ยวที่่�นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้รัับกลัับคืืนมา นัับตั้้�งแต่่สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในด้้าน
ต่่างๆ ไปจนกระทั่่�งการบริิการให้้ความรู้้� ตลอดจนการดููแล
ควบคุุมความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่�ยวในขณะเข้้าร่่วม
กิิจกรรมทััวร์์ถ้ำำ��
ศููนย์์ บริิ ก ารนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย ว ที่่� นัั บ เป็็ น หน่่ ว ยอาคาร
สำำ�หรัับการติิดต่่อ สอบถามข้้อมููลด้้านต่่างๆ โดยทั่่�วไปแล้้ว
แต่่สำำ�หรัับศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยวของอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��แมมมอธนั้้�น มีีพื้้�นที่่�ให้้บริิการภายในอาคารที่่�โดดเด่่น
นัับแต่่เปิิดประตููเข้้ามา คืือ ซุ้้�มให้้บริิการข้้อมููล โดยเฉพาะ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทัวร์
ั ถ้ำ์ ��ำ ซุ้้�มดัังกล่่าวให้้ข้อ้ มููลทั้้�งผ่่านระบบจอที่่�
ตั้้�งอยู่่�เหนืือซุ้้�ม เป็็นข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับรอบเวลาให้้บริกิ ารทััวร์ถ้ำ์ �ำ�
ที่่�ยัังคงสามารถเลืือกเข้้าร่่วมได้้ รวมถึึงรอบเวลาการ
ให้้บริิการที่่�เต็็มหรืือผ่่านไปแล้้ว และที่่�สำำ�คััญภายในซุ้้�มมีี
เจ้้าหน้้าที่่�สื่อ�่ ความหมายประจำำ�การอยู่่�ด้้วยใบหน้้าที่่�ยิ้้ม� แย้้ม
พร้้อมให้้บริิการอย่่างเป็็นกัันเอง โดยเฉพาะข้้อมููลสำำ�หรัับ
การตััดสิินใจในการเข้้าร่่วมทัวร์
ั ถ้ำ์ �ำ� ของนัักท่่องเที่่�ยวอีีกด้้วย
(ภาพที่่� 2)

ภาพที่ ๒ ซุ้มบริการข้อมูล และช่องขายตั๋วทัวร์ถ้ำ�
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นอกจากนี้้� ภายในศููนย์์บริกิ ารนัักท่่องเที่่�ยว ทางอุุทยาน
แห่่งชาติิถ้ำ�ำ� แมมมอธยัังมีีพื้้นที่่
� ส่� วนที่่
่ สำ� ำ�คัญ
ั อีีกบริิเวณหนึ่่ง� คืือ
ส่่วนจััดแสดงนิิทรรศการให้้ความรู้้�ในทุุกรููปแบบที่่�ส่่งเสริิม
ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวสามารถศึึกษา เรีียนรู้้� และเข้้าใจได้้ด้ว้ ยตนเอง
ภายใต้้เวลาที่่�นัักท่่องเที่่�ยวจััดสรรร่่วมกัับกิิจกรรมอื่่�นๆ
คุุณภาพของนิิทรรศการ และความหลากหลายของรููปแบบ
การจััดแสดง เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลความรู้้�ที่่�ได้้จากการศึึกษา
วิิจัยั มาอย่่างยาวนานของระบบถ้ำำ��แมมมอธ รวมทั้้�งคุุณภาพ

การจััดจำำ�ลองแสดงข้้อมููลอย่่างมีีมาตรฐาน ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
เพลิิดเพลิินในการศึึกษาหาความรู้้�ด้้วยตนเองได้้อย่่าง
เพลิิดเพลิิน การออกแบบนิิทรรศการที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
รายละเอีียดของความเข้้าใจในพฤติิกรรมการใช้้ประโยชน์์
ของนัักท่่องเที่่�ยว คืือ ในบริิเวณส่่วนจััดแสดงนิิทรรศการ
เหล่่านั้้�นจะมีีนาฬิิกาติิดตั้้�งกระจายไปทั่่�วทั้้�งบริิเวณ เพื่่�อ
เป็็นสิ่่�งสัังเกตและคอยตรวจสอบรอบเวลาของการเข้้าร่่วม
ทััวร์์ถ้ำำ��ของนัักท่่องเที่่�ยวไม่่ให้้คลาดเคลื่่�อน (ภาพที่่� 3)

ภาพที่่� 3 องค์์ความรู้้�จากการศึึกษาสำำ�รวจอย่่างยาวนานนำำ�ไปสู่่�การคััดสรรเนื้้�อหาเพื่่� อจััดแสดงนิิทรรศการภายในอาคารได้้อย่่าง
เหมาะสมและน่่าติิดตาม

การออกแบบวางผัังบริิเวณที่่�แยบยล ทำำ�ให้้พื้้นที่่
� สำ� ำ�หรัับ
การยืืนรอขึ้้น� รถเพื่่อ� เข้้าร่่วมทัวร์
ั ถ้ำ์ ��ำ เป็็นพื้้นที่่
� ที่่� แ� ยกส่่วนออกมา
อย่่างชััดเจน ไม่่ก่่อให้้เกิิดความสัับสนกัับผู้้�ใช้้ประโยชน์์ใน
ส่่วนอื่น่� ๆ โครงสร้้างอาคารในบริิเวณที่่�ยืืนรอขึ้้น� รถมีีขนาดที่่�
เหมาะสมต่่อจำำ�นวนผู้ใ้� ช้้ประโยชน์์จริงิ ในแต่่ละรอบ นอกจากนี้้�
พื้้�นที่่�ในส่่วนนี้้�ก็็ยัังเชื่่�อมโยงต่่อเนื่่�องไปยัังพื้้�นที่่�นัันทนาการ

บริิเวณปากถ้ำำ�� ได้้อย่่างเป็็นสััดส่่วน หรืือแม้้กระทั่่�งรถให้้
บริิการรัับส่ง่ จากบริิเวณศููนย์์บริกิ ารนัักท่่องเที่่�ยวไปยัังแหล่่ง
พื้้�นที่่�นัันทนาการ ก็็เป็็นการควบคุุมจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวใน
แต่่ละวัันให้้เหมาะสมต่่อการรองรัับของแหล่่งนัันทนาการ
แต่่ละแหล่่งอีีกด้้วย (ภาพที่่� 4)

การท่องเที่ยว ผจญภัย

ภาพที่ ๔ การจัดสรรพื้ นที่การใช้ประโยชน์อย่างมีการวางแผนส่งเสริมให้การใช้ประโยชน์พื้นที่จริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงตามวัตถุประสงค์ของพื้ นที่

สำำ�หรัับพื้้นที่่
� นั� นทน
ั าการอัันเป็็นแหล่่งประกอบกิิจกรรม
นัันทนาการที่่�สำำ�คััญของนัักท่่องเที่่�ยว ได้้รัับการออกแบบ
เพื่่�อรองรัับการใช้้ประโยชน์์ของนัักท่่องเที่่�ยว ให้้สามารถ

เติิมเต็็มประสบการณ์์นัันทนาการที่่�ดีีได้้อย่่างเพลิิดเพลิิน
และปลอดภััย และในขณะเดีียวกัันต้อ้ งไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อทรััพยากรนัันทนาการด้้วยเช่่นกััน (ภาพที่่� 5)

ภาพที่่� 5 การออกแบบโครงสร้้างในบริิเวณพื้้� นที่่�นัันทนาการเพื่่� อรองรัับการใช้้ประโยชน์์ของนัักท่่องเที่่�ยวให้้สามารถประกอบ
กิิจกรรมนัันทนาการได้้อย่่างเหมาะสม และไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อแหล่่งนัันทนาการ
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สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่ง� ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับจ
ั ากการ
จ่่ายค่่าธรรมเนีียมทััวร์ถ้ำ์ �ำ� คืือ การได้้รับั การนำำ�กลุ่่�มให้้เข้้าไป
เที่่� ย วชมสัั ม ผัั ส ประสบการณ์์ อัั น แปลกใหม่่ แ ละท้้ า ทาย
พร้้อมการให้้ข้อ้ มููลของพื้้�นที่่อ� ย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั โดยเจ้้าหน้้าที่่�
สื่่อ� ความหมายที่่�มากด้้วยองค์์ความรู้้� และประสบการณ์์ในพื้้�นที่่�
รวมทั้้�งการควบคุุมดููแลความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่�ยวในขณะ
ประกอบกิิจกรรมอีีกด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�สื่่�อความหมายจำำ�นวน

2 ท่่าน นอกจากนำำ�กลุ่่�ม ให้้ข้อ้ มููลได้้อย่่างมีีเทคนิิคที่่�น่า่ สนใจ
ทางด้้านหน้้ากลุ่่�มแล้้ว ยัังมีีเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานแห่่งชาติิ
อีี ก ท่่ า นหนึ่่� ง ที่่� ค อยเดิิ นปิิ ด ท้้ า ยขบวนเพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
นัักท่่องเที่่�ยวไม่่ออกนอกเส้้นทาง และไม่่พลััดหลงหรืือ
ตามกลุ่่�มด้้านหน้้าไม่่ทันั รวมทั้้�งควบคุุมการปิิดไฟส่่องสว่่าง
ภายในถ้ำำ�� เป็็นระยะๆ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้ความร้้อนจากแสงไฟรบกวน
ระบบตามธรรมชาติิของถ้ำำ��ให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ อีีกด้้วย (ภาพที่่� 6)

่ อ
่ ้ังแต่การเตรียมนักท่องเทีย
่ วก่อนเข้าถ้ำ�จนกระทั่งออกจากถ้ำ�
ภาพที่ ๖ เจ้าหน้าทีส
ื่ ความหมายให้บริการข้อมูลของพื้ นทีต

การท่องเที่ยว ผจญภัย

ความเข้้าใจในความเปราะบางของสภาพธรรมชาติิของ
ระบบถ้ำำ�� ทั้้�งที่่�เป็็นลัักษณะทางกายภาพและชีีวภาพที่่�มีีอยู่่�
ภายในถ้ำำ��อันั เป็็นผลจากการศึึกษาสำำ�รวจและวิิจัยั มาช้้านาน

ย่่อมนำำ�ไปสู่่�การควบคุุมในการใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเหมาะสม
และปลอดภััยต่่อการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน (ภาพที่่� 7)

่ อ
ภาพที่ ๗ เจ้าหน้าทีส
ื่ ความหมายทีเ่ ป็นผู้นำ�ทัวร์ถ้ำ� นอกจากให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลินในการชมถ้ำ�แล้ว ยังปฏิบัติหน้าที่
่ งจนสิ้นสุดการนำ�ทัวร์ โดยการควบคุมการฆ่าเชือ
้ ทีอ
่ าจติดมากับพื้ นรองเท้าของนักท่องเทีย
่ วให้สะอาด ก่อนเข้าไปยังพื้ นที่
ต่อเนือ
่ ของอุทยานแห่งชาติ
สาธารณะส่วนอืน

การบริิการการท่่องเที่่ย� วถ้ำำ�� ของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ แมมมอธ
ในทุุกวัันนี้้�ยัังคงดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านฤดููกาลหนึ่่�ง
สู่่�ฤดููกาลหนึ่่�ง กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เป็็นองค์์ประกอบเบื้้�องหลััง
ของการได้้รัับความนิิยมในการเข้้าไปท่่องเที่่�ยวทััวร์์ถ้ำ�ำ�

อุุทยานแห่่งชาติิแมมมอธของนัักท่่องเที่่�ยวก็็ยังั คงดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องเช่่นกััน จากอดีีต สู่่�ปััจจุุบััน และก้้าวไปในอนาคต
การบริิการการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� ของอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ แมมมอธ
สะท้้อนให้้เห็็นอย่่างแจ่่มชััดถึึง “ความยั่่�งยืืน”

สิ่่�งอ้้างอิิงประกอบการเรีียบเรีียง

Mammoth Cave National Park. (Online). www.nps.gov/maca/index.htm. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖.
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

Cave Awareness

และการบริหารความเสี่ยง
รวบรวมโดย นายสดีีป สุุบรามานยา และนายโจชััว เดวิิด มอริิส แปลโดย นางสาวผุุสชา ภู่่�ระหงษ์์
บทนำำ�
ถ้ำ���เปิิดโอกาสให้้เราได้้สำำ�รวจหนึ่่ง� ในพรมแดนที่่�แท้้จริงิ
แห่่งสุุดท้้ายบนโลก ในขณะที่่�มนุุษย์์ได้้สำำ�รวจและสััมผััส
พื้้�นผิวิ โลกส่่วนใหญ่่ไปแล้้ว ถ้ำำ��ยังั คงเป็็นปริศิ นาที่่�ซ่อ่ นอยู่่�ใต้้ดินิ
ตลอดช่่วงระยะเวลาหลายล้้านปีี โลกใต้้ดินิ ของถ้ำำ�� เต็็มไปด้้วย
ความอััศจรรย์์และความสวยงาม ทั้้�ง ยััง สามารถสอน
บทเรีียนอีีกหลายอย่่างให้้กัับเรา ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ

ตััวเรา ความเสี่่�ยง ธรรมชาติิ และการผจญภััย โดยปกติิแล้้ว
ในโลกของธรรมชาติิความงามมัักจะมาพร้้อมกัับความเสี่่�ยง
เราพบพืืชสวยงามที่่�เต็็มไปด้้วยหนามแหลม ปลารููปร่่าง
แปลกตาที่่�มีฤี ทธิ์์�ถึึงตายเมื่่อ� สััมผััส หิิมะที่่�งดงามที่่�สามารถ
ทำำ�ให้้เกิิดหิิมะถล่่มหรืือกองทัับ รอยแยกที่่�อัันตราย

การท่องเที่ยว ผจญภัย

 	ข้้อควรพิิ จารณาในการกู้้�ภััย
ในลัักษณะเดีียวกััน ถ้ำำ�ก็
� ็มีีความเสี่่�ยงมากมาย หาก
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงได้้ไม่่ดีี ก็็อาจมีีอุบัุ ติั เิ หตุุเกิิดขึ้้น� ได้้
และอาจมีีผลที่่�ตามมาค่่อนข้้างรุุนแรง ว่่ากัันว่า่ ทุุกๆ 1 ชั่่ว� โมง
ของการสำำ�รวจถ้ำำ�� ควรมีีการวางแผนไว้้ 10 ชั่่�วโมง สำำ�หรัับ
การกู้้�ภััย

การวางแผนล่่วงหน้้า
ความเสี่่ย� งส่่วนใหญ่่ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการสำำ�รวจถ้ำำ�� สามารถ
บรรเทาได้้ด้้วยการวางแผน และเตรีียมการอย่่างละเอีียด
ถี่่�ถ้วน
้ การป้้องกัันเป็็นนโยบายที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ในการลดความเสี่่�ยง
ยิ่่ง� มีีการวางแผนและเตรีียมการมากเท่่าไร โอกาสที่่�จะเผชิิญ
สถานการณ์์ที่่�ยากจะจััดการได้้ ก็็จะยิ่่�งน้้อยลงเท่่านั้้�น


การฝึึกอบรม

แม้้ว่่าถ้ำำ��หลายแห่่งจะเข้้าถึึงได้้ง่่าย ด้้วยทางเดิินและ
แสงไฟที่่�มีกี ารจััดการ ถ้ำำ�บ
� างแห่่งต้้องการการฝึึกอบรมและ
การเตรีียมการเพิ่่�มเติิม นัักสำำ�รวจถ้ำำ��จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะ
ต้้องได้้รัับการฝึึกฝนที่่�เหมาะสมเพื่่�อเตรีียมตััวสำำ�หรัับการ
เดิินทางสำำ�รวจถ้ำำ��ในหััวข้้อสำำ�คััญๆ ดัังต่่อไปนี้้�

อาจดููเหมืือนว่่าคุุณอยู่่�ใกล้้ทางเข้้าถ้ำำ�� หรืือภููมิิประเทศ
นั้้�นง่่าย อย่่างไรก็็ตาม การบาดเจ็็บเพีียงเล็็กน้้อยอาจ
กลายเป็็นปัญ
ั หาใหญ่่ในถ้ำำ�� ได้้ หากนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ทำำ�ข้อ้ เท้้าหััก
จากทางเข้้า 1 กม. และไม่่สามารถเดิินออกจากถ้ำำ��ได้้
อีีกต่่อไป อาจจำำ�เป็็นต้้องมีีการดำำ�เนิินการกู้้�ภััยที่่�ต้้องให้้
ความสำำ�คััญ แม้้ว่่าไม่่มีีทางที่่�จะขจััดความเสี่่�ยงทั้้�งหมดได้้
แต่่ด้้วยการจััดการและการวางแผนที่่�เหมาะสม ก็็จะช่่วย
ลดความเสี่่�ยงมากมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสำำ�รวจถ้ำำ��ได้้ และ
นัักสำำ�รวจถ้ำำ�ก็
� ็จะสามารถสนุุกกัับการสำำ�รวจถ้ำำ�� ได้้ โดยไม่่
เกิิดอุุบััติิเหตุุ
บทความนี้้�มีขึ้้ี �นเพื่่�อให้้แนวทางปฏิิบััติิ เครื่่�องมืือ และ
เคล็็ดลัับพื้้�นฐานที่่�จะช่่วยคุุณจััดการความเสี่่�ยงในขณะที่่�
คุุณสำำ�รวจความมหััศจรรย์์ของโลกใต้้ดิินในประเทศไทยได้้
อย่่างปลอดภััย ช่่วยลดโอกาสในการประสบเหตุุการณ์์
ไม่่พึึงประสงค์์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cave Awareness และการบริหารความเสี่ยง

• การฝึึกปฐมพยาบาลในถิ่่�นทุุรกัันดาร
• การฝึึกอบรมความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��
• การฝึึกเทคนิิคการใช้้เชืือกเดี่่�ยว (Single Rope
Technique Training)
• การฝึึกขั้้�นสููง
• การฝึึกดำำ�น้ำำ��ในถ้ำำ��
สิ่่�ง ที่่�สำำ�คััญคืือ ความเข้้าใจเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการ
ปฐมพยาบาลในถิ่่�นทุุรกัันดาร ทัักษะเหล่่านี้้�เป็็นทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นที่่�จะช่่วยให้้ทราบว่่า ต้้องทำำ�อะไรในกรณีีฉุุกเฉิิน
เนื่่�องจากโรงพยาบาลและความช่่วยเหลืือในกรณีีฉุุกเฉิิน
อาจอยู่่�ไกลออกไป การฝึึกการสำำ�รวจถ้ำำ�� และการฝึึกเชิิง
เทคนิิคเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น เพื่่�อเตรีียมตััวสำำ�หรัับถ้ำ��ที่่
ำ �ยากขึ้้�น
ซึ่่�งต้้องใช้้เทคนิิคและอุุปกรณ์์ขั้้�นสููง
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

 	ทำำ�ความรู้้�จัักกัับถ้ำำ��

ถ้ำำ��หลวงในเชีียงรายเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี ในปีี พ.ศ. 2560 ถ้ำำ��
ถููกน้ำำ��ท่่วมในเดืือนกัันยายน แต่่ในปีี พ.ศ. 2561 น้ำำ��ท่่วม
ในเดืือนมิิถุุนายน ทำำ�ให้้เด็็กชาย 12 คนและโค้้ชติิดอยู่่�
ในถ้ำำ�� และปีีต่อ่ มาเกิิดน้ำำ�ท่
� วม
่ ในเดืือนสิิงหาคม เนื่่อ� งจากถ้ำำ��
มีีพื้้นที่่
� กั� กั เก็็บน้ำ��ำ ขนาดใหญ่่ จึึงควรดููพยากรณ์์อากาศสำำ�หรัับ
พื้้�นที่่โ� ดยรอบด้้วย โดยให้้ใช้้แหล่่งพยาการณ์์อากาศอย่่างน้้อย
สองแหล่่ง บางครั้้ง� ระดัับน้ำ�ำ� ของลำำ�ธารที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงจะเป็็น
เครื่่�องบ่่งชี้้�ที่่�ดีีว่่า น้ำำ�� ในถ้ำำ��ควรจะอยู่่�ในระดัับไหน ความรู้้�
ในท้้องถิ่่�นอาจมีีประโยชน์์เช่่นเดีียวกัับการเรีียนรู้้�สภาพ
ภายในถ้ำำ��จากนัักสำำ�รวจคนอื่่�นๆ ชมรมสำำ�รวจถ้ำำ��ในท้้องถิ่่�น
อาจมีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสภาพในถ้ำำ��เช่่นกััน
ขนาดของกลุ่่�ม

หาข้้อมููลให้้ได้้มากที่่�สุุดเกี่่�ยวกัับถ้ำ��ำ และบริิเวณรอบๆ
จากการสำำ�รวจถ้ำำ�� รายงานการสำำ�รวจ และข้้อมููลในท้้องถิ่่�น
ฐานข้้อมููลถ้ำำ��ประเทศไทย (https://www.thailandcaves.
shepton.org.uk) เป็็นแหล่่งข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับ
การสำำ�รวจถ้ำำ�� ช่่วยให้้สามารถมองเห็็นภาพของถ้ำำ�� ช่่วยใน
การวางแผนเส้้นทางการสำำ�รวจ และเน้้นจุุดนััดพบในกรณีี
ฉุุ ก เฉิิ น ให้้ เ ด่่ นชัั ด ขึ้้� น หากมีี ตำำ� แหน่่ ง ที่่� ต้้ อ งใช้้ อุุ ป กรณ์์
ในการปีีน (Rigging Topos) ระบุุอยู่่�ด้้วยก็็จะช่่วยในการ
เตรีียมอุุปกรณ์์ที่่จำ� ำ�เป็็น และสามารถระบุุลักั ษณะทางเทคนิิค
ของถ้ำำ��ได้้ โปรดจำำ�ไว้้เสมอว่่า ไม่่มีสิ่่ี ง� ใดมาทดแทนประสบการณ์์
และการฝึึกอบรมได้้ หากคุุณไม่่แน่่ใจว่่าคุุณมีีทักั ษะที่่�จำำ�เป็็น
สำำ�หรัับถ้ำ��ำ ใดถ้ำำ��หนึ่่ง� หรืือไม่่ คุุณก็็ไม่่ควรเข้้าไปสำำ�รวจ และควร
แสวงหาทัักษะจากการสอนและการฝึึกอบรมของมืืออาชีีพ
พยากรณ์์อากาศ
หากสำำ�รวจถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�ที่่�เสี่่�ยงต่่อปริิมาณน้ำำ��ฝนและ
น้ำำ��ท่วมขั
่ งั ให้้ตรวจดููการพยากรณ์์อากาศ เพื่่อ� ดููว่่า มีีฝนตก
ในช่่วงวัันที่่ว� างแผนจะสำำ�รวจถ้ำำ��หรืือไม่่ ดููรายงานสถานการณ์์
ประจำำ�วัันของสภาพอากาศจากวัันก่่อนหน้้าเปรีียบเทีียบ
กัับปีก่ี อ่ นหน้้า การเรีียนรู้้�ประวััติขิ องสภาพอากาศในภููมิิภาค
จะช่่วยในการกำำ�หนดแผนดำำ�เนิินการที่่�แน่่นอนได้้ ในขณะที่่�
ถ้ำำ�มั
� ักจะมีีน้ำ�ท่
ำ� ่วมในเดืือนกัันยายน แต่่หากมีีฝนตกหนััก
ในช่่วงต้้นฤดููกาลอาจเป็็นไปได้้ว่า่ น้ำำ�จ
� ะท่่วมไวขึ้้�นตามไปด้้วย

ไม่่ควรสำำ�รวจถ้ำำ�� คนเดีียว ขนาดกลุ่่�มที่่�เล็็กที่่�สุุดต้้อง
มีีอย่่างน้้อยสามถึึงสี่่�คน เพื่่�อให้้สามารถช่่วยเหลืือกัันได้้
ในกรณีีที่่ไ� ด้้รับบ
ั าดเจ็็บ นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� หนึ่่ง� คนสามารถอยู่่�กัับ
ผู้้�บาดเจ็็บ และอีีกหนึ่่�งหรืือสองคนที่่�เหลืือ สามารถไปขอ
ความช่่วยเหลืือได้้ ทำำ�ความเข้้าใจความสามารถทางเทคนิิค
และทางกายภาพของทุุกคนในกลุ่่�ม เลืือกทีีมตามทัักษะที่่�
แต่่ละทีีมมีี มีีใครมีีโรคประจำำ�ตัวที่่
ั ท� างกลุ่่�มต้้องรัับทราบหรืือไม่่
มีีใครกลััวที่่แ� คบหรืือไม่่ หากมีีการสำำ�รวจถ้ำำ�� ในแนวดิ่่�ง ทุุกคน
มีีระดัับทัักษะทางเทคนิิคที่่�จำำ�เป็็นหรืือไม่่ หััวหน้้าทีีมควร
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า ทุุกคนมีีอุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันส่วน
่ บุุคคล (PPE)
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการสำำ�รวจวางแผนการเดิินทางอย่่างเหมาะสม
และไม่่ทำำ�ให้้กลุ่่�มตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากที่่�ทีีม
อาจไม่่พร้้อมรัับมืือ

การท่องเที่ยว ผจญภัย

	อุุปกรณ์์
ในถ้ำำ�� คุุณจะได้้สััมผััสกัับหิินแหลมคม พื้้�นผิิวขรุุขระ
แอ่่งน้ำำ�� ทางเดิินหนาวเย็็น ความมืืด ทางลงในแนวดิ่่�ง และ
อื่่�นๆ อีีกมากมาย จึึงจำำ�เป็็นต้้องเลืือกประเภทอุุปกรณ์์ที่่�
เหมาะสม เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับสถานการณ์์เหล่่านี้้�
รวมถึึงสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึง ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์์
ทั้้�งหมด ได้้รัับการตรวจสอบความเสีียหายอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการตรวจสอบก่่อนเดิินทาง

รองเท้้า
รองเท้้าที่่�เหมาะสมเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดชิ้้�นหนึ่่�ง
สำำ�หรัับการสำำ�รวจถ้ำำ�� รองเท้้าที่่�มีีพื้้�นยางเหนีียวอย่่างดีี
ช่่วยป้้องกัันการลื่่�นไถล รองเท้้าหุ้้�มข้้อสามารถช่่วยป้้องกััน
ข้้อเท้้าได้้ สำำ�หรัับถ้ำ�ำ� ไทยที่่�อบอุ่่�นและแห้้งเป็็นส่่วนใหญ่่
รองเท้้าเดิินป่่าหรืือรองเท้้าบู๊๊�ตเดิินป่่าเป็็นตััวเลืือกที่่�ดีี
รองเท้้าควรมีีพื้้น� เป็็นยางเหนีียวซึ่่ง� จะใช้้งานได้้ดีบนหิ
ี นิ และ
โคลน รองเท้้าแบบ Gore-Tex สามารถกัันไม่่ให้้น้ำำ��เข้้าได้้ดีี
แต่่ในถ้ำำ�� ไทยอาจต้้องมีีการเดิินในน้ำำ�� และเมื่่�อน้ำำ�� เข้้าไป
ในรองเท้้านี้้�แล้้ว น้ำำ��จะระบายออกได้้ไม่่ดีีนััก รองเท้้าบู๊๊�ต
Wellington สามารถยึึดเกาะได้้ดีีขณะเดิินบนพื้้�นผิิวโคลน
ที่่�ลื่น�่ นอกจากนี้้�ยังั สามารถล้้างออกได้้ง่า่ ย สำำ�หรัับรองเท้้าวิ่่ง�
ทั่่�วไป รองเท้้าเทนนิิส หรืือรองเท้้าใส่่ทำำ�งานนั้้�น ไม่่แนะนำำ�
ให้้ใช้้ในถ้ำำ�� เพราะลื่่�นและใช้้งานได้้ไม่่ดีี
	ถุุงม�อ

เสืื�อผ้้า
เสื้้�อผ้้าที่่�สวมใส่่ในถ้ำำ�� ควรแห้้งเร็็วและสวมซ้้อนกััน
หลายชั้้�นเพื่่�อความอบอุ่่�น เส้้นใยสัังเคราะห์์ เช่่น ไนลอน
หรืือพอลิิเอสเตอร์์จะค่่อนข้้างแห้้งเร็็ว ควรหลีีกเลี่่�ยงผ้้าฝ้้าย
เพราะเมื่่� อ เปีี ย กจะหนัั ก และแห้้ ง ได้้ ย าก เสื้้� อ แขนยาว
ที่่�สามารถทนต่่อการเสีียดสีีได้้พอสมควรจะช่่วยป้้องกัันแขน
ได้้ดีี เสื้้�อคลุุมน้ำ�ำ� หนัักเบาที่่�ทนต่่อการเสีียดสีี สามารถ
ป้้องกัันความสกปรกได้้ โดยเฉพาะในถ้ำำ�� เปีียกที่่�เต็็มไปด้้วย
โคลน สำำ�หรัับถ้ำ�ำ� เปีียกบางครั้้�งอาจต้้องสวมชุุดประดาน้ำำ��
ส่่วนถ้ำ�ที่่
ำ� �หนาวเย็็น อาจสวมเสื้้�อแขนยาวตััวใน (ชุุดที่่�มีีขน
เพื่่�อเพิ่่�มความอบอุ่่�น) ตามด้้วยเสื้้�อคลุุมตััวนอก เพื่่�อให้้
ร่่างกายอบอุ่่�น ถ้ำำ�� ในประเทศไทยมัักจะมีีอุณ
ุ หภููมิิที่่ส� บายตััว
และไม่่ จำำ� เป็็ นต้้ อ งสวมเสื้้� อ ผ้้ า เพื่่� อ เพิ่่� ม ความอบอุ่่�น
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือ ต้้องทราบสภาพของถ้ำำ��ที่่จ� ะไปและเลืือกเสื้้�อผ้้า
ให้้เหมาะสม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cave Awareness และการบริหารความเสี่ยง

ถุุงมืือช่่วยป้้องกัันมืือจากรอยถลอก รัักษามืือให้้แห้้ง
อุ่่�น และสะอาด และมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งเมื่่อ� ทำำ�งานกัับเชืือก
ถุุงมืือมีีหลายแบบให้้เลืือก ถุุงมืือ PU ทั่่�วไปที่่�มีีจำำ�หน่่าย
ตามร้้านขายอุุปกรณ์์ในท้้องถิ่่�น มีีเนื้้�อบาง และให้้ความรู้้�สึึก
ในการสััมผััสได้้ดีี แต่่ไม่่ทนต่่อการเสีียดสีีมากนััก ถุุงมืือ
สำำ�หรัับงานหนัักให้้การปกป้้องมากกว่่า แต่่บางครั้้ง� ก็็ลำำ�บาก
ในการผููกปม และการใช้้เชืือก ฯลฯ ความชอบส่่วนบุุคคล
และประสบการณ์์ที่่�หลากหลายก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ควรลองใช้้
ถุุงมืือประเภทต่่างๆ เพื่่อ� ดููว่่าแบบไหนเหมาะกัับคุณ
ุ ที่่�สุดุ
สนัับศอก/เข่่า
หากมีีโถงถ้ำำ�ที่่
� ต้� อ้ งคลานเป็็นระยะยาว การพกสนัับเข่่าไป
จะช่่วยป้้องกัันหััวเข่่าจากการบาดเจ็็บ และเพิ่่�มการป้้องกััน
หิินหรืือสิ่่�งมีีคมในถ้ำำ�� สนัับเข่่าสำำ�หรัับงานหนัักแบบ Kevlar
หรืือสนัับเข่่าเสริิมยางมีีความเหมาะสมมากที่่�สุุด สนัับเข่่า
สำำ�หรัับเล่่นวอลเลย์์บอลอาจพอใช้้งานได้้แต่่จะค่่อนข้้างนุ่่�ม
สนัับเข่่าสำำ�หรัับสเกตบอร์์ดสามารถป้้องกัันได้้ดีี แต่่อาจ
เกิิดอาการเจ็็บได้้หากคลานเป็็นเวลานาน ตรวจสอบสนัับเข่่า
เพื่่�อการสำำ�รวจถ้ำำ�� โดยเฉพาะจากร้้านค้้าอุุปกรณ์์สำำ�รวจถ้ำำ��
ในท้้องถิ่่�น
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ระบบไฟ
นำำ�ไฟฉายเข้้าไปในถ้ำำ��จำำ�นวน 3 ชิ้้�นเสมอ ไฟฉายหลััก
อาจเป็็นไฟ LED มีีไฟ LED ที่่�ทันั สมััยจำำ�นวนมากในท้้องตลาด
ให้้ได้้เลืือกใช้้ ควรมีีไฟฉายสำำ�รองติิดตััวตลอดเวลา แนะนำำ�
ว่่าไม่่ควรติิดไฟฉายสำำ�รองบนหมวกกัันน็็อก เนื่่�องจาก
หมวกกัันน็อ็ กอาจหลุุดหายขณะอยู่่�บนเชืือก คุุณต้้องสามารถ
หยิิบไฟฉายสำำ�รองขึ้้�นมาใช้้ได้้โดยง่่าย การจััดการที่่�ดีีที่่�สุุด
คืือ จััดให้้มีไี ฟ LED ที่่�ให้้ความสว่่างสููงเป็็นไฟหลััก พร้้อมไฟ
LED ที่่�เล็็กกว่่าเป็็นไฟสำำ�รอง นอกจากนี้้�แสงสว่่างชิ้้นที่่
� ส� าม
เช่่น ไฟฉายมืือถืือ เทีียน ฯลฯ อาจมีีประโยชน์์ในกรณีีฉุกุ เฉิิน
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ชาร์์จแบตเตอรี่่�จนเต็็ม และมีี
ชุุดสำำ�รองติิดตััวไว้้เสมอ ควรเก็็บแบตเตอรี่่�ไว้้ในกระเป๋๋า
หรืือกล่่องกัันน้ำำ��
หมวกกัันน็็อก
หมวกกัั นน็็ อ กที่่� ผ่่ า นการรัั บ รองจาก UIAA หรืือ
CE ช่่ ว ยป้้ อ งกัั นศีี ร ษะจากหิิ น หล่่ น และแรงกระแทก
ที่่�อาจพบได้้ขณะสำำ�รวจถ้ำำ�� ไม่่แนะนำำ�ให้้สวมหมวกจัักรยาน
หรืือหมวกกัันน็็อกสำำ�หรัับงานก่่อสร้้างทั่่�วไป แม้้ว่่าอาจจะมีี
หลายคนเลืือกใช้้ การเลืือกหมวกนิิรภััยที่่�ผ่่านการรัับรอง
และเหมาะสมเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นและจะป้้องกัันการเกิิดบาดแผล
ที่่�รุนุ แรงและการบาดเจ็็บอื่น่� ๆ ที่่�ศีรี ษะได้้ แม้้แต่่ในถ้ำำ�ท่
� อ่ งเที่่�ยว
ธรรมดาๆ ก็็แนะนำำ�ให้้สวมหมวกนิิรภััย

อ�ปกรณ์์สำำ�หรัับถ้ำำ��แนวดิ่่�ง
การขึ้้น� -ลงเชืือกโดยใช้้เทคนิิคเชืือกเดี่่�ยวจำำ�เป็็นต้อ้ งมีี
อุุปกรณ์์เฉพาะ ได้้แก่่ อุุปกรณ์์สำำ�หรัับไต่่ขึ้้�นและลงบนเชืือก
เข็็มขััดนิิรภััย (Harnesses) แบบพิิเศษสำำ�หรัับสำำ�รวจถ้ำำ��
เชืือกโรยตัั ว (Cowstails) และอื่่� น ๆ การฝึึ ก อบรมที่่�
เหมาะสมก่่อนการใช้้อุุปกรณ์์สำำ�รวจถ้ำำ�� แนวดิ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�
จำำ�เป็็นและสำำ�คััญ การมีีประสบการณ์์ด้้านการปีีนหน้้าผา
และโรยตััวอาจจะไม่่ได้้หมายความว่่าคุุณมีีความเข้้าใจ
เกี่่ย� วกัับเทคนิิคการสำำ�รวจถ้ำำ�ที่่
� เ� หมาะสม อุุปกรณ์์สำำ�รวจถ้ำำ�นั้้
� น�
ค่่อนข้้างมีีความเฉพาะตััว และการเรีียนรู้้เ� ทคนิิคการสำำ�รวจถ้ำำ��
ที่่�เหมาะสมนั้้�น ดีีกว่่าการนำำ�เอาอุุปกรณ์์จากกิิจกรรมอื่่�น
มาปรัับใช้้อย่่างไม่่ถููกต้้อง
	อุุปกรณ์์ฉุุกเฉิิน
น้ำำ�� อาหาร ผ้้าห่่ม/ถุุงยัังชีีพ ไฟฉุุกเฉิิน เช่่น แท่่งเรืืองแสง
แหล่่งความร้้อน อุุปกรณ์์ปฐมพยาบาล และอุุปกรณ์์กู้้�ภััย
SRT (อย่่างน้้อยที่่�สุุดก็็คืือมีีด แต่่สิ่่�งที่่�เหมาะสมควรเป็็น
รอก ห่่ ว งเซฟตี้้� ห รืือคาราบิิ เ นอร์์ สำำ� รอง เชืือกเว็็ บบิ้้� ง
เชืือกสำำ�รอง และ Jammer ฉุุกเฉิิน) แม้้ว่่าคุุณจะวางแผน
ที่่�จะสำำ�รวจถ้ำำ��ในช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็ตาม ให้้พิิจารณาที่่�จะนำำ�
อาหารเข้้าไปให้้เพีียงพอเพื่่อ� ให้้อยู่่�ได้้นานกว่่าเวลา Call-out
ของคุุณ หากเกิิดการติิดขััดก็็ยัังมีีน้ำ�ำ� และอาหารเพีียงพอ
ในขณะที่่�รอความช่่วยเหลืือ

การท่องเที่ยว ผจญภัย

การแจ้้งเหตุุ (Call-out)
เวลาแจ้้งเหตุุ (Call-out) คืือการกำำ�หนดเวลาที่่�จะ
เริ่่�มต้้นการกู้้�ภััย ควรตรวจสอบเสมอว่่ามีีการแจ้้งเวลาเข้้า
และเวลาที่่�คาดว่่าจะออกจากถ้ำำ�� ให้้กัับคนที่่�อยู่่�ด้้านนอกถ้ำำ��
รวมถึึงแจ้้งระยะเวลาที่่�จะต้้องแจ้้งให้้มีกี ารกู้้�ภัยั ควรมีีทีมกู้
ี ้�ภัยั
ที่่�พร้้อมช่่วยเหลืือในกรณีีที่่�ต้้องมีีการกู้้�ภััย และจััดเตรีียม
ข้้อมููลดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•

รายนามผู้้�ร่่วมเดิินทาง
ชื่่�อถ้ำำ��และที่่�ตั้้�ง (ระบุุตำำ�แหน่่งที่่�ชััดเจน)
เส้้นทางที่่�คาดว่่าใช้้ในการเดิินทางในถ้ำำ��
เวลาเข้้า
เวลาที่่�คาดว่่าจะออก
เวลาแจ้้งเหตุุ (เวลาเริ่่�มกู้้�ภััย)
รายละเอีียดติิดต่่อทีีมกู้้�ภััยในพื้้�นที่่�

ก่่ อ นตัั ด สิิ น ใจแจ้้ ง เหตุุ ให้้ คำำ�นึึ งถึึงข้้ อ เท็็ จจริิ ง ที่่�
การไต่่เชืือกขึ้้นนั้้
� น� ใช้้เวลานานกว่่าการโรยตััวลง เผื่่อ� เวลาสำำ�หรัับ
ความล่่าช้้าที่่�อาจเกิิดขึ้้นจ
� ากความลำำ�บากหรืือความอ่่อนล้้า
พกนาฬิิกาไปด้้วยเสมอ เพื่่�อคอยตรวจสอบเวลาที่่�ใช้้ขณะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cave Awareness และการบริหารความเสี่ยง

อยู่่�ในถ้ำำ�� และเริ่่ม� เดิินทางกลัับเมื่่อ� ใกล้้เวลาแจ้้งเหตุุ ให้้ความ
สนใจกัับเวลาขณะอยู่่�ในถ้ำำ�� จดบัันทึึกเวลาที่่�ใช้้เพื่่�อมายััง
ตำำ�แหน่่งปััจจุบัุ นั และประมาณเวลาที่่�จะใช้้ในการกลัับออกไป
เวลาแจ้้งเหตุุคืือกำำ�หนดเวลาที่่�สำำ�คัญ
ั และไม่่ควรเกิินกำำ�หนด
ยกเว้้นกรณีีฉุกุ เฉิิน ระลึึกไว้้เสมอว่่าทางเข้้าอาจไม่่มีสัี ญ
ั ญาณ
โทรศััพท์์ และอาจใช้้เวลาเพื่่�อแจ้้งถึึงการออกจากถ้ำำ�� ควร
เผื่่�อเวลาสำำ�หรัับการกลัับออกมายัังทางเข้้า และเข้้าถึึง
สััญญาณโทรศััพท์์ หากคุุณกลัับออกมาหลัังจากเวลาแจ้้งเหตุุ
ระลึึกไว้้เสมอว่่า อาจมีีการดำำ�เนิินงานกู้้�ภััยเกิิดขึ้้�นแล้้ว
โทร.ติิดต่่อบุุคคลของคุุณให้้เร็็วที่่สุ� ดุ เพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงการกู้้�ภัยั
ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� โดยไม่่จำำ�เป็็น และอย่่าลืืมยกเลิิกเวลาแจ้้งเหตุุ
เมื่่�อออกมาจากถ้ำำ��แล้้ว
การบริิหารความเสี่่�ยงขณะอยู่่�ในถ้ำำ��
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องจำำ�ไว้้คืือ การสำำ�รวจถ้ำำ�� 1 ชั่่�วโมง
โดยทั่่�วไปต้้องใช้้เวลากู้้�ภัยั 10 ชั่่ว� โมง พิิจารณาถึึงทุุกสิ่่ง� ที่่�จะ
กระทำำ�ขณะอยู่่�ในถ้ำำ�� และตระหนัักเสมอว่่า ในระหว่่างการกู้้�ภัยั
แม้้จะเป็็นการเคลื่่อ� นไหวในระยะทางเล็็กน้้อย ก็็อาจต้้องใช้้
ผู้้�คนจำำ�นวนมากและอุุปกรณ์์พิิเศษ
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	อัันตราย
ถ้ำำ�� มีีอัันตรายหลายอย่่างที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุได้้
การทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับอัันตรายต่่างๆ สามารถช่่วยลด
ความเสี่่�ยงของเหตุุการณ์์ได้้
การลื่่�นล�ม
อุุบัติั เิ หตุุที่่พบบ่
� อ่ ยที่่�สุดุ ที่่�เกิิดขึ้้น� ขณะอยู่่�ในถ้ำำ�� คืือ การ
ลื่่�นล้้ม เนื่่�องจากทางในถ้ำำ�มั
� ักจะเป็็นการเดิินบนพื้้�นที่่�
ไม่่เรีียบ พื้้�นผิิวที่่�ลื่�่นซึ่่�งมีีตะกอน หลุุมบ่่อ ฯลฯ จึึงทำำ�ให้้
เสีียการทรงตััวได้้ง่่ายและเกิิดการลื่่�นล้้ม การล้้มธรรมดาๆ
อาจกลายเป็็นปััญหาใหญ่่ได้้ หากมีีการบาดเจ็็บ เช่่น
ข้้อเท้้าหััก เพื่่อ� ลดความเสี่่�ยงในการลื่่นล้
� ม้ ควรสวมรองเท้้า
ที่่�เหมาะสม (ดููส่่วนอุุปกรณ์์ด้้านบน) ควรใช้้จุุดสััมผััส
สามจุุ ด ขณะเคลื่่� อ นที่่� บนพื้้� นผิิ ว ลาดหรืือพื้้� นที่่� ที่่� ลำำ�บ าก
ตรวจสอบพื้้�นผิิวที่่�กำำ�ลัังเหยีียบอยู่่�เสมอ พื้้�นที่่�เป็็นตะกอน
อาจไม่่สามารถรองรัับน้ำ��ำ หนัักได้้ อย่่าเดิินในขณะที่่�มองขึ้้น� ไป
ที่่�ผนังั และเพดานของถ้ำำ�� คุุณอาจเดิินไปบนพื้้�นที่่ไ� ม่่เรีียบได้้
หากจะมองไปรอบๆ ควรหยุุดตั้้�งหลัักให้้ดีี แล้้วมองไปรอบๆ
เดิินอีกี ครั้้ง� เมื่่อ� คุุณดึึงความสนใจกลัับมายัังพื้้�นที่่ต� รงหน้้าแล้้ว
	สิ่่�งของที่่�ร่่วงหล่่น
หิินที่่�หลุุดง่่าย ก้้อนหิิน หรืือแม้้แต่่สิ่่�งของที่่�ทีีมถืืออยู่่�
อาจตกลงมาและทำำ�ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บได้้ ซึ่่�งหลีีกเลี่่�ยงได้้
โดยสวมหมวกนิิรภััยเสมอเมื่่�ออยู่่�ในถ้ำำ�� แม้้จะเป็็นถ้ำ��ที่่
ำ �มีี
ทางเดิินที่่�ได้้รัับการพััฒนาอย่่างดีี มองหาวััตถุุที่่�ไม่่มั่่�นคง
(เช่่น ก้้อนหิินที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่ปลอดภััย) และพยายาม
เคลื่่อ� นไปรอบๆ อย่่างระมััดระวััง หลีีกเลี่่�ยงบริิเวณปล่่องถ้ำำ��
เมื่่�อมีีนัักสำำ�รวจถ้ำำ��อยู่่�บนเชืือก ในกรณีีที่่�คุุณทำำ�ของตกหล่่น
หรืือเห็็นของที่่�ตกลงมา ให้้ตะโกนว่่า “ก้้อนหิิน” เพื่่�อบุุคคล
ด้้านล่่างจะได้้หาที่่�กำำ�บััง เมื่่�อปีีนขึ้้�นไปบนทางลาดให้้อยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งที่่�คุณ
ุ จะไม่่อยู่่�ใต้้นักั สำำ�รวจถ้ำำ��คนอื่่น� ๆ ที่่�ทำำ�หินิ หรืือ
อุุปกรณ์์ของตััวเองตกใส่่คุุณ

	น้ำำ��
การสำำ�รวจถ้ำำ�� เปีียกควรพกอุุปกรณ์์ช่ว่ ยพยุุงตััวไปด้้วย
อย่่าลืืมถอดอุุปกรณ์์หนัักๆ เช่่น ชุุด SRT ออกก่่อนลงน้ำำ��
เนื่่�องจากอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวจะเกาะติิดกัับหิินและเศษซาก
ใต้้น้ำำ��ได้้ง่่าย ความเสี่่�ยงจากน้ำำ��ท่่วมมีีความรุุนแรงมาก แต่่
สามารถบรรเทาได้้ด้้วยการวางแผนล่่วงหน้้าอย่่างละเอีียด
ตรวจหาความเสี่่�ยงจากพายุุฝนฟ้้าคะนอง อย่่างไรก็็ตาม
หากคุุณพบว่่าตััวเองอยู่่�ท่่ามกลางน้ำำ�ท่
� ่วม ให้้เริ่่�มเดิินทาง
ออกจากถ้ำำ��ทัันทีี หรืือมองหาพื้้�นที่่�ที่่�คุุณสามารถรอจนพายุุ
สงบได้้ การข้้ามแม่่น้ำำ��ใต้้ดินนั้้
ิ นอั
� นั ตรายและต้้องใช้้เทคนิิค
พิิเศษในการข้้ามน้ำำ�� เพื่่�อเดิินทางผ่่านส่่วนนี้้�ควรได้้รัับการ
ฝึึกอบรมที่่�เหมาะสมก่่อนที่่�จะพยายามข้้ามแม่่น้ำำ��ใต้้ดิิน
การปีีน
การปีีนระยะสั้้�นมัักพบได้้ภายในถ้ำำ�� อาจเป็็นการปีีน
ขึ้้น� ไปบนหิินกรวด ทางลาดหิิน หิินปููน หรืือหิินไหล ก่่อนปีีนขึ้้น�
ให้้ดููพื้้�นผิิวของหิินบริิเวณนั้้�น เป็็นกรวดและเปราะบาง
ปกคลุุมด้้วยชั้้�นของโคลน/ดิินเหนีียว หรืือเป็็นก้้อนหิิน
ไม่่มั่่น� คงหรืือไม่่ ในขณะที่่�นักั สำำ�รวจถ้ำำ�ปี
� นขึ้้
ี น� ไปควรมีีผู้้�ช่ว่ ย
ที่่�คอยป้้องกัันการตกที่่�อาจเกิิดขึ้้�น หากเป็็นไปได้้ให้้ติิดตั้้�ง
Handline/Fixed Line เพื่่�อช่่วยในการปีีน ควรระลึึกไว้้ว่่า
คุุณอาจต้้องปีีนลงเพื่่�อกลัับออกมา ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
คุุณสามารถปีีนย้้อนออกมาได้้ การปีีนขึ้้�นมัักจะง่่ายกว่่า
การปีีนลง หากไม่่แน่่ใจ อย่่าปีีนและรออุุปกรณ์์ที่่ดี� กี ว่่า หรืือ
รอนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ที่่�มีีประสบการณ์์มากกว่่านี้้�
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Duck
Duck คืือส�วนของโถงถ้ำำ��ที่่�มีีช่่องว่่างหรืือช่่องอากาศ
ระหว่่างน้ำำ��และเพดานเพีียงเล็็กน้้อย โดยทั่่�วไปต้้องใช้้การ
กลั้้�นหายใจ และดำำ�น้ำ�ผ่
ำ� ่านเข้้าไป Duck ที่่�มีีระยะยาว
อาจจะต้้องนอนหงาย ถอดหมวกนิิรภััยและหายใจ บริิเวณ
ช่่องเล็็กๆ สามารถติิดตั้้�ง Handline เพื่่�อช่่วยนำำ�ทาง
นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ได้้ ควรระวััง! Duck อาจเปลี่่�ยนเป็็นบ่่อน้ำำ��
ได้้อย่่างรวดเร็็วหากมีีน้ำ��ำ ไหลเข้้ามากพอ หาก Duck มีี
ช่่องอากาศอยู่่�ต่ำำ��และมีีความเสี่่�ยงต่่อฝนตก ควรหลีีกเลี่่�ยง
การผ่่านโถงนั้้�น หากมีีน้ำ�ท่
ำ� ่วมบริิเวณนี้้�อาจใช้้เวลาหลาย
สััปดาห์์หรืือหลายเดืือนในการระบายน้ำำ�� ออก บางครั้้�ง
Duck จะมีีกระเปาะอากาศ ห้้ามหายใจจากกระเปาะอากาศ
เหล่่านี้้�เด็็ดขาด กระเปาะอากาศเหล่่านี้้�อาจจะไม่่เคยมีี
อากาศใหม่่ไหลเวีียนเข้้าไปและมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะได้้รับั พิิษ
จากอากาศเป็็นพิิษที่่�ถููกกัักเก็็บอยู่่�

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cave Awareness และการบริหารความเสี่ยง

ปล่่องลึึก (Drops/Pitches)
หากจำำ�เป็็น ควรใช้้บัันไดหรืือ Handline สั้้�นๆ และ
ควรใช้้ระบบเชืือกสำำ�รองขณะใช้้บัันได ปล่่องลึึก ควรสำำ�รวจ
โดยผู้้�ที่่�ได้้รัับการฝึึกการไต่่ขึ้้�นและลงเชืือกโดยใช้้เทคนิิค
เชืือกเดี่่�ยว (SRT) ควรเรีียนรู้้�เทคนิิคที่่�จำำ�เป็็นและทำำ�การ
ฝึึกอย่่างเหมาะสม
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	บ่่อน้ำำ�� (Sumps)
บ่่อน้ำำ�� ควรได้้รัับการสำำ�รวจโดยนัักดำำ�น้ำ�ำ� ในถ้ำำ��ที่่�ผ่่าน
การฝึึกอบรมเท่่านั้้�น ไม่่แนะนำำ�ให้้นัักสำำ�รวจถ้ำำ��มืือใหม่่
ดำำ�น้ำ�ำ� เนื่่อ� งจากมีีแนวโน้้มที่่จ� ะส่่งผลให้้ได้้รับบ
ั าดเจ็็บสาหััส
หรืือถึึงแก่่ชีีวิิตได้้

ทางบีีบ (Squeezes)
หากคุุณมีีเครื่่�องมืือ ให้้ลองขยายทางเดิินให้้กว้้างขึ้้�น
ก่่อนเข้้าไปในถ้ำำ�� หากโถงนั้้�นลาดลง แฮนด์์ไลน์์แบบตายตััว
สามารถช่่วยนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ได้้ โดยเฉพาะขณะออกจากโถงนั้้�น
บางครั้้�งการเข้้าไปในช่่องแคบๆ อาจง่่ายกว่่าการออกมา
ควรพิิจารณาเรื่่อ� งนี้้�อยู่่�เสมอ ขณะเข้้าไปตรวจสอบให้้มั่่น� ใจว่่า
คุุ ณ สามารถย้้ อ นกลัั บม าทุุ ก ระยะที่่� คุุ ณ เดิิ นท างเข้้ า ไป
ถ้้ า คิิ ด ว่่ า จะกลัั บ ออกมาไม่่ ไ ด้้ ค วรหยุุ ด แล้้ ว อย่่ า ไปต่่ อ
ถ้้าทางบีีบแน่่นมากให้้ใช้้เท้้านำำ�ไปก่่อน วิิธีีนี้้�ช่่วยให้้แน่่ใจว่่า
ใบหน้้าและแขนของคุุณจะอยู่่�ในลัักษณะที่่�พร้้อมในกรณีีที่่�
คุุณติิดขััด หากเกิิดการติิดขััด สมาชิิกในทีีมสามารถดึึงแขนคุุณ
ออกมาได้้ นอกจากนี้้�คุุณยัังสามารถพููดคุุยกัับเจ้้าหน้้าที่่�
กู้้�ภััยและรัับอาหาร น้ำำ�� และออกซิิเจนได้้ หากคุุณใช้้หััว
นำำ�หน้้าไปก่่อนแล้้วติดิ ขััด เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยกู้้�ภัยั อาจไม่่สามารถ
เข้้าไปช่่วยเหลืือคุุณได้้เหมืือนที่่�เกิิดขึ้้�นในถ้ำำ�� Nutty Putty
ในยููทาห์์ในปีี พ.ศ. 2552 (https://allthatsinteresting.
com/nutty-putty-cave)

หลงทาง/การนำำ�ทาง
ในถ้ำำ�� โดยเฉพาะถ้ำำ�� เขาวงกต การสููญเสีียการรัับรู้้�
ทิิศทางและหลงทางเกิิดได้้ง่า่ ยมาก ถ้้ามีีแผนที่่�การสำำ�รวจถ้ำำ��
ให้้นำำ�ไปด้้วย และวางแผนเส้้นทางก่่อนเข้้าถ้ำำ�� ตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่าสมาชิิกแต่่ละคนในทีีมมีีแผนที่่� ทำำ�เครื่่�องหมาย
และกำำ�หนดจุุดรวมพลหากสมาชิิกแยกจากกััน ลัักษณะของถ้ำำ��
ในขณะเข้้าและออกนั้้�นแตกต่่างกัันมาก หัันหลัังกลัับเป็็น
ระยะๆ เพื่่อ� มองย้้อนกลัับไปในโถงที่่�เพิ่่�งเดิินผ่า่ นมา เมื่่อ� คุุณ
เดิินออกจากทางเดิินเล็็กๆ ไปสู่่�ทางเดิินขนาดใหญ่่ ให้้
หัันกลัับมาและพิิจารณาทำำ�เครื่่�องหมายที่่�จุุดนั้้�น เพราะคุุณ
อาจพลาดจุุดนั้้�นไป เมื่่อ� เดิินออกมาจากโถงใหญ่่ไปยัังทางเดิิน
เล็็กๆ ในการสำำ�รวจถ้ำำ�� ใหม่่แล้้วคุุณแยกจากกลุ่่�ม ให้้หยุุด
เคลื่่อ� นไหวรออยู่่�ในที่่�ที่่คุ� ณ
ุ อยู่่� และรอให้้ใครสัักคนหาคุุณพบ
ปิิดไฟฉายหลัักและเปิิดไฟสำำ�รอง เช่่น เทีียนไข หรืือไฟสำำ�หรัับ
ตั้้�งแคมป์์ อย่่าขยัับเขยื้้�อน เพราะจะทำำ�ให้้คนอื่่�นหาคุุณเจอ
ได้้ยากขึ้้�น ถ้ำำ��ที่่�มีีทางเข้้าที่่�กว้้างใหญ่่ อาจจะมองเห็็นและ
นำำ�ทางไปได้้ง่่าย เมื่่�อพยายามค้้นหาทางเข้้าถ้ำำ�� ขนาดเล็็ก
อาจทำำ�ได้้ลำำ�บาก ควรพกอุุปกรณ์์ GPS หรืือแผนที่่� และเข็็มทิศิ
เพื่่�อช่่วยในการนำำ�ทางเข้้าไปในถ้ำำ��ด้้วย
	น้ำำ��ท่่วม
น้ำำ�ท่
� ่วมในถ้ำำ��เป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดในการ
กู้้�ภัยั ถ้ำำ�� ถ้ำำ��เกืือบทั้้�งหมดที่่�มีกี ระแสน้ำำ�� ไหลผ่่านมีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะเกิิดน้ำำ�ท่
� ่วม ถ้ำำ��ที่่�มีีพื้้�นที่่�เก็็บกัักน้ำำ�สูู
� งชัันจะดููดน้ำำ�ฝน
�
ปริิมาณมาก การไหลบ่่าของน้ำำ�จ
� ะสููงเป็็นพิิเศษเมื่่�อพื้้�นดิิน
ดููดซัับน้ำ�จ
ำ� ากน้ำำ��ฝนครั้้ง� ก่่อนและไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ดููดซัับน้ำ�ำ�
ได้้อีกี ต่่อไป ระดัับน้ำ�ำ� ในถ้ำำ��สามารถสัังเกตได้้จากการมองหา
โคลน/เศษซาก/ตะกอนที่่�อยู่่�สููงขึ้้�นไปบนผนัังหรืือแม้้แต่่บน
เพดาน เมื่่อ� มีีสัญ
ั ญาณเริ่่มต้
� น้ ของน้ำำ�ท่
� วม
่ ให้้หลีีกเลี่่�ยงพื้้�นที่่�
ดัังกล่่าวและมองหาที่่�สููงและโล่่ง โถงรููปตััว “U” จะกลายเป็็นบ่อ่
ดัังนั้้�นให้้พยายามอยู่่�ด้้านที่่�ถููกต้้องของโถงตััว “U” เมื่่อ� อยู่่�บน
พื้้�นที่่�สููง พยายามทำำ�ให้้ร่่างกายอบอุ่่�น และสัังเกตสััญญาณ
ของระดัับน้ำ��ที่่
ำ �ลดลง เมื่่�อเดิินทางในถ้ำำ�� ให้้สัังเกตบริิเวณ
ที่่�ดููเหมืือนจะไม่่ได้้รัับผลกระทบจากน้ำำ��ท่่วม ซึ่่�งจะช่่วยให้้
สามารถระบุุจุดุ ปลอดภััยในกรณีีที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ในถ้ำำ��อย่่างกะทัันหััน
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อากาศเป็็นพิิษ
ถ้ำำ��ที่่�มีีความเข้้มข้้นของอากาศไม่่ดีีสููงที่่�สุุดในโลก
บางแห่่งตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย (โดยเฉพาะภาคเหนืือของ
ประเทศไทย) ถ้ำำ�ที่่
� �อากาศมีีคาร์์บอนไดออกไซด์์มากหรืือ
อากาศไม่่ดีีเหล่่านี้้�บางครั้้�งเกิิดขึ้้�นได้้ตามฤดููกาล จึึงต้้อง
มีีการเฝ้้าระวัังอย่่างใกล้้ชิิด นอกจากนี้้�สภาพแวดล้้อมที่่�มีี
ความกดอากาศสููง/ต่ำำ��ก็็ยัังมีีอิิทธิิพลต่่อความเข้้มข้้นของ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ในถ้ำำ��อีีกด้้วย แต่่ละบุุคคล
แสดงอาการผิิดปกติิที่่ร� ะดัับความเข้้มข้น้ ของ CO2 แตกต่่างกััน
ขีีดจำำ�กัดั ของ CO2 คืือร้้อยละ ๔ ขึ้้น� ไป ซึ่่ง� คนส่่วนใหญ่่เริ่่ม� แสดง
อาการทางระบบหายใจ เวีียนศีีรษะ สัับสน และหายใจลำำ�บาก
CO2 เข้้าไปอยู่่�ในถ้ำำ�� ได้้จากการหายใจของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในดิินและ
Epikarst หรืือจากการคายก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของน้ำำ��
ในขณะที่่�เกิิดการหายใจ CO2 จะถููกปล่่อยออกมาแทนที่่� O2
และ CO2 จากการคายระเหยของน้ำำ��จะเข้้ามาแทนที่่�ออกซิิเจน
และไนโตรเจน ดัังนั้้�นระดัับออกซิิเจนจึึงอาจอยู่่�ที่่ร� ะดัับปกติิ
ในขณะที่่� CO2 มีีระดัับสููงขึ้้น� ด้้วยเหตุุผลนี้้� การทดสอบด้้วย
ไฟแช็็กจึึงไม่่น่่าเชื่่�อถืือเสมอไป ในการหาระดัับ CO2 ก่่อน
เข้้าสู่่�โถงที่่�อากาศที่่�ไม่่ดีี คุุณสามารถจุุดไฟแช็็ก/เทีียนและ
ตรวจสอบความยาวของเปลวไฟได้้ แนะนำำ�ให้้เดิินกลัับ
หากไม่่มีีเปลวไฟ การทดสอบที่่�เชื่่�อถืือได้้มากขึ้้�นคืือการใช้้
เครื่่อ� งวััดระดัับออกซิิเจน และเครื่่อ� งวััดระดัับ CO2 ตรวจสอบ
กัับทีมี อย่่างสม่ำำ�� เสมอเพื่่อ� มองหาอาการเริ่่มต้
� น้ และเดิินทาง
กลัับก่อ่ นที่่�อาการจะแย่่ลง ระลึึกไว้้เสมอว่่า การเดิินทางออก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cave Awareness และการบริหารความเสี่ยง

จะใช้้เวลานานกว่่าเวลาที่่�ใช้้ในการเดิินเข้้ามา และทางเดิิน
ที่่�แคบมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีอากาศไม่่ดีี ดัังนั้้�นโปรดใช้้ความ
ระมััดระวัังอย่่างยิ่่ง� ในขณะที่่�เคลื่่อ� นผ่่าน ควรเดิินเข้้าไปทีีละคน
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงปััญหาคอขวด
การประเมิินความเสี่่�ยง
ในถ้ำำ��นั้้�น มีีหลายสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการหัันเหความสนใจ
ได้้ง่่าย คุุณอาจตื่่�นเต้้นและพยายามเดิินทางก่่อนที่่�จะ
คิิดถึึงสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังทำำ�อยู่่� ก่่อนที่่�จะพยายามปีีน หรืือเดิินอ้้อม
ทางที่่� ดูู ไม่่ ป ลอดภัั ย ให้้ ห ยุุ ด พัั ก ก่่ อ น อาจพัั ก ดื่่� มน้ำ�ำ�
กิินอาหาร และหยุุดพัักหายใจสัักครู่่� ใช้้เมทริิกซ์์ความเสี่่�ยง
ง่่ายๆ เพื่่�อพิิจารณาว่่าควรไปต่่อหรืือไม่่ หรืือต้้องระวััง
อะไรเป็็นพิิเศษก่่อนเดิินทางต่่อ เริ่่�มต้้นจากการตั้้�งคำำ�ถาม
กัับตนเองดัังนี้้�
โอกาสในการเกิิดอุุบััติิเหตุุมีีมากน้้อยเพีียงใดหากฉััน
จะเดิินทางต่่อ?
• หากเกิิดอุุบััติิเหตุุขึ้้�นจะมีีความรุุนแรงมากน้้อย
เพีียงใด?
• ฉัันจะสามารถจััดการได้้หรืือไม่่หากเกิิดอุุบััติิเหตุุ
ขึ้้�น?
• ฉัันจะต้้องการความช่่วยเหลืือหรืือไม่่?
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เมทริิกซ์์ความเสี่่ย� ง (Garvey, 1998) นี้้�ช่ว่ ยให้้เรามองเห็็น
ภาพของสถานการณ์์และพิิจารณาในแต่่ละสถานการณ์์
• หากความเป็็นไปได้้ต่ำ�ำ� ความรุุนแรงต่ำำ�� เราสามารถ
เดินทางต่อได้อย่างสบายใจ
• หากความเป็็นไปได้้สููง ความรุุนแรงต่ำำ�� หยุุดและ
วางแผนและพยายามลดความเสี่่ย� งให้้ได้้มากที่่�สุดุ
• หากความรุุนแรงสููง การลดความเป็็นไปได้้ใน
การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ตััวอย่่างเช่่น การตก
จากที่่�สููงก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บรุนุ แรงหรืือเสีียชีีวิติ
สามารถลดความเป็็นไปได้้ โดยการใช้้เข็็มขัดั นิิรภััย
และเชืือกเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการตก
• เมื่่�อความเสี่่�ยงและความเป็็นไปได้้อยู่่�ในระดัับสููง
เป็็นสถานการณ์์ที่่�ต้้องหยุุดดำำ�เนิินการ
หยุุดพัักและใช้้เมทริิกซ์์ความเสี่่�ยงมาร่่วมพิิจารณาจะ
ช่่วยลดสถานการณ์์ที่่�เสี่่�ยงอัันตรายได้้มาก โดยทั่่�วไปแล้้ว
หากคุุณไม่่มั่่�นใจก็็ไม่่ควรทำำ�

กฎทองในการสำำ�รวจถ้ำำ��
ไม่่มีีมาตรฐานใดที่่�ใช้้ได้้กัับทุุกถ้ำำ�� แต่่ละถ้ำำ��มีีความ
แตกต่่างและประสบการณ์์เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั รวมถึึงการสำำ�รวจถ้ำำ��
ร่่วมกับนั
ั กั สำำ�รวจถ้ำำ��และครููฝึกึ ที่่�มีปี ระสบการณ์์ เพื่่อ� การเรีียนรู้้�
และการประสบความสำำ�เร็็จในอนาคต
ข้้อมููลที่่�สามารถช่่วยเตืือนความจำำ�
� อ่ นเข้้า (เวลาออก เวลาแจ้้งเหตุุ
• สร้้างแผนสำำ�รวจถ้ำำ�ก่
เป้้าหมาย ฯลฯ)
• แจ้้งแผนการของคุุณให้้ผู้้�อื่่�นทราบ
• ตรวจสอบพยากรณ์์อากาศล่่วงหน้้าก่่อนการเดิินทาง
• ไม่่สำำ�รวจถ้ำำ��คนเดีียว ให้้รวบรวมทีีมที่่�ดีี
• เตรีียมอุุปกรณ์์ให้้พร้้อม
• เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับเหตุุฉุุกเฉิิน (แบตเตอรี่่�เสริิม
อุุปกรณ์์ อาหาร น้ำำ�� ฯลฯ)

การท่องเที่ยว ผจญภัย

•
•
•
•

มองย้้อนกลัับไปเสมอ เมื่่�อเดิินทางจากโถงหนึ่่�งไปยัังอีีกโถงที่่�มีีขนาดต่่างกััน คุุณจะได้้รู้้�ว่่าคุุณมาจากทางไหน
หยุุดและยืืนให้้มั่่�นคงก่่อนมองไปรอบๆ ถ้ำำ�� อย่่าเงยหน้้ามองด้้านบนในขณะที่่�คุุณกำำ�ลัังเดิิน
โปรดจำำ�ไว้้เสมอว่่า คุุณอาจต้้องกลัับมาในเส้้นทางที่่�คุณ
ุ เข้้ามา ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าคุุณสามารถย้้อนกลัับออกไปได้้
ยกเลิิกการแจ้้งเหตุุเมื่่�อออกจากถ้ำำ��
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Introduction to

Cave Awareness
and Risk Management

Written by Mr. Sudeep Subrahmanya and Mr. Joshua David Morris
Translated by Ms. Phutsacha Phurahong
Introduction
Caves offer us the opportunity to explore one of the

can teach us much about ourselves, risk, nature and

last true frontiers on earth. While most of the surface of

adventure. As is often the case in the natural world,

the earth has been explored and touched by humans,

beauty often comes with inherent risk. We see this

caves remain a mystery, hidden underground on a time

with beautiful plants that can prick and sting, exotic

scale measured in millions of years. The underground

fish that are deadly to the touch, gorgeous snow that

world of caves is filled with wonder and beauty and

can trigger avalanches.
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Rescue Considerations

Planning Ahead

Caves in a similar manner present many risks. If

Most of the risk associated with caving can be

those risks are managed poorly, accidents can happen

mitigated by meticulous planning and preparation.

and the consequences can be severe. It is said that

Prevention is the best policy to minimizing risk. The more

for every 1 hour of caving, 10 hours of rescue should

you plan and prepare, the less chance there is that you

be planned.

will end up in a situation that is difficult to manage.

Training
While many caves are easily accessible with
managed walkways and lighting, some caves require
additional training and preparation. It is essential that
you get proper training to prepare yourself for a caving
trip. This includes but is not limited to:

It may seem like you are close to the entrance of a
cave or that the terrain is easy. However, small injuries
can become big problems in a cave. If a caver breaks
an ankle 1 km from the entrance and can no longer
walk out of the cave, a significant rescue operation
may be needed. While there is no way to eliminate all
risk, with proper management and planning, many of
the risks associated with caving can be minimized and
aspiring cavers can enjoy caving without incident.
This chapter is meant to provide you with some
basic practices, tools and tips that will help you manage
risk as you explore the wondrous underground in
Thailand safely, minimizing the chances of experiencing
an unwanted incident.

Introduction to Cave Awareness and Risk Management

 Wilderness First Aid Training
 Basic Cave Awareness Training
 Single Rope Technique Training
 Advanced Training
 Cave Diving training
Of particular importance is basic understanding
of wilderness first aid. These are essential skills that
can help ensure you know what to do in the event of an
emergency as you may be very far from a hospital and
emergency care. Cave training and technical training is
necessary to prepare yourself for more difficult caves
that require advanced techniques and equipment.
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Know Your Cave

flood in September, heavy rains early in the season
could mean earlier flooding in subsequent years. Tham
Luang in Chiang Mai is a good example. In 2017, the
cave flooded in September. In 2018, it flooded in June,
trapping 12 boys and their coach. The following year
it flooded in August. As caves have a large catchment
area, it is important to go over the weather forecast for
the surrounding areas as well. Try to match with at least
two or more forecast sources. Sometimes the water
level of nearby streams/rivers are a good indication of
how wet the cave would be. Local knowledge can also
be beneficial as well as learning if other cavers know
the conditions inside the cave. Your local caving club
may have information on the conditions in the cave.

Group Size
Get as much information about the cave and
caving area from cave surveys, trip reports, and local
knowledge. A useful source of information is the Thailand
Cave database (https://www.thailandcaves.shepton.
org.uk) for detailed descriptions and surveys of the
caves. Cave surveys help in visualizing the cave, route
planning and highlighting rendezvous points in case of
an emergency. Rigging topos, when available, help in
preparing necessary equipment and give an indication
of the technical nature of the cave. Always remember
that there is no substitute for experience and training.
If you are unsure if you have the necessary skills for
a particular cave, then you probably don’t and should
seek out professional training and instruction.

Weather Forecast

Never cave alone. The smallest group size must
be at least three to four people so that in the event of
an injury, one caver can stay with the injured person
and the other one or two can go get help. Understand
the technical and physical capabilities of everyone in

If caving in an area that is susceptible to significant

the group. Choose a team based on complementary

rainfall and flooding, go over the weather forecast to

skill sets. Does anyone have a medical condition that

see if there is any rain expected during the planned

the group needs to be made aware of? Is anyone

caving days. Also, look at weather patterns from

claustrophobic? If vertical caving is involved, does

previous days as well as comparing it to previous years.

everyone have the level of technical skills required to

Knowing the history of weather in the region will help

be comfortable on rope? The trip leader should ensure

create a reference point. While a cave may typically

everyone is carrying the necessary PPE (Personal
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Protective Equipment) for the trip. You are only as strong

is not always necessary. It’s important to know the

as your weakest link, so plan your trip accordingly and

condition of the cave you will visit and to choose

don’t put your group in a difficult situation that the team

clothing appropriately.

may not be prepared to handle.

Equipment
In caves, you are exposed to sharp rock, jagged
surfaces, wet pools, cold passages, darkness,
vertical drops and more. It’s necessary to choose
the right kind of gear to prepare yourself for these
situations as well as those you may not be aware
of. Ensure all equipment is inspected for damage
regularly and especially before trips.

Shoes
Though it may not seem so, appropriate shoes
are one of the most important pieces of equipment for
caving. Good sticky rubber soles prevent slipping. High
tops can provide ankle support and protection. For most
of the warm, dry Thai caves a good pair of hiking shoes
or hiking boots will work well. The shoes should have
a good sticky rubber sole that performs well on rock
and mud. Gore-Tex can be nice for keeping water out,
however often in Thai caves, your feet will be submerged
and when water gets into Gore-Tex it doesn’t drain so
well. Wellington boots serve very well in getting traction
while walking on slick muddy/wet surfaces. Also, they
are easy to wash off. Standard running shoes, tennis
shoes or dress shoes are slippery and do not perform
well and are not recommended.

Gloves
Gloves protect your hands from scrapes/cuts, keep
them dry, warm and clean and are especially useful
when working with ropes. There are many types of

Clothing

gloves to choose from. Simple thin PU gloves available

Ideally clothing in caves should be quick dry and

however they are not very abrasion resistant. Heavier

good for layering. Synthetic fibers such as nylon or
polyester are worn dry quickly. If cotton gets wet, it gets
heavy and stays wet. Avoid cotton as when it is wet
it gets heavy and is difficult to dry out. Long sleeved
shirts that can handle a fair amount of abrasion are
nice to protect arms. A lightweight oversuit that resists
abrasion can be nice and keep you clean especially in
muddy caves. For wet caves, a wet suit is sometimes
worn. For cold caves, an undersuit (furry suit) followed
by an oversuit can be used to stay warm. Caves in
Thailand are typically comfortable and warm clothing

Introduction to Cave Awareness and Risk Management

at local hardware stores provide tactile feel and are thin,
duty work gloves provide more protection but are
sometimes harder to use when tying knots, working with
ropes etc. Personal preference and varied experience
is important. Try different types of gloves to see what
works best for you.

Knee/Elbow Pads
If there are long crawling sections in a cave, it is
wise to carry knee pads at the very least as they might
prevent your knees from getting sore and offer some
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protection from rocks and painful objects. A heavy duty
kevlar or reinforced rubber knee pad is best. Volleyball
knee pads work but are very soft. Skateboarding knee
pads protect well but may hurt when crawling for long
periods of time. Check your local caving shop for more
caving specific pads.

not recommended. A proper, certified helmet is a must
and will protect you from severe cuts and lacerations
on your head that may require stitches as well as other
head injuries that can arrive from head trauma. Even in
a simple tourist cave, helmets are recommended.

Lights
Always carry three sources of light into the cave.
The primary source can be an LED light - there are
many modern LED lights in the market to choose from.
A secondary source of light should be on you at all
times. It is recommended that the secondary source
of light not be on the helmet should you lose your
helmet while on rope and need easy access to the light.
A strong LED light as the main light source with a
smaller LED as the backup is a good way to manage
lighting. Additionally, a third source of light like a hand
torch, candle, etc. can be useful in an emergency.
Make sure your batteries are charged fully and always
have an extra set with you. Store your batteries in a
waterproof bag or case.

Helmets
A UIAA or CE approved helmet gives protection
to your head against falling/loose rock and knocks you
might encounter while caving. While people often cave
in bicycle helmets or basic construction helmets, this is

Vertical Gear
Specialist gear is required to descend/ascend ropes
using single rope technique. This includes ascending
and descending devices, specialized caving harnesses,
cowstails (personal anchoring systems) and more. It
is critical that you receive proper training before using
vertical caving equipment. Remember that experience
with climbing and rappelling does not necessarily mean
you will know proper caving technique. Caving equipment
is quite specialized and it is important to learn proper
caving technique rather than adapting equipment from
other activities in an incorrect manner.

Emergency Gear
This includes water, food, a survival blanket/bag,
emergency lighting such as glow sticks, a heat source,
first aid equipment and SRT rescue equipment (at the
very least a knife, but ideally a pulley, spare carabiners,
length of webbing, spare rope and an emergency
jammer). Even if you plan to cave for a short period of
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time, consider taking enough food to last beyond your

delays due to navigational challenges or fatigue. Always

call-out time. If you do get stuck, you will have enough

take a watch to monitor the time spent underground and

water and food to wait while others look for you.

turn around if nearing call out time. While in the cave,
pay attention to the time. Note how long it has taken you

Call-out
A call-out time is a final time after which a trusted
person will initiate a rescue. Always ensure somebody
on the outside has been notified when you are entering
the cave and when you are expected to be out as well
as the time when they should call for help. Make sure
to find competent rescue teams who could help in the
event of a rescue. Provide the below information:
 Names of the persons on the trip
 Cave name and location (be sure to share a
clear pin of the location)
 Expected route through the cave
 Entry time
 Expected exit time
 Call out time (time to initiate a rescue)

to reach the point where you are located and estimate
how long it will take to get back. The call-out time is
a serious deadline and should not be missed unless
there is an emergency. Remember that the entrance
may not have a phone signal and it may take time to
alert someone of your exit. Allow ample time to return
to the entrance and to get to a phone signal.
If you exit the cave after the call out time, remember
that a rescue operation may already be underway.
Call your contact person immediately to ensure an
unnecessary rescue can be avoided. Remember to
cancel a call out once out of the cave.

Risk Management While
Inside the Cave
It is important to remember that 1 hour of caving

 Contact of local rescue team

typically requires 10 hours of rescue. Consider what

Before deciding the call out time, take into account

you do while in a cave recognizing that moving even

the fact that it takes longer to ascend back out of the
cave than to descend. Also, allow for any unexpected

Introduction to Cave Awareness and Risk Management

a small distance during a rescue can require a large
number of people and specialized equipment.
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Hazards

Water

Caves present many hazards that can cause

If wet caving it is a good idea to carry a buoyancy

accidents. Understanding the various hazards can help

aid. Remember to remove any heavy gear like your

you minimize the risk of an incident.

SRT kit before entering the water as it can get caught
easily on rocks and debris underwater.

Slips, Trips and Falls
This is the most common accident that occurs while
caving. Since you are usually walking on uneven, slippery
surfaces with false floors/sediment conglomerates/
potholes etc it can be quite easy to lose your footing
and falls can happen. A simple fall can become a big
problem if an injury like a broken ankle takes place.
To reduce the risk of falling, wear proper footwear
(see equipment section above). One should use three
points of contact while moving on sloping surfaces
or difficult areas. Always check the surface you are
stepping on – false floors/sediment floors may not be
able to support your weight.
Do not walk while gazing up at the walls and ceiling
of the cave. It is easy to step on uneven ground when
not watching. If you want to look around. Stop, get good
footing, then look around. Walk again once you have
brought your focus back to the area in front of you.

The risk of flooding is very serious and this can be
mitigated by thorough pre planning – check for risk of a
thunderstorm. However, if you find yourself in the middle
of a flood immediately start making your way out or
find high ground where you can wait out the storm.
Crossing underground rivers is hazardous.
Specialized swift water crossing techniques are required
to tackle this. Get proper training before attempting a
river crossing.

Climbing
Short climbs are commonly encountered in a
cave. This could be climbing over a scree/boulder
slope, on limestone rock face or over flowstone. Before
free climbing up, look at the rock face – is it flaky and
fragile, is it covered with a layer of mud/clay, are the
boulders unstable?
A spotter can be used to prevent awkward falls
while a caver climbs up. Where possible setup a

Falling Objects

handline/fixed line to aid in climbing. Remember you

Loose rocks, boulders or even objects carried by

can reverse your climb. Climbing up is often easier than

your team can fall and cause an injury. This can best
be avoided by ALWAYS wearing your helmet when in
a cave, even a well developed cave with pathways.
Watch for unstable objects (like a boulder precariously
positioned) and try to move around it carefully. Steer
clear of the pitch when a caver is on rope. In case
you drop something or see a falling object shout out

“ROCK” so that those below you can find some cover.
When climbing up slopes, position yourself so you are
not directly under other cavers who may dislodge loose
rocks or drop their own equipment on you.

may have to downclimb to get back out. Make sure you
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climbing down. If you are unsure, don’t climb and wait
for better equipment or more experienced cavers.

Drops/Pitches
Ladders or short handlines should be used where

Duck
Ducks are sections of the cave passage where
there is minimal airspace between the water level and
the ceiling. It is often required to hold one’s breath
and pass through them. On longer ducks, you can
lay on your back, helmets off while breathing from the

necessary. Whenever using a ladder a belay line should
be used.
Long drops should be attempted by only those
trained in ascending/descending using Single Rope
Technique. Seek out proper instruction to learn proper
techniques.

airspace. A handline can be set up to guide the caver
through the duck.
Beware! A duck can turn into a sump very quickly
if there is sufficient water flowing in. If the duck has
low airspace and there is a risk of rainfall, it’s prudent
to avoid passing such ducks. Once a duck fills, it can
take weeks or months to drain.
Sometimes ducks have air pockets – never breathe
from an air pocket. These air pockets have probably never
had fresh air supply so there is a high risk of becoming
intoxicated by the toxic gases present in them.

Introduction to Cave Awareness and Risk Management
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Sumps

you go head first and get stuck, rescuers may not be

Sumps should be attempted by trained cave divers

Cave in Utah in 2019 (https://allthatsinteresting.com/

only. Free diving short sumps is highly not recommended
for novice cavers and is likely to result in serious injury
or even death.

able to get to you to help as took place in Nutty Putty
nutty-putty-cave).

Getting Lost/Navigation
In caves, especially maze caves, it’s easy to lose

Squeezes

one’s bearing and get lost. Carry copies of the cave
survey if there is one and route plan before heading
into the cave. Ensure each member of the team has
a survey. Mark designated points to assemble if the
group members are separated.
Caves going in and coming out look quite different.
Turn back periodically to look back into the passage you
just came from. When you exit from a small passage
into a large passage, turn around and consider marking
the point as you may miss it when coming from a large
chamber to a smaller passage.
If exploring a new cave and you get separated,
stop moving, stay where you are and wait for someone
to find you. Turn off your primary light source and turn
on a secondary source like a candle or camping light.

Be honest about your fears with your group. If you are
not comfortable with tight spaces, it is okay to voice it.
If you have tools at your disposal, consider widening
the passage before entering it. If the hole is sloping
downward, a fixed handline can help assist the caver
especially while coming out of it. Sometimes going into
a tight hole could be easier than getting out of it - so
always have this under consideration while going in.
Make sure that you can reverse whatever movement
you make. If you do not think you will be able to get
back out, then stop and do not continue.
If a squeeze is very tight, go feet first. This can
make sure your face and arms are available in the event
you get stuck. If you get stuck, your team members
can pull you out by your arms. Additionally, your
mouth and nose will be reachable so you can speak
to rescuers and receive food, water and oxygen. If

Do not move as it will make it more difficult for others
to find you.
While large gaping entrances are easy to spot
and navigate to, sometimes there could be surface
navigation challenges when trying to locate a small cave
entrance. Carry a GPS device or a map and compass
to help with navigating to the entrance.

Flooding
Flooding in caves is one of the most common
causes of rescue. Almost all caves with an active
streamway are at risk of flooding. Caves that are fed by
steep catchment areas take large volumes of rainwater
runoff. The runoff is especially high when the ground
has absorbed water from previous rainfall and can no
longer act as a sponge.

การท่องเที่ยว ผจญภัย

Levels of flood water in caves can be observed by
looking for mud/debris/sediments high up on the walls
or even on the ceiling. At the initial sign of flooding,
avoid such areas and look for high ground with clean

formations. “U” tubes turn into sumps so try to be on the
correct side of the “U” tube when trying to find higher
ground. Try to stay warm and watch for signs of water
level dropping. When traveling in caves, watch for areas
that look like they may not be affected by flood water.
This will help you identify safety points in the event
of a sudden change in the conditions in the cave.

Bad Air
Thailand (especially Northern Thailand) has some of
the highest concentration of bad air caves in the world.
Presence of bad air in these caves can be seasonal,
therefore close monitoring is required. Additionally,
high/low pressure environments have an influence on
CO2 concentrations in caves.
People show symptoms of impairment at varied
levels of CO2 – the allowable limit of CO2 is 4% beyond

which most people show elevated symptoms of
respiratory difficulty, dizziness, confusion and shortness
of breath.

CO2 gets into caves through respiration in soil

and epikarst or from degassing of CO2 saturated water.

While CO2 released from respiration substitutes O2, CO2
from degassing displaces oxygen and nitrogen. Hence,

oxygen levels could be around normal levels while CO2

is at elevated levels. For this reason, the lighter test is
not always reliable to determine high CO2.
Before entering a bad air passage you can light
a lighter/candle and check the length of the flame. It
is recommended to turn back if there is no flame. A
more reliable test is to use a 4 gas meter for measuring
oxygen levels and a CO2 meter.
Monitor your team for any initial symptoms and
turn back before the symptoms get worse. Remember
it will take a longer time to make your way out than it
took to get in.
Tight passages and squeezes are prone to bad
air so exercise great caution while moving through
them. Consider going in one at a time to avoid
bottlenecks.

Risk Assessments
It is easy to become distracted while inside the
cave. It is exciting and we often push forward before
thinking about what we are doing. Before attempting that
awkward climb or that tricky traverse, stop and pause.
Consider having some food or water and taking a few
breaths. Using a simplified version of a Risk Matrix can
be helpful in identifying if you should continue or not
and if you should take any special precautions first.
Start by asking yourself the following questions:
 What is the probability that an accident will
occur if I continue with this action?
 If an accident does occur, how bad would
an accident be (What is the severity of the
consequences)?
 Will I be able to manage if an accident occurs?
 Will I need help?
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A simplified version of the Risk Matrix (Garvey,
1998) allows us to create a quick picture of the situation
and determine the type of situation.
 If the probability is low and the severity is low,
we can comfortably move forward.
 If however the probability is high and the severity
is low, stop and plan and do your best to further
minimize the risk.
 When severity is high, it is important to lower
the probability of an accident. For example, if

Caving Golden Rules
There is no single standard for every cave. Each
cave is different and therefore it is important to gain
experience and cave with other experienced cavers and
instructors so you can learn from their experience and
set yourself up for success. The following can serve
as quick reminders in the moment.
 Create a caving plan before you enter (exit time,
call out time, goals, etc.)

a fall from a height would result in severe injury

 Notify someone of your plans.

or death, we can lower the probability by using

 Check the weather forecast ahead of the trip.

harnesses and ropes and minimizing the risk

 Never cave alone. Assemble a good team.

of falling.

 Prepare proper equipment.

 When severity and probability are both high,
this is a no go situation.
Taking pause and using the risk matrix in the
moment can help avoid many dangerous situations.
In general, if you are unsure, it’s best not to do it.

 Prepare for an emergency (extra batteries,
equipment, food, water, etc.)
 Always look back when moving from one passage
into another passage of a different size so you
know where you came from.

การท่องเที่ยว ผจญภัย

 Stop and plant your feet before looking around the cave. Do not look up while you are walking.
 Always remember you may have to come back the way you came in. Make sure you can reverse your
movements.
 Cancel your call out once out of the cave.

References:
Garvey, P. R., and Z. F. Lansdowne, 1998, “Risk Matrix: An Approach for Identifying, Assessing, and Ranking Program Risks,” Air
Force Journal of Logistics, Vol. 22, No.1.
The Complete Caving Manual by Andy Sparrow https://allthatsinteresting.com/nutty-putty-cave
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คุณค่าหลากหลายของถ้ำ�
สภาพปัญหาและภัยคุกคามต่อ
ทรัพยากรถ้ำ�ของไทย
นายพััลลภ กฤตยานวััช

ในประเทศไทยมีี ถ้ำำ�� เป็็ น จำำ� นวนมาก ทั้้� ง ถ้ำำ�� ในภูู เ ขาหิิ น ปูู น และหิิ น ทราย กระจายไป
ในทุุกภููมิิภาคของประเทศ ปััจจุุบัันมีีการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลแล้้วกว่่า 6,000 ถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�
มีีผู้้�คาดการณ์์ว่่า ถ้ำำ��มีีจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่า 20,000 ถ้ำำ�� จนถึึงนัับแสนถ้ำำ�� ถ้ำำ��เหล่่านี้้�
มีี จำำ� นวนมากที่่� ช าวบ้้ า นและประชาชนทั่่� ว ไปได้้ ใ ช้้ ป ระโยชน์์ มา แต่่ บ รรพกาล เช่่ น
การเป็็นถิ่่น
� ที่่�พัั กอาศััยของมนุุษย์์ การใช้้ประโยชน์์น้ำำ��ที่่�ไหลจากถ้ำำ�� การเก็็บรัังนกนางแอ่่น
มููลค้้างคาว และการใช้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวชมความสวยงามแปลกตาของหิินงอก
หิินย้้อย อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบัันทรััพยากรถ้ำำ��ทั้้�งหลายกำำ�ลัังประสบปััญหาและ
ภััยคุุกคามหลายประการ จากประชาชนที่่�มุ่่�งแสวงหาประโยชน์์จากถ้ำำ�� หรืือมีีการทำำ�ลาย
ทรััพยากรถ้ำำ��อย่่างรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

บทความนี้้จึ� งึ มุ่่ง� ที่่�จะแสดงให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าหลากหลาย
นานาประการของถ้ำำ�� ภััยคุุกคาม และสภาพปััญหาในอดีีต
และปััจจุุบันั เพื่่อ� การกำำ�หนดนโยบาย หาแนวทางการป้้องกััน
และบริิหารจััดการทรััพยากรถ้ำำ�� ให้้ดำำ�รงคงอยู่่� และก่่อคุุณค่่า
อย่่างยั่่�งยืืน เหมาะสมยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
คุุณค่่าหลากหลายของถ้ำำ�� 
และทรััพยากรถ้ำำ��
ถ้ำำ�ทั้้
� ง� หลายเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ทรงคุุณค่่า เป็็นธรณีี
สััณฐานที่่�มีีรููปลัักษณ์์พิิเศษ ที่่นั� บั ว่่าเป็็นขุุมทรััพย์์ล้ำ�ค่่
�ำ า และเป็็น
มรดกของชาติิที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ไม่่ว่่าจะมองในมิิติิของเศรษฐศาสตร์์
ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา วนศาสตร์์ นิิเวศวิิทยา ศาสนา
ศิิลปะ ประวััติิศาสตร์์ โบราณคดีี หรืือแหล่่งท่่องเที่่�ยว ที่่�
ก่่อประโยชน์์ทางการศึึกษา นัันทนาการ และทางเศรษฐกิิจ
มหาศาล ดัังจะแสดงให้้เห็็นโดยสัังเขปต่่อไปนี้้�
คุุณค่่าทางธรณีีสัณ
ั ฐานและแร่่วิทิ ยา (Geomorphological
and Mineralogical Value): ถ้ำำ�� เป็็นปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิ
ที่่ก่่� อตััวมายาวนาน อาจจะนัับหมื่่�น แสน หรืือล้้านปีี ในพื้้�นที่่�
ภููเขาต่่างๆ โดยเฉพาะ จะมีีมากเป็็นพิิเศษในบริิเวณ
ภููมิิประเทศเขาหิินปููนที่่�มีีภููมิิลัักษณ์์แบบคาสต์์ (Karst
Landscape, Terrain, Topography) ซึ่่ง� คาดว่่ามีีพื้้�นที่่ม� ากถึึง
ประมาณร้้อยละ 20 ของพื้้�นที่่ป� ระเทศไทย ถ้ำำ��เหล่่านี้้ล้� ว้ นมีี
รููปลัักษณ์์ขนาดใหญ่่ เล็็ก สููง กว้้าง ยาว ลึึก ที่่�แตกต่่างกัันไป
(ตััวอย่่างเช่่น ถ้ำำ��ที่่�ยาวที่่�สุุดของไทย ได้้แก่่ ถ้ำำ��พระวัังแดง
จัังหวััดพิิษณุุโลก ยาว 13.79 กิิโลเมตร และถ้ำำ��ที่่�ลึึกที่่�สุุด
คืือ ถ้ำำ��ผาผึ้้�ง จัังหวััดน่่าน ลึึก 476 เมตร) อายุุใหม่่เก่่า
ก็็ต่่างกัันมาก ภายในตััวถ้ำำ��ก็มีี็ โถง หรืือเส้้นทางเดิิน ทั้้�งแบบ
ธรรมดาเรีียบง่่าย หรืือมีีความสลัับซัับซ้้อนสููงจนเป็็น
เครืือข่่ายระบบถ้ำำ�� ที่่�มีีจำำ�นวนถ้ำำ��ย่่อยเชื่่�อมโยงถึึงกัันอย่่าง
น่่าพิิศวง ปากทางเข้้าถ้ำำ�ก็
� เ็ ล็็ก-ใหญ่่ต่่างกัันมาก ยิ่่ง� ภายในถ้ำำ��
ที่่�ประกอบด้้วยหิินงอก หิินย้้อย และประติิมากรรมถ้ำำ��อื่่�นๆ
(Speleothems) หลายสิิบชนิิด ก็็ยิ่ง�่ มีีความสวยงามแปลกตา
วิิจิติ รพิิสดารต่่างกัันไปอย่่างเป็็นเอกลัักษณ์์ของแต่่ละถ้ำำ��
อนึ่่�ง ภายในถ้ำำ��ยัังมีีตะกอนถ้ำำ�� ดิิน หิิน แร่่ นานาชนิิด
ดำำ�รงอยู่่� บางถ้ำำ��มีีแร่่ธาตุุมาก หรืือบางแห่่งพบเห็็นยาก
แม้้ว่่าถ้ำำ�จ
� ะประกอบด้้วยหิินปููนที่่�มีีแร่่ประเภทคาร์์บอเนต
����������������������������������������������������������������

เช่่น แคลไซต์์ อะราโกไนต์์ และยิิปซัั ม เป็็ นหลัั ก
แต่่นัักธรณีีวิิทยาก็็ได้้ค้้นพบว่่า แม้้ในถ้ำำ��หิินปููนนั้้�น ก็็ยัังมีี
แร่่ชนิิดต่่างๆ มากกว่่า 250 ชนิิด ความแปลกตาน่่าพิิศวง
ทางธรณีีสััณฐานของถ้ำำ�� และหิินแร่่ต่่างๆ ในถ้ำำ�� จึึงนัับว่่า
ถ้ำำ��มีีคุุณค่่าพิิเศษควรแก่่การศึึกษาวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์
กายภาพด้้านธรณีีวิิทยา ปฐพีีวิิทยา และแร่่วิิทยา และชวนให้้
ผู้้�สนใจเข้้าไปชมความสวยงามแปลกตา หรืือเข้้าไปท่่องถ้ำำ��
เพื่่�อการผจญภััย โดยที่่�นัักถ้ำำ��วิิทยาสามารถจััดลำำ�ดัับคุุณค่่า
ถ้ำำ�� เชิิงธรณีีสััณฐานได้้ในระดัับจัังหวััด ภาค และประเทศ
คุุณค่่าทางอุุทกธรณีีวิทิ ยา (Hydrogeological Value):
ถ้ำำ�มีี
� ความสวยงามแปลกตาในทางภููมิิสััณฐาน แต่่การก่่อ
กำำ�เนิิดถ้ำำ�� (Speleogenesis) มีีความเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์โ์ ดยตรง
กัับน้ำำ��ฝน น้ำำ�ท่่
� า น้ำำ��ผิิวดิิน และน้ำำ��บาดาลใต้้ดิิน เพราะถ้ำำ��เกิิด
จากกระบวนการกระทำำ�ของน้ำำ�ต่่
� อหิิน (Hydrospeleological
Proceses) โดยเฉพาะจะเห็็นได้้ชัดั ในภููมิิประเทศแบบคาสต์์
ในเขาหิินปููน และในถ้ำำ�น้ำ
� �ที่่
ำ� กำ� ำ�ลังั เจริิญเติิบโตอยู่่ใ� นถ้ำำ�� ประเภท
ถ้ำำ�� ลอด ถ้ำำ��น้ำ�ำ� ทะลุุ หรืือถ้ำำ��ธารน้ำำ�� ไหล ที่่�มีีน้ำ��ำ ไหลผ่่านตลอดปีี
หรืือมีีปริิมาณน้ำำ�� ไหลออกเฉพาะหน้้าฝน สภาพน้ำำ��อาจใส
ตลอด หรืือขุ่่น� ตามฤดููกาล การที่่�ถ้ำ��ำ เป็็นแหล่่งต้้นน้ำ��ซึ
ำ มึ น้ำำ�ซั
� บั
น้ำำ�ผุุ
� ด หรืือธารน้ำำ��ไหล และถ้ำำ��ที่่มีี� การกัักเก็็บน้ำำ��บาดาลใต้้ดิิน
ไว้้ได้้จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ชาวชุุมชนใกล้้เคีียง หรืือประชาชน
ทั่่�วไป สามารถใช้้ประโยชน์์จากธารน้ำำ��ถ้ำ�ำ� เพื่่อ� การอุุปโภคบริิโภค
รวมทั้้�งการทำำ�เกษตร เพาะปลููก และการเลี้้�ยงสััตว์์ ถ้ำำ��จึึงมีี
คุุณค่่ายิ่่�งในฐานะที่่�เป็็นแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิให้้กัับประชาชน
มาตั้้�งแต่่โบราณกาลจนถึึงปััจจุุบััน
คุุณค่่าทางชีีวภาพและระบบนิิเวศธรรมชาติิ (Bioecological Value): ถ้ำำ��มีี สภาพทางกายภาพและ
สิ่่ง� แวดล้้อมพิิเศษที่่�นอกจากจะมีีความมืืดสนิิทแล้้ว ภายในถ้ำำ��
ยัังมีีอุุณหภููมิิ และความชื้้�นค่่อนข้้างคงที่่�ด้้วย แหล่่งอาหาร
และพลัังงานภายในถ้ำำ��มีีค่่อนข้้างจำำ�กััด กระนั้้�นก็็ยัังมีีสััตว์์
และสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�สามารถปรัับตััวเองและดำำ�รงชีีพอยู่่�ได้้ใน
ระบบนิิเวศที่่�แตกต่่างจากพื้้�นที่่ภ� ายนอกมาก โดยที่่�มีีรููปร่่าง
หน้้าตาที่่�ประหลาดออกไป เช่่น ไม่่มีีตา มีีหนวดและขายาว
กว่่าปกติิ ผิิวเปลี่่ย� นเป็็นขาวเผืือก พฤติิกรรมเคลื่่อ� นไหวน้้อย
ลงเพื่่อ� ลดการใช้้พลัังงานและการเผาผลาญอาหารน้้อยลง
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

นอกจากสััตว์์ถ้ำ�น
ำ� านาชนิิด เช่่น ค้้างคาว นกอีีแอ่่น
ปลาถ้ำำ�� กุ้้�ง งูู แมลง แมงมุุม กิ้้�งกืือ ตะขาบ และสััตว์์ถ้ำ��อื่
ำ น�่ ๆ
แล้้ว ในถ้ำำ��ยัังมีีพฤกษาพืืชพรรณ โดยเฉพาะบริิเวณปากถ้ำำ��
และภายในถ้ำำ�ที่่
� �แสงส่่องถึึง นอกจากนี้้�ในถ้ำำ�ยั
� ังมีีสิ่่�งมีีชีีวิิต
ประเภทจุุลชีีวิินหรืือจุุลิินทรีีย์์ เช่่น รา แบคทีีเรีีย โปรโตซััว
ไวรััสนานาชนิิดอีีกด้้วย

แร่่ธาตุุอื่่�นๆ การก่่อตััวของตะกอนแร่่ธาตุุเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้
เกิิดเป็็นประติิมากรรมหิินธรรมชาติิ ที่่�มีีรููปลัักษณ์์ ขนาด
เล็็กใหญ่่ ความแวววาว ความโปร่่งแสง สีีสััน และความ
ประณีีตสวยงาม แปลกตาต่่างๆ มากมาย เช่่น หิินงอก
(Stalagmites) หิินย้้อย (Stalactites) เสาหิิน (Columns)
หิินน้ำำ��ไหล (Flowstone) ม่่านหิินย้้อย (Curtain/Drapery)
ทำำ�นบและอ่่างน้ำำ��หิินปููน (Rimstone Dams/Pools) รอยริ้้ว�
น้ำำ��ไหล (Scallops) หลอดหิินเกลีียว (Helictite) ดอกไม้้ถ้ำำ��
(Anthodites) ปะการัังถ้ำำ�� (Cave Corals) น้ำำ��นมถ้ำำ�� (Moon
Milk) และไข่่มุุกถ้ำำ�� (Cave Pearls) เป็็นต้น้ ซึ่่ง� ประติิมากรรม
ถ้ำำ��เหล่่านี้้�จะเติิบโตหรืือเปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยกระบวนการ
ทางเคมีีฟิิสิิกส์์ของแร่่ปฐมภููมิิในหิิน ตามกาลเวลาแสนนาน
ตามชนิิดแร่่ธาตุุ ปริิมาณและความแรงของน้ำำ��ไหล อุุณหภููมิิ
อากาศ และความชื้้�นภายในถ้ำำ��

ดัังนั้้�น ความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบนิิเวศในถ้ำำ��
จึึงนัับว่่ามีีคุุณค่่าที่่�เหมาะแก่่การศึึกษาวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์
เช่่น ชีีววิิทยา สััตวศาสตร์์ พฤกษศาสตร์์ จุุลชีีวิินวิิทยา และ
นิิเวศวิิทยา เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ที่่�น่่าสนใจพิิเศษในเรื่่�องสััตว์์ถ้ำำ�� ได้้แก่่ ธรรมชาติิชีีวิิต
และคุุณค่่าของค้้างคาว ที่่�เปรีียบประดุุจผู้้�ผลิิตอาหารหลััก
สำำ�หรับั สิ่่ง� มีีชีีวิติ ทั้้�งหลายในถ้ำำ�� ทั้้�งในช่่วงมีีชีีวิติ ขณะที่่�ถ่่ายมููล
ออกมาและเมื่่�อตายแล้้วก็็เป็็นอาหารสััตว์์อื่่�น เช่่น หนอน
รวมทั้้�งเชื้้�อแบคทีีเรีียและราต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับมนุุษย์์
คืือ ค้้างคาวช่่วยสร้้างความสมดุุลในธรรมชาติิและระบบ
นิิเวศ เช่่น ค้้างคาวกิินผลไม้้ ช่่วยผสมเกสรแพร่่พัันธุ์์�ต้น้ ไม้้ใน
ป่่าดง และพัันธุ์์�ไม้้สวนที่่�มีีคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจมููลค่่ามหาศาล
เช่่น ทุุเรีียน เงาะ สะตอ ฯลฯ ส่่วนค้้างคาวกิินแมลงก็็ช่่วย
ควบคุุมความสมดุุลของแมลงในธรรมชาติิและแมลงที่่�เป็็น
ศััตรููกัับไม้้เศรษฐกิิจของชาวไร่่ชาวสวนได้้มาก นอกจากนั้้�น
ค้้างคาวยัังมีีคุุณค่่าทางการศึึกษาวิิจัยั ด้้านวิิทยาศาสตร์์สาขา
อื่่น� ๆ เช่่น การบิินในความมืืดด้้วยระบบคลื่่น� เสีียงความถี่่�สููง
“อััลตราโซนิิค” นำำ�วิถีีพิิ
ิ เศษ ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อการประยุุกต์์ใช้้
ในการประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์ตรวจวััดระยะของมนุุษย์์
คุุณค่่าทางสุุนทรีียภาพ (Aesthetic Value - Beauty
and Recreational Value): ภายในถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
ถ้ำำ��หิินปููน ผู้้�เข้้าถ้ำำ�มั
� กั จะพบเห็็นความสวยงามแปลกตาของ
หิินงอก หิินย้้อย และประติิมากรรมถ้ำำ��อื่น่� ๆ ที่่�เรีียกว่่า “Cave
Formation” หรืือ “Speleothems”
ประติิมากรรมถ้ำำ�� หรืือรููปลัักษณ์์หิินแร่่ภายในถ้ำำ�� ที่่�ช่่วย
ประดัับความงามในถ้ำำ�� ความจริิงคืือแร่่ทุุติิยภููมิิที่่�ก่่อตััว
เกิิดขึ้้�นภายในถ้ำำ��หิินปููน ทั้้�งที่่�เพดาน ผนััง และพื้้�นถ้ำำ�� โดย
ส่่วนใหญ่่มัักเป็็นแร่่แคลไซต์์ อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีแร่่ชนิิดอื่่น� ๆ
มาผสม เช่่น โดโลไมต์์ อะราโกไนต์์ วาเทอไรต์์ ยิิปซััม หรืือ

ความงามวิิจิติ รพิิสดารของประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้ง� หลาย
นี้้เ� องที่่�เป็็นสิ่ง�่ สำำ�คัญ
ั จููงใจให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเข้้าชมถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ถ้ำำ��ที่่เ� ข้้าชมได้้สะดวก ปลอดภััย เพราะมีีการพััฒนา
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไว้้พร้้อม (Show Cave/Tourist
Cave)
ถ้ำำ��สวยงามจึึงนัับว่่ามีีคุุณค่่าทางสุุนทรีียภาพ เพื่่อ� การ
นัันทนาการ พัักผ่่อนหย่่อนใจ ให้้ความสดชื่่�นรื่่�นรมย์์แก่่
ผู้้�มาเยืือนชม ถ้ำำ�� จึึงเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สร้้างรายได้้แก่่
เจ้้าของ มััคคุุเทศก์์ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่อ� งให้้กับั ชาวชุุมชนรอบ
บริิเวณถ้ำำ�� เช่่น โรงแรมที่่�พักั ร้้านอาหาร ร้้านขายสิินค้้าชุุมชน
และของที่่�ระลึึก
คุุณค่่าทางเศรษฐกิิจและการพาณิิชย์์ (Economic
/Commercial Value): นอกจากถ้ำำ�จ
� ะก่่อรายได้้จาก
ค่่าธรรมเนีียมการเข้้าชมถ้ำำ�� และจากธุุรกิิจการค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แล้้ว ถ้ำำ��บางแห่่งยัังเป็็นแหล่่งทรััพยากรโดยตรงที่่�ก่่อให้้เกิิด
ผลผลิิตทางเศรษฐกิิจการค้้า หรืือสร้้างรายได้้แก่่เจ้้าของ
ผู้้�ครอบครอง หรืือผู้้�รัับสััมปทาน ได้้แก่่ ถ้ำำ��ค้้างคาว ที่่�มููล
ค้้างคาวจำำ�นวนมากสามารถเก็็บมาทำำ�ปุ๋๋�ย ถ้ำำ��รัังนกอีีแอ่่น
ที่่�อยู่่�ตามเกาะแก่่ง หรืือบนบกชายฝั่่�งทะเล ทั้้�งนี้้� เพราะ
ความเชื่่�อตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบัันที่่�เห็็นว่่า “รัังนกอีีแอ่่น”
เป็็นอาหารเสริิมสุุขภาพ บำำ�รุุงร่่างกายชั้้�นยอด ช่่วยบำำ�รุุง
ผิิวพรรณ และช่่วยบำำ�รุุงสุุขภาพผู้้�ป่่วยให้้ฟื้น้� ไข้้ได้้เร็็ว นอกจากนี้้�

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

บางถ้ำำ�ยั
� ังประกอบด้้วยหิินแร่่มีีค่่าหายากที่่�เป็็นที่่�ต้้องการ
ของตลาดด้้วย
คุุณค่่าทางศิิลปะ ประวััติศิ าสตร์์และโบราณคดีี (Cave
Art, Historical and Archeological Value): ถ้ำำ��ในภููมิิภาค
ต่่างๆ ของประเทศไทย ทั้้�งในจัังหวััดภาคเหนืือ ภาคอีีสาน
ภาคกลาง และภาคใต้้ จำำ�นวนมากนัับร้้อยแห่่ง (ทั้้�งถ้ำำ��หิินปููน
ถ้ำำ��และเพิิงผาหิินทราย หรืือหิินแกรนิิต) มีีคุุณค่่าทางศิิลปะ
ประวัั ติิ ศาสตร์์ และมีีทรัั พ ยากรทางโบราณคดีี หรืื อ
บรรพชีีวิินวิิทยา อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งหรืือหลายอย่่างรวมกััน
เป็็นที่่�น่่าศึึกษาเรีียนรู้้�ยิ่่�ง
บางถ้ำำ�มีี
� ความโดดเด่่นพิิเศษทางศิิลปะถ้ำำ�� (Cave Art)
หรืือศิิลปะบนหิิน (Rock Art) มีีภาพเขีียนสีีโบราณบนผนัังถ้ำำ��
ที่่�ทรงคุุณค่่าทางศิิลปะและวััฒนธรรมยุุคประวััติิศาสตร์์นาน
นัับพัันปีี บางถ้ำำ�มีี
� เรื่่อ� งราวทางประวััติิศาสตร์์ที่่ค� วรค่่าแก่่การ
ศึึกษาจดจำำ� เช่่น ประวััติิการต่่อสู้้�ทางการเมืืองของผู้้�พััฒนา
ชาติิไทยที่่�ใช้้ถ้ำ�ำ� เป็็นฐานบััญชาการสู้้�รบ เช่่น ถ้ำำ��ในภาคอีีสาน
และภาคใต้้ บางถ้ำำ��ก็็มีีซากดึึกดำำ�บรรพ์์ซึ่่�งเป็็นหลัักฐานทาง
วิิชาการบรรพชีีวิินวิิทยา (Paleontology) ที่่�ศึึกษารููปร่่าง
ลัักษณะความเป็็นอยู่่� และประวััติิวิิวััฒนาการของสิ่่�งมีีชีีวิิต
ทั้้�งสััตว์์และพืืชในธรณีีกาลช่่วงต่่างๆ และมีีถ้ำำ��จำำ�นวนไม่่น้้อย
ที่่�มีีร่่องรอยหลัักฐานทางโบราณคดีี (Archeology) ที่่�น่่าสนใจยิ่่ง�
เช่่น ที่่�อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ที่่�พบถ้ำำ�� และ
เพิิงผาผีีแมนหลายสิิบถ้ำำ�� ที่่�มีีโลงไม้้โบราณอยู่่ห� ลายชิ้้น� รวมทั้้�ง
เศษกระดููกสััตว์์ ภาชนะดิินเผา เครื่่อ� งประดัับ อัันเป็็นร่่องรอย
การอยู่่อ� าศััยของมนุุษย์์และสััตว์์สมััยนัับพัันหรือื หมื่่นปี
� มี าแล้้ว
ถ้ำำ��ที่่�พบโลงไม้้โบราณ ได้้แก่่ ถ้ำำ�ผีี
� แมนปุุงฮุุง ถ้ำำ�ผีี
� แมน
โลงลงรััก ถ้ำำ��ลอด ถ้ำำ�ผีี
� แมนผาแดง ถ้ำำ�ผีี
� แมนลางจัันทร์์
ถ้ำำ��ผีีแมนบ่่อไคร้้ และเพิิงผาบ้้านไร่่ ถ้ำำ��ทั้้ง� หลายเหล่่านี้้� จึึงเป็็น
ขุุมทรััพย์์ความรู้้�ที่่ท� รงคุุณค่่าแก่่การอนุุรัักษ์์และพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
เป็็นมรดกของชาติิและของโลกสืืบไป
คุุณค่่าทางศาสนาและจิิตวิิญญาณ (Religious and
Spiritual Value): ถ้ำำ��ส่่วนใหญ่่อยู่่ใ� นพื้้�นที่่ป่� า่ เขาลำำ�เนาไพร
จึึงมัักจะถููกใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการแสวงหาความสงบวิิเวก
บำำ�เพ็็ญเพีียรทางจิิตวิิญญาณ หรืือประกอบพิิธีีกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่่�อดั้้�งเดิิมในเรื่่�องภููตผีีและจิิตวิิญญาณ

����������������������������������������������������������������

มาตั้้�งแต่่โบราณกาลก่่อนที่่�พุุทธศาสนาจะเข้้ามาในประเทศไทย
เช่่น การใช้้ถ้ำ��ำ เป็็นสุุสานเก็็บศพในโลงไม้้ของพวกผีีแมน
ในถ้ำำ�ต่่
� างๆ การใช้้ถ้ำ�ฝึ
ำ� กึ สมาธิิของฤษีีหรืือโยคีี จนหลายถ้ำำ��
มีีชื่่�อเรีียกว่่าถ้ำำ�� ฤษีีและถ้ำำ��มุุนีี บางถ้ำำ��ปรากฏมีีรููปปั้้�นฤษีี
อยู่่�ในถ้ำำ��ด้้วย เช่่น ถ้ำำ��ปากสููง ถ้ำำ��เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่
ถ้ำำ��พระพุุทธบาทตากผ้้า จัังหวััดลำำ�พููน ถ้ำำ��แม่่ฮุุ จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน ถ้ำำ��เหล่่านี้้�อาจเรีียกว่่าเป็็นถ้ำ��ำ ทางศาสนา
หรืือถ้ำำ��ทางจิิตวิิญญาน เมื่่�อพระพุุทธศาสนาเข้้ามาใน
ประเทศไทย ถ้ำำ��ป่่าหลายแห่่งถููกใช้้เพื่่�อการบำำ�เพ็็ญภาวนา
ทำำ�สมาธิิ เจริิญสมถะวิิปััสสนากรรมฐานของพระธุุดงค์์
เพื่่อ� แสวงหาความหลุุดพ้้น ต่่อมาถ้ำำ�จำ
� ำ�นวนมากหลายร้้อยแห่่ง
โดยเฉพาะถ้ำำ��แห้้งหรืือถ้ำำ��ตาย (Dead Cave หรืือ Inactive
Cave) ในทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศ มีีการนำำ�พระพุุทธรููป
ปางต่่างๆ ไปประดิิษฐานเป็็นที่่เ� คารพสัักการบููชา จนถููกเรีียก
ว่่าเป็็น “ถ้ำำ��พระ” (Buddha Caves) ซึ่่�งนอกจากการใช้้ถ้ำำ��
เป็็นสถานฝึึกจิิต หรืือที่่�พัักพิิงชั่่�วคราวแล้้ว พระสงฆ์์จำำ�นวน
ไม่่น้้อยเลืือกที่่�จะใช้้ถ้ำ�ำ� เป็็นที่่�จำำ�พรรษาหรืืออาศััยประจำำ�
มากขึ้้น� จึึงมีีการสร้้างกุุฏิิพระและศาลา พััฒนาขึ้้น� เป็็นที่่พั� กั สงฆ์์
และสำำ�นักั สงฆ์์ จนที่่�สุุดมีีการสร้้างโบสถ์์กลายเป็็น “วััดถ้ำำ�� ”
(Temple Cave) หรืือ “ถ้ำำ�พุ
� ุทธศาสนา” (Buddhist Cave)
ที่่� ถ้ำ�ำ� และบริิ เ วณปากถ้ำำ��ถูู กปรัั บ ปรุุงและพัั ฒ นาขึ้้� น เป็็ น
พุุทธศาสนสถานที่่�ประชาชน อุุบาสกอุุบาสิิกาใช้้ประโยชน์์
ในการปฏิิบััติิธรรม แสวงบุุญกุุศล และประกอบศาสนกิิจอื่่น� ๆ
ในทางพุุทธศาสนา
ถ้ำำ�� พระ หรืื อ วัั ด ถ้ำำ�� มีีจำำ�น วนมากมายนัั บ ร้้ อ ยถ้ำำ��
ในประเทศไทย เช่่น ถ้ำำ��พระเจดีีย์์ ถ้ำำ�� พระบำำ�เพ็็ญบุุญ
ถ้ำำ��พระผางาม (ในภาคเหนืือ) ถ้ำำ�� พระนอน ถ้ำำ��พระใหญ่่
ถ้ำำ��วััดเขาวงกต ถ้ำำ�วั
� ัดเขาหิินเทิิน ถ้ำำ��วััดพระพุุทธฉาย
ถ้ำำ�วั
� ัดป่่าดำำ�รงธรรม ที่่�มีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันแพร่่หลาย
เช่่น ถ้ำำ��พระงาม จัังหวััดสระบุุรีี ถ้ำำ��คููหาสรรค์์ จัังหวััดพััทลุุง
ถ้ำำ�ปุ่
� ม่� ถ้ำำ�� ปลา จัังหวััดเชีียงราย ถ้ำำ�� เชีียงดาว และถ้ำำ��เมืืองออน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ถ้ำำ��ผานางคอย จัังหวััดแพร่่ ถ้ำำ��พระธาตุุ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ��พระโพธิิสััตว์์ จัังหวััดสระบุุรีี
ถ้ำำ��ในประเทศไทยจึึงนัับว่่ามีีความสำำ�คััญและมีีคุุณค่่า
พิิเศษในทางพระพุุทธศาสนา และอาจจะกล่่าวได้้ ว่่ า
ประเทศไทยมีีวััดถ้ำำ��มากที่่�สุุดในโลกแห่่งหนึ่่�ง
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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คุุณค่่าทางความเชื่่อถื
� อื นิิทาน หรืือตำำ�นานพื้้�นบ้้าน
วััฒนธรรมและประเพณีีท้้องถิ่่�น (Folk Beliefs, Local
Story, Legend, Cultural and Traditional Value):
ภููเขารููปทรงต่่างๆ และความลึึกลัับมืืดดำำ�ของถ้ำำ�� ในภููเขา
รวมทั้้�งน้ำำ�ที่่
� ไ� หลออกมาจากถ้ำำ��โดยไม่่ทราบที่่�มาชััดเจน ทำำ�ให้้
เกิิดความรู้้�สึึกที่่�น่่าทึ่่�งน่่าพิิศวง และเกิิดมีีเรื่่อ� งราวความเชื่่อ�
นิิทาน หรืือตำำ�นานพื้้�นบ้้านต่่างๆ มากมายทั่่�วโลก ถ้ำำ��
หลายแห่่งในประเทศไทยก็็เช่่นกััน มัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับนิิทาน
ปรััมปรา ตำำ�นานท้้องถิ่่น� หรืือเรื่่อ� งเล่่าพื้้�นบ้า้ นที่่�สืืบต่่อกัันมานาน
เช่่น ตำำ�นานถ้ำำ��หลวง (เชีียงราย) ถ้ำำ�� ผานางคอย (แพร่่)
ถ้ำำ��นาคา หรืือถ้ำำ��พญานาคราช (ในหลายภููมิิภาค)

สื่่�อสัังคมต่่างๆ เช่่น ถ้ำำ��ที่่�ถููกระบุุว่่าสวยที่่�สุุด 10 ถ้ำำ��แรก
ของไทย หรืื อ ถ้ำำ�� ไทยที่่� ติิ ดอัั นดัั บ 1 ในสิิบของโลก
ก็็จะมีีผลให้้นัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งในประเทศและนานาประเทศ
สนใจเข้้าชมมากขึ้้�น อนึ่่�ง คุุณค่่าถ้ำำ�� ทางด้้านความนิิยม
อาจวััดจากสถิิติิจำำ�นวนผู้้�เข้้าชมถ้ำำ�� ในแต่่ละปีี และจััดอัันดับั
ออกมา คุุณค่่าของถ้ำำ��ด้้านต่่างๆ ที่่�กล่่าวมานี้้� หน่่วยงานรััฐ
เช่่น กรมการท่่องเที่่�ยว กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัันธุ์์�พืืช กรมทรััพยากรธรณีี หรืือองค์์กรภาคเอกชน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ควรจะมีีการประเมิินความโดดเด่่นและ
จััดระดัับคุุณค่่าด้้านต่่างๆ จาก 1 - 5 ดาว และให้้คะแนน
รวมทุุกด้้านของแต่่ละถ้ำำ��เป็็น 1 - 5 ดาว หรืือ 1A - 5A

นอกจากนี้้� ชาวบ้้านในท้้องถิ่่�นต่่างๆ มัักเชื่่�อถืือใน
สิ่่ง� ลี้้ลั� บั มหััศจรรย์์อาถรรพ์์หลากหลายในถ้ำำ�� เช่่น เรื่่อ� งเทวดา
เจ้้าถ้ำำ��เจ้้าป่่าเจ้้าเขา พญานาค ผีีเปรต วิิญญาณ เหล็็กไหล
หิินและบ่่อน้ำำ��ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� เมืืองลัับแล เมืืองบาดาล ฯลฯ

สภาพปััญหาและภััยคุุกคามต่่อคาสต์์
และทรััพยากรถ้ำำ�� ของไทย

ตำำ�นานเหล่่านี้้�จึึงนัับว่่ามีีคุุณค่่าในการศึึกษาเรื่่�องราว
ทางมานุุษยวิิทยา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งมานุุษยวิิทยาสัังคม
(Social Anthropology) และมานุุษยวิิทยาวััฒนธรรม
(Cultural Anthropology) รวมทั้้�งคติิชนวิิทยา (Folkloristics)
ที่่�เน้้นศึึกษาข้้อมููลทางวััฒนธรรมต่่างๆ ของชาวบ้้าน ที่่�มีี
การถ่่ายทอดบอกเล่่าสืืบต่่อกัันมาในสัังคม ที่่�รวมถึึงตำำ�นาน
นิิทานท้้องถิ่่�น เพลงพื้้�นบ้้าน ปริิศนาคำำ�ทาย สำำ�นวนภาษิิต
คำำ�พังั เพย การละเล่่น การแสดง เครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้ อาหาร
การกิิน ยาพื้้�นบ้า้ น ความเชื่่อ� ประเพณีีและพิิธีีกรรมต่่างๆ
อนึ่่�ง นิิทานและตำำ�นานทั้้�งหลายเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ยัังมีี
ส่่วนสำำ�คััญที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างให้้ถ้ำ��ำ บางแห่่งได้้รัับความสนใจ
เป็็นพิิเศษจากนัักท่่องเที่่�ยวให้้เดิินทางไปสััมผััส พิิสููจน์์ทราบ
หรืือรู้้�เห็็นความจริิงด้้วยตาตนเอง
คุุณค่่าทางความนิิยมพิิเศษของสาธารณชน (Popular
Value): ในแต่่ละยุุคสมััยหรืือช่่วงเวลาหนึ่่�งแต่่ละปีี อาจมีี
ถ้ำำ��ที่่�ประชาชน นัักท่่องเที่่�ยวนิิยมไปเยืือนชมมากที่่�สุุด ด้้วย
เหตุุผลพิิเศษต่่างๆ กััน เช่่น ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
จัังหวััดเชีียงราย ภายหลัังวิิกฤตเยาวชนติิดถ้ำำ�� เป็็นที่่�สนใจ
ของชาวไทยและชาวต่่างประเทศทั่่�วโลก มีีนัักท่่องเที่่�ยวมา
เยืือนชมจำำ�นวนมาก บางถ้ำำ��ที่่�มีีการเผยแพร่่ข่่าวสารจนเกิิด
กระแสกล่่าวขาน เล่่าลืือของสาธารณชน ในหนัังสืือและ

ประเทศไทยมีีภููมิิประเทศแบบคาสต์์และถ้ำำ�� กระจายอยู่่�
ทั่่�วประเทศ แม้้ว่่าถ้ำำ��โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในพื้้�นที่่ภููมิิ
� ประเทศ
แบบคาสต์์จะเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีคุุณค่่าหลากหลาย
ทั้้�งระบบนิิเวศ ธรณีีวิิทยา ชีีววิิทยา แหล่่งน้ำำ��อุุปโภคบริิโภค
เศรษฐกิิจ โบราณคดีี การท่่องท่่องเที่่�ยว ฯลฯ ดัังกล่่าวมา
ข้้างต้้น แต่่พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�ก็็กำำ�ลัังเผชิิญกัับภััยคุุกคาม ทั้้�งโดย
ธรรมชาติิ และการกระทำำ�ของมนุุษย์์ เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�
ระบบนิิเวศที่่�มีีความอ่่อนไหวและเปราะบาง และหากถููก
ทำำ�ลายไปก็็ยากที่่�จะฟื้้�นคืืนดัังเดิิม
สภาพปััญหาและภััยคุุกคามต่่อคาสต์์และทรััพยากรถ้ำำ��
ของไทย สรุุปได้้ดัังนี้้�
ภััยคุุกคามต่่อพื้้�นที่่�คาสต์์และระบบถ้ำำ�� โดยรวม:
เป็็นภััยคุุกคามที่่�เกิิดทั้้�งโดยธรรมชาติิและการกระทำำ�ของ
มนุุษย์์ภายนอกถ้ำำ�ที่่
� �สร้้างความเสีียหายต่่อพื้้�นที่่�คาสต์์
ทั้้�งในระดัับผิิวดิินและใต้้ดิิน สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) ภััยจากแผ่่นดิินไหว ที่่�เกิิดขึ้้น� โดยธรรมชาติิ ซึ่ง่� มนุุษย์์
มิิอาจป้้องกัันได้้ จนส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพพื้้�นที่่ค� าสต์์ เช่่น เกิิดพื้้�นที่่หลุุ
� มยุุบ เส้้นทางการไหลของ
น้ำำ��ที่่�แปรเปลี่่�ยน รวมทั้้�งสภาพภายในของถ้ำำ�� เช่่น รอยแตก
ของผนัังถ้ำำ�� หิินย้้อย หิินงอก เสาหิิน และประติิมากรรมถ้ำำ��
ทั้้�งหลาย ซึ่่�งอาจพบเห็็นได้้ในหลายถ้ำำ��ในจัังหวััดต่่างๆ ทั้้�ง
ภาคเหนืือ ภาคตะวัันตก และภาคใต้้ ที่่�เป็็นแนวแผ่่นดิินไหว

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

2) ภััยจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ทั้้�งโดย
ธรรมชาติิและกิิจกรรมของมนุุษย์์ เช่่น ปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�ตก
มากหรืือน้้อยเกิินไป อุุณหภููมิิที่่�ร้้อนหรืือหนาวจััดผิิดปกติิ
จะมีีผลกระทบโดยตรงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพพื้้�นที่่ค� าสต์์
และระบบนิิเวศถ้ำำ�� ทั้้�งทางธรณีีสััณฐาน และชีีวิิตของสััตว์์
และสิ่่�งมีีชีีวิิตภายในถ้ำำ��
3) การทำำ�เหมืืองแร่่และการระเบิิดหิินบริิเวณถ้ำำ�� เป็็นการ
ทำำ�ลายระบบถ้ำำ�� โดยตรง หรืือแม้้แต่่แรงสั่่�นสะเทืือนจาก
การระเบิิดหิินใกล้้เคีียงถ้ำำ�� ก็็อาจจะทำำ�ลายโครงสร้้างภายในถ้ำำ�� ได้้
4) การพััฒนาที่่�ดิินและสิ่่ง� ก่่อสร้้าง เช่่น การสร้้างถนน
ก่่อสร้้างอาคาร หรืือปรัับพื้้�นผิิวภายนอกของระบบถ้ำำ�� เช่่น
การถมที่่�ดิิน การสร้้างอาคารขนาดใหญ่่ รวมทั้้�งการขุุดตััก
หน้้าดิิน ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อภููมิิสััณฐานทางธรณีีวิิทยา
การไหลซึึมของน้ำำ��สู่่�ถ้ำำ��น้้อยลง หรืือมีีรููปแบบการระบายน้ำำ��
ที่่�เปลี่่�ยนทิิศทาง ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงระบบ
นิิเวศและสภาพแวดล้้อมภายในถ้ำำ��
5) การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่ดิิน
� บริิเวณพื้้�นที่่�
แบบคาสต์์หรือื โดยรอบระบบนิิเวศถ้ำำ�� เช่่น การทำำ�เกษตร การปลููก
พืืชไร่่ การใช้้สารเคมีีกำำ�จััดวััชพืืชหรืือแมลง ย่่อมก่่อให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศถ้ำำ�ด้
� ้วย
6) การตััดต้้นไม้้ทำำ�ลายป่่า เช่่น การก่่อสร้้าง แผ้้วถาง
และเผาป่่าบนพื้้�นที่่�หรืือบริิเวณภููมิิประเทศเขาหิินปููน จะส่่ง
ผลกระทบต่่อระบบนิิเวศคาสต์์และป่่าไม้้ การเปลี่่�ยนแปลง
ของทางน้ำำ�� ระบบอุุทกธรณีีวิิทยาถ้ำำ�� และการก่่อตััวของ
ประติิมากรรมถ้ำำ��
7) การสููบน้ำำ��บาดาล หรืือใช้้น้ำำ��ในธารถ้ำำ��ปริิมาณมาก
เกิินไป อาจจะส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับ
น้ำำ��ใต้้ดิิน ระบบอุุทกธรณีีวิิทยาถ้ำำ�� ระบบนิิเวศสััตว์์ถ้ำำ�� และ
การก่่อตััวของประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้�งหลาย
8) การทิ้้�งขยะหรืือของเสีียลงในหลุุมยุุบ ในบริิเวณ
พื้้�นภููมิิประเทศแบบคาสต์์ อาจส่่งผลต่่อการเกิิดมลพิิษต่่อ
น้ำำ�ภ
� ายในถ้ำำ�ที่่
� เ� ป็็นอันั ตรายต่่อมนุุษย์์และสััตว์์ถ้ำ��ทั้้
ำ ง� ในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียงและห่่างออกไปไกล
����������������������������������������������������������������

ปััญหาด้้านการบุุกรุุกทำำ�ลายหรืือสร้้างความเสีียหาย
ต่่อทรััพยากรถ้ำำ��โดยตรงจากผู้้เ� ข้้าถ้ำำ��หรืือนัักท่่องเที่่�ยว
1) การทำำ�ลายหิินงอกหิินย้้อยและประติิมากรรมถ้ำำ�อื่
� น�่
ให้้แตกหัักเสีียหาย ทั้้�งแบบตั้้�งใจและไม่่ตั้้�งใจ ทำำ�ให้้ลด
คุุณค่่าความงามตามธรรมชาติิ และโอกาสเกิิดใหม่่แทนที่่�
จะยากมาก
2) การขีีดเขีียนสลัักชื่่�อ ภาพหรืือข้้อความบนผนัังถ้ำำ��
หรืือบนหิินงอกหิินย้้อย ทำำ�ให้้ลดคุุณค่่าความสวยงามตาม
ธรรมชาติิ ลดสุุนทรีียภาพในการเข้้าชมถ้ำำ��
3) การเก็็บหรืือขโมย ชิ้้�นส่่วนของทรััพยากรถ้ำำ�� เช่่น
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ผลึึกแร่่ สััตว์์ถ้ำ�ำ� หรืือวััตถุุโบราณออกจากถ้ำำ��
ทำำ�ให้้ลดคุุณค่่าความงามของถ้ำำ�� ทำำ�ลายระบบนิิเวศสััตว์์ถ้ำำ��
หรืือทำำ�ลายคุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์โบราณคดีีในถ้ำำ�� อย่่าง
ทดแทนไม่่ได้้
4) การเก็็บทรััพยากรถ้ำำ�ที่่
� �มีีค่่าทางเศรษฐกิิจออกไป
เช่่น รัังนก มููลค้้างคาว โดยผิิดกฎหมาย อาจก่่อความเสีียหาย
ต่่อระบบนิิเวศของสััตว์์ถ้ำ��ำ หรืือก่่อความขััดแย้้งของผู้้�แสวงหา
ประโยชน์์ทั้้�งหลาย
5) การลููบหรืือสััมผััสหิินงอก หิินย้้อย หรืือผนัังถ้ำำ��ใน
ส่่วนที่่�ยังั เจริิญเติิบโต จะทำำ�ให้้ส่่วนนั้้�นตาย หรืือหยุุดเติิบโต
เนื่่� อ งจากไขมัั น บนผิิวมืือคนเป็็ นตัั ว การให้้ แ คลเซีี ย ม
คาร์์บอเนตของหิินปููนไม่่อาจก่่อตััวได้้ ทำำ�ให้้สููญเสีียความงาม
ตามธรรมชาติิไป
6) การล่่าสััตว์์หรืือรบกวนสััตว์์ถ้ำำ�� เช่่น ค้้างคาว นก
ปลา แมลง จงโคร่่ง และสััตว์์ถ้ำ��อื่
ำ น�่ ๆ จนสร้้างความเสีียหาย
ต่่อระบบนิิเวศสััตว์์ถ้ำำ��
ปััญหาเกี่่ย� วกัับขยะ มลภาวะ และสภาพแวดล้้อม
1) การทิ้้�งขยะ เศษอาหาร และน้ำำ��เสีียบริิเวณปากถ้ำำ��
เป็็นการทำำ�ลายทััศนีียภาพทางเข้้าถ้ำำ�� และก่่อมลภาวะ
สิ่่�งแวดล้้อมต่่อถ้ำำ��
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2) การทิ้้�งขยะ เศษอาหาร และการถ่่ายของเสีียจาก
ร่่างกายภายในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดความสกปรก ส่่งกลิ่่น� เหม็็นและ
เป็็นการก่่อมลภาวะต่่อระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อมถ้ำำ��

อบอ้้าว คาร์์บอนไดออกไซด์์สููง ออกซิิเจนน้้อย ความชื้้�นสููง
ทำำ�ให้้อึึดอััดหายใจลำำ�บาก หน้้ามืืดตาลายเป็็นลมได้้

3) การจุุดธููปเทีียนไหว้้พระภายในถ้ำำ�ก่่
� อให้้เกิิดกลิ่่�น
มลภาวะ และทำำ�ลายระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อมถ้ำำ��
ปััญหาการหลงถ้ำำ�� ติิดน้ำ��ำ หลาก และภยัันตรายอื่่�นๆ
ภายในถ้ำำ��
1) การหลงทางในถ้ำำ�� เนื่่อ� งจากความมืืดสนิิท แสงสว่่าง
ไม่่พอ อุุปกรณ์์ส่่องสว่่างชำำ�รุุดเสีียหาย แบตเตอรี่่ห� มด และ
ความสลัับซัับซ้้อนในระบบถ้ำำ�ที่่
� ย� ากลำำ�บากในการจดจำำ� รวมทั้้ง�
การขาดแผนที่่�ถ้ำ��ำ หรืือป้้ายชี้้ท� าง หรืือไม่่มีีไกด์์ถ้ำ�นำ
�ำ �ำ ทาง
2) น้ำำ�� ไหลหลากในถ้ำำ�� เนื่่อ� งจากฝนตกหนััก มีีน้ำำ��ป่า่ หรืือ
น้ำำ�จ
� ากพื้้�นที่่เ� ขาหิินปููนไหลทะลัักเข้้ามาในถ้ำำ�จนห
�
าทางออก
ไม่่ได้้ อาจเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้�ติิดถ้ำำ�� หรืือถึึงขั้้�น
เสีียชีีวิิตได้้ ดัังกรณีีถ้ำำ��ทะลุุ อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี ที่่�มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 8 คน และกรณีีเยาวชนติิด
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย เป็็นต้้น
3) อุุบัั ติิ ภัั ย จากการสำำ� รวจภายในถ้ำำ�หรื
� ื อ ท่่องถ้ำำ��
เนื่่อ� งจากสาเหตุุต่่างๆ เช่่น การลื่่นล้
� ม้ เพราะหิินหรืือดิินลื่่น�
การชนกระแทกหิินย้้อยหรืือผนัังถ้ำำ�� การสะดุุดหิินงอกหรืือ
หิินถล่่ม การพลััดตกจากการปีีนป่า่ ยบัันไดหรืือโขดหิินสููงชััน
การตกลงบ่่อน้ำำ�หรื
� อื เหวในถ้ำำ�� การถล่่มของหิินจากเพดานถ้ำำ��
4) อัันตรายจากสััตว์์ถ้ำ�ทำ
�ำ �ร้
ำ า้ ย เช่่น งููพิิษ แมลง แมงมุุม
ตะขาบ
5) การปล้้นจี้้�ของโจรผู้้�ร้้าย เนื่่�องจากความมืืดในถ้ำำ��
อาจทำำ�ให้้เกิิดการปล้้นจี้้�ฉกชิิงทรััพย์์สิินของนัักท่่องเที่่�ยว
ได้้ง่่าย
ปััญหาสุุขภาพพลานามััยของผู้้�เข้้าถ้ำำ�� จากสภาพถ้ำำ��
และสิ่่�งแวดล้้อม
1) ปััญหาสภาพอากาศไม่่ดีีภายในถ้ำำ�� เนื่่อ� งจากถ้ำำ��บางแห่่ง
ทึึบตััน อากาศถ่่ายเทไม่่สะดวก บริิเวณถ้ำำ��ส่่วนลึึกอากาศ

2) ปััญหาสภาพทางภููมิิสััณฐานทางอุุทกธรณีีของถ้ำำ��
เช่่น เป็็นโขดเขาที่่�ต้้องปีีนป่่าย หรืือเป็็นโพรงลึึกที่่�ต้้อง
ใช้้เชืือกโรยตััวลง กองหิินถล่่มที่่�ขวางกั้้�น ช่่องแคบในถ้ำำ��
ที่่�ต้้องมุุด สายน้ำำ�ลำ
� ำ�ธารในถ้ำำ�ที่่
� �ต้้องเดิินลุุยฝ่่าไป พื้้�นถ้ำ��ำ
ที่่�เป็็นดิินหรืือโคลนตมที่่�ลื่่�น ทำำ�ให้้เกิิดความเหนื่่�อยและ
เกิิดอุุบััติิภััยในถ้ำำ��ได้้ง่่าย
3) ปััญหาความเหม็็นของกลิ่่�นมููลค้้างคาว ทำำ�ให้้เกิิด
ความมึึนหััว เป็็นลมหรืืออาการแพ้้ได้้
4) ปััญหาความอ่่อนล้้าจากการเข้้าถ้ำำ�ที่่
� ย� าว แคบ หรืือ
ลึึกมาก เนื่่อ� งจากอาจต้้องปีีนป่า่ ยทางชััน หรืือมุุดลอดผนััง
ถ้ำำ��แคบๆ การเบีียดตััวผ่่านหลืืบถ้ำำ�� หรืือลุุยน้ำำ��เข้้าไปไกลและ
นาน จนร่่างกายอ่่อนล้้า หมดแรง จนเป็็นลมหน้้ามืืดได้้
5) ปััญหาเชื้้�อโรคจากค้้างคาวหรืือสััตว์์ถ้ำำ�� หรืือเชื้้�อรา
ในถ้ำำ��ที่่�อาจเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ
ปััญหาการขาดการสำำ�รวจ จำำ�แนกและประเมิิน
คุุณค่่าถ้ำำ��
1) แม้้ว่่าในปััจจุุบััน ได้้มีีหน่่วยงานราชการและภาค
เอกชนได้้จััดทำำ�ฐานข้้อมููลถ้ำำ��ในประเทศไทยมาบ้้างแล้้ว
แต่่คาดว่่ายัังมีีถ้ำำ�� ในท้้องถิ่่�นต่่างๆ ที่่�ยัังตกสำำ�รวจอีีกเป็็น
จำำ�นวนมาก ทั้้�งยัังไม่่มีีการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลกลางในระดัับชาติิ
ที่่� ป ระชาชนสามารถตรวจสอบได้้ ง่่ ายจากกรมป่่ า ไม้้
กรมอุุทยานฯ หรืือส่่วนราชการอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ว่่ามีีจำำ�นวน
เท่่าใด ที่่�ไหน มีีสภาพอย่่างไร เข้้าชมได้้หรือื ไม่่ ค่่าธรรมเนีียม
เท่่าใด เป็็นต้้น
2) ถ้ำำ��ที่่� มีี การค้้ น พบและสำำ� รวจเบื้้� อ งต้้ น แล้้ ว
มีีชื่่� อ แล้้ ว แต่่ยัั ง ไม่่มีีการสำำ� รวจเชิิ ง ลึึ ก ทางธรณีีวิิ ท ยา
การจำำ�แนกประเภทถ้ำำ�� การจััดทำำ�แผนที่่�ถ้ำ��ำ และการประเมิิน
คุุณค่่าถ้ำำ��ว่่าอยู่่�ในระดัับใด หรืือมีีศัักยภาพด้้านใด อย่่างไร
เช่่น คุุณค่่าทางวิิทยาศาสตร์์ ธรณีีวิิทยา นิิเวศวิิทยา สััตววิิทยา
สุุนทรีียภาพ ความงามของประติิมากรรมถ้ำำ�� การท่่องเที่่�ยว
ศาสนา วััฒนธรรม ศิิลปะ ประวััติิศาสตร์์ โบราณคดีี เป็็นต้น้

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ปััญหาการวางผััง การออกแบบบริิเวณ และการ
ก่่อสร้า้ งระบบสาธารณููปโภคภายนอกและภายในถ้ำำ�� เพื่่�อ
การท่่องเที่่�ยวที่่�ไม่่เหมาะสมตามหลัักวิิชาการ
1) มีีถ้ำำ��จำำ�นวนมาก แม้้จะเป็็นถ้ำ��ำ เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
แต่่ยัังไม่่มีีการออกแบบวางผัังบริิเวณนอกถ้ำำ�� เป็็นโซนต่่างๆ
หรืือมีีบ้้าง แต่่ไม่่เหมาะสม และไม่่สอดคล้้องตามหลัักวิิชา
ภููมิิสถาปััตยกรรม เช่่น เลนจราจร พื้้�นที่่�จอดรถ ร้้านค้้า
แผงลอย ที่่�ขายของ ห้้องสุุขา ป้้อม รปภ. ที่่�ทิ้้�งขยะ อาคาร
นิิทรรศการ
2) ขาดระบบสาธารณููปโภคและสาธารณููปการ
อำำ�นวยความสะดวกผู้้�มาเยืือนภายนอกบริิเวณถ้ำำ�� ตามผััง
บริิเวณที่่�กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งไม่่มีีแผนที่่�ถ้ำ��ที่่
ำ �นัักท่่องเที่่�ยว
สามารถพบเห็็นและศึึกษาได้้ชััดเจนก่่อนเข้้าถ้ำำ��
3) ขาดระบบแสงไฟและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ
ภายในถ้ำำ��บริิการผู้้�มาเยืือน เช่่น ทางเดิินเท้้า สะพาน ถัังขยะ
ป้้ายชี้้ท� าง ป้้ายบอกระยะทาง ป้้ายสื่่อ� ความหมาย ป้้ายเตืือนภััย
เป็็นต้น้ ซึ่่ง� อาจก่่ออัันตราย หรืืออุุบััติิภััยแก่่ผู้้�มาเยืือนได้้
ปััญหาการบริิหารจััดการผู้้�มาเยืือนถ้ำำ��ของเจ้้าของ
ผู้้�ครอบครองดููแลถ้ำำ�� และไกด์์
1) ขาดการวางแผนบริิหารจััดการผู้้�มาเยืือนถ้ำำ��อย่่างเป็็น
ระบบ เช่่น แผนอำำ�นวยความสะดวกผู้้�มาเยืือน แผนกู้้�ภััย
ยามฉุุกเฉิิน
2) ขาดแผนที่่� เอกสารความรู้้� หรืือคู่่�มืือการชมถ้ำำ��
ที่่�เหมาะสม
3) ขาดมััคคุุเทศก์์ที่่มีี� ความรู้้�ความเข้้าใจในการบรรยาย
ถ่่ายทอดความรู้้� และสื่่อ� คุุณค่่าถ้ำำ�� แก่่ผู้้�มาเยืือนระดัับต่่างๆ
4) ขาดการควบคุุม จำำ�กัดั จำำ�นวน ผู้้�มาเยืือนถ้ำำ�� ในช่่วง
เทศกาล หรืือวัันหยุุดราชการ
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5) ขาดระบบการลงทะเบีียน และควบคุุมเวลา
การเข้้าออกถ้ำำ��ที่่�ชััดเจน
6) ขาดมาตรฐานค่่าธรรมเนีียมในการเข้้าชมถ้ำำ��
ประเภทต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
7) ขาดการประชาสััมพัันธ์์ การสื่่�อความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� หรืือชี้้�แจงข้้อกฎหมาย และระเบีียบกฎเกณฑ์์
การเข้้าถ้ำำ��แก่่ผู้้�มาเยืือนอย่่างเพีียงพอ
8) ขาดความพร้้ อ มในการรัั บ มืือ และแก้้ ปัั ญ หา
พิิบััติิภััยจากถ้ำำ�� ทั้้�งด้้านความรู้้� ทัักษะความชำำ�นาญ ที่่�ได้้รัับ
การฝึึกฝนอบรมมาแบบมืืออาชีีพ
ปััญหาความขััดแย้้งในสิิทธิิเกี่่�ยวกัับที่่�ดิิน และการ
ครอบครองถ้ำำ�� และปััญหาทางกฎหมายอื่่�นๆ ในการ
ควบคุุมดููแล และการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองถ้ำำ��
1) ความไม่่ชััดเจนในเอกสารสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน ป่่าเขา หรืือ
สิิทธิิครอบการครองถ้ำำ�� และบริิเวณใกล้้เคีียง เช่่น ความ
ทัับซ้้อนของพื้้�นที่่�ถ้ำำ��และบริิเวณติิดกััน จนก่่อความขััดแย้้ง
ระหว่่างหน่่วยงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2) ความไม่่ชััดเจนในอำำ�นาจ การบริิหารจััดการถ้ำำ��
ของหน่่วยงานราชการและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น พื้้�นที่่�ถ้ำำ��
พื้้� นที่่� โ บราณสถาน พื้้� นที่่� ป่่ า พื้้� นที่่� วัั ด และพื้้� นที่่�
สาธารณประโยชน์์ เป็็นต้้น จนก่่อความขััดแย้้งในอำำ�นาจ
หน้้ า ที่่� ก ารบริิ ห ารจัั ด การ การเก็็ บ ผลประโยชน์์ ต่่ างๆ
ระหว่่างหน่่วยงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3) การไม่่มีีกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��และทรััพยากรถ้ำำ��
โดยเฉพาะ อาศััยเพีียงกฎหมายอุุทยานแห่่งชาติิ กฎหมาย
ป่่าไม้้ และกฎหมายอื่่�นๆ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาความลัักลั่่�น
ในการระบุุการกระทำำ�ความผิิด และบทลงโทษที่่�ต่่างกััน
และปััญหาความไร้้ประสิิทธิิภาพในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ปััญหาการศึึกษา ฝึึกอบรม การวิิจัยั และความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศ

คณะรััฐมนตรีี รวมทั้้�งมีีการสั่่�งการ ติิดตาม และประเมิินผล
ในระดัับกระทรวงและกรมต่่อไป

1) ปััจจุุบันั ประเทศไทยยัังไม่่มีีการบรรจุุหลัักสููตรการ
ศึึกษาวิิชาคาสต์์และถ้ำำ��วิิทยาในหลัักสููตรการเรีียนการสอน
ของมหาวิิทยาลััย เช่่น ในคณะวิิทยาศาสตร์์ คณะวนศาสตร์์
หรืือคณะสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�มากพอ
ในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� นอกจากนี้้� การฝึึกอบรมในวิิชาการ
ถ้ำำ��วิิทยาก็็ยัังมีีจำำ�กััดมาก

ปัั ญ หาการขาดความพร้้ อ มด้้ า นกำำ�ลัั ง คนและ
งบประมาณของหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�ในการคุ้้�มครองและ
บริิหารจััดการถ้ำำ��

2) การศึึกษาวิิจัยั คาสต์์และถ้ำำ��ในประเทศไทย แม้้จะมีี
การดำำ�เนิินการโดยมหาวิิทยาลััยและหน่่วยงานราชการต่่างๆ
อยู่่�บ้้าง แต่่การศึึกษาวิิจััยคาสต์์และถ้ำำ�� แบบสหวิิทยาการ
ที่่�อาศััยทีีมวิิจััยแบบบููรณาการศาสตร์์ที่่�หลากหลาย เช่่น
ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา โบราณคดีี มานุุษยวิิทยา
ยัังมีีน้้อยมาก
3) การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ความรู้้� และร่่วมมืือทาง
วิิชาการกัับมหาวิิทยาลััยหรืือองค์์การถ้ำำ��และคาสต์์ของไทย
กัับต่่างประเทศยัังมีีน้้อยมาก เช่่น ปััจจุุบััน ประเทศไทย
ไม่่มีีองค์์กรใดที่่�เป็็นสมาชิิกสหพัันธ์ถ้ำ์ ��วิ
ำ ทิ ยาระหว่่างประเทศ
(International Union of Speleology)
ปััญหาขาดนโยบายและแผนแม่่บทระดัับชาติิในการ
บริิหารจััดการถ้ำำ��
เนื่่�องจากถ้ำำ�� ในประเทศไทยมีีจำำ�นวนมาก และอยู่่�ใน
พื้้�นที่่ค� วามรัับผิิดของหน่่วยงานราชการหลายกระทรวง และ
กรมกอง ดัังนั้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีนโยบายและ
แผนแม่่บทระดัับชาติิในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� เพื่่อ� เป็็นกรอบ
หรืือแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัันอย่่างเป็็นเอกภาพ
ในปััจจุุบันั ปีี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการนโยบายการบริิหาร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิได้้อนุุมััติิร่่างนโยบายและแผนแม่่บท
การบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2563 - 2580)
รวมทั้้�งแผนปฏิิบััติิ การด้้านการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) แล้้ว ในการประชุุมเมื่่�อ
วัันที่่� 4 มีีนาคม พ.ศ. 2564 อย่่างไรก็็ตาม นโยบายและแผน
ดัังกล่่าวจะเกิิดผลในทางปฏิิบััติิ ยัังคงต้้องผ่่านเป็็นมติิ

เนื่่อ� งจากการบริิหารจััดการถ้ำำ��เป็็นเรื่่อ� งที่่�ถููกปล่่อยปละ
ละเลยมานาน หน่่วยงานราชการที่่�มีีหน้้าที่่�ในการคุ้้�มครอง
และบริิหารจััดการถ้ำำ��ของไทยทั้้�งหลาย เช่่น กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช กรมป่่าไม้้ กรมทรััพยากรธรณีี
กรมศิิลปากร สำำ�นัักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิ องค์์การ
บริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น จึึงมัักจะขาดความพร้้อมด้้านกำำ�ลัังคน
และงบประมาณ ดัังนั้้�น หากนโยบายและแผนงานระดัับชาติิ
มิิได้้มีีการเร่่งรััดสั่่�งการและประเมิินผลอย่่างจริิงจััง ปััญหา
ต่่างๆ ที่่�ระบุุมาทั้้�งหมดข้้างต้้นก็็ยากที่่�จะแก้้ไขได้้จริิง
บทสรุุป
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์และถ้ำำ�� ในประเทศไทยมีีจำำ�นวนมาก
กระจายไปในทุุกภููมิิภาคของประเทศ ปัั จจุุบัั นมีี การ
จััดทำำ�ฐานข้้อมููลแล้้วกว่่า 6,000 ถ้ำำ�� และคาดว่่ายัังมีีอีีกเป็็น
จำำ�นวนมากนัับหมื่่นหรื
� อื แสนถ้ำำ�� ถ้ำำ�� เหล่่านี้้เ� ป็็นทั้้ง� ถ้ำำ�� เป็็น ถ้ำำ�� ตาย
หรืือกึ่่�งเป็็นกึ่่ง� ตาย และเป็็นถ้ำ��ที่่
ำ ช� าวบ้้านและประชาชนทั่่�วไป
ได้้ใช้้ประโยชน์์มาแต่่บรรพกาล ปััจจุุบััน นอกจากการ
ใช้้ประโยชน์์น้ำ�จ
ำ� ากถ้ำำ�� การเก็็บรัังนกอีีแอ่่น มููลค้้างคาว และ
การใช้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวแล้้ว ถ้ำำ��ยังั มีีคุุณค่่าที่่�หลากหลาย
ใช้้สำำ�หรับั การศึึกษาเรีียนรู้้� ทั้้�งระบบนิิเวศ ธรณีีวิิทยา ชีีววิิทยา
อุุทกวิิทยา เศรษฐกิิจ โบราณคดีี ศาสนา และศิิลปวััฒนธรรม
เป็็นสถานที่่�ควรค่่าแก่่การอนุุรัักษ์์และคุ้้�มครอง
อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบันั พื้้�นที่่ภููมิิ
� ประเทศคาสต์์หิินปููน
ระบบถ้ำำ�� ตััวถ้ำำ�� และทรััพยากรถ้ำำ��ทั้้�งหลาย กำำ�ลัังประสบ
ปััญหาและภััยคุุกคามหลายประการจากประชาชนที่่�มุ่่�ง
แสวงหาประโยชน์์จากถ้ำำ��จนเกิินขอบเขต หรืือมีีการทำำ�ลาย
ทรััพยากรถ้ำำ�� อย่่างรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับถ้ำำ��
ทั้้�งหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นหน่่วยงานระดัับนโยบาย เช่่น รััฐบาล
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ กระทรวง

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ต่่างๆ และหน่่วยงานราชการ ที่่�มีีหน้้าที่่�บริิหารจััดการถ้ำำ��ในพื้้�นที่่� เช่่น กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กรมป่่าไม้้
กรมทรััพยากรธรณีี กรมศิิลปากร สำำ�นัักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิ องค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ดููแล
ปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� มััคคุุเทศก์์ถ้ำำ�� นัักท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� และประชาชนทั่่�วไป ควรที่่�จะรัับทราบ และเข้้าใจถึึงคุุณค่่าหลากหลาย
นานาประการของถ้ำำ�� รวมทั้้�งตระหนัักรู้้�ถึึงสภาพปััญหา และภััยคุุกคามต่่อพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ และทรััพยากรถ้ำำ��
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เอกสารประกอบการเรีียบเรีียง
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อุบัติภัยและการกู้ภัยในถ้ำ�:
สรุปบทเรียนด้านการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
นายบุุญธรรม เลิิศสุุขีีเกษม
ปััจจุบั
ุ น
ั การท่่องเที่่�ยวตามแหล่่งธรรมชาติิเป็็นที่่�นิย
ิ มแพร่่หลายเพิ่่� มมากขึ้้�น และได้้รัับ
ความสนใจจากนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและชาวต่่างชาติิ ส่่งผลให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยวตาม
ธรรมชาติิต่า่ ง ๆ มีีนัักท่่องเที่่�ยวไปใช้้บริิการเพิ่่� มมากขึ้้�นตามไปด้้วย
และสิ่่ง� หนึ่่�งที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิเสธได้้เลยว่่าในหลายครั้้ง� มัักจะเกิิด
อุุบััติิภััยตามสถานที่่�ท่่องเที่่ย� วต่่างๆ ขึ้้น� ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว
อาจได้้รัับอัันตรายบาดเจ็็บ และอาจจะถึึงขั้้�นสููญเสีียทั้้�ง
ต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สิินได้้ และหนึ่่�งในอุุบััติิภััยที่่มั� กั จะเห็็นได้้
บ่่อยครั้้ง� ก็็คืือ กรณีีประชาชนพลััดหลงติิดอยู่่ใ� นถ้ำำ�� อาทิิ กรณีี

ของนัักฟุุตบอลเยาวชนทีีม “หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่�”
ติิดถ้ำำ�ภ
� ายในวนอุุทยานถ้ำำ�ห
� ลวง-ขุุนน้ำำ�น
� างนอน จัังหวััด
เชีียงราย พระสงฆ์์ติิดขัังอยู่่ภ� ายในถ้ำำ�� พระไทรงาม จัังหวััด
พิิษณุุโลก เนื่่อ� งจากน้ำำ�ท่่
� วมภายในถ้ำำ��

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ในฐานะหน่่วยงาน
กลางของรััฐในการดำำ�เนิินการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
ของประเทศ ได้้ขัับเคลื่่�อนการจััดการสาธารณภััย ภายใต้้
นโยบายสำำ�คัญ
ั ของรััฐบาล โดยมีีพระราชบััญญััติิป้อ้ งกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย พ.ศ. 2550 และแผนการป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 ซึ่่ง� เป็็นเครื่่อ� งมืือ
ที่่�หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องทุุกภาคส่่วนใช้้เป็็นกรอบแนวคิิดในการ
ปฏิิบััติิงานร่่วมกัันในด้้านการป้้องกััน และบรรเทาสาธารณภััย
ตั้้�งแต่่ระดัับท้้องถิ่่นจน
� ถึึงระดัับประเทศ ควบคู่่ไ� ปกัับการผลัักดััน
ให้้หน่่วยงานทุุกภาคส่่วนมีีกรอบแนวทางในการป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััยเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
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เหตุุการณ์์สำำ�คัญ
ั เหตุุการณ์์หนึ่่ง� ได้้แก่่ กรณีีการให้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่ทีีมนัักฟุุตบอลเยาวชนทีีม “หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค
อะคาเดมี่่�” ติิดขัังอยู่่�ภายในถ้ำำ��หลวง วนอุุทยานถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน ตำำ�บลโป่่งผา อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
ส่่งผลให้้เกิิดภารกิิจกู้้�ภััยครั้้�งประวััติิศาสตร์์ ช่่วงวัันที่่� 23
มิิถุุนายน - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รวม 19 วััน) ที่่�
คนไทยทั้้�งประเทศและทั่่�วโลกให้้ความสนใจ โดยเหตุุการณ์์
ดัังกล่่าวมีีการดำำ�เนิินการภายใต้้แผนฯ และกฎหมายว่่าด้้วย
การป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยของประเทศ โดยจัังหวััด
เชีียงรายได้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์บััญชาการค้้นหาผู้้�ติิดภายใน
วนอุุทยานถ้ำำ�ห
� ลวง-ขุุนน้ำำ�น
� างนอน ตำำ�บลโป่่งผา อำำ�เภอ
แม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นศููนย์ก์ ลางการปฏิิบััติิงาน
ในระดัับพื้้�นที่่� โดยมีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย ในฐานะ
ผู้้�อำำ�นวยการจัังหวััดเชีียงราย เป็็นผู้้�บััญชาการเหตุุการณ์์
มีีโครงสร้้างการจััดการตามแผนการป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 และแบ่่งหน่่วยงาน
เข้้าร่่วมปฏิิบััติิการใน 3 ส่่วนหลััก ได้้แก่่
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(1) ส่่วนปฏิิบััติิการ ได้้แก่่ หน่่วยปฏิิบััติิการค้้นหา
ทางอากาศ หน่่วยปฏิิบัั ติิ การค้้ นห าและกู้้�ภัั ย ทางบก
หน่่วยปฏิิบััติิการทางการแพทย์์ หน่่วยปฏิิบััติิการระบายน้ำำ��
เบี่่�ยงเบนทางน้ำำ��

พร้้อมทั้้�งได้้จััดตั้้�งศููนย์์ประสานการปฏิิบััติิเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกการเข้้าให้้ความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานต่่างๆ
ทั้้�งในและต่่างประเทศ เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย และจััดตั้้�ง
ศููนย์์ข้อ้ มููลประชาสััมพัันธ์ร่่์ วม เพื่่อ� เป็็นศููนย์ก์ ลางด้้านข้้อมููล
ข่่าวสารและกำำ�หนดทิิศทางในการเผยแพร่่ข้้อมููล และตอบโต้้
ข้้อมููลที่่�เป็็นเท็็จ โดยมีีที่่�ปรึึกษา/ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ประกอบด้้วย
หััวหน้้าส่่วนราชการระดัับกระทรวง กรม ผู้้�บััญชาการเหล่่าทััพ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากศาสตร์์ในแขนงที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อร่่วมให้้
ข้้อเสนอแนะตามหลัักสากล เพื่่�อใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
สั่่�งการในส่่วนของแนวทางปฏิิบััติิร่่วมกััน ในการจััดการ
ภาวะฉุุกเฉิิน ได้้จััดทำำ�แผนเผชิิญเหตุุให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููญหายในวนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ�น
� างนอน ตำำ�บลโป่่งผา
อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย สำำ�หรัับเป็็นกรอบในการ
ปฏิิบััติิงานระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ ร่่วมกััน ดัังนี้้�

(2) ส่่วนอำำ�นวยการ ได้้แก่่ หน่่วยสถานการณ์์ เป็็นการ
รวมหน่่วยทางด้้านเทคนิิคและผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงาน
ต่่างๆ ร่่วมประเมิินสถานการณ์์ หน่่วยทรััพยากร และ
หน่่วยเอกสาร เพื่่�อการลงทะเบีียนบุุคลากร ทรััพยากรที่่�มา
ให้้การช่่วยเหลืือ
(3) ส่่วนสนัับสนุุน ได้้แก่่ หน่่วยเสบีียง เพื่่�อส่่ง
กำำ�ลัังบำำ�รุุง อาหาร หน่่วยแพทย์์ จััดเจ้้าหน้้าที่่�แพทย์์และ
สาธารณสุุขเพื่่�อปฐมพยาบาลเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ
หน่่วยสถานที่่� ดููแลการจััดการพื้้�นที่่� การสนัับสนุุนระบบไฟฟ้้า
และแสงสว่่าง หน่่วยสื่่อ� สาร สนัับสนุุนการจััดระบบสื่่อ� สาร

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ศููนย์์บััญชาการค้้นหาผู้้�สููญหายในวนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
ตำำ�บลโป่่งผา อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
ผู้้�อำำ�นวยการจัังหวััดเชีียงราย
(ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด)
ผู้บั
้� ญ
ั ชาการเหตุุการณ์์
ที่่�ปรึึกษา / ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

ศููนย์์ประสานการปฏิิบััติิ
ศููนย์์ข้้อมููลประชาสััมพัันธ์์ร่่วม

ส่่วนปฏิิบััติิการ

แผนกปฏิิบััติิการทางอากาศ

ส่่วนอำำ�นวยการ

จุุดระดมทรััพยากร

หน่่วยสถานการณ์์
หน่่วยทรััพยากร

แผนกค้้นหา
และกู้้�ภััย

แผนก
การระบายน้ำำ��

แผนกการแพทย์์
และสาธารณสุุข

ชุุดปฏิิบััติิการ
ค้้นหาภายในถ้ำำ��

ชุุดปฏิิบััติิการ
เบี่่�ยงทางน้ำำ��

ชุุดปฏิิบััติิ
ทางการแพทย์์

ชุุดปฏิิบััติิการ
ค้้นหานอกถ้ำำ��

ชุุดปฏิิบััติิการ
ระบายน้ำำ��

ชุุดปฏิิบััติิการ
ฟื้้�นฟููสภาพจิิตใจ

หน่่วยเอกสาร

แต่่อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้จะสามารถช่่วยเหลืือทีีม
“หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่�” ออกมาจากถ้ำำ��ได้้เรีียบร้้อย
แล้้ว แต่่ภารกิิจในด้้านการจััดการสาธารณภััยยัังไม่่ถืือว่่า
เสร็็จสิ้้�น ซึ่่�งการจััดการสาธารณภััยตามมาตรฐานสากลได้้
กำำ�หนดไว้้ว่่า ภายหลัังจากการให้้ความช่่วยผู้้�ประสบภััยแล้้ว
จะเป็็นช่่วงเวลาของการฟื้้�นฟูู ฟื้้�นสภาพในด้้านต่่างๆ โดย
จัังหวััดเชีียงรายได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจ ติิดตาม และประเมิิน
สถานการณ์์ภายในถ้ำำ�� เพื่่อ� เก็็บกู้้�ทรััพยากรที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิ
การค้้นหาและช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย เพื่่�อส่่งทรััพยากร
กลัับไปยัังหน่่วยงานต้้นสัังกััดอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนตาม
บััญชีีที่่�ได้้มีีการจััดทำำ�และรวบรวมไว้้ พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการ
ฟื้้นฟูู
� สภาพร่่างกายและจิิตใจ ด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข
ด้้านการเกษตร การซ่่อมสร้้างสิ่่�งสาธารณููปโภค รวมถึึง
การฟื้้นคืืน
� สภาพทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้กลัับ
ไปเป็็นอย่่างเดิิม
ทั้้�งนี้้� จากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย ได้้เล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญของอุุบััติิภััยและการกู้้�ภััยในถ้ำำ�� จึึงได้้จััดเวทีี
ถอดบทเรีียนภายหลัังการปฏิิบัติั งิ าน (After Action Review:
���������������������������������������������������������������������

ส่่วนสนัับสนุุน

แผนกสนัับสนุุน

แผนกบริิการ

แผนกการเงิิน

หน่่วยจััดหา
สิ่่�งอุุปกรณ์์

หน่่วยสื่่�อสาร

หน่่วยการเงิิน
และบััญชีี

หน่่วยแพทย์์
หน่่วยสถานที่่�
หน่่วยสนัับสนุุน
ภาคพื้้�น

หน่่วยเสบีียง

หน่่วย
จััดซื้้�อจััดจ้้าง
หน่่วยรัับบริิจาค

AAR) ในการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููญหายในวนอุุทยาน

ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ�น
� างนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
ขึ้้�น ซึ่่�งได้้มีีการดำำ�เนิินการใน 3 ระยะ ได้้แก่่
ระยะที่่� 1 เป็็นการเชิิญผู้้�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่จั� งั หวััดเชีียงราย
ที่่ป� ฏิิบััติิงานจริิงในเหตุุการณ์์เข้้าร่่วมการถอดบทเรีียนภายหลััง
การปฏิิบััติิงาน
ระยะที่่� 2 เป็็นการเชิิญหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�เข้้าร่่วม
ปฏิิบััติิงานที่่�วนอุุทยานถ้ำำ�ห
� ลวง-ขุุนน้ำำ�น
� างนอน ตลอดจน
หน่่วยงานเครืือข่่ายด้้านการจััดการสาธารณภััยเข้้าร่่วมการ
ถอดบทเรีียนภายหลัังการปฏิิบััติิงาน
ระยะที่่� 3 เป็็นการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับผู้้�ปฏิิบััติิงานทั้้�ง
ชาวไทยและชาวต่่างชาติิ ถึึงกรณีีเหตุุรุุนแรงที่่�สุุดที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นได้้ (Worst Case Scenario) ในด้้านการค้้นหากู้้�ภััย
และการระบายน้ำำ�� เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารจำำ�ลองเหตุุการณ์์ล่่วงหน้้า
และนำำ�ไปสู่่�การวางแผนสำำ�หรัับการพััฒนา ปรัับปรุุง เสริิม
องค์์ความรู้้� วััสดุุ อุุปกรณ์์ ในการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นมาตรฐาน
สากล
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จากการรวมใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ความเสี ย สละ ความมุ ม านะ และด้ ว ยศรั ท ธาอั น แรงกล้ า ของทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาสาสมัคร ตลอดทั้งกำ�ลังใจจากทั่วโลก ทำ�ให้การปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต
่ ิดอยู่ในวนอุทยานถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ทีม “หมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี”่ ทีต

ผลจากการร่่วมกัันถอดบทเรีียนการปฏิิบัติั งิ าน ตลอดจน
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก บุุคคลที่่�เกี่่�ยวกัับข้้องกัับเหตุุการณ์์
การดำำ�เนิินการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููญหายในวนอุุทยาน
ถ้ำำ�ห
� ลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน สามารถสรุุปประเด็็นข้้อคิิดเห็็น

ข้้อเสนอแนะ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ารเตรีียมความพร้้อมในการเผชิิญ
เหตุุในลัักษณะเดีียวกััน หรืือนำำ�มาใช้้ในการวางแผนรัับมืือ
เหตุุรุุนแรงที่่�สุุดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ดัังนี้้�

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ผลการปฏิิบััติิที่่�ดีี ปััญหาอุุปสรรค และสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากเหตุุการณ์์
1. ผู้้เ� ข้้าร่่วมปฏิิบัติั งิ านทุุกคนมุ่่�งเป้้าไปสู่่�เป้้าหมาย
เดีียวกััน คืือการช่่วยเหลืือเด็็ก ดัังจะเห็็นจากภารกิิจการค้้นหา
และกู้้�ภัยั ทั้้�งภายในถ้ำำ�� และนอกถ้ำำ�� และภารกิิจการระบายน้ำำ��
และเบี่่�ยงเบนทางน้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นปััจจััยเสริิมซึ่่�งกัันและกััน
จนนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของการกู้้�ภััยในครั้้�งนี้้�
� ชั� ดั เจน
2. การขาดข้้อมููล แผนผััง โครงสร้้างของถ้ำำ�ที่่
ตลอดจนขาดอุุปกรณ์์ เครื่่อ� งมืือที่่�ตอบสนองต่่อภารกิิจกู้้�ภััย
ภายในถ้ำำ�� ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการ
ประเมิินสถานการณ์์ในช่่วงแรก แต่่หลัังจาก
ที่่�มีีการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมกำำ�ลััง ทรััพยากร
ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ในด้้านต่่างๆ เข้้าไปสนัับสนุุน
การจััดการ ตลอดจนผลจากการบููรณาการ
ฝึึกซ้้อมตามภารกิิจร่่วมกัันในรููปแบบต่่างๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้เกิิดความคุ้้�นเคย
ความคล่่องตััว และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิ
ของผู้้�ปฏิิบััติิงาน ตลอดจนผู้้�บริิหารระดัับสููง
ได้้เป็็นอย่่างดีี

ร่่วมกัันที่่�มีีส่่วนปฏิิบััติิการ ส่่วนอำำ�นวยการ ส่่วนสนัับสนุุน
การประสานการปฏิิบััติิ การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสาร
และการเชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้�ด้้านต่่างๆ จากที่่�ปรึึกษาและ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ อัันนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิงานร่่วมกัันอย่่างประสาน
สอดคล้้อง ได้้รัับการยอมรัับจากทุุกหน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วม
ปฏิิบััติิงาน และเกิิดความคุ้้�มครองต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย
ส่่งผลให้้ทุุกหน่่วยงานปรัับเปลี่่�ยนบทบาทหน้้าที่่�ให้้เป็็นไป
ตามภารกิิจของโครงสร้้างหลัักในการจััดการเหตุุการณ์์

3. การใช้้ข้้อมููลที่่�เป็็นวิิทยาศาสตร์์
ประกอบการตัั ดสิิ น ใจ รวมถึึ ง การมีี
ที่่�ปรึึกษา ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงานต่่างๆ
และทุุกภาคส่่วนได้้ ร่่ วมกัั นห ารืื อ โดยใช้้
หลัักของเหตุุและผล ส่่งผลต่่อการนำำ�เสนอ
ข้้อมููลที่่�สามารถอธิิบายถึึงปรากฏการณ์์
ต่่างๆ ต่่อผู้้�บััญชาการเหตุุการณ์์ในพื้้�นที่่�
ทำำ� ให้้ ก ารตัั ด สิินใจแก้้ ไ ขปัั ญ หาเป็็ น ไป
อย่่างรวดเร็็ว โดยผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจใน
เหตุุการณ์์จะต้้องเปิิดกว้้างรัับข้้อมููล ความรู้้�
และเทคนิิคต่่างๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่อ�
นำำ�มาใช้้ประกอบการตััดสิินใจในภาวะฉุุกเฉิิน
ร่่วมกััน
4. การปฏิิบัติั งิ านที่่�สอดคล้อ้ งตาม
แผนและกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย ที่่�ใช้้ระบบโครงสร้้าง
การจััดการในภาวะฉุุกเฉิินในการปฏิิบััติิงาน
���������������������������������������������������������������������

399

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

400

เหตุุการณ์์ครั้้ง� นี้้� ทำำ�ให้้ได้้เห็็นการจััดตั้้�งระบบบััญชาการ
เหตุุการณ์์ การดำำ�เนิินการตามแผนฯ และกฎหมายว่่าด้้วยการ
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย โดยผู้้�มีีอำำ�นาจตามกฎหมาย
(ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด) ตลอดจนการจััดผัังโครงสร้้างองค์์กร
เชื่่�อมโยงตามสายบัังคัับบััญชาที่่�ค่่อนข้้างชััดเจน แต่่จาก
ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�ที่่เ� ข้้าร่่วมปฏิิบััติิงาน พบว่่า ปััญหาอุุปสรรค
สำำ�คััญคืือ ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการสาธารณภััยตาม
กฎหมาย และแผนการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยที่่�
ไม่่เท่่ากััน รวมถึึงการขาดทัักษะความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
ของผู้้�ปฏิิบััติิงาน ตลอดจนทรััพยากรกู้้�ภััยที่่�ไม่่เหมาะสมกัับ
สภาพภููมิิประเทศ และไม่่ทัันสมััย ดัังนั้้�น จึึงมีีข้้อเสนอ
ให้้หน่่วยงานควรมีีการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันในเรื่่�องการจััดการ
สาธารณภััยในประเด็็นการจััดการในภาวะฉุุกเฉิิน เพื่่�อให้้
เกิิดความเข้้มแข็็งอย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งปรัับปรุุงพััฒนา
องค์์ความรู้้� ทัักษะ วััสดุุอุุปกรณ์์ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การจััดการความเสี่่�ยงจาก
สาธารณภััย ตามแผนการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การบููรณาการ
การจััดการในภาวะฉุุกเฉิิน ดัังนี้้�
การสร้้างมาตรฐานการจััดการ
ในภาวะฉุุกเฉิิน
1. การขยายองค์์ความรู้้� การจััดการภาวะฉุุกเฉิิน
ในเรื่่อ� งระบบการบััญชาการเหตุุการณ์์ ให้้กับั ส่่วนราชการ
ทหาร พลเรืือน เอกชน และอาสาสมััคร ให้้สามารถปฏิิบััติิงาน
ร่่วมกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะผู้้�บััญชาการ
เหตุุการณ์์ทุุกระดัับจะต้้องจััดตั้้�งศููนย์์บัญ
ั ชาการได้้ทันท่่
ั วงทีี
และสามารถประสานงานกัับหน่่วยงานทุุกหน่่วยงานใน
พื้้�นที่่�ได้้
2. การจััดทำำ�แผนเผชิิญเหตุุในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััย ที่่�มีี
รููปแบบเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน โดยเฉพาะแหล่่งท่่องเที่่�ยวต่่างๆ
และสามารถประสานสอดคล้้องกัับแผนการปฏิิบััติิของ
หน่่วยทหารในพื้้�นที่่�

การพัั ฒนาระบบ/เครื่่�องมืือ
สนัับสนุุนการเผชิิญเหตุุ
1. เพิ่่�มการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
บุุคลากรในเรื่่อ� งการเผชิิญเหตุุ การกู้้�ภัยั ในเหตุุสาธารณภััย
ที่่�มีีความซัับซ้้อน ดำำ�เนิินการร่่วมกัันระหว่่างฝ่่ายพลเรืือน
หน่่วยทหาร ภาคเอกชน ในระดัับพื้้�นที่่� การฝึึกเพิ่่ม� เติิมให้้กับั
หน่่วยทหารขนาดเล็็กถึึงระดัับกองร้้อย รวมถึึงการแลกเปลี่่ย� น
ความรู้้� ประสบการณ์์ในการใช้้เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักรกล
สาธารณภััยร่่วมกััน โดยเฉพาะหลัักสููตรความเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะด้้าน เช่่น หลัักสููตรการฝึึกการกู้้�ภัยั ทางน้ำำ�� โดยเฉพาะ
การดำำ�น้ำ��ำ เพื่่�อการกู้้�ภััยที่่�มีีมาตรฐานสากล พร้้อมอุุปกรณ์์
และเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยเหมาะสมกัับภารกิิจ เป็็นต้้น
2. การปรัับปรุุงระบบฐานข้้อมููลทรััพยากรกู้้�ภััย
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความร่่วมมืือ
ระหว่่างภาครััฐกัับภาคเอกชนในการจััดการสาธารณภััย
ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญพิิเศษ เช่่น
ฐานข้้อมููลผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการกู้้�ภัยั ทางน้ำำ�� การจััดทำำ�ฐานข้้อมููล
ทรััพยากร ระบบข้้อมููลสารสนเทศ แผนที่่� แผนผััง ระบบงาน
สารสนเทศข้้อมููล (MIS-Management Information System)
และระบบงานด้้านสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ (GIS-Geographic
Information System) ร่่วมกััน เพื่่�อให้้ระบบฐานข้้อมููล
ทรััพยากรการกู้้�ภััยทั้้�งของหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน เป็็น
ปััจจุุบััน และครอบคลุุมในทุุกประเภทภััย
3. การจััดทำำ�คู่่�มืือ (Handbook) การเผชิิญเหตุุใน
ภาวะฉุุกเฉิิน สำำ�หรับั การปฏิิบััติิงานภายใต้้ระบบบััญชาการ
เหตุุการณ์์ ที่่�เป็็นมาตรฐานตามแผนการป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558
4. การเสริิมระบบการเตืือนภััย การประเมิินและ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ การติิดตั้้�งเครื่่อ� งตรวจวััดสภาพอากาศ
และปริิมาณน้ำำ��ฝน พร้้อมแอปพลิิเคชััน ชุุดประจำำ�ที่่� และ
เคลื่่อ� นที่่� ณ จุุดเสี่่ย� งภััยต่่างๆ อย่่างครอบคลุุมทั่่�วถึึง ตลอดจน
การเสริิมระบบการแจ้้งข้้อมููลเมื่่�อเข้้าพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััย Alert
SMS ที่่�สามารถแจ้้งเตืือนประชาชนที่่�เดิินทางเข้้าไปใน
พื้้�นที่่เ� สี่่ย� ง หรืือในพื้้�นที่่ที่่� พิิ� เศษ ที่่�หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�
รัับผิิดชอบ เช่่น เขตอุุทยานแห่่งชาติิ พื้้�นที่่�ท่่องเที่่�ยว พื้้�นที่่�
เสี่่�ยงภััยอื่่�นๆ เช่่น สึึนามิิ ดิินโคลนถล่่ม เป็็นต้้น

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

5. ระบบการสื่่�อสารในภาวะฉุุกเฉิิน การสื่่�อสาร
ระบบดิิจิิ ทัั ล ระบบการสื่่� อ สารที่่� เ คลื่่� อ นย้้ า ยได้้ ส ะดวก
ยานพาหนะบััญชาการเคลื่่อ� นที่่� (Mobile Command Post)
ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อการสื่่�อสารกัับระบบดาวเทีียม ตลอดจน
สมาร์์ทโฟนและเครื่่�องวิิทยุุสื่่�อสาร Walkie Talkie พููดคุุย
โดยกดปุ่่ม� Push to Talk สามารถตั้้�งกลุ่่ม� ในการสนทนาได้้
ทำำ�ให้้ติิดต่่อสื่่อ� สารกัันได้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่� โดยใช้้สัญ
ั ญาณ
อิินเทอร์์เน็็ตเชื่่�อมโยงกัับระบบ Zello
6. การจััดหาทรััพยากรกู้้�ภัยั ที่่�เหมาะสมตามภารกิิจ
และสภาพพื้้�นที่่� จากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวพบว่่าเครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์ในการกู้้�ภัยั ของภาครััฐยัังไม่่ทัันสมััย และไม่่เหมาะสม
กัับสภาพภููมิิประเทศ เช่่น เครื่่�องสููบส่่งน้ำำ��ระยะไกล และ
เครื่่อ� งสููบน้ำำ��ขนาดต่่างๆ ที่่�นำำ�มาใช้้ที่่ถ้ำ� �ห
ำ� ลวง เป็็นเครื่่อ� งยนต์์
ที่่�ใช้้น้ำ�มั
ำ� นั เป็็นหลักั ไม่่เหมาะสมกัับการใช้้สููบน้ำำ�� ในพื้้�นที่่แ� คบ
และเกิิดมลพิิษระหว่่างการใช้้งาน เป็็นอันั ตรายต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงาน
และผู้้�ประสบภััย จึึงควรพิิจารณาจััดหาเครื่่�องสููบน้ำำ�� ใน
รููปแบบต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นระบบไฟฟ้้าทั้้�งขนาดเล็็ก และ
ขนาดกลาง มาเตรีียมความพร้้อมไว้้ ระบบการตรวจวััด
ปริิมาณน้ำำ��ไหลเข้้า และระบายน้ำำ��ออกบริิเวณถ้ำำ�� เป็็นต้น้
จากบทเรีียนครั้้ง� นี้้� กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย ได้้นำ�ำ ผลจากการถอดบทเรีียนภายหลััง
การปฏิิบััติิงาน (After Action Review: AAR) มาจััดทำำ�เป็็น
แนวทางและข้้อเสนอแนะต่่อคณะรััฐมนตรีี เพื่่อ� พััฒนาการ
จััดการสาธารณภััยของประเทศให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพิ่่ม� มากขึ้้น� และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล โดยคณะรััฐมนตรีี
มีีมติิเห็็นชอบเมื่่อ� วัันที่่� 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามที่่�
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดัังนี้้�
1. ให้้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ส่่วน
ราชการภาครััฐ และเอกชน ร่่วมกัันพิิจารณาปรัับปรุุง เพิ่่�ม
ศัักยภาพการจััดการภาวะฉุุกเฉิิน รวมถึึงการพััฒนาความ
เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านให้้กัับบุุคลากร และเครื่่�องมืือในการ
กู้้�ภััยให้้มีีมาตรฐานเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับสากล
2. ให้้กระทรวงการต่่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุุข ยกระดัับความ
ร่่วมมืือกัับต่่างประเทศทั้้�งในและนอกภููมิิภาคอาเซีียน เพื่่�อ
���������������������������������������������������������������������

ให้้มีีการฝึึกแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ องค์์ความรู้้� เทคนิิค
วิิทยาการ และเพิ่่�มพููนประสบการณ์์ของหน่่วยกู้้�ภััย และ
หน่่วยบริิการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
3. ให้้กระทรวงดิิจิิทัลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม ร่่วมกัับ
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ร่่วมกัันพััฒนา
และบริิหารจััดการโครงข่่ายสื่่�อสารโทรคมนาคม ตลอดจน
สนัับสนุุนการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ในการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของหน่่วยงานภาครััฐในการปฏิิบััติิการ
ในภาวะฉุุกเฉิิน เพื่่� อ การให้้ บ ริิ ก ารระบบสื่่� อ สารและ
โทรคมนาคมในการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในทุุกสภาพพื้้�นที่่�
4. ให้้สำำ�นักั งบประมาณพิิจารณาสนัับสนุุนงบประมาณ
ในการพััฒนาระบบบริิหารจััดการภััยในภาวะฉุุกเฉิินตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการจััดหาเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์
พิิเศษสำำ�หรับั การกู้้�ภัยั และช่่วยชีีวิติ ผู้้�ประสบภััย ให้้พร้้อมรัับ
สถานการณ์์ ภัั ย ที่่� มีี ความซัั บ ซ้้ อ นและมีีลัั ก ษณะพิิเศษ
เพิ่่�มมากขึ้้�น
5. ให้้ทุุกหน่่วยงานตามแผนการป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 ให้้ความสำำ�คััญในการ
พััฒนาบุุคลากรให้้มีีองค์์ความรู้้�ในระบบบััญชาการเหตุุการณ์์
เพื่่อ� ให้้เกิิดมาตรฐานการจััดการภาวะฉุุกเฉิินของประเทศ
6. ให้้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม และกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา ร่่วมกััน
กำำ�หนดรููปแบบของแผนเผชิิญเหตุุพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยในสถานที่่�
ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิให้้เป็็นมาตรฐาน เพื่่�อให้้จัังหวััด
ที่่�มีีพื้้นที่่
� ดั� งั กล่่าวนำำ�ไปจััดทำำ�เป็็นแผนเผชิิญเหตุุในการแก้้ไข
ปััญหาระดัับพื้้�นที่่�ได้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยยัังคงขัับเคลื่่�อน
แนวทางจากการถอดบทเรีียนข้้างต้้น เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
ของการจััดการความเสี่่ย� งจากสาธารณภััยให้้เกิิดขึ้้นทุุ
� กชุุมชน
และนำำ�ไปสู่่�กระบวนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
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บทเรียนการช่วยเหลือพระติดถ้ำ�:

กรณีถ�้ำ พระไทรงาม
นางสาวปานใจ สารพัันโชติิวิิทยา
และนางสาวชััญชนา คำำ�ชา

ถ้ำำ��พระไทรงาม บ้้านดงงููใหม่่ หมู่่�ที่่� 8 ตำำ�บลเนิินมะปราง อำำ�เภอเนิินมะปราง จัังหวััด
พิิ ษณุุโลก เป็็นข่่าวโด่่งดััง เมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เนื่่�องจากมีีฝนหลงฤดูู
ตกหนััก จนทำำ�ให้้น้ำ��ำ ไหลลงไปท่่วมขัังในถ้ำำ��ระดัับสููง พระภิิกษุุที่่�เข้้าไปปฏิิบััติิธรรม
ในถ้ำำ��หาทางออกไม่่ได้้ แต่่ในที่่�สุุดก็็มีีปฏิิบััติิการช่่วยเหลืือพระออกมาได้้อย่่าง
ปลอดภััย (รููปที่่� 1)

ถ้ำำ�� พระไทรงาม อำำ�เภอเนิินมะปราง จัังหวััดพิิ ษณุุโลก

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

รููปที่่� ๑ ที่่�ตั้้�งถ้ำำ�� พระไทรงาม บ้้านดงงููใหม่่ หมู่่�ที่่� ๘ ตำำ�บลเนิินมะปราง อำำ�เภอเนิินมะปราง จัังหวััดพิิ ษณุุโลก

รายละเอีียดของเหตุุการณ์์
เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2564 มีีพระภิิกษุุ 2 รููป
เข้้าไปธุุดงค์์และนั่่�งวิิปัสั สนากรรมฐานภายในถ้ำำ�� พระไทรงาม
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 - 6 เมษายน ปรากฏว่่ามีีพายุุฝนตกกระหน่ำำ��
ในพื้้�นที่่�และตกอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้น้ำ��ำ บริิเวณปากถ้ำำ�� และ
ภายในถ้ำำ�ท่่
� วมขัังสููง ในวัันที่่� 3 เมษายน พระภิิกษุุที่่�อยู่่ภ� ายใน
ออกมาก่่อนเพีียงรููปเดีียว เหลืืออีีก 1 รููป คืือ พระอาจารย์์
มนััส เขมโก อายุุ 46 ปีี ซึ่่�งตััดสิินใจอยู่่�ต่่อภายในถ้ำำ��
จนระดัับน้ำำ��ในถ้ำำ��ขึ้้�นสููงจนไม่่สามารถออกมาได้้
������������������������������������������������

ในเช้้าวัันที่่� 6 เมษายน กลุ่่�มชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ที่่�เข้้าไป
ใส่่บาตรและถวายอาหารอยู่่ป� ระจำำ� สัังเกตว่่าพระอาจารย์์มนััส
ไม่่ออกมารัับบาตร และสัังเกตเห็็นน้ำ�ท่่
ำ� วมบริิเวณปากถ้ำำ��
จึึงสัันนิิษฐานว่่า พระอาจารย์์มนััสติิดอยู่่�ในถ้ำำ�� จึึงได้้แจ้้ง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าช่่วยเหลืืออย่่างเร่่งด่่วน จากนั้้�น
เจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ภััยมููลนิิธิิประสาทบุุญสถาน จัังหวััดพิิษณุุโลก
จำำ�นวนกว่่า 30 นาย ได้้ระดมกำำ�ลัังพร้้อมประสานไปยััง
หน่่วยงานป้้องกัันสาธารณภััยพิิษณุุโลก และหน่่วยงาน
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ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าตรวจสอบที่่�เกิิดเหตุุ เวลาประมาณ 16.30 น.
เจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ภััย 9 คน ดำำ�น้ำ��ำ ตรวจสอบที่่�เกิิดเหตุุเพื่่�อ
ช่่วยเหลืือโดยที่่�ในพื้้�นที่่�ก็็ยัังคงมีีฝนตก เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
สภ.เนิินมะปราง และเจ้้ า หน้้ า ที่่� จ ากอุุทยานแห่่งชาติิ
ทุ่่�งแสลงหลวง สล.6 ถ้ำำ��เดืือนถ้ำำ��ดาว และ สล.5 วัังแดง
ร่่วมเดิินทางมาตรวจสอบที่่�เกิิดเหตุุครั้้�งนี้้�
ลัักษณะถ้ำำ�� พระไทรงามจากระยะของปากถ้ำำ��เดิินเข้้าไป
ประมาณ 400 เมตร จะไปพบลัักษณะคล้้ายคอห่่านหรืือ
ท้้องช้้างที่่�เป็็นแอ่่งกระทะสููงประมาณ 4 เมตร ความกว้้าง
ช่่วงคอห่่านประมาณ 12 เมตร จากนั้้�นจะต้้องเดิินทาง
ต่่อไปอีีกรวมระยะทางนัับร้้อยเมตร ท่่ามกลางหิินงอกหิินย้้อย
แต่่ปััจจุุบันน้ำ
ั �ท่่
ำ� วมปิิดเต็็มทั้้�งหมด ซึ่ง่� เป็็นน้ำ�ำ� ฝนจากบนภููเขา
ที่่�ไหลเอ่่อล้้นมาจากหลัังถ้ำำ��
ข้้อมููลโดยพระสงฆ์์รููปหนึ่่�ง ให้้ข้้อมููลว่่าช่่วงหน้้าแล้้ง
พระอาจารย์์มนััสจะเดิินทางมาปฏิิบััติิธรรมที่่�ถ้ำ��ำ พระไทรงาม
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี แต่่ปีีนี้้�พายุุฝนมาเร็็ว ทำำ�ให้้น้ำำ��ท่่วมปิิดช่่วง
คอห่่านของถ้ำำ�จน
� ไม่่สามารถกลัับออกมาได้้ ถ้้าจะเข้้าไป
ช่่วยเหลืือต้้องดำำ�น้ำ��ำ เข้้าไป และข้้างในถ้ำำ�ก็
� ็ไม่่มีีสััญญาณ
โทรศััพท์์ใดๆ จึึงไม่่สามารถติิดต่่อพระอาจารย์์มนััสได้้ ล่่าสุุด
พระอาจารย์์มนััสอาการไม่่แน่่ชััดว่่าจะอ่่อนเพลีียหรืือหมดสติิ
เป็็นลมเนื่่�องจากไม่่ได้้ฉัันอาหารเลย
สถานการณ์์การกู้้�ภัยั ในวัันที่่� 6 เมษายน พ.ศ. 2564
ตำำ�รวจ สภ.เนิินมะปราง กู้้�ภัยั มููลนิิธิิประสาทบุุญสถาน ผู้้�นำำ�ท้อ้ งที่่�
ผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� ตั้้�งศููนย์์บัญ
ั ชาการกำำ�ลังั ร่่วมประชุุมหารืือบริิเวณ
หน้้าปากถ้ำำ�� ท่่ามกลางฝนตกต่่อเนื่่อ� ง เวลาประมาณ 19.00 น.
การช่่วยเหลืือโดยทีีมกู้้�ภััยยุุติิชั่่�วคราวที่่�ระยะ 400 เมตร
จากปากถ้ำำ�� เนื่่�องจากน้ำำ�� ในถ้ำำ��มีีปริิมาณมาก ไม่่สามารถ
เข้้าไปต่่อได้้ ยัังไม่่พบพระที่่�ติิดในถ้ำำ��
วัันที่่� 7 เมษายน พ.ศ. 2564 การกู้้�ภััยดำำ�เนิินต่่อ
เวลา 11.00 น. ทีีมกู้้�ภัั ย และทีีมประดาน้ำำ�� พบตัั ว
พระอาจารย์์มนััส ณ จุุดที่่�อยู่่ห่่� างจากปากถ้ำำ��ประมาณ 400
เมตร มีีอาการอ่่อนเพลีีย ทางทีีมโรงพยาบาลเนิินมะปราง
จึึงนำำ�ตััวพบแพทย์์ เพื่่�อดููแลต่่อไป (รููปที่่� 2)

รููปที่่� ๒ การกู้้�ภััยช่่วยเหลืือพระติิดถ้ำำ�� ในวัันที่่� ๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
(อ้างอิงจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/931230, ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

ในวัันเดีียวกััน 7 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะอนุุกรรมการ
ด้้านวิิชาการ ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ ได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมกรณีีนี้้โ� ดยเร่่งด่่วน เพื่่อ� ศึึกษา
และถอดบทเรีียนไว้้เป็็นการพััฒนา ปรัับปรุุงและป้้องกััน
บรรเทาพิิบััติิภััยการติิดถ้ำำ�� โดยนำำ�การถอดบทเรีียนปฏิิบััติิการ
กู้้�ภััยถ้ำำ��หลวงมาร่่วมเป็็นข้้อมููลเพื่่�อพิิจารณา ผลการประชุุม
สรุุปได้้ว่่า ประเทศไทยยัังมีีความตระหนัักถึึงอัันตราย
ในเรื่่�องการติิดถ้ำำ�� การเตรีียมการ และการเอาชีีวิิตรอดอยู่่�
ในระดัับค่่อนข้้างน้้อย และความรู้้�เรื่่อ� งถ้ำำ�วิ
� ทิ ยา ข้้อปฏิิบััติิตัวั
ยัังไม่่เป็็นที่่�แพร่่หลาย ซึ่่�งการร่่วมประชุุมและถอดบทเรีียน
จากการช่่วยเหลืือพระติิดถ้ำำ�� กรณีีถ้ำำ��พระไทรงาม มีีข้้อเท็็จจริงิ
และข้้อมููลที่่�น่่าสนใจดัังนี้้�

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

รููปที่่� ๓ ผัังถ้ำำ�� พระไทรงาม

ด้้านวิิชาการ
ถ้ำำ��พระไทรงามเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงข่่ายน้ำำ��ใต้้ดิิน
แอ่่งรัับน้ำำ��เป็็นหลุุมจม (Doline) หลัังถ้ำำ�� โถงถ้ำำ��มีีลัักษณะ
ซัับซ้้อน โถงแคบ น้ำำ��จึึงขึ้้�นสููงเร็็ว กรมป่่าไม้้เคยสำำ�รวจไว้้
ทำำ�ให้้ถ้ำ�ำ� พระไทรงามมีีข้้อมููลผัังถ้ำำ��ค่่อนข้้างละเอีียด (รููปที่่� 3)
และแผนผัังนี้้ถูู� กนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในปฏิิบััติิการครั้้ง� นี้้ด้� ว้ ย
ส่่วนของการป้้องกััน
� มีีถ้ำ
� ��หรื
ำ อื ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� ควรเคร่่งครััด
1. ท้้องถิ่่นที่่
ต่่อการปฏิิบััติิตาม “ประกาศ 16 ข้้อปฏิิบััติิในการเข้้า
เที่่� ย วชมถ้ำำ�� ” ของกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม (รููปที่่� 4)

ในถ้ำำ��

3. ควรมีีการวางแนวเชืือกเป็็นแนวนำำ�ทางเส้้นทาง
ส่่วนของการช่่วยเหลืือ

� มีีถ้ำ
� �หรื
ำ� อื ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� ยัังขาดทีีมงาน
1. ท้้องถิ่่นที่่
กู้้�ภััยเฉพาะกิิจทางถ้ำำ��
2. ต้้องมีีระบบการสื่่�อสารเข้้า-ออก กัับศููนย์์กลาง
3. ชุุดประดาน้ำำ�สำ
� ำ�หรับั ดำำ�น้ำ��ำ ในทะเลไม่่เหมาะสำำ�หรับั
การดำำ�น้ำ�ำ� ในภารกิิจกู้้�ภััย ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้เกิิดการฉีีกขาดได้้

2. ควรมีีการจััดการทางเข้้า-ออก เฉพาะพื้้�นที่่� (Check
In - Check Out) เพื่่�อลดการลัักลอบเข้้า และติิดค้้าง
������������������������������������������������
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ประกาศ 16 ข้้อปฏิิบััติิในการเข้้าเที่่�ยวชมถ้ำำ��

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ห้้ามสััมผััสหรืือแตะต้้องประติิมากรรมในถ้ำำ�� เช่่น หิินงอก หิินย้้อย เสาหิิน ฯลฯ
ห้้ามตีี เคาะ ทำำ�ลายหิินในถ้ำำ��
ห้้ามสููบบุุหรี่่� ก่่อกองไฟ จุุดธููปเทีียน หรืือกิิจกรรมใดๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อสภาพอากาศภายในถ้ำำ��
ห้้ามนำำ�อาหารเข้้าไปรัับประทานในถ้ำำ�� รวมทั้้�งทิ้้�งเศษขยะมููลฝอยใดๆ
ห้้ามทำำ�เสีียงดัังหรืือกระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการรบกวนหรืือก่่อความรำ��คาญให้้แก่่สััตว์์ รวมทั้้�งห้้ามยิิงปืืน จุุดประทััด
และวััตถุุระเบิิด
ห้้ามนำำ�สััตว์์เลี้้�ยงหรืือสััตว์์พาหนะเข้้าไปในถ้ำำ��
ห้้ามขีีดเขีียน ขููดลบ ขีีดฆ่่า ทาหรืือพ่่นสีี หรืือปิิดประกาศ
ห้้ามถ่่ายอุุจจาระ ปััสสาวะในถ้ำำ��
ห้้ามเก็็บหรืือนำำ�สิ่่�งใดๆ ออกจากถ้ำำ�� อาทิิ หิิน ผนึึกแร่่ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ โบราณวััตถุุ หรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตภายในถ้ำำ��
ห้้ามกระทำำ�การใดๆ อัันจะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงทางน้ำำ�� หรืือสร้้างสิ่่�งกีีดขวางทางน้ำำ�� ที่่�จะทำำ�ให้้น้ำำ��ท่่วมล้้น หรืือ
เหืือดแห้้ง เว้้นแต่่ได้้รัับการอนุุญาตจากหน่่วยงานเจ้้าของพื้้�นที่่�
ห้้ามตั้้�งแคมป์์พัักแรมภายในถ้ำำ��
ห้้ามเดิินออกนอกเส้้นทางที่่�กำำ�หนด
ไม่่แตะต้้อง และ/หรืือ ทำำ�ลายระบบไฟฟ้้าในถ้ำำ��
ไม่่รบกวนแหล่่งโบราณคดีี หรืือซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบในถ้ำำ��
ไม่่ก่่อสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก เช่่น สะพาน ทางเดิิน บัันได เว้้นแต่่การก่่อสร้้างเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก/
ปลอดภััยเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และให้้มีีความกลมกลืืนกัับธรรมชาติิในถ้ำำ��
ให้้มีีผู้้�นำำ�เที่่�ยวท้้องถิ่่�นที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�อย่่าง
เคร่่งครััด

รููปที่่� ๔ “ประกาศ ๑๖ ข้้อปฏิิบัติ
ั ิในการเข้้าเที่่�ยวชมถ้ำำ�� ” ของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ส่่วนของการวางแผนบริิหารจััดการในอนาคต
� �วประเทศ ทุุกถ้ำำ��ควรระบุุ
1. ควรมีีฐานข้้อมููลถ้ำำ�ทั่่
เจ้้าภาพหรืือเจ้้าของผู้้�ดููแลสถานที่่� และสร้้างระบบเตืือนภััย
พร้้อมทั้้�งแจ้้งความเสี่่�ยงเพื่่อ� เตืือนภััยก่่อนเวลามีีฝนตก
2. ควรมีีการจััดตั้้�งมาตรฐานการสำำ�รวจผัังถ้ำำ�� และ
มีีข้้อมููลผัังถ้ำำ��มาตรฐาน

3. ควรมีีการเฝ้้าระวััง (Monitoring) ความเคลื่่อ� นไหว
และปััจจััยแปรเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบริิเวณถ้ำำ��
4. บรรจุุวิิธีปี ฏิิบััติิ (วิิธีเี อาตััวรอด) ในการติิดถ้ำำ�� รวมถึึง
อัันตรายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น หิินถล่่มภายในและภายนอกถ้ำำ��
เข้้าไปในหลัักสููตร
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ข้้อเสนอแนะอื่่�นๆ รวบรวมเพิ่่�มเติิมจากเหตุุการณ์์
13 หมููป่่า เพื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่การช่่วยเหลืือและบริิหาร
จััดการต่่อไปในอนาคต มีีดัังนี้้�
1. ในฤดููฝน/หรืือพื้้�นที่่�ลุ่่�มต่ำำ�� ไม่่ควรวางแผนเข้้าถ้ำำ��
ส่่วนถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นถ้ำ�อั
ำ� นั ตราย ไม่่นำำ�มาจััดทำำ�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
และจััดให้้เป็็นถ้ำำ��ต้้องห้้าม
� งในถ้ำำ��
2. เมื่่อ� ประสบเหตุุการณ์์ติิดถ้ำำ��เนื่่อ� งจากมีีน้ำำ��ขึ้้นสูู
การเอาตััวรอดต้้องขึ้้น� ไปอาศััยอยู่่จุุ� ดที่่�สููง เคลื่่อ� นไหวร่่างกาย
ให้้น้้อย สร้้างความอบอุ่่�นแก่่ร่่างกาย ประทัังชีีวิิตจากน้ำำ��
ที่่�ผนัังถ้ำำ��เพื่่�อรอคนมาช่่วย
3. การให้้ความช่่วยเหลืือ คาดเดาตำำ�แหน่่งผู้้�ติิดขััง
จากผัังถ้ำำ�� ในทุุกที่่�ที่่เ� ป็็นไปได้้ และสำำ�รวจจากด้้านนอกเพื่่อ� หา
ตำำ�แหน่่งโพรงถ้ำำ��ที่่อ� าจทำำ�ให้้ติิดต่่อหรืือส่่งเครื่่อ� งยัังชีีพเข้้าสู่่�
ภายในถ้ำำ�� รวมทั้้�งการใช้้โดรนและสุุนััขดมกลิ่่นช่่
� วยสำำ�รวจ
• ใช้้ ผู้้� เชี่่� ย วชาญในการดำำ�ฝ่่ า น้ำำ�� เพื่่� อ ไปให้้ ถึึ ง
ผู้้�ประสบภััย เช่่น ทีีมนัักทำำ�ลายใต้้น้ำำ�� หน่่วยซีีล ตำำ�รวจ
หน่่วยกู้้�ชีีพ อาจต้้องใช้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากต่่างประเทศ
• ใช้้เจ้้าหน้้าที่่�วิศิ วกรรม และกลุ่่ม� ขุุดเจาะน้ำำ�� บาดาล
ช่่วยขุุดเจาะและสููบน้ำำ��จากบริิเวณถ้ำำ�� เพื่่อ� พร่่องน้ำำ��
ออกมาให้้มากที่่�สุุด
• มีีการตั้้�งศููนย์์บััญชาการในพื้้�นที่่�ถ้ำ��ำ เพื่่�อติิดต่่อ
ช่่วยเหลืือกัับคณะกู้้�ภััยที่่�กำำ�ลัังปฏิิบััติิหน้้าที่่�และ
ศููนย์์บััญชาการภายนอกถ้ำำ��

• มีีการประสานงานส่่งข่่าวที่่ถูู� กต้้องไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชา
และสื่่�อมวลชน
• มีีการแบ่่งปัันข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้แก่่ทุุกภาคส่่วน
ตลอดเวลา เพื่่อ� ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
ต่่างๆ ได้้อย่่างเต็็มที่่�
� ิทยาและพิิบััติิภััยจากการติิดถ้ำำ��
• ควรนำำ�เรื่่�องถ้ำำ�วิ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการอบรมและหลัักสููตรแก่่เยาวชน
และประชาชนเพื่่�อป้้องกัันการสููญเสีีย
5. แผนงานในระยะไกล ควรถืือว่่าการติิดถ้ำำ��เป็็นพิิบัติิั ภััย
จากธรรมชาติิอย่่างหนึ่่�ง ต้้องมีีการเรีียนรู้้�เพื่่�อป้้องกัันและ
ลดความสููญเสีีย การป้้องกััน ได้้แก่่ เผยแพร่่ความรู้้�ผ่่านสื่่อ�
ให้้ทราบกัันทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับอัันตรายจากการเข้้าถ้ำำ��ในฤดููฝน
การสำำ�รวจความเปราะบางพัังทลายของถ้ำำ�� การติิดป้้าย
เตืือนภัั ย บริิ เ วณพื้้� นที่่� ถ้ำ�ำ� การประกาศปิิ ด ถ้ำำ�� ในฤดููฝน
วางแผนเบี่่�ยงเบนเส้้นทางน้ำำ��
• การเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพของการบริิหารจััดการเกี่่ย� วกัับ
พิิบััติิภััยจากถ้ำำ�� ได้้แก่่ การกำำ�หนดหน่่วยงานและ
หน้้าที่่�เมื่่�อเกิิดเหตุุวิิกฤตอย่่างชััดเจน และห้้าม
การดำำ�เนิินการโดยพลการ ตลอดจนถึึงการสร้้าง
เครืือข่่ายรองรัับพิิบััติิภััยติิดถ้ำำ�� เพื่่อ� กระจายข้้อมููล
ข่่าวสารและระดมความช่่วยเหลืือจากผู้้�เชี่่ย� วชาญ
การมีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิการชััดเจน การฝึึกซ้้อม
กู้้�ภััยจากพิิบััติิภััยติิดถ้ำำ�� การอบรมการสำำ�รวจถ้ำำ��
แก่่บุุคลากรของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และ
พัันธุ์์�พืืช และกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย

4. การสนัับสนุุน มีีการตั้้�งจุุดพยาบาลและยานพาหนะ
เพื่่อ� การขนส่่งไปโรงพยาบาล เพื่่อ� การช่่วยเหลืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเหตุุการณ์์อย่่างทัันท่่วงทีีทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ
และมีีการติิดตามผลการรัักษา
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

อุบัติภัยถ้ำ�น้ำ�ทะลุ
อุทยานแห่งชาติเขาสก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี:

บทเรียนจาก ๘ ชีวิต
ที่ต้องสังเวย
นายพััลลภ กฤตยานวััช

กรณีีน้ำำ��ป่่าไหลทะลัักเข้้าถ้ำำ��จนผู้้�เข้้าถ้ำำ��ไม่่สามารถ
ออกมาได้้ หรืือบางกรณีีต้้องเสีียชีีวิิตในถ้ำำ��
นัับเป็็นเหตุุการณ์์อุบั
ุ ัติิภััยที่่�เคยเกิิดขึ้้�นแล้้วหลายแห่่ง
ทั่่�วโลก รวมทั้้ง
� ในประเทศเราเองด้้วย ดัังเช่่น เหตุุการณ์์
ทีีมฟุุ ตบอลเยาวชนติิดอยู่่�ในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
จัังหวััดเชีียงราย ในปีี พ.ศ. 2561 ที่่�ปรากฏเป็็น
ข่่าวใหญ่่ไปทั่่�วโลก อย่่างไรก็็ตาม กรณีีนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวไทยและต่่างประเทศเสีียชีีวิิต 8 คนในถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เมื่่�อปีี
พ.ศ. 2550 อาจนัับเป็็นโศกนาฏกรรมครั้้�งร้้ายแรง
ที่่�สุด
ุ ในถ้ำำ��ของไทย บทความนี้้�จึง
ึ มุ่่�งที่่�จะบัันทึึกทบทวน
เหตุุการณ์์ สรุุปเป็็นบทเรีียนอุุทาหรณ์์ เพื่่� อป้้องกััน
มิิให้้เกิิดขึ้้�นอีีกต่่อไป
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อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก: แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
ที่่�ดึึงดููดความสนใจของชาวต่่างชาติิ
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จััดเป็็น
อุุทยานแห่่งชาติิทางบก เป็็นศููนย์์กลางกลุ่่�มป่่าคลองแสง เขาสก (Khlong Saeng - Khao Sok Forest Complex)
ที่่�ครอบคลุุมพื้้�นที่่ก� ว่่าสามล้้านไร่่ในเขตจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ระนอง ชุุมพร และพัังงา อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกประกอบ
ไปด้้วยพื้้�นที่่�ป่่าดิิบชื้้�น ป่่าพรุุ และป่่าเขาหิินปููน พื้้�นที่่�กว่่า
461,712 ไร่่ โดยมีีพื้้�นที่่บ� กในอำำ�เภอพนม 356,712 ไร่่
และพื้้�นที่่�เขื่่�อนรััชชประภาในอำำ�เภอบ้้านตาขุุน เป็็นพื้้�นที่่�
น้ำำ�ท่่
� วมซึ่ง่� เกิิดจากการปิิดกั้้น� สร้้างเขื่่อ� น ประมาณ 105,000 ไร่่
มีีเกาะน้้อยใหญ่่ที่่�โผล่่พ้้นน้ำำ��กว่่า 160 เกาะ อุุดมไปด้้วย
พืืชพรรณ และสััตว์์ป่่านานาชนิิด โดยเฉพาะสััตว์์ป่่าสงวน
4 ชนิิด ได้้แก่่ เก้้งหม้้อ (Muntiacus feae) แมวลาย
หิินอ่่อน (Pardofelis marmorata) เลีียงผา (Capricornis
sumaatraensis) และ สมเสร็็จ (Tapirus indicus) อีีกทั้้�ง
ยัังพบว่่าที่่�นี่่�เป็็นถิ่่�นอาศััยของพืืชถิ่่�นเดีียวของ กกเขาสก
(Khoasokia caricoides D.A. Sympson, Chayam. &
J. Parn.) และ ชมพููสิิริิน หรืือ เทีียนสิิริินธร (Impatiens
sirindhorniae Triboun & Suksathan) และ บััวผุุด
(Rafflesia kerrii Meijer) ซึ่่�งเป็็นดอกไม้้ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในโลก
และเป็็นดอกไม้้ประจำำ�จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีอีีกด้้วย
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกได้้รับั การประกาศให้้เป็็นอุุทยาน
แห่่งชาติิเมื่่อ� วัันที่่� 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2523 ต่่อมาเมื่่อ� วัันที่่�
ปีีงบประมาณ พ.ศ.

2 สิิงหาคม พ.ศ. 2537 ได้้มีีการปรัับปรุุงและผนวก
พื้้�นที่่�น้ำ�ำ� เหนืืออ่่างเก็็บน้ำำ��เขื่่�อนรััชชประภาเข้้าเป็็นอุุทยาน
แห่่งชาติิเขาสก ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันมีีเนื้้�อที่่�ทั้้�งหมดประมาณ
461,712 ไร่่
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกมีีแหล่่งนัันทนาการรวม 14 แหล่่ง
โดยที่่�มีีความโดดเด่่นทางธรรมชาติิ ซึ่่�งเป็็นที่่�สนใจของ
นัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งไทยและต่่างชาติิ ได้้แก่่ วัังไผ่่งา บางหััวแรด
น้ำำ�� ตกวิ่่� ง หิิน วัั ง ยาว บางเลีียบน้ำำ�� น้ำำ�� ตกธารสวรรค์์
ตั้้�งน้ำำ�� น้ำำ�� ตกโตนกลอย น้ำำ��ตกสิิบเอ็็ดชั้้�น น้ำำ��ตกแม่่ยาย
บััวผุุด และเขาสามเกลอ
ในพื้้�นที่่�อุุทยานมีีถ้ำำ��ทั้้�งหมด 5 ถ้ำำ�� ได้้แก่่ ถ้ำำ��ลููกน้ำำ��
ถ้ำำ�� ประกายเพชร ถ้ำำ��น้ำ��ำ ทะลุุ ถ้ำำ��สี่่�รูู และถ้ำำ��ค้้างคาว โดย
ถ้ำำ��ทั้้�งหมดเป็็นถ้ำำ��ที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� (Active Caves)
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2556 - 2562 แต่่ละปีีมีีนักั ท่่องเที่่�ยว
ทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศเข้้ามาเยืือนอุุทยานฯ เฉลี่่�ย
ประมาณ 306,300 คน โดยเป็็นนักั ท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ
ประมาณร้้อยละ 58 ช่่วงที่่�เข้้ามามากที่่�สุุดคืือช่่วงฤดููแล้้ง
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ - เมษายน ทั้้�งนี้้� จากสถิิติินัักท่่องเที่่�ยว
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556 - 2562 จะเห็็นได้้ว่่า มีีจำำ�นวน
นัักท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มสููงขึ้้�นทุุกๆ ปีี

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว (คน)
ชาวไทย

ชาวต่่างชาติิ

รวม

2556

104,192

84,606

188,798

2557

90,337

92,076

182,413

2558

42,010

202,830

244,840

2559

201,171

136,545

337,716

2560

169,412

207,422

376,834

2561

161,675

253,250

414,925

2562

127,552

271,025

398,577

รวม

896,349

1,247,754

2,144,103

�����������������������������������������������������������������������������������������������

� า: อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก,
ที่่ม
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อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับนานาชาติิ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งศัักยภาพของแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความ
หลากหลายของทรััพยากรธรรมชาติิแบบเทืือกเขาหิินปููน
หรืือลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์หิินปููน ภายในบริิเวณ
อ่่างเก็็บน้ำำ��เขื่่�อนรััชชประภา สร้้างความประทัับใจให้้กัับผู้้�ที่่�
มาเยืือนเป็็นอย่่างมาก โดยที่่� Vogue นิิตยสารแฟชั่่�นชื่่�อดััง
ระดัับโลกเคยจััดอัันดับั อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกให้้เป็็น 1 ใน 8
อุุทยานแห่่งชาติิที่่�สวยที่่�สุุดในโลก (The 8 Most Beautiful
National Parks around the World)

ในปีี พ.ศ. 2564 คณะรััฐมนตรีีได้้เห็็นชอบในการ
เสนออุุทยานแห่่งชาติิเขาสกให้้เป็็นอุุทยานมรดกอาเซีียน
(ASEAN Heritage Park: AHP) จึึงเป็็นก้้าวสำำ�คััญของ
ประเทศไทยและอาเซีียนที่่�จะช่่วยให้้อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก
ได้้ รัั บ การปกป้้ อ งดููแลรัั ก ษาให้้ ค งความเป็็ น ธรรมชาติิ
ที่่�สมบููรณ์์ เป็็นมรดกและประโยชน์์เกื้้�อกููลแก่่ประเทศไทย
ภููมิิภาคอาเซีียนและของโลกต่่อไป

ภาพบนและล่่าง ทััศนีียภาพเขาหิินปููน
อ่่างเก็็บน้ำำ�� เขื่่�อนรััชชประภา หรืือที่่�รู้้�จััก
กัันดีีในหมู่่�นัักท่่องเที่่�ยว เขาสามเกลอ
เขาสก ไฮไลต์์ของเขื่่�อนรััชชประภา จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

� ำ��ทะลุุ: ถ้ำำ��แนวผจญภััยที่่�ท้้าทาย
ถ้ำำ�น้ำ
นัักท่่องธรรมชาติิ
ถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ ทะลุุ หรืือถ้ำำ�น้ำ
� ��หลุุ
ำ เป็็น 1 ใน 5 ถ้ำำ��ที่่ช� าวต่่างชาติิ
นิิยมเข้้าไปท่่องเที่่�ยว อยู่่ห่่� างจากหน่่วยพิิทัักษ์์อุุทยานแห่่งชาติิ
ที่่� ขส.4 (คลองแปะ) ประมาณ 3 กิิโลเมตร ริิมอ่่างเก็็บน้ำำ��
เชี่่ย� วหลาน การเข้้าชมต้้องนั่่�งเรืือจากท่่าเรืือเขื่่อ� นรััชชประภา
ไปประมาณ 15 นาทีี แล้้วเดิินเท้้าต่่อผ่่านป่่าดิิบชื้้น� ประมาณ
2 กิิโลเมตร จึึงถึึงถ้ำำ��น้ำ�ำ� ทะลุุ ที่่�มีีปากถ้ำำ��กว้้าง 10 - 50 เมตร
ความยาวประมาณ 750 เมตร มีีลำำ�ธารไหลผ่่านตลอด
ภายในถ้ำำ�มืื
� ดสนิิท มีีหิินงอกหิินย้้ อ ย รวมทั้้� ง โขดหิิน
ที่่�เกิิดจากการกััดเซาะของสายน้ำำ��จนมีีรููปทรงแปลกตา
จััดว่่าเป็็นถ้ำ��ำ เถื่่�อน (Wild Cave) หรืือถ้ำำ��แนวผจญภััย
(Adventure Cave) ที่่�ท้้าทายนัักท่่องธรรมชาติิ ทั้้�งชาวไทย
และต่่างชาติิให้้เข้้าไปค้้นหาความแปลกใหม่่ที่่�น่่าพิิศวง
ภาพการเดินเท้าจากแพโตนเตยไปยังถ้ำ�น้ำ�ทะลุ

แผนที่่�เส้้นทางการเดิินทางจากหน่่วยพิิ ทัักษ์์ฯ ที่่� ขส.4 (คลองแปะ) ไปยัังถ้ำำ�� น้ำำ�� ทะลุุ
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แผนผัังถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ

อุุบััติิภััยในถ้ำำ�� น้ำำ�� ทะลุุ: 8 ชีีวิิตที่่�ต้้องสัังเวย

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

เหตุุการณ์์อุบัุ ัติิภััย
เมื่่อ� วัันที่่� 13 ตุุลาคม พ.ศ. 2550 นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ
จำำ�นวน 8 คน และมััคคุุเทศก์์ชาวไทย 2 คน (ไกด์์เดิินป่่า
ของกิิจการนำำ�เที่่�ยวชื่่อ� “แบมบูู นำำ�เที่่�ยว”) ได้้เช่่าเรืือหางยาว
จากท่่าเทีียบเรืือเทศบาลบ้้านเชี่่ย� วหลาน เพื่่อ� เดิินทางเข้้าไป
เดิินป่่า และเข้้าชมหิินงอกหิินย้้อยที่่�ถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ (ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด)
ท้้องที่่�หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลเขาพััง อำำ�เภอบ้้านตาขุุน เมื่่�อเดิินทาง
ถึึงถ้ำำ��น้ำำ��ลอด ซึ่่�งระยะทางในถ้ำำ��ยาวประมาณ 750 เมตร
กว้้าง 5 - 10 เมตร มีีน้ำำ��สููงจากพื้้�นถ้ำ�ำ� ประมาณ 50 เซนติิเมตร
แต่่ในขณะที่่�นัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มดัังกล่่าวเข้้าไปชมถ้ำำ�� ซึ่่�งเป็็น
ช่่วงบ่่าย เวลาประมาณ 14.00 น. ได้้เกิิดฝนตกหนัักที่่�
บริิเวณเหนืือเขื่่อ� นรััชชประภากว่่า 3 ชั่่ว� โมง และวัันก่่อนหน้้า
ก็็มีีฝนตกอย่่างต่่อเนื่่อ� งมาก่่อน เป็็นเหตุุให้้เกิิดน้ำำ��ป่า่ ไหลหลาก
เข้้าไปท่่วมในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวไม่่สามารถกลัับออกมาได้้
และเสีียชีีวิิตในที่่�สุุด โดยชาวบ้้านได้้พบศพแรกเมื่่�อเวลา
ประมาณ 18.00 น. วัันเดีียวกััน และพบต่่อมาอีีก 7 ศพ
ผู้้�เสีียชีีวิิตและรอดชีีวิิตคืือใคร เพราะเหตุุใด
เหตุุการณ์์อุุบััติิภััยครั้้�งนี้้�มีีผู้้�เสีียชีีวิิตทั้้�งหมด 8 ราย
เป็็นนักั ท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ 6 ราย เป็็นมัคั คุุเทศก์์ชาวไทย
2 ราย (อายุุ 25 และ 30 ปีี) ในส่่วนของชาวต่่างชาติินั้้�น
เป็็นชาวสวิิตเซอร์์แลนด์์ 4 ราย (อายุุ 15, 17, 48 และ
49 ปีี) ชาวอัังกฤษ 1 ราย (อายุุ 24 ปีี) ส่่วนชาวเยอรมััน
เป็็นเด็็กชายอายุุ 10 ขวบ
ผู้้�รอดชีีวิติ เป็็นหญิิงชาวอัังกฤษ วััย 21 ปีี ซึ่ง่� รอดชีีวิติ
มาได้้ แต่่ก็็ติิดอยู่่�ในถ้ำำ�น
� านประมาณ 20 ชั่่�วโมง โดย
อยู่่�ในส่่วนที่่�สููงของถ้ำำ�� และมีีหญิิงชาวเยอรมัันอีีกคนหนึ่่�ง
อายุุ 37 ปีี ที่่�มากัับทีีมแต่่ไม่่ได้้เข้้าถ้ำำ��ด้้วย
มีีการกู้้�ภััยช่่วยเหลืือกัันอย่่างไร โดยใคร
คืืนวัันที่่� 13 ตุุลาคม พ.ศ. 2550 เวลา ประมาณ 20.00 น.
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สภ.อ.บ้้านตาขุุน ได้้รัับแจ้้งจากเจ้้าหน้้าที่่�
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกว่่าเกิิดน้ำำ�ป่
� ่าไหลหลาก เป็็นเหตุุให้้
นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ ซึ่่�งกำำ�ลัังท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��น้ำ�ำ� ทะลุุ
จำำ�นวน 9 คน ประสบภััย ให้้เข้้าดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือด้้วย

หลัังได้้รัับแจ้้ง เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยกู้้�ภััยทุุกหน่่วย พร้้อมด้้วย
อุุปกรณ์์ช่่วยชีีวิิตเดิินทางเข้้าที่่�เกิิดเหตุุ แต่่การช่่วยเหลืือ
เป็็นไปด้้วยความยากลำำ�บาก เนื่่�องจากจุุดเกิิดเหตุุอยู่่�ใน
ป่่าห่่างไกลออกไป ต้้องนั่่�งเรืือ และเดิินเท้้าเข้้าไประยะทาง
ประมาณ 3 กิิโลเมตร โดยนายไชยธััช บุุญภููพัันธ์์ตัันติิ
หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก และนายนิิสิิต ตระการภาสกุุล
ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก เจ้้าหน้้าที่่�จากกองร้้อย
ตำำ�รวจตระเวนชายแดนที่่� 416 หน่่วยกู้้�ภััยจากมููลนิิธิิ
กุุศลศรััทธาสุุราษฎร์์ธานีี และเจ้้าหน้้าที่่�เขื่่�อนรััชชประภา
ได้้เข้้าทำำ�การช่่วยเหลืือในที่่�เกิิดเหตุุ แต่่พื้้�นที่่มีี� กระแสน้ำำ��เชี่่ย� ว
การช่่วยเหลืือเป็็นไปด้้วยความยากลำำ�บาก ต้้องใช้้เรืือหางยาว
เพราะพื้้�นที่่�มีีตอไม้้ใต้้น้ำำ��จำำ�นวนมาก จนเมื่่�อเวลาประมาณ
03.00 น. ของวัันที่่� 14 ตุุลาคม เจ้้าหน้้าที่่�จึึงสามารถ
ค้้นหาศพผู้้�เสีียชีีวิติ ได้้ทั้้ง� หมด 7 ศพ และช่่วยเหลืือผู้้�รอดชีีวิติ
จนเสร็็จสิ้้�นภารกิิจ และทำำ�การลำำ�เลีียงไปไว้้ที่่�บริิเวณท่่าเรืือ
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตฯ เขื่่�อนรััชชประภาก่่อนนำำ�ศพไปชัันสููตร
ที่่�โรงพยาบาลบ้้านตาขุุนต่่อไป
สรุุปบทเรีียน และแนวทางป้้องกััน
� �ำ� ทะลุุ
อุุบัติ
ั ภั
ิ ัยในถ้ำำ�น้ำ
บทสรุุปอุุบััติิภััยในถ้ำำ��
� ่าทะลััก คืือภยัันตรายในถ้ำำ��:
1) ฝนตกหนััก น้ำำ�ป่
ในช่่วงฤดููฝนหน้้าลมมรสุุมในภาคใต้้ โดยเฉพาะช่่วงเดืือน
มิิถุุนายนถึึงเดืือนพฤศจิิกายน (หรืือตามสถานการณ์์ภููมิิอากาศ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง) ในพื้้�นที่่อุุ� ทยานแห่่งชาติิเขาสก มัักมีีปริิมาณ
น้ำำ�� ฝนเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงจากการที่่�
น้ำำ��ไหลทะลัักเข้้าถ้ำำ�� เป็็นอัันตรายต่่อนัักท่่องเที่่�ยว
2) การละเมิิดประกาศและข้้อห้า้ มของอุุทยานแห่่ง
ชาติิคือส
ื าเหตุุแห่่งความเสี่่�ยงภััยถึึงชีีวิติ : โดยปรกติิ อุุทยาน
แห่่งชาติิเขาสกตระหนัักถึึงภยัันตรายจากน้ำำ��ป่่าไหลหลาก
เข้้าถ้ำำ�� ในฤดููฝนอยู่่�แล้้ว จึึงมีีประกาศปิิดการเข้้าท่่องเที่่�ยว
ภายในบริิเวณหน้้าถ้ำำ�� พร้้อมมีีการติิดป้้ายเตืือนอัันตราย
ห้้ามเข้้าถ้ำำ�� กระนั้้�นก็็ตาม เหตุุการณ์์อุุบััติิภััยครั้้�งนี้้�ก็็ยััง
เกิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากการละเมิิดประกาศข้้อห้้ามของไกด์์ท้อ้ งถิ่่น�
และนัักท่่องเที่่�ยว จากความประมาท รู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์
หรืืออาจจะด้้วยเห็็นแก่่รายได้้ค่่าจ้้างของไกด์์
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มาตรการในการป้้องกัันอุุบััติิภััยในถ้ำำ��
1) มาตรการเบื้้�องต้้นในการป้้องกัันอุุบัติั ภัิ ยั ในถ้ำำ��:
จากเหตุุน้ำำ��ป่่าไหลทะลัักเข้้าถ้ำำ�� เป็็นเหตุุให้้มีีนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวต่่างชาติิและไกด์์ชาวไทย เสีียชีีวิติ 8 ราย อุุทยานแห่่งชาติิ
เขาสก ได้้ปิิดการเข้้าถ้ำำ�ชั่่
� �วคราวเป็็นเวลา 3 เดืือน เพื่่�อ
พิิจารณาวางมาตรการความปลอดภััย และให้้เจ้้าหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบปฏิิบััติิการอย่่างเคร่่งครััด โดยได้้มีีการพััฒนาระบบ
ป้้ายสื่่�อความหมายให้้มีีความชััดเจนโดดเด่่นมากยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้�งภาษาไทยและอัังกฤษ เช่่น ป้้ายเตืือน ข้้อห้้าม ข้้อควรปฏิิบััติิ
ในการเข้้าชมถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ ทะลุุ บริิเวณเส้้นทางเดิินศึึกษาธรรมชาติิ
และบริิเวณภายในถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ
2) มาตรการป้้องกัันอุุบัติั ภัิ ยั ในถ้ำำ��อย่า่ งเป็็นทางการ
พ.ศ. 2555: กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
ได้้มีีประกาศฉบัับลงวัันที่่� 5 มิิถุุนายน พ.ศ. 2555
กำำ�หนดปิิดการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน
ถึึง 30 พฤศจิิกายนของทุุกปีี และอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก
ได้้มีีประกาศฉบัับลงวัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กำำ�หนด
มาตรการเข้้าเที่่�ยวชมถ้ำำ��น้ำ��ำ ทะลุุ หน่่วยพิิทัักษ์์อุุทยานแห่่งชาติิ
เขาสกที่่� ขส.4 (คลองแปะ) โดยได้้เพิ่่�มมาตรการที่่�รััดกุุม
ยิ่่�งขึ้้�น ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดเวลาเข้้าชมถ้ำำ�� เปิิด-ปิิด เวลา ๐๙.๐๐ ๑๔.๐๐ น. ในวัันที่่� ๑ ธัันวาคม - ๓๐ เมษายน

ของทุุกปีี กรณีีปิิ ดการท่่องเที่่�ย วช่่วงหน้้า ฝน
(วัันที่่� ๑ พฤษภาคม - ๓๐ พฤศจิิกายนของทุุกปีี)
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกไม่่อนุุญาตให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
เดิินเข้้าไปในถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ ทะลุุโดยเด็็ดขาด ให้้เจ้้าหน้้าที่่�
กำำ�ชัับมััคคุุเทศก์์และนัักท่่องเที่่�ยวให้้ถืือปฏิิบััติิ
โดยเคร่่งครััด
2. กำำ�หนดทางเข้้า-ออก มีีเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�ด่่านบริิการ
และประชาสััมพัันธ์์ โดยมอบหมายให้้มีีหัวั หน้้าด่่าน
บริิการและประชาสััมพัันธ์ป์ ระจำำ�จุุดเข้้า-ออก เพื่่อ�
ลงทะเบีียน ตรวจนัับคณะนัักท่่องเที่่�ยวพร้้อมจำำ�นวน
คนก่่อนเข้้าใช้้บริิการเพื่่�อป้้องกัันการพลััดหลง
และตรวจสอบไม่่ให้้มีีการนำำ�ขยะ ขวดแก้้ว ภาชนะ
โฟม พลาสติิก หรืือสิ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดแก่่ถ้ำำ�� และ
เส้้นทางการศึึกษาธรรมชาติิเข้้าไป โดยสามารถ
ฝากของได้้ที่่�ด่่านบริิการและประชาสััมพัันธ์์
3. จััดเวรยามเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�เส้้นทางธรรมชาติิ
ให้้คำำ�แนะนำำ� อำำ�นวยความสะดวก ดููแล ปลอดภััย
และคอยระวัังแจ้้งเหตุุ สภาพอากาศ สถานการณ์์
น้ำำ��ป่่าไหลหลาก แก่่เจ้้าหน้้าที่่�และนัักท่่องเที่่�ยว
และเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานเวรยามเส้้นทางศึึกษา
ทางธรรมชาติิเป็็นผู้้�ตรวจสอบไม่่ให้้มีีนักั ท่่องเที่่�ยว
ตกค้้าง และนำำ�นัักท่่องเที่่�ยวคนสุุดท้้ายออกมา
จากถ้ำำ��ด้้วยความปลอดภััย

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

4. ตรวจสอบการลงทะเบีียนนัักท่่องเที่่�ยว มััคคุุเทศก์์
และคนขัับเรืือโดยสารที่่�นำำ�นัักท่่องเที่่�ยว หาก
ตรวจสอบแล้้วยัังมีีนัักท่่องเที่่�ยวหลงเหลืืออยู่่หรื
� อื
ไม่่มั่่�นใจ จะต้้องประสานกัับหััวหน้้าเวรยามเข้้าไป
ตรวจในถ้ำำ�� จนแน่่ใจว่่าไม่่มีีใครตกค้้าง หากพบว่่า
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ใดบกพร่่องจะต้้องถููกลงโทษตาม
ระเบีียบกฎหมายกำำ�หนด
5. ผู้้�ใดฝ่่าฝืืนเข้้าเที่่�ยวชมถ้ำำ��โดยมิิได้้รับั อนุุญาตจาก
เจ้้าหน้้าที่่�จะมีีโทษปรัับไม่่เกิิน ๕๐๐ บาท
ตามประกาศกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช
ฉบัับลงวัันที่่� ๕ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่่อ� งปิิดการท่่องเที่่�ยว
และพัักแรมในอุุทยานแห่่งชาติิและวนอุุทยานแห่่งชาติิ
กำำ�หนดให้้ปิิดการท่่องเที่่�ยว ถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ ทะลุุ อุุทยานแห่่งชาติิ
เขาสก ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ พฤษภาคมถึึง ๓๐ พฤศจิิกายน
ของทุุกปีี ระยะเวลา ๗ เดืือน เพื่่�อป้้องกัันอัันตรายที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นกับนัั
ั กท่่องเที่่�ยว
3) มาตรการป้้องกัันอุุบัติั ภัิ ยั เข้้มงวดจากผู้้�ว่า่ ราชการ
จัังหวััด พ.ศ. 2561: จากกรณีีเหตุุการณ์์นักั ฟุุตบอลเยาวชน
ทีีมหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� และโค้้ชรวม 13 คน เข้้าไปติิด
ภายในถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
จนเป็็ นข่่ าวใหญ่่ทั่่� ว โลกเมื่่� อ วัั นที่่� 23
มิิถุุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้้�น
ทำำ�ให้้นายวิิชวุุทย์์ จิินโต ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี พร้้อมทั้้�งอุุทยานแห่่งชาติิเขา
สก หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน ผู้้�ประกอบ
การท่่องเที่่�ยว ได้้ลงพื้้�นที่่� พร้้อมสำำ�รวจ
บริิเวณถ้ำำ��น้ำ��ำ ทะลุุ และมีีคำำ�สั่่�งย้ำำ�� ให้้ปิิดการ
เข้้าท่่องเที่่ย� วภายในบริิเวณถ้ำำ�� โดยเด็็ดขาด
ตามประกาศของอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก
ที่่�ติิดป้้ายเตืือนห้้ามเข้้าตั้้�งแต่่ 1 มิิถุุนายน
ไปจนถึึงวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน หรืือตาม
สถานการณ์์ พร้้ อ มวางมาตรการความ
ปลอดภััย และกำำ�ชับั ให้้เจ้้าหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบ
ปฏิิบัั ติิ อย่่างเคร่่งครัั ด ใน 6 มาตรการ
ได้้แก่่ (1) กำำ�หนดการปิิด-เปิิด การเข้้าพื้้�นที่่�
ถ้ำำ�� ให้้ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด (2) มีีเจ้้าหน้้าที่่�

ประจำำ�ด่่านบริิการ ลงทะเบีียนตรวจนัับจำำ�นวนเข้้าออก
นัักท่่องเที่่�ยว (3) จััดเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�เส้้นทางธรรมชาติิ
คอยระวัังแจ้้งเหตุุ สภาพอากาศ และสถานการณ์์น้ำ��ป่
ำ ่า
ไหลหลาก (4) มััคคุุเทศก์์ที่่�นำำ�นัักท่่องเที่่�ยวต้้องเช็็คจำำ�นวน
และคนขัับเรืือโดยสาร ให้้ปฏิิบััติิตามระเบีียบ และกฎหมาย
ที่่�กำำ�หนด (5) ผู้้�ที่่�เข้้ามาท่่องเที่่�ยวโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
จะมีีโทษปรัับตามอััตราสููงสุุดตามที่่�กำำ�หนด และ (6)
ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวและมััคคุุเทศก์์ที่่จ� ะเข้้ามาท่่องเที่่�ยวปฏิิบััติิตัวั
ในการเข้้าท่่องเที่่�ยวและเชื่่อ� ฟัังเจ้้าหน้้าที่่�อย่่างเคร่่งครััด
4) แนวทางและมาตรการป้้องกัันอุุบััติิภััยในถ้ำำ��
น้ำำ��ทะลุุ: ปััจจุุบันั อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกได้้ร่่วมมืือกัับหลาย
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวอุุทยานฯ และถ้ำำ�ต่่
� างๆ
ในพื้้�นที่่อุุ� ทยานฯ โดยกำำ�หนดแนวทางและมาตรการป้้องกััน
อุุบััติิภััย ดัังนี้้�
(1) การบัันทึกึ ข้้อตกลง (MOU) “ว่่าด้้วยการปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรการรัักษาความปลอดภััยด้้านการท่่องเที่่�ยว
ในเขื่่�อนรััชชประภา จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยบููรณาการ
การมีีส่่วนร่่วมอย่่างยั่่�งยืืน” ฉบัับลงวัันที่่� 26 ธัันวาคม
พ.ศ. 2560 ของหน่่วยงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน
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(2) ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งชุุดกู้้�ภัยั ประจำำ�ที่่ทำ� ำ�การอุุทยาน
แห่่งชาติิเขาสก ศููนย์์บริิการท่่าเรืือและแพบริิการนัักท่่องเที่่�ยว
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสกทั้้�ง 4 แพ

(7) ติิดตามประกาศกรมอุุตุุนิิยมวิิ ท ยาและ
สถานการณ์์ อ ย่่างใกล้้ ชิิ ด รวมทั้้� ง เตรีี ย มความพร้้ อ ม
ในการเฝ้้าระวััง เพื่่�อดููแลความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่�ยว
เจ้้าหน้้าที่่� และประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง

(3) กำำ�หนดแผนฝึึกทบทวนและซัักซ้้อมแผนด้้านการ
เฝ้้าระวััง ป้้องกัันเตืือนภััยและการกู้้�ภัยั ในอุุทยานแห่่งชาติิ
(4) กำำ�หนดระบบสื่่�อสาร หมายเลขโทรศััพท์์
แจ้้งเหตุุเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่�ยว
กรณีีเกิิดอุุบััติิเหตุุและมีีผู้้�บาดเจ็็บ
(5) การจััดให้้มีีสถานที่่�เพื่่อ� การปฐมพยาบาลเบื้้อ� งต้้น
ในอุุทยานแห่่งชาติิ และประสานงานให้้สถานพยาบาลที่่อ� ยู่่�
ใกล้้เคีียงพร้้อมที่่จ� ะให้้การช่่วยเหลืือในการรัับและส่่งผู้้�ป่่วย
(6) การลงทะเบีียนข้้อมููลนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ประสงค์์
จะประกอบกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวในอุุทยานแห่่งชาติิเขาสกที่่�มีี
ความเสี่่�ยงภััย

(8) ประชาสััมพัันธ์์ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มความ
ระมััดระวััง และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในการเข้้ามาในอุุทยาน
แห่่งชาติิอย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะช่่วงเทศกาลท่่องเที่่�ยว
(9) สนัับสนุุน ให้้การช่่วยเหลืือ อพยพหรืือปฏิิบััติิตาม
คำำ�แนะนำำ�ของหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องในการช่่วยเหลืือนัักท่่องเที่่ย� ว
เจ้้าหน้้าที่่� และประชาชนที่่�อาศััยบริิเวณใกล้้เคีียง

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

บทสรุุป
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จััดเป็็นอุุทยานแห่่งชาติิทางบกที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งในภาคใต้้
เป็็นที่่นิิ� ยมของนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งไทยและต่่างชาติิ โดยนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิมีีมากกว่่าปีีละ 200,000 ราย เนื่่อ� งจากในพื้้�นที่่�
อุุทยานมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าสนใจจำำ�นวนมาก รวมทั้้�งมีีถ้ำำ��ทั้้�งหมด 5 ถ้ำำ�� ได้้แก่่ ถ้ำำ��ลููกน้ำำ�� ถ้ำำ��ประกายเพชร ถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ ถ้ำำ��สี่่�รูู
และถ้ำำ��ค้า้ งคาว อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าจะเกิิดอุุบััติิภััยถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ ทะลุุใน พ.ศ. 2550 จนมีีผู้้�เสีียชีีวิติ ทั้้�งหมด 8 ราย เป็็นชาวต่่างชาติิ
6 ราย ชาวไทย 2 ราย แต่่อุุทยานฯ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ก็็ได้้ดำำ�เนิินการกู้้�ภััยอย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งมีีมาตรการ
การป้้องกัันอุุบัติิั ภััยต่่างๆ ที่่�รอบคอบรััดกุุมยิ่่ง� ขึ้้น� จึึงน่่าเชื่่อ� ว่่า เหตุุการณ์์อุุบัติิั ภััยในอดีีตจะสามารถใช้้เป็็นบทเรีียนอุุทาหรณ์์
ที่่�จะไม่่เกิิดความประมาทให้้เกิิดเหตุุซ้ำำ��ขึ้้�นมาอีีก
เอกสารประกอบการเรีียบเรีียง

สำำ�นัักอุุทยานแห่่งชาติิ (๑๔๔๓). คู่่�มืืออุุทยานแห่่งชาติิ ลำำ�ดัับที่่� ๑๔ การจััดการถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวในอุุทยานแห่่งชาติิ. ส่่วนนัันทนาการและ
สื่่�อความหมาย, กรุุงเทพฯ.
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก (๒๕๖๓). รายงานการนำำ�เสนออุุทยานแห่่งชาติิเขาสกเป็็นอุุทยานมรดกแห่่งอาเซีียน.
https://mgronline.com/south/detail/9500000121530 กู้้�ครบแล้้ว ๗ ศพเหยื่่�อน้ำำ��ป่่าถ้ำำ�น้ำ
� ��ำ ลอด - เร่่งค้้นหาอีีก ๒ – ผู้้�จััดการออนไลน์์
https://mgronline.com > south > detail
เผยนัักท่่องเที่่�ยวเยอรมัันตายเพราะน้ำำ��ป่่าหลากเข้้าท่่วมในถ้ำำ�� - ผู้้�จััดการ https://mgronline.com
น้ำำ��ป่่าทะลัักเขาสก นัักท่่องเที่่�ยวเยอรมัันพร้้อมไกด์์ หาย ๙ คน พบแล้้ว ๘ - http://oknation.nationtv.tv > entry-3
ย้้อนอดีีตเซอร์์ไวเวอร์์ ผู้้�รอดตายจากการติิดถ้ำำ�� - โพสต์์ทููเดย์์ รอบโลก - https://www.posttoday.com > world
‘ผู้้�ว่่าฯ สุุราษฎร์์’ ประกาศปิิดถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ ๖ เดืือน - เข้้มพบฝ่่าฝืืนจะถููกลงโทษ https://www.matichon.co.th > news_1...
Briton among eight dead in Thai cave hit by flash flood | The ...https://www.independent.co.uk > World > Asia Sep 18, 2554 BE
Flash Flood kills 4 Swiss, 2 Thai, 1 German and 1 Brit In Surat ... https://forum.thaivisa.com > News >Thailand News
Oct 14, 2550 BE
Woman recalls Thailand flood terror | Reuters https://www.reuters.com > article > uk-britain-thailand Oct 15, 2550 BE
ขอบคุุณพิิ เศษผู้้�ให้้ข้้อมููลเพิ่่� มเติิม

นายไชยธััช บุุญภููพัันธ์์ตัันติิ หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก ปีี ๒๕๕๐, นายวิิโรจน์์ โรจนจิินดา หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก ปีี ๒๕๕๙ - ปััจจุุบััน,
นายอเนตฐา อุ้้�ยกิ้้�ม ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิเขาสก ปีี ๒๕๖๐ - ปััจจุุบััน และ Mr. Martin Ellis นัักถ้ำำ��วิิทยาชาวอัังกฤษ
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การประเมินรูปแบบ

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การวิบัติบริเวณฐาน
เขาตาปู
นายศัักดา ขุุนดีี,
นางสาวเสาวภาพ อุุทััยรััตน์์,
นายธนวััฒน์์ รัักเฮงกุุล
และนางสาวนภััตสร ตััณฑ์์สุุระ

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

บทคััดย่่อ
เขาตาปูู จัั ด เป็็ นพื้้� นที่่� ข องคาสต์์ หิินปููน ในทะเล
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวสััญลัักษณ์์อัันโด่่งดัังของจัังหวััดพัังงา
ลัักษณะธรณีีสััณฐานมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวแบบเกาะหิินโด่่ง
(Sea Stack) อยู่่ห่่� างจากหน่่วยพิิทัักษ์์อุุทยานแห่่งชาติิ ที่่� อพ. 2
(เขาพิิงกััน) ประมาณ 112 เมตร มีีฐานกิ่่ว� แคบกว่่าส่่วนยอด
เส้้นรอบวงของฐานวััดติิดพื้้�นดิินยาวประมาณ 22.54
เมตร (รููปที่่� 1) และมีีความสููงประมาณ 35 เมตร ตั้้�งอยู่่�ใน
บริิเวณน้ำำ�� ทะเลขึ้้�นลง 2 ครั้้�งต่่อวััน ตะกอนทะเลที่่�สะสม
ล้้อมรอบฐานเขาตาปูู มีีความหนาไม่่น้้อยกว่่า 20 เมตร
ประกอบด้้วยดิินเลนเป็็นหลััก แทรกสลัับด้้วยเปลืือกหอย
ชั้้�นบางๆ เขาตาปููมีีองค์์ประกอบเป็็นหิินปููนเนื้้�อโดโลไมต์์
ยุุคเพอร์์เมีียนซึ่่�งในส่่วนฐานตอนล่่างจนถึึงตอนบนจััดเป็็น
หิินชั้้�นหนามาก ได้้รับั อิิทธิิพลโดยตรงจากคลื่่น� กระแสน้ำำ�� ทะเล
นัับตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั โดยเฉพาะในระยะความสููงจนถึึง
2.50 เมตรจากพื้้�นท้้องทะเล (รููปที่่� 2) ส่่วนยอดเขาตาปูู
ปิิดทัับด้้วยหิินชั้้�นหนาปานกลาง ชั้้�นหิินเอีียงเทไม่่เกิิน 25
องศา ไปทางทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้จนถึึงทิิศใต้้ เขาตาปููผ่่าน
กระบวนการธรณีีแปรสััณฐานอย่่างน้้อย 2 เหตุุการณ์์ อีีก
ทั้้�งเป็็นเกาะที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในเขตโซนรอยเลื่่�อนคลองมะรุ่่�ย จึึงพบ
รอยแตก รอยแยก และรอยเลื่่�อนพาดตััดผ่่านเขาตาปูู
อย่่างน้้อย 4 ทิิศทางคืือ NW-SE NE-SW N-S และ E-W
เขาตาปููจึึงนัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�หลงเหลืือจากกระบวนการ
กร่่อนรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งทางด้้านเคมีี ได้้แก่่ การละลาย การ
กััดกร่่อน และการผุุพัังทางกายภาพ โดยเฉพาะการเกิิดหิิน
แตกหัักและร่่วงถล่่ม ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อเสถีียรภาพ
ของฐานเขาตาปูู ณ ปััจจุุบััน
การศึึกษาครั้้ง� นี้้ไ� ด้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจภาคสนามในขณะ
น้ำำ��ลงต่ำำ��สุุด ช่่วงเวลา 18.00 - 19.30 น. ระหว่่างเดืือน
เมษายน 2564 ประกอบด้้วย 6 กิิจกรรมหลััก คืือ
1) การบิินสำำ�รวจและจััดทำำ�ภาพออร์์โธโฟโต้้จาก
อากาศยานไร้้คนขัับ รวมทั้้�งการแปลความหมายด้้วยสายตา
เพื่่�อกำำ�หนดจำำ�แนกขอบเขตธรณีีสััณฐาน ธรณีีโครงสร้้าง
และประเภทหิิน (รููปที่่� 3)

การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู

2) การทดสอบความแข็็งของหิินโดยวััดค่่ากระดอนกลัับ
จากค้้ อ นกระแทกแบบชมิิดท์์ (รููปที่่� 4) ในภาพรวม
รอบฐานเขาตาปูู และแปลงเป็็นค่่าความต้้านทานแรงกด
ในแกนเดีียว (Uniaxial Compressive Strength: UCS)
โดยใช้้สมการที่่�นำำ�เสนอโดยดนุุพล ตัันโยภาส (2537)
3) การจำำ�แนกคุุณภาพมวลหิิน (Rock Quality
Designation: RQD)
4) การจััดอัันดับั คุุณภาพมวลหิิน (Rock Mass Rating:
RMR) จากข้้อมููลการตรวจวััดความไม่่ต่่อเนื่่อ� งในมวลหิินรอบ
ฐานเขาตาปูู จำำ�นวน 15 ตำำ�แหน่่ง (ตารางที่่� 1 และรููปที่่� 5)
ประกอบด้้วยแนวทิิศทาง มุุมเท ลัักษณะรอยหยัักหรืือความ
ขรุุขระ การผุุเปลี่่�ยนสภาพ สิ่่�งอุุดฝััง ความยาว ระยะห่่าง
ระหว่่างกััน สภาพน้ำำ��ท่่วมขััง ช่่องโพรง รวมทั้้�งการวััดแนว
ทิิศทางมุุมหน้้าลาดเอีียงของผนัังโดยรอบฐานเขาตาปูู
5) การวิิเคราะห์์รููปแบบการวิิบััติิและแนวโน้้มการ
เคลื่่�อนตััวของมวลหิินในด้้านทิิศเหนืือ ใต้้ ตะวัันออก และ
ตะวัันตกของเขาตาปูู
6) การประเมิินเสถีียรภาพความลาดเอีียงมวลหิิน
(Slope Mass Rating: SMR) ทั้้�งสี่่�ทิิศของฐานเขาตาปูู
และการเสนอแนวทางการเสริิมสร้้างปรัับปรุุงเสถีียรภาพ
ลาดมวลหิินด้้วยวิิธีีของ Romana (1985)
ผลการศึึกษาประเมิินในครั้้�งนี้้�พบว่่า อัันดัับคุุณภาพ
มวลหิินโดยรอบฐานเขาตาปูู จััดอยู่่ใ� นระดัับปานกลาง (Fair
Rock) โดยสามารถแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่ม� ย่่อยคืือ ระดัับปานกลาง
ที่่�ค่่า RMR สููงกว่่าร้้อยละ 50 พบอยู่่ใ� นช่่วง 52 - 55 และ
ระดัับปานกลางที่่�ค่่าไม่่เกิินร้้อยละ 50 โดยพบอยู่่�ในช่่วง
46 - 50 โดยอััตราส่่วนระหว่่างคุุณภาพระดัับปานกลาง
ที่่�ค่่า RMR สููงกว่่า 50 ต่่อคุุณภาพระดัับปานกลางที่่�
ค่่าไม่่เกิิน 50 มีีค่่าใกล้้เคีียงกัันมากคืือ 56 ต่่อ 44
(ตารางที่่� 2 และตารางที่่� 3)
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การวิิบัติิั บริิเวณรอบฐานเขาตาปููมีีรููปแบบที่่แ� ตกต่่างกัันไป
ตามลัักษณะการวางตััวของรอยแตกและลัักษณะของหน้้า
ลาดเอีียงของแต่่ละทิิศ ผลการวิิเคราะห์์สเตอริิโอเน็็ตโดย
ใช้้โปรแกรม Dips 7.0 บ่่งชี้้ถึ� งึ รููปแบบการวิิบัติิที่่
ั มีี� แนวโน้้ม
เกิิดขึ้้�นได้้มากสุุดและเกิิดได้้ทั้้�งสี่่�ทิิศ คืือ แบบลิ่่�ม (Wedge
Failure) และแบบล้้มคว่ำำ�� ชนิิด Direct Toppling มีีค่่าสููงสุุด
ร้้อยละ 25.74 และ 22.22 (รููปที่่� 6 และรููปที่่� 7) ของ
ข้้อมููลที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์เมื่่�อกำำ�หนดให้้มุุมเสีียดทานมวลหิิน
เท่่ากัับ 30 องศา บริิเวณโดยรอบฐานเขาตาปููที่่�มวลหิิน
มีีแนวโน้้มเกิิดการวิิบััติิมากคืือ ด้้านทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้
จนถึึงทิิศใต้้ และทิิศตะวัันออก ซึ่่�งโพรงขนาดใหญ่่ตั้้�งอยู่่�
ใน 3 ทิิศนี้้� โดยพบโพรงรููปทรงโค้้งเว้้าอยู่่�ทางทิิศตะวัันตก
(รููปที่่� 8 และรููปที่่� 9) และทิิศใต้้ และโพรงรููปทรงยาวเหลี่่�ยม
เรขาคณิิตอยู่่�ทางทิิศตะวัันออก (รููปที่่� 8 และรููปที่่� 10)
ในขณะที่่�ทางด้้านทิิศเหนืือมีีโอกาสเกิิดการวิิบััติิน้้อยสุุด
ในทุุกบริิเวณที่่�มีีโอกาสเกิิดการวิิบัติิั แบบลิ่่ม� โดยเฉพาะด้้าน
ทิิศตะวัันตกต่่อเนื่่�องจนถึึงด้้านทิิศใต้้ พบว่่ามีีค่่า SMR อยู่่�
ในระดัับไม่่ดีี (Bad) จนถึึงไม่่ดีีมาก (Very Bad) และคาด
ว่่าจะเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นเหตุุการณ์์หิินร่่วงถล่่มและเสาหิินหัักโค่่น
ในส่่วนที่่�สููงพ้้นน้ำ�ขึ้้
ำ� �นไป บริิเวณที่่�มีีแนวโน้้มเกิิดการวิิบััติิ
แบบล้้มคว่ำำ��ทั้้�งชนิิด Flexural และ Oblique ทั้้�งสี่่�ทิิศรอบ
ฐานเขาตาปูู ส่่วนใหญ่่พบว่่ามีีค่่า SMR อยู่่�ในขั้้�นปานกลาง
(Normal) จนถึึงดีี (Good) (ตารางที่่� 4) รอยแยก รอยแตก
รอยเลื่่�อน หรืือเส้้นที่่�เกิิดจากระนาบรอยแตกตััดกััน และมีี
ขนาดมุุมเทไม่่สููง ซึ่่�งพาดตััดได้้ตลอดทั้้�งมวลหิินในบริิเวณ
ฐานเขาตาปูู จััดเป็็นความไม่่ต่่อเนื่่�องในมวลหิินที่่�ลดทอน
เสถีียรภาพได้้ในอนาคต ปััจจุุบัันพบเป็็นแนวเส้้นจางๆ
(รููปที่่� 11) จำำ�เป็็นต้อ้ งใส่่ใจเป็็นพิิเศษและไม่่ทำำ�ให้้เกิิดขยาย
เป็็นร่่องแนวขนาดใหญ่่

หิินปููนชั้้�นหนา และส่่วนใหญ่่มีีค่่า SMR ปานกลางจนถึึงดีี
ควรใช้้เหล็็กสมอยึึดหิินผา (Rock Anchor) เหล็็กสลัักยึึดหิิน
(Rock Bolts) ขนาดเล็็ก ยึึดตรึึงมวลหิินไว้้ด้้วยกััน

การเสริิมสร้้างเสถีียรภาพเพื่่�อลดโอกาสการวิิบััติิและ
ป้้องกัันการเกิิดหิินร่่วงถล่่มหรืือหัักโค่่นบริิเวณฐานเขาตาปูู
จึึงควรดำำ�เนิินการมุ่่�งเน้้นทางด้้านทิิศตะวัันตก ทิิศใต้้ ทิิศ
ตะวัันออก และทิิศเหนืือ ตามลำำ�ดับั โดยใช้้วิธีิ กี ารอุุดประสาน
ด้้วยสารต่่างๆ (Shotcrete) เพื่่อ� ไม่่ให้้น้ำ��ำ ฝนไหลผ่่านและขััง
ในช่่องโพรงในมวลหิิน (รููปที่่� 12) การติิดตั้้�งกองวััสดุุใต้้น้ำ�ำ�
เพื่่�อลดแรงปะทะจากกระแสคลื่่�นน้ำ�ำ� ทะเล และหากเป็็นไป
ได้้อาจมีีการปรัับแต่่งหน้้าลาดเอีียงมวลหิิน หรืือใช้้หลาย
วิิธีีร่่วมกััน (รููปที่่� 13) กรณีีรอยแตกอยู่่�ห่่างกัันบนมวล

การประเมิินรููปแบบการวิิบััติิ บริิเวณฐานเขาตาปูู
ในครั้้�งนี้้� เป็็นการวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นโดยใช้้ข้้อมููลความ
ไม่่ต่่อเนื่่�องในมวลหิินจากการสำำ�รวจภาคสนามเป็็นหลััก
ยัั ง ขาดข้้ อ มููลคุุณสมบัั ติิ ของหิินเชิิ ง วิิ ศ วกรรมธรณีีอีีก
จำำ�นวนมาก โดยเฉพาะข้้อมููลการทดสอบในห้้องปฏิิบััติิการ
รวมทั้้�งต้้องศึึกษาวิิเคราะห์์ในส่่วนที่่�สููงขึ้้น� ไปจากบริิเวณฐาน
จนถึึงส่่วนยอดเขาตาปูู ข้้อมููลดัังกล่่าวจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อ
การวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดแนวทาง SAVE เขาตาปูู
คำำ�สำำ�คััญ เขาตาปูู การวิิบััติิ จัังหวััดพัังงา หิินปููน

รููปที่่� 1 ฐานเขาตาปููนได้้ถููกวััดเส้้นรอบวงด้้วยเชืือกภายหลััง
น้ำำ�� ลดลงจนพื้้� นทะเลโผล่่พ้้นน้ำำ��

รููปที่่� 2 เขาตาปููแสดงร่่องรอย
การกััดกร่่อนและผุุพัังชััดเจน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ฐ า น เ ข า ต าปูู
เ นื่่� อ ง จ า ก ไ ด้้ รัั บ อิิ ท ธิิ พ ล
โดยตรงจากคลื่่�นกระแส
น้ำำ�� ทะเล

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

การบินโดรน

ภาพ Plan View

รูปทรงด้านประมาณทิศเหนือ

รูปทรงด้านประมาณทิศตะวันออก

รูปทรงด้านประมาณทิศใต้

รูปทรงด้านประมาณทิศตะวันตก

รููปที่่� 3 รููปทรง รอยแตก รอยเลื่่�อน ช่่องโพรง รอยเว้้า ของเขาตาปููจากการบิินสำำ�รวจด้้วยอากาศยานไร้้คนขัับ

การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู

421

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

422

รููปที่่� 4 การทดสอบความแข็็ง
ของหิินโดยวััดค่่ากระดอนกลัับ
จากค้้อนกระแทกแบบชมิิดท์์

ตารางที่่� ๑ ตำำ�แหน่่งสำำ�รวจการสำำ�รวจรอยแตก รอยแยก ช่่องโพรง และรอยเว้้า โดยรอบบริิเวณฐานเขาตาปูู

ตำำ�แหน่่ง
สำำ�รวจ
บริิเวณ
ฐาน
เขาตาปูู

1.

2.

ภาพถ่่าย

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Pole Plot

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Rose Diagram

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ตำำ�แหน่่ง
สำำ�รวจ
บริิเวณ
ฐาน
เขาตาปูู

ภาพถ่่าย

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Pole Plot

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Rose Diagram

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ตำำ�แหน่่ง
สำำ�รวจ
บริิเวณ
ฐาน
เขาตาปูู

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ภาพถ่่าย

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Pole Plot

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Rose Diagram
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ตำำ�แหน่่ง
สำำ�รวจ
บริิเวณ
ฐาน
เขาตาปูู

ภาพถ่่าย

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Pole Plot

รอยแตกหิิน
แสดงบนสเตอริิโอเน็็ต
แบบ Rose Diagram

15.

รวมทุุก
ตำำ�แหน่่ง
(๑ - ๑๕)

ด้้านทิิศเหนืือ (จุุดสำำ�รวจ 6, 7 และ 8)

ด้้านทิิศตะวัันออก (จุุดสำำ�รวจ 2, 3, 4 และ 5)

ด้้านทิิศใต้้ (จุุดสำำ�รวจ 13, 14, 15 และ 1)

ด้้านทิิศตะวัันตก (จุุดสำำ�รวจ 9, 10, 11 และ 12)

รููปที่่� 5 แผนภููมิิภาพรููปกลีีบกุุหลาบแสดงการวางตััวของทิิศทางแนวรอยแตกหิินรอบฐานเขาตาปููนของจุุดสำำ�รวจทางด้้าน
ทิิศเหนืือ ด้้านทิิศใต้้ ด้้านทิิศตะวัันออก และด้้านทิิศตะวัันตก

การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู

425

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

426

ตารางที่่� ๒ ผลการให้้ค่า่ คะแนน (Rating) สำำ�หรัับสภาพรอยแตกหิิน (Joint Condition)

ตำำ�แหน่่งสำำ�รวจ
Persistence Aperture
บริิเวณฐาน
Roughness
(m)
(cm)
เขาตาปูู

1
ค่่าคะแนน
(Rating)
2
ค่่าคะแนน
(Rating)
3
ค่่าคะแนน
(Rating)
4
ค่่าคะแนน
(Rating)
5
ค่่าคะแนน
(Rating)
6
ค่่าคะแนน
(Rating)
8
ค่่าคะแนน
(Rating)
10
ค่่าคะแนน
(Rating)
12 - 13
ค่่าคะแนน
(Rating)

Infilling

Weathering

2.46

2

very rough

none

moderately

4

0

6

6

3

2.96

4.9

rough

none

moderately

4

0

5

6

3

3.29

3.3

rough

none

moderately

2

0

5

6

3

11.7

1.1

rough

none

moderately

1

0

5

6

3

8.96

2

very rough

none

moderately

2

0

6

6

3

7.25

1.7

rough

none

moderately

2

0

5

6

3

7.16

0.7

very rough

none

moderately

2

0

6

6

3

14.6

1.8

very rough

none

moderately

1

0

6

6

3

5.49

0.7

rough

none

moderately

2

0

5

6

3

ค่่าคะแนนรวม
ของแต่่ละตำำ�แหน่่ง

19

18

16

15

17

16

17

16

16

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ตารางที่่� ๓ ผลการจััดอัันดัับคุุณภาพมวลหิิน (Rock Mass Rating: RMR)

ตำำ�แหน่่งสำำ�รวจ
บริิเวณฐาน
เขาตาปูู

RQD
(ร้้อยละ)

UCS

Joint
Spacing

Joint
Condition

GW

1

92.61

45.71

0.56

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

20

4

10

19

0

2

93.56

45.71

0.43

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

20

4

10

18

0

3

90.91

45.71

1.14

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

20

4

15

16

0

4

87.01

45.71

0.32

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

17

4

10

15

0

5

88.96

45.71

0.65

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

17

4

15

17

0

6

92.04

45.71

0.57

ค่่าคะแนน (Rating)

20

4

10

16

0

8

82.93

45.71

0.81

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

17

4

15

17

0

10

71.43

45.71

0.76

*

Wet

ค่่าคะแนน (Rating)

13

4

15

16

12 - 13
ค่่าคะแนน (Rating)

91.8
20

45.71
4

0.47
10

*
16

การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู

RMR

คุุณภาพ
มวลหิิน

53

ปานกลาง (Fair)

52

ปานกลาง (Fair)

55

ปานกลาง (Fair)

46

ปานกลาง (Fair)

53

ปานกลาง(Fair)

50

ปานกลาง (Fair)

53

ปานกลาง (Fair)

0

48

ปานกลาง (Fair)

Wet
0

50

ปานกลาง (Fair)

Wet
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รููปที่่� 6 การวิิบััติิแบบรููปลิ่่�มมีีค่าสู
่ ูงสุุดเท่่ากัับ 25.74 เมื่่�อกำำ�หนดให้้ค่่าแรงเสีียดทานในมวลหิินเท่่ากัับ 30 และวิิเคราะห์์ข้้อมููล
รอยแตกหิินด้้วยวิิธีีสเตอริิโอเน็็ต

รููปที่่� 7 การวิิบัติ
ั แ
ิ บบล้้มคว่ำำ�� ชนิิด Direct Toppling มีีค่าสู
่ ง
ู สุุดเท่่ากับ
ั 22.22 เมื่่�อกำำ�หนดให้้ค่า่ แรงเสีียดทานในมวลหิิน เท่่ากับ
ั
30 และวิิเคราะห์์ข้้อมููลรอยแตกหิินด้้วยวิิธีีสเตอริิโอเน็็ต

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ช่องโพรง รอยแตกด้านตะวันออก

ช่องโพรง รอยแตกช่องโพรงด้านใต้

ช่องโพรง รอยแตกด้านตะวันตก

รอยแตก รอยเว้าด้านเหนือ

รููปที่่� 8 ช่่องโพรง รอยแตก รอยเว้้าของหิินปููนรอบฐานของเขาตาปูู ถ่่ายจากอากาศยานไร้้คนขัับ

รููปที่่� 9 ช่่องโพรงทางด้้านทิิศตะวัันตกมีีลัก
ั ษณะ
โค้้งมนมากกว่่าทิิศตะวัันออก

รููปที่่� 10 ช่่องโพรงทางด้้านทิิศตะวัันออก
มีีลัักษณะรููปทรงยาวเหลี่่�ยมเรขาคณิิต
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รููปที่่� 11 เส้้นที่่�เกิิดขึ้้�นจากรอยแตกตััดกัันและมีีขนาดมุุมเท
ไม่่สููง เป็็นความไม่่ต่่อเนื่่�องในมวลหิินที่่�ลดทอนเสถีียรภาพได้้
ในอนาคต
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Caves and Karst of Thailand

รูู ป ที่่� 12 ตัั ว อย่่ า งการอุุ ด ประสานในช่่ อ งรอยแตกหิิ น
เพื่่� อป้้องกัันการไหลซึึมของน้ำำ��

รููปที่่� 13 แนวทางการเสริิมสร้้างและปรัับปรุุงเสถีียรภาพลาดมวลหิินบริิเวณฐานเขาตาปูู

การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐานเขาตาปู

ทิิศตะวัันออก
Slope face=
64º/250

ทิิศใต้้
Slope face=
70º/345

ทิิศเหนืือ
Slope face=
83º/165
ทิิศตะวัันตก
Slope face=
57º/085

ด้้าน

52
55

46

53

4

5

53

1

2
3

-

50

13

14
15

50
53
48
50

RMR

6
7
8
9
10
11
12

จุด
ส�ำรวจ
ที่

-

-

-

-

-

-

-

พิสัย

-

-

-

-

-

-

-

ฐานนิยม

ระนาบ

17 - 60.35

10 - 53.35

16 - 59.35
19 - 62.35

17 - 60.5

-

14 - 57.5

44.6 - 59
47.6 - 62
12 - 59.4
14 - 61.4

พิสัย

ฐานนิิยม

Flexural Toppling
ฐานนิยม

Direct Toppling

SMR
Class
Good
Good
Normal
Good

-

-

-

-

-

-

-

64.25 Good

-

61.25 Good

ค่า
SMR
61.25
64.25
59.25
61.25

ฐานนิยม

Oblique Toppling

พิสัย
พิสัย
พิสัย
ค่่า
SMR
SMR
ค่า
SMR
Class
SMR Class
SMR Class
61.25
Normal 40 - 43.75 ไม่่ซ้ำำ��กััน Normal 40 - 65 61.25 Good
64.25
Normal 43 - 46.75 ไม่ซ�้ำกัน Normal 43 - 68 64.25 Good
V.Bad
45.5 - 63 63
N&G 53 - 60.125
Bad
47.5 - 65 65 Good 55 - 62.125
V. Bad/Bad
14
- 61.25 - 65 61.25 Good
61.25
7:6
V. Bad/Bad
17
- 64.25 - 68 64.25 Good
64.25
7:6
24.5, 32
Bad
- 63.25 - 67 63.25 Good
35
Bad
- 66.25 - 70 66.25 Good
Bad/V. Bad
18.5, 26
- 57.25 - 61 57.25 Normal
2:3
33
Bad
- 64.25 - 68 64.25 Good
-

ฐานนิยม
ค่า
SMR
44.6
47.6
20.5
29.3

ลิ่ม

ค่า SMR ในแต่ละรูปแบบการวิบัติจากข้อมูลรอยแตกหินที่วัดจากภาคสนามของแต่ละจุดส�ำรวจ

ตารางที่่� ๔ ค่่า SMR ในแต่่ละรููปแบบการวิิบััติิจากข้้อมููลรอยแตกหิินที่่�วััดจากภาคสนามของแต่่ละจุุดสำำ�รวจ
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หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว
นายศัักดา ขุุนดีี, นางสาวศริินทิิพย์์ กุุคำำ�, นางสาวเสาวภาพ อุุทััยรััตน์์
และนางสาวนิิภาพร หงษาบาล
หลุุมยุุบ (Sinkhole) หมายถึึง หลุุมหรืือแอ่่งบนแผ่่นดิินที่่�ปากหลุุมเกืือบกลม และมีี
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางราว ๒๐ เมตรถึึงกว่่า ๒๐๐ เมตร เกิิดจากน้ำำ��ละลายเอาหิินเกลืือ
หิินยิิปซััม หรืือหิินปููนที่่�อยู่่�ข้้างใต้้ออกไป ทำำ�ให้้พื้้� นดิินตอนบนยุุบลงเป็็นหลุุมใหญ่่
หากการละลายสารดัังกล่่าวเป็็นไปอย่่างกว้้างขวาง หลุุมยุุบนี้้�จะลึึกลง ๆ จนทะลุุถึึง
ทางน้ำำ�� ข้้างล่่างเกิิดเป็็นปล่่องขึ้้�นได้้ (พจนานุุกรมศััพท์์ธรณีีวิท
ิ ยา พิิ มพ์์ครั้้ง
� ที่่� 2, 2558)

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

หลุุมยุุบเป็็นธรณีีพิิบััติิภััยที่่�เกิิดขึ้้�นในภููมิิประเทศแบบ
คาสต์์ ซึ่่ง� มีีหิินรองรัับอยู่่ใ� ต้้ผิิวดิินเป็็นหิินจำำ�พวกละลายน้ำำ��ได้้
เช่่น หิินปููน หิินเกลืือ ยิิปซััม เมื่่�อหิินเกิิดการละลาย
พร้้อมทั้้�งมีีกระบวนการอื่่�นเกิิดร่่วมด้้วย เช่่น การกััดกร่่อน
การผุุพััง การชะล้้างพัังทลาย จะเร่่งให้้ชั้้�นดิินชั้้�นหิินที่่�เคยมีี
เคลื่่�อนหายออกไปจากที่่�เดิิมจนเกิิดเป็็นโพรงถ้ำำ��ใต้้ดิินขึ้้�น
แทนที่่� เมื่่�อเพดานโพรงถ้ำำ�� บางลงจนไม่่สามารถแบกรัับ
น้ำำ��หนัักพื้้�นผิิวด้้านบน ในที่่�สุุดการพัังถล่่มหรืือยุุบตััวลงสู่่�
ด้้านล่่างก็็จะเกิิดขึ้้น� และปรากฏให้้เห็็นเป็็นหลุุมกว้้างบนผิิวดิิน
หลุุมยุุบเป็็นสัณ
ั ฐานชนิิดหนึ่่�งที่่�พบได้้เป็็นปกติิในพื้้�นที่่ค� าสต์์
ซึ่่ง� มีีระบบทางน้ำำ��ไหลอยู่่ใ� ต้้ดิิน น้ำำ�ผิิ
� วดิินจะไหลซึึมลงสู่่ร� ะบบ
น้ำำ��ใต้้ดิินโดยผ่่านทางหลุุมยุุบ หลุุมยุุบมีีขนาดตั้้�งแต่่ไม่่กี่่�เมตร
จนถึึงหลายร้้อยตารางเมตร และบางครั้้ง� มีีความลึึกมากกว่่า
100 เมตร รููปร่่างหลุุมยุุบมีีลัักษณะคล้้ายชามหรืือจานรอง
แต่่ขอบด้้านข้้างเป็็นผนัังตั้้�งชััน ปากหลุุมเป็็นวงกลม หรืือ

วงรีี โดยมีีความกว้้างและความลึึกแตกต่่างกัันไปตามแต่่ละ
พื้้�นที่่� เมื่่อ� ก้้นหลุุมยุุบถููกฉาบด้้วยตะกอนดิินเหนีียวที่่�เคลื่่อ� นมา
สะสมจากพื้้�นที่่�โดยรอบจนเป็็นชั้้�นหนาสามารถป้้องกััน
การรั่่�วซึึม และหลุุมยุุบนั้้�นจะกลายเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��
ตามธรรมชาติิได้้ในที่่�สุุด โดยปกติิหลุุมยุุบจะก่่อตััวขึ้้�นช้้าๆ
จนยากต่่อการสัังเกตเห็็นการเปลี่่�ยนแปลง กรณีีเกิิดหลุุมยุุบ
แบบพัังถล่่มอย่่างฉัับพลััน ไม่่ว่่าจะเกิิดเป็็นเหตุุการณ์์
ขนาดใหญ่่หรืือเกิิดต่่อเนื่่อ� งในเขตชุุมชนเมืือง จะส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงครอบคลุุมเป็็นบริิเวณกว้้าง และสร้้างความ
เสีียหายแก่่อาคารบ้้านเรืือน เส้้นทางคมนาคม พื้้�นที่่�
เกษตรกรรม โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ อาทิิ เสาไฟฟ้้า
แรงสููง (รููปที่่� 1) รวมทั้้�งเกิิดการปนเปื้้�อนในชั้้�นน้ำำ��บาดาล
หากหลุุมยุุบเกิิดขึ้้น� มีีขนาดเล็็กหรืืออยู่่ไ� กลชุุมชน ผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้�นจะมีีระดัับความรุุนแรงน้้อยกว่่า

รููปที่่� 1 หลุุมยุุบในพื้้� นที่่�ตำำ�บลด่่านช้้าง อำำ�เภอนากลาง จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู [สทข.2 (ขอนแก่่น), 2564]
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ชนิิดของหลุุมยุุบ
1. หลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการละลาย (Dissolution
Sinkholes) ชั้้นหิินปููนหรื
�
อื หิินที่่�มีีการละลายน้ำำ�� ได้้จะถููกชะล้้าง
และพัังทลายได้้มากที่่�สุุดในบริิเวณที่่�น้ำ�สั
ำ� มั ผััสกัับพื้้�นผิิวของหิิน
การละลายอย่่างรวดเร็็วมัักเกิิดขึ้้�นโดยเฉพาะบริิเวณที่่�มีี
น้ำำ��ไหลในช่่องเปิิดที่่�มีีอยู่่�ในมวลหิิน เช่่น รอยแตก รอยแยก
รอยเลื่่�อน แนวชั้้�นหิิน และในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความผัันผวนของ

ระดัับน้ำำ��ใต้้ดิินและน้ำำ��ผิิวดิิน ปริิมาณน้ำำ��ฝนและน้ำำ�ผิิ
� วดิินที่่�
ไหลซึึมผ่่านแนวรอยแตกในหิินปููน หรืือหิินคาร์์บอเนตจะ
ชะละลายเนื้้�อหิินให้้ปนไปกัับน้ำำ��และจะถููกพััดพาออกจากพื้้�นผิิว
แล้้วค่่อยๆ ซึึมหายไปทีีละน้้อยๆ หลุุมยุุบลัักษณะนี้้จ� ะทำำ�ให้้
เกิิดหุุบเขาขนาดเล็็กหรืือพื้้�นที่่�ทรุุดตััวแบบตื้้�น (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2 แบบจำำ�ลองหลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการละลาย (Dissolution Sinkholes) (ดััดแปลงจาก Land Subsidence in the
United States, USGS)

2. หลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการทรุุดตััว (Subsidence
Sinkholes) หลุุมยุุบที่่�มักั จะค่่อยๆ พััฒนาขึ้้น� โดยที่่�ตะกอน
ที่่�ปิดิ ทัับค่่อยๆ ไหลผ่่านลงสู่่แ� นวแตกหรืือช่่องว่่างในชั้้�นหิิน
จนทำำ�ให้้ผิิวดิินค่่อยๆ มีีการยุุบตััว และพััฒนาจนกลายเป็็น
หลุุมยุุบในที่่�สุุด หลุุมยุุบชนิิดนี้้จ� ะเกิิดจากการยุุบตััวขนาดเล็็ก
และใช้้ระยะเวลานานในการขยายเป็็นหลุุมยุุบขนาดใหญ่่
ดัังนั้้�นหากขาดการสัังเกตก็็จะไม่่สามารถรู้้�ได้้ว่่า มีีการยุุบตััว
เกิิดขึ้้�นแล้้ว ลำำ�ดัับการเกิิดหลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการทรุุดตััว
มีีดัังนี้้� (รููปที่่� 3)

1) ตะกอนขนาดเม็็ดเล็็กไหลลงสู่่�ช่่องว่่างในหิินปููนที่่�
อยู่่�เบื้้�องล่่าง
2) ตะกอนที่่�ปิิดทัับด้้านบนค่่อยๆ ยุุบตััวมาแทนที่่�
ตะกอนที่่�ไหลไป
3) การละลายและตะกอนที่่�ไหลแทนที่่�จะทำำ�ให้้เห็็น
การยุุบตััวที่่�ชััดเจนมากขึ้้�นที่่�ผิิวดิิน
4) การค่่อยๆ ทรุุดตััวอย่่างช้้าๆ ก่่อให้้เกิิดหลุุมขนาดเล็็ก
ที่่�มีีความลึึกและเส้้นผ่่านศููนย์์กลางน้้อยกว่่า 1 เมตร จนถึึง
หลายเมตร

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

รููปที่่� 3 แบบจำำ�ลองหลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการทรุุดตััวของชั้้�นดิินที่่�ปิิดทัับ (Cover-Subsidence Sinkholes) (ดััดแปลงจาก Land
Subsidence in the United States, USGS)

3. หลุุ ม ยุุ บ ที่่� เ กิิ ด จากการพัั ง ถล่่ ม (Collapse
Sinkholes) การพัังถล่่มหรืือพัังทลายของชั้้�นหิินชั้้�นดิินที่่�
ปิิดทัับอยู่่อ� าจเกิิดขึ้้น� อย่่างกะทัันหันั (ในช่่วงเวลาไม่่กี่่�ชั่่ว� โมง)
และก่่อให้้เกิิดความเสีียหายรุุนแรง มัักเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ที่่�
ตะกอนปิิดทัับมีีดิินเหนีียวปะปนอยู่่จำ� ำ�นวนมาก หรืือมีีชั้้�นหิิน
ปิิดทัับอยู่่�บนช่่องโพรงถ้ำำ�� ไม่่หนา กระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น การละลาย การระบายน้ำำ�� การกััดเซาะเป็็นโพรง และ
การยุุบตััวหรืือพัังถล่่มลงสู่่โ� พรงถ้ำำ�� ใต้้พื้้นดิิน
� ก่่อให้้เกิิดหลุุม
ที่่�มีีขอบหลุุมลึึกและชััน (รููปที่่� 4)
1. ตะกอนดิินเคลื่่�อนที่่�ไปตามช่่องว่่างหรืือแนวแตก
ในหิินปููนที่่�เกิิดการชะละลายและรองรัับอยู่่�ด้้านล่่าง

2. ตะกอนดิินหรืือชั้้�นหิินปิิดทัับอยู่่�บนช่่องโพรงที่่�เกิิด
และพััฒนาขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. โพรงในหิินปููนขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นจนทำำ�ให้้ความหนา
ของตะกอนดิินหรืือเพดานชั้้�นหิินที่่�ปิิดทัับบางลง
4. ในที่่�สุุดเพดานโพรงถ้ำำ��ไม่่สามารถแบกรัับน้ำำ��หนััก
ด้้านบนได้้ จึึงเกิิดการพัังถล่่มอย่่างรวดเร็็ว ลงสู่่ช่่� องโพรงถ้ำำ��
ด้้านล่่าง กลายเป็็นหลุุมขนาดใหญ่่ลัักษณะคล้้ายปากปล่่อง
ผนัังขอบหลุุมชัันและมีีโอกาสเกิิดการพัังถล่่มซ้ำำ��ได้้อีีก

รููปที่่� 4 แบบจำำ�ลองหลุุมยุุบที่่�เกิิดจากการพัั งถล่่มของชั้้�นดิินที่่�ปิิดทัับ (Cover-collapse Sinkholes) (ดััดแปลงจาก Land
Subsidence in the United States, USGS)

หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว
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ประชาชนทั่่�วไปส่่วนใหญ่่รัับรู้้�ว่่า หลุุมยุุบเป็็นธรณีี
พิิบััติิภััยที่่�ต้้องเฝ้้าระวััง เพื่่�อไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิิน แต่่มีีเพีียงน้้อยคนที่่�รู้้�จัักหลุุมยุุบในฐานะแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คัญ
ั ของประเทศไทย ดัังเช่่น หลุุมยุุบที่่�เกิิดจาก
การพัังถล่่มในครั้้�งบรรพกาล และมีีองค์์ประกอบวััสดุุธรณีี
เป็็นหิินปููน ส่่วนใหญ่่มีีเสถีียรภาพและสามารถคงภููมิิลัักษณ์์
บางส่่วนไว้้ได้้จนถึึงยุุคปััจจุุบััน ซึ่่�งหลุุมยุุบลัักษณะเช่่นนี้้�
สามารถพบได้้ ทั้้� ง บนแผ่่นดิินและในทะเล หลายแห่่ง
กลายสภาพเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวยอดนิิยมของประเทศไทย
ดัังเช่่น ถ้ำำ��พระยานคร และปราสาทหิินพัันยอด

ที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายในถ้ำำ�� และมีีแสงอาทิิตย์์ส่่องผ่่านจากปล่่องถ้ำำ��
ลงมากระทบกัับพระที่่�นั่่�งแห่่งนี้้� (รููปที่่� 5 ก และ ข) ปล่่องถ้ำำ��
ซึ่่�งเป็็นช่่องให้้แสงผ่่านนี้้�เอง คืือ ร่่องรอยเดิิมของการเกิิด
หลุุมยุุบแบบพัังถล่่ม (Collapse Sinkhole) ที่่�หิินปููนบริิเวณ
เพดานด้้านบนของถ้ำำ��เกิิดพัังถล่่ม และเกิิดเป็็นปากปล่่อง
เหนืือโถงถ้ำำ�� และจากภาพถ่่ายดาวเทีียมสามารถมองเห็็น
ส่่วนที่่�เป็็นปากปล่่องเหนืือโถงถ้ำำ��พระยานครได้้อย่่างชััดเจน
(รููปที่่� 6) นอกจากนี้้�บริิเวณเทืือกเขาถััดจากตำำ�แหน่่งของ
ถ้ำำ�� พระยานครไปทางทิิศเหนืือ ยัังพบหลุุมยุุบที่่�เป็็นปากปล่่องถ้ำำ��
วางตััวเรีียงต่่อกัันเป็็นแนวเส้้นตรงอย่่างน้้อยไม่่ต่ำำ��กว่่า
4 - 5 หลุุม อยู่่�ในทิิศทางเกืือบเหนืือใต้้ (NNW-SSE) การ
เกิิดหลุุมยุุบลัักษณะนี้้เ� กิิดขึ้้น� บนจุุดตััดกัันระหว่่างรอยแตกหลััก
ในแนวเกืือบเหนืือใต้้และรอยแตกรองในมวลหิินปููน ก่่อให้้เกิิด
ช่่องโพรงและเส้้นทางการไหลของน้ำำ�� ใต้้ดิินขนาดใหญ่่
เมื่่อ� เพดานถ้ำำ�หิินปููน
�
บางลงจนไม่่สามารถแบกรัับน้ำำ�หนั
� กั หิิน
ด้้านบนได้้ก็จ็ ะเกิิดการพัังถล่่ม ณ จุุดตััดกัันระหว่่างรอยแตกหิิน
ซึ่่�งพบหลายตำำ�แหน่่ง แล้้วเกิิดเป็็นหลุุมยุุบแบบพัังถล่่ม
หลายหลุุมและแสดงลัักษณะเป็็นปล่่องถ้ำำ�� วางตััวเรีียงกััน
เป็็นแนวเส้้นตรงเห็็นได้้อย่่างชััดเจนบนภาพดาวเทีียม

ถ้ำำ��พระยานคร เป็็นตัวั อย่่างแหล่่งท่่องเที่่�ยวบนฝั่่�งทะเล
อ่่าวไทยที่่�มีีความสััมพัันธ์กั์ บั หลุุมยุุบบรรพกาล ถ้ำำ�� พระยานคร
ตั้้�งอยู่่�ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิเขาสามร้้อยยอด อำำ�เภอ
สามร้้อยยอด จัังหวััดประจวบคีีรีีขันธ์
ั ์ ลัักษณะทางธรณีีวิิทยา
ประกอบด้้วยหิินปููน หิินดิินดาน หิินทรายสีีเทาดำำ� มีีซาก
ดึึกดำำ�บรรพ์์ฟิิวซููลิินิิดและแบรคิิโอพอด อายุุเพอร์์เมีียน
ตอนกลาง (ประมาณ 253 ล้้านปีี) (กรมทรััพยากรธรณีี,
2551) จุุดเด่่นของถ้ำำ��พระยานครคืือ พระที่่�นั่่ง� คููหาคฤหาสน์์

ก

ข

รููปที่่� 5 (ก) ปล่่องถ้ำำ�� ที่่�เป็็นร่่องรอยเดิิมจากการเกิิดหลุุมยุุบแบบพัั งถล่่ม (Collapse Sinkhole) บางส่่วนยัังคงเหลืือเป็็นสะพาน
ธรรมชาติิ (Natural Bridge) (ข) กลายเป็็นช่่องให้้แสงผ่่านลงมายัังโถงถ้ำำ�� ได้้ (กองธรณีีวิท
ิ ยาสิ่่�งแวดล้้อม, ธัันวาคม 2562)

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

รููปที่่� 6 ภาพถ่่ายดาวเทีียมแสดงให้้เห็็นปล่่องถ้ำำ�� ของถ้ำำ�� พระยานคร (ดััดแปลงจาก Google Map)

ปราสาทหิินพัั นยอด
ลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์หิินปููนซึ่่�งเป็็นบริิเวณที่่�
มีีโอกาสเกิิดหลุุมยุุบนั้้�น ไม่่ได้้มีีเฉพาะในเทืือกเขาหิินปููนบน
แผ่่นดิินเท่่านั้้�น แต่่ยัังปรากฏบนหมู่่เ� กาะหลายแห่่งในทะเล
อ่่าวไทย อาทิิ หมู่่เ� กาะอ่่างทอง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี หมู่่เ� กาะ
ต่่างๆ ในทะเลอัันดามััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเขตอุุทยาน
แห่่งชาติิหมู่่เ� กาะเภตรา อำำ�เภอละงูู จัังหวััดสตููล นัับเป็็นตัวั อย่่าง
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางทะเลที่่�มีีชื่่�อเสีียงและพบลัักษณะของ
หลุุมยุุบบรรพกาลปรากฏอยู่่บ� นเกาะเขาใหญ่่ นั่่�นคืือ ปราสาทหิิน
พัันยอด ซึ่ง่� ประกอบด้้วยหิินปููนเนื้้�อโดโลไมต์์ ยุุคออร์์โดวิิเชีียน
(ประมาณ 485 - 444 ล้้านปีี) จััดอยู่่�ในกลุ่่�มหิินทุ่่�งสง
ชั้้�นหิินเอีียงเทไปยัังทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือจนถึึงทิิศเหนืือ
ชั้้นหิิน
� ตอนล่่างมีีความหนาอยู่่ร� ะหว่่าง 1 - 2 เมตร พบโพรง
ในมวลหิินจำำ�นวนมาก ส่่วนตอนบนประกอบด้้วยหิินปููนชั้้�น
บางกว่่าและมีีรอยแตกมาก และผลจากกระบวนการละลาย
เนื้้�อหิินปููน ก่่อให้้เกิิดหน่่อหิินลัักษณะปลายแหลมจำำ�นวนมาก
จนเป็็นที่่ม� าของคำำ�ว่่า “ปราสาทหิินพัันยอด” จากภาพถ่่าย
ดาวเทีียมซึ่่�งแสดงให้้เห็็นภาพมุุมสููงของเกาะเขาใหญ่่
หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว

ปรากฏร่่องรอยของหลุุมยุุบบรรพกาลขนาดใหญ่่รููปทรง
เหลี่่�ยมเรขาคณิิต มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลางประมาณ 150 เมตร
(รููปที่่� 7 ก) อยู่่�ทางด้้านทิิศเหนืือของจุุดสกััดเกาะเขาใหญ่่
ที่่�เป็็นจุุดบริิการนัักท่่องเที่่�ยว หลุุมยุุบเกิิดขึ้้�นบนบริิเวณ
จุุดตััดกัันระหว่่างรอยเลื่่อ� นแนวทิิศทางเหนืือ-ใต้้ (N-S) และ
แนวตะวัันออกเฉีียงเหนืือ-ตะวัันออกเฉีียงใต้้ (NE-SW)
ซึ่่�งในปััจจุุบัันพบว่่า พื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�กลายเป็็นแอ่่งน้ำำ��ท่่วมขััง
มีีป่่าชายเลนขึ้้�นปกคลุุม โดยระดัับน้ำำ�� ในแอ่่งจะขึ้้น� ลงสััมพัันธ์์
กัับระดัับน้ำำ��ทะเลด้้านนอก นอกจากหลุุมยุุบบรรพกาล
ขนาดใหญ่่ ณ ตำำ�แหน่่งนี้้แ� ล้้ว ที่่�บริิเวณจุุดเที่่�ยวชมปราสาทหิิน
พัันยอดซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่ติิ� ดกัับผาชัันริมิ ทะเลทางด้้านทิิศเหนืือของ
เกาะเขาใหญ่่ ยัังพบหลุุมยุุบบรรพกาลแบบพัังถล่่มขนาด
เล็็กกว่่า แสดงสััณฐานเป็็นห้้องโถง รููปทรงวงรีี กว้้างประมาณ
20 เมตร ล้้อมรอบด้้วยชั้้�นหิินปููนเนื้้�อโดโลไมต์์ หลุุมยุุบนี้้�
เกิิดขึ้้�นตรงจุุดตััดกัันระหว่่างรอยเลื่่�อนแนวหลัักทิิศทาง
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ-ตะวัันตกเฉีียงใต้้ (NE-SW) และ
รอยเลื่่อ� นแนวรองทิิศทางตะวััตกเฉีียงเหนืือ-ตะวัันออกเฉีียงใต้้
437

438

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

(NW-SE) และเหนืือ-ใต้้ (N-S) กระแสคลื่่นน้ำ
� ��ำ ทะเลได้้นำำ�พา
ตะกอนทรายผ่่านช่่องทางถ้ำำ��ลอดไปสะสมบนพื้้�นล่่างใน
ห้้องโถงนั้้�น ช่่วงเวลาน้ำำ��ลงสามารถพายเรืือคายััคผ่่านถ้ำำ��
ลอดทะลุุเข้้าไปยัังห้้องโถงที่่�อยู่่ด้� า้ นในได้้ หลุุมยุุบขนาดเล็็ก
ที่่�ปราสาทหิินพัันยอดนี้้� มีีอายุุน้้อยกว่่าหลุุมยุุบขนาดใหญ่่
ที่่�มีีป่่าชายเลนขึ้้�นปกคลุุม และตั้้�งอยู่่�ไม่่ไกลจากจุุดสกััด
เกาะเขาใหญ่่ อย่่างไรก็็ตาม จากเหตุุการณ์์หิินร่่วงถล่่มเมื่่อ� วัันที่่�
21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้ขอบทางด้้าน
ทิิศเหนืือของหลุุมยุุบบรรพกาลบริิเวณปราสาทหิินพัันยอดเกิิด
พัังทลาย และทางอุุทยานแห่่งชาติิหมู่่เ� กาะเภตราได้้ทำำ�การ
กัันพื้้�นที่่�ไม่่ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าเยี่่�ยมชม (รููปที่่� 7 ข และรููปที่่�
8 ก และ ข ) สาเหตุุขอบหลุุมยุุบถล่่มมีีหลายสาเหตุุประกอบกััน
อาทิิ มวลหิินปููนมีีรอยแตก รอยเลื่่�อน และช่่องโพรงถ้ำำ��

จำำ�นวนมากจึึงขาดความแข็็งแรง ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ง� ติิดทะเลใกล้้
ช่่องแคบอัันเป็็นเขตน้ำำ��ลึกึ และมีีกระแสน้ำำ��คลื่่น� ลมถาโถมเข้้า
ปะทะอย่่างรุุนแรง โดยเฉพาะช่่วงฤดููมรสุุมตะวัันตกเฉีียงใต้้
เหตุุการณ์์นี้ไ้� ด้้บ่่งชี้้ว่่� า หลุุมยุุบที่่�ได้้เกิิดขึ้้น� แล้้วในครั้้ง� บรรพกาล
ก็็สามารถเกิิดการพัังถล่่มขึ้้นซ้ำ
� �ำ� ได้้เช่่นกััน โดยเฉพาะบริิเวณ
ขอบด้้านข้้างของหลุุมยุุบ หากมีีปััจจัยั ต่่างๆ มากระตุ้้�น ดัังนั้้�น
การสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้� แ ก่่ทุุกภาคส่่วนถึึ ง ธรณีีพิิบัั ติิ
ทุุกประเภท ไม่่เพีียงแต่่เฉพาะหลุุมยุุบ ยัังรวมถึึงการสร้้าง
องค์์ความรู้้� โดยเฉพาะความปลอดภััยในแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ธรรมชาติิประเภทคาสต์์หิินปููนของประเทศ จึึงเป็็นภารกิิจ
สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งที่่�กรมทรััพยากรธรณีีควรเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคตอัันใกล้้

ข

ก

รููปที่่� 7 ก ภาพถ่่ายดาวเทีียมของเกาะเขาใหญ่่ที่่�มีีปราสาทหิินพัั นยอดและหลุุมยุุบบรรพกาล ข ปราสาทหิินพัั นยอดหลัังเกิิด
เหตุุการณ์์หิินร่่วงถล่่ม (กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม, 2564)

แนวทางมาตรการจััดการแหล่่งท่่องเที่่�ยว
1. ตรวจสอบคุุณภาพหิินและเสถีียรภาพของชั้้�นหิิน
รองรัับในพื้้�นที่่�ท่่องเที่่�ยว

4. เฝ้้าระวัังและติิดตามการพัังทลายหรืือการยุุบตััว
เพิ่่�มขึ้้�นของหลุุมยุุบ

2. ลดการรบกวนพื้้�นดิินโดยไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการสั่่น� สะเทืือน
อย่่างรุุนแรง

5. กำำ�หนดช่่วงเวลาตามฤดููกาลในการท่่องเที่่�ยวใน

3. กัันเขตพื้้�นที่่�และกำำ�หนดการใช้้ประโยชน์์ได้้เฉพาะ
กิิจกรรมบางประเภท

พื้้�นที่่�

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำ�และอุบัติภัยจากถ้ำ�

ก

ข

รููปที่่� 8 ก ภาพมุุมสููงจากอากาศยานไร้้คนขัับของจุุดท่่องเที่่�ยวปราสาทหิินพัั นยอด หลัังเกิิดเหตุุการณ์์หิินร่่วงถล่่ม
(กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม, 2564) ข ทะเลใน (ลููกศรชี้้�) หลุุมยุุบบรรพกาลในทะเลอ่่าวไทย ที่่�เกาะแม่่เกาะ หมู่่�เกาะอ่่างทอง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว
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ดอยนางนอน (ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน) ตำ�บลโป่งผา อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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๓

วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำ�งาน การศึกษาค้นคว้า
่ วข้องในสาขาต่าง ๆ
ของผู้เกีย
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แนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�
เพื่ อการท่องเที่ยว
ของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช
นายชลธร ชำำ�นาญคิิด

แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��ในพื้้� นที่่�รัับผิิดชอบของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัั นธุ์์�พืืช อยู่่�ในความ
รัับผิิดชอบของ ๒ หน่่วยงานหลััก ได้้แก่่ สำำ�นัักอุุทยานแห่่งชาติิ และสำำ�นัักอนุุรัักษ์์สััตว์์ป่่า
สำำ�หรัับในบทความนี้้�จะมุ่่�งเน้้นเฉพาะถ้ำำ��ที่่�เกิิดขึ้้�นในเทืือกเขาหิินปููนที่่�มีีลัักษณะภููมิิประเทศและระบบนิิเวศ
ที่่�สวยงาม แปลกตา มีีถ้ำำ��เป็็นจำำ�นวนมากที่่�ได้้รัับการพัั ฒนาให้้เป็็นถ้ำำ��เพื่่� อการท่่องเที่่�ยว
ในการบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่� อการท่่องเที่่�ยวให้้เป็็นไปตามหลัักวิิชาการของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัั นธุ์์�พืืช ได้้มีีการดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�

การบริหารจัดการ

ประติมากรรมถ้ำ� ถ้ำ�พระธาตุ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

นัับตั้้�งแต่่มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิอุุทยาน
แห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในช่่วงแรก ๆ ราวปีี พ.ศ. ๒๕๐๔
- ๒๕๓๗ ช่่วงนั้้�นจะมุ่่�งเน้้นการสำำ�รวจพื้้นที่่
� ป่� า่ เพื่่�อประกาศ
ให้้เป็็นพื้�้นที่่�คุ้้�มครอง (Protected Area) ตามกฎหมาย
ในรููปแบบของอุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า และ
เขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า เพื่่�อคุ้้�มครอง ดููแล ฟื้้�นฟูู รัักษาพื้้�นที่่�
เพื่่�อคุ้้�มครองรัักษาฐานความหลากหลายทางธรรมชาติิไว้้ให้้
คงอยู่่� โดยมีีการพััฒนากิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว นัันทนาการ
โดยใช้้โปรแกรมสื่่�อความหมายธรรมชาติิที่่�เหมาะสม
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวได้้มีีการประกาศพื้้�นที่่�ธรรมชาติิ
ที่่�มีีถ้ำำ��และภููมิิประเทศเขาหิินปููนเป็็นจุุดเด่่น ให้้เป็็นพื้้�นที่่�
คุ้้�มครอง อาทิิ อุุทยานแห่่งชาติิเขาสามร้้อยยอด จัังหวััด
ประจวบคีีรีขัี นธ์์
ั อุุทยานแห่่งชาติิน้ำ�หน
ำ� าว จัังหวััดเพชรบููรณ์์
อุุทยานแห่่งชาติิเฉลิิมรััตนโกสิินทร์์ จัังหวััดกาญจนบุุรีี
อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ ไ ทรโยค จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี อุุ ท ยาน
แห่่งชาติิเอราวััณ จัังหวััดกาญจนบุุรีี อุุทยานแห่่งชาติิ
หมู่่�เกาะอ่่างทอง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี อุุทยานแห่่งชาติิ

ประติมากรรมถ้ำ� ถ้ำ�ธารลอด อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

อ่่าวพัังงา จัังหวััดพังั งา อุุทยานแห่่งชาติิหาดเจ้้าไหม จัังหวััดตรังั
อุุทยานแห่่งชาติิตะรุุเตา จัังหวััดสตูลู เขตรัักษาพัันธุ์์สั� ตว์์ป่
ั า่
ลุ่่�มน้ำำ��ปาย จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าดอย
เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นต้้น แต่่อย่่างไรก็็ตาม เรื่่�อง
การบริิหารจััดการ การพััฒนาถ้ำำ�� และภููมิิประเทศเขาหิินปููน
ในยุุคแรก ต้้องอาศััยประสบการณ์์ของหััวหน้้าพื้้นที่่
� คุ้� ้�มครอง
การจััดการถ้ำำ�� และภููมิิประเทศเขาหิินปููน เพื่่�อการ
ท่่องเที่่�ยวและศึึกษาธรรมชาติิอย่า่ งจริิงจัังตามหลัักวิิชาการ
เป็็นที่่ย� อมรัับกัันว่า่ มีีผู้้�บุุกเบิิกอยู่่� ๒ ท่่าน ได้้แก่่ Mr. John Spies
นัักสำำ�รวจถ้ำำ�ช
� าวออสเตรเลีีย ได้้นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการ
เรื่่�อง “ถ้ำำ�� อาณาจัักรมหััศจรรย์์ใต้้พิิภพ” และนายเสรีี
เวชชบุุษกร ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการสื่่�อความหมายในอุุทยาน
แห่่งชาติิ ได้้เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มนำำ�เอาแนวความคิิดหลัักวิิชาการ
ด้้านถ้ำำ��วิิทยามาใช้้ในการจััดการพื้้�นที่่�ถ้ำ�ำ� และภููมิิประเทศ
เขาหิินปููนในอุุทยานแห่่งชาติิ

แนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�เพื่ อการท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช
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ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีี อุุทยานแห่่งชาติิไทย สำำ�นััก
อุุทยานแห่่งชาติิได้้รวบรวม เรีียบเรีียง ค้้นคว้้า และ
จััดทำำ�เอกสารเผยแพร่่ทางวิิชาการ ชื่่อ� คู่่�มืืออุุทยานแห่่งชาติิ
ลำำ�ดัับที่่� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่่�อง “การจััดการถ้ำำ�� เพื่่�อการ
ท่่องเที่่ย� วในอุุทยานแห่่งชาติิ” สำำ�หรับั ให้้เจ้้าหน้้าที่่�อุทุ ยาน
แห่่งชาติิและผู้้�สนใจใช้้เป็็นแนวทางการวางแผนพััฒนาถ้ำำ��
และภููมิปิ ระเทศเขาหิินปูนู ให้้เป็็นไปตามหลัักวิิชาการต่่อไป

Mr. John Spies

นายเสรี เวชชบุษกร

ผู้บุกเบิกการสำ�รวจจัดการถ้ำ�และภูมิประเทศเขาหินปูน
ในอุทยานแห่งชาติ

และเมื่่�อวัันที่่� ๒๓ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็็นต้้นมา
นัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นใหม่่อีีกครั้้�งที่่�ทำำ�ให้้หลายหน่่วยงานต่่าง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการถ้ำำ��และภููมิิประเทศเขาหิินปููน
ย้้อนกลัับไปเหตุุการณ์์เมื่่�อวัันที่่� ๒๓ มิิถุุนายน พ.ศ.
๒๕๖๑ นัักฟุุตบอลเยาวชนทีีม “หมููป่า่ ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่”�
จำำ�นวน ๑๒ คน และผู้้�ช่่วยโค้้ช ๑ คน ได้้เข้้าไปในถ้ำำ�ห
� ลวง
-ขุุนน้ำ�น
ำ� างนอนในตอนเย็็น โดยไม่่ได้้แจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ดููแล คืือ วนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำ�น
ำ� างนอนทราบ
การเข้้าถ้ำำ��ไปในช่่วงเย็็น และเดิินเข้้าไปลึึกมาก ซึ่่�งใน
ขณะเดีียวกัันภายนอกถ้ำำ��เป็็นช่ว่ งที่่�มีพี ายุุฝนรุุนแรง ทำำ�ให้้เกิิด
น้ำำ�ป่
� ่าไหลเข้้าไปในถ้ำำ��จนตััดขาดเส้้นทาง นัักฟุุตบอลทั้้�ง
๑๓ คนจึึงติิดอยู่่�ในถ้ำำ��ลึึก เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของปฏิิบััติิการ
กู้้�ภััย ภารกิิจค้้นหา และช่่วยเหลืือที่่�ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภายใน
ประเทศและต่่างประเทศให้้ความสนใจเข้้ามาช่่วยเหลืือ
จนประสบความสำำ�เร็็จในครั้้�งนั้้�น นัับเป็็นการกระตุ้้�นให้้
ทุุกภาคส่่วนกลัับมาสนใจในการบริิหารจััดการถ้ำำ��และ
ภููมิิประเทศเขาหิินปููนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
ในส่่วนของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์พืืช
์�
ต้้องยอมรัับว่่า บทบาทของนายจงคล้้าย วรพงศธร ซึ่่�ง
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองอธิิบดีีในขณะนั้้�น มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการ
ผลัักดัันให้้การบริิหารจััดการถ้ำำ��และภููมิิประเทศเขาหิินปููน
กลัับมามีีบทบาทและความสำำ�คััญมากขึ้้�นจนถึึงปััจจุุบััน
หลัักการจััดการถ้ำำ��และภููมิิประเทศ
เขาหิินปููนในพื้้� นที่่�ป่า่ อนุุรัักษ์์

ปกนอกและปกในของคู่มืออุทยานแห่งชาติ
ลำ�ดับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
่ ง การจัดการถ้ำ�เพื่ อการท่องเทีย
่ วในอุทยานแห่งชาติ
เรือ

หลัักพื้้น� ฐานขั้้�นต้น้ ควรจััดการพื้้นที่่
� ถ้ำ� �ำ� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน ต่่อเนื่่�อง และสมดุุล
รวมถึึ ง การลดผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากการเข้้ า ไป
ใช้้ถ้ำ�ำ� ให้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ ทั้้�งนี้้�เพราะการเกิิดถ้ำำ��มีีการ
พััฒนาที่่�อาศััยช่่วงเวลาที่่�ยาวนานมาก หากถููกกระทบแล้้ว
ยากที่่�จะกลัับคืืนสภาพเดิิมหรืืออาจต้้องใช้้เวลานานมาก
ในการฟื้้�นฟููให้้กลัับมาสู่่�สภาพเดิิม ในหลัักการแล้้ว การ
จััดการภายในถ้ำำ��ที่่�ดีีที่่�สุุดคืือ การปล่่อยให้้ถ้ำำ��อยู่่�ในสภาพ
ที่่�เป็็นธรรมชาติิที่่�สุุด ไม่่ควรมีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
ภายในถ้ำำ�� ในถ้ำำ�� บางแห่่งที่่�มีคี วามเปราะบางสููง ย่่อมได้้รัับ
ผลกระทบที่่�เกิิดจากการท่่องเที่่�ยวได้้ง่่าย ดัังนั้้�นจะต้้องมีี
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ความเข้้มงวดมาก โดยอาจต้้องมีีผู้้�นำำ�เที่่�ยว เพื่่�อช่่วย
ควบคุุม หรืืออาจมีีการสร้้างประตููปิิดปากถ้ำำ�� หรืือบางห้้อง
โถงถ้ำำ�� รวมถึึงระบบการอนุุญาตให้้เข้้าถ้ำำ��ได้้เฉพาะบางพื้้นที่่
� �
บางบริิเวณ สำำ�หรับั ถ้ำำ�ที่่
� มี� คี วามเปราะบางน้้อยกว่่า สามารถ
ส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวได้้ โดยจะต้้อง
มีีมาตรการจััดการที่่�เหมาะสม เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิด
จากการท่่องเที่่�ยว โดยได้้กำำ�หนดแนวทางในการอนุุรักั ษ์์ถ้ำำ��
และภููมิิประเทศเขาหิินปููนไว้้ดัังนี้้�
(1) การวางแผนการจััดการถ้ำำ��และภููมิิประเทศ
เขาหิินปููนก่่อนที่่�จะมีีการพััฒนาโถง จะต้้องมีีการศึึกษา
และวางแผนการพััฒนาเสีียก่่อน โดยคำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืน
และความสมดุุลของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิบทของวััฒนธรรมและเศรษฐกิิจ โดยมีีการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีก่่อนดำำ�เนิินการ
(2) การอนุุรัักษ์์ถ้ำ��ำ จะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
อนุุรัักษ์์ตััวถ้ำำ�� ระบบนิิเวศที่่�ถ้ำำ��ตั้้�งอยู่่� (ป่่าหลัังคาถ้ำำ��) และ
ระบบพื้้นที่่
� ต้� นน้ำ
้ ��ำ ลุ่่�มน้ำำ�� ทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ในระบบถ้ำำ��นั้้น� ๆ ควบคู่่�
กัันไป ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องมีีส่ว่ นร่่วมในการป้้องกััน
ผลกระทบและลดความเสี่่�ยงจากการใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ��และ
พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��นั้้�นด้้วย
(3) การพััฒนา การก่่อสร้้างใดๆ หรืือการใช้้
ประโยชน์์ใดๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อถ้ำำ�� และภููมิิประเทศ
เขาหิินปููน ทั้้�งในพื้้�นที่่�เขาหิินปููนและพื้้�นที่่�โดยรอบ เช่่น การ
ทำำ�เหมืืองแร่่ การก่่อสร้้างเขื่่�อน ถนน จะต้้องพิิจารณาให้้
รอบคอบ จะต้้องก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณค่่าของถ้ำำ��และ
ภููมิิประเทศเขาหิินปููนให้้น้้อยที่่�สุุด
(4) ให้้คงไว้้ หรืือรัักษาไว้้ ซึ่่�งกระบวนการทาง
ธรรมชาติิที่่มี� ต่ี อ่ ถ้ำำ�� เช่่น ระบบอุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา บรรยากาศ
อุุณหภููมิิ และความชื้้�น รวมถึึงป้้องกัันสภาพธรรมชาติิ เช่่น
รููปลัักษณ์์ ประติิมากรรมถ้ำำ�� สภาพทางวััฒนธรรม เช่่น
โบราณคดีี สิ่่ง� ของหลัักฐานทางวััฒนธรรม และประวััติศิ าสตร์์
ของถ้ำำ��

มากมาย ควรติิดตามคุุณภาพทั้้�งน้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ��ใต้้ดิิน
ทั้้�งปริิมาณน้ำำ�� และคุุณภาพน้ำำ��อย่า่ งสม่ำำ�� เสมอ โดยเฉพาะการ
ใช้้สารเคมีี สารพิิษในบริิเวณพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��ที่่�ไหลลงถ้ำำ��
(6) การจััดการถ้ำำ��และภููมิปิ ระเทศเขาหิินปููน ต้้องมีี
เป้้าหมายในการอนุุรักั ษ์์เพื่่�อรักั ษาการไหลเวีียนในธรรมชาติิ
วััฏจัักรของอากาศ วััฏจัักรของน้ำำ�� ให้้มีีความสมดุุล การ
กระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการรบกวนสมดุุลในพื้้นที่่
� ถ้ำ� �ำ� ไม่่สมควรให้้มีกี าร
กระทำำ� อาทิิ การนำำ�น้ำ��ำ จากถ้ำำ��โดยตรงไปใช้้ การเก็็บขี้้ค้� า้ งคาว
การเก็็บรัังนกนางแอ่่นกินรั
ิ งั รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงระบบ
การหมุุนเวีียนอากาศตามธรรมชาติิ
(7) มุ่่�งเน้้นการอนุุรักั ษ์์ ป้้องกัันรัักษาให้้ระบบนิิเวศ
ป่่าเขาหิินปููน คงความสมบููรณ์์ หากมีีความเสื่่�อมโทรมจาก
การบุุกรุุกแผ้้วถางป่่า ไฟป่่าหรืือดิินถล่ม่ ให้้ดำำ�เนิินการฟื้้นฟู
� ู
ให้้กลัับมาสมบููรณ์์ดัังเดิิมโดยเร็็ว
(8) การพััฒนาถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว ต้้องมีีการ
วางแผนอย่่างรอบคอบ ควรฟื้้�นฟููถ้ำำ��ที่่�เสีียหายตามความ
เหมาะสม แทนที่่� จ ะเปิิ ด ถ้ำำ�� ใหม่่ ๆ เพื่่� อ การท่่ อ งเที่่� ย ว
ในการพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก เช่่น ถนน ที่่�จอดรถ
สิ่่�งก่่อสร้้าง ห้้องสุุขา ที่่�ทิ้้�งขยะ ควรอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่เกิิดการ
รบกวนได้้ง่่าย หรืือเกิิดมลภาวะของน้ำำ�� ใต้้ดิิน โดยมีีการ
กำำ�หนดเขตการจััดการ (Zoning) เพื่่�อให้้การพััฒนากิิจกรรม
ต่่างๆ ในพื้้�นที่่�สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่�
รวมทั้้�งควรมีีการจััดทำำ�การวางผัังบริิเวณ (Site Plan) ให้้
เหมาะสมกัับศัักยภาพของถ้ำำ�นั้้
� น� ๆ รวมถึึงการกำำ�หนดจำำ�นวน
นัักท่่องเที่่�ยว กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวนัันทนาการ การเข้้าไป
เยี่่�ยมชมหรืือศึึกษาธรรมชาติิ และกำำ�หนดมาตรการในการ
บริิหารจััดการที่่�เหมาะสม
(9) ควรจัั ด ทำำ� ฐานข้้ อ มูู ล ถ้ำำ�� และภูู มิิ ป ระเทศ
เขาหิินปููน และสร้้างเครืือข่่ายการมีีส่่วนร่่วม ตลอดจน
จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ��ต่า่ งๆ เพื่่�อให้้มีกี ารพััฒนาดููแล
รัักษาถ้ำำ�� ประเภทต่่างๆ ให้้เหมาะสมตามศัักยภาพของถ้ำำ�นั้้
� น� ๆ

(5) มลพิิษที่ม�่ ากัับน้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ��ใต้้ดินิ สามารถ
ส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศของภููมิปิ ระเทศเขาหิินปูนู ได้้อย่า่ ง
แนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�เพื่ อการท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช
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การแบ่่งประเภทถ้ำำ��ในพื้้� นที่่�อนุุรัักษ์์
การแบ่ ง ประเภทถ้ำ � เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
พื้นที่ ศักยภาพ และประเภทการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น
ในประเทศไทยมีถ้ำ�ที่ใช้เป็นวัดอยู่จำ�นวนมาก ในขณะที่
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ไม่มีถ้ำ�
ประเภทนี้ หรือถ้ำ�ที่ถูกใช้เพื่อการศาสนา ยกเว้นในเรื่อง
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น การปรับปรุงรูปแบบการแบ่งกลุมถ้
่ �ำ
ที่เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมของประเทศไทยจึงมีความ
จำ�เป็นเป็นอย่างมาก
สำ�หรับถ้ำ�ในอุทยานแห่งชาติของไทยยังไม่ได้มีการ
สำ�รวจและจัดจำ�แนกประเภท รวมถึงการประเมินคุณค่า
ความสำ�คัญเพื่อการจัดการไว้แต่อย่างใด แต่จากสถานะ
ของถ้ำ�ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีกฎหมายรองรับในเรื่อง
การคุ้มครองรักษาไว้ ทำ�ให้มีการใช้ประโยชน์ได้ทางอ้อม
เพียงประการเดียว และสามารถจำ�แนกการใช้ประโยชน์ได้
เป็น 2 ส่วน คือ 1) เพื่อการท่องเที่ยว และ 2) เพื่อศึกษา
ไว้
วิจยั เรียนรู้ ซึ่งจากหลักเกณฑ์ทป่ี ระเทศต่างๆ ได้ก�หนด
ำ
ข้างต้นสามารถนำ�มาประยุกต์เพื่อกำ�หนดกลุม่ หรือประเภท
ถ้ำ�ในอุทยานแห่งชาติไทยในเบื้องต้นได้ เป็น 3 ประเภทหลัก
คือ
1. ถ้ำำ��ที่่�เปิิดให้้สาธารณชนเข้้าชม
(Public Access Caves)
1.1 ถ้ำ�เพื่อการผจญภัย (Adventure Caves or
Eco-tourism Caves)
1.2 ถ้ำ�เพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Caves or
Show Caves)
	ซึ่งในบางถ้ำ� บางห้องโถง อาจจะมีพระพุทธรูปหรือ
ศาสนสถานตั้งอยู่ โดยทั่วไปเรียกว่า “ถ้ำ�พระ”
2. ถ้ำำ��ที่่�ใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะด้้าน
(Special Purpose Caves)
2.1 ถ้ำ�ที่ใช้สำ�หรับการอ้างอิงในการศึกษาและ
การวิจัย (Reference Caves)
2.2 ถ้ำ � ที่มี คุ ณค่ า ในทางธรรมชาติ ห รือทาง
วัฒนธรรม (Cave of Special Natural and/or Culture)
ที่ควรเก็บรักษาไว้

2.3 ถ้ำ�ที่มีอันตราย (Dangerous Caves) ไม่
อนุญาตให้เข้าไป
3. ถ้ำำ��ป่่าและกลุ่่�มอื่่�นที่่�ไม่่สามารถจำำ�แนกได้้
(Other Caves)
3.1 ถ้ำ�ป่า หรือถ้ำ�ทีไ่ ม่มกี ารสำ�รวจ (Wild Caves)
3.2 ถ้ำ�ที่ไม่สามารถจำ�แนกได้ (Unclassified
Caves)

ประติมากรรมถ้ำ� ถ้ำ�แก้วโกมล วนอุทยานถ้ำ�แก้วโกมล

ในการพิจารณาว่าถ้ำ�แต่ละถ้ำ�เป็นถ้ำ�ประเภทใดนั้น
จะต้องพิจารณาในภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากถ้ำ�บางแห่ง
อาจจะจัดเป็นประเภทเดียว เช่น ถ้ำ�แก้วโกมล จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน จัดเป็นถ้�ำ เพื่อการท่องเทีย่ ว (Tourism Caves
or Show Caves) ซึ่งได้มกี ารพัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว แต่ในบางถ้ำ� เช่น กรณีถ้ำ�หลวง
จังหวัดเชียงราย จะต้องพิจารณาเป็นส่วนๆ ได้แก่ บริเวณ
ปากถ้ำ�หลวงและห้องโถงถ้ำ�ห้องที่ 1 สามารถจัดให้เป็น
ประเภทโถงถ้ำ � เพื่อการท่ อ งเที่ ย วได้ แต่ โ ถงถ้ำ �ด้ า นใน
ลึกเข้าไป อาจจะพัฒนาให้เป็นถ้�ำ เพื่อการผจญภัย (Adventure
Caves) แต่ห้องโถงด้านในบางห้องที่จำ�เป็นต้องกั้นไว้
เพื่อการศึกษาวิจัยและการอ้างอิงเปรียบเทียบทางวิชาการ
หรือบางส่วนของถ้ำ�ที่มหี นถ
ิ ล่มหรือน้ำ�ท่วมอยูเ่ สมอ อาจจะ
ถือว่าเป็นโถงถ้ำ�ที่อันตราย ในส่วนนั้นจะถือว่าเป็นโถงถ้ำ�
ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน

การบริหารจัดการ

ดังนั้นในการจำ�แนกประเภทถ้ำ�แต่ละถ้ำ� จำ�เป็นต้อง
ทำ�การสำ�รวจ ศึกษา และวางแผนการจัดการถ้ำ� ก่อนที่
จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวถ้ำ� และจะต้องกำ�หนดมาตรการ
ควบคุ ม การเข้ า ถ้ำ � ให้ สอดค ล้ อ งกั บ สภาพถ้ำ � แต่ ล ะถ้ำ � ที่
แตกต่างกัน ซึ่งอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าที่
และมาตรการในการบริหารจัดการ
การจััดการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
ในอุุทยานแห่่งชาติิ
จากการสำ�รวจเบื้องต้นพบว่า ถ้ำ�ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระจาย
อยูท่ ว่ั ประเทศ นับเป็นจำ�นวนมาก แต่จะมีเพียงไม่กร่ี อ้ ยถ้ำ�
ที่มีการพัฒนาและเปิดให้เป็นถ้ำ�เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งใน
แต่ ล ะถ้ำ � จะมี ก ารจำ � กั ด การเข้ า ชมและมาตรการในการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของถ้ำ�
ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเข้าไปเที่ยวชมถ้ำ�ที่ใดจะต้องหาข้อมูล
เตรียมตัวล่วงหน้า

4. การจัดการผู้นำ�เที่ยว นักสื่อความหมายถ้ำ�
5. การควบคุมการเข้าถ้ำ� และระบบการอนุญาตให้
เข้าถ้ำ�
6. ข้อควรปฏิบตั ิในการเข้าถ้ำ�
7. การเตรียมตัวก่อนเข้าถ้ำ�
8. การทำ�ความสะอาดและฟื้นฟูถ้ำ�จากผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวถ้ำ�
9. การพัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวกในการท่องเทีย่ วถ้ำ�
10. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และการบริหารจัดการท่องเที่ยวถ้ำ�
11. การจัดการด้านความปลอดภัยในการท่องเทีย่ วถ้ำ�
12. กำ�หนดแนวทาง มาตรการในการลดผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวถ้ำ�
13. การติดตาม ประเมินผล และวางแผนการบริหาร
จัดการถ้ำ�

ประติมากรรมถ้ำ� ถ้ำ�เกล็ดแก้ว ขอนแก่น

ถ้ำ�เพื่อการท่องเที่ยวจะมีการพัฒนาสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก และมีนกั สื่อความหมาย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
และคำ � แนะนำ � ในการท่ อ งเที่ ย วถ้ำ � ผู้ ที่ม าท่ อ งเที่ ย วถ้ำ �
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ชอบความลึกลับ
การผจญภั ย มี ค วามประทั บ ใจในความงดงามน่ า
อัศจรรย์ของถ้ำ� และเนื่องจากถ้ำ�เป็นทรัพยากรที่มีความ
เปราะบางสู ง เป็ น แหล่ ง น้ำ � และเป็ น ที่อ ยู่ อ าศั ย ของ
สิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากภายนอกถ้ำ� และยังมีสิ่งมีชีวิต
เฉพาะถิ่นอกี มากมายทีย่ งั ไม่ถกู ค้นพบ จึงมีความสำ�คญ
ั ทีจ่ ะ
ระมัดระวังในการพัฒนา รวมถึงการจัดการนักท่องเทีย่ วและ
การท่องเที่ยวในถ้ำ� ประเด็นสำ�คัญในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวถ้ำ�ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. การกำ�หนดขีดความสามารถในการรองรับการ
ท่องเที่ยวภายในถ้ำ�
2. การกำ�หนดเขตการใช้ประโยชน์การท่องเที่ยว
ภายในถ้ำ�
3. การให้ ป ระสบการณ์ และความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในการท่องเที่ยวถ้ำ�
แนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�เพื่ อการท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช
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บทสรุุป
พื้นที่ภู มิ ป ระเทศเขาหิ น ปู น และถ้ำ � เป็ น พื้นที่ พิ เ ศษ
มี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ การจัดการที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับปั จ จั ย ภายนอกถ้ำ � ที่ ก ว้ า งขวาง การที่ จ ะเป็ น
นักท่องเทีย่ วถ้ำ�ที่ดใี นรูปแบบการอนุรกั ษ์ถ้ำ�นั้น มีกฎพื้นฐาน
ง่ายๆ 3 ประการ ดังนี้
• ไม่่นำำ�สิ่่�งใดออกไป นอกจากภาพถ่่าย
• ไม่่ทิ้้�งสิ่่�งใดไว้้ นอกจากรอยเท้้า
• ไม่่ฆ่่าสิ่่ง� ใด นอกจากเวลา
ไม่น�ส
ำ งิ่ ใดออกไปจากพื้นที่นอกจากภาพถ่าย คือ ควร
ปล่อยสิ่งของนั้นๆ ไว้ท่เี ดิม หินงอก หินย้อย ไข่มุกถ้ำ� และ
หินรูปต่าง ๆ จะดูสวยงามเมื่ออยูใ่ นสภาพธรรมชาติดงั้ เดิม
จะไร้ ค่ า เมื่อถู ก นำ �ออ กจากถ้ำ � ดั ง นั้น จึ ง ควรเลิ ก การ
นำ�สิ่งของออกจากถ้ำ� หม้อดินเผา ซากสัตว์ เป็นสิ่งที่
น่าสนใจ แต่จะเป็นประโยชน์กับนักวิจัย จึงควรเก็บเอาไว้
เพื่อวิจยั ต่อไป นอกจากนี้ ไม่ควรเคลื่อนย้ายวัตถโุ บราณคดี
เพราะตำ�แหน่งการวางสิ่งเหล่านี้มีความหมาย และเป็น
ประโยชน์มากสำ�หรับนักโบราณคดี การเก็บตัวอย่างสัตว์
เป็นสิ่งจำ�เป็น แต่ต้องทำ�อย่างระมัดระวัง เก็บไปให้น้อย
ที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ การท่องเที่ยวภายในถ้ำ�ที่ดีควรนำ�สิ่งของ
ออกไปได้เพียงรูปถ่าย ภาพวาด ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เป็น
อันตรายต่อถ้ำ�จะมีก็แต่เพียงแสงแฟลชจากการถ่ายภาพ
ซึ่งจะเป็นการรบกวนค้างคาวที่อาศัยอยูใ่ นถ้ำ� ดังนั้น จงึ ควร
หลีกเลี่ยงการใช้แฟลช
ไม่ทงิ้ สิง่ ใดไว้ นอกจากรอยเท้า (Leave Nothing but
Footprints) เศษอาหารสามารถก่อให้เกิดการรบกวนสมดุล
ภายในถ้ำ� สารพิษจากแบตเตอรี่ และคาร์ไบด์ (ขี้เถ้าจาก
แก๊สตดิ ไฟ) เป็นอนต
ั รายต่อสตั ว์ถึงตายได้ การสูบบุหรี่ การ
ก่อกองไฟ เป็นการรบกวนค้างคาว การกินอาหาร ควรนำ�
เศษอาหารออกจากถ้ำ� ถ่านไฟฉาย และขีเ้ ถ้า ควรนำ�ออกไป
ทิ้งภายนอกหรือที่บ้าน ในถ้ำ�ท่องเที่ยว (Show Caves)
มีสิ่งที่ควรคำ�นึงคือ การทำ�ทางเข้าชม ทางเดินเท้า การติด
หลอดไฟ ต้องคิดว่าควรใช้วัสดุอะไรที่ดีที่สุด ใช้ที่ไหนและ
ใช้อย่างไร รอยเท้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรเดินด้วย
ความระมัดระวัง ตะกอนหินและขี้คา้ งคาวมีผลต่อสงิ่ มีชวี ติ

อื่น ๆ ในถ้ำ�จึงควรป้องกันการเข้าขุด ค้น เก็บ ไม่ให้ท�ำ ลาย
สภาพแวดล้อม ไม่ควรเดินบนหินงอกแบบน้ำ�ตก (Flowstone)
ด้วยรองเท้าที่สกปรก หากต้องเดินควรถอดรองเท้าออก
และควรเดินให้เป็นแนวซ้ำ�รอยเท้ากัน
ไม่ท�ำ ลาย/ฆ่าสิ่งใดนอกจากเวลา (Kill Nothing but
Times) เป็นสิ่งที่มีความหมายที่ดี เราจะไม่ฆ่าสัตว์หรือ
พืชที่อยู่ในถ้ำ� ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ค้างคาว
ขับถ่ายมูลออกมาเพื่อเป็นอาหารให้กบั สิง่ มีชวี ตอื่น
ิ ๆ ทำ�ให้
นิเวศวิทยาของถ้ำ�ครบวงจร หากค้างคาวถูกรบกวนจะ
ทำ�ให้ระบบนิเวศของถ้ำ�เสียหายได้ ดังนั้นจึงไม่ควรตะโกน
ตบมือ ส่องไฟ ใช้แฟลช สูบบุหรี่ ก่อไฟ ใกล้กับรังของนก
และที่นอนของค้างคาว ทัง้ นีเ้ พราะค้างคาวมักจะเลือกที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุณหภูมิ
ความชื้นและระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หากความ
สมดุลของถ้ำ�ถกู รบกวนจากการท่องเทีย่ วก็สง่ ผลให้คา้ งคาว
หนีไปจากถ้ำ� เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ทำ�ให้หินงอกหินย้อยตายและแห้ง หินจะงอกต่อเมื่อสภาพ
ทางเคมีเหมาะสม ถ้าสภาพแวดล้อมถกู รบกวนจะทำ�ให้หนิ
ต่าง ๆ หยุดการเจริญเติบโต ไขมันจากมือคนจะทำ�ให้ผลึก
ของแคลไซต์ไม่สามารถติดกัน ทำ�ให้หินไม่งอกต่อ และจะ
ทำ�ให้หินนั้นมีสภาพบอบบาง ง่ายต่อการแตกหักได้
ลำ�ธารที่ไหลผ่านถ้ำ�เป็นบ้านสำ�หรับสัตว์ภายในถ้ำ�
มลพิษทางน้ำ�จะทำ�ลายสิ่งมีชีวิตในถ้ำ� ดังนั้น การอนุรักษ์
ต้นน้ำ�และสภาพภูมิประเทศหินปูนเหนือถ้ำ�เป็นสิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติ สายน้ำ�เล็ก ๆ ที่มีมลพิษอาจทำ�ให้ถ้ำ�เสียได้พอกับ
สายน้ำ�ใหญ่ ควรระมัดระวังการใช้น้ำ�จากบ่อน้ำ�พุ เพราะจะ
ำ ามลำ�ธารเบื้องล่างได้ ประการ
ทำ�ให้เกิดมลพิษต่อคนใช้น้�ต
สุดท้ายมนุษย์เข้าไปในถ้ำ�จัดได้ว่าก่อกวนสภาพแวดล้อม
เพราะความร้อนจากร่างกายและลมหายใจจะเปลีย่ นคุณภาพ
ทางเคมีของอากาศ ดังนั้น จึงไม่ควรอาศัยอยู่ในถ้ำ�นาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพักแรมภายในถ้ำ�จะทำ�ลายถ้ำ�ได้มาก

การบริหารจัดการ

เอกสารประกอบการเรียนรู้
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การประเมินคุณค่า

ระบบฐานข้อมูลและแนวทาง
การบริหารจัดการถ้ำ�ของกรมป่าไม้
นางสาวรััตนา ลัักขณาวรกุุล

ถ้ำำ��และระบบนิิเวศโดยรอบถืือเป็็นระบบนิิเวศและทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อมวลมนุุษยชาติิ
เนื่่�องจากเป็็น ๑) ถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�คััญของพืื ชและสััตว์์หายาก หรืือใกล้้สููญพัั นธุ์์� ๒) พื้้� นที่่�ที่่�มีีลัักษณะ
ภููมิิประเทศและลัักษณะธรณีีวิิทยาเด่่น ตลอดจนมีีแร่่ธาตุุหายาก ๓) พื้้� นที่่�ที่�่มีีความสำำ�คััญต่่อการศึึกษา
ธรณีีวิิทยา ธรณีีสััณฐาน และสาขาอื่่�น ๆ ๔) พื้้� นที่่�ที่่�มีีความสำำ�คััญทางวััฒนธรรม โบราณคดีี เรื่่�องราว
ก่่อนประวััติิศาสตร์์และประวััติิศาสตร์์ ๕) พื้้� นที่่�ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับศาสนาและความเชื่่�อ ๖) พื้้� นที่่�ที่่�มีี
ความเหมาะสมต่่อการเกษตรและอุุตสาหกรรม ๗) ประตููสู่่�ความเข้้าใจในเรื่่�องระบบอุุทกวิิทยาภููมิิภาค
๘) แหล่่งสำำ�คััญและประโยชน์์ทางด้้านเศรษฐกิิจ เช่่น แร่่ธาตุุ รัังนก มููลค้้างคาว และ ๙) เป็็นแหล่่งที่่�มีี
ทััศนีียภาพที่่�สวยงามและชวนให้้ค้้นหา เหมาะต่่อการพัั ฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว

การบริหารจัดการ

จากความสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์ใน
พื้้�นที่่�เขาหิินปููนและถ้ำำ��อย่่างหลากหลาย โดยส่่วนใหญ่่ขาด
พื้้�นฐานของความเข้้าใจและความรู้้�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และระบบ
นิิเวศถ้ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อถ้ำำ��และระบบนิิเวศโดยรวม
เป็็นอย่่างมาก จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการกำำ�หนดแนวทางใน
การบริิหารจััดการที่่�ได้้มาตรฐาน เนื่่�องจาก 1) ถ้ำำ�� และพื้้�นที่่�
เขาหิินปููนเป็็นระบบนิิเวศที่่�เปราะบางและมีีโอกาสในการ
ถููกทำำ�ลายได้้ง่า่ ยจากการใช้้ประโยชน์์ที่่�ไม่่เหมาะสม จึึงต้้อง
มีีการควบคุุมการเข้้าใช้้ประโยชน์์อย่่างเหมาะสม 2) ความ
ปลอดภััย ถ้ำำ��ที่่�เป็็นธรรมชาติิดั้้�งเดิิมย่่อมมีีอัันตราย หาก
ไม่่มีีประสบการณ์์เพีียงพอ บางถ้ำำ��มีีน้ำำ��ท่่วมในฤดููฝนซึ่่�งไม่่
สามารถเข้้าชมได้้ และนอกจากนี้้� ถ้ำำ��ยัังมีีปััจจััยคุุกคาม
ทั้้�งภายนอกและภายในที่่�หลากหลาย คืือ
• ปััจจััยคุุกคามภายใน เป็็นปััจจััยที่่�เกิิดจากการ
ประกอบกิิจกรรมภายในถ้ำำ�� รวมถึึงการพัังทลายทาง
กายภาพ ผลกระทบ และการทำำ�ลายส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
การกระทำำ�ของผู้้�มาเที่่�ยวชมและนัักสำำ�รวจถ้ำำ��

อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศเขาหิินปููน โดยให้้ความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องของความเสี่่�ยง ข้้อควรปฏิิบััติิ ผลกระทบที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�น และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการกำำ�หนดนโยบาย
การใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ภููมิิประเทศเขาหิินปููนที่่�ชััดเจน
กรมป่่าไม้้ในฐานะหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบในการบริิหาร
จััดการพื้้นที่่
� ป่� า่ ไม้้ และป่่าสงวนแห่่งชาติิ ซึ่่ง� เป็็นพื้นที่่
้� ที่่� มี� ถ้ำี ำ��
อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของถ้ำำ�� และ
ระบบนิิเวศโดยรอบ ตลอดจนเพื่่�อเป็็นการสนองตอบต่่อ
นโยบายของรััฐบาลในเรื่่อ� งของการจััดการถ้ำำ��ของประเทศไทย
ให้้ ไ ด้้ ม าตรฐาน จึึงได้้ จัั ดทำำ� ระบบบัั นทึึ ก และจัั ด การ
ฐานข้้อมูลู ถ้ำำ�� การประเมิินคุณค่
ุ า่ การกำำ�หนดประเภทถ้ำำ�� และ
กำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ในพื้้นที่่
� รั� บั ผิิดชอบของ
กรมป่่าไม้้ เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้ใช้้เป็็นแนวทาง
ในการวางแผน การดำำ�เนิินการและบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่�อ
ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องสููงสุุด โดยไม่่ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบหรืือก่่อให้้เกิิดผลกระทบน้้อยที่่�สุดต่
ุ อ่ ถ้ำำ��และระบบ
นิิเวศโดยรอบ ตามรายละเอีียดโดยสรุุปดัังนี้้�

• ปััจจััยคุุกคามภายนอก และการจััดการ ปััจจุุบัันมีี
การประกอบกิิจกรรมภายนอกถ้ำำ��ที่่มี� คี วามหลากหลาย
ที่่�สามารถก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อม
และลัักษณะทางกายภาพ เช่่น
การเปลี่่ย� นแปลงลัักษณะทางกายภาพด้้วยการทำำ�เหมืือง
การเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะทางเคมีีของน้ำำ�� ใต้้ดิินที่่�เกิิดจาก
การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าในพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��ลำำ�ธาร การเปลี่่�ยนแปลง
หรืือปรัับปรุุงโครงสร้้างของทางเดิินน้ำำ��
การนำำ�แร่่ออกไปจากพื้้�นที่่� การทิ้้�งขยะหรืือสิ่่�งของ
บริิเวณปากถ้ำำ��หรืือลงไปในโพรงถ้ำำ�� การเก็็บวััสดุุไว้้ในถ้ำำ��
การเก็็บตััวอย่่างทางธรณีีวิทิ ยา การก่่อสร้า้ งต่่างๆ เช่่น ถนน
สายเคเบิิล การวางท่่อ การเปลี่่�ยนแปลงระบบอุุทกวิิทยา
เช่่น การระบายน้ำำ��บนพื้้นดิ
� นิ การขุุดเจาะน้ำำ�� การชลประทาน
ดัังนั้้�น ในการจััดการจึึงควรมีีการดำำ�เนิินการในลัักษณะ
เป็็ น การให้้ ก ารเรีี ย นรู้้�ในเรื่่� อ งความสัั มพัั นธ์์ ของถ้ำำ�ต่
� ่อ
สภาพแวดล้้อม หรืือการเปลี่่ย� นไปของถ้ำำ�� เมื่่�อมีีการใช้้ประโยชน์์
ในพื้้นที่่
� ดั� งั กล่่าว โดยการเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อต่า่ งๆ จััดทำำ�คู่่�มืือการ

ถ้ำ�ธารน้ำ�ลอด ตำ�บลนาสัก อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร

การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�ของกรมป่าไม้
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ระบบการบัันทึึกและ
จััดการฐานข้้อมููลถ้ำำ��
ระบบการบัันทึกึ และจััดการฐานข้้อมูลู ถ้ำำ�� จำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้อง
มีีการพััฒนาขึ้้น� เพื่่�อช่ว่ ยในการวางแผนการบริิหารจััดการถ้ำำ��
ช่่วยในการติิดตามการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพแวดล้้อมในถ้ำำ��
และการจััดเตรีียมและดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการใช้้ประโยชน์์
จากพื้้นที่่
� ถ้ำ� ำ��ในด้้านต่่างๆ นอกจากนี้้� ยัังช่่วยการวางแผนใน
เรื่่�องของการฟื้้นฟู
� ู บำำ�รุุงรัักษา และพััฒนาถ้ำำ�� กรมป่่าไม้้ได้้
ออกแบบการบัันทึกึ และจััดระบบฐานข้้อมูลู ถ้ำำ�� โดยแบ่่งเป็็น
• ข้้อมููลการสำำ�รวจถ้ำำ�� ประกอบด้้วยอย่่างน้้อยข้้อมููล
ต่่อไปนี้้�: ชื่่�อถ้ำำ�� พิิกััด/ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง แผนที่่�ถ้ำำ�� ข้้อมููลทั่่�วไป/
ความเป็็ นม า ลัั ก ษณะทางถ้ำำ�� และธรณีี วิิ ท ยา รวมถึึ ง
สภาพแวดล้้อมของระบบนิิเวศโดยรอบ ความกว้้าง ยาว และสููง
จำำ�นวนโถงถ้ำำ�� สถานภาพของถ้ำำ�� ประติิมากรรมถ้ำำ�� สิ่่�งมีีชีวิี ติ
ในถ้ำำ�� ระบบอุุทกวิิทยา โบราณคดีี วััฒนธรรม ซากดึึกดำำ�บรรพ์์
สภาพอากาศและการไหลเวีี ย นอากาศในถ้ำำ�� ปริิ ม าณ
มููลค้้างคาว และอื่่�นๆ ที่่�จำำ�เป็็นในการเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐาน
• ข้้อมููลการจััดการถ้ำำ�� ประกอบด้้วยอย่่างน้้อยข้้อมูลู
ต่่อไปนี้้�: ประเภทและศัักยภาพความเปราะบาง/ความเสี่่�ยง
ความปลอดภััย ลัักษณะการเข้้าถึึงทั้้�งภายนอกและภายในถ้ำำ��
ข้้อจำำ�กัดั ในการจััดการ การวางแผน การแบ่่งเขตการจััดการ
การจำำ�กััดจำำ�นวนการเข้้าถึึง ระบบการส่่องสว่่าง ระดัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ในถ้ำำ�� ระดัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
ระบบอุุทกวิิทยา และการวางผัังในการพััฒนาสิ่่ง� อำำ�นวยความ
สะดวก และรููปแบบสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่�ควรมีี ข้้อมูลู เพื่่�อ
การสื่่�อความหมาย และการเรีียนรู้้� หน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�
จััดการถ้ำำ�� (กรณีีที่่มี� กี ารดำำ�เนิินการไปแล้้ว) จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
กิิ จ กรรม และจำำ�น วนผู้้� ใ ช้้ ป ระโยชน์์พื้้� นที่่� ถ้ำ�ำ� ทั้้� ง ด้้ า น
การเกษตรและอุุตสาหกรรม และอื่่�นๆ ที่่�จำำ�เป็็น
• ข้้อมููลการติิดตามผลกระทบและการบำำ�รุุงรัักษา
ประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย:
1) สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกในเรื่่อ� งของรููปแบบ อายุุการ
ใช้้งาน วััสดุทีุ่่ ใ� ช้้ ระยะเวลาในการใช้้งาน 2) รููปแบบ ความถี่่�
และความหนาแน่่นในการใช้้งาน 3) การตรวจติิดตาม
ผลกระทบก่่อนและหลัังการใช้้ประโยชน์์ของแต่่ละกิิจกรรม

4) ติิดตั้ง้� กล้้องวงจรปิิดหรืือการบัันทึกึ ภาพเพื่่�อศึกึ ษาติิดตาม
ผลกระทบต่่อทรััพยากร (กรณีีที่่ส� ามารถดำำ�เนิินการได้้หรืือมีี
งบประมาณเพีียงพอ) 5) แผนการฟื้้นฟู
� แู ละบำำ�รุงุ รัักษา เป็็นต้น้
หลัักเกณฑ์์เพื่่� อประเมิินคุุณค่่า
ความสำำ�คััญของถ้ำำ��
ก่่อนการจััดการหรืือพััฒนาถ้ำำ�� ควรจะต้้องมีีการพิิจารณา
เพื่่�อจััดระดัับความสำำ�คััญของถ้ำำ�� ในเบื้้�องต้้น ซึ่่�งจะสามารถ
พิิจารณาได้้จากลัักษณะทางกายภาพ ลัักษณะทางธรณีีวิทิ ยา
ลัักษณะเด่่นทางชีีวภาพ คุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์และ
โบราณคดีี ถ้ำำ�ที่่
� มี� คี วามสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� จะต้้องมีีลักั ษณะสำำ�คัญ
ั
มากในหนึ่่�ง หรืือสอง หรืือมากกว่่าตามหลัักเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
• ด้้านธรณีีวิิทยา จะมีีความหลากหลายและซัับซ้้อน
ของเรื่่�องราวทางธรณีีวิิทยา เช่่น ลัักษณะทางธรณีี หรืือ
แร่่ธาตุุที่่�มีีความโดดเด่่นและ/หรืือเปราะบาง หรืือแสดงให้้
เห็็นถึึงกระบวนการเกิิด ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการศึึกษา
วิิจััย รููปแบบของการเกิิดถ้ำำ�� การตกตะกอน หรืือการใช้้
รููปลัักษณะที่่�เกิิดขึ้้น� เพื่่�อประเมิินเหตุุการณ์์ที่่เ� คยเกิิดในอดีีต
การศึึกษาลำำ�ดับั ชั้้นหิ
� นิ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ที่่�มีศัี กั ยภาพในการเป็็น
ข้้อมููลในการศึึกษาวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์
• ธรณีีสััณฐาน รวมถึึงรููปแบบความสััมพัันธ์์ของ
การจััดลำำ�ดับั เหตุุการณ์์ในอดีีต หรืือตััวอย่่างทางธรณีีวิทิ ยา
ที่่�สามารถบ่่งบอกอายุุ และชนิิดของตะกอนที่่�มีคี วามหลากหลาย
และขั้้�นตอนของการเกิิดแร่่ทุุติิยภููมิิหรืือประติิมากรรมถ้ำำ��
• อุุทกศาสตร์์ ถ้ำำ��เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบอุุทกวิิทยา
หรืือการกัักเก็็บน้ำำ��ที่่�สำำ�คััญของสิ่่�งมีีชีีวิิต โดยเฉพาะมนุุษย์์
ในการพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��มาใช้้ประโยชน์์ อุุทกวิิทยาในถ้ำำ��
จะเป็็นเรื่่�องปริิมาณการปรากฏของน้ำำ�� ลำำ�ธารใต้้ดิิน หรืือ
ทะเลสาบ โครงข่่ายทางน้ำำ�� และความเข้้าใจในเรื่่�องระบบ
ส่่งน้ำำ��ต่่างๆ ในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
• ชีีววิิทยา ถ้ำำ��เป็็นที่่อยู่่�อ
� าศััยตลอดปีีหรืือเฉพาะฤดููกาล
ของสิ่่�งมีีชีีวิิต หรืือสััตว์์ หรืือชนิิดพัันธุ์์� หรืือชนิิดพัันธุ์์�ย่่อย
ของพืืช และสััตว์์พื้้�นถิ่่�นในถ้ำำ�� ซึ่่�งมีีความเปราะบางต่่อการ
ถููกรบกวนและมีีสภาวะใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� การปรากฏของสััตว์์หายาก

การบริหารจัดการ

และสััตว์์ใกล้้สููญพัันธุ์์� โครงสร้้างสายใยอาหารที่่�ไม่่ปกติิ
หรืือเป็็นพื้้�นที่่�หลัักในการสืืบพัันธุ์์�ของค้้างคาว รวมถึึง
มีีศัักยภาพในการวิิจััยในอนาคต
• โบราณคดีีและวััฒนธรรม ถ้ำำ��ที่่�มีีคุุณสมบััติิทาง
ด้้านประวััติิศาสตร์์ และหรืือทางวััฒนธรรม หรืือโบราณคดีี
เช่่น ปริิมาณความหลากหลายของวััตถุุ ลัักษณะความลึึก
ชั้้� นต ะกอน บทบาทของถ้ำำ�ต่
� ่ อวิิ วัั ฒ นาการในยุุ คก่่ อน
ประวััติิศาสตร์์ของภููมิิภาค ความสำำ�คััญทางวััฒนธรรม
หรืือกิิจกรรมทางศาสนา ตััวอย่่างของประวััติิการใช้้ถ้ำำ�� เช่่น
การทำำ�เหมืืองแร่่ การจััดการน้ำำ�� ความเชื่่�อ และจิิตวิิญญาณ
ของชุุมชนท้้องถิ่่�น
• ภููมิกิ ายภาพ เป็็นเรื่่อ� งของคุุณค่า่ ของความเป็็นพื้นที่่
้� �
สัันโดษหรืือป่่าเปลี่่�ยว หรืือเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
ใกล้้กับั สาธารณููปโภคหรืือสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เช่่น
ถนน ไฟฟ้้า เป็็นต้้น โอกาสด้้านนัันทนาการ และความ
สามารถในการเข้้าถึึงของคนกลุ่่�มใหญ่่

การวางแผนการจััดการถ้ำำ��
การวางแผนการจััดการถ้ำำ�� และพื้้�นที่่�เขาหิินปููนที่่�มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพจะต้้ อ งพิิ จ ารณาให้้ สมดุุ ล ระหว่่ า งคุุ ณค่่ า
ในทุุกด้้านคืือ เศรษฐกิิจ วิิทยาศาสตร์์ และมนุุษย์์ในเรื่่อ� งของ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นและการเมืือง ดัังนั้้�น การจััดทำำ�แผนการ
จััดการจึึงเป็็นกระบวนการวางแผนที่่�ประกอบด้้วยขั้้�นตอน
การดำำ�เนิินงานหลายขั้้�นตอนต่่อเนื่่�องกััน ในแต่่ละขั้้�นตอน
จะประกอบด้้วยกิิจกรรมย่่อยหลายอย่่างที่่�เชื่่อม
� โยงกััน และ
จะต้้องมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในเบื้้�องต้้น
กรมป่่าไม้้ได้้กำำ�หนดกรอบในการวางแผนการจััดการถ้ำำ��
ประกอบด้้วยอย่่างน้้อย 4 ปััจจััย และแต่่ละปััจจััยจะมีี
รายละเอีียดแยกย่่อยออกไปได้้อีีก ดัังนี้้�

◆

• สถานภาพในปััจจุุบัันและแนวโน้้มในอนาคตที่่�ยััง
ไม่่มีีแผนการจััดการ
• ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงด้้านต่่างๆ จาก
สภาพธรรมชาติิ
• โอกาสและข้้อจำำ�กััดในการจััดการ/การพััฒนา
• นโยบายและแผนพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• สุุนทรีียภาพ ปริิมาณ คุุณภาพ ความหลากหลาย
และระดัับของการอนุุรัักษ์์ประติิมากรรมถ้ำำ�� ความยิ่่�งใหญ่่
ของทััศนีียภาพของถ้ำำ��
• นัันทนาการ ความยาวและลึึกของถ้ำำ�� ความหลากหลาย
ของโอกาสในการเกิิดกิิจกรรมนัันทนาการ ความสามารถ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดกิจิ กรรมนัันทนาการและคุุณค่า่ ทางทััศนีียภาพ
• การศึึกษาและวิิทยาศาสตร์์ ถ้ำำ��ที่่�เปิิดโอกาสให้้มีี
การใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการศึึกษาวิิจัยั ทั้้�งสาขาวิิทยาศาสตร์์ และ
สาขาอื่่�นๆ หรืือถ้ำำ��ที่่�มีีลัักษณะดั้้�งเดิิม ไม่่พบหลัักฐานของ
การรบกวนของมนุุษย์์ หรืือมีีผลกระทบเกิิดขึ้้�น

สภาพทั่่�วไปของถ้ำำ��

◆

การพัั ฒนาในอนาคตของถ้ำำ��

• คุุณค่่าความสำำ�คััญของถ้ำำ��
• บทบาทของถ้ำำ��

◆

การประเมิิ นคุุ ณค่่ า และระดัั บ ความสำำ�คัั ญ ของถ้ำำ��
กรมป่่าไม้้จะกำำ�หนดเกณฑ์์การให้้คะแนนในแต่่ละปััจจััย และ
น้ำำ��หนัักความสำำ�คััญของแต่่ละปััจจััยเพื่่�อใช้้ในการประเมิิน
คุุณค่่าของถ้ำำ��

การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�ของกรมป่าไม้

กรอบการจััดการถ้ำำ��

•
•
•
•

วััตถุุประสงค์์ในการจััดการ
เป้้าหมายในการจััดการ
กลวิิธีีในการจััดการ
เขตพื้้�นที่่�การจััดการ

453

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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◆

แผนการจััดการถ้ำำ�� 

• แผนการจััดการพื้้�นที่่�ตามเขตการจััดการ
• การออกแบบสภาพภููมิิทััศน์์และสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวก
• แผนการจััดการทรััพยากรในถ้ำำ��และระบบนิิเวศของถ้ำำ��
• แผนการจััดการเกี่่�ยวกัับการใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ��และ
ภููมิิประเทศเขาหิินปููน
• แผนการบริิหารจััดการองค์์กร
การกำำ�หนดเขตการจััดการพื้้� นที่่�
ก่่อนการพััฒนาถ้ำำ�� จะต้้องมีีการกำำ�หนดเขตการจััดการ
พื้้�นที่่�หรืือเขตการใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อให้้การพััฒนากิิจกรรม
ต่่างๆ ในพื้้�นที่่�สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่� และ
สอดคล้้องกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
ประเภทต่่างๆ ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยอนุุรัักษ์์ทรััพยากรและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีคุุณค่่าแล้้วยัังช่่วยยกระดัับคุุณค่่าของพื้้�นที่่�
ช่่ ว ยป้้ อ งกัั น การรบกวนระหว่่ า งกิิ จ กรรมที่่� มีี ลัั ก ษณะ
แตกต่่างกัันในด้้านต่่างๆ เช่่น เสีียง มุุมมอง กลิ่่�น และความ
เป็็นส่่วนตััว ยิ่่�งกว่่านั้้�น การกำำ�หนดเขตการจััดการยัังมีี
ส่่วนช่่วยเพิ่่�มความสะดวกในการบริิหารและการควบคุุมการ
จััดให้้มีสิ่่ี ง� บริิการต่่างๆ ได้้อย่า่ งสอดคล้้องกัับความต้้องการ
เพิ่่�มความสะดวกในการเข้้าถึึง โดยทั่่�วไปแล้้ว ถ้ำำ��ซึ่่�งปกติิ
เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของภููเขาที่่�อยู่่�ในพื้้นที่่
� คุ้� ้�มครอง ป่่าสงวนแห่่งชาติิ
ป่่าไม้้ หรืือเป็็นที่่�สาธารณสมบััติิ ส่่วนใหญ่่จึึงเป็็นพื้้�นที่่�
ธรรมชาติิ ดัังนั้้�นหลัักของการแบ่่งเขตบริิเวณธรรมชาติิคืือ
การสงวนรัักษาไว้้ซึ่่�งสภาพเดิิมของบริิเวณดัังกล่่าวไว้้ให้้
มากที่่�สุดุ โดยยอมให้้ประชาชนได้้เข้้าไปใช้้พื้นที่่
้� เ� พื่่�อการพัักผ่่อน
และศึึกษาหาความรู้้�ได้้อย่่างมีีขอบเขตชััดเจน กรมป่่าไม้้
ได้้กำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�ออกเป็็น 3 พื้้�นที่่� คืือ
1. พื้้�นที่่�เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ หมายถึึง พื้้�นที่่�ที่่�มีีลัักษณะ
ธรรมชาติิเด่่นและสำำ�คัญ
ั มีีทรััพยากรทางธรรมชาติิที่่เ� ปราะบาง
เสีียหายได้้ง่่าย จึึงควรได้้รัับการอนุุรัักษ์์ให้้คงอยู่่�ในสภาพ
ใกล้้เคีียงกัับสภาพแวดล้้อมดั้้ง� เดิิมมากที่่�สุดุ ในขณะเดีียวกััน
ยัังเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�สนใจเข้้ามาศึึกษาอย่่างมีี
เงื่่�อนไข เช่่น กำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้ามาเข้้ารัับฟัังการบรรยายสรุุป

เกี่่�ยวกัับคุุณค่า่ ความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ�� ข้้อควรปฏิิบัติั เิ มื่่�อเข้้าไป
ในถ้ำำ�� และให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�ทางเมื่่�อเข้้าไปในถ้ำำ��
๒. พื้้นที่่
� เ� พื่่�อการพััฒนา พื้้นที่่
� ป� ระเภทนี้้�จำำ�แนกขึ้้น� เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงาน
ในแหล่่งท่่องเที่่�ยวและอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อประโยชน์์ในการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
คล่่องตััวของเจ้้าหน้้าที่่� พื้้�นที่่�ในบริิเวณนี้้�จะต้้องทนต่่อ
การดััดแปลงธรรมชาติิและการใช้้ประโยชน์์ จึึงควรอยู่่�ในพื้้นที่่
� �
ที่่�มีธี รรมชาติิสำำ�คัญ
ั น้้อยหรืือไม่่มีหลั
ี กั ฐานทางโบราณคดีีอยู่่�
และเป็็นพื้�้นที่่�เพื่่�อการพััฒนาเป็็นเขตบริิการแก่่ผู้้�เข้้ามา
ท่่องเที่่�ยว ตััวอย่่างกิิจกรรมคืือ ที่่�ทำำ�การแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ศููนย์์การติิดต่่อสื่่�อสาร หน่่วยรัักษาความปลอดภััย ศููนย์์
บริิการซ่่อมและบำำ�รุงุ รัักษา บ้้านพัักอาศััย และอื่่น� ๆ ที่่�จำำ�เป็็น
แก่่การปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่� ศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยว
ห้้องสุุขา ลานจอดรถ ระบบการสื่่�อความหมายธรรมชาติิ
ทางเดิินศึึกษาธรรมชาติิ ที่่�นั่่�งพัักผ่่อน สำำ�หรัับผู้้�เข้้ามา
ท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น
๓. พื้้นที่่
� แ� นวกัันชนระหว่่างการอนุุรักั ษ์์กัับการพััฒนา เป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�เป็็นแนวเชื่่�อมต่่อระหว่่างเขตอนุุรัักษ์์กัับเขตพื้้�นที่่�
เพื่่�อการพััฒนา จึึงกำำ�หนดให้้เป็็นจุุดควบคุุมการเข้้าออก
ระหว่่างเขตพื้้นที่่
� ทั้้� ง� สอง การพััฒนาใดๆ สามารถกระทำำ�ได้้
เท่่าที่่�จำำ�เป็็นเท่่านั้้�น เช่่น ป้้อมรัักษาความปลอดภััยของ
เจ้้าหน้้าที่่� ศาลาพัักผ่่อน และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ตามความเหมาะสม ป้้ายสื่่�อความหมาย ป้้ายเตืือน เป็็นต้น้
แนวคิิดพื้้� นฐานและหลัักการ
จััดการถ้ำำ��เพื่่� อเข้้าสู่่�มาตรฐาน
หลัั ก การหรืือแนวคิิ ดพื้้� น ฐานในการจัั ด การถ้ำำ��ที่่�
กรมป่่าไม้้จะดำำ�เนิินการจะต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานต่่อไปนี้้�
1. การจััดการถ้ำำ��ควรจะสามารถรัักษาสภาพดั้้�งเดิิม
ของถ้ำำ��ไว้้ ควรจะเป็็นการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำ��ทั้้
ำ �งหมดและ
จะต้้องเป็็นความร่่วมมืือของทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการป้้องกััน
ผลกระทบ และลดความเสี่่ย� งจากการใช้้ประโยชน์์ของพื้้นที่่
� ถ้ำ� ำ��

การบริหารจัดการ

2. คงไว้้ หรืือรัักษาไว้้ซึ่่�งขบวนการทางธรรมชาติิ
ที่่มีีต่
� อ่ ถ้ำำ�� เช่่น ระบบอุุทกวิิทยา ระบบการไหลและหมุุนเวีียน
ของอากาศ/สภาพอากาศ ชีีววิิทยา และการละลาย
3. คงไว้้ หรืื อ รัั ก ษาไว้้ ซึ่่� ง สภาพแวดล้้ อ มทาง
ธรรมชาติิของถ้ำำ�� เช่่น บรรยากาศ อุุณหภููมิิ และความชื้้�น
4. ป้้องกัันสภาพธรรมชาติิของถ้ำำ�� เช่่น ตะกอน
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ สิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ�� สภาพ
ทางวัั ฒ นธรรม เช่่ น โบราณคดีี แ ละสิ่่� ง ของหลัั ก ฐาน
ทางวััฒนธรรม ประวััติิศาสตร์์ถ้ำำ��
5. ลดผลกระทบให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ ป้้องกัันการเสื่่�อมสภาพ
ฟื้้นฟู
� ู และช่่วยบรรเทา ลดอัันตรายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
6. การจััดการที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดประโยชน์์ ทางด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคม
7. การจััดการในพื้้�นที่่ถ้ำ� ำ��และภููมิปิ ระเทศเขาหิินปููน
ควรจะพััฒนาให้้สอดรัับกัับทรััพยากร ไม่่ใช่่เป็็นการจััดการ
หรืือพััฒนาที่่�สอดรัับกัับผู้้�เข้้ามาใช้้ประโยชน์์
8. การสร้้างสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกและการพััฒนาใดๆ
จะต้้ อ งคำำ�นึึ ง ถึึ ง ความอ่่ อน ไหวและความเปราะบาง
ของสภาพแวดล้้อมของถ้ำำ��และภููมิปิ ระเทศเขาหิินปูนู ระบบ
อุุทกวิิทยา โดยเฉพาะการพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เช่่น ถนน ที่่�จอดรถ อาคารต่่างๆ ห้้องสุุขา ที่่�ทิ้้�งขยะ ที่่�เก็็บ
สารเคมีี และเชื้้อ� เพลิิง ควรจะอยู่่�ในพื้้นที่่
� ที่่� ไ� ม่่เกิิดการรบกวน
ได้้ง่่าย หรืือเกิิดมลภาวะของน้ำำ�� ใต้้ดิินในพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศ
เขาหิินปูนู ไม่่ควรมีีการพััฒนาใดๆ บนพื้้นที่่
� ที่่� มี� ถ้ำี ำ��อยู่่�ใต้้ดินิ
หรืือเป็็นหลัังคาถ้ำำ��
9. การวางแผนการใช้้พื้้น� ที่่เ� พื่่อ� การท่่องเที่่ย� วและอื่่น� ๆ
จำำ� เป็็ น จะต้้ อ งทราบถึึ ง ระบบถ้ำำ�� และระบบอุุ ท กธรณีี
ก่่อนการดำำ�เนิินการ และเป็็นการวางแผนการจััดการ
ในระยะยาว

10. เน้้นการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่อ� งระบบถ้ำำ��
และระบบนิิเวศเขาหิินปููนให้้แก่่ชุุมชน นัักท่่องเที่่�ยว และ
ประชาชนทั่่�วไป และเน้้นการสร้้างความรู้้�ในเรื่่�องการอาศััย
ในพื้้นที่่
� ถ้ำ� �ำ� และระบบนิิเวศเขาหิินปูนู แก่่ประชาชนในพื้้นที่่
� นั้้� น�
11. พััฒนาศัักยภาพ และองค์์ความรู้้� ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ในการบริิหารจััดการอย่่างต่่อเนื่่�อง
12. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่�
ในการอนุุรัักษ์์และจััดการพื้้�นที่่�ถ้ำ�ำ�
13. การจััดการผู้้�มาเยืือน/นัักท่่องเที่่�ยว จะต้้อง
มีีการจำำ�กััดจำำ�นวนตามประเภทของการพััฒนาถ้ำำ��
14. ระบบส่่องสว่่างภายในถ้ำำ�� เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นในเรื่่อ� ง
ของมาตรฐานความปลอดภััยของผู้้�มาเยืือน/นัักท่่องเที่่�ยว
แต่่ต้้องสร้้างมลภาวะและผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อม
ในถ้ำำ��และมลภาวะทางสายตาให้้น้้อยที่่�สุุด
15. ระบบการเข้้าถึึงถ้ำำ�� หรืือภููมิิประเทศเขาหิินปููน
และการบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกจะต้้องมีีการ
วางแผนในการดำำ�เนิินการ กรณีีภายในถ้ำำ�� หากเป็็นไปได้้
และมีีต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการสููงควรจะจััดทำำ�เป็็นทางเดิิน
ยกระดัับ
16. ระบบการจััดการของเสีีย น้ำำ��เสีีย เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
ในการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� และการตั้้�งอยู่่�ของชุุมชน
ในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
17. การเลืือกพื้้�นที่่� การจะพััฒนาถ้ำำ��หรืือไม่่ หรืือ
ใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบใด ควรจะต้้องมีีการประเมิินอย่า่ งน้้อย
ในข้้อต่่อไปนี้้�

การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�ของกรมป่าไม้

• ประเมิินว่่าถ้ำำ��มีีความเหมาะสมในการทำำ�อะไร
• ที่่�ตั้ง้� ซึ่่ง� จะมีีความสำำ�คัญ
ั สำำ�หรับั ถ้ำำ��ที่่ใ� ห้้สาธารณชน
เข้้าถึึง
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• ระดัับพลัังงาน ถ้ำำ��ที่่�มีีระดัับพลัังงานต่ำำ�� จะมีีความ
เสี่่�ยงสููงต่่อการท่่องเที่่�ยว ถ้ำำ�ที่่
� �มีีพลัังงานสููงจะ
เหมาะสมกว่่า
• มีีการบููรณะ และปรัับปรุุงทางเข้้าเดิิมใหม่่ ก่่อนจะ
มีีการพััฒนาทางเข้้าใหม่่
แนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของ
กรมป่่าไม้้
เป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์
1) เป้้าหมาย
• เพื่่� อ คุ้้�มครองคุุ ณค่่ า ที่่� เ ป็็ นลัั ก ษณะพิิ เ ศษของ
ทรััพยากรธรรมชาติิ ธรณีีวิิทยา โบราณคดีีและ
ประวััติิศาสตร์์ของประเทศไว้้
• เพื่่�อรัักษาขบวนการทางระบบนิิเวศธรรมชาติิและ
ลัักษณะทััศนีียภาพที่่�เป็็นธรรมชาติิสวยงามของถ้ำำ��
และพื้้�นที่่�ภููมิิประเทศเขาหิินปููน
• เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจให้้แก่่สาธารณชน
และสนัับสนุุนเพื่่�อคุ้้�มครองมรดกทางธรรมชาติิและ
ประวััติิศาสตร์์
• เพื่่�อส่่งเสริิมให้้สาธารณชนได้้รัับความสนุุกสนาน
เพลิิดเพลิินจากการประกอบกิิจกรรมนัันทนาการ
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ และช่่วยให้้มีีการใช้้ประโยชน์์
ทรััพยากรอย่่างเป็็นระบบ
• เพื่่�อก่อ่ ให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�ในเรื่่อ� งของทรััพยากร
ถ้ำำ��และเขาหิินปููนในด้้านวิิทยาศาสตร์์ ทััศนีียภาพ
วััฒนธรรม และการนัันทนาการ
2) วััตถุุประสงค์์
• เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายการจััดการและแนวทางการใช้้
พื้้นที่่
� ที่่� มี� ถ้ำี ำ��ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�มีกี ารพััฒนาที่่�เหมาะสม

• เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ตระหนัักในการเกิิดผลกระทบของ
กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการต่่อทรััพยากรถ้ำำ��และเขาหิินปูนู
แนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��
กรมป่่าไม้้กำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��ในด้้าน
ต่่างๆ ในเบื้้�องต้้น จำำ�นวน 4 ด้้าน ดัังนี้้�
๑) แนวทางการอนุุรักั ษ์์และจััดการถ้ำำ��และภููมิปิ ระเทศ
เขาหิินปููน
• สำำ� รวจและจัั ดทำำ� ระบบฐานข้้ อมูู ล ทรัั พ ยากรถ้ำำ��
ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบของกรมป่่าไม้้ทุุกแห่่ง
• กำำ�หนดปััจจััยในการประเมิินคุุณค่่าและศัักยภาพ
ของถ้ำำ��และสภาพแวดล้้อมโดยรวม
ำ� �มีีศัักยภาพ
• ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและจััดทำำ�แผนที่่�ถ้ำ�ที่่
ในการพััฒนาเป็็นลำำ�ดัับแรก และดำำ�เนิินการต่่อ
ในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญ
• จััดทำำ�แนวทางและแผนการจััดการถ้ำำ��และระบบ
นิิเวศโดยรอบของพื้้�นที่่�ในภาพรวมของกรมป่่าไม้้
• จััดแบ่่งประเภทถ้ำำ�� และจััดลำำ�ดับั การพััฒนาถ้ำำ�� โดย
การแบ่่งประเภทถ้ำำ��จะต้้องพิิจารณาปััจจััยในเรื่่�อง
ต่่อไปนี้้� 1) ลัักษณะโดดเด่่นและลัักษณะสำำ�คััญ
ในระดัับนานาชาติิ ประเทศ ระดัับภาค และท้้องถิ่่�น
โดยประเมิิ น จากคุุ ณค่่ า ในภาพรวมของพื้้� นที่่�
2) คุุ ณค่่ า ทางวิิ ท ยาศาสตร์์และการศึึ ก ษาพืืช
สััตว์์ และถิ่่�นอาศััย โบราณคดีี การตกตะกอนของ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ประติิมากรรมถ้ำำ�� และแร่่ธาตุุ
3) คุุณค่า่ ทางวััฒนธรรม 4) คุุณค่า่ ทางประวััติศิ าสตร์์
และโบราณคดีี 5) คุุณค่่าทางสุุนทรีียภาพของ
ประติิมากรรมถ้ำำ�� และคุุณภาพทางทััศนีียภาพอื่่�นๆ
6) คุุณค่่าของความเป็็นป่่าเปลี่่�ยว (Wilderness)
ระดัับที่่�ถ้ำำ��สามารถให้้ประสบการณ์์ของการเป็็น
ป่่าเปลี่่ย� ว 7) ความอ่่อนไหวเปราะบาง ความสััมพันธ์์
ั
ของคุุณค่่ากัับระดัับของความเปราะบาง ศัักยภาพ
ที่่�ง่า่ ยต่่อการทำำ�ลายและระดัับการใช้้ประโยชน์์ และ
8) ระดัับของความปลอดภััย

การบริหารจัดการ

• จััดทำำ�แผนการจััดการถ้ำำ�� และสภาพแวดล้้อมโดยรวม
ด้้วยการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน และจะต้้อง
คำำ�นึงึ ถึึงปััจจััยในเรื่่อ� งต่่อไปนี้้� ความสมดุุลระหว่่าง
คุุณค่า่ ในทุุกด้้าน คืือ เศรษฐกิิจ วิิทยาศาสตร์์ สัังคม
และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ความสััมพันธ์์
ั ระหว่่างพื้้นดิ
� นิ
กัับน้ำำ�� และการจััดการพื้้�นที่่�ควรจะต้้องวิิเคราะห์์ถึึง
ขอบเขตของพื้้นที่่
� ลุ่่�มน้ำ
� �ำ� ของบริิเวณเขาหิินปูนทั้้
ู ง� หมด

๒) แนวทางการจััดการและพััฒนาถ้ำำ��และบริิเวณ
เทืือกเขาหิินปููนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
• จััดทำำ�แผนการพััฒนาเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวตามประเภท
ถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว เช่่น ถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
(Show Caves) ถ้ำำ��เพื่่�อการผจญภััย (Adventure
Caves) ถ้ำำ�� ศาสนสถานหรืือถ้ำำ��วัดั (Temple Caves)
และพิิจารณาถึึงกลุ่่�มที่่�เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ ระดัับความ
ตระหนัักและประสบการณ์ใ์ นการเที่่�ยวถ้ำำ�� ผลกระทบ
ต่่อสภาพแวดล้้อม ความเปราะบาง ความปลอดภััย
ทั้้�งของทรััพยากรและผู้้�มาใช้้ประโยชน์์

• สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในพื้้นที่่
� � และกลุ่่�ม
เยาวชนในการร่่วมกัันอนุุรัักษ์์และจััดการถ้ำำ��
• กิิจกรรมการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพ
และปริิมาณการไหลเวีียนของอากาศ น้ำำ�� และ
การตกตะกอนใต้้ดิิน จะต้้องมีีการประเมิิน และมีี
การจััดการที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบที่่�น้้อยที่่�สุุด หรืือ
เปลี่่�ยนรููปแบบที่่�เป็็นมิติ รกัับสภาพแวดล้้อมของถ้ำำ��
บางกรณีีจะต้้องห้้ามการดำำ�เนิินกิจิ กรรมของมนุุษย์์
ในพื้้�นที่่�เฉพาะ หรืือมีีการกำำ�หนดเขตหวงห้้ามหรืือ
เขตที่่�ไม่่ให้้มีีการใช้้ประโยชน์์ไว้้
• สนัับสนุุนให้้มีีการศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ระบบถ้ำำ��
และระบบนิิเวศเขาหิินปูนู การอนุุญาตศึึกษาวิิจัยั ในถ้ำำ��
จะต้้องมีีหลักั เกณฑ์์ที่่�ชัดั เจน และไม่่เกิิดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งสำำ�คััญในถ้ำำ�� หรืือเป็็นการวิิจััยที่่�ได้้ผลที่่�เป็็น
ประโยชน์์มากกว่่าการเกิิดผลกระทบต่่อถ้ำำ��

• กำำ�หนดเขตการจััดการก่่อนการพััฒนา โดยเขต
การจััดการถ้ำำ�� ให้้แบ่่งเป็็น 2 รููปแบบคืือ
รูู ป แบบที่่� 1 ได้้ แ ก่่ เขตการจัั ด การภายนอกถ้ำำ��
ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเขตบริิการ เขตเพื่่�อการพัักผ่่อน
หย่่อนใจ เขตอนุุรักั ษ์์ และเขตสงวนทรััพยากร/ระบบนิิเวศถ้ำำ��
เขตการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินอื่่�นๆ เขตกัันชน
รููปแบบที่่� 2 ได้้แก่่ เขตการจััดการภายในถ้ำำ�� ประกอบด้้วย
เขตเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวทั่่�วไป เขตเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวแบบ
เข้้มข้้น และเขตหวงห้้ามหรืือเขตห้้ามการเข้้าถึึง

• สนัับสนุุนให้้มีกี ารจััดตั้ง้� หน่่วยงานและกำำ�หนดอัตั รา
กำำ�ลัังเพื่่�อการบริิหารจััดการถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
สำำ�คัญ
ั หรืือสนัับสนุุนให้้ชุมชนส
ุ
ามารถบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��ที่่�ชุุมชนดููแลอยู่่�แล้้วให้้เป็็นไปตามหลัักวิิชาการ
และมาตรฐาน
• จััดทำำ�คู่่�มืือการบริิหารจััดการถ้ำำ��และระบบนิิเวศ
เขาหิินปููนให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�กรมป่่าไม้้ในพื้้�นที่่� และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
• จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เพื่่�อการสำำ�รวจ จััดทำำ�
แผนที่่� แ ละระบบฐานข้้ อมูู ล ถ้ำำ�� ให้้ แ ก่่ เ จ้้ า หน้้ า ที่่�
กรมป่่าไม้้ และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�ของกรมป่าไม้

• กำำ�หนดขีีดความสามารถในการรองรัับได้้ในการ
เที่่�ยวถ้ำำ�� และระดัับในการเข้้าถึึง
• กำำ�หนดสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อการบริิการและ
การรัักษาความปลอดภััย และจััดทำำ�ผัังบริิเวณ
ในพื้้�นที่่�ที่่�จะมีีการพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เท่่าที่่�จำำ�เป็็น และจะต้้องคำำ�นึึงถึึงวััสดุุที่่�ใช้้ในการ
พััฒนาที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อม
ของถ้ำำ��
• การพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ควรจะมีี
การศึึกษาผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมและให้้มีี
การพััฒนาเท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยเฉพาะการพััฒนา
ภายในถ้ำำ��

457

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

458

• จะต้้ อ งจัั ดทำำ� แผนการจัั ด การของเสีี ย น้ำำ�� เสีี ย
โดยเฉพาะของเสีีย/น้ำำ��เสีียจากผู้้�มาท่่องเที่่�ยวและ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� จ ะไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดม ลภาวะต่่ อ ระบบ
น้ำำ��ใต้้ดิินในบริิเวณดัังกล่่าว
ั ำ�นวน
• การจััดการผู้้�มาท่่องเที่่�ยวจะต้้องมีีการจำำ�กัดจำ
โดยเฉพาะการเข้้าชมถ้ำำ�� จะมีีกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว
จำำ�นวน 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่�เที่่�ยวถ้ำำ��ที่่�พััฒนาแล้้ว
จะเดิินตามเส้้นทางที่่�กำำ�หนด และกลุ่่�มที่่�เที่่�ยวถ้ำำ��
ที่่�ยัังไม่่มีีการพััฒนา จะต้้องมีีการกำำ�หนดระเบีียบ
และการจััดการที่่�ชััดเจน
ั
• จััดให้้มีรี ะบบการให้้แสงสว่่างในถ้ำำ�� ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
เพราะจะช่่วยให้้มองเห็็นสภาพแวดล้้อมในถ้ำำ��และ
ความปลอดภััย โดยการพััฒนาจะต้้องมีีผลกระทบ
ต่่อสภาพแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด
• จััดระบบลงทะเบีียนแก่่ผู้้�เข้้าชมถ้ำำ��และปฐมนิิเทศ
ก่่อนเข้้าถ้ำำ�� โดยเฉพาะถ้ำำ�� เพื่่�อการผจญภััย/ถ้ำำ��ที่่�มีี
น้ำำ��ไหลผ่่าน เพื่่�อติิดตามการเข้้าออกและการรัักษา
ความปลอดภััย

แนวทางในการดำำ�เนิินการและปฏิิบัติั ขิ องเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องและประชาชนผู้้�เข้้ามาท่่องเที่่�ยว
• ติิดตั้้�งระบบหรืือวิิธีีการสื่่�อสาร ระบบเตืือนภััย
เมื่่�อเกิิดอันต
ั รายต่่อผู้้�เข้้ามาท่่องเที่่�ยวในพื้้นที่่
� ดั� งั กล่่าว
• จััดเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย บริิเวณทาง
เข้้าถ้ำำ�� และตำำ�แหน่่งภายในถ้ำำ��ที่่�มีีโอกาสหลงทาง
หรืือเกิิดอัันตรายอย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือในบางกรณีี
จะต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�ทาง
• การติิดตั้้�งกล้้องอิินฟราเรดและจอภาพเพื่่�อช่่วยให้้
สามารถเข้้าชมถ้ำำ��ได้้โดยไม่่ต้้องเข้้าไปรบกวนถ้ำำ��
ในถ้ำำ��ที่่�มีีความเปราะบางสููง แต่่เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีความ
สมบููรณ์แ์ ละสวยงามที่่�ควรค่่าแก่่การเรีียนรู้้� อาจจะ
เป็็นการลงทุุนที่่สู� งู แต่่ในระยะยาวจะลดผลกระทบ
และลดการบำำ�รุุงรัักษาถ้ำำ��
3) แนวทางการพััฒนาระบบการสื่่อ� ความหมายและ
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และภููมิิประเทศเขาหิินปููน

� �มีีความ
• จััดระบบการควบคุุมการเข้้าออกในถ้ำำ�ที่่
เสี่่�ยงสููง มีีอัันตราย และหรืือมีีความสวยงามและ
เปราะบางของประติิมากรรมถ้ำำ�� โดยจััดทำำ�เป็็นประตูู
ปิิดเปิิด เป็็นเวลาหรืือแบบอััตโนมััติิเมื่่�อมีีการ
ลงทะเบีียน ณ จุุดบริิการแล้้ว จึึงจะสามารถเข้้าไปได้้

• พััฒนาศัักยภาพเจ้้าหน้้าที่่�ของกรมป่่าไม้้ให้้มีคี วามรู้้�
ความเข้้าใจในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และการบริิการ
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� อย่่างถ่่องแท้้ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น
การอบรม การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ สััมมนา
การจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ าน การศึึกษาดููงาน และ
การเข้้าร่่วมประชุุมต่่างๆ เป็็นต้้น

• จััดให้้มีีการป้้องกัันรัักษาในส่่วนของประติิมากรรม
ถ้ำำ��ที่่�สำ�คั
ำ ัญและเปราะบาง ภาพเขีียนสีี และอื่่�นๆ
เช่่น การทำำ�รั้้ว� ตาข่่ายพลาสติิกหรืือวััสดุใุ สเบาคล้้าย
กระจกเพื่่�อป้้องกัันการสััมผััส หรืือติิดตั้้�งระบบ
แสงควบคุุม หรืือระบบเสีียงอััตโนมััติิเพื่่�อเตืือน
เป็็นต้้น และเน้้นการจััดทำำ�ทางเดิินยกระดัับในถ้ำำ��
เพื่่�อสามารถปกป้้องผลกระทบต่่อประติิมากรรมถ้ำำ��
ได้้ โดยเฉพาะในถ้ำำ�� เป็็น

• พััฒนาศัักยภาพของหน่่วยงาน/ชุุมชน ที่่�อยู่่�อาศััย
และ/หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ�� และภููมิิประเทศ
เขาหิินปููนในพื้้�นที่่�ของกรมป่่าไม้้ เพื่่�อให้้มีีความรู้้�
ความเข้้าใจในการจััดการและอาศััยในพื้้นที่่
� เ� ขาหิินปูนู
ผ่่านระบบการอบรม ประชุุม สััมมนา คู่่�มืือการ
อยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�เขาหิินปููน คู่่�มืือการจััดการพื้้�นที่่�
เขาหิินปููน/ถ้ำำ�� แผ่่นปลิิว นิิทรรศการ และเครื่่�องมืือ
สื่่�อต่่างๆ ที่่�สอดรัับกัับสถานการณ์์ เป็็นต้้น

• กำำ�หนดกฎ กติิกา ระเบีียบ การแต่่งกาย และอุุปกรณ์์
เพื่่�อใช้้ในการเที่่�ยวถ้ำำ��ในแต่่ละประเภท เพื่่�อใช้้เป็็น

• พััฒนาระบบสื่่�อความหมายหรืือเครื่่�องมืือเพื่่�อการ
สื่่�อสารให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องถ้ำำ��และการ

การบริหารจัดการ

ท่่ อ งเที่่� ย วในสภาพภูู มิิ ป ระเทศเขาหิิ นปูู น แก่่
นัักท่่องเที่่�ยว/ผู้้�มาเยืือนในรููปแบบต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
กัับประเภทหรืือสถานการณ์์ของแต่่ละพื้้นที่่
� � อย่่างน้้อย
2 ภาษา คืือ ภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ

จุุดเปรีียบเทีียบในถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นทางผ่่าน ประติิมากรรมถ้ำำ��
พื้้� นที่่� เ ปราะบาง เพื่่� อนำำ�ม าเปรีี ย บเทีี ย บการ
เปลี่่�ยนแปลงเป็็นระยะๆ เพื่่�อประกอบการวางแผน
การจััดการหรืือฟื้้นฟู
� ู

• พัั ฒ นาระบบป้้ า ยหรืือเครื่่� อ งมืือเพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�
ในเรื่่อ� งของอัันตรายในถ้ำำ��และแนะนำำ�การท่่องเที่่�ยว
อย่่างปลอดภััย

ั กึ การตรวจสอบการเปลี่่ย� นแปลง
• ให้้มีกี ารจััดทำำ�บันทึ
ติิดตามความถี่่�ในการใช้้ประโยชน์์และให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ดำำ�เนิินการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ�� เสมอในจุุดที่่�มีี
ความเสี่่�ยงต่่อการทำำ�ลาย รวมถึึงจััดให้้มีกี ารสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้องเป็็นระยะๆ เมื่่�อมีีการ
เปิิดถ้ำำ�� เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

• บริิเวณปากถ้ำำ��หรืือทางเข้้าถ้ำำ��ทุุกจุุด จะต้้องติิดตั้้�ง
แผนที่่�หรืือผัังถ้ำำ�� เพื่่�ออธิิบายลัักษณะของเส้้นทาง
ในถ้ำำ�� และติิดตั้ง้� ป้้ายเตืือนและข้้อห้า้ มเพื่่�อให้้ข้อมู
้ ลู
แก่่ผู้้�เข้้ามาท่่องเที่่�ยว ก่่อนจะเข้้าชมถ้ำำ��

� แู ละบำำ�รุงุ รัักษาถ้ำำ��
• ให้้มีกี ารจััดทำำ�แผนเพื่่�อการฟื้้นฟู
และระบบนิิเวศถ้ำำ��

• พััฒนาและเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ผู้้�นำำ�เที่่�ยวถ้ำำ��
เพื่่� อ การผจญภัั ย แก่่ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� คนในชุุ มชน ใน
ทุุกเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวกัับการนำำ�เที่่�ยวถ้ำำ��และการอนุุรักั ษ์์ถ้ำำ��
เทคนิิคการเที่่�ยวถ้ำำ�� จรรยาบรรณและความปลอดภััย

� ู ทำำ�ความสะอาดถ้ำำ�� หรืือการบููรณะ
• ดำำ�เนิินการฟื้้นฟู
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ตามแผนการฟื้้นฟู
� แู ละบำำ�รุงุ รัักษา
• ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมในการ
ติิดตามผลการเปลี่่ย� นแปลง และฟื้้นฟู
� รู ะบบนิิเวศถ้ำำ��
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจและตระหนัักในเรื่่�องของ
การจััดการและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น

4) แนวทางการติิ ด ตาม จัั ด การ และการ
เปลี่่�ยนแปลงของถ้ำำ��
• ให้้มีกี ารรวบรวมข้้อมูลู พื้้น� ฐานจากการสำำ�รวจต่่างๆ
เช่่น การตรวจสอบด้้วยสายตา การถ่่ายภาพ ขนาด
และความหนาแน่่นของชนิิดพันั ธุ์์� อุุณหภููมิิ ความชื้้�น
และระบบน้ำำ��ในถ้ำำ�� และโดยรอบ
• ให้้เก็็บข้้อมููลพื้้�นฐานเป็็นฤดููและตามการแปรผััน
จากปัั จ จัั ย ต่่ า งๆ แต่่ จ ะต้้ อ งมีี ก ารเก็็ บ ข้้ อมูู ล
อย่่างน้้อย 1 ปีี ก่่อนการจััดการ และติิดตามต่่อเนื่่�อง
ในถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำ��ำ ไหลผ่่านในเรื่่�องของคุุณภาพ ปริิมาณ
และอััตราการไหลของน้ำำ��ในถ้ำำ�� ความเป็็นกรดด่่าง
และต้้นกำำ�เนิิดของลำำ�ธารที่่�ไหลผ่่าน
• ใช้้ เ ครื่่� อ งมืือและตำำ� แหน่่ ง การติิ ดต ามผลการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เป็็นชุดุ เดีียวกัันในตำำ�แหน่่งเดีียวกััน
• การติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงด้้วยการถ่่ายภาพ
เป็็นระยะๆ โดยให้้มีีการกำำ�หนดจุุดอ้้างอิิง หรืือ

บทสรุุป
แนวทางการจััดระบบฐานข้้อมูลู ถ้ำำ�� การประเมิินคุณค่
ุ า่
และแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของกรมป่่าไม้้ดัังกล่่าว
เป็็นรายละเอีียดในเบื้้�องต้้นที่่�กรมป่่าไม้้กำำ�หนดขึ้้�น เพื่่�อใช้้
เป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ถ้ำ�ำ� และภููมิิประเทศ
เขาหิินปููน รวมถึึงประยุุกต์์ใช้้กัับถ้ำำ�ที่่
� �เกิิดในสภาพทางธรณีี
อื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของกรมป่่าไม้้ ซึ่่ง� ปััจจุุบันั ได้้มีี
การตั้้ง� คณะทำำ�งานบริิหารจััดการถ้ำำ��ในความรัับผิิดชอบของ
กรมป่่าไม้้ขึ้้�น เพื่่�อรวบรวมและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลถ้ำำ��ในเขต
ป่่าสงวนแห่่งชาติิและพื้้�นที่่�ป่่าอื่่�นๆ ในความรัับผิิดชอบ
รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��
ให้้เป็็นไปตามนโยบายและแนวการบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
และในอนาคตอัันใกล้้นี้้� กรมป่่าไม้้จะดำำ�เนิินการในเชิิง
รายละเอีียดในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และระบบนิิเวศเขาหิินปูนู
ในพื้้�นที่่�ต่่อไป

การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�ของกรมป่าไม้
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แนวทางการอนุรักษ์
และคุ้มครองสัตว์ถ้ำ�
ของประเทศไทย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์�

� ำ�คััญในการรองรัับความหลากหลายทางชีีวภาพมากกว่่าที่่�เราคาดการณ์์
ถ้ำำ��เป็็นหนึ่่�งในระบบนิิเวศที่่สำ
ไว้้มาก ถ้ำำ��เปรีียบเสมืือนเกาะของความหลากหลายทางชีีวภาพ เป็็นระบบนิิเวศแบบกึ่่�งปิิด (Semi-closed
� ความซัั บซ้้ อ นและเฉพาะตัั ว (Complex and Unique) ส่่ ง ผลให้้ ก ระบวนการ
Ecosystem) ที่่ มีี
เกิิดสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดใหม่่ (Speciation) เกิิดขึ้้�นได้้สููง และสััตว์์ถ้ำ�ำ�จำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััวผ่่านวิิวััฒนาการ
ที่่ � ย าวนานเพื่่� อให้้ สา มารถครอบครองและดำำ � รงชีีวิิ ต ในระบบนิิ เ วศถ้ำำ� � ได้้ ดัั งนั้้� นสัั ตว์ ์ถ้ำ�ำ �ส่่ ว นใหญ่่จึึ งมีี
ความจำำ�เพาะกัับถ้ำำ��สููง (Endemism) หายาก และมีีขอบเขตการแพร่่กระจายที่่�ต่ำำ�� หลายชนิิดมีีประชากร
ที่่ �ค่ ่ อ นข้้ า งจำำ �กัั ด และสัั ตว์ ์ถ้ำ�ำ �จำำ � นวนมาก โดยเฉพาะกลุ่่�มสัั ตว์ ์ ข าข้้ อ (Hexapods) ยัั ง ไม่่ ได้้ ร ะบุุชื่่ �อ
อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่าถ้ำำ��จะมีีสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดใหม่่จำำ�นวนมาก ที่่�รอการสำำ�รวจ
และค้้นพบ

การบริหารจัดการ

ประเทศไทยเป็็ นหนึ่่� ง ในพื้้� นที่่� วิิ ก ฤตทางความ
หลากหลายทางชีีวภาพ (Biodiversity Hotspot) เนื่่�องจาก
ปััจจุุบัันการสููญเสีียชนิิดพัันธุ์์� (Extinction) เกิิดขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�น ระบบนิิเวศถ้ำำ��หิินปููน
เป็็นพื้้�นที่่�หนึ่่�งที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดภาวะวิิกฤตทางความ
หลากหลายทางชีีวภาพ และสููญเสีียความหลากหลาย
ทางชีีวภาพไปก่่อนที่่�จะเป็็นที่่�รู้้�จัักทางวิิทยาศาสตร์์ ถ้ำำ��เป็็น
ระบบนิิเวศที่่�เปราะบางและถููกทำำ�ลายได้้ง่่าย เนื่่�องจากการ
กำำ�เนิิดถ้ำำ��และระบบนิิเวศถ้ำำ�� มีีความสััมพันธ์์กั
ั บั ปััจจััยกายภาพ
หลายด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็นอิทิ ธิิพลของระบบอุุทกวิิทยา พื้้นพิ
� ภิ พ
พืืชพรรณและดิิน ดัังนั้้�นการรบกวนหรืือสร้้างผลกระทบแก่่
ปััจจััยใดๆ หรืือหลายปััจจััยพร้้อมกััน ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อ
ระบบนิิเวศถ้ำำ��ด้้วย (WCPA, 1997) ปััจจุุบัันระบบนิิเวศถ้ำำ��
และสััตว์์ถ้ำำ��ได้้ถูกู คุุมคามอย่่างมากจากกิิจกรรมต่่างๆ ของ
มนุุษย์์ โดยเฉพาะถ้ำำ�ที่่
� �ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณที่่�ราบต่ำำ�� (Lowland
Areas) และที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ ซึ่่�งการรบกวนจาก
กิิจกรรมต่่างๆ ของมนุุษย์์จะสร้้างผลกระทบตั้้�งแต่่ระดัับ
เล็็กน้้อยจนไปถึึงระดัับสููง ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบ
ของแหล่่งอาศััย พฤติิกรรม และโครงสร้้างประชากร ส่่งผล
ต่่อการลดลงของจำำ�นวนประชากรสััตว์์ถ้ำำ�� ความหลากหลาย
ทางพัันธุกุ รรม การย้้ายแหล่่งที่่�อยู่่�ไปยัังบริิเวณที่่�ยังั ไม่่ได้้รับั
การรบกวน การอพยพย้้ายถิ่่�นทั้้�งแบบชั่่�วคราวและถาวร
ซึ่่ง� การย้้ายถิ่่�นของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ กลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�
เป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ตหลั
ิ กั (Keystone Species) จะมีีผลอย่่างมากต่่อ
ระบบห่่วงโซ่่ สายใยอาหาร และการเสีียสมดุุลทางระบบนิิเวศ
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลายของความหลากหลายทางชีีวภาพ

ในถ้ำำ�� และการสููญพัันธุ์์�ของสััตว์์ถ้ำำ��บางชนิิดที่่�ไม่่สามารถ
ปรัับตััวได้้ ดัังนั้้�นจึึงต้้องทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับปััจจััยเสี่่�ยง
และภััยคุุกคามต่่อสััตว์์ถ้ำำ��ของประเทศไทย ซึ่่�งสามารถ
แบ่่งประเภทได้้ดัังนี้้�
ปััจจััยเสี่่�ยงภััยคุุกคามต่่อสััตว์์ถ้ำ��ำ
ของประเทศไทย (Threats to
Thai Caves)
(๑) การทำำ�เหมืืองหิินปููน (Limestone Quarrying)
การสััมปทานและทำำ�เหมืืองหิินปูนู ไม่่เพีียงแต่่เป็็นการทำำ�ลาย
ภููมิิทััศน์์ของระบบนิิเวศคาสต์์ ระบบแหล่่งน้ำำ�� ใต้้ดิิน และ
ความหลากหลายทางชีีวภาพในพื้้นที่่
� � แต่่ยังั เป็็นการทำำ�ลาย
ระบบนิิเวศถ้ำำ��อย่า่ งสิ้้น� เชิิง และหากสััตว์์ถ้ำำ��ในบริิเวณที่่�ทำำ�เหมืือง
หิินปูนู ไม่่ได้้รับั การประเมิินหรืือศึกึ ษาก่่อนที่่จ� ะมีีการทำำ�ลาย
ก็็อาจจะเป็็นการสููญเสีียสััตว์์ถ้ำำ��ที่่มี� คี วามเฉพาะถิ่่�น ซึ่่ง� คาดว่่า
หลายชนิิดอาจจะสููญพัันธุ์์�ไปก่่อนที่่�จะถููกค้้นพบด้้วยซ้ำำ��
นอกจากนี้้�สภาพพื้้นที่่
� ร� อบนอกของเหมืืองหิินปูนยั
ู งั กลายเป็็น
พื้้� นที่่� เ สื่่� อม โทรม รวมทั้้� ง การสูู ญ เสีี ย ความสามารถใน
การบริิการเชิิงนิิเวศ (Ecological Services) เกิิดผงฝุ่่�น
จำำ�นวนมาก แรงระเบิิดจากการทำำ�เหมืือง (Shockwaves)
ซึ่่ง� สามารถรัับความรู้้�สึึกได้้หลายกิิโลเมตร ยัังส่่งผลต่่อการ
ถล่่มหรืือพัังทลายของเพดานหรืือผนัังถ้ำำ�� ในพื้้�นที่่�บริิเวณ
ใกล้้เคีียง หรืือการยุุบตััวของถ้ำำ�� หลัังคาถ้ำำ�� ทำำ�ให้้แสงสามารถ
ส่่องผ่่านเข้้าไปได้้ ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อพื้นที่่
�้ อ� าศััยของสััตว์์ถ้ำำ�� ลดน้้อยลง
การเปลี่่�ยนแปลงของบรรยากาศภายในถ้ำำ�� นำำ�ไปสู่่�การตาย

ค้างคาวเป็นผู้ผลิตแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของสัตว์ถ้ำ� ค้างคาวในถ้ำ�ละว้า จังหวัดกาญจนบุรี
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ�้ำ ของประเทศไทย
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หรืือลดจำำ�นวนประชากร และอาจนำำ�ไปสู่่�การอพยพของสััตว์์
เช่่น ค้้างคาว นก เป็็นต้้น นอกจากนี้้�มลพิิษทางน้ำำ��อื่่�นๆ
ที่่�เกิิดจากการใช้้เครื่่�องจัักรหนััก เช่่น ของเสีีย น้ำำ�มั
� ันรถ
น้ำำ��มันั เครื่่อ� งต่่างๆ สามารถไหลปนเปื้้อนกั
� บั ระบบน้ำำ�� ใต้้ดินิ
ไปยัังถ้ำำ��ใกล้้เคีียงได้้ รวมทั้้�งคนงานที่่�ทำำ�งานในเหมืืองอาจ
มีีส่ว่ นร่่วมในการล่่าสััตว์์ทั้้ง� บริิเวณรอบนอกและในถ้ำำ�� รวมทั้้�ง
การสร้้างมลพิิษต่่างๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม

ผลกระทบต่่อสััตว์์น้ำ�ำ� (Stygobionts) ที่่�มีีความต้้องการ
ความเป็็นลัักษณะเฉพาะของแหล่่งน้ำำ��ในถ้ำำ�� เช่่น อััตราการ
ไหลของน้ำำ��อุุณหภููมิิ ออกซิิเจน ปริิมาณตะกอน นอกจากนี้้�
ยัังรวมไปถึึงการขุุดเจาะน้ำำ�� ใต้้ดิิน หรืือการชลประทาน
ในบริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงกัับถ้ำำ�� ซึ่่�งส่่งผลต่่อปริิมาณของน้ำำ��
ในถ้ำำ�ที่่
� �ลดลงและส่่งผลต่่อกลุ่่�มสััตว์์ถ้ำำ��ที่่�อาศััยในน้ำำ��ได้้

(๒) การก่่อสร้้าง (Construction) การก่่อสร้า้ งขนาดหนััก
ในรููปแบบต่่าง ๆ บริิเวณใกล้้กัับถ้ำำ��หรืือระบบนิิเวศคาสต์์
เช่่น การสร้้างถนน การทำำ�งานของรถบด รถแทรกเตอร์์
การตอกเสาเข็็มเพื่่�อสร้้างอาคาร อาจส่่งผลกระทบต่่อการ
ยุุบตััวของพื้้น� ถ้ำำ�� การพัังทลายของผนัังถ้ำำ�� เพดานถ้ำำ�� ปากถ้ำำ��
หรืือหลัังคาถ้ำำ�� ซึ่่�งมีีผลกระทบคล้้ายแรงระเบิิดจากการ
ทำำ�เหมืือง (Shockwaves) ดัังกล่่าวไว้้ข้้างต้้น
(๓) การสร้้างเขื่่�อนหรืืออ่่างเก็็บน้ำำ�� (Dam and
Reservoir) เขื่่�อนหรืืออ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่เป็็นหนึ่่�งใน
การทำำ�ลายความหลากหลายทางชีีวภาพและเป็็นการฆ่่า
ล้้ า งเผ่่ า พัั น ธุ์์� ข องสิ่่� ง มีี ชีี วิิ ตอย่่ า งมโหฬาร โดยเฉพาะ
สิ่่�งมีีชีีวิิตขนาดเล็็ก เขื่่�อนหรืืออ่่างเก็็บน้ำำ��ตามหุุบเขาต่่างๆ
เมื่่�อปริิมาณน้ำำ��ที่่ท่� ว่ มสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้ถ้ำำ��ที่่อยู่่�
� ในบริิเวณที่่�ราบต่ำำ��
ถููกน้ำำ�ท่
� ว่ มทั้้�งหมด สััตว์์ถ้ำำ�ต
� ายหรืือต้้องอพยพย้้ายถิ่่�นอาศััย
ไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�น โดยสััตว์์บกถ้ำำ��ที่่�มีีขนาดเล็็กจะตายหรืือ
สููญพัันธุ์์ไ� ปจากถ้ำำ�� เหล่่านั้้�น แม้้แต่่กลุ่่�มสััตว์์น้ำ�ที่่
ำ� อ� าศััยอยู่่�ในถ้ำำ��
(Stygobionts) ก็็ไม่่สามารถที่่�จะดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้ เนื่่�องจาก
ปััจจััยและคุุณภาพของน้ำำ��ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิมมาก
และมีีผู้้�ล่่าที่่�เพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้�น
(๔) การสร้้างทำำ�นบ หรืือฝายน้ำำ��ล้้นในถ้ำำ�� (Submersion
under Water Storage) ถ้ำำ��ในหลายพื้้นที่่
� ข� องประเทศไทยมีี
ลัักษณะเป็็นถ้ำำ��น้ำ��ำ ไหล จึึงถููกสร้้างเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ไว้้ใช้้
ประโยชน์์ทั้้�งด้้านอุุปโภคและบริิโภค ซึ่่�งอาจใช้้วิิธีีการสร้้าง
ทำำ�นบกัักเก็็บน้ำำ��บริิเวณด้้านหน้้าถ้ำำ�� หรืือวิิธีีการสร้้างประตูู
หรืือฝายน้ำำ�ล้
� นหน้
้ า้ ปากถ้ำำ�� ส่่งผลให้้น้ำ��ำ ในถ้ำำ��มีีปริิมาณสููงกว่่า
ปกติิและท่่วมพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่ภายในถ้ำำ��หรืืออาจจะทั้้�งหมด
การก่่อสร้า้ งลัักษณะนี้้�มีผี ลทำำ�ให้้พื้นที่่
�้ ข� องถ้ำำ��บริิเวณที่่�ไม่่ถูกู
น้ำำ�ท่
� ว่ มลดลง ซึ่่ง� บริิเวณดัังกล่่าวปกติิจะเป็็นที่่อยู่่�
� ของสััตว์์บก
ในถ้ำำ�� นอกจากนี้้� การสร้้างทำำ�นบ หรืือฝายน้ำำ�ล้
� น้ ในถ้ำำ�� ยัังส่่ง

(๕) มลพิิษทางน้ำำ�� (Water Pollution) โดยปกติิแล้้ว
ระบบนิิเวศแหล่่งน้ำำ�� ในถ้ำำ��และแหล่่งน้ำำ��นอกถ้ำำ��ในบริิเวณ
ใกล้้เคีียงจะเชื่่อมต่
� อกั
่ นั สััตว์์น้ำ�ที่่
ำ� อ� าศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� (Stygobionts)
ต่่างๆ เช่่น ปลาถ้ำำ�� กุ้้�งถ้ำำ�� แมงกระดานถ้ำำ�� แมงกุ้้�งถ้ำำ��
แพลงก์์ตอนสััตว์์ ฯลฯ ส่่วนใหญ่่จะมีีความจำำ�เพาะกัับค่่า
ปััจจััยทางกายภาพของแหล่่งน้ำำ��ภายในถ้ำำ�� ซึ่่ง� ปกติิค่า่ ปััจจััย
ทางกายภาพเหล่่านี้้�ไม่่ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงมากเกิินไปจน
เกิินความสามารถที่่�สััตว์์ถ้ำำ��จะทนได้้ อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ�� ของ
ประเทศไทยในหลายพื้้นที่่
� � โดยเฉพาะบริิเวณที่่�ราบ จะล้้อมรอบ
ไปด้้วยพื้้นที่่
� เ� กษตรกรรม เช่่น นาข้้าว สวนผลไม้้ สวนยางพารา
หรืือการปลููกพืืชไร่่ในรููปแบบต่่างๆ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีการใช้้
ปุ๋๋�ยเคมีีและสารเคมีี ยาฆ่่าแมลง ยาฆ่่าหญ้้า ในปริิมาณที่่�
แตกต่่างกัันไปแล้้วแต่่พื้นที่่
้� � ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้อน
� ในดิิน
และแหล่่งน้ำำ�� ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อค่่าปััจจััยทางกายภาพของน้ำำ��
และการสะสมความเป็็นพิิษที่่�แตกต่่างกัันไป รวมทั้้�งปััญหา
ขยะและน้ำำ��เสีีย ซึ่่�งอาจเกิิดจากโรงงาน การปศุุสััตว์์ ชุุมชน
หรืือพื้้นที่่
� ใ� กล้้เคีียง หรืือมาจากถ้ำำ�ท่
� อ่ งเที่่�ยวที่่�มีนัี กั ท่่องเที่่�ยว
จำำ�นวนมากและมีีการบริิหารจััดการขยะและน้ำำ�� เสีียไม่่ดีี
ซึ่่ง� สััตว์์น้ำ��ำ ในถ้ำำ��จะอ่่อนไหวต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของคุุณภาพน้ำำ��
ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ การดำำ�รงชีีวิิต และอาจนำำ�ไปสู่่�การ
ลดจำำ�นวนประชากร การอพยพย้้ายถิ่่�นไปยัังบริิเวณที่่�ไม่่มีี
การปนเปื้้�อน หรืืออาจนำำ�ไปสู่่�การสููญพัันธุ์์�ได้้ นอกจากนี้้�
ในกรณีีของถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำ�ำ� เสีียจากภายนอกไหลเข้้าถ้ำำ�ก็
� ็จะมีี
การปนเปื้้�อนทั้้�งสารพิิษและจุุลิินทรีีย์์ การปนเปื้้�อนนี้้�อาจ
สะสมบริิเวณดิินโคลนหรืือตามขอบตลิ่่�งของแหล่่งน้ำำ�� ซึ่่ง� จะ
ส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์บกถ้ำำ�ที่่
� �อาศััยในบริิเวณนี้้�ด้้วยเช่่นกััน
(๖) การเปลี่่ย� นแปลงของสภาพพื้้�นที่่ร� อบถ้ำำ�� รวมทั้้�ง
การเผาป่่าหรือื ไฟป่่า (Habitat Loss, Degradation and
Fire) การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพพื้้�นที่่�รอบถ้ำำ�� เช่่น การ
ตัั ดต้้ น ไม้้ ถางป่่ า หรืือการเคลีี ย ร์์พื้้� นที่่� เ พื่่� อ ใช้้ ใ นการ
ทำำ�เกษตรกรรม การถมที่่� ขุุดบ่่อ การเผาป่่า (รวมทั้้�งไฟป่่า)

การบริหารจัดการ

จะส่่ ง ผลกระทบต่่ อปัั จ จัั ย ทางกายภาพภายนอกถ้ำำ��
ทั้้�งความชื้้�นและอุุณหภููมิที่่ิ เ� ปลี่่�ยนไป จำำ�นวนหน้้าดิินที่่ล� ดลง
มีีผลต่่อการสลายของอิินทรีียวััตถุุต่่างๆ ที่่�สามารถซึึมผ่่าน
ทางรอยแตกของหิินปูนู เข้้าไปในถ้ำำ��ได้้ ซึ่่ง� ล้้วนแต่่เป็็นอาหาร
และทรััพยากรที่่�มีคุี ณค่
ุ า่ ต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�� การตััดต้น้ ไม้้ยังั ทำำ�ให้้ราก
ของต้้นไม้้ที่่ชอน
� ไชไปตามหิินปูนู และเข้้าไปยัังถ้ำำ�ต
� ายไปด้้วย
ซึ่่�งจะมีีผลต่่อการแทรกซึึมของอิินทรีียวััตถุุต่่าง ๆ การ
แลกเปลี่่ย� นก๊๊าซบริิเวณรากไม้้ และแหล่่งอาศััยของสััตว์์ถ้ำำ�ที่่
� ใ� ช้้
รากไม้้เป็็นทั้้ง� แหล่่งอาศััยและอาหาร อีีกทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพพื้้นที่่
� ร� อบถ้ำำ�� ความแห้้งแล้้ง รวมทั้้�งไฟป่่าหรืือไฟเผา
จะส่่งผลต่่ออุุณหภููมิแิ ละความชื้้�นภายในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้ถ้ำ�ำ� แห้้งลง
และกระทบต่่อการงอกของหิินงอกและหิินย้้อยในถ้ำำ�� ซึ่่�ง
ล้้วนแต่่มีีความสััมพัันธ์์ต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของสััตว์์ถ้ำำ�� อีีกทั้้�ง
ควัันไฟ ฝุ่่�น เถ้้าถ่่าน ทำำ�ให้้สััตว์์ถ้ำำ�ตื่่
� �นตระหนก และมีีผล
ต่่อการอพยพย้้ายถิ่่�นทั้้�งแบบชั่่�วคราวและถาวร ซึ่่�งจะส่่งผล
ต่่อสมดุุลของระบบนิิเวศถ้ำำ��
(๗) การปรัั บ ภูู มิิ ทัั ศ น์์ ภ ายในถ้ำำ�� (Landscape
Improvements) การปรัั บ ภูู มิิ ทัั ศ น์์ทั้้� ง ภายนอกและ
ภายในถ้ำำ�� ส่่วนใหญ่่จะมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��ท่อ่ งเที่่�ยว ถ้ำำ�วั
� ดั
หรืือสำำ�นัักสงฆ์์ เพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะเข้้ามาในพื้้�นที่่�
หรืือเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่กิิจกรรมใด ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
การปรัับภููมิทัิ ศั น์์ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของระบบนิิเวศถ้ำำ��
ทั้้�งแบบมีีผลกระทบน้้อยจนถึึงระดัับที่่�มีีผลกระทบรุุนแรง
ซึ่่�งสามารถแบ่่งรายละเอีียดได้้ดัังนี้้�
๗.๑ การสร้้างสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกใด ๆ ภายในถ้ำำ��
เช่่น การสร้้างทางเดิิน ศาลา ที่่�นั่่�ง บัันได หลัังคา
การทาสีี การปููพื้้�นถ้ำำ�� ฯลฯ ตั้้�งแต่่การก่่อสร้้างแบบ
ง่่ายๆ เช่่น การใช้้ไม้้ เหล็็ก สัังกะสีี จนถึึงการใช้้
คอนกรีีตหรืือปููนซีีเมนต์์เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงของ
โครงสร้้าง เป็็นการทำำ�ลายระบบนิิเวศเดิิมของถ้ำำ��
และลดพื้้�นที่่�อาศััยของสััตว์์ถ้ำำ��ที่่�อาศััยตามหน้้าดิิน
เช่่น กลุ่่�มไร แมง และแมลงต่่างๆ มีีผลต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงทางน้ำำ�หรืือ
�
ขวางทิิศทางลม มลพิิษ
ที่่�เกิิดจากการก่่อสร้้าง ฝุ่่�น กลิ่่�น ไมโครพลาสติิก
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของระบบนิิเวศเดิิมของ
ถ้ำำ�� ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสััตว์์ถ้ำำ��

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ�้ำ ของประเทศไทย

๗.๒ การใช้้ไฟในถ้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นเวลา
นาน ส่่งผล (บัังคัับ) ให้้สััตว์์ถ้ำำ��ซึ่่�งปกติิจะอาศััยใน
บริิเวณที่่�มืืดสนิิท อพยพหลีีกหนีีไปยัังบริิเวณอื่่�น
ในถ้ำำ��ที่่�ไม่่โดนรบกวน ซึ่่�งจะมีีผลต่่อการแก่่งแย่่ง
พื้้�นที่่�และทรััพยากร และลดพื้้�นที่่�อาศััยของสััตว์์ถ้ำำ��
แสงประดิิษฐ์์ที่่�ใช้้ส่่องสว่่างในถ้ำำ��เป็็นระยะต่่อเนื่่�อง
และยาวนาน จะมีีผลต่่อทั้้�งโครงสร้้างของถ้ำำ��และ
สร้้างความเสีียหายแก่่ประติิมากรรมถ้ำำ��เนื่่�องจาก
กลุ่่�มจุุลิินทรีีย์์บางกลุ่่�มสามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีี
ในที่่�มีแี สง และยัังเอื้้อ� ประโยชน์์ให้้กลุ่่�มแลมเพนฟลอรา
(Lampenflora) เช่่น กลุ่่�มสาหร่่ายสีีเขีียวแกมน้ำำ�� เงิิน
(Cyanobacteria) สาหร่่ายสีีเขีียว (Chlorophyta)
ไดอะตอม (Chrysophyta) มอส (Mosses) ลิิเวอร์์เวิิร์์ต
(Liverworts) เและเฟิิร์์น (Ferns) หรืือบางครั้้�งอาจ
พบพืืชมีีท่่อลำำ�เลีียงอื่่�นๆ สามารถเติิบโตในถ้ำำ�� ได้้
ซึ่่�งกลุ่่�มแลมเพนฟลอรานอกจากจะทำำ�ลายความ
สวยงามของระบบนิิเวศเดิิมของถ้ำำ�� แล้้ว ยัังส่่งผลให้้
เกิิดการกร่่อนของตะกอนถ้ำำ�� นอกจากนี้้�บริิเวณนี้้�
ยัังเป็็นแหล่่งอาศััยของกลุ่่�มสิ่่�งมีีชีวิี ตต่
ิ า่ งถิ่่นที่่
� อ� าจหลง
เข้้ามาอยู่่�ในถ้ำำ�� เช่่น มด แมงมุุม ฯลฯ รวมกลุ่่�ม
นัักล่่าต่่างๆ ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อสััตว์์ถ้ำำ��และต่่อสมดุุล
ของระบบนิิเวศถ้ำำ��
๗.๓ การปรัับพื้้นผิ
� วิ ถ้ำำ�� โดยทั่่�วไปพื้้น� ถ้ำำ��จะมีีลักั ษณะ
ขรุุขระ ตะปุ่่�มตะป่ำำ�� ไม่่เรีียบ ตามการสรรค์์สร้้างของ
ธรรมชาติิ การปรัับพื้้น� ถ้ำำ��ให้้เสมอกััน โดยการขุุด ถม
หรืือการนำำ�ดินิ และทรายจากภายนอกเข้้ามา รวมไปถึึง
การปููพื้้�นด้้วยกระเบื้้�องหรืือคอนกรีีต เป็็นการ
ทำำ�ลายแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ถ้ำำ�ที่่
� �รุุนแรงมาก
ส่่งผลให้้บริิเวณดัังกล่่าวแทบไม่่มีีสััตว์์ถ้ำำ��อาศััยอยู่่�
ได้้เลย นอกจากนี้้�การนำำ�ดินิ และทรายจากภายนอก
เข้้ามา อาจมีีการปนเปื้้อน
� ของแบคทีีเรีีย เชื้้อ� รา และ
สััตว์์ผู้้�ล่่าขนาดเล็็กต่่างๆ เข้้ามาในถ้ำำ��
๗.๔ การทำำ�ความสะอาดภายในถ้ำำ�� เช่่น การกวาด
หรืือล้้างพื้้น� ถ้ำำ�� ซึ่่ง� รวมถึึงการกวาดอิินทรีียวััตถุตุ่ า่ งๆ
เช่่น เศษซากใบไม้้ มููลค้้างคาว ซึ่่�งการทำำ�เช่่นนี้้� จะ
เป็็นการกวาดสััตว์์หน้า้ ดิินขนาดเล็็กที่่�อาศััยอยู่่�ตาม
พื้้�นถ้ำำ�� เช่่น กลุ่่�มแมง แมลง ไรต่่างๆ นอกจากนี้้�
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การกวาดอิินทรีียวััตถุุไปทิ้้�ง ยัังเป็็นการลดปริิมาณ
สารอาหารในถ้ำำ�� ซึ่่�งปกติิมีีปริิมาณที่่�จำำ�กััดอยู่่�แล้้ว
ให้้น้้อยลงกว่่าเดิิม ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์ถ้ำำ��
ที่่�อาศััยหรืือใช้้อินิ ทรีียวััตถุเุ หล่่านี้้�เป็็นแหล่่งพลัังงาน
ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อระบบห่่วงโซ่่และสายใยอาหาร
ภายในถ้ำำ��ด้ว้ ย รวมถึึงการติิดตั้ง้� พััดลม หรืือเป่่าลม
เพื่่�อระบายอากาศ ซึ่่ง� จะมีีผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงและ
การหมุุนเวีียนของบรรยากาศภายในถ้ำำ�� มีีผลกระทบ
โดยตรงต่่อการดำำ�รงชีีวิติ ของกลุ่่�มสััตว์์ถ้ำำ��ที่่ต้� อ้ งการ
ระบบนิิเวศถ้ำำ�ที่่
� ค่� อนข้
่ า้ งเสถีียรหรืือมีีการเปลี่่ย� นแปลง
ไม่่มากนััก
(๘) ความถี่่แ� ละจำำ�นวนของมนุุษย์์ที่เ�่ ข้้าถ้ำำ�� (Frequent
Human Visit) โดยเฉพาะถ้ำำ��ท่่องเที่่�ยวหรืือถ้ำำ��วััดที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมจากนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งถ้ำำ�ส่
� ่วนใหญ่่ไม่่ได้้มีีการ
ประเมิินศักั ยภาพของถ้ำำ�� ในการรองรัับจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวใน
แต่่ละรอบหรืือแต่่ละวััน หรืือการกำำ�หนดช่่วงเวลาในการ
พัักถ้ำำ�� รวมทั้้�งการบริิหารจััดการที่่�คำำ�นึึงถึึงสวััสดิิภาพของ
สััตว์์ถ้ำำ��มากเพีียงพอ การเดิินย่ำ�ำ� ของนัักท่่องเที่่�ยวเป็็นจำำ�นวน
มาก ทำำ�ให้้เหยีียบสััตว์์ถ้ำำ��หน้้าดิินขนาดเล็็ก เช่่น กลุ่่�มแมง
แมลง มด ไอโซพอด ไส้้เดืือน กิ้้�งกืือถ้ำำ�� ตะขาบฝอย หอย
ฯลฯ ทำำ�ให้้สัตว์์
ั เหล่่านั้้�นตายหรืือลดจำำ�นวนประชากรลง การ
เดิินย่ำ��ำ ของนัักท่่องเที่่�ยวติิดต่อกั
่ นั เป็็นระยะเวลานาน ส่่งผลให้้
เกิิดการอััดแน่่นของดิินบริิเวณพื้้�นถ้ำำ�� (Soil Compaction)
ซึ่่ง� ปกติิทั่่ว� ไปดิินจะมีีช่อ่ งว่่างที่่�เป็็นที่่อยู่่�อ
� าศััยของสััตว์์หน้า้ ดิิน
ขนาดเล็็กต่่างๆ การเกิิดการอััดแน่่นของดิินทำำ�ให้้ลด
พื้้�นที่่�อาศััยของสััตว์์ถ้ำำ�� หากถ้ำำ��นั้้�นไม่่ได้้มีีการจััดทางเดิิน
อย่่างเป็็นระเบีียบหรืือมีีการยกสููงของทางเดิินถ้ำำ�� การอััดแน่่น
ของดิิ น บริิ เ วณพื้้� น ถ้ำำ�ก็
� ็ จ ะกระจายไปทั่่� ว ทั้้� ง ถ้ำำ�� และลด
พื้้�นที่่�อาศััยของสััตว์์หน้้าดิินถ้ำำ��อย่่างชััดเจน
นอกจากนี้้�ถ้ำำ��ที่่มี� นัี กั ท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้เกิิด
ปััญหาขยะขึ้้นภ
� ายในถ้ำำ�� หากไม่่ได้้มีกี ารบริิหารจััดการถ้ำำ�ที่่
� ดี� ี
นัักท่่องเที่่�ยวบางกลุ่่�มอาจ (ลัักลอบ) นำำ�อาหาร ขนม เข้้าไป
ทานในถ้ำำ�� ซึ่่ง� ขยะนอกจากจะสร้้างมลพิิษในถ้ำำ��แล้้ว ยัังดึึงดููด
สััตว์์นอกถ้ำำ�� ให้้เข้้ามาในถ้ำำ��เพื่่�อหาอาหาร การเข้้าถ้ำำ�� ของ
นัักท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมากยัังมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ในการนำำ�สัตว์์ต่
ั า่ งถิ่่�น
เข้้ามาในถ้ำำ��ทั้้ง� ตั้้ง� ใจและไม่่ตั้ง้� ใจ สิ่่ง� มีีชีวิี ตหรืือสั
ิ
ตว์์
ั ขนาดเล็็ก
เช่่น เชื้้�อรา สาหร่่าย มอส เฟิิร์์น แมงหรืือแมลงต่่างๆ

รวมทั้้�งสััตว์์ต่า่ งถิ่่�นอื่่น� ๆ อาจติิดไปกัับรองเท้้า เสื้้อผ้
� า้ หมวก
กระเป๋๋าของนัักท่่องเที่่�ยว และอาจหลุุดรอดเข้้าไปอาศััยอยู่่�
ในถ้ำำ��อย่่างไม่่ตั้้�งใจ ซึ่่�งสิ่่�งมีีชีีวิิตเหล่่านี้้�บางกลุ่่�มสามารถ
ที่่�จะอาศััยในถ้ำำ��ได้้เป็็นระยะเวลานาน รวมทั้้�งสามารถขยาย
เผ่่าพัันธุ์์�ได้้ เช่่น กลุ่่�มมด แมลงสาบ เป็็นต้้น ดัังนั้้�นจึึงมีีผล
ต่่อการแก่่งแย่่งทรััพยากรในถ้ำำ�กั
� ับสััตว์์ถ้ำำ�� หลายกลุ่่�มเป็็น
ผู้้�ล่า่ ซึ่่ง� จะส่่งผลโดยตรงต่่อทั้้ง� จำำ�นวนประชากรของสััตว์์ถ้ำำ��ที่่�
ลดลง และระบบนิิเวศภายในถ้ำำ��และระบบห่่วงโซ่่และสายใย
อาหาร นอกจากนี้้�นักั ท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมากยัังก่่อมลพิิษทาง
เสีียง ซึ่่�งเสีียงมีีผลทำำ�ให้้สััตว์์ถ้ำำ��ตื่่�นตระหนก มีีผลกระทบ
ต่่อกิจิ กรรมการสืืบพัันธุ์์� การวางไข่่หรืือการเลี้้�ยงตััวอ่่อนของ
สััตว์์ถ้ำำ�� เช่่น กลุ่่�มค้้างคาว นกนางแอ่่น นกเอี้้�ยงถ้ำำ�� เป็็นต้้น
ซึ่่�งจะมีีผลต่่อการอพยพย้้ายถิ่่�นในที่่�สุุด
ที่่�สำ�คั
ำ ัญจำำ�นวนของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีปริิมาณมาก โดย
ขาดการคำำ�นึึงถึึงขีีดความสามารถในการรองรัับของถ้ำำ��
จะส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยทางกายภาพต่่างๆ
ภายในถ้ำำ�� เช่่น อุุณหภููมิถ้ำิ ำ��ที่่สู� งู ขึ้้น� ความชื้้�นลดลง การเพิ่่�มขึ้้น�
ของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ การลดลงของออกซิิเจน
ซึ่่�งมีีผลต่่อกลุ่่�มสััตว์์ขาข้้อต่่างๆ ที่่�มีีความอ่่อนไหวต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยทางกายภาพดัังกล่่าว ซึ่่�งอาจต้้อง
อพยพไปยัังบริิเวณที่่�ถูกู รบกวนน้้อยหรืือไม่่ถูกู รบกวน ถ้ำำ��ใน
หลายพื้้นที่่
� ยั� งั มีีการใช้้ตะเกีียงเจ้้าพายุุ เพื่่�อแสดงความเป็็น
เอกลัักษณ์ข์ องการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��ของพื้้นที่่
� � ซึ่่ง� การใช้้ตะเกีียง
เจ้้าพายุุทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ (กลิ่่�น ควััน) อุุณหภููมิิ
ของถ้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น เหล่่านี้้�ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์ถ้ำำ�ทั้้
� �งสิ้้�น
ปััญหาขยะจากนัักท่่องเที่่�ยวยัังสามารถเกิิดขึ้้�นได้้จาก
ภายนอกถ้ำำ�� หากการบริิหารจััดการขยะของพื้้�นที่่�ไม่่ดีี เช่่น
มีีการฝัังหรืือเผาขยะในบริิเวณพื้้�นที่่�เขาหิินปููน จะส่่งผลให้้
น้ำำ��สามารถชะล้้างขยะหรืือเศษขยะซึึมหรืือร่่วงหล่่นตาม
ช่่องแตกของหิินปููน หรืือสามารถไหลไปปนเปื้้�อนแหล่่งน้ำำ��
ภายในถ้ำำ��ได้้ รวมทั้้�งน้ำำ��เสีียหรืือไขมัันทั้้�งจากห้้องสุุขา
ร้้านค้้า หรืือจากบ้้านเรืือนในพื้้นที่่
� ใ� กล้้เคีียง ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบ
ต่่อสััตว์์ถ้ำำ��ต่่อไปด้้วย
(๙) การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศของโลก
(Climate Change) โดยปกติิแล้้ว สิ่่�งมีีชีีวิิตจะตอบสนอง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศด้้วยกััน 4 รููปแบบ

การบริหารจัดการ

คืือ 1) สามารถทนต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศ
(Toleration) 2) การย้้ายถิ่่�นอาศััยไปยัังระบบนิิเวศที่่�ใกล้้เคีียง
(Habitat Shift) 3) การอพยพย้้ายถิ่่�น (Migration) 4) หรืือ
หากไม่่สามารถปรัับตััว ย้้ายถิ่่�นหรืืออพยพได้้ ก็็จะตายและ
สููญพัันธุ์์�ไปจากบริิเวณนั้้�น (Extinction) (Dawson et al.,
2011) การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศของโลกโดยการ
เพิ่่�มขึ้้น� ของอุุณหภููมิิ มีีผลกระทบชััดเจนต่่อวัฏจั
ั กั รของน้ำำ�� และ
ระบบอุุทกวิิทยา การเปลี่่�ยนแปลงของระบบน้ำำ�� ใต้้ดินิ รวมทั้้�ง
ปริิมาณของน้ำำ�� ใต้้ดินิ ในถ้ำำ��ด้ว้ ย ขณะเดีียวกัันการเปลี่่ย� นแปลง
ของสภาพภููมิอิ ากาศของโลกยัังส่่งผลต่่อการเกิิดพายุุและฝน
ในปริิมาณมาก ซึ่่ง� มีีผลต่่อฤดููกาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป น้ำำ�ท่
� ว่ ม
ฉัับพลััน ดิินถล่่ม ซึ่่�งมีีผลให้้พื้้�นถ้ำำ�� ทรุุดตััว เหล่่านี้้�จะส่่ง
ผลกระทบโดยตรงต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�� โดยเฉพาะกลุ่่�มสััตว์์น้ำ�ที่่
ำ� อ� าศััย
อยู่่�ในถ้ำำ�� (Stygobionts) การเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศ
ของโลกส่่งผลให้้สัตว์์ห
ั ลายชนิิดอพยพย้้ายถิ่่�นฐานขึ้้�นไปยััง
ตอนเหนืือหรืือบริิเวณที่่�เย็็นกว่่า โดยเฉพาะกลุ่่�มค้้างคาว ซึ่่ง�
จะมีีผลโดยตรงต่่อจำำ�นวนมููลค้้างคาวที่่�ลดลงหรืือไม่่มีี
อีีกต่่อไป ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อสิ่่ง� มีีชีวิี ตที่่
ิ อ� าศััยมููลค้้างคาว
เป็็นอาหารและแหล่่งอาศััย (Guanobionts) อย่่างไรก็็ตาม
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศของโลก
ต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�� แท้้ที่่อยู่่�
� บนบก (Troglobionts) ยัังไม่่มีผี ลการศึึกษา
ออกมาชััดเจน การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก
ยัังส่่งผลให้้สิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�ภายนอกถ้ำำ��พยายาม
ปรัับตััวหาระบบนิิเวศใหม่่ ๆ เพื่่�อการดำำ�รงขีีวิิต และอาจ
เข้้ามาอาศััยในระบบนิิเวศถ้ำำ�� ส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันและ
การล่่าสััตว์์ถ้ำำ�� เดิิม รวมทั้้�งการเพิ่่�มจำำ�นวนของสิ่่�งมีีชีีวิิต
ภายนอกเข้้าไปในถ้ำำ�ม
� ากขึ้้นด้
� ว้ ย ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อเชื้้อ� โรคหรืือ
ปรสิิตที่่�จะเข้้าไปในถ้ำำ��มากขึ้้�นด้้วย
(๑๐) การเก็็บมููลค้า้ งคาวและรัังนกนางแอ่่น ถ้ำำ�ที่่
� ไ� ด้้รับั
การสััมปทานมููลค้้างคาวหรืือเป็็นแหล่่งเก็็บมููลค้้างคาวในอดีีต
จะมีีการทำำ�ลายระบบนิิเวศถ้ำำ��อย่่างรุุนแรง ทั้้�งการขุุดเจาะ
ระเบิิด เพื่่�อนำำ�มููลค้้างคาวรวมทั้้�งตะกอนดิินที่่�สะสมอยู่่�
ในถ้ำำ�ม
� าใช้้ประโยชน์์ ทั้้�งใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการทำำ�ดิินประสิิว
ในอดีีต การผลิิตเป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์เพื่่�อใช้้ในภาคเกษตรกรรม
ซึ่่ง� บางถ้ำำ��พื้น้� ถ้ำำ�ถู
� กู ขุุดลึกึ มากกว่่า 5 เมตร ทำำ�ให้้โครงสร้้างถ้ำำ��
พื้้�นถ้ำำ�� รวมทั้้�งประติิมากรรมถ้ำำ�ถู
� ูกทำำ�ลายอย่่างสิ้้�นเชิิง
สััตว์์ถ้ำำ�ก็
� ็ถููกนำำ�ออกจากถ้ำำ�� ทางอ้้อมในรููปของดิินตะกอน
และมููลค้้างคาวที่่�ถูกู ตัักออกไป ทำำ�ให้้สัตว์์หน้
ั
า้ ดิินขนาดเล็็ก
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ�้ำ ของประเทศไทย

ลดจำำ�นวนประชากรลง ตายหรืือสููญพัันธุ์์�ไปจากถ้ำำ��เหล่่านี้้�
ขณะที่่�ถ้ำำ��ที่่�มีีนกนางแอ่่นอาศััยอยู่่� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมีีการ
ประมููลรัังนกและการเก็็บรัังนกนางแอ่่น ซึ่่�งเลี่่�ยงไม่่พ้้นที่่�
ไข่่นก หรืือลููกนกจะตกลงมาและตาย (แม้้จะพยายามหรืือ
ป้้องกัันมากสัักแค่่ไหน) ทำำ�ให้้ลดจำำ�นวนของประชากร
นกนางแอ่่นได้้เช่่นกััน
(๑๑) การล่่าสัตว์
ั ์ สััตว์์ที่่อ� าศััยในถ้ำำ��หลายชนิิดถืือเป็็น
แหล่่งอาหารสำำ�คัญ
ั ของคนในหลายพื้้นที่่
� � เช่่น ค้้างคาว เม่่น
ปลา กุ้้�ง หอยในถ้ำำ�� เป็็นต้้น การล่่าอย่่างต่่อเนื่่�องและเกิิน
ความจำำ�เป็็นส่ง่ ผลให้้สัตว์์
ั ถ้ำำ��ดังั กล่่าวลดจำำ�นวนประชากรลง
หรืือส่่งผลต่่อการอพยพย้้ายถิ่่�นฐานหรืือเคลื่่�อนย้า้ ยที่่�อาศััย
ไปยัังบริิเวณที่่�ไม่่ถูกู รบกวน ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อสมดุลุ ของระบบ
นิิเวศถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�ยังั รวมถึึงการล่่าที่่�ผิดวิ
ิ ธีิ ี เช่่น การรมควััน การ
วางยา การระเบิิดหรืือไฟฟ้้าช็็อร์์ตปลาในถ้ำำ�� การล่่าสััตว์์ยััง
รวมไปถึึงการการเก็็บตััวอย่่างของนัักวิิจััยที่่�เกิินความพอดีี
(Overcollection) ทำำ�ให้้จำำ�นวนประชากรของสััตว์์ถ้ำำ��ลดลง
ซึ่่�งจะมีีผลต่่อความหลากหลายทางพัันธุุกรรมของสััตว์์ถ้ำำ��
เหล่่านั้้�นด้้วย นอกจากนี้้�สััตว์์ถ้ำำ�ห
� ลายชนิิดมีีความแปลก
มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะเป็็นของตััวเอง หายาก จึึงมีีราคาค่่อนข้า้ ง
แพงและเป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�ผู้้�ที่่�ชื่่�นชมสะสมหรืือเลี้้�ยงสััตว์์
แปลก ๆ เช่่น แมงกระดานถ้ำำ�� ไอโซพอดถ้ำำ�� ด้้วงถ้ำำ��
ปลาถ้ำำ�� จึึงเป็็นช่่องทางในการตามล่่าตััวอย่่างสััตว์์ถ้ำำ��ของ
พวกนัักล่่าตััวอย่่าง (Specimen Hunters) หรืือประโยชน์์
จากการค้้าสััตว์์ถ้ำำ��
(๑๒) เชื้้�อโรคต่่างๆ เชื้้�อโรคมีีผลต่่อสุุขภาพของ
สััตว์์ถ้ำำ�� ส่่งผลให้้สัตว์์
ั ถ้ำำ��อ่อน
่ แอและตายในที่่�สุดุ ทำำ�ให้้จำำ�นวน
ประชากรของสััตว์์ถ้ำำ��ลดลง และอาจเกิิดการแพร่่กระจาย
ของโรคไปยัังสััตว์์ถ้ำำ��ในบริิเวณอื่่�น ๆ ด้้วย หากมีีการเคลื่่�อนย้า้ ย
ของสัั ตว์์ ถ้ำำ�� และเป็็ น พาหะไปแพร่่ ก ระจายในถ้ำำ��อื่่� น ๆ
ยกตััวอย่่างเช่่น โรคจมููกขาว (White Nose Syndromes, WNS)
ซึ่่ง� เกิิดจากเชื้้อ� ราชนิิด Pseudogymnoascus destructans
ที่่�เจริิญเติิบโตบนผิิวหนัังของค้้าวคาว โดยเฉพาะบริิเวณ
ปากและจมููก รวมทั้้�งปีีก ซึ่่�งตอนนี้้�มีีการแพร่่กระจายอย่่าง
กว้้างขวางในทวีีปอเมริิกาเหนืือ ทำำ�ให้้จำำ�นวนประชากรของ
ค้้างคาวลดลงอย่่างมากและบางชนิิดอาจลดลงมากกว่่า
ร้้อยละ 90 (Langwig et al., 2012) ถึึงแม้้ว่่าโรค WNS
ยัังไม่่ได้้ปรากฏในประเทศไทย เนื่่�องจากเชื้้�อราชนิิดนี้้�
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ชอบอากาศที่่�เย็็น และยัังไม่่มีรี ายงานว่่าเชื้้อ� ราชนิิดนี้้ส� ามารถ
อยู่่�รอดได้้ในถ้ำำ��ที่่�อุุณหภููมิิสููงกว่่า 20 องศาเซลเซีียส
(Verant et al., 2012) แต่่ที่่�น่่ากัังวลคืือ ถ้ำำ��ในภาคเหนืือ
ภาคตะวัันตกและบางส่่วนของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะบริิเวณที่่�อยู่่�ตามเทืือกเขาสููง
อุุณหภููมิขิ องถ้ำำ��จะต่ำำ��กว่่า 20 องศาเซลเซีียส ซึ่่ง� มีีความเป็็นไปได้้
เช่่นกัันที่่�โรค WNS อาจจะระบาดเข้้ามาในประเทศไทยได้้

เป็็นหิินธรรมดา อาจเป็็นเครื่่�องมืือโบราณของมนุุษย์์ถ้ำำ��
(เช่่น ขวาน มีีด เป็็นต้้น) ดัังนั้้�นการเคลื่่�อนย้้ายหิินในถ้ำำ��
ไม่่เพีียงแต่่เป็็นการทำำ�ลายสภาพแวดล้้อมและแหล่่งที่่�อยู่่�สัตว์์
ั
แต่่อาจเป็็นการทำำ�ลายหลัักฐานสำำ�คัญ
ั ทางประวััติศิ าสตร์์และ
โบราณคดีีด้้วย ส่่วนการนำำ�ไม้้มาวางหรืือค้ำำ��ย้ำำ��หิิน เป็็นการ
นำำ�อิินทรีียวััตถุุภายนอกถ้ำำ�� เข้้ามาภายในถ้ำำ�� ซึ่่�งอาจมีีการ
ปนเปื้้�อนของสััตว์์ผู้้�ล่่า (ขนาดเล็็ก) ต่่างๆ รวมถึึงราหรืือ
จุุลิินทรีีย์์ภายนอกที่่�ติิดมากัับกิ่่�งไม้้ เป็็นการนำำ�สิ่่�งมีีชีีวิิต
ต่่างระบบนิิเวศเข้้ามาในระบบนิิเวศถ้ำำ�� ซึ่่�งจะมีีผลกระทบ
ต่่อสัตว์์ที่่
ั อ� าศััยถ้ำำ��ได้้ด้ว้ ย สำำ�คัญ
ั สุุดคืืออาจก่่อให้้เกิิดอันต
ั ราย
ต่่อนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้าไปท่่องเที่่�ยวได้้ เช่่น สะดุุด ในกรณีี
ของการเรีียงหิินที่่ไ� ม่่สมดุลุ แล้้ววางอยู่่�บนที่่�สูงู หิินอาจตกใส่่
นัักท่่องเที่่�ยว ทำำ�ให้้บาดเจ็็บ ห้้อเลืือดได้้ นอกจากนี้้� ความเชื่่อ�
ในการหาสมบััติิ ทองคำำ� หรืือของโบราณที่่�คาดว่่าจะซ่่อนไว้้
ในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�ลายถ้ำำ��ในรููปแบบต่่างๆ ส่่งผล
ต่่อโครงสร้้างเดิิม พื้้�นถ้ำำ�� และเป็็นการทำำ�ลายถิ่่�นอาศััย
ของสััตว์์ถ้ำำ��ด้้วย

(๑๓) กิิจกรรมอื่่�นๆ ของมนุุษย์์ กิิจกรรมทางศาสนา
การจุุดธูปู เทีียนภายในถ้ำำ�� การเผากระดาษ การทำำ�พิธีิ กี รรม
หรืือความเชื่่อผิ
� ดิ ๆ เช่่น การหาเหล็็กไหลภายในถ้ำำ�� การขโมย
หรืือหัักหิินงอกหิินย้้อย ไข่่มุุกถ้ำำ�� หรืือประติิกรรมถ้ำำ��ต่่างๆ
ไปเป็็นที่่�ระลึึกหรืือบููชา หรืือใช้้เป็็นมวลสารในการสร้้าง
พระเครื่่อ� ง มีีผลต่่อแหล่่งอาศััยของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ในถ้ำำ�� การตัักน้ำำ��
สููบน้ำำ��ในถ้ำำ��เพื่่�อนำำ�มาอุุปโภคหรืือบริิโภค หรืือการตัักน้ำำ��/เก็็บน้ำำ��
ของนัักท่่องเที่่�ยวซึ่่ง� มีีความเชื่่อว่
� า่ น้ำำ�� ในถ้ำำ��ศักั ดิ์์�สิทิ ธิ์์� สะอาด
และสามารถรัักษาโรคภััยต่่างๆ ได้้ อาจตัักเอาสััตว์์น้ำ�ำ� ขนาดเล็็ก
เช่่น กลุ่่�มแพลงก์์ตอนสััตว์์ ไอโซพอด โคพีีพอด หรืือตััวอ่่อน
ของสััตว์์น้ำ�ที่่
ำ� �มีีขนาดเล็็กติิดขึ้้�นมาด้้วย นอกจากนี้้�พบว่่า
ปััจจุุบัันยัังเริ่่�มมีีการรัับวััฒนธรรมความเชื่่�อจากฝั่่�งเอเชีีย
ตะวัันออกเข้้ามา คืือการต่่อหรืือเรีียงกองหิินให้้สูงู ขึ้้น� (Stone
Towers) หรืือการเอาไม้้มาค้ำำ��ยันหิ
ั นิ (Sticks and Stones)
ในถ้ำำ�� ซึ่่ง� การพลิิกหิิน นำำ�หินม
ิ าเรีียงต่่อกันั เป็็นการเคลื่่�อนย้า้ ย
หิินจากแหล่่งเดิิม จึึงเป็็นการทำำ�ลายที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ถ้ำำ��
ขนาดเล็็ก เช่่น กลุ่่�มแมง แมลง สััตว์์เลื้้�อยคลานขนาดเล็็ก
ซึ่่�งปกติิสััตว์์กลุ่่�มนี้้�อาศััยหรืือหลบซ่่อนอยู่่�ใต้้ก้้อนหิินขนาด
ต่่างๆ เสมืือนเป็็นการทำำ�ลายบ้้านของสััตว์์ นอกจากนี้้�สัตว์์
ั ถ้ำำ��
หลายชนิิดยัังเป็็นสััตว์์เฉพาะถิ่่�น การเคลื่่�อนย้้ายหิินจึึง
เป็็นการทำำ�ลายพื้้นที่่
� อ� าศััย และอาจส่่งผลต่่อจำำ�นวนประชากร
และเร่่งอััตราการสููญพัันธุ์์�ของสััตว์์ถ้ำำ�� ได้้ ถ้ำำ�� บางถ้ำำ��มีีความ
เปราะบาง การนำำ�หินออ
ิ กจากแหล่่งเดิิมและย้้ายไปบริิเวณใหม่่
นอกจากเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงลัักษณะทางกายภาพของ
ถ้ำำ��แล้้ว มีีผลต่่อความสมดุุลและโครงสร้้างของถ้ำำ�� อีีกทั้้�งยััง
เป็็นการบดบัังมุุมมอง รก และสููญเสีียทััศนีียภาพภาพเดิิม
ที่่�สวยงามของระบบนิิเวศถ้ำำ�� หิินในถ้ำำ�ที่่
� คนทั่่
� ว� ไปอาจมองว่่า

จากปัั จ จัั ย เสี่่� ย งและภัั ย คุุ ก คามต่่ อสัั ตว์์ ถ้ำำ�� ของ
ประเทศไทยดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น จะได้้เห็็นว่่า สััตว์์ถ้ำำ��
มีีความเสี่่ย� งสููงและอยู่่�ในสถานะเปราะบางอย่่างมาก อย่่างไร
ก็็ตาม หากพิิจารณาบััญชีีชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์ที่่�ถููกคุุกคามของ
องค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ หรืือ
The IUCN Red List of Threatened Species ของ
ประเทศไทย โดยทั้้� ง หมดเป็็ นสัั ตว์์ มีี ก ระดูู ก สัั นหลัั ง
แบ่่งเป็็นสัตว์์ที่่
ั มี� สถ
ี านภาพสููญพัันธุ์์� (Extinct) จำำ�นวน 8 ชนิิด
สัั ตว์์ที่่� มีี สถ านภาพใกล้้ สูู ญ พัั น ธุ์์� อย่่ า งยิ่่� ง (Critically
Endangered) จำำ�นวน 101 ชนิิด สััตว์์ที่่�มีีสถานภาพ
ใกล้้สููญพัันธุ์์� (Endangered) จำำ�นวน 186 ชนิิด และสััตว์์
ที่่�มีีแนวโน้้มใกล้้สููญพัันธุ์์� (Vulnerable) จำำ�นวน 281 ชนิิด
(สำำ� นัั ก งานนโยบายและแผนทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม, 2564) พบว่่ามีีสัตว์์
ั ถ้ำำ�� เพีียง 41 ชนิิดเท่่านั้้�น
ที่่�ถููกบรรจุุอยู่่�ในบััญชีีชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถููกคุุกคามขององค์์การ
ระหว่่างประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ ส่่วนใหญ่่เป็็น
กลุ่่�มค้้างคาว (22 ชนิิด) ปลาถ้ำำ�� (8 ชนิิด) หนูู (3 ชนิิด)
และสััตว์์เลื้้�อยคลาน (8 ชนิิด)

การบริหารจัดการ

กฎหมายในการอนุุรัักษ์์สััตว์์ถ้ำ�ำ�
ของประเทศไทย
(National Legislation)
แม้้ว่่าประเทศไทยจะยัังไม่่ได้้กำำ�หนดกฎหมายในการ
บัังคัับใช้้เพื่่�อสัตว์์
ั ถ้ำำ��โดยเฉพาะ หากพิิจารณาพระราชบััญญััติิ
สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2562 โดยปรากฏ
รายชื่่�อสััตว์์ป่่าสงวนจำำ�นวน 19 ชนิิด ซึ่่�งเป็็นสััตว์์ที่่�หายาก
มีีสภาพล่่อแหลมต่่อการสููญพัันธุ์์หรืืออ
�
าจจะสููญพัันธุ์์ไ� ปแล้้ว
ไม่่ปรากฏบััญชีีรายชื่่�อสััตว์์ถ้ำำ��ในกลุ่่�มสััตว์์ป่่าสงวน อย่่างไร
ก็็ตาม พระราชบััญญััติสิ งวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่า่ พ.ศ. 2546
ได้้กำำ�หนดให้้สัตว์์ป่
ั า่ บางชนิิดเป็็นสัตว์์ป่
ั า่ คุ้้�มครอง ซึ่่ง� หมายถึึง
สััตว์์ป่่าเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ตามบััญชีีแนบท้้ายกฎกระทรวง
ซึ่่�งประกอบด้้วยสััตว์์ป่่าจำำ�พวกสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม 201
ชนิิด นก 952 ชนิิด สััตว์์เลื้้�อยคลาน 91 ชนิิด สััตว์์
สะเทิินน้ำ�ส
ำ� ะเทิินบก 12 ชนิิด แมลง 20 ชนิิด ปลา 14 ชนิิด
และสััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลัังอื่่�นๆ 12 ชนิิด โดยปรากฏ
รายชื่่อสั
� ตว์์
ั ถ้ำำ��อย่า่ งน้้อย 68 ชนิิด อยู่่�ในบััญชีีสัตว์์ป่
ั า่ คุ้้�มครอง
ประกอบด้้วยค้้างคาว (50 ชนิิด) ลิิง (1 ชนิิด) หนูู (1 ชนิิด)
นก (1 ชนิิด) สััตว์์สะเทิินน้ำ�ส
ำ� ะเทิินบก (1 ชนิิด) สััตว์์เลื้้อ� ยคลาน
(6 ชนิิด) และปลา (8 ชนิิด) ซึ่่�งถืือเป็็นเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีและ
ปฐมบทเริ่่�มต้้นในการอนุุรัักษ์์สััตว์์ถ้ำำ��ที่่�มีีกฎหมายรองรัับ
นอกจากนี้้�ถ้ำ�ที่่
ำ� อยู่่�
� ในพื้้�นที่่อนุ
� รัุ กั ษ์์ภายใต้้การดููแลของ
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ไม่่ว่่าจะเป็็น
อุุทยานแห่่งชาติิ วนอุุทยาน เขตรัักษาพัันธุ์์สั� ตว์์ป่
ั า่ เขตห้้าม
ล่่าสััตว์์ป่่า ฯลฯ การเข้้าพื้้�นที่่�จำำ�เป็็นต้้องขออนุุญาตทุุกครั้้�ง
และต้้องชี้้�แจงจุุดประสงค์์ในการเข้้าพื้้�นที่่�อย่่างชััดเจน
รวมทั้้�งไม่่อนุุญาตให้้มีีการเก็็บหรืือล่่าสััตว์์ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
ยกเว้้นได้้รับั การอนุุญาตเป็็นกรณีี ตามพระราชบััญญััติอุิ ทุ ยาน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 ทำำ�ให้้สััตว์์ถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ได้้รัับ
ผลพลอยได้้ในการปกป้้องด้้วย

แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ�้ำ ของประเทศไทย

จากพระราชบััญญััติิสงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ.
2535 ซึ่่ง� สััตว์์ถ้ำำ��ได้้รับั การคุ้้�มครองเพีียง 68 ชนิิดเท่่านั้้�น
จากบััญชีีสััตว์์ทั้้�งหมด 1,302 ชนิิด และจากบััญชีีชนิิด
พัันธุ์์�สััตว์์ที่่�ถููกคุุกคามขององค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการ
อนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (The IUCN Red List) ของประเทศไทย
เพีียง 41 ชนิิด แสดงให้้เห็็นถึงึ ความน่่ากัังวลของสถานภาพ
สััตว์์ถ้ำำ��ของประเทศไทยเป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะกลุ่่�ม
สััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลััง ซึ่่�งเป็็นสััตว์์กลุ่่�มใหญ่่ที่่�อาศััยอยู่่�
ในถ้ำำ�� (ร้้อยละ 71) ที่่�มีสถ
ี านะเปราะบางและมีีความอ่่อนไหว
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของระบบนิิเวศถ้ำำ�� ไม่่น้้อยกว่่าสััตว์์
มีีกระดููกสัันหลััง และส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีการปรัับตััวให้้
เข้้ากัับระบบนิิเวศถ้ำำ��อย่่างสมบููรณ์์ จึึงไม่่สามารถย้้ายถิ่่�น
ออกมายัังระบบนิิเวศภายนอกได้้ รวมทั้้�งยัังมีีขอบเขต
การแพร่่กระจายที่่�ต่ำ�ำ� จำำ�เพาะกัับถ้ำำ��ที่่�อาศััยเพีียงพื้้�นที่่�ใด
พื้้� นที่่� หนึ่่� ง ของถ้ำำ�� และมีี จำำ�น วนประชากรที่่� ไ ม่่ ม าก เช่่ น
แมลงหางดีีดถ้ำำ�� (Coecobrya spp., Troglopedetes
spp, Cyphoderopsis spp. Lepidonella spp.) ด้้วงปีีกกุุดถ้ำำ��
(Araneibatrus spp., Batraxis spp.) แมงกุ้้�งถ้ำำ��
(Theosbaena spp.) แมงกระดานถ้ำำ�� (Stenasellus spp.)
แมงป่่องแส้้จิ๋๋ว� (Eukoenenia spp.) รวมทั้้�งสััตว์์ไม่่มีกี ระดููก
สัันหลัังกลุ่่�มอื่่�น ๆ ซึ่่�งควรมีีการประเมิินหรืือผลัักดัันให้้
สััตว์์กลุ่่�มดัังกล่่าวอยู่่�ในกลุ่่�มสััตว์์ป่า่ คุ้้�มครองหรืือถููกบรรจุุใน
บััญชีีชนิดพั
ิ นั ธุ์์สั� ตว์์ที่่
ั ถู� กู คุุกคามขององค์์การระหว่่างประเทศ
เพื่่�อประโยชน์์ในการปกป้้อง การศึึกษาวิิจัยั และการอนุุรักั ษ์์
สััตว์์ถ้ำำ�� เหล่่านี้้�ไว้้
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ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
ต่่อการอนุุรัักษ์์และคุ้้�มครองสััตว์์ถ้ำำ��
ของประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
ซึ่่�งมีีอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีีเป็็นเลขานุุการ จััดตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อให้้ทรััพยากรถ้ำำ�� ของประเทศไทยได้้รัับการคุ้้�มครอง
และปกป้้องดููแลพื้้น� ฐาน รวมทั้้�งได้้รับั การอนุุรักั ษ์์อย่่างยั่่�งยืืน
และนำำ�ไปสู่่�การเสริิมสร้า้ งเศรษฐกิิจชุุมชน ดัังนั้้�นข้อ้ เสนอแนะ
ต่่อคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิต่อ่ การ
อนุุรัักษ์์และคุ้้�มครองสััตว์์ถ้ำำ��ของประเทศไทย ประกอบด้้วย
๑. ผลัักดัันให้้เกิิดกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและ
บทลงโทษที่่�มีีความเหมาะสมและทัันต่่อเหตุุการณ์์ เพื่่�อใช้้
ในการอนุุรัักษ์์ คุ้้�มครอง ป้้องกัันระบบนิิเวศถ้ำำ�� ซึ่่�งรวมถึึง
พื้้นที่่
� ร� ะบบนิิเวศคาสต์์รอบนอก และสััตว์์ถ้ำำ��มิใิ ห้้ลดจำำ�นวนลง
หรืือสููญพัันธุ์์�ไป รวมทั้้�งป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสื่่�อมโทรม
ของสภาพธรรมชาติิของถ้ำำ�� และควรสร้้างคู่่�มืือแนวทางการ
บริิหารจััดการถ้ำำ�� ของประเทศ รวมทั้้�งผลัักดัันสัตว์์
ั ถ้ำำ�� โดยเฉพาะ
กลุ่่�มสััตว์์ไม่่มีีกระดููกสัันหลัังชนิิดอื่่�น ๆ ที่่�มีีสถานภาพ
ล่่อแหลมต่่อการลดลงของประชากรหรืือการสููญพัันธุ์์� ให้้เข้้าสู่่�
สถานภาพสััตว์์คุ้้�มครอง หรืือเป็็นสัตว์์ที่่
ั อยู่่�
� ในบััญชีีแดงของ
สหภาพนานาชาติิ (IUCN Red List)
๒. เลืือกถ้ำำ�ต้
� ้นแบบหรืือถ้ำำ��ที่่�มีีความสามารถในการ
รองรัับความหลากหลายทางชีีวภาพของประเทศไทยสููง
มีีการค้้นพบสิ่่�งมีีชีวิี ตชนิ
ิ ดิ ใหม่่ (Species New to Sciecne)
จำำ�นวนมาก เป็็นแหล่่งต้้นแบบถิ่่�นกำำ�เนิิด (Type Locality)
รวมทั้้�งกลุ่่�มสิ่่�งมีีชีีวิิตเฉพาะถิ่่�น (Endemic) หรืือมีีสััตว์์ถ้ำำ��
ที่่�อยู่่�ในบััญชีีสััตว์์ป่่าคุ้้�มครองหรืือบััญชีีแดงของสหภาพ
นานาชาติิ (IUCN Red List) เช่่น ถ้ำำ�� เชีียงดาว จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ถ้ำำ��ภููผาเพชร และถ้ำำ��เล สเตโกดอน จัังหวััดสตููล
ถ้ำำ��ลอกอ จัังหวััดพััทลุุง เป็็นต้้น เพื่่�อประกาศเป็็นถ้ำำ�� (พื้้�นที่่�)
อนุุรักั ษ์์ (Priority in Protection) ภายใต้้ระเบีียบ กฎเกณฑ์์
ข้้อบัังคัับที่่�ร่่างขึ้้�นจากข้้อ 1 เพื่่�อเป็็นต้้นแบบและแนวทาง
ในการบริิหารจััดการ ปกป้้อง และป้้องกัันสวััสดิิภาพของ
สััตว์์ถ้ำำ�� รวมทั้้�งการอนุุรัักษ์์ที่่�ยั่่�งยืืน

๓. สร้้างฐานข้้อมููลถ้ำำ�� ของประเทศและระบบข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ เพื่่�อใช้้ในการสำำ�รวจ ติิดตาม ตรวจสอบ ประเมิินผล
และมีีการจััดแบ่่งประเภทของถ้ำำ�� ให้้ชััดเจน ว่่าถ้ำำ��ใดเป็็นถ้ำำ��
ที่่�สาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้ ถ้ำำ�� เพื่่�อวััตถุุประสงค์์พิิเศษ
หรืือถ้ำำ��ที่่ยั� งั คงลัักษณะธรรมชาติิดั้้ง� เดิิมหรืือยังั ไม่่ได้้จัดั กลุ่่�ม
(Worboys et al. 1982) ซึ่่�งปกติิปััจจััยเสี่่�ยงและภััยคุุกคาม
ต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�� จะอยู่่�ในถ้ำำ��ประเภทแรก คืือ ถ้ำำ��ที่่ส� าธารณชนสามารถ
เข้้าถึึงได้้ ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น ถ้ำำ�� แบบผจญภััย (Adventure
Caves) ถ้ำำ�ท่
� อ่ งเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ (Eco-Tourism Caves) ถ้ำำ�� เพื่่�อ
การท่่องเที่่�ยว (Tourist Caves) ถ้ำำ�วั
� ดั /สำำ�นัักสงฆ์์ (Temple
Caves) (Worboys et al. 1982, Smart, 2000) และยััง
รวมถึึงถ้ำำ��ที่่สั� มั ปทานหรืือถููกเก็็บมููลค้้างคาวและรัังนก (Guano
Mining/Nest Harvesting Caves) ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ใน
การติิดตาม ป้้องกัันและการอนุุรัักษ์์ที่่�ถููกจุุด
๔. การก่่อสร้า้ งสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกใดๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้น�
กัับระบบนิิเวศถ้ำำ��และพื้้นที่่
� ร� ะบบนิิเวศคาสต์์รอบนอก รวมถึึง
การสร้้างแหล่่งเก็็บกัักน้ำำ�� การขุุดบ่อ่ บาดาล ถมที่่� การสร้้าง
ชลประทาน ที่่�ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงระบบน้ำำ��ใต้้ดินที่่
ิ อ� าจส่่งผลกระทบ
ต่่อปริิมาณน้ำำ�� ในถ้ำำ��และส่่งผลต่่อระบบนิิเวศและสััตว์์ถ้ำำ��
รวมไปถึึงการสร้้างอาคารหรืือถนน ที่่�ต้อ้ งใช้้เครื่่อ� งจัักรกลหนััก
หรืือรถขนาดใหญ่่ ต้้องมีีการตรวจสอบผลกระทบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้นกั
� บั ระบบนิิเวศถ้ำำ�� และสััตว์์ถ้ำำ�� และต้้องมีีการนำำ�เสนอ
แบบแปลนเพื่่�อขอรัับการประเมิินและอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการฯ
๕. สนัับสนุุนและจััดหาทรััพยากรทั้้�งด้้านงบประมาณ
ห้้องปฏิิบััติิการ ตามความเหมาะสม รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้
มีีการค้้นคว้้าวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการนำำ�ผลงานวิิจััยไปใช้้
ประโยชน์์ การจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมูลู อย่่างเป็็นระบบ การดึึง
นัักวิิจัยั นัักชีีววิิทยาหรืืออนุุกรมวิิธานสััตว์์ ให้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
ในการศึึกษาวิิจััยสััตว์์ถ้ำำ�� ของประเทศ การสร้้างเครืือข่่าย
นัักวิิจััยที่่�เข้้มแข็็งทั้้�งในและนอกประเทศ รวมไปถึึงการ
ช่่วยเหลืือในการขออนุุญาตเข้้าพื้้นที่่
� หรืืออำ
�
ำ�นวยความสะดวก
ต่่าง ๆ ตามความเหมาะสมแก่่ทีีมวิิจััย พร้้อมทั้้�งมีีส่่วนร่่วม
ในการสร้้างนัักอนุุกรมวิิธานรุ่่�นใหม่่/นัักอนุุกรมวิิธานรุ่่�นจิ๋๋�ว
นัักอนุุรัักษ์์รุ่่�นจิ๋๋�ว เป็็นต้้น
๖. จััดประชุุมเชิิงวิิชาการสำำ�หรับั นัักวิิจัยั ถ้ำำ��ในประเทศไทย
เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ทางวิิชาการ ติิดตามความ

การบริหารจัดการ

ก้้าวหน้้า รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายวิิจััยทั้้�งภายในและภายนอก
ประเทศ อาจเป็็นการจััดการประชุุมในรอบ 1 ปีี หรืือทุุก 2
หรืือ 3 ปีี ตามความเหมาะสม
๗. ส่่งเสริิมให้้เกิิดการจััดตั้้�งชมรมถ้ำำ��ท้้องถิ่่�น (Local
Cave Club) ของแต่่ละพื้้นที่่
� ที่่� มี� ศัี กั ยภาพและความพร้้อม อาจ
มีีการสนัับสนุุนด้า้ นงบประมาณ เพื่่�อจะเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อน
ความรู้้�พื้้น� ฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ในแต่่ละท้้องถิ่่�น ทั้้�งเรื่่อ� งจำำ�นวนความ
หนาแน่่นของถ้ำำ��ในพื้้นที่่
� � ฐานข้้อมูลู ด้้านสััณฐานและธรณีีวิทิ ยา
ประวััติิศาสตร์์ ศิิลปวััฒนธรรม และความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อฐานข้้อมููลถ้ำำ��
ของประเทศ และชมรมถ้ำำ��ท้้องถิ่่�นยัังสามารถช่่วยสำำ�รวจ
ตรวจสอบ ประเมิินและติิดตามสถานะของระบบนิิเวศและ
ความหลากหลายของสััตว์์ถ้ำำ��ในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการบริิหาร
จััดการและการอนุุรัักษ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
๘. การเตรีียมความพร้้อมของกำำ�ลังั คนและนัักวิิชาการ
ทั้้�งนี้้�อาจทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งส่่วนของ
กรมทรััพยากรธรณีี กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และ
พัันธุ์์�พืืช กรมป่่าไม้้ กรมศิิลปากร มหาวิิทยาลััย องค์์การ
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น วััด/สำำ�นัักสงฆ์์ หรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน การประสานงานสร้้างความร่่วมมืือ
ระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
การบริิหารจััดการ มีีการแบ่่งภาระหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการ
แหล่่งอัันควรอนุุรักั ษ์์ระหว่่างผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้ชัดั เจน สอดคล้้อง
กัับความเชี่่ย� วชาญและความพร้้อมระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ
ตลอดจนการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่�
ให้้เข้้าร่่วมในการบริิหารจััดการพื้้นที่่
� แ� ละการวางแผนอนุุรักั ษ์์
๙. เผยแพร่่ประชาสััมพันธ์์
ั และให้้ความรู้้�แก่่ประชาชน
นัักท่่องเที่่�ยว เกี่่ย� วกัับความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ��และทรััพยากรสััตว์์ถ้ำำ��
ทั้้�งรููปแบบของเอกสารเผยแพร่่ หรืือสื่่�ออื่่�น ๆ การจััด
นิิทรรศการ ป้้ายความรู้้� หรืือมีีศููนย์์บริิการในพื้้�นที่่�บริิการ
โดยหน่่วยงานที่่�ดููแล ส่่งเสริิมประชาธิิปไตยในทุุกระดัับ
โดยการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�ง
สนัับสนุุนให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการและ
อนุุรัักษ์์ เช่่น การอบรมให้้ความรู้้� การฝึึกปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้
เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ ตระหนัักต่่อคุุณค่่าและความเป็็น
อัั ตลัั ก ษณ์์ ข องทรัั พ ยากรสัั ตว์์ ถ้ำำ�� ในท้้ อ งถิ่่� น ทำำ� ให้้ รู้้�สึึ ก
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ�้ำ ของประเทศไทย

ภาคภููมิิใจ รัักและหวงแหนทรััพยากรถ้ำำ�� และสััตว์์ถ้ำำ�� สำำ�นึึก
ถึึงประโยชน์์ของสััตว์์ถ้ำำ�ที่่
� สร้
� า้ งให้้กับั ชุุมชน เพื่่�อจะให้้ความ
ร่่ ว มมืือกัั บ คณะกรรมการฯ ในการบริิ ห ารจัั ด การและ
การอนุุรัักษ์์ที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
๑๐. ส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างยั่่�งยืืนแก่่ท้้องถิ่่�น
เช่่น การสร้้างหลัักสููตรการเรีียนรู้้� หรืือพััฒนาหลัักสููตรสาระ
ท้้องถิ่่�น สำำ�หรัับนัักเรีียนทั้้�งในระดัับประถมศึึกษาและ/หรืือ
มััธยมศึึกษา เพื่่�อปลููกฝัังค่่านิิยมให้้เกิิดความภาคภููมิิใจ
รัั ก และหวงแหนทรัั พ ยากรในท้้ อ งถิ่่� น เห็็ นคุุ ณค่่ า ของ
ทรััพยากรถ้ำำ�� ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การอนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์ความ
หลากหลายทางชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน
ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
� ่องเที่่�ยวเพื่่� อการ
จััดการถ้ำำ�ท่
อนุุรัักษ์์สััตว์์ถ้ำ�� 
ำ
ถ้ำำ��ท่่องเที่่�ยวเป็็นถ้ำำ��ประเภทแรกที่่�จะสร้้างภััยคุุกคาม
และรบกวนสััตว์์ถ้ำำ��มากที่่�สุุด ดัังนั้้�นเพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
อนุุรัักษ์์และบริิหารจััดการถ้ำำ��อย่่างถููกต้้อง เหมาะสมและ
ยั่่�งยืืน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศที่่�แท้้จริิง จึึงมีี
ข้้อเสนอแนะแนวทางในการบริิหารจััดการถ้ำำ�ท่
� อ่ งเที่่�ยวเพื่่�อการ
อนุุรัักษ์์สััตว์์ถ้ำำ��ดัังต่่อไปนี้้�
๑. การบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่�อการอนุุรัักษ์์สััตว์์ถ้ำำ��สู่่�การ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ ต้้องคำำ�นึงึ ถึึงหลัักการรัักษาสภาพแวดล้้อม
และบรรยากาศดั้้�งเดิิมของถ้ำำ�� ไว้้ให้้มากที่่�สุุด รวมทั้้�งการ
อนุุรักั ษ์์และรัักษาสภาพแวดล้้อมดั้้ง� เดิิมของพื้้นที่่
� ร� อบ ๆ ถ้ำำ��
ซึ่่�งครอบคลุุมพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� ลำำ�ธาร ฯลฯ เนื่่�องจาก
ระบบนิิเวศภายนอกเหล่่านี้้�มีคี วามสััมพันธ์์
ั และเชื่่อม
� โยงกัับ
ระบบนิิเวศภายในถ้ำำ�ทั้้
� �งปััจจััยทางกายภาพและชีีวภาพ
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของสััตว์์ถ้ำำ��
๒. มีีระบบการควบคุุมและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
และสััตว์์ถ้ำำ��อย่่างเคร่่งครััด อาจใช้้มาตรการทางกฎหมาย
และการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในพื้้�นที่่� หากนัักท่่องเที่่�ยว/
ผู้้�มาเยืือนไม่่เชื่่�อฟัังหรืือปฏิิบััติิตาม ควรมีีบทลงโทษที่่�ควร
แจ้้งให้้ทราบก่่อนเข้้าถ้ำำ�อย่
� ่างชััดเจน เช่่น การปรัับเงิิน
การทำำ�ทััณฑ์์บน การยกเลิิกการนำำ�ชม หรืืออาจใช้้มาตรการ
ทางกฎหมาย และ/หรืือมาตรการทางสัังคมที่่�ชััดเจนอื่่�นๆ
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๓. การปรัับภููมิิทััศน์์และการก่่อสร้้างใดๆ ก็็ตามที่่�
เกิิดขึ้้นภ
� ายในถ้ำำ�� และระบบนิิเวศโดยรอบ ต้้องมีีการส่่งแบบแปลน
การปรัับภููมิิทััศน์์หรืือการก่่อสร้้าง เพื่่�อรัับการพิิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ และการดำำ�เนิินการใดๆ ไม่่ควรคำำ�นึงึ เฉพาะ
ความสวยงามของมนุุษย์์เป็็นที่่ตั้� ง้� โดยให้้ใช้้หลักั พิิจารณาว่่า
“สวยของเรา (มนุุษย์์)” กัับ “สวยของเขา (สััตว์์ถ้ำำ��)” นั้้�นมีี
ความแตกต่่างกัันโดยสิ้้น� เชิิง อีีกทั้้�งความสวยงามต้้องมีีความ
สอดคล้้องกัับระบบนิิเวศถ้ำำ�� ดัังนั้้�นการเล่่นสีไี ฟหลากหลายสีี
ในถ้ำำ�� หรืือการนำำ�พืืช (ทั้้�งพืืชต่่างถิ่่�นและพืืชประจำำ�ถิ่่น� ) เข้้ามา
ปลููกในบริิเวณโดยรอบถ้ำำ�หรืือ
� แม้้แต่่นำำ�มาไว้้ในถ้ำำ�� เป็็นสิ่่ง� ที่่�
ห้้ามไม่่ให้้ปฏิิบััติิ เพราะจะส่่งผลกระทบต่่อสััตว์์ถ้ำำ��โดยตรง

ซัับซ้้อน ควรมีีการกำำ�หนดว่่าพื้้�นที่่�ใดเหมาะสมสำำ�หรัับ
การเข้้าชม พื้้�นที่่�ใดควรเป็็นพื้้�นที่่�สงวน หวงห้้าม ห้้ามเข้้า
อาจเพราะอัันตรายหรืือเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ หรืือ
ใช้้เพื่่�อการศึึกษาวิิจัยั เท่่านั้้�น และไม่่ควรเปิิดพื้นที่่
้� �ท่อ่ งเที่่�ยว
เพิ่่�มเติิม เพราะจะกระทบต่่อสััตว์์ในถ้ำำ�� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะ
เคลื่่�อนย้า้ ยเข้้าไปอยู่่�ในบริิเวณที่่�ไม่่มีกี ารรบกวนจากกิิจกรรม
ของมนุุษย์์ และยัังเป็็นการลดพื้้�นที่่�อาศััยของสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อยู่่�
ในถ้ำำ��ด้้วย

๔. การจััดการหรืือการพััฒนาใดๆ ภายในถ้ำำ�� ต้้อง
คำำ�นึงึ ถึึงความสามารถในการรองรัับของทรััพยากรถ้ำำ�� (Cave
Carrying Capacity) ก่่อนจะคำำ�นึงึ ถึึงนัักท่่องเที่่�ยว/ผู้้�มาเยืือน
หรืือรายได้้ที่่จ� ะเข้้ามา ถ้ำำ��ท่อ่ งเที่่�ยวจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีการประเมิิน
ศัักยภาพของถ้ำำ��ในการรองรัับจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวในแต่่ละรอบ
หรืือแต่่ละวััน จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่อเจ้้าหน้้าที่่�หรืือมัคคุ
ั เุ ทศก์์
และต้้องมีีการกำำ�หนดช่ว่ งเวลาในการพัักถ้ำำ�� ทั้้�งการพัักถ้ำำ�� ใน
แต่่ละวัันเพื่่�อเป็็นการผ่่อนคลายบรรยากาศและสภาพแวดล้้อม
ภายในถ้ำำ�� รวมทั้้�งการปิิดถ้ำำ��ในช่่วงเวลาที่่�สมควร เช่่น
ช่่วงที่่�สัตว์์ผสมพั
ั
นั ธุ์์� วางไข่่หรืือเลี้้�ยงตััวอ่่อน การพััฒนาหรืือ
สร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกใดๆ ทั้้�งภายนอกและภายในถ้ำำ��
ต้้องคำำ�นึึงถึึงความเปราะบางของสภาพแวดล้้อมเนื่่�องจาก
ถ้ำำ��เป็็นระบบนิิเวศที่่�มีคี วามเปราะบางและสามารถถููกทำำ�ลาย
ได้้ง่่าย หากมีีจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวเกิินกว่่าจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด
ในแต่่ละวััน ก็็ไม่่ควรมีีการอะลุ่่�มอล่่วยหรืือรัับเพิ่่�ม ต้้องมีี
ระบบจองล่่วงหน้้ารองรัับ ซึ่่ง� จะเป็็นมาตรการในการบริิหาร
จััดการถ้ำำ��ที่่�ดีี
๕. หากเป็็นไปได้้ ก่่อนเข้้าถ้ำำ��ควรมีีอ่า่ งน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้อที่่
� มี� ี
ตะแกรงกรองสิ่่�งสกปรก ถัังใส่่น้ำ�ำ� ยาฆ่่าเชื้้อ� และพรมสำำ�หรับั
ซัับเพื่่�อลดปััญหาการกระจายของเชื้้�อโรค แบคทีีเรีีย สปอร์์
ของรา สััตว์์ขนาดเล็็กหรืือสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างถิ่่�นที่่�อาจติิดมากัับ
รองเท้้า โดยจะติิดตั้ง้� ไว้้หน้า้ ปากถ้ำำ�หรืือ
� ทางเข้้าถ้ำำ�� นอกจากนี้้�
ควรมีีการสะบััดเสื้้�อผ้้า หมวก กระเป๋๋า ก่่อนเข้้าถ้ำำ��
๖. ถ้ำำ��ต้้ อ งมีี ร ะบบการจัั ด การพื้้� นที่่� อย่่ า งชัั ด เจน
(Zonation) โดยเฉพาะถ้ำำ�ที่่
� �มีีขนาดใหญ่่หรืือถ้ำำ��ที่่�มีีความ

๗. ขอบเขตเส้้นทางเดิินภายในถ้ำำ��ควรชััดเจน และกั้้�น
ไม่่ให้้คนเดิินออกนอกเส้้นทาง หรืือเป็็นหน้า้ ที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�
หรืือมััคคุุเทศก์์ที่่�ต้้องแนะนำำ�ก่่อนเข้้าถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้ไปรบกวนสััตว์์ที่่�อาศััยตามแหล่่งอาศััยย่่อยต่่างๆ
(Microhabitats) ภายในถ้ำำ�� ทางเดิินภายในถ้ำำ��ควรมีีการ
ยกระดัับให้้สูงู ขึ้้น� (เช่่น ถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตูลู ) เพื่่�อป้อ้ งกััน
การเหยีียบย่ำำ�พื้
� น้� ถ้ำำ�� หรืือการสร้้างทางเดิินที่่แ� คบ เรีียงเดี่่�ยว
และห้้ามผู้้�คนออกนอกเส้้นทางที่่�กำำ�หนด เนื่่�องจากถ้ำำ��
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีผู้้�คนเข้้าออกจำำ�นวนมาก การเหยีียบย่ำำ�� ย่่อม
ส่่งผลต่่อการอััดแน่่นของหน้้าดิิน (Soil Compaction) ซึ่่�ง
จะไปมีี ผ ลต่่ อ แหล่่ ง ที่่� อยู่่�อ าศัั ย หรืือแหล่่ ง หลบภัั ย ของ
สิ่่ง� มีีชีวิี ตที่่
ิ อยู่่�
� ในถ้ำำ�� และไม่่ควรสร้้างทางเดิินโดยใช้้คอนกรีีต
หรืือปููนซีเี มนต์์ เพราะนอกจากจะเป็็นการลดพื้้นที่่
� อ� าศััยของ
สััตว์์ถ้ำำ��แล้้ว ยัังเป็็นตััวขััดขวางการเคลื่่�อนที่่�ภายในถ้ำำ��ของ
สััตว์์ถ้ำำ��หน้้าดิินขนาดเล็็ก ซึ่่�งส่่งผลต่่อการกระจายตััวของ
ประชากรและความหลากหลายทางพัันธุกุ รรมของสััตว์์เหล่่านั้้�น
๘. ป้้องกัันการทำำ�ลายพื้้�นที่่�อาศััยของสััตว์์ในถ้ำำ�� โดย
ห้้ามทำำ�การใดๆ ในการเปลี่่�ยนแปลง เคลื่่�อนย้้ายหรืือพลิิก
หิินภายในถ้ำำ�� หรืือการกระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
ทางน้ำำ�� หรืือทำำ�ให้้น้ำำ��ท่่วมหรืือแห้้งไป หรืือสร้้างสิ่่�งกีีดขวาง
ทางน้ำำ�ภ
� ายในถ้ำำ�� หรืือการให้้อาหารหรืือทิ้้�งขยะในถ้ำำ�� การแตะ
สััมผััส หรืือขีีดเขีียน เคาะ ตีี หรืือแกะสลัักภายในถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นการรบกวนและทำำ�ลายระบบนิิเวศที่่�อยู่่�ในถ้ำำ��
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
๙. ควรลดการใช้้แสงให้้น้้อยที่่�สุุด (แต่่ยัังคงให้้ความ
ปลอดภััยแก่่นัักท่่องเที่่�ยวหรืือผู้้�เข้้าชม) หรืืออาจใช้้วิิธีีการ
ติิดเซนเซอร์์ โดยไฟจะสว่่างเมื่่�อมีีคนเดิินผ่่านเท่่านั้้�น และ
จะปิิดอััตโนมััติิเมื่่�อไม่่มีีคนเข้้าชม และควรใช้้หลอดไฟที่่�

การบริหารจัดการ

ไม่่มีีการสะสมความร้้อน ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากแสงสว่่างมีีผลต่่อ
การอยู่่�อาศััยและปรากฏของสััตว์์ถ้ำำ�� ขณะเดีียวกัันแสงสว่่าง
ยัังกระตุ้้�นให้้เกิิดการเจริิญเติิบโตของกลุ่่�มแลมเพนฟลอรา
(Lampenflora) เช่่น พืืช สาหร่่าย ไดอะตอม มอส ลิิเวอร์์เวิิร์์ต
และเฟิิร์์น รวมทั้้�งแบคทีีเรีีย ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อโครงสร้้างของ
ถ้ำำ��และกลุ่่�มสััตว์์ถ้ำำ�� นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับการใช้้ไฟภายในถ้ำำ�� ในระยะยาว
๑๐. อบรมให้้ความรู้้�เจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้นที่่
� ร� วมทั้้�งมััคคุเุ ทศก์์
โดยให้้ความรู้้�ทั้้�งทางด้้านธรณีีวิิทยา ปััจจััยทางกายภาพ
ระบบนิิเวศภายในถ้ำำ�� และความหลากหลายทางชีีวภาพ
รวมทั้้�งสิ่่�งมีีชีีวิิตกลุ่่�มหลััก/เด่่น หรืือกลุ่่�มที่่�มีีความจำำ�เพาะ
ต่่ อ ถ้ำำ�� เพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการอธิิ บ าย ส่่ ง ต่่ อค วามรู้้�
การช่่วยกัันดููแล รัักษา ติิดตามและประเมิินสถานการณ์์
และการอนุุรัักษ์์ที่่�ยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่�
๑๑. จััดทำำ�เอกสารแนะนำำ� ให้้ความรู้้�ขณะเที่่�ยวชมถ้ำำ��
ซึ่่�งเป็็นเอกสารที่่�เข้้าใจง่่าย หรืืออาจสร้้างเป็็นวีีดิิทััศน์์ไว้้ใน
ช่่องทางสื่่�อสารต่่างๆ บนอิินเทอร์์เน็็ตหรืือสื่่�อออนไลน์์ ซึ่่�ง
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึง หรืือการสร้้างป้้ายความรู้้�เชิิงวิิชาการ
แสดงข้้อมูลู แผนที่่�ถ้ำำ��อย่า่ งชััดเจน และรููปภาพความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของระบบนิิเวศถ้ำำ��นั้้น� ๆ โดยเฉพาะสััตว์์กลุ่่�มเด่่น
หรืือการทำำ�คิิวอาร์์โค้้ด (QR Code) เป็็นต้้น
๑๒. มีีมาตรการรัักษาความปลอดภััย ชุุดปฐมพยาบาล
และเครื่่�องมืือแพทย์์เบื้้�องต้้น รวมทั้้�งรถเคลื่่�อนที่่�เร็็ว ใน
กรณีีเกิิดภาวะฉุุกเฉิินกัับนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งอาจเกิิดได้้จาก
โครงสร้้างของถ้ำำ�� หรืือเกิิดจากสััตว์์มีีพิิษที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��
เช่่น มด แมงมุุม แมงป่่อง ตะขาบ งูู หรืือเกิิดจากภาวะ
ภููมิิแพ้้ต่่างๆ เช่่น ฝุ่่�น รา เป็็นต้้น

๑๔. เพื่่�อเป็็นการสร้้างรายได้้และความเข้้มแข็็งให้้กับั
ชุุมชน มััคคุุเทศก์์ ร้้านค้้า ร้้านอาหาร ควรเป็็นคนในพื้้�นที่่�
และอาจเพิ่่�มโอกาสการมีีส่ว่ นร่่วมของนัักเรีียน นัักศึึกษาใน
พื้้�นที่่� หรืือการจััดสวััสดิิการแก่่ผู้้�ด้้อยโอกาส ให้้เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในการดููแลหรืืออนุุรัักษ์์ถ้ำำ��มากขึ้้�น
๑๕. หากถ้ำำ�� ใดที่่�ได้้รับั การประเมิินว่า่ มีีความหลากหลาย
ทางชีีวภาพสููง รวมทั้้�งเป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีสััตว์์ที่่�หายาก สััตว์์ถ้ำำ��
เฉพาะถิ่่�น หรืือพบสััตว์์ถ้ำำ��ชนิิดใหม่่จำำ�นวนมาก การสร้้าง
ประตููบริิเวณปากถ้ำำ��ถืือเป็็นแนวทางที่่�ยอมรัับได้้ทั่่ว� โลก เพื่่�อ
ป้้องกัันการรบกวน บุุกรุุก ล่่าสััตว์์หรืือกิิจกรรมใดๆ ของ
มนุุษย์์ที่่�จะส่่งผลต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�� อย่่างไรก็็ตาม การสร้้างประตููนั้้น�
ต้้องคำำ�นึึงถึึงสััตว์์ถ้ำำ�ด้
� ้วย โดยต้้องไม่่เป็็นประตููทึึบ เพราะ
ต้้องรัักษาสมดุุลของแสง อุุณหภููมิิ ความชื้้�น รวมทั้้�งลม
เป็็นต้้น โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้ายประชากรตลอด
เวลา เช่่น ค้้างคาว เม่่น หนูู หรืือสััตว์์เลื้้�อยคลานอื่่�นๆ
ต้้องสามารถผ่่านประตููได้้อย่่างอิิสระ มีีช่่องว่่างเพีียงพอ
๑๖. บางบริิเวณของถ้ำำ��ที่่มี� คี วามสวยงามและอาจเป็็น
จุุดดึงึ ดููดการท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คัญ
ั แต่่อาจเป็็นพื้นที่่
้� ที่่� ร� องรัับความ
หลากหลายทางชีีวภาพสููง และการอนุุญาตให้้เยี่่�ยมชมจะ
สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการรบกวนและมีีผลต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�ชั
� ดั เจน และ/หรืือ
อาจเป็็นพื้�้นที่่�เปราะบาง ง่่ายต่่อการถููกทำำ�ลาย วิิธีีการ
แก้้ปัญ
ั หาคืือการใช้้วิธีิ กี ารติิดตั้้ง� กล้้องอิินฟราเรดและจอภาพ
ขนาดใหญ่่เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการเยี่่�ยมชมถ้ำำ�� ซึ่่�งข้้อดีีคืือ
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� รวมทั้้�งสััตว์์ถ้ำำ�� บริิเวณนั้้�น ไม่่ถููกรบกวน
แต่่ข้้อเสีียคืืออาจมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููงขึ้้�น แต่่จะมีีความคุ้้�มค่่า
ในระยะยาว

๑๓. พััฒนาการบริิการนัักท่่องเที่่�ยวให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
รวดเร็็ว และมีีระบบรองรัับที่่�ทันสมั
ั ยั ตามยุุค เช่่น ระบบการ
จองคิิ ว เพื่่� อ เข้้ า ชมถ้ำำ�� ระบบการจ่่ า ยเงิิ น การพัั ฒ นา
แอปพลิิเคชัันหรืือเว็็บไซต์์ เป็็นต้้น ส่่งเสริิมประชาธิิปไตย
ในทุุกระดัับ รวมทั้้�งมีีแบบฟอร์์มการประเมิินเพื่่�อรัับฟััง
ข้้อเสนอแนะ ติิชม จากนัักท่่องเที่่�ยว
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ข้้อปฏิิบััติสำ
ิ ำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว/
� (ในถ้ำำ��ท่่องเที่่�ยว)
ผู้้�มาเยืือนถ้ำำ� 
เพื่่� อการอนุุรัักษ์์สััตว์์ถ้ำ�ำ�
๑. ก่่อนเข้้าไปชมหรืือศึึกษาภายในถ้ำำ�� นัักท่่องเที่่�ยว/
ผู้้�มาเยืือนทุุกคนต้้องผ่่านการอบรม อธิิบาย และทำำ�ความ
เข้้าใจเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ตัิ วั ในการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� เบื้้อ� งต้้นก่อน
่
เข้้าชมถ้ำำ��ทุุกครั้้�ง โดยทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับธรณีีสััณฐาน
ของถ้ำำ�� อุุทกวิิทยา ปััจจััยทางกายภาพ ระบบนิิเวศภายในถ้ำำ��
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพและสัั ตว์์ ถ้ำำ�� รวมทั้้� ง มิิ ติิ
ด้้านอื่่�นๆ ถ้้ามีี เช่่น ประวััติิศาสตร์์ ศิิลปวััฒนธรรม รวมทั้้�ง
ความเชื่่อที่่
� ต้� อ้ งใช้้วิจิ ารณญาน เช่่น ความเชื่่อ� ทางไสยศาสตร์์
เหล็็กไหล และความเชื่่�อที่่�ไม่่ถููกต้้อง เช่่น การดื่่�มน้ำำ��ที่่�หยด
มาจากปลายหิินงอกหิินย้อ้ ยหรืือน้ำำ�ที่่
� ขั� งั ภายในถ้ำำ�� ซึ่่ง� จะช่่วย
ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรงปราศจากโรคภััยไข้้เจ็็บ เป็็นต้้น
๒. แต่่งกายรััดกุุม มีีความเหมาะสมกัับการเดิินหรืือ
ชมภายในถ้ำำ�� สวมหมวกเพื่่�อป้้องกัันหยดน้ำำ�� มููลค้้างคาว
สวมรองเท้้าหุ้้�มส้้น กางเกงขายาว เพื่่�อป้้องกัันการชนหิิน
หรืือเพื่่�อป้้องกัันสััตว์์มีีพิิษที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� เช่่น มด แมงมุุม
แมงป่่อง ตะขาบ งูู ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�หรืือมััคคุุเทศก์์จะแจ้้งให้้
ทราบตามข้้อที่่� 1
3. ก่่อนเข้้าถ้ำำ��ควรมีีการสะบััดเสื้้�อผ้้า หมวก กระเป๋๋า
ฯลฯ ก่่ อน เข้้ า ถ้ำำ�� เพื่่� อป้้ อ งกัั น การนำำ�สัั ตว์์ต่่ า งถิ่่� นหรืือ
สิ่่�งแปลกปลอมที่่�อาจติิดตัวั มาเข้้าไปในถ้ำำ�� และนัักท่่องเที่่�ยว
ต้้องก้้าวผ่่านอ่่างน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อที่่�มีีตะแกรงกรองสิ่่�งสกปรก
และพรมฆ่่าเชื้้�อสำำ�หรัับซัับเพื่่�อลดปััญหาการกระจายของ
เชื้้�อโรค แบคทีีเรีีย สปอร์์ของรา หรืือสััตว์์ขนาดเล็็กหรืือ
สิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างถิ่่�นที่่�อาจติิดมากัับรองเท้้า
4. เตรีียมความพร้้อมก่่อนเข้้าถ้ำำ�� เสมอ เช่่น พัักผ่่อน
เพีียงพอ ทานอาหารและดื่่�มน้ำ�ก่
ำ� อน
่ เข้้าชมถ้ำำ�� เพราะบางถ้ำำ��
ต้้องเดิินขึ้้น� เนิินสูงู หรืือมีีการปีีนป่า่ ยก่่อนจะถึึงปากถ้ำำ�� หาก
ร่่างกายไม่่พร้้อม อาจมีีอาการหน้้ามืืดหรืือเป็็นลมได้้ และ
ต้้องรู้้�จัักข้้อจำำ�กััดของตััวเอง เช่่น ถ้้าเป็็นโรคกลััวความสููง
กลััวที่่�มืืดหรืือกลััวที่่�แคบ ไม่่ควรเข้้าชมถ้ำำ�� หรืือคนที่่�มีีโรค
ประจำำ�ตัวั ควรพกยา ยาดม น้ำำ�ดื่่
� ม� หรืืออุุปกรณ์์ป้้องกัันตัวั เอง
ไปด้้วย หรืือโรคกลััวสััตว์์ เช่่น กลััวแมงมุุม แมลง ตะขาบ

ค้้างคาว ถ้้าบางถ้ำำ��เป็็นถ้ำำ��แห้้งและมีีความร้้อน อาจทำำ�ให้้
มีีการสููญเสีียเหงื่่�อได้้ง่่าย ซึ่่�งน้ำำ��ดื่่�ม มีีความจำำ�เป็็นมาก
5. ห้้ามออกนอกเส้้นทางที่่�กำำ�หนดไว้้ในถ้ำำ��โดยเด็็ดขาด
เพราะอาจเกิิดอัันตรายแล้้ว ยัังมีีผลต่่อการทำำ�ลายระบบ
นิิเวศและแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ถ้ำำ��ทั้้�งโดยตั้้�งใจและ
ไม่่ตั้ง้� ใจ หรืือทำำ�ให้้สัตว์์
ั บาดเจ็็บหรืือตาย เช่่น การเหยีียบย่ำำ��
หรืือมืือปััดโดนสััตว์์ขณะปีีนป่่าย มุุด หรืือคลาน
6. หากเป็็นไปได้้ นัักท่่องเที่่�ยวควรมีีการนััดหมาย
ล่่วงหน้้าเพื่่�อจองการเข้้าชม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความสะดวกในการ
บริิหารจััดการ การจััดเจ้้าหน้้าที่่�หรืือมััคคุุเทศก์์นำำ�ทาง และ
เพื่่�อให้้เกิิดความสอดคล้้องกัับความสามารถของถ้ำำ�� ในการ
รองรัับนัักท่่องเที่่�ยวในแต่่ละวััน และนัักท่่องเที่่�ยวเองก็็จะได้้
ไม่่ต้้องเสีียเวลา
7. ต้้องคงสภาพดั้้�งเดิิมของถ้ำำ��ให้้มากที่่�สุุด ห้้ามจัับ
หััก ลููบ แตะ สััมผััส หรืือขีีดเขีียนภายในถ้ำำ�� เพราะไขมัันที่่�
เกิิดจากเหงื่่�อจะทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับหิิน จนทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
เจริิญเติิบโตหรืือเกิิดการพอกพููนของหิินต่่อไปได้้ ห้้ามตีี
เคาะหิิน แกะสลััก เพราะจะมีีผลต่่อการกร่่อนของหิิน และส่่งผล
ต่่อการพัังทลายหรืือโครงสร้้างของหิินได้้และที่่�อยู่่�อาศััยของ
สััตว์์ถ้ำำ�� หรืือการกระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงทางน้ำำ��
หรืือทำำ�ให้้น้ำ��ท่
ำ ่วมหรืือแห้้งไป หรืือสร้้างสิ่่�งกีีดขวางทางน้ำำ��
รวมไปถึึงการพลิิกหรืือย้้ายก้้อนหิินภายในถ้ำำ��
8. เมื่่�อพบเห็็นสััตว์์ถ้ำำ�� ไม่่ว่่าจะขนาดเล็็กหรืือใหญ่่
(มีีกระดููกสัันหลังั หรืือไม่่มีกี ระดููกสัันหลังั ) ให้้ปฏิิบัติั ต่ิ อสั
่ ตว์์
ั ถ้ำำ��
เสมืือนเป็็นเจ้้าบ้้านและเราเป็็นผู้้�มาเยืือน ดููห่า่ งๆ ไม่่รบกวน
คอยปกป้้องหรืือให้้คำำ�แนะนำำ�นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มาด้้วยกัันหรืือ
กลุ่่�มอื่่�นๆ หลีีกเลี่่�ยงการจัับ ไล่่ เหยีียบย่ำำ��หรืือทำำ�ลายระบบ
นิิเวศย่่อย ทำำ�ลายกัับดัักของสััตว์์ถ้ำำ�� เช่่น ใย หลุุม รวมทั้้�งรััง
และไม่่ส่อ่ งไฟใส่่สัตว์์
ั ถ้ำำ��โดยตรง ไม่่พูดู จาส่่งเสีียงดััง ตะโกน
ภายในถ้ำำ�� หรืือกระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการรบกวนหรืือก่่อให้้
เกิิดการตื่่�นตระหนกให้้กัับสััตว์์ เพราะนอกจากจะรบกวน
สิ่่�งมีีชีีวิิตและระบบนิิเวศภายในถ้ำำ�� แล้้ว ยัังเป็็นการรบกวน
นัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มอื่่�นๆ ด้้วย
9. ไม่่นำำ�อาหาร (ยกเว้้นน้ำ�ำ� ) เข้้าไปรัับประทาน รวมทั้้�ง

การบริหารจัดการ

การดื่่�มแอลกอฮอล์์ภายในถ้ำำ�� และทิ้้�งขยะหรืือเศษอาหาร
ใดๆ เพราะเศษขยะนอกจากจะสร้้างมลภาวะ (กลิ่่�น)
ภายในถ้ำำ��แล้้ว จะเป็็นการดึึงดููดสััตว์์กลุ่่�มต่่างๆ ทั้้�งภายใน
และภายนอกถ้ำำ�� ให้้เข้้ามาใช้้ประโยชน์์จากในถ้ำำ�� ซึ่่ง� จะส่่งผล
ต่่อระบบนิิเวศที่่�มีีภายในถ้ำำ��ได้้
10. ไม่่นำำ�สััตว์์เลี้้�ยงเข้้าไปในถ้ำำ�� เนื่่�องจากสััตว์์เลี้้�ยง
อาจทำำ�ลายระบบนิิเวศถ้ำำ��ได้้ (กรณีีหลุดุ วิ่่ง� หนีี) รวมทั้้�งเสี่่�ยง
ต่่อการนำำ�เชื้้�อโรคหรืือปรสิิตต่่างๆ เข้้าไปในถ้ำำ�� สััตว์์เลี้้�ยง
อาจส่่งเสีียงดััง ทำำ�ให้้สััตว์์ถ้ำำ�ตื่่
� �นตระหนก หากดููแลไม่่ดีี
สััตว์์เลี้้�ยงอาจหลุุดและสููญหายหรืือได้้รัับบาดเจ็็บได้้
1๑. ห้้ามจุุดไฟ ก่่อไฟ จุุดธูปู เทีียน และสููบบุุหรี่่� เพราะ
เป็็นการลดปริิมาณออกซิิเจนที่่�อยู่่�ในถ้ำำ�� อีีกทั้้�งเขม่่าควัันอาจ
จะไปจัับหรืือเคลืือบตามผนัังถ้ำำ�� ทำำ�ให้้ระบบนิิเวศถ้ำำ��เสีียหาย
ได้้ และยัังเป็็นการรบกวนสััตว์์เนื่่�องจากไฟและเขม่่าควััน
จะทำำ�ให้้สััตว์์ตื่่�นตระหนก
12. ห้้ามปััสสาวะหรืืออุุจจาระหรืือปล่่อยของเสีีย
ภายในน้ำำ��ในทุุกระบบนิิเวศ หากไม่่สามารถที่่�จะอดกลั้้�นได้้
ให้้ใช้้ถุุงพลาสติิกหรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ในการรองรัับของเสีีย
และนำำ�ออกมาทิ้้�งภายนอก
13. ไม่่ควรนำำ�กลิ่่�นแปลกปลอมเข้้าไปในถ้ำำ�� เช่่น การ
ฉีีดหรืือใส่่น้ำำ��หอม การแต่่งกายสีีฉููดฉาด เพราะอาจดึึงดููด
หรืือเรีียกร้้องความสนใจจากสััตว์์บางกลุ่่�มได้้ หรืือสร้้าง
ความตื่่�นตระหนกให้้แก่่สััตว์์
14. ห้้ามใช้้แฟลชในการถ่่ายภาพ หรืือแสงเลเซอร์์
ภายในถ้ำำ�� ซึ่่�งการใช้้แฟลชถ่่ายรููปและการใช้้แสงเลเซอร์์
ส่่งผลต่่อทั้้�งระบบนิิเวศและสิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� สร้้าง
ความตื่่�นตระหนกให้้แก่่สััตว์์
15. ไม่่นำำ�สิ่่�งใดๆ ก็็ตามที่่�อยู่่�ในถ้ำำ�� ไม่่ว่่าจะเป็็น
สิ่่�งมีีชีีวิิตหรืือไม่่มีีชีีวิิต ออกจากถ้ำำ��
16. เชื่่�อฟัังเจ้้าหน้้าที่่�หรืือมััคคุุเทศก์์อย่่างเคร่่งครััด
17. สนัับสนุุนสิินค้้า ของที่่�ระลึึก หรืือร่่วมบริิจาค
แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ�้ำ ของประเทศไทย

เพื่่�อช่่วยในการบำำ�รุุงรัักษาถ้ำำ�� หรืือค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ เช่่น
ค่่าสาธารณููปโภค ค่่ากำำ�จััดขยะ ค่่าอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
และค่่าบริิหารจััดการในการดููแลสััตว์์ถ้ำำ��
หน้้าที่่�และข้้อควรปฏิิบััติิของ
นัักวิิจััยหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ทำำ�งานร่่วมกัันกัับคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิและภาคีีเครืือข่่าย เช่่น กรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กรมป่่าไม้้ กรมศิิลปากร
จัังหวััด รวมทั้้�งชุุมชนในพื้้นที่่
� เ� ป้้าหมาย เช่่น องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น โรงเรีียน มััคคุเุ ทศก์์และชาวบ้้านในพื้้นที่่
� � รวมทั้้�ง
เจ้้าของพื้้�นที่่�รอบบริิเวณถ้ำำ�� เพื่่�อร่่วมกัันสำำ�รวจ ติิดตาม
ประเมิิน กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหาร
จััดการ ป้้องกััน และการอนุุรัักษ์์ในสััตว์์ถ้ำำ�� ในพื้้�นที่่�
2. เร่่งตรวจสอบความหลากหลายทางชีีวภาพและ
การวิินิิจฉััยชนิิดที่่�ถููกต้้อง การศึึกษาทางด้้านอนุุกรมวิิธาน
ชีีววิิทยาของสััตว์์ถ้ำำ�� การติิดตามและประเมิินประชากรและ
การเคลื่่�อนย้้ายของสััตว์์ถ้ำำ�� รวมทั้้�งร่่วมกัันประเมิินสถานะ
ทางการอนุุรัักษ์์ (IUCN Red List) และผลัักดัันให้้สััตว์์ถ้ำำ��
ที่่�มีคี วามเปราะบาง มีีจำำ�นวนประชากรจำำ�กัดหรืือ
ั
มีีแนวโน้้ม
หรืือเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�เป็็นสััตว์์คุ้้�มครองต่่อไป
3. พััฒนานัักอนุุกรมวิิธานถ้ำำ��รุ่่�นใหม่่ การให้้บริิการ
ทางวิิ ช าการเกี่่� ย วกัั บ ถ้ำำ�� และสัั ตว์์ ถ้ำำ�� เช่่ น การเรีี ย น
การสอน การพััฒนาหลัักสููตร วิิชาเรีียน การฝึึกอบรม
ให้้ความรู้้� หรืือสร้้างหลัักสููตรประกาศนีียบััตร การให้้
คำำ� ปรึึกษาทางวิิ ช าการ การสร้้ า งเครืือข่่ า ยวิิ จัั ย แบบ
สหวิิทยาการ จากทั้้�งหน่่วยงานภายในและนอกประเทศ
4. หาแหล่่งทุุนวิจัิ ยั ศึึกษาและวิิจัยั สััตว์์ถ้ำำ�อย่
� า่ งจริิงจััง
ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ พื้้� น ฐานจนถึึ ง การนำำ� ไปใช้้ ป ระโยชน์์ใน
หลากหลายมิิติิ และเผยแพร่่ความรู้้�จากงานวิิจััยสู่่�สัังคม
5. เก็็บตััวอย่่างสััตว์์ถ้ำำ��อย่า่ งสมเหตุุสมผล เน้้นจำำ�นวน
ไม่่มากแต่่เพีียงพอต่่อการศึึกษา ไม่่เก็็บตััวอย่่างมากเกิินไป
โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�เป็็นสััตว์์ถ้ำำ��แท้้ (Troglobionts) เพราะ
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลุ่่�มที่่�มีจำี ำ�นวนประชากรไม่่มาก เพราะจะส่่งผล
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ต่่อจำำ�นวนประชากรสััตว์์และความหลากหลายทางพัันธุกุ รรม
ไม่่ควรมุ่่�งแต่่เน้้นเก็็บตััวอย่่างในกลุ่่�มที่่�ตััวเองสนใจมาก
เกิินพอดีี หรืือเก็็บเผื่่�อผู้้�อื่่�น จนลืืมสมดุุลของระบบนิิเวศถ้ำำ��

รองเท้้าไม่่ได้้สกปรกหรืือเปื้้�อนโคลน หรืือมีีเสื้้�อผ้้าที่่�เลอะ
โคลนออก เพราะจะเป็็นการทำำ�ลายและสร้้างความสกปรก
แก่่ประติิมากรรมถ้ำำ�� โคลนหรืือดิินที่่�ติิดรองเท้้าหรืือเสื้้�อผ้้า
อาจติิดตามซอกหิินหรืือประติิมากรรมถ้ำำ�� มีีผลต่่อการเจริิญ
เติิบโตของเชื้้�อราและแบคทีีเรีีย รวมทั้้�งดึึงดููดสััตว์์ถ้ำำ�� ให้้
เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ รวมถึึงผู้้�ล่่าอื่่�น ๆ ให้้เข้้ามาด้้วย

6. กรณีีที่่มี� กี ารค้้นพบสิ่่ง� มีีชีวิี ตที่่
ิ ห� ายาก แปลก นัักวิิจัยั
ไม่่ควรระบุุพิิกััดถ้ำำ�อย่
� ่างชััดเจนแก่่สาธารณะ ซึ่่�งควรเป็็น
ข้้อมููลปกปิิดที่่�ทราบเฉพาะหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยอาจ
เลี่่�ยงใช้้วิิธีีระบุุพิิกััดภาพกว้้าง เช่่น ในระดัับตำำ�บล หรืือ
อำำ�เภอ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดช่่องทางในการใช้้ประโยชน์์จากบุุคคล
บางกลุ่่�มที่่�อาจชอบสะสมหรืือเลี้้�ยงสััตว์์แปลก ๆ หรืือ
หายาก อัันจะนำำ�ไปสู่่�การค้้า เช่่น ปููถ้ำำ�� แมงกระดานถ้ำำ��
ไอโซพอดถ้ำำ�� แมลงหางดีีดถ้ำำ�� ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การลดลงของ
ประชากรสััตว์์หรืือการสููญพัันธุ์์�ได้้
7. ทุุกๆ การสำำ�รวจ ศึึกษาวิิจััย ไม่่ว่่าจะเป็็นถ้ำำ�� ใหม่่
หรืือถ้ำำ��ที่่�เคยสำำ�รวจมาแล้้ว ย่่อมมีีผลกระทบต่่อทั้้�งระบบ
นิิเวศถ้ำำ��และสััตว์์ถ้ำำ��ทั้้�งสิ้้�น หััวหน้้าโครงการวิิจััย/นัักวิิจััย
รวมทั้้�งทีีมวิิจััย ควรคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับถ้ำำ��
ให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ การมีีสิทิ ธิ์์ใ� นการทำำ�วิจัิ ยั ไม่่ได้้แปลว่่าจะเข้้าถึึง
ทุุกพื้้�นที่่�หรืือทุุกระบบนิิเวศในถ้ำำ��ได้้อย่่างอิิสระ ทั้้�งนี้้�ควร
คำำ�นึงึ ถึึงความเปราะบางของระบบนิิเวศ ความจำำ�เป็็น หรืือ
จุุดประสงค์์หลัักของการเข้้าถ้ำำ�� หรืืออาจใช้้ถ้ำำ��ทางเลืือก
ถ้ำำ��บริิเวณใกล้้เคีียงที่่�มีคี วามเปราะบางน้้อยกว่่าเป็็นตัวั แทน
ในการศึึกษา เป็็นต้้น	
8. หััวหน้้าโครงการวิิจััย/นัักวิิจััย หรืือทีีมวิิจััยที่่�เพิ่่�ง
เริ่่� มต้้ นศึึ ก ษาหรืือวิิ จัั ย ระบบนิิ เ วศและสัั ตว์์ ถ้ำำ�� ควรมีี
นัักวิิจัยั พี่่�เลี้้�ยงหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้นที่่
� ที่่� มี� ปี ระสบการณ์์ ความ
ชำำ�นาญในการสำำ�รวจหรืือศึึกษาวิิจััยในถ้ำำ��ของประเทศไทย
เข้้าร่่วม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา หรืือบทบาทในการช่่วย
ฝึึกอบรม ลดอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้นกั
� บั ทีีมวิจัิ ยั และสััตว์์ที่่อยู่่�
� ใน
ถ้ำำ�� หรืือการเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมูลู สััตว์์ได้้เร็็ว ถููกต้้อง เฉพาะจุุด
เพื่่�อลดเวลาในการค้้นหา รวมทั้้�งการทำำ�ลายระบบนิิเวศหรืือ
ประติิมากรรมถ้ำำ��แบบไม่่ตั้้�งใจ
9. หากนัักวิิจััยต้้องเก็็บตััวอย่่างในถ้ำำ��และมีีความ
จำำ�เป็็นต้้องปีีนป่่ายบนประติิมากรรมถ้ำำ�� เช่่น หิินน้ำ�ำ� ไหล
(Flowstone) ทำำ�นบหิินปููน (Rimstone) หรืือม่่านหิินย้้อย
(Drapery) ต้้องถอดรองเท้้าออกทุุกครั้้�ง หรืือมั่่�นใจว่่า

10. ข้้อเสนอแนะให้้เลืือกถ้ำำ��ที่่�เหมาะสม เพื่่�อใช้้เป็็น
ห้้องปฏิิบััติิการศึึกษาและวิิจััยสััตว์์ถ้ำำ��ในหลากหลายมิิติิ
อย่่างจริิงจััง เช่่น การศึึกษาวงจรชีีวิิต ความสััมพัันธ์์ทาง
นิิ เ วศวิิ ท ยา การเพาะเลี้้� ย งหรืือฟื้้� นฟูู จำำ�น วนประชากร
สััตว์์ถ้ำำ�� กลุ่่�มที่่�ใกล้้สูญ
ู พัันธุ์์� รวมทั้้�งศึึกษาปััจจััยทางกายภาพ
อื่่น� ๆ เป็็นต้น้ เหมืือนหลายประเทศในยุุโรป เช่่น Tular Cave
ในประเทศสโลวีีเนีีย CNRS Subterranean Laboratory
in Moulis ประเทศฝรั่่�งเศส ซึ่่�งเป็็นห้้องปฏิิบััติิการสััตว์์ถ้ำำ��
ที่่�ใหญ่่และมีีชื่่�อเสีียงของโลก
11. การศึึกษาเชิิงลึึกและต่่อยอดการวิิจััย ทั้้�งการ
ศึึกษาธรณีีสััณฐาน การละลายของหิินปููนภายในถ้ำำ�� ระบบ
อุุทกวิิทยา ปััจจััยทางกายภาพต่่าง ๆ ผลของฤดููกาล หรืือ
แม้้แต่่การเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ (Climate
Change) ว่่ า มีี ผ ลต่่ อสิ่่� ง มีี ชีี วิิ ต ในถ้ำำ��ม ากน้้ อ ยเพีี ย งใด
ผลกระทบจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ต่่อสัตว์์
ั ถ้ำำ�� ผลกระทบจาก
สััตว์์ต่่างถิ่่�น การเฝ้้าติิดตามและประเมิินประชากร รวมทั้้�ง
การเคลื่่�อนย้้ายของสััตว์์ถ้ำำ�� การศึึกษาพาหะนำำ�โรค รวมทั้้�ง
การเฝ้้าติิดตามกลุ่่�มโรคอุุบััติิใหม่่ นิิเวศบริิการของสััตว์์ถ้ำำ��
ต่่อการสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจในชุุมชนโดยรอบ รวมทั้้�ง
การใช้้ประโยชน์์จากสััตว์์ถ้ำำ�� ในรููปแบบต่่าง ๆ
ทั้้� ง นี้้� ต้้ อ งยอมรัั บ ว่่ า การศึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ สัั ตว์์ ถ้ำำ�� ใน
ประเทศไทยยัังอยู่่�ในยุุคเริ่่มต้
� น้ อย่่างไรก็็ตาม ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของสััตว์์ถ้ำำ�� กลัับถููกคุุกคามและอยู่่�ในภาวะ
เสี่่�ยงสููงจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ของมนุุษย์์ทั้้�งที่่�ตั้้�งใจและไม่่ได้้
ตั้ง้� ใจดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ดัังนั้้�นการอนุุรักั ษ์์ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
รวมทั้้�งการบริิหารจััดการและใช้้ประโยชน์์จากความหลากหลาย
ทางชีีวภาพจึึงมีีความสำำ�คััญและเป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วนสำำ�คััญ
อื่่�นใด เราไม่่สามารถออกแนวทางการอนุุรักั ษ์์และคุ้้�มครอง
สััตว์์ถ้ำำ�� ของประเทศไทยได้้ หากไม่่เข้้าใจหรืือรู้้�จัักสััตว์์ถ้ำำ��ใน
ประเทศไทยว่่ามีีอะไรบ้้าง อาศััยอยู่่�ที่่�ใด มีีขอบเขตการ

การบริหารจัดการ

แพร่่กระจายและมีีสถานภาพเป็็นอย่า่ งไร ฯลฯ ซึ่่ง� ต้้องอาศััย
ความรู้้�ทางด้้านชีีววิิทยาและอนุุกรมวิิธานเป็็นพื้น้� ฐานในการ
พิิจารณา รวมทั้้�งการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลเกี่่�ยวกัับงาน
ด้้านอนุุกรมวิิธาน และภาคีีเครืือข่่ายวิิจััย และสร้้างความ

ร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน ทั้้�งหน่่วยงานของรััฐ เอกชน ชุุมชน
ในพื้้�นที่่� มััคคุุเทศก์์ นัักท่่องเที่่�ยวและประชาชนทั่่�วไป
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับการอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ��
ที่่�มีีความสมดุุลและยั่่�งยืืนต่่อไป
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สถานการณ์และแนวทาง
การบริหารจัดการถ้ำ�พระ
ในประเทศไทย
นายณรงค์์ ทรงอารมณ์์

มาทำำ�ความรู้้�จัักสำำ�นัักงานพระพุุ ทธศาสนาแห่่งชาติิ
� �ำ งานอยู่่เ� คีียงข้้างกัับพระพุุ ทธศาสนาก็็คืือ สำำ�นัักงานพระพุุ ทธศาสนาแห่่งชาติิ ที่่มีี
� ภารกิิจเกี่่ย
� วกัับ
หน่่วยงานหนึ่่�งที่่ทำ
การดำำ�เนิินงานสนองงานคณะสงฆ์์และรััฐ โดยการทำำ�นุุบำำ�รุุง ส่่งเสริิมกิิจการพระพุุ ทธศาสนา ให้้การอุุปถััมภ์์
คุ้้�มครองและส่่งเสริิมพัั ฒนางานพระพุุ ทธศาสนา ดููแล รัักษา จััดการศาสนสมบััติิ พัั ฒนาพุุ ทธมณฑลให้้
เป็็นศููนย์์กลางทางพระพุุ ทธศาสนา รวมทั้้�งให้้การสนัับสนุุนส่่งเสริิมพัั ฒนาบุุคลากรทางศาสนา ประกอบกัับ
� ก้้ไขเพิ่่� มเติิม ซึ่่�งในมาตรา ๑๓ กำำ�หนดให้้ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงาน
พระราชบััญญััติค
ิ ณะสงฆ์์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่่แ
พระพุุ ทธศาสนาแห่่งชาติิ ทำำ�หน้้าที่่�เลขาธิิการมหาเถรสมาคม มีีหน้้าที่่�สนองงานคณะสงฆ์์ ๖ ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านการปกครอง การศาสนศึึกษา การศึึกษาสงเคราะห์์ การเผยแผ่่ การสาธารณููปการและการศาสนสงเคราะห์์
โดยมีีแนวปฏิิบััติิกำำ�หนดเพิ่่� มเติิมในกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และคำำ�สั่่�งต่่าง ๆ
เพื่่� อให้้สอดคล้้องในการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งกำำ�หนดให้้สำำ�นัักงานพระพุุ ทธศาสนาแห่่งชาติิมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� ดัังนี้้�

การบริหารจัดการ

๑. ดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยคณะสงฆ์์ และกฎหมายว่่าด้้วยการกำำ�หนดวิิทยฐานะผู้้�สำ�ำ เร็็จวิิชาการ
พระพุุทธศาสนา รวมทั้้�งกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
๒.	รัับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนัับสนุุนกิิจการและการบริิหารการปกครองคณะสงฆ์์
๓. เสนอแนวทางการกำำ�หนดนโยบาย และมาตรการในการคุ้้�มครองพระพุุทธศาสนา
๔. ส่่งเสริิม ดููแล รัักษา และทำำ�นุุบำำ�รุุงศาสนสถานและศาสนวััตถุุทางพระพุุทธศาสนา
๕. ดููแล รัักษา และจััดการวััดร้้างและศาสนสมบััติิกลาง
๖. พััฒนาพุุทธมณฑลให้้เป็็นศููนย์์กลางทางพระพุุทธศาสนา
๗. ทำำ�นุุบำำ�รุุงพุุทธศาสนศึึกษา เพื่่�อพััฒนาความรู้้�คู่่�คุุณธรรม
๘.	สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั้้�งเป็็นศููนย์์กลาง
พระพุุทธศาสนา
๙. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานหรืือตามที่่�นายกรััฐมนตรีี
มอบหมาย
พระพุุทธศาสนาเป็็นศาสนาที่่�คนไทยส่่วนใหญ่่ได้้เคารพ
นัับถืือ พระพุุทธศาสนาเป็็นสรณะแห่่งชีีวิตสืื
ิ บต่่อกันม
ั าเป็็น
เวลาช้้านาน นัับแต่่โบราณกาลจวบจนปััจจุุบันที่่
ั ช� าติิไทยเรา
มีีความมั่่�นคง ดำำ�รงเอกราช มีีอธิิปไตยเป็็นอิิสระเสรีีอยู่่�ได้้
ตราบเท่่าทุุกวัันนี้้� ก็็ด้้วยคนในชาติิยึึดมั่่�นอยู่่�ในสามััคคีี
ตามหลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนา ขนบธรรมเนีียม จารีีต
ประเพณีีอัันดีีงาม ซึ่่�งเป็็นปััจจััยเสริิมสร้้างสามััคคีีธรรม
ระหว่่างคนในชาติิ ส่่วนใหญ่่มีพื้ี น้� ฐานมาจากพระพุุทธศาสนา
ดัังนั้้�น หลัักธรรมคำำ�สั่่ง� สอนทางศาสนาจึึงมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ยิ่่�ง

ต่่อการพััฒนาและความมั่่�นคงของประเทศชาติิ สำำ�นัักงาน
พระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิในฐานะส่่วนราชการผู้้�รัับสนอง
พระราชภาระของพระมหากษััตริิย์์ จำำ�เป็็นต้้องเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานกิิจการทางพระพุุทธศาสนา
ร่่วมกัับคณะสงฆ์์ ทำำ�หน้า้ ที่่�ขับั เคลื่่�อนกิจิ การพระพุุทธศาสนา
สู่่�ความมั่่�นคง สร้้างสัังคมให้้มีีศีีลธรรมเพื่่�อให้้เกิิดความ
สัันติิสุุขอย่่างยั่่�งยืืนในสัังคมไทย

ถ้ำ�วิมานจักรี หรือถ้ำ�เขาหลวง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หลังคาโถงทะลุเป็นช่องแสง และหลวงพ่ อถ้ำ�หลวง
่ ว ไม่มีสถานะเป็นวัด
เป็นแหล่งท่องเทีย
สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�พระในประเทศไทย
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ถ้ำำ��กัับพระพุุ ทธศาสนา
ถ้ำำ��ในอดีีตเริ่่�มตั้้�งแต่่สมััยพุุทธกาล พระภิิกษุุ สามเณร
ในพระพุุทธศาสนาได้้ถืือเอาเป็็นเสนาสนะเปรีียบเสมืือน
อาคารในปััจจุุบัันสำำ�หรัับป้้องกัันแดดและฝน เป็็นที่่�พัักของ
พระภิิกษุุ สามเณร ในการปฏิิบััติิศาสนกิิจ เช่่น เป็็นสถานที่่�
สำำ�หรับั ปฏิิบัติั ธิ รรม เจริิญสติิวิปัิ สสน
ั ากรรมฐาน และเผยแผ่่
หลัักธรรมคำำ�สอนแก่่พุุทธศาสนิิกชน ถ้ำำ��จึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การพััฒนาจนเกิิดเป็็นวััดวาอารามขึ้้�นในปััจจุุบัันนี้้�
ในชมพููทวีีป สมััยพุุทธกาลถ้ำำ�ที่่
� �มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ
พระพุุ ท ธศาสนาและถูู ก บัั นทึึ ก ลงในพระพุุ ท ธประวัั ติิ
ที่่� สำำ�คัั ญ ๆ อาทิิ ถ้ำำ�� สุุ ก รขาตาหรืื อ ถ้ำำ�� พระสารีี บุุ ต ร
ที่่�ปรากฏอยู่่�ก่่อนถึงึ พระมููลคัันธกุฎีุ ี ซึ่่ง� เป็็นสถานที่่�ที่่พ� ระสารีีบุตุ ร
บรรลุุธรรมเป็็นพระอรหัันต์์ เมื่่�อวันม
ั าฆปุุรณมีี เพ็็ญเดืือน ๓
หลัังจากอุุปสมบทได้้ ๑๕ วััน และอีีกแห่่งคืือ ถ้ำำ��พระโมคคััลลานะ
ซึ่่�งเป็็นที่่�พัักสำำ�หรัับสนองงานพระพุุทธองค์์ขณะประทัับ
ที่่�พุุทธวิิหาร
ยอดเขาคิิชฌกููฏ เป็็นถ้ำำ�ที่่
� �มีีก้้อนหิินตั้้�งขึ้้�นเรีียงกััน
สามก้้อน มีีช่อ่ งว่่างพอเดิินได้้ จุุดนี้้สั� นนิ
ั ษิ ฐานกัันว่า่ เป็็นบริิเวณ
ที่่�พระเทวทััตคิดทำ
ิ ำ�ร้า้ ยพระพุุทธเจ้้า โดยพระเทวทััตแอบขึ้้น�
ไปบนยอดเขาคิิชฌกููฏ แล้้วงััดก้้อนหิินใหญ่่ลงมา หวัังจะ
ปลงพระชนม์์ แต่่ก็็ไม่่อาจทำำ�อัันตรายพระพุุทธเจ้้าได้้ และ
ถ้ำำ��ที่่�ค้้นพบอีีกแห่่งหนึ่่�งที่่�มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเผยแผ่่
พระพุุทธศาสนาในอดีีตคืือ ถ้ำำ��อชัันตา (Ajanta Caves)
ตั้้ง� อยู่่�ในเมืืองเอารัังคาบาด รััฐมหาราษฏระ ประเทศอิินเดีีย

ได้้ชื่่�อว่่าเป็็น วััดถ้ำำ�� ในพุุทธศาสนาที่่�งดงามและเก่่าแก่่ที่่�สุุด
ในโลก สร้้างเมื่่�อ พ.ศ. ๓๕๐ โดยพระภิิกษุุในสมััยนั้้�นได้้ค้น้ พบ
สถานที่่�แห่่งนี้้� เห็็นว่่าเป็็นสถานที่่�เหมาะสำำ�หรัับการปฏิิบััติิ
ธรรมกรรมฐานเป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงได้้เจาะภููเขาเพื่่�อสร้้างเป็็น
กุุฏิิ โบสถ์์ วิิหาร ฯลฯ เพื่่�ออาศััยอยู่่�อย่่างสัันโดษ เนื่่�องจาก
เป็็นสถานที่่�ห่า่ งไกลผู้้�คน ภายในเต็็มไปด้้วยงานแกะสลัักหิิน
เป็็นองค์์เจดีีย์์ เป็็นพระพุุทธรููป และภาพจิิตรกรรมฝาผนัังถ้ำำ��
เล่่าเรื่่�องราวต่่างๆ ในพุุทธประวััติิและชาดก ในปีี พ.ศ.
๒๕๒๗ ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลกโดยองค์์การ
ยููเนสโกเรีียบร้้อยแล้้ว
ในประเทศไทย ผมขอกล่่าวถึึงเฉพาะถ้ำำ�ที่่
� มี� ที่่ี ตั้� ง้� อยู่่�ใน
พื้้นที่่
� ข� องวััดในพระพุุทธศาสนา ซึ่่ง� พระภิิกษุุ สามเณรท่่านได้้
ใช้้ประโยชน์์ในการปฏิิบัติั ศิ าสนกิิจทางพระพุุทธศาสนา เพื่่�อ
ประโยชน์์แก่่พุทุ ธศาสนิิกชนทั่่�วไป สำำ�หรับั ถ้ำำ��ที่่พ� บเห็็นอยู่่�ใน
ปััจจุุบันนี้้
ั แ� ละพระภิิกษุุ สามเณร ได้้ใช้้ประโยชน์์อย่่างถููกต้้อง
เป็็นไปตามกฎหมายบ้้านเมืือง ซึ่่ง� ได้้กล่่าวไปแล้้วข้้างต้้นว่า่
ถ้ำำ��มีีสถานะเหมืือนพุุทธศาสนสถาน อธิิบายให้้เข้้าใจยิ่่�งขึ้้นคืือ
�
ถ้ำำ��ก็เ็ ปรีียบเสมืือนอาคารเสนาสนะต่่างๆ ภายในวััดนั่่น� เอง
เช่่น โบสถ์์ วิิหาร กุุฏิิ ศาลาการเปรีียญ หรืืออาคารปฏิิบัติั ธิ รรม
เป็็นต้้น ดัังนั้้�น การถืือเอาถ้ำำ��เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััดแล้้ว
ถ้ำำ�จึึ
� งอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของเจ้้าอาวาส ซึ่่�งเจ้้าอาวาส
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามพระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์ พ.ศ. ๒๕๐๕
[และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑]

แนวทางการบริิหารถ้ำำ��ที่�อ
่ ยู่่�ในการดููแลของวััดทางพระพุุ ทธศาสนา
การบริิหารจััดการถ้ำำ��ตามแนวทางของวััดในพระพุุทธศาสนา ดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�ของเจ้้าอาวาส ตามพระราชบััญญััติิ
คณะสงฆ์์ พ.ศ. ๒๕๐๕ [และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑] “มาตรา ๓๗ (๑) บำำ�รุุงรัักษาวััด จััดกิิจการ และ
ศาสนสมบััติิของวััดให้้เป็็นไปด้้วยดีี” เป็็นสิ่่�งที่่�เจ้้าอาวาสจะต้้องถืือปฏิิบััติิตามข้้อนี้้� แบ่่งได้้เป็็น ๓ แนวทาง คืือ
๑. หน้้าที่่�ในการบำำ�รุุงรัักษาวััดให้้เป็็นไปด้้วยดีี การบำำ�รุุงรัักษาวััด ได้้แก่่ การก่่อสร้้างอาคารเสนาสนะต่่างๆ การ
บููรณปฏิิสังั ขรณ์์อาคารถาวรวััตถุทีุ่่ ชำ� ำ�รุดุ ทรุุดโทรมให้้กลัับคืืนดีีเหมืือนเดิิม การปรัับปรุุงตกแต่่งภููมิทัิ ศั น์์ สถานที่่�ภายในบริิเวณวััด
การจััดทำำ�แผนผัังของวััด เป็็นต้้น สำำ�หรัับในส่่วนของการบำำ�รุุงรัักษาถ้ำำ��เชิิงป้้องกัันหรืือปกป้้องทรััพยากรธรรมชาติิ
ในที่่�นี้้�หมายถึึง การบำำ�รุุงรัักษาดููแลถ้ำำ�ทั้้
� �งภายในและภายนอกโดยการสอดส่่องดููแลสภาพ ทำำ�ความสะอาดอย่่างถููกวิิธีี

การบริหารจัดการ

เป็็นประจำำ� และสม่ำำ�� เสมอตามระยะเวลา เช่่น ทำำ�ความสะอาด
ทุุกๆ สััปดาห์์ รวมทั้้�งร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐในพื้้�นที่่�
คอยตรวจสอบสภาพแวดล้้อมทางธรณีีวิทิ ยา หากพบสภาพ
ที่่�เริ่่�มชำำ�รุุดสึึกหรอ จนอาจส่่งผลก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อ
พระภิิกษุุ สามเณร หรืือพุุทธศาสนิิกชนที่่�จะเข้้าไปใช้้ในการ
ปฏิิบัติั ศิ าสนกิิจ จะได้้แจ้้งเตืือนหรืือประกาศเป็็นเขตอัันตราย
ให้้ทราบตามความเหมาะสมในแต่่ละพื้้�นที่่�
๒. หน้้าที่�่ในการจััดกิิจการของวััดให้้เป็็นไปด้้วยดีี
การจััดกิจิ การของวััดในฐานะที่่�เจ้้าอาวาสเป็็นพระสัังฆาธิิการ
ผู้้�ปกครองวััด และเป็็นผู้้�แทนนิิติิบุุคคล ซึ่่�งกิิจการของวััด
หมายถึึงกิิจการของคณะสงฆ์์ ได้้แก่่ การปกครองคณะสงฆ์์
การศาสนศึึ ก ษา การศึึ ก ษาสงเคราะห์์ การเผยแผ่่
พระพุุทธศาสนา การสาธารณููปการ และการสาธารณสงเคราะห์์
เช่่น การจััดการเรีียนการสอนพระปริิยัติั ธิ รรม การจััดให้้มีกี าร
เทศนาหรืือบรรยายธรรม การจััดงานเทศกาล งานบำำ�เพ็็ญกุุศล
ต่่างๆ การจััดงานวััด เป็็นต้้น
สำำ�หรับั ในส่่วนของการจััดกิจิ การของถ้ำำ��ในที่่�นี้้� หมายถึึง
พื้้นที่่
� บ� ริิเวณถ้ำำ��ที่่อยู่่�
� ในการดููแลของวััดที่่เ� ป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เจ้้าอาวาสจำำ�เป็็นต้้องมีีมาตรการหรืือแนวทางการบริิหาร
จััดการพื้้�นที่่�ให้้เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย ชััดเจน คำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภััยเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งถ้ำำ��ที่่�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
มีีความเปราะบางอย่่างมาก จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการบริิหาร
จััดการให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�หน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบชี้้�แนะ
ไว้้อย่า่ งเคร่่งครััด เพื่่�อป้อ้ งกัันผลกระทบทางลบที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
ในพื้้�นที่่�ส่่วนที่่�เปราะบาง ในขณะเดีียวกัันก็็จะต้้องมีีการ
บริิหารจััดการเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอัันตรายใดๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
กัับผู้้�เยี่่�ยมชมด้้วย เพื่่�อสร้้างความสมดุุลของรายได้้ที่่�สร้้าง
จากการเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว การอนุุรัักษ์์และบำำ�รุุงรัักษา
พื้้�นที่่�ถ้ำำ�� การจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เยี่่�ยมชม ป้้ายแสดงเส้้นทาง
และรายละเอีียดภายในถ้ำำ�� แสงสว่่างที่่�ใช้้ภายในถ้ำำ�� เป็็นสิ่่ง� ที่่�
ทางวััดสามารถดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�ของหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้

สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการถ้ำ�พระในประเทศไทย

๓. หน้้าที่่�ในการจััดศาสนสมบััติิของวััดให้้เป็็นไป
ด้้ ว ยดีี การจัั ด ศาสนสมบัั ติิ ข องวัั ด ได้้ แ ก่่ การจัั ดห า
ผลประโยชน์์ในศาสนสมบััติิของวััด เช่่น การให้้เช่่าที่่�วััด
ที่่�ธรณีีสงฆ์์ การดููแลรัักษาที่่�วััด ที่่�ธรณีีสงฆ์์ การจััดเก็็บ
ผลประโยชน์์ รวมทั้้�งจััดทำำ�บัญ
ั ชีีรายรัับรายจ่่ายของวััด การทำำ�
ทะเบีียนผู้้�เช่่า และการดำำ�เนิินคดีีเกี่่�ยวกัับวััด ที่่�ธรณีีสงฆ์์
โดยจะต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี าร
ที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง ฉบัับที่่� ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตาม
ความในพระราชบััญญััติิคณะสงฆ์์ และกฎ ระเบีียบของ
มหาเถรสมาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าว
การจััดการศาสนสมบััติิที่่�เป็็นไปในรููปแบบของถ้ำำ��
ภายในวััดนั้้�น โดยเฉพาะการจััดการผลประโยชน์์ที่่�เกิิดจาก
การที่่�ถ้ำำ��สามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับวััด เจ้้าอาวาสควรจะ
แต่่งตั้้�งไวยาวััจกรเพื่่�อให้้ช่่วยเหลืือทำำ�กิิจธุุระแทนคณะสงฆ์์
ในเรื่่�องการจััดทำำ�บััญชีีรายรัับรายจ่่ายในภารกิิจดัังกล่่าว
ให้้มีคี วามถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารที่่�กำำ�หนดตาม
กฎกระทรวง และระเบีียบของมหาเถรสมาคม อีีกทั้้�งเพื่่�อให้้
เกิิดความโปร่่งใสในการบริิหารจััดการศาสนสมบััติขิ องวััดด้ว้ ย
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในหน้้าที่่�การบริิหารจััดการถ้ำำ��
ตามแนวทางของวััดในพระพุุทธศาสนาของเจ้้าอาวาส
ซึ่่ง� จะต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปด้้วยดีี เพื่่�อให้้เกิิดความเรีียบร้้อย
และถููกต้้องตามพระวิินัยั กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม หรืือ
ระเบีียบแบบแผนที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้เกี่่�ยวกัับการนั้้�น

� า:
ที่่ม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุ ทธศักราช
๒๕๔๕
่ งเรือ
่ งกฎหมายพระ พุ ทธศักราช ๒๕๕๔
ครบเครือ
กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการสำ � นั ก งานพระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติ พุ ทธศักราช ๒๕๕๗
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำ�
เชิงนิเวศของไทย
นางสาวศิิริิวรรณ พรเลิิศวิิวััฒน์์
“ถ้ำำ��” จััดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว มีีความมหััศจรรย์์ลึึกลัับ และท้้าทาย
ความรู้้�สึึกของมนุุษย์์ ก่่อให้้เกิิดความสนใจใคร่่จะได้้ไปเยี่่�ยมชมและสััมผััส ถ้ำำ��จึึงจััดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทาง
ธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง นอกจากนี้้� ถ้ำำ��ยัังมีีความผููกพัั นกัับขนบธรรมเนีียมและประเพณีีของมนุุษย์์
� ยู่่�อาศััยมาตั้้�งแต่่ดึก
มาอย่่างช้้านาน โดยอาจมาจากมนุุษย์์และสััตว์ใ์ ช้้ถ้ำ��ำ เป็็นที่่อ
ึ ดำำ�บรรพ์์ ถ้ำำ��จึึงมีีความสำำ�คััญ
ในแง่่ของการศึึกษาค้้นคว้้าทางด้้านประวััติิศาสตร์์ โบราณคดีี และวิิวััฒนาการ

ถ้ำำ��มีีความแตกต่่างจากแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทอื่่�นๆ
เนื่่� อ งจากลัั ก ษณะทางกายภาพตามธรรมชาติิ มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงสภาพไปได้้ตามกาลเวลา รวมถึึงระบบความ
สััมพันั ธ์์ที่่ซั� บั ซ้้อนในตััวเองด้้วยปััจจััยต่่างๆ และองค์์ประกอบ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น อาจค่่อยเป็็นค่่อยไป หรืืออาจ
รวดเร็็วมากจนมองเห็็นได้้ชัดั เจน ดัังนั้้�น ความสวยงามและ
คุุณค่่าของถ้ำำ��จึึงเป็็นจุุดดึึงดููดด้้านการท่่องเที่่�ยวที่่�สำ�ำ คััญ
ของประเทศไทย
จากความสำำ�คััญในข้้างต้้น กรมการท่่องเที่่�ยวได้้ให้้
คำำ�นิิยามและความหมายของแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ��ไว้้ดัังนี้้� “สถานที่่�ที่่�เปิิดใช้้เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
โดยมีีถ้ำำ��เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่ดึ่� งึ ดููดใจให้้นักั ท่่องเที่่ย� ว
มาเยืือน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อความเพลิิดเพลิิน และ
นัันทนาการในรููปแบบที่่ใ� กล้้ชิดิ กัับธรรมชาติิ และอาจเสริิม
กิิจกรรมเพื่่�อการศึึกษาหาความรู้้�เข้้าไปด้้วย” โดยการ
จะพััฒนาถ้ำำ��ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวนั้้�น มาตรฐานแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��ของกรมการท่่องเที่่�ยว
ได้้กำำ�หนดศัักยภาพและองค์์ประกอบในการพิิจารณา ดัังนี้้�

•	ขนาดของถ้ำำ��
•	ลัักษณะภายในถ้ำำ��
• การรุุกล้ำำ��เข้้าไปในถ้ำำ��
•	กิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการทำำ�ลายสภาพธรรมชาติิ
บริิเวณถ้ำำ��
• ความเสี่่�ยงต่่อการถููกทำำ�ลายจากภััยธรรมชาติิ
• ความปลอดภััยภายในถ้ำำ��
• การถ่่ายเทอากาศภายในถ้ำำ��
• การเกิิดเหตุุอันั ตรายต่่อนัักท่่องเที่่�ยวจากภััยธรรมชาติิ
• การจััดกิิจกรรมที่่�เหมาะสม
• เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลถ้ำำ��
• โอกาสในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
• ความสามารถในการรองรัับการท่่องเที่่�ยวของ
	ตััวแหล่่งท่่องเที่่�ยว
• การจััดการด้้านการใช้้ประโยชน์์ของแหล่่งท่่องเที่่�ยว

การบริหารจัดการ

ในปััจจุุบัันถ้ำำ��ที่่�มีีศัักยภาพในการเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
นั้้�น ส่่วนใหญ่่กิจิ กรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�เกิิดขึ้้น� จะเป็็นกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศที่่�มีีรููปแบบเพื่่�อศึึกษาหาความรู้้�
นัันทนาการ และการพัักผ่่อนหย่่อนใจ ซึ่่ง� มีีลักั ษณะคล้้ายคลึึง
กัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิประเภทอื่่น� ๆ โดยกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศที่่�เกิิดขึ้้น� ในแหล่่งท่่องเที่่�ยวนั้้�น มีีความ
แตกต่่างกัันออกไปตามบริิบทของทรััพยากร ศัักยภาพ และ
รููปแบบการท่่องเที่่�ยวของพื้้�นที่่� ซึ่่�งสามารถจำำ�แนกรููปแบบ
ของกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ดัังนี้้�
• กิิจกรรมการเดิินป่่า (Hiking/Trekking) เป็็นกิิจกรรม
ที่่�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้ผจญภััย และสััมผััสกัับธรรมชาติิอย่่าง
ใกล้้ชิดิ และอาจรวมถึึงการเรีียนรู้้�ระบบนิิเวศและทรััพยากร
ทางธรรมชาติิ

• กิิจกรรมศึึกษาธรรมชาติิ (Nature Learning
Activities) เป็็นกิิจกรรมท่่องเที่่�ยวที่่�นอกจากจะได้้รับั ความ
เพลิิดเพลิินจากการได้้มาเที่่�ยวในพื้้�นที่่�ธรรมชาติิแล้้ว ยัังได้้รับั
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับธรรมชาติิในเรื่่�องต่่างๆ ผ่่านทางโปรแกรม
สื่่�อความหมายธรรมชาติิรููปแบบต่่างๆ
• กิิจกรรมศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ โบราณคดีี ศาสนา
หรืือวััฒนธรรมประเพณีี (Historical and Cultural Learning
Activities) เป็็นกิิจกรรมให้้นักั ท่่องเที่่�ยวได้้รับั ความรู้้�ความ
เข้้าใจเรื่่อ� งประวััติศิ าสตร์์ โบราณคดีี หรืือวััฒนธรรมประเพณีี
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับระบบนิิเวศบริิเวณถ้ำำ��
• กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอ เทป
เสียงธรรมชาติ (Nature Photography, Video Taping
and Sound of Nature Audio Taping) เป็นการถ่ายรูป

ถ้ำ�ภูตาหลอ จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงนิเวศของไทย
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

และการบัันทึึกเทปวิิดีีโอวิิวธรรมชาติิ และสิ่่�งที่่�น่่าสนใจ
อัันเป็็นรายละเอีียดอยู่่�ในธรรมชาติิ เช่่น ดอกไม้้ป่า่ พัันธุ์์�พืืช
หายาก และรอยเท้้าสััตว์์ป่่า การบัันทึึกเสีียงธรรมชาติินิิยม
ทั้้�งเสีียงน้ำำ��ตก น้ำำ��ไหล เสีียงนก แมลง และสััตว์์ป่่าต่่างๆ
โดยกิิจกรรมประเภทนี้้�เป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัับการดููแล
รัักษาเส้้นทางเดิินเท้้าเพื่่�อการศึึกษาธรรมชาติิ

ถึึงความเป็็นไปได้้ในการรองรัับของพื้้�นที่่� เพราะหากมีีการ
ท่่องเที่่�ยวที่่�เกิินขีีดความจำำ�กััดในการบริิหารจััดการและการ
ดููแลรัักษาแล้้ว อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ดัังเช่่นพื้้�นที่่�เปราะบางทางธรรมชาติิบางส่่วนอาจได้้รัับ
ผลกระทบและเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงจากกิิจกรรมนัันทนาการ
บางประเภท อาทิิ การตั้้�งแคมป์์ไฟ การล่่าสััตว์์ป่่าหรืือ
พัันธุ์์�พืืช การสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ไม่่กลมกลืืนกัับ
ภููมิิทััศน์์ เกิิดมลพิิษทางสภาวะแวดล้้อม

• กิิจกรรมส่่อง / ดููนก (Bird Watching) เป็็นกิิจกรรม
เฉพาะสำำ�หรัับผู้้�มีคี วามสนใจในเรื่่อ� งนกโดยสิ่่ง� ดึึงดููดที่่สำ� �ำ คััญ
คืือ นกชนิิดต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นนกประจำำ�ถิ่่�น นกอพยพ และ
นกหายาก
• กิิจกรรมศึึกษา / เที่่�ยวถ้ำำ�� (Cave Exploring /
Visiting) เป็็นกิิจกรรมที่่�นัักท่่องเที่่�ยวได้้มีีโอกาสในการ
ศึึกษาเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องของถ้ำำ�� เช่่น กระบวนการเกิิดถ้ำำ��
ลัักษณะของหิิน/แร่่ และธรณีีสััณฐาน ประเภทของถ้ำำ��
สิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� การดููแลรัักษาถ้ำำ�� ฯลฯ นอกจากนั้้�น
นัักท่่องเที่่�ยวยัังได้้รับั ความเพลิิดเพลิินและตื่่น� ตากัับความงาม
แปลกเด่่นที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของถ้ำำ��อีีกด้้วย
• กิิจกรรมชมทิิวทััศน์ธ์ รรมชาติิในบรรยากาศที่่ส� งบ
(Relaxing) เป็็นกิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้
ชื่่�นชมและใกล้้ชิิดกัับธรรมชาติิ การชมทิิวทััศน์์อาจทำำ�ได้้ใน
ลัักษณะการเดิินเล่่นตามเส้้นทางที่่�จัดั ไว้้ให้้และ/หรืือเป็็นจุุด
อยู่่�กัับที่่� ทั้้�งนี้้�คุณ
ุ ค่่าความงามของธรรมชาติิ และความสงบ
เป็็นทรััพยากรนัันทนาการที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับกิิจกรรมประเภทนี้้�
• กิิจกรรมพัักแรมด้้วยเต็็นท์์ (Tent Camping)
การพัักแรมแบบกางเต็็นท์์มีีหลายรููปแบบ ตั้้�งแต่่พัักแรม
แบบเต็็นท์์ที่่มี� กี ารพััฒนาแล้้วในเขตบริิเวณต่่างๆ จนกระทั่่�ง
พัักแรมกลางป่่าที่่ไ� ม่่มีสิ่่ี ง� อำำ�นวยความสะดวกใด ๆ อย่่างไร
ก็็ดีี กิิจกรรมพัักแรมด้้วยเต็็นท์์มุ่่�งเน้้นให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้
อยู่่�กัับธรรมชาติิ และสััมผััสธรรมชาติิอย่่างใกล้้ชิิด และเป็็น
กิิจกรรมที่่�กระทำำ�ร่่วมกัับกิิจกรรมอื่่�น ๆ
กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศเหล่่านี้้ส� ามารถพิิจารณา
ส่่งเสริิมได้้ตามบริิบทและศัักยภาพในพื้้�นที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว อย่่างไร
ก็็ดีี การส่่งเสริิมกิจิ กรรมใด ๆ จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาให้้รอบคอบ

ในปัั จ จุุ บัั น แหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วทางธรรมชาติิ ข อง
ประเทศไทยยัังคงมีีแนวโน้้มที่่�นัักท่่องเที่่�ยวให้้ความสนใจ
เดิินทางมาท่่องเที่่�ยว และเยี่่�ยมชมเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จากผลการสำำ�รวจทััศนคติิ ความพึึงพอใจ พฤติิกรรม และ
ความต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและชาวต่่างชาติิ
ที่่� เ ดิิ น ทางท่่ อ งเที่่� ย วในประเทศไทยของกระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา พ.ศ. 2563 ได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ จำำ�นวน 5 จัังหวััดท่่องเที่่�ยวที่่�สำ�ำ คััญ
ได้้ แ ก่่ กรุุ ง เทพฯ จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่
จัังหวััดภููเก็็ต และจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี พบว่่า ปััจจััยสำำ�คััญ
ที่่�ทำ�ำ ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยคืือ
แหล่่งท่่องเที่่�ยว โดยนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยคิิดเป็็นร้้อยละ
32 และนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิคิดิ เป็็นร้้อยละ 27.2 และ
เมื่่อ� จำำ�แนกประเภทของแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวต่่ า งชาติิ นิิ ย มไปเยี่่� ย มชมหรืื อ ทำำ� กิิ จ กรรมในแหล่่ ง
ท่่องเที่่�ยวประเภทป่่า/น้ำำ��ตก/ภููเขา/ถ้ำำ�� มีีความนิิยมอยู่่�ใน
ระดัับที่่�สููง คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๑.๖
เมื่่�อได้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว จะพบว่่า
กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวที่่�สนใจการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ (Eco
Tourism) เป็็นกลุ่่�มตลาดที่่�มีกี ารเติิบโตสููง ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก
การที่่�โลกมีีความตื่่�นตััวด้้านการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศและ
สภาพแวดล้้อมเพิ่่�มมากขึ้้�น และมีีแนวโน้้มการเติิบโตของ
กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวระดัับบน หรืือกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้มากในการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ ดัังนั้้�น เพื่่อ� ให้้อุตุ สาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
เกิิดความยั่่�งยืืน เติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพ และมีีศัักยภาพ
ในด้้านการแข่่งขัันในระดัับโลก ประเทศไทยจึึงได้้กำ�ำ หนด
ยุุทธศาสตร์์และแนวทางการท่่องเที่่�ยวของประเทศออกเป็็น
หลายประเด็็น ดัังนี้้�

การบริหารจัดการ

่ วธรรมชาติของไทย
ทะเลใน เกาะแม่เกาะ หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเป็นมรดกแห่งเอเชีย แหล่งท่องเทีย
แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงนิเวศของไทย
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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>

๑. ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ระยะ ๒๐ ปีี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุุทธศาสตร์์ชาติิฯ ด้้านการสร้้างความสามารถในการ
แข่่งขััน กำำ�หนดแนวทางการพััฒนาที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
พััฒนากลไกขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจเพื่่อ� อนาคตที่่�สามารถสร้้าง
มููลค่า่ เพิ่่�มได้้ในภาคบริิการและการท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� เป็็นกลไก
ขัับเคลื่่อ� นประเทศไทยไปสู่่�ประเทศพััฒนาแล้้ว รวมทั้้�งรัักษา
การเป็็นจุุดหมายปลายทางของการท่่องเที่่�ยวระดัับโลก
ในอนาคต โดยด้้านการสร้้างความหลากหลายด้้านการ
ท่่องเที่่�ยว มุ่่�งเน้้นการรัักษาการเป็็นจุุดหมายปลายทาง
ที่่�สำ�ำ คััญของการท่่องเที่่�ยวระดัับโลกที่่�ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว
ทุุกระดัับ และเพิ่่�มสััดส่่วนของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคุุณภาพสููง
มุ่่�งพััฒนาธุุรกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยวให้้มีีมููลค่่าสููงเพิ่่�มมาก
ยิ่่�งขึ้้�นด้้วยอััตลัักษณ์์และวััฒนธรรมไทย และใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลและภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่�น เพื่่อ� สร้้างสรรค์์คุณ
ุ ค่่าทาง
เศรษฐกิิจและความหลากหลายของการท่่องเที่่�ยวให้้สอดรัับ
กัับทิิศทางและแนวโน้้มของตลาดยุุคใหม่่ ด้้วยวิิธีีการสร้้าง
และใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลขนาดใหญ่่ รวมทั้้�งเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมในการส่่งเสริิมการตลาด การดููแลความปลอดภััย
และอำำ�นวยความสะดวกแก่่นัักท่่องเที่่�ยวทุุกกลุ่่�ม รวมถึึง
คนพิิการและผู้้�สููงอายุุ การใช้้ประโยชน์์จากการท่่องเที่่�ยว
ให้้เอื้้�อต่่อผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนและเศรษฐกิิจต่่อเนื่่�อง พััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเดิิม และสร้้างแหล่่งท่่องเที่่�ยวใหม่่ที่่�มีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะโดยคำำ�นึึงถึึงศัักยภาพของแต่่ละพื้้�นที่่�
การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวพำำ�นัักระยะยาว ตลอดจนส่่งเสริิม
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบนิิเวศ และทรััพยากร
ที่่�เอื้้�อต่่อการเติิบโตของการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อ
กระจายโอกาสในการสร้้างรายได้้ไปสู่่�ชุุมชนและเมืือง
อย่่ า งทั่่� ว ถึึ ง และยั่่� ง ยืืน รวมถึึ ง พัั ฒ นาการเชื่่� อ มโยง
การท่่องเที่่�ยวไทยกัับประเทศอื่่�น ๆ ในภููมิิภาค เพื่่�อเป็็น
แม่่ เ หล็็ ก ดึึ ง ดูู ดนัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วอย่่ า งประทัั บ ใจตลอด
การท่่องเที่่�ยวจนเกิิดการท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��และแนะนำำ�ต่่อ

>

2. แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ประเด็็นการท่่องเที่่�ยว (พ.ศ. 2561 2580)

แผนแม่่ บ ทภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ป ระเด็็ น การ
ท่่องเที่่�ยวให้้ความสำำ�คััญกัับการรัักษาการเป็็นจุุดหมาย
ปลายทางของการท่่องเที่่�ยวระดัับโลกจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�ง
โดยจะต้้องพััฒนาการท่่องเที่่�ยวทั้้�งระบบ มุ่่�งเน้้นนัักท่่องเที่่�ยว
กลุ่่�มคุุณภาพ สร้้างความหลากหลายด้้านการท่่องเที่่�ยวให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยว และมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาการท่่องเที่่�ยวในสาขาที่่�มีีศัักยภาพ แต่่ยัังคงรัักษา
จุุดเด่่นของประเทศ ด้้านขนบธรรมเนีียม ประเพณีี วััฒนธรรม
อััตลัักษณ์์ความเป็็นไทย ตลอดจนให้้คุุณค่่ากัับสิ่่�งแวดล้้อม
ไว้้ได้้ ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดเป้้าหมายของการพััฒนาการท่่องเที่่�ยว
ในระยะ 20 ปีี ในระยะแรกให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวอย่่างต่่อเนื่่�อง วางรากฐานด้้าน
การท่่ อ งเที่่� ย วที่่� เ น้้ น มาตรฐานและคุุ ณ ภาพระดัั บ สากล
สิ่่ง� สำำ�คััญที่่�สุดคืื
ุ อการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นในเรื่่อ� งความปลอดภััย
ให้้แก่่นัักท่่องเที่่�ยว การบัังคัับใช้้กฎหมายให้้เกิิดความ
ปลอดภััย และไม่่ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวถููกเอารััดเอาเปรีียบ แล้้วจึึง
กระจายการท่่องเที่่�ยวทั้้�งในมิิติิของพื้้�นที่่�และรายได้้สู่่�ชุุมชน
ตลอดจนการให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่าง
ยั่่�งยืืน เพื่่อ� มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายสููงสุุดของการท่่องเที่่�ยวในการเป็็น
เครื่่�องมืือในการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ของสัังคมไทย โดย
แผนแม่่บทด้้านการท่่องเที่่�ยวประกอบด้้วย 6 แผนย่่อย ดัังนี้้�
1) การท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง สร้้ า งสรรค์์ แ ละวัั ฒ นธรรม
สร้้างสรรค์์คุณ
ุ ค่่าสินิ ค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยว มุ่่�งเน้้นการ
ใช้้องค์์ความรู้้�และนวััตกรรม ผนวกกัับจุุดแข็็งในด้้านความ
หลากหลายทางทรััพยากรธรรมชาติิ วััฒนธรรม และวิิถีีชีีวิิต
เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้กัับสิินค้้าและบริิการด้้านการท่่องเที่่�ยวที่่�
ตอบสนองพฤติิกรรม ความต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยว และ
สร้้างทางเลืือกของประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว
2) การท่่องเที่่�ยวเชิิงธุุรกิิจ ส่่งเสริิมให้้ไทยเป็็นจุุดหมาย
ปลายทางการท่่องเที่่�ยวเชิิงธุุรกิิจ ครอบคลุุมการจััดประชุุม
และนิิทรรศการ การจััดงานแสดงสิินค้้า การจััดกิิจกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวเป็็นรางวััล การจััดการแข่่งขัันกีีฬาระดัับนานาชาติิ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงกีีฬา รวมถึึงการพัักผ่่อนระหว่่างหรืือหลัังการ

การบริหารจัดการ

ประกอบธุุรกิิจ หรืือการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ อัันเป็็นการดึึงดููด
กลุ่่�มนัักเดิินทางเพื่่�อธุุรกิิจและนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคุุณภาพ
อีีกทั้้�งส่่งเสริิมให้้การจััดงานธุุรกิิจและกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นการ
สนัับสนุุนการพััฒนากลุ่่�มอุุตสาหกรรมเป้้าหมายของประเทศ
เป็็นเวทีีแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� และเทคโนโลยีีที่่นำ� �ำ ไปสู่่�การ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม รวมถึึงการสร้้างเวทีีเจรจาการค้้า และ
การลงทุุนของธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย
3) การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์
แผนไทย พััฒนาและยกระดัับมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวเชิิง
สุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย ทั้้�งสิินค้้า บริิการ
บุุคลากร ผู้้�ประกอบการ และแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าการท่่องเที่่�ยว เน้้นสร้้างความแตกต่่าง
และความเป็็นเอกลัักษณ์์จากการให้้บริิการตามแบบอย่่าง
ความเป็็นไทยที่่�โดดเด่่นในระดัับสากล ร่่วมกัับการใช้้
องค์์ความรู้้�และภููมิปัิ ญ
ั ญาไทยที่่�พัฒ
ั นาต่่อยอดกัับความคิิด
สร้้างสรรค์์ วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม เพื่่�อ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการ
4) การท่่องเที่่�ยวสำำ�ราญทางน้ำำ�� ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
ทางน้ำำ��ให้้เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งของการท่่องเที่่�ยวไทย เป็็น
แหล่่งสร้้างรายได้้ใหม่่ให้้กับั ประเทศ โดยคำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืน
ของแหล่่งท่่องเที่่�ยวและการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน ครอบคลุุม
การท่่องเที่่�ยวทางทะเลและชายฝั่่�ง และการท่่องเที่่�ยวใน
ลุ่่�มน้ำำ��สำำ�คััญ โดยการปรัับปรุุงและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
สาธารณููปโภค และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการท่่องเที่่�ยว
ทางน้ำำ��ให้้ได้้มาตรฐาน สร้้างสรรค์์กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�
หลากหลาย ตอบสนองความต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยว
รวมถึึงบริิบทของพื้้�นที่่�และชุุมชนในพื้้�นที่่�
5) การท่่ อ งเที่่� ย วเชื่่� อ มโยงภูู มิิ ภ าค ยกระดัั บ ให้้
ประเทศไทยเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางการเชื่่� อ มโยงเส้้ น ทางการ
ท่่องเที่่�ยวภายในภููมิิภาคอาเซีียน โดยใช้้ประโยชน์์จากที่่�ตั้้�ง
ทางภููมิิศาสตร์์ แผนการลงทุุนพััฒนาโครงข่่ายคมนาคม
ทั้้�งทางถนน ทางน้ำำ�� ทางอากาศ และกรอบความร่่วมมืือ
กัั บ ประเทศเพื่่� อ นบ้้ า น เพื่่� อ การเชื่่� อ มโยงเส้้ น ทางการ
ท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ อนุุภููมิิภาค และอาเซีียน บนฐาน
อััตลัักษณ์์เดีียวกััน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เป็็นจุุดหมายปลายทาง
การท่่องเที่่�ยวร่่วมกััน
แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงนิเวศของไทย

6) การพััฒนาระบบนิิเวศการท่่องเที่่�ยว พััฒนาปััจจััย
แวดล้้อมให้้เอื้้�อต่่อการยกระดัับขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันด้้านการท่่องเที่่�ยวและการจััดการท่่องเที่่�ยวอย่่าง
ยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับการท่่องเที่่�ยวไทย
>

3. BCG โมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพัั ฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน

BCG Economy หรืือเศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green
Economy) คืือ โมเดลเศรษฐกิิจสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เป็็น
แนวคิิดการนำำ�วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมไป
ยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับ 4
อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (S-curves) ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร อุุตสาหกรรมพลัังงานและวััสดุุ อุุตสาหกรรม
สุุขภาพและการแพทย์์ และอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและ
บริิการ
โดยด้้านอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและบริิการ จะ
มุ่่�งเน้้นการท่่องเที่่�ยวและเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (Creative
Economy) และมีีศัักยภาพในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มเติิมด้้วย
การกระจายแหล่่งท่่องเที่่�ยวสู่่�เมืืองรอง โดยการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานการคมนาคม ระบบดิิจิทัิ ลั สิินค้้าและบริิการ
ซึ่่�งดำำ�เนิินการด้้วยชุุมชนท้้องถิ่่�น เน้้นตลาดคุุณภาพ สร้้าง
มาตรฐาน ความสะดวก สะอาด ปลอดภััย ร่่วมกัับการชูู
อััตลัักษณ์์ของแต่่ละพื้้�นที่่� โดยการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
มาใช้้บริิหารจััดการและดููแลระบบนิิเวศอย่่างเป็็นระบบ
รวมถึึงการพััฒนาสู่่�แบบแผนการท่่องเที่่�ยวที่่�ยั่่�งยืืนด้้วย
การจััดทำำ�ระบบมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวที่่�ยั่่�งยืืน การจััดทำำ�
National Guideline ด้้านขีีดความสามารถในการรองรัับ
ของแหล่่งท่่องเที่่�ยว จััดทำำ�ระบบบััญชีีต้้นทุุนทรััพยากรและ
สิ่่�งแวดล้้อมในเขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญ รวมถึึง
การปรัับพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว และการฟื้้�นฟููและ
พััฒนาแหล่่งเสื่่�อมโทรมทางธรรมชาติิเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิงสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งการเตรีียมความพร้้อมของผู้้�ประกอบการ
เพื่่�อลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Change) ที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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4. เขตพัั ฒนาการท่่องเที่่�ยว

พระราชบััญญััติินโยบายการท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิ พ.ศ.
2551 มาตรา 10 (4) ให้้คณะกรรมการนโยบายการท่่องเที่่�ยว
แห่่งชาติิมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ดำ�ำ เนิินการเพื่่�อให้้มีีการกำำ�หนด
เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยว และมาตรา 17 เพื่่อ� ประโยชน์์ในการ
รัักษา ฟื้้�นฟููแหล่่งท่่องเที่่�ยว หรืือการบริิหารและพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยวให้้สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาการท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิ
คณะกรรมการอาจกำำ�หนดให้้เขตพื้้�นที่่�ใดเป็็นเขตพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยวได้้ โดยพิิจารณาร่่วมกัับหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดในเขตพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้� ให้้มีีการรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและความต้้องการของชุุมชนในพื้้�นที่่� เพื่่�อ
ประกอบการพิิจารณาด้้วยเขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวจะกำำ�หนด
เป็็นกลุ่่�มจัังหวััด จัังหวััด และพื้้�นที่่�เฉพาะก็็ได้้ โดยให้้ออก
เป็็นกฎกระทรวง ปััจจุุบัันได้้มีีประกาศราชกิิจจานุุเบกษา
เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวแล้้ว จำำ�นวน 15 เขต ดัังนี้้�
1. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอารยธรรมล้้านนา
ประกอบด้้วย จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงราย จัังหวััด
ลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�ปาง และจัังหวััดพะเยา
2. เขตพัั ฒ นาการท่่ อ งเที่่� ย วฝั่่� ง ทะเลตะวัั น ตก
ประกอบด้้วย จัังหวััดเพชรบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
จัังหวััดชุุมพร และจัังหวััดระนอง
3. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวฝั่่�งทะเลตะวัันออก
ประกอบด้้วย จัังหวััดชลบุุรีี จัังหวััดระยอง จัังหวััดจัันทบุุรีี
และจัังหวััดตราด
4. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอัันดามััน ประกอบด้้วย
จัังหวััดภููเก็็ต จัังหวััดกระบี่่� จัังหวััดพัังงา จัังหวััดตรััง และ
จัังหวััดสตููล
5. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอารยธรรมอีีสานใต้้
ประกอบด้้วย จัังหวััดนครราชสีีมา จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ จัังหวััด
สุุริินทร์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ และจัังหวััดอุุบลราชธานีี
6. เขตพััฒนาการท่่องเที่่ย� ววิิถีีชีวิี ตลุ่่�ม
ิ แม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา
ตอนกลาง ประกอบด้้วย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััด

นนทบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี จัังหวััดอ่า่ งทอง และจัังหวััดสิงิ ห์์บุรีุ ี
7. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยววิิถีีชีีวิิตลุ่่�มแม่่น้ำ��ำ โขง
ประกอบด้้วย จัังหวััดหนองคาย จัังหวััดเลย จัังหวััดบึงึ กาฬ
จัังหวััดมุุกดาหาร และจัังหวััดนครพนม
8. เขตพััฒนาการท่่องเที่่ย� วมรดกโลกด้้านวััฒนธรรม
ประกอบด้้วย จัังหวััดสุุโขทััย จัังหวััดพิิษณุุโลก จัังหวััดตาก
และจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
9. เขตพัั ฒ นาการท่่ อ งเที่่� ย วหมู่่�เกาะทะเลใต้้
ประกอบด้้วย เกาะสมุุย เกาะพะงััน เกาะเต่่า และหมู่่�เกาะอ่่างทอง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
10. เขตพัั ฒ นาการท่่ อ งเที่่� ย วเมืืองเก่่ า มีีชีี วิิ ต
ประกอบด้้วย จัังหวััดน่า่ น จัังหวััดพะเยา จัังหวััดแพร่่ และจัังหวััด
อุุตรดิิตถ์์
11. เขตพััฒนาการท่่องเที่่ย� ววิิถีีชีวิี ตช
ิ ายฝั่่ง� อ่่าวไทย
ประกอบด้้วย จัังหวััดสมุุทรปราการ จัังหวััดสมุุทรสงคราม
จัังหวััดสมุุทรสาคร และจัังหวััดฉะเชิิงเทรา
12. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวผืืนป่่ามรดกโลก
ดงพญาเย็็น - เขาใหญ่่ ประกอบด้้วย จัังหวััดนครนายก จัังหวััด
ปราจีีนบุุรีี จัังหวััดสระแก้้ว และจัังหวััดสระบุุรีี
13. เขตพััฒนาการท่่องเที่่�ยวธรณีีวิิทยาถิ่่�นอีีสาน
ประกอบด้้วย จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� จัังหวััดขอนแก่่น จัังหวััด
ชััยภููมิิ จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู และจัังหวััดอุุดรธานีี
14. เขตพััฒนาการท่่องเที่่ย� ววิิถีีชีวิี ตลุ่่�มน้ำ
ิ
ำ� ะเลสาบ
�ท
สงขลา ประกอบด้้วย จัังหวััดนครศรีีธรรมราช จัังหวััดพัทลุ
ั งุ
และจัังหวััดสงขลา
15. เขตพัั ฒ นาการท่่ อ งเที่่� ย วพหุุ วัั ฒ นธรรม
ชายแดนใต้้ ประกอบด้้วย จัังหวััดนราธิิวาส จัังหวััดยะลา
จัังหวััดปััตตานีี และจัังหวััดสงขลา

การบริหารจัดการ
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5. การท่่องเที่่�ยวที่่�ยั่่�งยืืน (Greens
Concept)

การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยได้้กำ�ำ หนดแนวคิิด 7
ประการ เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวที่่�ยั่่�งยืืน (7 Greens Concept)
โดยเป้้าหมายของ 7 Greens ก็็คืือรณรงค์์ให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์การท่่องเที่่�ยวทั้้�งระบบรููปแบบให้้ใส่่ใจต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดย 7 Greens Concept มีี 7 ด้้านที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. Green Heart: หััวใจสีีเขีียว ผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน
ในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว มีีทััศนคติิ ความรู้้�สึึกนึึกคิิด
การรัับรู้้� และตระหนัักถึึงคุุณค่่าของสิ่่�งแวดล้้อม และ
ภััยคุุกคามจากภาวะโลกร้้อนที่่�มีีต่่อการท่่องเที่่�ยว พร้้อมมีี
การปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันรัักษาและฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�
ไปกัับการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ด้้วยความรู้้� ความเข้้าใจ
และวิิธีีการที่่�ถููกต้้องและเหมาะสม
2. Green Logistics: รููปแบบการเดิินทางสีีเขีียว
วิิธีกี ารเดิินทางและรููปแบบการให้้บริิการในระบบการคมนาคม
หรืือการขนส่่งจากแหล่่งพำำ�นััก/อาศััย ไปยัังแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ที่่�เน้้นการประหยััดพลัังงาน การใช้้พลัังงานทดแทน การลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและช่่วยรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
3. Green Attraction: แหล่่งท่่องเที่่�ยวสีีเขีียว เลืือก
แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีการบริิหารจััดการตามกรอบนโยบายและ
การดำำ�เนิินงานในทิิศทางของการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน โดย
มีีความชััดเจนในการปกป้้องรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และช่่วยลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างถููกวิิธีี

แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงนิเวศของไทย

4. Green Community: ชุุมชนสีีเขีียว กิิจกรรม
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีคี วามสอดคล้้องกลมกลืืนกัับคุุณค่่าของทรััพยากร
และสิ่่ง� แวดล้้อมของแหล่่งท่่องเที่่�ยว เป็็นกิิจกรรมที่่�ให้้ความ
เพลิิดเพลิิน หรืือสนุุกสนาน ให้้โอกาสในการเรีียนรู้้�และ
เพิ่่�มพููนประสบการณ์์แก่่นัักท่่องเที่่�ยว โดยส่่งผลกระทบ
ต่่อทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด
5. Green Activity: กิิจกรรมสีีเขีียว แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ชุุมชนทั้้�งในเมืืองและชนบท ที่่�มีกี ารบริิหารจััดการการท่่องเที่่�ยว
ในทิิศทางที่่�ยั่่ง� ยืืน พร้้อมมีีการดำำ�เนิินงานที่่�เน้้นการอนุุรักั ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การดำำ�รงไว้้ซึ่่�งวััฒนธรรม
และวิิถีีชีีวิิตอัันเป็็นอััตลัักษณ์์ของชุุมชนการท่่องเที่่�ยว
6. Green Service: การบริิการสีีเขีียว เลืือกใช้้บริิการ
ธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีรููปแบบการให้้บริิการ
ของธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวแขนงต่่างๆ ที่่�สร้้างความประทัับใจแก่่
นัักท่่องเที่่�ยวด้้วยมาตรฐานคุุณภาพที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการมีี
ปณิิธานและการดำำ�เนิินการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมช่่วยลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการให้้บริิการต่่างๆ
7. Green Plus: ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม การแสดงออกของบุุคคล กลุ่่�มบุุคคลและองค์์กร
ในการสนัับสนุุนแรงกาย หรืือสติิปัญ
ั ญา หรืือบริิจาคทุุนทรััพย์์
เพื่่� อ ร่่ ว มมืือดำำ� เนิิ น การในการปกป้้ อ งรัั ก ษาและฟื้้� น ฟูู
สิ่่�งแวดล้้อมของแหล่่งท่่องเที่่�ยว หรืือกิิจกรรมที่่�ช่่วยลด
ภััยคุุกคามอัันเกิิดจากภาวะโลกร้้อน
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อ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

>

6. การท่่องเที่่�ยวสีีขาว (White Tourism)

กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาได้้กำ�ำ หนดรููปแบบการท่่องเที่่�ยวสีีขาว (White Tourism) โดยมีีใจความสำำ�คััญคืือ
“ท่่องเที่่ย� วสุุขใจ สะดวก สะอาด ปลอดภััย เป็็นธรรม และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม” เพื่่อ� พััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ
และบุุคลากรด้้านการท่่องเที่่�ยว “ให้้มีีความเป็็นธรรม ซื่่�อสััตย์์ ไม่่เอารััดเอาเปรีียบนัักท่่องเที่่�ยว เป็็นเจ้้าบ้้านที่่ดีี� มีีความ
สะอาดและปลอดภััยภายใต้้ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ New Normal” โดยกรมการท่่องเที่่�ยวจะลงพื้้�นที่่�จััดฝึึกอบรมให้้กัับบุุคลากรด้้าน
การท่่องเที่่�ยวในการให้้บริิการ และให้้ความรู้้�โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� พััฒนาการให้้บริิการของผู้้�ประกอบการให้้มีคี วามเป็็นธรรม
ซื่่�อสััตย์์ มีีความเป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีี และให้้บริิการนัักท่่องเที่่�ยวด้้วยความสะอาดและปลอดภััยภายใต้้วิิถีีใหม่่ (New Normal)
จากความสำำ�คััญดัังกล่่าวในข้้างต้้น พบว่่า ปััจจุุบัันนโยบาย ยุุทธศาสตร์์ รวมถึึงสถานการณ์์ต่่างๆ ทั้้�งภายในและ
ภายนอกประเทศนั้้�น มุ่่�งเน้้นความสำำ�คััญกัับการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างความหลากหลายด้้านการท่่องเที่่�ยวให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการของนัักท่่องเที่่�ยว แต่่ยัังคงรัักษาจุุดเด่่นของประเทศ ด้้านขนบธรรมเนีียม ประเพณีี วััฒนธรรม
อััตลัักษณ์์ความเป็็นไทย ตลอดจนให้้คุุณค่่ากัับทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อมให้้คงอยู่่�ไว้้ จึึงนัับเป็็นโอกาสอัันดีีที่่�แหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��ของประเทศไทย จะได้้รับั การอนุุรักั ษ์์ และรัักษาไว้้ให้้เป็็นมรดกทางทรััพยากรของประเทศ
ต่่อไป

การบริหารจัดการ

ถ้ำ�นกนางแอ่น จังหวัดกาญจนบุรี
แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงนิเวศของไทย
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มาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ�
ในประเทศไทย
นางสาวกอบกุุล ปิิตรชาต

ความเป็็นมา
ถ้ำำ�� นัับเป็็นทรััพยากรทางธรรมชาติิที่่�สวยงามและมีี
เอกลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะตัั ว ที่่� ส ามารถดึึ ง ดูู ด ความสนใจของ
นัักท่่องเที่่�ยวให้้เข้้าไปชื่่�นชมและสััมผััสกัับความลึึกลัับ
มหััศจรรย์์ภายในถ้ำำ�� นอกจากนี้้� ถ้ำำ��ยัังมีีความสำำ�คััญในการศึึกษา
ด้้านโบราณคดีี ประวััติิศาสตร์์ รวมถึึงมีีความเกี่่�ยวพัันกัับ
ศาสนา ขนบธรรมเนีียมประเพณีี และความเชื่่�อของชุุมชน
มาอย่่างยาวนาน
อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ��เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความ
เปราะบาง มีีสภาพที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
ฤดููกาล ประกอบกัับระบบนิิเวศภายในถ้ำำ��ที่่�มีีความซัับซ้้อน
และเปราะบางทั้้�งต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศและ
กิิ จ กรรมในการเข้้ า ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ข องมนุุ ษ ย์์ ดัั ง นั้้� น

การเข้้าไปใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว จึึงต้้อง
พึึงระวัังไว้้เสมอว่่า แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิดัังกล่่าว
สามารถเสื่่�อมโทรมได้้ง่่าย และยากต่่อการฟื้้�นฟููให้้กลัับคืืน
สภาพดัังเดิิมได้้เมื่่�อถููกทำำ�ลาย
กรมการท่่ อ งเที่่� ย วจึึงได้้ จัั ดทำ�ำ มาตรฐานคุุ ณ ภาพ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิประเภทถ้ำำ�� (Natural AttractionCave Standard) เพื่่�อให้้แหล่่งธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��
มีีแนวทางในการพััฒนาถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวที่่�ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อแหล่่งธรรมชาติิน้อ้ ยที่่�สุดุ รวมทั้้�งต้้องพิิจารณา
ถึึงผลกระทบของกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�จะจััดให้้มีบี ริิการในพื้้�นที่่�
อย่่างรอบคอบ ต้้องมีีมาตรการในการลดผลกระทบ และ
มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�ดีี เพื่่�อให้้กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพของถ้ำำ��
จนเสื่่�อมสภาพลงไป

การบริหารจัดการ

กระบวนการในการพัั ฒนามาตรฐาน
กรมการท่่องเที่่�ยวได้้นำำ�หลัักการจััดทำำ�มาตรฐานที่่�เป็็นสากล และแนวคิิดในการพััฒนามาตรฐานไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
มากำำ�หนดเป็็นกระบวนการพััฒนามาตรฐานการท่่องเที่่�ยวไทยที่่�เป็็นระบบ มีีความเป็็นกลาง โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ และ
สอดคล้้องกัับหลัักการสากล โดยมีีรายละเอีียดตามภาพที่่� ๑ ดัังนี้้�

๑

๒

๓

๔

๕

ศึึกษา
รวบรวม
วิิเคราะห์์
ข้้อมููล

แต่่งตั้้�ง
คณะทำำ�งาน /
จััดจ้้าง
ที่่�ปรึึกษา

จััดทำำ�ร่่าง
มาตรฐาน

จััดประชุุม
อนุุกรรมการ
พิิจารณาวาง
มาตรฐาน

ปรัับเปลี่่�ยน
ร่่าง
มาตรฐาน /
ตััวชี้้�วััด

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

จััดทำำ�คู่่�มืือ
ตรวจประเมิิน
มาตรฐาน

ทดสอบ
ตััวชี้้�วััด /
แบบประเมิิน

จััดประชุุม
อนุุกรรมการ
พิิจารณาคู่่�มืือ
ตรวจประเมิิน

จััดประชุุม
กรรมการฯ
พิิจารณา
เห็็นชอบ

ประกาศใช้้
มาตรฐาน

๖

๗

จััดประชา
พิิจารณ์์
มาตรฐาน /
ตััวชี้้�วััด

จััดประชุุม
อนุุกรรมการ
ทบทวน
มาตรฐาน

๑๓

๑๔

เผยแพร่่
จััดอบรม
สำำ�รวจ
ต้้นแบบ

๑๕
มอบ

ตรวจประเมิิน
/ รัับรอง
มาตรฐาน

ภาพที่่� ๑
กระบวนการพัั ฒนา
มาตรฐานการ
ท่่องเที่่�ยวไทย
� า:
ที่่ม
กรมการท่่องเที่่�ยว,
กองพัั ฒนาบริิการ
ท่่องเที่่�ยว

กรมการท่่องเที่่�ยวได้้มอบหมายให้้สถาบัันวิิจััยสภาวะแวดล้้อม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ดำำ�เนิินการศึึกษาและจััดทำำ�
มาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� ตามกระบวนการที่่�กำ�ำ หนด โดยมีีการประกาศใช้้มาตรฐาน
ดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

	มาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ��
(Natural Attraction-Cave Standard)
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� (Natural Attraction-Cave)
หมายถึึง สถานที่่�ที่่�เปิิดใช้้เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว โดยมีีถ้ำำ��เป็็น
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่ดึ� งึ ดููดใจให้้นักั ท่่องเที่่�ยวมาเยืือน โดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อความเพลิิดเพลิินและนัันทนาการใน
รููปแบบที่่�ใกล้้ชิดกั
ิ บั ธรรมชาติิ และอาจเสริิมกิจิ กรรมเพื่่อ� การ
ศึึกษาหาความรู้้�เข้้าไปด้้วย ซึ่่ง� กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่�เกิิดขึ้้น�
ในแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� ได้้แก่่ การเข้้าชมบรรยากาศ
และหิินงอกหิินย้้อยภายในถ้ำำ�� การศึึกษาด้้านโบราณคดีีของ
มนุุษย์์ยุคุ ต่่าง ๆ ที่่�เคยอาศััยในถ้ำำ�� การนมััสการพระพุุทธรููป
การปิิกนิิก และรัับประทานอาหาร เป็็นต้้น

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ�ในประเทศไทย

มาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ย วทางธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ�� แบ่่งการประเมิินเป็็น ๒ ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� ๑
ศัักยภาพในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��
ซึ่่ง� เมื่่อ� ประเมิินผ่่านแล้้ว จึึงจะประเมิินในส่่วนที่่� ๒ มาตรฐาน
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� ประกอบด้้วย ๓ องค์์ประกอบ
ได้้แก่่ คุุณค่่าด้้านการท่่องเที่่�ยว ศัักยภาพในการพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยว และการบริิหารจััดการด้้านการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อให้้
เกิิดความยั่่�งยืืน โดยแต่่ละองค์์ประกอบมีีการกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์และตััวชี้้วั� ดั ในการพิิจารณาความมีีศักั ยภาพ ความมีี
ประสิิทธิภิ าพ และความมีีคุณ
ุ ภาพ เพื่่อ� ใช้้ประเมิินมาตรฐาน
คุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� ซึ่่�งมีี
รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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ส่่ วนที่่� ๑ ศัักยภาพในการพัั ฒนาเป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��

การประเมิินศัักยภาพในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ประเภทถ้ำำ��นั้้�น เป็็นการพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีส่่วนช่่วย
เสริิมแหล่่งธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��ให้้มีีความเหมาะสมในการ
พััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว โดยไม่่ส่่งผลให้้เกิิดการทำำ�ลาย
สภาพธรรมชาติิของถ้ำำ�� โดยมีีเกณฑ์์ที่่ใ� ช้้ในการพิิจารณา ดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
>

ขนาดของถ้ำำ��
ลัักษณะภายในถ้ำำ��
การรุุกล้ำำ��เข้้าไปในถ้ำำ��
กิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการทำำ�ลายสภาพธรรมชาติิ
บริิเวณถ้ำำ��
ความเสี่่�ยงต่่อการถููกทำำ�ลายจากภััยธรรมชาติิ
ความปลอดภััยภายในถ้ำำ��
การถ่่ายเทอากาศภายในถ้ำำ��
การเกิิดเหตุุอันั ตรายต่่อนัักท่่องเที่่�ยวจากภััยธรรมชาติิ
การจััดกิิจกรรมที่่�เหมาะสม
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลถ้ำำ��
โอกาสในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ความสามารถในการรองรัับการท่่องเที่่�ยวของ
ตััวแหล่่งท่่องเที่่�ยว
การจััดการด้้านการใช้้ประโยชน์์ของแหล่่งท่่องเที่่�ยว

ส่่ วนที่่� ๒ มาตรฐานแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ประเภทถ้ำำ��

การประเมิินมาตรฐานแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��นั้้�น
เป็็นการพิิจารณาองค์์ประกอบในการกำำ�หนดคุุณภาพของ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� ซึ่่ง� ประกอบด้้วย ๓ องค์์ประกอบ
สำำ�คััญ ได้้แก่่ คุุณค่่าด้้านการท่่องเที่่�ยว ศัักยภาพในการ
พััฒนาการท่่องเที่่�ยว และการบริิหารจััดการ โดยแต่่ละ
องค์์ประกอบมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และตััวชี้้�วััด ดัังนี้้�

๑) คุุณค่่าด้้านการท่่องเที่่�ยว

เป็็นการประเมิินคุุณค่่าหรืือความสำำ�คััญของแหล่่ง
ธรรมชาติิประเภทถ้ำำ�� ทั้้�งในด้้านความสำำ�คััญของแหล่่ง
ธรรมชาติิที่่�มีีต่่อระบบนิิเวศ และความสำำ�คััญต่่อมนุุษย์์
ทั้้�งจากการเข้้าไปใช้้ประโยชน์์จากแหล่่งธรรมชาติิ คุุณค่่า
ทางด้้ า นการเรีี ย นรู้้� และคุุ ณ ค่่ าทา งด้้ า นจิิ ต ใจ โดย
การประเมิินคุุณค่่าด้้านการท่่องเที่่�ยว มีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้
ในการพิิจารณา ๒ ด้้าน คืือ
๑.๑)	คุุณค่่าทางธรรมชาติิ
			ประกอบด้้วย ๔ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
•
•
•
•

ความงามของถ้ำำ��
น้ำำ��ภายในถ้ำำ��
หิินงอกหิินย้้อย
สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ��

	๑.๒)	คุุณค่่าทางศิิลปวััฒนธรรม
			ประกอบด้้วย ๔ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
• โบราณวัั ต ถุุ ห รืื อ ซากดึึ ก ดำำ� บรรพ์์ ที่่� มีี
อยู่่�ในถ้ำำ��
• การเดิินทางมาของบุุคคลสำำ�คััญ
• ความเชื่่�อพื้้�นบ้้าน หรืือหลัักฐานทาง
ประวััติิศาสตร์์
• ความสััมพัันธ์์กัับศาสนา
๒) ศัั ก ยภาพในการพัั ฒนาด้้ า นการ
ท่่องเที่่�ยว

เป็็นการประเมิินปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีีส่่วนช่่วยเสริิม
แหล่่งธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��ให้้มีคี วามเหมาะสมในการจััดการ
ท่่องเที่่�ยว โดยศัักยภาพในการพััฒนาการด้้านท่่องเที่่�ยว
มีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการพิิจารณา ๔ ด้้าน ได้้แก่่
๒.๑)	ศัักยภาพในการจััดกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว
		 ได้้แก่่ ความสามารถในการรองรัับ		
		กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว

การบริหารจัดการ

	๒.๒) การเข้้าถึึง ประกอบด้้วย ๓ ตััวชี้้�วััด
			 ได้้แก่่

• ความพร้้อมของสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
• มาตรการด้้านความปลอดภััยและระบบ
เตืือนภััย
• การให้้บริิการ
• การจััดการด้้านการมีีส่่วนร่่วม

• ความสะดวกในการเข้้าถึงึ แหล่่งท่่องเที่่�ยว
บริิเวณเขตบริิการ
• ความสะดวกในการเข้้าถึึงปากถ้ำำ��
• ความเชื่่อ� มโยงกัับเส้้นทางการท่่องเที่่ย� วหลััก
	๒.๓)	ความปลอดภััย ได้้แก่่ การเกิิดเหตุุ
			อัันตรายต่่อนัักท่่องเที่่ย� วจากปััจจััยอื่่น�
	๒.๔)	ศัักยภาพในการรองรัับด้้าน
			 การท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ ความร่่วมมืือ
			ขององค์์กรท้้องถิ่่�น ภาคเอกชน และ
			หน่่วยงานรััฐในการพััฒนา
			 การท่่องเที่่�ยว
๓) การบริิหารจััดการ

เป็็นการประเมิินความสามารถในการบริิหารจััดการของ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ�� เพื่่�อให้้เกิิดการท่่องเที่่�ยวอย่่าง
ยั่่�งยืืน โดยมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการพิิจารณา ๒ ด้้าน ได้้แก่่
	๓.๑) การจััดการด้้านการอนุุรัักษ์์และรัักษา
			สิ่่�งแวดล้้อม ประกอบด้้วย ๓ ตััวชี้้�วััด
			 ได้้แก่่
• การจััดการด้้านภููมิิทััศน์์และความเป็็น
ระเบีียบเรีียบร้้อยของพื้้�นที่่�
• การจััดการขยะมููลฝอยและการรัักษา
ความสะอาด
• การให้้ความรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยว
	๓.๒) การจััดการด้้านการท่่องเที่่�ยว 		
			ประกอบด้้วย ๕ ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่

การประเมิินมาตรฐาน
การประเมิินมาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทาง
ธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ��นั้้�น แบ่่งการประเมิินเป็็น ๒ ส่่วน
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
>

ส่่ วนที่่� ๑ ศัักยภาพในการพัั ฒนาเป็็น
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��

การประเมิินในส่่วนนี้้�เป็็นการประเมิินตััวชี้้วั� ดที่่
ั � ๑ - ๑๓
ซึ่่ง� มีีคะแนนเต็็ม ๖๕ คะแนน ทั้้�งนี้้� แหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ��ที่่�จะมีีศักั ยภาพในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
นั้้�น จะต้้องได้้คะแนนไม่่ต่ำ��ำ กว่่า ๓๙ คะแนน แต่่ถ้้าได้้
คะแนนต่ำำ��กว่่า ๓๙ คะแนน แสดงว่่าถ้ำำ��นั้้�นขาดความดึึงดููดใจ
หรืือไม่่มีศัี กั ยภาพในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว ไม่่ต้อ้ ง
ทำำ�การประเมิินในส่่วนที่่� ๒
>

ส่่ วนที่่� ๒ มาตรฐานแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ประเภทถ้ำำ��

การประเมินในส่วนนีจ้ ะทำ�เมื่อแหล่งท่องเทีย่ วประเภทถ้ำ�
ได้คะแนนการประเมินในส่วนที่ ๑ ไม่ต่ำ�กว่า ๓๙ คะแนน
โดยการประเมิ น ในส่ ว นนี้ จ ะต้ อ งทำ � การประเมิ น ทั้ ง ๓
องค์ ป ระกอบ โดยการให้ ค ะแนนจะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
องค์ประกอบด้านคุณค่าดา้ นการท่องเทีย่ ว และองค์ประกอบ
ด้านการบริหารจัดการ สำ�หรับองค์ประกอบด้านศักยภาพใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วมีความสำ�คัญของคะแนนน้อยทีส่ ดุ

• การจััดสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกบริิเวณ
เส้้นทางเดิินเข้้าสู่่�ถ้ำำ��
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ�ในประเทศไทย
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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รายละเอียดของค่าคะแนนเต็มในการประเมินแต่ละส่วนและองค์ประกอบ มีดังนี้
การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้ำ�

คะแนน

ส่่วนที่่� ๑

ศัักยภาพในการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��

๖๕

ส่่วนที่่� ๒

มาตรฐานแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��

๑๑๐

๑. คุุณค่่าด้้านการท่่องเที่่�ยว

(๔๐)

๒. ศัักยภาพในการพััฒนาการท่่องเที่่�ยว

(๓๐)

๓. การบริิหารจััดการ

(๔๐)
รวม

๑๗๕

	วิิธีีการให้้คะแนน
วิิธีีการให้้คะแนนตััวชี้้�วััดมาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� จะมีี ๒ วิิธีี คืือ
วิิธีีที่่� ๑ การให้้คะแนนโดยพิิจารณาว่่าแหล่่งท่่องเที่่�ยวมีีคุุณสมบััติิตรงกัับตััวชี้้�วััดข้้อใดมากที่่�สุุด และจะให้้ค่่าคะแนน
ในข้้อที่่�เห็็นว่่าแหล่่งท่่องเที่่�ยวควรได้้ในข้้อนั้้�นเพีียงข้้อเดีียว ทั้้�งนี้้� จะมีีค่่าการให้้คะแนนตั้้�งแต่่ ๑ คะแนน ถึึง ๕ คะแนน
โดยให้้ผู้้�ประเมิินทำำ�เครื่่�องหมายรอบหมายเลขที่่�ต้้องการในช่่องคะแนน (A)
ตััวอย่่างการให้้คะแนนแบบวิิธีีที่่� ๑
๑.๑ ขนาดของถ้ำ�

คะแนน (A)

• เล็็กแคบ เข้้าไปได้้ไม่่สะดวก

๑

• ขนาดปานกลาง พอเข้้าออกได้้

๒

• ขนาดใหญ่่ เข้้าออกสะดวก

๓

• ขนาดใหญ่่ เข้้าออกสะดวก มีีห้้องโถงหลายห้้อง แต่่บางห้้องไม่่สะดวก

๔

• ขนาดใหญ่่มาก เข้้าออกสะดวก มีีห้้องโถงหลายห้้องเข้้าออกสะดวก

๕

คะแนนที่่�ได้้

๔

การบริหารจัดการ

ตััวอย่่างการให้้คะแนนในตััวชี้้�วััด หััวข้้อ ขนาดของถ้ำำ�� ประเมิินได้้ว่่า แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��นั้้�นมีีคุุณสมบััติิ
ตรงกัับข้้อ “ขนาดใหญ่่ เข้้าออกสะดวก มีีห้้องโถงหลายห้้อง แต่่บางห้้องไม่่สะดวก” ซึ่่�งมีีค่่าคะแนนเท่่ากัับ ๔
วิิธีีที่่� ๒ การให้้คะแนนโดยพิิจารณาว่่าแหล่่งท่่องเที่่�ยวนั้้�นมีีคุุณสมบััติิตรงกัับตััวชี้้�วััดข้้อใดบ้้าง โดยตััวชี้้�วััด ๑ ข้้อ
จะมีีค่่าเท่่ากัับ ๑ คะแนน หากไม่่มีีคุุณสมบััติิตรงกัับตััวชี้้�วััดใดเลย จะมีีค่่าเท่่ากัับ ๐ คะแนน หากมีีคุุณสมบััติิตรงแต่่ไม่่ได้้
ดำำ�เนิินการหรืือไม่่มีีประสิิทธิิภาพจะมีีค่่าเท่่ากัับ ๐.๕ คะแนน หากมีีคุุณสมบััติิครบทุุกข้้อ จะมีีค่่าเท่่ากัับ ๕ คะแนน โดยให้้
ผู้้�ประเมิินทำำ�เครื่่�องหมายรอบหมายเลขที่่�ต้้องการในช่่องคะแนน (A)
ตััวอย่่างการให้้คะแนนแบบวิิธีีที่่� ๒
๓.๑.๔ การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว (๕ คะแนน)
หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ให้ ๐ คะแนน หากมีแต่ไม่ได้ดำ�เนินการหรือไม่มีประสิทธิภาพ
ให้ ๐.๕ คะแนน และหากมีคุณสมบัติตรง ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน (A)

• มีีการให้้ความรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยวเกี่่�ยวกัับกฎ ระเบีียบ ข้้อห้้ามของพื้้�นที่่�

๐

๐.๕

๑

• มีีการให้้ความรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยวเกี่่�ยวกัับระบบนิิเวศของพื้้�นที่่�

๐

๐.๕

๑

• มีีการให้้ความรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยวเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืน

๐

๐.๕

๑

• มีีการจััดอบรมพนัักงาน ผู้้�ประกอบการ และชุุมชนเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ
และการอนุุรัักษ์์ เป็็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

๐

๐.๕

๑

• มีีการจััดกิิจกรรมด้้านการศึึกษาธรรมชาติิให้้กัับกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความสนใจเฉพาะด้้าน
เช่่น กิิจกรรมดููนก การศึึกษาพัันธุ์์�ไม้้ ฯลฯ เป็็นครั้้�งคราว

๐

๐.๕

๑

คะแนนที่่�ได้้

๓

ตััวอย่่างการให้้คะแนนในตััวชี้้�วััด หััวข้้อ การให้้ความรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยว ประเมิินได้้ว่่า แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��นั้้�น
มีีคุุณสมบััติิตรง ๒ ข้้อ (ข้้อ ๔ และ ๕) โดยแต่่ละข้้อมีีค่่าเท่่ากัับ ๑ คะแนน และมีีคุุณสมบััติิตรงแต่่ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการหรืือ
ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ ๒ ข้้อ (ข้้อ ๑ และ ๒) โดยแต่่ละข้้อมีีค่่าเท่่ากัับ ๐.๕ คะแนน ฉะนั้้�น การประเมิินในเกณฑ์์นี้้�ได้้ ๓ คะแนน
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การกำำ�หนดระดัับมาตรฐาน
ในการกำำ�หนดระดัับมาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวนั้้�น จะนำำ�คะแนนที่่�ได้้ไปเทีียบระดัับมาตรฐานที่่�กำ�ำ หนดไว้้
ซึ่่�งระดัับมาตรฐานแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� ได้้แสดงไว้้ดัังตารางข้้างล่่าง
ค่าคะแนน

ระดับมาตรฐาน

สัญลักษณ์

๑๕๑ ขึ้้�นไป

ดีีเยี่่�ยม



๑๒๖ - ๑๕๐

ดีีมาก



๙๖ - ๑๒๕

ดีี



๗๑ - ๙๕

ปานกลาง



๔๖ - ๗๐

ต่ำำ��



หน่่วยตรวจประเมิินและรัับรอง
กรมการท่่องเที่่�ยวได้้เลืือกใช้้ระบบการตรวจประเมิิน
และรัับรองที่่�เป็็นสากลด้้วยการใช้้หน่่วยรัับรอง (Certification
Body: CB) ซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�สาม (Third Party) ที่่�มีี
ความเชี่่ย� วชาญ มีีความเป็็นกลางและมีีประสบการณ์์ในการตรวจ
ประเมิินและรัับรองเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล ทำำ�หน้้าที่่ใ� น
การตรวจประเมิินและให้้คำ�ำ รัับรองมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวไทย
ทั้้�งนี้้� กรมการท่่องเที่่�ยวได้้ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการแห่่งชาติิว่่าด้้วยการรัับรองระบบงาน (NAC)
กระทรวงอุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นหน่่วยรัับรองระบบงาน
แห่่งชาติิ กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขในการตรวจประเมิิน
และรัับรองมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวไทย จำำ�นวน ๓ ฉบัับ และ
ได้้ยกร่่างหลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขการกำำ�หนดคุุณสมบััติสำิ ำ�หรัับ
ผู้้�ประเมิิน หััวหน้้าผู้้�ประเมิิน และผู้้�เชี่่�ยวชาญมาตรฐาน
การท่่องเที่่�ยวไทย และรููปแบบการรัับรองมาตรฐานการ
ท่่องเที่่�ยวไทย เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
พร้้อมทั้้�งได้้ขึ้น้� ทะเบีียนแต่่งตั้้�งเป็็นหน่่วยตรวจประเมิินและ
รัับรองมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวไทย

สำำ�หรัับหน่่วยตรวจประเมิินและรัับรองที่่�ได้้รัับการ
ขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมการท่่องเที่่�ยว ตามขอบข่่ายการรัับรอง
หมวดแหล่่งท่่องเที่่�ยว และทำำ�หน้้าที่่ใ� นการรัับรองมาตรฐาน
แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.
๒๕๕๘ จนถึึงปััจจุุบััน ประกอบด้้วย ๒ หน่่วยงาน ได้้แก่่
๑. สถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้้การรัับรอง
มาตรฐานในปีี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
๒. สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่ง
ประเทศไทย (วว.) ให้้การรัับรองมาตรฐานในปีี พ.ศ.
๒๕๖๒ เป็็นต้้นมา

สำ�หรับรายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพ
่ วทางธรรมชาติ ประเภทถ้ำ�
แหล่งท่องเทีย
สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code

การบริหารจัดการ

แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� มีีจำ�ำ นวน
ทั้้�งสิ้้�น ๙ แห่่ง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลำ�ดบ
ั

รายชื่อ
แหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปีที่ได้รับการรับรอง

ระดับมาตรฐาน

๑

ถ้ำำ��พระธาตุุ อุุทยานแห่่งชาติิ
เอราวััณ จัังหวััดกาญจนบุุรีี

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๐, ๒๕๖๒

ระดัับดีีมาก

๒

ถ้ำำ��เล สเตโกดอน
จัังหวััดสตููล

อบต.ทุ่่�งหว้้า

๒๕๖๐, ๒๕๖๒

ระดัับดีี,
ระดัับดีีมาก

๓

ถ้ำำ�ภููผ
� าเพชร จัังหวััดสตููล

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๐, ๒๕๖๒

ระดัับดีีมาก

๔

ถ้ำำ�� ใหญ่่น้ำำ��หนาว
อุุทยานแห่่งชาติิน้ำำ��หนาว
จัังหวััดเพชรบููรณ์์

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๑, ๒๕๖๓

ระดัับดีีมาก

๕

ถ้ำำ�ป
� ระกายเพชร
อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๒

ระดัับดีี

๖

ถ้ำำ�� เขาช้้างหาย
จัังหวััดตรััง

อบต.นาหมื่่�นศรีี

๒๕๖๒

ระดัับดีี

๗

ถ้ำำ��พุุหวาย วนอุุทยาน
ถ้ำำ��เขาวง จัังหวััดอุุทััยธานีี

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๒

ระดัับดีี

๘

ถ้ำำ��ผีีหััวโต
อุุทยานแห่่งชาติิ
ธารโบกขรณีี จัังหวััดกระบี่่�

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๒

ระดัับดีีมาก

๙

ถ้ำำ�� เขาวง อุุทยานแห่่งชาติิ
เขาชะเมา - เขาวง
จัังหวััดระยอง

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช

๒๕๖๓

ระดัับดีี

หมายเหตุุ: กรมการท่่องเที่่�ยวได้้ขยายอายุุในการรัับรองมาตรฐานคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ��
จากเดิิมกำำ�หนดไว้้ ๒ ปีี เป็็น ๓ ปีี ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ�ในประเทศไทย
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ภาพซ้้าย
ถ้ำำ�� เขาช้้างหาย จัังหวััดตรััง
ภาพขวา
ถ้ำำ�� เล สเตโกดอน จัังหวััดสตููล
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สิง
่ แวดล้อมธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�
นางกิิตติิมา ยิินเจริิญ

บทนำำ�
แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ของประเทศไทยมีีอยู่่�มากมาย กระจายตััวอยู่่�ทั่่�วประเทศไม่่น้้อยกว่่า
� ณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเห็็นชอบเมื่่อ
� วัันที่่�
๔,๗๐๐ แห่่ง “ถ้ำำ��” เป็็นแหล่่งธรรมชาติิอัน
ั ควรอนุุรัก
ั ษ์์ประเภทหนึ่่�งที่่ค
๒๒ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ ๑๐ ประเภท ได้้แก่่ ถ้ำำ�� ภููเขา น้ำำ��ตก
ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา โป่่งพุุ ร้้อน เกาะ แก่่ง ชายหาด แหล่่งน้ำำ�� และซากดึึกดำำ�บรรพ์์
� ว
แหล่่งธรรมชาติิเหล่่านี้้ล้
้ นเกิิดขึ้้�นเองตามธรรมชาติิ ซึ่่�งมีีคุุณค่า่ และความสำำ�คััญทั้้�งในเชิิงวิิทยาศาสตร์์
และเชิิงอนุุรัก
ั ษ์์ รวมถึึงเชิิงคุุณภาพทางสัังคม อาทิิ วิิทยาการ สุุนทรีียภาพ ตลอดจนเป็็นเอกลัักษณ์์
� มารถนำำ�ไปต่่อยอดเป็็นต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชน สร้้าง
และสััญลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น ที่่สา
รายได้้ให้้กัับชุุมชนหรืือท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ต้้องอยู่่�ภายใต้้หลัักการการอนุุรัักษ์์ พัั ฒนา
และการใช้้ประโยชน์์ที่เ่� หมาะสมด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิอัน
ั ควรอนุุรัก
ั ษ์์ ประเภทถ้ำำ��
ซึ่่�งต้้องคำำ�นึึงถึึงทั้้�งบริิเวณโดยรอบและบริิเวณภายในของถ้ำำ��

การบริหารจัดการ

ถ้ำำ�� (Cave) เป็็นปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิอย่่างหนึ่่�ง
ที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของน้ำำ��ใต้้ดิินต่่อภููมิิประเทศ โดย
กระบวนการทางเคมีี เป็็นการชะละลายหิินปููนตามรอยแยก
จนรอยแยกต่่างๆ แยกออกจากกััน การชะละลายจนกลายเป็็น
รููโพรงกว้้างภายใต้้ผิิวดิิน ซึ่่�งถ้ำำ��ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบ
คาสต์์ (Karst) ที่่�มีีพััฒนาการอย่่างสมบููรณ์์นั้้�น มัักพบว่่ามีี
หิินที่่�ละลายน้ำำ��ได้้ดีีเป็็นองค์์ประกอบ ดัังนั้้�น ถ้ำำ��ในแต่่ละ
ท้้องถิ่่น� จึึงมีีโครงสร้้างลัักษณะทางธรณีีวิทิ ยาที่่�มีคี วามสวยงาม
โดดเด่่น และแปลกตาเฉพาะถิ่่�น ด้้วยการสร้้างสรรค์์ของ
ธรรมชาติิที่่�ใช้้ระยะเวลาหลายล้้านปีี โดยสิ่่�งที่่�ผู้้�ไปเยืือนได้้
พบเห็็นภายในถ้ำำ�� ได้้แก่่ หิินงอก หิินย้้อย เสาหิิน ม่่านหิินปููน
ทำำ�นบหิินปููน หลอดหิิน และไข่่มุุกถ้ำำ�� ซึ่่�งมีีลัักษณะแตกต่่าง
กัันไปในแต่่ละภููมิิภาคของประเทศ นอกจากนี้้� ถ้ำำ��บางแห่่ง
เป็็นแหล่่งโบราณคดีีทางประวััติศิ าสตร์์ ปููชนีียสถานที่่�เก่่าแก่่
ศาสนา วััฒนธรรมโบราณ และภาพเขีียนสีี เช่่น ถ้ำำ��ฤาษีี
จัังหวััดราชบุุรีี ถ้ำำ��พระเขาคููหาสวรรค์์ จัังหวััดพััทลุุง และ
ถ้ำำ��เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ และจากคุุณค่่าความสำำ�คััญ
และความสวยงาม ถ้ำำ��จึึงถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ทั้้�งในด้้านการศึึกษาค้้นคว้้าทางวิิชาการ ด้้านประวััติศิ าสตร์์
และวััฒนธรรม ด้้านเศรษฐกิิจ (การให้้สััมปทานมููลค้า้ งคาว
หรืือรัังนกนางแอ่่น) และด้้านการท่่องเที่่�ยว การเข้้าไปใช้้
ประโยชน์์จากถ้ำำ��อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบและเป็็นภััยคุุกคาม
ต่่อระบบนิิเวศถ้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การขีีดเขีียนผนัังถ้ำำ��
จากนัักท่่องเที่่�ยว การพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�เกิิน
ความจำำ�เป็็นและไม่่เหมาะสม การยึึดครองพื้้�นที่่�และต่่อเติิม
ตััวถ้ำำ��เป็็นสำำ�นัักสงฆ์์ อีีกทั้้�งสาเหตุุหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ ถ้ำำ��ใน
หลายพื้้�นที่่�ของประเทศก่่อนนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ
องค์์กรที่่�ดููแลพื้้�นที่่�ขาดความเข้้าใจถึึงคุุณค่่าความสำำ�คััญ
อย่่างแท้้จริิง และขาดการดููแลเอาใจใส่่อย่่างถููกต้้อง รวมถึึง
ขาดการวางแผนการจััดการพื้้�นที่่�ที่่เ� หมาะสมต่่อสภาพพื้้�นที่่�
ของถ้ำำ�� จึึงก่่อให้้เกิิดผลกระทบในด้้านต่่างๆ หรืือเกิิดความ
เสีียหายที่่�ยากจะฟื้้น� ฟููถ้ำ��ำ ให้้กลัับคืืนสู่่�สภาพเดิิมได้้ เนื่่อ� งจาก
ถ้ำำ��เป็็นการพััฒนาทางเคมีีและธรณีีอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ซึ่่ง�
ใช้้เวลานานหลายร้้อยล้้านปีี การฟื้้�นตััวจึึงใช้้เวลานาน และ
เมื่่อ� ฟื้้น� ตััวแล้้วก็็ไม่่สามารถกลัับมาเป็็นรููปแบบเดิิมได้้ ดัังนั้้�น
การบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิ จึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ที่่�สำ�ำ คััญในปกป้้องคุ้้�มครองแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์
ประเภทถ้ำำ�� และสิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบของแหล่่งธรรมชาติิฯ
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วยการกำำ�หนดแนวทาง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�

การใช้้ประโยชน์์ของแหล่่งธรรมชาติิให้้เหมาะสม โดยยึึดถืือ
หลัักการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิเป็็นสำำ�คััญและมุ่่�งเน้้นให้้ประชาชน
และเครืือข่่ายมีีส่ว่ นร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ เพื่่อ� เกิิดความตระหนััก
ถึึงความเป็็นเจ้้าของมรดกทางธรรมชาติิของท้้องถิ่่�นร่่วมกััน
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสอดประสานกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมส่่วนรวมของประเทศ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความสมดุุล
และความยั่่�งยืืนทางภููมิินิิเวศ ภููมิิสัังคม และภููมิิวััฒนธรรม
ของพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม (สผ.) ได้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าความสำำ�คััญของ
ระบบนิิเวศสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� ที่่�ผ่่านมา
จึึงได้้ดำำ�เนิินการวางแผนและป้้องกัันปััญหาต่่างๆ ที่่�อาจ
จะเกิิ ดขึ้้� น จากการใช้้ ประโยชน์์ ด้้ า นต่่ า งๆ ภายใต้้ การ
จััดทำ�ำ แนวทางการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิและแผนแม่่บทเพื่่อ� การ
อนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ มุ่่�งหมายที่่�จะหาแนวทางและระบบในการ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีความ
สอดคล้้อง โดยประสานความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
ทั้้�งส่่วนกลางและท้้องถิ่่�น ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่่�วไป ให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ปกป้้อง ดููแล และรัักษา
คุุณค่่าแหล่่งธรรมชาติิอัันเป็็นต้้นทุุนอัันสำำ�คััญในการเป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และ
ตอบสนองทางด้้านเศรษฐกิิจสัังคม และด้้านวััฒนธรรม
ตลอดจนสร้้างความภาคภููมิิใจในพื้้�นที่่�ของตนและประเทศ
การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์
ประเภทถ้ำำ��
การบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์
ประเภทถ้ำำ�� สผ. มีีการดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนจััดการ
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ระยะ ๕ ปีี ตามที่่�พระราชบััญญััติิ
ส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๓๕
(มาตรา ๓๖) และพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมและรัักษาคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้้กำ�ำ หนดขึ้้น�
ซึ่่�งแผนจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ในยุุทธศาสตร์์ที่่� ๒ การจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี ได้้รับั
การป้้องกััน บำำ�บััด และฟื้้�นฟูู เพื่่�อให้้มีีแนวทางการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ทรััพยากรธรรมชาติิหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
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ศิิ ลปกรรม รวมทั้้� ง ตามมติิ คณะกรรมการสิ่่� ง แวดล้้ อม
แห่่งชาติิ เรื่่อ� งแนวทางการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ ที่่�คณะรััฐมนตรีี
มีีมติเิ ห็็นชอบเมื่่อ� วัันที่่� ๒๑ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ แผนแม่่บท
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ และแผนแม่่บทเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ระยะ ๕ ปีี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
ที่่�คณะรััฐมนตรีีมีมติ
ี เิ ห็็นชอบเมื่่อ� วัันที่่� ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
และวัันที่่� ๒๒ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามลำำ�ดัับ สผ. ได้้มีกี ารวาง
ระบบการอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิเพื่่อ� ให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ
(คุ้้�มค่่าที่่�สุุด ยั่่�งยืืนที่่�สุุด และมีีการสููญเสีียน้้อยที่่�สุุด) ซึ่่�งมีี
การดำำ�เนิินงานมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�

จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ��เขาบิิน ถ้ำำ��จอมพล จัังหวััดราชบุุรีี
ถ้ำำ��หลวง จัังหวััดเพชรบุุรีี ถ้ำำ��วััวแดง จัังหวััดชัยั ภููมิิ ถ้ำำ��ผาพวง
จัังหวััดขอนแก่่น ถ้ำำ��เอราวััณ จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู ถ้ำำ��ผาพวง
ถ้ำำ��ผาปู่่� จัังหวััดเลย ถ้ำำ��พระทอง จัังหวััดสกลนคร ถ้ำำ��พระเวทย์์
จัังหวััดนครพนม ถ้ำำ�� ฝ่่ามืือแดง จัังหวััดมุกุ ดาหาร ถ้ำำ��วััวแดง
จัังหวััดนครราชสีีมา ถ้ำำ��เขาเกรีียบ จัังหวััดชุมุ พร ถ้ำำ��คููหาภิิมุขุ
ถ้ำำ��กระแซง จัังหวััดยะลา ถ้ำำ��โต๊๊ะโม๊๊ะ จัังหวััดนราธิิวาส
ถ้ำำ��พระขยางค์์ จัังหวััดระนอง ถ้ำำ��สุุวรรณคููหา ถ้ำำ��ลอด ถ้ำำ��
พุุงช้้าง จัังหวััดพังั งา ถ้ำำ��พระนางใน ถ้ำำ��เสด็็จ ถ้ำำ��ไวกิ้้�ง ถ้ำำ��ผีีหัวั โต
ถ้ำำ��เพชร จัังหวััดกระบี่่� และถ้ำำ��เขาปิินะ จัังหวััดตรััง

๑. สำำ�รวจ ประกาศ และจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููล
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ โดยการมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�

ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็็นต้้นมา สผ. ได้้จััดทำำ�
ระบบ “ฐานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ” เพื่่�อเป็็นการ
บููรณาการฐานข้้อมููลแหล่่งธรรมชาติิของประเทศ เพื่่�อให้้
ข้้อมููลรวมอยู่่�ในที่่�เดีียวกััน ป้้องกัันการสููญหายของข้้อมููล
และต่่อมาได้้มีกี ารพััฒนาเพื่่อ� นำำ�เข้้าข้อ้ มููลในระบบฐานข้้อมููล
เผยแพร่่ไปยัังเว็็บไซต์์ naturalsite.onep.go.th เพื่่�อ
ให้้ข้้อมููลมีีความถููกต้้อง และทัันสมััยอยู่่�ตลอดเวลา ทำำ�ให้้
การปฏิิบััติิงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สะดวกในการ
สืืบค้้น และหน่่วยงานสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ได้้
รวมถึึงสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานในการรวบรวม
และตรวจสอบข้้อมููลให้้มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งสามารถสืืบค้้น
และดาวน์์โหลดข้้อมููลแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ของ
ประเทศไทยตามมติิคณะรััฐมนตรีีดัังกล่่าวได้้ที่่�เว็็บไซต์์
data.go.th โดยค้้นหาชุุดข้้อมููลที่่�ชื่่�อว่่า “แหล่่งธรรมชาติิ
อัันควรอนุุรักั ษ์์ของประเทศไทย” หรืือค้้นหาด้้วยองค์์กรให้้
เลืือก “สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม” แล้้วเลืือกชุุดข้อ้ มููลชื่่อ� “แหล่่งธรรมชาติิ
อัันควรอนุุรักั ษ์์ของประเทศไทย” หรืือสืืบค้้นได้้ทางเว็็บไซต์์
ของ สผ. www.onep.go.th

ในปีี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ ได้้สำำ�รวจและจััดเก็็บ
ข้้อมููลแหล่่งธรรมชาติิไม่่น้้อยกว่่า ๒,๗๐๐ แห่่งทั้้�งจาก
การสำำ�รวจ และการประสานข้้อมููลจากหน่่วยงาน องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�ชุุมชน และเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�
(โดยหน่่วยอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม
ท้้องถิ่่�นจัังหวััด ๗๒ จัังหวััดขณะนั้้�น) และได้้จััดทำำ�เกณฑ์์
ในการคััดเลืือกแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ของท้้องถิ่่�น
โดยในการพิิจารณาเบื้้�องต้้นแหล่่งจะต้้องผ่่านเกณฑ์์ข้้อใด
ข้้ อ หนึ่่� ง ดัั ง นี้้� ๑) เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ห รืื อ สัั ญ ลัั ก ษณ์์ ข อง
ท้้องถิ่่�น ๒) มีีความสััมพันั ธ์์เกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์หรืือนิิทาน
พื้้�นบ้้าน ๓) มีีประโยชน์์ในการศึึกษาค้้นคว้้าทางวิิทยาศาสตร์์
ภููมิิศาสตร์์หรืือโบราณคดีี ๔) เป็็นโครงสร้้างทางธรรมชาติิ
ที่่�ดีี หายากหรืือเป็็นทััศนีียภาพที่่�สวยงาม และ ๕) เป็็น
สถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�หรืือเป็็นที่่�เคารพบููชา ในปีีแห่่งการพิิทัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่่อ� วัันที่่�
๗ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรััฐมนตรีีมีมติ
ี เิ ห็็นชอบ ให้้
ประกาศแหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ จำำ�นวน ๒๖๓ แห่่ง
ใน ๖๓ จัังหวััด เป็็นถ้ำำ�� ๔๓ แห่่ง ใน ๒๘ จัังหวััด ได้้แก่่
ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด ถ้ำำ��ปลา จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ถ้ำำ��เชีียงดาว ถ้ำำ��เมืืองออน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ถ้ำำ��หลวงนางนอน จัังหวััดเชีียงราย
ถ้ำำ��หลวง จัังหวััดลำ�ำ พููน ถ้ำำ��ผาไท จัังหวััดลำ�ำ ปาง ถ้ำำ��ผานางคอย
จัังหวััดแพร่่ ถ้ำำ��ผาตููบ ถ้ำำ��ผามอง-ถ้ำำ��ผาเวีียง จัังหวััดน่่าน
ถ้ำำ��แม่่อุสุุ ุ จัังหวััดตาก ถ้ำำ��นเรศวร จัังหวััดพิษิ ณุุโลก ถ้ำำ��ลม-ถ้ำำ�� วััง
จัังหวััดสุโุ ขทััย ถ้ำำ��ธารลอด ถ้ำำ��พระธาตุุ ถ้ำำ��ดาวดึึงส์์ ถ้ำำ��ละว้้า

๒. พัั ฒ นาเครื่่� อ งมืือและกลไกในการอนุุ รัั ก ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ ประเภทถ้ำำ�� ระดัับพื้้�นที่่�
หลัักการบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่�ได้้ยึดึ ตามหลัักการของ
แผนแม่่บทเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้้กำำ�หนดการแบ่่ง
เขตกิิจกรรมในการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่� (Zoning) (รููปที่่� ๑)
ออกเป็็น ๓ พื้้�นที่่� คืือ พื้้�นที่่�สงวน (Preservation Area)
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พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ (Conservation Area) และพื้้�นที่่�บริิการและ
การจััดการ (Service and Management Area) หรืือพื้้�นที่่�
พััฒนา (Development Area) เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางและ
มาตรการในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ให้้เกิิดการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้น� ฟูู
และใช้้ประโยชน์์ที่่�เหมาะสม ตลอดจนเพื่่�อความสะดวก
ในการบริิหารจััดการและการควบคุุมกิจิ กรรมที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ดัังนี้้�
	๑) พื้้�นที่่ส� งวน (Preservation Area) เป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� ี
คุุณค่่าทางวิิชาการสููง และมีีความอ่่อนไหวต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
หรืื อ ถูู ก ทำำ� ลายได้้ ง่่ า ย พื้้� น ที่่� นี้้� เ ป็็ น พื้้� น ที่่� ห วงห้้ าม มิิ ใ ห้้
มีีการกระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อม
ธรรมชาติิโดยเด็็ดขาด ซึ่่ง� อาจเป็็นบริิเวณแหล่่งธรรมชาติิเอง
หรืือพื้้�นที่่�ข้้างเคีียงก็็ได้้
	๒) พื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ (Conservation Area) เป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�มีคี วามเกี่่�ยวพัันกัับแหล่่งธรรมชาติิทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม
ซึ่่� ง เมื่่� อ ถูู ก ทำำ� ลายย่่ อ มมีี ผล กระทบต่่ อ การคงอยู่่�ของ
แหล่่งธรรมชาติินั้้�นด้้วย พื้้�นที่่�นี้้�เป็็นบริิเวณที่่�ยิินยอมให้้
ทำำ�กิิจกรรมได้้บางประการที่่�ไม่่มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพพื้้�นที่่�มากนััก ซึ่่�งอาจเป็็นพื้้�นที่่�ข้้างเคีียงหรืือบริิเวณ
โดยรอบแหล่่งธรรมชาติิก็็ได้้

	๓) พื้้�นที่่�บริิการและการจััดการ (Service and
Management Area) หรืือพื้้�นที่่�พััฒนา (Development
Area) เป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� คี วามเกี่่�ยวพัันกัับแหล่่งธรรมชาติิน้อ้ ยมาก
จึึงเป็็นบริิเวณที่่�ยิินยอมให้้มีีการพััฒนาได้้ แต่่ต้้องอยู่่�ใน
ความควบคุุมของหน่่วยงานรัับผิิดชอบว่่าลัักษณะกิิจกรรม
การพััฒนาและขนาดของการพััฒนานั้้�นจะไม่่ส่่งผลกระทบ
ให้้เกิิดการทำำ�ลายคุุณค่่าของแหล่่งธรรมชาติิในพื้้�นที่่�นั้้�น
ซึ่่�งอาจเป็็นพื้้�นที่่�ข้้างเคีียงหรืือโดยรอบแหล่่งธรรมชาติิก็็ได้้
ทั้้�งนี้้� ในการกำำ�หนดเขตการใช้้พื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิมในแต่่ละ
เขตพื้้�นที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณลัักษณะพิิเศษของพื้้�นที่่� รวมถึึง
ข้้อจำำ�กััดของสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� ของพื้้�นที่่�นั้้น� ๆ
สผ. ได้้จััดทำ�ำ แผนการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ�� มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งแผนภาพรวม และแผน
รายพื้้�นที่่�แหล่่งธรรมชาติิ โดยที่่�ผ่า่ นมา สผ. มุ่่�งเน้้นกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วม ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนชุุมชน หน่่วยงานในพื้้�นที่่�
สถาบัันการศึึกษา องค์์กรเอกชน ผู้้�ประกอบการ และเครืือข่่าย
ต่่าง ๆ ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดและจััดทำ�ำ แผนการจััดการ
โดยแผนการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ��
ได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
รูปที่ ๑
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
พื้ นที่ (Zoning) ในระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
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ถ้ำ�ลอด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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๒.๑ แผนบริิหารจััดการรายถ้ำำ�� และแผนบริิหาร
จััดการถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��
๒.๑.๑ แผนการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ��
รายถ้ำำ�� กล่่าวคืือ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑ ได้้
ดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนการจััดการใน ๖ ถ้ำำ�� ได้้แก่่ ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด
จัั ง หวัั ด แม่่ ฮ่่ อ นสอน ถ้ำำ�� เมืืองออน จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่
ถ้ำำ��หลวงนางนอน จัังหวััดเชีียงราย ถ้ำำ��เอราวััณ จัังหวััด
หนองบััวลำำ�ภูู และถ้ำำ��เสด็็จ จัังหวััดกระบี่่� โดยการวางแผน
จััดการในแต่่ละพื้้�นที่่�ของถ้ำำ�� ได้้มีีการแบ่่งเขตกิิจกรรมการ
ใช้้ ป ระโยชน์์ พื้้� น ที่่� ต ามหลัั ก การบริิ ห ารจัั ด การเชิิ ง พื้้� น ที่่�
ออกเป็็น ๓ พื้้�นที่่� คืือ พื้้�นที่่�สงวน พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ และพื้้�นที่่�
พััฒนา ตามคุุณค่่าความสำำ�คััญและความเหมาะสมของแต่่ละ
รายพื้้�นที่่�ถ้ำำ��ในการใช้้ประโยชน์์ ภายใต้้แนวทางการบริิหาร
จััดการพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ เป็็นสำำ�คััญ
๒.๑.๒. แผนการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ��
ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำ��ำ ทะเลสาบสงขลาได้้ดำ�ำ เนิินการในปีี พ.ศ.
๒๕๔๙ โดยครอบคลุุมพื้้น� ที่่�จังั หวััดพัทลุ
ั งุ ซึ่่ง� ทำำ�การสำำ�รวจถ้ำำ��
๓๖ แห่่ง และคััดเลืือกถ้ำำ��เป็็นพื้้�นที่่�ตััวอย่่างในการบริิหาร
จััดการเขตพื้้�นที่่� ๒ แห่่ง คืือ ถ้ำำ��พระเขาเมืือง และถ้ำำ��น้ำำ��ชััยบุุรีี
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในเขตวนอุุทยานเมืืองเก่่าชััยบุุรีี จัังหวััดพััทลุุง
โดยทั้้�ง ๒ พื้้�นที่่�ได้้แบ่่งเขตการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ออกเป็็น
๓ พื้้�นที่่� คืือ พื้้�นที่่�สงวน พื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ และพื้้�นที่่�บริิการ สำำ�หรัับ
พื้้�นที่่�บริิการยัังได้้แบ่่งเขตการจััดการพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม เป็็น
๓ พื้้�นที่่� ได้้แก่่ พื้้�นที่่�เข้้มข้น้ ในการบริิการ พื้้�นที่่�บริิการเบาบาง
และพื้้�นที่่�บริิการเข้้มข้้น โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน โดย
ในแผนการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมฯ มีีการกำำ�หนดกิิจกรรมที่่�จะ
ดำำ�เนิินการไว้้ในแนวทางการบููรณะและปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์ของ
พื้้�นที่่� เพื่่�อลดความเสีียหายจากการใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��
ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้ในระยะยาวอย่่างเหมาะสม และ
ก่่อให้้เกิิดความสมดุุลและยั่่�งยืืนภายใต้้บริิบทของพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีี
การศึึกษาและออกแบบตามหลัักวิิชาการ ด้้านสถาปััตยกรรม
วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม และการอนุุรักั ษ์์โบราณสถานประเภทถ้ำำ��
โดยคำำ�นึึงถึึงขีีดความสามารถในการรองรัับได้้ของพื้้�นที่่�
(Carrying Capacity: CC) เป็็นสำำ�คััญ
๒.๑.๓. โครงการเตรีียมรัับมืือและป้้องกัันผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศที่่�อาจมีีต่อ่ ระบบนิิเวศ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�

และสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ประเภทถ้ำำ�� ดำำ�เนิินการ
ในปีี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่่�องด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศของโลกมีีภาวะที่่�รุุนแรงมากขึ้้�นจากการกระทำำ�
ของมนุุ ษ ย์์ ซึ่่� ง จะเห็็ น ได้้ จ ากอุุ ณ หภูู มิิ อ ากาศที่่� สูู ง ขึ้้� น
ฤดููร้้อนยาวนานขึ้้�น ฝนทิ้้�งช่่วงและมีีปริิมาณการตกของฝน
น้ำำ��ฝนลดลงส่่งผลให้้ปริิมาณน้ำำ��ท่่าลดลงและเกิิดวิิกฤตภััย
แล้้งยาวนาน หรืือบางครั้้ง� มีีน้ำ��ำ ท่่วมฉัับพลัันจากปริิมาณฝน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างผิิดปกติิ ปรากฏการณ์์ดังั กล่่าวส่่งผลกระทบต่่อ
ระบบนิิเวศและสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ ประเภท
ถ้ำำ�� ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมไม่่มากก็็น้้อย อาทิิ ในถ้ำำ��มีีการ
เกิิดหิินงอกหิินย้้อยที่่�ลดลง ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ในถ้ำำ��ก็็สููญหายไป รวมทั้้�งยัังส่่งผลต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ของมนุุษย์์อีกี ด้้วย โครงการดัังกล่่าวมีีวัตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� ให้้
ทราบถึึงความเปลี่่�ยนแปลงหรืือผลกระทบที่่�อาจมีีต่่อถ้ำำ��
รวมทั้้�งเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมและรัับมืือในการป้้องกัันปััญหา
หรืือภััยระยะเริ่่มต้
� น้ ให้้กับั ชุุมชนหรืือหน่่วยงานในพื้้�นที่่� และ
ได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญต่่อภััยหรืือปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ โดยทำำ�การศึึกษาครอบคลุุมพื้้�นที่่�ถ้ำำ��
รวม ๑๖ แห่่ง ใน ๑๓ จัังหวััด ได้้แก่่ ๑) ถ้ำำ��หลวง จัังหวััด
เพชรบุุรีี ๒) ถ้ำำ��เชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ ๓) ถ้ำำ��เอราวััณ
จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู ๔) ถ้ำำ�� ผาพวง จัังหวััดขอนแก่่น
๕) ถ้ำำ��ผาปู่่� จัังหวััดเลย ๖) ถ้ำำ��เขาเกรีียบ จัังหวััดชุุมพร
๗) ถ้ำำ��สุุวรรณคููหา จัังหวััดพัังงา ๘) ถ้ำำ��เขาปิินะ จัังหวััดตรััง
๙) ถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล ๑๐) ถ้ำำ��แม่่อุุสุุ จัังหวััดตาก
๑๑) ถ้ำำ��ธารลอดน้้อย จัังหวััดกาญจนบุุรีี ๑๒) ถ้ำำ��พระธาตุุ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ๑๓) ถ้ำำ��จอมพล จัังหวััดราชบุุรีี ๑๔) ถ้ำำ��ผาไท
จัังหวััดลำำ�ปาง ๑๕) ถ้ำำ��ฝ่่ามืือแดง จัังหวััดมุุกดาหาร และ
๑๖) ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย โดยรวบรวม
ข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้แก่่ สภาพภููมิิอากาศที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อถ้ำำ�� สภาพธรณีีวิิทยาของถ้ำำ�� หลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์
และโบราณคดีี และปััจจััยสำำ�คััญอื่่น� ๆ ที่่�บ่ง่ ชี้้ถึ� งึ คุุณภาพของ
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� ซึ่่�งด้้านสภาพภููมิอิ ากาศภายในถ้ำำ��ในภููมิภิ าค
หนึ่่�งๆ ในช่่วงเวลาหนึ่่�งๆ ซึ่่�งต้้องมากกว่่า ๓๐ ปีี หรืือที่่�มีี
การตรวจวััดอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นระยะเวลาหนึ่่�งๆ เช่่น ปริิมาณ
น้ำำ��ฝน อุุณหภููมิิอากาศ และปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์
ด้้านธรณีีวิทิ ยา อาทิิ จำำ�นวนคููหา โถงถ้ำำ�� ความหลากหลายของ
หิินงอกหิินย้้อย หลุุมยุบุ ภายในถ้ำำ�� และความหลากหลายของ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ หลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์และโบราณคดีี
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รููปที่่� ๒
แผนผัังแสดงโถงถ้ำำ�� ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล
� า:
ที่่ม
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (๒๕๕๙)

การบริหารจัดการ

รวมถึึงปััจจััยสำำ�คััญอื่่น� ๆ ทั้้�งที่่�อยู่่�ภายในและภายนอกถ้ำำ�� เช่่น
สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�อาศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดินิ บนหลัังคาถ้ำำ��และบริิเวณรอบตััวถ้ำำ�� การถููกทำำ�ลายจาก
ภััยพิิบััติิ และอััตราการเกิิดไฟป่่าบริิเวณถ้ำำ��และพื้้�นที่่�ภููเขา
รอบตััวถ้ำำ�� จากการศึึกษาพบว่่า มีีถ้ำำ��ที่่�ต้้องเฝ้้าระวััง และ
มีีความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ได้้แก่่
ถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล ถ้ำำ��เขาเกรีียบ จัังหวััดชุุมพร
ถ้ำำ��แม่่อุุสุุ จัังหวััดตาก และถ้ำำ��หลวง จัังหวััดเชีียงราย
จึึงเห็็นควรให้้ความสำำ�คััญในการติิดตามและประเมิินคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� โครงการฯ ได้้คััดเลืือกพื้้�นที่่�ถ้ำำ��ภููผาเพชร
จัังหวััดสตููล เป็็นพื้้�นที่่�ตัวั อย่่างในการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ด้ว้ ย
การมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการใช้้ประโยชน์์
ถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว “ถ้ำำ��ภููผาเพชร” เป็็นแหล่่งธรรมชาติิ
ของท้้องถิ่่�น ตั้้�งอยู่่�หมู่่�ที่่� ๙ บ้้านป่่าพน ตำำ�บลปาล์์มพััฒนา
อำำ�เภอมะนััง จัังหวััดสตููล มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ ๕๐ ไร่่ เป็็น
ถ้ำำ��ที่่�ลักั ษณะยาว คดเคี้้�ยว แบ่่งเป็็นหลายตอน และภายในถ้ำำ��
มีีหิินงอกหิินย้้อยเมื่่�อกระทบแสงไฟผนัังถ้ำำ��จะมีีประกาย
แวววาวเหมืือนเพชร เดิิมชื่่�อเรีียกว่่า ถ้ำำ��เพชร (รููปที่่� ๒)
อยู่่�ในความดููแลรัับผิิดชอบของเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่า่ เทืือกเขา
บรรทััด กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช สำำ�หรัับ
การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�เดิิม ได้้มีกี ารกำำ�หนดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
ในการเข้้าชมถ้ำำ�� (CC) รวมทั้้�งมีีมััคคุุเทศก์์ที่่�เป็็นคนพื้้�นที่่�
นำำ�เยี่่�ยมชม ให้้ชุุมชนมีีความรู้้�สึึกถึึงความเป็็นเจ้้าของ
ทรััพยากร สร้้างความภาคภููมิใิ จ ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ และ
ใช้้ประโยชน์์จากอนุุรัักษ์์ทรััพยากรถ้ำำ��ในการเป็็นต้้นทุุนของ
ท้้องถิ่่�นทั้้�งเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� และแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ
ก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนได้้ต่อ่ ไปในอนาคต แต่่เนื่่อ� งจากระบบ
นิิเวศของถ้ำำ��มีีความอ่่อนไหวและความเปราะบางสููง หากได้้รับั
ผลกระทบหรืือความเสีียหาย ก็็ไม่่สามารถที่่�จะฟื้้�นฟููคืืนสู่่�
สภาพเดิิมได้้ จึึงต้้องมีีการกำำ�หนดเขตกิิจกรรมและการใช้้
พื้้�นที่่�แหล่่งธรรมชาติิของถ้ำำ��ให้้เหมาะสมกัับการอนุุรักั ษ์์แหล่่ง
ธรรมชาติิ เป็็น ๔ พื้้�นที่่� คืือ พื้้�นที่่�สงวน (Preservation Area)
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ (Conservation Area) พื้้�นที่่�บริิการ (Service
Area) และพื้้�นที่่�กัันชน (Buffer Area) เพื่่�อกำำ�หนดรููปแบบ
การใช้้ประโยชน์์หรืือแนวทางดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมให้้กับั ถ้ำำ��
รวมทั้้�งมีีความสอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมของ
พื้้�นที่่�นั้้น� ด้้วย เพื่่อ� ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับของชุุมชน และหน่่วยงาน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�

ต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างแท้้จริิง แต่่
หากถ้ำำ��ภููผาเพชรนี้้�มีีการแบ่่งเขตการจััดการใช้้ประโยชน์์ให้้
ชััดเจน รวมถึึงมีีการประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ก็็จะ
ส่่งผลให้้พื้้น� ที่่�นี้้เ� ป็็นพื้้�นที่่�ตัวั อย่่างในการบริิหารจััดการอย่่าง
ประสิิทธิิภาพ ภายใต้้การเตรีียมรัับมืือต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศของประเทศ ทั้้�งนี้้� ถ้ำำ��ภููผาเพชรอยู่่�ใน
เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าเทืือกเขาบรรทััด ดัังนั้้�น การดำำ�เนิิน
กิิจกรรมใด ๆ ต้้องได้้รับั การอนุุญาตจากหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ภายใต้้กฎหมายด้้านป่่าไม้้และกฎหมายสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ

ถ้ำ�ภูผาเพชร จังหวัดสตูล
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่ ่ังคูหาคฤหาสน์ ถ้ำ�พระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโถงถ้ำ�หลังคาทะลุ
พระทีน

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�
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๒.๒ เกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่ง
ธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ ประเภทถ้ำำ�� ซึ่่�งคณะรััฐมนตรีีมีี
มติิรับั ทราบเมื่่อ� วัันที่่� ๖ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้้�น เป็็นการพััฒนา
ต่่อยอดจากเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่ง
ธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ประเภทน้ำำ��ตก ภููเขา ธรณีีสััณฐาน
และภููมิลัิ กั ษณวรรณา ที่่�คณะรััฐมนตรีีมีมติ
ี รัิ บั ทราบเมื่่อ� วัันที่่�
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเกณฑ์์การประเมิินฯ ประกอบด้้วย
เกณฑ์์ ๔ ด้้ า น ได้้ แ ก่่ องค์์ ป ระกอบและสิ่่� ง แวดล้้ อม
องค์์ประกอบภููมิสิ ถาปััตยกรรมและสถาปััตยกรรม องค์์ประกอบ
ผลผลิิตจากการบริิการสิ่่�งแวดล้้อมของถ้ำำ��/น้ำำ��ตก/ภููเขา/
ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา และองค์์ประกอบการ
บริิหารจััดการ โดยจััดทำ�ำ การประเมิินในรููปแบบของเว็็บไซต์์
ระบบ “ฐานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ”

รัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ หมายถึึง ค่่าเกณฑ์์
ที่่�แสดงถึึงคุุณภาพของสภาวะแวดล้้อมภายใต้้แนวคิิด
ที่่�ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงสภาวะดัังกล่่าวต้้องอยู่่�ภายใต้้ระดัับ
ที่่�ยอมรัับหรืือกำำ�หนดขึ้้น� อัันจะไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดความเสื่่อ� มโทรม
ของแหล่่งธรรมชาติิ ซึ่่ง� สามารถแบ่่งเกณฑ์์การประเมิินแหล่่ง
ออกเป็็น ๔ ด้้าน ซึ่่�งแต่่ละด้้านมีีปััจจััยชี้้�วััดรวม ๓๓ ปััจจััย
มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

สำำ�หรัับเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่ง
ธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ ประเภทถ้ำำ�� เป็็นเครื่่�องมืือให้้กัับ
หน่่วยงานเจ้้าของพื้้�นที่่�ที่่รั� บั ผิิดชอบดููแลแหล่่งธรรมชาติิ เช่่น
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล อุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�
สััตว์์ป่่า และวนอุุทยาน ใช้้ในการประเมิินสถานภาพแหล่่ง
ธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��ของตนเกี่่�ยวกัับคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมและ
องค์์ประกอบต่่าง ๆ เพื่่�อติิดตามและตรวจสอบผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้น� กัับแหล่่งธรรมชาติิ โดยใช้้ตัวั ชี้้วั� ดที่่
ั เ� ป็็นเกณฑ์์เดีียวกััน
สามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้ และง่่ายต่่อการติิดตามตรวจสอบ
ช่่วยให้้ทราบสาเหตุุของผลกระทบทั้้�งจากภััยธรรมชาติิและ
การกระทำำ�ของมนุุษย์์ ซึ่่�งการประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� หรืือแหล่่งธรรมชาติิประเภทอื่่�น
(ที่่�กล่่าวข้้างต้้น) ประเมิินผลเป็็นรายปีี และผลการประเมิินฯ
ประเภทถ้ำำ�� สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ทั้้�งเพื่่�อประกอบการ
พิิจารณาการกำำ�หนดแนวทาง และมาตรการในการแก้้ไข
ปััญหาได้้ทัันต่่อสถานการณ์์หากพบว่่าพื้้�นที่่�มีีผลกระทบสููง
และเพื่่�อจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมถ้ำำ��
ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงเป็็นรายปีีได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
รวมทั้้�งหน่่วยงานในทุุกระดัับใช้้ประกอบการตััดสินิ ใจในการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการตั้้�งรัับ ปรัับตััว
และป้้องกัันผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อแหล่่งธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ��ได้้ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
๒.๒.๑ เกณฑ์์ในการประเมิินคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
แหล่่งธรรมชาติิอัันควรอนุุรัักษ์์ ประเภทถ้ำำ�� คืือ เกณฑ์์การ

• ด้้านองค์์ประกอบของระบบนิิเวศ/สิ่่�งแวดล้้อม
(มีี ๑๙ ปััจจััย) เช่่น จำำ�นวนคููหา (โถงถ้ำำ��) ความยาว
ของถ้ำำ�� ความหลากหลายของหิินงอกหิินย้้อย หลุุมยุบุ
ภายในถ้ำำ�� ความหลากหลายของซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ที่่�พบในถ้ำำ�� สิ่่�งมีีชีีวิิตที่่�ใช้้ถ้ำำ��เป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิในรอบ ๑๐ ปีี การ
ถููกทำำ�ลายหรืือได้้รับั อัันตรายจากภััยพิิบัติั ิ หลัักฐาน
ทางโบราณคดีีก่่อนประวััติิศาสตร์์ เป็็นต้้น
• ด้้ า นองค์์ ป ระกอบทางภูู มิิ ส ถาปัั ต ยกรรมและ
สถาปััตยกรรม (มีี ๔ ปััจจััย) ได้้แก่่ การแบ่่งการใช้้
ประโยชน์์รอบ ๆ ถ้ำำ�� การขยายพื้้�นที่่�ของส่่วนบริิการ
สุุนทรีียภาพและความงาม และความเหมาะสม
ของขนาดสิ่่�งก่่อสร้้าง รููปทรง การใช้้สีีสััน และวััสดุุ
• ด้้านผลผลิิตจากการบริิการสิ่่�งแวดล้้อมของถ้ำำ��
(มีี ๕ ปััจจััย) ได้้แก่่ การใช้้ประโยชน์์ในการเป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้� การเปลี่่�ยนแปลงวิิถีชีี วิี ติ ของคนในพื้้�นที่่� งาน
วิิจััย/ผลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศต่่อระบบถ้ำำ�� ความต่่อเนื่่�องของ
งานวิิจััยฯ และการสำำ�รวจศึึกษาวิิจััยทางวิิชาการ
ก่่อนการจััดการ
• ด้้านการบริิหารจััดการ (มีี ๕ ปััจจััย) ได้้แก่่ การดููแล
ความสะอาดและสุุขอนามััยรอบ ๆ ถ้ำำ�� การมีีส่ว่ นร่่วม
ของทุุกภาคส่่วนในการอนุุรักั ษ์์จัดั การแหล่่งถ้ำำ�� การ
มีีแผนงานโครงการ/กิิจกรรมในการอนุุรักั ษ์์ถ้ำำ��และ
นำำ�ไปปฏิิบััติิ การดููแลรัักษาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ในพื้้�นที่่�และนอกถ้ำำ�� และการดููแลรัักษาโบราณคดีี
ทั้้�งใน/นอกถ้ำำ�� พร้้อมป้้ายสื่่�อความหมาย

การบริหารจัดการ

ทั้้�งนี้้� เกณฑ์์การรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
ได้้กำำ�หนดไว้้เป็็น ๓ ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับการรัักษาคุุณภาพ
สิ่่ง� แวดล้้อมอยู่่�ในระดัับดีี (ค่่าคะแนนอยู่่�ในช่่วง ๑.๐๐ - ๑.๖๖)
ระดัับการรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมอยู่่�ในระดัับปานกลาง
(ค่่าคะแนนอยู่่�ในช่่วง ๑.๖๗ - ๒.๓๓) และระดัับการรัักษา
คุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มอยู่่�ในระดัั บ ต่ำำ�� (ผลกระทบสูู ง )
(ค่่าคะแนนอยู่่�ในช่่วง ๒.๓๔ - ๓.๐๐) รายละเอีียดดััง QR
Code 1

เกณฑ์์คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับดีี มีีทั้้�งหมด ๒๐ แห่่ง
เช่่น ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย ถ้ำำ��เชีียงดาว
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ถ้ำำ��ลม-ถ้ำำ��วััง จัังหวััดสุุโขทััย ถ้ำำ��พระธาตุุ
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ถ้ำำ��ผีีหััวโต จัังหวััดกระบี่่� ถ้ำำ��ลอด จัังหวััด
พัังงา และถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล ฯลฯ และถ้ำำ��ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ
สิ่่ง� แวดล้้อมในระดัับปานกลาง มีีทั้้ง� หมด ๓ แห่่ง ได้้แก่่ ถ้ำำ��สีีฟ้า้
จัังหวััดตาก ถ้ำำ��จอมพล จัังหวััดราชบุุรีี และถ้ำำ��พระนางใน
จัังหวััดกระบี่่� ดัังรููปที่่� ๓ และมีีรายละเอีียดดััง QR Code 2

๒.๒.๒ การติิดตามคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและ
ระบบนิิเวศของธรรมชาติิอันั ควรอนุุรักั ษ์์ประเภทน้ำำ��ตก ภููเขา
ธรณีีสัณ
ั ฐานและภููมิลัิ กั ษณวรรณา และถ้ำำ�� ได้้ดำำ�เนิินการใน
ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่่านระบบฐานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
บนเว็็บไซต์์ http://naturalsite.onep.go.th โดยมีีหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล อุุทยานแห่่งชาติิ
เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า และวนอุุทยาน เป็็นผู้้�ประเมิินผ่่าน
ช่่องทางต่่าง ๆ ในระบบฐานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ
บนเว็็บไซต์์ และทางไปรษณีีย์์ พบว่่า มีีแหล่่งธรรมชาติิฯ
ที่่�ได้้รัับการประเมิิน ทั้้�งหมด ๑๒๙ แห่่ง ประกอบด้้วย
ประเภทน้ำำ��ตก ๕๖ แห่่ง ประเภทภููเขา ๒๓ แห่่ง ประเภท
ธรณีีสััณฐานและภููมิิลัักษณวรรณา ๒๗ แห่่ง และประเภท
ถ้ำำ�� ๒๓ แห่่ง สำำ�หรัับประเภทถ้ำำ�� แบ่่งเป็็นภาคเหนืือ ๙ แห่่ง
ภาคกลาง ๕ แห่่ง และภาคใต้้ ๙ แห่่ง ซึ่่�งพบว่่าถ้ำำ��ที่่�อยู่่�ใน

๒.๓ กลไกในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานภายใต้้
แผนแม่่บทเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิ และแผนการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิเฉพาะแหล่่ง ประเภทถ้ำำ��
ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
ที่่� ผ่่ า นมา สผ. ในฐานะฝ่่ า ยเลขานุุ ก ารในคณะ
อนุุกรรมการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม
ภายใต้้คณะกรรมการสิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งชาติิได้้ดำ�ำ เนิินงานและ
ร่่วมเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�งในการผลัักดัันการดำำ�เนิินงานการ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภายใต้้ แ ผนยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ๒๐ ปีี แผนแม่่ บ ทตาม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(ในระยะต่่างๆ) แผนแม่่บทเพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ และแผนอื่่น� ๆ
เช่่น การเตรีียมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

คะแนน
รููปที่่� ๓
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ อั น ควร
อนุรักษ์ ประเภทถ้ำ� ประจำ�ปี พ.ศ.
๒๕๖๓
<<
รายละเอียด
QR Code
1

<<
รายละเอียด
QR Code
2

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�

511

512

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

และความหลากหลายทางชีีวภาพ เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นกลไก
ที่่�สำ�ำ คััญอย่่างยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู
และพััฒนาด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิ
ประเภทถ้ำำ�� ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั แต่่ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
สผ. ได้้มีเี ครืือข่่ายและภาคส่่วนที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมในการขัับเคลื่่อ� น
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�

๓. ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จต่่อการบริิหารจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� โดยการมีีส่่วนร่่วม
กัับภาคีีเครืือข่่าย

• กระทรวงการคลััง สนัับสนุุนการขอรัับการจััดสรร
งบประมาณสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ต้้องดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้แผนฯ
• กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัันธุ์์�พืืช กรมป่่าไม้้
กรมศิิลปากร และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� มีีหน้้าที่่�
ในการให้้ข้อ้ มููลประกอบการจััดทำำ�แผน การนำำ�แผน
ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ และการประเมิินคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม
แหล่่งธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� เพื่่อ� ให้้แหล่่งธรรมชาติิฯ
ในพื้้�นที่่�ที่่รั� บั ผิิดชอบได้้รับั การดููแลรัักษาให้้มีคุี ณ
ุ ภาพ
และมีีประสิิทธิิภาพ
• หน่่วยอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม
ท้้องถิ่่�น ๗๖ จัังหวััด ได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณ
จาก สผ. ในการทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นหน่่วยเฝ้้าระวัังลำำ�ดัับแรก
ในพื้้� น ที่่� พร้้ อ มนำำ� นโยบายจากส่่ ว นกลางไปสู่่�
การปฏิิบััติิ และสร้้างเสริิมองค์์ความรู้้�ความเข้้าใจ
กัับเยาวชน ชุุมชนในพื้้�นที่่� ควบคู่่�กัับการบููรณาการ
และดำำ�เนิินงานในระดัับนโยบายของส่่วนกลาง
• หน่่วยงานภาครััฐอื่่�น ๆ เช่่น กรมโยธาธิิการและ
ผัังเมืือง สำำ�นัักพระพุุทธศาสนา สำำ�นัักงานปฏิิรูปู ที่่�ดินิ
เพื่่�อเกษตรกรรม กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล และ
กรมทรััพยากรธรณีี จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการตาม
บทบาทหน้้าที่่�ภายใต้้แผนการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� รายพื้้� น ที่่� เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
การดำำ�เนิินงานอย่่างบููรณาการ และมีีประสิิทธิภิ าพ
• ภาคการศึึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
เป็็นอีีกภาคส่่วนหนึ่่�งที่่�ต้้องให้้ความสำำ�คััญในการ
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่ระยะแรกของการดำำ�เนิิน
โครงการ/กิิจกรรม ตลอดจนมีีส่่วนร่่วมในการ
ขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ในลำำ�ดัับต่่อไป

๓.๑ การสร้้างภาคเครืือข่่ายจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึง
ความสำำ�คััญของสิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิประเภทถ้ำำ�� และเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมในการจััดทำ�ำ แผนการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิ ประเภทถ้ำำ�� พร้้อมขัับเคลื่่�อนและการนำำ�แผนฯ
ไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรม รวมถึึงร่่วมติิดตามประเมิิน
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิในระดัับพื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
๓.๒ การเปิิดโอกาสให้้ชุุมชนในท้้องถิ่่�นมีีส่่วนร่่วมใน
การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิของตน ภายใต้้
การสนัับสนุุนฐานข้้อมููลวิชิ าการต่่าง ๆ ที่่�ถูกู ต้้อง สอดคล้้อง
กัับพื้้�นที่่�และบริิบทของชุุมชนจากหน่่วยงานภาครััฐ หรืือ
เครืือข่่าย จะส่่งผลให้้ชุุมชนเกิิดการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
มีีศัักยภาพด้้านการอนุุรัักษ์์การท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจชุุมชน จะส่่งผลให้้เกิิดความยั่่�งยืืนทาง
ภููมิินิิเวศ ภููมิิสัังคมและภููมิิวััฒนธรรม
๓.๓ การสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
ธรรมชาติิ ผ่่านสื่่�อช่่องทางต่่าง ๆ ภายใต้้กระบวนการมีี
ส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน เช่่น สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ หนัังสืือ แผ่่นพัับ
การจััดทำ�ำ ศููนย์์ข้อ้ มููลชุมุ ชน-โรงเรีียนหรืือเว็็บไซต์์ การให้้การ
ศึึกษาทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียม การให้้ชุมุ ชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมใน
การสำำ�รวจทรััพยากรท้้องถิ่่�นร่่วมกััน รวมถึึงการสร้้าง
สภาพแวดล้้อม หรืือบรรยากาศที่่�ดีใี นการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ร่่วมกััน
๓.๔ การสื่่อ� สารที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ ซึ่่ง� การสื่่อ� สารเป็็นการ
ส่่งต่่อข้้อมููลจากผู้้�ส่่งสารไปยัังผู้้�รัับสาร ดัังนั้้�น การให้้ข้อ้ มููลที่่�
ชััดเจนและต่่อเนื่่อ� งจะทำำ�ให้้ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ข้้อมููลหรืือผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�แหล่่งธรรมชาติิ เข้้าใจเป้้าหมาย
และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�
พร้้อมกัับจำำ�แนกบทบาทของหน่่วยงาน องค์์กรที่่�จะเข้้ามาร่ว่ มใน
การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ได้้ ซึ่่ง� ความเข้้าใจในเป้้าหมายของงาน
ร่่ ว มกัั น จะนำำ� ไปสู่่�การสร้้ า งความร่่ ว มมืือในการบริิ ห าร
จััดการพื้้�นที่่�สิ่่ง� แวดล้้อมธรรมชาติิได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม และ
เหมาะสมภายใต้้บริิบทของพื้้�นที่่�นั้้�นๆ

การบริหารจัดการ

๓.๕ การมีีระบบฐานข้้อมููลที่่�ดีี หรืือการนำำ�เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาประยุุกต์์ใช้้ มาประกอบการตััดสิินใจในการ
แก้้ไขปััญหาพื้้�นที่่� ก็็เป็็นส่่วนสำำ�คััญหนึ่่�งในการบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�สิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิประเภทถ้ำำ��ได้้เช่่นเดีียวกััน
ประเทศไทยมีีกลไกการบริิหารจััดการถ้ำำ��ที่่�จะขัับเคลื่่อ� น
ภารกิิจภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิอย่่างเป็็นรููปธรรม รััฐบาล
โดยความเห็็นชอบของคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีีมติใิ ห้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��แห่่งชาติิ โดยมีีคณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ และคณะ
อนุุ ก รรมการด้้ า นนโยบายและการมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการ
ขัับเคลื่่�อนนโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิเพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายของนโยบายและแผนแม่่บทฯ
และเพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งระบบนิิเวศถ้ำำ��หรืือระบบคาสต์์ที่่�มีีความ
โดดเด่่นและมีีเอกลัักษณ์์ รวมถึึงสามารถเอื้้�อประโยชน์์

ต่่อการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์อย่่างสมดุุลในการต่่อยอด
เป็็นต้้นทุุนเศรษฐกิิจฐานรากของชุุมชนที่่�สำำ�คััญและยั่่�งยืืน
ให้้เป็็นมรดกทางธรรมชาติิและมรดกทางวััฒนธรรมของ
ประเทศและของโลกต่่อไป
เอกสารอ้้างอิิง

สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม.
๒๕๕๙. โครงการเตรีียมรัับมืือและป้้องกัันผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�อาจมีีผลต่่อ
ระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อมแหล่่งธรรมชาติิอัันควร
อนุุรัักษ์์ประเภทถ้ำำ��. กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม. กรุุงเทพฯ.

ลักษณะปากถ้ำ�ของถ้ำ�ฤๅษีนิมิตรในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่ละถ้ำ�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเปรียบเหมือนลายเซ็นของมนุษย์
เรียกว่า ลายเซ็นถ้ำ� (Cave Signature)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ�
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การพั ฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการ
เพื่ อการท่องเที่ยวเชิงธรณี
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษา
ถ้ำ�น้ำ�ลอด อำ�เภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.โชติิกา เมืืองสง
และรองศาสตราจารย์์ ดร.นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์

บทนำำ�

ถ้ำำ��น้ำำ��ลอดหรืือถ้ำำ��ลอด (Thum Lod Cave) (๑๙° ๓๓’ ๕๔.๖๔’’ N, ๙๘° ๑๖’ ๔๓.๗๖’’ E) ได้้รัับ
การค้้นพบเมื่่�อประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็็นหนึ่่�งในถ้ำำ��ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีชื่่�อเสีียงและมีีความสวยงามมาก
ของจัังหวััดแม่่ฮ่อ
่ งสอน ตั้้�งอยู่่�บริิเวณหมู่่�ที่่� 1 บ้้านถ้ำำ��ลอด ตำำ�บลถ้ำำ��ลอด อำำ�เภอปางมะผ้้า เริ่่�มเปิิดรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวภายนอกตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบััน โดยถ้ำำ��นี้้�เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีลำำ�น้ำำ��
ธรรมชาติิ ซึ่่�งมีีต้้นกำำ�เนิิดจากบริิเวณชายแดนไทย-พม่่า ไหลผ่่าน ซึ่่�งก็็คืือ ลำำ�น้ำำ��ลาง [รููปที่่� ๑ (ก)]
จากลัั ก ษณะของถ้ำำ�� ที่่� มีีลำำ� ธารน้ำำ�� ไหลผ่่ า นภายในถ้ำำ�� ทำำ� ให้้ ถ้ำำ�� แห่่ ง นี้้� มีีชื่่� อ เรีียกเป็็ น ที่่� รู้้� จัั ก กัั น ว่่ า
“ถ้ำำ��น้ำำ��ลอดหรืือถ้ำำ��ลอด”

การบริหารจัดการ

ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด ประกอบด้้วย 3 คููหาหลััก หรืือโถงถ้ำำ��หลััก
ที่่�เปิิดให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเข้้าเที่่�ยวชม ได้้แก่่ ถ้ำำ��เสาหิิน (Column
Cave) ถ้ำำ��ตุ๊๊�กตา (Doll Cave) และถ้ำำ��โลงผีีแมน (Coffin Cave)
[รููปที่่� 1 (ข)] นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าเที่่�ยวชมได้้ตลอดทั้้�งปีี แต่่
ในฤดููฝนจะเปิิดให้้เข้้าชมเพีียงคููหาที่่� 1 (โถงถ้ำำ��เสาหิิน)
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��น้ำำ��ลอดอยู่่�ภายใต้้การบริิหารจััดการ
และการดููแลของชุุมชนท่่องเที่่�ยวบ้้านถ้ำำ��ลอด (Thum Lod

Tourism Community, Mae Hong Son) ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดูู แ ลของศูู น ย์์ ศึึ ก ษาธรรมชาติิ แ ละสัั ต ว์์ ป่่ า ถ้ำำ�� น้ำำ�� ลอด
เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าลุ่่�มน้ำ��ำ ปาย กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช จากสถิิติิที่่�ผ่่านมา ถ้ำำ��น้ำำ��ลอดแห่่งนี้้�
สามารถดึึงดููดทั้้�งนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ
จากทั่่�วโลก โดยเป็็นนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิร้อ้ ยละ 56.6
และนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยร้้อยละ 43.4

จากข้้อมููลที่่�บัันทึึกจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งหมดที่่�มา
ท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��น้ำำ��ลอดระหว่่างเดืือนมกราคม พ.ศ. 2536 ถึึง
เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 โดยศููนย์์ศึึกษาธรรมชาติิและ
สััตว์์ป่า่ ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด (2563) พบว่่ามีีจำ�ำ นวนนัักท่่องเที่่�ยวรวม
ทั้้�งหมด เฉลี่่�ยต่่อปีีประมาณ 37,648 คน (รููปที่่� 2) โดยปีี
พ.ศ. 2560 เป็็นปีีที่่มี� จำี ำ�นวนรวมนัักท่่องเที่่�ยวมากที่่�สุดถึ
ุ งึ
75,595 คน ก่่อให้้เกิิดรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวเข้้าสู่่�พื้้น� ที่่�
เป็็นจำำ�นวนมาก สำำ�หรัับในช่่วงปีี พ.ศ. 2563 ที่่�เกิิดการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่่ง� มีีการประกาศปิิดถ้ำำ��และงดรัับนัักท่่องเที่่�ยวนั้้�น นัักท่่องเที่่�ยว
มีีจำำ�นวนลดลงอย่่างชััดเจนเหลืือเพีียง 26,450 คนต่่อปีี
อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีชื่่�อเสีียงและเปิิด
ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเข้้าชมมาเป็็นระยะเวลายาวนาน แต่่ก็พ็ บว่่า
ยัังขาดแคลนข้้อมููลพื้้�นฐานของระบบถ้ำำ�� และสถานภาพ
การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงธรณี

รูปที่ ๑
(ก) บริเวณทางเข้าถ้ำ�น้ำ�ลอด ซึ่งมีลำ�น้ำ�ลางไหลผ่าน และ
(ข) โลงไม้ของมนุษย์โบราณที่พบภายในถ้ำ�น้ำ�ลอดที่โถงถ้ำ�
โลงผีแมน
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รูปที่ ๒
่ วรวมรายปีทีม
่ าเทีย
่ วถ้ำ�น้ำ�ลอด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๒
จำ�นวนนักท่องเทีย

ของทรััพยากรต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้ไม่่สามารถประเมิิน
สถานภาพและการเปลี่่�ยนแปลงของระบบถ้ำำ�� และทรััพยากร
ภายในถ้ำำ�� อัันเนื่่อ� งมาจากกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวได้้ โดยเฉพาะ
ข้้อมููลพื้้น� ฐานที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนให้้เกิิดการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
ที่่�มีีต่่อระบบถ้ำำ��และมนุุษย์์ (นัักท่่องเที่่�ยว)
การประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ข้้ อ มูู ล จากการตรวจวัั ด ระบบถ้ำำ��
(Monitoring of Cave Systems) ถืือเป็็นหนึ่่�งในแนวทาง
สำำ�คััญที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับนานาชาติิว่่า สามารถใช้้
ศึึกษาผลกระทบจากการท่่องเที่่�ยวภายในถ้ำำ��ได้้ รวมถึึงช่่วย
สนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��อย่่างปลอดภััย (Lobo, 2015;
Novas et al., 2016) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การใช้้ตััวแปรที่่�
สำำ�คััญด้้านอากาศหรืือบรรยากาศ (Critical Atmospheric
Parameter) มาเป็็นตััวกำำ�หนดความสามารถในการรองรัับ
การท่่องเที่่�ยวของถ้ำำ�� อาทิิ ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2)
อุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ฯลฯ เนื่่�องจากว่่า ตััวแปรด้้าน
อากาศเหล่่านี้้� นอกจากจะส่่งผลต่่อระบบถ้ำำ��แล้้ว ยัังส่่ง

ผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราการโตของหิิน และ
สิ่่ง� มีีชีวิี ติ ต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� (Hoyos et al., 1998; FernandezCortes et al., 2006; Šebela & Turk, 2014; Novas et
al., 2016; Muangsong et al., 2020)
การตรวจวััดระบบถ้ำำ��แบบบููรณาการนั้้�น ควรประกอบ
ไปด้้วยการตรวจวััดระบบต่่างๆ ภายในถ้ำำ��ในประเด็็นต่่างๆ
อาทิิ อุุตุนิุ ยิ มวิิทยาของถ้ำำ�� (Cave Meteorology) ผลกระทบ
จากผู้้�เข้้าชมถ้ำำ�� (Direct Visitor Impacts) การเติิบโตของ
หิินหรืือตะกอนทัับถมในถ้ำำ�� (Mineral Growth) (Toomey,
2009) ดัังที่่�ผู้้�วิจัิ ยั เคยดำำ�เนิินการศึึกษามาก่่อนในถ้ำำ��ภููผาเพชร
ซึ่่ง� เป็็นถ้ำำ��ขนาดใหญ่่ในอุุทยานธรณีีสตููล อำำ�เภอมะนััง จัังหวััด
สตููล (โชติิกา เมืืองสง และคณะ, 2562, พิิมพ์พ์ จีี บััวเพ็็ชร์์
และคณะ, 2562) ในบทความนี้้�เป็็นการนำำ�เสนอข้้อมููล
บางส่่วนจากการศึึกษาภายใต้้โครงการ “การพััฒนาระบบ
ติิดตามตรวจสอบถ้ำำ��แบบบููรณาการเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
เชิิงธรณีีในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
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โถงเสาหิน ถ้ำ�โลงผีแมน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่
อการท่องเที่ยวเชิ
ยวเชิงธรณี
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1) ศึึกษารููปแบบการตอบสนองของระบบถ้ำำ��น้ำำ��ลอดต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศภายนอกถ้ำำ�� และ 2) ประเมิิน
การเปลี่่ย� นแปลงของระบบถ้ำำ��น้ำำ��ลอดอัันเนื่่อ� งมาจากกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยว โดยเน้้นที่่�ตััวแปรด้้านอากาศในถ้ำำ�� เช่่น CO2
อุุณหภููมิิ และความชื้้�นสััมพััทธ์์ ภายในถ้ำำ��น้ำำ��ลอด ประกอบ
ไปด้้วยทรััพยากรธรณีีที่่�มีีความสวยงามโดดเด่่น รวมถึึง
สิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ อาศััยอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งหากเกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงของระบบอากาศภายในถ้ำำ�� อัันเนื่่อ� งมาจาก
ความผัันผวนของสภาพอากาศภายนอกถ้ำำ��ภายใต้้สภาวะ
โลกร้้อน ที่่�เชื่่อ� มโยงกัับระบบอากาศภายในถ้ำำ�� หรืือการรบกวน

ระบบถ้ำำ��อัันเนื่่�องมาจากกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว ย่่อมส่่ง
ผลกระทบทางลบต่่อระบบถ้ำำ��และสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ภายในถ้ำำ�� ดัังนั้้�น
การศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงของระบบต่่างๆ ภายในถ้ำำ��จะช่่วยให้้
เข้้าใจถึึงการตอบสนองของถ้ำำ��ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศภายนอก เพื่่�อประโยชน์์ในด้้านการวางแผนการ
ท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��ที่่�สอดคล้้องกัับระบบธรรมชาติิของถ้ำำ�� เพื่่�อให้้
เกิิดความปลอดภััยต่่อนัักท่่องเที่่�ยวมากที่่�สุุด และสามารถ
ป้้องกัันการสููญเสีียและอัันตรายที่่�อาจเกิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยว
ในอนาคตได้้

รูปที่ ๓
แผนที่ ถ้ำ � น้ำ � ลอด บริ เ วณโถงถ้ำ � โลงผี แ มน
(ปรับปรุงจากนาฏสุดา ภูมิจำ�นงค์ และคณะ,
่ ำ�เนินการตรวจวัด
๒๕๖๓) แสดงตำ�แหน่งทีด
ที่กระจายไปทั่วทั้งถ้ำ� ดังนี้ ๑) อุณหภูมิและ
ความชื้น สั ม พั ทธ์ แ บบอั ต โนมั ติ จำ � นวน ๒
ตำ�แหน่ง ดังนี้ ๑.๑) ทางเข้าถ้ำ�ด้านใน (Near
Cave Entrance) (CF1) บริเวณด้านซ้าย
ตำ�แหน่ง Auto-T.01 (สัญลักษณ์ดาวสีแดง)
และ 1.2) ท้ายถ้ำ� (CF3) ตำ�แหน่ง Auto-T.02
(สัญลักษณ์ดาวสีแดง) และ ๒) CO2 อุณหภูมิ
และความชื้ น สั ม พั ทธ์ แ บบอั ต โนมั ติ แ บบ
อัตโนมัติ บริเวณกลางถ้ำ� (CH2) ตำ�แหน่ง
่ มสีน�้ำ เงิน)
Auto CO2 -01 (สัญลักษณ์สเี่ หลีย
และตำ�แหน่งตรวจวัด CO2 แบบธรรมดา (ไม่
อัตโนมัติ) จำ�นวนทั้งหมด ๙ ตำ�แหน่ง (C-01
่ มสีน้ำ�เงิน)
ถึง C-09: สัญลักษณ์สีเ่ หลีย
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	วิิธีีการวิิจััย
การติิดตามตรวจวััดการเปลี่่�ยนแปลงจุุลภููมิิอากาศ
ภายในถ้ำำ�� (Cave Microclimate Monitoring) (โชติิกา
เมืืองสง, 2561) ของถ้ำำ��น้ำำ��ลอดนี้้� จะนำำ�เสนอข้้อมููลจาก
การตรวจวััดเพีียงโถงถ้ำำ��โลงผีีแมน ซึ่่�งเป็็นถ้ำำ��ที่่�นอกจาก
พบโลงศพของมนุุษย์์โบราณ [รููปที่่� 1 (ข)] แล้้วยัังพบ
เศษเครื่่�องปั้้�นดิินเผา รวมถึึงกระดููกของมนุุษย์์โบราณ
อีีกด้้วย (ศููนย์์ศึกึ ษาธรรมชาติิและสััตว์์ป่า่ ถ้ำำ��น้ำำ��ลอด จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน, 2563) โดยเป็็นการบัันทึึกค่่า และการเก็็บ
ข้้อมููลทุุก 5 - 10 นาทีี ระหว่่างวัันที่่� 12 เดืือนกัันยายน
พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่� 18 เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
ด้้วยอุุปกรณ์์ตรวจวััดแบบอััตโนมััติิ ได้้แก่่
Onset HOBO data logger (Onset Corporation,
Bourne, MA, USA) รุ่่�น 1) HOBO® U-14-001 (Auto T.01)
ติิดตั้้ง� บริิเวณโถงถ้ำำ��ส่่วนต้้น (CF1), รุ่่�น 2) HOBO® MX1102
CO2 logger (Auto CO2-01) ติิดตั้้ง� บริิเวณโถงถ้ำำ��ส่่วนกลาง
(CF2) และรุ่่�น 3) HOBO® U-12-011 (Auto-T.02) ที่่�ติดตั้้
ิ ง�
บริิเวณโถงถ้ำำ��ส่่วนท้้าย (CF3) รวมทั้้�งหมดจำำ�นวน 3 ตำำ�แหน่่ง
(รููปที่่� 3)
®

นอกจากนี้้� เพื่่อ� ศึึกษาผลกระทบจากนัักท่่องเที่่�ยวและ
สนัับสนุุนข้้อมููลการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��อย่่างปลอดภััย ยัังมีีการ
ติิดตามตรวจวััดระดัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอากาศ
ภายในถ้ำำ��ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละพื้้�นที่่�ภายในถ้ำำ��
บริิเวณจุุดเที่่�ยวชมของนัักท่่องเที่่�ยวภายในถ้ำำ��น้ำำ��ลอด ทั้้�งใน
ขณะที่่�มีีและไม่่มีนัี ักท่่องเที่่�ยว โดยใช้้เครื่่�องวััด CO2 แบบ
พกพา (Extech CO250 Portable Indoor Air Quality
CO2) จำำ�นวนทั้้�งหมด 9 ตำำ�แหน่่ง (C-01 ถึึง C-09) (รููปที่่� 3)
สำำ�หรัับงานวิิจัยั นี้้�มีขี อบเขตของตััวแปรที่่�นำำ�เสนอเพีียง
ค่่าการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพัทธ์
ั ์ และ CO2
ของอากาศภายในโถงถ้ำำ��โลงผีีแมน ซึ่่�งเป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�
ใช้้สำ�ำ หรัับการวางแผนจััดการถ้ำำ��และเป็็นตััวแปรที่่�ควบคุุม
การเปลี่่�ยนแปลงของทรััพยากรชีีวภาพและทรััพยากรธรณีี
ภายในถ้ำำ�� วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้สถิิติสิ หสััมพันั ธ์์ของเพีียร์์สันั
(Pearson Correlation Analysis) เพื่่�อหาค่่าความสััมพัันธ์์
ระหว่่างตััวแปรโดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิ (IBM
SPSS Statistics 22)
การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงธรณี

ผลและอภิิปรายผลการวิิจััย
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจุุลภููมิิอากาศภายในถ้ำำ�กั
� ับ
ภููมิิอากาศภายนอกถ้ำำ��
ค่่าอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายวััน ณ ตำำ�แหน่่งต่่างๆ ของโถง
ถ้ำำ��โลงผีีแมน มีีค่่าเฉลี่่�ยใกล้้เคีียงกัันทั้้�ง 3 ตำำ�แหน่่ง คืือ มีี
ค่่า 23.1 องศาเซลเซีียส (19.9 - 23.1 °C), 23.5 องศา
เซลเซีียส (22.8 - 24.6 °C), และ 23.2 องศาเซลเซีียส
(22.6 - 23.9 °C) ณ ตำำ�แหน่่งโถงถ้ำำ��ส่่วนต้้น (CF1) ส่่วนกลาง
(CF2) และส่่วนท้้าย (CF3) ตามลำำ�ดัับ [รููปที่่� 4 (ก)] ซึ่่�งเป็็น
อุุณหภููมิิที่่�ค่่อนข้้างเย็็นและเหมาะแก่่การท่่องเที่่�ยว
การเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิภิ ายนอกถ้ำำ��นั้้�น มีีความ
สััมพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในระดัับที่่�สููงกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพััทธ์์ภายในถ้ำำ��ทุุก
ตำำ�แหน่่ง (CF1 T : r = 0.93, p < 0.01, RH : r = 0.87,
p < 0.01, CF2 T : r = 0.89, p < 0.01, และ CF3 T : r
= 0.89, p < 0.01, RH : r = 0.81, p < 0.01) เช่่นเดีียวกัับ
ค่่าความชื้้�นสััมพัทธ์
ั ข์ องอากาศภายนอกถ้ำำ��ที่่�มีคี วามสััมพันั ธ์์
อย่่ า งมีี นัั ย สำำ� คัั ญ ทางสถิิ ติิ กัั บ ระบบอากาศภายในถ้ำำ��
เช่่นเดีียวกััน (ตารางที่่� 1)
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิรายวัันทั้้�งหมด
ทุุกโถงถ้ำำ��มีีค่่าต่ำำ��กว่่าอุุณหภููมิิภายนอก โดยโถงถ้ำำ��ส่่วนต้้น
มีีค่่าอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายวัันต่ำำ��กว่่าอุุณหภููมิิภายนอกถ้ำำ�� 1
องศาเซลเซีียส (-4.3 °C ถึึง 2.9 °C) โถงถ้ำำ��ส่่วนกลางมีี
ค่่าอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายวัันต่ำำ��กว่่าอุุณหภููมิิภายนอกถ้ำำ�� 0.4
องศาเซลเซีียส (-4.8 °C ถึึง 4.4 °C) และโถงถ้ำำ��ส่่วนท้้าย
มีีค่่าอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยรายวัันต่ำำ��กว่่าอุุณหภููมิิภายนอกถ้ำำ�� 0.9
องศาเซลเซีียส (-5.5 °C ถึึง 4.2 °C) [รููปที่่� 4 (ข-ค)]
ในภาพรวมพบว่่า การเปลี่่�ยนแปลงจุุลภููมิิอากาศ ณ
ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ภายในโถงถ้ำำ��โลงผีีแมน มีีความเสถีียร
และมีีค่่าค่่อนข้้างคงที่่�ในช่่วงเวลาและฤดููกาลที่่�เก็็บข้้อมููล
ซึ่่�งสัังเกตได้้จากความผัันผวนของค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิรายวััน
ซึ่่�งมีีค่่าเพีียง 5.2 °C สำำ�หรัับโถงถ้ำำ��ส่่วนต้้น และมีีค่่าเพีียง
1.8 องศาเซลเซีียส และ 1.3 องศาเซลเซีียส สำำ�หรัับโถงถ้ำำ��
ส่่วนกลางและส่่วนท้้าย ตามลำำ�ดัับ [รููปที่่� 4 (ก-ค)] ในขณะที่่�
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โถงถ้ำำ��อื่่�นๆ เช่่น โถงถ้ำำ��เสาหิินนั้้�นมีีค่่าความผัันผวนของ
อุุณหภููมิิสููงสุุดได้้ถึึงประมาณ 10 องศาเซลเซีียส รวมถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงของค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิรายวััน ณ ตำำ�แหน่่ง
ต่่างๆ ภายในถ้ำำ��โลงผีีแมนในระยะยาวนั้้�น มีีแนวโน้้มการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�สอดคล้้องกัันชััดเจน [ตารางที่่� 1 และรููปที่่�
4 (ก)] ซึ่่�งเป็็นรููปแบบปกติิของโถงถ้ำำ��ที่่�มีีลัักษณะเป็็น
โถงถ้ำำ��ปิิดและมีีระบบอากาศที่่�ค่อ่ นข้้างคงที่่� (สัังเกตได้้จาก
ค่่าความผัันแปรของอุุณหภููมิิ)

ความเชื่่อ� มโยงของระบบจุุลภูมิู อิ ากาศภายในโถงถ้ำำ��นั้้�น
มีีความสำำ�คััญต่่อการประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงของระบบถ้ำำ��
อัันเนื่่อ� งมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิอิ ากาศภายนอกถ้ำำ��
โดยปกติิถ้า้ เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีปี ากถ้ำำ��เปิิดกว้้าง และเป็็นตำำ�แหน่่งหลััก
ที่่�เชื่่อ� มต่่อกัับอากาศภายนอกถ้ำำ�� ตำำ�แหน่่งบริิเวณปากถ้ำำ��จะ
เป็็นตำำ�แหน่่งเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัับภููมิิอากาศ
ภายนอก และมีีการเปลี่่ย� นแปลงตามระบบอากาศภายนอกถ้ำำ��
สำำ�หรัับโถงถ้ำำ��ส่่วนอื่่น� ๆ โดยเฉพาะในตำำ�แหน่่งโถงถ้ำำ��ส่่วนท้้าย
หรืืออยู่่�ลึึกเข้้าไปด้้านในสุุด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีระบบปิิดที่่�มีี
การหมุุนเวีียนของอากาศไม่่ดีี (ค่่าความผัันแปรของอุุณหภููมิิ
หรืือความชื้้�นสััมพััทธ์์ต่ำำ��) จะมีีความผัันแปรน้้อย รวมถึึงมีี

ตารางที่ ๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์เพี ยร์สัน (Pearson Correlation’s Coefficient: r) แสดงความสัมพั นธ์ของ
จุลภูมอ
ิ ากาศระหว่างตำ�แหน่งต่าง ๆ ภายในโถงถ้ำ�โลงผีแมน และความสัมพั นธ์กบ
ั ภูมอ
ิ ากาศภายนอกถ้ำ� ระหว่างวันที่ ๑๒ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยตัวแปรภูมิอากาศประกอบไปด้วยปริมาณน้ำ�ฝน (RF)
้ สัมพั ทธ์ (RH) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
อุณหภูมิ (T) ความชืน
ตำ�แหน่ง/ตัวแปร

สถานีอุตุฯ แม่ฮ่องสอน
RF

RF
สถานีีอุุตุุฯ
แม่่ฮ่่องสอน

โถงถ้ำำ��
ส่่วนต้้น

โถงถ้ำำ��
ส่่วนกลาง

โถงถ้ำำ��
ส่่วนท้้าย

โถงถ้ำ�ส่วนต้น

โถงถ้ำ�ส่วนกลาง

โถงถ้ำ�ส่วนท้าย

T

RH

T

RH

T

RH

CO2

T

RH

0.25**

0.30**

0.26**

0.28**

0.23**

NA

03

0.24**

0.17*

0.59**

0.93**

0.93**

0.87**

NA

0.54**

0.89**

0.81**

0.70**

0.77**

0.73**

NA

0.40**

0.74**

0.76**

0.91**

0.96**

NA

0.55**

0.97**

0.89**

0.74**

NA

0.39**

0.76**

0.80**

NA

0.54**

0.93**

0.86**

NA

NA

NA

0.59**

0.59**

T

0.25**

RH

0.30**

0.59**

T

0.26**

0.93**

0.70**

RH

0.28**

0.93**

0.77**

0.91**

T

0.23**

0.87**

0.73**

0.96**

0.74**

RH

NA

NA

NA

NA

NA

NA

CO2

0.03

0.54**

0.40**

0.55**

0.39**

0.54**

NA

T

0.24**

0.89**

0.74**

0.95**

0.76**

0.93**

NA

0.59**

RH

0.17*

0.81**

0.76**

0.85**

0.80**

0.86**

NA

0.59**

0.91**
0.91**

หมายเหตุ * ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 95% (p < 0.05)
** ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 99% (p < 0.01)
่ งจากค่าความชืน
้ สัมพั ทธ์ในอากาศของโถงถ้ำ�ส่วนกลางมีค่าไม่ผันแปรและมีค่า 100%
Not available (NA) เนือ
่ ๆ ได้
เกือบทุกตำ�แหน่ง จึงไม่สามารถหาความสัมพั นธ์กับตัวแปรอืน

การบริหารจัดการ

รููปที่่� 4
(ก) ค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิรายวััน ณ ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� น้ำำ�� ลอด โถงถ้ำำ�� โลงผีีแมน (CF1, CF2, และ CF3) ที่่�แสดงความ
ผัันแปรตามการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิภายนอกถ้ำำ�� (สถานีีอุุตุุฯ แม่่ฮ่่องสอน) อย่่างชััดเจน ค่่า r แสดงถึึงค่่าสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัั นธ์์ระหว่่างอุุณหภููมิิภายในถ้ำำ�� และภายนอกถ้ำำ�� ค่่า p คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ, (ข) ค่่าเฉลี่่�ย 160 วัันของอุุณหภููมิิ
ที่่�แตกต่่างระหว่่างภายในถ้ำำ�� และภายนอกถ้ำำ�� * (▲T: ค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิรายวัันภายในถ้ำำ�� -ค่่าเฉลี่่�ยอุุณหภููมิิรายวัันภายนอกถ้ำำ�� )
และ (ค) อุุณหภููมิที่่�
ิ แตกต่่างระหว่่างภายในถ้ำำ�� และภายนอกถ้ำำ�� ณ ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� น้ำำ�� ลอด โถงถ้ำำ�� โลงผีีแมน ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่�
12 กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึึงวัันที่่� 18 กุุมภาพัั นธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระบบอากาศที่่�ค่่อนข้้างคงที่่� (ค่่าความผัันแปรของอุุณหภููมิิ
หรืือความชื้้�นสััมพััทธ์์น้้อย) หากเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของ
อากาศภายนอกถ้ำำ�� จึึงจะส่่งผลกระทบต่่อบริิเวณโถงถ้ำำ��ส่่วนต้้น
หรืือตำำ�แหน่่งที่่�เป็็นช่่องเปิิดที่่เ� ชื่่อ� มต่่อกัับบริิเวณภายนอกถ้ำำ��
เช่่น ปากถ้ำำ��หรืือหน้้าต่่างถ้ำำ�� (Cave Window) เท่่านั้้�น
และส่่งผลกระทบน้้อยต่่อตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ แต่่หากทั้้�งโถงถ้ำำ��
มีีระบบอากาศที่่�ผัันแปรไปในทิิศทางเดีียวกััน [รููปที่่� 4 (ก)]
การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงธรณี

ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการเปลี่่�ยนแปลงของระบบอากาศภายใน
โถงถ้ำำ��โลงผีีแมน (ที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยนและหมุุนเวีียนของ
ระบบอากาศภายในระหว่่างกััน) หากเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ตำ�ำ แหน่่งที่่�เชื่่�อมต่่อกัับปากถ้ำำ�� ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อ
ตำำ�แหน่่งอื่่น� ๆ ทั้้�งหมดด้้วยเช่่นกััน แต่่ผลกระทบต่่อตำำ�แหน่่ง
ต่่างๆ อาจจะมีีความแตกต่่างกัันไปบ้้างตามคุุณลัักษณะเฉพาะ
และระบบอากาศของแต่่ละตำำ�แหน่่งภายในโถงถ้ำำ��ได้้
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ดัังนั้้�น หากเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศภายนอกถ้ำำ�� ย่่อมส่่งผลกระทบต่่อระบบอากาศภายในโถงถ้ำำ��
โลงผีีแมนทั้้�งหมด และอาจส่่งผลกระทบต่่อทรััพยากรภายในถ้ำำ�� โดยเฉพาะสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่างๆ ที่่�อาศััยภายในโถงถ้ำำ��นี้้� (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5
ภาพสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ ที่่�พบภายในโถงถ้ำำ�� โลงผีีแมน

ระดัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในอากาศภายในถ้ำำ��
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละพื้้�นที่่�ภายในถ้ำำ�� (Spatial
Variation of Cave Atmospheric CO2 Concentration)
จากข้้อมููลการตรวจวััดค่่าองค์์ประกอบของอากาศใน
ระหว่่างที่่�ไม่่มีแี ละมีีนักั ท่่องเที่่�ยวนั้้�น ไม่่พบค่่าระดัับผิิดปกติิ
ของ CO2 ที่่�มีค่ี าสู
่ งู ผิิดปกติิ โดยมีีค่า่ ระหว่่าง 398 - 811 ppm
และมีีค่่าเฉลี่่�ย 554 ppm ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับปกติิ เนื่่�องจาก
ลัักษณะธรรมชาติิของโถงถ้ำำ��แบบปิิดที่่�มีีการหมุุนเวีียนและ
ระบายของอากาศน้้อย เมื่่อ� มีีนักั ท่่องเที่่�ยว ถึึงแม้้จะมีีเพีียง
จำำ�นวนน้้อยเพีียง 3 คน เช่่น ในวัันที่่� 10 ตุุลาคม พ.ศ.
2563 พบว่่าในบริิเวณตำำ�แหน่่ง C-04 ถึึง C-09 ค่่าเฉลี่่�ย
CO2 เพิ่่�มขึ้้น� สููงได้้ถึงึ 947 ppm และตรวจพบค่่าระดัับ CO2
สููงที่่�สุุด (max) ในตำำ�แหน่่ง C-08 และ C-09 บริิเวณโถง
ท้้ายถ้ำำ��สููงถึึง 1,012 และ 1,076 ppm ตามลำำ�ดัับ และมีี
ค่่าเฉลี่่�ย CO2 987 และ 1,000 ppm ตามลำำ�ดัับ ยัังพบอีีกว่่า
ค่่าเฉลี่่�ยระดัับ CO2 ทั่่�วทั้้�งโถงถ้ำำ��โลงผีีแมน มีีค่่าสููงกว่่า
โถงถ้ำำ��เสาหิิน (ค่่าเฉลี่่�ย 461 ppm) ซึ่่�งตรวจวััดในช่่วง
ระยะเวลาเดีียวกััน
นอกจากนี้้� พบว่่ า ในบางครั้้� ง บริิ เ วณโถงท้้ า ยถ้ำำ��
(เช่่น ตำำ�แหน่่ง C-08) สามารถพบระดัับ CO2 ในอากาศขึ้้�น
สููงกว่่าตำำ�แหน่่งที่่�ใกล้้เคีียงกัับปากถ้ำำ��ที่่�มีีการระบายอากาศ
ได้้ดีีกว่่าอย่่างชััดเจน ในภาพรวมนั้้�น ค่่าเฉลี่่�ย CO2 สำำ�หรัับ
โถงถ้ำำ��ปิิด มีีค่่าเฉลี่่�ยไม่่แตกต่่างกัันมาก แต่่ก็็มีีค่่าสููงกว่่า

โถงถ้ำำ��เสาหิินซึ่่�งมีีการระบายอากาศดีีกว่่า แม้้กระนั้้�นก็็ยััง
อยู่่�ในระดัับปลอดภััย และสามารถเปิิดให้้ท่่องเที่่�ยวได้้
แต่่ เ นื่่� อ งจากคุุ ณ ลัั ก ษณะของโถงถ้ำำ�� ที่่� เ ป็็ น โถงถ้ำำ��
ค่่อนข้้างปิิดที่่�มีีการระบายอากาศน้้อย ในกรณีีที่่�หากมีี
นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาเที่่�ยวในโถงถ้ำำ��เป็็นจำำ�นวนมากและ
อยู่่�รวมกัั น เป็็ น ระยะเวลาที่่� น าน รวมถึึ ง มีี ก ารนำำ� เที่่� ย ว
โดยใช้้ ต ะเกีี ย ง ก็็ มีี ค วามเป็็ น ไปได้้ ที่่� อุุ ณ หภูู มิิ ภ ายใน
โถงถ้ำำ��โลงผีีแมนนี้้�จะมีีค่า่ เพิ่่�มสูงู ขึ้้น� ในขณะที่่�มีนัี กั ท่่องเที่่�ยว
จำำ�นวนมากเข้้ามาพร้้อมๆ กััน
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากเป็็นช่่วง Low Season และ
เป็็นช่่วงปิิดถ้ำำ��ในสถานการณ์์ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 จึึงไม่่สามารถตรวจวััดอุุณหภููมิิที่่�แท้้จริิงระหว่่าง
ที่่�มีนัี กั ท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมากได้้ ดัังนั้้�นโถงถ้ำำ��โลงผีีแมนนี้้�จึึง
ต้้องอาศััยผลการศึึกษาระยะยาวต่่อไป
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งานวิิจัยั นี้้�ได้้รับั ทุุนอุุดหนุุนจากหน่่วยบริิหารจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ สำำ�นัักงาน
สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ (เลขที่่�สััญญา C10F630007)
ขอขอบพระคุุณหน่่วยงานต่่าง ๆ อาทิิ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กรมทรััพยากรธรณีี และชุุมชน
ท่่องเที่่�ยว หมู่่�บ้้านถ้ำำ��ลอด รวมถึึงหน่่วยงานต้้นสัังกััดของคณะผู้้�วิิจััยหลััก ได้้แก่่ โครงการจััดตั้้�งวิิทยาเขตอำำ�นาจเจริิญ และ
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คณะผู้้�วิิจััยหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่างานวิิจััยนี้้�จะเป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการศึึกษาและการอนุุรัักษ์์ถ้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
เอกสารอ้างอิง
โชติิกา เมืืองสง. 2561. คู่่�มืือการตรวจวััดระบบถ้ำำ�� (Cave monitoring handbook). สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (ฝ่่ายสวััสดิิภาพสาธารณะ).
กรุุงเทพมหานคร: บริิษััทจรััลสนิิทวงศ์์การพิิมพ์์จำำ�กััด.
โชติิกา เมืืองสง และคณะ. 2563. การติิดตามตรวจวััดระบบถ้ำำ�� และการประยุุกต์์ใช้้ข้อ้ มููลเพื่่อ� การบริิหารจััดการถ้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน: กรณีีศึกึ ษาถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััด
สตููล ภาคใต้้ ประเทศไทย (รายงานผลการวิิจััย). กรุุงเทพมหานคร: สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย และนวััตกรรม (สกสว.).
โชติิกา เมืืองสง และคณะ. 2564. การพััฒนาระบบติิดตามตรวจสอบถ้ำำ��แบบบููรณาการเพื่่อ� การท่่องเที่่�ยวเชิิงธรณีีในจัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน (รายงานผลการวิิจัยั ).
กรุุงเทพมหานคร: หน่่วยงานบริิหารและจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (บพข.).
นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์ และคณะ. 2564. การสำำ�รวจสภาพภููมิิประเทศแบบคาสต์์ ระบบถ้ำำ�� และการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
(รายงานผลการวิิจััย). กรุุงเทพมหานคร: หน่่วยงานบริิหารและจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (บพข.).
พิิมพ์์พจีี บััวเพ็็ชร์์, นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์, โชติิกา เมืืองสง, และกิิตตาภา มะลิิมาตร. 2562. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภููมิิอากาศภายนอกถ้ำำ��และจุุลภููมิิอากาศ
ภายในถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล ภาคใต้้ ประเทศไทย (The Relationship between Surface Climate and Cave Microclimate Conditions
at Phu Pha Phet Cave in Satun Province of Southern Thailand). ในการประชุุมวิิชาการเสนอผลงานวิิจััยระดัับบััณฑิิตศึึกษาแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่�
20 (หน้้า 360-368). ขอนแก่่น: มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น.
Fernandez-Cortes, A., Calaforra, J. M., Sanchez-Martos, F. 2006. Spatiotemporal analysis of air conditions as a tool for the environmental
management of a show cave (Cueva del Agua, Spain). Atmospheric Environment 40(38): pp. 7378-7394.
Hoyos, M., Soler, V., Cañaveras, J. C., Sánchez-Moral, S., & Sanz-Rubio, E. 1998. Microclimatic characterization of a karstic cave: human
impact on microenvironmental parameters of a prehistoric rock art cave (Candamo Cave, northern Spain). Environmental Geology
33(4): pp. 231-242, doi: 10.1007/s002540050242.
Lobo, H. A. S. 2015. Tourist carrying capacity of Santana cave (PETAR-SP, Brazil): A new method based on a critical atmospheric
parameter. Tourism Management Perspectives 16: pp. 67-75, doi: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.07.001.
Muangsong, C., Pumijumnong, N., Cai, B., & Hu, C. 2020. Oxygen isotopic compositions of meteoric precipitation, drip water, and aragonitic
stalagmite deposition from the Namjang cave in northwestern Thailand: implications for multi-proxy climate reconstruction.
Theoretical and Applied Climatology. 141: 729-746, doi: 10.1007/s00704-020-03245-w
Novas, N., Gázquez, J. A., MacLennan, J., García, R. M., Ros, M. F., Manzano-Agugliaro, F. 2017. A real-time underground environment
monitoring system for sustainable tourism of caves. Journal of Cleaner Production 142: 2707-2721.
Šebela, S., Turk, J. 2014. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases
in tourist numbers. Tourism Management Perspectives 10: pp. 37-45. doi: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.01.002

การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงธรณี

523

524

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การบริหารจัดการ

โถงเสาหิน ถ้ำ�โลงผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

่ วเชิงธรณี
การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่องเทีย

525

526

ถ้ำ�โลงผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การบริหารจัดการ

การพั ฒนาระบบติดตามตรวจสอบถ้ำ�แบบบูรณาการเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงธรณี

527

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

528

การวางผังบริเวณและการออกแบบ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยวถ้ำ�
(Site Plan and Facilities Design
for Tourist Cave)
ศาสตราจารย์์จามรีี จุุลกะรััตน์์

ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงการวางผัังและออกแบบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่� อการท่่องเที่่�ยวสำำ�หรัับถ้ำำ��
ที่่�อยู่่�บนบก ไม่่รวมถึึงถ้ำำ��ที่่�เป็็นพื้้� นที่่�สััมปทาน เช่่น มููลค้้างคาว หรืือรัังนกนางแอ่่น โดยทั่่�วไปถ้ำำ��ที่่�เป็็น
� �เปิิดเพื่่� อการท่่องเที่่�ยว จะมีีความเด่่นในเรื่่�องต่่าง ๆ เช่่น
ศาสนสถาน หรืือถ้ำำ�ที่่

• ถ้ำำ��ที่่�มีีความสวยงาม ความพิิเศษทางธรณีีวิิทยา
หิินงอก หิินย้้อย โถง น้ำำ��ตกภายในถ้ำำ�� แม่่น้ำ��ำ ภายในถ้ำำ��
• ถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นแหล่่งโบราณคดีี ร่่องรอยประวััติศิ าสตร์์ แหล่่ง
โบราณคดีี เช่่น อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ซึ่่�งพบโลงศพของมนุุษย์์ก่่อนประวััติิศาสตร์์ถึึง
74 แห่่ง ถ้ำำ��ผีีหััวโต จัังหวััดกระบี่่� พบภาพเขีียน
เก่่าแก่่ ถ้ำำ��ที่่เ� ขาสามร้้อยยอด (พระที่่นั่่� ง� คููหาคฤหาสน์์)
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ มีีร่่องรอยประวััติิศาสตร์์
• ถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นศาสนสถาน ซึ่่ง� พบเห็็นทั่่�วไปในประเทศไทย
เช่่น ถ้ำำ��เพชร อำำ�เภออ่่าวลึึก จัังหวััดกระบี่่�

ทำำ�ไมต้้องอนุุรัักษ์์ถ้ำำ��? สาเหตุุเพราะเป็็นธรรมชาติิที่่�
เปราะบาง เปลี่่ย� นแปลงง่่ายและตลอดเวลา ถููกทำำ�ลายได้้ง่า่ ย
มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์ มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรอื่่�นๆ
เช่่น ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา ป่่าไม้้ สััตว์์ป่่า และเกี่่�ยวข้้องกัับ
มนุุษย์์ เช่่น เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
• ถ้ำำ��ที่่เ� ป็็นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วทางธรรมชาติิ ดัังนั้้�นความ
คาดหวัังของนัักท่่องเที่่�ยวคืือ ได้้พบความพิิเศษ
สวยงาม ตื่่�นเต้้น ลึึกลัับ น่่าค้้นหาและน่่าผจญภััย
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การวางแผนและการออกแบบ
ภายนอกถ้ำำ��

◆

การวางแผนท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��

การวางแผนการท่่องเที่่�ยว อาจเป็็นการออกแบบใหม่่
หรืือปรัับปรุุงของเดิิมที่่มี� อี ยู่่�แล้้ว วางแผนเบื้้�องต้้น ว่่าจะเปิิด
ให้้ท่่องเที่่�ยวได้้มากน้้อยแค่่ไหน ฤดููใดบ้้าง การปิิดบางฤดูู
เพื่่�อความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่�ยวเอง เพื่่�อให้้ธรรมชาติิ
ฟื้้น� ตััว หรืือเพื่่อ� การซ่่อมแซมดููแลรัักษา นัักท่่องเที่่ย� วเข้้าถึงึ
ถ้ำำ��ไหน ส่่วนใดได้้บ้า้ ง หรืือจำำ�กััดเฉพาะนัักท่่องเที่่ย� วเฉพาะกลุ่่�ม
เท่่านั้้น� เมื่่อ� เปิิดบริิการแล้้ว ต้้องมีกี ารวางแผนจััดการ ดููแล
รัักษา ติิดตาม ประเมิินผลกระทบต่่อธรรมชาติิ และประเมิิน
ความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยว
ถ้ำำ��เพื่่อ� การท่่องเที่่ย� วแยกตามประเภทของนัักท่่องเที่่ย� ว
ได้้แก่่ นัักท่่องเที่่�ยวโดยทั่่�วไป หรืือนัักท่่องเที่่�ยวผจญภััย
เช่่น ถ้ำำ��น้ำำ��บ่่อผีี ที่่หมู่่�บ้
� า้ นชาวเขาเผ่่ามูเู ซอ อำำ�เภอปางมะผ้้า
จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน จะต้้องใช้้เวลาในการเดิินขึ้้น� เขาไปเป็็น
เวลานานนัับชั่่�วโมง ความลึึกถ้ำำ��มากถึึง 140 เมตร
มีีความหลากหลายทางธรณีีวิิทยา วิิธีีเดีียวที่่�จะเข้้าไปถึึง
ในถ้ำำ��ที่่เ� หมืือนปากภููเขาไฟคืือ การโรยตััวลงไป นัักท่่องเที่่ย� ว
ผจญภััยต้้องมีีการเตรีียมพร้้อม ร่่างกายแข็็งแรง สุุขภาพดีี
มีกี ารฝึึกฝน มีีความสามารถเฉพาะ เช่่น ว่่ายน้ำำ�� ดำำ�น้ำำ�� ปีีนเขา
ปีีนหน้้าผา มีีอุุปกรณ์์พร้้อม มีีเวลา ไม่่ต้้องการสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกมากนััก อาจต้้องมีีคนนำำ�ทาง ต้้องลงทะเบีียน
กัับเจ้้าหน้า้ ที่่� บัันทึึกจำำ�นวนคน เวลาเข้้า-ออก เส้้นทางที่่จ� ะไป

◆

� งต้้นในการสำำ�รวจภายนอกถ้ำำ��
ข้้อมููลเบื้้อ

ได้้แก่่ ข้้อมููลการเข้้าถึึง การเดิินทาง ระยะทาง ข้้อมููล
กายภาพ อากาศ ทิิวทััศน์์ น้ำำ��ฝน ชนิิดป่่า ภููมิิประเทศ
พืืชพัันธุ์์� ลัักษณะดิิน ข้้อมููลชุุมชนใกล้้เคีียง เส้้นทางและ
แหล่่งท่่องเที่่ย� วอื่่น� ใกล้้เคีียง การเชื่่อ� มโยง การมีีสิ่่ง� อำำ�นวย
ความสะดวกร่่วมกััน ฤดููกาลท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น

การวางผังบริเวณและการออกแบบสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยวถ้ำ�

◆

ข้้อมููลการสำำ�รวจกายภาพภายนอกถ้ำำ��
และพื้้� นที่่�โดยรอบ

จััดทำำ�ผัังสำำ�รวจ ตำำ�แหน่่งอ้้างอิิง พิิกัดั ภาพถ่่ายทางอากาศ
ภาพถ่่ายดาวเทีียม ผัังเส้้นระดัับ (Contour Map) จากการ
ส่่องกล้้องสำำ�รวจ จากภาพถ่่ายของโดรน จากการสำำ�รวจ
ภาคสนาม เก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์ ได้้แก่่ ทิิศทางแดด
ลม ความชื้้�น อุุณหภูมิู ิ ความสููงจากระดัับน้ำำ��ทะเล ความชััน
ความสููง ภููมิปิ ระเทศ ทางน้ำำ��ธรรมชาติิ ธรณีีวิิทยา หิิน ดิิน ทราย
น้ำำ��ใต้้ดิิน สิ่่�งก่่อสร้้างเดิิม ภููมิิทััศน์์ธรรมชาติิเดิิม (Natural
Landscape) พืืชพัันธุ์์�เดิิม ความสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์
โบราณคดีี การเป็็นแหล่่งอาหาร แหล่่งที่่อ� ยู่่�อาศััย สััตว์์อาศััย
สััตว์์อพยพ ทิิวทััศน์์ ความงาม ที่่�หมายตา (Landmark)
คุุณภาพที่่ว่� า่ ง มุุมมองเปิิดกว้้าง (Panoramic View) มุุมมอง
จากที่่สู� งู จุุดเด่่น เช่่น ความพิิเศษของธรณีีวิิทยา ข้้อกำำ�หนด
ของท้้องถิ่่�น พระราชบััญญััติิ เทศบััญญััติิ ข้้อกำำ� หนด
ของการขึ้้�นทะเบีียนพื้้�นที่่�

◆

ผัังแม่่บท (Master Plan)

วางแผนในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดของบริิเวณและแบ่่งเขตการ
พััฒนา (Zoning) เช่่น โซนอนุุรักั ษ์์ โซนที่่มี� คี วามละเอีียดอ่่อน
ทางธรรมชาติิ มา ก โซนฟื้้� น ฟูู เ พื่่� อ ธรรมชาติิ คืื นสภาพ
โซนบริิ ก าร ยอมให้้ มีี ก ารเข้้ าถึึ ง เพื่่� อ การพัั ก ผ่่ อ นและ
ท่่องเที่่�ยวได้้

◆

การกำำ�หนดโซน

หลัังจากการเก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์แล้้ว กำำ�หนดเขต
การพััฒนาหรืือโซน (Zone) เช่่น โซนที่่�มีีความละเอีียดอ่่อน
ทางธรรมชาติิมาก โซนอนุุรัักษ์์ โซนบริิการ ยอมให้้มีีการ
เข้้าถึึงเพื่่�อท่่องเที่่�ยวได้้ เกิิดกิิจกรรมอะไรได้้บ้้าง กิิจกรรม
ท่่องเที่่ย� วเชิิงนิิเวศ (Eco Activity) พิิจารณาขีีดความสามารถ
ในการรองรัับ (Carrying Capacity) เช่่น จำำ�กััดจำ�ำ นวนคนเที่่ย� ว
ภายในถ้ำำ��ในแต่่ละช่่วงเวลา จำำ�กััดจำำ�นวนคนในแต่่ละกลุ่่�ม
กำำ�หนดระยะห่่างของแต่่ละกลุ่่�ม จำำ�กััดคนในช่่วงเทศกาล
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◆

การวางผัังบริิเวณ (Site Planning)

ขั้้�นการเก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�เพื่่�อการวางผััง
บริิเวณตั้้�งแต่่การเลืือกที่่�ตั้้�งของกลุ่่�มอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้าง
เส้้ น ทางสัั ญ จร จนถึึ ง เกณฑ์์ หรืื อ ข้้ อ พิิ จา รณาในการ
วางผัังบริิเวณ เช่่น ระยะเดิินพอเหมาะ ความปลอดภััย
เส้้นทางหนีีภััย จุุดรวมพล พื้้�นที่่�เพีียงพอกัับการใช้้งาน
จำำ�นวนเพีียงพอ ได้้รับั ความพึึงพอใจในความเป็็นธรรมชาติิ
ลดผลกระทบทางสายตา ผลกระทบต่่อธรรมชาติิและ
แก้้ปััญหา เช่่น การกััดเซาะพัังทลายของดิิน หิิน น้ำำ��ท่่วม

น้ำำ��หลาก เกณฑ์์ทางสุุนทรีียภาพ รัักษารููปโฉมทางธรรมชาติิ
ที่่�ต้้องให้้ความสำำ�คััญ เพราะเป็็นที่่�หมายตา เช่่น เทืือกเขา
ปากถ้ำำ�� รวมทั้้�งการแก้้ไขมุุมมองที่่�ไม่่ดีี เช่่น ธรรมชาติิ
ที่่�ถููกทำำ�ลาย ธรรมชาติิที่่�ถููกเปลี่่�ยนแปลง สิ่่�งก่่อสร้้าง
แปลกปลอม รกรุุงรััง ปิิดบังั พื้้�นที่่ที่� ต้่� อ้ งการซ่่อน เข่่น ลานจอดรถ
พื้้�นที่่�กองขยะ
นอกจากนั้้�น การวางผัังและออกแบบควรยืืดหยุ่่�น
ในวัันโอกาสพิิเศษ วัันเทศกาล เตรีียมการรองรัับนัักท่่องเที่่ย� ว
จำำ�นวนมาก เช่่น ลานจอดรถสำำ�รอง
๑

๒

ภาพที่่� ๑:
ตััวอย่่างการวางผัังบริิเวณขนาดใหญ่่

ภาพที่่� ๒:
ตััวอย่่างการวางผัังบริิเวณขนาดเล็็ก

การบริหารจัดการ

◆

สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและทางสััญจร
� ได้้แก่่
ภายนอกถ้ำำ� 

• ถนน ที่่�จอดรถ ถนนสายหลััก สายรอง สายย่่อย
ถนนบริิการ ไหล่่ทาง ความลาดชััน การวางแนวถนน
ทิิวทััศน์์ การมองเห็็นสองข้้างทาง วััสดุุพื้้น� ผิิวถนน เช่่น
คอนกรีีต ดิิน ดิินซีีเมนต์์ ลููกรัังหรืือกรวด แอสฟััลท์์
• ท่่าเรืือ ที่่�จอดเรืือ ทุ่่�นจอดเรืือ
• ทางเท้้า ทางเท้้ามีีหลัังคา ทางเท้้ายกระดัับ ทางจัักรยาน
เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ (Trail) ทางเดิินเรืือน
ยอดไม้้ (Canopy Walk) สะพาน
• พื้้�นที่่�พัักผ่่อน สนามอเนกประสงค์์ ลานกิิจกรรม
เวทีีการแสดง
• อาคารและสิ่่ง� ก่่อสร้้าง อาคารประชาสััมพันั ธ์์ อาคาร
ศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยว พิิพิิธภััณฑ์์ นิิทรรศการ
ขายของที่่�ระลึึก อาคารศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยว
ให้้ข้้อมููลด้้วยนิิทรรศการ แผ่่นพัับ เอกสาร คู่่�มืือ
แผนที่่� และ QR Code อาจเป็็นกลุ่่�มอาคารที่่�มีี
ห้้องน้ำำ�� ร้้านค้้า ร้้านขายของ ร้้านอาหาร หรืืออาจ
แยกตำำ�แหน่่งกัันก็็ได้้
• ที่่�พัักค้้างคืืน บ้้านพััก โรงแรม ลานกางเต็็นท์์

การวางผังบริเวณและการออกแบบสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยวถ้ำ�

◆

แนวความคิิดอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้าง

• ควรมีีการออกแบบโดยสถาปนิิก นัักออกแบบ
จััดแสดงภายในอาคาร
• ออกแบบให้้เหมาะกัับสภาพแวดล้้อมของที่่�ตั้้�ง
อากาศ ภููมิปิ ระเทศ ที่่ค� วามลาดชััน ทิิศทาง แดดลม
ความชื้้�น ทิิวทััศน์์ ปลอดภััยจากน้ำำ��หลาก น้ำำ��ท่่วม
ไฟป่่า ตำำ�แหน่่งอาคารและสิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ธรรมชาติิน้้อยที่่สุ� ุด
• ในพื้้�นที่่�ธรรมชาติิ เช่่น ในอุุทยานแห่่งชาติิ ควรมีี
รููปแบบกลมกลืืนกัับธรรมชาติิ ไม่่แปลกแยก ใช้้วัสั ดุุที่่�
ทนทาน กลมกลืืนธรรมชาติิ ความสููงอาคาร ไม่่เด่่น
เกิินไป ระยะเว้้นว่่างระหว่่างอาคาร ไม่่เป็็นอาคาร
ขนาดใหญ่่ แต่่เป็็นกลุ่่�มอาคาร ดููแลรัักษาง่่าย การ
ออกแบบที่่�ทนทาน ซ่่อมง่่าย ใช้้ช่่างและวััสดุุใน
ท้้องถิ่่�น สื่่อ� ถึึงลัักษณะท้้องถิ่่�น วิิธีกี ารก่่อสร้้างที่่ง่� า่ ย
ขนส่่งง่่าย เหลืือเศษวััสดุุทิ้้�งน้้อยที่่�สุุด ออกแบบ
ประหยััดพลัังงาน เช่่น ใช้้แสงธรรมชาติิ ระบาย
อากาศตามธรรมชาติิ
• ปััญหาของอาคารและสิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่พ� บ ได้้แก่่ จำำ�นวน
ไม่่พอดีี น้้อยไป หรืือมากไป รููปแบบไม่่ดีี ออกแบบ
ไม่่ดีี วััสดุุไม่่ดีี ไม่่กลมกลืืนกัับธรรมชาติิ บดบััง
ความงามของธรรมชาติิ ตำำ�แหน่่งไม่่ดีี ใช้้งาน
ไม่่สะดวก ตำำ�แหน่่งไม่่เหมาะ ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบ
กัับธรรมชาติิ รวมทั้้�งดููแลรัักษาไม่่ดีี ไม่่ซ่่อมแซม
ทรุุดโทรม
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๓

๔
ภาพที่่� ๓ - ๔:
� ความหมาย ทั้ง
� งถ้ำำ�� ธรณีีวิทย
ตััวอย่่างอาคารประชาสััมพัั นธ์์ อาคารสื่่อ
ิ า อุุทกวิิทยา ป่่า พืื ช สััตว์์ ธรรมชาติิ และระบบนิิเวศ
�้ เรื่่อ
ที่มา:
https://www.pinterest.com/pin/425519864772215729/ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) https://acadiamagic.com/visitorcenter.html (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

การบริหารจัดการ

๕

๖
ภาพที่่� ๕ - ๖:
Lascaux IV: The International Centre for Cave Art อาคาร Interpretation Center เป็็นทั้้�งอาคารจััดแสดง
� บภาพเขีียนรููปสััตว์์ คาดว่่าอายุุ ๑๗,๐๐๐ ปีี
� ความหมายและพิิ พิิ ธภััณฑ์์ ประเทศฝรั่่�งเศส ภายในถ้ำำ�พ
สื่่อ
ที่มา:
https://snohetta.om/project/322-lascaux-iv-the-international-centre-for-cave-ar. (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

การวางผังบริเวณและการออกแบบสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยวถ้ำ�
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๗

๘

๙
ภาพที่่� 7 - 9:
� ความหมาย
ตััวอย่่างป้้ายข้้อมููล บอกทิิศทาง ระยะทาง ป้้ายสื่่อ
� า:
ที่่ม
https://www.vdis.co/projects/signage-rajaji-tiger-reserve/ (๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
https://rapidcityjournal.com/news/local/tours-at-wind-cave-national-park-limited-by-elevator- 2564issues/
article_f6ccee20-195f-5780-8ff9-aa6b53a2c407.html (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g46992-d646399-i254832220-Cave_Loop_TrailCochiti_Pueblo_New_Mexico.html (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

การบริหารจัดการ

◆

เช่่น ศาลา เขื่่อ� น สะพาน กำำ�แพงกัันดิิน ที่่นั่่� ง� โต๊๊ะ เก้้าอี้้�
ถัังขยะ ป้้ายต่่าง ๆ เช่่น ป้้ายสื่่�อความหมาย (Interpretive
Sign) ป้้าย QR Code ป้้ายชื่่�อ ป้้ายข้้อมููล คำำ�นึึงถึึงรููปแบบ
สีีวััสดุุที่่�ไม่่มัันวาว ไม่่สะท้้อนแสง ตำำ�แหน่่งติิดตั้้�งป้้าย
ขนาดและความสููงป้้าย หากมีีจำำ�นวนมากเกิินไป จะกลายเป็็น
รกรุุงรััง
• ส่่ ว นเจ้้ าหน้้ า ที่่� ส่่ ว นบริิ ก าร เช่่ น สำำ� นัั ก งาน
เจ้้าหน้า้ ที่่� บ้้านพัักเจ้้าหน้า้ ที่่� เก็็บวััสดุุอุปุ กรณ์์ รถ เรืือ
เรืือนเพาะชำำ�
• สาธารณููปโภค เช่่น น้ำำ��ใช้้ น้ำำ��เสีีย ไฟฟ้้า บริิเวณกอง
เก็็บขยะ แยกขยะ กำำ�จััดขยะ บ่่อดัักไขมััน พลัังงาน
ทางเลืือก เช่่น พลัังงานแดด ลม

◆

การวางแผนและการออกแบบ
ภายในถ้ำำ��

สิ่่�งก่่อสร้้างประกอบอื่่�น

ภููมิิทััศน์์และต้้นไม้้ในบริิเวณ

◆

ข้้อมููลการสำำ�รวจกายภาพภายในถ้ำำ�� 

การจััดทำำ�ผัังสำำ�รวจ มีีหััวข้้อดัังนี้้�
• ประเมิินความละเอีียดอ่่อนทางธรรมชาติิและคุุณค่า่
ทางธรณีีวิิทยา อายุุ ชนิิดหิิน ตะกอนดิิน ทราย รวมทั้้�ง
อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา กำำ�เนิิดของถ้ำำ�� ชนิิดหิิน แร่่ธาตุุ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ขบวนการตามธรรมชาติิ น้ำำ��หยด
หิินงอก หิินย้้อย หลอดหิินย้้อย ม่่านหิินย้้อย เสาหิิน
ไข่่มุกุ ถ้ำำ�� น้ำำ��ผุุด น้ำำ��พุุ โดยประเมิินร่่วมกัับนัักธรณีีวิิทยา
• ประเมิินคุุณค่่าทางความงาม จุุดพิิเศษ ความสวย
พิิเศษ ที่่หมา
� ยตา เช่่น โถง หิินขนาดใหญ่่ หิินรููปร่า่ ง
พิิเศษ

การเก็็บรัักษาความสมบููรณ์์ของธรรมชาติิบริิเวณ
โดยรอบ รัักษาภููมิทัิ ศั น์์ธรรมชาติิเดิิม เปลี่่ย� นแปลงน้้อยที่่สุ� ดุ
เพื่่�อได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องภููมิิประเทศ ต้้นไม้้ สััตว์์ การเก็็บต้้นไม้้
ยืืนต้้นขนาดใหญ่่เดิิมมากที่่สุ� ดุ จึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่ค� วรคำำ�นึึงถึึงอย่่าง
ระมััดระวััง มีีการสำำ�รวจผัังต้้นไม้้ ตั้้�งแต่่ขั้้�นการเก็็บข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ การวางผััง การออกแบบ อาจปรัับการออกแบบ
ปรัับตำำ�แหน่่งอาคาร หรืือลานจอดรถเพื่่อ� เก็็บต้้นไม้้ รวมถึึง
การเก็็บต้้นไม้้ในระหว่่างการก่่อสร้้างด้้วย

• คุุณค่่าทา งประวััติิศ าสตร์์ โบราณคดีี ศาสนา
วัั ฒ นธรรมประเพณีี ซากพืืช ซากสัั ต ว์์ ที่่� พ บ
ภาพเขีียนโบราณ โบราณวััตถุุ การใช้้งานถ้ำำ��เดิิม
เช่่น การทำำ�เหมืือง

หากปลููกใหม่่ ต้้องกลมกลืืนและรวมกลุ่่�มให้้ดููเป็็น
ธรรมชาติิ คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ใช้้สอย เช่่น ให้้ร่ม่ เงา บััง พราง
หรืือซ่่อนสิ่่ง� ที่่ไ� ม่่น่าดู
่ ู รัักษาหน้้าดินิ ลดการกร่่อน การพัังทลาย
ของดิิน เอื้้�อเฟื้้�อต่่อสััตว์์ พืืชพรรณเดิิมช่่วยสื่่�อความรู้้�
ทางธรรมชาติิ ธรณีีวิิทยา ในพื้้�นที่่ธ� รรมชาติิละเอีียดอ่่อน เช่่น
ในอุุทยานแห่่งชาติิ ใช้้ไม้้พื้้�นถิ่่�น ซึ่่�งมีีข้้อดีีคืือ ทนทาน
ดููแลน้้อย กลมกลืืนกัับพืืชพรรณเดิิม มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์
ไม่่ใช้้ไม้้ต่่างถิ่่�นรุุกราน ไม่่จััดสวนหย่่อมที่่�เน้้นการประดัับ
ตกแต่่ง

• อัั น ตรายและความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ด น้ำำ�� หลาก
น้ำำ��ท่่วมในถ้ำำ�� อัันตรายจากการกร่่อน การพัังของผนััง
เพดาน การเข้้าถ้ำำ��ในหน้้าฝนและหน้้าแล้้ง

การวางผังบริเวณและการออกแบบสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยวถ้ำ�

• ข้้อมููลสัตั ว์์ในถ้ำำ�� เช่่น นก ค้้างคาว ปลา กุ้้�ง ปูู งูู แมลง
• การเปลี่่�ยนแปลง การพัังทลายของหิิน การยุุบตััว

• ความกว้้าง ความสููง ทางน้ำำ��ภายในถ้ำำ��
• อากาศ การระบายอากาศ ลม ปริิมาณออกซิิเจน
แสงสว่่างตามธรรมชาติิ
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การกำำ�หนดพื้้�นที่่�ท่่องเที่่�ยวหรืือโซนภายในถ้ำำ�� บางถ้ำำ��
อาจต่่อเนื่่�องยาวหลายกิิโลเมตร แบ่่งเป็็นหลายส่่วน เช่่น
โซนทั่่�วไปที่่�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าถึึงได้้ โซนอนุุรัักษ์์เข้้าถึึง
เฉพาะกลุ่่�มพิิเศษ เช่่น เพื่่�อการศึึกษา นัักท่่องเที่่�ยวผจญภััย
โซนที่่�ยัังไม่่ได้้สำ�ำ รวจ โซนละเอีียดอ่่อนที่่�มีีผลกระทบกัับ
ธรรมชาติิ หรืืออาจเกิิดอัันตราย ไม่่เปิิดให้้ท่่องเที่่�ยว

สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกภายในถ้ำำ��

• ทางเดิิน สะพาน ถนน รถบริิการ หรืือเรืือบริิการ
ควรหลบตำำ�แหน่่งของหิินงอก หิินย้้อย เสาหิิน
ไม่่ให้้อยู่่�ในระยะมืือจัับผนััง เพดานหิินได้้ ไม่่ให้้ศีีรษะ
ชนเพดาน ไม่่กีีดขวางทางน้ำำ�� หลบเลี่่ย� งทางน้ำำ��ไหล
ยกทางเดิินสููงจากระดัับพื้้�นถ้ำำ�� วิิธีีการก่่อสร้้างที่่�
ไม่่กระทบธรรมชาติิ หากรื้้�อถอนในอนาคตจะไม่่
ทิ้้�งร่่องรอยไว้้ ถนน รถบริิการเหมาะสำำ�หรัับถ้ำำ��ที่่�
ระยะทางไกล เพื่่�อบริิการสำำ�หรัับทุุกวััย สำำ�หรัับ
ครอบครััวผู้้�มีีข้้อจำำ�กััดทางร่่างกาย

อัันตรายและความเสี่่�ยงจากการท่่องเที่่�ยวภายในถ้ำำ��
ได้้แก่่ ลื่่�น หกล้้ม สะดุุด ศีีรษะชน เพราะพื้้�นไม่่เรีียบ
เพดานต่ำำ�� การเดิินต้้องก้้ม มุุด ลอด อัันตรายจากดิินถล่่ม หิินถล่่ม
น้ำำ��ท่่วม น้ำำ��หลาก สััตว์์ในถ้ำำ�� หลงทิิศทาง จำำ�ทางเดิิมไม่่ได้้
ไม่่มีีอากาศเพีียงพอ อากาศหนาวเย็็น

• จุุดพัักหรืือที่่�นั่่�งพััก อาจมีีได้้หากระยะทางเดิินไกล
เฉพาะจุุดที่่�จำำ�เป็็น หากมีีโถงใหญ่่ อาจมีีที่่�ยืืน
หรืือที่่�นั่่�ง บริิเวณบรรยายรวม หรืือบริิเวณแสดง
แสงสีีเสีียงในถ้ำำ��
• ระบบเสีียง หากมีี ให้้ซ่่อนการเดิินสาย ซ่่อนลำำ�โพง

๑๐

• ไฟฟ้้า หากมีี ใช้้ไฟและสายไฟกัันความชื้้�น กัันน้ำำ��
ไม่่เพิ่่�มความร้้อน ซ่่อนการเดิินสาย เช่่น อยู่่�ใต้้พื้้�น
ทางเดิิน ไม่่ตั้้�งเสา ซ่่อนดวงโคม มีีความสว่่าง
เพีียงพอเพื่่�อเดิิน ใช้้ไฟเพื่่�อเน้้นจุุดสวยงามพิิเศษ
ไฟใต้้น้ำำ�� ไฟตกแต่่งสร้้างบรรยากาศ อาจมีีป้้ายไฟ
ทางออกฉุุกเฉิินด้้วย

ภาพที่่� ๑๐ - ๑๑:
เรืือบริิการ รถบริิการ ภายในถ้ำำ��
� า:
ที่่ม
https://www.lostrivercave
.org/ (๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
https://fantasticcaverns.
com/ (๒๕ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๔)

๑๑

การบริหารจัดการ

ภาพที่่� ๑๒:
ตััวอย่่างการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งสายไฟภายในถ้ำำ��

ภาพที่่� ๑๓:
ตััวอย่่างการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกภายในถ้ำำ��
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การบริหารจัดการ

๑๕
ภาพที่่� ๑๔ - ๑๕:
ตััวอย่่างจุุดพัั กหรืือที่่�นั่่�งพัั ก
� า:
ที่่ม
http://kakulitan.com/news/the-magnificent-caves-in-the-philippines
(๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
https://www.travelzoo.com/blog/15-incredible-caves-exploreamerica/ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๑๔
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๑๖
๑๖.

๑๗

ภาพที่่� ๑๖ - ๑๗:
ตััวอย่่างการกำำ�หนดดวงโคม ไฟส่่องสว่่าง ไฟสร้้างบรรยากาศภายในถ้ำำ��

การบริหารจัดการ

๑๘

๑๙
ภาพที่่� ๑๘ - ๑๙:
ตััวอย่่างทางเดิิน ไฟส่่องสว่่าง ไฟส่่องจุุดสำำ�คัญ
ั การสร้้างบรรยากาศ
� า:
ที่่ม
https://www.chinatravel.com/guilin-attraction/reed-flute-cave/ (๒๕ มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
https://www.travelzoo.com/blog/15-incredible-caves-explore-america/ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
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๒๐

การบริหารจัดการ

• ป้้าย ป้้ายภายในถ้ำำ��ควรมีีให้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น
หรืือมีีขนาดเล็็ก เช่่น บอกทิิศทาง ระยะทาง อาจใช้้
สีีสะท้้อนแสงให้้อ่่านง่่าย

• สิ่่�งก่่อสร้้างอื่่�น มีีเท่่าที่่�จำำ�เป็็นในบริิเวณที่่�อาจเป็็น
อัันตราย เช่่น รั้้ว� กำำ�แพงเตี้้�ย ราวเกาะ โซ่่ เชืือกกั้้�น
ลวดสลิิงกั้้�น กล้้อง CCTV ประตููเปิิดปิิดหน้้าถ้ำำ��
และภายในถ้ำำ�� ออกแบบให้้กลมกลืืนและซ่่อนไปกัับ
ภููมิิประเทศ
ภาพที่่� ๒๐ - ๒๑:
ตััวอย่่างทางเดิิน ราวกัันตก สะพาน ไฟส่่องสว่่าง
ไฟส่่องจุุดสำำ�คััญ ไฟใต้้น้ำ�ำ�
ที่มา:
https://www.facebook.com/natural
bridgecavernstx/photos/a.2211980
31282989/39769078823786 33 /?type=
3&theater (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๒๑

https://www.cavelighting.de/cavelighting.html (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ภาพที่่� ๒๒:
ตััวอย่่างทางเดิิน ราวกัันตก สะพาน ไฟส่่องสว่่าง

๒๒

ที่มา:
https://www.travelzoo.com/blog/15incredible-caves-explore-america/
(๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) housandwonders.
net/photo/30019 (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

เอกสารอ้้างอิิง

• คู่่�มืือพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��จััดพิิมพ์์เผยแพร่่โดยการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย, ๒๕๒๘
• โครงการจััดทำ�ำ แผนฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิ ในพื้้�นที่่�ประสบพิิบััติิภััย 6 จัังหวััดภาคใต้้ โดยสำำ�นัักบริิการวิิชาการจุุฬาเสนอต่่อ
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๔๘ เอกสาร โครงการอบรมหััวหน้้าอุุทยาน
แห่่งชาติิ จััดโดยกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม, ๒๕๕๔
• เอกสารประกอบการเสวนาเรื่่�อง พลิิกวิิกฤตถ้ำำ��หลวง สู่่�โอกาสการจััดการถ้ำำ��ไทย ณ ห้้องประชุุมจงรัักปรีีชานนท์์ คณะวนศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ หััวข้้อ การจััดการสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกของถ้ำำ��และการสื่่�อคุุณค่่าสำำ�หรัับผู้้�มาเยี่่�ยมชม ศ.เดชา บุุญค้ำำ��,
รศ.จามรีี อาระยานิิมิิตสกุุล วัันศุุกร์์ที่่� 3 สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
• www.dmr.go.th
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เทคนิคการแก้ไข
รอยขีดเขียนหินที่ถ้ำ�นาคา
นายภููผา มุุงคุุณ

บทคััดย่่อ

จากกรณีีอุุทยานแห่่งชาติิภููลัังกาประกาศปิิดการท่่องเที่่�ยว “ถ้ำำ��นาคา” อำำ�เภอบึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๙ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเหตุุนัักท่่องเที่่�ยวทำำ�ลายทรััพยากรธรรมชาติิ โดยขีีดเขีียน
กลุ่่�มหิินต่่าง ๆ ปรากฏเป็็นร่่องรอยที่่�ไม่่น่่าดูู ส่่งผลให้้กรมทรััพยากรธรณีีได้้ส่่งเจ้้าหน้้าที่่�จาก
ศููนย์์ศึึกษาวิิจััยและพิิพิิ ธภััณฑ์์ไดโนเสาร์์ จัังหวััดขอนแก่่น เข้้าดำำ�เนิินการแก้้ไขรอยขีีดเขีียนหิิน
ในบริิเวณเขตอุุทยานแห่่งชาติิภููลัังกา ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของอุุทยานแห่่งชาติิภููลัังกา โดยประยุุกต์์ใช้้
วิิธีีการซ่่อมแซมฟื้้� นฟูู อนุุรัก
ั ษ์์ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ชนิิดกระดููกไดโนเสาร์์ เช่่น การใช้้วัสดุ
ั ก
ุ าวร้้อนผสมกัับ
ผงหิินผุุ บ ดละเอีียดอุุ ด อัั ด รอยขีีดเขีียน การใช้้ วัั สดุุ ปูู นกาวยาแนวผสมกัั บ ผงหิินผุุ บ ดละเอีียด
และผงสีี ตลอดจนการใช้้กระดาษทรายขััดลบรอยขีีดเขีียนหิิน ในพื้้� นที่่� ๗ แห่่ง เป็็นจำำ�นวนกว่่า
๑๐๐ รอย แล้้วเสร็็จ ดัังรููปที่่� ๑

การบริหารจัดการ

1987

404

405

406

5

2

407

408

4
1
6

3

409

410 1986

1985

7
1984

1983
รูปที่ ๑
แผนที่ภูมิประเทศแสดงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงาน
แก้ไขรอยขีดเขียนหิน ๑ ถ้ำ�นาคา ๒ ถ้ำ�หลวงปูว
่ ง
ั
๓ ช่องหินโกศิลป์ ๔ รอยขีดเขียน (ภาษาอังกฤษ)
้ ลง วัดถ้ำ�ชัยมงคล
๕ เจดียห
์ ลวงปูเ่ สาร์ ๖ ทางขึน
่ ูมิประเทศ
๗ จุดชมวิว (ดัดแปลงจากแผนทีภ
ระวางอำ�เภอบ้านแพง หมายเลข 5844 IV)

>

1. การแก้้ไขรอยขีีดเขีียนบริิเวณถ้ำำ��นาคา

รอยขีีดที่่� 1 เป็็นรอยขีีดเขีียนตััวเลข “534” บนหิินบริิเวณหััวพญานาค ได้้ทำ�ำ การลบรอยขีีดเขีียนดัังกล่่าวจำำ�นวน
สองครั้้ง� ในครั้้ง� แรกใช้้วัสั ดุุกาวร้้อนผสมกัับผงหิินผุุบดละเอีียดอุุดอัดร่
ั อ่ งรอยขีีดของตััวเลข ดัังแสดงในรููปที่่� 2 และดำำ�เนิินการ
ซ่่อมแซมสภาพด้้วยการใช้้วัสั ดุุปูนู กาวยาแนวผสมกัับผงหิินผุุบดละเอีียดและผงสีี ปิิดทับั รอยปริิแตกของวััสดุุอุดุ รอยขีีดเขีียน
และตกแต่่งด้้วยตะไคร่่น้ำำ��ให้้มีีสภาพใกล้้เคีียงกัับธรรมชาติิดัังเดิิม ดัังแสดงในรููปที่่� 3
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ก.

ข.

รูปที่ ๒
ก. รอยขีดเขียน “534” บริเวณหัวพญานาคก่อนดำ�เนินการแก้ไข ข. สภาพหลังการแก้ไขรอยขีดเขียนโดยใช้วัสดุกาวร้อน
ผสมกับผงหินผุบดละเอียด
ก.

รูปที่ ๓
ก. การปริ แ ตกของวั ส ดุ ที่ ทำ � การอุ ด อั ด รอยขี ด เขี ย น “534” หลั ง จากใช้ วั ส ดุ ก าวร้ อ นผสมกั บ ผงหิ น ผุ บ ดละเอี ย ด
บริเวณหัวพญานาค ข. หลังจากดำ�เนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยใช้วัสดุปูนกาวยาแนวผสมกับผงหินผุบดละเอียดและผงสี

ข.

การบริหารจัดการ

รอยขีีดที่่� 2 เป็็นรอยขีีดเขีียนตััวอัักษรคำำ�ว่่า “ดาบ” บริิเวณหััวพญานาค ได้้แก้้ไขโดยการใช้้กระดาษทรายลบรอยขีีดเขีียน
และตกแต่่งให้้มีีสภาพใกล้้เคีียงกัับธรรมชาติิมากที่่สุ� ุด ดัังแสดงในรููปที่่� 4
ก.

ข.

รูปที่ ๔
ก. ร่่องรอยขีีดเขีียนหิินบริิเวณหััวพญานาค ตััวอัักษรคำำ�ว่่า “ดาบ” ก่่อนดำำ�เนิินการแก้้ไข ข. หลัังจากดำำ�เนิินการแก้้ไขร่่องรอย
ขีีดเขีียนหิินแล้้ว

>

2. การแก้้ไขรอยขีีดเขีียนบริิเวณถ้ำำ��หลวงปู่่�วััง

รอยขีีดเขีียนที่่บ� ริิเวณถ้ำำ��หลวงปู่่�วััง ส่่วนมากเป็็นร่่องรอยขีีดเขีียนด้้วยสีีน้ำำ��มัันตามผนัังหิินทราย ดัังรููปที่่� 5 ก. ได้้ทำำ�การ
แก้้ไขโดยการใช้้ผ้้าชุุบน้ำำ��มัันสนและกระดาษทรายลบรอยขีีดเขีียนและตกแต่่งด้้วยวััสดุุปููนยาแนวผสมสีีให้้มีีสภาพใกล้้เคีียง
กัับธรรมชาติิ ดัังแสดงในรููปที่่� 5 ข.
ก.

ข.

รููปที่่� 5
� ันตามผนัังหิินทรายบริิเวณถ้ำำ�� หลวงปู่่�วััง ข. สภาพของผนัังหิินทรายหลัังจากแก้้ไข
ก. ร่่องรอยขีีดเขีียนด้้วยสีีน้ำำ�มั
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>

4. การแก้้ ไ ขรอยขีีดเขีียนบริิ เ วณ
รอยขีีดเขีียนภาษาอัังกฤษ

พบรอยขีีดเขีียนเป็็นภาษาอัังกฤษบนผนัังหิินทรายที่่อ� ยู่่�
ใกล้้กับั บริิเวณช่่องหิินโกศิิลป์์ ดำำ�เนิินการแก้้ไขโดยวิิธีกี ารใช้้
วััสดุุปูนู กาวยาแนวผสมกัับผงหิินผุุบดละเอีียดและผงสีีให้้มีี
สภาพใกล้้เคีียงกัับธรรมชาติิมากที่่�สุุด ดัังรููปที่่� 7

รูปที่ ๖
สภาพของผนัังหิินทรายบริิเวณช่่องหิินโกศิิลป์์ หลัังจากแก้้ไข

>

3. การแก้้ ไ ขรอยขีีดเขีียนบริิ เ วณ
ช่่องหิินโกศิิลป์์

พบร่่องรอยขีีดเขีียนบนผนัังหิินทรายบริิเวณช่่องหิิน
โกศิิลป์์ ได้้แก้้ไขโดยใช้้วััสดุุกาวยาแนวผสมกัับผงหิินผุุ
บดละเอีียดและผงสีีปิิดทัับและตกแต่่งให้้มีีสภาพใกล้้เคีียง
กัับธรรมชาติิมากที่่�สุุด ดัังแสดงในรููปที่่� 6

รูปที่ ๗
สภาพของผนังหินทรายบริเวณรอยขีดเขียนภาษาอังกฤษ
หลังจากแก้ไข

การบริหารจัดการ

>

5. การแก้้ไขรอยขีีดเขีียนบริิเวณเจดีีย์์
หลวงปู่่�เสาร์์

>

� ลง
6. การแก้้ไขรอยขีีดเขีียนบริิเวณทางขึ้้น
วััดถ้ำำ��ชััยมงคล

ดำำ�เนิินการแก้้ไขร่่องรอยขีีดเขีียนพื้้�นหิินทรายบริิเวณ
เจดีีย์์หลวงปู่่�เสาร์์ โดยการใช้้กระดาษทรายลบรอยขีีดเขีียน
แต่่เนื่่อ� งจากเป็็นร่่องรอยขีีดเขีียนที่่ลึ� กึ จึึงแก้้ไขได้้ไม่่สมบููรณ์์
ดัังรููปที่่� 8 ประกอบกัับมีีร่่องรอยขีีดเขีียนในบริิเวณนี้้�เป็็น
จำำ�นวนมาก จึึงให้้เจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานแห่่งชาติิภููลัังกามา
ดำำ�เนิินการต่่อไปในภายหลััง

รอยขีีดเขีียนหิินบริิเวณทางขึ้้�นลงวััดถ้ำำ��ชััยมงคล ได้้
ทำำ�การแก้้ไขโดยใช้้วััสดุุปููนกาวยาแนวผสมกัับผงหิินผุุบด
ละเอีียดและผงสีีให้้มีสี ภาพใกล้้เคีียงกัับสภาพเดิิมมากที่่สุ� ดุ
ดัังรููปที่่� 9

ก.

ก.

ข.

ข.

รูปที่ ๘
ก. ตัั ว อย่่ า งรอยขีี ด เขีี ย นบนพื้้� นหิิ น ทรายบริิ เ วณเจดีี ย์์
หลวงปู่่�เสาร์์ ข. แก้้ไขร่่องรอย โดยใช้้กระดาษทราย

รูปที่ ๙
� ัยมงคล
ก. ร่่องรอยขีีดเขีียนหิินบริิเวณทางขึ้้�นลงวััดถ้ำำ�ชั
ข. สภาพหลัังจากแก้้ไข
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7. การแก้้ไขรอยขีีดเขีียนบริิเวณจุุดชมวิิว

ร่่องรอยขีีดเขีียนหิินบริิเวณจุุดชมวิวิ ข้้างทางเดิินขึ้้น� ลงวััดถ้ำำ��ชััยมงคล ใช้้วัสั ดุุปูนู กาวยาแนวผสมกัับผงหิินผุุบดละเอีียด
และผงสีีให้้มีีสภาพใกล้้เคีียงกัับธรรมชาติิมากที่่�สุุด ดัังรููปที่่� 10
ก.

ข.

รูปที่ ๑๐
ก. เจ้้าหน้้าที่่�กรมทรััพยากรธรณีีร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานแห่่งชาติิภููลัังกาปฏิิบััติิงานแก้้ไขรอยขีีดเขีียนหิินบริิเวณจุุดชมวิิว
� ัยมงคล ข. สภาพหลัังจากแก้้ไข
ข้้างทางขึ้้�นลงวััดถ้ำำ�ชั

การบริหารจัดการ

นอกจากนี้้� กรมทรััพยากรธรณีีได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�โปสเตอร์์ข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อปฏิิบััติิในการเที่่�ยวถ้ำำ��และขั้้�นตอน
ปฏิิบัติั งิ านแก้้ไขลบร่่องรอยขีีดเขีียนบนหิิน ติิดตั้้ง� ประชาสััมพันั ธ์์ในบริิเวณจุุดจำ�ำ หน่่ายตั๋๋�วและคััดกรองนัักท่่องเที่่ย� วช่่องทาง
ขึ้้�นลงน้ำำ��ตกตาดวิิมานทิิพย์์
ก.

รููปที่่� 11
ก. เจ้้ า หน้้ า ที่่� ก รมทรัั พย ากรธรณีี ติิ ด ตั้้� ง
ป้้ า ยโปสเตอร์์ 16 ข้้ อ ปฏิิ บัั ติิ รู้้�ไว้้ . ..ก่่ อ น
เข้้าถ้ำำ�� บริิเวณจุุดจำำ�หน่่ายตั๋๋�วและคััดกรอง
� กตาด
นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วช่่ อ งทางขึ้้� น ลงน้ำำ�ต
วิิมานทิิพย์์ ข. ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงานการแก้้ไข
รอยขีีดเขีียนลงบนหิิน จััดแสดงเมื่่�อวัันที่่� 4
ตุุลาคม พ.ศ. 2563 โดยรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
อนุุมััติิให้้กลัับมาเปิิดบริิการแก่่นัักท่่องเที่่�ยว
อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
ข.
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เทคโนโลยีความปลอดภัย
ภายในถ้ำ�
รองศาสตราจารย์์ ดร.สุุทธิิศัักดิ์์� ศรลััมพ์์

การบริหารจัดการ

� �นมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีระบบ
จากเหตุุการณ์์เยาวชนติิดถ้ำำ��ที่่�จัังหวััดเชีียงราย ทำำ�ให้้ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า ถ้ำำ�นั้้
เทคโนโลยีีความปลอดภััยเพื่่� อป้้องกัันเหตุุลัักษณะดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�คงจะต้้องมาตั้้�งหลัักให้้เข้้าใจตรงกัันว่่า
ระบบความปลอดภััยต่่าง ๆ นั้้�นออกแบบมาภายใต้้เงื่่�อนไขอะไร

ตััวอย่่างเงื่่อ� นไขของระบบความปลอดภััยภายในถ้ำำ��
1. เป็็นระบบเพื่่อ� ความปลอดภััยของนัักท่่องเที่่ย� ว และ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานภายในถ้ำำ��ในลัักษณะปกติิ ไม่่รวมการเข้้าไป
อยู่่�อาศััยหรืือการเข้้าไปสำำ�รวจเป็็นเวลานาน
2.	ต้้ อ งไม่่ ทำ�ำ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงสภาพตาม
ธรรมชาติิทั้้�งกายภาพ ชีีวภาพ เคมีี ภายในตััวถ้ำำ��มากจน
สููญเสีียลัักษณะตามธรรมชาติิของถ้ำำ��
การติิดเครื่่�องมืือตรวจวััด
� (Cave Monitoring
ภายในถ้ำำ� 
and Instrumentations)
การเข้้าใจสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิของถ้ำำ�� เป็็น
เรื่่�องที่่�จำำ�เป็็นที่่�จะใช้้ในการออกแบบและกำำ�หนดมาตรการ
ความปลอดภััยต่่าง ๆ ภายในตััวถ้ำำ�� เราจำำ�เป็็นตรวจวััดและ
ติิดตามข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�เป็็นอย่่างน้้อย (รููปที่่� 1)
1. แผนที่่�เส้้นทางและภาพ 3 มิิติิของถ้ำำ��
2. การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิและความชื้้�น
3. การไหลเวีียนของอากาศ
4. การไหลของน้ำำ��ภายในถ้ำำ��
5. แสงสว่่างตามธรรมชาติิภายในถ้ำำ��
6.	ปริิมาณออกซิิเจนภายในถ้ำำ��
การตรวจวััดตััวแปรในข้้อ 2 - 4 นั้้�น สามารถทำำ�ได้้
โดยการติิดตั้้�ง Sensor ประเภทต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� ได้้แก่่
Thermo-couple, Resistivity Type Moisture Sensor,
Air Pressure and Flow, Water Pressure Sensor และ
เทคโนโลยีความปลอดภัยภายในถ้ำ�

รููปที่่� 1
ตัั ว อย่่ า งระบบการติิ ด ตามสภาพแวดล้้ อ มภายในถ้ำำ��
(ภาพจากอิินเทอร์์เน็็ต)

Flow Meter ทั้้�งนี้้� Sensor ต่่าง ๆ จะต้้องมีีระบบการจ่่าย
พลัังงานไฟฟ้้า ซึ่่�งสามารถใช้้แบตเตอรี่่� หรืือการจ่่ายไฟฟ้้า
ตามสาย (ในกรณีีที่่�ทำ�ำ ได้้) และมีี Data Logger ในการ
บัันทึึกข้้อมููล โดยข้้อมููลตััวแปรต่่าง ๆ ข้้างต้้นจะต้้องมีีการ
สุ่่�มเก็็บ (Sampling) โดย Data Logger ในช่่วงเวลาที่่เ� หมาะสม
นอกจากนั้้�น Sensor ทุุกตััวในระบบจะต้้องอยู่่�ในฐานเวลา
เดีียวกััน เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบหาความสััมพันั ธ์์
กัันได้้ และยัังจะต้้องนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลสภาพแวดล้้อม
ภายนอกตััวถ้ำำ��ได้้อีีกด้้วย
การดึึงข้้อมููลออกจาก Data Logger นั้้�น สามารถทำำ�ได้้
สองลัักษณะ คืือ การนำำ�ออกข้้อมููลแบบ Manual โดยตรงจาก
Data Logger (รููปที่่� 2) และการส่่งข้้อมููลผ่า่ นสััญญาณวิิทยุุ
โดยอาจจะต้้องมีี Repeater หรืือตััวขัับกำำ�ลัังส่่ง ในกรณีีที่ก่� ารส่่ง
มีีระยะไกลและมีีสิ่่�งกีีดขวาง ซึ่่�งเป็็นที่่�แน่่นอนว่่า ภายในถ้ำำ��
น่่าจะมีีความซัับซ้้อนและกีีดขวางสััญญาณอยู่่�พอสมควร
ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ตรวจวััดกำ�ำ ลัังไฟของระบบ ข้้อมููลสถานการณ์์ใช้้
และคงเหลืือของแบตเตอรี่่� สามารถที่่จ� ะส่่งผ่่านระบบสััญญาณ
วิิทยุไุ ด้้เช่่นเดีียวกััน ทำำ�ให้้สามารถที่่จ� ะเห็็นภาพทั้้�งหมดของ
เครื่่�องมืือวััด ทั้้�งข้้อมููลและประสิิทธิิภาพ
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รูปที่ ๒
Data Logger ประเภททีใ่ ช้ในถ้ำ� และนำ�ออกข้อมูลแบบ Manual (TurkFranci and Gabrovsek, 2010)

1. ระบบติิดตามข้้อมููลคาดการณ์์

รููปที่่� 3
� ายในถ้ำำ��
การไหลของน้ำำ�ภ

ความปลอดภััยภายในถ้ำำ��
เมื่่อ� ทราบข้้อมููลสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิภายในถ้ำำ��
เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว เราจะสามารถมาออกแบบระบบ
ความปลอดภััยภายในถ้ำำ��ได้้อย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้�เครืืองมืือ
ตรวจวััดภายในถ้ำำ��ที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ก็็จะได้้ถููกนำำ�มาใช้้
ตรวจสอบการเปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงอาจจะนำำ�มาใช้้เพื่่�อการ
เตืือนภััยได้้เช่่นเดีียวกััน โดยความปลอดภััยภายในถ้ำำ��ควร
ประกอบด้้วย

ข้้อมููลด้า้ นความปลอดภััย เช่่น ปริิมาณการไหลของน้ำำ��
ระดัับออกซิิเจน สามารถที่่�จะติิดตามได้้จากเครื่่�องมืือวััด
ที่่�ติิดตั้้�งไป แต่่จะต้้องตั้้�งค่่า Threshold เพื่่�อเตืือนภััย
ทั้้�งนี้้�จำำ�เป็็นต้้องมีีการสร้้างแบบจำำ�ลองในเรื่่�องนั้้�น ๆ และ
สมมุุติิกรณีีวิิกฤตเพื่่�อหาค่่าตััวแปรที่่�จะใช้้ในการเตืือนภััย
เช่่น การคาดการณ์์ความสููงของน้ำำ��ที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นภายในถ้ำำ��
จาก Inflow และ Outflow ของน้ำำ��ภายในถ้ำำ�� (รููปที่่� 3) และ
ตามจุุดตรวจวััดต่่าง ๆ หรืือแบบจำำ�ลองเพื่่�อคาดการณ์์
ปริิมาณออกซิิเจนที่่จ� ะเหลืือในช่่วงเวลา 24 ชั่่ว� โมงข้้างหน้้า
โดยพิิจารณาการเติิมออกซิิเจนเข้้าไปในระบบปิิดจาก
การไหลของน้ำำ��เข้้าไปในถ้ำำ��หรืือการไหลเวีียนของอากาศ
เป็็นต้้น โดยสรุุปแล้้ว เราไม่่สามารถที่่จ� ะแค่่ติดิ ตามตััวแปร
แต่่เราต้้องสามารถที่่�จะสร้้างแบบจำำ�ลองตามสภาพทาง
กายภาพของถ้ำำ��นั้้�น ๆ เพื่่�อคาดการณ์์สถานการณ์์วิิกฤต
ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� และเตืือนภััยล่่วงหน้้า โดยทั้้�งหมดนี้้�จะต้้องทำำ�เป็็น
Pre-process เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ค่่ าชุุ ดตัั ว แปรที่่�จ ะต้้ อ งพร้้ อ ม
ที่่�จะเตืือนภััยในสถานการณ์์อัันไม่่พึึงประสงค์์ต่่าง ๆ

การบริหารจัดการ

2. ระบบการเตืือนภััย
สำำ�หรัับการเตืือนภััยนั้้�น สามารถทำำ�ได้้อย่่างน้้อยสอง
รููปแบบ คืือ ระบบการเตืือนภััยล่่วงหน้้า และระบบการ
เตืือนภััยฉุุกเฉิิน โดยการเตืือนภััยล่่วงหน้้านั้้�นมาจากการ
คาดการณ์์จากแบบจำำ�ลองร่่วมกัับประสบการณ์์ของผู้้�ดููแลถ้ำำ��
เพื่่�อทำำ�การแจ้้งปิิด-เปิิดถ้ำำ��อย่่างเหมาะสม สำำ�หรัับการ

เตืือนภััยฉุุกเฉิิน จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงแบบ
ฉัับพลััน เช่่น มีีฝนตกหนัักที่่ไ� ม่่ได้้คาดการณ์์ ดัังเช่่นในกรณีี
ของเยาวชนที่่�ติิดถ้ำำ��หลวงฯ โดยในกรณีีนี้้�สามารถสร้้าง
ระบบเสมืือนผู้้�เชี่่ย� วชาญในการติิดตามตััวแปร และตััดสินิ ใจ
เตืือนภััยอััตโนมััติิ ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีีระบบเตืือนภััยอััตโนมััติิ
รองรัับภายในถ้ำำ�� ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นระบบแสงหรืือเสีียงเพื่่อ� อพยพคน
ออกจากถ้ำำ��ให้้เร็็วที่่�สุุด (รููปที่่� 4)

รูปที่ ๔
่ วชาญ เพื่ อการเตือนภัยหรือปฏิบต
ตัวอย่างระบบตัดสินใจเสมือนผู้เชีย
ั ิการอัตโนมัติ (Rossi, Caffi and Salinari, 2012)
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3. ระบบการเติิมอากาศและแสงสว่่างในสภาวะ
ฉุุกเฉิิน
การวางท่่อเพื่่�อเติิมและระบายอากาศในกรณีีฉุุกเฉิิน
เพื่่�อเติิมอากาศบริิสุุทธิ์์�และไล่่อากาศพิิษออก (รููปที่่� 5) ท่่อ
และระบบปั๊๊�มอััดอากาศจะต้้องถููกออกแบบให้้เข้้ากัับสภาพ
ของถ้ำำ��แต่่ละถ้ำำ�� โดยจะต้้องมีีอััตราการไหลของอากาศ
ที่่สั� ัมพัันธ์์กัับปริิมาณและระยะทางการไหลของถ้ำำ�� อย่่างไร
ก็็ตาม ประเด็็นที่่ค� วรคำำ�นึึงถึึงเป็็นอัันดัับแรกคืือ ขนาดของท่่อ
ที่่�จะไม่่ทำ�ำ ให้้ลัักษณะความสวยงามของถ้ำำ��เปลี่่�ยนแปลงไป
ทั้้�งนี้้�เป็็นไปได้้ที่่�จะออกแบบระบบดัังกล่่าวโดยอาศััยช่่อง
หรืือปล่่องภายในตััวถ้ำำ�� แทนที่่�จะผ่่านเข้้าทางปากถ้ำำ��เพีียง
อย่่างเดีียว
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4.	ทางเข้้าออกฉุุกเฉิิน
ถ้ำำ��ส่่วนใหญ่่มีีทางเข้้าออกตามธรรมชาติิทางเดีียว
ซึ่่ง� โดยธรรมชาติินั้้น� ก็็จะมีคี วามเสี่่ย� งเรื่่อ� งความปลอดภััยเป็็น
พื้้�นฐาน จากบทเรีียนเยาวชนติิดถ้ำำ��และอีีกหลายเหตุุการณ์์
ทำำ�นองเดีียวกััน ทำำ�ให้้อาจจะมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องหา
ทางเข้้าออกฉุุกเฉิินเพื่่อ� สำำ�รองไว้้ โดยช่่องทางตามธรรมชาติิ
ที่่�สามารถหาได้้จะดีีที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม คงไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย
ที่่�จะหาได้้โดยง่่าย การตั้้�งนโยบายว่่า ถ้ำำ��นั้้�นควรจะมีี
ทางเข้้าออกฉุุกเฉิินหรืือไม่่นั้้�น จึึงเป็็นประเด็็นจำำ�เป็็นที่่�ต้้อง
ดููความเป็็นไปได้้ เพราะหากเป็็นนโยบาย การใช้้เทคโนโลยีี
ในการ “เจาะถ้ำำ��” ก็็อาจจะจำำ�เป็็น ซึ่่�งจะต้้องพิิจารณา
ผลกระทบต่่าง ๆ ให้้รอบด้้าน

รูปที่ ๕
ระบบหมุนเวียนอากาศภายในถ้ำ� (Tremaine, N Froelich and Wang, 2011)

การบริหารจัดการ

5. ระบบติิดตามตััวผู้้�เข้้าไปในถ้ำำ��
ระบบการตรวจวััดและติิดตามด้้วย CCTV ในปััจจุุบันั
ไม่่ใช่่เรื่่อ� งยากอีีกต่่อไป ทั้้�งนี้้�ต้อ้ งมีีระบบไฟฟ้้าและระบบส่่ง
สััญญาณรองรัับ นอกจากนั้้�น การใช้้ระบบ Tracking Tag
สำำ�หรัับผู้้�เข้้าไปในถ้ำำ��ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือก เพื่่อ� ให้้สามารถ
ติิดตามผู้้�ที่่�เข้้าไปในถ้ำำ��ได้้ในกรณีีฉุุกเฉิิน (รููปที่่� 6)
รููปที่่� 6
Tracking Tag
รููปที่่� 7
ตััวอย่่าง Virtual Reality

แผนเผชิิญเหตุุ
ระบบต่่าง ๆ ที่่�ได้้กล่่าวมาจะไร้้ประโยชน์์ หากไม่่มีีการซ้้อมแผนเผชิิญเหตุุ ทั้้�งการตรวจจัับสถานการณ์์ ความอัันตราย
การตััดสิินใจ การเตืือนภััย การอพยพ และการค้้นหา การซ้้อมนั้้�นควรจะทำำ�การซ้้อมจริิงและยัังสามารถซ้้อมเสมืือนจริิง
ด้้วยระบบ Virtual Reality ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากเราสามารถ Scan ถ้ำำ��เป็็นสามมิิติิ เป็็นข้้อมููลดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� Virtual Reality
ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในการให้้ประสบการณ์์กัับผู้้�ใช้้ เพื่่�อให้้ได้้ความรู้้�สึึกและวิิธีีการปฏิิบััติิตััวได้้อย่่างถููกต้้อง เมื่่�อต้้องเผชิิญเหตุุ
(รููปที่่� 7)
เทคโนโลยีความปลอดภัยภายในถ้ำ�
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การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น
นายณรงค์์ฤทธิ์์� ทุ่่�งปรืือ
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ความเป็็นมาและการค้้นพบ
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน (Tham Le Stegodon) (ถ้ำำ��วัังกล้้วย)
เป็็นถ้ำำ��อยู่่�ในเทืือกเขาหิินปููนที่่�ทอดยาว มีีลัักษณะคล้้าย
อุุโมงค์์ใต้้ภููเขา ภายในถ้ำำ��คดเคี้้�ยว มีีระยะทางจากปากถ้ำำ��
จนถึึงทางออก ประมาณ 3.389 กิิโลเมตร สิ่่�งที่่�โดดเด่่น
ของถ้ำำ��แห่่งนี้้� ที่่สำ� ำ�คััญคืือ การพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของช้้าง
และแรดสมััยไพลสโตซีีน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งช้้างสกุุล
สเตโกดอน ซึ่่� ง เป็็ น ที่่� มา ของการเรีี ย กชื่่� อ ถ้ำำ�� แห่่ ง นี้้� ว่่ า
“ถ้ำำ��เล สเตโกดอน” ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ดังั กล่่าวเป็็นซากกระดููก
ขากรรไกรพร้้อมฟัันกรามซี่่�ที่่� ๒ และ ๓ ด้้านล่่างขวาของ
ช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์ เชื่่�อกัันว่่า การพบเจอฟัันกรามช้้างสกุุล
สเตโกดอน เป็็นจุุดกำ�ำ เนิิดเรื่่�องราวการศึึกษาค้้นคว้้า
ทางธรณีีวิิทยาในจัังหวััดสตููล โดยใช้้การบููรณาการทุุกภาคส่่วน
ทุุกฝ่่ายต่่างก็็เห็็นประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับท้้องถิ่่�นและ
ประเทศชาติิ ร่่ ว มกัั น อาทิิ หน่่ ว ยงานในจัั ง หวัั ด สตูู ล
กรมทรััพยากรธรณีี สถาบัันวิิจััยไม้้กลายเป็็นหิิน กระทรวง
การท่่องเที่่ย� วและกีีฬา กรมการท่่องเที่่ย� ว การท่่องเที่่ย� วแห่่ง
ประเทศไทย (ททท.) และภาคส่่วนจากชุุมชนท้้องถิ่่�นในเขต
อุุทยานธรณีีสตููล จนเกิิดการจััดตั้้�งอุุทยานธรณีีสตููลขึ้้�น
เพื่่�อผลัักดัันให้้เป็็นสมาชิิกอุุทยานธรณีีโลกสตููล
ประวััติิความเป็็นมา จากจุุดเริ่่�มต้้นเมื่่�อช่่วงเดืือน
เมษายน พ.ศ. 2551 ชาวบ้้านกลุ่่�มหนึ่่�ง (5 คน) นำำ�โดย
นาย “ยุุทธนัันท์์ แก้้วพิิทักั ษ์์” ได้้เข้้าไปดำำ�น้ำำ��หากุ้้�งก้้ามกราม
ใน “ถ้ำำ��วัังกล้้วย” ที่่ตั้้� �งอยู่่�ในเขตบ้้านคีีรีีวง ตำำ�บลทุ่่�งหว้้า
อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล แล้้วพวกเขาบัังเอิิญได้้ไปพบกัับ
ฟอสซิิลหรือื ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ชิ้้น� หนึ่่�ง มีีลัักษณะเป็็นสีีน้ำำ��ตาลไหม้้
น้ำำ�� หนัั ก ประมาณ 5.3 กก. ยาวประมาณ 44 ซม.
สูู ง ประมาณ 16 ซม. ซึ่่� ง ตอนนั้้� น ยัั ง ไม่่ รู้้�ว่่ ามัั น คืือ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์อะไร และมีีความสำำ�คััญอย่่างไร
กระทั่่� ง เมื่่� อ นำำ� ซากดึึ ก ดำำ� บรรพ์์ ดัั ง กล่่ า วมาผ่่ า น
กระบวนการต่่าง ๆ ก่่อนนำำ�ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจสอบ พบว่่า
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ชิ้้�นนี้้�เป็็นฟัันกรามของช้้าง “สเตโกดอน”
ที่่�มีีชีีวิิตอยู่่�ในสมััยไมโอซีีนตอนปลายถึึงสมััยไพลสโตซีีน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น

ตอนต้้นมีีอายุุประมาณ 1.8 ล้้านปีีมาแล้้ว เป็็นช้้างรุ่่�นที่่� 6
ในวิิ วัั ฒ นาการของสัั ต ว์์ ต ระกูู ลช้้ า งที่่� มีี อ ายุุ เ ก่่ า แก่่ ก ว่่ า
ช้้าง “แมมมอธ” ซึ่่�งเป็็นช้้างรุ่่�นที่่� 8 มีีอายุุราว 20,000
ปีีก่อ่ น การพบครั้้ง� นี้้�เป็็นอีีกหนึ่่�งการค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ของไทย ซึ่่ง� หลัังจากนี้้�ทางเจ้้าของพื้้�นที่่� นำำ�โดย นายณรงค์์ฤทธิ์์�
ทุ่่�งปรืือ หรืือ “นายกโอเล่่” นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
ทุ่่�งหว้้า ที่่�เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของซากดึึกดำำ�บรรพ์์
ดัังกล่่าว ได้้นำำ�ทีีมคณะอาจารย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และทีีมวิิจััย
เข้้าทำ�ำ การศึึกษาพร้้อมกัับชาวบ้้าน เพื่่�อพััฒนาถ้ำำ��วัังกล้้วย
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� ว พร้้อมกัับเรีียกขานถ้ำำ��แห่่งนี้้�เสีียใหม่่
ว่่า “ถ้ำำ�� เล สเตโกดอน” ตามลัักษณะของถ้ำำ��ที่่มี� ธี ารน้ำำ��ไหลผ่่าน
ผนวกกัับชื่่�อของซากดึึกดำำ�บรรพ์์กรามช้้างสเตโกดอนที่่พ� บ
ในถ้ำำ��แห่่งนี้้�
ปััจจุุบัันถ้ำำ��เล สเตโกดอน ถืือเป็็นหนึ่่�งในสถานที่่�
ท่่องเที่่�ย วที่่�ขึ้้�นชื่่�อของจััง หวััดสตููล การเข้้า ไปเที่่�ย วใน
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน นัักท่่องเที่่�ยวต้้องนั่่�งเรืือคายััคเข้้าไป
ซึ่่�งภายในนั้้�น ดููงดงามไปด้้วยหิินงอกหิินย้้อยที่่�สวยงาม
หลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็็นหิินงอกหิินย้้อยตามเพดานถ้ำำ��
ผนัังถ้ำำ�� หิินประกายเพชร ซึ่่�งเป็็นหิินที่่�มีีสายน้ำำ��ไหลผ่่าน
ดููคล้้ายม่่านน้ำำ��ตกเล็็ก ๆ ภายในถ้ำำ�� เสาหิิน หิินรููปหลอด และ
ทำำ�นบหิิน (ถ้ำำ��เล สเตโกดอน เป็็น “ถ้ำำ�� เป็็น” นัักท่่องเที่่�ยว
ห้้ามไปแตะ จัับ สััมผัสั หิินงอกหิินย้้อยที่่กำ� �ำ ลัังเติิบโตภายในถ้ำำ��
อย่่างเด็็ดขาด!!!)
ต่่อมามีีการสร้้าง “ศููนย์วั์ ฒ
ั นธรรมเฉลิิมราช พิิพิธิ ภััณฑ์์
ช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์ทุ่่�งหว้้า” ขึ้้น� ณ ที่่ว่� า่ การอำำ�เภอทุ่่�งหว้้า เพื่่อ�
เป็็นสถานที่่�เก็็บรัักษาซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบในท้้องที่่�อำ�ำ เภอ
ทุ่่�งหว้้า พร้้อมทั้้�งเปิิดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�สนใจ
ได้้เข้้าไปเที่่�ยวชม ภายในพิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้�มีีการจััดแสดง
สิ่่�งน่่าสนใจต่่าง ๆ อาทิิ นิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ
ในหลวงรััชกาลที่่� ๙ ประวััติิความเป็็นมาของอำำ�เภอทุ่่�งหว้้า
ซากขวานหิินของมนุุษย์์โบราณ พร้้อมทั้้�งมีีการจััดแสดง
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ต่่าง ๆ ที่่�ค้้นพบในจัังหวััดสตููลให้้ชมกััน
นำำ�โดยไฮไลท์์คืือ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์กรามช้้างสเตโกดอน และ
ซากกระดููกและฟัันของแรดโบราณ
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ทางออก

ทางเข้้า

ทางเข้้า

การบริหารจัดการ

ภาพซ้าย แผนที่ภูมิประเทศ
เขาวั ง กล้ ว ย และเส้ น ทาง
ในถ้ำ � เล สเตโกดอน (เส้ น
สีแดง) จากด้านแผ่นดินลอดใต้
เขาวังกล้วยไปทะลุปา่ ชายเลน
ริมชายฝั่งทะเล
ภาพขวา ทัศนียภาพในถ้ำ�

แหล่่งท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��เล สเตโกดอน
ลัักษณะเด่่น เป็็นแหล่่งที่่มี� ีลัักษณะธรณีีสััณฐานประเภทถ้ำำ��
ที่่�สวยงามและมีีความยาวมาก ที่่�สำ�ำ คััญที่่�สุุดเป็็นแหล่่งที่่�
พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของช้้างสเตโกดอนที่่เ� ดียี วในจัังหวััดสตููล
ลัักษณะทางธรณีีวิิทยา เป็็นถ้ำำ��หิินปููนที่่มี� คี วามโดดเด่่น
ทางด้้านธรณีีวิิทยา คืือเป็็นถ้ำำ��ธารลอด (Stream Cave)
ที่่�มีีความยาวมากไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 กิิโลเมตร ภายในถ้ำำ��ยัังคง
มีีการก่่อตััวของหิินงอกหิินย้้อยที่่มี� ีลัักษณะสวยงามแปลกตา
มากมาย อาทิิ หลอดหิินย้้อย หิินปููนฉาบ และม่่านหิินย้้อย
เป็็นต้้น จึึงถืือได้้ว่่าถ้ำำ��เลฯ แห่่งนี้้�เป็็น ถ้ำำ��เป็็น (Live Cave)
และที่่� สำ�ำ คัั ญ มีี ก ารค้้ น พบซากดึึ ก ดำำ� บรรพ์์ ข องสัั ต ว์์ มีี
กระดููกสัันหลัังจำำ�นวนมากบริิเวณพื้้�นลำำ�ธารในบางช่่วง
ความยาวของถ้ำำ�� เช่่น พบขากรรไกรพร้้อมฟัันกรามล่่างของ
ช้้างโบราณสเตโกดอน อายุุประมาณ 1.8 ล้้านปีี ถึึง
10,000 ปีีก่อ่ น แผ่่นฟัันกรามของช้้างโบราณสกุุลเดียี วกััน
กัับช้้างปััจจุุบััน กรามแรดโบราณ และเขากวาง เป็็นต้้น
ถืือได้้ว่่าเป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีความโดดเด่่นทั้้�งทางด้้านธรณีีสััณฐาน
และด้้านซากดึึกดำำ�บรรพ์์เป็็นอย่่างมาก นอกจากนี้้�ยังั เป็็นถ้ำำ��
ที่่พ� บซากดึึกดำำ�บรรพ์์ 2 ประเภท คืือ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบ
ในตะกอนที่่�น้ำำ��พััดพามา ได้้แก่่ กระดููกของซากดึึกดำำ�บรรพ์์
สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม สกุุลช้้าง สกุุลแรด และวงศ์์วััวควาย
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น

และซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบในหิินปููนที่่�เป็็นตััวถ้ำำ�� เช่่น ฝัังอยู่่�
ในผนัังถ้ำำ�� ได้้แก่่ นอติิลอย ซึ่่ง� เป็็นสััตว์์ทะเลดึึกดำำ�บรรพ์์ที่มี่� อี ายุุ
ยุุคออร์์โดวิิเชีียน ซึ่่ง� ซากของสััตว์์จำำ�พวกนี้้�สะสมตััวพร้้อมกัับ
ชั้้น� หิินปููนที่่ต่� อ่ มากระบวนการกร่่อนทำำ�ให้้เกิิดเป็็นถ้ำำ��หิินปููน
การเที่่ย� วชมถ้ำำ��เล สเตโกดอน ต้้องนั่่�งเรืือคายััคเข้้าจาก
ปากถ้ำำ��ด้้านที่่อ� ยู่่�บนฝั่่�ง พายเรืือคดเคี้้�ยวชมหิินงอก หิินย้้อย
ไปตามทางเป็็นเวลาประมาณชั่่�วโมงครึ่่�ง เมื่่�อออกจากถ้ำำ��
นัักท่่องเที่่ย� วจะได้้สัมผั
ั สั กัับป่่าชายเลนใช้้เวลาราว 30 นาทีี
แล้้วต่่อเรืือยนต์์ไปขึ้้�นบกที่่ท่� า่ เรืือบ้้านท่่าอ้อ้ ย ด้้วยระยะทาง
ประมาณ 4 กม. แม้้ว่่าการเข้้าชมถ้ำำ��เลฯ นี้้�จะสามารถทำำ�ได้้
ตลอดฤดููกาล แต่่เนื่่�องจากน้ำำ��ในถ้ำำ��ได้้รัับอิิทธิิพลจากน้ำำ��ใน
ลำำ�ธารและน้ำำ��ทะเลขึ้้�นลงเป็็นประจำำ�ทุุกวััน ประกอบกัับ
การท่่องเที่่�ยวภายในถ้ำำ��จะต้้องพายเรืือลอดถ้ำำ�� ดัังนั้้�นจึึง
ต้้องพิิจารณาระดัับน้ำำ��ในถ้ำำ��แต่่ละวัันด้้วย และจะต้้องติิดต่อ่
นััดหมายกัับเจ้้าหน้า้ ที่่ข� ององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้า
ล่่วงหน้้า เนื่่อ� งจากอุุทยานธรณีสี ตููลจะเน้้นการท่่องเที่่ย� วเพื่่อ�
การเรีียนรู้้� นัักท่่องเที่่ย� วสามารถชมพิิพิธิ ภััณฑ์์ทางธรณีีวิิทยา
ก่่อนเข้้าถ้ำำ��ได้้ ขณะเดีียวกัันจะมีีมาตรการความปลอดภััยที่่�
เข้้มงวด และจำำ�กััดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� ว โดยเน้้นการท่่องเที่่ย� ว
เชิิงคุุณภาพเพื่่อ� รัักษาทรััพยากรธรรมชาติิให้้คงอยู่่�ตลอดไป
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พบอะไรในถ้ำำ��เล สเตโกดอน
ภาพถ่่ายหน้้าตัดั ของโถงถ้ำำ�� หลัักตามเส้้นทางท่่องเที่่ย� ว
ในบริิเวณต่่าง ๆ ภายในถ้ำำ�� เริ่่�มจากทางเข้้าถ้ำำ��ไปตลอด
จนถึึงทางออก ชื่่อ� สถานที่่� เช่่น คอหอยช้้าง นางฟ้้า และหััวใจ
ที่่�ปลายอุุโมงค์์ เป็็นชื่่�อสถานที่่�เรีียกกัันในกลุ่่�มพายเรืือ
หน้้ าตัั ด ของโถงถ้ำำ�� ส่่ ว นมากมีีลัั ก ษณะเป็็ น ทรงรีี โ ดย
ด้้านเพดานถ้ำำ��จะราบขนานไปกัับระดัับน้ำำ�� ลัักษณะดัังกล่่าว
เกิิดจากการไหลเต็็มอุโุ มงค์์ของน้ำำ��ใต้้ดินิ ในอดีีต และต่่อมา
ระดัับน้ำำ��ลดลงอยู่่�ในระดัับปััจจุบัุ นั ที่่มาข้
� อ้ มููล: คู่่�มืือผู้้�เล่่าเรื่่อ� ง
ธรณีีถ้ำำ��เล สเตโกดอน ฉบัับหิินประดัับถ้ำำ�� อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า
จัังหวััดสตููล
ประติิมากรรมถ้ำำ��ภายในถ้ำำ��เล สเตโกดอน แบ่่งได้้เป็็น
2 กลุ่่�มหลัักคืือ หิินน้ำำ��หยด และหิินน้ำำ��ไหล หิินน้ำำ��หยดเป็็น

ประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�เกิิดจากการหยดของน้ำำ�� แบ่่งย่่อยเป็็น
หลอดกาแฟหรืือหลอดโซดา หิินย้้อย หิินงอก ม่่านหิินย้้อย
โล่่หินิ และเสาหิิน หิินน้ำำ��ไหล เป็็นประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่เ� กิิดจาก
การที่่�น้ำ��ำ ใต้้ดิินซึึมไหลเข้้าไปในถ้ำำ�� แบ่่งเป็็นหิินน้ำำ��ไหล
และทำำ�นบหิินปููน
ประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�พบภายในถ้ำำ��เลฯ พบว่่า บางแห่่ง
มีีการเกิิดหิินน้ำำ��หยดและหิินน้ำำ��ไหลผสมกัันอยู่่� จุุดที่่น่� า่ สนใจ
เช่่น “คอหอยช้้าง” ด้้านบนสุุดจะเป็็นทำำ�นบหิินปููนขนาดเล็็ก
จำำ�นวนมาก ส่่วนด้้านข้้างจะเป็็นหิินน้ำำ��ไหล หรืือบริิเวณ
นางฟ้้า ซึ่่�งผมของนางฟ้้าเป็็นหิินน้ำำ��ไหลแต่่ส่่วนปลายเป็็น
หิินน้ำำ��หยด (เฉพาะส่่วนที่่�เป็็นปลายผม) ที่่มาข้
� ้อมููล: คู่่�มืือ
ผู้้�เล่่าเรื่่�องธรณีีถ้ำำ��เล สเตโกดอน ฉบัับหิินประดัับถ้ำำ�� อำำ�เภอ
ทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล

Lestegodon Cave Hall The Cave Hall Formed by Water Pressure

การบริหารจัดการ

การเกิิดถ้ำำ��เล สเตโกดอน
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน เป็็นถ้ำำ��หิินปููนที่่�เกิิดจากการกร่่อน
ละลายเนื้้�อหิินปููนอย่่างช้้าๆ โดยน้ำำ��ที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรดอ่่อนที่่�
ถููกกัักขัังอยู่่�ตามรอยแตกของเนื้้�อหิิน จนเกิิดช่่อง เกิิดโพรงขึ้้น�
และเมื่่�อโพรงขยายขนาดจนกว้้างใหญ่่ก็็จะกลายเป็็นถ้ำำ��ขึ้้�น
ดัังภาพกำำ�เนิิดถ้ำำ��หิินปููนและภููมิิประเทศแบบคาสต์์
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ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ที่่�ค้้นพบ
ในถ้ำำ�� เล สเตโกดอน
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่พ่� บภายในถ้ำำ��เล สเตโกดอน ประกอบ
ไปด้้วยสััตว์์ดึึกดำำ�บรรพ์์ 4 กลุ่่�มหลััก ๆ ด้้วยกััน คืือ กลุ่่�ม
สััตว์์งวง กลุ่่�มแรด กลุ่่�มสััตว์์วงศ์์วัวั ควาย และกลุ่่�มกวาง ดัังนี้้�

ซ้้าย
เศษฟัันของช้้างเอลิิฟา
(เศษฟัันกรามที่่�แตกหััก)

ซากฟันช้างสเตโกดอน (ด้านข้างติดแก้ม)

ฟันแรดดึกดำ�บรรพ์
(ฟันกรามบนขวา)

ขวา
เขากวางดึึกดำำ�บรรพ์์
(เศษเขาซ้้ายที่่�แตกหััก)

ฟันควายดึกดำ�บรรพ์
(เศษชิ้นส่วนฟันกรามบน)

ซากดึกดำ�บรรพ์
กรามเลียงผาด้านติดลิ้น

การบริหารจัดการ

จากการสำำ�รวจและการนำำ�เข้้าข้อ้ มููล ในการวิิเคราะห์์ผังั
ของโถงถ้ำำ��ด้้วยโปรแกรม Leapfrog โดยเฉพาะโถงถ้ำำ��ที่่พ� บ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์เป็็นจำำ�นวนมากนั้้�น ทำำ�ให้้สามารถแยกโถงถ้ำำ��
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ได้้เป็็น 5 โถงด้้วยกััน นอกจากนั้้�นยัังสามารถ
ปรัับแก้้ผัังถ้ำำ��ที่่�ระบุุตำำ�แหน่่งของซากดึึกดำำ�บรรพ์์จากการ
สำำ�รวจตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 - 2555 ของจรููญ ด้้วงกระยอม
และคณะ ซึ่่�งได้้ตำำ�แหน่่งซากดึึกดำำ�บรรพ์์ใกล้้เคีียงกัับ
ตำำ�แหน่่งจริิงมากที่่�สุุด

� าข้้อมููล:
ที่่ม
ดร.จรููญ ด้้วงกระยอม และคณะ
มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครราชสีีมา
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเปิิดศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กเทศบาลตำำ�บลทุ่่�งหว้้า
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงงาน
ที่่จั� งั หวััดสตููลบ่อ่ ยครั้้ง� ครั้้ง� ที่่มี� คี วามสำำ�คััญคืือ เมื่่อ� วัันจัันทร์์ที่่�
๒ มีนี าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระองค์์ได้้เสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินโดยรถยนต์์พระที่่�นั่่�งไปทรงเปิิดศููนย์์พััฒนา
เด็็กเล็็กเทศบาลตำำ�บลทุ่่�งหว้้า อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล
ในครั้้ง� นั้้�น องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้าได้้จัดนิ
ั ทิ รรศการ
แสดงซากช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์ และนายณรงค์์ฤทธิ์์� ทุ่่�งปรืือ
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้า ได้้กราบบัังคมทููล
ถวายรายงานในการค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ อายุุ 1.8
ล้้านปีีก่อ่ น สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี สนพระราชหฤทััยเยี่่ย� มชม
และตรััสว่่า เก็็บอนุุรักั ษ์์ให้้ลูกู หลานได้้ศึกึ ษาเรีียนรู้้� และนี่่คืื� อ
ที่่�มาของการก่่อสร้้าง ศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราช พิิพิิธภััณฑ์์
ช้้างดึึกดำำ�บรรพ์์ทุ่่�งหว้้า ขึ้้�นมา เพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวให้้กัับคนทั้้�งในและต่่างประเทศในเวลา
ต่่อมา และเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการก่่อตั้้�งอุุทยานธรณีีสตููล
(Satun Geopark) เพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรและท่่องเที่่ย� ว
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่ง� ในเวลาต่่อมาได้้มีกี ารผลัักดัันจนเป็็นอุุทยาน
ธรณีีโลกสตููลในปีี พ.ศ. 2561

ที่มาข้อมูล: ดร.จรูญด้วง กระยอม และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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สภาพพื้้� นที่่�ของถ้ำำ��เล สเตโกดอน
และการใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่ถ้ำ� ำ��เล สเตโกดอน เป็็นถ้ำำ��ธารน้ำำ��ลอด อยู่่�ในเทืือกเขา
หิินปููนชื่่�อ เขาวัังกล้้วย มีีทางต่่อเชื่่�อมระหว่่างเขตป่่าสงวน
แห่่งชาติิ ซึ่่�งอยู่่�บนฝั่่�งกัับป่่าสงวนแห่่งชาติิป่่าเลน ซึ่่�งอยู่่�ใน
ป่่าชายเลนทางออกสู่่�ทะเล โดยปากทางเข้้าถ้ำำ��และบริิเวณ
ในตััวถ้ำำ��จะอยู่่�ในเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิ
จุุดเด่่นของถ้ำำ��เล สเตโกดอน คืือ เป็็นถ้ำำ��ที่่�เกิิดจาก
ภููเขาหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน อายุุกว่่า 450 ล้้านปีีก่่อน
ภายในถ้ำำ��มีรี ะดัับน้ำำ��ทะเลขึ้้�นลง ความยาวของถ้ำำ�� 3.45 กม.
ภายในถ้ำำ��มีีหิินงอกหิินย้้อยที่่�ยัังมีีการก่่อตััวหรืือเรีียกว่่า
มีีการเกิิดอยู่่�ตลอดเวลา เป็็นถ้ำำ��ที่่�พบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ 2
ประเภท คืือ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่่�พบในตะกอนที่่�น้ำ��ำ พััดพา
มาสะสมอยู่่�ตามลำำ�ธาร มีีอายุุไม่่แก่่กว่่า 1.8 ล้้านปีี และ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ที่พ่� บในหิินปููนที่่เ� ป็็นตััวถ้ำำ�� ซึ่่ง� มีอี ายุุเดียี วกัับ
หิินปููน คืือประมาณ 450 ล้้านปีี

ยั่่ง� ยืืน ได้้จัดตั้้
ั ง� กลุ่่�มท่่องเที่่ย� ว วิิสาหกิิจพายเรืือคายััคถ้ำำ��เลฯ
ขึ้้น� มา มีีชาวบ้้านมารวมกลุ่่�มกัันประมาณ 65 คน มีีการแบ่่งหน้้าที่่�
การทำำ�งานภายในกลุ่่�ม และทุุกคนเป็็นสต๊๊าฟ พายเรืือให้้แก่่
นัักท่่องเที่่ย� ว พร้้อมกัับบรรยายสภาพภายในถ้ำำ�� การเกิิดถ้ำำ��
ทางธรณีี การค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ และระบบนิิเวศภายใน
และภายนอกถ้ำำ�� โดยมีีการอบรมให้้ความรู้้�จากหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นกรมทรััพยากรธรณีี กรมการท่่องเที่่�ยว
มหาวิิทยาลััย วิิทยาลััยชุุมชนสตููล ฯลฯ

การจััดการแหล่่งท่่องเที่่ย� วถ้ำำ��เล สเตโกดอน องค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้าได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญในการจััดการให้้
แหล่่งถ้ำำ��เล สเตโกดอน เป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� ว จึึงเริ่่มดำ
� �ำ เนิินการ
ให้้ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมและบริิหารจััดการโดยชุุมชนเอง
มีอี งค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้าเป็็นพี่่เ� ลี้้�ยง ได้้บูรู ณาการ
ของบประมาณจากจัังหวััดและหน่่วยงานอื่่น� ๆ มาพััฒนาพื้้�นที่่�
เปิิดเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ เพื่่�อส่่งเสริิมอาชีีพและ
การอนุุรักั ษ์์ทรัพั ยากรในท้้องถิ่่�นของตััวเอง ให้้ใช้้ประโยชน์์ได้้

การจััดเส้้นทางท่่องเที่่ย� วมีเี ส้้นทางดัังนี้้� นััดนักั ท่่องเที่่ย� ว
ให้้มาพร้้อมกัันที่่�ศููนย์์วััฒนธรรมเฉลิิมราช พิิพิิธภััณฑ์์ช้้าง
ดึึกดำำ�บรรพ์์ทุ่่�งหว้้า เพื่่�อเริ่่�มต้้นโปรแกรมล่่องเรืือ ก่่อน
ออกเดิินทางไปถ้ำำ��เลฯ นำำ�นัักท่่องเที่่�ยวชมพิิพิิธภััณฑ์์ช้้าง
ดึึกดำำ�บรรพ์์ และศููนย์์เรีียนรู้้�อุุทยานธรณีีโลกสตููล โดยมีี
ไกด์์ท้อ้ งถิ่่�นบรรยาย เสร็็จแล้้วนำำ�นัักท่่องเที่่ย� วขึ้้น� รถสี่่ล้� อ้ ไม้้
โบราณไปยัังถ้ำำ��เลฯ การเดิินทางใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี
ก็็ถึงึ บริิเวณหน้้าถ้ำำ�� จากนั้้�นฟัังบรรยายเรื่่อ� งราวของถ้ำำ�� แห่่งนี้้�
พร้้อมทั้้�งใส่่เสื้้�อชููชีพี หมวก และฟัังข้้อห้้ามต่า่ ง ๆ เสร็็จแล้้ว

ศูนย์เรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูล

พิ พิ ธภัณฑ์ช้างโบราณ

การบริหารจัดการ

รถสี่ ล้ อ ไม้ โ บราณพาหนะรั บ -ส่ ง และเตรี ย มตั ว
ก่อนลงเรือ ณ ปากถ้ำ� ฝั่งแผ่นดิน

ล่องเรือชมความมหัศจรรย์ของประติมากรรมถ้ำ�

เจ้้ าหน้้ า ที่่� พานั่่� ง เรืื อ คายัั ค พายเรืื อ ไปตามลำำ� ธาร ชม
สิ่่�งมหััศจรรย์์ต่า่ ง ๆ ภายในถ้ำำ��ฯ พร้้อมการบรรยายประกอบ
จากเจ้้าหน้้าที่่� ใช้้เวลาราว 1.30 ชั่่�วโมง ออกจากปากถ้ำำ��
นั่่�งเรืือต่่ออีีก 30 นาทีี ในระหว่่างนี้้�นักั ท่่องเที่่ย� วจะได้้สัมผั
ั สั
กัับป่่าชายเลน แล้้วต่่อเรืือยนต์์เป็็นระยะทางประมาณ 4 กม.
ไปขึ้้� น บกที่่� ท่่ า เทีียบเรืื อ บ้้ า นท่่ าอ้้ อ ย พัั ก ผ่่ อ นอิิ ริิ ย าบถ
รัับประทานอาหารว่่างและเครื่่�องดื่่�มที่่�ทางเจ้้าหน้้าที่่�ได้้
จััดเตรีียมไว้้ให้้ ก่่อนนั่่�งรถไม้้โบราณที่่�มารอรัับ กลัับไปยััง
ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมเฉลิิมราช ซึ่่ง� เป็็นจุุดรวมพล แล้้วจึึงแยกย้้ายกลัับ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น

โปรแกรมการนั่่�งเรืือเที่่�ยวถ้ำำ��เลฯ นี้้� ไม่่เปิิดให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ไปเอง ต้้องมีีการนััดหมาย และมีีเจ้้าหน้้าที่่�พาไป ทั้้�งนี้้�
เพราะข้้อจำำ�กััดของเวลากระแสน้ำำ��ขึ้้�น-น้ำำ��ลงในแต่่ละวัันที่่�
ไม่่เหมืือนกััน และการเที่่ย� วถ้ำำ��เลฯ กำำ�หนดให้้เป็็นการท่่องเที่่ย� ว
เชิิงคุุณภาพ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิให้้คงอยู่่�
ตลอดไป ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีมาตรการความปลอดภััยที่่เ� ข้้มงวด
และจำำ�กััดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
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การบริหารจัดการ

่ วในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำ�นวนนักท่องเทีย
๒๕๖๓

่ วในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายได้จากนักท่องเทีย
๒๕๖๓

รายได้้
ปััจจุุบััน ชุุมชนมีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวล่่องเรืือชม
ถ้ำำ��เล สเตโกดอน เป็็นการก่่อรายได้้ให้้ท้้องถิ่่�นที่่�มีีจำำ�นวน
เพิ่่�มขึ้้�นทุุกๆ ปีี
การจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน
ในส่่วนขององค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้า ปััจจุุบััน
เราดููแลในส่่วนการประสานงานรัับจองจากนัักท่่องเที่่�ยว
โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายท่่องเที่่�ยวของ อบต. เป็็นผู้้�ประสาน
รัับการจองในการเข้้าถ้ำำ��เล สเตโกดอน เพราะการท่่องเที่่ย� วถ้ำำ��
แห่่งนี้้� มีีการกำำ�หนดจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วและวัันเวลาในการ
เข้้าชมวันั ละหนึ่่�งรอบเท่่านั้้น� และแต่่ละรอบก็็ไม่่เกิินจำำ�นวน
65 คน
การเข้้าถ้ำำ��ตามตารางน้ำำ��
• สีีเขีียวเข้้าได้้
• สีีแดงเข้้าไม่่ได้้
• สีีเหลืืองเข้้าได้้น้ำำ��น้้อย

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ำ�เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น

รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
ในการบริิหารจััดการแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิถ้ำำ��เล
สเตโกดอน เราได้้ส่่งถ้ำำ��เล สเตโกดอน เข้้าประเมิินรางวััล
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทย (Thailand Tourism Awards)
ในประเภทแหล่่งท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิ
ซึ่่ง� ได้้รับั การประเมิินให้้ได้้รับั รางวััลกินิ รีีทั้้ง� 3 สมััยติิดต่อ่ กััน
โดยครั้้�งที่่� 10 ในปีี 2558 ครั้้�งที่่� 11 ในปีี 2560 และ
ครั้้�งที่่� 12 ในปีี 2562
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เหตุุการณ์์ 13 หมููป่่าติิดถ้ำำ��
กัับการกู้้�ภััยบัันลืือโลก
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การบริิหารความเสี่่�ยง
ในภาวะวิิกฤตกัับการบััญชาการ
เหตุุการณ์์ค้้นหาผู้้�สููญหาย
ในวนอุุทยานถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ�� นางนอน
ดร.ณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร

จากเหตุุการณ์์ค้้นหาผู้้�สููญหายในวนอุุทยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน หลายท่่านได้้รัับทราบถึึงการปฏิิบััติิ
ภารกิิ จ ในแง่่ มุุ มต่่ า ง ๆ มาแล้้ ว ในบทความนี้้� จ ะนำำ� เสนอในลัั ก ษณะเป็็ น การถ่่ า ยทอดประสบการณ์์
บทบาทของผู้้�นำำ�ที่่� ไ ด้้ บ ริิ ห ารจัั ด การภาวะวิิ ก ฤต โดยอธิิ บ ายสอดแทรกด้้ ว ยหลัั ก วิิ ช าการที่่� นำำ�ม า
ปรัับใช้้ได้้จริิง ทั้้�งการบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต การบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ประสบ
ความสำำ�เร็็จในสภาวะวิิกฤตนี้้�

เหตุุการณ์์เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� ๒๓ มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
ประมาณ ๕ ทุ่่�มเศษ ผมได้้รับั รายงานว่่า มีีเด็็กสููญหายเข้้าไป
ในถ้ำำ�ข
� องวนอุุทยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน ซึ่่�งตอนแรก
ในใจคิิดว่่า เป็็นเหตุุการณ์์ปกติิทั่่�วไป “เด็็กติิดถ้ำำ�� ก็็หา
ทีีมกู้้�ภััยพาเด็็กเหล่่านั้้�นออกมา” แต่่เมื่่�อได้้เดิินทางมาถึึง
จุุดเกิิดเหตุุ ตอนนั้้�นเวลาประมาณตีี ๑ (เป็็นห้้วงคืืนวัันเสาร์์
ที่่� ๒๓ - เช้้าวัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๔) ผมพบว่่านี่่�ไม่่ใช่่เหตุุการณ์์
ปกติิทั่่�วไป แต่่จะเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลกระทบต่่อจัังหวััด
ซึ่่�งหน่่วยปฏิิบััติิในพื้้�นที่่�ไม่่สามารถรัับมืือและแก้้ไขได้้

่ ได้รับรายงานเด็กสูญหายในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เหตุการณ์เมือ

การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตกับการบัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน
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สภาวะวิิกฤต
โดยเหตุุการณ์์เด็็กติิดภายในถ้ำำ�� หลวงฯ เข้้าข่่ายสภาวะ
วิิกฤต (Crisis) ที่่มีี� ผลกระทบขนาดใหญ่่มาก เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับศัักยภาพของพื้้�นที่่� สภาวะวิิกฤตของเหตุุการณ์์ถ้ำำ��หลวง
มาจากปััจจััยเงื่่�อนไข ๔ ปััจจััยหลััก ประกอบด้้วย
1. สภาพกายภาพภายในถ้ำำ��:
เป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีความยาวเป็็นอัันดัับที่่� ๔ ของประเทศ ยาว
ประมาณ ๑๐ กิิโลเมตร ภายในถ้ำำ�� ไม่่มีีแสงสว่่างเลย ถ้ำำ��เป็็น
ถ้ำำ��ธารลอด มีีความคดเคี้้�ยว มีีความซัับซ้้อน (แคบ - กว้้าง,
แยกซ้้าย - ขวา) จุุดวิิกฤตที่่�เราเรีียกว่่า ไซฟ่่อน มีีลัักษณะ
เป็็น V - Shape มีีความลึึก ๕ เมตรและแคบ ไม่่มีีแผนที่่�
การสำำ�รวจที่่�เป็็นทางการมาก่่อน ไม่่สามารถระบุุพิิกััดที่่�
แน่่นอนได้้ว่่าเด็็กติิดที่่พิ� ิกััดใด ถ้ำำ��มีีความมืืด ไม่่มีีแสงสว่่าง

สภาพกายภาพภายในถ้ำ�

2. ปริิมาณน้ำำ��:
น้ำำ��เย็็นจััด ประมาณ ๑๘ - ๒๐ องศาเซลเซีียส หากอยู่่�
ในน้ำำ��เป็็นเวลานานจะเป็็นตะคริิว และจมน้ำำ��ได้้ ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ได้้ร่่วมกัันประเมิินลัักษณะและปริิมาณน้ำำ�� มีีน้ำำ�ท่่วม
�
เต็็ม
พื้้�นที่่�ทั้้�งหมดของถ้ำำ�� ลัักษณะน้ำำ��ขุ่่�น ในวัันแรกของภารกิิจ
มีีปริิมาณน้ำำ��ประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ลบ.ม. ในวัันที่่�ห้้าของ
ภารกิิจ (๒๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๑) ฝนตกหนััก ทำำ�ให้้มีีปริิมาณ
น้ำำ��ในถ้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�นอีีก ๓๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. คำำ�นวณปริิมาณ
น้ำำ�� เข้้าถ้ำำ��เฉลี่่ย� เพิ่่�ม ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลบ.ม./วััน หากเปรีียบ
ให้้เข้้าใจง่่าย ๆ ก็็เสมืือนปริิมาณน้ำำ�ข
� นาดสนามฟุุตบอล
มีีความสููงเท่่ากัับตึึก ๕๐ ชั้้น� ที่่กั� กั ตััวน้อ้ ง ๆ เหล่่านั้้�นนั่่�นเอง

3. ปริิมาณอากาศ (ออกซิิเจน):
อากาศในสภาวะปกติิจะมีีปริิมาณออกซิิเจน ร้้อยละ
๒๐ ในวัันที่่� ๖ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในถ้ำำ��มีีปริิมาณ
ออกซิิเจนเหลืือเพีียงร้้อยละ ๑๕ หากออกซิิเจนลดต่ำำ�� ลง
ถึึงร้้อยละ ๑๔ - ๑๐ จะกระทบต่่อระบบการหายใจ จะมีี
อาการหััวใจเต้้นแรง มึึนงง เคลื่่อ� นไหวช้้าลง หากออกซิิเจน
ต่ำำ�� กว่่าร้้อยละ ๑๒ เลืือดจะเป็็นพิิษ และหากออกซิิเจน
เหลืือเพีียงร้้อยละ ๑๐ เด็็กจะหมดสติิ ในปฏิิบััติิการ แม้้จะ
เติิมออกซิิเจนเข้้าไปภายในถ้ำำ�ด้
� ว้ ยเครื่่อ� งปั๊๊�ม ปริิมาณออกซิิเจน

ก็็ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ ๑๕ เลย และนี่่�คืือเหตุุผลที่่�จะต้้อง
นำำ�ตััวเด็็กออกมาให้้เร็็วที่่�สุุด
4. เวลา:
หากปฏิิบััติิการช้้าไปเพีียง ๑ - ๒ วััน เด็็กอาจจะ
ไม่่รอด จะเห็็นได้้จากเมื่่อ� ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจนำำ�เด็็กคนสุุดท้้ายออก
มาจากถ้ำำ��ได้้สำำ�เร็็จ ซึ่่�งเป็็นเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ของ
วัันที่่� ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ำำ�ก็
� ไ็ หลบ่่าท่่วมถ้ำำ��ในทัันทีี

ลักษณะน้ำ�ภายในถ้ำ�หลวง
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ระดัับสาธารณภััย
และการบััญชาการ
ด้้วยสภาวการณ์์วิกิ ฤต เป็็นเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งแก้้ไขปััญหาโดย
เร่่งด่่วน ต้้องลด/ตััดขั้้�นตอนสายงานบัังคัับบััญชา ระบบ
การทำำ�งาน หรืือระบบการปฏิิบััติิการที่่�เป็็นปกติิประจำำ�วััน
เป็็นสภาวะที่่�ไม่่มีีทางที่่�จะใช้้แผนปกติิและตามหลัักการได้้
เมื่่อ� เกิิดภััยมีีระดัับความรุุนแรง และการจััดการจากเหตุุการณ์์
ดัังกล่่าวแม้้ว่่าจะเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�จำำ�กััด ไม่่ได้้ขยายวงกว้้าง

แต่่ก็็เกิินกว่่าที่่�ระดัับท้้องถิ่่�น/อำำ�เภอ จะควบคุุมดููแลได้้
จึึงได้้มีีการประกาศภััยในระดัับ ๒ โดยมีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
เป็็นผู้้�บััญชาการเหตุุการณ์์ เพื่่อ� ที่่จ� ะสามารถสั่่�งการ ประสาน
ความร่่วมมืือ และขอสนัับสนุุนความช่่วยเหลืือได้้อย่่าง
คล่่องตััวมากยิ่่�งขึ้้�น ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดได้้ประกาศภััยใน
วัันที่่� ๒๔ มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่่ง� เป็็นวัันที่่ส� องของเหตุุการณ์์
และได้้ทำำ�การขอยกเว้้นการบัังคัับใช้้กฎหมายหลายฉบัับที่่�
จำำ�เป็็น โดยขออนุุญาตเท่่าที่่�จำำ�เป็็น ไม่่เป็็นการสร้้างภาระ
ให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิ

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย

จากแผนการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้้แบ่่งระดัับความรุุนแรงของสาธารณภััยแบ่่งเป็็น ๔ ระดัับ
ระดัับ

ผู้้�มีีอำำ�นาจตามกฎหมาย
ควบคุุม สั่่�งการ และบััญชาการ

การจััดการ

๑

สาธารณภััยขนาดเล็็ก

ผู้้�อำำ�นวยการอำำ�เภอ ผู้้�อำำ�นวยการท้้องถิ่่�นและ/หรืือ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�ำ นวยการกรุุงเทพมหานคร

๒

สาธารณภััยขนาดกลาง

ผู้้�อำำ�นวยการจัังหวััด หรืือผู้้�อำำ�นวยการกรุุงเทพมหานคร

๓

สาธารณภััยขนาดใหญ่่

ผู้้�บััญชาการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ
(รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย)

๔

สาธารณภััยร้้ายแรงอย่่างยิ่่�ง

นายกรััฐมนตรีี และรองนายกรััฐมนตรีีที่่�นายกรััฐมนตรีีมอบหมาย

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและผู้มีอ�ำ นาจบัญชาการตามกฎหมาย

การบริิหารความเสี่่�ยง
ในสภาวะวิิกฤต
ในฐานะผู้้�บััญชาการเหตุุการณ์์ ผู้้�นำำ�ในสภาวะนั้้�น
จะต้้องบริิหารจััดการเหตุุการณ์์ในสภาวะวิิกฤต สภาวะที่่�
เต็็มไปด้้วยความเสี่่�ยงด้้วยหลัักการบริิหารความเสี่่�ยง และ
การตััดสิินใจในสภาวะวิิกฤต ซึ่่�งการบริิหารความเสี่่�ยงตาม
หลัักทฤษฎีี แบ่่งเป็็น ๔ ประเภท คืือ
๑. การยอมรัับความเสี่่�ยง (Risk Acceptance)
เป็็นการยอมรัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น เนื่่�องจากไม่่คุ้้�มค่่าใน
การจััดการควบคุุมหรืือป้้องกัันความเสี่่�ยง

๒. การลด/การควบคุุมความเสี่่ย� ง (Risk Reduction)
เป็็นการปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน หรืือการออกแบบวิิธีีการ
ทำำ�งานใหม่่ เพื่่อ� ลดโอกาสที่่จ� ะเกิิด หรืือลดผลกระทบให้้อยู่่�
ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
๓. การกระจายความเสี่่ย� ง หรืือการโอนความเสี่่ย� ง
(Risk Sharing) เป็็นการกระจายความเสี่่ย� งออกเป็็นหลายส่่วน
และรัับความเสี่่�ยงเท่่าที่่�องค์์กรควบคุุมได้้ หรืือถ่่ายโอน
ความเสี่่�ยงให้้ผู้้�อื่่�นช่่วยแบ่่งรัับความเสี่่�ยงนั้้�นไปบ้้าง

๔. หลีีกเลี่่ย� งความเสี่่ย� ง (Risk Avoidance) เป็็นการ
จััดการความเสี่่ย� งที่่อ� ยู่่�ในระดัับสููงมาก และหน่่วยงานไม่่อาจ
ยอมรัับความเสี่่�ยงนั้้�นได้้ จึึงต้้องตััดสิินใจยกเลิิกโครงการ/
กิิจกรรมนั้้�น เพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดความเสีียหายที่่จ� ะมีีเพิ่่�มขึ้้น� ต่่อไป

ต่่อสถานการณ์์ ได้้แก่่ การสููบน้ำำ�� การเบี่่�ยงเบน
ทางน้ำำ�� การดำำ�น้ำ��ำ การให้้ความช่่วยเหลืือ การนำำ�ส่่ง
โรงพยาบาล โดยแต่่ละแผนงาน/กิิ จ กรรม
มีีรายละเอีียดที่่�ต้้องควบคุุม เช่่น

การบริิหารความเสี่่�ยงในภารกิิจ
ถ้ำำ�� หลวง

การสููบน้ำำ�� การสููบน้ำำ�� ในถ้ำำ��ไม่่สามารถใช้้ระบบที่่เ� ติิม
น้ำำ��มันั หรืือระบบการปั่่�นไฟฟ้้าที่่ใ� ช้้น้ำ��มั
ำ นั เนื่่อ� งจาก
เครื่่�องยนต์์ดัังกล่่าวเมื่่�อเกิิดการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง
ซึ่่�งเป็็นน้ำำ�มั
� ัน จะสร้้างก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์
ภายในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานไม่่มีีออกซิิเจนหายใจ
ดัังนั้้�นเครื่่�องสููบน้ำำ�� ที่่�ใช้้ต้้องจััดหาแบบที่่�ใช้้ไฟฟ้้า
และต้้องมีีการเดิินระบบไฟเข้้าไปในถ้ำำ�� โดยต้้อง
เดิินระบบไฟฟ้้าและระบบสื่่อ� สารถึึง ๑๑ วงจร ยาว
ตั้้�งแต่่หน้้าถ้ำำ��จนถึึงจุุดที่่�เด็็กติิดถ้ำำ��อยู่่�

ในเหตุุการณ์์นี้้ไ� ด้้ใช้้แนวทางในการกระจายความเสี่่ย� ง
และการลด/ควบคุุมความเสี่่�ยง คืือ
๑. การกระจายความเสี่่�ยงในภารกิิจถ้ำำ�� หลวง คืือ
ในภารกิิจได้้มีีการจััดทำำ�แผนในการค้้นหาผู้้�สููญหาย
ออกเป็็น ๔ แผน คืือ
๑.๑  แผนที่่� ๑  (แผนหลััก) การสููบน้ำำ��ออกแล้้ว
พาน้้อง ๆ ทั้้�ง ๑๓ คนออกมา คืือ การสููบน้ำำ��ออก
ให้้ อ ยู่่� ใ นระดัั บ ที่่� เ หมาะสม แล้้ ว ใช้้ ผู้้� เชี่่� ย วชาญ
การดำำ�น้ำ��ถ้ำ
ำ �ำ� ดำำ�น้ำ��ำ เข้้าไปพาน้้อง ๆ ทั้้�ง ๑๓ คนออกมา
ในแผนนี้้�แบ่่งเป็็นแผนย่่อยที่่�มีีการแบ่่งหน้้าที่่�กััน
ทำำ�งาน และมีีการปรัับแผนตลอดเวลาเพื่่�อให้้ทััน

นอกจากการสููบน้ำำ��ในถ้ำำ�� ยัังมีีการปรัับแผนร่่วมกัับ
การสููบน้ำำ�� และการเจาะบาดาลภายนอกถ้ำำ�ด้
� ว้ ย และ
เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จที่่ทำ� ำ�ให้้ระดัับ
น้ำำ��ในถ้ำำ��ลดระดัับลง ๓๘ เซนติิเมตร ทำำ�ให้้ทีีมงาน
สามารถดำำ�น้ำ��ำ เข้้าไปช่่วยเหลืือเด็็กได้้อย่่างปลอดภััย

๔ แผนงานหลักในการค้นหาผู้สูญหาย
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การเบี่่ย� งเบนทางน้ำำ�� ทีีมสำำ�รวจได้้ค้น้ พบว่่า มีีทางน้ำำ��
สายหลััก ๒ สายที่่�น่่าเชื่่�อว่่า น้ำำ��ไหลเข้้าไปในถ้ำำ��
จึึงได้้ใช้้วัสดุ
ั ธุ รรมชาติิในพื้้�นที่่� เช่่น ใช้้ก้อ้ นหิิน ทราย
ไม้้ไผ่่สร้้างเขื่่�อนกั้้�นทางน้ำำ�� และใช้้ท่่อบัังคัับน้ำำ�� ให้้
ไหลไปตามท่่อ ภารกิิจนี้้�มีีความยากลำำ�บากตรงที่่�
ท่่อส่่งน้ำำ��ดังั กล่่าวมีีขนาดใหญ่่ และมีีความยาวที่่ทีีม
�
เจ้้าหน้้าที่่� และจิิตอาสาที่่�ไปช่่วยจะขนย้้ายด้้วยการ
เดิินเท้้าขึ้้�นไปเขาหลายกิิโลเมตร จะต้้องมีีความ

การสูบน้ำ�และการเจาะบาดาลภายนอกถ้ำ�

สามััคคีี เป็็นทีีมหนึ่่�งทีีมเดีียวกััน เพราะหากขณะ
ลำำ�เลีียงขนย้้ายท่่อที่่�ช่่วงใดช่่วงหนึ่่�งหย่่อนลัักษณะ
ตกท้้องช้้าง ผู้้�ขนย้้ายจะแบกรัับน้ำำ�� หนัักไว้้มาก และ
จะทำำ�ให้้การขนย้้ายเป็็นไปด้้วยความยากลำำ�บาก
ยิ่่�งขึ้้�น คนส่่วนใหญ่่จะไม่่ทราบถึึงความสำำ�เร็็จนี้้�
แต่่ภารกิิจนี้้�ถืือได้้ว่่า ประสบความสำำ�เร็็จมาก ๆ และ
เป็็ น ส่่วนสนัั บ สนุุ น ให้้ ป ริิ ม าณน้ำำ�� ในถ้ำำ�� ลดลง
จนสามารถดำำ�น้ำำ��และพาน้้อง ๆ ออกมาได้้

่ งเบน
การขนย้ายท่อและการสร้างฝาย เพื่ อเบีย
ทางน้ำ�

การดำำ�น้ำำ�� เริ่่�มต้้นครั้้�งแรก ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
จากทีีมนัักดำำ�น้ำ��ำ ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงจัังหวััดเชีียงราย
ซึ่่�งเป็็นทีีมอาสาสมััครในภาคเหนืือ ต่่อมาเมื่่�อ
ประเมิินแล้้วว่่า สถานการณ์์มีีความยากลำำ�บากมาก
ต้้องใช้้ผู้้�ที่มีีสม
่� รรถนะในการดำำ�น้ำ�ำ� สููง จึึงได้้ประสาน
ขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยเรืือรัักษาความสงบ
เรีี ย บร้้ อ ยตามลำำ� แม่่น้ำำ�� โขง (นรข.) เพื่่� อ ขอให้้
ประสานหน่่วย SEAL เข้้ามาช่่วยในภารกิิจนี้้� โดย
หน่่วย NAVY SEAL ได้้ตอบรัับ และเดิินทางมา
ช่่วยเหลืือในทัันทีี แต่่เนื่่�องด้้วยพื้้�นที่่�ภายในถ้ำำ��มีี

ความซัับซ้้อน และมืืดสนิิท ประกอบกัับมวลน้ำำ��
ภายในถ้ำำ��ที่่มีี� ปริิมาณมหาศาล เปรีียบเสมืือนปริิมาณ
น้ำำ�� เท่่ากัับตึึกขนาดเท่่าสนามฟุุตบอลที่่�มีีความสููง
๕๐ ชั้้� น ซึ่่� ง ต่่อมาได้้ ป รัั บ แผนการดำำ�น้ำ�ำ� โดย
ขอความร่่วมมืือจากนัักดำำ�น้ำ�ถ้ำ
ำ� ��ำ นานาชาติิมาช่่วย
มากกว่่า ๒๕ ชาติิ และยัังมีีคุุณหมอแฮริิสที่่�เป็็น
นัักดำำ�น้ำ�ถ้ำ
�ำ �ช
�ำ าวออสเตรเลีีย นอกจากทีีมนัักดำำ�น้ำ��ำ
เหล่่านี้้แ� ล้้ว การที่่จ� ะเดิินสายไฟภายในถ้ำำ�� ก็็ได้้รับั การ
สนัับสนุุนจากการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ทีีมนัักดำำ�น้ำำ��ของ ปตท. ฯลฯ
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถังออกซิเจน จำ�นวน ๒๐๐ ถัง ในภารกิจถ้ำ�หลวง

ในภารกิิจการดำำ�น้ำ�ำ� ถัังออกซิิเจนถืือว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่จำ� ำ�เป็็น
มากสำำ�หรัับนัักดำำ�น้ำ�ำ� ในภารกิิจนี้้�ตลอดเส้้นทางที่่�
ดำำ�น้ำ�ำ� จำำ�เป็็นต้้องใช้้ถัังออกซิิเจนถึึง ๖๐๐ ถััง
จึึงต้้องมีีการขนและลำำ�เลีียงถัังออกซิิเจนเข้้าไป
ติิดตั้้�งตามตำำ�แหน่่งที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งต้้องใช้้เจ้้าหน้้าที่่�
จำำ�นวนมากในการช่่วยกัันลำำ�เลีียงถัังออกซิิเจนติิดตั้้�ง
ตามแผน ก่่อนเริ่่�มปฏิิบััติิการดำำ�น้ำำ��เพื่่�อพาน้้อง ๆ
ออกมา ในวัันที่่� ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีีมงาน
มีีถัังออกซิิเจนไม่่เพีียงพอ สามารถหาได้้เพีียง
๔๐๐ ถัั ง จากทั้้� ง ประเทศ และความทราบถึึ ง
พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่หั� วั พระองค์์ทรงมีี
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ พระราชทานถัังออกซิิเจนให้้กับั
ทีีมงาน จำำ�นวน ๒๐๐ ถััง ภารกิิจนี้้�จึึงสำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้

๑.๒  แผนที่่� ๒  หาช่่องทางเข้้าทางอื่่�น หาโพรง
หรืือปล่่อง มีีแนวคิิดที่่�ว่่า นอกจากทางปากถ้ำำ��
น่่าจะมีีช่่องทางอื่่น� ๆ คืือ โพรง/ปล่่องจากบนเขาที่่�
สามารถเข้้าได้้ จึึงจััดทีีมเพื่่�อเดิินป่่า ค้้นหาโพรงที่่�
จะเข้้าถ้ำำ�� ภารกิิจได้้มอบหมายให้้ผู้้�บัญ
ั ชาการมณฑล
ทหารบกที่่� ๓๔ (พะเยา) กองทััพภาคที่่� ๓ สนัับสนุุน
เจ้้าหน้้าที่่� ทั้้�งการแพทย์์และกำำ�ลัังพล เนื่่�องจากมีี
ความเชี่่�ยวชาญในการเดิินป่่า ทั้้�งยัังมีีทีีมตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดน ทหารพราน เจ้้าหน้้าที่่�ป่่าไม้้และ
อุุทยานฯ โดยมีีผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิร่่วมเป็็น
ทีีมเดิินป่่าค้้นหา ในส่่วนของประชาชนอาสาสมััคร
ที่่�เข้้ามาช่่วยในภารกิิจนี้้�คืือ ทีีมเก็็บรัังนกซึ่่�งมีี
ความเชี่่ย� วชาญในการปีีนถ้ำำ�� จากภาคใต้้ ช่่วยสำำ�รวจ

ภายในโพรงต่่าง ๆ เพื่่อ� หาโพรงหรืือปล่่องที่่จ� ะเข้้าไป
ช่่วยเด็็ก ๆ ได้้ ทีีมงานได้้สำำ�รวจโพรงและเจาะโพรง
ที่่�คาดการณ์์ว่่า น่่าจะทะลุุลงในตััวถ้ำำ��ได้้ลึึกลงไปได้้
ประมาณ ๑๐๐ โพรง เจาะลงไปได้้ประมาณ ๒๔
โพรง มีีจำำ�นวน ๒ โพรง ที่่�เจาะลงไปลึึกได้้ ๔๐๐
เมตรแล้้ว ขาดอีีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ก็็คาดว่่า
จะถึึ ง ภายในตัั วถ้ำ�ำ� ได้้ แต่่แผนการดำำ�น้ำ��ำ เข้้ า ไป
พาเด็็กออกมาประสบความสำำ�เร็็จเสีียก่่อน
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๑.๓ แผนที่่� ๓ เข้้าจากท้้ายถ้ำำ�� (ปลายถ้ำำ��) การที่่�
น้ำำ��เข้้าในถ้ำำ�� ได้้ ก็็น่่าเชื่่อ� ว่่า น่่าจะมีีช่่องทางที่่น้ำ� �ำ� ไหล
ออกจากถ้ำำ�� การสำำ�รวจหาช่่องทางอื่่�น ๆ ของถ้ำำ��ที่่�
อาจสามารถเข้้าไปในถ้ำำ��ได้้

๑.๔  แผนที่่� ๔  การเจาะผนัังถ้ำำ�� เป็็นแนวคิิดที่่�
จะทำำ�การสำำ�รวจโดยใช้้เทคโนโลยีี Scan Section
เพื่่�อตรวจกายภาพถ้ำำ�� แล้้วทำำ�การเจาะผนัังถ้ำำ�� ใน
ตำำ�แหน่่งที่่�คาดการณ์์ว่่า เป็็นจุุดที่่�น้้อง ๆ ติิดอยู่่�
ซึ่ง่� ทีีมเทคนิิคได้้สำำ�รวจธรณีีฟิิสิกิ ส์์ด้ว้ ยการวััดความ
ต้้านทานไฟฟ้้า (Resistivity Sounding) แต่่ข้้อมููล
ไม่่สามารถสนัับสนุุนภารกิิจการเจาะผนัังถ้ำำ��ได้้
อย่่างไรก็็ตาม ได้้มีีการทดลองเจาะ 2 บริิเวณ ที่่ด้� า้ น
ตะวัันตกและด้้านใต้้ของดอยนางนอน ผลการเจาะ
ทั้้�งสองบริิเวณเจอโพรงในระดัับตื้้�นที่่�ไม่่สามารถ
ไปต่่อได้้

การสำ�รวจโพรงและแนวเส้นการเจาะผนังเพดานถ้ำ�

ท้ายถ้ำ�
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๒. การลดความเสี่่�ยงในภารกิิจถ้ำำ��หลวง สำำ�หรัับ
การลดความเสี่่ย� งในปฏิิบัติั กิ ารภารกิิจถ้ำำ�� หลวง ด้้วยการ
ซัักซ้้อมแผน/กิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยง ซึ่่�งหากดำำ�เนิินการ
อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย และเด็็กอาจไม่่มีีชีีวิิตรอด
ด้้วยการซ้้อมแผนให้้ทีีมงานมีีความเชี่่�ยวชาญ จึึงได้้
ทำำ�การซ้้อมและประเมิินผลเพื่่�อปรัับให้้แผนนั้้�นสามารถ
ประสบความสำำ�เร็็จได้้ ในภารกิิจถ้ำำ��หลวงได้้ดำำ�เนิินการ
ซ้้อมแผนปฏิิบััติิการ ๓ ประการด้้วยกััน คืือ
๒.๑ ซ้้อมการดำำ�น้ำำ�� เนื่่�องจากตามแผนที่่� ๑ หาก
ต้้องดำำ�น้ำ�ำ� พาเด็็กออกมาจากถ้ำำ�� ทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการดำำ�น้ำ��ถ้ำ
ำ �ำ� ได้้ประเมิินแล้้วว่่า จะประสบ
ความสำำ�เร็็จเพีียงแค่่ประมาณร้้อยละ ๕๐ เท่่านั้้�น
นั่่�นเท่่ากัับว่่า มีีความเสี่่�ยงที่่�เด็็กครึ่่�งหนึ่่�งอาจไม่่มีี
ชีี วิิ ต รอด จึึงได้้ จัั ด ทำำ� การซ้้ อ มแผนการดำำ�น้ำ��ำ
ด้้วยการให้้ทีีมดำำ�น้ำ��ฝึ
ำ ึกซ้้อมดำำ�น้ำ��ำ โดยได้้รัับความ
อนุุเคราะห์์จากเด็็กในพื้้�นที่่�ที่่�มีีขนาด น้ำำ��หนััก อายุุ
ความแข็็งแรงใกล้้เคีียงกัับเด็็กที่่ติ� ดิ อยู่่�ในถ้ำำ�� จนได้้
ท่่าการดำำ�น้ำำ��ทั้้�งของนัักดำำ�น้ำำ�� และท่่าของเด็็ก ๆ ที่่�
เหมาะสมการซ้้อมดำำ�น้ำ�จึึ
ำ� งเป็็นการลดความเสี่่�ยง
ในแผนที่่� ๑ ซึ่่�งเป็็นแผนหลััก การซ้้อมดัังกล่่าวได้้
ดำำ�เนิินการเป็็นระยะเวลา ๓ วััน จนทีีมนัักดำำ�น้ำ�ำ�
มีีความมั่่�นใจและคาดการณ์์ความสำำ�เร็็จที่่�ความ
เชื่่�อมั่่�นมากกว่่าร้้อยละ ๙๐

การซ้อมดำ�น้ำ�เพื่ อพาเด็กออกจากถ้ำ�

๒.๒ ซ้้อมการขนย้้าย ลำำ�เลีียงเด็็ก ๆ ออกจากถ้ำำ��
และการนำำ�ส่่ งโรงพยาบาล จากการซ้้ อ มทั้้� ง
ทางบกโดยใช้้รถฉุุกเฉิินเดิินทางส่่งโรงพยาบาล
และการขนย้้ายด้้วยอากาศยาน ในช่่วงที่่�มีีการ
เตรีียมการก่่อนเริ่่ม� แผนการดำำ�น้ำ�ำ� ได้้ทำำ�การทดสอบ
ขนย้้าย/ลำำ�เลีียงเด็็ก พบว่่า ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น
คืือ ภารกิิจช้้ากว่่าแผนที่่กำ� ำ�หนดประมาณครึ่่�งชั่่ว� โมง
อุุปสรรคที่่พ� บคืือ การจราจรเส้้นทางเข้้าบริิเวณเขต
วนอุุทยานฯ รถเจ้้าหน้้าที่่� รถประชาชนอาสาสมััคร
และรถสื่่อ� มวลชน จึึงได้้ทำำ�การจััดระเบีียบการจราจร
เส้้นทางเข้้าวนอุุทยานเสีียใหม่่ ขอความร่่วมมืือ
สื่่�อมวลชนเคลื่่�อนย้้ายรถสื่่�อสาร และกำำ�หนดพื้้�นที่่�/
โซนในการรายงานข่่าว จากการซ้้อมและปรัับตามแผน
ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ภารกิิจนี้้� เมื่่�อทำำ�การปฏิิบััติิการจริิง
สามารถดำำ�เนิินการลำำ�เลีียงเด็็ก ๆ ได้้ตามระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนดไว้้ตามแผน

การซ้อมลำ�เลียงเด็ก ๆ ออกจากถ้ำ� และการนำ�ส่งโรงพยาบาล
การจั ด ระเบี ย บเส้ น ทางการจราจรตลอดเส้ น ทางที่นำ � เด็ ก
ส่งโรงพยาบาล

๒.๓ ซ้้อมแผนเผชิิญเหตุุ ในปีีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้้ทำำ�การซ้้อมแผนเผชิิญเหตุุถึึง ๓ ครั้้�ง
ซึ่่�งมีีการซ้้อมแผนเผชิิญเหตุุครั้้�งใหญ่่ในวัันที่่� ๕
มิิถุนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็็นการซ้้อมเรืือล่่มในแม่่น้ำำ�� กก
ที่่� มีี การกู้้�ภัั ย ช่่วยเหลืือขึ้้� น จากน้ำำ�� แล้้ วนำำ�ส่่ ง
โรงพยาบาลสนาม และต่่อด้้วยการลำำ�เลีียงผู้้�ป่่วย
ทางรถยนต์์ และทางอากาศยานไปยัังโรงพยาบาล
โดยได้้รวมสรรพกำำ�ลััง ยุุทโธปกรณ์์ อุุปกรณ์์การ
กู้้�ภัยั ที่่มีีทั้้
� ง� หมดในจัังหวััดเชีียงราย และจากการซ้้อม
ในครั้้�งนี้้�อีีกเพีียง ๑๘ วััน แผนการซ้้อมดัังกล่่าว
จึึงได้้เป็็นฐานความพร้้อมในการจััดทำำ�แผนในการ
พาเด็็ก ๆ ออกจากถ้ำำ��หลวง และส่่งโรงพยาบาล
ได้้ประสบผลสำำ�เร็็จนั้้�นเอง
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๕ ปััจจััยหลัักของการบริิหาร
จััดการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
จากบทเรีียนการกู้้�ภััย
ในสถานการณ์์วิิกฤต การค้้นหา
ผู้้�สููญหายในวนอุุทยานถ้ำำ�� หลวง
-ขุุนน้ำำ�� นางนอน ได้้แก่่
๑. องค์์กรต้้องมีีการยืืดหยุ่่�น (Organizational
Resilience) หากเป็็นองค์์กรจะต้้องปรัับตััวกับั สภาวะวิิกฤต
ได้้สููงจากเหตุุการณ์์ถ้ำำ��หลวง แม้้ว่่าภััยจะเกิิดเป็็นพื้้�นที่่�เล็็ก
คืือ ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอแม่่สาย แต่่ด้้วยมีีการประเมิินแล้้วว่่า
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นร้้ายแรงเกิินกว่่าที่่�ระดัับท้้องถิ่่�นจะ
รัับมืือได้้ เพื่่�อให้้เกิิดการบัังคัับบััญชาแก้้ไขปััญหาอย่่าง
ทัันท่่วงทีี และการประสานทั้้�งในระดัับภููมิิภาค ส่่วนกลาง
ภาคส่่วนต่่าง ๆ ได้้อย่่างคล่่องตััวมากขึ้้น� จึึงได้้ประกาศภััย

ในระดัับกลาง โดยมีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเป็็นผู้้�บััญชาการ
เหตุุการณ์์ พร้้อมทั้้�งทำำ�การขอยกเว้้นการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิภารกิิจ ซึ่่�งการปฏิิบััติิการ
เหล่่านี้้� หากเป็็นการบริิหารแบบไม่่มีีความยืืดหยุ่่น� ยึึดกฎหมาย
และระเบีียบอย่่างเคร่่งครััดเกิินไปแล้้ว ไม่่มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�
มองถึึงปััญหา และเป้้าหมายที่่จ� ะแก้้ไข ก็็ไม่่สามารถจะทำำ�ให้้
ภารกิิจลุุล่่วงได้้
๒. ความรวดเร็็ว (Speed) การกำำ�หนดแผนที่่ชั� ัดเจน
และรวดเร็็ว โดยกำำ�หนดแผนออกเป็็น ๔ แผน ตั้้�งแต่่วัันที่่ส� อง
ของเหตุุการณ์์ (๒๔ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๑) โดยใช้้เวลาวางแผน
เพีียงครึ่่�งชั่่ว� โมง และจััดทีีม/องค์์กร กำำ�ลังั คนตามแผนงาน
ได้้ อ ย่่างชัั ด เจน ทำำ� ให้้ ก ารปฏิิ บัั ติิ ง าน การจัั ด ทีีมงาน
การเตรีียมความพร้้อม และลงมืือปฏิิบัติั ภิ ารกิิจเป็็นไปด้้วย
ความรวดเร็็ว ทัันต่่อเวลาที่่�จำำ�เป็็น

๓. การติิดตามผล (Monitoring and Evaluation)
ในเหตุุการณ์์ถ้ำ��ำ หลวง มีีการประชุุมหารืือ ติิดตามและ
ประเมิินผล วัันละ ๒ รอบ คืือ ช่่วงเช้้าและช่่วงบ่่าย เพื่่�อ
ประเมิินเหตุุการณ์์ ข้้อขััดข้้องที่่�จะต้้องมีีการปรัับให้้ทัันและ
รัับมืือสถานการณ์์ได้้
๔. ข้้อมููลสารสนเทศ (Information) ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั
มากสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ในการตััดสิินใจ ผู้้�นำำ�ต้อ้ งศึึกษาหาความรู้้�จาก
หลายด้้าน ในเหตุุการณ์์ ต้้องศึึกษาเทคโนโลยีีใดที่่ส� ามารถ
นำำ�มาใช้้ในภารกิิจ องค์์ความรู้้�ด้้านต่่าง ๆ เช่่น สภาพภููมิศิ าสตร์์
ลัักษณะธรณีีวิิทยา ข้้อมููลอุุตุุนิิยมวิิทยา หลัักชลศาสตร์์
กฎ/ระเบีียบการบิินน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ ข้้อกฎหมาย
ทางการแพทย์์และสาธารณสุุข ฯลฯ ที่่�จะใช้้วิิเคราะห์์
นำำ�มาแก้้ไขปััญหา ตััวอย่่างเช่่น การศึึกษาดััชนีีมวลกายของ
น้้อง ๆ ที่่ติ� ดิ ในถ้ำำ�� เพื่่อ� คำำ�นวณสััดส่่วนของร่่างกาย ความสููง
น้ำำ�� หนััก ลัักษณะทางสรีีระ สมรรถนะทางกายภาพ เพื่่อ� วิิเคราะห์์
ถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�เด็็ก ๆ สามารถอยู่่�รอดได้้ คืือ แม้้จะ
ขาดอาหารถึึง ๔๕ วััน เด็็ก ๆ จะยัังสามารถมีีชีีวิิตรอดได้้
ผู้้�นำำ�ต้้องกล้้าที่่�จะตััดสิินใจแต่่ต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของการ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสารสนเทศอย่่างรอบคอบ และเลืือกแนวทาง
ที่่มีี� ผลกระทบน้้อยที่่�สุุดเป็็นสำำ�คััญ

๕. การทำำ�งานเป็็นทีีมและการบริิหารความแตกต่่าง
ทางความคิิด (Teamwork) เนื่่�องจากการทำำ�งานกัับคน
จำำ�นวนมาก หลากหลายสาขาวิิชาชีีพ ย่่อมมีีความคิิดเห็็น
ที่่�แตกต่่างกััน ที่่�สำำ�คััญคืือ การคำำ�นึึงถึึงเป้้าหมายเดีียวกััน
และค่่อย ๆ ปรัับแนวความคิิดของแต่่ละกลุ่่�มให้้มองที่่�
เป้้ า หมายเดีียวกัั น ผลประโยชน์์ ภ าพรวมขององค์์ ก ร
บนพื้้�นฐานเพื่่อ� ประโยชน์์สาธารณะและประเทศชาติิเป็็นสำำ�คัญ
ั
จากหลัักการบริิหารจััดการในสภาวะวิิกฤต ณ เหตุุการณ์์
ดัังกล่่าวนี้้� ทั้้�งด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การซ้้อมแผน
เผชิิญเหตุุ การเตรีียมพร้้อมเพื่่อ� ปฏิิบัติั กิ าร การบริิหาร และ
ภาวะการตััดสิินใจของผู้้�นำำ� เชื่่�อว่่าเป็็นแนวทางเบื้้�องต้้น
ที่่�สามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับสภาวการณ์์วิิกฤตอื่่�น ๆ ได้้

่ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
การซ้อมแผนเผชิญเหตุในจังหวัดเชียงราย เมือ

การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตกับการบัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน
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ปฏิิบััติิการกู้้�วิิกฤต
ช่่วยทีีมหมููป่่าติิดถ้ำำ��หลวง
ของทหารหน่่วยซีีล
พลเรืือตรีี อาภากร อยู่่�คงแก้้ว
สััมภาษณ์์โดย นายพััลลภ กฤตยานวััช

อุุบัติ
ั ภั
ิ ย
ั เยาวชนนัักฟุุ ตบอลทีีมหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� ๑๓ คน ติิดถ้ำำ�� หลวงระหว่่างวัันที่่� ๒๓ มิิถุน
ุ ายน - ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็็นข่่าวโด่่งดัังทั่่�วไทย และเป็็นที่่�สนใจไปทั่่�วโลก ท่่ามกลางความร่่วมมืือของทีีมงานช่่วยเหลืือ
กู้้�ภััยของฝ่่ายต่่าง ๆ มากมาย ทั้้�งทีีมชาวไทยและต่่างประเทศ ในจำำ�นวนนี้้� หน่่วยซีีลของกองทััพเรืือนัับว่่า
มีีบทบาทสำำ�คััญที่่�สุุดทีีมหนึ่่�งในการกู้้�ภััยจนสำำ�เร็็จในครั้้�งนี้้�
ในโอกาสที่่�กรมทรััพยากรธรณีีจะจััดทำำ�หนัังสืือระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย ดร.สมหมาย เตชวาล
อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี ในฐานะบรรณาธิิการบริิหาร เห็็นสมควรให้้มีีบทความเกี่่�ยวกัับบทบาทของทหาร
หน่่วยซีีลด้้วย ผมในฐานะบรรณาธิิการคนหนึ่่�งของหนัังสืือเล่่มนี้้� จึึงได้้ติิดต่่อขอสััมภาษณ์์พลเรืือตรีี
อาภากร อยู่่�คงแก้้ว รองผู้้�บััญชาการทััพเรืือภาคที่่� ๓ อดีีต ผบ.หน่่วยซีีล เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์การ
กู้้�วิิกฤตถ้ำำ�� หลวงของทหารหน่่วยซีล
ี เมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่่� อเป็็นบทเรีียนที่่�น่่าศึึกษาต่่อไป

Q

ขอทราบประวัติโดยสังเขปของท่านครับ

A

่ ค�ำเต็มคือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิ เศษ
ผมเคยรับต�ำแหน่ง ผบ.หน่วยซีล ซึง
่ �ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน
ทางเรือ กองเรือยุทธการ ทีไ่ ด้ไปท�ำงานทีถ

ผมเป็็นชาวจัังหวััดนครศรีีธรรมราช เป็็นนัักเรีียน
เตรีี ย มทหาร รุ่่�นที่่� ๒๔ นัั ก เรีี ย นนายเรืื อ รุ่่�นที่่� ๘๑ จบหลัั ก สูู ต ร
นัักทำำ�ลายใต้้น้ำำ��จู่่�โจม รุ่่�นที่่� ๑๗ หลัักสููตรจู่่�โจมจากศููนย์์การทหารราบ
หลัักสููตรส่่งทางอากาศนาวิิกโยธิิน หลัักสููตรต่่อต้้านการข่่าวกรอง
หลัักสููตรผู้้�บัังคัับการเรืือและยุุทธวิิธีีเรืือผิิวน้ำำ�� ในส่่วนการฝึึกอบรมที่่�
ต่่ า งประเทศ ได้้ แ ก่่ Counter Terrorist ประเทศออสเตรเลีี ย
Role of Police in Managing a Crisis ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ผมเคยดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ที่่�สำำ�คัั ญ ได้้ แ ก่่ ผู้้�บัั ง คัั บ การกรมรบพิิ เศษ
ที่่� ๑ หน่่ ว ยบัั ญ ชาการสงครามพิิ เศษทางเรืื อ กองเรืื อ ยุุ ท ธการ
ผู้้�ช่่ ว ยทูู ต ทหารเรืื อ ไทยประจำำ� กรุุ ง ย่่ า งกุ้้�ง รองเสนาธิิ ก ารทัั พ เรืื อ
ภาคที่่� ๓ ผู้้�บััญชาการหน่่วยบััญชาการสงครามพิิ เศษทางเรืือ กองเรืือ
ยุุทธการ ผู้้�บััญชาการกองเรืือลำำ�น้ำำ�� กองเรืือยุุทธการ

Q

ท่านได้รับมอบหมายภารกิจกู้ภัยถ�้ำหลวงจากใคร เมื่อใดครับ

A

ผมได้รับการสั่งการจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้ไปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยถ�ำ้ หลวง โดย
ให้้จัด
ั กำำ�ลัง
ั พลไป เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๔ มิิถุน
ุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมจึึงแจ้้งผู้้�บัังคัับกรมรบพิิ เศษที่่� ๑
(น.อ.อนัันต์์ สุุราวรรณ์์) ว่่า ให้้จััดกำำ�ลัังพลไปคืืนนี้้�เลย และให้้ ผบ.กรมฯ นำำ�กำำ�ลัังพลไป
ปฏิิบััติิภารกิิจนี้้� เพราะเป็็นภารกิิจที่่�สำำ�คััญเร่่งด่่วนที่่�ผู้้�บัังคัับบััญชาได้้สั่่�งการ ทหารเรืือชุุดแรกที่่�ไปจำำ�นวน
๑๘ นาย เดิินทางโดยอากาศยานของกองทััพเรืือเวลาประมาณเที่่�ยงคืืน ไปถึึงสนามบิินเชีียงรายเกืือบตีี ๒

ปฏิบัติการกู้วิกฤตช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำ�หลวงของทหารหน่วยซีล
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Q

มีการประเมินสถานการณ์ภายในถ�้ำ 
และวางแผนการทำำ�งานกู้้�ภััยอย่่างไรครัับ

A

หลังจากดูแผนที่ถ�ำ้ และรับฟังการ
บรรยายสรุุปสถานการณ์์ปัญ
ั หาจาก
จนท.อุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน,
จนท.ทบ.จาก มทบ.๓๗ (จว.เชีี ย งราย) ที่่�
บก.เหตุุการณ์์อุุทยานฯ แล้้ว ประมาณเวลาตีี ๔
กำำ�ลัง
ั พลของเราก็็เดิินทางเข้้าถ้ำำ��เลย จากนั้้�นประมาณ
๗ โมงเช้้า ก็็เริ่่�มดำำ�น้ำำ��เข้้าไปในบริิเวณที่่�น้ำำ��ท่่วมขััง
ข้้างในถ้ำำ��
ซึ่่�งบริิเวณนั้้�นทีีมกู้้�ภััยเคยเข้้าไปก่่อนหน้้านั้้�น
จะต้้ อ งดำำ�น้ำำ�� ลอดเข้้ า ไป และเป็็ น ช่่ ว งที่่�น้ำำ��กำำ�ลัั ง
ไหลบ่่าเข้้ามาในถ้ำำ�� น้ำำ��ได้้พััดทรายมาปิิดปากช่่องที่่�เจาะ
เข้้าไป ต่่อมาน้ำำ��ก็ยั
็ ง
ั ขึ้้�นสููง ด้้วยความยากลำำ�บากของ
พื้้� นที่่� ชุุดทำำ�งานชุุดแรกของหน่่วยซีีลพยายามดำำ�น้ำำ��
เข้้าไป แต่่ลัก
ั ษณะของถ้ำำ��บริิเวณสามแยกเป็็นช่่องที่่�มีี
ลัักษณะแคบมาก จะต้้องใช้้เท้้าตะกุุยเขี่่�ยตะกอนดิิน
ออก แล้้วพยายามแทรกตััวและขวดอากาศดำำ�น้ำำ��
ผ่่านเข้้าไปอีีกด้้านหนึ่่�ง แต่่เมื่่�อผ่่านเข้้าไปแล้้ว ได้้เห็็น
แต่่รอยเท้้า ไม่่เจอตััวเด็็ก ๆ เมื่่�อไม่่เจอ ทีีมงานได้้
พยายามดำำ�น้ำำ��ต่่อไปยัังบริิเวณที่่�มีีชื่่�อว่่า พัั ทยาบีีช
ซึ่่�งตอนนั้้�นสภาพภายในถ้ำำ��มีลั
ี ก
ั ษณะเป็็นโพรงที่่�มีีน้ำำ��
เต็็มไปหมด ระยะทางจากปากถ้ำำ��ถึง
ึ เนิินนมสาว หรืือ
ที่่�เรีียกว่่า โถง ๙ ประมาณ ๓ กิิโลเมตร ลัักษณะ
ภายในถ้ำำ��ค่อ
่ นข้้างสลัับซัับซ้้อน เหมืือนท่่อน้ำำ��ในภููเขา
หิินปููน แต่่ละช่่วงมีีความแคบความกว้้างไม่่เท่่ากััน

ทีีมงานชุุดแรกที่่�เข้้าไป ได้้รายงานสถานการณ์์
ภายในถ้ำำ��ให้้ผมรัับทราบ ซึ่่�งตอนนั้้�นผมอยู่่�สััตหีีบ
ผมไม่่เข้้าใจชััดว่่า ทำำ�ไมมัันถึึงยากลำำ�บาก ผมจึึง
ขออนุุญาตผู้้�บััญชาการกองเรืือยุุทธการ ขึ้้�นไปดูู
ด้้วยตััวเอง พอไปถึึงผมได้้เข้้าไปถึึงโถง ๓ พบว่่า
ภายในถ้ำำ��มีีความซัับซ้้อนมาก บางช่่วงของผนัังถ้ำำ��
มีีโคลนติิดอยู่่� บางช่่วงก็็ไม่่มีี แสดงว่่า ถ้ำำ��นี้้�จะมีี
น้ำำ��ท่ว
่ มทุุกปีี ส่่วนที่่�เป็็นโคลนแสดงว่่า เป็็นบริิเวณที่่�
น้ำำ��ท่่วมถึึง ในส่่วนโถงที่่�ไม่่มีีโคลนแสดงว่่าน้ำำ��ท่่วม
ไม่่ถึึง
ผมเข้้าไปภายในถ้ำำ��ในเย็็นวัันที่่� ๒๖ มิิถุุนายน
เพื่่� อดูู ลัั ก ษณะของถ้ำำ��ว่่ า เป็็ น อย่่ า งไร แต่่ ก ว่่ า จะ
ออกมาได้้ก็ป
็ ระมาณ ๑๐ โมงเช้้าของวัันรุ่่�งขึ้้�น เพราะ
ต้้องมุ่่�งอยู่่�ที่่�การสููบน้ำำ�� ช่่วงเวลานั้้�น การสููบน้ำำ��
ยากลำำ�บากมาก เมื่่�อสููบน้ำำ��ไม่่เป็็นผล ประกอบกัับ
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ยัง
ั คงไหลเพิ่่� มเข้้ามาในถ้ำำ�� ทำำ�ให้้น้ำำ��ท่ว
่ ม
เอ่่อล้้นไหลออกมาปากถ้ำำ�� ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านต้้องถอยร่่น
มาปากถ้ำำ��
ช่่ ว งนั้้�นการสูู บ น้ำำ��ก็็ ยัั ง ไม่่ เ ป็็ น ผลเท่่ า ที่่�ควร
มีีภาคเอกชนนำำ�เครื่่�องสููบน้ำำ��มาช่่วยหลายหน่่วยงาน
แต่่น้ำำ��ลดลงเพีี ยง ๑ - ๒ เซนติิเมตรเท่่านั้้�น แล้้วต่่อมา
มีีนัักธรณีีวิิทยาให้้ข้้อมููลว่่า ปริิมาณน้ำำ��ที่่�สููบออกไป
มีีปริิมาณน้้อยกว่่าน้ำำ��ที่่�ไหลเข้้าถ้ำำ�� ดัังนั้้�น ถ้้าเรา
หวัังแต่่จะสููบน้ำำ��อย่่างเดีียวคงไม่่มีีทางสำำ�เร็็จได้้

ต่่อมา เราได้้พิิจารณาประเมิินสภาพร่่างกาย
น้้อง ๆ เพราะว่่าตอนนั้้�นก็็เข้้าสู่่�วัันที่่� ๗ แล้้วพวกเขา
จะมีีสภาพเป็็นอย่่างไร ผมเองก็็ได้้ศึึกษาเหตุุการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นคล้้าย ๆ กัันนี้้�ในโลกว่่า เขาจะสามารถอยู่่�ได้้
ประมาณกี่่�วััน ซึ่่�งจากการหาข้้อมููลพบว่่า ประมาณ
ระยะเวลา ๑ เดืือน ยัังสามารถมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ ผมก็็
ประเมิินว่่าน้้อง ๆ เคยเข้้าไปในถ้ำำ��หลวงมาก่่อน และ
เป็็นนัักกีีฬาฟุุ ตบอลด้้วย เขาน่่าจะมีีร่า่ งกายแข็็งแรง
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดเราต้้องเร่่งค้้นหาให้้เจอโดยเร็็ว และ

Q

ต้้องเอาอาหารไปให้้ก่่อน ส่่วนจะนำำ�ออกมาอย่่างไร
ค่่อยคิิดกัันอีีกทีี
จากการประเมิินสถานการณ์์น้ำำ��ที่่�ยากจะลดลง
ได้้เร็็ว สุุดท้้าย ผมกัับทีีมงานจึึงตััดสิินใจเร่่งค้้นหา
โดยด่่วนที่่�สุุด

มีการวางแผนร่วมมือกับทีมด�ำน�้ำต่างชาติ
และหน่่วยอื่่�น ๆ อย่่างไรครัับ

A

ครับ มีครับ ผมได้เชิญนักด�ำน�ำ้ ทั้งหมด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วม
หารืือ ในขณะนั้้�นมีีนัักดำำ�น้ำำ��ต่่างชาติิ ได้้แก่่ หน่่วยพลร่่มกู้้�ภััยทหารอากาศจาก
กองกำำ�ลัง
ั สหรััฐอเมริิกาภาคพื้้� นอิินโด-แปซิิฟิก
ิ หน่่วยกู้้�ภััยตำำ�รวจออสเตรเลีีย
นัักดำำ�น้ำำ��เอกชนจากสาธารณรััฐประชาชนจีีน และอาสาสมััครนัักดำำ�น้ำำ��ต่า่ งชาติิอื่่�น ๆ จากยุุโรป
สำำ�หรัับในส่่วนของนัักดำำ�น้ำำ��ถ้ำำ��ชาวอัังกฤษมาร่่วมงานในภายหลััง

ผมได้้ประกาศให้้ทุุกคนรัับทราบว่่า ต่่อไปนี้้�จะไม่่รอทำำ�งาน ไม่่ว่่าน้ำำ��จะลดลงเท่่าไหร่่ การ
สููบน้ำำ��จะได้้ผลอย่่างไร ไม่่สนใจแล้้ว เราจะต้้องทำำ�ตััวเป็็นมนุุษย์์น้ำำ�� เราจะต้้องยึึดโถง ๓ เป็็น
บก.ส่่วนหน้้า แล้้วลุุยต่่อไปให้้ได้้ ซึ่่�งที่่�ประกาศไปไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องที่่�บ้้าบิ่่�น คืือ ถ้้าเราดำำ�น้ำำ��ในทะเล
จะมีีความลึึกของน้ำำ��เป็็นขีีดจำำ�กััด ว่่าจะดำำ�น้ำำ��ได้้นานเท่่าไหร่่ อย่่างเช่่น เราดำำ�น้ำำ��อยู่่�ที่่�ความลึึก
๖๐ ฟุุ ต หรืือ ๒๐ เมตร เราจะดำำ�น้ำำ��ได้้ไม่่เกิิน ๑ ชั่่�วโมง ถ้้าเป็็นความลึึก ๙๐ ฟุุ ต เราจะดำำ�น้ำำ��
ได้้ไม่่เกิิน ๑/๒ ชั่่�วโมง ซึ่่�งจะมีีเวลาทำำ�การใต้้น้ำำ��กำำ�กับ
ั อยู่่� แต่่กรณีีในถ้ำำ��หลวงที่่�ความลึึกของน้ำำ��
ไม่่เกิิน ๕ เมตร ดัังนั้้�น เราจึึงอยู่่�ในน้ำำ��ได้้ตามที่่�เรามีีอากาศหายใจ ณ เวลานั้้�น จากสถานการณ์์
ภายในถ้ำำ�� เราจำำ�เป็็นต้้องใช้้ขวดอากาศจำำ�นวนมาก เพื่่� อต่่อระยะให้้นัักดำำ�น้ำำ��เข้้าถึึงเด็็ก ๆ
ผู้้�ประสบภััยที่่�รอคอยความช่่วยเหลืืออยู่่�นั้้�น เราเองมีีขวดอากาศอยู่่� ๒๐๐ ขวด ซึ่่�งยัังไม่่เพีี ยงพอ
ต่่อการปฏิิบััติิภารกิิจที่่�ต่่อเนื่่�องและยาวนาน เราจึึงได้้ร้้องขอเพิ่่� มเติิมไป ซึ่่�งในเวลาต่่อมา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๑๐ ได้้ทรงมีีพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ พระราชทานขวดอากาศ
จำำ�นวน ๒๐๐ ขวด รวมถึึงพัั นธมิิตรที่่�เป็็นบริิษััทใหญ่่ ๆ เช่่น เชฟรอน ปตท.สผ. ที่่�เราได้้มีี
การฝึึกที่่�แท่่นขุุดเจาะฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมทั้้�งกำำ�ลัังพลของหน่่วยที่่�ลาออกจากราชการไป
ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งได้้ไปทำำ�งานตามบริิษัท
ั เหล่่านี้้�ได้้ช่ว
่ ยสนัับสนุุนการทำำ�งานและสนัับสนุุนขวดอากาศ
เพิ่่� มเติิม ดัังเช่่น กรณีีผมขอขวดอากาศจากบริิษัท
ั เชฟรอน ทางบริิษัท
ั ได้้สนัับสนุุนขวดอากาศ
จำำ�นวน ๒๐๐ ขวด ซึ่่�งรุ่่�งเช้้าสามารถไปรัับจากร้้านดำำ�น้ำำ��ที่่�ภููเก็็ต โดยขอรัับการสนัับสนุุนจาก
กองทััพอากาศในการส่่งเครื่่�องบิินไปรัับขวดอากาศดัังกล่่าว เมื่่�อรวมจำำ�นวนขวดอากาศ
ที่่�มีีอยู่่� จึึงทำำ�ให้้ภารกิิจนี้้�มีีขวดอากาศที่่�ใช้้ปฏิิบััติิภารกิิจมากกว่่า ๖๐๐ ขวด ถืือเป็็นปฏิิบััติิการ
ที่่�ไม่่เคยใช้้ขวดอากาศจำำ�นวนมากขนาดนี้้�มาก่่อน

ปฏิบัติการกู้วิกฤตช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำ�หลวงของทหารหน่วยซีล
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Q

ก�ำลังพลหน่วยซีลไปร่วมปฎิบัติการจ�ำนวนเท่าใด
แบ่่งภารกิิจกัับนัักดำำ�น้ำำ��ต่่างชาติิอย่่างไรครัับ

A

่ เราได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบว่า “เราท�ำงานเต็มที่
เมือ
ไม่่ พ บ เราไม่่ เ ลิิ ก ” จึึ ง ได้้ มีี ก ารวางแผนการปฏิิ บัั ติิ ก ารที่่�จะ
ต้้องให้้กำำ�ลัง
ั พลกลัับเข้้าไปยัังบริิเวณโถง ๓ แล้้วหาวิิธีก
ี ารที่่�จะดำำ�น้ำำ��
ไปหาน้้อง ๆ ทีีมฟุุ ตบอลหมููป่า่ ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� ให้้พบ โดยผมได้้บอกว่่า ให้้ทำำ�ตัว
ั
ให้้กลมกลืืนไปกัับน้ำำ�� และในที่่�สุุดเราก็็สามารถยึึดโถง ๓ เป็็น บก.ส่่วนหน้้า ได้้สำำ�เร็็จ
กำำ�ลัังพลหน่่วยซีีลชุุดแรกที่่�ไป มีีจำำ�นวน ๑๘ คน ซึ่่�งกำำ�ลัังพลไม่่เพีี ยงพอ
ปฏิิบััติิการ เพราะในการทำำ�งานนั้้�น หน่่วยซีีลของเราจะทำำ�หน้้าที่่�เหมืือนกัับเป็็น
หััวหมู่่�ทะลวงฟััน จึึงได้้มีีการเสริิมกำำ�ลัังอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมแล้้วกำำ�ลัังพล
ของหน่่วยซีีลประมาณ ๒๐๐ นาย นอกจากนั้้�นผมได้้ขอรัับการสนัับสนุุนจาก
พล.ท.สุุนััย ประภููชะเนย์์ ผบ.นสศ. ขอนัักดำำ�น้ำำ��หน่่วยรบพิิ เศษ ทบ. มาเสริิม
ท่่านก็็ส่ง
่ มาให้้ ๓๐ คน นอกจากนี้้� ยัังมีีนัก
ั ดำำ�น้ำำ��อดีีตหน่่วยซีีลนอกราชการ นัักดำำ�น้ำำ��
จาก กฟผ. และจากกู้้�ภััยบางส่่วน ช่่วยในการลำำ�เลีียง
ขวดอากาศจากปากถ้ำำ��ไปถึึงจุุดที่่�จะต้้องดำำ�น้ำำ�� และลำำ�เลีียง
ขวดอากาศไปถึึงโถง ๓
เมื่่�อมีีนัก
ั ดำำ�น้ำำ��มาช่่วยจำำ�นวนมากขึ้้�น จึึงต้้องมีีการ
บริิหารจััดการคนในการลำำ�เลีียงให้้ดีี นัักดำำ�น้ำำ��ต่่างชาติิ
เช่่น สหรััฐอเมริิกา หน่่วยงานของเขาไม่่อนุุญาตให้้
ดำำ�น้ำำ��ระยะไกลกว่่าโถง ๓ นัักดำำ�น้ำำ��จากออสเตรเลีียและ
จีีน ก็็ดำำ�น้ำำ��ไม่่เกิินโถง ๓ เช่่นเดีียวกััน ส่่วนผู้้�ที่่�สามารถ
ดำำ�น้ำำ��ออกไปไกลกว่่าโถง ๓ ก็็จะมีีหน่่วยซีีล นัักดำำ�น้ำำ��
ต่่างชาติิชาวเบลเยีียมที่่�มาจากภููเก็็ต และนัักดำำ�น้ำำ��จาก
อัังกฤษ ซึ่่�งเป็็นนัักดำำ�น้ำำ��ในถ้ำำ��โดยตรง
ส่่ ว นการปฏิิ บัั ติิ นัั ก ดำำ�น้ำำ�� ของเราจากเดิิ ม จะใช้้
ขวดอากาศดำำ�น้ำำ��ไปเพีี ยง ๑ ขวด ซึ่่�งดำำ�น้ำำ��ได้้ไม่่เกิิน
๑ ชั่่�วโมง แต่่สำำ�หรัับภารกิิจนี้้�เราต้้องดำำ�น้ำำ��นานขึ้้�น ต้้องไป
ให้้ไกลกว่่าเดิิม นัักดำำ�น้ำำ��จึง
ึ ต้้องเพิ่่� มขวดอากาศดำำ�น้ำำ��เป็็น
๔ ขวด เราได้้เริ่่�มวาง Base Line จากจุุดดำำ�ลงที่่�โถง ๑
เข้้าไปที่่�โถง ๓ และวางไปเรื่่�อย ๆ จนผ่่านสามแยก ซึ่่�ง
เราจะทำำ�งานกัันเป็็นทีีม วางแผนว่่าใครทำำ�งานได้้แค่่ไหน
รัับผิิดชอบอะไรบ้้าง ท่่านณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงรายในขณะนั้้�น ได้้มอบหมาย
ให้้ผมเป็็นหััวหน้้าผู้้�รัับผิิดชอบภารกิิจภายในถ้ำำ��ทั้้�งหมด

Q

มีการพบเด็กอย่างไรครับ

A

เราได้วางแผนและด�ำน�ำ้
วาง Base Line ผ่่าน
สามแยกเข้้าไป หลัังจาก
ที่่�ชุุดวาง Base Line ของเรากลัับมา
นัั ก ดำำ�น้ำำ��อัั ง กฤษได้้ อ าสาจะช่่ ว ยวาง
Base Line ต่่อจากเรา จนกระทั่่�งนัักดำำ�น้ำำ��
อัังกฤษไปเจอเด็็กที่่�เนิินนมสาว ผมคิิดว่่า
ถ้้านัักดำำ�น้ำำ��อัังกฤษไม่่เจอเด็็ก เราดำำ�
ต่่อจากเขา เราก็็น่า่ จะเจอเด็็กเช่่นเดีียวกััน
นี่่�คืือการทำำ�งานเป็็นทีีม แต่่ที่่�น่า่ แปลกใจ
คืือ สภาพของเด็็ก ๆ ในตอนนั้้�น ทุุกคน
มีีชีวิ
ี ต
ิ และดููแข็็งแรงดีี นัักดำำ�น้ำำ��ที่่�เข้้าไป
จะมีีกล้้องถ่่ายรููปติิดตััวไปด้้วย เขาได้้ถ่่ายภาพมาให้้เราดูู เมื่่�อได้้ภาพมาแล้้ว เราก็็ต้้องให้้ประชาชนได้้
เห็็นภาพด้้วย โดยได้้นำำ�เสนอในเพจ Thai Navy SEAL ซึ่่�งต่่อมาเพจนี้้� ผู้้�สื่่�อข่่าวทั่่�วโลกได้้นำำ�ข้อ
้ มููลไปอ้้างอิิง
ในการนำำ�เสนอข่่าวอย่่างแพร่่หลาย

Q

การรายงานข่าวปฏิบัติการกู้ภัย
ภายในถ้ำำ�ทำ
� ำ�กัันอย่่างไรครัับ

A

ช่วงทีเ่ ราก�ำลังท�ำงาน มีประเด็นข่าวต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทัง
้ ข่าวจริง
และข่่ า วลืื อ แม้้ ก ระทั่่�งมีี ข่่ า วว่่ า หน่่ ว ยซีี ล ถูู ก งูู กัั ด ตายก็็ มีี
ดัังเช่่น ในแต่่ละช่่วงที่่�ผมกลัับไปโรงแรมที่่�พััก ได้้เปิิดโทรทััศน์์ดูู
เห็็นข่่าวที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องทีีมหมููป่่าฯ ทั้้�งวัันทั้้�งคืืน เรื่่�องที่่�นำำ�เสนอส่่วนใหญ่่มีี
ความคลาดเคลื่่�อน หรืือบางคนมาที่่�ถ้ำำ��หลวงได้้ร่ว
่ มงานเพีี ยงนิิดเดีียว กลัับออกไป
พูู ดเสีียใหญ่่โตเกิินความเป็็นจริิง ทำำ�ให้้คนติิดตามข่่าวบางครั้้�งจะได้้รับ
ั ข้้อมููลแบบ
ผิิด ๆ ส่่วนที่่�มีีการแถลงข่่าวของกองอำำ�นวยการร่่วมฯ โดยผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนั้้�น
คืือเรื่่�องจริิง แต่่ส่่วนใหญ่่เรื่่�องที่่�เปิิดเผย เปิิดกว้้าง คนจะไม่่ค่่อยสนใจ แต่่จะ
ชอบประเด็็นเล็็ก ๆ น้้อย ๆ หรืือเชิิงลบ เราจึึงได้้พิิจารณา นำำ�เอาข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�สาธารณชนควรได้้รับ
ั ทราบ นำำ�เสนอลงในเพจ Facebook: Thai Navy Seal
ซึ่่�งข่่าวที่่�จะลงนั้้�นมีีการกลั่่�นกรองอย่่างดีี เพราะเกรงว่่าจะมีีผลทางจิิตวิิทยาของ
สัังคม ดัังเช่่น ตอนเจอน้้อง ๆ ทีีมหมููป่า่ ฯ ในเวลาประมาณ ๓ ทุ่่�ม เราได้้ทิ้้�งระยะไว้้
ระยะหนึ่่�ง เพื่่� อตรวจสอบความถููกต้้อง ให้้เห็็นสภาพของเด็็กจริิง ๆ แล้้วจึึง
นำำ�เสนอข่่าวโดยลง Facebook ในเวลาประมาณ ๕ ทุ่่�ม

ปฏิบัติการกู้วิกฤตช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำ�หลวงของทหารหน่วยซีล
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Q

หลังจากพบเด็กแล้ว
มีีการบริิหารจััดการอย่่างไรต่่อไปครัับ

A

่ นักด�ำนำ�้ อังกฤษเจอเด็กแล้ว ก็ได้ด�ำนำ�้ ออกมาบอกพวกเราทีโ่ ถง ๓ ว่าได้พบทีมฟุ ตบอล
เมือ
หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� ที่่�โถง ๙ (เนิินนมสาว) เราก็็ได้้ดำำ�เนิินการตามแผนที่่�วางไว้้
โดยการส่่งทีีมซีีลชุุดแรกจำำ�นวน ๔ คน ดำำ�น้ำำ��เข้้าไปหาเด็็ก ๆ พร้้อมอาหารซึ่่�งได้้เตรีียมไว้้แล้้ว
และได้้วางแผนให้้ทีีมซีีลชุุดนี้้� เมื่่�อถึึงโถง ๙ แล้้ว ให้้อยู่่�กัับเด็็ก ๆ ๒ คน ส่่วนอีีก ๒ คน ให้้เอาข้้อมููลข่่าวสาร
กลัับมา สำำ�หรัับใช้้วางแผนดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือต่่อไป
เมื่่�อเวลาผ่่านไปประมาณ ๗ - ๘ ชั่่�วโมง ทีีมซีีลชุุดแรกยัังไม่่กลัับมา เราจึึงส่่งชุุดที่่�สองไปอีีก ๓ คน
หนึ่่�งในนั้้�นคืือ หมอภาคย์์ (พ.ท.นพ.ภาคย์์ โลหารชุุน) หมอภาคย์์ถืือว่่าเป็็นคนที่่�มีีความกล้้าหาญมาก
เป็็นคนที่่�ออกกำำ�ลัังกายตลอดเวลา ร่่างกายแข็็งแรง ซีีลอีีก ๒ คน เป็็นพยาบาล ๑ คน จบเวชศาสตร์์
ใต้้น้ำำ�� เนื่่�องจากเมื่่�อเจอเด็็กแล้้ว การพยาบาลถืือเป็็นความสำำ�คััญ ลำำ�ดัับแรกนอกเหนืือจากเรื่่�องอาหาร
อีีกสิ่่�งที่่�นำำ�ติิดตััวไปด้้วยคืือ Emergency Blanket Foil สำำ�หรัับใช้้ห่่ม เพื่่� อรัักษาอุุณหภููมิร่
ิ ่างกายให้้อบอุ่่�น

ตอนนั้้�น ทางด้้านผู้้�สื่่�อข่่าวมีีความพยายามถามว่่า เมื่่�อไหร่่เด็็กจะออกมา ผมได้้บอกไปว่่าอีีก ๔ เดืือน
รอน้ำำ��ลดก่่อน ตอนนี้้�ก็็ส่่งข้้าวส่่งน้ำำ��เข้้าไปก่่อน ซึ่่�งเป็็นเหตุุผลทางจิิตวิิทยา แต่่ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�จะเอาเด็็ก
ออกมาได้้ ทางด้้านทีีมงานก็็พยายามสููบน้ำำ��ภายในถ้ำำ��และตััดทางน้ำำ��จากผาหมีี ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังพลจำำ�นวนกว่่า
พัั นคนที่่�มาจากกองทััพบก (ทภ.๓ มทบ.๓๔ มทบ.๓๗ กกล.ผาเมืือง) กู้้�ภััย กฟผ. ป่่าไม้้ ช่่วยกัันเยอะมาก
ใครเห็็นบรรยากาศ จะรู้้�สึึกปลื้้�มใจถึึงความร่่วมมืือและความสามััคคีี
ในการทำำ�ภารกิิจครั้้�งนี้้� พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๑๐ ทรงมีีพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ พระราชทาน
กำำ�ลัังใจ และความช่่วยเหลืือตลอดภารกิิจ พระองค์์ทรงมอบให้้เจ้้าหน้้าที่่�กองงานในพระองค์์ฯ ให้้อยู่่�ประจำำ�
ในพื้้� นที่่� เพื่่� อประสานความต้้องการ
และให้้ความช่่วยเหลืือสิ่่�งจำำ�เป็็นต่่าง ๆ
ดัั ง เช่่ น เมื่่�อขอรัั บ การสนัั บ สนุุ น
อุุ ป ก ร ณ์์ ดำำ�น้ำำ��ที่่�มีี ลัั ก ษ ณ ะ เ ป็็ น
Harness เพื่่� อใช้้สำำ�หรัับประกอบ
ขวดอากาศหลาย ๆ ขวด ซึ่่�งอุุปกรณ์์
ดำำ�น้ำำ�� แบบนี้้�ไม่่ มีี ว างจำำ� หน่่ า ยใน
ประเทศ พระองค์์ ไ ด้้ พ ระราชทาน
ความช่่ ว ยเหลืื อ จัั ด ซื้้�อมาให้้ จ าก
ต่่างประเทศ ทำำ�ให้้เรามีีอุป
ุ กรณ์์ดำำ�น้ำำ��
ที่่�สามารถนำำ�ขวดอากาศติิดตััวไปได้้
๔ ขวด สามารถดำำ�น้ำำ��ได้้นานขึ้้�น และ
ไกลขึ้้�น นัับเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
อย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้

Q

บทเรียนจากปฏิบัติการกู้ภัยถ�้ำหลวงของหน่วยซีล
ที่่�สำำ�คััญมีีอะไรบ้้างครัับ

A

ภารกิ จ การช่ ว ยเหลื อ หลายวิ ธี ที่เ ราท�ำในถ�้ำ หลวง ถื อ ว่ า เป็ น
ประสบการณ์์แปลกใหม่่ครั้้�งแรก เราไม่่เคยฝึึกงานในถ้ำำ��มาก่่อนเลย
พอเสร็็ จ งานเราได้้ ก ลัั บ มาทบทวนบทเรีี ย น มาทำำ� การฝึึ ก
เพิ่่� มเติิม ทั้้�งศึึกษาตามคู่่�มืือ Cave Diving Manual และประยุุกต์์ใช้้ตาม
สภาพการณ์์และข้้อจำำ�กััดต่่าง ๆ ในถ้ำำ�� เช่่น ในสภาวะพื้้� นที่่�ที่่�มีีความซัับซ้้อน
มีีความมืืด รวมทั้้�งการแก้้ไขข้้อขััดข้้องต่่าง ๆ ขณะดำำ�น้ำำ��ในสภาวะจำำ�กัด
ั จะต้้อง
ทำำ�อย่่างไรให้้ช่่วยตััวเองได้้ และกลัับมาปฏิิบัติ
ั ต่
ิ ่อไปให้้ได้้ นี่่�เป็็นบทเรีียนสำำ�คััญ
ประการแรก

บทเรีียนต่่อมา เป็็นการร่่วมมืือแก้้ปััญหาที่่�
วิิกฤต คืือเราพบว่่า ในถ้ำำ��หลวงบริิเวณเนิินนมสาว
ปริิมาณออกซิิเจนมีีอยู่่�เพีี ยง ๑๕% ซึ่่�งอากาศ
ปกติิ ทั่่� วไปจะมีี ไ นโตรเจน ๘๐% ออกซิิ เ จน
๒๐% ทางทีีมแพทย์์ได้้บอกว่่า ถ้้าเมื่่�อใดปริิมาณ
ออกซิิเจนลดลงเหลืือ ๑๒% จะทำำ�ให้้คนที่่�อยู่่�
ตรงนั้้�นหมดสติิได้้ จึึงมีีการวางแผนเอาออกซิิเจน
เข้้าไปเติิมในบริิเวณเนิินนมสาว โดยใช้้สายอากาศ
ต่่อเข้้าจากด้้านนอกของปากถ้ำำ�� โดยใช้้ความยาว
ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร ซึ่่�งก็็ได้้รัับการสนัับสนุุน
ทัันทีีจากภาคเอกชน นอกจากนั้้�น เราได้้วางแผน
ในการเอาสายโทรศััพท์์ส่่งเข้้าไปด้้วย เพื่่� อจะได้้
ติิ ด ต่่ อ สื่่�อสารกัั น ดัั ง นั้้�นต้้ อ งใช้้ เ ทปพัั นสายส่่ ง ออกซิิ เ จนและสายโทรศัั พ ท์์
เข้้าด้้วยกัันในความยาว ๕,๐๐๐ เมตร ต้้องใช้้เทปพัั นสายจำำ�นวนประมาณ
๕,๐๐๐ ม้้ ว น ซึ่่�งเราต้้ อ งวางสายไปเนิิ น นมสาวให้้ เ สร็็ จ โดยเร็็ ว ที่่�สุุ ด เพื่่� อ
เอาออกซิิ เ จนไปเติิ ม ก่่ อ นที่่�ปริิ ม าณออกซิิ เ จนในเนิิ น นมสาวจะลดลงมาก
จนถึึงขีีดอัันตราย ซึ่่�งเราได้้ใช้้กำำ�ลัง
ั พลหลายหน่่วยมาช่่วยเหลืือกััน แต่่สุด
ุ ท้้ายแล้้ว
ในคืืนนั้้�น เราสามารถนำำ�ไปได้้แค่่ถึึงโถง ๓ เพราะความยากลำำ�บากคืือ ความสลัับ
ซัับซ้้อนของถ้ำำ��และมีีอุุปสรรคมากมาย
นอกเหนืือจากงานการวางสายออกซิิเจนแล้้ว ในช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้� เรายััง
มีีงานอีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ควบคู่่�กัันไปด้้วยคืือ การเอาขวดอากาศและอุุปกรณ์์
ดำำ�น้ำำ��ไปวางตามจุุดต่่าง ๆ บริิเวณจากโถง ๓ ถึึงสามแยก เพื่่� อให้้นัักดำำ�น้ำำ��ที่่�
ดำำ�น้ำำ��ไปยัังเนิินนมสาว ใช้้สับ
ั เปลี่่�ยนในกรณีีอากาศไม่่เพีี ยงพอ ซึ่่�งจ่่าแซมได้้ร่ว
่ ม
ปฏิิบััติิในงานนี้้�ด้้วย และในที่่�สุุดจ่่าแซมได้้เสีียชีีวิิตในคืืนนั้้�น
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บทเรีียนแห่่งความสููญเสีียจ่่าแซม การปฏิิบัติ
ั ิการดำำ�น้ำำ��ในถ้ำำ��หลวงเป็็นการ
ดำำ�น้ำำ��ที่่�เต็็มไปด้้วยภยัันตราย จ่่าแซมหมดสติิในน้ำำ��ในขณะที่่�กำำ�ลัง
ั ดำำ�น้ำำ��กลัับมายััง
โถง ๓ หลัังจากที่่�ได้้นำ�ำ ขวดอากาศและอุุปกรณ์์ดำ�น้ำ
ำ ำ��ไปวางไว้้บริิเวณสามแยก
ซึ่่�งเราได้้ทำำ�การปฐมพยาบาลก็็ไม่่สามารถกู้้�ชีีพได้้ จากการสููญเสีียจ่่าแซม กำำ�ลัง
ั พล
หน่่วยซีีลทั้้�งในและนอกราชการ มีีความโศกเศร้้าในการสููญเสีีย แต่่ทุุกคนยัังคง
ยืืนยัันที่่�จะทำำ�งานต่่อไป ซึ่่�งหน่่วยซีีลนั้้�นถููกฝึึกมาให้้ทำำ�งานในสภาวะความเสี่่�ยง
ตลอดเวลา ดัังนั้้�นไม่่ว่่าการเจ็็บป่่วย หรืือเสีียชีีวิิต เป็็นสิ่่�งที่่�เราต้้องเผชิิญ
เป็็นประจำำ�อยู่่�แล้้ว และทุุกคนจะไม่่ยอมให้้การสููญเสีียของจ่่าแซมเป็็นเรื่่�องสููญเปล่่า
ทุุกคนยัังคงมีีความฮึึกเหิิมที่่�จะทำำ�งานต่่อไปจนสำำ�เร็็จภารกิิจ
บทเรีียนในการนำำ�ทีม
ี ฟุุ ตบอลหมููป่า่ ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� ออกมาจากถ้ำำ�� ในที่่�สุุด
เมื่่�อได้้พิิจารณาแล้้วว่่าจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เด็็ก ๆ ออกมาจากถ้ำำ��เนื่่�องจากปริิมาณ
ออกซิิเจนในโถง ๓ ที่่�ลดลง รวมทั้้�งพยากรณ์์อากาศจะมีีฝนตกหนัักในสััปดาห์์ต่อ
่ ไป
ทำำ�ให้้เราต้้องมีีการวางแผนกัับนัักดำำ�น้ำำ��ทั้้�งหมดโดยได้้ข้้อสรุุปว่่า ให้้นัักดำำ�น้ำำ��ถ้ำำ��
ชาวอัังกฤษรัับผิิดชอบในการนำำ�เด็็กออกมาจากเนิินนมสาวมายัังโถง ๓ และ
ในส่่วนของเราและนัักดำำ�น้ำำ��อื่่�น ๆ จะรัับผิิดชอบในการนำำ�เด็็กจากโถง ๓ มายััง
ด้้านนอกถ้ำำ��
การลำำ�เลีี ยงนำำ�เด็็ กออกจากเนิิ นนมสาว โดยให้้ เด็็ กสวมหน้้ ากากดำำ�น้ำำ��
แบบเต็็มหน้้า (Full Face Mask) และใช้้ยาให้้เด็็กหลัับ เพื่่� อไม่่ให้้เด็็กอยู่่�ในภาวะ
ำ ำ��แบบ Full Face Mask
วิิตก เครีียด และดิ้้�นในขณะดำำ�น้ำำ�� สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ดำ�น้ำ
ใช้้เป็็นแบบ Positive ซึ่่�งหน้้ากากชนิิดนี้้�สามารถปล่่อยอากาศออกมาได้้ตลอด
เวลาโดยไม่่ต้้องสููดอากาศ และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือจะต้้องกระชัับกัับใบหน้้าไม่่ให้้
น้ำำ��เข้้า ซึ่่�งก่่อนการปฏิิบััติิงานจริิงได้้มีีการตรวจสอบและซัักซ้้อมการนำำ�พาใต้้น้ำำ��
ของนัักดำำ�น้ำำ��ในสภาพที่่�เด็็กหลัับให้้เกิิด
ความมั่่�นใจและไม่่ผิิดพลาด
ส่่วนการลำำ�เลีียงจากโถง ๓ มายััง
ด้้านนอกของถ้ำำ�� เราได้้จััดนัักดำำ�น้ำำ��ใน
ส่่วนอื่่�น ๆ ทั้้�งหน่่วยซีีล นัักดำำ�น้ำำ��ของ
กองทัั พ บก นัั ก ดำำ�น้ำำ�� จากการไฟฟ้้า
ฝ่่ า ยผลิิ ต นัั ก ดำำ�น้ำำ�� ของหน่่ ว ยกู้้�ภัั ย
รวมทั้้�งนัั ก ดำำ�น้ำำ�� ของสหรัั ฐ อเมริิ ก า
ออสเตรเลีีย จีีน และอื่่�น ๆ รวมประมาณ
๒๐๐ คน จััดเป็็นชุุด ๆ รัับผิิดชอบ
ในแต่่ละพื้้�นที่่�ภายในถ้ำำ��ที่่�มีค
ี วามแตกต่่าง
ของภููมิิประเทศ และให้้มีีการซัักซ้้อม
การเคลื่่�อนย้้ายให้้เกิิดความมั่่�นใจ และ
ปฏิิบััติิได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนั้้�น

เราได้้จัด
ั ชุุดแพทย์์ทั้้�งแพทย์์เวชศาสตร์์
ใต้้ น้ำำ�� ของกองทัั พ เรืื อ แพทย์์ ข อง
กองทัั พ บก และของสาธารณสุุ ข
ตรวจสอบสภาพของเด็็กในจุุดต่่าง ๆ
ขณะทำำ�การเคลื่่�อนย้้าย
ในที่่�สุุดเราก็็ได้้ปฏิิบััติิการนำำ�เด็็ก
ออกมาจากถ้ำำ��โดยใช้้เวลานำำ�ออก ๓ วััน
ได้้อย่่างปลอดภััย และประสบความ
สำำ�เร็็จอย่่างงดงาม ซึ่่�งปฏิิบััติิการนี้้�
ถืื อ ว่่ า เป็็ น ปฏิิ บัั ติิ ก ารที่่�ยากลำำ� บาก
เต็็มไปด้้วยอัันตราย มีีโอกาสที่่�อาจเกิิด
การสูู ญ เสีี ย แต่่ ห ากไม่่ รีี บ ปฏิิ บัั ติิ ใ น
ห้้วงเวลาที่่�เหมาะสมในขณะนั้้�น เราอาจจะ
ต้้องสููญเสีียทั้้�งหมด
บทเรีี ย นที่่�สำำ�คัั ญ อีี ก ประการหนึ่่�งในการกอบกู้้�วิิ ก ฤตคืื อ
ความสำำ�เร็็จขึ้้�นอยู่่�กัับความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของหลายภาคส่่วน
หลายหน่่วยงาน มีีการวางแผน และบริิหารอย่่างเป็็นเอกภาพ
ใช้้ประโยชน์์จากความเชี่่�ยวชาญชำำ�นาญการของทุุกฝ่่าย ทุุกระดัับ
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน แม้้กระทั่่�งจากชาวต่่างชาติิที่่�มีีประสบการณ์์
พิิ เศษด้้านการดำำ�น้ำำ��ในถ้ำำ��
ประสบการณ์์ จ ากปฏิิ บัั ติิ ก ารกู้้�ภัั ย ในถ้ำำ�� ครั้้�งนี้้� ผมเห็็ น ว่่ า
เป็็นบทเรีียนที่่�ล้ำำ��ค่่า จะเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิหากเกิิดภััยพิิ บััติิ
ขึ้้�นอีี ก เราจะเตรีี ย มการที่่�พร้้ อ มมากขึ้้�น สำำ� หรัั บ หน่่ ว ยซีี ล เอง
เราต้้องเรีียนรู้้�การดำำ�น้ำำ��ในหลาย ๆ รููปแบบ เพราะภััยพิิ บััติใิ นอนาคต
อาจมีีอะไรแปลก ๆ เกิิดขึ้้�นอีีกมากที่่�คาดไม่่ถึึง
ในฐานะทหาร ภารกิิ จ หลัั ก คืื อ รัั ก ษาอธิิ ป ไตยของชาติิ
ตามรััฐธรรมนููญจะต้้องมีีงานพัั ฒนาประเทศด้้วย และที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
คืือการช่่วยเหลืือประชาชน ทุุกเหล่่าทััพมีีประชาชนอยู่่�ในหััวใจ
อยู่่�แล้้ว การป้้องกัันและบรรเทาภััยพิิ บััติต้
ิ อ
้ งมีีการเตรีียมพร้้อมไว้้
ผมขอขอบคุุณทุุกท่่าน ทุุกภาคส่่วนทั้้�งหน่่วยงานราชการ
เอกชน อาสาสมััคร ชาวไทยและต่่างชาติิที่่�ได้้ร่่วมในปฏิิบััติิการนี้้�
รวมทั้้�งผู้้�ที่่�ไห้้กำำ�ลัง
ั ใจและบริิจาคสิ่่�งของต่่าง ๆ ทำำ�ให้้การปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
ในครั้้�งนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างดีียิ่่�ง
ขอบคุุณท่่านมากครัับ
ปฏิบัติการกู้วิกฤตช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำ�หลวงของทหารหน่วยซีล
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วิิศวกรรมกัับภารกิิจ
การช่่วยทีีมหมููป่่าติิดถ้ำำ��
ที่่�ถ้ำ�ำ� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน
อำำ�เภอแม่่สาย
จัังหวััดเชีียงราย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธเนศ วีีระศิิริิ
และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ฟองจัันทร์์ จิิราสิิต

กลัับมานั่่�งอ่่านหนัังสืือเรื่่�อง “ขอบคุุณในน้ำำ�� ใจ Behind the Scenes บัันทึึกจาก ‘นายช่่าง’ กัับภารกิิจ
๑๓ ชีีวิิต ต้้องรอด!” ที่่�เขีียนไว้้หลัังเหตุุการณ์์ช่ว
่ ยเหลืือ “หมููป่่า” ซึ่่�งเป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าหมายถึึงการช่่วยเด็็ก
พร้้อมโค้้ช ๑๓ คนที่่�ติดอยู่่�
ิ
ในถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๖๑ หนัังสืือ
เล่่มที่่�เขีียนไว้้นั้้�น มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่� อขอขอบคุุณหลาย ๆ ท่่านที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการทำำ�งาน รวมถึึงบทบาท
สำำ�คััญของหลายหน่่วยงานที่่�เป็็นส่่วนช่่วยให้้การทำำ�งานในครั้้�งนั้้�นประสบความสำำ�เร็็จด้้วยดีี เมื่่�อกลัับมา
อ่่านเรื่่�องในอดีีตเหล่่านั้้�นอีีกครั้้�ง แล้้วทำำ�ให้้เกิิดแรงบัันดาลใจที่่�อยากจะเขีียนเพิ่่� มเติิมเกี่่�ยวกัับการนำำ�
หลัักทางวิิศวกรรมมาใช้้ในภารกิิจดัังกล่่าว โดยจะขอเขีียนเป็็นภาพรวมโดยย่่อไว้้ในที่่�นี้้�

ข้้อมููลนัับตั้้�งแต่่เด็็กและโค้้ชทีีมหมููป่่าเข้้าไปติิดอยู่่�ใน
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
จนถึึงได้้รัับการช่่วยเหลืือออกมาจากถ้ำำ� 
� สรุุปได้้ดัังนี้้�
• ทีีมหมููป่่าเข้้าถ้ำำ��หลวงวัันที่่� 23 มิิถุุนายน พ.ศ.
2561
• ปฏิิบััติิการค้้นหาเริ่่�มเย็็นวัันที่่� 23 มิิถุุนายน พ.ศ.
2561
• พบตำำ�แหน่่งทีีมหมููป่า่ วัันที่่� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทีีมวิิศวกรอาสาของวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ได้้เดิินทางไปร่่วมช่่วยในภารกิิจ
ดัังกล่่าว โดยได้้เดิินทางไปถึึงบริิเวณกองบััญชาการหน่่วยกู้้�ภัยั
ที่่� ตั้้� ง อยู่่� บ ริิ เ วณพื้้� น ที่่� ด้้ า นหน้้ า ของถ้ำำ�� หลวงในช่่วงเย็็ น
ของวัันที่่� 26 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2561 จากนั้้�นได้้เข้้าร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของปฏิิบััติิการการช่่วยเหลืือทีีมหมููป่่าออกจากถ้ำำ��
จนแล้้ ว เสร็็ จ เมื่่� อ วัั น ที่่� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วิิ ศ วกรรมสถานฯ มีีส่่วนช่่วยในภารกิิ จ ครั้้� ง นี้้� ใ นด้้ า น
ให้้คำำ�ปรึึกษา และภาคปฏิิบัติั ที่ิ ต้่� อ้ งมีีการตััดสิินใจดำำ�เนิินการ
โดยนำำ�หลัักวิิศวกรรมมาใช้้ รวมถึึงการประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิด
ประสิิทธิิผล

• ช่่วยออกมาได้้หมดในช่่วงวัันที่่� 8 - 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

วิศวกรรมกับภารกิจการช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำ�ที่ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ท่่านที่่� อ ยู่่� ใ นเหตุุ ก ารณ์์ ครั้้� ง นั้้� น คงทราบกัั น ดีีว่่า
หลายหน่่วยงานได้้นำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยหลายอย่่างมา
ประยุุกต์์ใช้้ และขณะเดีียวกัันก็็พบว่่า มีีหลายเรื่่อ� งที่่เ� ทคโนโลยีี
ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น การติิดต่่อสื่่อ� สารกัับ
ผู้้�ที่่� อ ยู่่� ใ นถ้ำำ�� ทั้้� ง กัั บ ผู้้�ที่่� เ ข้้ า ไปช่่วยเหลืือที่่� จ ะติิ ด ต่่อกัั บ
กองบััญชาการที่่อ� ยู่่�หน้้าถ้ำำ�� หรืือแม้้เมื่่อ� พบเด็็ก ๆ ที่่อ� ยู่่�ในถ้ำำ��
แล้้ว ก็็ไม่่สามารถติิดต่่อสื่่อ� สารกัับภายนอกถ้ำำ��ได้้ ทั้้�งนี้้�เพราะ
ไม่่มีีสััญญาณโทรศััพท์์ รวมถึึงไม่่สามารถระบุุตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�
ของเด็็ ก ด้้ ว ย GPS เป็็ น ตัั ว อย่่างที่่� ย กมาเพื่่� อ แสดง
ให้้เห็็นว่่า ไม่่ใช่่ทุุกกรณีีที่่�จะนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ได้้
ในบางครั้้�งจำำ�เป็็นต้้องประยุุกต์์วิศิ วกรรมพื้้�นฐาน และยัังต้้อง
ร่่วมกัับสาขาวิิชาการด้้านต่่าง ๆ เป็็นสหวิิทยาการ จึึงจะทำำ�ให้้
ปฏิิบััติิงานได้้ผลเป็็นอย่่างดีี
เริ่่มต้
� น้ จากวัันแรกที่่เ� ข้้าร่่วมภารกิิจ ปััญหาแรกที่่ทำ� ำ�ให้้
ต้้องสืืบค้้นคืือ แนววางตััวและตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของถ้ำำ��อยู่่�
ตำำ�แหน่่งใดบนแผนที่่� โชคดีีที่่มีีช
� าวต่่างชาติิและผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�
ได้้เคยสำำ�รวจถ้ำำ��ไว้้ก่่อนและได้้ลากเส้้นแนวถ้ำำ�� ลงบนแผนที่่ใ� ห้้
ทราบพิิกัดั ในเบื้้�องต้้น จากพิิกัดั นั้้�นเมื่่อ� นำำ�มาศึึกษาสััณฐาน
ของแนวถ้ำำ��ด้้วยหลัักสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ (GIS) ทำำ�ให้้
ทราบพิิกััดที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น เป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับวิิศวกรอาสา
ของวิิศวกรรมสถานฯ ได้้ใช้้ในการสืืบค้้นหาช่่องทางที่่�เป็็น
โพรงด้้านท้้ายถ้ำำ��ในเวลาต่่อมา

• ให้้ข้้อเสนอแนะเรื่่�องตำำ�แหน่่งขุุดเจาะน้ำำ��บาดาล
เนื่่อ� งจากมีีหน่่วยงานภาครััฐที่่ดู� แู ลเกี่่ย� วข้้องกัับการ
ขุุดเจาะน้ำำ��บาดาลและภาคเอกชน ได้้นำำ�เครื่่�องมืือ
เจาะน้ำำ�� บาดาลเข้้ามาช่่วย เพื่่�อจะระบายน้ำำ�� ใต้้ดิิน
ให้้ลดระดัับน้ำำ�� ในถ้ำำ�� ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับ
ตำำ� แหน่่งที่่� จ ะดำำ� เนิิ น การเจาะ และได้้ ร่่วมกัั บ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญการเจาะน้ำำ�� บาดาลพิิจารณาความลึึกที่่�
เหมาะสมในการเจาะด้้วย
• สำำ�รวจท้้ายถ้ำำ��ในตำำ�แหน่่งโพรงถ้ำำ�� ที่่�พบว่่า เป็็น
จุุดเชื่่อ� มต่่อแนวเดีียวกัับทิิศทางของแนวถ้ำำ�� เมื่่อ� ให้้
คนโรยตััวลงไปในโพรงถ้ำำ�� ลองใช้้ควัันธููปตรวจสอบ
พบว่่า ควัันถููกดููดเข้้าในช่่องแตกของผนัังภายใน
โพรงนั้้�น แสดงว่่าอากาศไหลไปในทิิศทางที่่�มีีการ
สููบน้ำำ�� นอกจากนั้้�น เมื่่�อมีีคำำ�ถามจากหน่่วยงาน
บางหน่่วยว่่า น้ำำ��ที่่�สููบออกจากถ้ำำ��มีีส่่วนที่่�ไหลกลัับ
เข้้าถ้ำำ�อีี
� กหรืือไม่่ สามารถหาคำำ�ตอบด้้วยการใช้้
เม็็ดโฟมสีีต่่าง ๆ โรยลงในน้ำำ��ที่่สู� บู ออกแต่่ละตำำ�แหน่่ง
แล้้วตรวจในถ้ำำ�ว่่
� ามีีเม็็ดโฟมสีีใดไหลกลัับเข้้ามา
ในถ้ำำ��บ้้าง นั่่�นเป็็นการประยุุกต์์ใช้้หลัักการพื้้�นฐาน
ด้้านวิิศวกรรมส่่วนหนึ่่�ง มาตรวจสอบในสภาพที่่�
ไม่่สามารถใช้้อุุปกรณ์์ที่ทั่� ันสมััยอื่่�น ๆ ได้้

ในส่่วนงานวิิศวกรรมที่่�ได้้มีีโอกาส
ช่่วยให้้คำำ�ปรึึกษา พอกล่่าวโดยย่่อ
ได้้ดัังนี้้�

• มีีการประยุุกต์์ใช้้ Seismic Survey ด้้วยวิิธีี Electrical
Resistivity เพื่่อ� ตรวจสภาพชั้้น� หิินด้้านล่่างที่่บ� ริิเวณ
ท้้ายถ้ำำ�� ข้้อมููลที่่ไ� ด้้แสดงลัักษณะชั้้น� หิินท้้ายถ้ำำ�� ที่่อ� ยู่่�
ด้้านล่่างลึึกลงไปจากโพรงท้้ายถ้ำำ��ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ

• จากสััญญาณที่่มีี� การแจ้้งจากโถง 3 ในถ้ำำ�� ช่่วงหััวค่ำ�ำ�
ของวัันที่่� 27 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2561 ว่่า มีีเสีียงลั่่น� จาก
ด้้านในถ้ำำ�� เป็็นช่่วง ๆ ทำำ�ให้้ทราบว่่า นั่่�นคืือเสีียง
น้ำำ��ไหลจากด้้านในถ้ำำ��ออกมาด้้านนอก เสีียงลั่่�นนั้้�น
เป็็นเสีียงที่่น้ำ� �ดั
ำ� นั ไล่่อากาศออกมา เป็็นปรากฏการณ์์
ของ Water Hammer แสดงให้้เห็็นว่่า น้ำำ��กำำ�ลััง
ไหลจากท้้ า ยถ้ำำ�� ออกมาสู่่� โ ถง 1 ซึ่่� ง เป็็ น พื้้� น ที่่�
กองบััญชาการส่่วนแรกที่่อ� ยู่่ใ� นถ้ำำ�� จึึงได้้ตัดั สิินใจกัันว่่า
ให้้ อ พยพสิ่่� ง ของและส่่วนสั่่� ง งานทั้้� ง หมดขึ้้� น ไป
อยู่่�บริิเวณขอบถ้ำำ�ด้
� ้านบน หลัังจากย้้ายของเสร็็จ
ประมาณ 4 ชั่่�วโมง น้ำำ��ก็็ไหลมาท่่วมปากถ้ำำ�� ระดัับ
น้ำำ��ท่่วมประมาณ 1 เมตร

� ว้ ยเครื่่อ� งเจาะ
• ติิดต่่อและเตรีียมการให้้มีีการเจาะถ้ำำ�ด้
HDD (Horizontal Directional Drilling) ซึ่่�งเป็็น
เครื่่อ� งมืือเจาะหิินที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ สามารถเจาะหิิน
ได้้มากกว่่า 200 ม. ต่่อวััน สามารถตั้้�งพิิกัดั ได้้ และ
สามารถ Reaming โดยเจาะถอยกลัับให้้ขยายรููเจาะ
กว้้างเป็็นเมตร ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการประสาน บ.อิิตาเลีียนไทย
ดิิเวล๊๊อปเมนต์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งมีีเครื่่�องมืือตััวนี้้�
อยู่่ที่� จั่� งั หวััดสระบุุรีี ในขณะนั้้�น และได้้นำำ�ขึ้้น� รถเทรเลอร์์
เตรีียมตััวเพื่่อ� การเดิินทางไปเจาะ แต่่ในช่่วงนั้้�นได้้
มีีการนำำ�เด็็กทีีมหมููป่่าชุุดแรกออกมาได้้แล้้ว จึึงได้้
ระงัับไว้้ก่่อน โดยให้้รถพร้้อมเครื่่อ� งมืือจอดรออยู่่�ที่่�
จัังหวััดสระบุุรีี เผื่่�อกรณีีจำำ�เป็็นต้้องใช้้

งานที่่ทีีมวิ
� ศิ วกรอาสาวิิศวกรรมสถานฯ ได้้ร่่วมในครั้้�งนี้้�
นอกจากลงปฏิิบัติั ใิ นพื้้�นที่่แ� ล้้ว ยัังช่่วยในส่่วนของการตััดสิินใจ
ให้้ความเห็็นต่่อปฏิิบััติิการต่่าง ๆ โดยเฉพาะเหตุุการณ์์
เฉพาะหน้้าทางด้้านวิิศวกรรมที่่ต้� อ้ งร่่วมกัันตััดสิินใจอย่่างรวดเร็็ว
และได้้ให้้ความเห็็นไว้้อยู่่�ตลอดว่่า การสููบน้ำำ��เป็็นเรื่่�องหลััก
แต่่ช่่วงนั้้�นฝนตกติิดต่่อกััน น้ำำ��ในถ้ำำ��ลดลงน้้อยมากแม้้จะมีี
ความพยายามสููบน้ำำ��ออกอยู่่�ตลอด รวมถึึงความพยายามที่่�
จะเพิ่่�มเครื่่อ� งสููบน้ำำ�� ให้้สามารถสููบน้ำำ�� ได้้ปริิมาณมาก ๆ ก็็ตาม

จุุดเปลี่่ย� นสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่�งที่่เ� ห็็นได้้ชัดั คืือ การประชุุม
เพื่่�อตััดสิินใจโดยทำำ� Bypass น้ำำ�� บริิเวณท้้ายถ้ำำ�� จำำ�ได้้ว่่า
วัันนั้้�นผู้้�ใหญ่่ของกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยเชิิญให้้
เข้้าไปประชุุมช่่วงเช้้า โดยแจ้้งว่่าเจ้้าหน้้าที่่ก� รมทรััพยากรธรณีี
กรมชลประทาน และบริิษััทเชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจและ
ผลิิต จำำ�กััด จะเข้้ามาประชุุมปรึึกษากััน การประชุุมวัันนั้้�น
กรมทรััพยากรธรณีีได้้แจ้้งให้้ทราบว่่า ผลการสำำ�รวจพบว่่า น้ำำ��ที่่�
ไหลผ่่านลำำ�ธารด้้านหลัังของท้้ายถ้ำำ�� เมื่่�อตรวจที่่ต้� ้นน้ำำ��และ
ท้้ายน้ำำ��ของลำำ�ธารบริิเวณช่่วงที่่�ผ่่านท้้ายถ้ำำ��นั้้�น มีีน้ำำ��หายไป
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เป็็นจำำ�นวนมาก พร้้อมทั้้�งนำำ�ลักั ษณะสััณฐานทางธรณีีวิิทยามา
แสดงให้้ดูวู่่ า หิินบริิเวณนั้้�นน่่าจะเป็็น Fault (รอยเลื่่�อน) ซึ่่�ง
น้ำำ��น่่าจะไหลเข้้าถ้ำำ�� จากตรงนั้้�น ทั้้�งกรมชลประทาน และบริิษัทั
เชฟรอนฯ ก็็อธิิบายว่่า จะแก้้ปััญหาด้้วยการทำำ� Bypass
ส่่งน้ำำ��ผ่่านท่่อข้้ามร่่องแยกหรืือร่่องแตกของหิิน เพื่่อ� ลดปริิมาณ
น้ำำ�� ที่่�จะไหลเข้้าถ้ำำ�� ให้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งวิิธีีดัังกล่่าวได้้เคยทำำ�กัับ
อีีกด้้านหนึ่่�งของถ้ำำ��สำำ�เร็็จมาแล้้ว บริิเวณที่่ทำ� ำ�มาก่่อนหน้้านั้้�น
คืือ บริิเวณผาหมีีซึ่่�งอยู่่�ปลายถ้ำำ��อีีกด้้านหนึ่่�ง

ชั้้น� ๆ น้ำำ��ในขัันด้้านบนต้้องลดลงก่่อนจนไม่่สามารถไหลล้้น
มาเติิมขัันข้้างล่่างได้้ การสููบน้ำำ�� จากขัันล่่างสุุดจึึงจะทำำ�ให้้
ลดระดัับน้ำำ�� ลดลงได้้) จากนั้้�นอีีกหนึ่่�งวัันถััดมาก็็พบว่่า ระดัับน้ำำ��
ที่่�ปากถ้ำำ�� เริ่่�มลดลงตามลำำ�ดัับ และเมื่่�อลดลงถึึงระดัับหนึ่่�ง
หน่่วยปฏิิบััติิการก็็สามารถเข้้าช่่วยเหลืือ นำำ�เด็็ก ๆ และ
โค้้ชทีีมหมููป่่าออกจากถ้ำำ��ได้้ในที่่�สุุด

จากข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�ประชุุมในวัันนั้้�น เป็็นการบ่่งบอก
สาเหตุุและแนวทางที่่�ดีีมาก ทุุกฝ่่ายมีีความเห็็นสอดคล้้อง
และขอให้้ดำำ�เนิินการเป็็นการเร่่งด่่วน ในการปฏิิบัติั งิ านจริิง
ก็็ทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว ยัังจำำ�ได้้ว่่า หลัังจากหน่่วยงานทั้้�ง 3
ดัังกล่่าวได้้ทำำ� Bypass เรีียบร้้อยแล้้วประมาณ 2 วััน
ท่่านผู้้�อำำ�นวยการกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยที่่ดู� แู ล
การสููบน้ำำ�� อยู่่�ที่ป่� ากถ้ำำ��แจ้้งว่่า ระดัับน้ำำ�� ที่่ป� ากถ้ำำ��ยังั ไม่่ลดเลย
มีีความสงสััยว่่าอาจจะไม่่ได้้ผล ท่่านถามมาด้้วยความ
เป็็นห่่วง จึึงได้้ตอบกลัับไปว่่าระดัับน้ำำ��ที่่�ควรจะลดลงก่่อน
ไม่่ใช่่ที่่ป� ากถ้ำำ�� ระดัับน้ำำ�� ที่่จ� ะลดลงก่่อนจะเป็็นที่่ท้� า้ ยถ้ำำ�� ท่่าน
ก็็เห็็นด้้วย (เปรีียบเหมืือนขัันที่่�วางซ้้อนและเหลื่่�อมกัันเป็็น

จากประสบการณ์์การเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในเหตุุการณ์์
ช่่วยทีีมหมููป่่านี้้�ทำำ�ให้้ตระหนัักว่่า การประสานความร่่วมมืือ
ทั้้�งภาครััฐและเอกชนด้้านการซัักซ้้อมเรื่่อ� งภััยพิิบัติั ต่่ิ าง ๆ นั้้�น
มีีประโยชน์์ อ ย่่างมาก และจะเป็็ น การดีียิ่่� ง ที่่� จ ะมีีการ
จััดทำำ�ทะเบีียนผู้้�เชี่่ย� วชาญ มีีฐานข้้อมููลเครื่่อ� งจัักรเครื่่อ� งมืือ
ต่่าง ๆ ว่่ามีีอยู่่�ในหน่่วยงานใดบ้้างทั้้�งภาครััฐและเอกชน
และรวมถึึงฐานข้้อมููลผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้สามารถ
ติิดต่่อได้้ในกรณีีมีีเหตุุภััยพิิบััติิต่่าง ๆ
วิิศวกรรมสถานฯ ยิินดีีที่่ไ� ด้้ร่่วมปฏิิบัติั กิ ารต่่าง ๆ และ
พร้้อมเข้้าร่่วมช่่วยเหลืือพี่่�น้้องประชาชนกรณีีเกิิดภััยพิิบััติิ
และขอขอบคุุณหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน ขอขอบคุุณ
วิิศวกรอาสาทุุกท่่าน มา ณ ที่่นี้้� �

วิศวกรรมกับภารกิจการช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำ�ที่ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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สรุุปบทเรีียนอุุบััติิภััยถ้ำำ��หลวง
และแผนการบริิหารจััดการ
ในอนาคต
นายจงคล้้าย วรพงศธร

บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการกู้้�ภััยของถ้ำำ�� หลวงนั้้�น ได้้มีีหลายหน่่วยงาน ซึ่่�งมีีตััวแทนร่่วมอยู่่�ในเหตุุการณ์์
� ต่่ละหน่่วยมีีความชำำ�นาญ
ได้้เขีียนเผยแพร่่งานของแต่่ละท่่านที่่�ได้้รับ
ั มอบหมาย ให้้ปฏิิบัติ
ั ภ
ิ ารกิิจตามความรู้้�ที่่แ
เข้้าช่่วยเหลืือในวัันนั้้�น และถอดบทเรีียนของแต่่ละหน่่วยงาน มีีให้้อ่่านมากมายไปแล้้ว บทความนี้้�ก็็เป็็น
อีีกมุุมมองหนึ่่�ง ซึ่่�งผมจะเขีียนเฉพาะงานในส่่วนของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมเท่่านั้้�น
ผมได้้มีีโอกาสร่่วมทำำ�งานอยู่่�ในเหตุุการณ์์ครั้้ง
์ า่ และพัั นธุ์์�พืืช
� นั้้�น ในฐานะรองอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่
ซึ่่�งวนอุุทยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน เป็็นหน่่วยงานที่่�กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่
์ า่ และพัั นธุ์์�พืืช เป็็นผู้้�ดููแล

� ��ำ ไหลเข้้าถ้ำำ��
โดยภารกิิจที่่�ได้้รับ
ั มอบหมาย คืือ เป็็นหน่่วยงานสนัับสนุุนที่่�ทำำ�งานอยู่่�ภายนอกถ้ำำ�� สำำ�รวจหาจุุดที่่น้ำ
ตามลำำ�ห้ว
้ ยที่่�อยู่่�โดยรอบ สำำ�รวจหลุุมด้้านบนเขา ซึ่่�งอาจทะลุุเข้้าข้้างในถ้ำำ�� และขนเครื่่�องมืือ-อุุปกรณ์์ ถัังออกซิิเจน
ให้้กัับหน่่วยบััญชาการสงครามพิิ เศษทางเรืือ (หน่่วยซีีล) ซึ่่�งหน่่วยซีีลและนัักดำำ�น้ำำ��จากหลายประเทศ
ถืื อว่่ า เป็็ น งานหลัั ก ที่่� ทำำ� งานหนัั ก ที่่� สุุ ด เสี่่� ย งอัั น ตรายมากที่่� สุุ ด อยู่่�ภายในถ้ำำ�� ภารกิิ จ ครั้้� ง นี้้� ใ ช้้ เ วลา
๑๘ วััน เป็็น ๑๘ วััน ที่่�เห็็นได้้ว่่า ไม่่เพีียงแต่่คนไทยเท่่านั้้�นที่่�เครีียด คนทั้้�งโลกที่่�ได้้รัับทราบเรื่่�องราวก็็กัังวล
และลุ้้�นไปกัับคนไทยด้้วย เป็็นภารกิิจที่่�ท่่านผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย (นายณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร)
เคยกล่่าวไว้้ว่า่ Mission Impossible แต่่สุดท้
ุ า้ ย ด้้วยความร่่วมมืือของคนนัับหมื่่�นที่่�หมุุนเวีียนกัันเข้้าไปช่่วย
สุุดท้า้ ยกู้้�ภัย
ั ได้้สำำ�เร็็จ ซึ่่�งผมขอเรีียกปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารทั้้�งหมดว่่า “พลัังแห่่งจิิตอาสา” เป็็นพลัังแห่่งพระมหากษััตริย์
ิ ์
จนถึึงภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และคนต่่างชาติิ ที่่�รวมกัันเป็็นหนึ่่�ง ปาฏิิหาริิย์จึ
์ ึงเกิิดขึ้้�น...

ภารกิิจที่่�กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้รัับมอบหมายจากที่่�ประชุุม
>

1. การเจาะน้ำำ��บาดาลหน้้าปากถ้ำำ��

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลโดย ผอ.ศัักดิ์์�ฉลาด ศรีีวิิชา ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 1 ลำำ�ปาง ได้้มีีข้้อมููล
ทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งและทิิศทางการไหลของน้ำำ�� บาดาลบริิเวณหน้้าปากถ้ำำ��หลวง หากเจาะสููบน้ำำ��ออก น้ำำ�� ในถ้ำำ�� จะ
ซึึมไหลเข้้าแทนที่่น้ำ� ��ำ ใต้้ดินิ จะสามารถช่่วยลดระดัับน้ำำ��ภายในถ้ำำ��หลวง ซึ่ง่� พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ลงพื้้�นที่่�หารืือแนวทางการเจาะ

ภาพที่่� 1
การประชุุมร่่วมกัับผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย และรายงาน
ต่่อนายกรััฐมนตรีีเมื่่�อครั้้�งมาตรวจเยี่่�ยม

สรุปบทเรียนอุบัติภัยถ้ำ�หลวง และแผนการบริหารจัดการในอนาคต

ภาพที่่� 2
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช ลงพื้ นที่
หารือการเจาะน้ำ�บาดาลหน้าปากถ้ำ�
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ภาพที่่� ๓
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั นธุ์ พื ช
สำ�รวจโพรงถ้ำ�

>

2. การสำำ�รวจโพรงถ้ำำ�� 

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ร่่วมกัับ
กองร้้อยตำำ�รวจตระเวนชายแดนที่่� 327 ทีีมเก็็บรัังนก
เกาะลิิบง และราษฎรในพื้้�นที่่� ได้้ร่่วมสำำ�รวจด้้วยการเดิินเท้้า
ตามเส้้นทางโดยรอบ และได้้มีีการใช้้อากาศยานไร้้คนขัับ
(Drone) ทำำ�ให้้สามารถค้้นหาโพรงหรืือปล่่องหรืือหลุุมยุุบ
บนเพดานถ้ำำ��ได้้จำำ�นวน 109 หลุุม มีี 24 หลุุมที่่มีีคว
� ามลึึก
แต่่เป็็นโพรงตััน และโพรงที่่มีีคว
� ามลึึกมากที่่�สุุดที่่�ความลึึก

600 เมตร ร่่วมกัันสำำ�รวจปล่่องหรืือหลุุมยุุบภายนอกของ
ถ้ำำ�� หลวง ซึ่่ง� สามารถสำำ�รวจค้้นหาปล่่องได้้ทั้้ง� หมด 24 ปล่่อง
ครอบคลุุมพื้้น� ที่่โ� ดยรอบของวนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
เพื่่�อหาทางเข้้าสู่่�ภายในถ้ำำ�� หลวง แม้้ปล่่องถ้ำำ�� ที่่�สำำ�รวจพบ
จะยัังไม่่พบช่่องที่่�จะสามารถทะลุุผ่่านเข้้าไปยัังถ้ำำ�� หลวงได้้
อย่่างไรก็็ตาม ความคาดหวัังที่่�จะพบช่่องทางอื่่�นที่่�สามารถ
เข้้ า สู่่� ภ ายในถ้ำำ�� หลวงก็็ ยัั ง ไม่่สิ้้� น หวัั ง เพราะเจ้้ า หน้้ า ที่่�
ทุุกคนต่่างปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความเต็็มใจ ถึึงแม้้ท้า้ ยที่่สุ� ดุ แล้้ว
จะไม่่เจอโพรงที่่�สามารถเข้้าไปถึึงถ้ำำ��ข้้างในเลยก็็ตาม แต่่ก็็
แสดงให้้เห็็นว่่าอะไรที่่�พอเป็็นไปได้้ เราทำำ�หมด

>

�
3. การเบี่่� ย งเบนทางน้ำำ�� ไม่่ ใ ห้้ เ ข้้ า ถ้ำำ� 
( ล ดน้ำำ�� เ ข้้ า ถ้ำำ�� ไ ด้้ วัั น ล ะ 3 2 , 0 0 0
ลููกบาศก์์เมตร)

การลดระดัับน้ำำ�นั้้
� �น นอกจากมีีการสููบน้ำำ��ออกจากถ้ำำ��
โดยตรง การเจาะน้ำำ�� บาดาลแล้้ว ยัังมีีความพยายามหาว่่ามีี
น้ำำ��ไหลเข้้าถ้ำำ�� จากภายนอกอีีกหรืือไม่่ ทางกรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สัั ตว์์ ป่่ า และพัั น ธุ์์�พืืช ได้้ สำำ� รวจจนกระทั่่� ง วัั น ที่่� 30
มิิ ถุุ น ายน พ.ศ. 2561 ผมมีีโอกาสลงเดิิ น สำำ� รวจ
ร่่วมกัับอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี (นายทศพร นุุชอนงค์์
สรุปบทเรียนอุบัติภัยถ้ำ�หลวง และแผนการบริหารจัดการในอนาคต

อธิิ บ ดีีฯ ในขณะนั้้� น ) และอธิิ บ ดีีกรมชลประทาน
(นายทองเปลว กองจัันทร์์ อธิิบดีีฯ ในขณะนั้้�น) บริิเวณลำำ�ห้ว้ ย
น้ำำ��ดั้้�น โดยใช้้เครื่่�องมืือสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ (Electrical
Resistivity Meter) สแกนน้ำำ�� ที่่ไ� หลเข้้าโพรงถ้ำำ�� ปรากฏว่่าพบ
มีีบริิเวณบางช่่วงของลำำ�ห้้วยน้ำำ��ดั้้�น น้ำำ��หายเข้้าไปในทิิศ
ที่่�เข้้าถ้ำำ�� สอดคล้้องกัับที่่�ท่่านดำำ�รงค์์ พิิเดช อดีีตอธิิบดีี
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช ได้้โทร.บอกผมว่่า
ด้้านนอกถ้ำำ�มีีลำ
� ำ�ห้้วยอยู่่�มากมาย และน้ำำ�� อาจไหลเข้้าถ้ำำ��
ได้้หลายทาง (ท่่านดำำ�รงค์์ฯ เคยเป็็นหััวหน้้าหน่่วยต้้นน้ำำ�� และ
ปลููกป่่าอยู่่�ดอยตุุงหลายปีี)
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ภาพที่่� 4
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช ร่วมกับ
อธิ บ ดี ก รมชลประทาน และ
อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรธรณี
่ งเบน
ร่วมวางแผนเพื่ อการเบีย
ทางน้ำ�
ภาพที่ ๕
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพั นธ์ุพืช นำ�ทีม
่ �ำ การเบีย
่ งเบนทางน้ำ�
เจ้าหน้าทีท

จากผลการสำำ� รวจดัั ง กล่่าว พบว่่า น้ำำ�� ในลำำ�ห้้ ว ย
26,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน จะไหลเข้้าสู่่�ถ้ำ�ำ� หลวง
18,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน หลัังจากนั้้�นผมก็็ได้้หารืือกัับ
ท่่าน ผวจ.ณรงค์์ศัักดิ์์� ว่่าทางกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
และพัันธุ์์�พืืช จะร่่วมกัับกรมชลประทานและทหาร ช่่วยกััน
เบี่่ย� งเบนทางน้ำำ�� จะต้้องย้้ายน้ำำ��ทั้้ง� ลำำ�ห้ว้ ยน้ำำ�ดั้้
� น� ออกทั้้�งหมด
26,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน ไม่่ให้้ผ่่านเข้้าถ้ำำ�� จึึงได้้สร้า้ ง
ฝาย จำำ�นวน 5 ตััว แล้้วต่่อท่่อซึ่่�งได้้รัับบริิจาคจากบริิษััท
เชฟรอนฯ ทำำ� Bypass เบี่่�ยงเบนทางน้ำำ��ออกจากลำำ�ห้้วย
ไม่่ให้้ไหลเข้้าถ้ำำ�� ซึ่ง่� สามารถลดปริิมาณน้ำำ�� ที่่ห� ลุุดเข้้าไปในถ้ำำ��
ได้้ 18,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน

ภาพที่่� ๖
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และ ผอ.สบอ.๑๕ (เชียงราย)
่ งเบนทางน้ำ�กับผูว
รายงานผลการเบีย
้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
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ส่่วนอีีกลำำ�ห้้วยบริิเวณผาฮี้้� (ห้้วยมะกอก) มีีปริิมาณ
น้ำำ�� ที่่ไ� หลผ่่าน 28,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน จึึงได้้สร้า้ งฝาย
จำำ�นวน 1 ตััว โดยฝายที่่�สร้้างได้้ต่่อท่่อ ทำำ� Bypass
เหมืือนเดิิม ซึ่่ง� สามารถลดปริิมาณน้ำำ�� ได้้ 14,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวััน

ภาพที่่� ๗
่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพั นธุพ
เจ้าหน้าทีก
์ ื ช ร่วมจัดทำ�
ฝายและต่อท่อทำ� Bypass บริเวณผาฮี้ (ห้วยมะกอก)

สรุุปรวมแล้้ว 2 ลำำ�ห้้วยนี้้�ต้้องสร้้างฝายและต่่อท่่อน้ำำ��
รวม 2,800 เมตร ป้้องกัันน้ำำ�� ไหลเข้้าถ้ำำ��ได้้วันั ละ 32,000
ลููกบาศก์์เมตร
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4. การขนวััสดุุ-อุุปกรณ์์ให้้หน่่วยซีีล

ทางกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ได้้รัับ
มอบหมายเป็็ น การเฉพาะร่่วมกัั บ ทางเจ้้ า หน้้ า ที่่� ท หาร
ให้้ดำำ�เนิินการลำำ�เลีียงถัังออกซิิเจนและขนย้้ายวััสดุอุุ ปุ กรณ์์ใน
การกู้้�ภัยั ของหน่่วยบััญชาการสงครามพิิเศษทางเรืือ (หน่่วยซีีล)
และนัักดำำ�น้ำ�ำ� จากต่่างประเทศ เข้้าสู่่�บริิเวณถ้ำำ��หลวงตลอด
ภารกิิจทั้้�ง 18 วััน ประกอบด้้วยเจ้้าหน้้าที่่จ� ากสถานีีควบคุุมไฟป่่า
ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารไฟป่่า เจ้้าหน้้าที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิ และเจ้้าหน้้าที่่�

เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า ทั้้�งในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงรายและ
จัังหวััดใกล้้เคีียง ตลอดจนจากส่่วนกลาง มีีการผลััดเวรกััน
ปฏิิบััติิภารกิิจตลอด 24 ชั่่�วโมง
หลัังปฏิิบัติั กิ ารค้้นหากู้้�ภัยั สำำ�เร็็จ ต้้องถืือว่่าสมบููรณ์์แบบ
ทุุ ก อย่่าง ยกเว้้ น เรื่่� อ งเดีียวคืือการจากไปของจ่่าแซม
(จ่่าเอก สมาน กุุนััน ขณะนั้้�น) ซึ่่�งยัังความเศร้้าโศกเสีียใจ
ให้้กับั พวกเรา ในวัันนั้้�นผมยัังจำำ�ได้้ ทีีมงานทุุกคนเศร้้ามาก
ในขณะเดีียวกัั น เหตุุ ก ารณ์์ นี้้� ไ ด้้ สร้้ า งแรงใจให้้ ทุุ ก คน
โดยเฉพาะหน่่วยบััญชาการสงครามพิิเศษทางเรืือ (หน่่วยซีีล)
ซึ่่�งผู้้�บััญชาการหน่่วยซีีล (พล.ร.ต.อาภากร อยู่่�คงแก้้ว)
ได้้กล่่าวว่่า จะไม่่ทำำ�ให้้การจากไปของจ่่าแซมครั้้�งนี้้� เป็็น
การสููญเปล่่า จะต้้องปฏิิบัติั ภิ ารกิิจครั้้�งนี้้�ให้้สำำ�เร็็จให้้ได้้ ทำำ�ให้้
ทุุกคนในวัันนั้้�นมีีการให้้กำำ�ลัังใจซึ่่�งกัันและกััน

ภาพที่่� ๘
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกันขนวัสดุ-อุปกรณ์
ให้หน่วยซีล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บทเรีียนอุุบััติิภััยถ้ำำ�� หลวงฯ
1. ระบบฐานข้้อมููล ช่่วงเกิิดเหตุุการณ์์ ระบบฐานข้้อมููล
เชิิ ง พื้้� น ที่่� ข องวนอุุ ท ยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุ น น้ำำ�� นางนอน
ในด้้านต่่าง ๆ ค่่อนข้้างมีีน้้อย หรืือเรีียกได้้ว่่าแทบจะไม่่มีีอยู่่เ� ลย
ส่่งผลให้้ ก ารปฏิิ บัั ติิ ก ารค้้ น หากู้้�ภัั ย เป็็ น ไปอย่่างล่่าช้้ า
และยากลำำ�บากมากกว่่าที่่�ควรจะเป็็น ข้้อมููลธรณีีวิิทยา
มีีน้้อย มีีแค่่ในส่่วนของนายเวิิร์์น อัันสเวิิร์์ธ นัักสำำ�รวจถ้ำำ��
ชาวอัังกฤษ ที่่�เคยสำำ�รวจไว้้ ส่่วนด้้านอุุทกวิิทยา ต้้องอาศััย
สำำ�รวจกัันใหม่่เลย เป็็นต้้น ซึ่ง่� ภายหลัังเกิิดเหตุุการณ์์ จำำ�เป็็น
ที่่จ� ะต้้องรวบรวมฐานข้้อมููลด้้านต่่าง ๆ ของอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน (เตรีียมการ) ให้้เป็็นระบบ สามารถ
นำำ�ไปใช้้งานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

ภายหลัังการเกิิดเหตุุการณ์์ ผมได้้ลงพื้้�นที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) อีีกหลายครั้้�ง และได้้
มีีโอกาสร่่วมทำำ�การสำำ�รวจภายในถ้ำำ��หลวง และถ้ำำ�ท
� รายทอง
(อยู่่บ� ริิเวณขุุนน้ำำ�� นางนอน) กัับนายกมลไชย คชชา ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นักั บริิหารพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์ที่่� 15 (เชีียงราย) นายกวีี ประสมพล
หััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิฯ นายเวิิร์์น อัันสเวิิร์์ธ นัักสำำ�รวจ
ถ้ำำ��ชาวอัังกฤษ นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
ด้้านการประสานงานระหว่่างประเทศ ซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญ
ด้้านถ้ำำ��ในประเทศไทย กรมทรััพยากรธรณีี และเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยภายในถ้ำำ��ทั้้�ง 2 แห่่ง มีีความสวยงามทาง
ธรรมชาติิ สามารถพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคุุณค่่า
ในอนาคตได้้

ภาพที่่� ๙
การสำำ�รวจถ้ำำ��หลวงครั้้�งแรก หลัังเหตุุการณ์์ค้้นหากู้้�ภััย (เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) พบว่่าความยาวจากปากถ้ำำ�� จุุดที่่� 13 หมููป่่าติิด ระยะทางประมาณ 2,340 เมตร
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2. ความร่่วมมืือของคนไทย เมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์วิกิ ฤต
เราได้้เห็็นจิิตใจและน้ำำ��ใจของคนไทยจริิง ๆ ว่่า มหััศจรรย์์
แค่่ไหน รวมทั้้�งคนต่่างชาติิที่เ่� ข้้ามาช่่วยด้้วย น่่าจะเรีียกได้้ว่่าเป็็น
พลัังแห่่งจิิตอาสาที่่�โลกไม่่มีีวัันลืืม เป็็นพระมหากรุุณาธิิคุุณ
อัันหาที่่สุ� ดุ มิิได้้ของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ที่่ท� รงมีีต่่อ
การกู้้�ภัยั ครั้้�งนี้้� ท่่านนายกรััฐมนตรีี ท่่านรััฐมนตรีี และผู้้�บริิหารฯ
ของหลายหน่่วยงาน หน่่วยงานเอกชนหลายบริิษัทั ประชาชน
คนไทยที่่มีีจิ
� ติ อาสา ความร่่วมมืือของนัักข่่าวและคนต่่างชาติิ
มาร่่วมกัันโดยไม่่มีีใครหวัังผลตอบแทนแต่่อย่่างใด จึึงถืือเป็็น
ปฏิิบััติิการที่่�น่่าศึึกษาและเผยแพร่่เป็็นอย่่างยิ่่�ง

ภาพที่่� ๑๐
่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม
การสำ�รวจถ้ำ�ทรายทอง (เมือ
พ.ศ. ๒๕๖๑) ระยะทางประมาณ ๙๒๕ เมตร

3. ปลุุกกระแสให้้ผู้ค้� นสนใจในเรื่่อ� งถ้ำำ��ในมิิติต่ิ า่ งๆ
จากที่่ไ� ม่่ค่่อยมีีคนสนใจในการพััฒนากิิจกรรมการท่่องเที่่ย� ว
ถ้ำำ��ในประเทศไทยเท่่าที่่คว
� ร หลายหน่่วยงานหัันมาให้้ความ
สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับเรื่่�องถ้ำำ��อย่่างมากในประเทศไทย ต่่อมา
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมได้้จััดตั้้�ง
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ โดยมีี
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
เป็็นประธานคณะกรรมการ เพื่่�อรวบรวมฐานข้้อมููลของถ้ำำ��
ทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งการบริิหารจััดการถ้ำำ��ทั้้�งระบบ
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ภาพที่่� 1๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั นธุ์พืช ผู้แทนกองทัพบก และผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าในปฏิบต
ั ก
ิ ารค้นหากูภ
้ ย
ั
ในช่วงเช้าของทุก ๆ วัน
ภาพที่่� 1๒
น า ย ว ร า วุ ธ ศิ ล ป อ า ช า รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพื้ นที่ถ้ำ�หลวง
เมื่อครั้งมาประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำ�
่ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
แห่งชาติ ครัง
้ ที่ ๑/๒๕๖๓ เมือ
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ภาพที่่� 1๓
่ รวจเยีย
่ มให้ขวัญและกำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าทีก
่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้ นทีต
และสิ่งแวดล้อม

4. ความปลอดภััยสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว ในพื้้�นที่่�
อุุทยานแห่่งชาติิแต่่ละแห่่งยัังมีีศููนย์์กู้้�ภััยไม่่ครบ ภายหลััง
เหตุุการณ์์ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช ได้้กลัับมา
ทบทวนในเรื่่�องของความปลอดภััยและเรื่่�องการให้้ความ
ช่่วยเหลืือกัับนัักท่่องเที่่�ยว ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องการกู้้�ภััย
เป็็นหลััก และมีีการระมััดระวัังในเรื่่�องฤดููกาลต่่างๆ ที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบกัับนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งกระจายไปในทุุกกิิจกรรม
การท่่องเที่่ย� วในพื้้�นที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิให้้ได้้มาตรฐานยิ่่�งขึ้้น�

5. วิิกฤตเป็็นโอกาส วิิกฤตที่่เ� กิิดขึ้้น� ในครั้้�งนี้้�ได้้สร้า้ ง
โอกาสให้้กัับประเทศไทย เพราะทำำ�ให้้คนรู้้�จัักพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�
ไปทั่่� ว โลก ได้้ เ ห็็ น ถึึ ง ความสมัั ค รสมาน สามัั คคีีข อง
คนไทย ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าเรีียนรู้้�สำำ�หรัับคนต่่างชาติิว่่าทำำ�ไม
คนมาช่่วยกัันมากมายเป็็นหมื่่�น ช่่วยทั้้�งแรงกาย แรงใจ
และทรััพย์์สิิน โดยไม่่หวัังผลตอบแทนใดๆ ทั้้�งสิ้้�น ภาครััฐ
ภาคเอกชน ประชาชน ที่่�เข้้าไปช่่วย ได้้แก่่ วิินมอเตอร์์ไซค์์
ช่่างตััดผม ร้้านซัักรีีด ชาวนาที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากน้ำำ�� ภาครััฐ
ทั้้�งทหาร ตำำ�รวจ ข้้าราชการหลายกระทรวง ภาคเอกชนทั้้�งหมด
มาช่่วยโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทนใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น เหตุุการณ์์ครั้้ง� นี้้�
ได้้สร้า้ งชื่่อ� เสีียงให้้กับั ประเทศไทยอย่่างมาก และนี่่คืื� อจุุดเริ่่ม� ที่่�
รััฐบาลควรใช้้โอกาสนี้้�ทำำ�พื้้น� ที่่แ� ห่่งนี้้�ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� ว
ทางวััฒนธรรม ประวััติิศาสตร์์ และธรณีีวิิทยาของประเทศ
ให้้ได้้ในอนาคต

แผนการฟื้้� นฟููระยะเร่่งด่่วน
จากเหตุุการณ์์ครั้้�งนั้้�น มีีปฏิิบััติิการในพื้้�นที่่�มากมาย
ทั้้�งภายในถ้ำำ�� ภายนอกถ้ำำ�� ตามลำำ�ห้้วยลำำ�ธาร มีีการเปลี่่�ยน
ทางน้ำำ�� ขุุดเจาะโพรงบนเขา ขุุดปากถ้ำำ��ทรายทอง ขุุดบริิเวณ
ขุุนน้ำำ�� นางนอน เจาะบ่่อบาดาล 10 กว่่าจุุด พื้้�นที่่ทั้้� ง� บริิเวณ
ถ้ำำ��หลวงและขุุนน้ำำ��นางนอนได้้รัับความเสีียหายมาก ท่่าน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
และอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
(นายธััญญา เนติิธรรมกุุล) จึึงได้้สั่่�งการให้้มีีการฟื้้�นฟูู
ให้้กลัับมาอยู่่�ในสภาพเดิิมด่่วนที่่�สุุด ผมได้้รัับมอบหมาย
ให้้เข้้าไปกำำ�กัับดููแลเรื่่�องนี้้� ซึ่่�งในวัันนั้้�นผมตั้้�งปณิิธานไว้้ว่่า
จะต้้ อ งทำำ�ว นอุุ ท ยานถ้ำำ�� หลวง-ขุุ น น้ำำ�� นางนอนแห่่งนี้้�
ให้้ดีีกว่่าเดิิมให้้ได้้ และจะใช้้ความรู้้� ประสบการณ์์ที่มีีทั้้
่� ง� หมด
ของผม พััฒนาพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ให้้ได้้ตามหลัักวิิชาการและ
การจััดการอุุทยานแห่่งชาติิที่เ่� ราต้้องการจริิงๆ โดยแนวคิิด
ในการฟื้้�นฟููและพััฒนา คืือ

1. ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศที่่�เสีียหายทั้้�งหมดให้้กลัับมา
ดีีกว่่าเดิิม
2. การพััฒนาสิ่่�งก่่อสร้้าง สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ซ่่อมและสร้้างใหม่่ จะต้้องกลมกลืืน
กัับธรรมชาติิและสวยงาม
3. ราษฎรในพื้้�นที่่�จะต้้องได้้รัับประโยชน์์จากกิิจกรรม
ท่่องเที่่�ยวที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
4. ยกระดัับพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�จากวนอุุทยานขึ้้�นเป็็นอุุทยาน
แห่่งชาติิ
5. จััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�ให้้ครบ
ทุุกด้้าน และได้้มาตรฐานตามหลัักสากล

ภาพที่่� 1๔
ก า ร รื้ อ ท่ อ น้ำ � ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
เบี่ ย งเบนทางน้ำ � ภายหลั ง
เสร็จสิ้นภารกิจ เพื่ อให้น�้ำ ไหล
เข้าถ้ำ�ได้ตามปกติ
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1. ฟื้้�นฟูู ระบบนิิ เ วศที่่� เ สีี ย หายทั้้� ง หมด
ให้้กลัับมาดีีกว่่าเดิิม

แห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช ได้้ร่่วมกับั ทางจัังหวััดเชีียงราย
จััดทำำ�โครงการ Big Cleaning Day เมื่่อ� วัันที่่� 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 มีีประชาชนมาเข้้าร่่วม 2,500 คน ร่่วมกััน
เก็็บขยะ สิ่่ง� ตกค้้าง และวััสดุทีุ่ เ่� สื่่อ� มสภาพที่่ถู� กู ทิ้้�งไว้้ภายในถ้ำำ��
ปรัับปรุุงฟื้้น� ฟููบริิเวณขุุนน้ำำ��นางนอน ขุุดลอกสระขุุนน้ำำ�ม
� รกต
ปููหญ้้าทดแทนพื้้�นที่่ที่� เ่� สีียหายจากการกู้้�ภัยั ซึ่่ง� มีีทางภาครััฐ
เอกชน และประชาชนในนามจิิตอาสาทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ
มาเข้้าร่่วมฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�และปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ด้้วย

มีีการฟื้้น� ฟููระบบนิิเวศที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ ได้้แก่่ บริิเวณ
ลานจอดเฮลิิคอปเตอร์์ บริิเวณถ้ำำ��หลวง บริิเวณอ่่างเก็็บน้ำำ��
ขุุนน้ำำ�� นางนอน และถ้ำำ��ทรายทอง บริิเวณโพรงหรืือปล่่องถ้ำำ��
รวมทั้้�งบริิเวณฝายปิิดกั้้�นทางน้ำำ�� การรื้้อ� ท่่อ การสำำ�รวจเอาของ
ออกจากถ้ำำ�� ภายหลัังปฏิิบััติิการค้้นหากู้้�ภััย กรมอุุทยาน

ภาพที่่� 1๕
หน่่วยซีีล ร่่วมกัับกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัั นธุ์์�พืืช เข้้าถ้ำำ��หลวงเพื่่� อเก็็บถัังออกซิิเจนและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ออกมา

ภาพที่่� 1๖
การปรัับภููมิิทััศน์์สระขุุนน้ำำ��มรกต บริิเวณขุุนน้ำำ��นางนอน ที่่�ได้้รัับความเสีียหายมาก
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ภาพที่่� 1๗
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิ พั ฒน์ ผู้ริเริ่มก่อสร้างอนุสาวรีย์
จ่าแซม ศาลาภาพเขียน และห้องน้ำ� ไว้ที่อุทยานแห่งชาติ
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน

2. การพัั ฒนาสิ่่� ง ก่่ อ สร้้ า ง สิ่่� ง อำำ� นวย
� วที่่ซ่
� อ
ความสะดวกสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย
่ มและ
สร้้างใหม่่ จะต้้องกลมกลืืนกัับธรรมชาติิ
และสวยงาม

การพััฒนาสิ่่�งก่่อสร้้าง สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว จะต้้องกลมกลืืนกัับธรรมชาติิ และสวยงาม
ทำำ�การซ่่อมแซมปรัับปรุุงศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งใน
ช่่วงเกิิดเหตุุการณ์์ได้้ใช้้เป็็นศููนย์์แถลงข่่าวในแต่่ละวััน การ
ซ่่อมแซมศาลาแปดเหลี่่�ยม ซึ่่�งในช่่วงเกิิดเหตุุการณ์์ใช้้เป็็น
ศููนย์์ปฐมพยาบาลและหน่่วยแพทย์์ เพิ่่�มปริิมาณถัังไฟเบอร์์กลาส
เพื่่อ� กัักเก็็บน้ำำ��และซ่่อมแซมระบบน้ำำ��ภายในที่่ทำ� ำ�การบริิเวณ
ถ้ำำ��หลวง ซึ่่�งในช่่วงเกิิดเหตุุการณ์์ระบบท่่อน้ำำ�ถู
� ูกรื้้�อถอน
และถัังเก็็บน้ำำ��เกิิดความเสีียหาย (ปััจจุุบัันนี้้�มีีนัักท่่องเที่่�ยว
มาใช้้บริิการเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ปริิมาณน้ำำ�� ไม่่เพีียงพอ
ในการให้้บริิการ)
สำำ�หรัับการปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์บริิเวณถ้ำำ��หลวง ได้้มีีภาค
เอกชนร่่วมสนัับสนุุนหิินคลุุกบริิเวณลานถ้ำำ�� หลวง รวมทั้้�ง
งบประมาณในการบริิจาค ได้้แก่่ ขััวศิิลปะ วััดถ้ำำ�� ผาใหญ่่
จัั ง หวัั ด เลย นางสูู ป รีี แซ่่ฟาง ฯลฯ ซึ่่� ง ทางอาจารย์์

เฉลิิมชััย โฆษิิตพิิพััฒน์์ และทีีมงาน ได้้ทำำ�การติิดตั้้�ง
อนุุสาวรีีย์จ่่์ าแซม พร้้อมติิดตั้้�งภาพวาด The Heroes ภายใน
ศาลาอนุุสรณ์์จ่่าแซมเพื่่�อเป็็นการรำ��ลึึกถึึงเหตุุการณ์์ และ
เปิิดให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาเยี่่�ยมชม โดยทางมหาวิิทยาลััย
แม่่ฟ้้าหลวงได้้ให้้การสนัับสนุุนรถรางดีีเซล เพื่่�อรัับ-ส่่ง
นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าออกถ้ำำ��หลวง
การทำำ� เส้้ น ทางศึึ ก ษาธรรมชาติิ สำำ� หรัั บ เดิิ น ชม
สระขุุนน้ำำ�ม
� รกต โดยใช้้หิินเทีียมและไม้้เทีียม ซึ่่�งช่่วง
เกิิดเหตุุการณ์์เป็็นโคลนเลนไม่่สามารถเดิินเข้้าพื้้�นที่่�ได้้
โดยได้้รับั การช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนความรู้้�ในการทำำ�หินิ เทีียม
และไม้้เทีียมจากสวนพฤกษศาสตร์์วรรณคดีีแม่่เหีียะ จัังหวััด
เชีียงใหม่่ (นางอััญชลีี ศรีีเงิินยวง หััวหน้้าสวนฯ และเจ้้าหน้้าที่่�
มาช่่วยออกแบบและฝึึกสอน ตามข้้อสั่่ง� การของนายจงคล้้าย
วรพงศธร รองอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิฯ ขณะนั้้�น) ทั้้�งนี้้�
บริิเวณขุุนน้ำำ�� นางนอนมีีร้้านค้้าเดิิม ซึ่่�งมีีสภาพทรุุดโทรม
ได้้มีีการเจรจาให้้เจ้้าของร้้านย้้ายออกและปรัับปรุุงร้้านใหม่่
แล้้วบริิหารจััดการโดยชุุมชนภายใต้้รูปู แบบตลาดประชารััฐ
เน้้นเรื่่อ� งความสะอาด ราคายุุติธิ รรม และความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของพื้้�นที่่�

ภาพที่่� 1๘
โต๊๊ะไม้้หิินเทีียม และป้้ายชื่่�ออุุทยานแห่่งชาติิ

ภาพที่่� 1๙
เส้้นทางเดิินศึึกษาธรรมชาติิบริิเวณขุุนน้ำำ��นางนอน
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3. ราษฎรในพื้้� นที่่� จะต้้ องได้้ รัั บประโยชน์์
� ในอนาคต
� วที่่จ
� ะเกิิดขึ้้น
จากกิิจกรรมท่่องเที่่ย

4. ยกระดัับพื้้� นที่่� แ ห่่ ง นี้้� จ ากวนอุุ ท ยาน
ขึ้้�นเป็็นอุุทยานแห่่งชาติิ

สำำ�หรัับการท่่องเที่่ย� วเชิิงนิิเวศที่่แ� ท้้จริิง ตามหลัักการแล้้ว
หนึ่่�งในนั้้�นราษฎรในพื้้�นที่่จ� ะต้้องได้้รับั ประโยชน์์จากกิิจกรรม
ท่่องเที่่ย� วที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต ทั้้�งการให้้บริิการลานจอดรถ
ร้้านค้้า บริิการรถรัับส่่งในพื้้�นที่่� โฮมสเตย์์ ตลอดจนการเสนอ
แนวคิิดในการจััดการอุุทยานแห่่งชาติิ เป็็นต้้น ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ราษฎรในพื้้�นที่่เ� ห็็นถึึงประโยชน์์ของการจััดตั้้�งอุุทยานแห่่งชาติิ
ที่่� น อกจากเรื่่� อ งการอนุุ รัั ก ษ์์ แ ล้้ ว ยัั ง ได้้ ใ นเรื่่� อ งของ
ภาคเศรษฐกิิจด้้วย

กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ได้้ทำำ�การ
สำำ�รวจพื้้�นที่่แ� ละนำำ�สู่่ที่� ป�่ ระชุุมคณะกรรมการอุุทยานแห่่งชาติิ
แล้้ว โดยอยู่่ร� ะหว่่างการประกาศเพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็นของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยรอบพื้้�นที่่� ตามมาตรา 8 แห่่ง
พระราชบััญญััติิอุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 ซึ่่�งหาก
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนเสร็็จเรีียบร้้อย ก็็จะสามารถยกระดัับ
วนอุุทยานแห่่งนี้้�เป็็นอุุทยานแห่่งชาติิตามกฎหมาย ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้การพััฒนาพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น

� ห่่งนี้้�
5. จััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการพื้้� นที่่แ
ให้้ครบทุุกด้้าน และได้้มาตรฐานตามหลััก
สากล

ภาพที่่� ๒๐
ภายในศููนย์์บริิการนัักท่่องเที่่�ยว และอาคารนิิทรรศการ

สรุปบทเรียนอุบัติภัยถ้ำ�หลวง และแผนการบริหารจัดการในอนาคต

ให้้มีีการจััดทำำ�แผนการจััดการเบื้้�องต้้นอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) ดัังกล่่าว โดยอาศััย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญแต่่ละด้้านร่่วมจััดทำำ�เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลอย่่างสููงสุุดในการดำำ�เนิินการตามแผนฯ
ในอนาคต ซึ่ง่� ต้้องขอบคุุณอาจารย์์ดรรชนีี เอมพัันธุ์์� ที่่ร่่วมกั
� บั
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช ในการจััดทำำ�แผน
การจััดการเบื้้�องต้้นอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน
(เตรีียมการ) ครั้้�งนี้้�
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แผนการจััดการเบื้้�องต้้นอุุทยาน
แห่่งชาติิถ้ำ��ำ หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน
(เตรีียมการ)
สำำ� หรัั บ อุุ ท ยานแห่่งชาติิ ถ้ำ�ำ� หลวง-ขุุ น น้ำำ�� นางนอน
(เตรีียมการ) เป็็นพื้้�นที่่�การเกิิดกระบวนการทางธรณีีวิิทยา
และอุุทกวิิทยาน้ำำ�� ใต้้ดิินจากโพรงใต้้แผ่่นดิินที่่�สำำ�คััญ เป็็น
แหล่่งค้้นพบซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ภายในถ้ำำ��เลีียงผา เป็็นถิ่่�นที่่�
อยู่่�อาศััยของพัันธุ์์�พืืช พัันธุ์์�สััตว์์ที่่�หายากมากกว่่า 20 ชนิิด
มีีระบบนิิเวศที่่�เปราะบางพิิเศษ ได้้แก่่ ระบบนิิเวศถ้ำำ�� และ
หลัังคาถ้ำำ�� ระบบนิิเวศป่่าพรุุในบริิเวณหลุุมยุุบที่่�ต้้องได้้รัับ
การคุ้้�มครอง รวมถึึงเป็็นแหล่่งที่่มีี� เรื่่อ� งราวสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวของมวลมนุุษยชาติิในการช่่วยเหลืือและ
การกู้้�ภััยภายในถ้ำำ�� แหล่่งกำำ�เนิิดวััฒนธรรมและความเชื่่�อ
(เจ้้าแม่่นางนอน) ของผู้้�คนในท้้องถิ่่น� ซึ่ง่� พื้้�นที่่โ� ดยรอบมีีชุุมชน
หลายชาติิพันั ธุ์์�ซึ่ง่� มีีวััฒนธรรมที่่ห� ลากหลาย การมีีเป้้าหมาย
ในการอนุุรักั ษ์์ระบบนิิเวศถ้ำำ�� ลัักษณะภููมิปิ ระเทศแบบคาสต์์
(Karst Topography) พืืชและสััตว์์ในถิ่่�นและ/หรืือหายาก
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ภููมิทัิ ศั น์์และทััศนีียภาพธรรมชาติิเป็็นสำำ�คัญ
ั
ในด้้านการป้้องกัันคุุณค่่าความสำำ�คัญ
ั ของพื้้�นที่่� การฟื้้น� ฟููระบบ
นิิเวศสำำ�คัญ
ั ของพื้้�นที่่ที่� ไ่� ด้้รับั ผลกระทบ การสร้้างประสบการณ์์
นัันทนาการที่่มีีคุ
� ุณค่่า การสนัับสนุุนการเรีียนรู้้� สร้้างความ
ตระหนัักถึึงคุุณค่่าความสำำ�คัญ
ั ของทรััพยากรธรรมชาติิและ
การมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์ ยกระดัับคุุณค่่าของวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น การสนัับสนุุนกระบวนการมีีส่่วนร่่วมและพััฒนา
เศรษฐกิิจของชุุมชนท้้องถิ่่�นในรููปแบบของการท่่องเที่่�ยว
อย่่างยั่่ง� ยืืน และการพััฒนาพื้้�นที่่เ� พื่่อ� เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�เรื่่อ� งถ้ำำ��
ทรััพยากรธรณีี และการช่่วยเหลืือกู้้�ภััยภายในถ้ำำ��
ประกอบด้้วย 4 ยุุทธศาสตร์์ 9 กลยุุทธ์์ 22 แผนงาน
80 โครงการ ทั้้�งนี้้� มีียุุทธศาสตร์์ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
1) การป้้องกัันและฟื้้�นฟููคุุณค่่าความสำำ�คััญของ
ทรััพยากร 
2) การพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
3) การวิิจัยั และพััฒนาเพื่่�อจััดการอุุทยานแห่่งชาติิ

4) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและการบููรณาการในการ
บริิหารจััดการ
กลยุุทธ์์ที่่� 1 ป้้องกััน รัักษาทรััพยากรอย่่างมีีส่่วนร่่วม
มีี 3 แผนงาน 8 โครงการ ประกอบด้้วย แผนงานการ
สำำ�รวจพื้้�นที่่เ� ขตกัันชนของอุุทยานแห่่งชาติิและขอใช้้ประโยชน์์
ป่่าสงวนแห่่งชาติิ แผนงานเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการป้้องกัันรัักษา
ทรััพยากร และแผนงานพััฒนาแนวร่่วมพิิทักั ษ์์อุทุ ยานแห่่งชาติิ
กลยุุทธ์์ที่่� 2 การจััดการทรััพยากรและฟื้้น� ฟููคุณค่่
ุ าความ
สำำ�คััญของพื้้�นที่่� มีี 4 แผนงาน 14 โครงการ ประกอบด้้วย
แผนงานจััดการระบบนิิเวศ และความหลากหลายทางชีีวภาพ
แผนงานจััดการทรััพยากรทางประวััติศิ าสตร์์ แผนงานฟื้้น� ฟูู
คุุณค่่าความสำำ�คััญของพื้้�นที่่� และแผนงานเฝ้้าระวััง และ
ติิดตามผลกระทบต่่อทรััพยากร
กลยุุทธ์์ที่�่ 3 การจััดการผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและ
สุุขอนามััย มีี 1 แผนงาน 5 โครงการ คืือ แผนงานจััดการ
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
กลยุุทธ์์ที่่� 4 พััฒนาและจััดการแหล่่งท่่องเที่่ย� ว กิิจกรรม
นัันทนาการและการบริิการที่่ไ� ด้้มาตรฐานมีี 3 แผนงาน 15
โครงการ ประกอบด้้วย แผนงานพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว
คุุณภาพ แผนงานยกระดัับการบริิการ และแผนงานฟื้้�นฟูู
และจััดการแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�เสื่่�อมโทรม
กลยุุทธ์์ที่ 5 
่� การสนัับสนุุนภาคท้้องถิ่่น� บริิการการท่่องเที่่ย� ว
มีี 2 แผนงาน 6 โครงการ ได้้แก่่ แผนงานส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วมในการบริิการท่่องเที่่�ยว และแผนงานพััฒนาและ
เพิ่่�มศัักยภาพเอกชนและชุุมชนท้้องถิ่่�นด้้านการท่่องเที่่�ยว
กลยุุทธ์์ที่�่ 6 พััฒนาระบบสื่่อ� ความหมายและธรรมชาติิ
ศึึกษา มีี 2 แผนงาน 8 โครงการ ได้้แก่่ แผนงานพััฒนา
นัักท่่องเที่่ย� วคุุณภาพ และแผนงานพััฒนาระบบสื่่อ� ความหมาย
และธรรมชาติิศึึกษา
กลยุุทธ์์ที่�่ 7 การพััฒนาฐานข้้อมููล งานวิิจัยั และเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือด้้านการวิิจััย มีี 2 แผนงาน 10 โครงการ
ประกอบด้้วย แผนงานสำำ�รวจและประเมิินสถานภาพทรััพยากร

และแผนงานสร้้างเครืือข่่าย ความร่่วมมืือในการศึึกษาวิิจััย
ทั้้�งภาครััฐและภาคประชาชน
กลยุุทธ์์ที่่� 8 การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการ
และศัักยภาพของทรััพยากรบุุคคล มีี 4 แผนงาน 9 โครงการ
ประกอบด้้วย แผนงานปรัับปรุุงโครงสร้้างการบริิหารองค์์กร
แผนงานเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการบริิหารจััดการ และการบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย แผนงานพััฒนาความรู้้�และทัักษะ และแผนงาน
สร้้างแรงจููงใจขวััญและกำำ�ลัังใจของบุุคลากร
กลยุุทธ์์ที่่� 9 การสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
ท้้องถิ่่�นและภาคส่่วนต่่าง ๆ มีี 1 แผนงาน 4 โครงการ คืือ
แผนงานส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
ท้้องถิ่่�นและภาคส่่วนต่่าง ๆ
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ปฏิิบััติิการในครั้้�งนี้้� ต้้องขอขอบคุุณทุุกหน่่วยงาน
ทั้้�งภาครััฐ เอกชน ประชาชนจิิตอาสา นัักดำำ�น้ำ�ำ� จากประเทศต่่าง ๆ
รวมทั้้�งผู้้�สื่่�อข่่าว หลัังเสร็็จภารกิิจ ถึึงแม้้การปฏิิบััติิงาน
จะส่่งผลให้้พื้้�นที่่�เสีียหาย เราก็็สามารถฟื้้�นฟููคืืนกลัับมาได้้
แต่่ถ้้าวัันนั้้�นเราไม่่ทำำ�อะไร เราคงไม่่สามารถเอาเด็็ก ๆ
กลัับคืืนมาได้้แน่่นอน บทสรุุปคืือ “พลัังแห่่งจิิตอาสา”
สามารถทำำ�สิ่่�งที่่�เป็็นไปไม่่ได้้ ให้้เป็็นไปได้้
ปััจจุุบัันพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิได้้รัับการฟื้้�นฟููทั้้�งระบบ
นิิเวศ สถานที่่�ที่่�ได้้รัับความเสีียหาย ตลอดจนสิ่่�งก่่อสร้้าง
และสิ่่�ง อำำ� นวยความสะดวกต่่าง ๆ จนกลัับคืืนสภาพ
ซึ่่�งสามารถเห็็นได้้ว่่าดีีกว่่าเดิิม และจะต้้องมีีการพััฒนา
ต่่อไปให้้เป็็นไปตามหลัักวิิชาการ เพื่่อ� เตรีียมรัับนัักท่่องเที่่ย� ว
ที่่�คาดว่่าจะมีีมาก หากสามารถพััฒนาได้้ตามแผนการ
จััดการเบื้้�องต้้นอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ��ำ หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
(เตรีียมการ) ดัังกล่่าว
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“ปฐมบทของการปฏิิรููป
การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของ
ประเทศไทย”
พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์
สััมภาษณ์์โดย ดร.สมหมาย เตชวาล

Q

ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านถ�้ำตั้งแต่เมื่อใด
และมีีบทบาทอย่่างไร

A

่ งถ�ำ้ เท่าใดนัก มีเพี ยงคนในพื้ นที่ เจ้าหน้าที่
ผมคิดว่า แต่ก่อนคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้หรือสนใจเรือ
หน่่วยงานที่่�ดููแลถ้ำำ�� นัักผจญภััย นัักท่่องเที่่�ยวและนัักวิิชาการจำำ�นวนหนึ่่�งเท่่านั้้�น จนกระทั่่�ง
เกิิดเหตุุการณ์์ ๑๓ หมููป่่าติิดถ้ำำ��ในพื้้� นที่่�วนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอนเมื่่�อปีี ๒๕๖๑ ในฐานะรััฐมนตรีี
ว่่ า การกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�งแวดล้้ อ มในขณะนั้้�น ได้้ เ ข้้ า ไปกำำ�กัั บ หน่่ ว ยงานในสัั ง กัั ด
ให้้ร่่วมสนัับสนุุนการค้้นหาผู้้�สููญหายอย่่างใกล้้ชิิด จึึงได้้มีีโอกาสสััมผััสเรื่่�องราวของถ้ำำ��ในหลากหลายมิิติิ
ทั้้�งความลี้้�ลัับ มหััศจรรย์์ และอัันตราย

่ ่วมกับทีมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่าติดถ้ำ�
ภาพขณะลงพื้ นทีร

Q

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติภารกิจอะไรในเหตุการณ์กู้ภัย 13 หมูป่า
	ถ้ำำ��หลวง- ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อปีี 2561

A

ได้มอบหมายให้ ๓ หน่วยงานหลักสนับสนุนการค้นหา
ผู้้�สููญหายอย่่างเต็็มความสามารถ ได้้แก่่

� มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญด้้านอุุทกธรณีีวิิทยา เร่่งหาวิิธีีลดระดัับน้ำำ��ใน
• กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ซึ่่ง
� กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลและพัั นธมิิตรหลายหน่่วยงานได้้ช่ว
ถ้ำำ��หลวง ซึ่่ง
่ ยกัันเจาะน้ำำ��บาดาลรอบปากถ้ำำ��หลวง
กว่่า ๒๐ จุุด รวมถึึงการสููบและระบายน้ำำ��ที่่�ถ้ำำ��ทรายทอง
� กรมทรััพยากรธรณีี
• กรมทรััพยากรธรณีี สนัับสนุุนข้้อมููลทางวิิชาการสำำ�หรัับการทำำ�งานของทุุกหน่่วยงานซึ่่ง
ได้้ประมวลข้้อมููลธรณีีวิท
ิ ยา แผนที่่�ภููมิป
ิ ระเทศและภาพถ่่ายดาวเทีียมเพื่่�อสำำ�รวจหาโพรง แนวถ้ำำ�� ตำำ�แหน่่งการ
เจาะผนัังถ้ำำ�� จััดทำำ�ข้้อมููลผัังถ้ำำ�� รวมถึึงการวิิเคราะห์์ปริิมาณน้ำำ��ผิิวดิินและบริิเวณที่่�น้ำำ��จะไหลเข้้าถ้ำำ��
• กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่า่ และพัั นธุ์์�พืืช สนัับสนุุนภารกิิจทั้้�งหมดภายใต้้ศูน
ู ย์์อำำ�นวยการร่่วมทั้้�งการ
สููบน้ำำ��ที่่�ปากถ้ำำ�� เจาะน้ำำ��บาดาล การอุุดโพรงและการเบี่่�ยงเบนทางน้ำำ��ทั้้�งหมด รวมทั้้�งภารกิิจอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�คู่่�ขนาน เช่่น
การตระเวนหาโพรงร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจตระเวนชายแดน และอาสาสมััครผู้้�มีีอาชีีพเก็็บรัังนกจากจัังหวััดตรััง
การทำำ�งานร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ทหารและประชาชนอาสาสมััครในการลำำ�เลีียงถัังออกซิิเจนและอุุปกรณ์์การกู้้�ภััยของ
หน่่วยบััญชาการสงครามพิิ เศษทางเรืือ (หน่่วยซีีล) และนัักดำำ�น้ำำ��กู้้�ภััยจากต่่างประเทศตลอดภารกิิจ จนกระทั่่�ง
ในที่่�สุุดทีีมกู้้�ภััยสามารถช่่วยเหลืือ ๑๓ หมููป่า่ ออกจากถ้ำำ��เป็็นผลสำำ�เร็็จเมื่่�อวัันที่่� ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพั นธุ์พืช ผู้ร่วมสนับสนุน

"ปฐมบทของการปฏิรูปการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย"
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Q

ภายหลังวิกฤตการณ์กู้ภัย 13 หมูป่า
	ท่่านดำำ�เนิินการอย่่างไร

A

ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ กู้ ภั ย ๑๓ หมู ป่ า
เป็็ นการเร่่ งฟื้้�นฟูู ถ้ำำ��หลวงที่่�ผ่่ านการ
ใช้้งานอย่่างหนัักในช่่วงปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารกู้้�ภััย และได้้มีก
ี าร
ถอดบทเรีียนเหตุุการณ์์การกู้้�ภััยถ้ำำ��หลวงที่่�นำำ�ไปสู่่�
การปฏิิรููปการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศไทย
คณะรัั ฐ มนตรีี ใ นคราวประชุุ ม เมื่่�อวัั น ที่่� ๒๑
สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวัันที่่� ๓๐ ตุุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ มอบหมายให้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวััฒนธรรม
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัันพิิ จารณาความ
เหมาะสมและความเป็็นไปได้้ในการประกาศกำำ�หนดให้้
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน เป็็นอุุทยานประวััติศ
ิ าสตร์์
เพื่่� อยกระดัับความสำำ�คััญของสถานที่่�ให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก
กัันอย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลก จััดทำำ�แผนการฟื้้�นฟูู และ
พัั ฒนาพื้้� นที่่�ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน และชุุมชน
โดยรอบอย่่างเป็็นระบบ คำำ�นึึงถึึงการอนุุรัก
ั ษ์์และการใช้้
ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน เนื่่�องจากในเหตุุการณ์์กู้้�ภััย
ถ้ำำ��หลวงได้้มีีปฏิิบััติิการในพื้้� นที่่�มากมาย ทั้้�งภายใน
และภายนอกถ้ำำ�� ทำำ�ให้้พื้้� นที่่�ได้้รัับความเสีียหายมาก
จากการเปลี่่�ยนทางน้ำำ�� การขุุ ด เจาะโพรงบนเขา
เจาะบ่่อบาดาล ขุุดปากถ้ำำ��ทรายทอง ผมได้้มอบหมาย
ให้้ ก รมอุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ สัั ต ว์์ ป่่ า และพัั นธุ์์�พืื ช
เร่่งฟื้้�นฟูู ระบบนิิเวศถ้ำำ��หลวงให้้กลัับมาอยู่่�ในสภาพเดิิม
ให้้เร็็วที่่�สุุด และบููรณาการการทำำ�งานกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะส่่วนราชการในพื้้� นที่่� ในการ
วางแผนพัั ฒนาวนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวระดัับโลก ให้้รวบรวมข้้อมููล
เชิิงประวััติิศาสตร์์ของเหตุุการณ์์กู้้�ภััย ๑๓ หมููป่่า
และให้้มีีการศึึกษาวิิจััยเพื่่� อเป็็นข้้อมููลในการบริิหาร
จััดการถ้ำำ��หลวงอย่่างเป็็นระบบ ทั้้�งนี้้�ให้้คำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์ที่่�ราษฎรในพื้้� นที่่�จะได้้รัับ ระบบการจััดการ
ทั้้�งภายในและภายนอกถ้ำำ��ทั้้�งด้้านความปลอดภััยของ
นัักท่่องเที่่�ยวและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�กลมกลืืน
กัับธรรมชาติิ ได้้มอบหมายให้้กรมทรััพยากรธรณีี
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล และกรมอุุทยานแห่่งชาติิ

สััตว์์ป่่า และพัั นธุ์์�พืืช ไปร่่วมกัันจััดทำำ�โครงการ
ศึึกษาสำำ�รวจธรณีีวิท
ิ ยาและอุุทกธรณีีวิท
ิ ยาเทืือกเขา
หิินปููน วนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน เป็็น
โครงการนำำ�ร่่องเพื่่� อเป็็นต้้นแบบสำำ�หรัับการสำำ�รวจ
ถ้ำำ��อื่่�น ๆ ในประเทศไทย
บทเรีี ย นจากเหตุุ ก ารณ์์ ถ้ำำ�� หลวงเน้้ น ย้ำำ��ว่่ า
ถ้ำำ��ต่่าง ๆ โดยเฉพาะถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว การผจญภััย
จำำ�เป็็นต้้องมีีระบบการดููแลความปลอดภััยและการ
เตืือนภััยที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เหมาะสมกัับสภาพของ
พื้้� นที่่� มีีเจ้้าหน้้าที่่�และเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ในการกู้้�ภััยที่่�
พร้้อมในกรณีีเกิิดเหตุุ นอกจากนี้้� ข้้อมููลผัังถ้ำำ�� ข้้อมููล
ธรณีีวิิทยาและอุุทกธรณีีวิิทยาเป็็นข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
มาก โดยเฉพาะถ้ำำ��ที่่�มีีน้ำำ�� เพื่่� อให้้สามารถกำำ�หนดพื้้� นที่่�
อัันตราย กำำ�หนดช่่วงระยะเวลาที่่�สามารถเข้้าถ้ำำ��ได้้ หรืือ
ไม่่ได้้ รวมถึึงการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้งานเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์
� ภายหลัังเหตุุการณ์์กู้้�ภััย
วิิกฤตอย่่างทัันท่่วงทีี ซึ่่ง
ถ้ำำ��หลวงไม่่นาน กรมทรััพยากรธรณีีได้้ขอเสนอตััว
เป็็นเจ้้าภาพในการจััดการประชุุมสััมมนาถอดบทเรีียน
วิิกฤตถ้ำำ��หลวงในเชิิงวิิชาการ เพื่่�อเป็็นเวทีีให้้หน่่วยงาน
ด้้ า นเทคนิิ ค ได้้ แ ลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ที่่� จะเป็็ น
ประโยชน์์สำำ�หรัับการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในอนาคต

ภาพการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำ�แห่งชาติ
ครัง
้ ที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

� ผมสนัับสนุุนและให้้กรมทรััพยากรธรณีีใช้้โอกาสนี้้�
ซึ่่ง
ในการริิเริ่่�มการทำำ�งานวิิชาการเกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจถ้ำำ��
อย่่างจริิงจััง
หลัั ง เหตุุ ก ารณ์์ ถ้ำำ�� หลวงไม่่ น าน ผมกัั บ ท่่ า น
วีี ร ะศัั ก ดิ์์� โควสุุ รัั ต น์์ รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬาในขณะนั้้�น ได้้หารืือกัันเมื่่�อคราว
ประชุุมคณะกรรมการร่่วมเพื่่� อส่่งเสริิมการพัั ฒนา
การท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน เมื่่�อวัันที่่� ๒๗ พฤศจิิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่่�องการจััดตั้้�งคณะกรรมการระดัับชาติิ

"ปฐมบทของการปฏิรูปการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย"

เกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจถ้ำำ��เพื่่�อเป็็นกลไกหลัักในการสำำ�รวจ
และพัั ฒนาถ้ำำ��ของประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ชุุ ด นี้้�จะเชิิ ญ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ า นถ้ำำ��ของประเทศไทย
และต่่างประเทศเป็็นองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
ซึ่่� ง ต่่ อ มาอธิิ บ ดีี ก รมทรัั พ ยากรธรณีี ไ ด้้ เ สนอให้้
คณะกรรมการชุุดนี้้�ทำำ�หน้้าที่่�ให้้ครอบคลุุมการทำำ�
นโยบายการบริิหารจััดการถ้ำำ��ในภาพรวมของประเทศ
การจััดทำำ�แผนแม่่บท ตลอดจนมาตรการและหลัักเกณฑ์์
ต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่�อให้้หน่่วยงาน
ในพื้้� นที่่�ใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติ
ั ิ โดยให้้มีผู้้�
ี แทนส่่วนราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นองค์์ประกอบคณะกรรมการด้้วย
และในเวลาต่่อมากระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมก็็ได้้เสนอเรื่่�องการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิเข้้าสู่่�การพิิ จารณา
ของคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
และคณะรััฐมนตรีีให้้ความเห็็นชอบ ถืือเป็็นปฐมบท
ของการปฏิิรูป
ู การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศไทย
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ในการประชุุมคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิิราเคิิล แกรนด์์ คอนเวนชั่่�น
กรุุงเทพมหานคร ก่่อนการประชุุมได้้มีีกิจ
ิ กรรมการ
สัั ม มนาและนิิ ท รรศการเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสาร
เพื่่� อสร้้างการมีีส่ว
่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วน และสร้้าง
การรัับรู้้�ของสาธารณชนเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ถ้ำำ��ใน
ประเทศไทยในแง่่มุม
ุ ต่่าง ๆ และความจำำ�เป็็นที่่�รััฐบาล
� ผล
ต้้องปฏิิรูป
ู การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศ ซึ่่ง
ของการประชุุมได้้กำำ�หนดกรอบแนวคิิดในการบริิหาร
จััดการถ้ำำ��ให้้มีีความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ
๒๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิิรููปประเทศ
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม แผนพัั ฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
นโยบายและแผนการส่่ ง เสริิ ม และรัั ก ษาคุุ ณภ าพ
สิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป้้าหมายการ
พัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sustainable
Development Goals 2015 - 2030) และแนวทาง
การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศต่่าง ๆ โดยจะเร่่ง
กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศ
เสนอต่่อคณะรััฐมนตรีี พัั ฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
ภาครััฐ เอกชน องค์์กรต่่าง ๆ เพื่่� อให้้มีีองค์์ความรู้้�

ทัักษะ ความสามารถในการสำำ�รวจ การวิิจัย
ั และบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� พัั ฒนาศัักยภาพของหน่่วยงานสำำ�รวจ
และวิิจัย
ั ถ้ำำ��ของประเทศ รวมทั้้�งการพัั ฒนาเครืือข่่าย
ทั้้�งในและต่่างประเทศในการสำำ�รวจและวิิจััยถ้ำำ�� โดย
กำำ�หนดเป้้าหมายของการบริิหารจััดการถ้ำำ��ดัังนี้้�
(๑) ทรััพยากรถ้ำำ��ของประเทศได้้รัับการ
		 อนุุรัักษ์์อย่่างเป็็นระบบและถููกต้้อง
		 ตามหลัักวิิชาการ
(๒)	ชุุมชนในพื้้� นที่่�ได้้รัับประโยชน์์จาก
		 การอนุุรัักษ์์และพัั ฒนาเป็็น
		 แหล่่งท่่องเที่่�ยว
(๓) แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��ของประเทศ
		มีีมาตรฐานในระดัับสากล
(๔)	นัักท่่องเที่่�ยวได้้รัับความรู้้�
		 ความเพลิิดเพลิิน และความปลอดภััย
		 จากการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
(๕)	ถ้ำำ��เป็็นพื้้� นที่่�ที่่�นัักวิิชาการได้้ศึึกษา วิิจััย
		 เพื่่�อพัั ฒนาองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
		ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการพัั ฒนาประเทศ

ทั้้� ง นี้้� กำำ� ห น ด ร ะ ย ะ ข อ ง กา ร ดำำ� เ นิิ น ง าน
(Roadmap) ไว้้เป็็น ๓ ระยะ
(๑) ระยะการปฏิิรูป
ู การบริิหารจััดการถ้ำำ�� (เป้้าหมาย
ปีี ๒๕๖๕) ปฏิิรููประบบการสำำ�รวจ วิิจััย และพัั ฒนา
ข้้อมููลถ้ำำ�� กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ กฎระเบีียบ
ควบคู่่�ไปกัับการสำำ�รวจและกำำ�หนดแนวทางบริิหาร
จัั ด การถ้ำำ��ที่่�มีี ปัั ญ หาหรืื อ ความสำำ�คัั ญ เร่่ ง ด่่ ว น
ไม่่น้้อยกว่่า ๑๐ ถ้ำำ��
(๒) ระยะการสร้้างความมั่่�นคงในการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� (เป้้าหมายปีี ๒๕๗๐) สร้้างฐานข้้อมููลและ
องค์์ความรู้้�ที่่�ครอบคลุุมถ้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญ มีีการ
จำำ�แนกประเภทของถ้ำำ�� เพื่่� อการใช้้ประโยชน์์ในการ
ท่่องเที่่�ยว การผจญภััย การศึึกษาวิิจััย การสงวน
อนุุรัักษ์์และพัั ฒนาอย่่างมีีส่่วนร่่วม และการสร้้าง
กลไกการบริิหารจััดการอย่่างมืืออาชีีพ โดยกำำ�หนด
เป้้าหมายของการสำำ�รวจถ้ำำ��ตามหลัักวิิชาการและมีี
การบริิหารจััดการถ้ำำ�� ๑๐๐ แห่่งภายในปีี พ.ศ. ๒๕๗๐
(๓) ระยะการสร้้างความมั่่�งคั่่�งยั่่�งยืืนในการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� (เป้้าหมายปีี ๒๕๘๐) พัั ฒนาเศรษฐกิิจที่่�
มั่่�งคั่่�งให้้ชุุมชน ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
จัั ด การและดูู แ ลรัั ก ษาถ้ำำ�� มีี ก ารใช้้ ป ระโยชน์์
ทรัั พ ยากรถ้ำำ��อย่่ า งสมดุุ ล เป็็ น ธรรมและยั่่�งยืื น

"ปฐมบทของการปฏิรูปการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย"

โดยกำำ�หนดเป้้าหมายของการสำำ�รวจถ้ำำ��ตามหลััก
วิิ ช าการและมีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ��ต่่ อ เนื่่�องจาก
ระยะที่่�สองเป็็น ๒๐๐ แห่่งภายในปีี พ.ศ. ๒๕๘๐
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุุ ม ค รั้้� ง นั้้� น มีี ก า ร แ ต่่ ง ตั้้� ง
คณะอนุุกรรมการฯ ขึ้้�น ๒ ชุุด ได้้แก่่ คณะอนุุกรรมการ
ด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วม ทำำ�หน้้าที่่�จััดทำำ�ร่่าง
นโยบาย แผนแม่่บท หลัักเกณฑ์์ แนวทางในการ
ใช้้ ป ระโยชน์์ การบริิ ห ารจัั ด การ การกำำ�กัั บ ดูู แ ล
ติิดตามการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
การเสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนต่่าง ๆ
ในการบริิหารจััดการถ้ำำ�� และคณะอนุุกรรมการด้้าน
วิิชาการ ทำำ�หน้้าที่่�ศึึกษาสำำ�รวจวิิจัย
ั จััดทำำ�ข้้อมููลและ
ประเมิินศัักยภาพถ้ำำ��เพื่่� อการพัั ฒนาใช้้ประโยชน์์ใน
ด้้านต่่าง ๆ การเสนอแนะทางวิิชาการ และการจััดทำำ�
สถานการณ์์การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศไทย
นัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีคณะกรรมการระดัับชาติิ
ชุุดนี้้�ขึ้้�นในประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญใน
งานบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศ เปลี่่�ยนวิิกฤตเป็็น
� กลไกของการปฏิิรูป
โอกาส และนัับเป็็นอีีกหนึ่่ง
ู ด้้าน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ
โดยที่่�ผ่่านมารััฐบาลได้้ดํําเนิินการปฏิิรููปด้้านป่่าไม้้
ทะเล สิ่่�งแวดล้้อม และทรััพยากรแร่่ไปแล้้ว
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ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน จังหวัดเชียงราย

Q

มุมมองอนาคตและสิ่งที่ท่านจะฝากผู้เกี่ยวข้อง
	กัับการทำำ�งานด้้านถ้ำำ��

A

ถ�ำ้ มีแง่มุมทางวิชาการมากมาย แต่ก็มี
บางมิิติที่่�
ิ ไม่่ค่อ
่ ยมีีผู้้�กล่่าวถึึงมากนััก จาก
ข้้อมููลวิิชาการพบว่่า ถ้ำำ��ใต้้ดิินบางพื้้� นที่่�เป็็นแหล่่ง
กัักเก็็บน้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ควรศึึกษา ผมได้้เคยให้้
กรมทรััพยากรธรณีีไปศึึกษาเรื่่�องนี้้�เพื่่�อจะได้้มีแี หล่่งน้ำำ��
จากถ้ำำ��ใต้้ดิินเพื่่� อบรรเทาภััยแล้้ง ยกตััวอย่่างพื้้� นที่่�
ป่่าเขาบางแห่่งมีีความแห้้งแล้้งมาก เช่่นที่่�เขาตะเกีียบ
อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ ต้้องสร้้าง
แหล่่งน้ำำ��สำำ�หรัับสััตว์์ป่า่ โดยการนำำ�น้ำำ��จากที่่�สููงลงมา
ทราบว่่าพื้้� นที่่�บริิเวณนั้้�นเป็็นพื้้� นที่่�คาสต์์หิน
ิ ปููนที่่�อาจมีี
ถ้ำำ��ใต้้ดิน
ิ ที่่�มีีแหล่่งน้ำำ�� หากสำำ�รวจพบแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิน
ิ ก็็
จะเป็็นประโยชน์์ในการบริิหารจััดการพื้้� นที่่�อย่่างมาก
ถ้ำำ��ที่่�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีีคนเที่่�ยวจำำ�นวนมาก
จะต้้องเน้้นความปลอดภััย ควรไปศึึกษาจำำ�แนก

ประเภทถ้ำำ��ว่่า ถ้ำำ��ไหนจะเข้้าได้้ขนาดไหน ในช่่วงเวลา
ไหน ถ้ำำ��ไหนควรจะห้้ามเข้้าโดยเด็็ดขาด ถ้ำำ��ไหนจะต้้อง
ใช้้มััคคุุเทศก์์นำำ�ทางเท่่านั้้�น จะจััดวางระบบระเบีียบ
การจััดการกัันอย่่างไรเพื่่� อให้้มีีการใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ��
อย่่างพอเหมาะพอควร ไม่่เกิินขีีดความสามารถใน
การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�สำำ�คััญชุุมชนในพื้้� นที่่�
จะได้้รัับประโยชน์์จากการจััดการถ้ำำ��อย่่างไร เพื่่� อให้้
เขาเห็็นคุุณค่า่ และร่่วมกัับภาครััฐในการดููแลรัักษาถ้ำำ��
ด้้วย การมีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�เป็็นถ้ำำ��ในท้้องถิ่่�นใด ๆ
หากชุุมชนสามารถจััดการดููแล มีีรายได้้ให้้กับ
ั ชุุมชน
มีีการจััดระเบีียบให้้สวยงาม ก็็จะให้้ประโยชน์์กัับ
ทุุกฝ่่าย แต่่หากมุ่่�งประกอบอาชีีพโดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อมก็็จะเกิิดผลเสีียต่่อทรััพยากรถ้ำำ�� ผมคิิดว่่า
เราควรต้้องรู้้�จัักการใช้้ประโยชน์์และการอนุุรัักษ์์
ควบคู่่�ไปด้้วยกััน

สำำ�หรัับกรณีีของถ้ำำ��หลวง เรามีีถ้ำำ��หลวงมา
นานแล้้ว แต่่ก่อ
่ นยัังไม่่ค่อ
่ ยเป็็นที่่�รู้้�จัักของนัักท่่องเที่่�ยว
เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์โด่่งดัังทางประวััติิศาสตร์์จาก
การช่่วยเหลืือทีีมหมููป่่าของมวลมนุุษยชาติิ ทำำ�ให้้
คนทั่่�วโลก รวมทั้้�งคนไทยต่่างให้้ความสนใจเรื่่�องถ้ำำ��
เพิ่่� มขึ้้�นมาก คนเริ่่�มไปเที่่�ยวมากขึ้้�น เป็็นโจทย์์ให้้คิด
ิ ว่่า
เราจะสร้้างโอกาสจากถ้ำำ��หลวงอย่่างไร จะทำำ�อย่่างไร
ให้้นัก
ั ท่่องเที่่�ยวไปเที่่�ยวและมีีการเที่่�ยวซ้ำำ�� การทำำ�ป้้าย
หรืือสิ่่�งที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของถ้ำำ��หลวง การสร้้าง
เส้้นทางการท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิและถ้ำำ��อีีกหลายแห่่งใน
พื้้� นที่่� เช่่น ถ้ำำ��ทรายทอง มีีการปลููกต้้นไม้้สำำ�คัญ
ั ของ
พื้้� นที่่�ที่่�มีีดอกไม้้เป็็นฤดููกาล จะทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้ เ รีี ย นรู้้�ธรรมชาติิ แ ละชื่่�นชมความสวยงามใน
เส้้นทางการท่่องเที่่�ยว
ประเทศไทยของเรามีีทรััพยากรธรรมชาติิที่่�
อุุดมสมบููรณ์์และมีีความสวยงามมากมาย ถ้ำำ��เป็็น
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีระบบนิิเวศเฉพาะ มีีศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายด้้าน อาทิิ ธรณีีวิิทยา ภููมิิศาสตร์์
ชีีววิิทยา โบราณคดีี วััฒนธรรม เป็็นต้้น ถ้ำำ��เป็็นแหล่่ง
ที่่�สามารถใช้้ในการท่่องเที่่�ยวได้้ ศึึกษาหาความรู้้�ได้้
ในขณะเดีียวกัันก็็อาจจะมีีอัน
ั ตรายเกิิดขึ้้�นได้้ ดัังที่่�เคย
เกิิดมาแล้้วในอดีีตหรืือในทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วโลก ทรััพยากรถ้ำำ��
� โอกาสของประเทศ หากเราบริิหาร
ถืือว่่าเป็็นอีีกหนึ่่ง
จััดการให้้ดีี ก็็จะเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�ดีี แหล่่งศึึกษา
เรีี ย นรู้้�ที่่�ดีี หรืื อ อาจเป็็ น แหล่่ ง น้ำำ��ในยามจำำ�เป็็ น
กรมทรััพยากรธรณีี เคยรายงานว่่า ถ้ำำ��ในประเทศไทย
ที่่�ระบุุตำำ�แหน่่งของถ้ำำ��ได้้มีป
ี ระมาณ ๓,๐๘๐ แห่่ง อยู่่�ใน
ภาคเหนืือมากที่่�สุุด ๑,๓๙๙ แห่่ง รองลงมาคืือ
ภาคใต้้ ๘๘๓ แห่่ง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ๔๘๙
แห่่ง และภาคกลาง ภาคตะวัันออก และภาคตะวัันตก
๓๐๙ แห่่ง จะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยเรามีีถ้ำำ��มากมาย
การบริิหารจััดการที่่�ดีีจะสร้้างโอกาสได้้มาก

ของถ้ำำ�� จะทำำ�ให้้มีค
ี วามซัับซ้้อนในการบริิหารจััดการถ้ำำ��
จึึงต้้องหาแนวทางการดำำ�เนิินการอย่่างรอบคอบ
� ควรมีีการหารืือร่่วมกัันของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่ง
ในการกำำ�หนดเป้้าหมายของการทำำ�งานร่่วมกัันในพื้้�นที่่�
� ที่่�ผ่่านมา
เช่่น กรณีีปฏิิรูป
ู การบริิหารจััดการป่่าไม้้ ซึ่่ง
รััฐได้้ป่า่ ประชาชนได้้ที่่�ทำำ�กิน
ิ บนผืืนดิินเดีียวกััน ต้้องแก้้
กฎหมายกัันถึึง ๕ ฉบัับ จึึงสามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้
เรื่่�องการบริิหารจััดการถ้ำำ��ก็็เช่่นเดีียวกััน ต้้องหารืือกััน
ในการกำำ�หนดเป้้าหมายและวิิธีีการทำำ�งานในพื้้� นที่่�
เดีียวกััน ออกแบบการทำำ�งานร่่วมกัันและทำำ�แผน
ร่่วมกััน
ผมได้้รับ
ั ทราบความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงาน
เกี่่�ยวกัั บ ถ้ำำ��มาโดยตลอดในฐานะประธานคณะ
กรรมาธิิการด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
วุุ ฒิิ ส ภา ทราบว่่ า ภารกิิ จ ด้้ า นถ้ำำ��ของกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมมีีความก้้าวหน้้า
โดยลำำ�ดัับ มีีการจััดทำำ�แผนแม่่บทการบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��ระยะยาวและแผนระยะกลางเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว
และเริ่่�มปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแผนงานไปบ้้างแล้้ว จึึงเป็็นเรื่่�อง
ที่่�น่่ายิินดีี
ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ผมขอฝากไว้้ว่า่ ทรััพยากรธรรมชาติิ
เป็็ น สมบัั ติิ ล้ำำ��ค่่ า ของแผ่่ น ดิิ น ที่่�บรรพบุุ รุุ ษ ไทยได้้
ปกปัักรัักษาไว้้ จึึงเป็็นหน้้าที่่�ของคนไทยทุุกคนที่่�ต้้อง
ดููแลรัักษา และส่่งต่่อให้้เป็็นมรดกของลููกหลานไทย
ในอนาคต ถ้ำำ��ก็็เป็็นหนึ่่�งในทรััพยากรธรรมชาติินั้้�น
ผมหวัังว่่าทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้ทำำ�หน้้าที่่�ใน
การดููแลทรััพยากรถ้ำำ��ภายใต้้บทบาทของตนเอง
อย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถในความมุ่่�งหมายที่่�
จะให้้สมบััติิของแผ่่นดิินชิ้้�นนี้้�ได้้ใช้้ประโยชน์์อย่่าง
รู้้�คุุณค่่าในปััจจุุบััน และส่่งต่่อไปถึึงรุ่่�นลููกรุ่่�นหลาน
ของเราในสภาพที่่�สมบููรณ์์ต่่อไปด้้วย

การที่่�รััฐบาลตั้้�งคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิขึ้้�นมา ทำำ�ให้้มีีการบููรณาการของ
ภาครััฐที่่�มีีการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ทำำ�ให้้การบริิหาร
จััดการมีีทิิศทางชััดเจนและมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไร
ก็็ ต าม การมีี ก ฎหมายของส่่ ว นราชการในพื้้� นที่่�

"ปฐมบทของการปฏิรูปการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย"
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มุุมมองการบริิหารแบบ
องค์์รวมแห่่งการอนุุรัักษ์์
ระบบถ้ำำ��และคาสต์์
ดร.ทศพร นุุชอนงค์์

คาสต์หินปูน เขาสก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบถ้ำำ��และคาสต์์
“ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ (Cave and Karst System)”
พบทั่่�วไปในเทืือกเขาหิินปููนที่่�มีีลัักษณะภููมิิประเทศพิิเศษ
หรืือที่่�เรีียกชื่่�อทางวิิชาการ ว่่า “ภููมิิทััศน์์แบบคาสต์์ (Karst
Landscape)” เนื่่�องจากเกิิดจากการกััดกร่่อนของหิินปููน
ด้้ ว ยน้ำำ��ผิิ ว ดิิ น และใต้้ ดิิ น ที่่�มีี ส ภาพเป็็ น กรดอ่่ อ น ตาม
รอยแตก รอยแยกของชั้้�นหิิน ก่่อให้้เกิิดถ้ำำ��ต่่างๆ จำำ�นวนมาก
รวมถึึงสภาพภููมิปิ ระเทศที่่�สวยงาม แปลกตา อาทิิ หุุบเขาคาสต์์
หลุุมยุุบ (Sinkhole) หอคอยและเสาเข็็ม (Tower and
Pinnacles) แม่่น้ำำ��หาย (Loss River) ลำำ�ธารและทะเลสาบ
ชั่่�วคราว (Intermitten Rivers and Lakes) สุุสานหิิน (Lapies)

มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถ้ำ�และคาสต์

ภููมิิทััศน์์แบบคาสต์์นี้้�มีีวิิวััฒนาการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตลอดเวลา ทางธรณีีกาลแบ่่งได้้เป็็นขั้้�นตอนต่่างๆ
ตั้้�งแต่่ Youthful Stage ไปจนถึึง Mature Stage และ
Old Stage ซึ่่ง� ในแต่่ละขั้้�นตอนส่่งผลต่่อทั้้�งวิิวัฒ
ั นาการสภาพ
ธรณีีสัณ
ั ฐานและระบบนิิเวศของเทืือกเขาหิินปููน ทั้้�งบนผิิวดิิน
และใต้้ดิิน ตลอดจนถ้ำำ��ที่่�กำำ�เนิิดในเทืือกเขาหิินปููน ทำำ�ให้้มีี
รููปร่่างต่่างๆ มากมาย มีีทั้้�งที่่�เป็็นรููปแนวราบ แนวตั้้�ง หรืือ
ทั้้�งสองแบบผสมผสานกััน ภายในถ้ำำ��อาจมีีทางเพีียงเส้้นเดีียว
หรืือหลายเส้้นทาง มีีการกระจายแบบกระจุุกในบริิเวณแคบ
หรืือแผ่่กระจายไปเป็็นบริิเวณกว้้างหลายกิิโลเมตร ภายในถ้ำำ��
อาจเป็็นแบบมีีน้ำำ��ไหลผ่่านตลอดปีี หรืือมีีน้ำำ��ไหลผ่่านเฉพาะฤดูู
หรืือเป็็นถ้ำำ��ที่่�อยู่่�ใต้้น้ำำ�� หรืือเป็็นถ้ำำ��ที่่�แห้้งสนิิทไม่่มีีน้ำำ��ไหล
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วิิ วัั ฒ นาการของเทืื อ กเขาหิิ น ปูู น นี้้� ส่่ ง ผลต่่ อ
ความสามารถในการเก็็บกัักน้ำำ��ผิิวดิินและใต้้ดินิ สร้้างความ
หลากหลาย และความอุุดมสมบููรณ์์ให้้กับั “ระบบนิิเวศคาสต์์
(Karst Ecosystem)” ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ป่่ า ไม้้
สััตว์์ป่่าต่่างๆ ที่่�อาศััยอยู่่�ตามยอดเขา หลัังคาถ้ำำ�� ตลอดจน
นกนางแอ่่น ค้้างคาวที่่�อาศััยตามปากถ้ำำ�� จึึงดึึงดููดให้้มนุุษย์์
เข้้าไปใช้้ประโยชน์์และศึึกษาตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน

ณ ปััจจุุบััน คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิกำำ�หนดให้้ใช้้คำำ�ในเชิิงบริิหารจััดการว่่า “ถ้ำำ��และ
ระบบถ้ำำ��” ซึ่่ง� หมายรวมถึึง พื้้�นที่่�และระบบดัังกล่่าวนี้้�ทั้้�งหมด
ดัังนั้้�น การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��และคาสต์์จึึงไม่่เพีียงแต่่เป็็น
การวางแผนอนุุรักั ษ์์และส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์จากโถงถ้ำำ��และ
ทรััพยากรถ้ำำ��เพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น หากแต่่ต้้องคำำ�นึึงถึึง
การบริิหารจััดการแบบองค์์รวมโดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน รวมถึึง
การนำำ�แนวทางการบริิหารจััดการเชิิงระบบนิิเวศมาประยุุกต์์ใช้้
ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของสภาพทางธรรมชาติิ ลัักษณะ
ทางสัังคมประชากร และวััฒนธรรมของชุุมชนท้้องถิ่่�นใน
พื้้�นที่่�นั้้�นร่่วมด้้วย การบริิหารจััดการเชิิงระบบนิิเวศจึึงควรได้้
พิิจารณาถึึงภููมิปิ ระเทศแบบคาสต์์ ทรััพยากรทางธรรมชาติิ
นิิเวศวิิทยาของพืืชและสััตว์์ แหล่่งน้ำำ�� และกระบวนการทาง
อุุทกวิิทยา การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ อุุตสาหกรรม การตั้้�งถิ่่�นฐาน
ชุุมชน วััฒนธรรมและความเชื่่�อของผู้้�คนในท้้องถิ่่�น รวมทั้้�ง
ความล่่อแหลมเปราะบางของระบบที่่�อาจได้้รัับผลกระทบ
จากปััจจััยทางธรรมชาติิและการพััฒนาของมนุุษย์์เป็็น
สำำ�คััญ ทั่่�วโลกได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณค่่าและความอ่่อนไหว
เปราะบางของพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์เป็็นอย่่างมาก ซึ่่ง� อยาก
หยิิบยกการให้้คุณ
ุ ค่่าความสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวนี้้�ไว้้ดังั นี้้�

แผ่่นดิินทั่่�วโลกประกอบไปด้้วยพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และ
คาสต์์ร้้อยละ 25 สำำ�หรัับประเทศไทย ผลการศึึกษาของ
กรมทรััพยากรธรณีีพบว่่า มีีพื้้�นที่่�หิินปููนในยุุคออร์์โดวิิเชีียน
เพอร์์เมีียน และไทรแอสซิิก ประมาณ 28,000 ตาราง
กิิโลเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 6 ของเนื้้�อที่่�ประเทศ ซึ่่ง� คาดว่่าจะ
มีีพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ถืือเป็็นระบบ
นิิ เ วศเฉพาะและฐานทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ที่่�สำำ�คัั ญ เป็็ น
อย่่างยิ่่�งของประเทศ
๒. มุุมมองแบบองค์์รวม นโยบาย
และแนวทางการบริิหารจััดการ
>

2.1 มุุมมองแบบองค์์รวม

เมื่่�อมองต้้นกำำ�เนิิดโดยธรรมชาติิอย่่างแท้้จริิงแล้้ว
จะเห็็นได้้ว่า่ พื้้�นที่่�ที่่�มีีองค์์ประกอบของ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์”
“ภููมิิทััศน์์แบบคาสต์์ (Karst Landscape)” และ “ระบบ
นิิ เ วศคาสต์์ ” เป็็ น พื้้�นที่่�ที่่�อ่่อนไหวและเปราะบางมาก
มีีคุณ
ุ ค่่าที่่�หลากหลาย ทั้้�งด้้านธรณีีวิทิ ยา โบราณคดีี วััฒนธรรม
ศาสนา ความเชื่่�อ อุุทกวิิทยา เกษตร อุุตสาหกรรม และ
การท่่องเที่่�ยว จึึงมีีความอ่่อนไหว จากการถููกทำำ�ลาย จาก
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ดัังนั้้�น
การบริิหารจััดการจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องใช้้ “การบริิหาร
จััดการแบบองค์์รวม (Holistic Approach Management)”
ให้้ครอบคลุุมทั้้�ง “บริิเวณที่่�อยู่่�เหนืือถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��ที่่�อยู่่�
ใต้้ดิิน” มิิใช่่มองเฉพาะแค่่ตััวถ้ำำ��แค่่นั้้�น ดัังแสดงในรููปที่่� 1

องค์์กรระหว่่างประเทศ International Union for
Conservation of Nature: IUCN (Watson, J. et al,
1997) ได้้เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของความเปราะบาง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญระหว่่างพื้้�นที่่�คาสต์์กัับพื้้�นที่่�ภููเขาประเภท
อื่่�นๆ ไว้้ว่่า “A mountain area can be readily defined
by topography, and can be considered virtually as
an island which is only marginally impacted by what
occurs in surrounding areas. Conversely, a karst
area is generally much more like a lake or wetland
in that it is massively impacted by whatever occurs
on surrounding lands.” แปลว่่า “พื้้�นที่่�ภููเขาสามารถ
กำำ�หนดได้้ด้้วยสภาพภููมิิประเทศ ซึ่่�งเปรีียบเสมืือนเป็็น
ตััวเกาะเกาะหนึ่่�ง ซึ่่�งสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดจากบริิเวณรอบๆ
ส่่งผลกระทบได้้ไม่่มากนััก แต่่ในทางกลัับกััน พื้นที่
้� ค่� าสต์์
นั้้�นเปรีียบเสมืือนดั่่�งเป็็นตััวทะเลสาบหรืือพื้้�นที่่�ลุ่�่มน้ำำ��
ซึ่่�งสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากบริิเวณรอบๆ ข้้าง สามารถ
ส่่งผลกระทบได้้อย่่างมากมาย”

สมาคมธรณีีวิิทยาในประเทศสหรััฐอเมริิการ่่วมกัับ
National Speleological Society และองค์์กรต่่าง ๆ ใน
ประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ตีีพิิมพ์์เอกสารเรื่่�อง Living with
Karst: A Fragile Foundation (Veni, G., 2001) เพื่่�อใช้้
เป็็นแนวทางในการใช้้ชีวิี ติ และอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และ
คาสต์์ และมีีการนำำ�เสนออธิิบายให้้เห็็นถึึงการใช้้ข้้อมููลทาง
สิ่่�งแวดล้้อม วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
และใช้้ประโยชน์์ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น

รััฐควีีนส์์แลนด์์ ประเทศออสเตรเลีีย ใช้้คำำ�ว่่า Karst
Wetland (พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��แบบคาสต์์) สำำ�หรัับพื้้�นที่่�คาสต์์เป็็นการเฉพาะ
โดยได้้กำำ�หนดพื้้�นที่่�ประเภทนี้้�ไว้้ภายใต้้โปรแกรม Queensland
Wetland Program และให้้คำำ�อธิิบายว่่า พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��แบบคาสต์์
เป็็นระบบพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ใต้้ดินิ ที่่�อาจจะมีีหรืือไม่่มีอี งค์์ประกอบ
ของน้ำำ��บนผิิวดิินก็็ได้้ และมัักจะมีีความสััมพัันธ์์กัับระบบถ้ำำ��
โดยภััยคุุกคามที่่�สำำ�คััญคืือ มลพิิษ การประกอบกิิจกรรมที่่�
รบกวนต่่อพื้้�นดิินและระบบอุุทกวิิทยา รวมถึึงการใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่�อย่่างไม่่เหมาะสม ซึ่่�งหากเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงใน
ทางลบแล้้ว จะทำำ�การฟื้้น� ฟููสภาพพื้้�นที่่�ได้้ยาก จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
มีีแนวทางและมาตรการจััดการพื้้�นที่่�เป็็นกรณีีเฉพาะ

รููปที่่� 1 ระบบถ้ำำ��และคาสต์์

มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถ้ำ�และคาสต์
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2.2 นโยบาย

โดยที่่�ได้้เล็็งเห็็นคุุณค่่าและความสำำ�คััญในเรื่่�องนี้้�
ปััจจุุบััน คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
ได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิไว้้ 4
ด้้านหลััก (รููปที่่� 2) ประกอบด้้วย
นโยบายหลัักที่่� 1 นโยบายด้้านการคุ้้�มครองและอนุุรักั ษ์์
ระบบถ้ำำ�� เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งมรดกทางธรรมชาติิของชาติิ มุ่่�งเน้้น
การดำำ�รงคุุณค่่าของระบบถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของประเทศ
ตามศัักยภาพของแหล่่ง รวมทั้้�งการประเมิินบทบาทหน้้าที่่�
ทางนิิเวศของระบบถ้ำำ�� เพื่่�อการคุ้้�มครอง สงวนไว้้เป็็นพื้้�นที่่�
ธรรมชาติิ หรืือเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่�สอดคล้้องกัับนิิเวศบริิการ
ของระบบถ้ำำ�� กำำ�หนดให้้มีีการจััดการตามหลัักวิิชาการและ

รููปที่่� 2
นโยบายการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ

ฐานความรู้้� ด้้านระบบนิิเวศถ้ำำ�� เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งความสวยงาม
โดดเด่่นทั้้�งทางกายภาพ ธรณีีวิิทยา และแหล่่งอาศััยของ
สิ่่�งมีีชีีวิิตและความหลากหลายทางชีีวภาพ
นโยบายหลัักที่่� 2 นโยบายด้้านการวางแผนพััฒนา
ระบบถ้ำำ��ตามศัักยภาพ เพื่่�อรองรัับการบริิหารจััดการอย่่าง
เป็็นระบบ มุ่่�งเน้้นการประเมิินพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� ศัักยภาพของ
ระบบถ้ำำ�� ความอ่่อนไหว เปราะบาง ทางระบบนิิเวศถ้ำำ��
และสิ่่�งแวดล้้อม การกำำ�หนดเขตการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์
อย่่างเหมาะสม ส่่งเสริิมคุุณค่่าของนิิเวศบริิการจากระบบถ้ำำ��
ลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ การตอบโต้้
เหตุุฉุุกเฉิิน และการจััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม

ผากะโหลก เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

นโยบายหลัั ก ที่่� 3 นโยบายด้้ า นการเสริิ ม สร้้ า ง
เครืือข่่ายและการมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกและความ
ตระหนัักต่่อการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ�� มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมการ
ศึึกษา พััฒนาข้้อมููล ความรู้้� การวิิจััยเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��วิิทยาเชิิง
สหวิิทยาการ พััฒนาระบบสื่่�อความหมายธรรมชาติิจาก
ระบบถ้ำำ�� การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ อาสาสมััครเพื่่�ออนุุรักั ษ์์
ระบบถ้ำำ�� การแลกเปลี่่�ยนวิิทยาการ การประสานความ
ร่่วมมืือทั้้�งในและต่่างประเทศ
นโยบายหลัักที่่� 4 นโยบายด้้านการสร้้างระบบกลไก
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นและเป็็นที่่�
ยอมรัับของสัังคม มุ่่�งเน้้นการวางระบบการบริิหารจััดการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพทั้้�งทางโครงสร้้างองค์์กรหลััก องค์์กรสนัับสนุุน
การบููรณาการงาน การจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการรายพื้้�นที่่�
ระบบถ้ำำ�� การริิเริ่่�มโครงการที่่�สำำ�คััญ เครื่่�องมืือการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��และอื่่�นๆ เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ที่่�ยั่่�งยืืนและสมดุุล เกิิดการยอมรัับของเครืือข่่ายทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ รวมทั้้�งผู้้�ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��เกิิดความเชื่่�อมั่่�น
ในแนวทางการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี

มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถ้ำ�และคาสต์
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2.3 แผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2563 - 2580) และ
แผนปฏิิบััติิการด้้านบริิหารจััดการถ้ำำ��
ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

ภายใต้้นโยบายดัังกล่่าวนี้้� ได้้มีีการจััดทำำ�แผนแม่่บท
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2563 - 2580)
และแผนปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารจััดการถ้ำำ��ระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2563 - 2565) ขึ้้�นมา เพื่่�อรองรัับการขัับเคลื่่�อนการ
ดำำ�เนิินงาน โดยมีีห่ว่ งโซ่่คุณ
ุ ค่่าของการบริิหารจััดการ ดัังรููป
ที่่� 3 ที่่�คำำ�นึึงถึึงเงื่่�อนไขและสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องแบบ
สหวิิทยาการ ทั้้�งในมิิติกิ ารอนุุรักั ษ์์ คุ้้�มครอง การวิิจัยั พััฒนา
ข้้อมููลเพื่่�อประเมิินศัักยภาพและสร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึง
คุุณค่่าความสำำ�คััญของแหล่่ง การพััฒนาเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
และแหล่่งเรีียนรู้้�ของผู้้�คนทุุกระดัับ การสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วม
และจิิตสำำ�นึึกของชุุมชนท้้องถิ่่�นในการได้้รัับประโยชน์์จาก
การอนุุรักั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�ร่่วมกััน การจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ าร
ระดัับพื้้�นที่่� การใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรถ้ำำ��ให้้เกิิดผล
ทางเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชน การกระจายรายได้้ แ ละโอกาส
ให้้กัับชุุมชนท้้องถิ่่�น รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมรัับมืือ
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากภััยพิิบัติั ธิ รรมชาติิและการใช้้ประโยชน์์
ของมนุุษย์์แผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ
(พ.ศ. 2563 - 2580) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการบริิหาร
จััดการถ้ำำ��ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้้วย
8 กลยุุทธ์์ รวม 40 แผนงานหลััก ที่่�มีีตัวั ชี้้�วััดและเป้้าหมาย
ต่่างๆ สรุุปได้้ตามรููปที่่� 4
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2.4 ข้้อปฏิิบััติิการคุ้้�มครองถ้ำำ�� 16 ข้้อ

ที่่�น่่าสนใจ สมควรนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเป็็นแนวทางการ
บริิหารจััดการในประเทศไทย ดัังนี้้�

นอกเหนืือจากการกำำ�หนดนโยบาย การจััดทำำ�แผนแม่่บท
และแผนปฏิิบััติิการฯ แล้้ว คณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิยัังได้้ออกข้้อปฏิิบััติิในการคุ้้�มครองถ้ำำ��
16 ข้้อ ดัังรููปที่่� 5 เพื่่�อปกป้้องรัักษาถ้ำำ��ที่่�เป็็นสถานที่่�
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีอยู่่�ในประเทศไทยทั้้�งหมด ซึ่่�งปััจจุุบัันได้้เวีียน
หนัังสืือส่่งไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ให้้ถือื ปฏิิบัติั แิ ล้้ว

(1) เอกสาร Guidelines for Geoconservation in
Protected and Conserved Area (Crofts, R., 2020) ของ
IUCN มีีส่ว่ นเนื้้�อหาเฉพาะในบทที่่� 7 ด้้านการอนุุรักั ษ์์ระบบ
ถ้ำำ��และคาสต์์ ได้้เสนอไว้้ว่่า พื้้�นฐานสำำ�คััญของการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��และคาสต์์ คืือ การมองภาพแบบองค์์รวม
ทั้้�งระบบ อัันประกอบด้้วยภููมิิประเทศแบบคาสต์์บนพื้้�นผิิว
และระบบถ้ำำ��ที่่�อยู่่�ใต้้ดิิน ความเชื่่�อมโยงและการหมุุนเวีียน
ของน้ำำ��ในระบบ บรรดาพรรณพืืชและสััตว์์ป่่าเฉพาะถิ่่�น
ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั มีีหน่่วยงานระดัับนานาชาติิและระดัับประเทศ
ได้้ตีพิี มิ พ์์เอกสารหลายฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแนวทางการบริิหาร
จััดการเพื่่�ออนุุรักั ษ์์และใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรธรรมชาติิจาก
ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ ซึ่่�งมีีแนวทางพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ 2 ส่่วน
ประกอบด้้วย

>

๓. กรณีีศึึกษาต่่างประเทศที่่�ควร
นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
การอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละคุ้้�มครองระบบถ้ำำ��และคาสต์์ ใ น
ต่่างประเทศ ได้้มีกี ารดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องมาเป็็นระยะ
เวลานาน จึึงอยากหยิิบยกกรณีีตััวอย่่างในต่่างประเทศ

รููปที่่� 3 ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ
่าของการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��และคาสต์์

ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถา้ แห่งชาติ
KPIs ระดับกลไกหลักที่ตอ้ งเร่งรัด
ผลลัพธ์การดาเนินงาน

KPIs

KPIs

KPIs

ประกาศใช้นโยบาย 9 ด้าน (4
หมวดหลัก) และแผนแม่บท 8
กลยุทธ์ (40 มาตรการ)

- จาแนกระบบถา้ ของประเทศ
- รายงานการสารวจข้อมูลระบบถา้ 11 แห่ง ใน
ปี พ.ศ.2565

- มาตรการการฟื ้ นฟูถา้
- มาตรการการจัดการ
- มาตรการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- มาตรการวางแผน
พัฒนาระบบพืน้ ที่ถา้

KPIs

- การใช้ประโยชน์เชิง
นันทนาการ การสื่อ
ความหมายธรรมชาติ
- พัฒนากลไกการมีสว่ น
ร่วม องค์ความรู ้ การวิจยั
พัฒนา หน่วยวิจยั ร่วม
- ระบบข้อมูลกลาง
- การเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบตั ิ

ปี พ.ศ.2565 = 11 ถา้
ปี พ.ศ.2570 = 100 ถา้
ปี พ.ศ.2580 = 200 ถา้

KPIs

แผนบริหารจัดการถา้
ระดับพืน้ ที่ (11 แห่ง)
ในปี พ.ศ.2565

KPIs

- เร่งเสริมกลไกการบริหาร
จัดการ
- พัฒนาองค์กร บุคลากร
- เครื่องมือ และกลไก
ระดับพืน้ ที่

KPIs ระดับกลไกตามภารกิจและ
การบูรณาการหน่วยทางาน

รููปที่่� 4
ตััวชี้้�วััดและเป้้าหมายของแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ

ส่่วนแรก “แนวทางการจััดการพื้นที่
้� ค่� าสต์์ส่่วนที่่เ� ป็็น
พื้้�นผิิว” ประกอบด้้วยการจััดการด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
พื้้�นที่่�รัับน้ำำ��บนผิิวดิิน การใช้้ประโยชน์์อุตุ สาหกรรมเหมืืองแร่่
การก่่อสร้้า งขนาดใหญ่่และขนาดย่่อม การจััดการกัับ
ตััวอาคารบ้้านเรืือน เส้้นทางการคมนาคม ระบบไฟฟ้้า
ระบบน้ำำ��ใช้้ การบำำ�บััดของเสีียและน้ำำ��เสีีย การคุ้้�มครองพรรณพืืช
และสััตว์์ป่่าเฉพาะถิ่่�น
ส่่วนที่่�สอง “แนวทางการจััดการพื้้�นที่�่ส่่วนที่่�อยู่่�ใต้้
พื้้�นดิิน” ประกอบด้้วยการจััดการด้้านต่่างๆ ที่่�รวมถึึง
การจััดการพื้้�นที่่�รัับน้ำำ��ของระบบถ้ำำ��ภายใต้้ผิิวดิิน การจััด
โซนนิ่่�ง การเข้้าถึึงของนัักท่่องเที่่�ยว รวมถึึงการดููแลรัักษา
ความสะอาดในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��ต่่างๆ การพััฒนา
ถ้ำำ��ใหม่่ๆ เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว การอนุุรักั ษ์์สภาพแวดล้้อมและ
คุ้้�มครองสััตว์์ป่่าภายในถ้ำำ��

มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถ้ำ�และคาสต์

(2) เอกสาร World Heritage Cave and Karst: A
Thematic Study (Williams, 2008) ของ IUCN ได้้สรุุป
ข้้อมููลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับผลการสำำ�รวจระบบถ้ำำ��และคาสต์์
ที่่�ปรากฏอยู่่�ในแหล่่งมรดกโลกทั่่�วโลก รวมถึึงคุุณค่่าความ
สำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะในเรื่่�องการบริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว ผลการศึึกษาของเอกสาร IUCN ฉบัับนี้้� พบว่่า
มีีมรดกโลกอย่่างน้้อยจำำ�นวน 45 แหล่่งของโลกที่่�มีีพื้้�นที่่�
ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ และมีีอีกี 30 แหล่่งที่่�อยู่่�ใน Tentative Lists
สำำ�หรัับประเทศไทย มีีอยู่่� 2 แหล่่ง คืือ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่า่
ทุ่่�งใหญ่่ - ห้้วยขาแข้้ง และผืืนป่่าดงพญาเย็็น - เขาใหญ่่
อีีกทั้้�งคาดว่่ายัังมีีอยู่่�อีีกหลายๆ แห่่งทั่่�วโลกที่่�ยัังไม่่ได้้มีกี าร
สำำ�รวจศึึกษาวิิจัยั รวมถึึงได้้มีข้ี อ้ แนะนำำ�ในเรื่่�อง หน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบในการอนุุรัักษ์์ของแต่่ละประเทศ การวางระบบ
บริิหารจััดการตั้้�งแต่่ในระดัับชาติิ ระดัับแผนงาน และระดัับ
พื้้�นที่่� โดยมีีประเด็็นสำำ�คััญๆ อาทิิ การจััดการคุุณภาพน้ำำ��ใน
ระบบ การศึึกษาจััดทำำ�แผนที่่�อุุทกธรณีีวิทิ ยาอัันเป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คััญ การฟื้้�นฟููสภาพสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหารจััดการถ้ำำ��ใน
รููปแบบ Tourist Caves และ Wild Caves
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(3) เอกสาร Guidelines for
Cave and Karst Protection (Watson
J. et al, 1997) ของ IUCN ได้้นำำ�เสนอ
เนื้้�อหาคุุ ณ ค่่ า ความสำำ�คัั ญ และ
ภััยคุุกคามของระบบถ้ำำ��และคาสต์์
รวมถึึงแนวทางการบริิหารจััดการ และ
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ โดย
ได้้มีีข้้อเสนอแนะแนวทางการบริิหาร
จััดการไว้้ทั้้�งสิ้้�น 31 ข้้อ
(4) องค์์กร IUCN ยัังได้้มีคี วาม
ร่่วมมืือกัับ International Show
Caves Association (ISCA) และ

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

International Union of Speleology
(UIS) ตีีพิิมพ์์เอกสาร International
Guidelines for the Development
and Management of Show Caves
(ISCA, 2014) วััตถุุประสงค์์คือื เพื่่�อให้้
คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิ
ที่่�ดีี (Best Practices) สำำ�หรัับการ
พััฒนาและบริิหารจััดการถ้ำำ�� เพื่่�อการ
ท่่ อ งเที่่�ยวทั่่�วโลกอย่่ า งมืื อ อาชีี พ
ก่่อให้้เกิิดการสร้้า งแนวทางสากล
ที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป ซึ่่ง� ผู้้�จััดการถ้ำำ��
และผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในทุุกประเทศสามารถ
ปฏิิบััติิตามได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงทั้้�งการ

คุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและข้้อจำำ�กััดทาง
เศรษฐกิิจและสัังคม เอกสารฉบัับนี้้�
ได้้ให้้ข้้อแนะนำำ�ไว้้ 18 ข้้อ ดัังนี้้�
การพััฒนาถ้ำำ��ป่่าเป็็นถ้ำำ��ท่่องเที่่�ยว
การจัั ด การความปลอดภัั ย ของ
ผู้้�มาเยืือน การก่่อสร้้างสิ่่�งต่่างๆ ใน
ระดัับเหนืือพื้้�นดิิน การเข้้าถึึงในถ้ำำ��
ท่่องเที่่�ยว การจััดทางเดิินภายในถ้ำำ��
การกำำ�หนดจำำ�นวนผู้้�เยี่่�ยมชม การ
จััดวางแสงไฟส่่องสว่่าง การควบคุุม
การเจริิญเติิบโตของพืืชและสาหร่่าย
(Lampenflora) การศึึ ก ษาความ
เข้้มข้้นของธาตุุกััมมัันตรัังสีีเรดอน
ที่่�เกิินค่่าขีีดจำำ�กััด การคุ้้�มครองค้้างคาว
การเลืือกใช้้วััสดุุในยุุคใหม่่ วััสดุุที่่�
ไม่่ควรใช้้ในถ้ำำ��ท่่องเที่่�ยว การติิดตาม
ตรวจสอบ คุุณสมบััติิของผู้้�จััดการถ้ำำ��
ไกด์์และคู่่�มืือการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� การสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�แก่่ผู้้�เยี่่�ยมชม
ทั้้�งนี้้� ยัังมีีข้อ้ มููลเอกสารเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��และคาสต์์
ขององค์์ ก รระหว่่ า งประเทศและ
ประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกอีีกเป็็นจำำ�นวนมาก
ที่่�ไม่่ได้้นำำ�มากล่่าวถึึงในที่่�นี้้� ซึ่่ง� สามารถ
ค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมได้้จากระบบเอกสาร
ออนไลน์์ประเภทต่่างๆ
สำำ�หรัับตััวอย่่างวิิดีโี อที่่�น่่าสนใจ
ที่่�บรรยายถึึงคุุณค่่าความสำำ�คััญของ
ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ อาทิิ วิิดีโี อ ZIVO!
Life and water in the Karst Region
https://youtu.be/GoZElGPzoXs,
Hidden Waters of Southwest
China’s Karst Region https://youtu.
be/LXzrGIK25kk, Karst in Ohio
https://youtu.be/9-D19pviXF0.

รููปที่่� ๕ ข้้อปฏิิบัติ
ั ิในการคุ้้�มครองถ้ำำ�� 16 ข้้อ

๔. Flagship Projects
เพื่่� อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการ
พื้้�นฐานสำำ�คััญทั่่�วไปของการขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บท
ไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างเป็็นรููปธรรม คืือ การสื่่�อสารทำำ�ความ
เข้้าใจ การประสานแผน การถ่่ายทอดและการนำำ�แผนไปสู่่�
การปฏิิบััติิในรููปแบบของการกำำ�หนดแผนงาน โครงการ
กิิจกรรมรองรัับ ตลอดจนการประสานงานด้้านแหล่่ง
งบประมาณ การติิดตามประเมิินผล รวมถึึงการบููรณาการ
ความร่่วมมืือของฝ่่ายบริิหาร ภาคีีเครืือข่่าย องค์์กร หน่่วยงาน
ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งคงไม่่กล่่าวในรายละเอีียด ณ ที่่�นี้้�
แต่่อยากเน้้นย้ำำ��งานสำำ�คััญๆ ที่่�ต้้องเร่่งดำำ�เนิินการ หรืือ
จััดทำำ�เป็็นโครงการสำำ�คััญ Flagship Projects ภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ดัังนี้้�
(1) การวางแผนและพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ�� 11 ระบบ ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่�งในแผนงานโครงการ
สำำ�คััญเร่่งด่่วนที่่�คณะกรรมการแห่่งชาติิฯ ได้้วางไว้้ เพื่่�อ
ศึึกษาคุุณค่่าและประเมิินความเปราะบางระบบถ้ำำ��ที่่�มีีสภาพ
ภููมิปิ ระเทศแบบคาสต์์ทั้้�งบนผิิวดิินและใต้้พื้้�นผิิว ผืืนป่่าและ
ระบบนิิเวศที่่�อยู่่�เหนืือถ้ำำ�� ระบบอุุทกวิิทยาภููเขาหิินปููน (Karst
Hydrology) ระบบนิิเวศถ้ำำ�� (Karst Ecosystem) ผัังถ้ำำ��
รายละเอีียดและแบบจํําลองทางกายภาพของถ้ำำ�� รวมทั้้�งข้้อมููล
คุุณค่่าทางโบราณคดีี ประวััติศิ าสตร์์ ศาสนา และวััฒนธรรม
นำำ�มาจััดทำำ�เป็็นแผนบริิหารจััดการรายถ้ำำ��เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์และ
พััฒนา ตลอดจนเป็็นต้้นแบบในการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
และถ้ำำ��อื่่�นๆ ต่่อไป โดยระบบถ้ำำ��ต้้นแบบ 11 ระบบ
ประกอบด้้วย ๑) ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย
๒) ถ้ำำ��แก้้วโกมล จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ๓) ถ้ำำ��เชีียงดาว
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ๔) ถ้ำำ��ปาฏิิหาริิย์์ จัังหวััดอุุบลราชธานีี
๕) ถ้ำำ��พญานาคราช จัังหวััดขอนแก่่น ๖) ถ้ำำ��ละว้้า จัังหวััด
กาญจนบุุรีี ๗) ถ้ำำ��พระโพธิิสัตั ว์์ จัังหวััดสระบุุรีี ๘) ถ้ำำ��ธารน้ำำ��ลอด
จัังหวััดชุุมพร ๙) ถ้ำำ��ภููผาเพชร จัังหวััดสตููล ๑๐) ถ้ำำ��เขาช้้างหาย
จัังหวััดตรััง และ ๑๑) ถ้ำำ��ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิดอยภููคา
จัังหวััดน่่าน
(2) การประเมิินศัักยภาพ คุุณค่่าความสำำ�คััญ และ
ความเปราะบางของพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ มีีเป้้าหมาย
อยู่่�ที่่�เทืือกเขาหิินปููนทั่่�วทุุกภููมิภิ าคของประเทศ คิิดเป็็นร้้อยละ
มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถ้ำ�และคาสต์

18 ของประเทศ ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ภููมิิทััศน์์แบบคาสต์์จำำ�นวนมาก
และมีีถ้ำำ��อยู่่�จำำ�นวนหลายพัันถ้ำำ�� โดยจััดทำำ�เป็็นข้้อมููลแผนที่่�
ในระดัับมาตราส่่วนต่่างๆ อย่่างเป็็นระบบ ประกอบด้้วย
ข้้อมููลแผนที่่�ศัักยภาพพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ของประเทศไทย
มาตราส่่วน 1:500,000 หรืือ 1:250,000 เพื่่�อการวางแผน
ระดัับเชิิงยุุทธศาสตร์์ ข้้อมููลแผนที่่�เพื่่�อการวางแผนระดัับ
เชิิงพื้้�นที่่�เป้้าหมาย มาตราส่่วน 1:50,000 และข้้อมููลแผนที่่�
ในระดัั บ รายละเอีี ย ดเพื่่�อการวางแผนบริิ ห ารจัั ด การ
รายพื้้�นที่่�ในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ ที่่� ให้้ ค วามสนใจ
มาตราส่่วน 1:10,000 หรืือ 1:4,000
(3) การพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือ ซึ่่�งในปััจจุุบััน
ได้้มีีการจััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์ถ้ำำ��และ
ระบบถ้ำำ��ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายนี้้�จะเป็็น
กลไกสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการทำำ�งานของภาครััฐ โดย
กิิจกรรมสำำ�คััญที่่�ควรเร่่งดำำ�เนิินการ อาทิิ การพััฒนาเครืือข่่าย
การสำำ�รวจศึึกษาวิิจัยั ทั้้�งในและต่่างประเทศ การสร้้างเครืือข่่าย
อาสาสมััครการอนุุรักั ษ์์ถ้ำำ�� การพััฒนาบุุคลากรและหลัักสููตร
การบริิหารจััดการถ้ำำ��
(4) การพััฒนาระบบงานศึึกษา อนุุรักั ษ์์ และใช้้ประโยชน์์
น้ำำ��ที่่�หมุุนเวีียนและเก็็บกัักอยู่่�ในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ ซึ่่ง�
มีีกรณีีตัวั อย่่างมากมายในต่่างประเทศของการใช้้ประโยชน์์
น้ำำ��จากเทืือกเขาหิินปููนเพื่่�อการพััฒนาระบบงาน ข้้อมููลเชิิง
ประจัักษ์์เกี่่�ยวกัับปริิมาณของมวลน้ำำ��ที่่�เก็็บกัักอยู่่�ในระบบ
ถ้ำำ��และคาสต์์ของประเทศไทย จะเห็็นได้้อย่่างชััดเจนจาก
กรณีีการระบายมวลน้ำำ��จำำ�นวนมหาศาลของเหตุุการณ์์กู้้�ภััย
13 หมููป่่า ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอนที่่�ผ่่านมา พื้้�นที่่�ระบบ
ถ้ำำ��และคาสต์์ซึ่�่งกระจััดกระจายอยู่่�เกืือบทั่่�วภููมิิภาคของ
ประเทศ ถืือเป็็นแหล่่งน้ำำ��ต้้นทุุนที่่�สำำ�คััญ สามารถวางแผน
การพััฒนาเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคของประชาชนในพื้้�นที่่�
ที่่�ขาดแคลนน้ำำ�� หรืืออย่่างในกรณีีในพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิ
และป่่าไม้้ภายใต้้กฎหมายต่่างๆ สามารถวางแผนเพื่่�อการ
นำำ�มาใช้้ในการฟื้้น� ฟููสภาพป่่า การจััดเตรีียมเพื่่�อการป้้องกััน
ไฟป่่า การจััดการเป็็นแหล่่งน้ำำ��สำำ�หรัับสััตว์์ป่่าได้้ดื่่�มกิินใน
ช่่วงฤดููแล้้ง เป็็นต้้น
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๕. ท้้ายบท
ผู้้�คนส่่วนใหญ่่เมื่่�อพููดถึึงการบริิหารจััดการถ้ำำ�� มัักเน้้น
ความสนใจและเข้้าใจว่่าเป็็นเรื่่�องของการอนุุรักั ษ์์และพััฒนา
โถงถ้ำำ��ที่่�มีีประติิมากรรมทางธรรมชาติิที่่�งดงามเพื่่�อการ
ท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งแท้้ที่่�จริิงแล้้ว การมองแบบองค์์รวมในทุุกมิิติิ
ไม่่ว่่าจะเป็็น “ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�� ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ ระบบ
นิิเวศคาสต์์ โดยมีีถ้ำำ��เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�ง
ของตััวระบบ” ควรเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งในการวาง
แนวทางบริิหารจััดการ คำำ�กล่่าว “ถ้ำำ��ไม่่ใช่แ่ ค่่รููหรืือโพรงใน
ภููเขา” ที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ ใช้้ในการบรรยาย
อยู่่�บ่่อยครั้้�ง ควรเป็็นสิ่่�งที่่�นำำ�มาขยายผลให้้เกิิดในทางปฏิิบัติั ิ
อย่่างเป็็นรููปธรรม
หวัังว่่าบทความนี้้�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างความ
เข้้าใจเพื่่�อการนำำ�ไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนการอนุุรักั ษ์์และคุ้้�มครอง

ระบบถ้ำำ��และคาสต์์แบบองค์์รวม สมดั่่�งเจตนารมณ์์ของการ
เฉลิิมฉลองปีีสากล International Year of Caves and
Karst 2021 และเป้้าหมายที่่�วางไว้้ทั้้�ง 3 ประการ คืือ การ
สำำ�รวจ (Explore) การสร้้างความเข้้าใจ (Understand) และ
การคุ้้�มครอง (Protect)
คำำ�ขอบคุุณ
ขอขอบคุุณ คุุณสุุรชััย ศิิริิพงษ์์เสถีียร ผู้้�อำำ�นวยการ
กองธรณีีวิิทยา กรมทรััพยากรธรณีี คุุณนรรััตน์์ บุุญกัันภััย
และทีีมงาน รวมถึึงผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กิิติิชััย รััตนะ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กฤษณ์์ วัันอิินทร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ ที่่�ร่่วมกัันจััดทำำ�เนื้้�อหาสาระนโยบาย แผนแม่่บท
และแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ��จนสำำ�เร็็ จ ลุุ ล่่ ว ง
ไปด้้วยดีี รวมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�ปรัับปรุุงสาระการจััดทำำ�
ภาพประกอบบทความฉบัับนี้้�

เอกสารอ้้างอิิง

คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ 2563, นโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2563 - 2580)
และแผนปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารจััดการถ้ำำ��ระยะท่ีี� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565).
Crofts, R., Gordon, J.E., Brilha, J., Gray, M., Gunn, J., Larwood, J., Santucci, V.L., Tormey, D., and Worboys, G.L. (2020).
Guidelines for geoconservation in protected and conserved areas. https://portals.iucn.org/library/node/49132
ISCA [International Show Caves Association]. (2014). Recommended International Guidelines for the Development and
Management of Show Caves. http://www.uis-speleo.org/documents
ISCA [International Show Caves Association]. (2014). Recommended_International_Guidelines_published_version. pdf.
Queensland Government, Australia. Karst Wetlands: Wetland Management Profile, 2006.
Veni, G., DuChene, H., Crawford, N.C., Groves, C.G., Huppert, G.N., Kastning, E.H., Olson, R., and Wheeler, B.J. (2001). Living
with Karst: A Fragile Foundation. Environmental Awareness Series No. 4. Alexandria, VA, USA: American Geological
Institute. https://www.americangeosciences.org/ sites/default/files/karst.pdf.
Watson, J., Hamilton-Smith, E., Gillieson, D. and Kiernan, K. (eds.). (1997). Guidelines for Cave and Karst Protection. Gland,
Switzerland: IUCN. https://portals.iucn.org/library/node/7255
Williams, P. (2008). World Heritage caves and karst: a thematic study. Gland, Switzerland: IUCN. https://portals.iucn.org/
library/ node/9267

ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน
จังหวัดเชียงราย

มุมมองการบริหารแบบองค์รวมแห่งการอนุรักษ์ระบบถ้ำ�และคาสต์
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Policy Recommendations
for Cave Management
and Development from
the Perspective of a
Speleologist
Mr. Martin Ellis

1. The Development of
Speleology
1.1 A national speleological association should
be formed. The association should be open to
academics, professional and amateur cavers. The
association should join the International Union of
Speleology as Thailand’s national speleological
body https://uis-speleo.org/
1.2 A national cave database, archive and
library should be created and funded. It should be
available to the public and students, as well as
academics and civil servants.
1.3 A national caving publication should be
launched. This magazine can publish articles on
cave exploration, caving techniques, caving news,
scientific discoveries in Thai caves, etc.
1.4 Making access to the caves managed by the
various government departments less bureaucratic
would greatly aid the scientists and cavers and thus
increase our knowledge and understanding of the
cave and karst systems.
2. The Development of Sport
Caving
2.1 Although Thailand doesn’t have any
exceptionally long or deep caves, it does have
a good variety of caves located throughout the
country, except for the north-east. Cave exploring
is very much a niche sport in Thailand. Probably
less than 50 people regularly visit caves as a hobby,
supplemented by a similar number of visiting foreign
cavers every year. Without these amateur cavers,
there is unlikely to be any exploration and study
of new caves.

2.2 To aid in the development of caving as a
sport and to encourage more Thais to go caving, the
sport should be lightly regulated, if regulated at all,
and the government departments that manage caves
should recognize sport caving as an acceptable
reason to visit caves. The formation of regional
caving clubs needs to be encouraged.
2.3 The market for guided caving trips or
instructed caving is small, but does have potential
for growth. Caves can be used as an outdoor biology
and geography classroom for schoolchildren and
to teach self-reliance and survival skills.
2.4 To assist Thai and foreign cavers obtain
permission to cave in National Parks it is suggested
that a caving liaison officer is appointed, preferably
someone English speaking. In return the National
Park gets to know about the exploration of the
caves it manages and can direct the foreign caving
expeditions to the areas that it would like to be
investigated.
2.5 To date all the published expedition reports
and nearly all the cave maps have been authored
by foreign cavers. All cavers, both Thai and foreign,
need to be encouraged to published their caving
activities and discoveries, either in a Thai publication
or the international speleological journals.
3. Managing Caves and Karst
as a Scientific Resource
3.1 Biology: The study of the cave fauna in
Thailand has increased greatly in the past few years
and there are currently several teams working in
this field. As of May 2021, over 630 species have
been identified in Thai caves, with 283 of these
species being new to science. The most urgent
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issue that needs to be addressed, from a biological
conservation viewpoint, is to control the number
of new developments of temple and show caves.

at Tham Phra Sai Ngam in Phitsanulok. Some work
in this field is being done by government agencies
such as the Department of Groundwater Resouces,
but as with the geology studies it would be better
if the results of their research was also published
in English in scientific journals as well as internal
reports.

3.2 Archaeology and paleontology: Major
archaeological and paleontological finds have been
found in the deposits located in caves and rock
shelters. Amateur cavers and the general public need
to be educated that archaeological finds need to be
left in situ. It is suggested that a cave archaeology
focal point is appointed to liaise between caves
and archaeologists.
3.3 Geology, geomorphology and geography:
Cave and karst geology and geomorphology are some
of the least studied academic disciplines. Over 20
years ago a general speleology course was offered
to undergraduates by the Geology Department at
Chiang Mai University, but was discontinued when
the lecturer retired. Today, as far as I am aware,
karst geology is not studied in any Thai university.
As a result there is a very limited understanding
as to how and when the major cave systems were
formed. There are many cave geomorphology,
hydrology and geology research projects that would
make good undergraduate dissertations or doctorate
theses. Some speleological fieldwork is being done
by government agencies such as the Department
of Mineral Resources, but it would be better if
the results of the research was also published in
scientific journals to get it to a larger audience.
Publishing in English would also help the results
reach a wide audience.
3.4 Hydrology: An understanding of karst
hydrologic systems is important for avoiding pollution
incidents, supplying irrigation and potable water
and to avoid cave rescues such as the 2021 rescue

4. Cave and Karst Protection
and Management
4.1 There are international guidelines for the
protection of caves and karst e.g. the IUCN Guidelines
for Cave and Karst Protection (https://portals.iucn.
org/library/sites/library/files/documents/1997-026.
pdf) and the IUCN Guidelines for Geoconservation
in Protected and Conserved Areas (https://portals.
iucn.org/library/node/49132). A sub-committee is
currently reviewing the existing Thai legislation with
regards to cave and karst.
4.2 A basic requirement for cave and karst
protection and management is a cave database.
This would be best achieved with a Geographic
Information System (GIS) program integrating
topographic mapping, geological mapping, land
management and protected area boundaries, cave
database, cave fauna database, archaeological
database, etc. The creation and maintenance of
this GIS database would be a large task requiring
funding for at least one full time employee.
4.3 To aid cave management a national
classification scheme should be introduced. The
scheme described by Dean Smart in 2000, which
is a modified version of the Australian scheme, is
recommended. http://www.thaiscience.info/Article%20
for%20ThaiScience/Article/61/10001882.pdf

4.4 As it is not feasible to write individual
management plans for all the caves in the country, it
is recommended to develop an outline management
framework that can be adapted to be a management
plan for each DNP and RFD district at a provincial
level. The management plans should be publically
available on the internet. The management plans
need to be “living documents” that can be updated
and changed to cater for new or extended caves
and new scientific discoveries e.g. if a new species
is found. The management plan is to start with the
principle of “the cave is to be conserved” and then
risk assess and justify why to allow visitors, guano
mining, etc.
4.5 The amateur speleologists, who visit caves
for a hobby, are a very important resource for the
management of caves in the country. It is these
sport cavers who will discover, explore and map new
caves. They should be encouraged to participate
in national and local speleological projects and
their results included in the national cave and karst
database.
5. Managing Caves and Karst
as a Tourism and Education
Resource
5.1 Caves are a major tourist attraction throughout
the country, with the most popular attracting many
thousands of visitors per year. The karst areas
where the caves are found are also scenically
impressive and very popular with tourists e.g. Phang
Nga bay, Khao Sok National Park, Doi Chiang Dao.
Unfortunately many caves that had been developed
for tourism have now fallen into disrepair. Are more
show caves required, or should these old, existing,
show caves be repaired?

5.2 Each cave that is selected to be developed
as a show cave needs to have a business case to
prove that it is economically viable. The development
also needs to be supported by the local citizens and
authorities. There should only be a limited number
of show caves in each area – a large number of
sites won’t all be economically successful. Income
from visitors has to be used for maintenance before
taking a profit. All caves that are advertised as tourist
attractions must have a guide or national park ranger
to reduce the risk of damage to the cave or tourist.
To co-ordinate the development of show caves and
to ensure that all stakeholders have been consulted
it is suggested that the National Cave Management
Policy Committee takes a central role in reviewing
all proposed cave developments.
5.3 Caves should be developed for tourists using
international best practices. The lighting installation
should be electrically safe, discrete and managed
to reduce lampenflora. Walkways and steps should
not be constructed from wood, bamboo or concrete.
Many international guidelines for best practices in
show cave development are available. For example
https://www.researchgate.net/
publication/286149418_Show_cave_development_
with_special_references_to_active_caves
https://www.researchgate.net/
publication/26450045_Development_management_
and_economy_of_show_caves
https://www.cavelighting.de/files/images3/news/
Recommended%20Guidelines%20for%20the%20
Development%20and%20Management%20of%20
Show%20Caves.pdf
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5.4 Consider creating a committee or association
for managing the show caves. This committee may
wish to join the International Show Caves Association
https://www.i-s-c-a.org/

there were 6,000 illegal forest temples, but granted
them permission to stay as long as they preserved
the forest and didn't expand temple buildings, etc.
However, monks have continued to turn caves into
shrines. The temple caves are biologically sterile,
the building work has often destroyed archeological
and paleontological deposits and frequently a
lot of trash has been left behind. Many of these
temple caves are no longer used for worship and
have fallen into disrepair. Are more temple caves
needed? On the other hand there are many places
where monks have protected caves from quarrying,
have prevented damage to speleothems and have
sustainably managed guano extraction. Although
the caves used for meditation are less developed
than those developed as shrines, these meditation

6. Managing Caves and Karst
as a Cultural Resource
6.1 Temple and meditation caves: Unfortunately
by modifying caves to build shrines monks have
damaged more caves than the mineral extraction
industry. Many cave temples are trespassing on
land managed by the Royal Forest Department,
Department of National Parks, Wildlife and Plant
Conservation and other government bodies. In 2009
the Natural Resources and Environment Ministry found

caves still have Buddha images and kutis for the
use of tudong monks. Often electric lighting, toilets
and other amenities have been installed inside or
just outside the cave.
6.2 Folk beliefs in many caves are associated
with local legends e.g. Tham Luang Nang Non
(Chiang Rai), Tham Pha Nang Khoi (Phrae), Naga
caves (north-east Thailand). These legends can be
a major part of the cave’s interest to tourists. Folk
belief in the power of “lek lai” (manganese oxide)
can result in this mineral being extracted from the

cave, causing irreparable damage. Calcite formations
are also occasionally extracted or damaged, which
is another action that needs to be stopped. The
placing of wood or bamboo sticks upright under
boulders or overhanging walls can be seen in some
parts of the country due to a folk belief in this
action bringing good luck or health. Another popular
thing to do in some areas is the building of small
stone cairns. Although these actions do not cause
long term damage, it does interfere with the cave’s
ecosystem and the natural look of a cave.
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การพัั ฒนากรอบการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
เพื่่� อการวางแผนและตััดสิินใจระดัับนโยบาย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กิิติิชััย รััตนะ

บทนำำ�
กรอบการประเมิิ น ระบบถ้ำำ�� ระดัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์ (Strategic Caves System Assessment
Framework) เป็็ น การพัั ฒนาแนวทางเบื้้� อ งต้้ น ในการกำำ� หนดองค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญ ที่่� ใ ช้้ ใ น
การพัั ฒนาข้้อมููลและสารสนเทศเพื่่� อการประเมิินสถานภาพของระบบถ้ำำ��และพื้้� นที่่�ที่�่มีีนิิเวศภููมิิทััศน์์
แบบคาสต์์ (Karst Landscape Ecology) ซึ่่�งมีีอาณาเขตพื้้� นที่่�กว้้าง อัันเป็็นพื้้� นฐานสำำ�หรัับ
การวางแผนและพัั ฒนาระบบพื้้� นที่่เ� หล่่านี้้�ให้้เป็็นไปตามศัักยภาพของทรััพยากรและระบบนิิเวศโดยรวม
� ำ�เป็็นในงานประเมิินคุุณค่่าของระบบถ้ำำ�� ในมิิติต่
� ะท้้อนถึึงนิิเวศบริิการของระบบถ้ำำ��
และเป็็นสิ่่�งที่่จำ
ิ า่ ง ๆ ที่่ส
� ะสามารถให้้ผู้้�วางแผนพัั ฒนาและบริิหารจััดการพื้้� นที่่ถ้ำ
� �ำ� สามารถบ่่งชี้้�
ทั้้�งนี้้� กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ�จ
� ้องนำำ�มาใช้้ในการประเมิินระบบถ้ำำ�� ในขั้้�น
หรืือระบุุประเด็็นที่่�เป็็นตััวแปร หรืือดััชนีีที่มีีค
่� วามสำำ�คััญสููงที่่ต้
รายละเอีียดต่่อไป ทั้้�งนี้้� กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการวางแผนและตััดสิน
ิ ใจ
ในแผนงานพัั ฒนาทั้้�งในระดัับพื้้� นที่่� (Area-based) และระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic-based)

การพััฒนาเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการประเมิินระบบถ้ำำ��
โดยทั่่�วไปมัักมีีการพััฒนามาใช้้ในการประเมิินระบบถ้ำำ��
เพื่่�อให้้ทราบถึึงสถานภาพของพื้้�นที่่� รวมทั้้�งเป็็นการประเมิิน
ศัักยภาพของทรััพยากรถ้ำำ��ที่่�โดดเด่่น รวมทั้้�งพื้้�นที่่�ที่่�อาจเกิิด
ความเปราะบางต่่อการรบกวนระบบนิิเวศของระบบถ้ำำ��
เพื่่�อที่่�จะได้้วางมาตรการในการคุ้้�มครองและป้้องกัันปััญหา
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ การประเมิิน
ระบบถ้ำำ��จึึงช่่วยให้้องค์์กรที่่�กำำ�กัับดููแลพื้้�นที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ใน
การวางแผนจััดการในระดัับพื้้�นที่่�ได้้ง่่ายขึ้้�น ขณะเดีียวกััน
จะเห็็นได้้ว่า่ นโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจ โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�งการนำำ�ทรััพยากรของระบบถ้ำำ��และคาสต์์
มาใช้้ในการรองรัับการพััฒนาประเทศนั้้�น อาจดำำ�เนิินการไปใน
เขตพื้้�นที่่�ที่่�มีีภููมิิประเทศแบบคาสต์์ซึ่�่งเป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า
พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญในด้้านนิิเวศบริิการ (Ecosystem
Services) ที่่�หลากหลาย เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีหย่่อมของระบบนิิเวศ
(Patch) กระจายในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์หลายรููปแบบ
เช่่น หย่่อมป่่า หย่่อมโพรงถ้ำำ�� หย่่อมผาหิิน หย่่อมของ
แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน แหล่่งน้ำำ��ใต้้ดินิ แต่่ละหย่่อมมีีความสััมพัันธ์์
ด้้านโครงสร้้าง (Structure) และบทบาทหน้้าที่่� (Function)
ในระบบคาสต์์ที่่�เกื้้�อกููลต่่อกััน ดัังนั้้�นการพััฒนาที่่�ส่่งผลต่่อ
การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างในระบบ ย่่อมมีีผลโดยตรงต่่อ
ระบบความสััมพัันธ์์ของสิ่่�งแวดล้้อมและสิ่่�งมีีชีีวิิตในระบบ
ธรรมชาติิอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ดัังนั้้�น ในการวางแผนระดัับ
นโยบาย (Policy Planning) ที่่�ต้้องใช้้กระบวนการตััดสิินใจ
ในการกำำ�หนดแผน และแผนงานพััฒนาในระดัับพื้้�นที่่�
ที่่�มีีนิเิ วศภููมิทัิ ศั น์์แบบคาสต์์ จึึงต้้องใช้้การประเมิินระบบถ้ำำ��
ระดัับยุุทธศาสตร์์มาเป็็นแนวทางการตััดสิินใจที่่�เหมาะสม
กัับบริิบททางนโยบายและศัักยภาพของทรััพยากรในพื้้�นที่่�
รองรัับการพััฒนา
การจััดทำำ�กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
ได้้ ป ระยุุ ก ต์์ แ ละผสมผสานแนวคิิ ด เรื่่�องการประเมิิ น
สิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�หลายประเทศ
ทั้้�งประเทศสหรััฐอเมริิกาและกลุ่่�มประเทศยุุโรปให้้ความสนใจ
ในการนำำ�แนวคิิดนี้้�ไปใช้้ในการวางแผนพััฒนา โดยเฉพาะ
แผนพััฒนาที่่�คาบเกี่่�ยวข้้ามพรมแดน หรืือการตััดสิินใจ
ในการกำำ�หนดแผนพััฒนาขนาดใหญ่่ สำำ�หรัับประเทศไทย
หน่่วยงานด้้านการกำำ�กัับนโยบายก็็เริ่่�มให้้ความสนใจในการ
พััฒนาระบบการประเมิินสิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์มาใช้้

ในการวางแผนและตััดสิินใจมาไม่่น้อ้ ยกว่่า 10 ปีี โดยนำำ�มา
ใช้้ในการประเมิินแผนพััฒนาขนาดใหญ่่ที่่�กระทบต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดินิ ในลุ่่�มน้ำำ�� การพััฒนาพื้้�นที่่�
เศรษฐกิิจ การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ
ดัังนั้้�นการจััดทำำ�กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
จึึงเป็็นแนวทางที่่�ช่่วยให้้การพััฒนาระดัับพื้้�นที่่�ทางนิิเวศ
(Ecological-based Planning) เป็็นไปตามสถานภาพของ
ระบบทรััพยากรธรรมชาติิ และระบบสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
วางแผนพััฒนาให้้เป็็นไปตามศัักยภาพของพื้้�นที่่�ที่่�สามารถ
รองรัับการพััฒนาได้้ อีีกทั้้�งช่่วยในการกำำ�หนดมาตรการที่่�
เหมาะสม เพื่่�อการบริิหารจััดการพื้้�นที่่� มิิให้้เกิิดผลกระทบ
ในวงกว้้าง และลดการสููญเสีียคุุณค่่าของระบบนิิเวศถ้ำำ��และ
คาสต์์ในระยะยาวได้้เป็็นอย่่างดีี
๒. ความสำำ�คััญจำำ�เป็็นของ
กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��
ระดัับยุุทธศาสตร์์
ความสำำ�คััญของการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
นัับเป็็นการพััฒนารููปแบบการตััดสิินใจเชิิงระบบ และให้้ความ
สำำ�คััญกัับมิิติผิ ลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างรอบด้้านจากการ
พััฒนาพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� (ระบบคาสต์์) ทั้้�งในมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้หน่่วยวางแผนระดัับนโยบาย
ใช้้ในการออกแบบการตััดสิินใจหรืือการกำำ�หนดมาตรการ
ในการควบคุุม และป้้องกัันแก้้ไขปััญหาก่่อนที่่�ปััญหาและ
ผลกระทบจะลุุ ก ลามจนยากต่่ อ การแก้้ ไ ข และช่่ ว ยใน
การออกแบบนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy Plan
Program: PPP) และยัังเป็็นการสร้้างทางเลืือกในการพััฒนา
นโยบายและแผนพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับศัักยภาพ ความพร้้อม
และความเป็็นไปได้้ในทางปฏิิบััติิ โดยหลัักการแล้้ว พื้้�นที่่�
ระบบถ้ำำ��เป็็นหน่่วยพื้้�นที่่�ทางนิิเวศที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อนิิเวศ
บริิการที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการรัักษาสมดุุลของธรรมชาติิ
การป้้องกัันและบรรเทาภััยพิิบััติิ การเป็็นพื้้�นที่่�เก็็บกัักน้ำำ��
ในระบบลุ่่�มน้ำำ�� การเป็็นพื้้�นที่่�แหล่่งรวมของความหลากหลาย
ทางชีีวภาพของพืืชและสััตว์์ รวมทั้้�งสิ่่�งมีีชีวิี ติ นานาชนิิด ตลอดจน
สิ่่�งมีีชีวิี ติ ที่่�หายากและอาศััยเฉพาะถิ่่�น นอกจากนี้้�ยัังมีีคุณ
ุ ค่่า
ในด้้านการเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงาม และยัังมีีคุุณค่่า
ในด้้านการเป็็นแหล่่งสะสมความรู้้�ที่่�เชื่่�อมโยงกัับนิิเวศวิิทยา
ของมนุุษย์์ตั้้�งแต่่อดีีตกาลจนถึึงปััจจุุบััน
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ระบบถ้ำำ��มีีความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงจากปััจจััย
แวดล้้อมทางธรรมชาติิและอาจเป็็นผลมาจากกิิจกรรมการ
พััฒนาของมนุุษย์์ ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ระบบนิิเวศแบบคาสต์์
และถ้ำำ��ประมาณร้้อยละ 20 ของพื้้�นที่่�ประเทศ กระจาย
ตามภููมิิภาคต่่างๆ ซึ่่�งปััจจุุบัันพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��เหล่่านี้้�มีีการ
เปลี่่�ยนสภาพไปจากเดิิมไปเป็็นจำำ�นวนมาก ส่่งผลกระทบ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม โดยเฉพาะ
การนำำ�ทรััพยากรจากระบบถ้ำำ��และคาสต์์ไปใช้้ในการพััฒนา
เศรษฐกิิจและการลงทุุนต่่างๆ อาจไม่่เป็็นการสร้้างสมดุุลการ
พััฒนาที่่�เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการได้้ประโยชน์์ของผู้้�คนในวงกว้้าง
และยิ่่�งในปััจจุุบััน การใช้้ประโยชน์์จากระบบถ้ำำ��และคาสต์์
ได้้รัับความสนใจเพิ่่�มมากขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความ
โดดเด่่นด้้านภููมิลัิ กั ษณ์์ มีีความสวยงาม และให้้สุนุ ทรีียภาพด้้าน
นัันทนาการและการท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� สร้้างรายได้้และเศรษฐกิิจ
มหาศาล ดัังนั้้�นการตััดสิินใจระดัับนโยบายในการวางแผน
และกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์ทรััพยากร
จากระบบถ้ำำ��และคาสต์์ จึึงต้้องดำำ�เนิินงานอย่่างรอบคอบ
ให้้มากที่่�สุุด หากต้้องมีีการพััฒนากิิจกรรมใด ควรมีีการศึึกษา
ผลกระทบระดัับพื้้�นที่่�รองรัับการดำำ�เนิินงาน และต้้องพิิจารณา
ความคุ้้�มค่่าที่่�จะเกิิดขึ้้�นในภาพรวม รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการตััดสิินใจระดัับนโยบายทั้้�งในทางบวก
และทางลบ

ต่่างๆ ตลอดจนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานหลััก เช่่น
การพััฒนาโครงข่่ายเส้้นทางคมนาคมพาดผ่่านพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
ซึ่่ง� กิิจกรรมเหล่่านี้้� หากเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�
เป็็นวงกว้้าง จะส่่งผลต่่อการปรัับเปลี่่�ยนระบบนิิเวศดั้้�งเดิิม
ได้้ ดัังนั้้�น กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์จึึงมีี
ประโยชน์์ในการนำำ�มาใช้้ในแง่่มุุมต่่างๆ ดัังนี้้�

๓. ประโยชน์์ของกรอบการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์ เป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการบริิหารและกำำ�หนดนโยบายของฝ่่ายบริิหาร
ที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้ในการวางแผนและตััดสิินใจในการกำำ�หนด
แนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�หรืือการลงทุุนในการใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ระบบนิิเวศไปจากเดิิม อาทิิ การพััฒนาอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่
การประกอบอุุตสาหกรรมเหมืืองหิินปููน การพััฒนาพื้้�นที่่�
เศรษฐกิิจที่่�มีีการลงทุุนด้้านโครงสร้้างและกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจ การขยายตััวของพื้้�นที่่�เกษตรกรรม ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีการใช้้สารเคมีีทางการเกษตรในปริิมาณมาก
หรืือมีีการตั้้�งถิ่่�นฐานในพื้้�นที่่�อ่่อนไหวต่่อการเกิิดภััยพิิบััติิ

3.1 เป็็ น กระบวนการประเมิิ น โอกาสในการ
เปลี่่�ยนแปลงระบบถ้ำำ��และคาสต์์ก่่อนที่่�จะมีีการ
ดำำ�เนิินนโยบาย แผน และแผนงานลงไปในพื้้�นที่่�
ช่่วยกลั่่�นกรองความเป็็นไปได้้ในการดำำ�เนิินนโยบาย
และแผนการพััฒนา ช่่วยให้้การตััดสิินใจเป็็นไปใน
ทางที่่�ดีีและเป็็นที่่�ยอมรัับของสาธารณะมากขึ้้�น
3.2 ช่่วยลดข้้อโต้้แย้้งในการวางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�
โดยคำำ�นึึงถึึงความสามารถในการรองรัับการพััฒนา
โครงการเชิิงพื้้�นที่่� และการดำำ�เนิินมาตรการที่่�เหมาะสม
ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
3.3 ช่่วยให้้การพััฒนารายโครงการ (Projectbased) ในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��และคาสต์์มีีกระบวนการ
บ่่งชี้้�ตััวแปรที่่�มีีนััยสำำ�คััญสููงต่่อระบบถ้ำำ��และคาสต์์
เพื่่�อใช้้ ใ นการประเมิิ น ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้ อ ม
รายโครงการ (Environmental Impact Assessment:
EIA) ต่่อไป
3.4 เป็็นกระบวนการที่่�ช่่วยสร้้างทางเลืือกที่่�เหมาะสม
อัันเป็็นการป้้องกัันแก้้ไข และบรรเทาปััญหาหากมีี
การพััฒนาพื้้�นที่่� รวมทั้้�งช่่วยให้้การออกแบบแผน
(Plan) และแผนงาน (Program) ในพื้้�นที่่�มีีการ
พิิจารณาตามทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดแล้้ว
3.5 เป็็นกระบวนการที่่�สาธารณะมีีส่ว่ นร่่วมในการ
รัับรู้้� กลั่่�นกรองข้้อมููล กำำ�หนดทางเลืือก รวมทั้้�ง
เสนอแนะนโยบาย แผน และแผนงานในการพััฒนา
พื้้�นที่่� ให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับความต้้องการที่่�
แท้้จริิง รวมถึึงเป็็นการสะท้้อนการยอมรัับแนวทางการ

คุ้้�มครองและอนุุ รัั ก ษ์์ พื้้� นที่่�ดั้้�งเดิิ ม ไว้้ ใ ห้้ ค งอยู่่�
ผ่่านการตััดสิินใจในทางเลืือกการไม่่พััฒนาพื้้�นที่่�
(No Action Alternative) หากกระบวนการปรึึกษา
หารืือสาธารณะแล้้วเห็็นว่่า การสููญเสีียพื้้�นที่่�สำำ�คััญ
เหล่่านั้้�นไม่่อาจกำำ�หนดมาตรการในการป้้องกัันและ
แก้้ไขให้้มีีประสิิทธิิภาพได้้
3.6 ช่่วยในการอนุุรัักษ์์ คุ้้�มครองระบบนิิเวศและ
ธรรมชาติิให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ภายใต้้เป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้้าหมายที่่� 2 การขจััด
ความอดอยาก และสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
เป้้าหมายที่่� 6 การจััดการน้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน เป้้าหมาย
ที่่� 13 การดำำ�เนิินการอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อแก้้ปััญหา
โลกร้้อน เป้้าหมายที่่� 15 ส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศบนบก เห็็นได้้ว่่า ระบบถ้ำำ��
และคาสต์์มีฐี านทรััพยากรธรรมชาติิและทรััพยากร
ชีีวภาพที่่�มีีความสำำ�คััญสููงต่่อการขัับเคลื่่�อนงาน
ด้้านการอนุุรัักษ์์ เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายของการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
๔. การนำำ�กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��
ระดัับยุุทธศาสตร์์ไปใช้้ในการ
วางแผนนโยบาย
กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์ สามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการวางแผนและตััดสิินใจในระดัับ
นโยบายการพััฒนาได้้ เนื่่�องจากกระบวนการประเมิินระดัับ
ยุุทธศาสตร์์นั้้�น ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการตััดสิินใจ 3
ระดัับ คืือ (1) ระดัับนโยบาย (Policy) (2) ระดัับแผน (Plan)
และ (3) ระดัับแผนงาน (Program) โดยองค์์กรผู้้�วางแผน
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการวางแผนพััฒนาในกิิจกรรม
การพััฒนาใน 2 ลัักษณะ ดัังนี้้�
4.1 วางแผนพััฒนารายสาขา (Sectoral-based)
เช่่น การพััฒนาและบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��และ
แหล่่งน้ำำ�� การพััฒนาโครงข่่ายคมนาคมและระบบ

โลจิิสติิกส์์ การวางแผนพััฒนาด้้านพลัังงาน การ
วางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�เกษตรเศรษฐกิิจ การวางแผน
พััฒนาพื้้�นที่่�ป่่าไม้้และพื้้�นที่่�สีีเขีียว การวางแผนพััฒนา
ทรััพยากรเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีมูลู ค่่าสููง การวางแผน
พััฒนาทรััพยากรธรณีีเพื่่�ออุุตสาหกรรมแร่่และหิิน
4.2 การวางแผนระดัับพื้้�นที่่� (Area-based) เช่่น
การวางแผนพััฒนาระดัับภาค การวางแผนพััฒนา
ระดัับกลุ่่�มจัังหวััด การวางแผนพััฒนาระดัับจัังหวััด
การวางแผนพััฒนาระดัับพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจพิิเศษ การ
วางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� การวางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�
กลุ่่�มป่่า การวางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ที่่�สููงชัันและ
ต้้นน้ำำ��ลำำ�ธาร
๕. ความเข้้าใจต่่อระบบการประเมิิน
ระดัับยุุทธศาสตร์์
การประเมิิน (Assessment) หมายถึึง กิิจกรรมการนำำ�
ข้้อมููลและสารสนเทศมาใช้้ในการคาดการณ์์หรืือวิิเคราะห์์
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในเชิิงขนาด (Magnitude)
และทิิศทาง (Direction) ของระบบทรััพยากรหรืือระบบ
สิ่่�งแวดล้้อมหนึ่่�งๆ โดยการเปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลง
สภาวะนั้้�นตามช่่วงเวลา หรืือการเปรีียบเทีียบกัับการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมการพััฒนาทั้้�งก่่อนและหลัังการดำำ�เนิินงาน ทั้้�งนี้้�
การประเมิินสามารถกำำ�หนดวิิธีีการที่่�ใช้้ในการประเมิิน
ให้้เหมาะสมกัับประเด็็นการดำำ�เนิินงานหรืือการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมได้้ เช่่น การประเมิินด้้วยวิิธีีเหตุุผลสััมพัันธ์์
การประเมิินด้้วยหลัักสถิิติิ การประเมิินด้้วยแบบจำำ�ลอง
ทางคณิิตศาสตร์์ การประเมิินด้้วยการเปรีียบเทีียบกัับ
พื้้�นที่่�อ้้างอิิง การประเมิินสามารถนำำ�มาใช้้ในกระบวนการ
ประเมิินผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงของระบบนิิเวศและ
ทรััพยากรธรรมชาติิ รวมทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อมได้้ หรืืออาจนำำ�มาใช้้
ในการประเมิินระบบทรััพยากรรายสาขา เช่่น ระบบทรััพยากร
ป่่าไม้้ ระบบทรััพยากรดิิน ระบบทรััพยากรแหล่่งน้ำำ�� ระบบ
ทรััพยากรถ้ำำ�� รวมถึึงระบบเศรษฐสัังคมชุุมชน
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◆

ยุุทธศาสตร์์ (Strategy)

หมายถึึง ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการวางแผนและการ
ปฏิิบััติิการ และต้้องอาศััยการจััดกระบวนการที่่�เหมาะสม
และมีียุุทธวิิธีีในการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุผลเป็็นที่่�น่่าพอใจ
ยุุทธศาสตร์์อาจหมายรวมถึึง แผนปฏิิบััติิการโดยรวม
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเผชิิญกัับอุุปสรรคได้้อย่่างมีีความพร้้อม
ลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น การดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์จึึงต้้อง
ใช้้ทรััพยากรในการดำำ�เนิินงานที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
มีีการจััดกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�มีีลำำ�ดับั ขั้้�นตอน อาจมีีการ
จำำ�ลองสถานการณ์์เพื่่�อให้้เกิิดการซัักซ้้อมความเข้้าใจที่่�
ถููกต้้อง เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานจริิงในขั้้�นปฏิิบััติิการมีีความ
ผิิดพลาดน้้อยที่่�สุุด
การดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์ จำำ�เป็็นต้้องใช้้กุศุ โลบายในการ
ดำำ�เนิินงาน ซึ่่ง� หมายรวมถึึงรููปแบบหรืือแผนงานที่่�ได้้ประมวล
เป้้าหมายนโยบายและลำำ�ดัับขั้้�นของการกระทำำ�ทั้้�งหมด
ขององค์์กรให้้ประสานสััมพัันธ์์กัันและเอื้้�ออำำ�นวยให้้การ
ดำำ�เนิินงานเป็็นไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล การดำำ�เนิินยุุทธศาสตร์์
ต้้องอาศััยระบบวิิธีี มีีองค์์ประกอบที่่�สนัับสนุุนรอบด้้าน มีีการ
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ที่่�ต้้องการให้้บรรลุุ และต้้องดำำ�เนิินการ
บนฐานการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ
พื้้�นฐานสำำ�คััญประการหนึ่่�งของยุุทธศาสตร์์คืือ การ
บููรณาการการทำำ�งาน ซึ่่ง� หมายถึึง การประสานอย่่างกลมกลืืน
ของแผนการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงกระบวนการดำำ�เนิินงาน การ
ตััดสิินใจ การใช้้สารสนเทศที่่�แม่่นยำำ� การแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ความเข้้าใจในแนวทางการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�ง
การกระจายทรััพยากรในการดำำ�เนิินงานให้้ทั่่�วถึึง ซึ่่�งแต่่ละ
ภารกิิจต้้องประสานการทำำ�งานให้้เป็็นหนึ่่�งดีียว
การวิิเคราะห์์และประเมิินสภาพแวดล้้อม เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการดำำ�เนิินงานระดัับยุุทธศาสตร์์ โดยต้้องประเมิิน
สภาวะแวดล้้อมภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กรรอบด้้าน
ทั้้�งการวิิเคราะห์์ประเมิินสมรรถนะขององค์์กร กำำ�ลัังคน
เครื่่�องมืือ กระบวนการ แผนและนโยบาย กฎระเบีียบ เครืือข่่าย
ความร่่วมมืือ การได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุน ความพร้้อม

ของสัังคม สภาวะทางเศรษฐกิิจ การค้้า การลงทุุน ความ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี การแข่่งขััน ความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศ พัันธกรณีีที่่�เป็็นเงื่่�อนไขในระดัับนานาชาติิ รวมทั้้�ง
แผนพััฒนาที่่�สำำ�คััญของนโยบายของชาติิ เป็็นต้้น ดัังนั้้�น
การประเมิิ น สภาพแวดล้้ อ มจึึงต้้ อ งอาศัั ย สารสนเทศ
ที่่�ทัันสมััย และต้้องมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�มองสถานการณ์์ แนวโน้้ม
และการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตได้้
การประเมิินระดัับยุุทธศาสตร์์ เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการ
ตััดสิินใจในระดัับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่่�งจะ
เป็็นพื้้�นฐานรองรัับการปฏิิบััติิการในการจััดทำำ�โครงการ
หรืือกิิจกรรมในลำำ�ดัับต่่อไป ดัังนั้้�น การประเมิินระดัับ
ยุุทธศาสตร์์ จึึงเป็็นการคาดการณ์์อย่่างมีีศาสตร์์และศิิลป์์
ในการใช้้ความรู้้� วิิทยาการและสารสนเทศที่่�สามารถกำำ�หนด
นโยบายการตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม
โดยรอบ กิิจกรรมการประเมิินระดัับยุุทธศาสตร์์ไม่่อาจ
กระทำำ�ได้้ โ ดยฝ่่ า ยบริิ ห ารฝ่่ า ยเดีี ย ว แต่่ ต้้ อ งประสาน
บููรณาการการทำำ�งานแบบสหวิิทยาการจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
หลายสาขา เพื่่�อร่่วมกัันประเมิินและสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
ของฝ่่ายบริิหารให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นในแนวทางที่่�ได้้เลืือกไว้้

◆

ระบบถ้ำำ�� (Caves System)

เป็็ น หน่่ ว ยทางนิิ เ วศพื้้�นที่่�หนึ่่�งที่่�มีี โ ครงสร้้ า งของ
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีความสััมพัันธ์์ร่ว่ มกััน
มีีบทบาทหน้้าที่่�การทำำ�งานในระบบที่่�มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์
ตามโครงสร้้างของระบบที่่�มีีความโดดเด่่น มีีสภาพภููมิปิ ระเทศ
แบบคาสต์์ (Karst Topography) ประกอบด้้วยหิินปููนหรืือ
หิินที่่�สามารถทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ใต้้ดินิ ส่่งผลให้้เกิิด
ลัักษณะภููมิปิ ระเทศเฉพาะ ซึ่่ง� เกิิดขึ้้�นทั้้�งผิิวโลกและใต้้พื้้�นโลก
โดยที่่�คาสต์์จะมีีภููมิิประเทศเป็็นหลุุม เป็็นเขาที่่�พััฒนา
ขึ้้�นจากการกััดกร่่อนของน้ำำ��ใต้้ดิินเป็็นหลััก มีีและประกอบ
ไปด้้วยหลุุมยุุบ ถ้ำำ�� กลุ่่�มถ้ำำ�� โพรงใต้้ดิินขนาดเล็็กใหญ่่ น้ำำ��พุุ
น้ำำ��ผุุด ธารน้ำำ��ลอด ธารน้ำำ��ใต้้ดิิน ภููเขาหิินปููนที่่�สููงชััน และ
ยัังประกอบด้้วยหย่่อมทางนิิเวศมากมายหลายลัักษณะ เป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�ให้้นิิเวศบริิการที่่�หลากหลาย ทั้้�งทางด้้านการรัักษา

สมดุุลของระบบธรรมชาติิ เป็็นแหล่่งสะสมและให้้ธาตุุอาหาร
แก่่ ร ะบบนิิ เ วศ การเป็็ น แหล่่ ง พัั น ธุุ ก รรมพืื ช และสัั ต ว์์
เป็็นแหล่่งอาหารสำำ�หรัับคนในท้้องถิ่่�น เก็็บกัักคาร์์บอน แหล่่ง
สืืบค้้นทางโบราณคดีี ประวััติศิ าสตร์์ วิิวัฒ
ั นาการของมนุุษย์์
และยัังเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความสวยงามและสร้้างสุุนทรีียภาพของ
ผู้้�คนที่่�มาเยืือนหรืือที่่�ได้้มาสััมผััสพื้้�นที่่�
กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic
Caves System Assessment Framework) จึึงมีีความ
สำำ�คััญในด้้านการเป็็นระบบช่่วยสนัับสนุุนการตััดสิินใจใน
การใช้้ประเด็็นความสำำ�คััญของระบบนิิเวศถ้ำำ��หรืือภููมิปิ ระเทศ
แบบคาสต์์ เป็็นองค์์ความรู้้�ในการช่่วยวางแผนในระดัับ
นโยบายที่่�จะไม่่ดำำ�เนิินนโยบายหรืือแผนพััฒนาใดๆ ที่่�เสี่่�ยง
ต่่อการสููญเสีียคุุณค่่าของพื้้�นที่่�ไปอย่่างถาวร หรืือยากต่่อการ
ดำำ�เนิินมาตรการฟื้้�นฟููและแก้้ไขปััญหาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น เป็็น
หลัักการระวัังไว้้ก่อ่ น (Precautionary Principle) เนื่่�องจาก
พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��มีีความอ่่อนไหวเปราะบางแตกต่่างกัันไปตาม
ปััจจััยแวดล้้อมทางธรรมชาติิ รวมทั้้�งผลที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก
กิิจกรรมการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ ด้้วยเหตุุนี้้�
การกระทำำ�ใดๆ ในเขตพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� จึึงต้้องมีีการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��ระดัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์ เ พื่่�อใช้้ ใ นการวางแผนและ
ตััดสิินใจเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� ทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุดุ (Best Alternative)
ในการพััฒนานั้้�น ซึ่่ง� อาจรวมถึึงทางเลืือกที่่�ไม่่มีคี วามจำำ�เป็็น
ต้้องพััฒนากิิจกรรมใดๆ ในพื้้�นที่่� อัันเป็็นการสงวน คุ้้�มครอง
พื้้�นที่่�เหล่่านั้้�นให้้คงสภาพดั้้�งเดิิมให้้มากที่่�สุุดก็็ได้้ เช่่น การ
ประกาศเป็็นพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
วนอุุทยาน เขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่า่ พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� พื้้�นที่่�ต้้นนำำ�ลำำ�ธาร
พื้้�นที่่�สงวนธรรมชาติิในรููปแบบอื่่�นๆ เช่่น ป่่านัันทนาการ
หรืือแม้้กระทั่่�งการกำำ�หนดให้้เขตพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน หรืือพื้้�นที่่�
ที่่�สาธารณชนได้้ใช้้สอยประโยชน์์ร่่วมกััน
๖. ขั้้�นตอนและกรอบการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
ขั้้�นตอนและกรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
เป็็นการจััดทำำ�แนวทางปฏิิบััติิในการนำำ�กรอบการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

◆

ขั้้�นการกลั่่�นกรอง (Screening)

เป็็นขั้้�นตอนการพิิจารณาว่่า ขอบข่่ายของการพััฒนา
พื้้�นที่่�จะกระทบต่่อระบบถ้ำำ��หรืือไม่่ โดยพิิจารณาได้้จาก
ข้้อเสนอการพััฒนาโครงการ หรืือการศึึกษาความเป็็นไปได้้
ของการดำำ�เนิินโครงการ หรืือแผนการลงทุุนในการพััฒนา
โดยต้้องวิิเคราะห์์และชี้้�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญจำำ�เป็็นของ
การแผนพััฒนา กิิจกรรมการพััฒนา พื้้�นที่่�รองรัับการพััฒนา
ผลการศึึกษาความเหมาะสมและรายละเอีียดขั้้�นต้้น ประโยชน์์
หรืือมููลค่่าที่่�เกิิดขึ้้�นจากการพััฒนา กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นกลุ่่�ม
ที่่�อาจได้้รับั ประโยชน์์และผลกระทบของการพััฒนา ขอบข่่าย
ด้้านกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง องค์์กรรัับผิิดชอบ
แผนพััฒนา ตลอดจนมาตรการในขั้้�นต้้นที่่�องค์์กรรัับผิิดชอบ
ใช้้ในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
ทั้้�งนี้้� อาจพิิจารณาร่่วมกัับผลการศึึกษาจากรายงานการศึึกษา
ในด้้านต่่างๆ ประกอบกััน โดยในส่่วนของขั้้�นตอนการกลั่่�นกรอง
แผนพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบถ้ำำ��นั้้�น ต้้องพิิจารณาให้้เห็็นว่่า
แผนพััฒนาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัับการใช้้พื้้�นที่่�
หรืือทรััพยากรในเขตพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��หรืือพื้้�นที่่�แบบคาสต์์
ในมิิติิใดเป็็นสำำ�คััญ

◆

ขั้้�นกำำ�หนดขอบเขต (Scoping)

เป็็ น ขั้้�นตอนการกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่� (Spatial)
ระยะเวลา (Temporal) และประเด็็นยุุทธศาสตร์์ (Strategic
Issues) หรืือแผนหรืือแผนงาน ตลอดการประเมิินสถานภาพ
ในอดีีตและปััจจุุบัันของประเด็็นยุุทธศาสตร์์ และประเมิิน
แนวโน้้มที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต ทั้้�งนี้้�ในกระบวนการนี้้�
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินระดัับยุุทธศาสตร์์ ต้้องวิิเคราะห์์
และประเมิินบริิบทแวดล้้อมทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมิิติิทาง
นโยบาย แผนการพััฒนาที่่�เชื่่�อมโยงกัันอย่่างเป็็นห่่วงโซ่่
การพััฒนาที่่�จะกระทบในระดัับพื้้�นที่่�หรืือหน่่วยทางนิิเวศ เช่่น
แผนพััฒนาระดัับชาติิ แผนพััฒนาระดัับภาค แผนพััฒนา
ระดัับกลุ่่�มจัังหวััด แผนพััฒนาระดัับจัังหวััด หรืือแผนพััฒนา
รายสาขาที่่�จะมีีการดำำ�เนิินงานในอนาคต หรืือกำำ�ลัังมีีการ
พััฒนาในปััจจุุบััน
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ในขั้้�นตอนนี้้� ผู้้�ประเมิินต้้องวิิเคราะห์์แรงขัับเคลื่่�อน
การพััฒนา (Driving Force) ที่่�ต้้องมีีการดำำ�เนิินงานในเชิิง
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาพื้้�นที่่� ปััจจััยทางนโยบาย การสร้้าง
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ส่่งผลต่่อแรงกดดัันในการดำำ�เนิิน
นโยบาย ควบคู่่�กัับการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนา
พื้้�นที่่� วิิสัยั ทััศน์์ที่่�ต้อ้ งการให้้บรรลุุผลการพััฒนานั้้�น ประเด็็น
ยุุทธศาสตร์์รองรัับการพััฒนา ตััวชี้้�วััดการพััฒนาที่่�สามารถ
บ่่งชี้้�สภาวะการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงผลกระทบในอนาคต สำำ�หรัับ
การประเมิินประเด็็นยุุทธศาสตร์์การพััฒนาที่่�อาจกระทบต่่อ
การเปลี่่�ยนระบบถ้ำำ�� เช่่น
1) การพัั ฒ นาด้้ า นโครงสร้้ า งพื้้�นฐานการ
คมนาคมขนส่่งและระบบโลจิิสติิกส์์
2) การพััฒนาด้้านอุุตสาหกรรมและการลงทุุน
3) การพััฒนาด้้านกระจายการเติิบโตของเมืือง
ในภููมิิภาค
4) การพัั ฒ นาด้้ า นคุุ ณ ภาพสิ่่�งแวดล้้ อ ม
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและปลอดภััย
5) การพััฒนาด้้านทรััพยากรธรรมชาติิเพื่่�อรัักษา
สมดุุลของระบบนิิเวศ
6) การพััฒนาด้้านคุุณภาพชีีวิิตและสัังคม
7) การพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��ให้้มีีความมั่่�นคง
อย่่างไรก็็ตาม ในการประเมิินเพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตของ
การศึึกษาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นนั้้�น จะต้้องมีีการรวบรวม
และพััฒนาข้้อมููลและสารสนเทศที่่�เพีียงพอในการใช้้เป็็น
ข้้อมููลฐาน (Baseline Data) เพื่่�อประเมิินสถานภาพของการ
พััฒนาในปััจจุุบัันก่่อนที่่�จะมีีการวางแผนพััฒนา พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดทางเลืือกที่่�มีีความเป็็นไปได้้ ควบคู่่�กัับการประเมิิน
ทางเลืือกเบื้้�องต้้น (Initial Alternative) ในกระบวนการ
ประเมิินทางเลืือกเบื้้�องต้้น เป็็นการสร้้างรููปแบบทางเลืือก
ที่่�มากกว่่า 1 ทางเลืือกเพื่่�อให้้ภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีี
ส่่วนร่่วมในการประเมิินและกลั่่�นกรองหาแนวทางเลืือกที่่�มีี
ความเหมาะสมในการพิิจารณาและประเมิินในขั้้�นตอนต่่อไป

◆

ขั้้�นประเมิินทางเลืือก (Alternative
Assessment)

เป็็นขั้้�นตอนการกำำ�หนดทางเลืือกต่่างๆ ที่่�มีีความ
เป็็นไปได้้มาใช้้ในการประเมิินในขั้้�นรายละเอีียดของแต่่ละ
ทางเลืือก โดยสามารถนำำ�เทคนิิคการประเมิินความเป็็นไปได้้
ของแต่่ละทางเลืือก (Alternative-Possibility-Choice:
APC) มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน โดยพิิจารณาประเด็็นย่่อย
ของแต่่ละทางเลืือกในด้้านต่่างๆ เช่่น
1) ขนาดของแผนการพััฒนา
2) เศรษฐศาสตร์์และการลงทุุน
3) การนำำ�เทคโนโลยีี ที่่� เหมาะสมมาใช้้ ใ น
การพััฒนา
4)	พื้้�นที่่�รองรัับผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
5) มาตรการที่่�เลืือกใช้้ในการป้้องกัันและแก้้ไข
อย่่างเป็็นระบบ
6) ความสอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนา
7) การยอมรัับได้้ของสัังคมและประชาชน
8) การสููญเสีียคุุณค่่าของทรััพยากรธรรมชาติิ
และระบบนิิเวศ
9)	ปััญหาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและความเสี่่�ยง
จากภาวะมลพิิษ
10) การใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ แหล่่ ง น้ำำ��
จากการพััฒนา
11) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact)
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระยะยาว
12) ความเสี่่�ยงต่่อผลกระทบด้้านสุุขภาพ
อนึ่่�ง ในการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์นั้้�น เมื่่�อนำำ�
ประเด็็นการพิิจารณาทางเลืือกต่่างๆ มาใช้้ในการประเมิิน
ทางเลืือกที่่�เหมาะสมที่่�สุุดแล้้ว ต้้องนำำ�มิิติิรายละเอีียดของ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระบบถ้ำำ��หรืือระบบคาสต์์มาใช้้ร่่วมกัับการ
ตััดสิินใจในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมสาขาอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย โดยมิิติิรายละเอีียดที่่�
ควรนำำ�มาใช้้ในการประเมิินทางเลืือก ได้้แก่่

1) ขนาดหรืือหน่่วยพื้้�นที่่�ของระบบถ้ำำ��ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับแผนพััฒนา
2) โครงสร้้างในระบบถ้ำำ��และคุุณค่่าด้้านนิิเวศ
บริิการของระบบถ้ำำ��ทั้้�งหมด
3) สถานภาพการใช้้ประโยชน์์ของระบบถ้ำำ��
ในปััจจุุบััน
4) องค์์กรรัับผิิดชอบดููแลพื้้�นที่่�ทั้้�งระบบนิิเวศ
ภููมิิทััศน์์ และสถานภาพทางกฎหมาย
5)	รููปแบบการใช้้ประโยชน์์จากระบบถ้ำำ��ของ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก
6) ความล่่อแหลมเปราะบางของระบบถ้ำำ��จาก
ปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ
7) การประเมิิ น มูู ล ค่่ า รวมของทรัั พ ยากร
ในระบบถ้ำำ��ทุุกมิิติิ
8) การสร้้างโอกาสของการใช้้ประโยชน์์จาก
ระบบถ้ำำ��ในอนาคต
9) ความเสี่่�ยงต่่อการสร้้างผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากการมีีแผนพััฒนาพื้้�นที่่�
10) การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนต่่อการอนุุรัักษ์์
ระบบถ้ำำ��
11) การสูู ญ เสีี ย คุุ ณ ค่่ า ของนิิ เ วศภูู มิิ ทัั ศ น์์
อย่่างถาวรของพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
12) ความเสี่่�ยงต่่อผลกระทบด้้านนิิเวศวิิทยา
และกระบวนการทางอุุทกวิิทยา
13) โอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภััยพิิบััติิจากพื้้�นที่่�
ระบบถ้ำำ�� (ก่่อน-หลัังการพััฒนา)
14) ความมั่่�นคงปลอดภัั ย ของประชาชน
ที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐานในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
15) การขัั ด กัั น ต่่ อ มาตรการและข้้ อ กำำ�หนด
ตามอนุุสััญญาระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
16) การสูู ญ เสีี ย แหล่่ ง อัั น ทรงคุุ ณ ค่่ า ด้้ า น
โบราณคดีี และประวััติิศาสตร์์ในระบบถ้ำำ��
17) ประเด็็นอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลกระทบต่่อ
ระบบถ้ำำ��ทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม

◆

ขั้้� น กำำ� ห น ด ม า ต ร ก า รที่่� เ ห ม า ะ ส ม
(Mitigation Plan)

เป็็นขั้้�นตอนหลัังจากการประเมิินทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�
นำำ�มาใช้้ในการวางแผนพััฒนา พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�แผนป้้องกัันและ
แก้้ไขผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งแผนการติิดตาม
ตรวจสอบผลกระทบทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดยมาตรการ
ที่่�นำำ�มาใช้้ในการพััฒนาพื้้�นที่่� สามารถผสมผสานมาตรการ
ที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินนโยบาย
และแผนพััฒนาที่่�จะกระทำำ�ลงในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย สำำ�หรัับ
มาตรการที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการบริิหารจััดการระบบพื้้�นที่่�ถ้ำำ��
และคาสต์์ในงานประเมิินระดัับยุุทธศาสตร์์ เช่่น
1) มาตรการด้้ า นกฎหมายและระเบีี ย บที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
2) มาตรการด้้านการส่่งเสริิมและใช้้กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์
3) มาตรการด้้านวิิศวกรรมและนวััตกรรม
เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหาย
4) มาตรการด้้านการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจ
แก่่ประชาชนและกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5) มาตรการด้้ า นการเตรีี ย มความพร้้ อ ม
ขององค์์กรท้้องถิ่่�นในการดููแลรัักษาร่่วมกััน
6) มาตรการด้้ า นการออกแบบการพัั ฒ นา
รายโครงการที่่�รบกวนระบบนิิเวศน้้อยที่่�สุุด
7) มาตรการด้้านการกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�รองรัับ
การพััฒนาที่่�เหมาะสม
8) มาตรการด้้านติิดตามผลกระทบต่่อระบบถ้ำำ��
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงสููง
9) มาตรการด้้ า นการรัั บ มืื อ กัั บ ผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
10) มาตรการด้้า นการวางแผนการปรัับตััว
ของชุุมชนในพื้้�นที่่�รองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
11) มาตรการอื่่�นๆ ที่่�จำำ�เป็็น
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◆

ขั้้น
� การตััดสิินใจ (Decision Making)

เป็็นขั้้�นตอนที่่�ฝ่่ายบริิหารนโยบายและองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการกำำ�กัับดููแลพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��ต้้องใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้จากการ
ศึึกษาและดำำ�เนิินงานมาทั้้�งหมดเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การประเมิินการ
ตััดสิินใจในการวางแผนพััฒนาในระดัับนโยบาย แผน และ
แผนงาน ว่่าจะกระทำำ�หรืือไม่่กระทำำ�ต่่อระบบถ้ำำ�� หากเห็็นว่่า
แผนพััฒนากระทบในวงกว้้าง ก็็อาจยุุติิแผนพััฒนา หรืือ
อาจใช้้การกำำ�หนดมาตรการมาเป็็นเครื่่�องมืือในการป้้องกััน
ลด และบรรเทาผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ระบบถ้ำำ��
หากได้้มีกี ารคุ้้�มครองและอนุุรักั ษ์์ไว้้อย่่างสมดุุล ย่่อมเป็็นการ
สร้้างโอกาสที่่�ดีีสำำ�หรัับสัังคม จะได้้รัับบริิการจากระบบ
นิิเวศของพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��หรืือใช้้สอยร่่วมกัันเพื่่�อการเติิบโต
บนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม อนึ่่�ง ขั้้�นตอน
การตััดสิินใจอาจให้้เกณฑ์์เบื้้�องต้้นในการพิิจารณาดัังนี้้�
1) การตอบสนองต่่อนโยบายการพััฒนาใน
ระดัับชาติิและระดัับภาค
2) การดำำ�รงคุุ ณ ค่่ า ของระบบถ้ำำ��ให้้ ค งอยู่่�
หรืือกระทบน้้อยที่่�สุุด
3) การมีีส่ว่ นร่่วมและการยอมรัับได้้ของสัังคม
4) โอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตหากมีีการพััฒนา
และ/หรืือไม่่มีีการพััฒนา
๗. สรุุป
การพััฒนากรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์
เป็็นการขยายอาณาเขตทางความคิิดในการสร้้างจุุดมุ่่�งเน้้น
(Focus) ในการใช้้องค์์ความรู้้�เชิิงสหวิิทยาการเกี่่�ยวกัับระบบถ้ำำ��
มาใช้้ในการประเมิิน การวางแผน และตััดสิินใจในระดัับ
นโยบายของฝ่่ายบริิหารที่่�ต้้องกำำ�กัับดููแลพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
ซึ่่ง� ยัังต้้องมีีการทบทวน ศึึกษาและพััฒนากรอบการประเมิิน
ให้้มีรี ายละเอีียดเพิ่่�มมากขึ้้�น ปััจจุุบันั ยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาใน
ระดัับพื้้�นที่่�ของภููมิภิ าคต่่างๆ ของประเทศมากขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ
ทั้้�งแผนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน การพััฒนาพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ
การขยายตััวของความเป็็นเมืืองในภููมิภิ าค รวมทั้้�งสถานการณ์์
และประเด็็นปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ
ล้้วนเป็็นเงื่่�อนไขสำำ�คััญที่่�องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนา

ควรตระหนััก และให้้ความสำำ�คััญกัับการบููรณาการศาสตร์์
แต่่ละด้้านเพื่่�อให้้ฝ่่ายบริิหารตััดสิินใจในแผนพััฒนาที่่�มุ่่�งสู่่�
ความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจบนฐานการรัักษาสมดุุล
ของระบบนิิเวศและธรรมชาติิ เช่่นเดีียวกัับระบบทรััพยากรถ้ำำ��
และพื้้�นที่่�ถ้ำำ�� (ระบบคาสต์์) เป็็นระบบพื้้�นที่่�ทางนิิเวศที่่�มีี
ความสำำ�คััญสููง ให้้ประโยชน์์ต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมหลากหลายมิิติิ เกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนเป็็น
จำำ�นวนมาก การพััฒนาใดๆ ควรต้้องมีีการประเมิินระบบถ้ำำ��
ระดัับยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางการวางแผน
ในระยะยาว
แม้้ว่า่ ระบบการประเมิินระดัับยุุทธศาสตร์์เป็็นเรื่่�องใหม่่
สำำ�หรัับประเทศไทย และยัังต้้องได้้รัับการพััฒนาต่่อยอด
ต่่อไป แต่่องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ถ้ำำ��
ก็็ควรที่่�จะได้้เตรีียมความพร้้อมในการวางระบบการประเมิินไว้้
แต่่เนิ่่�นๆ เพื่่�อให้้องค์์ความรู้้�และวิิทยาการด้้านถ้ำำ��วิิทยาและ
สหวิิทยาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบถ้ำำ��สามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการวางรากฐานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป โดยมีีข้อ้ เสนอแนะ
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในเรื่่�องกรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��
ระดัับยุุทธศาสตร์์ในอนาคตดัังนี้้�
7.1 คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ และกรมทรััพยากรธรณีีควรมีีการแต่่งตั้้�ง
คณะทำำ�งานในการพััฒนาและจััดทำำ�กรอบการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือและ
กลไกการวางแผนและตััดสิินใจในการอนุุรักั ษ์์พื้้�นที่่�
ระบบถ้ำำ��และคาสต์์
7.2 ควรได้้สื่่�อสารความเข้้าใจในคุุณค่่าของงาน
ประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับยุุทธศาสตร์์ให้้กัับองค์์กรที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ให้้กว้้างขวาง
ยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการประเมิิน
ระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการประเมิินระบบถ้ำำ��
ในระดัับพื้้�นที่่�รองรัับการพััฒนาระดัับนโยบาย
7.3 ควรเร่่งดำำ�เนิินงานศึึกษาและประเมิินสถานภาพ
ของระบบถ้ำำ�� (ระบบคาสต์์) ในปััจจุุบัันในพื้้�นที่่�
กรณีีศึกึ ษาที่่�สำำ�คััญในภููมิภิ าค เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับ
แนวทางการจััดทำำ�กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ระดัับ
ยุุทธศาสตร์์ต่่อไป

การประเมินระบบถ้ำ�เป็นพื้ นฐานของการวางแผนระดับนโยบาย
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การวางแผนและบริิหารจััดการ
ระบบถ้ำำ��โดยใช้้พื้้� นที่่�เป็็นฐาน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กิิติิชััย รััตนะ

บทนำำ�
ถ้ำำ�� เป็็นทรััพยากรที่่�เกิิดขึ้้�นจากการผสมผสานของกระบวนการทางธรรมชาติิ ผนวกกัับความ
ผัันแปรที่่�เกิิดจากปััจจััยแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละสภาพพื้้� นที่่� จนปรากฏเป็็นทรััพยากรถ้ำำ��
ทั้้�งในแง่่มุุมของสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นภายในโถงถ้ำำ�� และภููมิิกายภาพที่่�เป็็นพื้้� นผิิวภายนอกที่่�สามารถ
มองเห็็นได้้เป็็นภููมิิลัักษณ์์ต่่าง ๆ อีีกทั้้�งทรััพยากรถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ��ยัังเป็็นระบบพื้้� นที่่�ที่่�เอื้้�ออำำ�นวย
ต่่อการให้้นิิเวศบริิการทั้้�งทางด้้านการรวมของสิ่่�งมีีชีีวิิตและความหลากหลายทางชีีวภาพของพืืช
� น
� ำ�หรัับการประกอบกิิจกรรมนัันทนาการและ
และสััตว์์ เป็็นแหล่่งเก็็บกัักน้ำำ��ในพื้้� นที่่ต้
้ น้ำำ��ลำำ�ธาร เป็็นพื้้� นที่่สำ
� ั ง เป็็ น ถิ่่� น อาศัั ยข องมนุุ ษ ย์์
การท่่ อ งเที่่� ย วทางธรรมชาติิ และหากย้้ อ นอดีีตไป ทรัั พย ากรถ้ำำ�ยั
มาตั้้�งแต่่โบราณ และเชื่่�อมโยงการใช้้ประโยชน์์ในคุุณค่่าของถ้ำำ��จนถึึงยุุคสมััยปัจจุ
ั ุบััน ทั้้�งในด้้านการ
เป็็นพื้้� นที่่�ประกอบกิิจกรรมทางศาสนา การส่่งเสริิมวััฒนธรรม แหล่่งเรีียนรู้้�ทางธรรมชาติิวิิทยา
และประวััติิศาสตร์์ให้้กัับประชาชน เยาวชน และผู้้�สนใจ จนกระทั่่�งปััจจุุบัันหลายภาคส่่วนได้้เล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญของทรััพยากรถ้ำำ�� เพิ่่� มมากขึ้้�น

ทรัั พย ากรถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ��จึึ งไม่่ เ พีียงแต่่ ใ ห้้ คุุ ณ ค่่ า ของนิิ เ วศบริิ ก ารแก่่ ผู้้�ค น แต่่ ยัั ง มีีความสำำ�คัั ญ
�่ วรค่่าแก่่การอนุุรัักษ์์ คุ้้�มครองและพัั ฒนา
ในด้้านการเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิ ที่่�เป็็นมรดกทางธรรมชาติิที่ค
�
ให้้คงสภาพ และสามารถใช้้ประโยชน์์จากคุุณค่่าเหล่่านั้้�นอย่่างสมดุุลและชาญฉลาด ภายใต้้การดููแลรัักษาที่่ดีี
� ่�กระจายอยู่่�ตามภููมิิภาคต่่าง ๆ ของประเทศ และมีีกลุ่่�มผู้้�ใช้้ประโยชน์์หลากหลาย
การที่่�จะทำำ�ให้้ทรััพยากรถ้ำำ�ที่
ได้้นั้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีกระบวนการวิิเคราะห์์ ประเมิิน และวางแผนการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล เนื่่�องจากทรััพยากรถ้ำำ�� ในแต่่ละพื้้� นที่่� ย่่อมมีีสภาพภููมิิประเทศ ทรััพยากรชีีวภาพ และคุุณค่่า
การใช้้ประโยชน์์แตกต่่างกัันไป อีีกทั้้�งวิิถีีชีีวิต
ิ ชุุมชน ระบบสัังคมและวััฒนธรรม ยัังมีีอิิทธิิพลต่่อการอนุุรัก
ั ษ์์
� งขึ้้�นกัับ
และใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรถ้ำำ�� ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม บทบาทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�จึึ
หลายปััจจัย
ั ถึึงอย่่างไรก็็ตาม การวางแผนและบริิหารจััดการถ้ำำ�� จึึงต้้องสอดคล้้องกัันอย่่างเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่
ความสอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับระบบนโยบาย และแผนการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศ การประเมิินสถานภาพ
� อบสนองต่่อขีีดความสามารถในการบริิหาร
และศัักยภาพของถ้ำำ�� และการกำำ�หนดรููปแบบการบริิหารจััดการที่่ต
จััดการอย่่างเป็็นระบบ

อนึ่่�ง การวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� ไม่่เพีียงแต่่
คำำ�นึึงถึึงการมุ่่�งเน้้นการอนุุรัักษ์์ คุ้้�มครอง พััฒนาและ
ใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรที่่�ปรากฏอยู่่�เพีียงในพื้้�นที่่�โถงถ้ำำ��
เท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องพิิจารณาถึึงระบบทรััพยากรธรรมชาติิ
และระบบเศรษฐกิิจ สัังคมของชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยง
กัับทรััพยากรถ้ำำ��เหล่่านั้้�นควบคู่่�ไปด้้วย ซึ่่�งเรีียกว่่าเป็็นการ
บริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� เพื่่�อให้้การวางแผนและบริิหารจััดการ
ทรััพยากรใด ๆ ในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��สััมพัันธ์์และเกี่่�ยวเนื่่�องกััน
อย่่างเป็็นห่่วงโซ่่คุุณค่่าของการพััฒนาอย่่างเป็็นองค์์รวม
โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักการพื้้�นฐานในการวางแผนและบริิหาร
จััดการแบบร่่วมมืือกัันโดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน (Area-based
Collaborative Management)
๒. หลัักการพื้้� นฐานในการวางแผน
และบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
หลัักการพื้้�นฐาน หมายความถึึง สาระสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยชััดแจ้้งและให้้ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวของยึึดถืือปฏิิบััติิร่่วมกััน
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความสอดคล้้องกัับแนวนโยบาย แผนการดำำ�เนิินงาน
และการมีีส่ว่ นร่่วมของภาคีีร่ว่ มพััฒนาในฐานะที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วน
การทำำ�งาน ในสาระสำำ�คััญของหลัักการนั้้�น อาจครอบคลุุม
ถึึงการระบุุรายละเอีียดที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายแตกต่่างกัันไป เช่่น
การกำำ�หนดกฎพื้้�นฐาน หลัักการ แนวทาง วิิธีปี ฏิิบัติั ิ ข้้อตกลง
ฉัันทามติิ หรืืออาจหมายรวมถึึงกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ ต้้องดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามหลัักเหตุุและผล

การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่่�อการบรรลุุ ค วามสำำ�เร็็ จ ในการดำำ�เนิิ น งานได้้ ทั้้�งนี้้�
การกำำ�หนดหลัั ก การพื้้�นฐานอาจสามารถกระทำำ�ได้้
ทั้้�งการเขีียนเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และประกาศให้้ทราบโดย
ทั่่�วกััน หรืือการแจ้้งกล่่าวให้้ฝ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องยึึดไป
ปฏิิบัติั หิ รืือนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้อง
กัับหลัักการพื้้�นฐานก็็ได้้ และอีีกกรณีีหนึ่่�ง หลัักการพื้้�นฐาน
อาจไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องกระทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรก็็ได้้
หากมวลสมาชิิกและฝ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเรีียนรู้้�และเข้้าใจ
ในแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�จะไม่่ขััดหรืือแย้้งต่่อหลัักการ
พื้้�นฐานที่่�ได้้ตกลงร่่วมกััน
การวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� เป็็นงาน
เชิิงกระบวนการที่่�ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานต้้องมีี
การเตรีียมความพร้้อมในการวางระบบการทำำ�งาน ตั้้�งแต่่
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ของการวางแผน กำำ�หนดขั้้�นตอน
การวางแผน การได้้มาซึ่่ง� ข้้อมููลและสารสนเทศประกอบการ
วางแผน การสร้้างกลยุุทธ์์และทางเลืือกของแผน การพััฒนา
กลการถ่่ายทอดและการนำำ�แผนไปสู่่�การปฏิิบััติิ ตลอดจน
ต้้องจััดหาสิ่่�งสนัับสนุุนการบริิหารแผนให้้มีีความพร้้อม
เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานของส่่วนงานต่่าง ๆ สามารถทำำ�งาน
ได้้อย่่างเต็็มที่่� ด้้วยเหตุุนี้้� กระบวนการวางแผนและบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��จึึงเป็็นภารกิิจร่่วมที่่�สำำ�คััญ (Joint Mission)
เพื่่�อให้้สามารถผลิิตแผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ที่่�เป็็นไป
ตามหลัักการพื้้�นฐานที่่�วางไว้้ โดยหลัักการพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
การวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ที่่�ควรคำำ�นึึงถึึงมีีดังั นี้้�
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2.1 หลัักการด้้านความสอดคล้้องกัับนโยบายบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ อัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญของ
การถ่่ายทอดนโยบายสู่่�การปฏิิบัติั ผ่ิ า่ นกระบวนการ
วางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้� นโยบาย
สำำ�คััญในด้้านการบริิหารจััดการะบบถ้ำำ��ของชาติิ
มุ่่�งเน้้นการคุ้้�มครองและอนุุรักั ษ์์ระบบถ้ำำ�� เพื่่�อคงไว้้ซึ่ง่�
มรดกทางธรรมชาติิของชาติิที่่�ทุุกภาคส่่วนต้้องมีี
ส่่วนร่่วมในการปกป้้องและบำำ�รุุงรัักษาให้้คงสภาพ
ที่่�ดีี และเอื้้�อต่่อการใช้้ประโยชน์์ตามนิิเวศบริิการ
(Ecosystem Services) ของแต่่ละระบบพื้้�นที่่�ถ้ำำ��
ซึ่่�งควรได้้มีีการจำำ�แนกบทบาทหน้้าที่่�ของระบบถ้ำำ��
แต่่ ล ะพื้้�นที่่�เพื่่�อวางระบบการบริิ ห ารจัั ด การให้้
ตรงกัับการจำำ�แนกระบบถ้ำำ�� และการวางแผนพััฒนา
โครงสร้้ า งพื้้�นฐาน สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
สภาพแวดล้้อม และการฟื้้น� ฟููทรััพยากรธรรมชาติิใด ๆ
ต้้องพิิจารณาให้้สอดคล้้องกลมกลืืนกัับระบบนิิเวศ
พื้้�นผิิวของพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ เป็็นสำำ�คััญ หรืือให้้มีีการ
พััฒนาในด้้านโครงสร้้างให้้น้้อยที่่�สุุด เพื่่�อเป็็นการ
คงสภาพเหล่่านั้้�นไว้้ให้้คงเดิิมมากที่่�สุุด และหาก
ต้้องมีีการวางแผนพััฒนาเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการ
อนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์จากระบบถ้ำำ�� จำำ�เป็็นต้้องมีี
การศึึกษา สำำ�รวจ วิิเคราะห์์ ประเมิินผลกระทบอย่่าง
รอบด้้าน เพื่่�อจะได้้วางมาตรการป้้องกัันและแก้้ไข
ผลกระทบอย่่างรััดกุุม รวมถึึงการกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�
เพื่่�อการจััดการ (Management Zones) ที่่�เหมาะสม
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์โ ดยรวมในด้้า นการปกป้้อง
ทรััพยากรถ้ำำ�� สภาพภููมิทัิ ศั น์์โดยรอบ ระบบนิิเวศที่่�มีี
ความสำำ�คััญสููง และการสร้้างความมั่่�นใจ ปลอดภััย
ในการใช้้ประโยชน์์ของผู้้�มาเยืือนหรืือผู้้�มาใช้้บริิการ
นอกจากนี้้� นโยบายการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ของชาติิยังั มีีเจตนารมณ์์ในการเสริิมสร้้างเครืือข่่าย
และการมีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ�� และ
เป็็นการสร้้างความตระหนัักและเห็็นคุุณค่่าความ
สำำ�คััญของระบบถ้ำำ��ให้้เป็็นฐานทรััพยากรที่่�สามารถ
สร้้างประโยชน์์ในด้้านการเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�หรืือเป็็น
ห้้องสมุุดธรรมชาติิแก่่คนในชุุมชนและประชาชน
ผู้้�มาเยืือน และเป็็นแหล่่งความมั่่�นคงทางอาหาร
สำำ�หรัับคนในท้้องถิ่่�น (ป่่าชุุมชน ป่่าใช้้สอย) และ

แหล่่งสำำ�หรัับการพััฒนาอาชีีพด้้านการท่่องเที่่�ยว
และกิิจกรรมบริิการเพื่่�อสร้้างเศรษฐกิิจฐานรากของ
ชุุมชนได้้อีีกทางหนึ่่�ง การมีีส่่วนร่่วมยัังมีีส่่วนใน
การผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การปรัั บ เปลี่่�ยนพฤติิ ก รรม
ด้้านการอนุุรัักษ์์ตามแนววิิถีีใหม่่ของผู้้�คนที่่�ต้้องมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกััน โดยผู้้�ใช้้
ประโยชน์์จากระบบถ้ำำ��จะได้้รัับทั้้�งประสบการณ์์ใน
การประกอบกิิจกรรมคู่่�ไปกัับการยกระดัับจิิตสำำ�นึึกใหม่่
ในคุุณค่่าของทรััพยากรและระบบถ้ำำ�� ด้้วยเหตุุนี้้�
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��จึึงควรได้้เล็็งเห็็นความ
สำำ�คัั ญ ของการสร้้ า งการมีี ส่่ ว นร่่ ว มและพัั ฒ นา
เครืือข่่ายความร่่วมมืือในการทำำ�งานร่่วมกัันในระดัับ
พื้้�นที่่�อย่่างเข้้มแข็็ง และเป็็นแนวทางการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัับสัังคม (Creating Shared Value)
2.2 หลัักการด้้านการวางแผนที่่�ผสมผสานแนวคิิด
เรื่่�องระบบถ้ำำ��เป็็นรากฐานในการดำำ�เนิินงาน กล่่าวคืือ
เป็็นการวางแผนเชิิงระบบนิิเวศถ้ำำ�� (Caves &
Ecological System) โดยผ่่านการสำำ�รวจ ประเมิิน
สภาพพื้้�นที่่�ที่่�จะมีีการวางแผนแบบเป็็นระบบพื้้�นที่่�
ในฐานะที่่�เป็็นหน่่วยทางนิิเวศที่่�ต้้องมีีการบริิหาร
จััดการ และเป็็นที่่�ทราบกัันว่่า ระบบนิิเวศถ้ำำ��หรืือ
ระบบถ้ำำ�� หมายถึึง ระบบพื้้�นที่่�หนึ่่�ง ๆ ซึ่่�งเป็็น
หน่่วยการจััดการที่่�ประกอบด้้วยทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีีความสััมพัันธ์์กันั อย่่างเป็็นระบบห่่วงโซ่่ทางนิิเวศ
เชื่่�อมโยงกัั บ ลัั ก ษณะเฉพาะทางภูู มิิ ศ าสตร์์
สภาพภููมิิอากาศ ระบบลุ่่�มน้ำำ�� ธรณีีวิิทยา และ
สภาพภููมิทัิ ศั น์์โดยรอบที่่�เชื่่�อมต่่อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ระบบถ้ำำ�� ในการวางแผนเชิิงระบบถ้ำำ�� ยัังต้้องพิิจารณา
ถึึงการกระทำำ�ของปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิที่่�
เกิิดขึ้้�น ทั้้�งระบบนิิเวศผิิวพื้้�นและระบบนิิเวศใต้้ผิวิ พื้้�น
(ระบบน้ำำ��ใต้้ดิิน โพรง อุุโมงค์์ ชั้้�นหิิน) และยััง
หมายรวมถึึงปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ จากกิิจกรรม
การใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ ระบบการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิิน ระบบการผลิิตเศรษฐสัังคม วิิถีีการดำำ�รงชีีพ
ของชุุมชน วััฒนธรรม องค์์ความรู้้� และภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น ความเชื่่�อ จารีีต และแบบแผนการปฏิิบััติิ
ของชุุ ม ชนที่่�มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ระบบถ้ำำ��อย่่ า ง
กลมกลืืน ทั้้�งที่่�เป็็นผลมาจากกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นใน

อดีีตและปััจจุุบันั ดัังนั้้�น การวางแผนระบบถ้ำำ��จึึงใช้้
พื้้�นฐานของการวางแผนตามระบบย่่อยภายใต้้
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� อาทิิ ระบบคาสต์์ ระบบลุ่่�มน้ำำ�� ระบบ
โครงข่่ายน้ำำ�� ระบบป่่าไม้้ ระบบสััตว์์ป่า่ ระบบทรััพยากร
ชีีวภาพและความหลากหลายทางชีีวภาพ ระบบ
คุุณค่่าการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ (Human-use
Values) และระบบคุุณค่่าต่่อคุุณภาพชีีวิติ (Quality
of Life Values)
นอกจากนี้้� การวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ในความหมายดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ยัังเป็็นการ
วางแผนภายใต้้แนวคิิด การวางแผนแบบคาบเกี่่�ยวกััน
หลายมิิติิ (Cross-cutting Planning) ผู้้�วางแผน
อาจไม่่สามารถวางแผนระบบถ้ำำ��โดยใช้้ขอบข่่าย
อำำ�นาจและบทบาทหน้้าที่่�ขององค์์กรใดองค์์กรหนึ่่�ง
เป็็นการเฉพาะเจาะจงได้้ เนื่่�องจากระบบพื้้�นที่่�ถ้ำำ��
มีีการคาบเกี่่�ยวกัันหลายมิิติิ ทั้้�งทรััพยากรที่่�เป็็น
โถงถ้ำำ��หรืือปากทางเข้้าถ้ำำ��ที่่�อาจอยู่่�ในความดููแล
รัับผิิดชอบขององค์์กรหนึ่่�ง ขณะที่่�แหล่่งธรรมชาติิอื่่�น ๆ
ที่่�กระจายอยู่่�ในระบบนิิเวศพื้้�นผิิวของระบบถ้ำำ��นั้้�น
อาจอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�ขององค์์กรในท้้องถิ่่�นหรืือชุุมชน
หรืือพื้้�นที่่�ใช้้สอยที่่�เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะในรููปแบบต่่าง ๆ
และการวางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�ถ้ำำ��ที่่�ต้้องใช้้การพััฒนา
โครงสร้้ า งและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกแบบ
โครงสร้้างแข็็ง อาจไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ในบาง
อาณาเขต พื้้�นที่่�ที่่�มีีความอ่่อนไหวเปราะบางต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพ แต่่อาจกระทำำ�ได้้ในอาณาเขตที่่�
เหมาะสม และช่่วยให้้การใช้้สอยประโยชน์์จาก
โครงสร้้างและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกนั้้�น เป็็นไปตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนั้้�น หากวิิเคราะห์์รูปู แบบ
แนวทางในการวางแผนและบริิหารจััดการโดยใช้้
ระบบถ้ำำ��เป็็นรากฐานในการวางแผนพััฒนาและ
ดำำ�เนิิ น งาน กล่่ า วได้้ ว่่ า เป็็ น การปรัั บ เปลี่่�ยน
การบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
จากการวางแผนแบบใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�แนวดิ่่�ง (Vertical
Approach) มาเป็็นการวางแผนและบริิหารจััดการ
แบบแนวราบ (Horizontal Approach) ที่่�มีี
การบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันโดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน

การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2.3 หลัักการด้้านการบริิหารจััดการระดัับพื้้�นที่่�
ซึ่่ง� หมายถึึง การวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ที่่�ตอบสนองต่่ อ การทำำ�งานร่่ ว มกัั น ของภาคีี
เครืือข่่ายในฐานะหุ้้�นส่่วนการพััฒนาในระดัับพื้้�นที่่�
แม้้ว่่านโยบายบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ของชาติิจะ
ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการปกป้้องดููแลทรััพยากรถ้ำำ��
และระบบถ้ำำ��มากเพีี ย งใด หากไม่่ ไ ด้้ รัั บ การ
ตอบสนองในการวางแผนการบริิหารจััดการในระดัับ
พื้้�นที่่�แล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้ระบบถ้ำำ��ไม่่ได้้รับั การดููแลรัักษา
และใช้้ประโยชน์์อย่่างสมดุุลได้้ หรืือแนวทางในการ
ถ่่ายทอดนโยบายและการนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิ
ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยให้้หน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�รัับผิิดชอบ
ดููแลพื้้�นที่่�ตระหนัักต่่อการวางแผน ก็็ย่่อมเป็็นการ
เสีียโอกาสในการส่่งเสริิมความตระหนัักร่่วมใน
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ของประเทศในระยะยาว
ดัังนั้้�น การจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับ
พื้้�นที่่� (Caves System Management Plan)
จึึงเป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการบููรณาการการทำำ�งาน
การประสานความร่่วมมืือ การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งการ
พััฒนาระบบถ้ำำ�� (Positioning) การกำำ�กัับ ควบคุุม
ดูู แ ล การสร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยการอนุุ รัั ก ษ์์ ร ะบบถ้ำำ��
การจััดเตรีียมความพร้้อมขององค์์กรและกำำ�ลัังคน
รวมทั้้�งระบบงบประมาณในการดำำ�เนิินงานให้้สามารถ
ยกระดัับคุุณค่่าของการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ให้้มีี
มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับและสามารถส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
การใช้้ประโยชน์์จากนิิเวศบริิการของระบบถ้ำำ��ได้้
อย่่างสมดุุลและชาญฉลาด
การบริิหารจััดการระดัับพื้้�นที่่� เป็็นการผสมผสาน
แนวคิิดระดัับนโยบาย แผนแม่่บท และบทบาท
ภารกิิจขององค์์กรที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�แผน ต้้อง
ถ่่ายโยงสาระสำำ�คััญของประเด็็นการพััฒนางาน
ให้้เชื่่�อมโยงสู่่�การบริิหารจััดการระดัับพื้้�นที่่� (Area
Approach) ซึ่่�งเมื่่�อต้้องวางแผนในระดัับพื้้�นที่่�
ผู้้�วางแผนต้้องตระหนัักและวางระบบการจััดทำำ�
แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ให้้สอดคล้้องกัับ 5
องค์์ประกอบสำำ�คััญ ได้้แก่่ (1) การประเมิินสภาพแวดล้้อม
ระดัั บ พื้้�นที่่� ทั้้�งสภาพแวดล้้ อ มทางนิิ เ วศและ
กายภาพ รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมเศรษฐกิิจ สัังคม
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ของชุุ ม ชน (2) การประเมิิ น สถานภาพและ
ศัักยภาพของระบบถ้ำำ�� (ระบบคาสต์์) ครอบคลุุม
ทั้้�งทรััพยากรถ้ำำ�� โถงถ้ำำ�� และระบบนิิเวศพื้้�นผิิว
ทั้้�งมวล (3) แนวคิิดในการวางแผนอนุุรัักษ์์ พััฒนา
และใช้้ประโยชน์์จากนิิเวศบริิการของระบบถ้ำำ�� รวมถึึง
การใช้้คุุณค่่าระบบถ้ำำ��ในการสร้้างความตระหนัักรู้้�
ในการอนุุรักั ษ์์ให้้กับั คนในท้้องถิ่่�นและผู้้�มาใช้้บริิการ
ในการประกอบกิิจกรรมต่่าง ๆ (4) รููปแบบการ
จััดรููปองค์์กรการทำำ�งานเพื่่�อบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
โดยการมีีส่่วนร่่วม (5) การเตรีียมความพร้้อมของ
องค์์กรและกำำ�ลัังคนในการสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ระดัับพื้้�นที่่� เห็็นได้้ว่่า การวางแผนเพื่่�อจััดทำำ�แผน
บริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� มีีรายละเอีียด
ที่่�ต้้องศึึกษา สำำ�รวจ วิิเคราะห์์ ประเมิินระบบข้้อมููล
หลายมิิติิประกอบกััน และไม่่อาจดำำ�เนิินงานได้้
เพีียงองค์์กรใดองค์์กรหนึ่่�ง เนื่่�องจากเป็็นงานเชิิง
สหวิิทยาการ (Interdisciplinary) ใช้้นัักวิิชาการ
นัักสำำ�รวจ นัักวางแผน นัักออกแบบ และนัักพััฒนา
ในหลายสาขาความเชี่่�ยวชาญ และยัังรวมถึึงการ
เตรีียมความพร้้อมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
หรืือองค์์กรชุุมชน และอาสาสมััครชุุมชนเพื่่�อเข้้ามา
มีีบทบาทร่่วมในการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��ควบคู่่�ไปด้้วย
2.4 หลัักการด้้านสื่่�อสารและถ่่ายทอดคุุณค่่าของ
ระบบถ้ำำ��ให้้กัับสัังคมเพื่่�อสนัับสนุุนการเติิบโตบน
คุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและวิิถีีใหม่่
หลัักการดัังกล่่าวนี้้� มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อปกป้้อง
คุ้้�มครองระบบถ้ำำ��ให้้ดำำ�รงไว้้ซึ่�่งคุุณค่่าของมรดก
ทางธรรมชาติิของชาติิและสามารถวางแผนพััฒนา
ให้้ประชาชนและผู้้�สนใจทุุกภาคส่่วนเข้้าถึึงคุุณค่่า
ของระบบถ้ำำ�� เพื่่�อเป็็นการสร้้างเสริิมองค์์ความรู้้�
วิิทยาการด้้านถ้ำำ��วิิทยาให้้กว้้างขวาง เป็็นการขยาย
กระบวนทััศน์์ให้้กับั สัังคมในการเล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ของระบบถ้ำำ�� ทรััพยากรถ้ำำ�� สุุนทรีียภาพของถ้ำำ��
ประโยชน์์ของถ้ำำ�� ความสนใจในการค้้นคว้้า วิิจััย
แสวงหาองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ การใช้้บทบาทถ้ำำ��ในการ
สนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจและการท่่องเที่่�ยวที่่�
มีีความรัับผิิดชอบสููงและได้้รัับประสบการณ์์ใหม่่
การสร้้างความรู้้�สึึกผููกพัันต่่อถิ่่�นของผู้้�คนในชุุมชน
หรืือแม้้กระทั่่�งการสื่่�อสารบทบาทของระบบถ้ำำ��ใน

การสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารและน้ำำ��เพื่่�อผลิิต
และการอุุปโภคบริิโภค ประเด็็นเหล่่านี้้�ล้้วนเป็็น
เนื้้�อหาที่่�ควรค่่าแก่่การถ่่ายทอดและสื่่�อความหมาย
ให้้กับั ผู้้�คนในสัังคม เพื่่�อให้้มีรู้้�ี ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง
ต่่อระบบถ้ำำ��และมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการใช้้ประโยชน์์
จากคุุณค่่าของถ้ำำ��ต่่อไป
อนึ่่�ง ระบบการถ่่ายทอดและสื่่�อสารคุุณค่่าของ
ระบบถ้ำำ�� อาจปรากฏในรูู ป แบบที่่�หลากหลาย
ทั้้�งการอบรมสร้้างความเข้้าใจให้้กัับชุุมชนท้้องถิ่่�น
การถ่่ายทอดกระบวนการวางแผนบริิหารจััดการ
ระบบถ้ำำ��ให้้ กัั บ องค์์ ก รที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัั บ การกำำ�กัั บ
ดููแลและใช้้ประโยชน์์ การออกแบบและพััฒนา
ระบบสื่่�อความหมายธรรมชาติิของระบบถ้ำำ��ให้้กัับ
ผู้้�มาใช้้บริิการหรืือผู้้�มาเยืือน ทั้้�งป้้าย สื่่�อเผยแพร่่
วีีดิิทััศน์์ โปรแกรมประยุุกต์์ต่่าง ๆ ตลอดจน
การกำำ�หนดมาตรการที่่�เหมาะสมในการใช้้ประโยชน์์
จากถ้ำำ��ในการด้้านการศึึกษา วิิจััย สำำ�รวจข้้อมููล
โดยไม่่ ก ระทบและสูู ญ เสีี ย คุุ ณ ค่่ า ของระบบถ้ำำ��
การติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงระบบนิิเวศถ้ำำ��ใน
ระยะยาว และควรอย่่างยิ่่�งที่่�องค์์กรที่่�ร่่วมบริิหาร
จัั ด การระบบถ้ำำ��ต้้ อ งริิ เ ริ่่� ม พัั ฒ นาโปรแกรมการ
สื่่�อความหมายธรรมชาติิ ข องระบบถ้ำำ��ให้้ กัั บ
ผู้้�มาเยืือนเพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการใช้้ประโยชน์์
จากนิิเวศบริิการของระบบถ้ำำ��ให้้เข้้าถึึงผู้้�คนให้้
มากขึ้้�น ซึ่่� ง อาจจำำ�เป็็ น ต้้ อ งพัั ฒ นาสมรรถนะ
ของระบบข้้อมููลของระบบถ้ำำ�� การออกแบบระบบ
สื่่�อความหมาย เทคนิิ ค การสื่่�อความหมาย
ผู้้�ถ่่ายทอด กลุ่่�มเป้้าหมายหลััก และการสร้้างการ
มีี ส่่ ว นร่่ ว มของชุุ ม ชนและอาสาสมัั ค รอนุุ รัั ก ษ์์
ระบบถ้ำำ��ในกิิจกรรมการสื่่�อสารความหมายธรรมชาติิ
ไปพร้้อมๆ กััน
2.5 หลัักการด้้านการส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อ
การอนุุรักั ษ์์ระบบถ้ำำ��ร่่วมกััน ถืือเป็็นหลัักการสำำ�คััญ
ในการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� เนื่่�องจาก
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์และใช้้ประโยชน์์
จากระบบถ้ำำ�� มีีหลายบทบาทและมีีขอบข่่ายทาง
อำำ�นาจหน้้าที่่�แตกต่่างกัันไป ความรัับผิิดชอบ
ร่่วมกัันจะเกิิดขึ้้�นได้้ ต้้องอาศััยการบริิหารจััดการ

่ อดคล้องกับภูมิกายภาพของพื้ นที่
การวางแผนพั ฒนาระบบถ้ำ�ทีส

โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน เน้้นการวางแผนบููรณาการงาน
เชิิงพื้้�นที่่� (Integrated Spatial Planning) กล่่าวคืือ
การใช้้ฐานทรััพยากร และระบบนิิเวศเป็็นฐาน
ในการวิิเคราะห์์ศัักยภาพ ความได้้เปรีียบ และ
ข้้อจำำ�กััดของพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการ
วางแผนพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับศัักยภาพของฐาน
ทรััพยากรเหล่่านั้้�น รวมทั้้�งกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของ
องค์์กรและส่่วนงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจใน
การบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกััน อัันเป็็นเป้้าหมายหลััก
ของการสร้้ า งความรัั บ ผิิ ด ชอบร่่ ว มกัั น ต่่ อ การ
วางแผนพััฒนา
ปัั จ จุุ บัั น ระบบการวางแผนพัั ฒ นาโดยใช้้ พื้้� นที่่�
เป็็ น ฐาน ได้้ รัั บ การยอมรัั บ และส่่ ว นราชการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�หนดแผนงาน โครงการพััฒนา
ในระดัับท้้องถิ่่�น ตำำ�บล อำำ�เภอ และจัังหวััด ล้้วน
บููรณาการงานอย่่างเป็็นระบบห่่วงโซ่่การพััฒนา
(Values-chain)ผ่่านระบบแผนเดีียว (One Plan
System) ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดปััญหาจากชุุมชน สู่่�การ
จััดทำำ�แผนพััฒนาระดัับตำำ�บล (คณะกรรมการบริิหาร
งานตำำ�บลแบบบููรณาการ) และบููรณาการแผนระดัับ
ตำำ�บลสู่่�ระดัับอำำ�เภอ (คณะกรรมการบริิหารงานอำำ�เภอ
แบบบููรณาการ) สู่่�และเชื่่�อมโยงต่่อแผนบููรณาการ
ระดัับจัังหวััด (คณะกรรมการบริิหารงานจัังหวััดแบบ
บููรณาการ) ดัังนั้้�น หากประเด็็นการพััฒนาระบบถ้ำำ��
สามารถเชื่่�อมโยงความต้้องการและได้้รับั การบรรจุุไว้้
ในแผนพััฒนาด้้านต่่าง ๆ เช่่น แผนงานด้้านการ
การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ยกระดัับเศรษฐกิิจฐานรากชุุมชน (Local Economy)
แผนงานด้้านการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม แผนงานด้้านการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม
และคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน ก็็สามารถบููรณาการงาน
พัั ฒ นาที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ ระบบถ้ำำ��ให้้ ส ามารถเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ได้้ ทั้้�งนี้้� องค์์กร
ในระดัับพื้้�นที่่� หรืือองค์์กรรัับผิิดชอบดููแลทรััพยากรถ้ำำ��
และระบบถ้ำำ�� จำำ�เป็็ น ต้้ อ งวิิ เ คราะห์์ ส ถานภาพ
ประเด็็นปััญหา โอกาส ความได้้เปรีียบ ข้้อจำำ�กััด
ในมิิติิต่่าง ๆ รอบด้้าน เช่่น คุุณค่่าของระบบถ้ำำ��ต่่อ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน ภััยคุุกคามต่่อการ
สููญเสีียทรััพยากรธรรมชาติิและความหลากหลาย
ทางชีีวภาพจากปััญหาไฟป่่า การจััดการป่่าชุุมชน
การพััฒนาแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อระบบการผลิิต การส่่งเสริิม
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��โดยชุุมชน การพััฒนาระบบถ้ำำ��เพื่่�อ
เป็็นแหล่่งศึึกษาเรีียนรู้้�ของเยาวชนในท้้องถิ่่�น ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้การกำำ�หนดกลยุุทธ์์พัฒ
ั นางานตอบสนองต่่อ
สถานการณ์์และการพััฒนาที่่�ประชาชนและชุุมชน
ท้้องถิ่่�นจะได้้รับั ประโยชน์์ร่ว่ มกััน ดัังนั้้�น หลัักการด้้าน
การส่่งเสริิมความรัับผิิดชอบต่่อการอนุุรักั ษ์์ระบบถ้ำำ��
ร่่วมกััน จึึงถืือเป็็นแนวทางหลัักที่่�ช่่วยให้้เกิิดการ
กระจายบทบาทภารกิิจ ในการอนุุ รััก ษ์์ร ะบบถ้ำำ��
จากที่่�ต้้องรัับผิิดชอบดููแลโดยองค์์กรเดีียวสู่่�ระบบ
การจัั ด การแบบร่่ ว มมืื อ กัั น (Collaborative
Management)
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๓. ขั้้�นตอนการวางแผนและจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� โดยใช้้พื้้� นที่่เ� ป็็นฐาน
การวางแผน (Planning) หมายถึึง กระบวนการและวิิธีีการในการรวบรวมข้้อมููลและสารสนเทศ รวมทั้้�งการทบทวน
สภาพแวดล้้อมและบริิบททั้้�งด้้านนโยบาย องค์์กร กฎระเบีียบ โอกาส ความได้้เปรีียบ ปััญหาข้้อจำำ�กััดต่่างๆ เพื่่�อนำำ�มา
วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ ประเมิินเพื่่�อการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ ทางเลืือกที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการจััดการด้้าน
สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้การจััดทำำ�แผน และการบริิหารจััดการแผนสู่่�การปฏิิบััติิให้้บรรลุุผลที่่�กำำ�หนดไว้้
การวางแผนที่่�ดีี ต้้องทำำ�อย่่างเป็็นกระบวนการตามลำำ�ดัับขั้้�นตอน เพื่่�อให้้เกิิดสารสนเทศที่่�มีีความถููกต้้องแม่่นยำำ�และ
ใช้้ในการวางแผนคาดการณ์์สิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต (Scenario Planning) ซึ่่�งยัังมาไม่่ถึึง และเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจใน
การวางแผนอนาคตได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการตระเตรีียมความพร้้อมไว้้ก่่อนการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งประกอบด้้วย (1) ขั้้�นก่่อนการ
วางแผน (2) ขั้้�นการวางแผน (3) ขั้้�นการนำำ�แผนไปใช้้งาน (4) ขั้้�นการติิดตามและประเมิินผลแผน และ (5) ขั้้�นการทบทวน
และปรัับปรุุงแผนในระยะต่่อไป โดยมีีรายละเอีียดของสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการดัังนี้้�

◆

3.1 ขั้้�นก่่อนการวางแผน (Preparation
Phase)

1) สื่่�อสารคุุ ณ ค่่ า ความสำำ�คัั ญ ความจำำ�เป็็ น ใน
กระบวนการจััดทำำ�แผนในระดัับองค์์กร เป็็นขั้้�นตอนการสื่่�อสาร
ประชาสััมพัันธ์์และชี้้�แจงทำำ�ความเข้้าใจให้้องค์์กรหลัักและ
องค์์กรหุ้้�นส่่วนการทำำ�งานได้้รัับทราบและเห็็นคุุณค่่าของ
การจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� ผ่่านกลไก
การสื่่�อสารความสำำ�คััญของกลไกขององค์์กร กลไกระดัับ
อำำ�เภอ และกลไกระดัับตำำ�บล ทั้้�งนี้้�ต้้องจััดเตรีียมข้้อมููล
ความสำำ�คััญจำำ�เป็็นของการจััดทำำ�แผนระดัับพื้้�นที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับความจำำ�เป็็นของการจััดทำำ�แผนโดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน
การทำำ�งาน ประโยชน์์ที่่�ชุุมชนและเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�จะได้้รัับ
การมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการจััดทำำ�แผน การบููรณาการ
มิิติิการพััฒนาท้้องถิ่่�นที่่�เชื่่�อมโยงกัับการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��
ช่่องทางการเข้้าถึึงระบบงบประมาณ บทบาทของแต่่ละฝ่่าย
ในการสนัับสนุุนกระบวนการจััดทำำ�แผนแบบมีีส่ว่ นร่่วม เป็็นต้้น
2) กำำ�หนดผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในฐานะหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
เป็็นขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในฐานะที่่�เป็็น
หุ้้�นส่่วนการพััฒนาที่่�สำำ�คััญ ซึ่่ง� ควรจำำ�แนกผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ออกเป็็น 2 กลุ่่�มหลัักคืือ (1) กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ขั้้�นพื้้�นฐาน (Primary Stakeholders) เช่่น องค์์กรหลัักที่่�
มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทรััพยากรถ้ำำ��และระบบ

พื้้�นที่่�ธรรมชาติิ กลุ่่�มผู้้�ใช้้ทรััพยากรชีีวภาพในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
กลุ่่�มจััดการการท่่องเที่่�ยวชุุมชน กลุ่่�มองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ผู้้�นำำ�ชุุมชน กลุ่่�มอนุุรักั ษ์์ป่า่ กลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� สถานศึึกษา
ในท้้องถิ่่�น เป็็นต้้น อนึ่่�ง ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียขั้้�นพื้้�นฐาน อาจเป็็น
กลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียหลััก (Key Stakeholders) ด้้วยก็็ได้้
หากกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียเหล่่านั้้�นมีีอิทิ ธิิพลต่่อความสำำ�เร็็จ
ในการดำำ�เนิินงาน และ (2) กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรอง
(Secondary Stakeholders) เช่่น ภาคธุุรกิิจเอกชน
ผู้้�ประกอบการในพื้้�นที่่� หน่่วยงานสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
เป็็นต้้น การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะมีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการร่่วมรัับรู้้� วิิเคราะห์์ปััญหา วางแผนพััฒนา และร่่วม
ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนเป็็นกลุ่่�มที่่�จะได้้รัับ
ประโยชน์์จากการพััฒนาพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
3) กำำ�หนดลำำ�ดัับกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานจััดทำำ�แผน
เป็็นการดำำ�เนิินงานเพื่่�อกำำ�หนดขั้้�นตอนการจััดทำำ�แผน ตั้้�งแต่่
การรวบรวมข้้อมููลและสารสนเทศ การประสานองค์์กรและ
เครืือข่่าย การจััดตั้้�งคณะทำำ�งานจััดทำำ�แผนแบบมีีส่่วนร่่วม
การยกร่่ า งแผนการบริิ ห ารจัั ด การระบบถ้ำำ��ระดัั บ พื้้�นที่่�
การรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย การปรัับปรุุง
แก้้ไขร่่างแผน และการรัับรองแผนที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น

◆

3.2 ขั้้�นการวางแผน (Planning Phase)

1) ทบทวนสถานภาพการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��ที่่�ผ่่านมา เป็็นกิิจกรรมการทบทวนผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาขององค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถานภาพของ
ทรััพยากรและระบบถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย การใช้้ประโยชน์์
ที่่�ผ่่านมา ประเด็็นปััญหาและภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นกัับระบบถ้ำำ��
ในพื้้�นที่่�เป้้าหมายการทำำ�งาน โดยทั่่�วไปผู้้�วางแผนสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้แนวทางการวิิเคราะห์์และประเมิินสภาพแวดล้้อม
ด้้วยเทคนิิคการวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง-จุุดอ่่อน-โอกาส-ภััยคุุกคาม
(SWOT Matrix) หรืือเทคนิิคการวิิเคราะห์์แรงขัับ-แรงกดดัันสภาวะ-ผลกระทบ-การตอบสนอง (Drivers-Pressure-StateImpact-Response: DPSIR) หรืือเทคนิิค PEST Analysis
(Policy-Economic-Social-cultural-Technology) เพื่่�อให้้
สามารถวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมรอบด้้าน
2) กำำ�หนดเป้้ า หมายที่่�พึึ ง ประสงค์์ (วิิ สัั ย ทัั ศ น์์
เป้้าประสงค์์ พัันธกิิจร่่วม และตััวชี้้�วััด) เป็็นกระบวนการ
ระดมความคิิดเห็็นต่่อการกำำ�หนดเป้้าหมายต่่างๆ ให้้มีคี วาม
สอดคล้้องกัันอย่่างกลมกลืืน ซึ่่�งประกอบด้้วยเป้้าหมายใน
ด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
2.1) วิิสััยทััศน์์ (Vision)
หมายถึึง สภาพที่่�องค์์กรหรืือการดำำ�เนิินงานต้้องการ
จะเป็็นในอนาคต มุ่่�งเน้้นการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�วางไว้้ในขั้้�นปลาย ช่่วยสะท้้อน
ภาพลัักษณ์์ที่่�ชััดเจนของการดำำ�เนิินงาน

ต่่อบทบาทการทำำ�งานขององค์์กรและประสิิทธิิผล
ของการดำำ�เนิินงาน ประโยชน์์ของการกำำ�หนด
เป้้าประสงค์์คืือ ทำำ�ให้้การวางกลยุุทธ์์และการ
ปฏิิบัติั กิ ารมีีความชััดเจนขึ้้�นและสามารถวััดผลลััพธ์์
ได้้โดยตรง รวมทั้้�งการสนัับสนุุนการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
ให้้มุ่่�งเป้้าหมายร่่วมกัันอย่่างเป็็นเอกภาพ และยััง
สนัับสนุุนความคิิดในการวางแผนแบบนอกกรอบ
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการทำำ�งานที่่�มีีความซัับซ้้อน
และท้้าทายการเปลี่่�ยนแปลง
2.3) พัันธกิิจ (Mission)
หมายถึึง หน้้าที่่�โดยรวมขององค์์กรหรืือภารกิิจงานที่่�
ต้้องทำำ�ตามพัันธสััญญาที่่�องค์์กรนั้้�นมีีต่อ่ สัังคมหรืือ
มีีต่่อองค์์กรทางสัังคมอื่่�น ๆ หรืือถููกกำำ�หนดไว้้ให้้
องค์์กรต้้องปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตาม
กฎหมายหรืือข้้อผููกพัันต่่าง ๆ พัันธกิิจเป็็นภารกิิจที่่�
องค์์กรต้้องกระทำำ�อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เช่่น พัันธกิิจ
ในการกำำ�หนดมาตรการในการคุ้้�มครอง อนุุรัักษ์์
ฟื้้น� ฟููและจััดการการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พัันธกิิจ
ในการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมในการวางแผนจััดการ
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในท้้องถิ่่�น พัันธกิิจ
ในการกำำ�กัับ ควบคุุมการใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้� พัันธกิิจอาจกำำ�หนดไว้้เป็็นการเฉพาะเจาะจง
แต่่สามารถนำำ�พัันธกิิจนั้้�นไปปฏิิบััติิโดยการพััฒนา
ปรัับปรุุงระบบการทำำ�งานด้้วยแนวทางที่่�เหมาะสม
เพื่่�อให้้พัันธกิิจเหล่่านั้้�นบรรลุุผลด้้วยก็็ได้้

2.2) เป้้าประสงค์์ (Goals)

2.4) ตััวชี้้�วััด (Key Performance Indicators:
KPIs)

หมายถึึง สภาพในอนาคตหรืือระดัับผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ต้้องการให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์เป็็นได้้ทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาว เป้้าประสงค์์จึึงเป็็นจุุดหมายปลายทาง
ซึ่่�งชี้้�นำำ�การปฏิิบััติิ เป้้าประสงค์์สามารถกำำ�หนดได้้
ทั้้�งในเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การกำำ�หนด
เป้้าประสงค์์ที่่�ท้า้ ทาย (Stretch Goals) มัักจะเกี่่�ยวกัับ
การปรัับปรุุง พััฒนาในงานที่่�สำำ�คััญยิ่่�งหรืือเป็็น
การพััฒนาระบบถ้ำำ��แบบก้้าวกระโดดซึ่่ง� มีีผลกระทบ

หมายถึึง ค่่าเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดขึ้้�นตามแผนการ
ดำำ�เนิินงาน หรืือตามโครงการที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น เป็็นการ
กำำ�หนดสิ่่�งที่่�สะท้้อนสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงการ
ดำำ�เนิิ น งานเมื่่�อเปรีี ย บเทีี ย บระหว่่ า งก่่ อ นกัั บ
หลัังการดำำ�เนิินงาน ตััวชี้้�วััดต้้องประกอบด้้วย
ค่่าเป้้าหมายที่่�ต้้องการให้้บรรลุุตามกรอบเวลา
ในการดำำ�เนิินงาน ผลการประเมิินตััวชี้้�วััดและ
ค่่าเป้้าหมาย สามารถบ่่งชี้้�ถึึงความสำำ�เร็็จหรืือ

การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
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ความล้้มเหลวในการดำำ�เนิินภารกิิจหนึ่่�ง ๆ นั้้�นได้้
เช่่น ตััวชี้้�วััดการดำำ�เนิินโครงการสำำ�รวจสถานภาพ
ของระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััดด้้าน
ระบบข้้อมููลทรััพยากรชีีวภาพในระบบถ้ำำ�� ตััวชี้้�วััด
การจััดทำำ�ผัังถ้ำำ�� ตััวชี้้�วััดระดัับศัักยภาพของระบบถ้ำำ��
ตััวชี้้�วััดการใช้้ประโยชน์์จากระบบถ้ำำ�� โดยแต่่ละ
ตััวชี้้�วัดั ยัังสามารถกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายในเชิิงปริิมาณ
หรืือคุุณภาพตามแต่่ลักั ษณะของตััวชี้้�วััดเหล่่านั้้�นได้้

แผนงานที่่� 1.1 จััดทำำ�แผนการศึึกษา สำำ�รวจและ
วิิจััยเพื่่�อการประเมิินระบบถ้ำำ��

3) กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�
วางไว้้ (กลยุุทธ์์ แผนงาน โครงการสำำ�คััญ) เป็็นการกำำ�หนด
แนวทางปฏิิบัติั ที่่�ิ เป็็นการถ่่ายโยงมาจากการจััดทำำ�วิิสัยั ทััศน์์
เป้้าประสงค์์ พัันธกิิจ ตััวชี้้�วััด โดยประกอบด้้วยรายละเอีียด
ของสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

แผนงานที่่� 2.1 กำำ�หนดมาตรการในการคุ้้�มครอง
ระบบนิิเวศเชิิงพื้้�นที่่�

แผนงานที่่� 1.2 พััฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศที่่�
ทัันสมััยเพื่่�อการวางแผนระบบถ้ำำ��
กลยุุทธ์์ที่่� 2 คุ้้�มครองทรััพยากรถ้ำำ��และระบบนิิเวศถ้ำำ��
ที่่�มีีความสำำ�คััญสููง

แผนงานที่่� 2.2 กำำ�หนดเขตการเข้้าถึึงการใช้้
ประโยชน์์ตามศัักยภาพของทรััพยากรถ้ำำ��

3.1) กลยุุทธ์์ (Strategy)

3.2) แผนงาน (Plan)

หมายถึึง แนวทางในการดำำ�เนิินงานที่่�ทำำ�ให้้องค์์กร
หรืือพัันธกิิจนั้้�นบรรลุุเป้้าหมาย หรืือหมายถึึง วิิธีกี าร
ในการทำำ�ให้้องค์์กรหรืือพัันธกิิจสามารถปฏิิบััติิได้้
อย่่างเห็็นผลและเป็็นที่่�ยอมรัับ การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
จะช่่วยให้้องค์์กรสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมและผู้้�มา
ใช้้บริิการจากระบบถ้ำำ��ที่่�ได้้รับั การอนุุรักั ษ์์และพััฒนาขึ้้�น
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�ดีใี นการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ต้้องคำำ�นึึงถึึง ความสามารถในการปฏิิบััติิได้้จริิง
มีีความท้้าทายในการปรัับเปลี่่�ยนแนวทางปฏิิบััติิ
ให้้มีคี วามชััดเจน น่่าเชื่่�อถืือ สามารถควบคุุมปััจจััย
แวดล้้อมหรืือความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ช่่วยสร้้าง
แนวร่่วมในการทำำ�งาน ลดแรงต้้านจากการพััฒนาที่่�
ไม่่เป็็นไปตามความคาดหวัังของสัังคม กลยุุทธ์์ที่่�ดีี
ควรผสมผสานทางเลืือกในการพััฒนางานทั้้�งในเชิิง
การวางระบบการทำำ�งาน การป้้องกัันและแก้้ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงการริิเริ่่�มสรรค์์สร้้างงานพััฒนา
ขึ้้�นมาเพื่่�อรองรัับความต้้องการของสัังคมในการ
เข้้ามาใช้้บริิการจากระบบถ้ำำ��ในอนาคต ตััวอย่่างของ
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ เช่่น

ชุุดของโครงการที่่�กำำ�หนดขึ้้�นที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกััน
ภายใต้้แผนงานหนึ่่�ง โดยในแต่่ละแผนงานสามารถ
จััดทำำ�โครงการรองรัับได้้หลายโครงการเพื่่�อเป็็นการ
บููรณาการการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุผลลััพธ์์ร่ว่ มกััน เช่่น

กลยุุทธ์์ที่่� 1 วางแผนพััฒนาและอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��
ด้้วยข้้อมููลสารสนเทศ

แผนงานที่่� 1.1 จััดทำำ�แผนการศึึกษา สำำ�รวจและ
วิิจััยเพื่่�อการประเมิินระบบถ้ำำ��
โครงการที่่� 1.1.1 โครงการสำำ�รวจและจััดทำำ�ผัังถ้ำำ��
โครงการที่่� 1.1.2 โครงการสำำ�รวจ วิิจัยั ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพในระบบพื้้�นที่่�ถ้ำำ��
โครงการที่่� 1.1.3 โครงการศึึกษาผลกระทบต่่อ
ระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อมของถ้ำำ��
3.3) โครงการ (Projects)
หมายถึึง ชุุดของกิิจกรรมที่่�ต้้องดำำ�เนิินงานภายใต้้
การกำำ�หนดความต้้องการที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุผลตาม
กรอบเวลาในการนำำ�โครงการนั้้�นไปปฏิิบัติั ิ โครงการ
ประกอบด้้วยชื่่�อโครงการ วััตถุุประสงค์์ กิิจกรรมการ

ดำำ�เนิินงาน พื้้�นที่่�เป้้าหมาย ระยะเวลา ผู้้�รัับผิิดชอบ
งบประมาณ และการติิดตามและประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินโครงการ การกำำ�หนดโครงการเป็็นรููปแบบหนึ่่�ง
ของการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุผล แต่่เป็็นการสะท้้อน
กระบวนการทำำ�งาน (Process) มากกว่่าการสะท้้อน
ผลลััพธ์์ (Outcome) ขณะที่่�การบริิหารความสำำ�เร็็จ
ในยุุคสมััยปััจจุุบััน นิิยมใช้้การบริิหารผลลััพธ์์หลััก
ตามวััตถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงาน (Objectives &
Key Results: OKRs) เช่่น
วััตถุุประสงค์์ที่่� 1 สำำ�รวจสถานภาพของระบบถ้ำำ��
เพื่่�อกำำ�หนดตำำ�แหน่่งการพััฒนา
ผลลััพธ์์ที่่� 1.1 รายงานสถานภาพของระบบนิิเวศ
ป่่าไม้้และสััตว์์ป่่าของระบบถ้ำำ��
ผลลััพธ์์ที่่� 1.2 ระดัับการประเมิินศัักยภาพของ
ระบบถ้ำำ��
วััตถุุประสงค์์ที่่� 2 การวางแผนพััฒนาพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์อย่่างสมดุุล
ผลลััพธ์์ที่�่ 2.1 ผัังกำำ�หนดเขตการจััดการพื้้�นที่่�
ระบบถ้ำำ��
ผลลััพธ์์ที่่� 2.2 ผัังบริิเวณการใช้้ประโยชน์์สำำ�หรัับ
ผู้้�มาเยืือน
วััตถุุประสงค์์ที่�่ 3 การสร้้างเครืือข่่ายการมีีส่ว่ นร่่วม
ในการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��
ผลลััพธ์ที่์ ่� 3.1 ทะเบีียนอาสาสมััครอนุุรักั ษ์์ระบบถ้ำำ��
รายพื้้�นที่่�
ผลลััพธ์์ที่�่ 3.2 การเฝ้้าระวัังป้้องกัันไฟป่่าโดย
อาสาสมััครอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��

การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

◆

3.3 ขั้้� น การนำำ� แผนไปใช้้ ง าน (Plan
Implementation Phase)

1) สื่่�อสารแผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่�
ให้้กับั เครืือข่่ายหุ้้�นส่่วนการทำำ�งาน เป็็นขั้้�นตอนการนำำ�แผนที่่�
ได้้รัับการจััดทำำ�ขึ้้�นไปปรึึกษาหารืือหุ้้�นส่่วนการทำำ�งานที่่�
เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ได้้รัับทราบสาระสำำ�คััญของแผน ผลลััพธ์์ที่่�
พึึงประสงค์์ในการนำำ�แผนไปใช้้งาน การซัักซ้้อมความเข้้าใจ
ในการถ่่ายทอดแผนสู่่�การปฏิิบััติิ ตลอดจนการกระจาย
ตััวชี้้�วััดและค่่าเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม
กรอบเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้
2) ประสานองค์์กรและหน่่วยสนัับสนุุนเพื่่�อจััดทำำ�
โครงการและงบประมาณ (แผนระยะปานกลางและแผน
ประจำำ�ปีี) เป็็นการบููรณาการแผนการดำำ�เนิินงานให้้องค์์กรหลััก
และองค์์กรสนัับสนุุนบรรลุุแผนงาน โครงการสำำ�คััญไว้้ใน
ระบบแผนขององค์์กร อาจกำำ�หนดไว้้ในแผนระยะปานกลาง
หรืือแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้สามารถประสานงาน
ในระบบงบประมาณมาดำำ�เนิินงานตามขอบข่่ายภารกิิจหน้้าที่่�
ทั้้�งนี้้�กลไกการประสานงานควรเป็็นไปในรููปแบบของการ
จััดตั้้�งคณะกรรมการหรืือคณะทำำ�งานร่่วมระดัับพื้้�นที่่� โดย
มีีหน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�สามารถประสานการดำำ�เนิินงาน
ในระดัับพื้้�นที่่�เป็็นกลไกการประสานงานหลัักได้้ เช่่น กลไก
ระดัับจัังหวััด หรืือกลไกระดัับอำำ�เภอ หรืือใช้้กลไกของ
องค์์กรหลัักที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทรััพยากรถ้ำำ��
ตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�มีีอยู่่�ก็็ได้้
3) กำำ�หนดองค์์กรรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานในระดัับ
พื้้�นที่่� เป็็นการกำำ�หนดองค์์กรรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงาน
ตามแผนงาน โครงการที่่�กำำ�หนดไว้้ องค์์กรรัับผิิดชอบหลััก
อาจหมายถึึง องค์์กรที่่�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงาน เช่่น
หน่่วยป้้องกัันและพััฒนาป่่าไม้้ หน่่วยจััดการป่่านัันทนาการ
(ป่่าสงวนแห่่งชาติิ) หน่่วยจััดการต้้นน้ำำ�� หน่่วยป้้องกัันไฟป่่า
อุุทยานแห่่งชาติิ วนอุุทยาน เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่า่ เขตห้้ามล่่า
สััตว์์ป่่า องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด องค์์การบริิหารส่่วน
ตำำ�บล หรืือองค์์กรที่่�กำำ�กัับการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� ทั้้�งนี้้�
แผนงาน โครงการที่่�มอบหมายหน่่วยงานและองค์์กร
รัับผิิดชอบดำำ�เนิินงานต้้องเป็็นไปตามอำำ�นาจหน้้าที่่� หรืือ
การปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกัันโดยใช้้พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงานเป็็นเป้้าหมาย
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การวางแผนบริหารจัดการระบบถ้ำ�ต้องคำ�นึงถึงความเปราะบางต่อระบบนิเวศ

ร่่วมกัันก็็ได้้ อนึ่่�ง พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��โดยมากจะเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�ธรรมชาติิ หรืือพื้้�นที่่�สาธารณะซึ่่�งมีี
ขอบเขตทางกฎหมายให้้หน่่วยงานใดทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล
เป็็นการเฉพาะแล้้วก็็ได้้

◆

3.4 ขั้้� น การติิ ด ตามและประเมิิ น ผล
(Monitoring & Evaluation Phase)

1) กำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานที่่�ตอบสนองต่่อ
ผลลััพธ์์ของโครงการ เป็็นการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลลััพธ์์การ
ดำำ�เนิินงานที่่�ต้้องระบุุไว้้ในแผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ระดัับพื้้�นที่่� โดยตััวชี้้�วััดต้้องสามารถวััดผลได้้โดยตรง จำำ�แนก
ได้้เป็็นกลุ่่�มตััวชี้้�วััดได้้ 3 กลุ่่�มดัังนี้้�
1.1) กลุ่่�มตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณ เช่่น พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ที่่�คลุุม
พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��ที่่�ได้้รับั การปกป้้องคุ้้�มครอง ดััชนีีความ
หลากหลายทางชีีวภาพในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� อััตราเสี่่�ยง
ในการเกิิดไฟป่่าในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��ลดลง อััตราการเกิิด
น้ำำ��ป่่าไหลหลากในพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� จำำ�นวนเครืือข่่ายที่่�
ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นอาสาสมััครอนุุรักั ษ์์ระบบถ้ำำ�� เป็็นต้้น

1.2) กลุ่่�มตััวชี้้�วััดเชิิงปริิมาณที่่�ใช้้วััดสิ่่�งที่่�เป็็น
นามธรรม เช่่น ระดัับความพึึงพอใจของผู้้�มาเยืือน
ที่่�ใช้้บริิการกิิจกรรมนัันทนาการจากระบบถ้ำำ�� ระดัับ
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ�� ร้้อยละของ
การนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการสื่่�อสารความเข้้าใจในการ
อนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ�� ระดัับการยอมรัับต่่อการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��โดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วม
1.3) กลุ่่�มตััวชี้้�วััดเชิิงคุุณภาพ เช่่น การนำำ�แผน
บริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ไปปฏิิบัติั ิ การเห็็นคุุณค่่าและ
ความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��ของผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น การสนัับสนุุนงบประมาณดำำ�เนิินงานใน
โครงการและกิิจกรรมต่่างๆ ภายใต้้แผนบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ�� การนำำ�ข้้อมููลสารสนเทศด้้านระบบถ้ำำ��
ไปใช้้ในการวางแผนการดำำ�เนิินงาน
2) พััฒนาระบบและกลไกการติิดตามและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานระดัับพื้้�นที่่� กลไกการติิดตามและประเมิินผล
แผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� มีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการเร่่งรััดให้้การดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและความ
รวดเร็็ว รวมทั้้�งใช้้ในการประเมิินผลลััพธ์์เมื่่�อการดำำ�เนิินงาน
สิ้้�นสุุดระยะเวลา โดยทั่่�วไปการวางระบบกลไกการติิดตาม
และประเมิินผลต้้องให้้องค์์กรรัับผิิดชอบหลัักมีีการติิดตาม

และประเมิินผลภายในองค์์กรตนเอง และควรจััดกิิจกรรม
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อพััฒนาระบบ
การติิดตามและประเมิินผลให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
มากขึ้้�น อนึ่่�ง ระบบติิดตามที่่�ดีีต้้องมีีแผนการติิดตามงาน
ห้้วงเวลาในการติิดตามงาน บทบาทผู้้�ติิดตามงาน การประเมิิน
ขีีดความสามารถและความพร้้อมในการบริิหารจััดการ
โครงการและงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย และมีีการนำำ�ผลการ
ติิดตามไปปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน (Work Flow) ให้้ดีขึ้้�ี น
ขณะที่่�กลไกการประเมิินผลนั้้�น ต้้องมุ่่�งเน้้นการกำำ�หนด
ตััวชี้้�วััดการประเมิิน เครื่่�องมืือการประเมิิน วิิธีีการประเมิิน
การสะท้้อนผลลััพธ์์และการเปรีียบเทีียบผลลััพธ์์ที่่�ได้้กัับ
ค่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้แต่่แรกเริ่่�ม
3) สื่่�อสารและถ่่ายทอดคุุณค่่าผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงาน
สู่่�การรัับรู้้�ของสัังคม เป็็นกระบวนการในการนำำ�ผลการ
ประเมิิ น ผลการดำำ�เนิิ น งานไปสื่่�อสารและถ่่ า ยทอดให้้
ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รับั ทราบและเห็็นคุุณค่่าของการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ�� รููปแบบการสื่่�อสารและถ่่ายทอดคุุณค่่าการ
ดำำ�เนิินงาน อาจกระทำำ�ได้้ทั้้�งวิิธีีการประชุุมสััมมนา การจััด
นิิ ท รรศการ การจัั ด เสวนาสื่่�อสารผลการดำำ�เนิิ น งาน
การจััดเวทีีสนทนาระดัับนโยบาย (Policy Dialogue) หรืือ
การสื่่�อสารผ่่านสื่่�อออนไลน์์

1.1) มิิติิด้้านความเชื่่�อมโยงของแผนกัับบริิบท
ทางนโยบายและการพััฒนา
1.2) มิิติิด้้านประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานและ
การบรรลุุเป้้าหมาย
1.3) มิิติิด้้านการเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�และ
จิิตสำำ�นึึกของประชาชนในการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��
1.4) มิิติิด้้านการวางแผนและพััฒนางานโดย
กระบวนการมีีส่่วนร่่วม
1.5) มิิติด้ิ าน
้ กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
และกฎระเบีียบในการดำำ�เนิินงาน
1.6) มิิติด้ิ าน
้ ความคุ้้�มค่่าของการใช้้งบประมาณ

◆

2) ปรัับปรุุงแผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ให้้สอดคล้้อง
กัับบริิบทการเปลี่่�ยนแปลง เป็็นกิิจกรรมในการปรัับปรุุง
แผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ให้้ตอบสนองต่่อบริิบทการ
เปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางด้้านการดำำ�เนิินนโยบายของรััฐ สภาวะทาง
เศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง การมีีส่ว่ นร่่วมและความคาดหวััง
ของสัังคม ระบบแผนและงบประมาณ ความพร้้อมขององค์์กร
รัับผิิดชอบ การสนัับสนุุนของฝ่่ายบริิหารองค์์กร รวมทั้้�ง
การสนัับสนุุนของเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย

1) ทบทวนบทเรีียนการดำำ�เนิินงาน ต้้นแบบความ
สำำ�เร็็จ ปััญหาและข้้อจำำ�กััด เป็็นกิิจกรรมการสัังเคราะห์์
บทเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา (Lessons
Learned) โดยกระบวนการในการสัังเคราะห์์บทเรีียนการ
ดำำ�เนิินงานนั้้�น ควรทำำ�โดยการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง
ในระดัับนโยบายหรืือฝ่่ายบริิหารแผนงาน ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
และฝ่่ายสนัับสนุุน รวมทั้้�งฝ่่ายที่่�เป็็นชุุมชนในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย
การทำำ�งาน บทเรีียนที่่�สัังเคราะห์์ได้้ ควรจำำ�แนกออกเป็็น
มิิติต่ิ า่ ง ๆ เพื่่�อให้้การศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจในการทำำ�งาน
ที่่�ผ่่านมาได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง และสามารถนำำ�บทเรีียนมาใช้้ใน
การทบทวนการทำำ�งานในระยะต่่อไป โดยจำำ�แนกมิิติิของ
บทเรีียนได้้ดัังนี้้�

3) ขยายการดำำ�เนิินงานให้้เชื่่�อมโยงกัันทั้้�งระบบพื้้�นที่่�
เป็็นการพััฒนาแผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ที่่�นำำ�บทเรีียน
ที่่�ดีีและผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรมไปใช้้ในการขยายผล
การดำำ�เนิินงาน (Best Practices) หรืือการสร้้างโครงการ
ต้้นแบบที่่�สามารถขยายผลการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ได้้
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� การเป็็นโครงการต้้นแบบที่่�ดีีนั้้�น ควรพิิจารณาให้้
เกิิดผลกระทบต่่อการให้้บริิการประชาชนอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญสููง
เช่่น การให้้บริิการประชาชนในการเข้้ามาใช้้บริิการจาก
คุุณค่่าของระบบถ้ำำ��ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น โครงการพััฒนา
ความรู้้�และทัักษะพื้้�นฐานให้้กับั เยาวชนในการเป็็นนัักสำำ�รวจถ้ำำ��
อย่่างง่่าย โครงการส่่งเสริิมการเดิินตระเวนไพรและถ้ำำ��
โดยชุุมชนมีีส่ว่ นร่่วม โครงการส่่งเสริิมกิิจกรรมนัันทนาการ
และการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��แบบผจญภััย

3.5 ขั้้�นการทบทวนและปรัับปรุุงแผน
(Review & Revise Phase)

การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
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๔. การเตรีียมความพร้้อมรองรัับการวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��โดยใช้้
พื้้� นที่่�เป็็นฐาน
กระบวนการวางแผนและการจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน เป็็นงานเชิิงกระบวนการที่่�ต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอน และยัังเกี่่�ยวข้้องกัับฝ่่ายบริิหารองค์์กรที่่�กำำ�กัับดููแลทรััพยากรถ้ำำ��และพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��ที่่�ต้้องให้้การสนัับสนุุน
และกำำ�หนดเป็็นนโยบายสำำ�คััญในการจััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือกำำ�กัับการดำำ�เนิินงาน
ให้้เป็็นไปตามหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี ส่่งเสริิมความสมดุุลในการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่� เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ตาม
มาตรการที่่�ควบคุุมดููแล และเป็็นการยกระดัับศัักยภาพขององค์์กรและบุุคลากร ในวางแผนพััฒนางานบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพ บนฐานความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน นอกจากนี้้� ยัังสามารถใช้้แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
สะท้้อนความสำำ�เร็็จ ในการอนุุรักั ษ์์ฟื้น้� ฟููระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�คุ้้�มครอง พื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ��ลำำ�ธารได้้อีกี ทางหนึ่่�งด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ระบบถ้ำำ��ไม่่เพีียงแต่่ให้้คุณ
ุ ค่่าในด้้านการรัักษาสมดุุลของระบบธรรมชาติิ และธรรมชาติิวิทิ ยาเท่่านั้้�น แต่่
ยัังมีีคุณ
ุ ค่่าในการเป็็นพื้้�นที่่�รองรัับ การสร้้างปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ใหม่่ให้้กับั ประชาชน ได้้ตระหนัักถึึงมรดกทางธรรมชาติิ
ของชาติิที่่�ควรค่่าแก่่การอนุุรัักษ์์ และส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ในด้้านนัันทนาการและการท่่องเที่่�ยว ได้้มีีความภาคภููมิิใจใน
สุุนทรีียภาพอัันสวยงามและเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะพื้้�นที่่� และยัังเชื่่�อมโยงถึึงความสััมพัันธ์์ในระบบนิิเวศวิิทยามนุุษย์์ (Human
Ecology) ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบันั ทั้้�งในด้้านโบราณคดีี ประวััติศิ าสตร์์ การตั้้�งถิ่่�นฐานมนุุษย์์ พััฒนาการเกี่่�ยวกัับการดำำ�รงชีีพ
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ และบทบาทของระบบถ้ำำ��กัับการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ในแต่่ละช่่วงกาลเวลา

การสำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูลเพื่ อการวางแผนบริหารจัดการระบบถ้ำ�

5) การจััดการของเสีีย ขยะมููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกูลู
6) ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและสาธารณููปโภค
7) คุุณภาพน้ำำ��ผิิวดิิน น้ำำ��ใต้้ดิิน

การเตรีียมความพร้้อมรองรัับการวางแผนและบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐานนั้้�น เกี่่�ยวข้้องกัับภาคส่่วน
ต่่างๆ หลายด้้าน รวมทั้้�งบทบาทของแต่่ละฝ่่ายต้้องมีี
การเตรีียมการในประเด็็นงานต่่างๆ ดัังนี้้�

4.1.4 กลุ่่�มข้้อมููลด้้านคุุณค่่าต่่อคุุณภาพชีีวิิต

◆

4.1 องค์์กรที่่�มีีบทบาทในการวางแผน
บริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้� นที่่� ต้้องมีี
� วชาญ
การเตรีียมการด้้านบุุคลากรและผู้้เ� ชี่่ย
ในการเข้้าสำำ�รวจและจััดทำำ�ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ระบบถ้ำำ��เพื่่� อนำำ�มาใช้้ในการจััดทำำ�แผน

1) ประชากรและการตั้้�งถิ่่�นฐาน
2) เศรษฐสัังคม ระบบการผลิิต อนามััยและ
การสาธารณสุุข
3) คุุณค่่าทางโบราณคดีี แหล่่งสำำ�คััญทาง
ประวััติิศาสตร์์
4) คุุณค่่าทางทััศนีียภาพ แหล่่งท่่องเที่่�ยวและ
กิิจกรรมนัันทนาการ
5) ชุุดองค์์ความรู้้�และนิิเวศภููมิิปััญญาชุุมชนที่่�
สำำ�คััญ
6) องค์์กรในท้้องถิ่่�น ความสััมพัันธ์์กัับองค์์กร
เครืือข่่าย และการมีีส่่วนร่่วม
7) ระบบวิิ ถีี ชีี วิิ ต ชุุ ม ชนกัั บ การใช้้ ป ระโยชน์์
ทรััพยากรในท้้องถิ่่�น
8) ความมั่่�นคง ปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
ในชุุมชน

ซึ่่�งข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต้้องรวบรวมและสำำ�รวจอย่่างน้้อย
ต้้องครอบคลุุมในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่
4.1.1 กลุ่่�มข้้อมููลด้้านทรััพยากรกายภาพ
1) สภาพภููมิิศาสตร์์ และสภาพภููมิิอากาศ
2) อุุทกวิิทยา อุุทกธรณีีวิิทยา แหล่่งน้ำำ�� และ
น้ำำ��บาดาล
3) ธรณีีวิิทยา ธรณีีสััณฐานและระบบคาสต์์
4) ปฐพีีวิิทยา
5) ความเสี่่�ยงภััยธรรมชาติิ น้ำำ��ป่่าไหลหลาก
ดิินโคลนถล่่ม หลุุมยุุบ
4.1.2 กลุ่่�มข้้อมููลด้้านทรััพยากรชีีวภาพ
1) นิิเวศวิิทยาป่่าไม้้ และความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ
2) นิิเวศวิิทยาสััตว์์ป่่า
3) นิิเวศวิิทยาทางน้ำำ��
4.1.3 กลุ่่�มข้้อมููลด้้านคุุณค่่าการใช้้ประโยชน์์
ของมนุุษย์์
1) การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
2) ระบบระบายน้ำำ��ของพื้้�นที่่�
3) โครงข่่ายคมนาคมและการสััญจร
4) การใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรน้ำำ��ของชุุมชน
การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

◆

� วข้้องกัับการวางแผน
4.2 องค์์กรที่่เ� กี่่ย
ต้้ อ งมีีระบบการประเมิิ น สถานภาพของ
ระบบถ้ำำ�� (Caves System Assessment)

โดยเป็็นการประเมิินสถานภาพของระบบทรััพยากรที่่�ได้้
มีีการรวบรวม สำำ�รวจและศึึกษา พร้้อมทั้้�งประเมิินสถานภาพ
และศัักยภาพของระบบถ้ำำ��เพื่่�อใช้้ในการกำำ�หนดนิิเวศบริิการ
ของระบบถ้ำำ�� รวมทั้้�งประเมิินความล่่อแหลมเปราะบางของ
พื้้�นที่่�จากปััจจััยแวดล้้อมต่่างๆ ดัังนั้้�น ผู้้�วางแผนควรคำำ�นึึงถึึง
ในการนำำ�มาใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการจััดทำำ�แผน ซึ่่ง� ระบบถ้ำำ��
บางแห่่งอาจพััฒนาให้้เป็็นระบบถ้ำำ��สำำ�หรัับการศึึกษาวิิจััย
เพื่่�อค้้นหาองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ ระบบถ้ำำ��สำำ�หรัับการควบคุุม
ความเสี่่�ยงต่่อภััยธรรมชาติิ ระบบถ้ำำ��สำำ�หรัับแหล่่งโบราณคดีี
ระบบถ้ำำ��สำำ�หรัับกิิจกรรมทางศาสนา ระบบถ้ำำ��สำำ�หรัับการ
ท่่องเที่่�ยวแบบผจญภััย ระบบถ้ำำ��ที่่�ให้้คุณ
ุ ค่่าด้้านสุุนทรีียภาพ
และความงาม อย่่างไรก็็ตาม การประเมิินสถานภาพของ
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ระบบถ้ำำ�� จะช่่วยให้้ผู้้�วางแผนกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและ
อนุุรักั ษ์์ทรััพยากรถ้ำำ��ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ลดความเสี่่�ยงจากปััจจััย
แวดล้้อมต่่างๆ ได้้อีีกทางหนึ่่�ง

◆

4.3 มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�องค์์กร
ด้้านการวางแผนระดัับนโยบายต้้องพัั ฒนา
หลัักสููตรการเสริิมสร้้างความพร้้อมให้้กัับ
� วข้้องเพื่่� อให้้มีีความรู้้�
บุุคลากรในองค์์กรที่่เ� กี่่ย
ความเข้้าใจในการจััดกระบวนการวางแผน
บริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้� นที่่�

ทั้้�งในด้้านความรู้้�ด้้านถ้ำำ��วิิทยา ทัักษะในงานสำำ�รวจถ้ำำ��
และทรััพยากรถ้ำำ�� รวมถึึงเทคนิิควิิธีีในการรวบรวมและ
สำำ�รวจข้้อมููลด้้านต่่างๆ เพื่่�อการจััดทำำ�แผน และควรได้้
พััฒนาความพร้้อมของบุุคลากรในด้้านนี้้� ทั้้�งในระดัับองค์์กร
รัับผิิดชอบหลััก และองค์์กรในระดัับพื้้�นที่่� รวมทั้้�งองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

◆

4.4 งานอนุุรัก
ั ษ์์ระบบถ้ำำ��ระดัับพื้้� นที่่� เป็็น
� อ
งานที่่ต้
้ งอาศััยเครืือข่่ายการมีีส่่วนร่่วมของ
คนในท้้องถิ่่�นเป็็นฐานในการทำำ�งาน

ดัังนั้้�น จึึงควรประสานความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายใน
ท้้องถิ่่�น เพื่่�อสำำ�รวจความพร้้อมของกลไกในพื้้�นที่่�เพื่่�อรองรัับ
การอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ�� รวมทั้้�งการเตรีียมการจััดตั้้�งเครืือข่่าย
อาสาสมััครอนุุรักั ษ์์ระบบถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นการสร้้างเครืือข่่าย
ทางสัังคมในการดููแลและใช้้ประโยชน์์ตามหลัักการอนุุรักั ษ์์
และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การยกระดัับความพร้้อมด้้านบทบาท
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�ต้้องเข้้ามามีีส่่วนสำำ�คััญ
ในการรัับรู้้� และเห็็นคุุณค่่าความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์
ระบบถ้ำำ�� เพื่่�อที่่�จะได้้วางแผนพััฒนาระบบถ้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ให้้เอื้้�อต่่อการเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในท้้องถิ่่�น เยาวชน รวมทั้้�ง
กลุ่่�มผู้้�ใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรจากระบบถ้ำำ�� และยัังมีีส่่วน
ในการกำำ�หนดแผนงาน โครงการ หรืือกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ การอนุุ รัั ก ษ์์ ร ะบบถ้ำำ��บรรจุุ ไ ว้้ ใ นแผนพัั ฒ นาท้้ อ งถิ่่�น
เพื่่�อเป็็นการสะท้้อนถึึงความรัับผิิดชอบต่่อการดููแลและบำำ�รุุง
รัักษาระบบถ้ำำ��แบบร่่วมมืือกััน
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◆

4.5 การกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานใน
กระบวนการวางแผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��

เป็็นประเด็็นที่่�สำำ�คััญยิ่่�ง เนื่่�องจากระบบถ้ำำ��มีีความ
ซัับซ้้อนด้้านลัักษณะทางภููมิกิ ายภาพ กระบวนการเกิิดถ้ำำ��และ
สภาพทางนิิเวศ รวมทั้้�งกระบวนการทำำ�งานตามธรรมชาติิ
ของระบบถ้ำำ��ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นใต้้พื้้�นพิิภพหรืือชั้้�นบาดาล ซึ่่�ง
นัักวางแผนอาจไม่่สามารถมองเห็็นและคาดการณ์์ปรากฏการณ์์
ได้้โดยตรง ดัังนั้้�น ในกระบวนการวางแผนจึึงต้้องใช้้
องค์์ความรู้้�ของนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ
มาร่่วมสนัับสนุุนกระบวนการทำำ�งานเพื่่�อให้้ได้้แผนงาน
อนุุรัักษ์์และการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทของแต่่ละ
พื้้�นที่่� อีีกทั้้�งการจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��มีีลัักษณะ
ของการคาบเกี่่�ยวประเด็็นการพััฒนาทั้้�งในด้้านนิิเวศวิิทยา
การอนุุ รัั ก ษ์์ การใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นด้้ า นนัั น ทนาการและ
การเรีียนรู้้� การวางผัังพััฒนาพื้้�นที่่� การวางโครงสร้้างและ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การเตรีียม
ความพร้้อมสำำ�หรัับการตอบโต้้เหตุุฉุุกเฉิินและภััยพิิบััติิ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งการบริิหารจััดการ ดัังนั้้�นจึึงควรบููรณาการ
การทำำ�งานให้้ครอบคลุุมทุุกมิิติิการพััฒนา และกำำ�หนด
กลยุุทธ์์ แผนงาน โครงการที่่�ต้้องดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม
หลัักวิิชาการ มีีความรอบคอบและยึึดถืือการมีีส่่วนร่่วม
ในกระบวนการวางแผนและตััดสิินใจที่่�ดีี
อย่่างไรก็็ตาม ระบบการวางกลยุุทธ์์ในการวางแผน
และบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน อย่่างน้้อย
ควรประกอบด้้วยกลยุุทธ์์สำำ�คััญดัังนี้้�
1) กลยุุทธ์์ด้้านปกป้้อง คุ้้�มครองระบบนิิเวศและ
พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญสููง
2) กลยุุทธ์์ด้าน
้ การบููรณะฟื้้นฟู
� รู ะบบพื้้นที่
� ธ�่ รรมชาติิ
เพื่่�อรัักษาคุุณค่่าและภููมิิทััศน์์ของระบบถ้ำำ��
3) กลยุุทธ์์ด้าน
้ การวางแผนการใช้้ประโยชน์์รองรัับ
เขตการจััดการตามศัักยภาพการพััฒนา
4) กลยุุทธ์์ด้้านการจััดหาและพััฒนาสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกเพื่่�อการให้้บริิการผู้้�มาเยืือน

การวางแผนบริหารจัดการระบบถ้ำ�ยึดหลักการพั ฒนาอย่าง
เป็นองค์รวม

5) กลยุุทธ์์ด้้านการสื่่�อความหมายคุุณค่่าระบบถ้ำำ��
และจััดกิิจกรรมนัันทนาการ
6) กลยุุทธ์์ด้้านการเสริิมสร้้างจิิตสำ�ำ นึึกและการมีี
ส่่วนร่่วมเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ระบบถ้ำำ��
7) กลยุุทธ์์ ด้้ าน การเตรีี ยม ความพร้้ อ มในการ
ปฏิิบััติิการตอบโต้้เหตุุฉุุกเฉิินและภััยจากถ้ำำ��
8) กลยุุทธ์์ด้าน
้ การสร้้างหุ้้�นส่่วนการบริิหารจััดการ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
๕. สรุุป
การวางแผนเป็็นเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์ ประเมิิน
และกำำ�หนดความต้้องการในการดำำ�เนิินงานที่่�จะกระทำำ�ใน
อนาคต โดยการวางแผนเป็็นงานเชิิงกระบวนการ ต้้อง
ดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ ดัังนั้้�น การวางแผนจึึงมีีคุณ
ุ ค่่าในการด้้าน
เป็็นเครื่่�องมืือสนัับสนุุนการตััดสิินใจของฝ่่ายที่่�ต้้องกำำ�หนด
การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ้ำ�โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เรียนรู้ระบบถ้ำ�อย่างมีคุณค่าเพื่ อพั ฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและฝ่่ายที่่�ต้้องนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิ นอกจากนี้้�
การวางแผนที่่�ดีียังั ช่่วยในการจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อการทำำ�งาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด ลดต้้นทุุน
ในการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดจากการใช้้ทรััพยากรซ้ำำ��ซ้้อนและ
ไม่่คุ้้�มค่่าหรืือนำำ�ไปใช้้ในการดำำ�เนิินงานที่่�ไม่่บัังเกิิดผลลััพธ์์
ที่่�เป็็นที่่�พอใจ และการวางแผนยัังเป็็นการสร้้างแนวทาง
ในการปฏิิบััติิการระดัับพื้้�นที่่�ให้้สอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์
ของกลยุุทธ์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้แต่่ต้้น
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แผนบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� เป็็นผลผลิิตที่่�เกิิดขึ้้�น
จากกระบวนการวางแผน แผนบริิหารจััดการที่่�ดีีย่อ่ มมาจาก
การวางแผนที่่�คำำ�นึึงถึึงปััจจััยแวดล้้อมรอบด้้าน มีีสาระสำำ�คััญ
เชื่่�อมโยงกัันอย่่างเป็็นห่่วงโซ่่คุุณค่่าการพััฒนา ตั้้�งแต่่
การทบทวนการดำำ�เนิินงาน การสำำ�รวจข้้อมููลพื้้�นฐานของ
ระบบถ้ำำ�� และประเมิินสภาพแวดล้้อมด้้านต่่าง ๆ การกำำ�หนด
สถานภาพการพััฒนาระบบถ้ำำ��ที่่�เป็็นไปตามศัักยภาพของพื้้�นที่่�
และทรััพยากร การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ เป้้าประสงค์์ พัันธกิิจ
ตััวชี้้�วััด ตลอดจนการสร้้างรายละเอีียดของการดำำ�เนิินงาน
ตั้้�งแต่่กลยุุทธ์์ แผนงาน โครงการเพื่่�อให้้การนำำ�แผนไปปฏิิบัติั ิ
ได้้อย่่างเหมาะสมและตอบสนองต่่อผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งในเชิิงเป้้าหมายของงานและคุุณภาพของงาน

ผู้้�วางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��โดยใช้้พื้้�นที่่�
เป็็นฐาน ต้้องมีีความสนใจในการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาระบบถ้ำำ��
เนื่่�องจากเป็็นภารกิิจที่่�มีีความละเอีียดและใช้้ความรอบคอบสููง
ดัังนั้้�น การวางแผนและการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินงาน
ต้้องกระทำำ�บนฐานความรู้้�ที่่�ถููกต้้องและมีีการปรึึกษาหารืือ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิดิ นอกจากนี้้� การสร้้างเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์
ระบบถ้ำำ��ในระดัับพื้้�นที่่� จะมีีส่่วนช่่วยในการแสวงหาความ
ร่่วมมืือในการทำำ�งานอย่่างสร้้างสรรค์์มากยิ่่�งขึ้้�น อนึ่่�ง
ความสำำ�เร็็จและความมีีประสิิทธิิผลในการบริิหารจััดการ
ระบบถ้ำำ��โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐานยัังขึ้้�นอยู่่�กัับการบริิหารนโยบาย
ขององค์์กรหลััก การอำำ�นวยการทำำ�งาน การให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ข้้อแนะนำำ�ต่่าง ๆ รวมทั้้�งความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจของผู้้�วางแผน
เป็็นสำำ�คััญ
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

หิินปููนกัับศัักยภาพ
ในการพัั ฒนาน้ำำ��ใต้้ดิิน
นายนราเมศวร์์ ธีีระรัังสิิกุุล,
ดร.พล เชาว์์ดำำ�รงค์์,
นางสาวจัันทร์์แรม พุุทธเสม
และนายกฤตภพ อััครวิินทวงศ์์

บทนำำ�
ปัั ญ หาภัั ย แล้้ ง ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในประเทศไทยมีี ผ ลกระทบโดยตรงกัั บ การเกษตรและแหล่่ ง น้ำำ�� ส่่ ง ผล
เสีียหายต่่อกิิจกรรมทางการเกษตร เช่่น พื้้� นดิินขาดความชุ่่�มชื้น
้� พืืชขาดน้ำำ�� พืืชชะงัักการเจริิญเติิบโต
ผลผลิิ ต ที่่� ไ ด้้ มีีคุุณภาพต่ำำ�� รวมถึึ ง ปริิ ม าณลดลง ภัั ย แล้้ ง มัั ก เกิิ ด ในฤดูู ฝ นที่่� มีี ฝ นทิ้้� ง ช่่ ว ง
� ได้้ ๒ ช่่วง ได้้แก่่ ช่่วงฤดููหนาว
เป็็นเวลานาน ส่่วนใหญ่่เกิิดจากฝนแล้้ง และทิ้้�งช่่วง โดยแต่่ละปีีจะเกิิดขึ้้น
ต่่ อ เนื่่� อ งถึึ ง ฤดูู ร้้ อ น ซึ่่� ง จะเริ่่� ม จากครึ่่� ง หลัั ง ของเดืือนตุุลาคมเป็็ น ต้้ น ไป บริิ เ วณประเทศไทย
ตอนบน (ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และภาคตะวัันออก) จะมีีปริิมาณฝนลดลง
เป็็นลำำ�ดัับ ยกเว้้นภาคใต้้ จนกว่่าจะย่่างเข้้าสู่่�ฤดููฝนในช่่วงกลางเดืือนพฤษภาคมของปีีถััดไป
ซึ่่� งภัั ยแล้้ งลัั กษณะนี้้� จะเกิิ ดขึ้้� นเป็็ นประจำำ�ทุุกปีี และมีีแนวโน้้ มที่่� จะทวีีความรุุนแรงขึ้้� นเป็็ นลำำ�ดัับ
ส่่ ว นภัั ย แล้้ ง อีีกช่่ ว งหนึ่่� ง มัั ก เกิิ ด ขึ้้� น ในช่่ ว งกลางฤดูู ฝ นคืือ ประมาณปลายเดืือนมิิ ถุุ นายน
ถึึงกรกฎาคม จะมีีฝนทิ้้�งช่่วงซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นเฉพาะท้้องถิ่่�นหรืือบางบริิเวณ แต่่บางครั้้�งก็็อาจ
ครอบคลุุมพื้้� นที่่�กว้้างเกืือบทั่่�วประเทศไทย ปััญหาภััยแล้้งส่่งผลกระทบต่่อภาวะขาดแคลนน้ำำ��สะอาด
เพื่่� อการบริิโภคและอุุปโภค ขาดแคลนน้ำำ��เพื่่� อการเกษตร ซึ่่�งยัังคงเป็็นอาชีีพของประชากรส่่วนใหญ่่
ที่่�อาศััยอยู่่�ในชนบท จากข้้อมููลของกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยปรากฏว่่า ในประเทศไทย
มีีปััญหาภััยแล้้งซ้ำำ��ซากที่่� ๑๔ จัังหวััด โดยเป็็นพื้้� นที่่�ภาคเหนืือ ๔ จัังหวััด ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
๖ จัังหวััด ภาคตะวัันออก ๑ จัังหวััด ภาคกลาง ๒ จัังหวััด และภาคตะวัันตก ๑ จัังหวััด ดัังนั้้�น
จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการแก้้ไข หรืือป้้องกัันปััญหาภััยแล้้งที่่�เกิิดขึ้้�นหรืืออาจจะเกิิดขึ้้�น พร้้อมทั้้�ง
หามาตรการและเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมในการนำำ�พื้้� นที่่�ภััยแล้้งมาใช้้ประโยชน์์ให้้มากขึ้้�น การจััดการ
พื้้� นที่่�เกษตรเสี่่�ยงภััยแล้้ง เป็็นแนวคิิดและวิิธีีปฏิิบััติิในการลดโอกาสที่่�จะได้้รัับผลกระทบทางลบ
จากภััยแล้้ง โดยการบริิหารจััดการปััจจััยที่่�เป็็นสาเหตุุและผลกระทบของภััยแล้้ง

ในปีี ๒๕๕๙ คณะทำำ�งานขัับเคลื่่�อนและปฏิิรููปทรััพยากรน้ำำ�� ทรััพยากรธรณีีและภััยพิิ บััติิ (คขป.นธภ.)
มีีข้้ อสั่่� งการให้้ กรมทรัั พยากรธรณีีศึึกษาวิิ ธีีการ องค์์ ความรู้้� กรณีีนำำ�น้ำำ��จากโพรงหิิ นปูู นใต้้ ดิินมาใช้้
� ะนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ในโพรงใต้้ดิน
เป็็นน้ำำ��ต้น
้ ทุุนสำำ�รอง เพื่่� อเป็็นการเตรีียมข้้อมููลพื้้� นฐานที่่จ
ิ
กรมทรััพยากรธรณีีจึึงมีีแนวคิิดเพิ่่� มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน ที่่�จะใช้้ทำำ�การเกษตรในช่่วงฤดููแล้้ง หรืือกัักเก็็บ
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�มากเกิินไปในหน้้าฝน แนวทางนี้้�จึึงนำำ�ไปสู่่�โครงการด้้านธรณีีวิิทยาเพื่่� อหาพื้้� นที่่�ศัักยภาพ
� ้นทุุนต่่อไป และนำำ�ไปสู่่�เรื่่�องราวของหิินปููนกัับศัักยภาพ
โพรงให้้น้ำ�ำ� ในหิินปููนเพื่่� อเป็็นข้้อมููลฐานในการหาน้ำำ�ต้
ในการพัั ฒนาน้ำำ��ใต้้ดิิน

หินปูนแหล่งกำ�เนิดโพรงถ้ำ�
หิินปููนในประเทศไทยมีีการกระจายตััวอยู่่�เกืือบทั่่�ว
ประเทศ (รููปที่่� 1-1) ธรณีีสััณฐานวิิทยาของหิินปููนใน
ประเทศไทยพบว่่ามีีลัักษณะเป็็นแนวเทืือกเขาสููง แสดง
ลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์ มีีการวางตััวส่่วนใหญ่่อยู่่�
ในแนวเหนืือใต้้ โดยมีีระดัับความสููงจากระดัับน้ำำ��ทะเล
ที่่� แ ตกต่่างกัั น หิิ น ปูู น ในประเทศไทยแบ่่งตามยุุ ค ของ
การเกิิดได้้หลายยุุค เช่่น หิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน หิินปููน
ยุุคเพอร์์เมีียน หิินปููนยุุคไทรแอสซิิก หิินแต่่ละยุุคมีีสมบััติิ
ด้้านฟิิสิิกส์์ เคมีี ตลอดจนโครงสร้้างแตกต่่างกัันไป หิินปููน
เป็็นหิินที่่�มีสมบั
ี ติั เิ หมาะสมเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��บาดาลดีีกว่่า
หิินแข็็งชนิิดอื่่น� ๆ ทั้้�งนี้้�เพราะหิินปููนมีีโครงสร้้างที่่�พิเิ ศษกว่่า
คืือ เนื้้�อหิินประกอบด้้วยแคลเซีียมคาร์์บอเนต (CaCO3)
ซึ่่�งละลายน้ำำ�� ได้้ง่่าย เกิิดเป็็นโพรงถ้ำำ��หรืือธารน้ำำ�� ใต้้ดิิน
บางพื้้�นที่่�มีีรอยแตกหรืือรอยเลื่่�อนเป็็นจำำ�นวนมาก และ
มีีการแผ่่กระจายตััวเป็็นบริิเวณกว้้าง หิินปููนทั้้�ง 3 ยุุคดัังกล่่าว
หิินปููนยุุคเพอร์์เมีียนจััดว่่าเป็็นหิินปููนที่่�มีถ้ำี ำ�� โพรง ที่่�มีน้ำี ��กั
ำ กั เก็็บ
อยู่่�มากกว่่าหิินปููนยุุคอื่่�น จึึงเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��บาดาลที่่�ดีี

หินปูนกับศักยภาพในการพั ฒนาน้ำ�ใต้ดิน

ศักยภาพโพรงใต้ดน
ิ ของหินปูน
หิินปููนมีีสมบััติิเหมาะสมเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��บาดาล
ได้้ดีี เพราะเนื้้�อหิินประกอบด้้วยแคลเซีียมคาร์์บอเนต
ซึ่่�งละลายน้ำำ��ได้้ง่่าย เกิิดเป็็นโพรง ถ้ำำ�� หรืือธารน้ำำ��ใต้้ดิิน
จากลัักษณะดัังกล่่าว หิินปููนใต้้ผิวิ ดิินจึึงสามารถใช้้เป็็นแหล่่ง
กัักเก็็บน้ำำ��ใต้้ดินิ อย่่างดีี กรมทรััพยากรธรณีีได้้จัดั ทำำ�โครงการ
นำำ�ร่่องเพื่่�อการสำำ�รวจโพรงน้ำำ��ใต้้ดิินในพื้้�นที่่�หิินปููน ซึ่่�งเป็็น
กระบวนการยุุทธศาสตร์์เชิิงนโยบายและมาตรการที่่�มีคี วาม
เหมาะสมกัับสภาพธรณีีวิิทยา ธรณีีวิิทยาโครงสร้้างของ
ประเทศไทย เพื่่�อให้้ทุกุ ท้้องถิ่่�นที่่�ประสบปััญหาการขาดแคลน
น้ำำ��และภััยแล้้ง สามารถจััดการให้้มีน้ำี �ำ� ใช้้อย่่างพอเพีียงทั่่�วถึึง
ตามศัักยภาพของแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ�ที่่
� �อยู่่�ในโพรงใต้้ดิิน และ
นำำ�ข้้อมููลที่่�สำำ�รวจได้้ของโครงการมาใช้้ประเมิินศัักยภาพ
ของแหล่่งน้ำำ�� ในโพรงใต้้ดิิน เพื่่�อใช้้ในการจััดการแหล่่งน้ำำ��
ในโพรงใต้้ดินิ ของประเทศไทยในอนาคต อัันเป็็นการบริิหาร
จััดการอย่่างยั่่�งยืืน
กรมทรััพยากรธรณีีได้้จััดตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อศึึกษา
วิิจััยขึ้้�น และได้้เลืือกพื้้�นที่่�ในจัังหวััดสระบุุรีี และลพบุุรีี ซึ่่�ง
มีีโครงสร้้างทางธรณีีวิิทยาที่่�มีีหิินปููนรองรัับและเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากภััยแล้้ง โดยเฉพาะในปีี พ.ศ. 2558
มาเป็็นพื้้�นที่่�ศึึกษาวิิจััยโดยมีีวััตถุุประสงค์์ดัังต่่อไปนี้้�
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รููปที่่� 1-1
การแผ่่กระจายตััวของหิินปููนในประเทศไทย (ข้้อมููล: กรมทรััพยากรธรณีี, 2564)

ข้้อมููลของกรมทรััพยากรธรณีี (2550) ระบุุว่่า ประเทศไทยมีีหินิ ปููนแผ่ก่ ระจายตััวโดยทั่่�วไปคิิดเป็็นพื้้�นที่่�รวม 29,394
ตารางกิิโลเมตร จากพื้้�นที่่�ประเทศ 513,120 ตารางกิิโลเมตร หรืือคิิดเป็็นพื้้�นที่่�หิินปููนร้้อยละ 5.72

1. เพื่่อ� ศึึกษา วิิจัยั วิิธีกี ารสำำ�รวจพื้้�นที่่โ� พรงใต้้ดินิ ให้้
มีีความเหมาะสมกัับพื้้�นที่่หิ� ินปููนในประเทศไทย
2. เพื่่อ� วางแผนการบริิหารจััดการโพรงใต้้ดินิ ตลอดจน
เป็็นฐานข้้อมููลเพื่่�อการบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่�ของน้ำำ��ใน
โพรงใต้้ดิินของประเทศไทย
3. เพื่่�อศึึกษา วิิเคราะห์์ วิิจััย จััดทำำ�รายละเอีียด
ข้้อมููลทางธรณีีวิิทยาครอบคลุุมพื้้�นที่่�แหล่่งโพรงใต้้ดิิน
ผลงานที่ศึกษามาก่อน
ผลการสำำ�รวจศึึกษาและวิิจััยที่่�เคยทำำ�มาก่่อนด้้านการ
ประเมิินศัักยภาพในบริิเวณพื้้�นที่่�สำำ�รวจและใกล้้เคีียงที่่�มีกี าร
ตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ มีีดัังนี้้�
บริิษััทวอเตอร์์ รีีซอร์์ซ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (2557)
ได้้ศึกึ ษาและสำำ�รวจในโครงการประเมิินศัักยภาพและบริิหาร
จััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาลในกลุ่่�มหิินสระบุุรีีและพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ลัักษณะโครงสร้้างทางธรณีีวิิทยาที่่�ซัับซ้้อน ภายใต้้งานของ
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล คลอบคลุุมในพื้้�นที่่�บางส่่วนของ
จัังหวััดลพบุุรีี จัังหวััดสระบุุรีี และจัังหวััดนครราชสีีมา คลุุม
พื้้�นที่่�ประมาณ 6,000 ตารางกิิโลเมตร
ผลการศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลในพื้้�นที่่�ลพบุุรีีพบว่่า
หิินปููนในพื้้�นที่่�ลพบุุรีมีี ลัี กั ษณะเป็็นพื้้�นที่่�แบบคาสต์์ กล่่าวคืือ
มีีหลุุมยุุบ ลำำ�ธารจม ถ้ำำ�� /โพรง น้ำำ��พุุ น้ำำ��ซัับ ทะเลสาบคาสต์์
และที่่�ราบขนาดใหญ่่ โดยพบว่่า หิินปููนในพื้้�นที่่�ศึึกษา
มีีรููปแบบเป็็นที่่�ราบขนาดใหญ่่เรีียกว่่า Polje มีีลำำ�ธารจม
และมีีเขาหิินปููนซึ่่ง� มีีการแตกแบบคอลััมนาร์์ คืือ มีีรอยแตก
ในแนวนอน และมีี ค วามสูู ง แตกต่่างกัั น มาก บางลูู ก
สููงมากกว่่า 2 เมตร แต่่โดยเฉลี่่�ยสููง 0.5 - 1.00 เมตร
พบหลุุมยุบุ ถ้ำำ��/โพรงที่่�อยู่่�ในภููเขาหิินปููน โดยเฉลี่่�ยถ้ำำ��/โพรง
จะอยู่่�เหนืือระดัับผิิวดิินที่่�เป็็นที่่�ราบบริิเวณเชิิงเขาประมาณ
5 - 20 เมตร เป็็ น ถ้ำำ��ล อยไม่่มีี น้ำ�กั
ำ� ั ก เก็็ บ พบน้ำำ�พุ
� ุ
บ่่อน้ำำ��เดืือดที่่�บ้้านน้ำำ��สุุด อำำ�เภอท่่าหลวง น้ำำ��พุุแห่่งนี้้�มีีอััตรา

หินปูนกับศักยภาพในการพั ฒนาน้ำ�ใต้ดิน

การไหลประมาณ 250 ลบ.ม./ชม. และพบน้ำำ�ซั
� บั หลายพื้้�นที่่�
พบทะเลสาบคาสต์์ พบลำำ�ธารจมซึ่่�งเป็็นจุุดที่่�แหล่่งน้ำำ�� จาก
ผิิวดิินไหลเติิมลงสู่่�ถ้ำ�หรื
ำ� อื โพรง หรืือระบบธารน้ำำ�� ใต้้ดินิ และ
ถืือเป็็นรููปลัักษณ์์ทางกายภาพของคาสต์์ที่่�สำำ�คััญแบบหนึ่่�ง
ที่่�สามารถนำำ�มาเป็็นจุุดตั้้�งต้้นการสำำ�รวจหาโพรงน้ำำ��ใต้้ดิิน
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อหาพื้้�นที่่�ศัักยภาพโพรงน้ำำ��ใน
หิินปููนมีีขั้้�นตอน คืือ
1. รวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลน้ำำ��ในโพรง
หิินปููนด้้วยวิิธีีการสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ พร้้อมกำำ�หนด
พื้้�นที่่เ� ป้้าหมาย บริิเวณพื้้�นที่่อำ� ำ�เภอชััยบาดาล จัังหวััดลพบุุรีี
2.	สำำ�รวจธรณีีวิิทยาในพื้้�นที่่� ระวางบ้้านหนองใหญ่่
5239 II
3.	สำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ภาคพื้้�นดิินเพื่่�อหาโพรงที่่�อยู่่�
ใต้้ดิิน ชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดิิน เพื่่�อการวางแผนในการจััดทำำ�ข้้อมููล
นำำ�ร่อ่ งบ้้านป่่าสััก บ้้านซัับเค้้าแมว และบ้้านวัังอ่่าง อำำ�เภอ
ชััยบาดาล จัังหวััดลพบุุรีี
พื้ นที่ศักยภาพโพรงน้ำ�ในหินปูน
กรมทรัั พ ยากรธรณีี (2559) โดย ดร.ศศิิ วิิ มล
นววิิธไพสิิฐ และคณะทำำ�งาน ได้้ทำำ�การศึึกษาศัักยภาพโพรงน้ำำ��
ในหิินปููนด้้วยระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์โดยข้้อมููลที่่�ใช้้ใน
การวิิเคราะห์์ ประกอบด้้วย
1) หิินปููน คััดเลืือกหิินปููนตามยุุคที่่�มีีหิินปููนเนื้้�อแน่่น
ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็นแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��บาดาล คืือ
ยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิก ไม่่ใช่่
หิินปููนยุุคจููแรสซิิก เพราะส่่วนใหญ่่พบเป็็นชั้้�นแทรกสลัับ
ในหิินดิินดานและหิินทราย
2) ธรณีีวิิทยาโครงสร้้าง ได้้แก่่ รอยแตก และ
รอยเลื่่�อนที่่�มีีทั้้�งขนาดเล็็กใหญ่่ (รููปที่่� 1-2, ซ้้าย)
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� าก (ข้้อมููลจากกรมพัั ฒนาที่่�ดิิน)
แผนที่่� 1-3 แผนที่่�ภััยแล้้งซ้ำำ�ซ

3) พื้้�นที่่�ศัักยภาพการให้้ปริิมาณน้ำำ��บาดาล ข้้อมููล
จากกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล แบ่่งได้้ 6 กลุ่่�ม คืือ (รููปที่่�
1-2, ขวา)
i. กลุ่่มที่่
� � 1 มีีปริมิ าณน้ำำ�� บาดาล 10 - 20 ลบ.ม./ชม.
ii. กลุ่่�มที่่� 2 มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาล 2 - 10 ลบ.ม./ชม.
iii. กลุ่่�มที่่� 3 มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาล 5 - 10 ลบ.ม./ชม.
iv. กลุ่่�มที่่� 4 มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาล <2 ลบ.ม./ชม.
v. กลุ่่�มที่่� 5 มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาล <5 ลบ.ม./ชม.
vi. กลุ่่�มที่่� 6 มีีปริิมาณน้ำำ��บาดาล >20 ลบ.ม./ชม.

ผลการดำ�เนินงาน 
การศึึกษาใช้้การซ้้อนทัับข้้อมููลทั้้�ง 4 ด้้านโดยระบบ
สารสนเทศดัังกล่่าวข้้างต้้น รวมทั้้�งการสำำ�รวจธรณีีวิิทยา
และธรณีีฟิสิิ ิกส์์ ได้้ผลการศึึกษาดัังนี้้�
1) ผลวิิเคราะห์์โดยระบบสารสนเทศจากข้้อมููลที่่�
กล่่าวมา ระดัับโอกาสที่่น่� า่ จะพบน้ำำ�� ในโพรงหิินปููนจััดเป็็น
5 ระดัับ คืือ
1. ระดัั บ ต่ำำ�ม
� าก หิิ น ปูู น มีี ค วามหนาแน่่นของ
รอยแตกร้้าวของชั้้น� หิินต่ำำ��มาก, yield น้้อยกว่่า 2 ลบ.ม./ชม.
2. ระดัับต่ำำ�� หิินปููนมีีความหนาแน่่นของรอยแตกร้้าว
ของชั้้�นหิินต่ำำ��, yield น้้อยกว่่า 5 ลบ.ม./ชม.

4) พื้้�นที่่�ภััยแล้้งซ้ำำ�ซ
� าก ข้้อมููลจากกรมพััฒนาที่่�ดิิน
แบ่่งได้้ 3 ระดัับคืือ (รููปที่่� 1-3)

3. ระดัับปานกลาง หิินปููนมีีความหนาแน่่นของ
รอยแตกร้้าวของชั้้น� หิินปานกลาง, yield 2 - 10 ลบ.ม./ชม.

i. พื้้�นที่่�ภััยแล้้งซ้ำำ��ซากระดัับที่่� 1 มีีภััยแล้้งน้้อยกว่่า
3 ครั้้�งในรอบ 10 ปีี

4. ระดัับสููง หิินปููนมีีความหนาแน่่นของรอยแตกร้้าว
ของชั้้�นหิินสููง, yield 5 - 10 ลบ.ม./ชม.

ii.	พื้้�นที่่�ภััยแล้้งซ้ำำ�ซ
� ากระดัับที่่� 2 มีีภััยแล้้งน้้อยกว่่า
4 - 5 ครั้้�งในรอบ 10 ปีี

5. ระดัั บ สูู ง มาก หิิ น ปูู น มีี ค วามหนาแน่่นของ
รอยแตกร้้าวของชั้้�นหิินสููง, yield 10 - 20 หรืือมากกว่่า
20 ลบ.ม./ชม.

iii.	พื้้�นที่่�ภััยแล้้งซ้ำำ�ซ
� ากระดัับที่่� 3 มีีภััยแล้้งมากกว่่า
6 ครั้้�งในรอบ 10 ปีี

หินปูนกับศักยภาพในการพั ฒนาน้ำ�ใต้ดิน
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รููปที่่� 1-4 แสดงแผนที่่�ศัักยภาพโพรงน้ำำ�� ของหิินปููน (กรมทรััพยากรธรณีี, 2559)

รููปที่่� 1-5 แสดงแผนที่่�ศัักยภาพโพรงน้ำำ�� ของหิินปููนในพื้้� นที่่�ภัย
ั แล้้ง (กรมทรััพยากรธรณีี, 2559)
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รูปที่ ๑-๖
่ ึกษาระวางบ้านหนองใหญ่ 5239 II (ซ้าย) และแผนทีธ
่ รณีวิทยาในพื้ นทีศ
่ ึกษาและใกล้เคียง (ขวา)
พื้ นทีศ

ซึ่่ง� ได้้แสดงพื้้�นที่่�การกระจายตััวทั้้�งหมดในประเทศไทย
ในแผนที่่�ศักั ยภาพหิินปููน (รููปที่่� 1-4) และผลจากการวิิเคราะห์์
ร่่วมกัับพื้้�นที่่�ภััยแล้้งจะได้้ผลตามที่่�แสดงไว้้ในแผนที่่� (รููปที่่�
1-5) ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปเป็็นข้้อมููลฐานในการไปใช้้ประโยชน์์
ในการช่่วยแก้้ปััญหาภััยแล้้งได้้ในอนาคต
2) ผลการสำำ�รวจธรณีีวิิทยารายละเอีียดและธรณีีวิิทยา
โครงสร้้าง ให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ศัักยภาพโพรงน้ำำ��ใต้้ดิินใน
ระวางบ้้านหนองใหญ่่ (รููปที่่� 1-6, ซ้้าย) พบลัักษณะทาง
ธรณีีวิิทยาของพื้้�นที่่�สำำ�รวจ (รููปที่่� 1-6, ขวา) ส่่วนใหญ่่
เป็็นกลุ่่�มหิินสระบุุรีี ประกอบด้้วยหิินปููนเป็็นส่ว่ นใหญ่่ พบ
หิินทราย และหิินดิินดาน ยุุคเพอร์์เมีียน ทางตอนกลาง
ของพื้้�นที่่สำ� ำ�รวจ และพบกลุ่่�มหิินโคราช (Khorat Group)
ประกอบด้้วยหิินทราย หิินทรายแป้้ง หิินโคลนและหิิน
กรวดมน ยุุคไทรแอสซิิก-จููแรสซิิก ทางด้้านทิิศตะวัันออก
ของพื้้�นที่่�สำำ�รวจ นอกจากนี้้�ยัังพบตะกอนตะพัักลำำ�น้ำ�ำ�

หินปูนกับศักยภาพในการพั ฒนาน้ำ�ใต้ดิน

(Terrace Deposits, Qt) และตะกอนน้ำำ�พั
� ดพ
ั า (Alluvial,
Qa) อายุุยุคค
ุ วอเทอร์์นารีี (Quaternary) ครอบคลุุมพื้้น� ที่่ร� าบ
ในระวางสำำ�รวจด้้วย
3) ผลจากการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์โดยวิิธีีการศึึกษา
ลัักษณะด้้านธรณีีวิิทยาโครงสร้้างใต้้ผิิวดิิน ซึ่่�งเป็็นการ
ศึึกษาขั้น้� รายละเอีียดในพื้้�นที่่� ระวางบ้้านหนองใหญ่่ 5239 II
โดยใช้้วิิธีีทางธรณีีฟิิสิิกส์์ 2 วิิธีี คืือ การสำำ�รวจวััดค่่า
ความต้้านทานไฟฟ้้าแบบหยั่่�งลึึก (Vertical Electrical
Sounding, VES) ใช้้รูปู แบบการวางขั้ว้� แบบชลััมเบอร์์เจร์์
และการสำำ�รวจวััดค่่าความต้้านทานไฟฟ้้าแบบภาพ
ตััดขวาง (Electrical Resistivity Imaging, ERI) ใช้้รูปู แบบ
การวางขั้้�วแบบแวนเนอร์์-ชลััมเบอร์์เจร์์ ทำำ�การสำำ�รวจ
ทั้้�งหมด 5 พื้้�นที่่� คืือ บ้้านป่่าสััก บ้้านซัับเค้้าแมว บ้้านวัังอ่่าง
พื้้�นที่่บ้� า้ นเขาตะแคง และวััดเทพมงคลวนาราม สามารถ
สรุุปได้้คืือ
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่ ๆ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน 

• พื้้�นที่่�บ้า้ นป่่าสััก (นาโสม-หนองยายโต๊๊ะ-ซัับตะเคีียน)
พบหิินปููนรองรัับที่่�ระดัับลึึก ประมาณ 40 เมตร
• พื้้�นที่่�บ้า้ นซัับเค้้าแมว พบหิินปููนระดัับตื้้�นบริิเวณเชิิงเขา
สมโภชน์์ พื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นตะกอนตะพัักน้ำำ��เก่่า
• พื้้�นที่่�บ้า้ นวัังอ่่างพบพื้้�นที่่�ศักั ยภาพโพรงน้ำำ�� ในหิินปููน
ที่่�ระดัับลึึกประมาณ 60 เมตร จากผิิวดิิน
• พื้้�นที่่�บ้้านเขาตะแคงพบพื้้�นที่่�ศัักยภาพโพรงน้ำำ��
ในหิินปููน 2 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ พื้้�นที่่� A บริิเวณไร่่
มัันสำำ�ปะหลััง หน้้าบ่่อเจาะน้ำำ�� เก่่า พบรอยแตก/
โพรงในหิินปููนที่่�ระดัับลึึกประมาณ 50 เมตรจาก
ผิิวดิิน และพื้้�นที่่� B บริิเวณด้้านหน้้าสวนยาง ก่่อนถึึง
วััดเทพมงคลวนารามประมาณ 50 เมตร พบ
รอยแตก/โพรง ในหิินปููนที่่�ระดัับลึึกประมาณ 40
เมตร และ 110 เมตร จากผิิวดิิน
สรุุปประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ศัักยภาพที่่�จะพบโพรงใต้้ดิิน
และโพรงที่่�ให้้น้ำ��จำ
ำ ำ�นวนมากในหลายพื้้�นที่่� (รููปที่่� 1-4) และ
เมื่่�อวิิเคราะห์์ร่่วมกัับพื้้�นที่่�ภัยั แล้้งซ้ำำ�ซ
� ากจะได้้พื้้น� ที่่�แหล่่งน้ำำ��
ต้้นทุุนสำำ�รอง (รููปที่่� 1-5) อีีกในหลาย ๆ พื้้�นที่่� และนอกจากนี้้�
เมื่่�อมีีการศึึกษาด้้านธรณีีฟิสิิ ิกส์์พบว่่า หิินปููนที่่�รองรัับพื้้�นที่่�
สำำ�รวจเป็็นหิินปููนที่่�มีศัี กั ยภาพในการให้้น้ำ��ำ ได้้จริิง โดยพบทั้้�ง
รอยแตก และโพรงใต้้ดินิ ในระดัับความลึึกที่่�สามารถพััฒนา
เป็็นพื้้�นที่่�ต้้นทุุนน้ำำ��ใต้้ดิินได้้

>

1 . โ ค ร ง ก า ร บูู ร ณ า ก า ร ข้้ อ มูู ล
ธรณีีวิิทยากรมทรััพยากรธรณีี และ
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม นายวราวุุ ธ ศิิ ลป อาชา มอบนโยบายให้้
กรมทรััพยากรธรณีีบููรณาการข้้อมููลด้้านธรณีีวิิทยาเพื่่�อแก้้
ปััญหาภััยแล้้ง ปีีงบประมาณ 2563 ร่่วมกัับกรมทรััพยากร
น้ำำ��บาดาล กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กรมทรััพยากรธรณีีและกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลได้้
ทำำ�การประชุุมเพื่่�อหารืือและวางแผนในการจััดทำำ�ความร่่วมมืือ
ระหว่่าง 2 หน่่วยงานเพื่่�อแก้้ปัญห
ั าภััยแล้้งโดยเร่่งด่่วน เพื่่�อ
• แก้้ปััญหาภััยแล้้งและสถานการณ์์ไฟป่่าในพื้้�นที่่�
อุุทยานแห่่งชาติิภููกระดึึงตามนโยบาย รมว.ทส.
โดยทั้้�ง ๒ หน่่วยงานจะร่่วมมืือทางวิิชาการในการ
ศึึกษาปััญหาและแนวทางแก้้ไขในพื้้�นอุุทยานแห่่งชาติิ
ภููกระดึึง กรมทรััพยากรธรณีีได้้ดำำ�เนิินการศึึกษา
ลัักษณะทางธรณีีวิิทยา ลำำ�ดัับชั้้�นหิินของภููกระดึึง
ธรณีีวิิทยาโครงสร้้าง แนวแตก และรอยเลื่่�อนเพื่่�อ
หาพื้้�นที่่�เหมาะสมในการขุุดเจาะน้ำำ��บาดาล
• แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลธรณีีวิิทยา ข้้อมููลหลุุมเจาะทั้้�ง
ประเทศ ด้้านบุุคลากรนัักวิิชาการ ด้้านอุุปกรณ์์
เครื่่�องมืือสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ และงบประมาณจาก
กองทุุนน้ำำ��บาดาล เป็็นต้้น

>

2. ความร่่ วมมืื อ ทางวิิ ช าการด้้ า น
ธรณีีวิท
ิ ยาและทรััพยากรธรณีีระหว่่าง
กรมทรัั พ ยากรธรณีี กัั บ ศูู นย์์ วิิ จัั ย
ธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููนนานาชาติิ
(International Research Center
on Karst: IRCK) สาธารณรััฐประชาชนจีีน

กรมทรััพยากรธรณีีได้้ดำำ�เนิินความร่่วมมืือกัับศููนย์์วิจัิ ยั
ธรณีี วิิ ท ยาเทืื อ กเขาหิิ น ปูู น นานาชาติิ (International
Research Center on Karst: IRCK) สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ภายใต้้องค์์การการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่ง
สหประชาชาติิ หรืือยููเนสโก (UNESCO) ในสัังกััดสถาบััน
ธรณีีศาสตร์์แห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน (China Academy
of Geological Sciences: CAGS) โดยมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ในการประชุุม สััมมนา ร่่วมสำำ�รวจและศึึกษาธรณีีวิทิ ยาในพื้้�นที่่�
ทั้้�งสองประเทศ และแลกเปลี่่�ยนการเยืือนระดัับผู้้�บริิหารและ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการร่่วมกััน 9 ครั้้�ง ดัังนี้้�

1. การประชุุมหารืือระดัับผู้้�บริิหาร ไทย - จีีน ระหว่่าง
กรมทรััพยากรธรณีีกัับ IRCK ครั้้�งที่่� 1/2559 เมื่่�อวัันที่่�
21 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้้องประชุุม ชั้้น� 2 อาคารเพชร
กรมทรััพยากรธรณีี
การประชุุมหารืือประกอบด้้วยผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีี
จำำ�นวน 10 คน โดยมีีนายทศพร นุุชอนงค์์ อธิิบดีีกรม
ทรััพยากรธรณีีในขณะนั้้�น เป็็นประธาน
ผู้้�แทนกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจำำ�นวน 4 คน โดยมีี
นายมหิิปพงศ์์ วรกุุล เป็็นหััวหน้้า และมีีนายอดิิชาติิ สุุรินิ ทร์์คำำ�
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักเลขาธิิการ CCOP เข้้าร่่วมรัับฟัังด้้วย
ผู้้�แทนฝ่่ายจีีนมีี Ms. Luo Qukan รองเลขาธิิการ IRCK
และ Mr. Yang Xiangpeng ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านข้้อมููลระยะไกล
ฝ่่ายจีีนได้้เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการจััดการฝึึกอบรมเชิิง
ปฏิิบััติิการด้้านธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนในบริิเวณอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ�� โขง และการสำำ�รวจ
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลร่่วมกััน
ของประเทศสมาชิิกอาเซีียนให้้ยั่่�งยืืน

รูปที่ ๑-๗
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
การพั ฒนาอย่ า งยั่ง ยื น ในบริ เ วณอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ำ � โขง
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
ซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร
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ที่่�ประชุุมได้้ร่่วมกัันพิิจารณาเรื่่�อง การจััดฝึึกอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการด้้านธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนในบริิเวณอนุุภูมิู ภิ าคลุ่่ม� แม่่น้ำำ�� โขง และการสำำ�รวจ
ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ�� บาดาล
ร่่วมกัันของประเทศสมาชิิกอาเซีียนให้้ยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� มีีกำำ�หนดจะ
จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 14 - 20 สิิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมซิินนาม่่อน เรสซิิเดนซ์์ กรุุงเทพมหานคร และ
หารืือความร่่วมมืือของกรมทรััพยากรธรณีีและ IRCK
ในอนาคต แบ่่งออกเป็็น 2 เรื่่�อง ได้้แก่่

เพื่่�อหารืือโครงการความร่่วมมืือในอนาคต ภายใต้้บัันทึึก
ความเข้้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)
ระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีีกัับ CGS โดยได้้จััดทำำ�บัันทึึก
การประชุุม (Minute of the Meeting) และเห็็นชอบร่่วมกััน
ที่่�จะดำำ�เนิินงานความร่่วมมืือ จำำ�นวน 3 โครงการ ได้้แก่่ (1)
Cooperative Project of Joint Environmental Geological
Survey in Key Areas along Sino - Thai Railway (2)
Cooperative Project of Water Storage Demonstration
in Karst Area of Thailand (3) Cooperative Project of
Planning of Global Geopark/ World Natural Heritage
Application

1) ความร่่วมมืื อ ทางวิิ ช าการด้้ า นการสำำ� รวจ
ธรณีีวิทิ ยาและธรณีีพิบัิ ติั ภัิ ยั ตามแนวเส้้นทางรถไฟ
จีีน - ไทย โดยให้้ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักธรณีีวิิทยา
เป็็นผู้้�ประสานงาน
2) ความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านการสำำ�รวจธรณีีวิทิ ยา
ลัักษณะภููมิปิ ระเทศแบบหิินปููน โดยให้้ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักทรััพยากรธรณีี เขต 3 (ปทุุมธานีี) เป็็น
ผู้้�ประสานงาน
2. การฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการด้้านธรณีีวิิทยา
สิ่่� ง แวดล้้ อ มและการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนในบริิ เ วณ
อนุุภูมิู ภิ าคลุ่่�มแม่่น้ำ��ำ โขง และการสำำ�รวจทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
เพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลร่่วมกัันของประเทศ
สมาชิิกอาเซีียนให้้ยั่่�งยืืน
กรมทรััพยากรธรณีีได้้ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพจััดการฝึึกอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการด้้านธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนในบริิเวณอนุุภูมิู ภิ าคลุ่่ม� แม่่น้ำำ�� โขง และการสำำ�รวจ
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลร่่วมกััน
ของประเทศสมาชิิกอาเซีียนให้้ยั่่ง� ยืืน ระหว่่างวัันที่่� 22 - 28
สิิงหาคม พ.ศ. 2559 (เลื่่�อนวัันจากกำำ�หนดเดิิม) ณ โรงแรม
ซิินนาม่่อน เรสซิิเดนซ์์ กรุุงเทพมหานคร
นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้้มีี
การจััดประชุุมทวิิภาคีีระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีี สถาบััน
ธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููน (IKG) และหน่่วยงาน Institute
of Hydrogeology and Environment Geology (IHEG)

3. การประชุุมหารืือโครงการความร่่วมมืือด้้าน
แหล่่งอนุุรักั ษ์์ทางธรณีีวิิทยา ระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีี
กัับหน่่วยงาน IKG และ IRCK ณ เมืืองกุ้้�ยหลิิน (Guilin)
มณฑลกวางซีี สาธารณรััฐประชาชนจีีน
คณะผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีีเดิินทางไปร่่วมประชุุม
หารืือโครงการความร่่วมมืือด้้านแหล่่งอนุุรักั ษ์์ทางธรณีีวิทิ ยา
กัับสถาบัันธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููน (Institute of Karst
Geology: IKG) และศููนย์์วิิจััยธรณีีวิิทยาเทืือกเขาหิินปููน
นานาชาติิ (International Research Center on Karst:
IRCK) ณ เมืืองกุ้้�ยหลิิน มณฑลกวางซีี สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ระหว่่างวัันที่่� 24 - 27 กัันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่่�งเป็็น
ผลสืืบเนื่่�องจากการประชุุมหารืือเมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม
พ.ศ. 2559 โดยผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีีจำำ�นวน 6 คน
โดยมีีนายทศพร นุุชอนงค์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีีเป็็น
หััวหน้้าคณะ
การประชุุมครั้้�งนี้้�ได้้หารืือถึึงกรอบโครงการความ
ร่่วมมืือและเพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการทำำ�งานร่่วมกััน
ใน 3 โครงการ ได้้แก่่ (1) โครงการการศึึกษาทางธรณีีวิทิ ยา
สิ่่�งแวดล้้อมตามเส้้นทางรถไฟความเร็็วสููง กรุุงเทพฯ นครราชสีีมา (2) โครงการศึึกษาการเก็็บน้ำำ�� ไว้้ในโพรงถ้ำำ��
ในพื้้�นที่่�หิินปููน และ (3) โครงการวางแผนการศึึกษาทาง
ธรณีีวิิทยาเพื่่�อสนัับสนุุนอุุทยานธรณีี จัังหวััดสตููล ให้้เป็็น
อุุทยานธรณีีระดัับโลก

รููปที่่� 1-8
การประชุุมหารืือโครงการความร่่วมมืือด้้านแหล่่งอนุุรัักษ์์ทางธรณีีวิิทยา ระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีีกัับ IKG และ IRCK
ณ เมืืองกุ้้�ยหลิิน (Guilin) มณฑลกวางซีี สาธารณรััฐประชาชนจีีน ระหว่่างวัันที่่� 24 - 27 กัันยายน พ.ศ. 2559
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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รูปที่ ๑-๙
การประชุ มห ารื อ โครงการความร่ ว มมือด้ า นธรณี ศ าสตร์
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ระหว่างวันที่ ๓๐
กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. การประชุุมหารืือโครงการความร่่วมมืือด้้าน
ธรณีีศาสตร์์ในกลุ่่�มประเทศอนุุภูมิู ภิ าคลุ่่�มแม่่น้ำ��ำ โขงระหว่่าง
วัันที่่� 30 กรกฎาคม - 3 สิิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ
เมืืองคุุนหมิิง สาธารณรััฐประชาชนจีีน
คณะผู้้�แทนกรมทรัั พ ยากรธรณีี จำำ� นวน 6 คน
นำำ�โดยนายทศพร นุุชอนงค์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
เดิินทางไปเข้้าร่่วมการประชุุมหารืือโครงการความร่่วมมืือด้้าน
ธรณีีศาสตร์์ในกลุ่่�มประเทศอนุุภูมิู ภิ าคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง ภายใต้้
ความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านธรณีีวิทิ ยาและทรััพยากรธรณีี
ไทย - จีีน ณ เมืืองคุุนหมิิง สาธารณรััฐประชาชนจีีน ระหว่่าง
วัันที่่� 30 กรกฎาคม - 3 สิิงหาคม พ.ศ. 2560 สรุุปประเด็็น
สำำ�คััญของการประชุุม ดัังนี้้�
1) ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมประกอบด้้วยผู้้�แทนประเทศ
กลุ่่� ม อาเซีี ย น ได้้ แ ก่่ กัั มพูู ช า ลาว เมีี ย นมา
ไทย มาเลเซีีย เวีียดนาม และคณะผู้้�แทนจาก
กรมสำำ�รวจธรณีีวิิทยา สาธารณรััฐประชาชนจีีน
(China Geological Survey: CGS) โดย Dr. Xie
Yuan รองผู้้�อำำ�นวยการกรมสำำ�รวจธรณีีวิิทยาของ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ศููนย์์เฉิินตูู (Chengdu
Center, China Geological Survey: CDC - CGS)
เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด

ที่่�ประชุุมรัับทราบแผนงานโครงการความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการด้้านธรณีีวิทิ ยาและทรััพยากรธรณีี จาก
ผู้้�แทนของ CGS ที่่�ประกอบด้้วย 3 โครงการย่่อย ได้้แก่่
(1) โครงการด้้านทรััพยากรแร่่ (2) ด้้านน้ำำ��บาดาล
และ (3) ด้้านธรณีีวิทิ ยาสิ่่ง� แวดล้้อม เห็็นชอบร่่วมกััน
ที่่�จะดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนที่่�ในระดัับภููมิิภาคของ
ทั้้�งสามโครงการ ในมาตราส่่วน 1 : 1,000,000
และประเทศกลุ่่� ม อาเซีี ย นได้้ นำำ� เสนอผลการ
ดำำ�เนิินงานความร่่วมมืือกัับต่่างประเทศของตนเอง
ซึ่่�งที่่�ประชุุมเห็็นชอบในหลัักการที่่�จะเข้้าร่่วมใน
โครงการที่่�นำำ�เสนอโดย CGS เรื่่�อง Cooperative
Project of China - ASEAN Cross - border
Geological Correlation and Map Compilation
2) ได้้มีีการประชุุมหารืือการบริิหารจััดการอุุทยาน
ธรณีี ณ อุุทยานธรณีี Stone Forest National
Park และประชุุมหารืือกัับผู้้�แทนจาก Luoping
Biota National Geopark เกี่่�ยวกัับแหล่่ง Stone
Forest National Park เมืือง Shilin มณฑล
ยููนนาน ที่่�มีคี วามโดดเด่่นของภููมิปิ ระเทศแบบคาสต์์
(Karst) ซึ่่�งได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นอุุทยานธรณีี
ระดัับโลกในปีี ค.ศ. 2004 และเป็็นมรดกโลก โดย
UNESCO ในปีี ค.ศ. 2007 เพื่่�อนำำ�มาเป็็นข้้อมููล
ในการบริิหารจััดการอุุทยานธรณีีสตูลู ประเทศไทย

5. การประชุุมหารืือระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีีกัับ
คณะผู้้�แทน IKG
กรมทรัั พ ยากรธรณีี ไ ด้้ จัั ด การประชุุ มห ารืื อ ความ
ร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านธรณีีวิิทยาและทรััพยากรธรณีี
ไทย - จีีน กัับผู้้�แทน IKG เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 21 กัันยายน
พ.ศ. 2560 ณ กรุุงเทพมหานคร สรุุปประเด็็นสำำ�คััญของ
การประชุุมหารืือได้้ ดัังนี้้�
1) การประชุุมหารืือความร่่วมมืือในครั้้ง� นี้้� มีีนายนิิวัติั ิ
มณีีขัติั ย์ิ ์ รองอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีีเป็็นประธาน
การประชุุม Mr. Zhang Fawang, Executive Deputy
Director ของ IKG ซึ่่ง� เป็็นหััวหน้้าคณะผู้้�แทนฝ่่ายจีีน
ได้้เสนอว่่า เนื่่�องจากการร่่วมสำำ�รวจด้้านธรณีีวิทิ ยา
ธรณีี วิิ ท ยาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และธรณีี พิิ บัั ติิ ภัั ย
ในประเทศไทย ทำำ�ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
Marine Karst ของไทยเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�น
ฝ่่ายจีีนจึึงมีีความประสงค์์จะหารืือเกี่่�ยวกัับโครงการ
Marine Karst แล้้วตามด้้วยการหารืือเกี่่�ยวกัับ
โครงการ China - Thailand Railway ที่่�เคยได้้
หารืือและลงนามข้้อตกลงร่่วมกัันไว้้แล้้ว ว่่าน่่าจะ
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับธรณีีพิิบััติิภััย (Geohazards) และ
การทรุุดตััวของแผ่่นดิิน (Land Subsidence)
2) การหารืือโครงการร่่วมสำำ�รวจ Marine Karst
ในด้้านรายละเอีียดของข้้อตกลง (Agreement) ยัังไม่่
เรีียบร้้อย ฝ่่ายไทยจึึงรัับดำำ�เนิินการ สำำ�หรับั ขอบเขต
ของการศึึกษา Marine Karst ที่่�ฝ่่ายจีีนต้้องการ
ศึึกษาร่่วมกััน มีี 2 ประเด็็นใหญ่่ คืือ (1) การเก็็บ
ข้้อมููล (Collect Data) และ (2) การเปรีียบเทีียบใน
ระดัับภููมิภิ าคเฉพาะแหล่่ง (Specific Site Regional
Compare) เพื่่�อสร้้างแบบจำำ�ลองการพััฒนาในด้้าน
ต่่าง ๆ ซึ่่ง� จีีนจะจััดการประชุุมสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
ในช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน - ธัันวาคม 2560 และ
ขอเชิิญนายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
ด้้านประสานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ เข้้าร่่วม
การประชุุมดัังกล่่าวด้้วย
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3) โครงการ China - Thailand Railway ผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุ ม ฝ่่ า ยไทยและจีี น ร่่วมกัั น พิิ จ ารณาร่่าง
ข้้อตกลง ได้้ข้อ้ สรุุปดังั นี้้� ทั้้�งสองฝ่่ายเห็็นว่่าควรเพิ่่�ม
รายละเอีียดในส่่วนของบทนำำ�ด้้วยว่่า การทำำ�ความ
ร่่วมมืือนี้้�เป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากการลงนามร่่วมกััน
ในบัันทึึกความเข้้าใจเมื่่อ� วัันที่่� 29 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2560
และการลงนามในข้้อตกลงนี้้�จะเป็็นการลงนามใน
ระดัับผู้้�บริิหาร โดยฝ่่ายจีีนจะหาโอกาสที่่�เหมาะสม
ในช่่วงเวลาประชุุม Mining Conference ให้้ฝ่า่ ยไทย
และจีีนได้้มีีโอกาสหารืือกััน หรืืออาจเป็็นการหารืือ
ในการประชุุมอื่่�นซึ่่�งมีีกำำ�หนดจััดขึ้้�น ณ สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน อาทิิ การประชุุม Marine Geology
ที่่�เมืืองชิิงเต่่า
ทั้้�งนี้้� ภายหลัังจากเสร็็จสิ้้น� การประชุุมหารืือ หััวหน้้าคณะ
ของทั้้�งสองฝ่่ายได้้ลงนามร่่วมกัันในบัันทึึกผลการประชุุม
หารืือ (Minutes of the Meeting)

รููปที่่� 1-10
การประชุุมหารืือระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีีกัับ IKG เมื่่�อวัันที่่�
21 กัันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้้องประชุุมกรมทรััพยากรธรณีี
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6. การประชุุมหารืือความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้าน
ธรณีีวิิทยากัับ IKG

7. การประชุุมหารืือความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้าน
ธรณีีพิิบัติั ภัิ ยั และการวางแผนบริิหารจััดการที่่ดิ� นิ บริิเวณ
เทืือกเขาหิินปููน (Karst Topography)

กรมทรััพยากรธรณีีได้้จัดั การประชุุมหารืือความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการด้้านธรณีีวิทิ ยา ธรณีีวิทิ ยาสิ่่�งแวดล้้อม และธรณีี
พิิบััติิภััย ภายใต้้ความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านธรณีีวิิทยา
และทรััพยากรธรณีี ไทย - จีีน ระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีี
กัับผู้้�แทน IRCK หน่่วยงานภายใต้้สัังกััด IKG เมื่่�อวัันที่่�
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้้องประชุุมกรมทรััพยากรธรณีี
เพื่่�อให้้ทั้้ง� สองฝ่่ายได้้นำำ�เสนอความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงาน
และแผนการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน พร้้อมทั้้�งการหารืือเกี่่�ยวกัับ
โครงการ China - Thailand Railway ธรณีีพิิบััติิภััย
(Geohazards) และการทรุุ ด ตัั ว ของแผ่่ น ดิิ น (Land
Subsidence)
รููปที่่� 1-1๑
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยากับ
IKG เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ทรัพยากรธรณี

คณะผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีี จำำ�นวน 6 คน โดยมีี
นายสัั น ต์์ อัั ศ วพัั ช ระ นัั ก ธรณีี วิิ ท ยาชำำ� นาญการพิิ เ ศษ
เป็็นหััวหน้้าคณะ เดิินทางไปเข้้าร่่วมประชุุมหารืือความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการด้้านธรณีี พิิบััติิภััยและการวางแผนบริิหาร
จััดการที่่�ดิินบริิเวณเทืือกเขาหิินปููน (Karst Topography)
ระหว่่างวัันที่่� 13 - 17 สิิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืืองกุ้้�ยหลิิน
สาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยการประชุุมครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการดำำ�เนิินงาน
ตามบัันทึึกความเข้้าใจ (Memorandum of Understanding:
MOU) เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และพััฒนาความร่่วมมืือ
ด้้านการสำำ�รวจธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อมของบุุคลากรทั้้�งสอง
รููปที่่� 1-12
การประชุมหารอ
ื ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีพิบัตภ
ิ ย
ั และ
่ น
การวางแผนบริหารจัดการทีด
ิ บริเวณเทอ
ื กเขาหินปูน (Karst
Topography) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่่วยงาน ทำำ�ให้้เกิิดความชััดเจนและนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั งิ าน
ร่่วมกััน อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ทางวิิชาการ และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล องค์์ความรู้้� และ
เทคโนโลยีีระหว่่างกััน สรุุปผลการประชุุมได้้ดัังนี้้�
1) การประชุุมหารืือกัับผู้้�แทน IKG มีี Prof. Zhang
Fa Wang ผู้้�อำำ�นวยการสถาบััน IKG เป็็นประธาน
ในการประชุุม มีีการนำำ�เสนอโดยผู้้�แทนทั้้�งสองฝ่่าย
ทั้้�งนี้้� ภายหลัังจบการนำำ�เสนอมีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
และหารืือเกี่่�ยวกัับแผนการดำำ�เนิินโครงการร่่วมกััน
และได้้เข้้าเยี่่�ยมชมห้้องทดลองและห้้องปฏิิบัติั กิ าร
รวมทั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ภายในบริิเวณสถาบััน IKG ด้้วย
2) การศึึกษาดููงาน จำำ�นวน 2 แห่่ง ได้้แก่่ (1)
สถานีีติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ติิดตามสถานการณ์์น้ำ��ำ ใต้้ดิิน
(Experimental Base for Haiyang-Zhaidi
Underground River System) เมืือง Haiyang
ซึ่่ง� เป็็นเมืืองย่่อยของเมืืองกุ้้�ยหลิิน ที่่�สถานีีติดิ ตาม
สถานการณ์์น้ำ��ำ ใต้้ดินิ แห่่งนี้้� วิิทยากรชาวจีีนได้้บรรยาย
ให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับภููมิิประเทศหิินปููนที่่�มีี
ผลต่่อการไหลของน้ำำ�� ใต้้ดิินจากที่่�สููงบนเทืือกเขา
ลงสู่่�ที่่�ราบ (2) แม่่น้ำำ�� Li ที่่�ไหลผ่่านภููมิิประเทศ
แบบหิินปููนของเมืืองกุ้้�ยหลิิน ซึ่่�งแสดงลัักษณะ
ทางธรณีีวิิทยาแบบเทืือกเขาหิินปููนอัันโดดเด่่น
เพื่่�อทำำ�การศึึกษาลัักษณะภููมิิประเทศและปััจจััย
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดธรณีีพิิบััติิภััย
สรุุปผลการศึึกษาดููงาน บริิเวณที่่�เป็็นหิินปููนสามารถ
ก่่อให้้เกิิดธรณีีพิบัิ ติั ภัิ ยั ได้้ในบริิเวณที่่�มีคี วามเปราะบาง เช่น่
บริิเวณที่่�มีรี อยเลื่่�อน มีีธรณีีวิทิ ยาโครงสร้้าง เช่่น รอยคดโค้้ง
รอยแตกในชั้้�นหิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้หิินปููนในบริิเวณดัังกล่่าวโดน
กััดกร่่อนและผุุพัังได้้ง่่าย และจากการศึึกษาดููงาน หิินปููน
ยัังเป็็นแหล่่งที่่�เกิิดธรณีีพิิบััติิภััยหลุุมยุุบได้้ เนื่่�องจากมีี
น้ำำ��ใต้้ดิินไหลผ่่านในบริิเวณกว้้างจึึงต้้องมีีการติิดตั้้�งสถานีี
คอยตรวจวััดและติิดตามสถานการณ์์น้ำ�ำ� อยู่่�ตลอดเวลา
แต่่ข้้อดีีของภููมิปิ ระเทศแบบหิินปููน คืือ การทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะ
ภููมิปิ ระเทศที่่�สวยงาม สามารถพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวได้้
ภายใต้้การควบคุุมดููแลของหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ และ
มีีมาตรฐานความปลอดภััย
หินปูนกับศักยภาพในการพั ฒนาน้ำ�ใต้ดิน

8. การประชุุมหารืือในโครงการความร่่วมมืือด้้าน
การสำำ�รวจธรณีีวิิทยาในภููมิิประเทศแบบหิินปููน
การประชุุมหารืือในโครงการความร่่วมมืือด้้านการ
สำำ�รวจธรณีีวิทิ ยาในภููมิปิ ระเทศแบบหิินปููน ณ เมืืองกุ้้�ยหลิิน
สาธารณรััฐประชาชนจีีน ระหว่่างวัันที่่� 20 - 23 กัันยายน
พ.ศ. 2562 คณะผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีี นำำ�โดย
นายสมหมาย เตชวาล อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี เข้้าประชุุม
หารืือการสำำ�รวจธรณีีวิทิ ยาในภููมิปิ ระเทศหิินปููนกัับผู้้�แทน IKG
ทั้้�งสองฝ่่ายได้้หารืือเกี่่�ยวกัับกรอบการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน
ด้้านคาสต์์และถ้ำำ�� และได้้ร่่วมกัันพิิจารณาร่่างโครงการ
ความร่่วมมืือฯ (Agreement on Cooperative Project
on Karst Geological Survey in Thailand) โดยระบุุ
พื้้�นที่่�ทำำ�การศึึกษาคืือ บริิเวณเทืือกเขาหิินปููนในภาคใต้้ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้้�นที่่�อุุทยานธรณีีโลกสตููล โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ของการดำำ�เนิินความร่่วมมืือภายใต้้โครงการ
ดัังกล่่าว ดัังนี้้�
1) เพื่่�อส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนและความร่่วมมืือของ
นัักธรณีีวิทิ ยาระหว่่างกัันเพื่่�อเพิ่่�มขีดี ความสามารถ
ในการสำำ�รวจและวิิจัยั ทางธรณีีวิทิ ยาเกี่่�ยวกัับหิินปููนที่่�
แสดงลัักษณะภููมิปิ ระเทศแบบคาสต์์ของทั้้�งสองฝ่่าย
2) เพื่่�อดำำ�เนิินการสำำ�รวจทางธรณีีวิิทยาในพื้้�นที่่�
หิินปููนที่่�แสดงลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์
3) เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดตั้้�งศููนย์์วิจัิ ยั ทางธรณีีวิทิ ยา
พื้้�นที่่�หิินปููนที่่�แสดงลัักษณะภููมิิประเทศแบบคาสต์์
ในประเทศไทย (Thailand Cave and Karst
Research Center)
โดยที่่�ประชุุมเห็็นชอบให้้มีีการลงนามในร่่างโครงการ
ความร่่วมมืือฯ ภายหลัังจากได้้ผ่่านการตรวจสอบจาก
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องของทั้้�งสองฝ่่ายแล้้ว และ IKG จะสนัับสนุุน
การให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิคและประสบการณ์์ใน
การพััฒนางานวิิจััยคาสต์์และถ้ำำ��ในประเทศไทย
นอกจากนี้้� ภายหลัังการประชุุม คณะผู้้�แทนจาก
กรมทรััพยากรธรณีีได้้เข้้าเยี่่ย� มชม IKG และ IRCK พิิพิธิ ภััณฑ์์
คาสต์์ และพื้้�นที่่�ศึึกษาวิิจััยด้้านอุุทกธรณีีวิิทยาในพื้้�นที่่�
เขาหิินปููน Haiyang - Zhaidi
703

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

704

รููปที่่� 1-13
การประชุ มห ารื อ ในโครงการความร่ ว มมือด้ า นการสำ �รวจ
ธรณีวิทยาในภูมิประเทศแบบหินปูน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมืองกุย
้ หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

รููปที่่� 1-14
การประชุุมหารืือความร่่วมมืือระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีีกับ
ั IKG
และ IRCK เมื่่�อวัันที่่� 3 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุุงเทพมหานคร

9. การประชุุมหารืือความร่่วมมืือกัับ IKG และ IRCK
ผู้้�แทนหน่่วยงาน IRCK และ IKG ได้้ เ ดิิ น ทาง
มาประชุุมหารืือร่่วมกัันกัับผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีี ณ
กรมทรััพยากรธรณีี ประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 3 ตุุลาคม
พ.ศ. 2562 โดยได้้หารืือความร่่วมมืือทางวิิชาการร่่วมกััน
สรุุปผลได้้ดัังนี้้�

or Global Karst ตาม MOM ที่่�เสนอ โดยให้้
ผนวกรวมกัับข้้อตกลงความร่่วมมืือในเรื่่�อง Karst
Geological Survey in Thailand นอกจากนี้้�
ทั้้�งสองฝ่่ายพิิจารณาให้้การศึึกษาวิิจััยธรณีีวิิทยา
สิ่่ง� แวดล้้อมจากการทำำ�เหมืืองโพแทชใน MOM เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของความร่่วมมืือไทย - จีีนด้้านการศึึกษา
วิิจััยโพแทช ที่่�ได้้ลงนามแล้้ว

1) ร่่างข้้อตกลงความร่่วมมืือระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีี
และ IRCK/IKG (The Minutes of the Meeting
between IKG and DMR) (22 กัันยายน พ.ศ.
2562) โดยที่่�ประชุุมมีีมติเิ ห็็นชอบการเสนอจััดตั้้�ง
Karst Research Center และ Cave Researches

2) Agreement on Cooperative Project:
Joint Environmental Geological Survey and
Compilation of Related Maps (CGS - DMR)
โดยทั้้�งสองฝ่่ายรัับทราบข้้อตกลงความร่่วมมืือฯ
ที่่�ได้้ลงนามแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม พ.ศ. 2562

และรัับทราบการเตรีียมจััดทำำ�แผนงานและการตั้้�ง
กรอบงบประมาณ เพื่่�อให้้ข้้อตกลงความร่่วมมืือนี้้�
มีีผลในเชิิงปฏิิบััติิ
3) ร่่าง Agreement on Cooperative Project:
Karst Geological Survey in Thailand โดย
ทั้้�งสองฝ่่ายเห็็นชอบให้้ปรัับปรุุงร่่างข้้อตกลงความ
ร่่วมมืือนี้้� โดยให้้เพิ่่�มเติิมหัวั ข้้อเรื่่อ� ง Karst Research
Center และ Cave Researches or Global Karst
ตามข้้อเสนอ MOM และเห็็นชอบให้้นำำ�ร่่างข้้อตกลง
ความร่่วมมืือฯ ที่่�ผ่่านการปรัับปรุุงร่่วมกัันแล้้ว
นำำ�เสนอต่่อผู้้�บริิหารทั้้�งสองฝ่่ายให้้เห็็นชอบร่่วมกััน
ต่่อไป

4) แผนการตรวจสอบทางธรณีีวิทิ ยาพื้้�นที่่�ภาคใต้้ของ
ประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2563 โดยทั้้�งสองฝ่่ายเห็็นชอบ
ร่่วมกัันให้้การตรวจสอบทางธรณีีวิทิ ยาพื้้�นที่่�ภาคใต้้
ของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2563 ประกอบด้้วยหััวข้้อ
Karst Form and Karst Landform Survey, Karst
Hydrogeological Survey, Marine Karst Form
Survey และ Karst Soil and Vegetation Survey
และเห็็นชอบกำำ�หนดการตรวจสอบทางธรณีีวิิทยา
ที่่�ผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีีนำำ�เสนอ โดยจะมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�เพื่่�อความเหมาะสมในสนามต่่อไป
ทั้้� ง นี้้� ภายหลัั ง การประชุุ ม คณะผู้้�แทนกรม
ทรััพยากรธรณีีและคณะผู้้�แทนหน่่วยงาน IRCK/IKG
ได้้เดิินทางไปตรวจสอบภาคสนามร่่วมกััน ระหว่่าง
วัันที่่� 4 - 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2562 ณ จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี กระบี่่� และสตููล

ถ้ำำ�� เล สเตโกดอน จัังหวััดสตููล
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เกาะหินโด่ง หรือเกาะเขาหินปูนเล็ก ๆ ในอ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล มีชอ
ื่ เรียกว่า เกาะหมากหลอด (Mak Lot)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กรมทรััพยากรธรณีีศึึกษาวิิธีีการ องค์์ความรู้้� กรณีีนำำ�
น้ำำ�� จากศัักยภาพโพรงหิินปููนใต้้ดินิ มาใช้้เป็็นน้ำำ��ต้น้ ทุุนสำำ�รอง
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐานนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��
ในโพรงใต้้ดิิน โดยมีีแนวคิิดเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนที่่�จะ
ใช้้ทำำ�การเกษตรในช่่วงฤดููแล้้ง หรืือการกัักเก็็บปริิมาณน้ำำ��
ที่่�มากเกิินไปในหน้้าฝน จึึงได้้ตั้้�งโครงการด้้านธรณีีวิิทยา
กัับการแก้้ปััญหาภััยแล้้งขึ้้�นในปีี 2559 ตราบจนปััจจุุบััน
กิิจกรรมและโครงการที่่�กรมทรััพยากรธรณีีดำำ�เนิินการ
ศึึกษาศัักยภาพโพรงหิินปููนและกิิจกรรมแก้้ปััญหาภััยแล้้ง
แบ่่งออกเป็็น ๒ ลัักษณะคืือ
1) โครงการใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านธรณีีวิทิ ยาและโครงสร้้าง
ทางธรณีีวิทิ ยาเพื่่�อหาชั้้น� น้ำำ�� ในโพรงถ้ำำ��ใต้้ดินิ ของพื้้�นที่่�ที่่ร� องรัับ
ด้้วยหิินปููนยุุคเพอร์์เมีียน (หิินปููนในประเทศไทยที่่�พบมาก

เป็็นหิินปููนยุุคออร์์โดวิิเชีียน ยุุคเพอร์์เมีียน และยุุคไทรแอสซิิก)
ผลวิิเคราะห์์โดยระบบสารสนเทศจากข้้อมููลที่่ก� ล่่าวมา พบว่่า
โอกาสที่่�น่่าจะพบน้ำำ��ในโพรงหิินปููนจััดเป็็น 5 ระดัับ คืือ
ตั้้�งแต่่ระดัับต่ำำ�ม
� ากจนถึึงระดัับสููงมาก โดยระดัับต่ำำ��มาก
หิินปููนจะมีีความหนาแน่่นของรอยแตกร้้าวต่ำำ��และค่่า Yield
น้้อยกว่่า 2 ส่่วนในระดัับสููงมาก หิินปููนจะมีีความหนาแน่่น
ของรอยแตกร้้าวสููงและค่่า Yield อยู่่�ระหว่่าง 10 ถึึง 20
หรืือมากกว่่า 20 นอกจากนี้้�ผลจากการวิิเคราะห์์ร่่วมกัับ
พื้้�นที่่�ภัยั แล้้งจะได้้พื้้น� ที่่�แผนที่่�ศักั ยภาพหิินปููนเพื่่�อแก้้ปัญห
ั า
ภััยแล้้งซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปเป็็นข้้อมููลฐานในการไปใช้้ประโยชน์์
ในการช่่วยแก้้ปััญหาภััยแล้้งได้้ในอนาคต ส่่วนโครงการ
สำำ�รวจหาพื้้�นที่่�ศัักยภาพในการเป็็นชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดิินในหิินปููน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสระบุุรีีและลพบุุรีี พบแนวแตกหรืือโพรง
ในระดัับความลึึกที่่� 40 - 110 เมตรจากระดัับผิิวดิิน
ซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�ขุุดเจาะใช้้ชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดิิน
หรืือเป็็นแหล่่งสำำ�หรัับกัักเก็็บน้ำำ��ใต้้ดิินไว้้ใช้้ประโยชน์์ได้้

๒) โครงการบููรณาการข้้อมููลระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีี
กัับกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลเพื่่�อประโยชน์์ในการหาแหล่่ง
น้ำำ�� บาดาล ด้้านแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลธรณีีวิทิ ยาข้้อมููลหลุมุ เจาะ
ทั้้�งประเทศ ด้้านบุุคลากรนัักวิิชาการ ด้้านอุุปกรณ์์เครื่่อ� งมืือ
สำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ และงบประมาณจากกองทุุนน้ำำ�� บาดาล
นอกจากนี้้�กรมทรััพยากรธรณีีและหน่่วยงาน IRCK ยัังได้้มีกี าร
ร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านธรณีีวิทิ ยาและทรััพยากรธรณีีร่่วมกัับ
ศููนย์์วิจัิ ยั ธรณีีวิทิ ยาเทืือกเขาหิินปููนนานาชาติิ (International
Research Center on Karst: IRCK) สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ภายใต้้องค์์การการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรม
แห่่งสหประชาชาติิ หรืือยููเนสโก (UNESCO) ในสัังกััด
สถาบัันธรณีีศาสตร์์แห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน (China
Academy of Geological Sciences: CAGS) โดยมีี

การดำำ�เนิินกิิจกรรมในการประชุุม สััมมนา ร่่วมสำำ�รวจและ
ศึึกษาธรณีีวิิทยา ธรณีีวิิทยาในพื้้�นที่่�หิินปููนทั้้�งสองประเทศ
และแลกเปลี่่�ยนการเยืือนระดัับผู้้�บริิหารและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ภารกิิจของกรมทรััพยากรธรณีีในการใช้้องค์์ความรู้้�
ธรณีีวิิทยากัับการแก้้ปััญหาเรื่่�องน้ำำ��และภััยแล้้งยัังคงต้้อง
ดำำ�เนิินการไปอย่่างต่่อเนื่่�องในการหาพื้้�นที่่�ศักั ยภาพแนวแตก
หรืือโพรงถ้ำำ��ในหิินปููนให้้มากขึ้้�นและจััดการข้้อมููลหรืือ
จััดทำำ�แผนที่่�ฐานหิินปููนใต้้ดิินแสดงโพรงถ้ำำ��ทั้้�งประเทศ
การบููรณาการข้้อมููลด้า้ นธรณีีวิทิ ยายัังต้้องมีีอยู่่อ� ย่่างต่่อเนื่่�อง
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องในการหาแหล่่งกัักเก็็บน้ำำ��ทั้้ง� ใต้้ดินิ และ
บนดิิน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อบรรเทาภััยแล้้งที่่�มีอี ย่่างยาวนานให้้หมดไป
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ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน:
แหล่่งเรีียนรู้้�สำำ�หรัับ
โรงเรีียนในท้้องถิ่่�น
นายอนุุกููล วงศ์์ใหญ่่,
นางสาววัันเพ็็ญ อ่่วมใจบุุญ
และนางสาวใจศิิริิ วรธรรมเนีียม

บทนำำ�

บทความนี้้�กล่่าวถึึงการนำำ�ถ้ำำ��และพื้้� นที่่�ภููเขาหิินปููน บริิเวณถ้ำำ�� หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย
จัังหวััดเชีียงราย มาจััดทำำ�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในระบบการศึึกษาของโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น การนำำ�เสนอ
จะกล่่าวถึึงที่่�มา หลัักคิิด และขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินงาน จนกระทั่่�งได้้พััฒนาเป็็นชุุดการเรีียนรู้้�
� นแปลงทางธรณีีวิิทยาบนเปลืือกโลก” ประกอบการเรีียน
“ถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอนกัับกระบวนการเปลี่่ย
วิิชาพื้้� นฐานวิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๒ เล่่ม ๒ ของกระทรวงศึึกษาธิิการ (สถาบััน
ส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี, ๒๕๖๒) นอกจากนี้้�ยัังได้้สอดแทรกการนำำ�วิิชาการที่่�ใช้้
ระหว่่างเหตุุการณ์์การค้้นหากู้้�ภััยทีีม ๑๓ หมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� เข้้ามาประกอบในเนื้้�อหาชุุด
การเรีียนรู้้� ซึ่่�งทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดความสนใจและทราบถึึงเบื้้�องหลัังความเป็็นไปในระหว่่างเหตุุการณ์์
เพิ่่� มเติิม ครููผู้้�สอนจากโรงเรีียนแกนนำำ�และโรงเรีียนในพื้้� นที่่�ใกล้้เคีียง ได้้นำำ�ชุุดการเรีียนรู้้�นี้้�ไปใช้้ใน
� ำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอนต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา ๒ ปีีการศึึกษา
การเรีียนการสอนควบคู่่�ไปกัับการลงพื้้� นที่่ถ้ำ

กรมทรัพยากรธรณี
มูลนิธิควีนฟอเรสต์พาร์คทรัสต์
่ ในทางวิชาการจะใช้คำ�ว่าภูเขาหิน
หมายเหตุ: ภูเขาหินปูน ในบทความนีใ้ ช้ในความหมายทั่วไปเพื่ อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ซึง
้
้
่ งจากมีการแปรสภาพ
คาร์บอเนต หรือจะให้ถูกต้องยิ่งขึนในกรณีของเทือกเขานางนอนนีจะต้องเรียกเป็นเทือกเขาหินอ่อน เนือ
จากหินปูนเป็นหินอ่อน

จุดกำ�เนิดของการเป็นแหล่งเรียนรู้
จุุดแรกเริ่่ม� ของการนำำ�ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอนมาใช้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�นั้้น� เกิิดขึ้้น� ระหว่่างการถอดบทเรีียนการนำำ�ความรู้้�
ทางธรณีีวิิทยามาใช้้เพื่่�อการค้้นหาและกู้้�ภััยกรณีีทีีม 13 หมููป่่าฯ ติิดถ้ำำ�หล
� วงในปีี พ.ศ. 2561 ระหว่่างกรมทรััพยากรธรณีี
กัับตััวแทนชุุมชนและหน่่วยงานท้้องถิ่่�น ที่่�อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย โดยครููบััวจัันทร์์ ขุุนซาง ผู้้�บริิหารโรงเรีียน
บ้้านป่่าเหมืือด อำำ�เภอแม่่สาย ซึ่่�งเป็็นโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น ได้้ยกประเด็็นว่่า
� ามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่ใ่� ช้ใ้ น
“จะมีีทางใด? ที่่ส
� ะมีีนัักวิิชาการผู้้�รู้้�จำ�ำ นวนมาก
ระหว่่างเหตุุการณ์์ และในอนาคตที่่จ
� ะเข้้ามาศึึกษาสำำ�รวจในพื้้�นที่่.� .. โดยนำำ�ความรู้้�เหล่่านี้้�เข้้ามาสู่่�
ที่่จ
ห้้องเรีียนของเด็็ก ๆ ในชุุมชนท้้องถิ่่�นได้้...”

ข้้อสัังเกตที่่�ถูกู หยิิบยกขึ้้น� มานี้้� ทำำ�ให้้กรมทรััพยากรธรณีี
รัับรู้้�ถึึงแนวทางความต้้องการ และความเป็็นเจ้้าของแหล่่ง
ทรััพยากรธรรมชาติิของชุุมชนท้้องถิ่่�น ซึ่่ง� ในห้้วงเวลาขณะนั้้�น
กรมทรััพยากรธรณีีเองก็็ได้้รัับการมอบหมายจากรััฐมนตรีี
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้ตั้้ง� โครงการ
สำำ�รวจภายในถ้ำำ��หลวงและบริิเวณภายนอกถ้ำำ�� โดยรอบ
เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับใช้้ในการฟื้้�นฟููและบริิหารจััดการถ้ำำ��
ที่่�มีีการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นในอนาคต
โครงการสำ�รวจศึกษาถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน
ภายหลัังเหตุุการณ์์การค้้นหาและกู้้�ภััยทีีม 13 หมููป่า่ ฯ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมได้้มอบให้้
กรมทรััพยากรธรณีี ร่่วมกัับกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลและ
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช จััดทำำ� “โครงการ
ศึึ ก ษาสำำ� รวจธรณีี วิิ ท ยาและอุุ ท กธรณีี วิิ ท ยาเทืื อ กเขา
หิินปููน วนอุุทยานถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน” ขึ้้�น เพื่่�อศึึกษา
สำำ�รวจด้้านธรณีีวิทิ ยา ถ้ำำ��วิทิ ยา ธรณีีสัณ
ั ฐาน น้ำำ��บาดาล และ
ธรณีีพิิบััติิภััย โครงการดัังกล่่าวมีีระยะเวลา 2 ปีี (พ.ศ.
2562 - 2563) โดยมีีกองทุุนพััฒนาน้ำำ��บาดาลเป็็นผู้้�ให้้การ
สนัับสนุุนงบประมาณโครงการ (กรมทรััพยากรธรณีี, 2563)
ในระหว่่างการศึึกษาสำำ�รวจของโครงการนี้้� ทีีมงาน
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน: แหล่งเรียนรู้สำ�หรับโรงเรียนในท้องถิ่น

ส่่วนหนึ่่�งก็็ได้้มีีการประสานงานกัับทางโรงเรีียนในชุุมชน
เพื่่�อสานต่่อแนวคิิดในการนำำ�องค์์ความรู้้�เข้้าไปสู่่�ห้้องเรีียน
โดยมีีแนวคิิดในการใช้้ถ้ำำ��และพื้้�นที่่�บริิเวณนี้้�เป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ตามธรรมชาติิ
ภารกิจด้านการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา
การเผยแพร่่องค์์ ค วามรู้้�ด้้ า นธรณีี วิิ ท ยาและ
ทรััพยากรธรณีี ถืือเป็็นภารกิิจตามกฎหมายประการหนึ่่�ง
ของกรมทรััพยากรธรณีี ที่่�ผ่่านมากรมทรััพยากรธรณีีได้้
จััดทำำ�เอกสารเผยแพร่่ สื่่�อออนไลน์์ จััดฝึึกอบรมสััมมนา
จััดค่่ายเยาวชนให้้กับั ชุุมชน หน่่วยงาน และภาคการศึึกษาใน
ท้้องถิ่่�น มีีการจััดตั้้�งพิิพิธิ ภััณฑ์ด้์ า้ นธรณีีและธรรมชาติิวิทิ ยา
ขึ้้น� ในทุุกภาคของประเทศ และให้้การสนัับสนุุนในการจััดตั้้�ง
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ขึ้้�นในโรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ
นอกจากนี้้� กรมทรััพยากรธรณีียังั ได้้มีข้ี อ้ ตกลงความร่่วมมืือ
กัับกระทรวงศึึกษาธิิการในการอบรมครููให้้มีีความรู้้�ทาง
ด้้านธรณีีวิิทยาอีีกด้้วย
กรมทรัั พ ยากรธรณีี ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การจัั ด ฝึึ ก อบรมครูู
ด้้านธรณีีวิิทยามาอย่่างต่่อเนื่่�องหลายปีีจนจบโครงการ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�การศึึกษาได้้เกืือบทั่่�วประเทศ โครงการนี้้�
ได้้ก่่อให้้เกิิดครููธรณีีวิทิ ยาที่่�มีคี วามโดดเด่่นและมีีชื่่อ� เสีียงขึ้้น�
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หลายท่่าน อาทิิ ครููธรรมรััตน์์ นุุตะธีีระ ครููผู้้�ริิเริ่่�มก่่อตั้้�ง
พิิพิธิ ภััณฑ์ธ์ รรมชาติิวิทิ ยา โรงเรีียนกำำ�แพงวิิทยา อำำ�เภอละงูู
จัังหวััดสตููล ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีส่่ี วนสำำ�คัญที่่
ั ทำ� ำ�ให้้เกิิดอุุทยานธรณีีสตูลู
ในเวลาต่่อมา หรืือครููกานดา ช่่วงชััย โรงเรีียนแม่่จััน
วิิทยาคม จัังหวััดเชีียงราย ที่่�ได้้สร้้างบทเรีียนประจำำ�แหล่่ง
ธรณีีวิทิ ยาหลายแห่่งในจัังหวััดเชีียงราย รวมทั้้�งได้้จัดั แคมป์์
วิิทยาศาสตร์์ที่่�ถ้ำำ��หลวง โดยได้้จััดต่่อเนื่่�องมายาวนานกว่่า
13 ปีีก่่อนเกิิดเหตุุการณ์์ เป็็นต้้น

ประถมศึึกษาเชีียงราย เขต 3 มาเป็็นผู้้�อธิิบายถึึงทางเลืือก
ต่่าง ๆ มีีโรงเรีียนในพื้้�นที่่�ที่่มี� คี วามสนใจ กรมทรััพยากรธรณีี
และมููลนิิธิิควีีนฟอเรสต์์พาร์์คทรััสต์์ เข้้าร่่วมประชุุม

จากประสบการณ์์ในการจััดอบรมครููในหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา
ปััจจุุบัันกรมทรััพยากรธรณีีได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของความยั่่�งยืืนของโครงการ การมีีส่่วนร่่วมของครููผู้้�สอน
โรงเรีียน การให้้ความสำำ�คััญต่่อความต้้องการขององค์์กร
บริิหารการศึึกษาในท้้องถิ่่�น ความสอดคล้้องตามมาตรฐาน
วิิชาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนด ความเหมาะสม สอดคล้้อง
กัับภาระหน้้าที่่� ภาระงาน ห้้วงเวลาการเรีียนการสอน
พื้้�นความรู้้� และความสนใจของครููที่่�จะนำำ�องค์์ความรู้้�นั้้�น
กลัับไปสู่่�ห้อ้ งเรีียนมากขึ้้น� ซึ่่ง� จะเป็็นปััจจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดความ
ยั่่�งยืืนของแต่่ละโครงการต่่อไป
การก่อตั้งโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้
จากคำำ� แนะนำำ� ของอาจารย์์ วิิ นัั ย เยาวน้้ อ ยโยธิิ น
นัักธรณีีวิทิ ยาและนัักวิิชาการอิิสระที่่�ได้้ร่่วมลงพื้้�นที่่�กับั ทีีมงาน
ของกรมทรััพยากรธรณีี โดยให้้ความเห็็นว่่า ควรเริ่่มต้
� น้ จาก
ผู้้�ก่่อการจำำ�นวนไม่่ต้้องมาก แต่่ประกอบไปด้้วยตััวแทนผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ครบถ้้วน ซึ่่ง� ควรประกอบไปด้้วยครููแกนนำำ�
ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�สอนและยกร่่างหลัักสููตร ผู้้�บริิหารโรงเรีียน
ที่่�จะช่ว่ ยสนัับสนุุนโครงการ เขตการศึึกษาต้้นสัังกััด โรงเรีียน
ที่่� อ าจเป็็ น เจ้้ า ของโครงการในอนาคต นัั ก ธรณีี วิิ ท ยา
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� และหาก
เป็็นไปได้้ก็ค็ วรมีีนักั วิิชาการด้้านการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย
ในท้้องถิ่่�น โดยทั้้�งหมดนี้้�มีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 10 คน เป็็น
แกนกลางในการเริ่่�มต้้น
ในการระดมความคิิดเห็็นโครงการในครั้้ง� แรก เกิิดขึ้้น�
ที่่�โรงเรีียนบ้้านป่่าเหมืือด อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
โดยมีี ศึึ ก ษานิิ เ ทศก์์ จ ากสำำ�นัั ก งานเขตพื้้� น ที่่� ก ารศึึ ก ษา

สาระในการหารืือมีีประเด็็นเป้้าหมายสำำ�คััญ ได้้แก่่
หลัักสููตรที่่�จะสร้้างขึ้้น� ควรเป็็นแบบใด (อาทิิ เป็็นหลัักสููตรใหม่่
เป็็นกิิจกรรมเสริิมการเรีียน หรืือเป็็นชุุดการเรีียนรู้้�ประกอบ
วิิชาพื้้�นฐาน) จะเป็็นหลัักสููตรสำำ�หรัับช่่วงชั้้�นเรีียนใดจึึงจะ
เหมาะสม ตลอดจนได้้มีีการหารืือถึึงประเด็็นแนวทางการ
ดำำ�เนิินโครงการและแหล่่งงบประมาณในการสนัับสนุุนด้้วย
จากเหตุุผลข้้างต้้น ผู้้�ก่่อการมีีความเห็็นร่่วมกัันที่่�จะ
จััดทำำ�เป็็นชุุดการเรีียนรู้้�ในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 ตามตััวชี้้�วััดและสาระการเรีียนรู้้�
แกนกลาง กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
พ.ศ. 2551 (สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
และสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี,
2560) ด้้วยเหตุุผลสำำ�คััญ กล่่าวคืือ
• เป็็นหลัักสููตรที่่�มีกี ารนำำ�ความรู้้�จากแหล่่งธรรมชาติิ
ในท้้องถิ่่�นและเป็็นความรู้้�ที่่�ชุมช
ุ นท้้องถิ่่�นมีี มาเป็็น
ฐานในการเรีียนรู้้�ในระบบการศึึกษา ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับการเรีียนรู้้�ตามแนวทางของ Place-Based
Education in Geoscience (Semken, 2017)
และจััดเป็็นหลัักสููตรท้้องถิ่่�นประเภทหนึ่่�ง
• นัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 เป็็นช่่วงวััยที่่�กำำ�ลััง
แสวงหาคำำ�ตอบ ชอบทดลอง แข็็งแรง และมีี
วุุฒิภิ าวะในการดููแลตััวเองได้้ดีพี อสมควรหากต้้องมีี
การลงพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ทางธรรมชาติินอกห้้องเรีียน
โดยเฉพาะถ้ำำ�� ดัังนั้้�นการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับ
ถ้ำำ�ที่่
� �ถููกต้้อง ก็็จะช่่วยลดอุุบััติิเหตุุจากการติิดถ้ำำ��ได้้
• นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 อยู่่�ในช่่วงชั้้�นที่่�
จะต้้องเรีียนรู้้�เข้้มข้้นขึ้้�นกว่่าระดัับประถมศึึกษา
เพื่่�อปููพื้้น� ฐานสู่่ก� ารเรีียนเนื้้�อหาวิิทยาศาสตร์์ที่่มี� คี วาม
ซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�นในระดัับมััธยมปลาย และยัังเป็็นการ
ปููทางไปสู่่�การมีีอาชีีพที่่�ช่ว่ ยสร้้างรายได้้ให้้ท้อ้ งถิ่่�นได้้

ไม่่ว่่าจะเป็็นการเกษตร มััคคุุเทศก์์ การผลิิตสิินค้้า
จากความเข้้าใจเรื่่�องธรณีีวิิทยา
• หลัักสููตรแกนกลางสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
ถืือเป็็นหลัักสููตรภาคบัังคัับของกระทรวงศึึกษาธิิการ
ที่่�ทุกุ โรงเรีียนต้้องจััดการเรีียนการสอนตามตััวชี้้วั� ดั
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนั้้�นโรงเรีียนอื่่�นในอำำ�เภอแม่่สาย
และอำำ�เภออื่่�นๆ ที่่�อยู่่�รอบถ้ำำ�หล
� วง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
ก็็จะสามารถใช้้ชุุดการเรีียนรู้้�จากถ้ำำ��หลวงนี้้�ได้้ด้้วย

ำ� วง ถืือเป็็นเหตุุการณ์์กู้้�ภัยั ระดัับโลก
• เหตุุการณ์์ถ้ำ�หล
เป็็นที่่�รัับรู้้�กว้้างขวาง ชุุมชนรอบถ้ำำ��หลวงต่่างมีี
ประสบการณ์์ร่่วมใกล้้ชิิดกัับเหตุุการณ์์นั้้�น ดัังนั้้�น
จึึงสามารถใช้้ปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวโน้้มน้้าวความ
สนใจของผู้้�เรีียนเข้้าสู่่�บทเรีียนได้้ง่่ายและสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าประสงค์์ นอกจากนี้้�ยัังสร้้างโอกาสการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียน ครอบครััว และ
ชุุมชนที่่�อยู่่�รอบถ้ำำ��หลวง
ด้้วยเหตุุนี้้� ชุุดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์นี้้� จึึงใช้้ชื่่�อว่่า
“ถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอนกัับกระบวนการเปลี่่�ยนแปลง
ทางธรณีีวิิทยาบนเปลืือกโลก”

รููปที่่� 1
� ลวง
เครืือข่่ายการจััดทำำ�ชุุดการเรีียนรู้้�ถ้ำำ�ห

ผู้ก่อตั้งโครงการ
สำำ�หรัับทีีมงานที่่�จััดทำำ�ชุุดการเรีียนรู้้�ประกอบด้้วยภาคการศึึกษา ทีีมศึึกษานิิเทศก์์จากสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
ประถมศึึกษาเชีียงราย เขต 3 ทีีมครููจากโรงเรีียนบ้้านป่่าเหมืือด โรงเรีียนบ้้านเวีียงพาน โรงเรีียนชุุมชนบ้้านไม้้ลุงุ ขน มิิตรภาพ
ที่่� 169 โรงเรีียนธรรมจาริิกอุุปถััมภ์์ 1 ร่่วมกัันเขีียนเนื้้�อหาการสอน มีีครููกานดา ช่่วงชััย จากโรงเรีียนแม่่จัันวิิทยาคม
เป็็นที่่�ปรึึกษา ในส่่วนของทีีมงานผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิผู้้�ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้กัับครููผู้้�จััดทำำ�เนื้้�อหาการสอน นำำ�โดยอาจารย์์ชััยพร
ศิิริิพรไพบููลย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านถ้ำำ��ของประเทศไทย ทีีมนัักวิิชาการจากกรมทรััพยากรธรณีี กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล และ
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช โดยมีีกรมทรััพยากรธรณีีและมููลนิิธิิควีีนฟอเรสต์์พาร์์คทรััสต์์ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ผู้้�ประสานงานโครงการ รายละเอีียดตามรููปที่่� 1

ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน: แหล่งเรียนรู้สำ�หรับโรงเรียนในท้องถิ่น
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แนวทางการดำำ�เนิินโครงการนี้้�อาศััยกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมอย่่างเต็็มรููปแบบในการขัับเคลื่่�อนการจััดทำำ�
ชุุดความรู้้� กล่่าวคืือ เริ่่�มต้้นจากระดัับการให้้ข้้อมููล ระดัับ
การเปิิดรัับความคิิดเห็็น ระดัับการปรึึกษาหารืือ ระดัับการ
วางแผนร่่วมกััน ระดัับการร่่วมปฏิิบัติั ิ และระดัับการควบคุุม
โดยประชาชน ซึ่่ง� ในที่่�นี้้ไ� ด้้แก่่โรงเรีียนที่่�อยู่่ใ� นสัังกััดสำำ�นักั งาน
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาเชีียงราย เขต 3 นอกจากนี้้�
การดำำ�เนิินโครงการยัังสะท้้อนวิิถีีการดำำ�เนิินงานแบบล่่าง
ขึ้้�นบน หรืือ Bottom-Up Approach ตามหลัักการในการ
พััฒนาของ UNESCO Global Geopark (UNESCO, 2016)
กล่่าวคืือเริ่่�มจากความต้้องการของชุุมชนท้้องถิ่่�น ซึ่่�งในที่่�นี้้�
คืือผู้้�บริิหารโรงเรีียนบ้้านป่่าเหมืือดและกลุ่่�มครููแกนนำำ�จาก
โรงเรีียนในพื้้�นที่่� ที่่�ต้อ้ งการเชื่่อ� มโยงเรื่่อ� งราวและวิิชาการที่่�
เกี่่�ยวข้้องจากถ้ำำ��หลวงเข้้ามาสู่่�บทเรีียนในห้้องเรีียนนั่่�นเอง

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การวางเนื้อหา
ชุุดการเรีียนรู้้� “ถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำ�น
ำ� างนอนกัับกระบวนการ
เปลี่่ย� นแปลงทางธรณีีวิิทยาบนเปลืือกโลก” ที่่�ได้้จัดั ทำำ�ขึ้้น�
(รููปที่่� 2) เป็็นการออกแบบสำำ�หรัับใช้้ประกอบการเรีียนวิิชา
พื้้�นฐานวิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 เล่่ม 2 ของ
กระทรวงศึึกษาธิิการ โดยเชื่่�อมโยงพื้้�นที่่�และเหตุุการณ์์
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน เข้้ากัับ “สาระที่่� 3 วิิทยาศาสตร์์
โลก และอวกาศ มาตรฐานการเรีียนรู้้� มาตรฐาน ว 3.2”
ซึ่่� ง ในมาตรฐานดัั ง กล่่าวประกอบด้้ ว ยเนื้้� อ หาเกี่่� ย วกัั บ
กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงภายในโลกและบนผิิวโลก ธรณีี
พิิ บัั ติิ ภัั ย กระบวนการเปลี่่� ย นแปลงลมฟ้้ า อากาศและ
ภููมิิอากาศโลก รวมทั้้�งผลต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อม
รวมทั้้�งสิ้้�น 7 ตััวชี้้�วััด (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐานและสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี, 2560, หน้้า 96-99)

รููปที่่� 2
� ลวงขุุนน้ำำ�� นางนอนกัับกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงทางธรณีีวิิทยาบนเปลืือกโลก”
� หาของชุุดการเรีียนรู้้� “ถ้ำำ�ห
แผนผัังความคิิดเนื้้อ
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 (ดััดแปลงจาก กาญจนา ยะใจมั่่�น, 2563)

ชุุดการเรีียนรู้้� “ถ้ำำ�หล
� วงขุุนน้ำำ�� นางนอนกัับกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงทางธรณีีวิทิ ยาบนเปลืือกโลก” (กาญจนา ยะใจมั่่�น,
2563) แบ่่งเนื้้�อหาเป็็น 6 เล่่ม เพื่่�อความสะดวกในการใช้้ในการเรีียนการสอน (รููปที่่� 3) โดยเริ่่�มจาก

ชุุดที่่� 1 ตะลุุยถ้ำำ�� หลวง เป็็นชุุดสำำ�คััญ เป็็นการพา
นัักเรีียนเข้้าสู่่�แหล่่งเรีียนรู้้�ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน กระตุ้้�น
ให้้นัักเรีียนสัังเกตบัันทึึกข้้อเท็็จจริิง ตั้้�งคำำ�ถามและค้้นหา
คำำ�อธิิบาย อัันเป็็นทัักษะการเรีียนรู้้�ทางธรณีี เป็็นการเปิิด
พื้้�นที่่�ในสมองและความทรงจำำ�ของนัักเรีียน ก่่อนที่่�จะเข้้า
สู่่�การคลี่่�ขยายเนื้้�อหาร่่วมกัันระหว่่างครููผู้้�สอนกัับนัักเรีียน
ภายในห้้องเรีียนตลอดเทอม
ชุุดที่่� 2 ล่่วงรู้้�ภููมิลัิ กั ษณ์์ เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
เปลืือกโลกเนื่่�องจากปััจจััยต่่างๆ อาทิิ อุุณหภููมิิ กระแสน้ำำ��
ปฏิิกิริิ ยิ าทางเคมีี โดยศึึกษาจากธรณีีสัณ
ั ฐานและรููปลัักษณ์์
ต่่างๆ ในบริิเวณถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน

ชุุดที่่� 3 ประจัักษ์์ปฐพีี เป็็นการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับดิิน
ชั้้�นหน้้าตััดของดิิน การเกิิดของดิิน การจำำ�แนกดิินและ
ประโยชน์์ของดิิน
ชุุดที่่� 4 สายธารแห่่งนทีี เป็็นการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับแหล่่ง
น้ำำ��ใต้้ดิิน ผิิวดิิน และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน
ชุุดที่่� 5 ธรณีีพิิบััติิภััย เป็็นการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับภััย
ทางน้ำำ�� ธรณีีพิิบััติิภััย สาเหตุุการเกิิด และการเอาตััวรอด
ชุุดที่่� 6 ไขข้้อสงสััยถ้ำำ��หลวง เป็็นการเรีียนรู้้�เนื้้�อหา
โดยสรุุปของโครงสร้้างของเปลืือกโลก และสะท้้อนความ
เข้้าใจในรููปแบบจำำ�ลอง

รูปที่ ๓ รูปเล่มชุดการเรียนรู้ “ถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอนกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (กาญจนา ยะใจมั่น, ๒๕๖๓)
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน: แหล่งเรียนรู้สำ�หรับโรงเรียนในท้องถิ่น
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รูปที่ ๔
่ ้ง
่ าของข้อมูล
ตำ�แหน่งทีต
ั ของแหล่งเรียนรูถ
้ ้ำ�หลวง และแหล่งเรียนรู้ขุนน้ำ�นางนอน ในภาพดาวเทียมจาก Google Earth (ทีม
Google Earth, 2021 )

แหล่งเรียนรู้ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน
แหล่่งเรีียนรู้้�ถ้ำ�หล
ำ� วง-ขุุนน้ำำ��นางนอนที่่�ใช้้ในการเรีียน
การสอน ปััจจุุบัันตั้้�งอยู่่�ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) แบ่่งออกเป็็น 2 พื้้�นที่่� (รููปที่่� 4)

เข้้าไปในถ้ำำ��แล้้วติิดอยู่่�ด้้านในเนื่่�องจากน้ำำ��ท่่วม
ภายในถ้ำำ�� เป็็นที่่�มาของปฏิิบััติิการช่่วยเหลืือชีีวิิต
ด้้วยสหวิิทยาการต่่าง ๆ จนเป็็นข่่าวไปทั่่�วโลก

• แหล่่งเรีียนรู้้�ขุุนน้ำำ�� นางนอน มีีลัักษณะเด่่นซึ่่�งเป็็น
สถานที่่�สำำ�คััญในการเจาะน้ำำ��บาดาลและขุุดลอก
เบี่่�ยงทางน้ำำ�� เพื่่�อช่่วยพร่่องน้ำำ��จากถ้ำำ��หลวงใน
ปฏิิบัติั กิ ารช่ว่ ยเหลืือ 13 ชีีวิติ ซึ่่ง� เป็็นประวััติศิ าสตร์์
สำำ�คััญ และภายหลัังจากปฏิิบััติิการ พบว่่าแหล่่ง
น้ำำ��ผิิวดิินบริิเวณหน้้าถ้ำำ��ทรายทองซึ่่�งเดิิมเรีียกว่่า
สระขุุนน้ำำ�� นางนอน น้ำำ��มีีลักั ษณะใสเป็็นสีีเขีียวมรกต
เป็็นที่่�มาของชื่่�อเรีียกใหม่่ว่่า สระขุุนน้ำำ��มรกต

แหล่่งเรีียนรู้้�ทั้้�ง 2 แห่่งนี้้� ใช้้ร่่วมกัับชุุดการเรีียนรู้้�ที่่� 1
เรื่่�องตะลุุยถ้ำำ�หล
� วง โดยแบ่่งแหล่่งเรีียนรู้้�ออกเป็็นฐานการ
เรีียนรู้้�จำำ�นวนรวม 10 ฐาน (รููปที่่� 5) นัักเรีียนจะได้้เรีียนรู้้�
เกี่่ย� วกัับลัักษณะโครงสร้้างของถ้ำำ��หลวง ลัักษณะทางภููมิลัิ กั ษณ์์
ของถ้ำำ�หล
� วง สมบััติิของหิินที่่�พบในบริิเวณถ้ำำ�� การเกิิด
หิินงอก หิินย้้อย และเสาหิิน สมบััติขิ องดิิน กระบวนการและ
ปััจจััยการเกิิดสระขุุนน้ำำ��มรกต ปริิมาณน้ำำ�� ในถ้ำำ�หล
� วง ความลึึก
ระดัับน้ำำ�� ใต้้ดินิ จากบ่่อน้ำำ��บาดาล การวััดอััตราการไหลของน้ำำ��
เพื่่�อดููปริิมาณน้ำำ�ที่่
� �ไหลเข้้าถ้ำำ�� การบริิหารจััดการน้ำำ��บริิเวณ
เทืือกเขาขุุนน้ำำ�� นางนอน และน้ำำ��ท่่วมถ้ำำ�หล
� วง รวมทั้้�งประวััติิ
เหตุุการณ์์การค้้นหาและกู้้�ภััยทีีม 13 หมููป่่าฯ (รููปที่่� 6)

ั
• แหล่่งเรีียนรู้้�ถ้ำำ��หลวง มีีลักั ษณะเด่่นเป็็นสถานที่่�สำำ�คัญ
ที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ทีมี 13 หมููป่า่ ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่�

รูปที่ ๕
ฐานการเรี ย นรู้ ๑๐ ฐาน ใช้ ป ระกอบชุ ด การเรี ย นรู้
่ งตะลุยถ้ำ�หลวง (กาญจนา ยะใจมั่น, ๒๕๖๓)
ที่ ๑ เรือ
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มีีข้อ้ สัังเกตว่่าในการลงพื้้�นที่่�ของโรงเรีียน ได้้มีกี ารให้้ข้อ้ ปฏิิบัติั ใิ นการใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�แก่่นัักเรีียนในด้้านความปลอดภััย
ที่่�ต้้องแต่่งกายที่่�รััดกุุม สวมรองเท้้าหุ้้�มส้้น สวมหมวกนิิรภััยเมื่่�อเข้้าภายในถ้ำำ�� หรืือให้้ข้้อปฏิิบััติิในการรัักษาสภาพแหล่่ง
ธรรมชาติิ อาทิิ ไม่่ทำำ�ลายหรืือสร้้างความเสีียหายให้้แก่่แหล่่งเรีียนรู้้� ไม่่นำำ�สิ่่�งของใดๆ ออกจากแหล่่งเรีียนรู้้� การใช้้แหล่่ง
เรีียนรู้้�ต้้องอยู่่�ในขอบเขตที่่�เป็็นไปตามที่่�เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�หนด
รููปที่่� 6
ภาพการทำำ�กิิจกรรมในฐานการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ

การขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาในตอนต้้น การจััดทำำ�ชุุดการเรีียนรู้้�
ถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอนกัับกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงทาง
ธรณีีวิิทยาบนเปลืือกโลกนี้้� เริ่่�มต้้นจากความต้้องการของ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวทางการพััฒนาจากล่่าง
ขึ้้�นสู่่�บน และได้้อาศััยกระบวนการการมีีส่่วนร่่วมในการ
ขัับเคลื่่อ� น ซึ่่ง� ในช่ว่ งปีีแรกของโครงการยัังไม่่ได้้รับั การสนัับสนุุน
ด้้านงบประมาณดำำ�เนิินการ โดยแต่่ละส่่วนก็็อาศััยทำำ�งาน
ในลัักษณะของจิิตอาสาเป็็นหลััก ที่่�สำำ�คัญคื
ั อื ผู้้�บริิหารโรงเรีียน
บ้้านป่่าเหมืือด อาจารย์์โยธิิน สิิทธิิประเสริิฐ ผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียน อาจารย์์ชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ และทีีมสำำ�รวจถ้ำำ��
กรมทรััพยากรธรณีี ที่่�ได้้ช่ว่ ยกัันผลัักดัันจนผ่า่ นห้้วงเวลาวิิกฤต
ของโครงการไปได้้ ต่่อมาในปีีที่่� 2 กองทุุนพััฒนาน้ำำ��บาดาล
ก็็เริ่่ม� ให้้การสนัับสนุุนโครงการ ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานสามารถ

ขยายในวงกว้้างได้้มากขึ้้น� นอกจากนี้้�ก็ยั็ งั ได้้รับั การสนัับสนุุน
จากผู้้�บริิหารระดัับสููงของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่ง� แวดล้้อม และมีีผู้้�แทนจากกระทรวงศึึกษาธิิการที่่�ดูแู ลด้้าน
อุุทยานธรณีีโลกได้้เข้้ามาร่่วมสัังเกตการณ์์การทำำ�กิิจกรรม
ของโครงการนี้้�ด้้วย (รููปที่่� 7)

การประชุมหารือแนวทางในการจัดทำ�หลักสูตร

รููปที่่� 7
� หาชุุดการเรีียนรู้้�
ภาพกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�เนื้้อ
และการขัับเคลื่่�อนโครงการ

นำ�เสนอหลักสูตรต่อรัฐมนตรี
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การเสริมองค์ความรู้ให้กับครูในท้องถิ่น

การทดลองใช้หลักสูตรในแหล่งเรียนรู้

ในส่่วนของการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้กัับครููและ
ศึึกษานิิเทศก์์นั้้�น อาจารย์์ชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านถ้ำำ��ของประเทศไทยร่่วมกัับทีีมงานจากกรมทรััพยากรธรณีี
และกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ได้้จััดกิิจกรรมนำำ�ครููลงพื้้�นที่่�
ถ้ำำ��ทรายทอง ขุุนน้ำำ��นางนอน ถ้ำำ��พระ ถ้ำำ��พญานาค และ
ถ้ำำ��เลีียงผา (ขณะนั้้�นถ้ำำ�หล
� วงยัังปิิดอยู่่)� ตลอดจนให้้ความรู้้�ทาง
ธรณีีวิทิ ยาและธรณีีสัณ
ั ฐานจุุดที่่�น้ำ�มุ
ำ� ดุ เข้้าถ้ำำ�� บริิเวณดอยผาหมีี
และได้้จััดประชุุมปฏิิบััติิการและลงพื้้�นที่่�ร่่วมกัับครููแกนนำำ�
หลายครั้้ง� เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ สามารถนำำ�ความรู้้�
ทางถ้ำำ��วิิทยา ธรณีีวิิทยา น้ำำ�� บาดาล และข้้อมููลเหตุุการณ์์
การค้้นหากู้้�ภััยไปประกอบการจััดทำำ�ชุุดการเรีียนรู้้�
ในส่่วนของการจััดทำำ�เนื้้�อหาชุุดการเรีียนรู้้�นั้้น� ประกอบ
ไปด้้วยกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายพัันธมิิตรที่่�
ร่่วมกัันจััดทำำ�หลัักสููตรในหลายๆ ช่่วงเวลา เช่่น การประชุุม
หารืือการจััดทำำ�หลัักสููตร การกำำ�หนดพื้้�นที่่�แหล่่งเรีียนรู้้�
ระยะเวลาการลงพื้้�นที่่� การประชุุมเพื่่�อพิิจารณาความถููกต้้อง
ทางวิิชาการ การปรัับปรุุง การทดลองใช้้ การเสริิมองค์์ความรู้้�
ด้้านธรณีีวิทิ ยาให้้กับั ครููในท้้องถิ่่�น การนำำ�เสนอผลงานในเวทีี
ต่่างๆ ตลอดจนการเข้้ามามีีบทบาทของสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�
การศึึกษาประถมศึึกษาเชีียงราย เขต 3 ที่่�เข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การบริิหารจััดการให้้โรงเรีียนในสัังกััดจำำ�นวนกว่่า 50 แห่่ง
เข้้ารัับการแนะนำำ�การใช้้ชุดุ การเรีียนรู้้�นี้้จ� นสำำ�เร็็จลุุล่่วงด้้วยดีี

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�ด้้านถ้ำำ�� และภููมิิประเทศภููเขา
หิินปููน ให้้ถึงึ ประชาชนในพื้้�นที่่�ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอนผ่่าน
กลไกระบบการศึึกษาของโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น โดยจััดทำำ�เป็็น
ชุุดเรีียนรู้้�ประกอบวิิชาพื้้�นฐานในครั้้ง� นี้้� เป็็นงานที่่�ต้อ้ งอาศััย
มุุมมองแบบภายนอกเข้้าหาภายใน (Outside-In) ค่่อนข้้างมาก
และยัังเป็็นการทำำ�โครงการแบบล่่างสู่่�บน (Bottom-Up
Approach) ซึ่่�งเป็็นประสบการณ์์ใหม่่ของผู้้�เขีียนเป็็น
อย่่างมาก โดยปกติิงานราชการที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จส่่วนใหญ่่
มัักต้้องอาศััยกรอบการทำำ�งานแบบบนสู่่�ล่่าง (Top-Down
Approach) แทบทั้้�งสิ้้�น เช่่น จะต้้องให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง
เห็็นชอบและให้้ความสนใจคอยติิดตาม เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม
ผลที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินโครงการที่่�ได้้รับั ก็็เกิินกว่่าที่่�คาดคิิดไว้้
เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะในประเด็็นของความยั่่�งยืืนของงาน
ซึ่่ง� ดููเหมืือนว่่าจะได้้รับั การตอบรัับที่่�ดีจี ากท้้องถิ่่�นเป็็นอย่่างดีี
และมีีสััญญาณบ่่งชี้้�ว่่าจะมีีการดำำ�เนิินงานกัันต่่อไป
ปััจจััยบวกอีีกประการคืือ การที่่�จัังหวััดเชีียงรายได้้
ประกาศที่่�จะจััดตั้้�งอุุทยานธรณีีเชีียงรายขึ้้น� โดยให้้ครอบคลุุม
พื้้�นที่่�นี้้เ� อาไว้้ด้ว้ ยนั้้�น การจััดทำำ�หลัักสููตรการศึึกษาในลัักษณะนี้้�
ก็็ จ ะเป็็ น ที่่� ต้้ อ งการของทางจัั ง หวัั ด มากยิ่่� ง ขึ้้� น และตัั ว
โครงการเองก็็สามารถสนัับสนุุนความเป็็นอุุทยานธรณีีของ

จัังหวััดเชีียงรายให้้ก้้าวไปเป็็นอุุทยานธรณีีระดัับประเทศ
และระดัับโลกได้้โดยตรง ตลอดจนสามารถขยายผลให้้เป็็น
ความโดดเด่่นประการหนึ่่�งของอุุทยานธรณีีเชีียงรายได้้ในตััว
ประเด็็นสำำ�คัญป
ั ระการหนึ่่�งของโครงการนี้้�ก็คื็ อื ความ
สำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินโครงการ หากดููอย่่างผิิวเผิินความ
สำำ�เร็็จและผลงานที่่�ปรากฏไม่่ได้้เกิิดที่่�กรมทรััพยากรธรณีี
หรืือหน่่วยราชการส่่วนกลางโดยตรง และดููคล้้ายจะเป็็น
โครงการที่่�เป็็นแบบ “ปิิดทองหลัังพระ” แต่่หากพิิจารณาถึึง

ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกิิดขึ้้น� ซึ่่ง� ก็็คือื การที่่�องค์์ความรู้้�ทางธรณีีวิทิ ยา
จะถูู ก ถ่่ายทอดไปยัั ง เยาวชนในท้้ อ งถิ่่� น รุ่่� น แล้้ ว รุ่่� น เล่่า
ผ่่านระบบการศึึกษาของโรงเรีียน และเมื่่�อเยาวชนเหล่่านี้้�
มีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับทรััพยากรในท้้องถิ่่�น
ของตน สามารถนำำ�ความรู้้�เหล่่านี้้�ไปทำำ�มาหากิินเลี้้�ยงชีีพจน
เกิิดประโยชน์์ได้้ ก็็จะเห็็นคุุณค่่าความสำำ�คััญของทรััพยากร
เหล่่านี้้� จะดููแลและส่่งมอบทรััพยากรดัังกล่่าวสู่่�รุ่่�นต่่อไป
ในอนาคตได้้ในที่่�สุุด
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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กลไกการขัับเคลื่่�อน
ภารกิิจการบริิหารจััดการถ้ำำ��
ของประเทศไทย
นายสุุรชััย ศิิริิพงษ์์เสถีียร

นัับตั้้�งแต่่คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จัั ด การถ้ำำ�� แห่่ ง ชาติิ และนายกรัั ฐ มนตรีีได้้ มีีคำำ�สั่่� ง สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี ที่่� ๙๗/๒๕๖๒ ลงวัั น ที่่�
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบหมายให้้รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นประธาน และมีีกรรมการเป็็นปลััดกระทรวง ๓ กระทรวง คืือ ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ปลััดกระทรวงมหาดไทย และปลััดกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา อธิิบดีีกรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เลขาธิิ ก ารสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้� น พื้้� นฐาน ผู้้�ว่่ า การการท่่ อ งเที่่� ย วแห่่ ง ประเทศไทย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ใ นสาขาต่่ า ง ๆ จำำ� นวน ๖ ท่่ า น และมีี ที่่� ปรึึก ษาและกรรมการเป็็ น ผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นถ้ำำ��
ชาวต่่างประเทศจำำ�นวน ๔ ราย ประกอบด้้วย Mr. John Spies, Mr. Vernon Unsworth, Mr. Martin
Ellis และ Mr. Joshua David Morris โดยมีีอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีีเป็็นกรรมการและเลขานุุการ

และมีีรองอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี รองอธิิบดีีกรมป่่าไม้้ รองอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และ
พัั นธุ์์�พืืช เป็็นกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ คณะกรรมการฯ ได้้รับ
ั มอบหมายให้้มีห
ี น้้าที่่ใ� นการกำำ�หนดนโยบาย
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ กำำ�หนดแนวทางในการใช้้ประโยชน์์การบริิหารจััดการถ้ำำ�� ดำำ�เนิินการเพื่่� อให้้มีีการศึึกษา
สำำ�รวจ วิิจััย จััดทำำ�ข้้อมููล และประเมิินศัักยภาพถ้ำำ��เพื่่� อการพัั ฒนาและการใช้้ประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ รัั บ มอบหมายให้้ กำำ� หนดแนวทางในการบริิ ห ารจัั ด การแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ภาคส่่ ว น
� ง
� วถ้ำำ��โดยต้้องมีีการ
ต่่าง ๆ เพื่่� อการพัั ฒนาที่่ยั่่
� ยืืนของท้้องถิ่่�น และบููรณาการการบริิหารจััดการการท่่องเที่่ย
เชื่่�อมโยงกัับการพัั ฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนท้้องถิ่่�น

การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการฯ ภายใต้้การได้้รัับ
มอบหมายภารกิิจให้้ทำำ�หน้้าที่่�ด้้านกำำ�หนดนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ��ของประเทศ ที่่�สืืบเนื่่�องมาจากถ้ำำ��เป็็นทรััพยากร
ธรรมชาติิ ที่่� สำำ�คัั ญ และทรงคุุ ณค่่ าทางด้้ า นวิิ ช าการ
ด้้านธรณีีวิิทยา ประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม นัันทนาการ
ระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ และเป็็นที่่�อยู่่อ� าศััยของพืืชและสััตว์์
หายากหรืือใกล้้สููญพัันธุ์์� อีีกทั้้�งเป็็นแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิิน มีีความ
อ่่อนไหวต่่อการถููกทำำ�ลายโดยกระบวนการทางธรรมชาติิ
และกิิจกรรมของมนุุษย์์ สิ่่�งสำำ�คััญเมื่่�อถููกทำำ�ลายลงแล้้ว
จะทำำ�ให้้เหมืือนเดิิมหรือื ฟื้้น� ฟููได้้ยาก ประกอบกัับต้้องใช้้เวลา
นานกว่่าจะเกิิดถ้ำำ��และลัักษณะที่่�สวยงามของประติิมากรรมถ้ำำ��
ขึ้้�นมาได้้ ในประเทศไทยยัังไม่่มีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��
โดยตรง จึึงทำำ�ให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�มีีหน้้าที่่�บริิหารจััดการ
พื้้�นที่่�ที่่�มีีถ้ำำ��อยู่่� ต้้องกำำ�กัับดููแลในบริิบทของตนเอง และ
ตามหลัักวิิชาการเฉพาะด้้านใดด้้านหนึ่่�งเท่่านั้้�น ประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�กล่่าวมานี้้� ทำำ�ให้้เกิิดคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิชุุดนี้้�ขึ้้�นมา เพื่่�อบููรณาการการทำำ�งานให้้เกิิดการ
บริิหารจััดการถ้ำำ�ที่่
� �ดีีมีีประสิิทธิิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้้มีกี ารประชุุมครั้้ง� แรกเมื่่�อวัันที่่� ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�โรงแรมมิิราเคิิล แกรนด์์ คอนเวนชั่่น�
กรุุ ง เทพมหานคร โดยประธานกรรมการท่่านแรกคืื อ
พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นประธานในที่่�ประชุุม
การประชุุมครั้้�งนี้้� มีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการท่่องเที่่�ยว
และกีีฬา นายวีีระศัักดิ์์� โควสุุรััตน์์ เข้้าร่่วมประชุุมในฐานะ
แขกของประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้้กำำ�หนด
เป้้าหมายของการบริิหารจััดการถ้ำำ��อย่่างมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้เกิิด
การอนุุรัักษ์์อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน มีีความเป็็นธรรมในการ
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย

เข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิและมีีการบริิหารจััดการอย่่าง
มืืออาชีีพ โดยมีีเป้้าหมายคืือ ทรััพยากรถ้ำำ�� ได้้รับั การอนุุรักั ษ์์อย่่าง
เป็็นระบบและถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ ชุุมชนในพื้้�นที่่�ได้้รับั
ประโยชน์์จากการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว แหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��มีีมาตรฐานในระดัับสากล นัักท่่องเที่่�ยว
ได้้รัับความรู้้� ความเพลิิดเพลิิน และความปลอดภััยจาก
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� และนัักวิิชาการได้้มีีการศึึกษา วิิจััย เพื่่�อ
พััฒนาองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการ
พััฒนาประเทศ
่ คณะกรรมการฯ ได้กำ�หนด
เมือ
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการถ้ำ�
ของประเทศและกำ�หนดเป้าหมาย
ของการบริหารจัดการถ้ำ�แล้ว
จึงได้ก�ำ หนดระยะเวลาการดำ�เนินงาน
หรือ Road Map ไว้เป็น 
๓ ระยะ
ระยะแรก จะเป็็นการปฏิิรูปู ระบบการบริิหารจััดการถ้ำำ��
กำำ�หนดไว้้ถึึงปีี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้้มีีการทำำ�ระบบการสำำ�รวจ
วิิจััย และพััฒนาข้้อมููลถ้ำำ�� กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์
กฎระเบีียบ ควบคู่่�ไปกัับการสำำ�รวจและกำำ�หนดแนวทางการ
บริิหารจััดการถ้ำำ�ที่่
� มี� ปัี ญห
ั าหรืือความสำำ�คัญ
ั เร่่งด่่วน จำำ�นวน
ไม่่น้้อยกว่่า ๑๐ ถ้ำำ��
ระยะที่่� ๒ กำำ�หนดถึึงปีี พ.ศ ๒๕๗๐ ให้้มีีการสร้้าง
ฐานข้้อมููลและองค์์ความรู้้�ที่่�ครอบคลุุมถ้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญ
มีีการจำำ�แนกประเภทถ้ำำ��เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ในด้้านต่่าง ๆ
และสร้้างกลไกการบริิหารจััดการอย่่างมืืออาชีีพ และกำำ�หนด
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ให้้มีกี ารสำำ�รวจและกำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ�ที่่
� มี� ี
ปััญหาหรืือความสำำ�คัญ
ั เร่่งด่่วน จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า ๑๐๐ ถ้ำำ��
ส่่วนระยะสุุดท้้าย คืือถึึงปีี พ.ศ. ๒๕๘๐ กำำ�หนดให้้มีี
การพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�มั่่�งคั่่�งแก่่ชุุมชน ประชาชนมีีส่่วนร่่วม
ในการบริิหารจััดการและดููแลรัักษาถ้ำำ�� มีีการใช้้ประโยชน์์
ทรััพยากรถ้ำำ��อย่่างสมดุุล เป็็นธรรม และยั่่�งยืืน และกำำ�หนด
ให้้มีกี ารสำำ�รวจและกำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ�ที่่
� มี� ี
ปััญหาหรืือความสำำ�คัญ
ั เร่่งด่่วน จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า ๒๐๐ ถ้ำำ��
จากการกำำ�หนดทิิศทางของการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของ
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ทำำ�ให้้ต้อ้ ง
แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการและคณะทำำ�งานขึ้้น� มาเพื่่�อทำำ�หน้า้ ที่่�
เป็็นกลไกหลัักในการทำำ�งานตามที่่�กำำ�หนดไว้้
คณะอนุุกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งขึ้้�นมาใน
การประชุุมครั้้�งที่่� ๑ มีี ๒ คณะ คืือ คณะ
อนุุกรรมการด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วม
และคณะอนุุ ก รรมการด้้ า นวิิ ช าการ ซึ่่� ง
ต่่อ มาในการประชุุมคณะกรรมการฯ ครั้้ง� ที่่� ๒
ที่่� สำำ�นัั ก งานอุุ ท ยานแห่่งชาติิ ถ้ำำ��หล วงขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) อำำ�เภอแม่่สาย
จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อวัันที่่� ๒๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยนายวราวุุธ ศิิลปอาชา รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เป็็ น ประธาน ได้้ แ ต่่งตั้้� ง
คณะอนุุกรรมการฯ เพิ่่�มอีีกจำำ�นวน ๓ คณะ
และคณะทำำ�งานอีีกจำำ�นวน ๒ คณะ คืือ
• คณะอนุุกรรมการสำำ�รวจและบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ�� ธารน้ำำ��ลอด ในเขต
ป่่าสงวนแห่่งชาติิ ป่่าทุ่่�งระยะและ
ป่่านาสััก อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร
• คณะอนุุกรรมการสำำ�รวจและบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิ
ดอยภููคา อำำ�เภอปััว จัังหวััดน่่าน

• คณะอนุุกรรมการสำำ�รวจและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน
(เตรีียมการ) อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
• คณะทำำ�งานจััดทำำ�แผนแม่่บทการบริิหารจััดการถ้ำำ��
ของประเทศ
• คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ��
นอกจากนี้้� คณะกรรมการฯ ได้้มีีมติิให้้แต่่งตั้้�งคณะ
อนุุกรรมการเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� และระบบถ้ำำ�� ในการประชุุม
เมื่่�อวัันที่่� ๔ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้้องประชุุมอารีีย์สั์ มพั
ั นั ธ์์
กรมส่่งเสริิ มคุุ ณภ าพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ทำำ� ให้้ ข ณะนี้้� มีี ค ณะ
อนุุกรรมการทั้้�งสิ้้�น ๖ คณะ และคณะทำำ�งานจำำ�นวน ๒ คณะ

ผลการดำ�เนินงานของ
คณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการถ้ำ�แห่งชาติ
ของแต่ละคณะ พร้อมรายละเอียด
องค์ประกอบและหน้าที่อำ�นาจ
จะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. คณะอนุุกรรมการด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วม
แต่่งตั้้�งขึ้้น� ตามคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ เลขที่่� ๑/๒๕๖๒ เมื่่�อวัันที่่� ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีีปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นประธานอนุุกรรมการ อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี เป็็น

รองประธานอนุุกรรมการ และมีีกรรมการที่่�มาจากผู้้�แทน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านต่่างๆ เป็็นอนุุกรรมการ
และผู้้�อำำ�นวยการกองธรณีีวิิทยา กรมทรััพยากรธรณีีเป็็น
อนุุกรรมการและเลขานุุการ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักอุุทยาน
แห่่งชาติิ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช และ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่่าไม้้ เป็็น
อนุุกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบ จััดทำำ�ร่่างนโยบาย แผนแม่่บท
หลัักเกณฑ์์ แนวทางในการใช้้ประโยชน์์ การบริิหารจััดการถ้ำำ��
และร่่างแนวทางในการบริิ ห ารจัั ด การแบบมีี ส่่ วนร่่วม
กัับภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของท้้องถิ่่�น และ
บููรณาการการบริิหารจััดการการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� โดยมีีความ
เชื่่อ� มโยงกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจของชุุมชนท้้องถิ่่�นเสนอต่่อ
คณะกรรมการนโยบายบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ��
แห่่งชาติิพิิจารณา รวมถึึงมีีหน้้าที่่�ติิดตาม
การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พร้้อมจััดทำำ�รายงานเสนอต่่อคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ และส่่งเสริิม
เสริิมสร้า้ งการมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนต่่างๆ
ในการบริิหารจััดการถ้ำำ��
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและการ
มีส่วนร่วมได้มีการประชุมทั้งหมด ๓ ครั้ง
คือ
๑) การประชุุมครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๒
วัันอัังคารที่่� ๒๖ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) การประชุุมครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) การประชุุมครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓
วัันที่่� ๓ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทัศนียภาพคาสต์หน
ิ ปูน และป่าชายเลนปากน้ำ�
คลองละงู ซึ่งเป็นคลองสองน้ำ� (น้ำ�จืดและ
น้ำ�เค็ม) จังหวัดสตูล ปัจจุบน
ั ท้องถิน
่ จัดบริการ
่ ว ล่องแพ คลองละงู
นำ�เทีย
ภาพจาก สวทช

กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย
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คณะอนุุกรรมการฯ ได้้นำำ�เสนอเรื่่อ� งต่่อคณะกรรมการฯ
เพื่่�อพิิจารณา โดยมีีประเด็็นที่่�สำำ�คััญดัังนี้้� ๑) จััดทำำ�ข้้อควร
ปฏิิ บัั ติิ ใ นการคุ้้�มครองถ้ำำ�� ๒) เสนอให้้ มีี ก ารแต่่งตั้้� ง
คณะทำำ�งานและคณะอนุุกรรมการภายใต้้คณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ รวมทั้้�งสิ้้น� ๖ คณะ คณะทำำ�งาน
๒ คณะ และคณะอนุุกรรมการฯ ๔ คณะ และ ๓) เสนอ
ร่่างนโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการบริิหาร
จััดการระบบถ้ำำ��ระยะที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๒. คณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ แต่่งตั้้�งขึ้้�นตาม
คำำ�สั่่�งคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
เลขที่่� ๒/๒๕๖๒ เมื่่�อวัันที่่� ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีี
อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีีเป็็นประธานอนุุกรรมการ รองอธิิบดีี
กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นรองประธานอนุุกรรมการ และ
มีี ก รรมการที่่� ม าจากผู้้�แทนหน่่วยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง
ภาครััฐและสมาคม ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านต่่าง ๆ เป็็นอนุุกรรมการ
มีีผู้้�อำำ�นวยการกองเทคโนโลยีีธรณีี กรมทรััพยากรธรณีีเป็็น
อนุุกรรมการและเลขานุุการ ผู้้�อำำ�นวยการกองธรณีีวิิทยา
กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นอนุุกรรมการและเลขานุุการ
มีีหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการศึึกษา สำำ�รวจ
วิิจััย จััดทำำ�ข้้อมููลด้้านธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา อุุทกธรณีีวิิทยา
ชีีววิิทยา ภููมิิสััณฐานของถ้ำำ�� โบราณคดีี และนิิเวศวิิทยาที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และประเมิินศัักยภาพถ้ำำ��เพื่่�อการพััฒนาและการ
ใช้้ประโยชน์์ด้้านต่่าง ๆ ดำำ�เนิินการและจััดทำำ�ข้้อเสนอแนะ
ทางวิิชาการ ข้้อเสนอแนะในการสำำ�รวจ วิิจััย พััฒนา และ
ข้้อเสนอแนะในการบริิหารจััดการต่่อคณะกรรมการนโยบาย
บริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ส่่งเสริิมการพััฒนาองค์์ความรู้้� และ
บุุคลากรเพื่่�อการสำำ�รวจ วิิจััย บริิหารจััดการถ้ำำ�� และจััดทำำ�
รายงานสถานการณ์์การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศไทยรายปีี
คือ

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ได้มีการประชุม ๕ ครัง้
๑) การประชุุมครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๒ ในวัันที่่� ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่่�ประชุุมได้้พิจิ ารณาเห็็นชอบ
กรอบแนวคิิดการดำำ�เนิินงานและแผนปฏิิบััติิการ
ของคณะอนุุ ก รรมการด้้ า นวิิ ช าการ การจัั ดทำำ�
ฐานข้้อมููลถ้ำำ��ของประเทศไทย

๒) การประชุุมครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๒
เมื่่�อวัันพุุธที่่� ๒๕ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) การประชุุมครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔) การประชุุมครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓
เมื่่�อวัันที่่� ๒๘ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕) การประชุุมครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๔
เมื่่�อวัันที่่� ๒ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญและ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการฯ คือ
๑) คำำ�นิิยาม ถ้ำำ�� เพื่่�อการบริิหารจััดการภายใต้้
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
� �สำำ�คััญเพื่่�อการบริิหารจััดการ
๒) คััดเลืือก ๑๐ ถ้ำำ�ที่่
๓) คััดเลืือกพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� เพื่่�อการสำำ�รวจและ
บริิหารจััดการ ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีี
การปรัั บ เปลี่่� ย นลำำ�ดัั บ ของระบบถ้ำำ�� สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ตามความจำำ�เป็็น โดยขอให้้ประธาน
คณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการเป็็นผู้้�พิิจารณา โดยมีี
การเรีียงลำำ�ดัับของระบบถ้ำำ��จำำ�นวน ๑๑ ระบบถ้ำำ��
ดัังต่่อไปนี้้� (๑) ระบบถ้ำำ�� ดอยภููคา จัังหวััดน่่าน (๒)
ระบบถ้ำำ�ป
� าฏิิหาริิย์์ จัังหวััดอุุบลราชธานีี (๓) ระบบ
ถ้ำำ��ธารน้ำำ��ลอด จัังหวััดชุุมพร (๔) ระบบถ้ำำ�หล
� วงขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย (๕) ระบบถ้ำำ�� แก้้วโกมล
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน (๖) ระบบถ้ำำ��เชีียงดาว จัังหวััด
เชีียงใหม่่ (๗) ระบบถ้ำำ��พญานาคราช จัังหวััดขอนแก่่น
(๘) ระบบถ้ำำ�ล
� ะว้้า จัังหวััดกาญจนบุุรีี (๙) ระบบถ้ำำ��
พระโพธิิสัตว์
ั ์ จัังหวััดสระบุุรีี (๑๐) ระบบถ้ำำ�� ภููผาเพชร
จัังหวััดสตููล และ (๑๑) ระบบถ้ำำ��เขาช้้างหาย จัังหวััด
ตรััง

๔) ร่่างรายงานสถานการณ์์การบริิหารจััดการถ้ำำ��
ของประเทศไทย ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓
๕) การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลถ้ำำ�ป
� ระเทศไทย การจำำ�แนก
พื้้� น ที่่� ร ะบบถ้ำำ�� และการกำำ�ห นดรหัั ส ถ้ำำ��ที่่� อ้้ า งอิิ ง
รหััสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย การจััดทำำ�ร่่าง
พื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� (Karst System Area) และการกำำ�หนด
โครงสร้้างของระบบฐานข้้อมููลถ้ำำ�� และมอบหมาย
ให้้ฝ่า่ ยเลขานุุการแจ้้งเวีียนระบบฐานข้้อมููลถ้ำำ�� และ
รหััสถ้ำำ�ดั
� งั กล่่าว เพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องดำำ�เนิินการ
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง และดำำ�เนิินการในส่่วนของการ
จััดทำำ�ร่่างพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� (Karst System Area) ของ
ประเทศไทยต่่อไป
๖) การคััดเลืือกพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ�� เพื่่�อการสำำ�รวจและ
บริิหารจััดการ ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำำ�นวน
๙ ระบบถ้ำำ�� ประกอบด้้วย (๑) ระบบถ้ำำ��พระวัังแดง
จัังหวััดพิิษณุุโลก (๒) ระบบถ้ำำ�� แม่่ละนา จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน (๓) ระบบถ้ำำ�ผ
� ามอญ จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
(๔) ระบบถ้ำำ�ผี
� หัี วั โต จัังหวััดกระบี่่� (๕) ระบบถ้ำำ�� คลััง
จัังหวััดกระบี่่� (๖) ระบบถ้ำำ��ขมิ้้�น จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
(๗) ระบบถ้ำำ��พระธาตุุ จัังหวััดกาญจนบุุรีี (๘) ระบบ
ถ้ำำ��น้ำำ��เขาศิิวะ จัังหวััดสระแก้้ว และ (๙) ระบบถ้ำำ��
อุุทยานแห่่งชาติิคลองพนม จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
๗) จััดทำำ�กรอบสารบััญรายงานการสำำ�รวจวิิจััย
ระบบถ้ำำ�� เพื่่�อการบริิหารจััดการ
๓. คณะอนุุกรรมการสำำ�รวจและบริิหารจััดการระบบ
ถ้ำำ�ธ
� ารน้ำำ��ลอดในเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิ ป่่าทุ่่�งระยะและ
ป่่านาสััก อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร แต่่งตั้้�งขึ้้�นตามคำำ�สั่่�ง
คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ เลขที่่�
๓/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีีอธิิบดีี
กรมป่่าไม้้ เป็็นประธานอนุุกรรมการ รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
ชุุมพร (ที่่�ได้้รัับมอบหมาย) เป็็นรองประธานอนุุกรรมการ
มีีผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นอนุุกรรมการผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ที่่� ๑๑ (สุุราษฎร์์ธานีี) เป็็น
อนุุกรรมการและเลขานุุการ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนจััดการป่่าไม้้
สำำ�นัักจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ที่่� ๑๑ (สุุราษฎร์์ธานีี) และ
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย

ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ป่่าไม้้ชุุมพร สำำ�นัักจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
ที่่� ๑๑ (สุุราษฎร์์ธานีี) เป็็นอนุุกรรมการและผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการ
มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านถ้ำำ��คืือ Mr. Vernon Unsworth และ
Mr. Joshua David Morris เป็็นที่่�ปรึึกษา
มีีหน้า้ ที่่�และอำำ�นาจในการจััดให้้มีกี ารสำำ�รวจ ศึึกษา วิิจัยั
ข้้อมููลด้้านต่่าง ๆ ของระบบถ้ำำ��ธารน้ำำ��ลอด ในเขตป่่าสงวน
แห่่งชาติิ ป่่าทุ่่�งระยะและป่่านาสััก อำำ�เภอสวีี จัังหวััดชุุมพร
และประเมิินศัักยภาพถ้ำำ��เพื่่�อการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์ที่่�
เหมาะสม จััดทำำ�แผนพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศระบบ
ถ้ำำ��ธารน้ำำ��ลอด โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นและ
ภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และการใช้้ประโยชน์์อย่่าง
ยั่่�งยืืน บููรณาการการบริิหารจััดการการท่่องเที่่�ยวบริิเวณ
ระบบถ้ำำ�� ธารน้ำำ��ลอด โดยให้้มีีความเชื่่�อมโยงกัับการพััฒนา
เศรษฐกิิจของชุุมชนท้้องถิ่่�น ปััจจุุบัันอนุุกรรมการชุุดนี้้�
ยัังไม่่มีีการประชุุม
๔. คณะอนุุกรรมการสำำ�รวจและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิดอยภููคา อำำ�เภอปััว จัังหวััดน่่าน
แต่่งตั้้�งขึ้้น� ตามคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��
แห่่งชาติิ เลขที่่� ๔/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีีอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช เป็็น
ประธานอนุุกรรมการ รองอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่
และพัันธุ์์�พืืช (ที่่�ได้้รัับมอบหมาย) และรองผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดน่่าน (ที่่�ได้้รับั มอบหมาย) เป็็นรองประธานอนุุกรรมการ
มีี ผู้้� แทนหน่่วยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเป็็ น อนุุ ก รรมการ และ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� ๑๓ (แพร่่) เป็็น
อนุุกรรมการและเลขานุุการ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนอุุทยานแห่่งชาติิ
สำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� ๑๓ (แพร่่) และหััวหน้้าอุุทยาน
แห่่งชาติิดอยภููคา เป็็นอนุุกรรมการและผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการ และ
มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านถ้ำำ��คืือ Mr. Vernon Unsworth และ
Mr. Joshua David Morris เป็็นที่่�ปรึึกษา
มีีหน้้าที่่�อำำ�นาจ จััดให้้มีีการสำำ�รวจ ศึึกษา วิิจััยข้้อมููล
ด้้านต่่างๆ ของระบบถ้ำำ�� ภายในเขตอุุทยานแห่่งชาติิ
ดอยภููคา จัังหวััดน่่าน และประเมิินศัักยภาพถ้ำำ��เพื่่�อการ
พััฒนาและใช้้ประโยชน์์ที่่�เหมาะสม จััดทำำ� แผนพััฒนา
แหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศพื้้�นที่่�ถ้ำำ��ต่่างๆ ภายในเขตอุุทยาน
แห่่งชาติิดอยภููคา โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นและ
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่ ในคาสต์หินปูน
เขาน้ำ�เต้า เขาหินปูนลูกโดด และเทือกเขาหินปูน ในจังหวัดตรัง เป็นส่วนหนึง

ภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อการอนุุรักั ษ์์และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่ง� ยืืน
และบููรณาการการบริิหารจััดการการท่่องเที่่�ยวบริิเวณพื้้�นที่่�ถ้ำ�ำ�
ต่่างๆ ภายในเขตอุุทยานแห่่งชาติิดอยภููคา โดยให้้มีีความ
เชื่่อ� มโยงกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจของชุุมชนท้้องถิ่่�น ปััจจุุบันั
คณะอนุุกรรมการชุุดนี้้�ยัังไม่่มีีการประชุุม
๕. คณะอนุุกรรมการสำำ�รวจและบริิหารจััดการ
ระบบถ้ำำ��ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำ�ำ� หลวง-ขุุนน้ำ��น
ำ างนอน
(เตรีียมการ) อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย แต่่งตั้้�งขึ้้�น
ตามคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
เลขที่่� ๕/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีีอธิิบดีี
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช เป็็นประธาน
อนุุกรรมการ รองอธิิบดีีกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์ป่์ า่ และพัันธุ์์�พืืช
(ที่่�ได้้รัับมอบหมาย) และรองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย
(ที่่�ได้้รัับมอบหมาย) เป็็นรองประธานอนุุกรรมการ มีีผู้้�แทน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นอนุุกรรมการ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก

บริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� ๑๕ (เชีียงราย) เป็็นอนุุกรรมการและ
เลขานุุการ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนอุุทยานแห่่งชาติิ สำำ�นัักบริิหาร
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� ๑๕ (เชีียงราย) และหััวหน้้าอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) เป็็นอนุุกรรมการและ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ และมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านถ้ำำ�คื
� ือ Mr. Vernon
Unsworth และ Mr. Joshua David Morris เป็็นที่่�ปรึึกษา
มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจ จััดให้้มีีการสำำ�รวจ ศึึกษา วิิจััย
ข้้อมููลด้้านต่่างๆ ของระบบถ้ำำ��ภายในเขตอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) จัังหวััดเชีียงราย
และประเมิินศัักยภาพถ้ำำ��เพื่่�อการพััฒนาและใช้้ประโยชน์์ที่่�
เหมาะสม จััดทำำ�แผนพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศพื้้�นที่่�ถ้ำ�ำ�
ต่่างๆ ภายในเขตอุุทยานแห่่งชาติิถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
(เตรีียมการ) จัังหวััดเชีียงราย โดยการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและภาคส่่วนต่่างๆ เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และการ
ใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน และบููรณาการการบริิหารจััดการ

การท่่องเที่่�ยวบริิเวณพื้้�นที่่�ถ้ำ�ต่่
ำ� างๆ ภายในเขตอุุทยานแห่่งชาติิ
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน (เตรีียมการ) จัังหวััดเชีียงราย
โดยให้้มีีความเชื่่�อมโยงกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจของชุุมชน
ท้้องถิ่่�น ปััจจุุบัันคณะอนุุกรรมการชุุดนี้้�ยัังไม่่มีีการประชุุม
๖. คณะอนุุกรรมการเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ถ้ำ��ำ และระบบถ้ำำ��
แต่่งตั้้� ง ขึ้้� น ตามคำำ�สั่่� ง คณะกรรมการนโยบายบริิ ห าร
จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ เลขที่่� ๑/๒๕๖๔ เมื่่�อวัันที่่� ๘ มิิถุุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีีผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์กิติิ ชัิ ยั รััตนะ เป็็นประธาน
คณะอนุุกรรมการ นายทศพร นุุชอนงค์์ เป็็นรองประธาน
อนุุกรรมการ ผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นอนุุกรรมการ
มีีผู้้�อำำ�นวยการกองธรณีีวิิทยา กรมทรััพยากรธรณีี เป็็น
อนุุ ก รรมการและเลขานุุก าร ผู้้�อำำ� นวยการส่่วนบริิ หาร
จััดการธรณีีวิิทยา กองธรณีีวิิทยา กรมทรััพยากรธรณีี เป็็น
อนุุกรรมการและผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการ มีีที่่ปรึึ
� กษา จำำ�นวน ๒ ราย
คืือ ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมและ
อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
มีีหน้า้ ที่่�อำำ�นาจจััดทำำ�หลัักเกณฑ์์ แนวทาง และข้้อปฏิิบัติั ิ
การดำำ� เนิิ น งานของเครืื อ ข่่ายอนุุ รัั ก ษ์์ ถ้ำ�ำ� และระบบถ้ำำ��
เสนอต่่อคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ริิเริ่่ม�
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมด้้านการอนุุรัักษ์์ถ้ำ�ำ�
และระบบถ้ำำ��ของเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� และระบบถ้ำำ�� รวมทั้้�งจััด
การประชุุมประจำำ�ปีขี องเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� และระบบถ้ำำ�� ริิเริ่่ม�
พััฒนาและจััดทำำ�ระบบสนัับสนุุนและรููปแบบการถ่่ายทอด
เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถของบุุคลากรและองค์์กร
เครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��
ให้้มีีสมรรถนะสููง เป็็นศููนย์์กลางในการรวบรวมข้้อมููลและ
พััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์
ภารกิิจของการอนุุรัักษ์์ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�� สร้้างความร่่วมมืือ
ระหว่่างเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��ในภููมิิภาค รวมทั้้�ง
เผยแพร่่ต่่อเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��อื่่น� ๆ ทั้้�งระดัับ
ท้้องถิ่่�น ระดัับชาติิ ระดัับภููมิิภาค และระดัับโลก ประสาน
และบููรณาการความร่่วมมืือของภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการอนุุรัักษ์์ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�� โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน และ
ถ่่ายทอดนโยบายและแผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
แห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ สู่่�การปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการพััฒนาเครืือข่่ายและการมีีส่่วนร่่วม

กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย

คณะอนุุกรรมการฯ ได้้มีีการประชุุม ๑ ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่�
๑๑ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิิจารณาในประเด็็นสำำ�คััญ คืือ
๑) แผนการปฏิิบััติิงานของคณะอนุุกรรมการฯ ๒) กิิจกรรม
พััฒนาเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� และระบบถ้ำำ��ต้น้ แบบ ๑๑ ระบบถ้ำำ��
๓) การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับนัักสำำ�รวจถ้ำำ��ต่่างชาติิ
ในประเทศไทย และ ๔) กิิจกรรมความร่่วมมืือภายใต้้บันั ทึึก
ความเข้้าใจระหว่่างสมาคมธรณีีวิิทยาแห่่งประเทศไทยกัับ
สมาคมอุุทยานแห่่งชาติิ
๗. คณะทำำ�งานจััดทำำ�แผนแม่่บทการบริิหารจััดการ
ถ้ำำ�ข
� องประเทศ แต่่งตั้้�งขึ้้น� ตามคำำ�สั่่ง� คณะกรรมการนโยบาย
บริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชติิ เลขที่่� ๑/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒
มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีีนายทศพร นุุชอนงค์์ ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ
ในคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิเป็็น
ประธานคณะทำำ�งาน ผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ด้้านต่่าง ๆ เป็็นผู้้�ทำำ�งาน และผู้้�อำำ�นวยการกองธรณีีวิิทยา
กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นผู้้�ทำำ�งานและเลขานุุการ ผู้้�แทน
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช และผู้้�แทน
กรมป่่าไม้้ เป็็นผู้้�ทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
มีี หน้้ า ที่่� ใ นการเสนอยุุ ท ธศาสตร์์ นโยบาย และ
แผนแม่่บทการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ของประเทศอย่่างมีีส่่วนร่่วม
เพื่่�อให้้เกิิดการอนุุรักั ษ์์อย่่างสมดุุลและยั่่ง� ยืืน มีีความเป็็นธรรม
ในการเข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ และมีีการบริิหารจััดการ
อย่่างมืื อ อาชีี พ ต่่อคณะอนุุ ก รรมการด้้ า นนโยบายและ
การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของประเทศ
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
คณะทำำ�งานฯ ได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน ๒ ครั้้�ง คืือ
๑) การประชุุมครั้้ง� ที่่� ๑/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๘ สิิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒) การประชุุมครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓
เมื่่�อวัันที่่� ๑๑ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้้พิิจารณาการจััดทำำ�ร่่างนโยบายและแผนแม่่บท
การบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๘๐) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการบริิหารจััดการ
ระบบถ้ำำ�� ระยะที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ
นำำ�เสนอต่่อคณะอนุุกรรมการด้้านนโยบายและ
การมีีส่่วนร่่วมพิิจารณาต่่อไป
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ทั ศ นี ย ภาพของเกาะรอกลอย (ด้ า นหน้ า ) ซึ่ ง เป็ น ที่ ก ล่ า วขานว่ า มี ห าดทรายขาวสวย และหมู่ เ กาะดง (ด้ า นหลั ง )
อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

๘. คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ��
แต่่งตั้้�งขึ้้�นตามคำำ�สั่่�งคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��แห่่งชาติิ เลขที่่� ๒/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๑๒ มีีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยมีีนายพััลลภ กฤตยานวััช เป็็นประธานคณะทำำ�งาน
ผู้้�แทนกรมทรััพยากรธรณีี เป็็นรองประธานคณะทำำ�งาน
มีีผู้้�ทำำ�งานมาจากผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�อำำ�นวยการ
กลุ่่�มนิติิ กิ าร กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นผู้้�ทำำ�งานและเลขานุุการ
และผู้้�อำำ�นวยการส่่วนอนุุรัักษ์์มรดกธรณีีและอุุทยานธรณีี
และนางสาวกานต์์ พิิ ชช า เลิิ ศ เรืื อ งฤทธิ์์� กลุ่่� มนิิ ติิ ก าร
กรมทรััพยากรธรณีี เป็็นผู้้�ทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
มีีหน้า้ ที่่�และอำำ�นาจ ศึึกษาและวิิเคราะห์์สถานการณ์์ และ
สภาพปััญหาเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์ การใช้้ประโยชน์์ และการ
บริิหารจััดการถ้ำำ�� ของประเทศไทย สำำ�รวจศึึกษาและวิิเคราะห์์
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ของประเทศไทยและต่่างประเทศ เชิิญ
ผู้้�แทนหน่่วยงาน หรืือหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือ
บุุคคลใดมาให้้ข้อ้ เท็็จจริิง อธิิบาย ให้้ความเห็็น ให้้คำำ�แนะนำำ�
หรืือส่่งเอกสารหลัักฐาน ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อประกอบการ

พิิจารณาต่่อคณะทำำ�งานได้้ตามความจำำ�เป็็น และเสนอ
รายงานการศึึกษา ความเห็็น และข้้อเสนอแนะต่่อคณะ
กรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิพิิจารณาต่่อไป
คณะทำำ�งานฯ ได้้มีีการประชุุม จำำ�นวน ๓ ครั้้�ง ดัังนี้้�
๑) การประชุุมครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) การประชุุมครั้้�งที่่�
๒/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๘ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
๓) การประชุุมครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓ เมื่่�อวัันที่่� ๒๖
พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดำำ�เนิินงาน ได้้จััดทำำ�ร่่างโครงการศึึกษา
และรายงานของคณะทำำ� งานศึึ ก ษากฎหมาย
การบริิหารจััดการถ้ำำ�� และได้้พิิจารณาทางเลืือก
ความเหมาะสมทางกฎหมายเพื่่�อการคุ้้�มครองและ
บริิหารจััดการถ้ำำ�� ของไทย ๓ แนวทางหลััก ได้้แก่่
๑) การออกกฎหมายฉบัับใหม่่เพื่่�อการคุ้้�มครองถ้ำำ��

เป็็นการเฉพาะ ๒) การปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเดิิม
ที่่�มีีอยู่่� และ ๓) การออกกฎหมายลำำ�ดัับรองใน
การคุ้้�มครองถ้ำำ��และทรััพยากรถ้ำำ��
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานของคณะอนุุกรรมการฯ และ
คณะทำำ�งาน ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��แห่่งชาติิ ในระยะเวลาที่่�ผ่า่ นมา ทำำ�ให้้ได้้ร่่างนโยบายและ
แผนแม่่บทการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��แห่่งชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒๕๘๐) และแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��
ระยะที่่� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่่�กำำ�ลัังนำำ�เสนอต่่อ
คณะรััฐมนตรีีเพื่่�อประกาศต่่อสาธารณะและนำำ�ไปกำำ�กัับ
การดููแล จััดการทรััพยากรถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ�� และขณะนี้้�
คณะอนุุกรรมการฯ กำำ�ลัังดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ
ด้้านการบริิหารจััดการระบบถ้ำำ��ระยะที่่� ๒ ที่่�จะใช้้ในช่่วงปีี พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นอกจากนี้้� คณะอนุุกรรมการฯ จะได้้จัดั ทำำ�
กฎเกณฑ์์ ระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้การบริิหารจััดการ
ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�� มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นแนวทางการนำำ�ไปสู่่�
การปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ที่่มี� หน้
ี า้ ที่่�ในการดููแลพื้้�นที่่�ที่่มี� ถ้ำี ำ��และระบบถ้ำำ��
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ำ�ของประเทศไทย

สิ่่�ง ที่่�จะได้้จากการทำำ� งานของคณะอนุุกรรมการฯ
ในระยะของแผนปฏิิบััติิการระยะที่่� ๑ คืือ การพััฒนาระบบ
ข้้อมููลถ้ำำ��ของประเทศ การคััดเลืือกถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��เพื่่�อเร่่งรััด
ให้้มีกี ารสำำ�รวจและบริิหารจััดการถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ�ต
� ามเป้้าหมาย
ที่่�คณะกรรมการฯ กำำ�หนด การบััญญััติิศััพท์์ที่่�เกี่่�ยวกัับ
การบริิหารจััดการถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�� การจำำ�แนกพื้้�นที่่�ระบบถ้ำำ��
การจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��ประจำำ�ปีี การ
พััฒนาองค์์กรและบุุคลากรที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� และระบบถ้ำำ�� และการศึึกษาความเป็็นไปได้้ใน
การนำำ�กฎหมายมาใช้้เพื่่�อการบริิหารจััดการถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��
ของประเทศ ทั้้�งนี้้� ผลการดำำ�เนิินงานของคณะอนุุกรรมการฯ
และคณะทำำ�งาน เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
จััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิจะทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีการบริิหารจััดการถ้ำำ��
และระบบถ้ำำ��ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพเทีียบเท่่าระบบสากล ประชาชน
ในพื้้�นที่่�ได้้รับั ประโยชน์์และร่่วมกัันอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรถ้ำำ�� และ
มีีความยั่่�งยืืนในทรััพยากรประเภทถ้ำำ�สื
� ืบต่่อไป
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กฎหมายการคุ้้�มครอง
และบริิหารจััดการถ้ำำ��
ในนานาประเทศ
นายพััลลภ กฤตยานวััช

ถ้ำำ��เป็็นทรััพยากรธรณีีที่่�เป็็นขุุมทรััพย์์ทรงคุุณค่่าและเป็็นมรดกของชาติิที่่�สำำ�คััญ ไม่่ว่่าจะมองในมิิติิของ
เศรษฐศาสตร์์ ธรณีีวิิทยา อุุทกวิิทยา ชีีววิิทยา วนศาสตร์์ นิิเวศวิิทยา ศาสนา ศิิลปะ ประวััติิศาสตร์์
โบราณคดีีหรืือแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�ก่่อประโยชน์์ทางการศึึกษา นัันทนาการ และทางเศรษฐกิิจมหาศาล

แต่่เนื่่�องจากถ้ำำ��โดยธรรมชาติิใช้้เวลานานนัับพััน หรืือ
หลายหมื่่�นปีีกับั ทั้้�งประติิมากรรมในถ้ำำ�� เช่่น หิินงอก หิินย้้อย
มัักจะมีีความเปราะบางแตกหัักทำำ�ลายได้้ง่่าย บ้้างก็็มีีการ
ขีีดเขีียน หรืือลัักลอบนำำ�ออกไป ถ้ำำ��บางแห่่งมีีการใช้้ประโยชน์์
ที่่�ไม่่เหมาะสม บ้้างก็็มีีการบริิหารจััดการถ้ำำ��ที่่�ขาดหลัักวิิชา
จนทำำ�ให้้ถ้ำำ��เสีียหาย หรืือลดคุุณค่่าลงไป บางถ้ำำ��ก็มี็ กี รณีีพิพิ าท
จากการแย่่งสิิทธิิการครอบครองเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
จากถ้ำำ�� ด้้วยเหตุุนี้้� หลายประเทศในโลกจึึงให้้ความสำำ�คััญ
กัับถ้ำำ�� โดยการให้้ความคุ้้�มครองและอนุุรักั ษ์์ถ้ำำ�� เพื่่�อป้้องกััน
ความเสีียหายและปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และ
ทรััพยากรถ้ำำ��ทั้้ง� หลาย ทั้้�งโดยการออกกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��
โดยเฉพาะ หรืือโดยการออกกฎเกณฑ์์ ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�
แทรกอยู่่�ในกฎหมายต่่าง ๆ
บทความนี้้� มุ่่�งสำำ�รวจตรวจสอบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับ
การคุ้้�มครองถ้ำำ�� และทรััพยากรถ้ำำ��ในบางประเทศในยุุโรป
อเมริิกาเหนืือ (สหรััฐอเมริิกา และแคนาดา) และในเอเชีีย
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในประเด็็นหลัักการและเหตุุผลในการออก
กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� เพื่่�อเป็็นข้้อมููลและแนวทางเบื้้�องต้้น
สำำ�หรัับการศึึกษาและพิิจารณาความเหมาะสมในการออก
กฎหมายถ้ำำ�� เป็็นการเฉพาะในประเทศไทยต่่อไป
๑. กฎหมายการคุ้มครอง
ทรัพยากรถ้ำ�ในสหรัฐอเมริกา
1.1 กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� ในระดัับรััฐบาลกลาง: ใน
สหรััฐอเมริิกามีีการจััดตั้้�งสมาคมถ้ำำ��วิทิ ยาแห่่งชาติิ (National
Speleological Society — NSS) มาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1941
(80 ปีีแล้้ว) และสมาคมอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� แห่่งอเมริิกา (American
Cave Conservation Association — ACCA) ที่่�จััดตั้้�งใน
ค.ศ. 1981 โดยเป็็นองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร ที่่�มุ่่ง� อุุทิศิ ตน
ทำำ�งานเพื่่�อการศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และคาสต์์
การปกป้้องถ้ำำ��และทรััพยากรธรรมชาติิในถ้ำำ�� โดยการอนุุรักั ษ์์
การเฝ้้าดููแล การให้้การศึึกษาแก่่สาธารณชน การส่่งเสริิม
การสำำ�รวจถ้ำำ�� และการประสานความร่่วมมืือในหมู่่�ผู้้�สนใจถ้ำำ��
ทั้้�งหลายทั้้�งในและต่่างประเทศ
อย่่างไรก็็ตาม แม้้จะมีีการจััดตั้้�งสองสมาคมถ้ำำ��วิทิ ยานี้้�
มานาน แต่่การผลัักดัันให้้ออกกฎหมายคุ้้�มครองทรััพยากรถ้ำำ��
ก็็ ป ระสบผลสำำ� เร็็ จ เมื่่� อ ประมาณ 30 กว่่าปีี ม านี้้� เ อง
กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถ้ำ�ในนานาประเทศ

เมื่่�อรััฐบาลกลางได้้ออกกฎหมายการคุ้้�มครองทรััพยากรถ้ำำ��
ในชื่่�อว่่า “Federal Cave Resources Protection Act
of 1988” (FCRPA) โดยได้้รัับการอนุุมััติิเมื่่�อวัันที่่� 18
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2531 ประกอบด้้วย 10 มาตรา ได้้แก่่
1) ผลการค้้นพบ วััตถุุประสงค์์ และนโยบาย (Findings,
Purposes, and Policy) 2) คำำ�จำำ�กััดความ (Definitions)
3) การบริิหารจััดการ (Management Actions) 4) การ
รัักษาความลัับของข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิและที่่�ตั้้ง� ของถ้ำำ��
ที่่�สำำ�คััญ (Confidentiality of Information Concerning
Nature and Location of Significant Caves) 5)
การรวบรวมและการถอดถอนจากรายการถ้ำำ�� ของรััฐบาลกลาง
(Collection and Removal from Federal Caves)
6) บทต้้องห้้ามและโทษทางอาญา (Prohibited Acts and
Criminal Penalties) 7) บทลงโทษทางแพ่่ง (Civil Penalties)
8) บทบััญญััติิเบ็็ดเตล็็ด (Miscellaneous Provisions)
9) บทสงวนสิิทธิ์์� (Savings Provision) 10) การจััดตั้้�ง
โครงการวิิจััยถ้ำำ�� (Establishment of Cave Research
Program)
(ดููรายละเอีียดใน https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/16/chapter-63)
1.2 หลัักการและเหตุุผล: กฎหมายคุ้้�มครองทรััพยากรถ้ำำ��
ในสหรััฐอเมริิกาของรััฐบาลกลาง ได้้ระบุุหลัักการและเหตุุผล
ของการออกกฎหมาย โดยระบุุในส่่วนแรกที่่�ว่่าด้้วยข้้อค้้นพบ
วััตถุุประสงค์์ และนโยบาย ดัังนี้้�
1) ข้้อค้้นพบ (Findings) สภาคองเกรสค้้นพบและ
ขอประกาศว่่า—
(1) ถ้ำำ�ที่่
� �สำำ�คััญในดิินแดนของรััฐบาลกลางเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของมรดกทางธรรมชาติิของประเทศ
ที่่�ทรงคุุณค่่าและไม่่สามารถสร้้างทดแทนได้้ และ
(2) ในบางกรณีี ถ้ำำ��ที่่สำ� ำ�คัญ
ั เหล่่านี้้�ถูกู คุุกคามเนื่่�องจาก
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ไม่่เหมาะสม จากความต้้องการ
ด้้านนัันทนาการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จากการแผ่่ขยายของ
ชุุมชนเมืือง และการขาดการคุ้้�มครองทางกฎหมาย
ที่่�บััญญััติิขึ้้�นเป็็นการเฉพาะ
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ดัังนี้้�

2) วััตถุุประสงค์์ (Purposes): กฎหมายนี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์
(1) เพื่่�อรัักษาความปลอดภััย การปกป้้องคุ้้�มครอง
และการสงวนรัักษาถ้ำำ��ที่่�สำำ�คััญบนที่่�ดิินของรััฐเพื่่�อ
การใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่�อความสดชื่่น� รื่่น� รมย์์
และเพื่่�อก่่อคุุณประโยชน์์แก่่ประชาชน และ
(2) เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือที่่�มากขึ้้�นและเพื่่�อ
การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ
กัับผู้้�ที่่�ใช้้ประโยชน์์ถ้ำ�ที่่
ำ� �ตั้้�งอยู่่�ในที่่�ดิินของรััฐ เพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ทางวิิทยาศาสตร์์ การศึึกษา หรืือเพื่่�อ
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ

3) นโยบาย (Policy): เป็็นนโยบายของสหรััฐอเมริิกา
ที่่�จะจััดการที่่�ดินิ ของรััฐบาลกลางในลัักษณะที่่�เป็็นการปกป้้อง
คุ้้�มครอง และบำำ�รุงุ รัักษาถ้ำำ��ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ให้้เกิิดผลในทางปฏิิบัติั ิ
1.3 นิิยามถ้ำำ��และคำำ�ศััพท์อื่์ น�่ ๆ: กฎหมายนี้้�ได้้กำำ�หนด
บทนิิยามเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ไว้้ดัังนี้้�
“ถ้ำำ��” (CAVE) หมายถึึง ช่่องว่่างที่่�เกิิดขึ้้น� ตามธรรมชาติิ
ช่่องแคบ โพรง หรืือระบบเส้้นทางที่่�เชื่่�อมต่่อถึึงกััน ซึ่่�งเกิิด
ขึ้้น� ใต้้พื้้น� ผิิวโลกหรืือภายในหน้้าผาหรืือหิ้้�ง (รวมถึึงทรััพยากร
ถ้ำำ��ใดๆ ในนั้้�น แต่่ไม่่รวมถึึงหลุุม เหมืือง อุุโมงค์์ ท่่อระบายน้ำำ��
หรืือการขุุดค้้นที่่�มนุษุ ย์์สร้า้ งขึ้้น� อื่่น� ๆ) และมีีขนาดใหญ่พ่ อที่่�
จะให้้บุุคคลเข้้าไปได้้ ไม่่ว่่าทางเข้้าจะเกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิ
หรืือที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นก็็ตาม คำำ�ดัังกล่่าวจะรวมถึึงหลุุมตาม
ธรรมชาติิ หลุุมยุุบ หรืือลัักษณะอื่่�นๆ ที่่�เป็็นส่่วนขยายของ
ทางเข้้า
[The term “cave” means any naturally occurring
void, cavity, recess, or system of interconnected
passages which occurs beneath the surface of the
earth or within a cliff or ledge (including any cave
resource therein, but not including any vug, mine,
tunnel, aqueduct, or other manmade excavation)
and which is large enough to permit an individual
to enter, whether or not the entrance is naturally

formed or manmade. Such term shall include any
natural pit, sinkhole, or other feature which is an
extension of the entrance.]
“ทรััพยากรในถ้ำำ��” (Cave Resource) หมายความ
รวมถึึงวััตถุุหรืือสสารใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิในถ้ำำ��
บนที่่�ดิินของรััฐบาลกลาง เช่่น ชีีวิิตสััตว์์ ชีีวิิตพืืช แหล่่ง
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ตะกอน แร่่ธาตุุ หิินนููนจากพื้้�นผิิว (หรืือ
หิินสะสมจากพื้้�นผิิว) และประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้�งหลาย
(The term “cave resource” includes any material
or substance occurring naturally in caves on Federal
lands, such as animal life, plant life, paleontological
deposits, sediments, minerals, speleogens, and
speleothems)
“ประติิ ม ากรรมถ้ำำ�� ” (Speleothem) หมายถึึ ง
การก่่อตััวหรืือการสะสมของแร่่ตามธรรมชาติิที่่เ� กิิดขึ้้น� ในถ้ำำ��
หรืือท่่อลาวา ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงหิินย้้อย หิินงอก
หิินปููนเกลีียว ดอกไม้้ถ้ำำ�� หิินน้ำำ��ไหล หิินพอก ม่่านหิินย้้อย
ทำำ�นบถ้ำำ�� หรืือการก่่อตััวของดิินเหนีียวหรืือโคลน
(The term “speleothem” means any natural
mineral formation or deposit occurring in a cave or
lava tube, including but not limited to any stalactite,
stalagmite, helictite, cave flower, flowstone, concretion,
drapery, rimstone, or formation of clay or mud.)
“หิินนูนจ
ู ากพื้้�นผิวิ ” (Speleogen) หมายถึึง ลัักษณะ
นููนบนผนััง เพดาน และพื้้�นของถ้ำำ��หรือื ท่่อลาวาใด ๆ ที่่�เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของพื้้�นหิินโดยรอบ ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง
หิินเชื่่อ� มประสาน รอยริ้้ว� น้ำำ��ไหล ซอกคดเคี้้�ยว หิินปิิโตรมอร์์ฟ
และหิินลููกตุ้้�มในถ้ำำ�ส
� ารละลายและลัักษณะเฉพาะที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน
ที่่�อยู่่�ในถ้ำำ�� ภููเขาไฟ
(The term “speleogen” means relief features
on the walls, ceiling, and floor of any cave or lava
tube which are part of the surrounding bedrock,
including but not limited to anastomoses, scallops,

1.๔ กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��ในระดัับมลรััฐ: นอกจาก
การมีีกฎหมายถ้ำำ��ในระดัับชาติิ ได้้แก่่ รััฐบััญญััติิคุ้้�มครอง
ทรััพยากรในถ้ำำ��ของรััฐบาลกลางปีี พ.ศ. 2531 ซึ่่ง� กำำ�หนด
ให้้ มีี ก ารอนุุ รัั ก ษ์์ ถ้ำ�สำ
ำ� ำ�หรัั บ หน่่วยงานจัั ด การที่่� ดิิ น ของ
รััฐบาลกลางหลายแห่่งแล้้ว ในรััฐต่่างๆ ก็็ยังั มีีกฎหมายเป็็น
รััฐบััญญัติั คุ้้�ม
ิ ครองถ้ำำ�อี
� กี หลายรััฐ โดยเริ่่ม� ครั้้ง� แรกในรััฐโคโลราโด
ใน พ.ศ. 2426 แต่่น่่าเสีียดายที่่�ถูกู ยกเลิิกในปีี พ.ศ. 2514
แต่่จากจุุดเริ่่มต้
� น้ นั้้�นเอง ก็็ทำำ�ให้้มีกี ารตรากฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��
ในหลายรััฐต่่อมา ปััจจุุบันั ในสหรััฐอเมริิกามีีทั้้ง� หมด 28 รััฐ
ที่่�มีีการออกกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��โดยเฉพาะ โดยส่่วนใหญ่่
ออกมาในช่่วง 20 - 40 ปีีที่่�ผ่่านมานี้้�

Caves (1976) Arizona Cave Protection Law (1977)
West Virginia Cave Protection Law (1977) Wisconsin
Cave Law (1977) Georgia Cave Protection Law (1977)
Maryland Cave Protection Law (1978) Virginia Cave
Protection Law (1979) Texas Cave Protection Law
(1979) Florida Cave Protection Law (1980) Missouri
Cave Protection Law (1980) New Mexico Cave
Protection Laws (1981) Idaho Cave Protection Law
(1982) Indiana Cave Protection Law (1983) Illinois
Cave Protection Law (1985) North Carolina Cave
Protection Law (1987) Kentucky Cave Protection
Law (1988) Alabama Cave Protection Law (1988)
Ohio Cave Protection Law (1988) Pennsylvania Cave
Protection Law (1989) Arkansas Cave Resources
Protection Act (1989) Tennessee Cave Protection
Law (1991) Montana Cave Conservation Act (1993)
Maine Cave Protection Act (2001) และ Texas Bat
Protection Law (2001)

กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� ใน 28 รััฐ เรีียงตามลำำ�ดัับปีี
ก่่อนหลัังการออกกฎหมาย ได้้แก่่ Missouri Cave Protection
Laws (1959) Nevada Cave Protection Laws (1959)
Oklahoma Cave Protection Law (1967) Vermont cave
protection law (1975) California Laws Relating to

นอกจากกฎหมายถ้ำำ�หล
� ายฉบัับในระดัับรััฐบาลกลาง
และรััฐแล้้ว ยัังมีีกฎหมายอื่่น� ๆ ที่่�สามารถใช้้ในการคุ้้�มครอง
ทรััพยากรถ้ำำ�� บนที่่�ดิินของรััฐได้้ด้้วย เช่่น รััฐบััญญััติิสััตว์์
ใกล้้สููญพัันธุ์์� ค.ศ. 1973 และรััฐบััญญััติิคุ้้�มครองทรััพยากร
ทางโบราณคดีีของรััฐบาลกลาง ค.ศ. 1976

meander niches, petromorphs and rock pendants
in solution caves and similar features unique to
volcanic caves.)
(ดููรายละเอีียดเพิ่่�มใน https://www.blm.gov/sites/
blm.gov/files/FCRPA-of-1988.pdf)

่ วภายในถ้ำ�ทีม
่ ีลักษณะเป็นถ้ำ�ธารลอด ถ้ำ�เจ็ดคต อำ�เภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
การพายเรือคายัคท่องเทีย

กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถ้ำ�ในนานาประเทศ
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การออกกฎหมายดัังกล่่าว อาจมีีผลทางปฏิิบััติิจริิงที่่�
ต่่างกัันไป โดยปััจจััยหนึ่่�งคืือเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานหลััก และ
เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย มีีความคิิดคำำ�นึึงหรืือจิิตสำำ�นึึก
เรื่่อ� งถ้ำำ��อย่่างไร เช่น่ บางพื้้�นที่่�มีกี ารดำำ�เนิินการเพีียงเล็็กน้้อย
ในการคุ้้�มครองหรืือฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีต่่อศาล แม้้ว่่าจะมีี
การจัับกุุมผู้้�กระทำำ�ผิิดแล้้วก็็ตาม แต่่ทััศนคติิที่่�หย่่อนยานนี้้�
มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วเนื่่�องจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการบัังคัับใช้้กฎหมายได้้รัับการศึึกษาถึึงเอกลัักษณ์์และ
คุุณค่่าความสำำ�คััญของถ้ำำ��และเริ่่�มมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในเรื่่�องถ้ำำ��มากขึ้้�น

อัันยิ่่�งใหญ่่ ที่่�ไม่่สามารถจะถููกแทนที่่�ได้้ (Irreplaceable
Resources) รวมถึึงยัังมีีคุุณค่่าทางจิิตวิิญญาณ ความงาม
เชิิงสุุนทรีียภาพ และคุุณค่่าทางวิิทยาศาสตร์์หลาย
ประการ ดัังนั้้�น การปกป้้องคุ้้�มครองทรััพยากรที่่เ� ปราะบาง
เหล่่านี้้� จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�ง สำำ�หรัับการดำำ�รงคงอยู่่�
ของถ้ำำ�� เพื่่อ� ประโยชน์์ของคนรุ่่�นต่่อไปในอนาคต ในฐานะ
ที่่�เป็็นทรััพยากรส่่วนหนึ่่�งที่่�เป็็นมรดกทางธรรมชาติิและ
วััฒนธรรมของรััฐบริิติชิ โคลััมเบีีย ทรััพยากรทางชีีววิิทยา
และนิิเวศวิิทยา (The Biological and Ecological
Resources) จะรวมถึึ ง แหล่่ ง ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ใต้้ ดิิ น ที่่� มีี
ลัักษณะพิิเศษ (Unique Subterranean Habitats) ซึ่่�งมีี
สิ่่�งมีีชีีวิติ เฉพาะถิ่่�นอาศััยอยู่่� รวมทั้้�งพืืชและสััตว์์ประจำำ�ถิ่่น�
ต่่างๆ อาศััยอยู่่�ภายในถ้ำำ�� ส่่วนทรััพยากรอื่่น� ๆ มัักรวมถึึง
การก่่อตััวของแร่่และหิินประติิมากรรม บรรพชีีวิินหรืือ
ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ (Paleontological or Fossil Deposits)
ซึ่่�งรวมถึึงซากพืืชสััตว์์และเศษวััสดุุต่่าง ๆ บนพื้้�นผิิว
ที่่�ถููกกัักเก็็บรัักษาไว้้ในถ้ำำ�� ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นบัันทึึกที่่�เกี่่�ยวกัับ
สภาพภููมิิอากาศและสิ่่�งมีีชีีวิิตในอดีีตด้้วย เนื่่�องจาก
ทรััพยากรทั้้�งหมดเหล่่านี้้�มีีความเปราะบางและเสี่่ย� งต่่อการ
ถููกทำำ�ลายได้้ง่า่ ย (Vulnerable to Destruction) จึึงสมควร
ได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครองอย่่างจริิงจััง”

๒. กฎหมายการคุ้มครองถ้ำ�ใน
แคนาดา
ปััจจุุบันั ประเทศแคนาดายัังไม่่มีีกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��
ที่่�ประกาศออกมา แม้้ว่่าจะได้้มีีการเสนอ เรีียกร้้องและ
ผลัักดัันมาอย่่างยาวนานกว่่า 30 ปีี โดยร่่างกฎหมาย
คุ้้�มครองถ้ำำ��ฉบัับแรกได้้มีกี ารเสนอมาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1988 โดย
นาย P. A. Griffiths (First Draft Prepared by P. A.
Griffiths December 22, 1988)
ต่่อมา ก็็ได้้มีกี ารร่่างกฎหมายข้้อเสนอต่่อสภานิิติบัิ ญญั
ั ติั ิ
แห่่งรััฐบริิติชิ โคลััมเบีีย (The Legislative Assembly of the
Province of British Columbia) ประเทศแคนาดา อีีก
หลายครั้้ง� เพื่่�อให้้ตรากฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� ออกมา เช่น่ ร่่าง
ในปีี 2010 ที่่�ให้้ชื่่�อว่่า “The Cave Protection Act 2010”
โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อการส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกใน
การคุ้้�มครองและอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� ในรััฐของตน (The purpose of
this Act is to encourage and facilitate the protection
and conservation of caves in the Province)
2.2 เหตุุผลการออกกฎหมายการคุ้้�มครองถ้ำำ�� : ร่่าง
กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� “The Cave Protection Act 2010”
ดัังกล่่าว ได้้ให้้เหตุุผลอธิิบายต่่อท้้ายกฎหมาย (Explanatory
Note) ดัังนี้้�
“สภานิิติบัิ ญญั
ั ติั พิิ จิ ารณาเห็็นว่า่ ถ้ำำ�� มีีลัักษณะภููมิปิ ระเทศ
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์พิิเศษ (Unique Landforms) กล่่าวคืือ
มัักมีีทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าทางธรรมชาติิและวััฒนธรรม

2.3 นิิยามถ้ำำ��และคำำ�ศััพท์อื่์ น่� ๆ: กฎหมายการคุ้้�มครอง
ถ้ำำ��ในแคนาดา ได้้คำำ�นิยิ ามคำำ�ว่่าถ้ำำ�� และทรััพยากรถ้ำำ�� ไว้้ดังั นี้้�
“ถ้ำำ��” (Cave) หมายถึึง ช่่องว่่างในพิิภพที่่�เกิิดขึ้้�นตาม
ธรรมชาติิที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับพื้้�นผิิวดิิน มัักจะก่่อตััวจากการละลาย
ของหิินปููน ซึ่่�งมนุุษย์์สามารถจะเข้้าไปได้้ ไม่่ว่่าทางเข้้า
จะเกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิหรืือที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นก็็ตาม รวมถึึง
หลุุมธรรมชาติิ หลุุมยุุบ หรืือช่่องพื้้�นผิิวอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็น
องค์์ประกอบหรืือขยายไปจากตััวถ้ำำ��
“Cave” means a natural cavity in the earth that
connects to the surface, often formed by dissolution
of limestone; that is penetrable by humans, whether
or not the entrance is naturally formed or made by
humans, including any natural pit, sinkhole or other
surface opening which is an extension or component
of a cave.

“ทรััพยากรถ้ำำ��” (Cave Resource) หมายถึึง วััตถุุ
หรืือสสารใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในถ้ำำ�� เช่น่ ชีีวิติ สััตว์ใ์ นท้้องถิ่่�น ชีีวิติ
พืืชในท้้องถิ่่�น ร่่องรอยหลัักฐานการใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์
เกิินกว่่า 50 ปีี และคุุณลัักษณะอื่่�น ๆ ที่่�จัับต้้องได้้หรืือ
จัับต้้องไม่่ได้้ ที่่�เชื่่�อมโยงทางวััฒนธรรมประเพณีีที่่�มีีอายุุ
เกิินกว่่า 50 ปีี แหล่่งซากดึึกดำำ�บรรพ์์ ตะกอนดิินหิิน แร่่ธาตุุ
หิินนููนจากพื้้�นผิิวและประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้�งหลาย
“cave resource” means any material or substance
occurring in caves, such as native animal life,
native plant life, evidence of past human use over
fifty years old, and tangible and intangible attributes
associated with cultural traditions over fifty years
old, paleontological deposits, sediments, minerals,
speleogens, and speleothems.
๓. กฎหมายการคุ้มครองถ้ำ�
ในโรมาเนีย (Cave Protection
Laws in Romania)
3.1 สถานการณ์์ปััญหา: ปััจจุุบัันโรมาเนีีย มีีการ
ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากของกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
(Speleological Tourism) ทั้้�งในพื้้�นที่่�อนุุรักั ษ์์ที่่มี� กี ารคุ้้�มครอง
และพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ที่่�ยัังไม่่มีีการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้าน
การท่่องเที่่�ยว และยัังไม่่มีีการศึึกษาผลกระทบต่่อคุุณภาพ
สิ่่ง� แวดล้้อมถ้ำำ�� และแทบไม่่มีีการติิดตามตรวจสอบผลกระทบ
ทางชีี ว วิิ ท ยา นัั บ ว่่าเป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� เ ป็็ น อัั น ตรายต่่อการ
ปกป้้องถ้ำำ��และการรัักษามรดกทางธรรมชาติิต่่างๆ ภายในถ้ำำ��
เช่่น ประติิมากรรมถ้ำำ�ทั้้
� �งหลาย ตะกอนดิินหิิน แร่่ธาตุุ
หายาก ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ของมนุุษย์์และสััตว์์ และสิ่่�งมีีชีีวิิต
เฉพาะถิ่่�น ฯลฯ ดัังนั้้�น นัักวิิจััยของสถาบััน Emil Racoviță
Institute of Speleology ในเมืืองคลููจ และบููคาเรสต์์ ที่่�มีี
ประสบการณ์์ของการศึึกษาถ้ำำ��มานานเกืือบ 100 ปีี จึึงมุ่่�ง
เสนอปััญหา เพื่่�อการคุ้้�มครองถ้ำำ��ของโรมาเนีีย และชี้้ทิ� ศิ ทาง
ในอนาคต เพื่่�อหยุุดยั้้ง� แนวโน้้มของการทำำ�ลายถ้ำำ�ที่่
� มี� มี ากขึ้้น�
3.2 แนวคิิ ด การคุ้้�มครองถ้ำำ�� : ถ้ำำ�� มีี คุุ ณค่่ าใน
หลากหลายมิิติิ ทั้้�งทางระบบนิิเวศ โบราณคดีี เศรษฐกิิจ
การท่่องเที่่�ยว ฯลฯ แต่่ทรััพยากรถ้ำำ�� ทั้้�งประติิมากรรมถ้ำำ�� และ
ระบบนิิเวศถ้ำำ�� มีีความอ่่อนไหวและเปราะบางต่่อการทำำ�ลาย
กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถ้ำ�ในนานาประเทศ

ของมนุุษย์์ที่่เ� ข้้าไปในถ้ำำ��อย่่างยิ่่ง� และหากถููกทำำ�ลายไป ก็็ยาก
ที่่�จะฟื้้�นตััวได้้ดัังเดิิม การพิิทัักษ์์รัักษาหรืือการคุ้้�มครองถ้ำำ��
จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง มิิใช่่เพีียงแต่่อาศััยเจตนาดีีของ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น แต่่จำำ�ต้้องอาศััยกฎหมายที่่�ร่่างโดย
หน่่วยงานรัั ฐ โดยอาศัั ย ผู้้�รู้้�ด้้ า นถ้ำำ��วิิ ท ยาในการปกป้้ อ ง
คุ้้�มครองด้้วย
แนวคิิดเรื่่�อง การพิิทัักษ์์รัักษาหรืือการคุ้้�มครองถ้ำำ��ใน
โรมาเนีีย มีีมานานตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1920 เมื่่�อ Emil Racoviță
ได้้จััดตั้้�ง Institute of Speleology ที่่�เป็็นสถาบัันถ้ำำ��วิิทยา
แห่่งแรกของโลก โดยระบุุในวััตถุปุ ระสงค์์ และระเบีียบของ
สถาบัันว่่า นอกจากจะมีีภารกิิจในการศึึกษาวิิจััยถ้ำำ�� แล้้ว
กิิจกรรมใดๆ จะต้้องไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ถ้ำำ��ด้้วย
กระนั้้�นก็็ตาม ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ��ในโรมาเนีียทั้้�งระดัับชาติิ
และระดัับท้้องถิ่่�น ก็็ไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คััญและสนใจมากนััก
อย่่างไรก็็ตาม ก่่อน ค.ศ. 1989 ถ้ำำ�ทั้้
� ง� หลายก็็ยังั ไม่่ถููกทำำ�ลาย
มากนััก เพราะเหตุุว่่าถ้ำำ��มัักอยู่่�ในป่่าเขา ห่่างไกลเส้้นทาง
คมนาคม การท่่องเที่่�ยวก็็มีีน้้อย จนกระทั่่�งใน ค.ศ. 2000
จึึงได้้มีีการออกกฎหมาย The National Landscaping
Plan และมีีการระบุุชื่่�อถ้ำำ��และคาสต์์ จำำ�นวน 83 แห่่ง ใน
ฐานะที่่�เป็็นมรดกของชาติิ
ต่่อมา ใน ค.ศ. 2004 รััฐบาลได้้เพิ่่�มรายชื่่อ� ถ้ำำ�อี
� กี 4 ถ้ำำ��
ต่่อมาในปีีเดีียวกััน ได้้มีีการออกกฎกระทรวง โดยแบ่่งถ้ำำ��
ออกเป็็น 4 ระดัับ (Classes of Cave Protection)
ตามความสำำ�คััญ เพื่่�อการคุ้้�มครองถ้ำำ��ในโรมาเนีีย ได้้แก่่
ระดัับ A ได้้แก่่ ถ้ำำ�ที่่
� �มีีคุุณค่่าสููงเป็็นพิิเศษ ในฐานะ
ที่่� เ ป็็ น ทรัั พ ยากรทางวิิ ท ยาศาสตร์์ หรืื อ มีี ลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น
เอกลัักษณ์์เฉพาะ ที่่�จััดว่่าเป็็นมรดกของชาติิและนานาชาติิ
ระดัับ B ได้้แก่่ ถ้ำำ�ที่่
� �มีีความสำำ�คััญระดัับชาติิโดยมีี
ความโดดเด่่นด้้วยขนาดความหายากของทรััพยากรและ
การมีีศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยว
ระดัับ C ได้้แก่่ ถ้ำำ��ที่่�มีีความสำำ�คััญในระดัับท้้องถิ่่�น
ที่่�ควรจะได้้รับั การคุ้้�มครองทางธรณีีวิทิ ยา ภููมิทัิ ศั น์์ อุุทกวิิทยา
ประวััติิศาสตร์์ ความหลากหลายทางชีีวภาพ ศัักยภาพ
ในการท่่องเที่่�ยว หรืือในมิิติิอื่่�น ๆ
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ระดัับ D ได้้แก่่ ถ้ำำ�� ขนาดเล็็กหรืือขนาดกลางที่่�ไม่่มีี
คุุณค่่าพิิเศษ แต่่มีีความสำำ�คััญทางธรณีีวิิทยาในภููมิิภาค
ความหลากหลายทางชีีวภาพและวิิวัฒ
ั นาการ ที่่�สมควรต้้อง
ได้้รับั การอนุุรักั ษ์์และปกป้้องจากมลภาวะหรืือการถููกทำำ�ลาย

วัันที่่� 17 ธัันวาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ประกอบด้้วย
เนื้้�อหา 70 มาตรา ที่่�ครอบคลุุมประเด็็นต่่างๆ เกี่่�ยวกัับ
การคุ้้�มครอง และการใช้้ประโยชน์์ถ้ำำ��ใต้้ดินิ (Underground
Caves) การจััดการและมาตรการคุ้้�มครอง และระเบีียบ
กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ รวมถึึงการฟื้้น� ฟููถ้ำ�ที่่
ำ� มี� มลภ
ี าวะหรืือที่่�ได้้รับั
ความเสีียหาย (This Act shall govern the protection and
use of underground caves, protection arrangements,
protective measures and other rules of conduct,
including the restoration of polluted or damaged
caves. - Article 1)

ใน ค.ศ. 2007 รัั ฐ บาลได้้ อ อกกฎหมาย The
Emergency Ordinance no.57/2007 ที่่�มีีบางมาตรา
ที่่�เป็็นการคุ้้�มครองถ้ำำ��โดยเฉพาะ โดยอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับ
ดููแลของ The Romanian Academy
ต่่อมา ใน ค.ศ. 2011 ก็็มีีการออกกฎหมายใหม่่ ให้้มีี
การจััดตั้้�ง Speleological Heritage Commission
ภายใต้้กระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และภารกิิจ
สำำ�คััญ ได้้แก่่
1) กำำ�หนดคุุณค่่าของถ้ำำ��ตามหลัักวิิชาการ
2) จำำ�แนกประเภทถ้ำำ��ตามระดัับของการคุ้้�มครอง
3) อนุุญาตกิิจกรรมที่่�จะกระทำำ�ได้้ในถ้ำำ��
4) คุ้้�มครองมรดกถ้ำำ��โดยไม่่ให้้มีีผลกระทบทางลบ
ใดๆ เกิิดขึ้้�น
5) ร้้องขอให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ทำำ�การควบคุุม
และติิ ด ตามผลสถานะของถ้ำำ�ทั้้
� � ง หลาย กระนั้้� น ก็็ ต าม
Speleological Heritage Commission ก็็ไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการคุ้้�มครองถ้ำำ�� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเนื่่�องจาก
ไม่่ได้้รัับงบประมาณอย่่างเพีียงพอ
๔. กฎหมายการคุ้มครองถ้ำ�
ในสโลวีเนีย (Cave Conservation
Act of the Republic of
Slovenia)
4.1 การประกาศใช้้กฎหมายอนุุรัักษ์์ถ้ำ��ำ : ประเทศ
สโลวีีเนีียได้้ตรากฎหมายการคุ้้�มครองถ้ำำ�� โดยใช้้ชื่่อ� ว่่า “Cave
Conservation Act 2003” โดยประกาศของรััฐสภาเมื่่�อ

4.2 หลัักการและเหตุุผลการออกกฎหมายการ
คุ้้�มครองถ้ำำ��: กฎหมายนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการในการคุ้้�มครอง
และอนุุรัักษ์์ถ้ำำ�� (Principle of Cave Protection and
Conservation) ในมาตรา 3 ไว้้ดัังนี้้�
“การค้้นหาและสำำ�รวจถ้ำำ�� ถ้ำำ��วิทิ ยา การท่่องเที่่ย� วถ้ำำ��
การตรวจสอบและการเยี่่� ย มชมถ้ำำ�� การติิ ด ตามผล
การตรวจสอบสภาพถ้ำำ�� ที่่� เ สีียหายและการบูู ร ณะ
การคุ้้�มครองถ้ำำ�� และการใช้้ประโยชน์์ถ้ำ��ำ ตลอดจนกิิจกรรม
อื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับถ้ำำ�� จะต้้องดำำ�เนิินการในลัักษณะ
ที่่ล� ดผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้้นต่
� อ่ ถ้ำำ�� ประติิมากรรมถ้ำำ�� และ
สิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ�� ให้้น้้อยที่่�สุุด ” (The discovery and
exploration of caves, speleology, caving, cave
inspections and visits, monitoring of the condition of
damaged caves and their restoration, cave protection
and cave use, as well as any kind of other activities
in connection with caves shall be performed in such
a manner as to minimize the impact it might have on
the cave, cave formations and cave life. - Article 3)
4.3 นิิยามคำำ�ว่่าถ้ำำ��: กฎหมายนี้้�ได้้ให้้คำำ�นิิยามคำำ�ว่่า
“ถ้ำำ��ใต้้ดิิน” (Underground Caves) หรืือ “ถ้ำำ��” (Cave)
ในมาตรา 2 ไว้้ดัังนี้้�
“(1) ถ้ำ�ใต้ดินตามรัฐบัญญัตินี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ถ้ำ � ”) หมายถึ ง ช่องว่ า งใต้ ดิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหิ น โดย
กระบวนการทางธรรมชาติต่างๆ ทีร่ วมอยูใ่ นพืน้ ที่ภายนอก
ที่ถูกจำ� กัดโดยภูมิประเทศแนวตั้งของส่วนที่ปกคลุมถ้ำ�

หรือปล่องที่มีทางเข้าออก เริ่มต้นที่ความลาดเอียงเกิน
30 องศาและส่วนที่เข้าถึงได้ยาวกว่าหรือลึกกว่า 10
เมตร ไม่ว่าทางเข้าหรือทางออกของถ้ำ� (ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ทางเข้า”) เป็นธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้ำ�คือโพรง
รอยแตก หลุม และทางใต้ดิน และอาจแห้งอย่างถาวร
หรือบางระยะเวลา หรือมีน้ำ�ท่วมบางส่วนหรือทั้งหมด (2)
โดยไม่คำ � นึ ง ถึ ง บทบั ญญั ติ ข องวรรคก่ อ น ถ้ำ � อาจเป็ น
ช่องวา่ งที่มคี วามยาวน้อยกวา่ 10 เมตรก็ได้หากมีลกั ษณะ
พิเศษทางสัณฐานวิทยา อุทกวิทยา การกระจายตัวของสัตว์
หรือคุณลักษณะอื่น ๆ”
(1) An underground cave under this Act
(hereinafter referred to as “cave”) is an underground
void formed in rock by various natural processes,
included into external space limited by a vertical
projection of the covered part of the cave or a
shaft with the entrance depression starting where
the slope inclination exceeds 30 degrees and its
accessible part is longer or deeper than 10 m,
regardless of whether the cave entrance or exit
(hereinafter referred to as “entrance”) is natural or
man-made. Caves are cavities, fractures, potholes
and subterranean passages, and can be dry or
permanently or periodically, partially or entirely
inundated with water. (2) Irrespective of the provision
of the preceding paragraph, a cave can also be a
space less than 10 m in length, defined as such in
view of unique morphological, hydrological, faunistic
or other features. - Article 2)
4.4 นิิยามคำำ�ศััพท์อื่์ น่� ๆ เกี่่ย� วกัับถ้ำำ��: อนึ่่�ง กฎหมาย
การคุ้้�มครองถ้ำำ�� ในสโลวีีเนีียฉบัับนี้้� ยัังกำำ�หนดนิิยามความหมาย
คำำ�ศััพท์์อื่่�นๆ เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��อีีก 16 คำำ� ได้้แก่่ กิิจกรรมทาง
ถ้ำำ��วิทิ ยา (Speleology-speleological Activities) โครงสร้้าง
พื้้�นฐานถ้ำำ�� (Cave Infrastructure) ประติิมากรรมถ้ำำ�� (Cave
Formations) การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� (Caving Tourism) มััคคุุเทศก์์ถ้ำ�ำ�
(A Cave Tour Guide) สิ่่�งมีีชีีวิิตในถ้ำำ�� (Cave Life Forms)
นัักท่่องถ้ำำ�� (A Caver) สมาคมการสำำ�รวจหรืือถ้ำำ��วิิทยา (A
Caving or Speleological Society) ผู้้�เยี่่�ยมชมถ้ำำ�� (A
กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถ้ำ�ในนานาประเทศ

Cave Visitor) การค้้นหาหรืือสำำ�รวจถ้ำำ�� (The Discovery
and Exploration of Caves) ถ้ำำ�� เปิิดที่่�เข้้าถึึงได้้อิิสระ
(An Open Cave with Free Access) ถ้ำำ�� เปิิดที่่�เข้้าถึึงได้้โดย
มีีการควบคุุม (An Open Cave with Controlled Access)
การเยืือนถ้ำำ�� (Visit to the Cave) การพิิทัักษ์์ถ้ำ�ำ� (Cave
Custodianship) ผู้้�พิิทัักษ์์ถ้ำำ�� (A Custodian of the Cave)
ถ้ำำ��ปิดิ (A Closed Cave) ซึ่่ง� จะไม่่ลงคำำ�นิยิ ามในบทความนี้้�
๕. กฎหมายการคุ้มครองและ
บริหารจัดการถ้ำ�และทรัพยากรถ้ำ�
แห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National
Caves and Cave Resources
Management and Protection
Act of the Philippines)
5.1 ชื่่�อและที่่�มาของการออกกฎหมายถ้ำำ��: สภา
ผู้้�แทนราษฎรและวุุฒิสภ
ิ าของสาธารณรััฐฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ ได้้เสนอ
ร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองถ้ำำ�� เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ค.ศ. 2002 ต่่อมาได้้มีกี ารรวมสองร่่างเข้้าด้้วยกัันเป็็นกฎหมาย
เพื่่� อ การจัั ด การและคุ้้�มครองถ้ำำ�� และทรัั พ ยากรถ้ำำ��
และเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�น (An Act to Manage and
Protect Caves and Cave Resources and for
Other Purposes) และผ่่ า นการอนุุ มัั ติิ ข องที่่� ป ระชุุ ม
รััฐสภา (Congress) ครั้้�งที่่�สิิบเอ็็ด สมััยการประชุุมสามััญ
ครั้้�งที่่�สาม เมื่่�อวัันที่่� 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001)
ให้้ตราเป็็นกฎหมายสาธารณรััฐ (Republic Act No.
90729135) ให้้ชื่่�อว่่า “National Caves and Cave
Resources Management and Protection Act.”
(รััฐบััญญัติั กิ ารคุ้้�มครองและบริิหารจััดการถ้ำำ�� และทรััพยากรถ้ำำ��
แห่่งชาติิ) เป็็นกฎหมายขนาดสั้้�น ประกอบด้้วย 15 มาตรา
5.2 หลัั ก การและเหตุุ ผ ลการออกกฎหมาย:
รััฐบััญญััติินี้้�ได้้แสดงหลัักการหรืือเจตนารมณ์์ของกฎหมาย
โดยระบุุเป็็น “คำำ�ประกาศนโยบาย” (Declaration of
Policy) ในมาตรา 2 ดัังนี้้�
“ขอประกาศนโยบายของรััฐในการอนุุรัักษ์์ปกป้้อง
และบริิหารจััดการถ้ำำ��และทรััพยากรถ้ำำ��ในฐานะที่่�เป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ของความมั่่�งคั่่ง� ทางธรรมชาติิของประเทศ เพื่่อ� การนี้้�
737
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ปราสาทหินพั นยอด จังหวัดสตูล

รััฐต้้องเสริิมสร้้างความร่่วมมืือและการแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลข่่าวสารระหว่่างหน่่วยงานของรััฐกัับประชาชนผู้้�ที่่�
ใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ�� และทรััพยากรในถ้ำำ�� เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์
ทางวิิทยาศาสตร์์ การศึึกษา การพัักผ่่อนหย่่อนใจ
การท่่องเที่่�ยวและกิิจการอื่่�นๆ”
5.3 คำำ�จำำ�กัั ดค วามของศัั พท์์ ที่่� ใ ช้้ ใ นกฎหมาย:
รััฐบััญญััติินี้้�ได้้ให้้นิิยามศััพท์์ต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ตามเจตนารมณ์์
ของกฎหมาย โดยระบุุในมาตรา 3 ดัังต่่อไปนี้้�
(ก) “ถ้ำำ��” (Cave) หมายถึึง ช่่องว่่างที่่�เกิิดขึ้้�นตาม
ธรรมชาติิ ช่่องหรืือระบบเส้้นทางที่่�เชื่่�อมต่่อถึึงกัันภายใต้้
พื้้�นผิิวโลกหรืือภายในหน้้าผาหรืือหิ้้�ง และมีีขนาดใหญ่่พอที่่�
บุุคคลสามารถจะเข้้าได้้ ไม่่ว่่าทางเข้้าจะอยู่่�ในที่่�ดิินส่่วนตััว
หรืือสาธารณะหรืือไม่่ก็็ตาม และไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้น� ตามธรรมชาติิ
หรืือที่่�มนุษุ ย์์สร้า้ งขึ้้น� ซึ่่ง� อาจจะรวมถึึงหลุุมธรรมชาติิ หลุุมยุบุ
หรืือลัักษณะอื่่น� ๆ ซึ่่ง� เป็็นส่่วนขยายของทางเข้้า คำำ�นี้้ยั� งั รวมถึึง
แหล่่งทรััพยากรในถ้ำำ��ด้้วย แต่่ไม่่รวมถึึงอุุโมงค์์เหมืือง
ท่่อระบายน้ำำ�� หรืือการขุุดค้้นอื่่�นๆ ของมนุุษย์์
(ข) “ทรััพยากรถ้ำำ��” (Cave Resources) หมายความ
รวมถึึงวััตถุุ หรืือสารใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิในถ้ำำ��
เช่่ น ชีี วิิ ตสัั ตว์์ ชีี วิิ ตพืื ช รวมถึึ ง ซากดึึ กดำำ� บรรพ์์ และ
โบราณวััตถุุ สิ่่�งประดิิษฐ์์ทางวััฒนธรรม หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
กิิจกรรมของมนุุษย์์ ตะกอน แร่่ธาตุุ หิินมีีค่่า (Speleogems)
และประติิมากรรมถ้ำำ��ทั้้�งหลาย (Speleothems)

(ค) “เลขาธิิการ” (Secretary) หมายความถึึง
ปลััดกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ (DENR)
(ง) “หิินนูนจ
ู ากพื้้�นผิวิ ” (Speleogen) หมายถึึง ลัักษณะ
การสะสมหิินบนผนััง เพดาน และพื้้�นของถ้ำำ�� หรืือท่่อลาวาใดๆ
ที่่� เ ป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของหิิ น ดั้้� ง เดิิ ม โดยรอบ ซึ่่� ง รวมถึึ ง แต่่
ไม่่จำำ�กัดั เพีียงหิินเชื่่อ� มประสาน รอยริ้้ว� น้ำำ��ไหล ส่่วนคดเคี้้�ยว
หิินฐานคดเคี้้�ยว และหิินลููกตุ้้�ม ในถ้ำำ�� หิินปููน และลัักษณะ
พิิเศษทั้้�งหลายที่่�คล้้ายกัันในถ้ำำ�� ภููเขาไฟ
(จ) “ประติิมากรรมถ้ำำ�� ” (Speleothem) หมายถึึง การ
ก่่อตััวของแร่่ธรรมชาติิหรืือการสะสมตััวที่่�เกิิดขึ้้�นในถ้ำำ�หรื
� ือ
ท่่อลาวา รวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กัดั เพีียงหิินงอก หิินย้้อย หิินปููนเกลีียว
ดอกไม้้ถ้ำ�ำ� หิินน้ำำ��ไหล หิินปููนตะกอน ม่่านหิินย้้อย ทำำ�นบถ้ำำ��
หรืือการก่่อตััวของดิินเหนีียวหรืือโคลนในถ้ำำ��

(อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมใน https://lawphil.net/
statutes/repacts/ra2001/ra_9072_2001.html)
๖. กฎหมายคุ้มครองถ้ำ�
ในประเทศอื่น ๆ
6.1 ประเทศต่่าง ๆ ในทวีีปยุุโรป: จากการสำำ�รวจ
เบื้้�องต้้น พบว่่าประเทศฝรั่่�งเศส อัังกฤษ และเยอรมนีี ยัังไม่่มีี
กฎหมายถ้ำำ��ที่่�ตราขึ้้�นโดยเฉพาะ (No specific cave
protection laws) แต่่ถ้ำำ�ทั้้
� �งหลายได้้รัับการคุ้้�มรัักษาจาก
กฎหมายอื่่�นๆ เช่่น กฎหมายการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งกฎหมายการผัังเมืือง (Caves are
protected by other laws such as environmental,
nature conservation and planning)

(ฉ) “ถ้ำำ��สำำ�คััญพิิเศษ” (Significant Cave) หมายถึึง
ถ้ำำ��ที่่ป� ระกอบด้้วยวััตถุทีุ่่ มี� คุี ณสมบั
ุ
ติั เิ ชิิงคุุณค่่าทางโบราณคดีี
วััฒนธรรม นิิเวศวิิทยา ประวััติิศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์
ตามที่่� DENR กำำ�หนด โดยประสานงานกัับองค์์กรทาง
วิิทยาศาสตร์์และสถาบัันการศึึกษา
5.4 หน่่วยงานดำำ�เนิินการตามกฎหมาย: ในมาตรา 4
กำำ�หนดให้้กระทรวงสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ
(Department of Environment and Natural Resources
—DENR) เป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้ดำำ�เนิินการ
ตามบทบััญญัติั ขิ องรััฐบััญญัติั นี้้ิ � โดยประสานงานกัับกระทรวง
การท่่องเที่่�ยว (DOT) พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ สถาบััน
ประวััติศิ าสตร์์แห่่งชาติิ และหน่่วยงานการปกครองท้้องถิ่่�น
(LGU) ที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับถ้ำำ��ต่่างๆ โดยเฉพาะ ยกเว้้นใน
จัังหวััดปาลาวัันที่่�สภาปาลาวัันเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จะเป็็น
หน่่วยงานนำำ�ในการดำำ�เนิินการตามรััฐบััญญััติิสาธารณรััฐ
ฉบัับที่่� 7611 หรืือแผนสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงยุุทธศาสตร์์สำำ�หรับั
รััฐบััญญััติิปาลาวััน
กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถ้ำ�ในนานาประเทศ

1) ประเทศฝรั่่�งเศส: ในปััจจุุบััน ประเทศฝรั่่�งเศส
ยัังไม่่มีีกฎหมายเฉพาะที่่�คุ้้�มครองภููมิปิ ระเทศแบบหิินปููนและถ้ำำ��
แต่่การคุ้้�มครองอยู่่�ภายใต้้กฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครอง
สิ่่�งแวดล้้อมทั่่�วไปเท่่านั้้�น (General Environmental
Protection Laws) ทั้้�งนี้้� พื้้�นที่่�คาสต์์บางแห่่งได้้รัับการระบุุ
ว่่าเป็็นอนุุสรณ์์สถานทางประวััติิศาสตร์์ บางแห่่งได้้รัับการ
คุ้้�มครองสำำ�หรัับชีีวภาพพิิเศษ และมีีถ้ำำ�� 4 แห่่งได้้รัับการ
ประกาศให้้เป็็นเขตอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ และอีีกสองสามร้้อยแห่่ง
ได้้รัับการจััดประเภทเป็็น “พื้้�นที่่�และอนุุสรณ์์สถานทาง
ธรรมชาติิ” (Natural Sites and Monuments)
ในฝรั่่�งเศส มรดกทางธรรมชาติิและวััฒนธรรมได้้รัับ
การคุ้้�มครองตามกฎหมายต่่าง ๆ ตามประเภทของมรดก
คุุณค่่าที่่�มีี ตััวอย่่างเช่่น กฎหมายปีี ค.ศ. 1913 เกี่่�ยวข้้องกัับ
อนุุสรณ์์สถานทางประวััติศิ าสตร์์ ซากดึึกดำำ�บรรพ์์ และศิิลปะ
สมััยก่่อนประวััติิศาสตร์์ หรืือสมััยประวััติิศาสตร์์ กฎหมาย
ปีี 1930 มุ่่�งคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) อนุุญาต
ให้้ปกป้้องพื้้�นที่่�หรืืออนุุสรณ์์สถานธรรมชาติิที่่�มีีลัักษณะ
พิิเศษหรืือมีีคุุณค่่าทางศิิลปะ ประวััติิศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
ตำำ�นานหรืือความงดงามทางธรรมชาติิ ซึ่่ง� รวมถึึงทะเลสาบ
น้ำำ��ตก บึึงพรุุ และเนิินทรายชายฝั่่�ง รวมทั้้�งถ้ำำ��ด้้วย ขณะนี้้�
มีีพื้้�นที่่�ประกาศเป็็นเขตคุ้้�มครองมากกว่่า 2,700 แห่่ง
และกฎหมายปีี 1976 ที่่�เน้้นการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (Nature
Conservation) อนุุญาตให้้คำำ�นึงึ ถึึงการอนุุรักั ษ์์ชีวี ภาพและ
การก่่อตััวทางธรณีีวิทิ ยา ธรณีีสัณ
ั ฐานหรืือลัักษณะหิินพิิเศษ
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ที่่�มีคุี ณค่่
ุ าชััดเจน รวมทั้้�งการอนุุรักั ษ์์พื้้น� ที่่�ที่่มี� คุี ณค่่
ุ าพิิเศษใน
การศึึกษาวิิวัฒ
ั นาการชีีวิติ และกิิจกรรมของมนุุษย์์ครั้้ง� แรก ๆ

ประเทศอื่่�นๆ หลายประเทศมีีการออกกฎหมาย
คุ้้�มครองถ้ำำ��บางแห่่งที่่�สำำ�คััญโดยเฉพาะ หรืือคุ้้�มครองพื้้�นที่่�
ภููมิิประเทศแบบคาสต์์ในบริิเวณเขาหิินปููน บางประเทศก็็มีี
การคุ้้�มครองอนุุรัักษ์์ค้้างคาว เป็็นต้้น

2) ประเทศอัังกฤษ: ปััจจุุบัันประเทศอัังกฤษยัังไม่่มีี
กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��ที่่�ตราขึ้้�นโดยเฉพาะ แต่่ถ้ำำ��ทั้้�งหลาย
ได้้รัับความคุ้้�มครองจากกฎหมายอื่่�น กล่่าวคืือ เมื่่�อถ้ำำ��ใด
ได้้รัับการประกาศตามกฎหมายให้้เป็็น “พื้้�นที่่�ทรงคุุณค่่า
พิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์” (Site of Special Scientific
Interest — SSSI) เช่่น มีีพืืชพรรณ สััตว์์ป่่า หรืือลัักษณะ
พิิเศษทางธรณีีวิิทยา หรืือธรณีีสััณฐานวิิทยา (Geological
or Geomorphological Features) ก็็จะได้้รับั ความคุ้้�มครอง
จาก 3 หน่่วยงานที่่�มีหน้
ี า้ ที่่�อนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ได้้แก่่
The Countryside Council for Wales, English Nature
และ Scottish Natural Heritage ปััจจุุบััน อัังกฤษมีี 36
ระบบถ้ำำ��ที่่�ได้้รัับการประกาศตามกฎหมายให้้เป็็น SSSI
6.2 ประเทศออสเตรเลีีย (Australia): เริ่่�มมีีบางรััฐ
ในออสเตรเลีียที่่�เล็็งเห็็นคุุณค่่าถ้ำำ��และความจำำ�เป็็นในการ
พิิทัักษ์์รัักษาและได้้มีีการเสนอกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� เช่่น
รััฐออสเตรเลีียตะวัันตก (Western Australia proposed
cave protection law) เป็็นต้้น
6.3 ประเทศในทวีีปเอเชีีย:
ประเทศฟิิลิปปิ
ิ นส์
ิ ์ มีีกฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� โดยเฉพาะชื่่อ�
“National Caves and Cave Resources Management
and Protection Act” มาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2544
ประเทศอิินโดนีีเซีีย อยู่่ใ� นระหว่่างการยกร่่างกฎหมาย
การบริิหารจััดการและคุ้้�มครองระบบนิิเวศภููมิิประเทศ
เขาหิินปููนและถ้ำำ��
ประเทศมาเลเซีีย พบว่่าถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ เช่่น
ในอุุทยานแห่่งชาติิ ได้้รัับความคุ้้�มครองตามกฎหมาย
แต่่ถ้ำำ��นอกพื้้�นที่่�อุุทยาน ยัังมีีกฎหมายคุ้้�มครองน้้อยมาก

สำำ�หรัับ ประเทศไทย แม้้ว่่าจะพบว่่ามีีจำำ�นวนถ้ำำ�� กว่่า
6,000 ถ้ำำ�� กระจายไปทั่่�วประเทศ แต่่ยัังไม่่มีีกฎหมาย
คุ้้�มครองถ้ำำ��และทรััพยากรถ้ำำ��โดยเฉพาะ กระนั้้�นก็็มีกี ฎหมาย
ที่่�คุ้้�มครองทรััพยากรถ้ำำ�� (ในฐานะเป็็นดิินหิินแร่่ หรืือเป็็นของป่่า)
ในพื้้�นที่่�ป่่า พื้้�นที่่�ป่่าสงวนแห่่งชาติิ และในเขตอุุทยาน
แห่่งชาติิ ในกฎหมายต่่างๆ เช่่น พระราชบััญญััติิป่่าไม้้
พ.ศ. 2484 พระราชบััญญัติั ป่ิ า่ สงวนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2507
พระราชบััญญัติั อุิ ทุ ยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 พระราชบััญญัติั ิ
สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2562 และประมวล
กฎหมายที่่�ดินิ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบันั คณะกรรมการนโยบาย
บริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิได้้แต่่งตั้้�ง “คณะทำำ�งานศึึกษา
กฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ��” เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม พ.ศ.
2563 เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้หรือื ความเหมาะสมในการ
ออกกฎหมายเฉพาะ เพื่่�อการคุ้้�มครองและการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรถ้ำำ�� ของไทยให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
โดยสรุุป จากการสำำ�รวจตรวจสอบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับ
การคุ้้�มครองถ้ำำ�� และทรััพยากรถ้ำำ�� ในประเทศต่่างๆ ในเบื้้�องต้้น
พบว่่าในยุุโรป เช่่น โรมาเนีีย สโลวีีเนีีย และสหรััฐอเมริิกา
ได้้ มีี ก ฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ�� เกิิ ด ขึ้้� น เป็็ น การเฉพาะแล้้ ว
ส่่วนประเทศอื่่น� ๆ หลายประเทศก็็มีบี ทบััญญัติั กิ ารคุ้้�มครอง
ถ้ำำ��ในกฎหมายอื่่�น บางประเทศอยู่่�ระหว่่างการเสนอร่่าง
กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��โดยเฉพาะ เช่่น ประเทศแคนาดา
สำำ�หรัับในเอเชีีย มีีประเทศฟิิลิิปปิินส์์ที่่�มีีการออกกฎหมาย
คุ้้�มครองถ้ำำ�� โดยเฉพาะแล้้วในชื่่�อ National Caves and
Cave Resources Management and Protection Act
ทั้้�งนี้้� กฎหมายต่่างๆ เหล่่านี้้�จะเป็็นข้้อมููลและแนวทาง
สำำ�หรัับการศึึกษาและพิิจารณาเหตุุผลและความจำำ�เป็็น
ในการออกกฎหมายถ้ำำ�� เป็็นการเฉพาะในประเทศไทยต่่อไป

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

พัลลภ กฤตยานวัช (2563). กฎหมายคุม้ ครองและอนุรักษ์ถ�้ำและทรัพยากรถ�้ำในต่างประเทศ. เอกสารประกอบการประชุมคณะท�ำงานศึกษา
กฎหมายการบริหารจัดการถ�้ำ.
พััลลภ กฤตยานวััช (2563). คุุณค่่าหลากหลายของถ้ำำ�� สภาพปััญหาและภััยคุุกคามต่่อทรััพยากรถ้ำำ��ของไทย. เอกสารประกอบการประชุุม
คณะทำำ�งานศึึกษากฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ��.
http://faolex.fao.org/docs/pdf/usa143373.pdf
https://www.nps.gov/subjects/caves/cave-karst-protection.htm
https://www.informea.org/en/legislation/caves-act
https://caves.org/conservation/laws/HuppertUseCaveLaws.pdf
https://www.fws.gov/laws/lawsdigest/caveres.html
https://landportal.org/ru/library/resources/lex-faoc081007/caves-act
https://www.congress.gov/bill/100th-congress/house-bill/1975
https://www.researchgate.net/publication/309426130_Legal_status_of_cave_and_karst_areas
https://www.academia.edu/1823816/Legislation_for_Karst_and_cave_protection_in_Europe_and_other_countries
http://digital.lib.usf.edu/content/SF/S0/05/10/33/00001/K26-00584-217-228.pdf
http://www.cavedeclaration.eu/news.php
http://senate.gov.ph/lisdata/1193610489!.pdf
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/lc/billsprevious/2nd39th:m206-1
http://www.cancaver.ca/conserv/docs/cpa.htm
https://www.researchgate.net/publication/326209984_Cave_Protection_in_Romania
https://www.arso.gov.si/en/nature/reports%20and%20publications/ZVPJangl_Cave%20conservation %20act.pdf
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2001/ra_9072_2001.html
https://caveconservation.com/
https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/FCRPA-of-1988.pdf
https://www.academia.edu/1823816/Legislation_for_Karst_and_cave_protection_in_Europe_and_other_countries
https://www.iucn.org/content/guidelines-cave-and-karst-protection-0
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/chapter-63
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การท่่องเที่่�ยว “ถ้ำำ��”:
มุุมมองและประสบการณ์์
สากลที่่�อาจเป็็นประโยชน์์
ต่่อถ้ำำ�� ไทย
นายวีีระศัักดิ์์� โควสุุรััตน์์

ถ้ำำ�� เป็็นสถานที่่�ที่่�ผููกพัันกัับมนุุษย์์มาตั้้�งแต่่ดึึกดำำ�บรรพ์์ เคยถููกใช้้เป็็นที่่�อาศััย ที่่�หลบภััย ที่่�ตุุนเสบีียง
อาหารในยามสงคราม ถ้ำำ��ถููกใช้้เก็็บของมีีค่่า เก็็บยุุทธปััจจััย ถ้ำำ��ถููกใช้้เป็็นที่่�จาริิกแสวงบุุญในศาสนา
ต่่าง ๆ ทั่่�วโลก พิิ ธีีกรรมสารพัั นเกิิดในหรืือหน้้าถ้ำำ��

ในทางการศึึกษา ถ้ำำ�� เป็็นเสมืือนไทม์์แมชชีีนที่่�พาให้้นัักวิิจััยเข้้าถึึงข้้อมููลสารพัั นที่่�หาไม่่ได้้ในพื้้� นที่่�ทั่่�วไป
ในด้้านอุุทกวิิทยา ถ้ำำ��เป็็นทางเดิินของน้ำำ�� เป็็นที่่�สะสมน้ำำ�� เป็็นที่่�อาศััยของสิ่่�งมีีชีีวิิตบางกลุ่่�ม และในการ
เข้้าสำำ�รวจถ้ำำ�� ก็็มัักต้้องใช้้ความท้้าทายคล้้ายจะเป็็นเกมกีีฬาสารพัั ดรููปแบบที่่�หาไม่่ได้้ในสถานที่่�ประเภทอื่่�น
ถ้ำำ��จึึงดึึงดููดมนุุษย์์เรื่่�อยมา ไม่่ว่่าจะมีน
ี โยบายเรื่่�องท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��หรืือไม่่ เหตุุการณ์์ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน
ได้้เขย่่าโลกให้้ตื่่�นตััว ให้้อยากรู้้�จัักกัับถ้ำำ��อย่่างเหลืือเชื่่�อ เพราะเร้้าใจ จบสวย และก่่อความหวััง สร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นในเพื่่� อนร่่วมพิิ ภพได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ แล้้วเราจะใช้้โอกาสนี้้�อย่่างไร ผมขอเล่่าจากสิ่่�งที่่�บัังเอิิญ
รัับรู้้�มาครัับ

ในมหาวิิทยาลััย Nova Gorica ที่่�ประเทศสโลวีีเนีีย
มีี ห ลัั ก สูู ต รสอนนัั ก ศึึ ก ษาว่่าด้้ ว ย วิิ ช าการจัั ด การการ
ท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� เป็็นหลัักสููตรเฉพาะ เป็็นหลัักสููตรบรรยาย 50
ชั่่�วโมง ภาคสนาม 10 ชั่่�วโมง สััมมนา 30 ชั่่�วโมง และ
ผู้้�เรีียนต้้องไปทำำ�โครงการด้้วยตนเองอีีก 90 ชั่่ว� โมง มีีสอน
ทั้้�งในภาษาอัังกฤษและภาษาสโลวีีเนีียน การวััดผลมีีทั้้�ง
การนัับชั่่�วโมงฟัังบรรยาย ทำำ�สััมมนา ผลิิตข้้อเขีียน และทำำ�
รายงานตามโจทย์์ที่่�แต่่ละคนจะได้้รัับมอบ เป็็นหลัักสููตรที่่�
สามารถใช้้ประกอบในการทำำ�ปริญญ
ิ าโทและปริิญญาเอกได้้
อ่่านจากเป้้าประสงค์์ หลัักสููตรของมหาวิิทยาลััยนี้้�
นอกจากผู้้�เรีียนจะต้้องเข้้าใจหลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��แล้้ว ผู้้�เรีียนต้้องจบมาพร้้อมความเข้้าใจ
ในวิิธีีนำำ�เที่่�ยวที่่�จะไม่่ส่่งผลร้้ายต่่อถ้ำำ�� รู้้�จัักปััจจััยต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับระบบของถ้ำำ�� ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ�ต่่
� าง ๆ
ในสโลวีีเนีีย ตลอดจนรู้้�จักั เครืือข่่ายสถาบัันการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ถ้ำำ��ที่่มี� ใี นสากล สามารถจำำ�แนกจุุดอ่่อนจุุดแข็็งของการจััดการถ้ำำ��
ที่่�เป็็นกรณีีศึึกษาได้้ เข้้าใจผลกระทบของการท่่องเที่่�ยว
ที่่�อาจมีีต่่อถ้ำำ��และระบบของถ้ำำ�� นอกจากนี้้� ผู้้�จบการศึึกษา
ต้้องมีีความรู้้�สำำ�หรัับการคุ้้�มครองฟื้้�นฟููถ้ำ�ำ� และต้้องเข้้าใจ
ถึึงวิิธีีคำำ�นวณจำำ�นวนผู้้�เข้้าถ้ำำ��ในปริิมาณที่่�เหมาะสม

นี่่�ย่่อมาเพีียงสัังเขป หลัักสููตรกำำ�หนดเอกสารการเรีียน
ที่่�ต้้องอ่่านไว้้อย่่างน้้อย 12 ชิ้้�น ระบุุผู้้�แต่่ง จำำ�นวนหน้้า
ปีีที่่�พิิมพ์์ และชื่่�อสำำ�นัักพิิมพ์์ให้้มาเสร็็จสรรพ ขอดึึงมาให้้ดูู
เป็็นตััวอย่่างนะครัับ
1. Encyclopedia of Cave and Karst Science
902 หน้้า มีี Gunn, J. (บรรณาธิิการ) Fitzroy Dearborn
New York และ London เล่่มนี้้�พิิมพ์์ปีี 2004
2. Conservation of Cave Communities in
Australia-Ecosystems of the World, Subteranean
Ecosystems, บทที่่� 33 หน้้า 647 - 664, Amsterdam
etc. เล่่มนี้้�พิิมพ์์ปีี 2000
3. Development, Management and Economy of
Show caves, เขีียนโดย Cigna, Arrigo A., International
Journal of Spelelogy, 27 หน้้า เผยแพร่่เมื่่�อปีี 2001
4. Environmental Management of Tourist Caves.
The Examples of Grotta di Castellana and Grotta
Grand del Vento, Italy-Environmental Geology หน้้า
173 - 180 เผยแพร่่เมื่่�อปีี 1993
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5. Engineering Problems in Developing and
Managing Show Caves, Journal of Nepal Geological
Society, หน้้า 85 - 94, เผยแพร่่เมื่่�อปีี 2000

of Long Lasting Antropogenic Impact เขีียนโดย Muri
G, Jovicic A & Mihevc A เผยแพร่่ปีี 2013 ในวารสาร
International Journal of Speleology

6. Use of Modern Technologies in the
Development of Caves for Tourism, เอกสารประกอบ
การจััด 4th International ISCA Congress, Postojna
เมื่่�อ 21 - 27 October 2002

แปลว่่าเขาดึึงความรู้้� ข้้อมููลและประสบการณ์์การสัังเกต
และประเมิินผลเรื่่อ� งถ้ำำ�ม
� าบัันทึึก เผยแพร่่ และวิิเคราะห์์กันั
ต่่อเนื่่�อง ผนวกความรู้้�จากสหสาขามาวิิเคราะห์์สัังเคราะห์์
ให้้เกิิดเป็็นความรู้้�และสร้้างฐานทัักษะ อย่่างเอาจริิงเอาจััง
นี่่� ไ ม่่ใช่่หลัั ก สูู ต รปริิ ญญ าธรณีี วิิ ท ยา แต่่เป็็ น หลัั ก สูู ต ร
การจััดการการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� ดููจากรายการเอกสารบัังคัับอ่่าน
มีีทั้้�งที่่�อยู่่�ในสิ่่�งพิิมพ์์ตั้้�งแต่่ 1989 คืือราวสามสิิบปีีก่่อน
มาจนถึึง 2014 ซึ่่ง� แปลว่่า การจััดการท่่องเที่่�ยวเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��นั้้น�
มีีอะไรให้้ต้อ้ งคิิดทบทวนอยู่่เ� นืือง ๆ เขาดึึงข้้อคิิดข้้อสัังเกต
จากออสเตรเลีีย จากเนปาล เข้้ามาประยุุกต์์เปรีียบเทีียบ
กัับสิ่่�งที่่�เขาประมวลไว้้จากประสบการณ์์เปิิดถ้ำำ��ให้้ท่่องเที่่�ยว
ในสโลวีีเนีีย วัันหนึ่่�งในไม่่ช้้า กรณีีตััวอย่่างของถ้ำำ��หลวง
ขุุนน้ำำ�� นางนอนในไทยก็็คงไปอยู่่�ในหลัักสููตรที่่�ต้้องศึึกษา
กัันทั่่�วโลกเช่่นกััน แต่่อย่่ารอให้้ศึึกษาเฉพาะการกู้้�ภััยเลย
นะครัับ น่่าจะทำำ�ให้้เป็็นกรณีีศึึกษา เพื่่�อการพััฒนาให้้เป็็น
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวระดัับโลก และมีีการจััดการที่่�ยั่่�งยืืนไป
เสีียด้้วยเลย ทำำ�หลัักสููตรในไทยให้้เขามาเรีียนด้้วย ผู้้�เรีียน
หลัักสููตรนี้้� ควรจะได้้เข้้าถึึงมิิติิทางธรณีีวิิทยา ปฐพีีวิิทยา
สิ่่�งปลููกสร้้าง ประเด็็นด้้านวิิศวกรรม การบริิหารจััดการ
การมองมิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิการพััฒนา มิิติิทางเทคโนโลยีี
สำำ�รวจ ซึ่่�งเราได้้ร่่วมกัับเครืือ National Geographic
Chanel มาบัันทึึกโพรงถ้ำำ�ด้
� ้วยเครื่่�องตรวจวััด และจำำ�ลอง
ภาพ 3 มิิติิ จนเสร็็จครบทุุกโพรง และประกอบเข้้ากััน
เป็็นภาพตััดแบบ Cross Section ที่่�สมบููรณ์์แบบได้้สำำ�เร็็จ
เรีียกว่่า ถ้้าต้้องหล่่อไฟเบอร์์เพื่่�อสร้้างถ้ำำ��หลวงจำำ�ลอง
หรืือจะย่่อส่่วน หรืือจะให้้เท่่าขนาดจริิงทีีละท่่อน แล้้วใส่่น้ำำ��
พุ่่�งเข้้าไปให้้นักั กู้้�ภััยในถ้ำำ�� จากทั่่�วโลกมาเข้้าหลัักสููตรทีีละส่่วน
ทีีละท่่อนก็็ทำำ�ได้้

7. Natural and Anthropogenic Influences on
the Year Round Temperature Dynamics of Air and
Water Postjana Show Caves, Slovenia, Tourism
Management, หน้้า 233 - 243, เผยแพร่่เมื่่�อปีี 2014
8. Karstology and Development Challenges on
Karst II, Construction, Tourism, Ecology, Protection,
เขีียนโดย Culver, D.C., Debevec B., Knez M, PostjanaLjubljana, ZRC Publishing, ชิ้้�นนี้้�ตีีพิิมพ์์ปีี 2012
9. Human Impact on Underground Cultural and
Natural Heritage Sites, Biological Parameters of
Monitoring and Remediation Actions for Insensitive
Surfaces: Cases of Slovenian Show Caves, Journal
for Nature Conservation, doi: เขีียนโดย Mulec J.
เผยแพร่่ปีี 2014
10. Sustainable Use of the Predjama Cave
(Slovania) and Possible Scenarios Related to
Anticipated Major Increase in Tourist Numbers,
เขีียนโดย Selaba S.& Turk J, Tourism Management
Perspectives หน้้า 37 - 45 ตีีพิิมพ์์ปีี 2014
11. Cave Tourism, Proceedings of International
Symposium at 170 Anniversary of Postojnska jama,
Postojna (Yugoslavia), November 10 - 12, มีี Kranjc
A เป็็นบรรณาธิิการ เผยแพร่่ปีี 1989
12. Sources Assessment of Deposited Particles
in a Slovanian Show Cave (Postojnka jama) Evidence

ผู้้�เรีียนยัังควรได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับมลพิิษจากมนุุษย์์ที่่�
ส่่งผลต่่อสภาพแวดล้้อมของถ้ำำ�� การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิ
และความชื้้�น ตลอดจนถึึงปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ของถ้ำำ��
อากาศในถ้ำำ�� น้ำำ�� ในถ้ำำ�� ทั้้�งตอนใน ตอนนอก ระบบนิิเวศ
ของถ้ำำ�� มรดกทางธรรมชาติิ และวััฒนธรรมแวดล้้อม และ
ความเชื่่�อของคนแม่่สายเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��หลวงฯ แปลว่่า ไม่่ใช่่

มีีพื้้�นที่่�กว่่าห้้าแสนตารางกิิโลเมตร) แต่่เพราะสโลวีีเนีีย
ตั้้�งอยู่่�บนที่่�ราบสููง และมีีพื้้�นที่่�แบบคาสต์์ (Karst) หรืือเป็็น
คาสต์์ที่่�เกิิดจากที่่�ราบสููงและภููเขาหิินปููนที่่�ถููกน้ำำ�กั
� ัดเซาะ
มานานจนเป็็นบริิเวณขนาดใหญ่่ จึึงมีีทางน้ำำ�� ใต้้ดินิ แม่่น้ำำ��ใต้้ดินิ
และระบบถ้ำำ��ใต้้ผิวิ พื้้�นมากมาย เขาจึึงสนใจเรื่่อ� งถ้ำำ��กันั จริิงจััง
และลููกค้้าท่่องเที่่�ยวที่่�มาสโลวีีเนีียก็็ไม่่ผิิดหวััง

เห็็นแต่่ความสุุขสนุุกสนาน ความปลอดภััย และความสะดวก
ของนัักท่่องเที่่�ยวเป็็นประเด็็นเดีียว

แม้้สโลวีีเนีียจะไม่่มีีตลาดนัักท่่องเที่่�ยวขนาดใหญ่่
แต่่ในปีี 2017 วารสาร National Geographic ประกาศว่่า
สโลวีีเนีียเป็็นประเทศที่่�ทำำ�การท่่องเที่่�ยวยั่่�งยืืนที่่�ดีีที่่�สุุด
ของโลก ลููกค้้าท่่องเที่่�ยวของสโลวีีเนีียมาจากยุุโรปและ
รััสเซีียแทบทั้้�งสิ้้�น ปีีหนึ่่�งราว 4 ล้้านคน แต่่นัักท่่องเที่่�ยว
ที่่�มาเยืือนต้้องเคารพความยั่่�งยืืนตามกติิกาและความมุ่่�งมั่่�น
ของสโลวีีเนีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ความสะอาด และวิิถีีท้้องถิ่่�น
องค์์กรอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิสีีเขีียว หรืือ Green Destination
Organization ของเนเธอร์์แลนด์์ ประกาศรางวััลความเป็็น
“ประเทศสีีเขีียว” แห่่งแรกของโลกในปีี 2016 ให้้สโลวีีเนีีย
เห็นไหมครับ ถ้ำ�มีอะไรให้น่าค้นหา
ขนาดไหน ทีนี้มาดูเกาหลีใต้ครับ

กลับมาเล่าเรื่องที่สโลวีเนียต่อ
ที่่�มหาวิิทยาลััย Nova Gorica มีีหลัักสููตรนี้้� ก็็เพราะ
การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� และการใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��ในสโลวีีเนีียนั้้�น
มีีทำำ�กัันมาเป็็นศตวรรษแล้้ว
สโลวีีเนีียถืือด้้วยว่่า การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��เป็็นกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยวที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวของ
ประเทศด้้วย มหาวิิทยาลััยระบุุว่่านี่่�เป็็นหนึ่่�งในกิิจกรรมตาม
ปรััชญา “การศึึกษาตลอดชีีวิิต” ซึ่่�งแปลว่่าไม่่จำำ�กััดอายุุ
ผู้้�เรีียน ไม่่จำำ�กัดั สััญชาติิผู้้�เรีียน เพื่่�อให้้เหมาะสำำ�หรับั ผู้้�ทำำ�งาน
ด้้านท่่องเที่่�ยวจากทั่่�วโลกที่่�จะมาเติิมความรู้้� มุุมมอง และ
ทัักษะ แถมหลัักสููตรยัังตั้้�งเป้้าให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จักั พฤติิกรรม เข้้าใจ
แรงขัับดัันที่่�ทำำ�ให้้นัักเดิินทางเลืือกที่่�จะทำำ�กิิจกรรมเที่่�ยวถ้ำำ��
นี่่� แ ค่่มหาวิิ ท ยาลัั ย เดีี ย วที่่� ผมหยิิ บ มากล่่าวเป็็ น
ตััวอย่่างเท่่านั้้�น สโลวีีเนีียมีีประชากรสองล้้านคนเศษ อยู่่�ใน
ยุุโรปกลาง มีีพรมแดนติิดประเทศที่่�มีีชื่่�อเสีียงกว่่าตััวเอง
ทางการท่่องเที่่�ยว อย่่างอิิตาลีี ออสเตรีีย โครเอเชีีย สโลวีีเนีีย
มีีพื้้�นที่่�เพีียงสองหมื่่�นกว่่าตารางกิิโลเมตร (ในขณะที่่�ไทย

เกาหลีีใต้้มีีงานศึึกษาที่่�ชี้้�ว่่าตลาดนัักท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
มีีการเติิบโตที่่�น่่าสนใจ โดยเป็็นกิิจกรรมสาขาหนึ่่�งของ
การท่่องเที่่�ยวแนวอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ จำำ�นวนคนมากน้้อย
อาจไม่่ใช่่ประเด็็น เพราะคนกลุ่่�มนี้้�ยอมจ่่าย ยอมใช้้เวลา
และยอมบุุกฝ่่าอุุปสรรคสารพััน เพื่่�อไปสััมผััสบรรยากาศ
การเที่่�ยวถ้ำำ��เกาหลีีใต้้ เลยสงสััยใคร่่รู้้�เหมืือนกัันว่่า คนแบบไหน
กัันนะ ที่่�หัันมาชื่่�นชอบกิิจกรรมแบบนี้้�
งานศึึกษาของกระทรวงการต้้อนรัับและการท่่องเที่่�ยว
(Ministry of Hospitality and Tourism) ของเกาหลีี
เมื่่�อปีี 2008 เปิิดผลการสอบถามผู้้�ที่่�ไปปีีนป่่ายมุุดอยู่่�ที่่�ถ้ำำ��
ชื่่�อ Hwansun Cave ในเกาหลีีว่่า กลุ่่�มผู้้�มาที่่�ถ้ำำ��แบ่่งได้้
เป็็นสี่่�ประเภท พวกแรกคืือผู้้�หนีีความจำำ�เจ เกาหลีีเรีียก
กลุ่่�มนี้้�ว่่าเป็็น Escape-seeking Group ดัังนั้้�นพวกเขา
เพีียงแต่่หนีีของเดิิม ๆ ที่่�คนกำำ�ลัังนิิยมเท่่านั้้�น คืือเบื่่�อของ
คุ้้�นเคย พวกที่่�สองคืือ อยากแสวงความรู้้� เกาหลีีเรีียกกลุ่่�มนี้้�
ว่่า Knowledge Seeking Group พวกที่่�สามคืือ เน้้นหา
ความแปลกใหม่่ แต่่อาจไม่่ถึึงขนาดสนใจจะเอาเป็็นความรู้้�
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เกาหลีีเรีียกกลุ่่มนี้้
� ว่่� า Novelty Seeking Group กลุ่่มนี้้
� ร� วมถึึง
ผู้้�รัักความตื่่�นเต้้นลึึกลัับท้้าทายด้้วย บ้้างมาถ้ำำ��เพราะชอบที่่�
“ความมืืดอัันจริิงแท้้” บ้้างมาเพราะชอบที่่� “เงีียบสงััด”
อย่่างที่่�หาข้้างนอกไม่่ได้้ พวกที่่�สี่่�คืือ พวกที่่�มาเข้้าถ้ำำ�� เพื่่�อ
จะได้้มีกิี จิ กรรมกลุ่่�ม มาร่่วมประสบการณ์์กันั เป็็นหมู่่�เป็็นคณะ
เกาหลีีเรีียกกลุ่่�มนี้้ว่่� า Socialization Group ถ้ำำ��เป็็นเครื่่อ� งมืือ
ให้้เกิิดกิิจกรรมร่่วมเฉย ๆ มีีตั้้�งแต่่เด็็กประถมมากัับครูู
เด็็กโตมากัับผู้้�นำำ�กิิจกรรม ครอบครััวมากัับไกด์์ และบริิษััท
มากัับไลฟ์์โค้้ช

ให้้เห็็นภาพที่่�จะขายมุุมมองให้้ผู้้�อ่่านป้้ายต้้องทึ่่�ง แล้้วจะ
นำำ�มาซึ่่�งความเคารพต่่อป้้ายถััดๆ ไป และให้้ความเคารพ
ต่่อสถานที่่�นั้้น� เป็็นผลทางจิิตวิทิ ยาที่่�เกิิดจากการได้้มุมม
ุ องที่่�
เกิินคาด จากข้้อความในป้้ายอธิิบาย เช่่น เขาแมทเทอร์์ฮอร์์น
ในสวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์ (ที่่� ก ลายเป็็ น สัั ญ ลัั ก ษณ์์ อ ย่่างหนึ่่� ง
ของสวิิตเซอร์์แลนด์์) ติิดป้้ายที่่�นัักท่่องเที่่�ยวได้้อ่่านว่่า…
“แมทเทอร์์ฮอร์์นมีสี ถานะที่่เ� หมืือนไส้้กลางของแซนด์์วิชิ ที่่�
ขนมปัังข้้างหนึ่่�งคืือแอฟริิกา และอีีกข้้างหนึ่่�งคืือยุุโรป”
…เพราะแม้้ ภูู เ ขาที่่� เ ป็็ น ทรงพีี ร ะมิิ ด สูู ง ชัั น และผิิ ว เรีี ย บ
น่่าทึ่่�งนี้้�จะอยู่่�ไกลจากแผ่่นดิินทวีีปแอฟริิกามาก ตามแผนที่่�
ทางการเมืือง แต่่ในทางธรณีีวิทิ ยา เทืือกเขาแอลป์์อันั เลื่่อ� งชื่่อ�
ซึ่่�งมีีภููเขาแมทเทอร์์ฮอร์์นเป็็นหนึ่่�งในยอดเขานั้้�น แท้้จริิง
แล้้วคืือผลของแผ่น่ เปลืือกโลกหลายชิ้้น� เคลื่่�อนมาชนกััน คืือ
แผ่่นเปลืือกโลกแอฟริิกากัับแผ่่นเปลืือกโลกอีีกหลายชิ้้�น
ในยุุโรปเมื่่�อนัับร้้อย ๆ ล้้านปีีก่่อน!! (รููปที่่� 1) หิินที่่�เป็็น
ส่่วนยอดของแมทเทอร์์ฮอร์์นนั้้�น นิิตยสารสมิิธโซเนีียน
อธิิบายว่่าเป็็นหิินที่่�มาจากแผ่่นเปลืือกโลกแอฟริิกาเสีียอีีก

ในงานศึึกษาที่่�อื่่�นๆ ชี้้�ว่่า ผู้้�ที่่�ไปเที่่�ยวเชิิงธรณีีวิิทยา
นั้้�นยัังมีีระดัับอีีกด้้วย คืือ ระดัับที่่�ไปเอาแค่่ความเพลิิดเพลิิน
กัับระดัับที่่�ไปมุ่่�งจะสัังเกต ฝึึกฝน ศึึกษา เปรีียบเทีียบ คืือ
ชอบเข้้ า ไปค้้ น เอาจริิ ง เอาจัั ง อีี ก ชิ้้� น ของงานศึึ ก ษาใน
ต่่างประเทศ ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ป้้ายบอกในแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ประเภทธรณีีวิทิ ยาจะมีีพลัังมากขึ้้น� มาก ถ้้าภาษาที่่�ใช้้อธิิบายใน
ป้้ายจะลดความเป็็นวิิชาการลง แต่่ออกไปในทางเปรีียบเปรย

รููปที่่� 1
เทืือกเขาแมทเทอร์์ฮอร์์นในสวิิตเซอร์์แลนด์์ ซึ่่�งเป็็นผลมาจาก
การชนกัันของแผ่่นเปลืือกโลกแอฟริิกากัับแผ่่นเปลืือกโลก
อีีกหลายชิ้้�นในยุุโรป

ต่่างหาก ผลในทางจิิตวิทิ ยาคืือ คนยุุโรปจะรู้้�สึึกโดยไม่่รู้้�ตัวั ว่่า
ควรให้้เกีียรติิแก่่ชาวแอฟริิกาที่่�มาเยืือนแมทเทอร์์ฮอร์์น และ
เมื่่�อชาวแอฟริิกามาเที่่�ยวที่่�นั่่น� ก็็จะรู้้�สึึกผููกพัันกัับเทืือกเขานี้้�
อย่่างสดชื่่น� ขึ้้น� ส่่วนชาวทวีีปอื่่น� ที่่�มารัับรู้้�ข้อ้ ความ ก็็จะทึ่่�งว่่า
ตััวเองได้้มาเยืือนจุุดเชื่่�อมสำำ�คััญของแผ่่นเปลืือกโลก ไม่่ใช่่
แค่่มาเห็็นภููเขาสวยชื่่�อดัังจากหน้้ากล่่องช็็อกโกแลต
เรื่่อ� งการท่่องเที่่�ยวของโลกในยุุคหลัังโควิิด-19 นั้้�น เป็็น
ที่่�รู้้�กัันว่่า ยัังไงก็็จะกลัับคืืนมาในเชิิงปริิมาณ แต่่พฤติิกรรม
จะเปลี่่�ยนไป นัักท่่องเที่่�ยวจะวางแผนการออกเดิินทางอย่่าง
ระแวดระวัังมากขึ้้น� ส่่วนใหญ่จ่ ะเลี่่�ยงการท่่องเที่่�ยวในแหล่่ง
ที่่�แออััดด้้วย ผู้้�คนจำำ�นวนหนึ่่�งจะต้้องการสััมผััสธรรมชาติิ
สััมผัสั ความสดชื่่น� ของอากาศ บ้้างอยากสััมผัสั ความท้้าทาย
แต่่ต้้องการความปลอดภััยที่่�วางใจได้้ อยากเคลื่่�อนไหวใน
ลัักษณะที่่�ไม่่เคยบ้้าง ตั้้�งแต่่เดิินป่่า ปีีนเขา เข้้าถ้ำำ�� หรืือดำำ�น้ำ�ำ�
กิิจกรรมกลางแจ้้งจะเป็็นที่่�หมายปองในทุุกเพศวััย และจาก
หลากกลุ่่�มเป้้าประสงค์์ การเดิินทางแบบกรุ๊๊�ปใหญ่่มาก ๆ
จะถููกซอยแบ่่งให้้เล็็กลง กลุ่่ม� เดิินทางจะเน้้นสมาชิิกเฉพาะกลุ่่ม�
ใช้้พาหนะเล็็กลงเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�ต้้องปะปนกัับคนที่่�
ไม่่แน่่ใจว่่าจะป้้องกัันตััวเองมาดีีพอ วิิธีีเดิินทางด้้วยระบบ
ขนส่่งสาธารณะจะถููกตั้้�งเงื่่อ� นไขมากขึ้้น� คนจะสนใจใช้้ระบบ
ไร้้สััมผััส สนใจสุุขอนามััย สนใจระบบที่่�ไม่่ต้้องจัับเงิินสด
ให้้น้ำ��หนั
ำ กั กัับระบบจองคิิวล่่วงหน้้า อยากใช้้เวลานานขึ้้น� กัับ
แต่่ละแหล่่งท่่องเที่่�ยว ชะโงกทััวร์์แบบมาเพื่่�อถ่่ายรููปทำำ�แต้้ม
น่่าจะยิ่่�งแผ่่วลงๆ ผู้้�เดิินทางไม่่อยากหมดเวลาไปกัับการ
รอคอยระหว่่างเดิินทางอย่่างไม่่สมเหตุุสมผล
ตรงนี้้� คืือโอกาสสำำ�คัั ญของไทยในการพัั ฒนาและ
ยกระดัับการท่่องเที่่�ยวทีีเดีียวครัับ เราควรจะลดการกระจุุก
ผลัักดัันการกระจายตััว สร้้างวงจรการเชื่่อ� มต่่อให้้ได้้ประโยชน์์
แก่่ชุุมชนท้้องถิ่่�นมากๆ ใช้้ความมีีอััตลัักษณ์์ของแต่่ละที่่�
มาเป็็นจุุดดึึงดููด จุุดจดจำำ� และเป็็นจุุดขาย พััฒนาความ
สะดวกให้้ดีขึ้้ี น� แต่่ไม่่ต้้องถึึงขนาดยััดเยีียดความเจริิญรุดุ หน้้า
จััดวางกติิกาที่่�ทำำ�ให้้ต้้องเคารพ พอๆ กัับการให้้มุุมมองที่่�
ทำำ�ให้้ต้อ้ งอยากค้้นหา ใช้้ความร่่วมมืือของเครืือข่่าย ไม่่พึ่่�งพา
แต่่การใช้้กฎหมายทางอาญาเข้้าขู่่� ยกเว้้นเรื่่�องมาตรฐาน
ความปลอดภััยและสุุขอนามััย ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวรู้้�สึึกเคารพ
เชื่่�อมั่่�น ช่่วยรัักษาสภาพแวดล้้อม ลดปริิมาณขยะ ทำำ�ป้้าย
ทำำ�สื่่�อ ทำำ�ห้้องน้ำำ�� ทำำ�ที่่�จอดพาหนะและจุุดบริิการที่่�เข้้ากัับ

ระบบสากล มีีอารยสถาปััตย์์ ด้้วยวััสดุุที่่�หาได้้ง่่ายในพื้้�นที่่�
ติิดตั้้�งสั่่�งประกอบโดยคนในพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้การดููแลรัักษา
ทั้้�งง่่าย ประหยััดเวลา และสร้้างงานให้้คนท้้องถิ่่�น ใช้้ดิจิิ ทัิ ลั ใน
การจอง การจ่่าย การแจกข้้อมููล การประมวลและประเมิินผล
เพื่่� อ นำำ�ม าปรัั บ ปรุุ ง เสริิ มล ดกิิ จ กรรมได้้ อ ย่่างยืื ด หยุ่่� น
เหมาะกัับแต่่ละสภาพพื้้�นที่่� ห้้วงเวลา ฤดููกาล และความ
สามารถในการรองรัับและบริิหาร มีีอัตั ราค่่าบริิการที่่�โปร่่งใส
ให้้ข้้อมููลและส่่งมอบได้้อย่่างมืืออาชีีพ สามารถสื่่�อสารได้้
ข้้ามภาษา ข้้ามวััฒนธรรม ข้้ามกลุ่่�มอายุุได้้ดีี ป้้ายเชิิง
สััญลัักษณ์์หรืือ Pictogram จะสำำ�คััญขึ้้�นมาก ใช้้พื้้�นที่่�น้้อย
แต่่มนุุษย์์เข้้าใจง่่ายในทุุกภาษา
ประเทศไทยในสายตาของชาวต่่างชาติินั้้น� จุุดเด่่นคืือ
มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�หลากหลาย มีีชาวพื้้�นเมืืองที่่�เป็็นมิิตรใน
ทุุกที่่� เมืืองไทยมีีดีี แถมมีีความหลากหลาย ในขณะเดีียวกััน
ตลาดนัักท่่องเที่่�ยวไทยก็็โตขึ้้�นมาก และมีีศักั ยภาพที่่�พึ่่ง� พาได้้
นัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มรัักธรรมชาติิ กลุ่่�มใฝ่่รู้้� กลุ่่�มหนีีความ
จำำ�เจ กลุ่่�มอยากรัับสััมผัสั ใหม่่ๆ กลุ่่�มอยากมีีกิจิ กรรมท้้าทาย
หรืือแค่่อยากได้้กิิจกรรมกลุ่่�ม ล้้วนเป็็นนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ให้้
คุุณค่่า และให้้มููลค่่าได้้ ถ้้าเราทำำ�ระบบให้้มีีคุุณภาพ ทำำ�ให้้
พวกเขาสามารถทำำ�การบ้้านล่่วงหน้้า ทำำ�ให้้เขาใช้้เวลากัับ
แต่่ละกิิจกรรมอย่่างมีีความหมาย ทำำ�ให้้เขากลัับไปด้้วย
จิิตวิิญญาณใหม่่ๆ ใส่่ใจกัับสภาพแวดล้้อม ผู้้�คนแวดล้้อม
มีีความพร้้อมและความกล้้าที่่�จะปรัับปรุุงปรัับเปลี่่�ยน มีีความนิ่่�ง
ทางอารมณ์์ มีีความมั่่�นคงทางสมาธิิ
เปิิดศัักราชครั้้ง� ใหม่่ ไม่่ว่่าจะหลัังหรืือระหว่่างโควิิด-19
วงการท่่องเที่่�ยวไทยต้้องไม่่ไหลกลัับไปเผชิิญกับั “วงจรเดิิม ๆ”
ครัับ ปฏิิบัติั กิ ารกู้้�ภััยช่่วย 13 ชีีวิติ เยาวชนหมููป่า่ ทีีน ทอล์์ค
อะคาเดมี่่� ที่่�เกิิดขึ้้�นเพีียงสองปีีก่่อนโควิิดระบาด ได้้ทำำ�ให้้
ความน่่าสััมผััสของถ้ำำ�� เจิิดจ้้าขึ้้�นอย่่างสำำ�คััญ (รููปที่่� 2)
คนไทยเองก็็ตื่่น� ตััวอยากรู้้�จักั ถ้ำำ�ม
� ากขึ้้น� การท่่องเที่่�ยวป่่าเขา
และถ้ำำ�จึึ
� งได้้รับั การสนใจทั้้�งจากตลาดภายในและจากภายนอก
ประเทศอย่่างไม่่ต้้องเสีียค่่าโฆษณา
การได้้พัักฟื้้�นของธรรมชาติิในช่่วงล็็อกดาวน์์ของ
โลก ทำำ�ให้้กลไกธรรมชาติิได้้พััก ไม่่ต้้องผจญกัับการบุุกไป
เหยีียบย่ำำ��ของมนุุษย์์เท่่าเดิิม กรณีีตััวอย่่างคืือ หาดทราย
หลายแห่่งมีีปูู มีีเต่่า กลัับมาปรากฏตััวมากขึ้้น� เพราะหลายปััจจััย

การท่องเที่ยว “ถ้ำ�”: มุมมองและประสบการณ์สากลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อถ้ำ�ไทย
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

รููปที่่� 2
� ลวง-ขุุนน้ำำ�� นางนอน สถานที่่�เกิิดปฏิิบัติ
ถ้ำำ�ห
ั ิการกู้้�ภััยช่่วย 13 ชีีวิิตเยาวชนหมููป่่า ทีีน ทอล์์ค อะคาเดมี่่� ที่่�ทำำ�ให้้การท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
ในประเทศไทยได้้รัับความสนใจมากขึ้้�น

เมื่่�อหาดทรายไม่่ถููกนัักท่่องเที่่�ยวจำำ�นวนมากๆ รบกวน
ทุุกวัันจนเกิินความสามารถในการรองรัับ ทรายบนหาดที่่�เคย
ถููกย่ำำ��บดอััดก็็เริ่่ม� คลายตััว ปรัับฟื้้น� ตนเองขึ้้น� มาใหม่่ สััตว์เ์ ล็็กๆ
ที่่� อ าศัั ย หากิิ น หาอยู่่� ใ ต้้ พื้้� น ทรายจึึงทยอยปรากฏขึ้้� น มา
ถ้ำำ�� เองก็็ เ ช่่ น กัั น ไขมัั น จากนิ้้� ว มืื อ ที่่� จัั บ ต้้ อ งผิิ ว ผนัั ง ถ้ำำ��
ลมหายใจและไออุ่่�นจากตััวคนที่่�เข้้าถ้ำำ��จำำ�นวนมากเกิินไป
ก็็สามารถเปลี่่�ยนระบบนิิเวศในถ้ำำ�� ได้้ การใช้้ไฟส่่องสว่่าง
ที่่� ไ ม่่ถูู ก ต้้ อ งกระทบความชื้้� น ที่่� เ คยลงตัั ว ในบางโถงได้้
นี่่�ยังั ไม่่นัับถึึงความสึึกกร่่อนในจุุดเปราะบาง หรืือที่่�ร้า้ ยกว่่า
คืือการขีีดเขีียน จารึึก บนต้้นไม้้บนหิินที่่�ทำำ�ลายความบริิสุทุ ธิ์์�
ของเส้้นทางเรีียนรู้้�ธรรมชาติิ ตลอดจนการใดๆ ที่่�ไม่่เคารพ
ต่่อความเชื่่�อของชาวท้้องถิ่่�น
โอกาสและความท้้าทายเหล่่านี้้�จะกลัับมาเริ่่�มวนใหม่่
ในไม่่ช้้ า ถ้้ า เราไม่่เตรีี ย มทั้้� ง นโยบาย และการเรีี ย นรู้้�
ชุุดใหม่่ที่่�จะต้้องใช้้ ช่่วงการระบาดของโควิิด-19 จึึงทอด
เวลาให้้เราสามารถทำำ�การบ้้านได้้รอบคอบ และครอบคลุุม
มากขึ้้น� นอกจากไทยจะมีีถ้ำ�ำ� อยู่่เ� ป็็นจำำ�นวนมากกว่่าที่่�คนไทย

ตระหนััก ด้้วยตััวเลขหลัักหลายๆ พัันๆ แห่่ง กระจายอยู่่�
ในทุุกภาคของประเทศ บางแห่่งอยู่่�ติิดถนน 4 เลน 8 เลน
ด้้วยซ้ำำ�� แต่่ส่่วนมากจะอยู่่ห่่� างเส้้นทางหลัักเข้้าไป ถ้ำำ�� บางแห่่ง
อยู่่ใ� นเขตป่่าบ้้าง เขตวััดบ้้าง อยู่่ใ� นที่่�ดินิ สาธารณประโยชน์์บ้า้ ง
อยู่่� ใ นอุุ ท ยานบ้้ า ง อยู่่� ใ นแหล่่งโบราณคดีี บ้้ า ง อยู่่� ใ น
พื้้�นที่่� อบต. เทศบาลบ้้าง อยู่่�ในพื้้�นที่่�ทหาร อยู่่�บนเกาะ
อยู่่ติ� ดิ หาดทราย หรืืออยู่่ใ� ต้้น้ำ�ที่่
ำ� มี� อิี ทิ ธิิพลจากน้ำำ�ขึ้้
� น� น้ำำ�ล
� งบ้้าง
อยู่่�ตามคุ้้�งแม่่น้ำำ��บ้้าง บางแห่่งถ้ำำ��อยู่่�บนที่่�ราบก็็มีี
การที่่�ผมได้้เสนอต่่อท่่านพลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์
สมัั ย ที่่� ท่่ านดำำ� รงตำำ� แหน่่งรัั ฐ มนตรีี ว่่ าการกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อท่่านพิิจารณา
ตั้้� ง คณะกรรมการนโยบายบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
(รููปที่่� 3) หลัังเหตุุการณ์์กู้้�ภััยในถ้ำำ��หลวงจบลงนั้้�น ก็็เพราะ
ได้้รัับทราบทั้้�งศัักยภาพและความท้้าทายที่่�ถ้ำำ��ไทยมีี และ
เพราะมีีหน่่วยเจ้้าของถ้ำำ��อย่่างหลากหลายนี่่�แหละ ที่่�ทำำ�ให้้การ
มีีคณะกรรมการระดัับชาติิที่่� ครม. ตั้้�ง จะช่่วยให้้ทุุกหน่่วย
มาร่่วมทำำ�งานกัันถนััดขึ้้�น ประกอบกัับเมื่่�อได้้รัับการยืืนยััน

จากทีีมกู้้�ภััยในถ้ำำ�ช
� าวต่่างประเทศ และทีีมปีีนเขาโรยตััวที่่�
เข้้าร่่วมปฏิิบัติั กิ ารในการลำำ�เลีียงเด็็กๆ ออกจากจุุดน้ำำ�ท่่
� วม
อัันตรายลึึกเข้้าไปหลายกิิโลเมตรจากปากถ้ำำ�� ว่่าพวกเขาเคย
เห็็นถ้ำำ�ม
� าแล้้วในทั่่�วโลก แต่่พวกเขายืืนยัันว่่า ความน่่าอััศจรรย์์
ของถ้ำำ�� ไทย เมื่่�อประกอบกัับความมีีไมตรีีในวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ความมีีรสชาติิของอาหารชาวบ้้านและความเอื้้�อเฟื้้�อของ
คนไทย ทำำ�ให้้พวกเขามั่่�นใจว่่า เมืืองไทยมีีดีี...จริิงๆ
ตลาดนัักสำำ�รวจ นัักวิิจััย นัักผจญภััย นัักกีีฬาปีีนเขา
นัักลงทุุนกิิจกรรมกลางแจ้้ง สถาบัันฝึึกทัักษะกลางแจ้้ง
ทั้้�งในไทย หรืือในระดัับสากลก็็น่่าจะสนใจประเทศไทยได้้
ไม่่ยาก เพราะการบริิการด้้านอาหาร ที่่�พักั เดิินทาง การรัักษา
พยาบาลที่่�ไทยมีีอยู่่� นัับว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เอื้้�อเฟื้้�อให้้น่่าพิิจารณา
อยู่่�แล้้ว แหล่่งท่่องเที่่�ยวประเภทถ้ำำ��และกิิจกรรมปีีนป่่ายนั้้�น
อาจมีีได้้ในที่่�อื่่�นทั่่�วโลกก็็จริิง แต่่ที่่�เหล่่านั้้�นมัักจะตั้้�งอยู่่�
โดดเดี่่�ยว ระบบสนัับสนุุนเข้้าถึึงยาก สิ่่ง� ที่่�ยังั สามารถพััฒนาต่่อ
ในไทย จึึงอยู่่ที่่� เ� รื่่อ� งนโยบายที่่�ตรงประเด็็น การวางโครงสร้้าง
ที่่�สามารถก้้าวข้้ามความซัับซ้้อนของระเบีียบที่่�ต่่างหน่่วย
ต่่างทำำ� ความรู้้�เชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์
และผจญภััยที่่�ทั้้�งภาคราชการ องค์์กรที่่�กำำ�กัับพื้้�นที่่� ผู้้�สร้้าง
ระเบีียบกติิกาจะพึึงมีี การดููแลค่่าธรรมเนีียม ค่่าเช่่า และ
การประกาศกำำ�หนดขั้้น� ตอน ตลอดจนถึึงการเข้้าใจถึึงมาตรการ
สนัับสนุุน ให้้กิิจกรรมนัันทนาการแนวนี้้�ได้้รัับการก่่อตััวขึ้้�น
การเอื้้�อเฟื้้�อต่่อการนำำ�เข้้าอุุปกรณ์์คุุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภััยที่่�สูงู ๆ มาใช้้งาน การวางระบบภาษีีที่่จ� ะช่่วย
เอื้้อ� เฟื้้อ� ต่่อท้้องถิ่่�น การสนัับสนุุนวิิสาหกิิจชุุมชน เพื่่�อจััดการ

ทรััพยากรร่่วมกัับภาคส่่วนอื่่น� ๆ จึึงเป็็นฐานใหม่่ที่่�จะยกระดัับ
การท่่องเที่่�ยวของไทยให้้เข้้มแข็็งมากขึ้้�น ฟื้้�นตััวเศรษฐกิิจ
การท่่องเที่่�ยว และช่ว่ ยเพิ่่�มมูลค่่
ู าให้้การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
อย่่างไรก็็ตาม ถ้ำำ��ในไทยแม้้มีอี ยู่่ม� าก แต่่เราต้้องมองถ้ำำ��
ว่่าเป็็นทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�จำำ�กััด และหลายถ้ำำ�ก็
� ็ยัังอยู่่�ห่่างไกล
จากการเข้้าถึึง และยัังสำำ�รวจได้้ไม่่ทั่่�วถึึง ดัังนั้้�น เราจึึงอาจ
เลืือกเฟ้้นจััดชั้้น� และกัันแยกกลุ่่�มถ้ำำ��ที่่ยั� งั ไม่่จำำ�เป็็น ต้้องเปิิด
ให้้คนเที่่�ยวออก คััดเลืือกกลุ่่�มถ้ำำ�ที่่
� �มีีศัักยภาพที่่�เหมาะสม
ไม่่นำำ�มาซึ่่�งความขััดแย้้งหรืือความเสี่่�ยงที่่�ยัังไม่่ได้้ป้้องกััน
ออกไปก่่อน สำำ�หรัับกลุ่่�มถ้ำำ��ที่่�จะเปิิดให้้พััฒนาร่่วมกัันนั้้�น
อาจเริ่่มด้
� ว้ ยการเทีียบเคีียงกติิกามาตรฐานที่่�กรมการท่่องเที่่�ยว
เคยกำำ�หนดไว้้ไปได้้พลางก่่อน เพราะการยกระดัับมาตรฐาน
นั้้�น ยัังสามารถเติิมมิติิ ต่่ิ างๆ ได้้เสมอ เรายัังสามารถจััดชั้้น�
ระบุุความยากง่่ายในการเข้้าถึึง เพราะบางถ้ำำ��บางผา อยู่่�ลึกึ
จากถนนหลัักเข้้าไปไกล เส้้นทางในหน้้าฝนอาจไม่่สะดวก
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มีีบอกความยากง่่ายในการเข้้าชมเมื่่�อ
ไปถึึง บางถ้ำำ��ต้้องใช้้การเดิินขึ้้�นหรืือ
เดิินข้้ามเขาเป็็นระยะทางเพิ่่�มพอควร
บางถ้ำำ�� มีีทางเข้้าช่่องทางหนึ่่�ง และมีี
ทางออกอีีกช่อ่ งทางหนึ่่�ง เพราะวิิธีชม
ี
ต้้องไปแบบวัันเวย์์ ย้้อนสวนไม่่ได้้
บางถ้ำำ��มีีทางออกหลายทาง และหลงง่่าย
บางถ้ำำ�� มีีเหวในถ้ำำ��ก็็มีี มีีหน้้าผาในถ้ำำ��
ให้้ต้้องไต่่ขึ้้�นก็็มีี สิ่่�งเหล่่านี้้�ควรได้้รัับ
การบอกแจ้้งล่่วงหน้้า เพื่่�อเตืือนผู้้�ที่่�
ไปเข้้าเยี่่�ยมชมให้้ทราบ เพื่่�อประเมิิน
ข้้อจำำ�กััดของตนเอง ผมเคยพบผู้้�ที่่�
ร่่วมกัับคนในครอบครััวเข้้าถ้ำำ�� ช่ว่ งแรกๆ
ก็็ไม่่มีีข้อ้ จำำ�กัดั อะไร แต่่พอไปถึึงระยะหนึ่่�ง
มีีบัันไดชัันให้้ต้้องไต่่ คุุณสุุภาพสตรีี
บอกว่่าน่่าจะไม่่ไหว ทีีนี้้ก็� อิ็ หิ ลัักอิิเหลื่่�อ
ล่่ะครัับ คณะสมาชิิกจะไปต่่อก็็ห่่วง
จะถอยกลัับก็็มาไกลแล้้ว ในที่่�สุุดก็็
ต้้องถอยกลัับเอา ดัังนั้้�น การให้้ข้อ้ มููล
สำำ�คัญที่่
ั อ่่� อนไหวจึึงสำำ�คัญม
ั าก สำำ�หรับั
การท่่องเที่่�ยวเชิิงผจญภััย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง ผจญภััยในกลางธรรมชาติิที่่�
อาจควบคุุมไม่่ได้้ทุกุ อย่่างแบบสวนสนุุก

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

การจััดการด้้านความปลอดภััย
ในการเข้้าชม เป็็นอีีกประเด็็นที่่�ต้อ้ งใช้้
ความรู้้�ที่่�ละเอีียดอ่่อนพอควร ถ้ำำ��ที่่�ได้้
รัับการสำำ�รวจและเปิิดให้้เยี่่�ยมชมได้้
ควรถููกจััดชั้้น� แบบละเอีียด เช่น่ ถ้้าชม
แค่่โถงหน้้ า สุุ ด แสงแดดส่่องถึึ ง
ประเมิินความเสี่่ย� งแล้้วต่ำำ�ม
� าก ก็็แล้้วไป
แต่่ถ้้าจะเข้้าลึึกกว่่าจุุดกำำ�หนด ใครจะเข้้า
ต้้ อ งซื้้� อ ประกัั น ภัั ย เพิ่่� ม และต้้ อ ง
ปฏิิบััติิตามกติิกาที่่�กำำ�หนด มิิเช่่นนั้้�น
จะมีีผลต่่อความสมบููรณ์์ของเงื่่�อนไข
การเอาประกััน ถ้้าเกิิดมีีเหตุุ สถานที่่�
หลายแห่่งทางธรรมชาติิไม่่สามารถกู้้�ภััย
กัันได้้ง่่าย ทีีมกู้้�ภััยต้้องมีีค่่าใช้้จ่่าย
อุุปกรณ์์กู้้�ภัยั ส่่วนมากราคาแพง ประเทศ
ใดจะทำำ�เรื่่�องท่่องเที่่�ยวธรรมชาติิและ
ผจญภััยนั้้�น แม้้จะสร้้างรายได้้ได้้ดีี
มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง แต่่ก็็ควรต้้องมีีระบบ
ประกัันภััยเข้้ามากำำ�กัับด้้วย เพื่่�อให้้
ทุุ ก อย่่างมีี ม าตรฐาน ที่่� ว างใจได้้
ในทางกลัับกััน การเตรีียมข้้อมููลสำำ�หรับั
ผู้้�บริิหารพื้้�นที่่�และผู้้�มาเยี่่�ยมเยืือนให้้
ตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับความเปราะบางของ
ระบบนิิเวศของถ้ำำ�ที่่
� �เปิิดให้้เข้้าชมได้้

ก็็เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็น บางถ้ำำ��ควรมีีเงื่่อ� นเวลา
ของปีี ที่่� ต้้ อ งปิิ ด ไม่่ว่่าเพราะเหตุุ
ด้้านความเสี่่�ยงเรื่่�องน้ำำ��ป่่า น้ำำ��ใต้้ดิิน
หรืือจะเพราะระบบนิิเวศต้้องได้้รัับ
การพัักฟื้้�นสม่ำำ��เสมอ บางถ้ำำ��อาจพอ
จะจััดวางแสงสว่่าง ชนิิดหลอด LED
ซึ่่�งจะไม่่ร้้อน ไม่่ทำำ�ลายความชื้้�นของ
ผนัังถ้ำำ�� หรืืออาจมีีราวจัับ มีีขั้้น� เหยีียบ
เพื่่�อการเข้้าถึึงอย่่างปลอดภััย ที่่�ไม่่ให้้
กระทบนิิ เ วศของถ้ำำ�ม
� ากเกิิ น ไปได้้
บางถ้ำำ��มีีประเด็็นเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อ
ในสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เร้้นลัับของคนท้้องถิ่่�น
ก็็ต้้องสื่่�อสารขอความเห็็นจากภาคีี
ในพื้้�นที่่� แล้้วทำำ�ระบบแนะนำำ�ให้้ผู้้�มาเยืือน
ต้้องคำำ�นึึงถึึงการเคารพต่่อพื้้�นที่่�เป็็น
พิิเศษ การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมโดย
ชุุมชนอย่่างเหมาะสม จะทำำ�ให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนสัันติิสุุขมากกว่่าวิิธีีอื่่�นๆ
การถ่่ายทอดความรู้้�แก่่ชาวบ้้าน
เยาวชนในท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ ให้้ ส ามารถ
ร่่วมรัับประโยชน์์จากการมีีถ้ำำ��อยู่่�ใกล้้
แหล่่งอาศัั ย ก็็ ค วรมีี อ ย่่างต่่อเนื่่� อ ง
บางพื้้�นที่่� เราสามารถเปลี่่�ยนพราน
ผู้้�เคยล่่า กลายมาเป็็นล่่ามผู้้�นำำ�ทาง
และเล่่าเรื่่�อง เราอาจสามารถเปลี่่�ยน
การหาประโยชน์์จากการลัักลอบเผา
มาเป็็นผู้้�หวงแหนความชื้้�นของพื้้�นที่่�
เพื่่�อรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิที่่�เอื้้�อ
อาชีีพนำำ�ทางเดิินป่่า หรืือเป็็นพื้้�นที่่�
ฝึึกทัักษะให้้เยาวชนเข้้าค่่าย สถาบััน
การศึึกษาควรได้้รับั การสนัับสนุุนการ
พััฒนาความรู้้�เฉพาะทาง เพื่่�อให้้มีี
ฐานะเป็็นผู้้�สนัับสนุุนทางวิิชาการและ
ความรอบรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นในการคุ้้�มครอง
อนุุรัักษ์์ หรืือใช้้ประโยชน์์จากถ้ำำ��ใน
แง่่มุุมต่่างๆ อย่่างยั่่ง� ยืืน แต่่ไม่่ว่่าอย่่างไร
ถ้ำำ��ต้อ้ งถููกยกย่่องให้้เป็็นห้้องเรีียนของ
เราเสมอ และระลึึกเสมอว่่าถ้ำำ��เป็็น
“ของสงวน” ที่่�หาได้้ยาก

ถ้ำำ��ไม่่ได้้มีไี ว้้เพีียงสนองเงิินตรา หรืือความสนุุกเท่่านั้้�น
เพราะถ้ำำ�� มีีบทบาทของเขาเองอยู่่�ในวงจรธรรมชาติิ เราจึึง
ต้้องสงวนทรััพยากรนี้้�ไว้้เพื่่�อให้้เราและคนรุ่่�นถััดๆ ไปใช้้
เรีียนรู้้�ระบบที่่�ธรรมชาติิจััดสรรมา เรีียนรู้้�ที่่�เราจะเข้้าใจ
ข้้อจำำ�กััดของถ้ำำ�� เรีียนรู้้�ข้้อจำำ�กััดของเรากัันเองในการเข้้าไป
ในดิินแดนอััศจรรย์์ของเปลืือกโลก
จากเหตุุการณ์์ที่่�ถ้ำำ��หลวง และอีีกหลายๆ แห่่งในไทย
และในโลก เราควรมีีสถาบัันการเรีียนรู้้�เรื่่�องการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในการเข้้าถ้ำำ�� เรีียนรู้้�การกู้้�ภััยในถ้ำำ�� รวมทั้้�งเรีียนรู้้�
เทคนิิคในการสื่่�อ เพื่่�อให้้คนเคารพธรรมชาติิ และเคารพ
ในความเชื่่อ� ของคนในพื้้�นที่่� เรีียนรู้้�วิธีิ ทำี ำ�การตลาดให้้กับั ถ้ำำ��
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้น่่าสนใจ เรีียนรู้้�วิิธีีจััดบริิการ
สนัับสนุุนจากผู้้�ประกอบการรายเล็็กๆ เป็็นระบบที่่�เป็็นธรรม
และมีีเสน่่ห์์สำำ�หรัับการเข้้ามาของนัักเดิินทาง ไม่่ว่่าจะมา
พัักค้้าง หรืือไม่่พัักค้้าง แหล่่งท่่องเที่่�ยวทางธรรมชาติิ
หลายแห่่งมีีการจััดการในตััวแหล่่งโดยผู้้�มีคี วามรู้้� แต่่รอบทางเข้้า
ยัังมีีผู้้�ที่่�ทำำ�ตรงข้้าม ซึ่่�งไม่่ส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน เช่่น บริิการ
ลานจอดควรอยู่่ห่่� างออกไปเพื่่�อให้้มีเี ส้้นทางเดิินชมธรรมชาติิ
ก่่อนเข้้าถึึงถ้ำำ�� เพื่่�อจะได้้มีีจัังหวะให้้ปลุุกเร้้าความเคารพที่่�
พึึงมีีต่่อระบบนิิเวศ จะปลุุกเร้้าโดยป้้าย จะปลุุกเร้้าโดย

ผู้้�สื่่�อความหมายประจำำ�ถิ่่�นก็็ได้้ จััดให้้มีีเส้้นทางแยกสำำ�หรับั
จัักรยาน หรืือรถไฟฟ้้าเพื่่�อช่่วยพานัักท่่องเที่่�ยวสููงอายุุ หรืือ
ผู้้�พิิการ คนมีีครรภ์์หรืือเด็็กเล็็กเข้้า ถึึง ที่่�หมายได้้แบบ
ไม่่ลำำ�บากเกิินไป มีีบริิการให้้เช่่าอุุปกรณ์์เพื่่�อการเข้้าถ้ำำ��ที่่�
เหมาะสม ตั้้�งแต่่แสงส่่องสว่่างส่่วนบุุคคล หมวกกัันกระแทก
ถุุงมืือ รองเท้้าที่่�เหมาะสม ที่่�รัับฝากของ เพื่่�อจะได้้ไม่่มีีการ
นำำ�สิ่่ง� แปลกปลอมเข้้าไปในพื้้�นที่่�เปราะบางโดยไม่่จำำ�เป็็น หรืือ
ไม่่ตั้้�งใจ แถมยัังอาจไปเกาะเกี่่�ยวปุ่่�มหิินหรืือราวจัับในระหว่่าง
เดิินชมด้้วย การจััดระเบีียบการตั้้�งร้้านจำำ�หน่่ายของที่่�ระลึึก
สิินค้้าท้้องถิ่่�น จุุดบริิการล่่ามและผู้้�นำำ�ทาง ป้้ายบอกทาง
ป้้ายแสดงราคามาตรฐาน มีีระบบออนไลน์์ การจอง การจ่่าย
ที่่�ใช้้ง่่าย เป็็นต้้น
มนุุษย์์ยัังรู้้�จัักเปลืือกโลกได้้อีีกมาก และเรายัังอาจใช้้
ประโยชน์์หรือื ทำำ�ประโยชน์์ให้้กับั ระบบนิิเวศได้้อีกี มากเช่่นกััน
ขอเพีียงเราสามารถบอกกัันและกััน ผ่่านประสบการณ์์
ของการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีถ้ำ�ำ� เข้้ามาเพิ่่�มเป็็นองค์์ประกอบเสริิม
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เราเคารพธรรมชาติิ ระบบนิิเวศและเคารพ
กัันและกัันให้้มากเพีียงพอ

การท่องเที่ยว “ถ้ำ�”: มุมมองและประสบการณ์สากลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อถ้ำ�ไทย
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

มหััศจรรย์์ถ้ำ��ำ ไทย...
สู่่�มรดกโลก
นายปองพล อดิิเรกสาร

ในช่่วงที่่�ผมดำำ�รงตำำ�แหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการในปีี ๒๕๔๖ นั้้�น หน้้าที่่�หนึ่่�งคืือ การติิดต่่อ
ประสานงาน และร่่วมประชุุมกัับองค์์การยููเนสโก ซึ่่�งมีีคณะกรรมการมรดกโลกเป็็นผู้้�พิิ จารณาคััดเลืือก
สถานที่่�สำำ�คััญที่่�มีีคุุณค่่าโดดเด่่นอัันเป็็นสากล (Outstanding Universal Value) ในประเทศต่่าง ๆ
ให้้เป็็นมรดกโลกทางธรรมชาติิและทางวััฒนธรรมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ต่่อมา ผมได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นประธาน
คณะกรรมการแห่่ ง ชาติิ ข องไทยว่่ า ด้้ ว ยอนุุสัั ญ ญาคุ้้�มครองมรดกโลก ทำำ� ให้้ มีี ค วามสนใจเกี่่� ย วกัั บ
มรดกโลกเพิ่่� มขึ้้�น ประเทศไทยมีีสถานที่่�ซึ่�ง
่ ได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลกทั้้�งทางธรรมชาติิและทางวััฒนธรรม
รวม ๕ แห่่ ง ด้้ ว ยกัั น เมื่่� อ ผมพ้้ นตำำ� แหน่่ ง ทั้้� ง สองมาแล้้ ว แต่่ ก็็ ยัั ง สนใจเรื่่� อ งราวของมรดกโลกอยู่่�
จึึงมาเป็็นผู้้�ผลิิตรายการสารคดีีโทรทััศน์์ชื่่�อ “สุุดหล้้าฟ้้าเขีียว” เกี่่�ยวกัับมรดกโลก ออกอากาศทางสถานีี
โทรทััศน์์ช่่อง ๓ ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๔๗ มาจนถึึงทุุกวัันนี้้� และได้้เคยเดิินทางไปกัับทีีมงานเพื่่� อถ่่ายทำำ�ในประเทศ
ต่่าง ๆ ที่่�มีีมรดกโลกทั้้�งทางธรรมชาติิและทางวััฒนธรรมมาเป็็นปีีที่่� ๑๗ ในปีีนี้้�

การระบาดของไวรััสโควิิด-19 ในเกืือบทุุกประเทศ
ทั่่�วโลก มีีผลกระทบอย่่างยิ่่�งต่่อการเดิินทางและกิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวกัับต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ผมกัับทีีมงานไม่่สามารถ
เดิินทางไปถ่่ายทำำ�รายการในต่่างประเทศได้้ ตั้้�งแต่่ต้้นปีี
2563 เป็็นต้้นมา แต่่รายการสารคดีีโทรทััศน์์ของผมต้้อง
ดำำ�เนิินต่่อไป จึึงมาพิิจารณาจะถ่่ายทำำ�รายการในประเทศไทย
ผมเป็็นสมาชิิกของห้้องป่่าดงพงไพรของสมาคมอุุทยานแห่่งชาติิ
ได้้รัับฟัังเรื่่�องราวพร้้อมด้้วยภาพประกอบเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ใน
ภาคต่่าง ๆ ของประเทศในห้้องนี้้�จากคุุณพัลลภ
ั กฤตยานวััช
ที่่�ปรึึกษาสมาคมฯ ซึ่่ง� ได้้เดิินทางไปสำำ�รวจถ้ำำ��มาแล้้วจำำ�นวน
มาก จึึงได้้หารืือกัับคุุณพัลลภ
ั และตััดสิินใจที่่�จะผลิิตรายการ
ให้้ชื่่อ� ว่่า “มหััศจรรย์์ถ้ำ�ำ� ไทย” ขึ้้น� มาในรายการ “สุุดหล้้าฟ้้าเขีียว”
ผมเป็็นช่า่ งภาพสััตว์ป่์ า่ ซึ่่ง� ได้้เข้้าป่่า เดิินป่่า ไปถ่่ายภาพ
สััตว์ป่์ า่ และนกในอุุทยานแห่่งชาติิและแหล่่งธรรมชาติิต่่างๆ
ในประเทศไทย และต่่างประเทศ แต่่ยัังไม่่เคยเข้้าถ้ำำ��
เดิินถ้ำำ�� ในประเทศไทยเลย เมื่่�อได้้ฟัังจากคุุณพััลลภจึึงรู้้�ว่่า
ประเทศไทยมีีถ้ำำ��ราวหมื่่�นถ้ำำ�� และหลายถ้ำำ�ก็
� เ็ ป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ที่่�นิิยมกััน เมื่่�อตััดสิินใจจะทำำ�รายการเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ผมจึึงเริ่่�ม
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในประเทศไทยจากเว็็บไซต์์ของถ้ำำ�ต่่
� างๆ
และหนัังสืือเกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ไทยที่่�หาชมได้้ เช่่น “ถ้ำำ��ถิ่่�นเหนืือ”
เป็็นต้้น รวมทั้้�งหาความรู้้�เพิ่่�มเติิม โดยสั่่�งซื้้�อหนัังสืือ
ต่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� ได้้แก่่ Encyclopedia of Caves,
Cave Minerals of the World, Speleogy, Cave Animals
และ Cave Biology ทำำ�ให้้พอมีีความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��
คุุณพัลลภ
ั ได้้แนะนำำ�ให้้ผมรู้้�จักั สหภาพถ้ำำ��วิทิ ยานานาชาติิ
(International Union of Speleogy) ซึ่่�งก่่อตั้้�งในปีี ค.ศ.
1965 ปััจจุุบันั มีีสมาชิิกทั้้�งหมด 183 ราย เป็็นระดัับประเทศ
50 กว่่าประเทศ นอกนั้้�นเป็็นองค์์การระหว่่างประเทศ และ
บุุคคลทั่่�วไป เป้้าหมายหลัักของสหภาพถ้ำำ��วิิทยานานาชาติิ
ได้้แก่่ สำำ�รวจ (Explore) เข้้าใจ (Understand) และป้้องกััน
(Protect) ซึ่่�งผมได้้นำำ�มาเป็็นแนวทางในการผลิิตรายการ
“มหััศจรรย์์ถ้ำำ��ไทย”
ในชั่่�วชีีวิิตของผมได้้ประจัักษ์์ถึึงความมหััศจรรย์์ที่่�
ธรรมชาติิได้้สร้้างขึ้้�นมา ทั้้�งบนบกและในทะเล ภายใต้้
แสงอาทิิตย์แ์ ละแสงจัันทร์์มาแล้้วมากมายทั่่�วโลก แต่่ครั้้ง� นี้้�จะ
เป็็นครั้้ง� แรกที่่�ผมจะได้้ไปสััมผัสั ความมหััศจรรย์์ของธรรมชาติิ
ในถ้ำำ�� และใต้้ดินิ ท่่ามกลางความมืืดสนิิท โดยอาศััยแสงสว่่าง
มหัศจรรย์ถ้ำ�ไทย...สู่มรดกโลก

อัันน้้อยนิิดจากไฟฉายที่่�คาดอยู่่บ� นหััวของผมเท่่านั้้�น หลัังจาก
ที่่�ได้้เห็็นภาพความสวยงามแปลกตาของถ้ำำ��ต่่างๆ จาก
แมกกาซีีน หนัังสืือ และภาพวิิดีีโอในสารคดีีมาบ้้างแล้้ว
ผมวางแผนที่่�จะไปถ่่ายทำำ�ถ้ำำ�� 5 ถ้ำำ��ที่่�จัังหวััดเชีียงราย
เป็็นกลุ่่�มแรกในต้้นเดืือนธัันวาคม 2563 ซึ่่ง� การแพร่่ระบาด
โควิิด-19 ในประเทศไทยเริ่่�มเบาบางลง การเดิินทางข้้าม
จัังหวััดไม่่มีีปััญหา ถ้ำำ��แรกคืือถ้ำำ�ผ
� ายาวซึ่่�งผมตื่่�นเต้้นมาก
เพราะเป็็นครั้้�งแรกที่่�ได้้เข้้าไปสำำ�รวจถ้ำำ��ไทย ได้้เรีียนรู้้�
ได้้เข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิ่่�งต่่างๆ มากมายในถ้ำำ�� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
กำำ�เนิิดของประติิมากรรมถ้ำำ�� (Speleothem) ชนิิดต่่างๆ
ซึ่่ง� ธรรมชาติิได้้สร้า้ งขึ้้น� มาในความมืืดโดยใช้้เวลาเป็็นล้้านๆ ปีี
เมื่่�อได้้เห็็นและตระหนัักถึึงคุุณค่่าอัันมหาศาลที่่�ธรรมชาติิ
ได้้ให้้ไว้้กับั โลกของเรา จึึงเกิิดแรงบัันดาลใจที่่�จะช่ว่ ยป้้องกััน
ไม่่ให้้สููญหายถููกทำำ�ลายไป ผมถืือว่่าถ้ำำ�ผ
� ายาวคืือห้้องเรีียน
เรื่่�องถ้ำำ��ห้้องแรกของผม คณะครูู ได้้แก่่ ชาวบ้้านดงเจริิญที่่�
ตำำ�บลม่่วงคำำ� อำำ�เภอพาน นำำ�โดยอดีีตผู้้�ใหญ่่บ้้าน คุุณจีรี รััตน์์
ทองคง ซึ่่�งเป็็นทั้้�งผู้้�นำำ�ทางและให้้ข้้อมููลของถ้ำำ�ผ
� ายาว
ความรู้้�เบื้้�องต้้นที่่�ผมได้้ศึึกษาจากเว็็บไซต์์เกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และ
ได้้ไปเรีียนรู้้� และสััมผััสด้้วยตนเองที่่�ถ้ำ�ผ
ำ� ายาว คืือได้้เห็็น
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ซึ่่�งหลัักๆ ที่่�พบได้้ทั่่�วไปในถ้ำำ�ต่่
� างๆ มีีอยู่่�
6 ชนิิด ได้้แก่่ หิินย้้อย หิินงอก เสาหิิน หิินน้ำำ�� ไหล ม่่านหิินปููน
และหลอดหิินย้้อย มีีภาพตััวอย่่างของแต่่ละชนิิดจาก
ถ้ำำ�ผ
� ายาวมาให้้ชม
ผมใช้้เวลา 5 ชั่่ว� โมงในถ้ำำ�ผ
� ายาวเดิินสำำ�รวจห้้องโถงใหญ่่
1 ห้้องและห้้องโถงเล็็กอีีก 42 ห้้อง ซึ่่�งได้้ตั้้�งชื่่�อห้้อง
ตามประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�พบในห้้องนั้้�น รู้้�สึึกตื่่�นตาตื่่�นใจกัับ
ประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่ส� วยงามอย่่างมหััศจรรย์์ ทำำ�ให้้ผมเข้้าใจถึึง
คุุณค่่า และความเปราะบางของสิ่่�งแวดล้้อมในถ้ำำ��ซึ่ง่� ใช้้เวลา
เป็็นล้้านๆ ปีี กว่่าธรรมชาติิจะสร้้างสรรค์์ขึ้้น� มาให้้เราได้้ชื่่น� ชม
แต่่เสีียดายที่่�ต้้องมาสููญเสีียคุุณค่่าอัันประเมิินไม่่ได้้โดย
ฝีีมือื ของมนุุษย์์ในเวลาไม่่กี่่�นาทีี ผมได้้พบประติิมากรรมถ้ำำ��
2 ชิ้้น� ในถ้ำำ�ผ
� ายาวที่่�มีคี วามสวยงามโดดเด่่น แต่่มีีนักั ท่่องเที่่�ยว
ที่่�ไม่่มีีจิิตสำำ�นึึกไปเขีียนชื่่�อ และข้้อความ และต่่อเติิมภาพ
ซึ่่�งไม่่สามารถจะลบล้้างหรืือทำำ�ความสะอาดให้้กลัับมา
เหมืือนเดิิมได้้ ดัังนั้้�น ถ้ำำ��ที่่�เปิิดให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าไปชม
จะต้้ อ งหาวิิ ธีี ป้้ อ งกัั น ไม่่ให้้ นัั ก ท่่องเที่่� ย วเข้้ า ไปในระยะ
อย่่างน้้อยหนึ่่�งเมตรจากประติิมากรรมถ้ำำ��
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ระหว่่างที่่�เดิินชมประติิมากรรมถ้ำำ��ในห้้องโถงต่่างๆ นั้้�น
คำำ�ถามที่่�ผมถามตััวเองนัับครั้้�งไม่่ถ้้วนก็็คืือ “สิ่่�งสวยงาม
เช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นมาได้้อย่่างไรในความมืืดสนิิท” “ทำำ�ไมมีีรููป
ทรงลัักษณะที่่�สมบููรณ์์เหมืือนทำำ�มาจากบล็็อก” ผมขอ
ยกตััวอย่่างที่่�ผมถืือว่่า เป็็นมหััศจรรย์์ของสิ่่�งมหััศจรรย์์
2 ตััวอย่่างมาให้้ชม สิ่่�งแรกคืือ ทำำ�นบหิิน (Rimstone)
หรืืออ่่างดัักน้ำำ��ที่่�ตกลงมาถึึง 15 ชั้้�น มีีขนาดแตกต่่างกััน
แต่่สร้้ า งได้้ ล งตัั ว เหมืื อ นกัั บ น้ำำ�ต
� กของบางบ้้ า นที่่� จ้้ า ง
ช่่างแต่่งสวนมาสร้้างน้ำำ�ต
� กเป็็นชั้้น� ๆ ในสวนที่่�บ้า้ น ที่่�ดูมหั
ู ศั จรรย์์
เพิ่่�มขึ้้น� อีีกก็็คือื สิ่่�งที่่�ดูเู หมืือนน้ำำ�ขั
� งั อยู่่�ในแต่่ละอ่่างนั้้�น ไม่่ใช่่
ของเหลวแต่่เป็็นแก้้วผลึึกใสเหมืือนน้ำำ��จริิงๆ

ถ้้ากลิ้้ง� ได้้ทุกุ มุุมก็จ็ ะเป็็นทรงกลม ถ้้ากลิ้้ง� ไปกลัับ 4 ทิิศก็็จะเป็็น
สี่่�เหลี่่�ยมลููกเต๋๋า ไข่่มุุกถ้ำำ��พบในถ้ำำ��ใน 35 ประเทศต่่างๆ
ทั่่�วโลก รวมทั้้�งประเทศไทยด้้วย

ตััวอย่่างที่่�สองก็็คืือสิ่่�งที่่�เรีียกกัันว่่า ไข่่มุุกถ้ำำ�� (Cave
Pearl) ซึ่่�งเป็็นหิินลัักษณะกลมหลายขนาดจำำ�นวนมาก
พบกองอยู่่�ในแอ่่งน้ำำ�ตื้้
� �นๆ เกิิดจากก้้อนผลึึกแคลไซต์์มา
สะสมกัันบนแกนกลางที่่�เป็็นเม็็ดทราย กลิ้้�งไปมาตาม
กระแสน้ำำ��ที่่ไ� หลบนพื้้�นถ้ำำ�� จนถููกแร่่แคลไซต์์เคลืือบไปทั่่�วทั้้�งเม็็ด

๑

๒
ภาพที่ ๑ ทำ�นบหินปูน
ภาพที่ ๒ ไข่มุกถ้ำ�

ขอกล่่าวถึึ ง สิ่่� ง มหัั ศ จรรย์์ ที่่� เ ป็็ น ต้้ น กำำ� เนิิ ด ของ
สิ่่�งมหััศจรรย์์ทั้้�งหลายที่่�พบในทุุกถ้ำำ�� รวมทั้้�งถ้ำำ��ผายาวด้้วย
ก็็คืือหลอดหิินย้้อย ซึ่่�งก่่อเกิิดจากหยดน้ำำ�� เล็็กๆ เติิบโต
เป็็นหลอดยาวกลวง และขยายตััวเป็็นหิินย้้อยรููปทรงกรวย
เป็็นส่่วนใหญ่่ แต่่หยดน้ำำ��ยัังหยดอยู่่�ตลอดเวลาลงสู่่�พื้้�นถ้ำำ��
ทำำ�ให้้เกิิดหิินงอกเติิบโตสููงขึ้้�นจนไปบรรจบกัับหิินย้้อย
ที่่�ห้้อยลงมา กลายเป็็นเสาหิินขนาดต่่างๆ หยดน้ำำ��ยัังได้้
รวมตััวก่่อให้้เกิิดม่่านหิินย้้อยอัันสวยงามขึ้้�นมาอีีกด้้วย
สิ่่�งมหััศจรรย์์ซึ่่�งผมได้้พบที่่�ถ้ำำ��ผายาว เป็็นแรงกระตุ้้�น
ให้้ผมไปสำำ�รวจถ้ำำ��อื่่น� ๆ อีีก 4 ถ้ำำ��ในจัังหวััดเชีียงรายในทริิป
เดีียวกััน ได้้แก่่ ถ้ำำ�� เสาหิินพญานาค ถ้ำำ��กู่่�แก้้ว ถ้ำำ��หลวงน้้อย
และถ้ำำ�� ทรายทอง ซึ่่ง� แต่่ละถ้ำำ��ก็มี็ จุี ดุ เด่่นที่่�แตกต่่างกััน ถ้้าจะ
นำำ�มากล่่าวรวมกััน ก็็จะเป็็นหนัังสืือเล่่มใหญ่่หนาขึ้้�นมา
หลัังจากนั้้�นก็็ตั้้�งใจจะไปสำำ�รวจถ้ำำ�� ในอำำ�เภอปางมะผ้้าของ
จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ซึ่่ง� เป็็นการก้้าวไปสู่่�อีกี ระดัับหนึ่่�งในการ
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องถ้ำำ��ของผม
ปางมะผ้้าได้้ชื่่�อว่่าเป็็นดิินแดนแห่่งถ้ำำ�� ซึ่่�งผมได้้ยิิน
คำำ�บอกเล่่าว่่า ใต้้แผ่่นดิินของปางมะผ้้านั้้�น เต็็มไปด้้วยถ้ำำ��
ขนาดใหญ่่เชื่่�อมติิดต่่อกัันไปทั้้�งอำำ�เภอ แต่่สิ่่�งที่่�ดึึงดููดความ
สนใจของผมต่่อปางมะผ้้านอกจากความมหััศจรรย์์ของถ้ำำ��
ต่่างๆ แล้้ว ยัังมีีวัฒ
ั นธรรมเก่่าแก่่ของชนเผ่า่ ดั้้�งเดิิมปรากฏ
อยู่่ทั่่� ว� ไปในถ้ำำ�จำ
� ำ�นวนมากของปางมะผ้้าอีีกด้้วย คืือ ประเพณีี
การบรรจุุศพในโลงไม้้สััก เรีียกว่่า โลงผีีแมน ย้้อนหลัังไป
เป็็นพัันๆ ปีี ซึ่่�งผมจะกล่่าวถึึงในบทความนี้้�ด้้วย
ผมกัับทีีมงานได้้วางแผนไปสำำ�รวจถ้ำำ��ทั้้�งหมด 7 ถ้ำำ��
ที่่�ปางมะผ้้า ได้้แก่่ ถ้ำำ��ลอด ซึ่่�งประกอบด้้วย 3 ถ้ำำ�� คืือ
ถ้ำำ��เสาหิิน ถ้ำำ��ตุ๊๊�กตา และถ้ำำ�ผี
� แี มน นอกจากนั้้�นก็็มีถ้ำี ำ��เพชร ถ้ำำ��
ปะการััง ถ้ำำ�บ่่
� อไคร้้ ถ้ำำ��น้ำำ��ลาง ถ้ำำ��ผาแดง และเพิิงผาบ้้านไร่่
แผนเดิิมนั้้น� จะไปสำำ�รวจถ้ำำ��แม่่ละนาและถ้ำำ��ผามอนด้้วย แต่่
ถููกจำำ�กััดด้้วยระยะเวลา และความยากลำำ�บากในการเข้้าไป
สำำ�รวจถ้ำำ�ทั้้
� �งสอง จึึงขอเลื่่�อนไปคราวหน้้า เพื่่�อวางแผน
เตรีียมการให้้มีีความพร้้อมกว่่าครั้้�งนี้้�

ผมได้้เรีียนรู้้�พื้้�นฐานเบื้้�องต้้นเรื่่�องถ้ำำ�� จากถ้ำำ�ผ
� ายาว
และอีีก 4 ถ้ำำ��ที่่�จัังหวััดเชีียงราย ซึ่่�งเป็็นการเตรีียมตััวที่่�
จะไปเผชิิญกัับการสำำ�รวจถ้ำำ�� 7 ถ้ำำ��ที่่�ปางมะผ้้า แต่่สิ่่�งที่่�ผม
ได้้ค้้นพบที่่�ปางมะผ้้านั้้�น ได้้จุุดประกายให้้ผมตระหนัักถึึง
ศัักยภาพของถ้ำำ�ป
� างมะผ้้าที่่�ซ่่อนอยู่่�ใต้้ดิินในถ้ำำ��ลึึกทั้้�งด้้าน
ธรรมชาติิอันั สวยงามมหััศจรรย์์และด้้านวััฒนธรรมที่่�สืบื ทอด
มายาวนานนัับพัันๆ ปีี ซึ่่�งพบได้้แห่่งเดีียวในประเทศไทย
จากประสบการณ์์ที่่ผม
� ได้้ไปสำำ�รวจและถ่่ายทำำ�สารคดีีเกี่่�ยวกัับ
มรดกโลก ทั้้�งทางธรรมชาติิและทางวััฒนธรรมมาแล้้ว
ทั่่�วโลก รวมทั้้�งประเทศไทย ซึ่่ง� มีีมรดกโลกทางธรรมชาติิ 2
แห่่ง และทางวััฒนธรรม 3 แห่่ง ผมมองเห็็นความพร้้อม
ด้้านคุุณสมบััติิของกลุ่่�มถ้ำำ��จำำ�นวนหนึ่่�งของปางมะผ้้าที่่�
สามารถนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการมรดกโลกขององค์์การ
ยููเนสโก ให้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลกทั้้�งทางธรรมชาติิและ
ทางวััฒนธรรมได้้

คณะกรรมการมรดกโลกได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์มาตรฐาน
มรดกโลกทั้้�งทางธรรมชาติิและทางวััฒนธรรมรวม 10 ข้้อ
ซึ่่�งผมได้้ศึึกษาแล้้วเห็็นว่่า มีี 4 ข้้อที่่�กลุ่่�มถ้ำำ��ของปางมะผ้้า
อยู่่�ในหลัักเกณฑ์์ของมรดกโลก โดยแบ่่งเป็็นหลัักเกณฑ์์ทาง
ธรรมชาติิในข้้อที่่� 9 และข้้อที่่� 10 และเป็็นหลัักเกณฑ์์ทาง
วััฒนธรรมในข้้อที่่� 3 และข้้อที่่� 5
ผมขอเริ่่�มที่่�ข้้อที่่� 9 และข้้อที่่� 10 ก่่อนดัังนี้้�
ข้้อที่่� 9 - เป็็นแหล่่งที่่�เกิิดจากปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิ
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ หายาก หรืือสวยงามเป็็นพิิเศษ เช่่น แม่่น้ำำ��
น้ำำ��ตก ภููเขา กลุ่่�มถ้ำำ�� ของปางมะผ้้าที่่�ผมได้้ไปสำำ�รวจมา มีี
จุุดเด่่นหลายจุุดซึ่่ง� อยู่่�ในหลัักเกณฑ์์ข้อ้ นี้้�ดังั ที่่�ปรากฏในภาพ
ต่่างๆ บางส่่วนที่่�นำำ�มาให้้ชม

Mud Flowstone and
Mud Stalactites

Wall of Stalactites

Flowstone

มหัศจรรย์ถ้ำ�ไทย...สู่มรดกโลก

ถ้ำ�ทรายทอง จังหวัดเชียงราย

ถ้ำ�เพชร
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Mud Flowstone and Mud Stalactites

Soda Straw

หลอดหินย้อย

Wall of Stalactites

Breast-shaped Stalactite

เสาหิน ถ้ำ�เพชร

ถ้ำ�ปะการัง

Mud Stalagmite ถ้ำ�ผาแดง

Mud Flowstone

ข้้อที่่� 10 - เป็็นถิ่่�นที่่�อยู่่�ของชนิิดสััตว์์และพัันธุ์์�พืืชที่่�
หายาก หรืือที่่�ตกอยู่่ใ� นสภาวะอัันตรายแต่่ยัังคงสามารถดำำ�รง
ชีีวิิตอยู่่�ได้้ ซึ่่�งรวมถึึงระบบนิิเวศอัันเป็็นแหล่่งรวมความ
อุุดมสมบููรณ์์ของพืืชและสััตว์ที่่์ ทั่่� ว� โลกให้้ความสนใจด้้วย ผมได้้
พบสััตว์แ์ ละพืืชในถ้ำำ��ต่่างๆ ของปางมะผ้้าซึ่่ง� อยู่่ใ� นหลัักเกณฑ์์
ข้้อนี้้� ตามที่่�ปรากฏในภาพซึ่่�งนำำ�มาให้้ชมดัังนี้้�

กบชะง่อนผาอัสสัม

จิ้งหรีดถ้ำ�

กระสุนพระอินทร์ถ้ำ�

ต้นกระทืบยอบ

ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่

ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์

ตั๊กแตนถ้ำ
กแตนถ้ำ�

กิ้งกือถ้ำ�

มหัศจรรย์ถ้ำ�ไทย...สู่มรดกโลก

แมงมุมถ้ำ�

ตะไคร่ถ้ำ�สีทอง

ราถ้ำ�

ใยหนอนถ้ำ�
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ส่่วนหลัักเกณฑ์์ทางวััฒนธรรมในข้้อที่่� 3 และ
ข้้อที่่� 5 มีีดัังนี้้�

ต่่อมาในรััชสมััยรััชกาลที่่� 3 ของราชวงศ์์จัักรีี ระหว่่าง
พ.ศ. 2367 ถึึง 2394 ได้้มีชี าวไทใหญ่่จำำ�นวนมาก อพยพ
หนีีภััยสงครามจากรััฐฉานในพม่่ามาตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ชายแดนตอนเหนืือของราชอาณาจัักรสยาม ซึ่่�งปััจจุุบััน
คืือจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน และยัังคงประเพณีีวััฒนธรรมของ
ชาวไทใหญ่่มาจนถึึงทุุกวัันนี้้�

ข้้อที่่� 3 - เป็็นสิ่่�งที่่�ยืืนยัันถึึงหลัักฐานของวััฒนธรรม
หรืืออารยธรรมที่่�ปรากฏให้้เห็็นอยู่่ใ� นปััจจุุบันั หรืือว่่าที่่�สาบสููญ
ไปแล้้ว
ข้้อที่่� 5 - เป็็นตััวอย่่างอัันโดดเด่่นของวััฒนธรรมมนุุษย์์
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีแห่่งสถาปััตยกรรม วิิธีกี ารก่่อสร้้าง
หรืือการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์ ซึ่่�งเสื่่�อมคลายได้้ง่่ายจาก
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและวััฒนธรรม
ตามกาลเวลา
การสำำ�รวจและศึึกษาทางโบราณคดีีในระยะเวลา 40 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอปางมะผ้้า สามารถสรุุปได้้ว่่า
มีีคนโบราณมาพำำ�นัักอยู่่�ชั่่�วคราวตั้้�งแต่่ 22,190 ปีีถึึง
3,000 ปีีมาแล้้ว โดยหลัักฐานทางโบราณวััตถุจุ ากที่่�ฝังั ศพ
กระดููกคนและเครื่่อ� งมืือหิินกะเทาะ ตลอดจนภาชนะดิินเผา
ต่่อมาเมื่่�อ 2,200 ปีีมาแล้้วหรืือ 57 ปีีก่่อนพุุทธศัักราช
ถึึงพุุทธศตวรรษที่่� 14 ได้้พบหลัักฐานของกลุ่่�มชนและ
ชนเผ่่าซึ่่�งมีีวััฒนธรรมการฝัังศพด้้วยโลงไม้้ในถ้ำำ��ที่่�เรีียกว่่า
โลงผีีแมนตามเพิิงผาในพื้้�นที่่�สูงู ใกล้้แม่่น้ำำ�ส
� ายต่่าง ๆ ในอำำ�เภอ
ปางมะผ้้า เช่่น ที่่�เพิิงผาบ้้านไร่่ ซึ่่�งได้้พบซากโลงผีีแมน
ภาพเขีียนสีีโบราณ และโบราณวััตถุหล
ุ ายชนิิด ที่่�ถ้ำำ��บ่่อไคร้้
และถ้ำำ�ผี
� ีแมนในถ้ำำ��ลอดก็็ได้้พบซากโลงผีีแมนเช่่นเดีียวกััน
ได้้มีีการสำำ�รวจค้้นพบบริิเวณที่่�มีีการฝัังศพด้้วยโลงผีีแมน
ตามถ้ำำ��และเพิิงผาในพื้้�นที่่�สูงู ในอำำ�เภอปางมะผ้้าจำำ�นวนมาก
ถึึง 74 แห่่งด้้วยกััน

หลัักฐานทางวััฒนธรรมที่่�ได้้ค้น้ พบในอำำ�เภอปางมะผ้้า
และผ่่านการศึึกษาค้้นคว้้าทางโบราณคดีีมาเป็็นระยะเวลา
ร่่วม 40 ปีี โดยนัักโบราณคดีี นัักวิิชาการ นัักวิิทยาศาสตร์์
และนัักประวััติิศาสตร์์ของไทยซึ่่�งสามารถให้้ข้้อมููลและ
หลัักฐานสำำ�คััญ ๆ ในการจััดทำำ�แฟ้้มข้้อมููล (Nomination
File) ที่่�สมบูรู ณ์์เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการมรดกโลกของ
องค์์การยููเนสโกได้้ตามหลัักเกณฑ์์ข้้อที่่� 3 และข้้อที่่� 5 โดย
เสนอให้้กลุ่่�มถ้ำำ��จำำ�นวนอย่่างน้้อย 10 ถ้ำำ�� ในอำำ�เภอปางมะผ้้า
ขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นมรดกโลกแบบผสมคืือทั้้�งทางธรรมชาติิและ
ทางวััฒนธรรม
ถ้้ากลุ่่�มถ้ำำ�� ในอำำ�เภอปางมะผ้้าได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียน
เป็็นมรดกโลก ก็็เป็็นโอกาสที่่�ทางประเทศไทยจะขอเพิ่่�มเติิม
ถ้ำำ��อีีกหลายถ้ำำ�� ทั้้�งในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอนและจัังหวััดอื่่�นๆ
ซึ่่ง� อยู่่�ในหลัักเกณฑ์์ที่่จ� ะขอขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นมรดกโลกทั้้�งทาง
ธรรมชาติิและทางวััฒนธรรมให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมรดกโลก
ที่่�ได้้ขึ้้�นทะเบีียนแล้้ว
ตั้้�ง แต่่ปีี พ.ศ. 2518 ถึึง เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ.
2563 องค์์การยููเนสโกได้้ขึ้้�นทะเบีียนมรดกโลกไปแล้้ว
ทั้้�งสิ้้�น 1,121 แห่่ง แบ่่งเป็็นมรดกโลกทางธรรมชาติิ 213
แห่่ง ทางวััฒนธรรม 869 แห่่ง และแบบผสม 39 แห่่ง

ภาพเขียนสีโบราณ เพิ งผาบ้านไร่

เพิ งผาบ้านไร่

เพิ งผาบ้านไร่

ถ้ำ�ผีแมนในถ้ำ�ลอด

มหัศจรรย์ถ้ำ�ไทย...สู่มรดกโลก

เพิ งผาบ้านไร่

ถ้ำ�บ่อไคร้
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บทส่่งท้้าย

เขาทะนาน จังหวัดสตูล

บทส่่งท้้ายจากกองบรรณาธิิการ
ภาพท้้ายเล่่ม
� ับกรมทรััพยากรธรณีี
Infographic ภารกิิจถ้ำำ�กั
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บทส่่งท้้าย
จากกองบรรณาธิิการ
ดร.สมหมาย เตชวาล
และนายสุุวภาคย์์ อิ่่�มสมุุทร

ในการจััดทำำ�หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย” ฉบัับนี้้� กองบรรณาธิิการ
ได้้รวบรวมเรื่่�องจากประสบการณ์์ของผู้้�ที่่�ทำ�ำ งานหรืือมีีประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับ
ถ้ำำ�� เป็็ น สำำ�คัั ญ เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ผู้้� เ ขีียนได้้ เ ขีียนขึ้้� น มาจากการทำำ� งานของตน
โดยตรงหรืื อ จากการค้้ น คว้้ า เชิิ ง ลึึกตามข้้ อ มููลเผยแพร่่ ที่่� ไ ด้้ มีี การจัั ด ทำำ�ขึ้้� น
ในบทความหลาย ๆ เรื่่�องอาจมีีเนื้้�อหาที่่�อาจจะเหมืือนกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน แต่่ก็็
นัับว่่า เป็็นเรื่่�องดีีที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านได้้ทั้้�งรู้้�จัักและเข้้าใจ “ถ้ำำ�� ” หรืือ “ระบบถ้ำำ��” และ
“คาสต์์” ในแง่่มุุมต่่าง ๆ จากผู้้�เขีียนที่่�หลากหลายซึ่�่งมีีพื้้� นฐานมาจากศาสตร์์
แขนงต่่าง ๆ
ในการจััดเรีียงลำำ�ดับ
ั การนำำ�เสนอบทความภายในหนัังสืือฉบัับนี้้� ได้้เน้้นการจััดเรีียง
ตามลำำ�ดัับเวลาของเหตุุการณ์์สำำ�คััญต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��ในประเทศไทย
ตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน (พ.ศ. ๒๕๖๔) แบ่่งเป็็นตอนต่่าง ๆ รวม ๖ ตอน
รวมทั้้�งได้้มีีการนำำ�เสนอคำำ�จำำ�กัด
ั ความเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��และคาสต์์ ที่่�มุ่่�งให้้เกิิด
ความเข้้าใจที่่�ตรงกััน เพื่่� อการใช้้ประโยชน์์จากหนัังสืือฉบัับนี้้ใ� นการศึึกษาค้้นคว้้า
หรืือการตััดสิินใจในเรื่่�องของการจััดการแหล่่งท่่องเที่่�ยว การอนุุรัักษ์์ การใช้้
ประโยชน์์ การปกป้้อง หรืือการป้้องกัันอัันตราย ตลอดจนการบริิหารจััดการ
พื้้� นที่่�ของถ้ำำ��และคาสต์์
กองบรรณาธิิการขอสรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของหนัังสืือระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ของประเทศไทย
ฉบัับนี้้� และเสนอมุุมมองบางประการเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานถ้ำำ��ของประเทศไทย
ในอนาคตที่่�ได้้จากการศึึกษาหนัังสืือฉบัับนี้้� ดัังนี้้�
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๑. ผู้เขียนบทความ
หนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้รัับความร่่วมมืือจากผู้้�เขีียนที่่�มาจาก
หลากหลายภาคส่่วน บทความทั้้�งหมดมีีจำำ�นวน ๗๐ บทความ
มีีผู้้�เขีียนจำำ�นวน ๖๘ คน แบ่่งเป็็น
๑.๑ กลุ่่ม� ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ระดัับอธิิบดีีขึ้น้� ไปทั้้ง� อดีีต
และปััจจุุบััน จำำ�นวน ๑๒ คน
๑.๒ กลุ่่ม� ข้้าราชการกรมทรััพยากรธรณีี จำำ�นวน ๒๑ คน
๑.๓ กลุ่่�มหน่่วยราชการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน ๙ คน
๑.๔ กลุ่่�มมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ จำำ�นวน ๑๖ คน
๑.๕ กลุ่่�มสมาคม องค์์กร และมููลนิิธิิ จำำ�นวน ๕ คน
และ
๑.๖ กลุ่่ม� นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� นัักถ้ำำ��วิทิ ยา และผู้้ทร
� งคุุณวุุฒิิ
เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� จำำ�นวน ๕ คน
ดัังมีีรายชื่่อ� และหน่่วยงานที่สั่� งั กััดปรากฏในนามานุุกรม
ผู้้เ� ขีียนบทความหนัังสืือ “ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ในประเทศไทย”
๒. บทความ
ทั้้� ง หมดมีีจำำ�น วน ๗๐ บทความ มีีบทความใน
รููปแบบบทสัั ม ภาษณ์์ ปร ะสบการณ์์ โ ดยตรง รวม ๔
บทความ ได้้ แ ก่่ ๑) เรื่่� อ ง “ปฐมบทของการปฏิิ รูู ป
การบริิหารจััด การถ้ำำ��ของประเทศไทย” จากพลเอก
สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์ สมาชิิกวุุฒิิสภา ๒) เรื่่�องกำำ�เนิิด
หลัักสููตรการสอนวิิชาถ้ำำ��วิิทยาครั้้�งแรกในประเทศไทย จาก
ผศ.สุุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์์ ๓) เรื่่�องการจััดทำำ�เอกสารคู่่�มืือ
การพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่ย� วประเภทถ้ำำ��ครั้้ง� แรกในประเทศไทย
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ จาก ศ.กิิตติิคุุณ เดชา บุุญค้ำำ�� ราชบััณฑิิต
และ ๔) เรื่่�องปฏิิบััติิการกู้้�วิิกฤตช่่วยทีีมหมููป่่าติิดถ้ำำ��หลวง
ของทหารหน่่วยซีีล จากพลเรืือตรีี อาภากร อยู่่�คงแก้้ว
อดีีต ผบ. หน่่วยซีีล

เนื้้�อหาหลัักของบทความประกอบด้้วยกลุ่่�มต่่าง ๆ
ดัังต่่อไปนี้้�
๒.๑ การเกิิดถ้ำำ�� คาสต์์ สิ่่�งที่่�เกิิดอยู่่�ในถ้ำำ�� หรืือที่่�พบเห็็นได้้
ในถ้ำำ�� และนิิเวศป่่าหลัังคาถ้ำำ�� ๑๕ บทความ
• ธรณีีวิิทยากัับคาสต์์หิินปููนในประเทศไทย
• ถ้ำำ��ในหิินปููน
• ถ้ำำ��ในหิินทราย
• กำำ�เนิิดถ้ำำ�หิินทร
�
ายและนิิยายปรััมปรา
• เรื่่�องจริิงช็็อกโลกทางธรณีีวิิทยา
• โลกเย็็น โลกร้้อน ซ่่อนอยู่่�ในถ้ำำ��
• ธรณีีกำำ�เนิิดในพื้้�นที่่�คาสต์์ และกรณีีศึึกษาอุุทยาน
ธรณีีโลกสตููล
• ตะกอนถ้ำำ�� และประติิมากรรมถ้ำำ��
• ตะกอนธารน้ำำ��ถ้ำำ��หลวง
• การสำำ�รวจซากดึึกดำำ�บรรพ์์ในถ้ำำ��ของไทย
• สิ่่�งมีีชีีวิิตภายในถ้ำำ��
• ถ้ำำ��ในมิิติิทางโบราณคดีี: วััฒนธรรมโลงไม้้
• วิิธีีการกำำ�หนดอายุุวััตถุุถ้ำ�ำ�
• หิินปููนกัับศัักยภาพในการพััฒนาน้ำำ��ใต้้ดิิน
• ป่่าไม้้และสัังคมพืืชในพื้้�นที่่�เขาหิินปููน

๒.๒ องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวกัับถ้ำำ�� และการเผยแพร่่ใน
รููปแบบของแหล่่งท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� ๑๗ บทความ
• กำำ�เนิิดหลัักสููตรการสอนวิิชาถ้ำำ��วิิทยาครั้้�งแรกใน
ประเทศไทย
• ถ้ำำ��วิิ ท ยา: ศาสตร์์ ว่่ า ด้้ ว ยการศึึ ก ษาถ้ำำ�� และ
สิ่่�งแวดล้้อมถ้ำำ��
• ชีีววิิทยาเบื้้�องต้้นของถ้ำำ��
• ถ้ำำ��ในฐานะของพิิพิิธภััณฑสถานทางวััฒนธรรมของ
มนุุษยชาติิ

• เทคโนโลยีีความปลอดภััยในถ้ำำ��
• แนวทางการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ�� เชิิงนิิเวศของไทย
• IYCK 2021: ปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ พ.ศ. ๒๕๖๔
• กาลานุุกรมถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย
๒.๓ การริิเริ่่ม� จััดทำำ�ฐานข้้อมููลถ้ำำ�� เพื่่อ� การอนุุรัักษ์์และ
การบริิหารจััดการถ้ำำ�� ในพื้้�นที่่�ท่่องเที่่�ยว ๙ บทความ
• เทคโนโลยีีการสำำ�รวจถ้ำำ�� ในระบบ ๓ มิิติิ

• ค้้างคาวในถ้ำำ�ข
� องประเทศไทย

• ปริิมาณถ้ำำ�� การจำำ�แนกประเภท และการประเมิิน
คุุณค่่าถ้ำำ��ในประเทศไทย

• ถ้ำำ��หลวงในมุุมมองด้้านถ้ำำ��วิทิ ยาและอุุทกธรณีีวิิทยา

• Thailand Cave Database and Cave Mapping

• สมมติิฐานการเกิิดสีีของน้ำำ�� ในสระมรกต
ขุุนน้ำำ��นางนอน

• แนวทางการจัั ดทำำ� "สารสนเทศถ้ำำ�� และคาสต์์
ประเทศไทย"

• Foreign Cave Exploration in Thailand

• การพััฒนาระบบติิดตามตรวจสอบถ้ำำ��แบบบููรณาการ
เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวเชิิงธรณีีในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน:
กรณีีศึึกษา ถ้ำำ��น้ำ�ล
ำ� อด อำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน

• การจััดทำำ�เอกสารคู่่�มืือการพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ประเภทถ้ำำ�� ครั้้ง� แรกในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๒๘
• มหััศจรรย์์ถ้ำำ��ไทย...สู่่�มรดกโลก
• การท่่องเที่ย่� ว "ถ้ำำ�� ": มุุมมองและประสบการณ์์สากล
ที่่�อาจเป็็นประโยชน์์ต่่อถ้ำำ�� ไทย
� องอุุทยานแห่่งชาติิ
• การให้้บริิการการท่่องเที่่ย� วถ้ำำ�ข
ถ้ำำ��แมมมอธ
• ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ Cave Awareness และ
การบริิหารความเสี่่�ยง

บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ

• แนวทางการอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละคุ้้�มครองสัั ต ว์์ ถ้ำำ��ข อง
ประเทศไทย
• การวางผัั ง บริิ เ วณและการออกแบบสิ่่� ง อำำ�น วย
ความสะดวกเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��
• เทคนิิคการแก้้ไขรอยขีีดเขีียนหิินที่่�ถ้ำ�น
ำ� าคา
• กฎหมายการคุ้้�มครองและบริิหารจััดการถ้ำำ��ใน
นานาประเทศ
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๒.๔ พิิบัติั ภัิ ยั ในถ้ำำ�� และพื้้�นที่่�คาสต์์ซึ่ง่� ก่่อให้้เกิิดอันั ตราย
ต่่อการใช้้ประโยชน์์พื้้น� ที่่�เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว ๗ บทความ

๒.๖ นโยบายและแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ๑๑ บทความ

• คุุ ณค่่ า หลากหลายของถ้ำำ�� สภาพปัั ญ หาและ
ภััยคุุกคามต่่อทรััพยากรถ้ำำ�ข
� องไทย

• กลไกการขัับเคลื่่�อนภารกิิจการบริิหารจััดการถ้ำำ��
ของประเทศไทย

• อุุบััติิภััยและการกู้้�ภััยในถ้ำำ��: สรุุปบทเรีียนด้้าน
การบริิหารจััดการแบบบููรณาการ

• มุุมมองการบริิหารแบบองค์์รวมแห่่งการอนุุรัักษ์์
ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์

� างนอน: แหล่่งเรีียนรู้้�สำำ�หรัับ
• ถ้ำำ��หลวงขุุน-น้ำำ�น
โรงเรีียนในท้้องถิ่่�น

• Policy Recommendations for Cave Management
and Development from the Perspective of
a Speleologist

• บทเรีียนการช่่วยเหลืือพระติิดถ้ำำ�� : กรณีีถ้ำำ��พระไทรงาม
• อุุบััติิภััยถ้ำำ��น้ำำ��ทะลุุ อุุทยานแห่่งชาติิเขาสก จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี: บทเรีียนจาก ๘ ชีีวิิตที่่�ต้้องสัังเวย
• การประเมิินรููปแบบการวิิบััติิบริิเวณฐานเขาตาปูู
• หลุุมยุุบกัับแหล่่งท่่องเที่่�ยว
๒.๕ วิิกฤตถ้ำำ�� หลวงและจุุดกำำ�เนิิดของคณะกรรมการ
นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ๕ บทความ
• "ปฐมบทของการปฏิิรููปการบริิหารจััดการถ้ำำ��ของ
ประเทศไทย"
• การบริิหารความเสี่่ย� งในภาวะวิิกฤตกัับการบััญชาการ
เหตุุการณ์์ค้้นหาผู้้�สููญหายในวนอุุทยานถ้ำำ��หลวงขุุนน้ำำ��นางนอน
• ปฏิิบััติิการกู้้�วิิกฤตช่่วยทีีมหมููป่่าติิดถ้ำำ�� หลวงของ
ทหารหน่่วยซีีล
• วิิ ศ วกรรมกัั บ การภารกิิจช่่ ว ยทีีมหมููป่่ า ติิดถ้ำำ��
ที่่�ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััด
เชีียงราย
• สรุุปบทเรีียนอุุบััติิภััยถ้ำำ��หลวง และแนวทางการ
วางแผนการพััฒนาและบริิหารจััดการในอนาคต

• การพัั ฒน ากรอบการประเมิินระบบถ้ำำ��ร ะดัั บ
ยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อการวางแผนและตััดสิินใจระดัับ
นโยบาย
• การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิอัันควร
อนุุรัักษ์์ ประเภทถ้ำำ��
• มาตรฐานและการประเมิินคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่ย� ว
ประเภทถ้ำำ��ในประเทศไทย
• การวางแผนและบริิหารจััดการระบบถ้ำำ�� โดยใช้้
พื้้�นที่่�เป็็นฐาน
• การประเมิินคุุณค่่า ระบบฐานข้้อมููลและแนวทาง
การบริิหารจััดการถ้ำำ��ของกรมป่่าไม้้
• แนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��เพื่่�อการท่่องเที่ย่� วของ
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
• สถานการณ์์และแนวทางการบริิหารจััดการถ้ำำ��พระ
ในประเทศไทย
• การบริิหารจััดการการท่่องเที่่�ยวถ้ำำ��เชิิงอนุุรัักษ์์
อย่่างยั่่�งยืืนโดยชุุมชนท้้องถิ่่�น

๓. รูปแบบหนังสือ
หนัังสืือมีีความหนา 920 หน้้า แบ่่งออกเป็็น ๒ เล่่ม
เล่่มที่่� ๑ ประกอบด้้วยสารจากผู้้บ� ริิหาร บทบรรณาธิิการ และ
วรรณกรรมจากประสบการณ์์ของผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมบทความ
ทั้้�งหมด ๔๒ บทความ เล่่มที่่� ๒ ประกอบด้้วยเรื่่�อง การ
บริิหารจััดการจากประสบการณ์์ผู้�เ้ กี่่�ยวข้้อง เหตุุการณ์์ ๑๓
หมููป่่าติิดถ้ำำ��กัับการกู้้�ภััยบัันลืือโลก และปฐมบทของการ
ปฏิิรููปการบริิหารจััดการถ้ำำ�� รวมบทความ ๒๘ บทความ
รููปเล่่ม จััดทำำ�ทั้้�งรููปแบบ e-Book เพื่่�อสะดวกในการ
เผยแพร่่ เข้้าถึึงของนัักวิิชาการและประชาชนทั่่�วไป และการ
จััดพิิมพ์์เป็็นเล่่มหนัังสืือกระดาษ เพื่่�อใช้้ในการศึึกษาอ้้างอิิง
ในห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััยและหน่่วยงานต่่าง ๆ
๔. มุมมองบางประการ
ของกองบรรณาธิการ
การสำำ�รวจและบริิหารจััดการถ้ำำ��และคาสต์์จากอดีีต
จนถึึงปััจจุุบันั จะเห็็นว่า่ มีีวิิวัฒน
ั าการมาโดยตลอดจากเดิิม
ดำำ�เนิินการโดยนัักสำำ�รวจถ้ำำ�� นัักผจญภััยหรืือผู้้เ� ชี่่ย� วชาญที่มีี่�
ความสนใจเป็็นพิิเศษเฉพาะในเรื่่อ� งราวของถ้ำำ��ในแง่่มุมุ ทาง
กายภาพ ชีีวภาพ และวััฒนธรรม ความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ
ต่่าง ๆ ได้้ถ่า่ ยทอดผ่่านตำำ�ราหรืือเอกสาร รวมถึึงมีีรููปแบบ
การบัันทึึกผ่่านประติิมากรรมถ้ำำ��ในหลายสถานที่่�
เหตุุการณ์์ ๑๓ หมููป่่าติิดถ้ำำ��กัับการกู้้�ภััยบัันลืือโลก
เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เรามองเห็็นอีีกมิิติิหนึ่่�งของถ้ำำ��
ที่่�นอกจากมีีความสวยงามและน่่าสนใจแล้้ว ยัังมีีจุุดที่่�
จำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญ ไม่่ว่่าจะเป็็นมุุมของแนวทาง
หรืือมาตรการป้้องกัันอัันตรายที่่�อาจเกิิดจากเหตุุการณ์์
ไม่่คาดคิิด ตลอดจนการส่่งเสริิมความรู้้� สร้้างความเข้้าใจ
เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการชะลอหรืือลดความเสื่่�อมโทรม
ที่่�เกิิดจากธรรมชาติิหรืือกิิจกรรมที่่�เกิิดจากพฤติิกรรมของ
มนุุษย์์ โดยต้้องมีีการบริิหารจััดการถ้ำำ��ที่่ถูู� กต้้องและเหมาะสม
เพื่่�อให้้คุุณค่่าของถ้ำำ�ยั
� ังคงไว้้ซึ่�่งความสวยงามและความ
ปลอดภััยในการท่่องเที่่�ยว
จากปััจจััยดัังกล่่าวจึึงนำำ�มาสู่่�แนวทางการดำำ�เนิินการ
บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ

อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยรััฐบาลเห็็นชอบให้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ เพื่่�อเป็็นกลไกหลััก
ในการขัั บ เคลื่่� อ นนโยบายและการบริิ ห ารจัั ด การถ้ำำ��
ในระดัับชาติิอย่่างเป็็นระบบ มีีการบููรณาการภาคส่่วน
ต่่าง ๆ ในการแก้้ไขปััญหาความเสื่่�อมโทรมของระบบถ้ำำ��และ
คาสต์์ และพััฒนาการใช้้ประโยชน์์เชิิงพื้้�นที่ใ่� ห้้มีีความสมดุุล
ยั่่�งยืืน และเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชน ซี่่�งปััจจุุบันั ได้้มีีมาตรการ
กฎระเบีียบหรืือข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่�นอกจากจะส่่งผลให้้
เกิิดความก้้าวหน้้าทางการสำำ�รวจและบริิหารจััดการถ้ำำ�� และ
คาสต์์แล้้ว ยัังสร้้างความปลอดภััยแก่่ผู้เ�้ ข้้าเยี่่ย� มชมถ้ำำ��อีีกด้้วย
ประวัั ติิศ าสตร์์ แ ละความก้้ า วหน้้ า ดัั ง กล่่ า วได้้ ถูู ก
เรีียงลำำ�ดับั และบัันทึกึ ลงอย่่างสมบููรณ์์ในหนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��
และคาสต์์ในประเทศไทย” ซึ่่ง� เป็็นช่ว่ งโอกาสเดีียวกัับการ
เฉลิิมฉลองปีีสากลแห่่งถ้ำำ��และคาสต์์ (International Year
of Caves and Karst 2021: IYCK 2021) ในครั้้�งนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม ในมุุมขององค์์ความรู้้�และการบริิหาร
จััดการถ้ำำ��ในวัันนี้�้ยัังคงไม่่ครบถ้้วนสมบููรณ์์ โดยหากมอง
ย้้อนกลัับไป การบริิหารจััดการถ้ำำ�ยั
� งั คงมีีประเด็็นด้้านข้้อมููล
วิิชาการ และการบริิหารจััดการที่่�ต้้องขบคิิด สืืบเสาะ ค้้นหา
ข้้อมููล และร่่วมอภิิปรายเพื่่�อความสมบููรณ์์ในอนาคต โดยขอ
ยกบางประเด็็นไว้้ดัังนี้้�
๑) การสำำ�รวจ (Explore) อาทิิ ถ้ำำ�� ระบบถ้ำำ�� หรืือคาสต์์
ควรมีีความหมายอย่่างไรกัันแน่่ จำำ�นวนถ้ำำ��มีีเท่่าไร ถ้ำำ��มีี
กี่่�ประเภทและมีีคุุณสมบััติิอย่่างไร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ใน
การรวบรวมจััดทำำ�เป็็นฐานข้้อมููลถ้ำำ��และการบริิหารจััดการ
สำำ�รวจถ้ำำ��อย่่างมีีระบบต่่อไป ในอดีีตที่่�ผ่่านมานัักวิิชาการ
ในสาขาต่่าง ๆ ต่่างเข้้าดำำ�เนิินการสำำ�รวจถ้ำำ��ตามหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบหรืือตามความสนใจ เช่่น การสำำ�รวจผัังถ้ำำ��
ประติิมากรรมถ้ำำ�� ชีีววิิทยา โบราณคดีี การศึึกษาวิิจััยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เป็็นต้้น ในขณะที่่�การสำำ�รวจ
ทางธรณีีวิิทยา อุุทกธรณีีวิิทยา และการสำำ�รวจถ้ำำ��และคาสต์์
ในเชิิงระบบยัังมีีน้้อย
๒) การรัับรู้้� (Understand) อาทิิ หลัักเกณฑ์์การ
กำำ�หนดคุุณค่่าของถ้ำำ�ทั้้
� �งหลาย เช่่น คุุณค่่าทางธรณีีวิิทยา
คุุณค่่าในการเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวและเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
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ของสิ่่�งมีีชีีวิิต คุุณค่่าในการเป็็นแหล่่งโบราณคดีีหรืือแหล่่ง
วััฒนธรรม รวมไปถึึงประโยชน์์ในการเป็็นแหล่่งทุุนน้ำ��สำ
ำ ำ�รอง
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ในการวางแผนบริิหารจััดการเพื่่�อเสริิม
มููลค่่าในการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�รายถ้ำำ��ต่่อไป

๓) การปกป้้อง (Protect) อาทิิ แนวทางการใช้้
ประโยชน์์จากทรััพยากรถ้ำำ�� การสร้้างเครืือข่่ายวิิชาการและ
กลไกบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ การผลัักดัันการออก
กฎหมายคุ้้�มครองถ้ำำ��และทรััพยากรถ้ำำ�� การตั้้�งกลไกการ
บริิหารจััดการถ้ำำ��ในระดัับพื้้�นที่่�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนต่่อไป

ปััจจุุบันั การรัับรู้้�ถึงึ คุุณค่า่ ความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ��และคาสต์์
ของคนไทยยัังน้้อยอยู่่� การกระตุ้้�นการรัับรู้้อ� าจดำำ�เนิินการได้้
หลายแนวทาง อาทิิ การจััดทำำ�หนัังสืือเกี่่�ยวกัับความสวยงาม
แปลกตาหลากหลายของประติิมากรรมถ้ำำ�� (Speleothems)
เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วถ้ำำ��และการอนุุรักั ษ์์ถ้ำ�ำ� การพััฒนา
หลัักสููตรการศึึกษาของโรงเรีียนท้้องถิ่่�น หลัักสููตรฝึึกอบรม
เรื่่�องถ้ำำ�� และคาสต์์แก่่ผู้�้เกี่่�ยวข้้อง หลัักสููตรการศึึกษาวิิชา
ถ้ำำ��วิิทยา (Speleology) คาสต์์วิิทยา (Karstology) ใน
ภาควิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับปริิญญาตรีี ดัังเช่่นที่่�เคยมีีใน
ภาควิิชาธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
การยกระดัับชมรมถ้ำำ��วิทิ ยาไทยที่่ไ� ด้้ก่อ่ ตั้้�งเมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็็น “สมาคมถ้ำำ�วิ
� ทิ ยาแห่่งประเทศไทย” การจััดตั้้ง� สถาบััน
ศึึกษาวิิจัยั ถ้ำำ��และคาสต์์แห่่งชาติิ (National Cave and Karst
Research Institute) เป็็นต้้น

ท้้ายที่่�สุุดนี้้� กองบรรณาธิิการหวัังว่่าท่่านผู้้�อ่่านจะ
ได้้รับั ความรู้้ค� วามเข้้าใจในเรื่่อ� งความสำำ�คัญ
ั ของถ้ำำ��และคาสต์์
จากหนัังสืือ "ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ในประเทศไทย" ฉบัับนี้้�
และร่่วมช่่วยกัันอนุุรัักษ์์ไว้้ เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์ทรััพยากร
ถ้ำำ��และคาสต์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืนสืืบไป

คาสต์หินปูน ปราสาทหินพั นยอด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล
ก่อนเกิดหินถล่มในวันที่ ๒๑ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ถ้ำ�หินปูน แหล่งกำ�เนิดประติมากรรมถ้ำ� ม่านหินย้อย ในถ้ำ�ระฆังทอง อำ�เภอมะนัง จังหวัดสตูล
บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ
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นามานุุกรมผู้้�เขีียนบทความหนัังสืือ
“ระบบถ้ำำ�� และคาสต์์ในประเทศไทย”
>

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

๑. นายปองพล อดิิเรกสาร
		

อดีีตรองนายกรััฐมนตรีี อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
อดีีตประธานคณะกรรมการแห่่งชาติิว่่าด้้วยอนุุสััญญาคุ้้�มครองมรดกโลก

๒. นายวราวุุธ ศิิลปอาชา
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
		ประธานคณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ
๓. พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรััตน์์	สมาชิิกวุุฒิิสภา ประธานกรรมาธิิการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
		วุุฒิิสภา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
๔. นายวีีระศัักดิ์์� โควสุุรััตน์์	สมาชิิกวุุฒิิสภา รองประธานกรรมาธิิการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
		วุุฒิิสภา อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา
๕. นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์	ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
		ประธานคณะอนุุกรรมการด้้านนโยบายและการมีีส่่วนร่่วมในคณะกรรมการ
		
บริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
๖. นายจงคล้้าย วรพงศธร
๗.	ดร.ณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร
		
		

ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดปทุุมธานีี อดีีตผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเชีียงราย
และผู้้�บััญชาการศููนย์์อำำ�นวยการร่่วมค้้นหาผู้้�สููญหายในวนอุุทยาน
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย (ศอร.)

อดีีตอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
๘.	ดร.ทศพร นุุชอนงค์์
		ประธานคณะทำำ�งานจััดทำำ�แผนแม่่บทการบริิหารจััดการถ้ำำ��
๙.	ดร.สมหมาย เตชวาล
อดีีตอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี กรรมการและเลขานุุการคณะกรรมการ	
		นโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ ประธานคณะอนุุกรรมการด้้านวิิชาการ
		
ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ
๑๐. นายพงศ์์บุุณย์์ ปองทอง

อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี

๑๑. พลเรืือตรีี อาภากร อยู่่�คงแก้้ว	รองผู้้�บััญชาการทััพเรืือภาคที่่� ๓ อดีีตผู้้�บััญชาการหน่่วยบััญชาการสงคราม
		พิิเศษทางเรืือ (หน่่วยซีีล) กองเรืือยุุทธการ
๑๒. Prof. Dr. George Veni
		
		

Executive Director at Natural Cave and Karst Research Institute,
Pennsylvania State University U.S.A.
President of International Union of Speleology

>

กรมทรััพยากรธรณีี

๑. นายกฤตภพ อััครวิินทวงศ์์
นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ	
		ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
๒. นางสาวจัันทร์์แรม พุุทธเสม
		
๓. นางสาวชััญชนา คำำ�ชา
๔. นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์
		

นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนชำำ�นาญการพิิเศษ
กองอนุุรัักษ์์และจััดการทรััพยากรธรณีี
นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการพิิเศษ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีี เขต ๑
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านถ้ำำ��วิิทยา ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านการบริิหารจััดการ
แหล่่งอนุุรัักษ์์ธรณีีวิิทยา

๕. นางสาวญาดารัักษ์์ วิิลุุนกิิจ

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีี เขต ๒

๖. นายธนวััฒน์์ รัักเฮงกุุล

นัักธรณีีวิิทยา กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม

๗. นายนราเมศวร์์ ธีีระรัังสิิกุุล

ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�ปรึึกษาทางการบริิหารจััดการทรััพยากรธรณีี

๘. นางสาวนิิภาพร หงษาบาล

นัักธรณีีวิิทยา กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม

๙. นางสาวปานใจ สารพัันโชติิวิิทยา นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการพิิเศษ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีี เขต ๑
๑๐. นางปิิยรััตน์์ ปรีีชาชน

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการพิิเศษ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีี เขต ๓

๑๑. นายภััณฑรัักษ์์ ชาญณรงค์์

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ กองเทคโนโลยีีธรณีี

๑๒. นายภููผา มุุงคุุณ

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ สำำ�นัักงานทรััพยากรธรณีี เขต ๒

๑๓. นางสาววริินทรา เทพจูู

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ กองธรณีีวิิทยา

๑๔. นางสาววัันเพ็็ญ อ่่วมใจบุุญ

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ กองเทคโนโลยีีธรณีี

๑๕. นางสาวศริินทิิพย์์ กุุคำำ�

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม

๑๖. นายศัักดา ขุุนดีี

นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการพิิเศษ กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม

๑๗. นายสุุรชััย ศิิริิพงษ์์เสถีียร

ผู้้�อำำ�นวยการกองธรณีีวิิทยา

บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ
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>

๑๘. นายสุุวภาคย์์ อิ่่�มสมุุทร	

ผู้้�อำำ�นวยการกองเทคโนโลยีีธรณีี

๑๙. นางสาวเสาวภาพ อุุทััยรััตน์์

นัักธรณีีวิิทยาปฏิิบััติิการ กองธรณีีวิิทยาสิ่่�งแวดล้้อม

๒๐. นายอดุุลย์์วิิทย์์ กาวีีละ

นัักธรณีีวิิทยาปฏิิบััติิการ กองคุ้้�มครองซากดึึกดำำ�บรรพ์์

๒๑. นายอนุุกููล วงศ์์ใหญ่่

ผู้้�ตรวจราชการกรมทรััพยากรธรณีี	

หน่่วยราชการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

๑. นางสาวกอบกุุล ปิิตรชาต

ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว กรมการท่่องเที่่�ยว

ผู้้�อำำ�นวยการกองจััดการสิ่่�งแวดล้้อมธรรมชาติิและศิิลปกรรม
๒. นางกิิตติิมา ยิินเจริิญ
		สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
นัักวิิชาการป่่าไม้้ชำำ�นาญการพิิเศษ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนวิิจััยและพััฒนา		
๓. นายชลธร ชำำ�นาญคิิด
		นวััตกรรมอุุทยานแห่่งชาติิ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
๔. นางสาวนััยนา เทศนา
นัักวิิชาการป่่าไม้้ชํํานาญการ กลุ่่�มงานพฤกษศาสตร์์ป่่าไม้้
		สำำ�นัักวิิจััยการอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้และพัันธุ์์�พืืช กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า
		
และพัันธุ์์�พืืช
๕. นายณรงค์์ ทรงอารมณ์์

ผู้้�อํํานวยการสำำ�นัักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิ

๖. นายณรงค์์ฤทธิ์์� ทุ่่�งปรืือ 	นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลทุ่่�งหว้้า อำำ�เภอทุ่่�งหว้้า จัังหวััดสตููล
		
ผู้้�อํํานวยการอุุทยานธรณีีโลกสตููล
๗. นายบุุญธรรม เลิิศสุุขีีเกษม

อธิิบดีีกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย

๘. นางสาวรััตนา ลัักขณาวรกุุล

ที่่�ปรึึกษาอธิิบดีีกรมป่่าไม้้

๙. นางสาวศิิริิวรรณ พรเลิิศวิิวััฒน์์
		

รัักษาราชการแทนผู้้�อํํานวยการกองพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว
กรมการท่่องเที่่�ยว

>

มหาวิิทยาลััย

๑.	ผศ. ดร.กิิติิชััย รััตนะ
		

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาอนุุรัักษวิิทยา คณะวนศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

๒.	ดร.กฤษณ์์ วัันอิินทร์์
		
		

ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีฝ่่ายนวััตกรรมและกิิจการเพื่่�อสัังคม
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์พื้้�นพิิภพ
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

๓. ศ.จามรีี จุุลกะรััตน์์
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาภููมิิสถาปััตยกรรม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
		จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
๔.	ผศ. ดร.โชติิกา เมืืองสง
อาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขานวััตกรรมการจััดการ	
		สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตอำำ�นาจเจริิญ
๕. ศ.กิิตติิคุุณ เดชา บุุญค้ำำ��	ราชบััณฑิิต ศิิลปิินแห่่งชาติิ อดีีตอาจารย์์ประจำำ�คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
		จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
๖.	รศ. ดร.นาฏสุุดา ภููมิิจำำ�นงค์์
๗.	ผศ.ทิิวา ศุุภจรรยา
		
๘.	ดร.ปริิญญา พุุทธาภิิบาล

อาจารย์์ประจำำ�คณะสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
อดีีตอาจารย์์ภาควิิชาธรณีีวิิทยา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันถิ่่�นฐานไทย
อาจารย์์ประจำำ�สาขาธรณีีศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี

อาจารย์์ประจำำ�พิิพิิธภััณฑสถานธรรมชาติิวิิทยา ๕๐ พรรษา
๙.	ดร.พิิพััฒน์์ สร้้อยสุุข
		สยามบรมราชกุุมารีี และศููนย์์แม่่ข่่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้้ 		
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
		
๑๐. ศ. ดร.รััศมีี ชููทรงเดช

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาโบราณคดีี คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

๑๑.	ผศ. ดร.ฟองจัันทร์์ จิิราสิิต
		

อาจารย์์หลัักสููตรวิิศวกรรมโยธา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่

๑๒.	ผศ.สารััฐ รััตนะ
		

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาอนุุรัักษวิิทยา คณะวนศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

๑๓.	รศ. ดร.สุุทธิิศัักดิ์์� ศรลััมพ์์	หััวหน้้าศููนย์์วิิจััยและพััฒนาวิิศวกรรมปฐพีีและฐานราก
		
ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ
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๑๔.	ผศ.สุุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์์
		

อดีีตอาจารย์์ผู้�ส้ อนหลัักสููตรถ้ำำ��วิิทยาทั่่�วไป ภาควิิชาธรณีีวิิทยา
คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

๑๕. ผศ. ดร.โสภาค จัันทฤทธิ์์�
อาจารย์์ประจำำ�สถานวิิจััยความเป็็นเลิิศความหลากหลายทางชีีวภาพ
		
แห่่งคาบสมุุทรไทย คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
		วิิทยาเขตหาดใหญ่่
๑๖. นางสาวนภััตสร ตััณฑ์์สุุระ
		
>

นัักศึึกษาสหกิิจศึึกษาสาขาวิิชาเทคโนโลยีีธรณีี สำำ�นัักวิิชาวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี

สมาคม องค์์กร และมููลนิิธิิ

๑. นายกฤษณพล วิิชพัันธ์์

นัักวิิชาการ ที่่�ปรึึกษาสถาบัันถิ่่�นฐานไทย

๒. นางสาวใจสิิริิ วรธรรมเนีียม

เลขานุุการมููลนิิธิิควีีนฟอเรสต์์พาร์์คทรััสต์์

๓.	ผศ. ดร.ธเนศ วีีระศิิริิ 	นายกวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
๔. นายนเรศ สััตยารัักษ์์
		
๕.	ดร.พล เชาว์์ดำำ�รงค์์
>

ที่่�ปรึึกษาสมาคมธรณีีวิิทยาแห่่งประเทศไทย
อดีีตผู้้�ตรวจราชการกระทรวงพลัังงาน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ สมาคมธรณีีวิิทยาแห่่งประเทศไทย

นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� นัักถ้ำำ��วิิทยา และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเกี่่�ยวกัับถ้ำำ��

๑. Mr. Martin Ellis
		
		

นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� นัักถ้ำำ��วิิทยา ที่่�ปรึึกษาและกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
บริิหารจััดการถ้ำำ�� แห่่งชาติิ Webmaster of
“Caves and Caving in Thailand” Website

๒. Mr. Joshua David Morris
นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� ที่่�ปรึึกษาและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายบริิหาร
		จััดการถ้ำำ��แห่่งชาติิ ผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�บริิหารของ The Progression Group
๓. Mr. Sudeep Subrahmanya
		

นัักสำำ�รวจถ้ำำ�� และจััดทำำ�แผนที่่�ถ้ำำ�� ผู้้�ช่่วยผู้้�บริิหารของ
The Progression Group

๔. พลโท บุุญรอด ศรีีสมบััติิ
		

บรรณาธิิการหนัังสืือ ถอดบทเรีียนถ้ำำ�� หลวง กู้้�ภััยระดัับโลก
อดีีตผู้้�บััญชาการโรงเรีียนเสนาธิิการทหารบก

๕. นายพััลลภ กฤตยานวััช
		
		

นัักถ้ำำ��วิิทยา ที่่�ปรึึกษาอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี ประธานคณะทำำ�งานศึึกษา
กฎหมายการบริิหารจััดการถ้ำำ�� ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายบริิหารจััดการ
� ิทยาไทย
ถ้ำำ�� แห่่งชาติิ ผู้้�ก่่อตั้้�งชมรมถ้ำำ�วิ

หินงอก ประติมากรรมถ้ำ� ในถ้ำ�เขาช้างหาย จังหวัดตรัง
บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ
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กองบรรณาธิิการหนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และคาสต์์ในประเทศไทย”
กรมทรััพยากรธรณีี
1. นายสมหมาย เตชวาล
อธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
บรรณาธิิการบริิหาร

10. นายสมศัักดิ์์� วััฒนปฤดา
ผู้้�อำำ�นวยการกองคุ้้�มครองซากดึึกดำำ�บรรพ์์
บรรณาธิิการ

2. นายทศพร นุุชอนงค์์
ที่่�ปรึึกษาอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
บรรณาธิิการ

11. นายนรรััตน์์ บุุญกัันภััย
ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนบริิหารจััดการธรณีีวิิทยา
เลขานุุการกองบรรณาธิิการ

3. นายพััลลภ กฤตยานวััช
ที่่�ปรึึกษาอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
บรรณาธิิการ

12. นางสาวธีีระพร สุุประดิิษฐอาภรณ์์
นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการพิิเศษ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ

4.	ผศ.กิิติิชััย รััตนะ
ที่่�ปรึึกษาอธิิบดีีกรมทรััพยากรธรณีี
บรรณาธิิการ

13. นางสาวชััญชนา คำำ�ชา
นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการพิิเศษ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ

5. นายชััยพร ศิิริิพรไพบููลย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านการบริิหารจััดการ
แหล่่งอนุุรัักษ์์ธรณีีวิิทยา
บรรณาธิิการ

14. นางสาววริินทรา เทพจูู
นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ

6. นางเบ็็ญจา เสกธีีระ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านการบริิหารจััดการ
แหล่่งซากดึึกดำำ�บรรพ์์
บรรณาธิิการ
7. นายอนุุกููล วงศ์์ใหญ่่
ผู้้�ตรวจราชการกรมทรััพยากรธรณีี	
บรรณาธิิการ
8. นายสุุรชััย ศิิริิพงษ์์เสถีียร	
ผู้้�อำำ�นวยการกองธรณีีวิิทยา
บรรณาธิิการ
9. นายสุุวภาคย์์ อิ่่�มสมุุทร
ผู้้�อำำ�นวยการกองเทคโนโลยีีธรณีี	
บรรณาธิิการ

15. นางสาวญาดารัักษ์์ วิิลุุนกิิจ
นัักธรณีีวิิทยาชำำ�นาญการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ
16. นางสาวรััสริินทร์์ ศิิริิภััทรภููรีีนนท์์
นัักธรณีีวิิทยาปฏิิบััติิการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ
17. นางสาวมยุุรีี ธรรมานุุสาร
นัักประชาสััมพัันธ์์ชำำ�นาญการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ
18. นางสาวฝนทิิพย์์ สุุรสิิทธิ์์�
นัักประชาสััมพัันธ์์ปฏิิบััติิการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการฯ

ปล่องทางเข้าถ้ำ�เจดีย์ อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำ�ปาง
บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ
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คาสต์์
ถ้ำำ��และโถงถ้ำำ��
ประติิมากรรมถ้ำำ��
หลุุมยุุบ

คาสต์

คาสต์์
คาสต์์ เป็็นพื้้� นผิิวหรืือภููมิปร
ิ ะเทศที่่เ� ป็็นผลจากการกร่่อนโดยกระบวนการชะละลาย
� ะลายน้ำำ��ได้้ เช่่น หิินปููนและเกลืือหิิน ก่่อให้้เกิิดเป็็นคาสต์์หิน
ในหิินที่่ล
ิ ปููน และคาสต์์
เกลืือหิินขึ้้�น ซึ่่�งในที่่�นี้้�จะพูู ดถึึงคาสต์์ ที่่�เกิิดในแหล่่งหิินปููน หรืือภููมิิประเทศ
เขาหิินปููน หรือ
ื คาสต์์หิินปููนเพีียงอย่่างเดีียว

พื้้� นผิิวแหล่่งหิินปููน หรืือภููมิิประเทศเขาหิินปููน หรืือคาสต์์หิินปููน จะเต็็มไปด้้วย
เขาหิินปููนโดด ๆ และเทืือกเขาหิินปููน กระจายตััวอยู่่�ในพื้้� นที่่ร� าบกว้้างใหญ่่ ภายใน
เขาหิินปููนจะมีีถ้ำำ��มากมาย มีีประติิมากรรมถ้ำำ�� หิินถล่่ม ปล่่องหลุุมยุุบ ธารลอด
นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตที่อ
่� าศััยถ้ำำ��ในการดำำ�รงชีีวิิต และอาจมีีร่่องรอยของกิิจกรรม
การใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ ภายนอกบนผิิวพื้้� นดิินซึ่ง
่� เป็็นพื้้� นที่่ร� าบกว้้างจะมีีแอ่่งน้ำำ��
เช่่น หนอง บึึง น้ำำ��ซับ
ั ธารมุุด ธารโผล่่ หลุุมยุบ
ุ หรืือพื้้� นดิินยุุบ ป่่าหิิน และบางพื้้� นที่่�
มีีก้้อนหิินปููนขนาดต่่าง ๆ กระจััดกระจายอยู่่�ตามพื้้� นดิิน เป็็นภาระให้้ชาวไร่่ต้อ
้ งขนออกไป
� ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากพื้้� นที่่ร� าบนี้้�
กองรวมกัันอยู่่�ริิมไร่่ หน้้าดิินบางแห่่งลึึก บางแห่่งตื้้น
รองรัับด้้วยชั้้�นหิินปููนที่่�ยัังคงมีีกระบวนการกร่่อนเกิิดอยู่่� ลัักษณะพื้้� นที่่�ของ
เขาหิินปููนจะเป็็นเขาสููงชััน มีียอดหยัักแหลมขยุุกขยิิก มีีธารน้ำำ��ใต้้ดิิน มีีน้ำำ��ไหล
ออกจากโพรงถ้ำำ�� น้ำำ��ตก ลำำ�ธาร แอ่่งน้ำำ�� น้ำำ��ซัับ น้ำำ��ซึึม บางพื้้� นที่่�มีีถ้ำ��ำ ลอดเข้้าไป
ในใจกลางของหลุุมยุุบที่่�ปััจจุุบัันเป็็นพื้้� นที่่�ราบที่่�มีีพืื ชพรรณต่่าง ๆ ขึ้้�นอยู่่�
หนาแน่่น และล้้อมรอบด้้วยเขาหิินปููนสููงชััน ตััวอย่่างถ้ำำ��ลอดลัักษณะนี้้� พบที่่�
ถ้ำำ��ลอด จัังหวััดสตููล หรืือที่่�หุุบป่่าตาด จัังหวััดอุุทััยธานีี
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ปราสาทหินพั นยอด (แอ่งหลุมยุบในอดีต) เกาะเขาใหญ่ จังหวัดสตูล
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พระพุ ทธศาสนากับเขาหินปูน เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาใน ตำ�บลตันยวน อำ�เภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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่ นรัชชประภา และเขาหินปูน ในลำ�น้ำ�คลองแสง ตำ�บลเขาพั ง อำ�เภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำ�เขือ
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่ มองจากจุดชมวิวเสม็ดนางชี ตำ�บลคลองเคียน อำ�เภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพั งงา
ภูมิประเทศแบบคาสต์หินปูนในอ่าวพั งงา เมือ
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ภาพบน กำ�แพงคาสต์ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ภาพซ้ายและขวา กำ�แพงคาสต์ เส้นทางถ้ำ�อุไรทอง จังหวัดสตูล
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หินปูนชั้นบางและสะพานหินธรรมชาติ เกาะสามเส้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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คาสต์หินปูน
ภาพใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพบน เขาทะลุ จังหวัดชุมพร
และภาพล่าง เขาหน้าถ้ำ�เพชร จังหวัดกระบี่
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คาสต์แบบต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล
ภาพใหญ่ คาสต์หินสาหร่าย บ้านป่าพน ตำ�บลปาล์มพั ฒนา อำ�เภอมะนัง ภาพขวาบน น้ำ�ตกคาสต์ น้ำ�ตกวังสายทอง
เขตรักษาพั นธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำ�เภอละงู และภาพขวาล่าง น้ำ�ตกธารปลิว ตำ�บลทุ่งหว้า อำ�เภอทุ่งหว้า
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ภาพบน ทิวเขาหินปูนหลังถ้ำ�อุไรทองกับความหลากหลายทางชีวภาพคลองละงู อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล ภาพล่าง กำ�แพงคาสต์
ของทิวเขาวังกล้วย (ถ้ำ�เล สเตโกดอน) อำ�เภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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ภาพ: เพจ GumnerdThai

ภาพใหญ่ คาสต์รูปทรงกลมหรือรูปลูกบิด เขาทะนาน จังหวัดสตูล
ภาพซ้ายบน แนวเขาหินปูนเส้นทางบายพาส หมายเลข ๔๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-กระบี่
่ ในพื้ นทีจ
่ ังหวัดพิ ษณุโลก มีลักษณะเป็นคาสต์หินปูนทีเ่ รียกว่า
ภาพซ้ายล่าง เขาล่องเรือตาหมืน
ป่าหิน

ภาพ: เพจ GumnerdThai
ภาพท้ายเล่ม

803

804

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

เกาะหมากหลอด เขาหินปูนส่วนทีเ่ หลือจากการกร่อน ท่าเทียบเรือเกาะตะรุเตา อ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
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ถ้ำ�และโถงถ้ำ�

ถ้ำำ��และโถงถ้ำำ��
เรารู้้�แล้้ ว ว่่ า ประติิ ม ากรรมถ้ำำ��นั้้� น เกิิ ด ในถ้ำำ��หิิ น ปูู น แต่่ ถ้ำ��ำ ซึ่่� ง เป็็ น คำำ�ที่�่ เ ราตั้้� ง
ให้้กัับลัักษณะของหิินที่่�เป็็นโพรง ร่่อง ช่่อง หรืือทาง อาจมีีน้ำำ��หรือ
ื ไม่่มีีน้ำำ��ขัังอยู่่�
หรืือไหลอยู่่�ก็็ได้้นั้้�น เกิิดขึ้้�นเฉพาะในหิินปููนหรืือไม่่ คำำ�ตอบคืือ ไม่่

หิินชนิิดไหนก็็ได้้ที่่�มีีลัก
ั ษณะช่่อง โพรงที่่�มีีขนาดใหญ่่จนคนสามารถเข้้าไปได้้ละก็็
เรีียกว่่าถ้ำำ��ทั้้�งนั้้�น การจะเกิิดประติิมากรรมถ้ำำ��ได้้นั้้�น ต้้องเป็็นถ้ำำ��ที่่�มีีอากาศ
หรืือพูู ดง่่าย ๆ ว่่า เป็็นถ้ำำ��ที่่�เกิิดอยู่่�ในหิินบนผืืนแผ่่นดิินนั่่�นเอง ถ้้าจะถามว่่า ถ้ำำ��
ที่่�อยู่่�ใต้้น้ำ��ำ ทะเลมีีไหม ตอบว่่ามีี แล้้วจะพบประติิมากรรมถ้ำำ��ได้้ไหม ตอบว่่าได้้
แต่่ถ้้าจะถามว่่า ประติิมากรรมถ้ำำ��นั้้�นเกิิดใต้้น้ำำ��ทะเลได้้หรืือไม่่ ก็็ต้้องตอบว่่าไม่่ได้้
ต้้ อ งเกิิ ด ขึ้้� น ในขณะที่่� ถ้ำำ�� เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของผืืนแผ่่ น ดิิ น เท่่ า นั้้� น ดัั ง นั้้� น
การที่่� เ ราพบประติิ ม ากรรมถ้ำำ�� ในถ้ำำ��ที่่� อ ยู่่�ใต้้ ท ะเล ก็็ แ ปลว่่ า ครั้้� ง หนึ่่� ง ถ้ำำ��นี้้�
เคยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของผืืนแผ่่นดิินที่่�ปััจจุุบัันถููกน้ำำ��ทะเลท่่วมนั่่�นเอง หลัักฐานก็็มีี
� มีีชื่่�อเสีียง
� ำ��คลััง จัังหวััดกระบี่่� (โลกเย็็น โลกร้้อน ซ่่อนอยู่่�ในถ้ำำ��) และที่่ห
� ลุุมยุบ
ที่่ถ้ำ
ุ ซึ่่ง
ของโลก คืือ หลุุมน้ำำ��เงิินครามเบลิิซ [The Great Blue Hole แห่่งประเทศเบลีีซ
(Belize) ที่่�ฝั่� ่งตะวัันออกของทวีีปอเมริิกากลาง ระหว่่างเม็็กซิิโกกัับกััวเตมาลา]
พบหิินย้้อยใต้้น้ำ��ำ แสดงว่่าเดิิมหลุุมนี้้�เป็็นถ้ำำ��บนแผ่่นดิิน ปััจจุุบัันถููกน้ำำ��ท่่วม
ลึึกประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร (ดููภาพในเว็็บไซต์์ board.postjung.com)

� ว
หลุุมน้ำ��ำ เงิินครามแห่่งเบลีีซ เป็็นมรดกโลกนอกชายฝั่่�งเบลีีซ เป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย
� อ
� เสีียง นัักท่่องเที่่ย
� วไปดำำ�น้ำำ��ดูส
ที่่มีีชื่่
ู ภาพปะการัังและปลาใต้้ทะเล และดำำ�ลึึกต่่อไป
เพื่่� อดููหิินงอกหิินย้้อยที่่�อยู่่�ลึึกลงไปกว่่านั้้�น

ดููวิิดีีโอที่่� https://YouTu.be/LiRvseaj4NI
และ https://YouTu.be/fPehnEcCCmE

ภาพท้ายเล่ม

807

808

ถ้ำำ��และโถงถ้ำำ��
ภาคเหนืือ

ถ้ำำ��หลวง-ขุุนน้ำำ��นางนอน จัังหวััดเชีียงราย
ถ้ำำ��หลวงแม่่สาบ จัังหวััดเชีียงใหม่่
ถ้ำำ��ผาฆ้้อง จัังหวััดน่่าน
ถ้ำำ��น้ำำ��ผ่่าผางาม จัังหวััดลำำ�ปาง
ถ้ำำ��ป่า่ ไผ่่ จัังหวััดลำำ�พููน
ถ้ำำ��หลวงผาเวีียง จัังหวััดลำำ�พููน
ถ้ำำ��เอราวััณ จัังหวััดลำำ�พููน

ภาพท้ายเล่ม

809

810

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ � ที่ มี ชื่ อ เสี ย งก้ อ งโลกจากเหตุ ก ารณ์ ที ม ฟุ ตบอลเยาวชน
่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ติดถ้ำ�เมือ

ภาพท้ายเล่ม

811

812

ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ภาพท้ายเล่ม

813

814

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ประติ ม ากรรมธรรมชาติ อั น เกิ ด จากการกั ด เซาะของ
กระแสน้ำ� โถงถ้ำ�สีรุ้ง ถ้ำ�หลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติ
ขุนขาน อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพซ้ายบน หินรูปแรด
ภาพซ้ายล่าง หินงอก
ภาพขวาบน โถงถ้ำ�สีรุ้ง
ภาพขวาล่าง หินรูปช้าง

ภาพท้ายเล่ม

815

816

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

่ ้ำ�พามา ถ้ำ�หลวงแม่สาบ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ประติมากรรมถ้ำ�อันเกิดจากการตกสะสมตัวของแร่แคลไซต์ทีน
ภาพใหญ่ ทางเข้าถ้ำ�
ภาพขวาบน หินงอก
ภาพขวาล่าง หินงอก

ภาพท้ายเล่ม

817

818

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ประติมากรรมถ้ำ� ถ้ำ�ผาฆ้อง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน
ภาพใหญ่ หินน้ำ�ไหล
ภาพขวาบน หินย้อย
ภาพขวาล่าง หินน้ำ�ไหล

ภาพท้ายเล่ม

819

820

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�น้ำ�ผ่าผางาม (วัดถ้ำ�น้ำ�ผ่าผางาม) อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตำ�บลพระบาทวังตวง
่ ยูเ่ หนือถ้ำ�ไหลผ่าน
อำ�เภอแม่พริก จังหวัดลำ�ปาง ในฤดูฝนจะมีน�้ำ จากลำ�ห้วยทีอ
่ วรมีมาตรการควบคุมการเทีย
่ วชมถ้ำ�
โพรงถ้ำ� เป็นถ้ำ�ทีค

ภาพท้ายเล่ม

821

822

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�ป่าไผ่ อยู่หลังวัดพระพุ ทธบาทถ้ำ�ป่าไผ่ ตำ�บลป่าไผ่ อำ�เภอลี้ จังหวัดลำ�พู น ใช้ประโยชน์ในทางพระพุ ทธศาสนา
ภาพใหญ่ โถงถ้ำ�
ภาพขวาบน หินงอก
ภาพขวากลาง หินงอกและหินย้อย
ภาพขวาล่าง หน้าต่างถ้ำ�

ภาพท้ายเล่ม

823

824

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�หลวงผาเวียง ตำ�บลป่าพลู อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พู น แสดงหลักฐาน
การลดระดับลงของพื้ นถ้ำ� และสะพานหินธรรมชาติซึ่งเป็นรูปร่างของคาสต์
่ เช่นเดียวกับป่าหิน
ชนิดหนึง
ภาพซ้ายบน หินน้ำ�ไหล
ภาพซ้ายล่าง ระดับพื้ นถ้ำ�เดิม (ลูกศรชี)้
ภาพใหญ่ สะพานธรรมชาติ

ภาพท้ายเล่ม

825

826

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

่ น่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ. ๓ (แม่อาว) ตำ�บลนครเจดีย์ อำ�เภอป่าซาง
ถ้ำ�เอราวัณ ตัง
้ อยูใ่ นพื้ นทีห
่ ีทางเข้าออกทางเดียว
จังหวัดลำ�พู น เป็นถ้ำ�แห้ง มืด ทีม
ภาพซ้ายบน ทำ�นบหินปูน
ภาพซ้ายล่าง หินงอก
ภาพขวา ริ้วสีต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการแทรกสลับชั้นของหินปูน หินทราย และหินดินดาน

ภาพท้ายเล่ม

827

828

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำำ��และโถงถ้ำำ��
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

ถ้ำำ��ผาแดง จัังหวััดขอนแก่่น
ถ้ำำ��พญานาคราช จัังหวััดขอนแก่่น
ถ้ำำ��ภููตาหลอ จัังหวััดขอนแก่่น
ถ้ำำ��นาคา จัังหวััดบึึงกาฬ
ถ้ำำ��ประกายเพชร จัังหวััดเลย
� ินเพีี ยง จัังหวััดหนองคาย
ถ้ำำ�ดิ
ถ้ำำ��เอราวััณ จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
ถ้ำำ��ปาฏิิหาริิย์์ จัังหวััดอุุบลราชธานีี

ภาพท้ายเล่ม

829

830

ถ้ำ�ผาแดงเป็นถ้ำ�หินทราย ตำ�บลบ้านโคก อำ�เภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ภาพท้ายเล่ม

831

832

ถ้ำ�พญานาคราช จังหวัดขอนแก่น

ภาพท้ายเล่ม

833

834

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�ภูตาหลอ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำ�บลวังสวาบ อำ�เภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ภาพท้ายเล่ม

835

836

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�นาคา เป็นถ้ำ�ในหินทราย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำ�เภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ภาพท้ายเล่ม

837

838

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ทำ�นบหินปูน ม่านหินย้อย และหินน้ำ�ไหล ถ้ำ�ประกายเพชร ตำ�บลนาดอกคำ� อำ�เภอนาด้วง จังหวัดเลย

ภาพท้ายเล่ม

839

840

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�ในหินทราย ถ้ำ�ดินเพี ยง ตำ�บลผาตั้ง อำ�เภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ภาพท้ายเล่ม

841

842

หน้าต่างถ้ำ� และปากทางเข้าถ้ำ� ถ้ำ�เอราวัณ ตำ�บลวังทอง อำ�เภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ภาพท้ายเล่ม

843

844

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ช่องทางติดต่อระหว่างโถงถ้ำ� ถ้ำ�ปาฏิหาริย์ ตำ�บลนาโพธิ์กลาง อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพท้ายเล่ม

845

846

ถ้ำำ��และโถงถ้ำำ��
ภาคตะวัันตก

ถ้ำ�จอมพล จังหวัดราชบุรี

ถ้ำำ��นกนางแอ่่น จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ถ้ำำ��น้ำำ��ตก จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ถ้ำำ��ละว้้า จัังหวััดกาญจนบุุรีี

ภาพท้ายเล่ม

847

848

ถ้ำ�นกนางแอ่น อุทยานแห่งชาติลำ�คลองงู หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพระอินทร์ ตำ�บลชะแล อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
่ ้องโดดลงน้ำ�เพื่ อไปชมหินงอกหินย้อยในถ้ำ�
ทีต
849
ภาพท้ายเล่ม

850

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�น้ำ�ตก หมู่ที่ ๔ บ้านคลิตี้ ตำ�บลชะแล อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติลำ�คลองงู

ภาพท้ายเล่ม

851

852

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ค้างคาวในโถงถ้ำ� ถ้ำ�ละว้า หน่วยพิ ทักษ์อท
ุ ยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย. ๓ (ถ้ำ�ละว้า) ตำ�บลไทรโยค อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพท้ายเล่ม

853

854

ถ้ำำ��และโถงถ้ำำ��
ภาคใต้้

ถ้ำ�เขาช้างหาย จังหวัดตรัง

ถ้ำำ��คลััง จัังหวััดกระบี่่�
ถ้ำำ�� เพชร จัังหวััดกระบี่่�
ถ้ำำ�� สระยวนทอง จัังหวััดกระบี่่�
ถ้ำำ�� เขาช้้างหาย จัังหวััดตรััง
ถ้ำำ�� เขาสามบาตร จัังหวััดตรััง

855

856

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

ถ้ำ�คลัง ตำ�บลอ่าวลึกน้อย อำ�เภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

857

858

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

่ แ
ถ้ำ�คลัง ตำ�บลอ่าวลึกน้อย อำ�เภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีโถงถ้ำ�ทีม
ี อ่งน้ำ�ทีเ่ ป็นแหล่งฝึกดำ�น้ำ�ถ้ำ�

859

860

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

สภาพโถงถ้ำ�ของถ้ำ�เพชร ตำ�บลอ่าวลึกเหนือ อำ�เภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอุดมไปด้วยหนอนถ้ำ�

861

862

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

่ ริเวณ
ถ้ำ�สระยวนทอง ตำ�บลอ่าวลึกเหนือ อำ�เภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นถ้ำ�ทีบ
ปากถ้ำ�มีระดับน้ำ�ตามฤดูกาล

863

864

ถ้ำ�เขาช้างหาย จังหวัดตรัง

865

866

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

เสาหิน ประติมากรรมถ้ำ� ในถ้ำ�เขาสามบาตร ตำ�บลนาตาล่วง อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

867

868

ประติมากรรมถ้ำ�

ประติิมากรรมถ้ำำ��
เป็็นผลของการสะสมตััวของพวกคาร์์บอเนตหรืือสารหิินปููน นอกจากนี้้� อาจพบ
เป็็นตะกอนที่่�ไม่่ใช่่สารหิินปููน ได้้แก่่ ดิินเหนีียว ทราย กรวดและเศษหิิน ในโถงถ้ำำ��
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกระบวนการกร่่อนและการสะสมตััวของแร่่ทุุติิยภููมิิภายในถ้ำำ��
� ฤทธิ์์�เป็็นกรดอ่่อน
กระบวนการนี้้�เริ่่�มต้น
้ จากการกร่่อนของแหล่่งหิินปููน โดยน้ำำ��ฝนที่่มีี
� หิินปููน ซึ่ง
ชะละลายเนื้้อ
่� เป็็นสารแคลเซีียมคาร์์บอเนต ให้้เป็็นสารละลายไบคาร์์บอเนต
แล้้วพาออกไปจากพื้้� นที่่�ชะละลาย เป็็นผลให้้พื้้�นที่่�นั้้�นเกิิดเป็็นโพรง หรืือในที่่�สุุด
เป็็ น โถงถ้ำำ�� ขึ้้� น อีีกทั้้� ง รอยแตกในเนื้้� อ หิิ น ปูู น ยัั ง เปิิ ด โอกาสให้้ น้ำ��ำ ได้้ ช ะละลาย
� หิินปููนออกไปเรื่่�อย ๆ จนเกิิดเป็็นช่่องทางให้้โถงถ้ำำ��ต่อ
เนื้้อ
่ เนื่่�องกัันจนเป็็นกลุ่่�มถ้ำำ��
หรืือเป็็นระบบถ้ำำ�� หรืือแม้้แต่่เป็็นช่่องทางไหลของน้ำำ��ใต้้ดิิน เกิิดเป็็นถ้ำำ��ธารลอด
หรืือธารน้ำำ��ใต้้ดิิน สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือกระบวนการชะละลายของน้ำำ��ฝนที่่�มีีฤทธิ์์�เป็็นกรด
� หิินปููน กระบวนการกร่่อนจะดำำ�เนิินการไปเรื่่�อย ๆ จนกว่่าน้ำำ��ที่ไ�่ หลอยู่่�
กระทำำ�ต่อ
่ เนื้้อ
ภายในหิินปููนนี้้�จะเดิินทางออกไปสู่่�แหล่่งน้ำำ��ภายนอก จึึงจะเสร็็จสิ้้�นกระบวนการ
หรืือจนกว่่าแหล่่งหิินปููนนี้้�จะหมดไป ไม่่เหลืือให้้มีีการชะละลายได้้อีีก
� หิินปููน ไม่่ได้้ทำำ�ให้้เกิิดการชะละลายแต่่เพีียงอย่่างเดีียว
การเดิินทางของน้ำำ��ในเนื้้อ
การสะสมตััวของสารละลายแร่่ที่น้ำ
่� ำ��พามาในรููปของไบคาร์์บอเนตก็็เกิิดได้้เช่่นเดีียวกััน
เมื่่�อน้ำำ��เดิินทางออกมาสู่่�ที่่�โล่่ง กว้้าง เช่่น โถงถ้ำำ�� ที่่�ซึ่่�งทำำ�ให้้น้ำำ��มีีความเร็็วลดลง
ที่่�ซึ่่�งทำำ�ให้้ผิิวหน้้าสััมผััสบรรยากาศได้้มากขึ้้�น เมื่่�อนั้้�นการระเหยจะปลดปล่่อย
� ตามลัักษณะ
� ��พ
สารแคลเซีียมคาร์์บอเนตที่่น้ำ
ำ ามาด้้วย ให้้ตกสะสมตััวพอกพูู นขึ้้น
การไหลของน้ำำ�� เช่่น การหยาดหยด การไหลริิน การไหลพริ้้�ว การไหลเป็็นระลอก
การไหลเป็็นระดัับ หรืือแม้้แต่่การทำำ�ให้้เกิิดการพอกของเม็็ดตะกอนที่่�กลิ้้�งไปมา
ตามพื้้� นแอ่่งน้ำำ��ในถ้ำำ�� การตกสะสมตััวของแร่่แคลไซต์์ครั้้�งนี้้�เรีียกว่่า การสะสมตััว
ทุุติิยภููมิิ เป็็นการสะสมตััวครั้้�งที่่�สองจากการสะสมตััวครั้้�งแรกในรููปของหิินปููน
และผลของการสะสมตััวทุุติิยภููมิิเป็็นรููปร่่างต่่าง ๆ ที่่�ลอกเลีียนลัักษณะการไหล
ของน้ำำ��นี้้�เรีียกว่่า ประติิมากรรมถ้ำำ��
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หิินงอก (Stalagmite)

หินงอก ถ้ำ�ลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภาพซ้ายบน หินงอก ถ้ำ�เขาช้างหาย จังหวัดตรัง
ภาพซ้ายล่าง หินงอก ถ้ำ�เอราวัณ จังหวัดลำ�พู น
ภาพขวาบน หินงอก ถ้ำ�หลวงแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพขวาล่าง หินงอก ถ้ำ�ธารน้ำ�ลอด จังหวัดชุมพร
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หิินย้้อย (Stalactite)

ภาพซ้ายบน หินย้อย ถ้ำ�ผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพซ้ายล่าง หินย้อย ถ้ำ�ละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพใหญ่ หินย้อย ถ้ำ�หลวงแม่สาบ จังหวัด
เชียงใหม่
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หลอดหิินย้้อย (Soda Straw)
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ภาพใหญ่ หลอดหินย้อย ถ้ำ�ละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพขวาบน หลอดหินย้อย ถ้ำ�หลวง จังหวัดเชียงราย
ภาพขวาล่าง หลอดหินย้อย ถ้ำ�เล สเตโกดอน จังหวัดสตูล
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หิินงอก (Stalagmite)
หิินย้้อย (Stalactite)

ภาพใหญ่ หินงอก หินย้อย ถ้ำ�เอราวัณ จังหวัดลำ�พู น
ภาพซ้ายบน หินงอก หินย้อย ถ้ำ�ผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพซ้ายล่าง หินงอก หินย้อย ถ้ำ�ป่าไผ่ จังหวัดลำ�พู น
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กลุ่่�มม่่านหิินย้้อย (Draperies)

ภาพใหญ่ ม่านหินย้อย ถ้ำ�ผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพขวาบน ม่านหินย้อย ถ้ำ�จอมพล จังหวัดราชบุรี
ภาพขวาล่าง ถ้ำ�น้ำ�ตก จังหวัดกาญจนบุรี
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หิินน้ำำ��ไหล (Flowstone)

ภาพบน หินน้ำ�ไหล ถ้ำ�ละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพล่าง หินน้ำ�ไหล ถ้ำ�ป่าไผ่ จังหวัดลำ�พู น

ภาพบน หินน้ำ�ไหล ถ้ำ�ผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพล่าง หินน้ำ�ไหล ถ้ำ�น้ำ�ผ่าผางาม จังหวัดลำ�ปาง
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หินน้ำ�ไหล ถ้ำ�หลวงผาเวียง ตำ�บลป่าพลู อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พู น
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884

ทำำ�นบหิินปููน (Rimstone)

ภาพใหญ่ ทำ�นบหินปูน ถ้ำ�ละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพบน ทำ�นบหินปูน ถ้ำ�เอราวัณ จังหวัดลำ�พู น
ภาพล่าง ทำ�นบหินปูน ถ้ำ�ละว้า จังหวัดกาญจนบุรี
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รอยริ้้�วน้ำ�ำ� ไหล (Scallop)

รอยริ้วน้ำ�ไหล ถ้ำ�ละโอ่ง ตำ�บลสันทะ อำ�เภอนาน้อย จังหวัดน่าน
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รอยริ้้�วน้ำ�ำ� ไหล (Scallop)

รอยริ้ ว น้ำ � ไหล ถ้ำ � ธารน้ำ � ลอด ตำ � บลนาสั ก อำ � เภอสวี
จังหวัดชุมพร
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ประติิมากรรมถ้ำำ��ที่่�มีีชื่่�อต่่าง ๆ
ตามจิินตนาการของมนุุษย์์

ภาพใหญ่ ถ้ำ�เขาช้างหาย จังหวัดตรัง
ภาพขวาบน หินรูปช้าง ถ้ำ�ละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพขวาล่าง หินรูปแรด ถ้ำ�หลวงแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่
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หลุุมยุุบ
หลุุมยุุบ เป็็นปรากฏการณ์์ธรรมชาติิอย่่างหนึ่่�งที่่�ดิินยุุบตััวลงเป็็นหลุุมลึึก และ
มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลางตั้้�งแต่่ ๑ - ๒๐๐ เมตร ลึึกตั้้�งแต่่ ๑ ถึึงมากกว่่า ๒๐ เมตร
เมื่่�อแรกเกิิดปากหลุุมมีีลัักษณะเกืือบกลมและมีีน้ำำ��ขัังอยู่่�ก้้นหลุุม ภายหลัังน้ำำ��
จะกััดเซาะดิินก้้นหลุุมกว้้างขึ้้�น ลัักษณะคล้้ายลููกน้ำำ�� เต้้า ทำำ�ให้้ปากหลุุมพัังลงมา
จนเหมืือนกัับว่่าขนาดของหลุุมยุุบกว้้างขึ้้�น โดยปกติิหลุุมยุุบจะเกิิดในบริิเวณ
ที่่ร� าบใกล้้กับ
ั ภููเขาหิินปููน เนื่่�องจากหิินปููนมีีคุุณสมบััติล
ิ ะลายน้ำำ��ได้้ จึึงทำำ�ให้้เกิิดเป็็น
โพรงอยู่่�ใต้้ดิน
ิ ประกอบกัับภููเขาหิินปููนมีีรอยเลื่่�อนและรอยแตกมากมาย บริิเวณใด
� โพรงหิินปููน
� ำ�ให้้เกิิดโพรงได้้ง่า่ ยขึ้้น
ที่่ร� อยแตกของหิินปููนตััดกัันจะเป็็นบริิเวณที่่ทำ
ถ้้าอยู่่�พ้้ นผิิวดิินก็็คืือถ้ำำ�� ถ้้าไม่่โผล่่เรีียกว่่า โพรงหิินปููนใต้้ดิน
ิ ซึ่ง
่� จำำ�แนกเป็็น ๒ ระดัับ
คืือ โพรงหิินปููนใต้้ดิน
ิ ระดัับลึึก (ลึึกจากผิิวดิินมากกว่่า ๕๐ เมตร) และโพรงหิินปููน
� (ลึึกจากผิิวดิินไม่่เกิิน ๕๐ เมตร) ส่่วนใหญ่่หลุุมยุบ
ใต้้ดิน
ิ ระดัับตื้้น
ุ จะเกิิดในบริิเวณ
ที่่�มีีโพรงหิินปููนใต้้ดิินระดัับตื้้�น

� มีีชั้้
�่ น
นอกจากนี้้� พื้้� นที่่ที่
ิ และอยู่่�ใกล้้แม่่น้ำ��ำ ลำำ�คลอง เมื่่�อมีีฝนตกหนััก
� ทรายรองรัับอยู่่�ใต้้ดิน
หรือ
ื ตกต่่อเนื่่�อง น้ำำ��ใต้้ดิน
ิ จะพัั ดพาเอาตะกอนทรายใต้้ดิน
ิ ไหลลงสู่่�แม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง
เพิ่่� มมากขึ้้�น กระทั่่�งสามารถทำำ�ให้้เกิิดหลุุมยุุบได้้เช่่นเดีียวกััน
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หลุมยุบ ตำ�บลบ้านมุง อำ�เภอเนินมะปราง จังหวัดพิ ษณุโลก
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หลุมยุบใกล้เสาไฟฟ้า อำ�เภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
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หลุบยุบไร่อ้อย อำ�เภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
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หลุ ม ยุ บ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ยระบบโพรงถ้ำ � หิ น ปู น ใต้ ดิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของมนุ ษ ย์
จัดเป็นพิ บัติภัยหลุมยุบ หลุบยุบไร่อ้อย อำ�เภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
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ภาพใหญ่ หลุมยุบ อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพบน หลุมยุบ อำ�เภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ภาพซ้ายล่าง หลุมยุบ อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล
ภาพขวาล่าง หลุมยุบ อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
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ปราสาทหินพั นยอด แอ่งหลุมยุบในอดีต ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล ภายใต้อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และซ้ายแอ่งภายในหลุมยุบ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยาน
ธรณีโลกสตูล

ภาพท้ายเล่ม

905

Infographic
ภารกิิจถ้ำำ��กัับ
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