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สารจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรม
ทรพัยากรธรณแีละเครอืขา่ยพันธมติรได้
รว่มกนัจดัทำาหนงัสอื “ระบบถ้ำ�และค�สต์
ในประเทศไทย” ในโอกาสการเฉลมิฉลอง
ปีสากลแหง่ถ้ำาและคาสต ์(International 
Year of Caves and Karst 2021: 
IYCK 2021) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก  
โดยรวบรวมผลงาน ขอ้มลูจากประสบการณ์
และมมุมองจากนกัวชิาการและผูส้ำารวจถ้ำา 
ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญจาก 
ทกุภาคสว่นทัง้ในและต่างประเทศ ผูบ้ริหาร 
ของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องท้ัง 
ในอดีตและปัจจุบัน และแนวนโยบายการ 

บรหิารจัดการระบบถ้ำาและคาสตภ์ายใตค้ณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการถ้ำาแหง่ชาต ิ 
เสมอืนเป็นสารานกุรม (Encyclopedia) ขนาดยอ่มในเรือ่งถ้ำาของประเทศไทย หนงัสอื
เล่มนี้จึงมีความสำาคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

มีีผู้้�ให้�คำำ�นิิย�มี “ระบบถ้ำำ��และคำ�สต์์” ในิแง่่มีุมีต์่�ง่ๆ 
มี�กมี�ย แต่์สำ�ห้รับมุีมีมีอง่ด้��นิทรัพย�กรธรรมีช�ต์ิและ 
สิ�ง่แวด้ล�อมี ระบบถ้ำำ��และคำ�สต์์เป็็นิทรัพย�กรธรรมีช�ติ์ 
ที�มีีคำว�มีสำ�คัำญท�ง่ระบบนิิเวศ เป็็นิทรัพย�กรธรรมีช�ติ์ 
ที�เช่�อมีโยง่กบัสภ�พท�ง่ภม้ีศิ�สต์รที์�มีีลกัษณะเฉพ�ะเจ�ะจง่ 
ธรณีวิทย� อุทกวิทย� ระบบลุ่มีนิำ�� รวมีถึ้ำง่ป็ัจจัยแวด้ล�อมี 
จ�กกจิกรรมีก�รใช�ป็ระโยชนิข์อง่มีนิษุยทั์�ง่ในิอด้ตี์และป็จัจบัุนิ  
ระบบถ้ำำ��และคำ�สต์์อ�จเป็็นิแห้ล่ง่ท่อง่เที�ยวห้ร่อผู้จญภัย 
ท�ง่ธรรมีช�ต์ิที�สำ�คำัญ อ�จเป็น็ิแห้ล่ง่ที�อย้่ห้ร่อที�ต์ั�ง่ถ้ำิ�นิฐ�นิ 
ของ่มีนุิษย์ที�มีีมี�ต์ั�ง่แต์่อด้ีต์ก�ล อ�จเป็็นิแห้ล่ง่อ�รยธรรมี 
ก่อนิป็ระวัติ์ศ�สต์ร์ห้ร่อแห้ล่ง่วัฒนิธรรมีที�สำ�คำัญ ห้ร่ออ�จ 

เป็็นิแห้ล่ง่นิำ��ต์�นิทุนิที�เก็บกักอย่้ในิโพรง่ห้ินิป้็นิ ผู้ลก�ร 
ศกึษ�ข�อมีล้ในิปั็จจบัุนิพบว�่ ระบบถ้ำำ��และคำ�สต์์เป็็นิแห้ลง่่นิำ�� 
สำ�ห้รับป็ระช�กรทั�วโลกมี�กถึ้ำง่ป็ระมี�ณร�อยละ ๒๐  
ของ่แห้ล่ง่นิำ��ทั�ง่ห้มีด้ เป็็นิที�ตั์�ง่ของ่ระบบนิิเวศที�มีีคำว�มี 
ห้ล�กห้ล�ยที�มีีคำว�มีสำ�คำัญและห้�ย�กมี�กที�สุด้ในิโลก

ป็ระเทศไทยเป็็นิป็ระเทศที�มีศัีกยภ�พระบบถ้ำำ��และคำ�สต์์ 
ที�โด้ด้เด้่นิไมี่แพ�ช�ติ์ใด้ในิโลก โด้ยมีีพ้�นิที�คำ�สต์์ป็ระเภท 
ห้ินิป้็นิกว่� ๗๐ กลุ่มีพ้�นิที� กระจ�ยต์ัวอย้่ในิทุกภ้มีิภ�คำ 
ทั�วป็ระเทศ มีีเนิ้�อที�ป็ระมี�ณ ๒๘,๐๐๐ ต์�ร�ง่กิโลเมีต์ร  
ห้รอ่ร�อยละ ๖ ของ่เนิ้�อที�ป็ระเทศ พ้�นิที�คำ�สต์์ที�สำ�คำญัมีช่ี�อเสยีง่ 
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ระดั้บช�ติ์ อ�ทิ พ้�นิที�คำ�สต์์ในิอุทย�นิธรณีโลกสต้์ล พ้�นิที� 
เท้อกเข�นิ�ง่นิอนิที�เกิด้เห้ตุ์ก�รณ์ก้�ภยัระด้บัโลก ๑๓ ห้มีป่้็� 
ถ้ำำ��ห้ลวง่ พ้�นิที�มีรด้กโลกเขต์รักษ�พันิธ์ุสัต์ว์ป่็�ทุ่ง่ให้ญ่- 
ห้�วยข�แข�ง่ พ้�นิที�ผู้้นิป็�่ด้ง่พญ�เย็นิ-เข�ให้ญ ่และพ้�นิที�คำ�สต์ ์
ที�เป็็นิอุทย�นิแห่้ง่ช�ติ์และสถ้ำ�นิที�ทอ่ง่เที�ยวยอด้นิยิมีอีกเป็็นิ 
จำ�นิวนิมี�ก อ�ท ิพ้�นิที�เข�ส�มีร�อยยอด้ จงั่ห้วดั้ป็ระจวบคำรีขัีนิธ์  
พ้�นิที�ด้อยภค้ำ� จงั่ห้วัด้นิ�่นิ พ้�นิที�เข�สก จัง่ห้วัด้สุร�ษฎรธ์�นีิ 
กรมีทรัพย�กรธรณรี�ยง่�นิว�่ถ้ำำ��ในิป็ระเทศไทยที�ระบตุ์ำ�แห้นิง่่ 
ของ่ถ้ำำ��ได้�มีีป็ระมี�ณ ๓,๐๘๐ แห่้ง่ อย้ใ่นิภ�คำเห้น้ิอมี�กที�สุด้  
๑,๓๙๙ แห่้ง่ รอง่ลง่มี�คำอ้ภ�คำใต์� ๘๘๓ แห่้ง่ ภ�คำต์ะวนัิออก 
เฉียง่เห้นิ้อ ๔๘๙ แห้่ง่ และภ�คำกล�ง่ ภ�คำต์ะวันิออกและ 
ภ�คำต์ะวันิต์ก ๓๐๙ แห้่ง่ มีีถ้ำำ��ที�มีีคำว�มีย�วต์ั�ง่แต์่ ๑,๐๐๐ 
เมีต์รข้�นิไป็กว่� ๗๘ แห้่ง่ โด้ยถ้ำำ��ที�ย�วที�สุด้ในิป็ระเทศคำ้อ 
ถ้ำำ��พระวัง่แด้ง่ จัง่ห้วัด้พิษณุโลก ย�ว ๑๓.๗๘๙ กิโลเมีต์ร 
เร�ยัง่พบถ้ำำ��ที�มีคีำว�มีลึกต์ั�ง่แต์่ ๑๐๐ เมีต์รข้�นิไป็ จำ�นิวนิ  
๔๗ แห่้ง่ โด้ยถ้ำำ��ที�มีคีำว�มีลกึมี�กที�สดุ้ ค้ำอ ถ้ำำ��ผู้�ผึู้�ง่ จงั่ห้วดั้ 
นิ่�นิ ลึก ๔๗๖ เมีต์ร

อย่�ง่ไรก็ต์�มี ถ้ำำ��และคำ�สต์์เป็็นิทรัพย�กรธรรมีช�ต์ิ 
ที�มีีระบบนิิเวศเป็ร�ะบ�ง่ ซ้ึ่�ง่ป็ัจจุบันิถ้้ำกคำุกคำ�มีทั�ง่โด้ย 
ภัยท�ง่ธรรมีช�ติ์และกิจกรรมีของ่มีนิุษย์ ทำ�ให้�ได้�รับ 
คำว�มีเสียห้�ยห้ร่อเส้�อมีโทรมีลง่อย่�ง่รวด้เร็ว ในิมิีติ์ด้��นิ 
อุบัติ์ภัยได้�มีีนัิกท่อง่เที�ยวป็ระสบภัยในิถ้ำำ��ห้ล�ยเห้ตุ์ก�รณ์  
มีีเห้ตุ์ก�รณ์สำ�คัำญที�ทีมีฟุุต์บอลเย�วชนิห้มี้ป่็� ทีนิ ทอล์คำ  
อะคำ�เด้มีี� และผู้้�ฝึึกสอนิ ๑๓ คำนิ ต์ิด้ถ้ำำ��ในิเขต์วนิอุทย�นิ 
ถ้ำำ��ห้ลวง่-ขุนินิำ��นิ�ง่นิอนิ อำ�เภอแม่ีส�ย จัง่ห้วัด้เชียง่ร�ย 
เมี้�อป็ ี๒๕๖๑ เน้ิ�อง่จ�กระด้บันิำ��ในิถ้ำำ��สง้่ข้�นิอย่�ง่รวด้เร็วจนิ 
ปิ็ด้กั�นิท�ง่ ทำ�ให้�ผู้้�ป็ระสบภยัไม่ีส�มี�รถ้ำออกจ�กถ้ำำ��ได้� แมี�ว�่ 
ก�รก้�ภัยสำ�เร็จลุล่วง่ในิที�สุด้ แต์่ก็ได้�สะท�อนิถึ้ำง่จุด้อ่อนิ 
ของ่ระบบก�รบริห้�รจัด้ก�รถ้ำำ��และก�รข�ด้ข�อมี้ลวิช�ก�ร  
โด้ยเฉพ�ะข�อมีล้ท�ง่ธรณวิีทย�และอทุกธรณีวทิย�ของ่ถ้ำำ��

รฐับ�ลได้�คำำ�นิงึ่ถ้ำงึ่คำว�มีสำ�คัำญของ่ก�รบรหิ้�รจดั้ก�รถ้ำำ�� 
อย่�ง่บ้รณ�ก�ร คำณะรัฐมีนิต์รีในิคำร�วป็ระชุมีเมี้�อวันิที�  
๒ เมีษ�ยนิ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้ง่มีีมีต์ิแต่์ง่ตั์�ง่คำณะกรรมีก�ร 
นิโยบ�ยบรหิ้�รจดั้ก�รถ้ำำ��แห่้ง่ช�ต์ข้ิ�นิ โด้ยมีรีฐัมีนิต์รว่ี�ก�ร 
กระทรวง่ทรัพย�กรธรรมีช�ติ์และสิ�ง่แวด้ล�อมีเป็็นิป็ระธ�นิ  
ห้น่ิวยง่�นิต่์�ง่ๆ ที�เกี�ยวข�อง่เป็็นิกรรมีก�ร และอธิบด้ ี
กรมีทรัพย�กรธรณีเป็็นิกรรมีก�รและเลข�นุิก�ร เพ้�อทำ� 

ห้นิ��ที�กำ�ห้นิด้นิโยบ�ยก�รบรหิ้�รจดั้ก�รถ้ำำ��โด้ยก�รมีสีว่นิรว่มี 
ของ่ทุกภ�คำส่วนิ เพ้�อให้�เกิด้ก�รอนิุรักษ์ ก�รสร��ง่คุำณค่ำ� 
และก�รใช�ป็ระโยชนิ์อย่�ง่ยั�ง่ย้นิ

ปั็จจบัุนิ คำณะกรรมีก�รนิโยบ�ยบริห้�รจดั้ก�รถ้ำำ��แห้ง่่ช�ต์ิ 
ได้�กำ�ห้นิด้กรอบแนิวคำดิ้ก�รบรหิ้�รจดั้ก�รถ้ำำ��ภ�ยใต์�วสิยัทัศนิ ์
ป็ระเทศไทย มีั�นิคำง่ มีั�ง่คำั�ง่ ยั�ง่ย้นิ มีีกรอบก�รด้ำ�เนิินิง่�นิ  
๓ ระยะ ได้�แก ่(๑) ระยะของ่ก�รป็ฏิริป้็ก�รบรหิ้�รจัด้ก�รถ้ำำ�� 
(เป้็�ห้มี�ยป็ี ๒๕๖๕) (๒) ระยะของ่ก�รสร��ง่คำว�มีมีั�นิคำง่ 
ในิก�รบรหิ้�รจดั้ก�รถ้ำำ�� (เป็�้ห้มี�ยป็ ี๒๕๗๐) และ (๓) ระยะ 
ของ่ก�รสร��ง่คำว�มีมีั�ง่คัำ�ง่ ยั�ง่ย้นิในิก�รบริห้�รจัด้ก�รถ้ำำ��  
(เป้็�ห้มี�ยป็ี ๒๕๘๐) และได้�จัด้ทำ�นิโยบ�ยและแผู้นิแมี่บท 
ก�รบริห้�รจัด้ก�รระบบถ้ำำ��แห่้ง่ช�ต์ ิ(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)  
และแผู้นิป็ฏิิบัต์ิก�รด้��นิก�รบริห้�รจัด้ก�รระบบถ้ำำ��ระยะ 
ที� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร�อยแล�วเพ้�อใช� 
เป็น็ิแนิวป็ฏิิบัติ์ในิก�รบริห้�รจัด้ก�รถ้ำำ��อย่�ง่มีีส่วนิร่วมีของ่
ห้นิ่วยง่�นิในิพ้�นิที�และผู้้�เกี�ยวข�อง่

ในินิ�มีของ่กระทรวง่ทรพัย�กรธรรมีช�ต์แิละสิ�ง่แวด้ล�อมี  
และป็ระธ�นิคำณะกรรมีก�รนิโยบ�ยบรหิ้�รจดั้ก�รถ้ำำ��แห้ง่่ช�ต์ ิ 
ผู้มีห้วัง่เป็็นิอย่�ง่ยิ�ง่ว่�ก�รขับเคำล้�อนินิโยบ�ยก�รบริห้�ร 
จัด้ก�รถ้ำำ��ภ�ยใต์�กรอบก�รอนุิรกัษ ์พฒันิ� และก�รมีสีว่นิรว่มี  
จะชว่ยสร��ง่สมีดุ้ลต์อ่ทรพัย�กรธรรมีช�ต์ ิชมุีชนิและเศรษฐกิจ  
และห้วงั่ว่�ห้นัิง่สอ้ “ระบบถ้ำำ��และคำ�สต์์ในิป็ระเทศไทย” จ�ก 
คำว�มีร่วมีมี้อร่วมีใจของ่กรมีทรัพย�กรธรณีและพันิธมีิต์ร 
ทุกภ�คำส่วนิ จะเป็น็ิห้นิัง่ส้อที�ทรง่คุำณคำ่�และเป็็นิป็ระโยชนิ์ 
ต่์อก�รทำ�ง่�นิของ่ผู้้�เกี�ยวข�อง่และผู้้�สนิใจศึกษ�คำ�นิคำว�� 
ท�ง่วชิ�ก�รและป็ระวติั์คำว�มีเป็็นิมี�ของ่ก�รศึกษ�ระบบถ้ำำ�� 
และคำ�สต์์ของ่ป็ระเทศไทยส้บไป็

นายวราวุธ ศิิลปอาชา
รฐัมีนิต์รวี�่ก�รกระทรวง่ทรพัย�กรธรรมีช�ต์แิละสิ�ง่แวด้ล�อมี
ป็ระธ�นิคำณะกรรมีก�รนิโยบ�ยบริห้�รจัด้ก�รถ้ำำ��แห้่ง่ช�ต์ิ

3ส�รจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 



สารจาก 
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

การอนุุรักษ์์และรักษ์าทรัพยากรธรรมชาติิอย่างยั�งยืนุและมีสมดุุล เป็็นุเป้็าหมาย 
ที�ถููกกำาหนุดุภายใต้ิยุทธศาสติร์ชาติิ (พ.ศ. 2561 - 2580) ดุ้านุการสร้าง 
การเติิบโติบนุคุุณภาพชีวิิติที�เป็็นุมิติรติ่อสิ�งแวิดุล้อม ถูำ�าและระบบถูำ�าถืูอวิ่าเป็็นุ 
ทรัพยากรธรรมชาติิที�มีคุวิามสำาคัุญของป็ระเทศไทย เนืุ�องจากเป็็นุถิู�นุอาศัยของ 
สิ�งมีชีวิิติอยู่มากมายหลายชนิุดุ และยังเป็็นุสถูานุที�ท่องเที�ยวิทางธรรมชาติิที�เป็็นุ 
ที�ชื�นุชอบของนัุกท่องเที�ยวิทั�งในุและต่ิางป็ระเทศ อย่างไรก็ติาม ถูำ�าและระบบถูำ�ากำาลัง 
ถููกคุุกคุามทั�งจากภัยธรรมชาติิและกิจกรรมของมนุุษ์ย์ เช่นุ การท่องเที�ยวิอย่าง 
ขาดุจิติสำานึุก จนุทำาให้ถูำ�าและระบบถูำ�าไดุ้รับคุวิามเสยีหายและเสื�อมโทรมลงอยา่งรวิดุเร็วิ  
ส่งผลกระทบต่ิอสิ�งมีชีวิิติ และระบบนิุเวิศภายในุถูำ�า
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รััฐบาลภายใต้้การันำำาของ พล.อ.ปรัะยุทธ์์ จัันำทรั์โอชา  
นำายกรััฐมนำต้รีั ให้้ความสำำาคัญกับการัป้องกันำและแก้ไข 
ปัญห้าความเส่ำ�อมโทรัมของถ้ำำ�าและรัะบบถ้ำำ�า จึังได้้แต้่งตั้�ง 
คณะกรัรัมการันำโยบายบรัหิ้ารัจััด้การัถ้ำำ�าแห้ง่ชาติ้ เม่�อปี พ.ศ.  
๒๕๖๒ เพ่�อเปน็ำกลไกในำการัขบัเคล่�อนำการับริัห้ารัจัดั้การัถ้ำำ�า 
และรัะบบถ้ำำ�าทั�งรัะบบต้ามห้ลกัสำากล โด้ยมุ่งเน้ำนำให้้เกดิ้การั 
มีสำ่วนำร่ัวมในำทุกภาคส่ำวนำ ซึึ่�งคณะกรัรัมการัฯ ได้้เห็้นำชอบ 
นำโยบายและแผนำแม่บทการับรัหิ้ารัจััด้การัรัะบบถ้ำำ�าแห่้งชาติ้  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) และแผนำปฏิบัิติ้การัด้้านำการับรัหิ้ารั 
จัดั้การัรัะบบถ้ำำ�ารัะยะที� ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ต้ามที� 
คณะอนุำกรัรัมการัด้้านำนำโยบายและการัมีสำ่วนำรั่วมได้้เสำนำอ 
เพ่�อเป็นำกรัอบการับรัหิ้ารัจัดั้การัรัะบบถ้ำำ�าอย่างเปน็ำรัะบบต้าม 
ห้ลักวชิาการั ภายใต้้แนำวคิด้การัจัดั้การัพ่�นำที�รัว่มกันำ ทั�งภาครัฐั  
เอกชนำ นัำกวชิาการั องค์กรัปกครัองสำว่นำทอ้งถ้ำิ�นำ ชมุชนำ และ 
เครัอืขา่ยอาสำาสำมคัรัอนำรุักัษ์ถ์้ำำ�า รัวมถึ้ำงการัพัฒนำาถ้ำำ�าให้้เปน็ำ 
แห้ล่งท่องเที�ยวที�มีมาต้รัฐานำสำากล โด้ยชุมชนำในำพ่�นำที�ได้ม้ี 
ส่ำวนำร่ัวมและได้้รัับปรัะโยชน์ำ รัวมทั�งนัำกท่องเที�ยวได้้รัับ 
ความรั้้และความปลอด้ภัยจัากการัท่องเที�ยว นำอกจัากนีำ�  
ยังเน้ำนำให้้มีการัศึกษ์าวิจััยและพัฒนำาองค์ความรั้้ทางด้้านำ 
วิทยาศาสำต้ร์ัที�จัะเปน็ำปรัะโยชน์ำต่้อการัพัฒนำาปรัะเทศด้้วย

ห้นำังสำ่อ “รัะบบถ้ำำ�าและคาสำต์้ในำปรัะเทศไทย” ได้้
รัวบรัวมบทความวิชาการัด้้านำถ้ำำ�าวิทยาที�ถ่้ำายทอด้จัาก
ปรัะสำบการัณ์ การัทำางานำจัรัิง การัถ้ำอด้บทเรัียนำกรัณี ๑๓ 

ห้มป่้าต้ดิ้ถ้ำำ�าในำวนำอทุยานำถ้ำำ�าห้ลวง-ขนุำนำำ�านำางนำอนำ การัเสำนำอ
มมุมองในำการับริัห้ารัจัดั้การัรัะบบถ้ำำ�าและคาสำต้ใ์นำมิติ้ต่้างๆ  
และการัปฏิิรั้ปการับริัห้ารัจััด้การัถ้ำำ�าของปรัะเทศไทยผ่านำ 
คณะกรัรัมการันำโยบายบรัหิ้ารัจัดั้การัถ้ำำ�าแห่้งชาต้ ิซึ่ึ�งนำอกจัาก 
จัะเป็นำความมุ่งมั�นำของกรัะทรัวงทรััพยากรัธ์รัรัมชาต้ิและ 
สำิ�งแวด้ล้อม ในำการัเสำรัิมสำรั้างความรั้้ความเข้าใจัเกี�ยวกับ 
รัะบบถ้ำำ�าและคาสำต์้แก่ปรัะชาชนำ และภาคส่ำวนำต่้างๆ ต้าม 
นำโยบายและแผนำแม่บทการับรัหิ้ารัจัดั้การัรัะบบถ้ำำ�าแห่้งชาต้ ิ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) แล้ว ยังเป็นำการัรั่วมเฉลิมฉลอง 
ปีสำากลแห้่งถ้ำำ�าและคาสำต์้ ห้รัือ International Year of  
Caves and Karst 2021: IYCK 2021 ด้้วย

ท้ายสุำด้นีำ� ผมขอขอบคุณผ้้ทรังคุณวุฒิ ผ้้เชี�ยวชาญ  
และผ้เ้กี�ยวขอ้งทุกท่านำที�ได้้ร่ัวมกันำจัดั้ทำาห้นำงัสำอ่ “ระบบถ้ำำ�� 
และค�สต์์ในประเทศไทย” ให้้สำำาเรั็จัลุล่วงต้ามเป้าห้มาย  
และห้วังเป็นำอย่างยิ�งว่าห้นัำงสำ่อเล่มนีำ�จัะนำำาไปส่้ำการัสำรั้าง 
ความต้รัะห้นัำกในำการัอนำุรัักษ์์และปกป้องทรััพยากรัถ้ำำ�าและ 
รัะบบถ้ำำ�าของปรัะเทศไทย และเกิด้การับ้รัณาการัในำการั 
จััด้การัทรััพยากรัธ์รัรัมชาติ้ของทุกภาคสำ่วนำ ทำาให้้การัใช้ 
ปรัะโยชนำ์จัากนิำเวศบรัิการัของถ้ำำ�าเกิด้สำมดุ้ลและยั�งย่นำ  
เพ่�ออนำุรัักษ์์ไว้เป็นำมรัด้กที�สำำาคัญของปรัะเทศ และสำ่งต้่อ 
ไปยังคนำรัุ่นำห้ลังสำ่บไป

น�ยจตุ์พร บุรุษพัฒน์
ปลัด้กรัะทรัวงทรััพยากรัธ์รัรัมชาติ้และสำิ�งแวด้ล้อม

ปรัะธ์านำอนุำกรัรัมการัด้้านำนำโยบายและการัมีสำ่วนำรั่วม

5สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



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.
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The Caves of Thailand, the first extensive publication 
on the country’s caves and karst was published in 
Australia in 1995 and reported the results of work 
conducted mostly by non-Thai explorers. Eleven years 
later, Caves of Northern Thailand, was published in 
Thailand as a beautiful and in-depth report by Thai 
and international researchers. The book you are now 
reading, Caves and Karst of Thailand, far surpasses all 
earlier publications and firmly establishes Thailand not 
just as a country with important caves and karst, but 
as a country now able to explore, study, and protect 
those valuable natural and cultural resources.

This book is published as part of the celebration 
of the International Year of Caves and Karst, a global 
effort organized by the International Union of Speleology 
(UIS) to educate the world about the many benefits and 
challenges presented by caves and the karst areas 
in which most occur. The theme of the International 
Year is “Explore, Understand, Protect,” because 
without exploration, research isn’t possible to gain the 
understanding necessary for effective and sustainable 
protection.

The goals of the International Year cannot be 
achieved by the UIS alone. At the time of this writing, 
it is joined by 257 partner organizations, including 

Thailand’s National Cave Committee. I thank them all 
for joining the International Year efforts. This book will 
be a monumental step toward reaching the International 
Year’s goals in Thailand. I can’t imagine any curious 
reader putting down this book after picking it up. It 
covers the country’s diverse array of caves and their 
contents, the sciences that explain their importance 
and how they form, and efforts to best manage and 
protect them, all with hundreds of beautiful and engaging 
photographs that will leave the reader anxious for more. 
More books like this are needed around the world to 
fascinate people, to hold their attention as they get 
correctly educated about these features and places that 
are still often subjects of superstition and fantasy.

I thank the National Cave Committee, Department 
of Mineral Resources, and all the authors, photographers, 
explorers, and scientists who have made this book 
possible. It will inspire people to continue exploring, 
understanding, and protecting the marvelous caves 
and karst of Thailand. Clearly, knowledge gained now 
from caves and karst to benefit the Thai people will be 
expanded greatly in the years ahead and benefit the 
world. This excellent book will not be the final word 
on Thailand’s caves and karst, but it assures that the 
goals of the International Year of Caves and Karst will 
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
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3๒6 ����ถำ้าในฐานะของพิพิธภัณฑสถานทางวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ  
โดย ศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช

การท่องเท่�ยว	ผู้จญภััย
344 ����การจัดทำาเอกสารคู่มือการพัฒนา 

แหล่งท่องเท่ียวประเภทถำา้คร้ังแรกในประเทศไทย 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ (The First Handbook on  
Cave Development for Tourism in 
Thailand) โดย ศ.กิตติคุณ เดชา บุญคำ้า

348 ����การให้บริการการท่องเที่ยวถำ้าของอุทยาน
แห่งชาติถำ้าแมมมอธ โดย ผศ.สารัฐ รัตนะ

358 ����ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Cave Awareness 
และการบริหารความเสี่ยง  
รวบรวมโดย นายสดีป สุบรามานยา และนายโจชัว  
เดวิด มอริส แปลโดย นางสาวผุสชา ภู่ระหงษ์

3๗0 ���� Introduction to Cave Awareness and 
Risk Management  
Written by Mr� Sudeep Subrahmanya and  
Mr� Joshua David Morris and Translated 
by Ms� Phutsacha Phurahong

ภััยคุ้กค้ามต่่อทรัพยากรถ้ำำ�า
และอุบัติ่ภััยจากถ้ำำ�า
384 ����คุณค่าหลากหลายของถำ้า สภาพปัญหาและ

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถำ้าของไทย  
โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช

394 ����อุบัติภัยและการกู้ภัยในถำ้า: สรุปบทเรียน 
ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

404 ����บทเรียนการช่วยเหลือพระติดถำ้า: กรณี 
ถำ้าพระไทรงาม  
โดย นางสาวปานใจ สารพันโชติวิทยา และ 
นางสาวชัญชนา คำาชา

408 ����อุบัติภัยถำ้านำ้าทะลุ อุทยานแห่งชาติเขาสก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี: บทเรียนจาก ๘ ชีวิต
ที่ต้องสังเวย โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช

4๑8 ����การประเมินรูปแบบการวิบัติบริเวณฐาน 
เขาตาปู โดย นายศักดา ขุนดี,  
นางสาวเสาวภาพ อุทัยรัตน์, นายธนวัฒน์ รักเฮงกุล  
และนางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ

43๒ ����หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว  
โดย นายศักดา ขุนดี, นางสาวศรินทิพย์ กุคำา,  
นางสาวเสาวภาพ อุทัยรัตน์ และ
นางสาวนิภาพร หงษาบาล

สารบัญ



การบริหารจััดการ
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 ถ้ําน้ําลอด  
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 ���� เทคนิคการแก้ไขรอยขีดเขียนหินท่ีถํ้านาคา  
โดย นายภูผา มุงคุณ

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

558 ����การบริหารจัดการการท่องเที่ยวถํ้าเชิงอนุรักษ์ 
อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ

4	
เหตุุการณ์์	๑๓	หมููป่า่ติุดถ้ำำ�า	
กับการกู�ภััยบันลืือโลืก

574 ����การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต 
กับการบัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหาย 
ในวนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน  
โดย ดร.ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

590 ����ปฏิบัติการกู้วิกฤตช่วยทีมหมูป่าติดถํ้าหลวง
ของทหารหน่วยซีล  
โดย พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว

600 ����วิศวกรรมกับภารกิจการช่วยทีมหมูป่า 
ติดถํ้าที่ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน  
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
โดย ผศ. ดร.ธเนศ วีระศิริ และ 
ผศ. ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

606 ����สรุปบทเรียนอุบัติภัยถํ้าหลวง และแผนการ 
บริหารจัดการในอนาคต  
โดย นายจงคล้าย วรพงศธร
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5	
ปฐมบทของการปฏิิรูปการบริหารจััดการถ้ำำ�า

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 ����กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการถ้ําของประเทศไทย โดย นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร

730 ����กฎหมายการคุ้มครองและบริหารจัดการถํ้าในนานาประเทศ โดย นายพัลลภ กฤตยานวัช

742 ����การท่องเที่ยว “ถํ้า”: มุมมองและประสบการณ์สากลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อถํ้าไทย โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

752 ����มหัศจรรย์ถํ้าไทย...สู่มรดกโลก โดย นายปองพล อดิเรกสาร

6	
บทส่่งท้าย

762 ����บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ โดย ดร.สมหมาย เตชวาล, นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร

780 ����ภาพท้ายเล่ม
906 ���� Infographic ภารกิจถ้ํากับกรมทรัพยากรธรณี

ส่ารบัญ
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ความเป็นมาของการจัดทำา
หนังสือ ระบบถ้ำาและคาสต์ 
ในประเทศไทย

หนัังสืือ “ระบบถ้ำำ��และค�สืต์์ในัประเทศไทย” 
ฉบับนั้�นัับว่่�เป็นัหนัังสืือประเภทรว่ม
บทคว่�มท้�ประกอบด้้ว่ยเนืั�อห�สื�ระ 
เก้�ยว่กับถ้ำำ��และค�สืต์์จำำ�นัว่นัม�กท้�สุืด้ และ 
หล�กหล�ยมิติ์ม�กท้�สุืด้เท่�ท้�ได้้ม้ก�ร 
จัำด้พิิมพ์ิข้ึ้�นัม�ในัประเทศไทย

การจััดทำำาหนัังสืือฉบัับัน้ั�เกิดข้ึ้�นัเนัื�องจัากกรม
ทำรัพยากรธรณี ้ในัฐานัะฝ่่ายเลขึ้านักุารคณีะกรรมการนัโยบัาย
บัริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ ได้ประชุมหารือร่วมกับัเครือขึ้่าย
พนััธมติิรถ้ำำ�า เมื�อวนััท้ำ� ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเหน็ัชอบั 
ร่วมกันัให้ม้การจััดทำำา “หนัังสืือระบับัถ้ำำ�าและคาสืติ์ในั
ประเทำศไทำย” โดยมวั้ติถ้ำปุระสืงค์คอื (๑) เปน็ัแหล่งรวบัรวม
ผลงานั ขึ้้อมูลประสืบัการณี์ และมุมมองผ่านับัทำความจัาก 
นัักวิชาการและผู้สืำารวจัถ้ำำ�าท้ำ�ม้ชื�อเสื้ยงและความเช่�ยวชาญ
สืาขึ้าติา่ง ๆ  จัากทุำกภาคสืว่นั ทำั�งในัและติา่งประเทำศ ผู้บัรหิาร 
ขึ้องหนั่วยงานัท้ำ�ม้ภารกิจัเก้�ยวข้ึ้อง ทัำ�งในัอด้ติและปัจัจัุบัันั 
และแนัวนัโยบัายการบัรหิารจัดัการระบับัถ้ำำ�าและคาสืต์ิภายใติ ้
คณีะกรรมการนัโยบัายบัริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ ทำ้�ติั�งข้ึ้�นั 
ติามมติิคณีะรฐัมนัติรใ่นัคราวการประชมุเมื�อวนััท้ำ� ๒ เมษายนั 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๒) เปน็ัสืญัลักษณ์ีท้ำ�แสืดงถึ้ำงการมส่้ืวนัรว่ม 
ในัการเฉลิมฉลองปีสืากลแห่งถ้ำำ�าและคาสืต์ิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(International Year of Caves and Karst 2021: IYCK 
2021) ซึ่้�ง IYCK 2021 ไดเ้น้ันัคุณีคา่และความสืำาคัญขึ้องระบับั 

ถ้ำำ�าและคาสืติว์า่ เป็นัระบับันัิเวศขึ้องโลกทำ้�ม้ความสืำาคัญติ่อ
มนัษุยชาติิ และกำาหนัดแนัวคิดทำ้�สืำาคญัคือ สืำารวจั (Explore) 
เขึ้้าใจั (Understand) และปกป้อง (Protect)

ท้ำ�ผา่นัมามผู้้ใหนิ้ัยาม “ระบับัถ้ำำ�าและคาสืต์ิ” ในัแงม่มุติา่ง 
ๆ มากมาย เชน่ั เปน็ัพื�นัทำ้�หนิัปนูัทำ้�มค้วามอดุมสืมบัรูณีแ์ละ
ความหลากหลายอันัทำรงคณุีค่าในัเรื�องทำรพัยากรธรรมชาติิ 
เป็นัป่าหลังคาถ้ำำ�า เป็นัทำ้�อยู่ขึ้องสัืติว์ป่าติ่าง ๆ ทำ้�อาศัยติาม
ยอดเขึ้า นักนัางแอ่นั ค้างคาวทำ้�อาศัยติามปากถ้ำำ�า รวมทำั�ง
ระบับันิัเวศท้ำ�หลากหลาย หายาก และม้ความสืำาคัญติ่อ 
การอนัรุกัษ ์เปน็ัพื�นัท้ำ�หนิัปูนัท้ำ�มแ้หลง่ทำอ่งเท้ำ�ยวทำางธรรมชาติิ
ทำ้�สืำาคัญ ได้แก่ ถ้ำำ�าทำ้�ม้ความสืวยงาม ม้หินังอกหินัย้อยทำ้�ม้
ความแปลกติาและหลากหลาย มป้ล่องถ้ำำ�าและผงัถ้ำำ�าทำ้�มค้วาม
ลึกคดเค้�ยว ม้สืิ�งม้ช่วิติแปลกๆ ภายในัถ้ำำ�า ม้การผจัญภัย 
ติ่างๆ ภายในัถ้ำำ�า รวมไปถ้ำึงแหล่งทำ่องเทำ้�ยวขึ้องภูมิประเทำศ 
แบับัคาสืติ์ นัำ�าติกหินัปูนั ยอดเขึ้าสูืงชันั และร่องรอย 
หลมุยุบัในัอด้ติ เป็นัแหล่งท้ำ�อยู่ ถ้ำิ�นัฐานัขึ้องมนัษุยท้์ำ�มม้าตัิ�งแติ ่
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อด้ติกาล แหล่งอารยธรรมเก่าแก่สืมัยก่อนัประวัติิศาสืติร์ 
ขึ้องประเทำศไทำย แหล่งวัฒนัธรรมท้ำ�สืำาคัญ แหล่งชุมชนั  
รวมทัำ�งภาพเข่ึ้ยนัประวติัิศาสืติรต์ิามผนัังถ้ำำ�า เปน็ัพื�นัท้ำ�หนิัปนูั
ท้ำ�มร้ะบับัทำางนัำ�าต่ิางๆ ทัำ�งบันัดนิั และใต้ิดินัไหลคดเค้�ยวไป
ติามถ้ำำ�า ท้ำ�สืามารถ้ำใช้เปน็ัประโยชน์ัต่ิอการเปน็ัแหลง่นัำ�าต้ินัทุำนั
ขึ้องประเทำศทำ้�เก็บักักอยู่ในัโพรงหินัปูนั

การสืำารวจัถ้ำำ�าขึ้องประเทำศไทำยม้ประวัติิการกล่าวถ้ำึง
เป็นัครั�งแรกในัปี พ.ศ. ๒๓๖๔ หรือกว่า ๒๐๐ ปีทำ้�ผ่านัมา  
อย่างไรก็ติาม หลักฐานัการสืำารวจัถ้ำำ�าในัแง่มุมหรือ 
มิติิต่ิางๆ ท้ำ�เป็นัรูปธรรมและอ้างอิงได้ปรากฏตัิ�งแติ่  
พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือประมาณี ๖๐ ปีทำ้�ผ่านัมา แติ่เป็นัการ
สืำารวจัโดยนัักสืำารวจัชาวติา่งชาติิ รายงานัการศกึษาเรื�องถ้ำำ�า 
พบัครั�งแรกในัปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือกว่า ๓๖ ปีมาแล้ว  
โดยม้การจััดทำำาเอกสืารรายงานั “คู่มือการพัฒนัา
แหล่งทำ่องเท้ำ�ยวประเภทำถ้ำำ�า” เป็นัครั�งแรกในัประเทำศไทำย 
เมื�อวันัทำ้� ๒๖ มิถ้ำุนัายนั พ.ศ. ๒๕๒๘ และพิมพ์ครั�งทำ้� ๒ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ การสืำารวจัถ้ำำ�าขึ้องชาวไทำยเริ�มพบัตัิ�งแต่ิ  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือกว่า ๒๓ ปีผ่านัมาจันัถึ้ำงปัจัจัุบัันั

สืำาหรับักรมทำรัพยากรธรณี้แติ่เดิมนัั�นั ภารกิจัหนัักไป
ทำางการค้นัหาทำรัพยากรธรณ้ีมาใช้รองรับัด้านัเศรษฐกิจั
ขึ้องประเทำศ จันักระทำั�งปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทำ้�ได้มก้ารแบั่งส่ืวนั
ราชการใหม่ นัำาภารกิจัด้านัเชื�อเพลิงธรรมชาติิ ภารกิจัด้านั
นัำ�าบัาดาล และภารกิจัด้านัเหมืองแร่ออกไป ทำ้�เหลือให้ม้
ภารกิจัในัการด้านัการอนุัรักษท์ำรพัยากรธรรมชาติิเป็นัสืำาคญั 
ดงันัั�นังานัปจััจับัุันัจัง้หันัมาเก้�ยวขึ้อ้งกับัทำรพัยากรธรณีท้ำ้�เปน็ั
แหล่งธรรมชาติิอันัควรอนุัรกัษ์มากข้ึ้�นั โดยถ้ำำ�าและคาสืต์ิเปน็ั
แหล่งธรรมชาติอิันัควรอนัุรักษ์ประเภทำหนัึ�ง อย่างไรก็ติาม 
ได้ม้การกล่าวถึ้ำงความสืำาคัญขึ้องความรู้ทำางธรณี้วิทำยา 
ในัการใช้ประโยชน์ัจัากถ้ำำ�า ในัหนัังสืือประวัติิกรมโลหกิจั 
(กรมทำรัพยากรธรณ้ี) อนัุสืรณ์ีวันัสืถ้ำาปนัากรมโลหกิจั  
ครบัรอบั ๗๒ ปี วันัทำ้� ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ติอนัหนัึ�ง  
ความว่า “การโลหกิจและภููมิิวิิทยาน้ี้� เป็็นี้ท้�รู�จักของ
มินุี้ษยชาติิมิาหลายพันัี้ป็แีล�วิ นัี้บตัิ�งแต่ิมินุี้ษย์เริ�มิรู�จกัหา
ท้�อยูอ่าศััยติามิถ้ำำ�า ติลอดมิาจนี้ถ้ำึงสมิัยท้�ใช�หินี้เป็็นี้อาวิุธ 
และยิ�งคุุ้�นี้เคุ้ยกนัี้มิากเม่ิ�อถ้ำงึสมิยับรอนี้ซ์์ และมิากยิ�งข้�นี้ 
เม่ิ�อถ้ำึงสมัิยเหล็ก และมิากท้�สุดเม่ิ�อถึ้ำงสมิัยป็รมิาณููในี้
ป็ัจจุบันี้น้ี้� การท้�มินุี้ษย์รู�จักหาถ้ำำ�าอยู่อาศััย แทนี้ท้�จะ

อยูก่นัี้ใติ�รม่ิไมิ�ดงัป็ฏิบิติัิกนัี้มิาแต่ิดั�งเดมิินี้ั�นี้ แสดงให�เหน็ี้
ถ้ำงึคุ้วิามิรู�ของมินี้ษุยใ์นี้วิชิาธรณูว้ิทิยาอนัี้ตินี้ยงัไมิส่ามิารถ้ำ
จะอธิบายได� ถ้ำำ�าจะพับมิากในี้เขาหนิี้ชนิี้ดใด ทำาไมิจ้งเกดิ
เป็็นี้ถ้ำำ�า และอันี้ติรายจากการพังัของถ้ำำ�านัี้�นี้เกดิได�อยา่งไร 
มินุี้ษย์คุ้งได�ศัึกษาจนี้มิ้คุ้วิามิสามิารถ้ำท้�จะบอกได�ว่ิา 
คุ้วิรจะพักัในี้ถ้ำำ�าชนี้ดิใด ติรงส่วินี้ไหนี้ของถ้ำำ�า เม่ิ�อถึ้ำงคุ้ราวิ
ท้�จะหาอาวิุธป้็องกันี้ติัวิ หรือเป็็นี้เคุ้รื�องมิ่อในี้การหากินี้ 
มินี้ษุย์กจ็ะใช�คุ้วิามิรู�ในี้เรื�องหินี้อันี้เกดิจากป็ระสบการณู์ 
ของตินี้ เลอ่กหาหินี้ชนิี้ดท้�แข็งคุ้มิมิาใช�เพั่�อการนี้ั�นี้ๆ” ดังนัั�นั  
แม้ในัขึ้ณีะทำ้�ถ้ำำ�าไม่ใช่ภารกิจัโดยติรง แติ่ก็เป็นัสื่วนัหนัึ�งขึ้อง
งานัสืำารวจัทำำาแผนัท้ำ�ธรณี้วิทำยาเหมือนักันั โดยม้การระบุั
ติำาแหน่ังขึ้องถ้ำำ�าท้ำ�พบัในัพื�นัท้ำ�สืำารวจัไว้ในัรายงานัการสืำารวจั
ทำำาแผนัท้ำ�ธรณี้วิทำยา ในัแผนัท้ำ�ธรณี้วิทำยา และในัรายงานั 
การสืำารวจัเพื�อเก็บัตัิวอย่างซึ่ากดึกดำาบัรรพ์สืัติว์เล้�ยงลูก
ด้วยนัมทำ้�พบัในัถ้ำำ�าต่ิางๆ มาศึกษาวิจััยจันัพบัเป็นัชนัิดใหม่ 
ขึ้องโลกหลายถ้ำำ�า เชน่ั แพนัดา้ยักษท้์ำ�ถ้ำำ�าวิมานันัาคนิั จังัหวดั
ชัยภูมิ กระรอกบัินัทำ้�ถ้ำำ�าแก้วว่ จัังหวัดกาญจันับุัร่

ผู้ท้ำ�เก้�ยวข้ึ้องกับัการสืำารวจัถ้ำำ�าในัแง่มุมหรือมิติิต่ิางๆ  
อาจักล่าวได้ว่า เป็นัผู้สืนัใจัในัเอกลักษณ์ีขึ้องความเป็นัถ้ำำ�า 
ท้ำ�ม้ความหลากหลายทำั�งวิชาความรู้และประสืบัการณี์ อาทำ ิ
นัักสืำารวจัและนัักทำอ่งเท้ำ�ยวในัรปูแบับัผจัญภัยท้ำ�สืนัใจัเขึ้า้ไป
ค้นัหาสืิ�งมหัศจัรรย์ภายในัถ้ำำ�า และถ่้ำายทำอดประสืบัการณี ์
ความยากลำาบัากและการเข้ึ้าถ้ำงึในัรปูขึ้องการจัดัทำำาชุดขึ้อ้มลู
และแผนัท้ำ�ลายแทำงในัรปูแบับัขึ้องแผนัผงัถ้ำำ�า นัักถ้ำา่ยภาพท้ำ� 
มุ่งเน้ันัความสืวยงาม ลักษณีะแปลกติาขึ้องหินัถ้ำำ�าหลายๆ  
แห่งท้ำ�ม้ลักษณีะโดดเด่นัเป็นัหนึั�งเด้ยว นัักถ้ำำ�าวิทำยาและ 
นัักวชิาการในัสืาขึ้าติา่งๆ ทำั�งด้านักายภาพ ช่วภาพ โบัราณีคด้ 
หรือศิลปวัฒนัธรรม ทำ้�สืนัใจัเขึ้้าไปศึกษา แปลความหมาย 
และถ่้ำายทำอดคุณีคา่ทำางวชิาการท้ำ�พบัในัถ้ำำ�าติามบัรบิัทำขึ้องตินั 
เป็นัติ้นั และเมื�อปัจัจัุบัันัประเทำศไทำยได้เริ�มม้การบัริหาร
จััดการถ้ำำ�าอย่างบูัรณีาการภายใติ้กรอบันัโยบัายขึ้องคณีะ 
กรรมการนัโยบัายบัริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ ขึ้้อมูลและ 
องค์ความรู้ในัเรื�องการสืำารวจัถ้ำำ�าได้เพิ�มมิติิการบัริหารโดย 
การม้สืว่นัรว่ม จัง้เริ�มมผู้้เช่�ยวชาญทำางดา้นันัโยบัาย การจัดัทำำา 
ฐานัข้ึ้อมูล การสืร้างการรับัรู้ และการม้ส่ืวนัร่วม เขึ้้ามาม ้
บัทำบัาทำการต่ิอเติิมมติิิด้านัการบัรหิารจัดัการในัประวติัิศาสืติร ์
การดำาเนัินังานัเก้�ยวกับัถ้ำำ�าขึ้องประเทำศไทำย
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การมผู้้เช่�ยวชาญหรอืผู้มค้วามเก้�ยวขึ้อ้งท้ำ�สืนัใจัในัแงม่มุ 
ต่ิางๆ ในัเรื�องขึ้องถ้ำำ�าหรือสืิ�งท้ำ�อยู่ในัถ้ำำ�า ติามท้ำ�ได้กล่าวมา 
ขึ้้างติ้นั ติ่างม้ขึ้้อมูล องค์ความรู้ และประสืบัการณี์ทำ้�พิเศษ 
หาได้ยากยิ�ง เป็นัองค์ความรู้เฉพาะบุัคคล หากได้ทำำาการ 
รวบัรวมไว้ ก็จัะเสืมือนัเป็นัสืารานัุกรม (Encyclopedia)  
ขึ้นัาดย่อมในัเรื�องถ้ำำ�าขึ้องประเทำศไทำยท้ำ�ทำรงคุณีค่า ขึ้้อมูล 
ไมส่ืญูสืลายไปติามกาลเวลา และมป้ระโยชนัอ์ยา่งยิ�งสืำาหรบัั 
การเป็นัแหล่งข้ึ้อมูลเพื�อการศึกษาค้นัคว้าและการทำำางานั 
เก้�ยวกับัระบับัถ้ำำ�าและคาสืติ์

หนัังสืือระบับัถ้ำำ�าและคาสืติ์ในัประเทำศไทำยฉบัับันั้�  
ประกอบัด้วยบัทำความรวมทำั�งสืิ�นั ๗๐ บัทำความ จัากผูเ้ขึ้ย่นั  
๖๘ ทำ่านั โดยม้สืาระสืำาคัญแบ่ังเป็นั ๖ ติอนั ดังนั้�

 • ติอนี้ท้� ๑ มุมมองเก้�ยวกับัความสืำาคัญระบับัถ้ำำ�า
และคาสืต์ิอันัเป็นัทำรัพยากรธรรมชาติิท้ำ�ทำรงคุณีค่า
ขึ้องมนัุษยชาติิและการบัริหารจััดการอย่างยั�งยืนั 
ในัระดับัประเทำศและระดับัสืากล ผ่านัสืารจัาก 
รัฐมนัติร่ว่าการกระทำรวงทำรัพยากรธรรมชาติิ
และสืิ�งแวดล้อมในัฐานัะประธานัคณีะกรรมการ
นัโยบัายบัริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ ปลัดกระทำรวง
ทำรพัยากรธรรมชาติิและสืิ�งแวดลอ้ม และ President 
of International Union of Speleology

 • ติอนี้ท้� ๒ บัทำบัรรณีาธิการ ประกอบัด้วย บัทำนัำา
ความเปน็ัมาขึ้องการจัดัทำำาหนังัสือืฉบัับันั้� เรื�องราว
ความเปน็ัมาขึ้องปสีืากลแหง่ถ้ำำ�าและคาสืต์ิท้ำ�สืะทำอ้นั
ถึ้ำงความสืำาคญัขึ้องถ้ำำ�าและคาสืติใ์นัระดบัันัานัาชาติิ 
และวิวัฒนัาการขึ้องการดำาเนัินังานัเก้�ยวกับั 
ระบับัถ้ำำ�าและคาสืติใ์นัประเทำศไทำยผ่านัการนัำาเสืนัอ
ในัรูปขึ้องกาลานัุกรมเหติุการณี์ทำ้�สืำาคัญ

 • ติอนี้ท้� ๓ วรรณีกรรมจัากประสืบัการณีก์ารทำำางานั  
การศึกษาค้นัคว้าขึ้องผู้เก้�ยวข้ึ้องในัสืาขึ้าต่ิางๆ  
ท้ำ�ถ่้ำายทำอดเป็นับัทำความด้านัถ้ำำ�าวิทำยา ธรณี้วิทำยา  
และงานัสืำารวจั นัิเวศวิทำยา โบัราณีคด ้วัฒนัธรรม  
การทำ่องเทำ้�ยว ผจัญภัย ภัยคกุคามติ่อทำรัพยากรถ้ำำ�า  

อุบััติิภัยจัากถ้ำำ�า และการบัริหารจััดการภายใติ ้
ขึ้อ้กฎหมายหรืออำานัาจัหน้ัาท้ำ�ขึ้องหน่ัวยงานัในัระยะ 
ทำ้�ผ่านัมา

 • ติอนี้ท้� ๔ เหติกุารณ์ี ๑๓ หมปูา่ติิดถ้ำำ�าในัวนัอทุำยานั 
ถ้ำำ�าหลวง–ขึุ้นันัำ�านัางนัอนั กับัปฏิบััติิการกู้ภัยครั�ง
ประวัติิศาสืติร์ท้ำ�โลกต้ิองจัำา กล่าวถ้ำึงการบัริหาร
ความเสื้�ยงในัภาวะวกิฤติิ การบััญชาการเหตุิการณ์ี 
การปฏิบััติิการขึ้องทำหารหนั่วยซึ่่ล งานัวิศวกรรม
สืนัับัสืนันุัการกู้ภยั การสืรปุบัทำเรย่นัอบุัติัิภยัถ้ำำ�าหลวง
และแนัวทำางการวางแผนัการพัฒนัาและบัริหาร
จััดการถ้ำำ�าหลวงในัอนัาคติ

 • ติอนี้ท้� ๕ ปฐมบัทำขึ้องการปฏริปูการบัรหิารจัดัการ
ถ้ำำ�าขึ้องประเทำศไทำย กล่าวถ้ำึงความจัำาเป็นัท้ำ�ต้ิองม้
คณีะกรรมการนัโยบัายบัริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ 
เพื�อเป็นักลไกการบัรหิารจัดัการถ้ำำ�าอยา่งบัรูณีาการ 
มมุมองการบัริหารระบับัถ้ำำ�าและคาสืต์ิแบับัองคร์วม  
ข้ึ้อเสืนัอแนัะเชิงนัโยบัายในัมุมมองขึ้องนัักวิทำยาศาสืติร์ 
ดา้นัถ้ำำ�า การพฒันัากรอบัการประเมนิัระบับัถ้ำำ�าระดบัั
ยุทำธศาสืติร์ การวางแผนัและการบัริหารจััดการ 
ระบับัถ้ำำ�าโดยใช้พื�นัท้ำ�เปน็ัฐานั คาสืต์ิหนิัปนูักบััศกัยภาพ
ในัการพัฒนัานัำ�าใติ้ดินั การใช้ถ้ำำ�าเป็นัแหล่งเร่ยนัรู้
สืำาหรับัโรงเร่ยนัในัทำ้องถิ้ำ�นั การศึกษาขึ้้อกฎหมาย
การคุ้มครองและบัรหิารจัดัการถ้ำำ�าในันัานัาประเทำศ  
มมุมองและประสืบัการณ์ีสืากลเก้�ยวกบััการทำอ่งเท้ำ�ยว 
ถ้ำำ�า มุมมองถ้ำำ�าไทำยสืู่มรดกโลก

 • ติอนี้ท้� ๖ บัทำส่ืงท้ำาย ซึ่้�งจัะเปน็ัเรื�องขึ้อ้มลูสืรปุสืาระ
สืำาคญัขึ้องหนัังสือืจัากกองบัรรณีาธิการ นัามานุักรม
ผู้เขึ้ย่นับัทำความและภาพท้ำายเล่ม

ในันัามขึ้องกองบัรรณีาธกิาร ผมขึ้อขึ้อบัคุณี นัายวราวธุ  
ศิลปอาชา รัฐมนัติร่ว่าการกระทำรวงทำรัพยากรธรรมชาติิ
และสืิ�งแวดล้อม ประธานัคณีะกรรมการนัโยบัายบัริหาร
จััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ นัายจัติุพร บัุรุษพัฒนั์ ปลัดกระทำรวง
ทำรพัยากรธรรมชาติิและสืิ�งแวดลอ้ม ประธานัคณีะอนุักรรมการ
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นัโยบัายและการมส้ืว่นัรว่ม ในัคณีะกรรมการนัโยบัายบัรหิาร
จััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ พลเอก สืุรศักดิ� กาญจันัรัตินั์ สืมาชิก
วุฒิสืภา อด้ติรัฐมนัติร่ว่าการกระทำรวงทำรัพยากรธรรมชาติิ
และสืิ�งแวดล้อม ประธานัคณีะกรรมการนัโยบัายบัริหาร
จััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิคนัแรก นัายว่ระศักดิ� โควสืุรัตินั์ สืมาชิก
วุฒสิืภา อด้ติรฐัมนัติรว่่าการกระทำรวงการท่ำองเทำ้�ยวและก้ฬา  
นัายปองพล อดเิรกสืาร นัักธรรมชาติิวทิำยาผู้จัดัทำำาและดำาเนิันั
รายการสืารคด้มหศัจัรรยถ์้ำำ�าไทำยเผยแพรใ่นัสืื�อโทำรทำศันั ์อด้ติ
รองนัายกรัฐมนัติร่ ศาสืติราจัารย์กิติติิคุณี เดชา บัุญคำ�า 
ราชบััณีฑิิติและศิลปนิัแห่งชาติิ ผู้เปน็ัหัวหนัา้คณีะจัดัทำำาคูม่อื
การพฒันัาแหลง่ทำอ่งเท้ำ�ยวประเภทำถ้ำำ�าครั�งแรกในัประเทำศไทำย  
ผู้ชว่ยศาสืติราจัารยทิ์ำวา ศุภจัรรยา อาจัารย์นักัธรณีว้ทิำยาอาวโุสื  
ผู้เช่�ยวชาญด้านัเทำคโนัโลย้สืารสืนัเทำศภูมิศาสืติร์ประยุกต์ิ
ใชใ้นัด้านัการศึกษาวจิัยัสืภาพแวดลอ้มและพัฒนัาการ และ
ผู้ก่อตัิ�งสืถ้ำาบัันัถิ้ำ�นัฐานัไทำย ผู้ช่วยศาสืติราจัารย์สุืรพงษ์ 
เลิศทัำศน้ัย์ อด้ติอาจัารยภ์าควิชาธรณีวิ้ทำยา คณีะวทิำยาศาสืติร์
มหาวิทำยาลัยเช่ยงใหม่ ผู้ก่อกำาเนัิดหลักสูืติรถ้ำำ�าวิทำยาเป็นั
ครั�งแรกในัประเทำศไทำย นัายณีรงค์ศักดิ� โอสืถ้ำธนัากร  
ผู้วา่ราชการจังัหวดัปทำมุธานั ้อด้ติผู้วา่ราชการจังัหวดัเชย่งราย
ในัฐานัะผู้บััญชาการศูนัย์อำานัวยการร่วมค้นัหาผู้สืูญหาย 
ในัวนัอุทำยานัแห่งชาติิถ้ำำ�าหลวง-ขึุ้นันัำ�านัางนัอนั ดร.ทำศพร 
นัุชอนังค์ ประธานัคณีะทำำางานัจััดทำำาแผนัแม่บัทำการบัริหาร
จััดการถ้ำำ�า อด้ติอธิบัด้กรมทำรัพยากรธรณี้ และอด้ตินัายก
สืมาคมธรณ้ีวิทำยาแห่งประเทำศไทำย ดร.ธเนัศ ว่ระศิริ นัายก
วิศวกรรมสืถ้ำานัแห่งประเทำศไทำย ในัพระบัรมราชูปถ้ำัมภ์  
นัายพัลลภ กฤติยานัวัช ทำ้�ปร้กษาอธิบัด้กรมทำรัพยากรธรณี้ 
ประธานัคณีะทำำางานัศึกษากฎหมายการบัริหารจััดการถ้ำำ�า  
ผู้ก่อกำาเนิัดชมรมถ้ำำ�าวิทำยาไทำย นัายชัยพร ศิริพรไพบูัลย์  
อด้ติผู้เช่�ยวชาญเฉพาะดา้นัการบัรหิารจัดัการแหลง่อนัรุกัษ์ 

ธรณ้ีวิทำยา กรมทำรัพยากรธรณี้ ผู้เช่�ยวชาญด้านัการ 
สืำารวจัถ้ำำ�า อด้ติผู้ติรวจัราชการกระทำรวงทำรพัยากรธรรมชาติิ 
และสืิ�งแวดล้อม นัายนัเรศ สืัติยารักษ์ นัักธรณ้ีวิทำยา 
อาวุโสื อด้ติผู้ติรวจัราชการกระทำรวงพลังงานั และอด้ติ
นัายกสืมาคมธรณ้ีวิทำยาแห่งประเทำศไทำย Mr. Martin 
Ellis ทำ้�ปร้กษาคณีะกรรมการนัโยบัายการบัริหารจััดการถ้ำำ�า 
แห่งชาติิ ผู้ม้ประสืบัการณี์สืำารวจัถ้ำำ�า ม้ฐานัขึ้้อมูลและ 
แผนัท้ำ�ถ้ำำ�ามากท้ำ�สืุดในัประเทำศไทำย และผู้เข่ึ้ยนับัทำความท้ำ� 
ทำรงคณุีค่าทุำกทำา่นั สืดุทำา้ยขึ้อขึ้อบัคณุี Prof. Dr. George Veni  
ประธานั International Union of Speleology ทำ้�กรุณีา 
ให้เก้ยรติิเข่ึ้ยนัคำานัำาสืะท้ำอนัคุณีค่าขึ้องหนัังสืือเล่มนั้�  
ติลอดจันัเจัตินัารมณีข์ึ้องปีสืากลแหง่ถ้ำำ�าและคาสืต์ิ ทำ้�มุง่เนัน้ั 
การสืำารวจั การทำำาความเขึ้า้ใจั และการปกปอ้งถ้ำำ�าและคาสืติ ์ 
อันัเป็นัทำรัพยากรทำ้�ม้คุณีค่ายิ�งขึ้องโลก

ทำา้ยท้ำ�สืดุน้ั� ผมขึ้อขึ้อบัคุณีกองบัรรณีาธิการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ�ง นัางเบ็ัญจัา เสืกธ่ระ อด้ติผู้เช่�ยวชาญเฉพาะดา้นัการ 
บัริหารจััดการแหล่งซึ่ากดึกดำาบัรรพ์ และนัางสืาวจัุฑิามาศ  
จันััแปงเงนิั นัักธรณ้ีวทิำยาปฏิบัติัิการ ซ้ึ่�งทำำาหนัา้ท้ำ�ในัการติรวจั 
ทำบัทำวนัทุำกบัทำความขึ้องหนัังสืือ ขึ้อบัคุณีผู้ประสืานังานั 
และผู้สืนัับัสืนันุัทำกุทำา่นั ทำ้�ทำำาใหห้นังัสือื “ระบับัถ้ำำ�าและคาสืต์ิ
ในัประเทำศไทำย” ฉบัับัน้ั�สืำาเรจ็ัลลุว่งด้วยด ้หวงัเปน็ัอยา่งยิ�ง 
ว่าหนัังสืือท้ำ�เกิดจัากความร่วมมือร่วมใจัในัการทำำางานั 
อย่างยาวนัานัขึ้องเครือข่ึ้ายพันัธมิติรถ้ำำ�าฉบัับัน้ั� จัะเป็นั 
แหล่งอา้งองิทำางวชิาการท้ำ�มค้ณุีคา่เพื�อประโยชนัใ์นัการคน้ัควา้ 
ทำางวชิาการ การบัรหิารงานัและการศกึษาประวติัิความเป็นัมา 
ขึ้องการดำาเนันิังานัเก้�ยวกบััระบับัถ้ำำ�าและคาสืต์ิขึ้องประเทำศไทำย
สืืบัไป

ดร.สมิหมิาย เติชวิาล
อด้ติอธิบัดก้รมทำรัพยากรธรณี้

บัรรณีาธิการบัริหาร
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บทนำา

กรมทรัพิย�กรธรณ้ี เป็นัหน่ัว่ยง�นัภ�ยใต้์กลุ่มภ�รกิจำ 
ทรัพิย�กรธรรมช�ต์ขิึ้องกระทรว่งทรพัิย�กรธรรมช�ต์ิ 
และสิื�งแว่ด้ล้อม ได้้รับมอบหม�ยให้ศ้กษ�วิ่จัำย 
ทรัพิย�กรถ้ำำ�� ซ้ึ่�งเป็นัทรัพิย�กรท�งก�ยภ�พิท้�สืำ�คัญ 
และม้คว่�มเปร�ะบ�งสูืง และเป็นัหน่ัว่ยง�นับูรณี�ก�ร 
และขัึ้บเคลื�อนัก�รบริห�รจัำด้ก�รทรัพิย�กรถ้ำำ�� 
ในัทกุมติิ์ ภ�ยใต้์กลไกคณีะกรรมก�รนัโยบ�ยบรหิ�ร 
จัำด้ก�รถ้ำำ��แห่งช�ติ์ ซึ่้�งม้รัฐมนัต์ร้ว่่�ก�รกระทรว่ง 

ทรัพิย�กรธรรมช�ต์ิและสิื�งแว่ด้ล้อมเป็นัประธ�นัคณีะกรรมก�รฯ ร่ว่มกับหน่ัว่ยง�นั 
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชนั ชุมชนั และประช�ชนัทั�ว่ไป

ติลอดระยะเวลา ๒ ปี ภายหลงัการจัดัตัิ�งคณีะกรรมการ
นัโยบัายบัริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ กรมทำรัพยากรธรณี้และ
หนัว่ยงานัพันัธมิติรทำกุภาคส่ืวนั ได้ร่วมดำาเนิันังานัติามกรอบั
แนัวคิดการบัริหารจัดัการถ้ำำ�าระยะทำ้� ๑ การปฏิรปูการบัริหาร
จััดการถ้ำำ�าอย่างม้ผลสืัมฤทำธิ�ติามแนัวนัโยบัายรัฐบัาล โดย
ม้ผลผลิติสืำาคัญ ประกอบัด้วยนัโยบัายและแผนัแม่บัทำการ
บัริหารจััดการระบับัถ้ำำ�าแห่งชาติิ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) 
แผนัปฏิบััติิการด้านัการบัริหารจััดการระบับัถ้ำำ�าระยะท้ำ� ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และการสืำารวจัและบัริหารจััดการ
ถ้ำำ�าต้ินัแบับั ๑๑ ระบับัถ้ำำ�า รวมทัำ�งม้ความกา้วหนัา้ในัด้านัการ
จััดทำำาฐานัขึ้้อมูลทำางวิชาการถ้ำำ�า มาติรการ กฎระเบั้ยบัหรือ 
ขึ้อ้กำาหนัดต่ิางๆ เพื�อสืร้างความปลอดภยัแกผู้่เข้ึ้าเย้�ยมชมถ้ำำ�า  
และส่ืงเสืริมให้เกิดการม้สื่วนัร่วมเชิงพื�นัท้ำ�เพื�อพัฒนัาถ้ำำ�า 
ในับัริบัทำติ่างๆ ทำ้�เหมาะสืมติ่อพื�นัทำ้� นับััว่าเป็นัความสืำาเร็จั
ทำ้�นั่าภูมิใจัเป็นัอย่างยิ�ง

ผลผลติิทัำ�งหมดท้ำ�ไดก้ล่าวไว้ในัข้ึ้างติน้ั กรมทำรัพยากรธรณ้ี 
และเครือขึ้่ายพันัธมิติร ได้นัำามาร้อยเร่ยงและบัันัทึำกไว้ 
อยา่งสืมบัรูณีใ์นัหนัังสือื “ระบบถ้ำำ�าและคุ้าสติใ์นี้ป็ระเทศัไทย”  
ฉบัับัน้ั� เพื�อให้เป็นัเอกสืารเผยแพร่ผลการดำาเนิันังานัในั 
อ้กลักษณีะหนึั�งท้ำ�สืามารถ้ำเขึ้้าถึ้ำงประชาชนัได้ และเป็นั 

สืัญลักษณี์ขึ้องประเทำศไทำยในัฐานัะท้ำ�เป็นัสืมาชิกเครือขึ้่าย 
ถ้ำำ�าโลก ในัวาระการเฉลิมฉลองปีสืากลแห่งถ้ำำ�าและคาสืติ ์ 
(International Year of Caves and Karst 2021: IYCK 
2021) ไปพร้อมกันั

ท้ำายท้ำ�สืดุน้ั� ผมขึ้อขึ้อบัคณุีบัคุลากรทำ้�เก้�ยวขึ้อ้งทุำกทำา่นั 
ทัำ�งกรมทำรัพยากรธรณีแ้ละพนััธมิติรทุำกภาคส่ืวนั ทำ้�ไดร้ว่มมอืกนัั 
จััดทำำาหนัังสืือ “ระบับัถ้ำำ�าและคาสืต์ิในัประเทำศไทำย” ซึ่้�งเป็นั
หนัังสืือท้ำ�ทำรงคุณีค่า และเป็นัสืมบััติิขึ้องชาติิทำ้�รวบัรวม
องค์ความรู้ทำางด้านัวิชาการ ประวัติิความเป็นัมาขึ้องการ
ศึกษาระบับัถ้ำำ�าและคาสืติ์ขึ้องประเทำศไทำย กรอบัแนัวทำาง
และผลการดำาเนัินังานัในัการอนุัรักษ์และบัริหารจััดการถ้ำำ�า 
โดยการม้สื่วนัร่วม เพื�อประโยชนั์ขึ้องประเทำศชาติิและ
ประชาชนัชาวไทำยติ่อไป

 นี้ายพังศั์บุณูย์ ป็องทอง
 อธิบัดก้รมทำรัพยากรธรณี้

19�����



IYCK 2021: 
ปีสากลแห่งถ้ำาและคาสต์  
พ.ศ. ๒๕๖๔
นายพััลลภ กฤตยานวััช

๒0 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



พ.ศ. ๒๕๖๔ นบัวา่เป็นปีพิเศษในวงการถ้ำาและคาสตข์องโลก เนือ่งจากได้มกีารประกาศ 
ให้เป็น “ปสีากลแห่งถ้ำาและคาสต”์ ทีเ่รยีกวา่ “IYCK 2021” หรอื International Year  
of Caves and Karst 2021 บทความนี้จึงมุ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำาคัญ 
ของถ้ำาและคาสตใ์นมติติา่ง ๆ  รวมทัง้สืบสาวถงึเรือ่งราวและเหตผุลทีม่าของการจดังาน  
IYCK 2021 ที่ประเทศฝรั่งเศสและขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในระดับสากล

 IYCK 2021 คืออะไร  
ใครคือผู้้�จััด จััดท่ี่�ไหน เมืื่�อใด

IYCK ย่อ่มาจากคำำาว่า่ International Year of Caves  
and Karst หรืือปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ ที่่�กำาหนดจัดในปีี  
คำ.ศ. 2021 หรือื พ.ศ. 2564 ซึ่่�งจะเป็ีนเหตุ์การืณ์ใ์หญ่ร่ืะดับโลก 
ที่่�องคำ์กรืถ้ำำ�าในปีรืะเที่ศต์่างๆ ทีุ่กที่ว่ีปีที่ั�ว่โลกม่ส่ว่นรื่ว่มและ 
ใหก้ารืสนับสนนุ (ดรูืาย่ละเอ่ย่ดใน www.iyck2021.org)

ปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์จัดขึ้่�นโดย่ UIS หรืือ  
International Union of Speleology ซึ่่�งเป็ีนองคำ์กรื 
รืะดบัโลกท่ี่�ปีรืะกอบด้ว่ย่นกัสำารืว่จ นกัวิ่ที่ย่าศาสต์รื ์ผูู้้บรืหิารื  
นักจดัการื นกัว่ชิาการืและนักการืศึกษาท่ี่�ที่ำางานเก่�ย่ว่ขึ้อ้งกับ 
ถ้ำำ�าและคำาสต์์ ที่ั�งน่� ม่องคำ์กรืรืะดับชาต์ิและรืะดับนานาชาติ์ 
กว่า่ 180 องคำก์รืทัี่�ว่โลก ไดเ้ข้ึ้ามามส่ว่่นรืว่่มในการืจดังาน 
เฉลิมฉลองปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์น่�ในรูืปีแบบต์่างๆ กัน  
รืว่มที่ั�งปีรืะเที่ศไที่ย่โดย่กรืมที่รืัพย่ากรืธรืณ์่ด้ว่ย่

กิจกรืรืมใหญ่่สุดท่ี่�เป็ีนแกนกลางในการืฉลองปีีสากล 
แห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ พ.ศ. 2564 คำอื งานปีรืะชุมใหญ่น่านาชาต์ิ
แห่งถ้ำำ�าว่ิที่ย่าคำรืั�งท่ี่� 18 (18th International Congress 
of Speleology — ICS) ซึ่่�งเดิมกำาหนดจัดในว่ันที่่� 25 
มิถุ้ำนาย่น - 1 สิงหาคำม พ.ศ. 2564 ณ์ เมืองซึ่าว่อย่ 
ปีรืะเที่ศฝรืั�งเศส (Le Bourget-du-Lac, Savoie, France) 

แต่์เนื�องจากสถ้ำานการืณ์์การืรืะบาดขึ้องโคำว่ิด-19 ที่ั�ว่โลก  
(COVID-19 Pandemic) สำานักงานใหญ่่ UIS จ่งปีรืะกาศ 
เลื�อนการืปีรืะชมุใหญ่่ออกไปีเป็ีนว่นัที่่� 24 - 31 กรืกฎาคำม  
พ.ศ. 2565 โดย่คำาดหว่ังว่่า ณ์ เว่ลานั�น สมาชิกที่่�สนใจ 
จะสามารืถ้ำมาเขึ้้ารื่ว่มการืปีรืะชุมด้ว่ย่ตั์ว่เองได้

สำาหรัืบการืฉลองปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ พ.ศ.  
2564 จะม่การืดำาเนินการืต่์อเนื�องในสองปีี คำือขึ้ย่าย่ 
ออกไปีคำรือบคำลุมปีี 2565 ด้ว่ย่ ที่่�ผู้่านมา ที่าง UIS ก็ได้ 
เปีิดงานเฉลิมฉลองปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ พ.ศ. 2564  
แบบเสมือนจรืงิโดย่ไมต่์อ้งมาปีรืะชมุโดย่ต์รืงไปีแล้ว่ ผู้า่นรืะบบ 
ออนไลน์ ที่่�เรืีย่กว่่า the virtual International Year of  
Caves and Karst 2021 เมื�อว่นัท่ี่� 26 มกรืาคำม พ.ศ. 2564  
(ข้ึ้อมลูเพิ�มเติ์ม: https://uis2021.speleos.fr) โดย่มก่ารืกลา่ว่ 
ถ้ำ้อย่แถ้ำลงขึ้อง Dr. George Veni ปีรืะธาน UIS และบุคำคำล
สำาคำญั่ท่ี่�เปีน็ผูู้้บรืหิารืขึ้อง UIS และผูู้้นำาองคำก์รืถ้ำำ�าว่ทิี่ย่าจาก
หลาย่ปีรืะเที่ศ พรือ้มทัี่�งมก่ารืบรืรืย่าย่แสดงใหเ้หน็ลกัษณ์ะ
ธรืรืมชาต์ ิคุำณ์คำา่และคำว่ามสำาคัำญ่ขึ้องถ้ำำ�าและคำาสต์์ ลงเผู้ย่แพร่ื 
ในเว็่บไซึ่ต์์ www.iyck2021.org (คำว่ามย่าว่ปีรืะมาณ์ 1 
ชั�ว่โมง) และช่ว่งที่้าย่ม่การืนำาเสนอว่ีดิที่ัศน์เก่�ย่ว่กับปีีสากล 
แห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ขึ้นาดคำว่ามย่าว่ 6.5 นาท่ี่ ท่ี่�นา่สนใจเผู้ย่แพรื่ 
ลงใน YouTube ด้ว่ย่

<<
สแกนเพ่ือชมวีดิทัศน์เกีย่วกับ 
ปีสากลแห่งถ้ำาและคาสต์ 2021
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 UIS ท่ี่�เป็นเจั�าภาพหลักในการจััดงาน IYCK คือใคร  
จััดตั�งท่ี่�ไหน เมืื่�อใด ม่ื่วััตถุประสงค์อะไร

UIS เป็ีนคำำาย่่อขึ้องชื�อจากภาษาฝรืั�งเศสว่่า Union 
Internationale de Spéléologie เขีึ้ย่นเปี็นภาษาอังกฤษว่่า 
International Union of Speleology และแปีลเป็ีนภาษาไที่ย่ 
ว่่า “สหพันธ์ถ้ำำ�าว่ิที่ย่ารืะหว่่างปีรืะเที่ศ” หรืือ “สหพันธ์
ถ้ำำ�าว่ทิี่ย่านานาชาต์”ิ จั ดตั์�งขึ้่�นในปีี คำ.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) 
สำานกังานใหญ่่อยู่ท่่ี่�ปีรืะเที่ศสโลวี่เน่ย่ โดย่ม่สถ้ำานะเปีน็องคำก์รื
รืะหว่่างปีรืะเที่ศนอกภาคำรัืฐท่ี่�ไม่มุ่งแสว่งหากำาไรืท่ี่�นับว่่า 
ใหญ่่ท่ี่�สดุในโลก โดย่มว่่ตั์ถ้ำปุีรืะสงค์ำเพื�อสง่เสรืมิคำว่ามรืว่่มมอื 
และแลกเปีล่�ย่นคำว่ามรืูท้ี่างว่ชิาการืและเที่คำโนโลย่ส่มัย่ใหม่
รืะหว่า่งนกัถ้ำำ�าว่ทิี่ย่าจากปีรืะเที่ศต์า่งๆ ทัี่�ว่โลก เพื�อปีรืะโย่ชน์
ในการืพฒันาการืศกึษา การืวิ่จยั่ที่างวิ่ที่ย่าศาสต์รื ์ว่ฒันธรืรืม 
เศรืษฐกิจ และการืปีรืะสานงานกิจกรืรืมทัี่�งหลาย่เก่�ย่ว่กับ 
ถ้ำำ�าว่ิที่ย่า ปีัจจุบันม่สมาชิกจาก 54 ปีรืะเที่ศ

คำว่ามจริืง “การืปีรืะชุมใหญ่ถ่้ำำ�าว่ทิี่ย่ารืะหว่า่งปีรืะเที่ศ” 
(International Speleological Congress — ISC) ได้มก่ารื 
จัดข่ึ้�นมาแล้ว่ 3 คำรืั�งในยุ่โรืปีก่อนที่่�จะเกิดองค์ำกรื UIS  
โดย่คำรืั�งแรืกจัดขึ้่�นที่่�กรืงุปีารีืส ปีรืะเที่ศฝรืั�งเศส ในปีี คำ.ศ. 1953 
คำรืั�งท่ี่�สองท่ี่�อติ์าล่ (บารื ี1958) คำรืั�งท่ี่�สามท่ี่�ออสเต์รืยี่ (เวี่ย่นนา 
1961) ต่์อมาในปีี คำ.ศ. 1965 จ่งมก่ารืปีรืะกาศธรืรืมนูญ่ขึ้อง
สหพนัธถ์้ำำ�าว่ทิี่ย่ารืะหว่่างปีรืะเที่ศ (UIS) ขึ้่�นในการืปีรืะชุมคำรืั�งท่ี่� 4  
ท่ี่�เมือง Postojna ปีรืะเที่ศย่โูกสลาเวี่ย่ หลงัจากนั�น สหพนัธ์
ถ้ำำ�าว่ทิี่ย่ารืะหว่า่งปีรืะเที่ศ (UIS) ได้จัดใหม้ ่“การืปีรืะชมุใหญ่่
ถ้ำำ�าว่ทิี่ย่ารืะหว่า่งปีรืะเที่ศ” (International Congress of the 
Speleology — ICS) ทุี่กรือบส่�ปีี โดย่เปี็นการืรืว่มต์ัว่ขึ้อง 
นักว่ิที่ย่าศาสต์รื์ ผูู้้จัดการื นักการืศึกษา และนักสำารืว่จถ้ำำ�า 
และคำาสต์์จากนานาปีรืะเที่ศ โดย่หมนุเวี่ย่นกันจดังานปีรืะชมุ 
ในปีรืะเที่ศต์่างๆ เช่น ที่่�เย่อรืมน ่ (1969) เชโกสโลว่าเก่ย่ 
(1973) อังกฤษ (1977) สหรืัฐอเมรืิกา (1981) และล่าสุด 
ในปีี คำ.ศ. 2017 ท่ี่�ปีรืะเที่ศออสเต์รืเลย่่ สำาหรืบัปีี คำ.ศ. 2021  
ได้ย่้อนกลับมาจัดท่ี่�ปีรืะเที่ศฝรืั�งเศสอ่กคำรืั�ง ซึ่่�งนอกจาก 
การืปีรืะชุมใหญ่่แลว้่ ยั่งมก่ารืขึ้ย่าย่ไปีสูง่านรืะดับนานาชาต์ิ  
โดย่ปีรืะกาศใหปี้ี 2021 เปีน็ปีีสากลแหง่ถ้ำำ�าและคำาสต์์ดว้่ย่

สำาหรัืบการืปีรืะชุมใหญ่่ถ้ำำ�าวิ่ที่ย่ารืะหว่่างปีรืะเที่ศ 
คำรัื�งต่์อไปีคำอื คำรืั�งที่่� 19 (19th International Speleological  

Congress — ISC) กำาหนดจัดให้ม่ขึ้่�นที่่� Belo Horizonte 
ปีรืะเที่ศบรืาซิึ่ล ในปีี คำ.ศ. 2025

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

สหพนัธถ์้ำำ�าว่ทิี่ย่ารืะหว่่างปีรืะเที่ศ (UIS) บริืหารืงานโดย่ 
คำณ์ะกรืรืมการืบริืหารืสำานักงาน (The UIS Bureau)  
โดย่ปัีจจุบัน คำณ์ะกรืรืมการืบรืิหารืชุดปีี คำ.ศ. 2017 - 2021  
ม ่George Veni จากสหรืฐัอเมรืกิาเปีน็ปีรืะธาน (President) และ 
ม่ Fadi Nader จากเลบานอน เปี็นเลขึ้าธิการื (Secretary  
General) ม่สมาชิกท่ี่�เปีน็ผูู้้แที่นนกัสำารืว่จถ้ำำ�าหรือืนกัถ้ำำ�าว่ทิี่ย่า 
จากปีรืะเที่ศต่์างๆ ที่ั�ว่โลกกว่่า 150 ปีรืะเที่ศ นอกจาก 
คำณ์ะกรืรืมการืบรืหิารืแลว้่ UIS ย่งัมก่ารืจัดตั์�งคำณ์ะกรืรืมาธิการื 
และคำณ์ะที่ำางาน (Commissions and Working Groups) 
ขึ้่�นหลาย่คำณ์ะ เช่น คำณ์ะกรืรืมาธิการืแรื่วิ่ที่ย่าถ้ำำ�า (Cave 
Mineralogy Commission) คำณ์ะกรืรืมาธิการืชีว่วิ่ที่ย่า 
(Biology Commission) คำณ์ะกรืรืมาธิการืโบรืาณ์คำด่ 
และบรืรืพชีว่ินในถ้ำำ�า (Archeology and Paleontology 
in Caves Commission) คำณ์ะกรืรืมาธิการืการืศึกษา 
(Education Commission) คำณ์ะกรืรืมาธิการืสารืสนเที่ศ 
(Informatics Commission) และคำณ์ะกรืรืมการือุที่กธรืณ์ ่
วิ่ที่ย่าถ้ำำ�าแบบคำาสต์์และการืกำาเนิดขึ้องถ้ำำ�า (Karst 
Hydrogeology and Speleogenesis Commission) 
และคำณ์ะกรืรืมาธิการืปีรืะว่ัติ์ศาสต์ร์ืถ้ำำ�าว่ิที่ย่า (History of 
Speleology Commission) เป็ีนต์้น
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INTERNATIONAL YEAR 
OF CAVES AND KARST 2021

EXPLORE a fascinating world within our 
world. Through the IYCK web page and links 
to partner organizations, you can discover 
caves and karst. Visit show caves, parks, and 
join groups that study them.

UNDERSTAND how  caves and karst 
areas affect your lives. Are you one of the 
hundreds of millions of people whose 
water comes from caves? How many foods 
do you enjoy and need which depend on 
karst and animals like bats?

PROTECT caves and karst areas, as many of 
them are being damaged and destroyed. 
Is not an idealistic environmental goal, but 
simple self-protection of human needs 
and lives!

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

www.iyck2021.org
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The International Year of Caves and Karst (IYCK) is an 

initia tive of the International Union of Speleology (UIS). 

The UIS is a non-profit organization, headquartered in 

Slovenia, dedicated to the exploration, study, and proper 

management of caves through international cooperation. 

The UIS is com prised of 54 member nations which support 

the International Year of Caves and Karst. 

The UIS hosts an International Congress of Speleology every 

four years, which is the world’s most significant gathering 

of cave and karst scientists, managers, educators, and 

explorers. The 18th International Congress of Speleology 

will be held in Savoie-Technolac, Le Bourget du Lac,  

Savoie, France 2021, and will be expanded into the major 

international event that will celebrate the International Year 

of Caves and Karst. Many other scientific and educational 

events for the International Year will be organized. The long 

and growing list of events is at:

www.iyck2021
.org

In addition to the work of the UIS member nations, the 

International Year of Caves and Karst is supported by dozens 

of international and national organizations. All supporting 

organizations are also listed on  www.iyck2021
.org  

The complete and most current information about the 

International Year of Caves and Karst is on the official IYCK 

website: 

www.iyck2021
.org
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IYCK 2021 - PLANNING GUIDE FOR VIRTUAL ACTIVITIES

ENGLISH LANGUAGE

PLANNING GUIDE FORVIRTUAL ACTIVITIES

PLANNING GUIDE FORVIRTUAL ACTIVITIES

 ที่ำาไมื่จึังต�องจััดให�ม่ื่ IYCK

IYCK หรือืปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ จดัข่ึ้�นโดย่ UIS — International Union 
of Speleology เพื�อเป็ีนการืเฉลิมฉลองและสื�อสารืให้โลกที่รืาบเรืื�องรืาว่เก่�ย่ว่กบั 
ถ้ำำ�าและคำาสต์์ท่ี่�เปี็นภูมิปีรืะเที่ศเขึ้าหินปีูนท่ี่�เกิดขึ้่�นรือบโลก แต์่เนื�องจากม่เพ่ย่ง
บุคำคำลไม่มากนักที่่�เขึ้้าใจถ้ำึงคำุณ์ค่ำาอันย่ิ�งใหญ่่ขึ้องถ้ำำ�าท่ี่�ม่ต่์อมนุษย่ชาต์ิ และ 
ม่จำานว่นมากย่ังไม่คำ่อย่รืู้ว่่าคำาสต์์คำืออะไรื ที่ั�งๆ ท่ี่�ถ้ำำ�า คำาสต์์ และเขึ้าหินปูีน  
ม่ส่ว่นสำาคำัญ่ต์่อชีว่ิต์ขึ้องผูู้้คำนหลาย่พันล้านคำนที่ั�ว่โลก

การืจัดงานปีีสากลแหง่ถ้ำำ�าและคำาสต์จ์ง่มุง่ที่่�จะชว่่ย่กรืะต์ุน้ให้ผูู้ค้ำนจำานว่นมาก 
ทัี่�ว่โลกได้เขึ้้าใจหรืือต์รืะหนักรืู้ในคำุณ์ค่ำาขึ้องถ้ำำ�าและพื�นท่ี่�ภูมิปีรืะเที่ศแบบคำาสต์์ 
ที่่�ม่ต์่อมนุษย่ชาต์ิมากย่ิ�งขึ้่�น

 เป้าหมื่ายสำาคัญของงาน IYCK คืออะไร

เปี้าหมาย่หลักขึ้องขึ้องงาน IYCK หรืือปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์ คำือการืเน้นให้เห็นคำว่ามสำาคำัญ่ขึ้องการื “Explore, 
Understand and Protect” “สำารืว่จ ที่ำาคำว่ามเขึ้้าใจ และคำุ้มคำรือง” ถ้ำำ�าและคำาสต์์ในปีรืะเที่ศ โดย่มก่ารืดำาเนินการืดังน่�

1. เสรืมิสร้ืางคำว่ามรืูค้ำว่ามเข้ึ้าใจ
ขึ้องสาธารืณ์ชนเก่�ย่ว่กับถ้ำำ�าและคำาสต์์
ท่ี่�มาเก่�ย่ว่ขึ้อ้งสัมพันธ์กับชวิี่ต์ปีรืะจำาว่นั 
ขึ้องผูู้้คำนในท้ี่องถ้ำิ�น ปีรืะเที่ศ และ
ปีรืะชากรือ่กหลาย่พนัลา้นคำนทัี่�ว่โลก

2. สง่เสรืมิใหผูู้้ค้ำนมองเหน็คำว่าม
สำาคำญั่ขึ้องถ้ำำ�าและคำาสต์์ผู่้านการืพฒันา
ท่ี่�ย่ั�งย่ืน โดย่เฉพาะอย่่างย่ิ�งในด้าน
การืรืกัษาคำณุ์ภาพและปีรืมิาณ์นำ�า เพื�อ 
การืเกษต์รืกรืรืม การืท่ี่องเท่ี่�ย่ว่เชิง 
ภูมิธรืณ่์ หรืือการืที่่องเท่ี่�ย่ว่เชิงนิเว่ศ  
และการืคำุ้มคำรืองมรืดกที่างธรืรืมชาต์ิ 
และว่ัฒนธรืรืมขึ้องชาต์ิ

3. สาธิต์ว่ิธีการืให้เห็นว่่า การื
ศึกษาและการืจัดการืถ้ำำ�าและคำาสต์์
อย่า่งเหมาะสม มค่ำว่ามสำาคัำญ่อย่า่งย่ิ�ง 
ต์่อสุขึ้ภาว่ะที่างเศรืษฐกิจและ 
สิ�งแว่ดล้อมโลก

4. สรื้ างขึ้ีดคำว่ามสามารืถ้ำ
ที่างการืศึกษาทัี่�ว่โลกผู้่านกิจกรืรืม 
ท่ี่�มุ่งเปี้าไปีท่ี่�ว่ิที่ย่าศาสต์รื์ขึ้องถ้ำำ�าและ
คำาสต์์

5. ส่งเสรืิมคำว่ามต์รืะหนักรืู้
เก่�ย่ว่กับคำว่ามเปี็นสหว่ิที่ย่าการืขึ้อง
ว่ิที่ย่าศาสต์รื์และการืจัดการืถ้ำำ�าและ
คำาสต์์ และเน้นว่่าปีฏิิสัมพันธ์รืะหว่่าง
ว่ิที่ย่าศาสต์รื์และการืจัดการืสาขึ้า 
ต์า่งๆ มค่ำว่ามจำาเปีน็มากขึ้่�นในการืวิ่จยั่ 
การืศึกษา และการืปีกป้ีองคุ้ำมคำรือง 
สิ�งแว่ดล้อมในอนาคำต์

6. เสรืิมสรื้างพันธมิต์รืท่ี่�ย่ั�งยื่น
เพื�อให้แน่ใจว่่ากิจกรืรืม เปี้าหมาย่ 
และคำว่ามสำาเรืจ็ในการืศกึษาและการื 
บรืิหารืจัดการืถ้ำำ�า จะสามารืถ้ำดำาเนิน 
ต์อ่ไปีอย่า่งต่์อเนื�องในอนาคำต์หลงัจาก 
ปีีสากลแหง่ถ้ำำ�าและคำาสต์์ในปีี 2564

ทัี่�งน่� UIS ได้จัดที่ำาเว่็บไซึ่ต์์ 
(www.iyck2021.org) ท่ี่�ผูู้้สนใจ
สามารืถ้ำดาว่น์โหลดข้ึ้อมูล ภาพ โลโก้ 
โปีสเต์อร์ื ว่ด่ิโอ และอื�นๆ รืว่มทัี่�งคำูมื่อ
การืว่างแผู้น (Planning Guides)  
ท่ี่�ช่ว่ย่เปี็นแนว่ที่างให้ปีรืะเที่ศต่์างๆ 
นำาไปีดำาเนินกิจกรืรืมในปีรืะเที่ศขึ้อง
ต์นได้

๒3���� ����� ปีสากลแห่งถ้ำ าและคาสต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



Križna jama, Slovenia; Photographer: P. Gedei

 ถำ�าและคาสต์ (Caves and Karst) คืออะไร  
ที่ำาไมื่จึังน่าสนใจัศึึกษา

ถ้ำำ��ในพื้้�นที่่�ภูมูิปิระเที่ศแบบค�สต์์ (Karst Caves): ถ้ำำ�าใน 
พื�นที่่�ภูมิปีรืะเที่ศแบบคำาสต์์ เกิดจากการืละลาย่ขึ้องหินปีูน  
ในแง่อุที่กว่ิที่ย่า ถ้ำำ�าในหินปูีนเป็ีนที่่อส่งนำ�าธรืรืมชาติ์ 
ในชั�นหินอุ้มนำ�า (Karst Aquifers) โดย่ถ้ำำ�าเรืิ�มต์้นก่อกำาเนิด
เมื�อนำ�าไหลผู้า่นรือย่รืา้ว่หรือืรือย่แย่กขึ้นาดเลก็ในรืะย่ะแรืกๆ  
และคำ่อย่ๆ ละลาย่ผู้นังขึ้องหิน จนกรืะทัี่�งเมื�อรือย่แย่ก 
ขึ้ย่าย่ตั์ว่กว่้างข่ึ้�น กรืะแสนำ�าจะเพิ�มข่ึ้�นและซึ่่มลึกเขึ้้าไปีใน 
หินขึ้องภูเขึ้า เมื�อรือย่แย่กกว่้างขึ้่�นปีรืะมาณ์ 10 มม.  
จะเรืีย่กว่่าเปี็น “ท่ี่อนำ�า” (conduit) จากผู้ลลัพธ์ขึ้องการื 
กรืะที่ำาป้ีอนกลับไปีมา จะเรื่งการืละลาย่ขึ้องท่ี่อให้ม่ขึ้นาด 
ใหญ่่มากข่ึ้�น จนพอท่ี่�มนุษย่์จะสามารืถ้ำเขึ้้าไปีได้ ท่ี่อนำ�าน่�  
จ่งเรืีย่กกันว่่า “ถ้ำำ�า” (caves)

ถ้ำำ�ากอ่ต์วั่ขึ้่�นได้งา่ย่ท่ี่�สดุในพื�นท่ี่�ภูเขึ้าหนิปูีนที่่�นำ�าสามารืถ้ำ 
จะเจาะแที่รืกไปีในหินได้ สำาหรืับรืูปีรื่าง ต์ำาแหน่งที่่�ต์ั�ง และ

การืกรืะจาย่ขึ้องที่างเดินในถ้ำำ�า ข่ึ้�นอยู่่กับปีรืะเภที่ขึ้องหิน  
(ชั�นขึ้องหนิท่ี่�ละลาย่ไดย้่ากหรือืงา่ย่) โคำรืงสรืา้งที่างธรืณ่์ว่ทิี่ย่า  
(Geologic Structure) (เช่น ต์ำาแหน่ง การืกรืะจาย่ต์ัว่ และ 
ปีรืะเภที่ขึ้องรือย่แย่กและการืคำดงอขึ้องหิน) และสภาพ 
นำ�าใต์ดิ้น (Groundwater Conditions) ได้แก ่องคำป์ีรืะกอบ 
ที่างเคำม ่คำว่ามเร็ืว่และปีริืมาณ์นำ�าบนชั�นผิู้ว่ดินและชั�นใต้์ดิน

ประต์ิมิ�กรรมิถ้ำำ�� (Speleothems): ถ้ำำ�าที่ั�งหลาย่ 
โดย่เฉพาะถ้ำำ�าหินปูีน มักจะม่ปีรืะต์ิมากรืรืมถ้ำำ�าท่ี่�สว่ย่งาม
แปีลกต์าจากการืต์กต์ะกอนพอกพูนขึ้องแรื่ทีุ่ติ์ย่ภูมิ เช่น 
หนิงอก หนิย้่อย่ เสาหนิและรืูปีที่รืงอื�นๆ ที่่�ม่รืูปีร่ืางลกัษณ์ะ 
ส่สัน อายุ่ และแหล่งกำาเนิดที่่�ต่์างกัน ปีรืะติ์มากรืรืมถ้ำำ�า 
ส่ว่นใหญ่่ปีรืะกอบด้ว่ย่แคำลไซึ่ต์์ (CaCO

3
) ซึ่่�งเป็ีนแร่ืธาต์ุ

หลักในหินปูีนท่ี่�ก่อตั์ว่เปี็นถ้ำำ�า ที่ั�งน่� ม่การืพบว่่าในถ้ำำ�าม่แรื่
มากกว่า่ 140 ชนิดท่ี่�แต์กต่์างกัน แต์ส่ว่่นใหญ่่จะเก่�ย่ว่ขึ้อ้งกบั 
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www.iyck2021.org

INTERNATIONAL YEAR 
OF CAVES AND KARST 2021
„Explore, understand and protect“

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:

แคำลเซีึ่ย่มคำาร์ืบอเนต์และยิ่ปีซัึ่มมากท่ี่�สดุ รูืปีรืา่งและขึ้นาด
ท่ี่�หลากหลาย่ขึ้องปีรืะติ์มากรืรืมถ้ำำ�าถู้ำกกำาหนดโดย่คำว่าม 
แต์กต่์างในการืไหลขึ้องนำ�า ปีฏิกิิรืยิ่าที่างเคำม ่การืไหลเวี่ย่น
ขึ้องอากาศ การืกรืะเด็น การืรืะเหย่ ดินและพืชปีกคำลุม 
บนพื�นผู้ิว่ ภูมิอากาศในถ้ำำ�า จุลินที่รืีย่์ และรูืปีแบบขึ้องการื
ต์กผู้ลึกขึ้องแร่ืธาตุ์ สว่่นส่สนัจะข่ึ้�นอยู่่กับการืมอ่ยู่ข่ึ้องไอออน
และสารืปีรืะกอบที่่�ละลาย่ในนำ�า

ปีรืะติ์มากรืรืมถ้ำำ�าม่อายุ่ต่์างกันตั์�งแต์่อายุ่น้อย่ท่ี่�สุด 
ไม่ก่�ปีีท่ี่�ยั่งคำงเจรืญิ่เติ์บโต์ จนถ้ำงึอาย่นัุบแสนหรือืหลาย่ล้านปีี  
เมื�อศึกษาต์ามอาย่ขุึ้องถ้ำำ�า จะเผู้ย่ใหเ้ห็นรืาย่ละเอ่ย่ดท่ี่�น่าทึี่�ง
เก่�ย่ว่กับสภาพอากาศและสภาพท่ี่�ม่อยู่่บนพื�นผิู้ว่เมื�อหลาย่ 
พันปีีก่อน จนกรืะที่ั�งนักว่ิที่ย่าศาสต์รื์ด้านภูมิอากาศที่ั�ว่โลก 
ต่์างต์รืะหนักด่ว่า่ถ้ำำ�ามบ่นัทึี่กสภาพอากาศขึ้องโลกในอดต่์ที่่�ด่ 
ที่่�สุด (The Best Records of Past Climates)

ถ้ำำ��ในมิิติ์ชีวีวิที่ย�: นอกจากถ้ำำ�าจะนา่สนใจศกึษาในมติ์ิ
ที่างอทุี่กว่ทิี่ย่าและธรืณ่์ว่ทิี่ย่าแลว้่ ย่งัมม่ติ์ทิี่างชวี่ว่ทิี่ย่าที่่�นา่
ศึกษาว่ิจัย่ด้ว่ย่ เนื�องจากถ้ำำ�าเปี็นรืะบบนิเว่ศพิเศษ ม่สภาพ
แว่ดล้อมแบบสดุโต์ง่ เป็ีนสภาพไรืแ้สง มดืสนทิี่ คำว่ามชื�นสูง
และอุณ์หภูมิเกือบคำงท่ี่� กรืะนั�นถ้ำำ�าก็ยั่งเป็ีนถิ้ำ�นที่่�อยู่อ่าศยั่ขึ้อง
สัต์ว่์ถ้ำำ�า (Cave-dwelling Animals) และสิ�งม่ชีว่ิต์อื�นๆ ใน 
เขึ้ต์โซึ่นต์า่งๆ ขึ้องถ้ำำ�า โดย่เฉพาะสตั์ว์่ถ้ำำ�าในกลุ่มโที่รืโกลไบที่ ์ 
(Troglobitic Fauna) หลากหลาย่ชนิด จะต์อ้งปีรืบัตั์ว่ใหเ้ข้ึ้ากบั 
สภาว่ะแว่ดล้อมเฉพาะเหล่าน่� โดย่การืพัฒนาพฤต์ิกรืรืม 
และว่วิ่ฒันาการืลักษณ์ะที่างกาย่ภาพท่ี่�จำาเปีน็ต่์อการือยู่ร่ือด  
ต์วั่อย่า่งเช่น การืมส่ข่ึ้าว่ เนื�องจากการืสญู่เส่ย่สผิู่้ว่ มด่ว่งต์า 
เสื�อมสภาพหรือืไม่มเ่ลย่ และแขึ้นขึ้าท่ี่�ย่าว่ข่ึ้�น จนกลาย่เปีน็ 
สัต์ว่์ท่ี่�อาศัย่อยู่่ในถ้ำำ�าอย่่างถ้ำาว่รืแที่้จรืิง (Troglobionts)  
เพรืาะต้์องใช้ชีวิ่ต์ในถ้ำำ�าต์ลอดชีพ ไม่สามารืถ้ำอยู่่รือดบน 
พื�นผิู้ว่นอกถ้ำำ�าได้ ในบางพื�นที่่�ม่สัต์ว์่ถ้ำำ�าบางชนิดที่่�หาย่าก 
และเปี็นสัต์ว่์เฉพาะถ้ำิ�น (Endemic) เที่่านั�น

ในปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์ ์พ.ศ. 2564 (IYCK 2021)  
UIS ปีรืะกาศเป็ีนคำรืั�งแรืกให้เป็ีนปีีสัต์ว่์ถ้ำำ�าสากลแห่งปีี  
(International Cave Animal of the Year) ด้ว่ย่ ซึ่่�งคำาดว่า่ 
จะสรืา้งคำว่ามสนใจตื์�นต์วั่กันทัี่�ว่โลกเก่�ย่ว่กบัคำว่ามหลากหลาย่ 
ขึ้องสัต์ว์่ถ้ำำ�าท่ี่�ไม่ค่ำอย่ม่ใคำรืรืู้จักมากนัก และหันมาให้คำว่าม 
สำาคำญั่กบัแหล่งท่ี่�อยู่อ่าศยั่ใต้์พิภพ (Subterranean Habitats)  

๒๕���� ����� ปีสากลแห่งถ้ำ าและคาสต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



มากข่ึ้�น และจะม่ส่ว่นที่ำาใหทั้ี่�ว่โลกต์รืะหนักรืูถึ้้ำงคำว่ามจำาเปีน็
เรื่งด่ว่นในการืปีกปี้องคำุม้คำรืองถ้ำำ�าด้ว่ย่ (Urgent Need for 
Cave Protection)

ถ้ำำ��ในมิติ์โิบร�ณคด่ี ศ�สน�และวฒันธรรมิ: นอกจาก
จะต้์องเขึ้า้ใจถ้ำำ�าในมติ์ทิี่างอทุี่กว่ทิี่ย่า ธรืณ่์ว่ทิี่ย่า และชวี่ว่ทิี่ย่า
แล้ว่ ถ้ำำ�าย่ังม่มิติ์อื�นๆ ท่ี่�น่าสนใจศึกษาด้ว่ย่ เช่น มิติ์ที่าง 
“โบรืาณ์คำด่ถ้ำำ�า” (Cave Archaeology) ซึ่่�งเปีน็ศาสต์รืท่์ี่�เนน้
ศึกษาซึ่ากมนุษย่แ์ละว่ตั์ถ้ำสุิ�งขึ้องในถ้ำำ�าและการืใชป้ีรืะโย่ชนถ์้ำำ�า
ดา้นต์่างๆ ขึ้องมนษุย่์ถ้ำำ�าในอด่ต์ นอกจากน่� ยั่งม่การืศึกษา
เรืื�องซึ่ากดึกดำาบรืรืพ์ในถ้ำำ�า ที่่�เรืีย่กว่่าว่ิชา “บรืรืพชีว่ินว่ิที่ย่า
ถ้ำำ�า” (Cave Paleontology) ที่ั�งน่� เพรืาะว่า่มถ่้ำำ�าจำานว่นมากใน
หลาย่พื�นท่ี่�ย่งัสามารืถ้ำเก็บรืกัษาและปีกป้ีองซึ่ากดึกดำาบรืรืพ์
ที่่�ละเอ่ย่ดอ่อนได้เป็ีนเว่ลาหลาย่พันปีี

อนึ�ง ในขึ้ณ์ะท่ี่�ผูู้้คำนมกันกึถ้ำงึ “มนษุย่ถ์้ำำ�า” (Cave Man) 
ท่ี่�อาศยั่อยู่ใ่นถ้ำำ�า แต์แ่หลง่โบรืาณ์คำด่ในถ้ำำ�าสว่่นใหญ่่ไมไ่ดถู้้ำก
ใช้เป็ีนบา้นเรือืนขึ้องมนุษย่แ์ลว้่ การืใช้งานท่ี่�แพร่ืหลาย่ท่ี่�สุด
อย่า่งหนึ�งคืำอการืใชป้ีรืะโย่ชนจ์ากนำ�าในถ้ำำ�าท่ี่�มล่ำาธารืไหลผู้า่น 
ซึ่่�งชาว่บ้านหลาย่ที่อ้งถ้ำิ�นมกัมองเห็นถ้ำำ�าเป็ีนเรืื�องมหัศจรืรืย่ ์
บางที่อ้งท่ี่�กม็องว่า่ถ้ำำ�าเป็ีนพื�นที่่�ดินแดนลึกลับหรือืศกัดิ�สทิี่ธิ� 
ในว่ัฒนธรืรืมแห่งอด่ต์ทัี่�ว่โลก ถ้ำำ�าหลาย่พันแห่งถ้ำูกใช้เพื�อ
ปีรืะกอบพิธีกรืรืมที่างศาสนามาเปี็นเว่ลาหลาย่พันปีี และ
ถ้ำำ�าอื�นๆ บางแห่งก็ถ้ำูกนำามาใช้เพื�อว่ัต์ถ้ำุปีรืะสงคำ์ในที่างการื
ดำาเนินชีว่ติ์ เช่น การืเกบ็หามลูค้ำางคำาว่ที่ำาปุี�ย่ การืหาแรืธ่าตุ์ 
เหล็กไหล เปี็นต์้น

ค�สต์์ (Karst): คำาสต์์เปี็นภูมิลักษณ์์ (Landscape)  
รืูปีแบบหนึ�งท่ี่�คำรือบคำลุมพื�นที่่�ปีรืะมาณ์รื้อย่ละ 20 ขึ้อง 
พื�นผู้ิว่โลก ภูมิปีรืะเที่ศแบบคำาสต์ม์่ลักษณ์ะพิเศษที่ั�งสภาพ 
พื�นผู้ิว่ภูเขึ้า สภาพที่างอุที่กว่ิที่ย่าขึ้องนำ�า และลักษณ์ะขึ้อง 
แรื่หินใต้์ดิน คำาสต์์ส่ว่นใหญ่่เกิดจากการืละลาย่ขึ้องหิน 
บางชนดิอย่า่งชา้ๆ เป็ีนเว่ลาหลาย่พันปี ีแต์ส่ว่่นใหญ่ก่่อตั์ว่ 
ในหินคำารื์บอเนต์ (ได้แก่ หินปูีน โดโลไมต์์ และหินอ่อน)  
โดย่นำ�าฝนท่ี่�ม่สภาพเป็ีนกรืดอย่่างอ่อนเพรืาะได้ละลาย่เอา 
กา๊ซึ่คำารืบ์อนไดออกไซึ่ด์ในบรืรืย่ากาศเขึ้า้ไว่ ้ที่ำาใหส้ามารืถ้ำ 
ละลาย่หินเหล่านั�นได ้ในสภาพอากาศท่ี่�แหง้ คำาสต์์อาจจะกอ่ต์วั่ 
บนหินรืะเหย่ (ย่ปิีซัึ่ม แอนไฮไดรืต์์ และเฮไลต์์/เกลือสนิเธาว่)์  
ซึ่่�งละลาย่ได้ แม้ว่่านำ�าจะไม่เป็ีนกรืด ในบางกรืณ่์คำาสต์์ก็ 
อาจจะกอ่ต์วั่ในหินชนิดอื�น เชน่ หนิที่รืาย่ท่ี่�มส่ารืคำารืบ์อเนต์ 
มาเชื�อมปีรืะสาน หรืือหินที่รืาย่เนื�อปีูน (Calcareous 
Sandstone) ทัี่�งน่� ถ้ำำ�าเปีน็ลักษณ์ะหนึ�งขึ้องภมูปิีรืะเที่ศแบบ
คำาสต์์ที่่�รืู้จักกันด่ที่่�สุด และมักจะก่อตั์ว่เปี็นรืะบบรืะบาย่นำ�า
ใต์้ดินโดย่กรืะบว่นการืละลาย่

คำำาว่่า “Karst” ม่ต์้นกำาเนิดมาจากภาษาสโลว่ีเน่ย่ว่่า 
“Kras” หมาย่ถ้ำงึพื�นผู้วิ่ท่ี่�เปีน็หนิซ่ึ่�งก่อตั์ว่และพฒันาบนหนิปีนู 
นอกจากน่�ย่งัเปีน็ชื�อเรืยี่ก “ท่ี่�รืาบสูงคำาสต์์” (Kras Plateau) 
ซึ่่�งเกดิข่ึ้�นสว่่นใหญ่่ในสโลว่เีนย่่และบางสว่่นขึ้องอติ์าล่ ที่ั�งน่� 
ที่่�รืาบสูง Kras Plateau ในสโลว่ีเน่ย่นับว่่าเปี็นพื�นที่่�อ้างอิง
แบบคำลาสสิกสำาหรืับการือธิบาย่ภูมิปีรืะเที่ศแบบคำาสต์์

แม้ว่่า ภูมิปีรืะเที่ศแบบคำาสต์์ จะม่การืกรืะจาย่อย่่าง 
กว่้างขึ้ว่างในภูมิภาคำต์่างๆ ขึ้องโลกในรืะดับสากลและม ่
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ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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คำว่ามสำาคำญั่มาก แต์ก็่มเ่พย่่งไม่ก่�คำนท่ี่�รืูเ้รืื�องเก่�ย่ว่กบัคำาสต์์  
ทัี่�งน่� เพรืาะว่่าคำาสต์์ส่ว่นใหญ่่มักจะมองเห็นภาย่นอกว่่าม ่
สภาพแห้งแล้งโดย่กรืะแสนำ�าบนพื�นผิู้ว่ม่น้อย่หรืือไม่ม่เลย่  
แต่์ต์ัว่โถ้ำงถ้ำำ�าจะที่ำาหน้าท่ี่�เปี็นรืะบบนำ�าใต้์ดินแที่น ลักษณ์ะ 
ภูมิปีรืะเที่ศแบบคำาสต์์ท่ี่�สำาคำัญ่ท่ี่�พบเห็น ได้แก่ พื�นท่ี่�ลาย่ 
ต์ะแกรืง (Karren) แอ่งหลมุย่บุ (Dolines) ท่ี่�รืาบหุบเขึ้าหลมุย่บุ  
(Poljes) หุบเขึ้าต์าบอด (Blind Valleys) ที่ะเลสาบมน่ำ�าไมต่์ลอดปีี  
(Intermittent Lakes) นำ�ามุดหรืือลำาธารืจมหาย่ (Sinking  
Streams) นำ�าพุขึ้นาดใหญ่่ (Large Springs) แม่นำ�าใต้์ดิน  
(Subterranean Rivers) และเถื้ำ�อนถ้ำำ�า (Caves) ซึ่่�งภูมิปีรืะเที่ศ 
เหล่าน่�จะที่ำาหน้าที่่�เปี็นส่ว่นต์่างๆ ในรืะบบรืะบาย่นำ�าคำาสต์์  
(Karst Drainage Systems) ท่ี่�ขัึ้บเคำลื�อนนำ�าลงสู่ใต้์ดิน  
ผู่้านชั�นใต์้ผิู้ว่ดินมว่ลหินและกลับสู่พื�นผู้ิว่ดินอ่ก

 ถำ�าและคาสต์ม่ื่คุณค่าและ 
ควัามื่สำาคัญอย่างไร

นบัตั์�งแต์ส่มยั่โบรืาณ์ นักสำารืว่จ นกัว่ทิี่ย่าศาสต์รื ์แมแ้ต์่
ชาว่บา้นและผูู้้คำนทัี่�ว่ไปีต์า่งเห็นคำณุ์ค่ำาขึ้องภูมทิี่ศัน์แบบคำาสต์์ 
อย่่างสูงในฐานะบ่อเกิดแห่งโถ้ำงถ้ำำ�าและผู้ืนนำ�ามหาศาล

ปัีจจุบัน “Karst - คำาสต์์” และ “Caves - ถ้ำำ�า” ได้รืับ 
การืย่อมรืับที่ั�ว่โลก โดย่องคำ์กรืรืะดับโลก เช่น UNESCO, 
IUCN รัืฐบาลหลาย่ปีรืะเที่ศและองคำ์กรือื�นๆ หลาย่สิบแห่ง 
ว่่าเป็ีนรืะบบที่างกาย่ภาพท่ี่�โดดเด่นซึ่่�งม่คำว่ามสำาคำัญ่แต์่ม่
คำว่ามเปีรืาะบางอย่่างย่ิ�ง

คำาสต์์เปีน็ภูมิปีรืะเที่ศหรือืภูมิลักษณ์ท์ี่างธรืณ่์แบบหนึ�ง 
ท่ี่�คำรือบคำลุมพื�นท่ี่�ปีรืะมาณ์รื้อย่ละ 20 ขึ้องพื�นผู้ิว่โลก  
คำาสต์์ก่อตั์ว่ขึ้่�นโดย่การืละลาย่ขึ้องพื�นหินบนภูเขึ้าหินปูีน 
โดย่การืกรืะที่ำาขึ้องนำ�าฝน ที่ั�งน่� บนพื�นผู้ิว่ภูเขึ้าจะม่ลักษณ์ะ 
ภูมิสัณ์ฐานหลาย่รืูปีแบบ ซึ่่�งที่ำาให้คำนที่ั�ว่ไปีรืู้จักได้ย่าก  
บางสว่่นมค่ำว่ามสว่ย่งามและแปีลกต์านา่ทึี่�ง ที่ั�งน่� ภูมปิีรืะเที่ศ 
แบบคำาสต์์สว่่นใหญ่่มกัจะมเ่ถื้ำ�อนถ้ำำ�าท่ี่�ถ้ำกูซึ่อ่นไว่ไ้มใ่ห้มองเหน็ 
ได้ง่าย่อ่กด้ว่ย่

ถ้ำำ�าและคำาสต์์นับว่า่เป็ีนที่รัืพย่ากรืธรืรืมชาติ์ที่่�ปีรืะเมนิค่ำา 
ไม่ได้ ถ้ำำ�าหลาย่รื้อย่แห่งเปีิดให้ที่่องเที่่�ย่ว่ที่ั�ว่โลก หลาย่แห่ง 
อยู่่ในพื�นท่ี่�แหล่งมรืดกโลก และม่นักท่ี่องเท่ี่�ย่ว่ปีรืะมาณ์  
150 ล้านคำนเย่่�ย่มชมถ้ำำ�าในแต์่ละปีี ซึ่่�งช่ว่ย่สนับสนุน 
เศรืษฐกจิขึ้องปีรืะเที่ศอย่า่งมาก ทัี่�งน่� ชั�นนำ�าบาดาลในพื�นที่่� 
คำาสต์์หรือืชั�นหนิอุ้มนำ�าขึ้องคำาสต์์ เปีน็แหล่งท่ี่�มก่ารืใหน้ำ�าดื�ม 
ปีรืะมาณ์รื้อย่ละ 10 ขึ้องโลก รืว่มถึ้ำงบางแห่งเปี็นแอ่งนำ�า 
ธรืรืมชาต์ิ นำ�าซึ่ม่ นำ�าซัึ่บ นำ�าผุู้ด บ่อนำ�าและนำ�าพุที่่�ใหญ่่ที่่�สุด 
ในโลกด้ว่ย่

ถ้ำำ�าและคำาสต์์เปีน็ถิ้ำ�นที่่�อยู่อ่าศัย่ขึ้องสตั์ว่ใ์นรืะบบนเิว่ศ 
ที่่�ม่คำว่ามหลากหลาย่ ม่คำุณ์คำ่าสำาคำัญ่ และหาย่ากมากที่่�สุด 
ในโลกดว้่ย่ หลาย่แหง่เปีน็บอ่เกดิหรือืมก่ารืสนับสนุนคำว่าม
หลากหลาย่ที่างนิเว่ศว่ิที่ย่าทัี่�งบนดินและใต้์ดิน แหล่ง
วั่ฒนธรืรืมและโบรืาณ์คำด่ท่ี่�สำาคำัญ่ท่ี่�สุดในโลกมักพบในถ้ำำ�า
และถ้ำำ�าเพิงผู้า ถ้ำำ�าและคำาสต์์จ่งเปี็นสิ�งที่่�เปี็นปีรืะโย่ชน์ต่์อ
ทีุ่กสังคำมอย่่างย่ิ�ง

ชั�นหินนำ�าบาดาล หรืือชั�นหินอุ้มนำ�าในภูมิปีรืะเที่ศแบบ
คำาสต์์ นบัเป็ีนชั�นหินที่่�ซัึ่บซึ่อ้นท่ี่�สุด เข้ึ้าใจไดน้อ้ย่ท่ี่�สดุ สรืา้ง
แบบจำาลองได้ย่ากท่ี่�สุด และอาจม่สารืปีนเปี้�อนแหล่งนำ�า
ได้ง่าย่ที่่�สุด นำ�าใต์้ดินน่�อาจส่งเชื�อโรืคำและสารืเคำมไ่ด้อย่่าง 
รืว่ดเรืว็่หลาย่สบิกโิลเมต์รืโดย่ต์รืว่จไม่พบ ไหลไปีย่งัแหล่งนำ�า 
ที่่�สำาคำัญ่ขึ้องมนุษย่์และรืะบบนิเว่ศ ด้ว่ย่เหต์ุที่่�ถ้ำำ�าและคำาสต์ ์
เปีน็ภมูปิีรืะเที่ศท่ี่�ซึ่อ่นอยู่ ่ผูู้้คำนจง่มกัจะไมค่ำอ่ย่เขึ้า้ใจลกัษณ์ะ
ขึ้องมันโดย่ชัดแจ้ง ม่เพ่ย่งนักว่ิที่ย่าศาสต์รื์และผูู้้จัดการื
ที่รืพัย่ากรืธรืรืมชาต์เิพ่ย่งไมก่่�คำน ท่ี่�ไดร้ืบัการืฝกึอบรืมอย่า่ง
เพ่ย่งพอจ่งจะสามารืถ้ำจัดการืมันได้อย่่างเหมาะสม รืัฐบาล
หลาย่แหง่ไม่รืูจั้กถ้ำำ�าและคำาสต์์เลย่ หรือืบ้างกไ็มต่์รืะหนกัถึ้ำง
คำว่ามสำาคำัญ่ขึ้องถ้ำำ�าและคำาสต์์เหล่านั�น
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 จัะศึึกษาถำ�าและคาสต์ให�เข�าใจั 
ลึกซึึ้�งย่�งขึ�นได�อย่างไร

ธารน้ำาใต้ดิน

ก�รศึกษ�เรียนรู�ให้�เข้��ใจในทีุ่กมิิต์ิข้องค�สต์์: ว่ิธีที่่�
ด่ที่่�สุดในการืที่ำาคำว่ามรืู้จักและที่ำาคำว่ามเข้ึ้าใจเรืื�องคำาสต์์ให้
ถ่้ำองแท้ี่ย่ิ�งข่ึ้�น คืำอเรืาต์้องที่ำาการืศึกษาให้คำรือบคำลุมในทุี่ก
มิต์ิขึ้องคำาสต์์ ไม่ว่่าจะเปี็นเรืื�องภูเขึ้า ดิน หิน แรื่ ลักษณ์ะ
พื�นผิู้ว่ขึ้องภมิูปีรืะเที่ศแบบคำาสต์์ ถ้ำำ�า แหล่งนำ�า และลักษณ์ะ
ที่างนิเว่ศว่ิที่ย่า ที่ั�งน่� ต้์องอาศัย่การืว่ิจัย่ที่างวิ่ที่ย่าศาสต์ร์ื
ในสาขึ้าต์่างๆ ที่่�เก่�ย่ว่ขึ้้องที่ั�งหลาย่ เช่น ธรืณ์่ว่ิที่ย่า ธรืณ์่
สัณ์ฐานว่ิที่ย่า อุที่กว่ิที่ย่า ชีว่ว่ิที่ย่า และนิเว่ศว่ิที่ย่า ซึ่่�งเรืื�อง
เหล่าน่� นักว่ิที่ย่าศาสต์ร์ืหลาย่ปีรืะเที่ศที่ั�ว่โลกได้ดำาเนินการื
ศึกษาว่ิจัย่มาอย่่างย่าว่นานนับรื้อย่ปีี

การืสำารืว่จถ้ำำ�า (Exploration of Caves) จะม่คำว่าม 
สำาคัำญ่มากต์่อองคำ์คำว่ามรืู้ท่ี่�เก่�ย่ว่กับสภาพแว่ดล้อมและ
กรืะบว่นการืที่างธรืรืมชาต์ิขึ้องคำาสต์์ ที่ั�งน่� การืศึกษาที่่�เป็ีน
รืะบบจะที่ำาใหเ้รืาได้ข้ึ้อมลูเชงิลกึขึ้องโคำรืงสรืา้งและลกัษณ์ะ
ขึ้องคำาสต์์ทัี่�งบนดินและท่ี่�อยู่่ใต้์ดิน ดังนั�น ในการืปีกปี้อง
พื�นท่ี่�คำาสต์์และถ้ำำ�าจะต้์องอยู่่บนพื�นฐานขึ้องการืศึกษาที่าง 
วิ่ที่ย่าศาสต์รื์ก่อนที่่�จะเข้ึ้าไปีใช้ปีรืะโย่ชน์ ที่ั�งน่�เพื�อให้แน่ใจ 
ว่่าเรืาจะม่มาต์รืการืที่่�ดพ่อในการืปีกปี้อง คำุม้คำรือง รืว่มที่ั�ง 
การืปี้องกันมลพิษ เพรืาะพื�นท่ี่�คำาสต์์อาจจะถ้ำูกปีนเปี้�อน 
จากสารืพิษในนำ�าได้ง่าย่เนื�องจากม่โพรืงและโถ้ำงถ้ำำ�าต่์างๆ 
มากมาย่ซึ่่อนอยู่ใ่ต์้ผู้ิว่ดิน

ก�รศึกษ�วชิี�ถ้ำำ��วิที่ย� (Speleology): เปีน็การืศกึษา 
และสำารืว่จถ้ำำ�าที่างว่ิที่ย่าศาสต์รื์ โดย่จะม่การืสำารืว่จภาย่ใน
ถ้ำำ�า การืต์รืว่จว่ัดขึ้นาด และการืบันที่ึกสิ�งต่์างๆ เช่น การืที่ำา 
ผู้ังถ้ำำ�า การืจัดที่ำารืาย่การืขึ้้อมูล และการืบันที่ึกเปี็นเอกสารื 
รืว่มทัี่�งการืว่ิเคำรืาะห์ว่ิจัย่ที่างว่ิที่ย่าศาสต์รื์ที่่�เก่�ย่ว่ขึ้้อง 
เพื�อใช้ในการืพัฒนาองคำ์คำว่ามรืู้เรืื�องถ้ำำ�าให้มากย่ิ�งข่ึ้�น  
โดย่เฉพาะด้านธรืณ์่ว่ิที่ย่า ธรืณ์่สัณ์ฐาน และโบรืาณ์คำด่ 
ที่่�โดดเด่น การืปีรืะเมินคำว่ามเส่ย่หาย่ หรืือคำว่ามเปีรืาะบาง
ขึ้องถ้ำำ�าและคำาสต์์ รืว่มที่ั�งสภาพแว่ดล้อมและถ้ำิ�นอาศัย่ขึ้อง 
สิ�งมช่วี่ติ์ท่ี่�มเ่อกลกัษณ์์เฉพาะถ้ำิ�น สำาหรัืบถ้ำำ�าเพื�อการืที่อ่งเท่ี่�ย่ว่ 
ที่่�เปีิดให้ปีรืะชาชนที่ั�ว่ไปีเข้ึ้าชม (Show Caves) คำว่รืม่การื
จัดการืที่่�เน้นการืใช้ปีรืะโย่ชน์อย่่างย่ั�งย่ืนด้ว่ย่ ซึ่่�งนับว่่าเปี็น
สิ�งที่่�ท้ี่าที่าย่มาก แม้ว่่าผู้ลกรืะที่บที่างกาย่ภาพโดย่ต์รืงขึ้อง
โคำรืงสร้ืางพื�นฐานท่ี่�พัฒนาในถ้ำำ�าเพื�อการืที่่องเท่ี่�ย่ว่ท่ี่�ม่ต์่อ
สิ�งแว่ดล้อมในถ้ำำ�า (เช่น การืสรื้างที่างเดินในถ้ำำ�า ว่ัสดุท่ี่�ใช้
ก่อสรื้าง และรืะบบการืให้แสงสว่่าง) จะสามารืถ้ำปีรืะเมินได้
คำอ่นข้ึ้างงา่ย่ แต่์การืปีรืะเมินผู้ลกรืะที่บที่างอ้อมจากธุรืกจิการื
ที่่องเที่่�ย่ว่ (Indirect Impacts Of Tourism) นั�นเปี็นงาน 
ท่ี่�ปีรืะเมินได้ย่าก ดังนั�น เพื�อขึ้ย่าย่ขึ้อบเขึ้ต์ภารืกิจน่� การื 
ติ์ดต์ามต์รืว่จสอบในรืะย่ะย่าว่และการืว่เิคำรืาะห์พารืามเิต์อรื์ 
ด้านสิ�งแว่ดล้อมที่ั�งหลาย่ (Environmental Parameters)  
ที่่�ส่งผู้ลกรืะที่บต์่อถ้ำำ�าจ่งม่คำว่ามสำาคัำญ่จำาเปี็น

ก�รศกึษ�ค�สต์์วิที่ย� (Karst Science): ว่ตั์ถุ้ำปีรืะสงคำ์ 
หลักขึ้องการืศึกษาคำาสต์์ว่ิที่ย่า คืำอ การืสรื้างองคำ์คำว่ามรืู ้
พื�นฐานที่างว่ิที่ย่าศาสต์ร์ืเพื�อการือนุรืักษ์ชั�นหินอุ้มนำ�า 
หรือืชั�นนำ�าบาดาล แหล่งที่รัืพย่ากรืนำ�าและถ้ำำ�าที่ั�งหลาย่ การืลด 
คำว่ามเส่�ย่งด้านสิ�งแว่ดล้อมผู้า่นรืะบบการืติ์ดต์ามต์รืว่จสอบ  
และการืเผู้ย่แพรืค่ำว่ามรืูเ้ก่�ย่ว่กบัคำาสต์์ต่์อสาธารืณ์ชนทัี่�ว่ไปี

 จัะปกป้องคุ�มื่ครองถำ�าและคาสต์ 
ให�ดำารงคงอย่้อย่างยั�งยืน 
ได�อย่างไร

ธรรมิชี�ติ์ท่ี่�เปร�ะบ�งข้องค�สต์์: คำาสต์์เป็ีนภูมิปีรืะเที่ศ
ที่่�เปีรืาะบาง (Vulnerable Landscape) เนื�องจากมักจะม่
ชั�นดินบางๆ ปีกคำลุมเหนือชั�นแนว่หิน (Soil over Rocky 
Landscape) ท่ี่�ม่หลุมยุ่บและรือย่แต์กมากมาย่ และมัก 
ม่โพรืงและถ้ำำ�าขึ้นาดต์่างๆ ท่ี่�เชื�อมโย่งกันเป็ีนเคำรืือขึ้่าย่ 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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คำลา้ย่รืะบบท่ี่อนำ�าใต์ดิ้นที่่�ซึ่บัซ้ึ่อน จง่ที่ำาใหน้ำ�าฝนและนำ�าผิู้ว่ดิน 
สามารืถ้ำแที่รืกซึ่่มไหลลงสู่ใต้์ดินอย่่างรืว่ดเร็ืว่ อย่่างไรื
ก็ต์าม การืรืะบาย่นำ�าใต์้ดินอย่่างรืว่ดเรื็ว่น่�อาจที่ำาให้เกิด 
การืแพร่ืกรืะจาย่ขึ้องสารืปีนเป้ี�อนในทิี่ศที่างต่์างๆ ท่ี่�ย่าว่ไกล  
รืว่มถึ้ำงการืกักเก็บสารืมลพิษอันต์รืาย่ในรืะย่ะย่าว่ท่ี่�อาจส่ง
ผู้ลกรืะที่บเชิงลบต่์อถ้ำำ�าและคำว่ามหลากหลาย่ที่างชีว่ภาพ
ใต์ดิ้นและอาจที่ำาใหแ้หล่งนำ�าจากคำาสต์์ไมส่ามารืถ้ำใชดื้�มกิน
ได้อย่่างปีลอดภัย่อ่กต์่อไปี

คำาสต์์คำรือบคำลุมพื�นที่่�ปีรืะมาณ์รือ้ย่ละ 20 ขึ้องพื�นผิู้ว่โลก 
และเป็ีนแหล่งนำ�าดื�มสำาคัำญ่สำาหรัืบปีรืะชากรืโลกปีรืะมาณ์ 
รือ้ย่ละ 10 ในที่อ้งถิ้ำ�นที่่�มป่ีรืะชากรืน้อย่ คำาสต์์ย่งัคำงสะอาด
และไม่เส่ย่หาย่จากการืกรืะที่ำาขึ้องมนุษย่์

ในพื�นท่ี่�ภมิูปีรืะเที่ศแบบคำาสต์โ์ดย่เฉพาะบรืเิว่ณ์ที่่�รืาบ
หุบเขึ้าหลุมยุ่บ (Polje) จะเปี็นพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่สภาพดินและนำ�าที่่�
อดุมสมบรูืณ์์ท่ี่�ที่ำาใหม้ช่าว่บา้นมาตั์�งถ้ำิ�นฐานเพื�อที่ำามาหากิน
และอยู่่อาศัย่มาตั์�งแต์่โบรืาณ์กาล และปัีจจุบันเรืิ�มม่การื
ปีรืับปีรืุงและพัฒนาพื�นที่่�เพื�อใช้ปีรืะโย่ชน์ในรืูปีแบบต์่างๆ 
เช่น การืก่อสรื้างอาคำารื การืที่ำาเกษต์รืกรืรืม อุต์สาหกรืรืม 
การืขึ้นส่ง การืที่่องเท่ี่�ย่ว่ และกิจกรืรืมอื�นๆ จ่งเป็ีนผู้ลให้
คำว่ามสมดุลที่างธรืรืมชาต์ิและสิ�งแว่ดล้อมขึ้องคำาสต์์และ
ถ้ำำ�าถู้ำกรืบกว่น นำ�าได้รัืบสิ�งสกปีรืกและมลพิษเพิ�มมากขึ้่�น 
คำว่ามหลากหลาย่ที่างชีว่ภาพได้รืับผู้ลกรืะที่บ และมรืดก
ที่างธรืณ์่ว่ิที่ย่าถู้ำกที่ำาลาย่

ธารน้ำาใต้ดิน
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ถ้ำำ��และค�สต์์ต์�องไดี�รับก�รปกป้องคุ�มิครอง: ถ้ำำ�าม่
คำว่ามสมัพนัธก์บัลกัษณ์ะที่างอทุี่กว่ทิี่ย่าและธรืณ่์สณั์ฐานขึ้อง
คำาสต์์อย่า่งใกลช้ดิ และเนื�องจากถ้ำำ�ามส่ภาพสิ�งแว่ดล้อมและ 
รืะบบนิเว่ศท่ี่�มคุ่ำณ์ลักษณ์ะพเิศษเฉพาะต์วั่ (เชน่ คำว่ามมืดสนทิี่ 
ม่คำว่ามชื�นและอุณ์หภูมิคำ่อนขึ้้างคำงท่ี่� ซ่ึ่�งจะที่ำาให้สัต์ว่์ที่่� 
อาศัย่อยู่่ในถ้ำำ�าม่ลักษณ์ะที่างกาย่ภาพท่ี่�พิเศษเพื�อปีรืับตั์ว่ 
ให้อยู่่ในถ้ำำ�าได้ และถ้ำำ�ามักม่ปีรืะติ์มากรืรืมถ้ำำ�าที่่�สว่ย่งามและ 
ดูแปีลกต์า) แต์่ถ้ำำ�าก็ม่คำว่ามเปีรืาะบางและม่คำว่ามอ่อนไหว่
อย่่างย่ิ�งต่์ออิที่ธิพลภาย่นอก เช่น การืเข้ึ้ามาเยื่อนจากผูู้้คำน 
และการืใชป้ีรืะโย่ชนท่์ี่�หลากหลาย่ โดย่เฉพาะจากการืเขึ้า้มา
ท่ี่องเท่ี่�ย่ว่ในถ้ำำ�าต่์างๆ ที่ำาให้ถ้ำำ�าบางแห่งเกิดคำว่ามเส่ย่หาย่
อย่า่งถ้ำาว่รื และจะใชเ้ว่ลานานมากในการืซึ่อ่มแซึ่มฟ้ื้�นฟูื้ตั์ว่เอง  
จากสถ้ำานการืณ์์และปัีญ่หาต่์างๆ เหลา่น่� จง่จำาเปีน็ท่ี่�ถ้ำำ�าและ
คำาสต์์จะต์อ้งได้รืบัการืปีกปีอ้งคุ้ำมคำรืองอย่า่งเขึ้ม้งว่ดจรืงิจงั 
(Strict Protection)

ก�รควบคุมิก�รที่่องเที่่�ยวในถ้ำำ�� (Cave Tourism): 
อย่่างไรืก็ต์าม เมื�อไม่นานมาน่�เองท่ี่�ผูู้้คำนได้ต์รืะหนักถึ้ำง
คำว่ามจริืงท่ี่�ว่่าถ้ำำ�าเปี็นส่ว่นสำาคัำญ่ขึ้องมรืดกที่างธรืรืมชาต์ิ 
(Natural Heritage) อ่กด้ว่ย่ และเห็นคำว่ามจำาเปี็นที่่�ว่่าการื 
เย่่�ย่มชมถ้ำำ�าจะต้์องม่การืจัดรืะเบ่ย่บ คำว่บคุำม และจัดการื 
ใช้ปีรืะโย่ชน์จากถ้ำำ�าในลักษณ์ะท่ี่�เป็ีนมติ์รืต่์อถ้ำำ�า การืสำารืว่จถ้ำำ�า  
การืจัดที่ัว่ร์ื และการืคุ้ำมคำรืองป้ีองกัน จะต์้องดำาเนินการื 
โดย่องค์ำกรืและสถ้ำาบันท่ี่�รัืบผู้ิดชอบเก่�ย่ว่กับถ้ำำ�าโดย่เฉพาะ  
ในส่ว่นขึ้องผูู้้เย่่�ย่มชมจะต้์องได้รัืบการืศึกษาเก่�ย่ว่กับคำว่าม 
สำาคัำญ่และคำว่ามเปีรืาะบางขึ้องถ้ำำ�า เพื�อหล่กเล่�ย่งการืกรืะที่ำา 
และพฤติ์กรืรืมภาย่ในถ้ำำ�าท่ี่�ก่อใหเ้กิดคำว่ามเสย่่หาย่ถ้ำาว่รืและ 
ไม่สามารืถ้ำแก้ไขึ้ได้ (Irreparable Damage)

Skalarjevo brezno, Slovenia; Photographer: P. Gedei

การืที่อ่งเท่ี่�ย่ว่ในถ้ำำ�า (Cave Tourism) กำาลังกลาย่เปีน็ 
สว่่นสำาคำญั่ขึ้องอตุ์สาหกรืรืมการืท่ี่องเท่ี่�ย่ว่ โดย่ม่สองปีรืะเด็น 
หลักท่ี่�ต์้องให้คำว่ามสนใจและคำำานึงถ้ำึงเป็ีนพิเศษในการื 
พัฒนาถ้ำำ�าเพื�อการืที่่องเท่ี่�ย่ว่ ได้แก่ การือนุรืักษ์ธรืรืมชาต์ิ  
และการือนุรืักษ์กรืะบว่นการืที่างธรืรืมชาติ์ในถ้ำำ�า ที่ั�งน่� การื 
เปีล่�ย่นแปีลงสภาพแว่ดล้อมในถ้ำำ�า ไม่ว่่าจะเกิดข่ึ้�นจากการื
กำาหนดเส้นที่างท่ี่องเท่ี่�ย่ว่ การืคำว่บคุำมที่างเขึ้า้ การืจัดรืะบบ
แสงสว่า่ง การืคำว่บคุำมอุณ์หภมูแิละกา๊ซึ่คำาร์ืบอนไดออกไซึ่ด์  
การืลดการืสะสมขึ้องฝุ�นและเขึ้ม่า การืดูแลรัืกษาปีรืะติ์มากรืรืมถ้ำำ�า 
(Speleothems) ฯลฯ จำาเปี็นต้์องปีฏิิบัต์ิต์ามกฎหมาย่ 
ขึ้องแต่์ละปีรืะเที่ศ และต์ามแนว่ที่างขึ้องสหพันธ์ถ้ำำ�าว่ิที่ย่า 
นานาชาต์ิ (International Union of Speleology — UIS) 
และสมาคำมถ้ำำ�าเพื�อการืที่่องเที่่�ย่ว่นานาชาต์ิ (International 
Show Caves Association — ISCA) เพรืาะหากบรืิหารื
จัดการืได้ไม่ด่หรืือไม่เหมาะสมอาจส่งผู้ลกรืะที่บและเกิด
คำว่ามเส่ย่หาย่ต่์อถ้ำำ�าได้
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โดย่สรุืปี ถ้ำำ�าและพื�นท่ี่�คำาสต์์ทัี่�ว่โลกม่คำุณ์ปีรืะโย่ชน์ 
อย่่างย่ิ�งต์่อมว่ลมนุษย่ชาต์ิ แต์่ปัีจจุบันม่แนว่โน้มได้รืับ 
คำว่ามเสย่่หาย่และถ้ำกูที่ำาลาย่ เพรืาะคำนจำานว่นมากไมเ่ขึ้า้ใจ 
ธรืรืมชาต์แิละคุำณ์ค่ำาอย่า่งเพ่ย่งพอ ดังนั�น สหพันธ์ถ้ำำ�าว่ทิี่ย่า 
รืะหว่า่งปีรืะเที่ศ (UIS — International Union of Speleology) 
จง่กำาหนดให้ พ.ศ. 2564 เป็ีนปีีสากลแห่งถ้ำำ�าและคำาสต์์  
(IYCK 2021) โดย่มเ่ป้ีาหมาย่การืจัดกิจกรืรืมที่่�หลากหลาย่และ 
เผู้ย่แพรืผู่้ลงานใหแ้พรืห่ลาย่ไปีทัี่�ว่โลกท่ี่�มุง่เนน้ 3 หัว่ขึ้อ้หลัก 
ในการืบรืหิารืจดัการืถ้ำำ�าและคำาสต์์อย่า่งเหมาะสม เพื�อใหด้ำารืง
คำงอยู่อ่ย่า่งย่ั�งย่นืย่าว่นาน ได้แก่ การืสำารืว่จ (Exploration)  
การืสรื้างคำว่ามเขึ้้าใจ (Understand) และการืคุ้ำมคำรือง 
(Protection) ดังได้กล่าว่มาขึ้้างต์้น

แหล่งข�อม้ื่ลและภาพประกอบการเร่ยบเร่ยง

www.iyck2021.org International Year of Caves and Karst
https://iyck2021.org/wp-content/uploads/2020/01/IYCK-

Leaflet-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
พัลลภ กฤต์ย่านวั่ช (2564). ถ้ำำ��วิที่ย� (Speleology) : ศ�สต์รว่์�ดี�วยก�ร 

สำ�รวจและศึกษ�ระบบนิเวศถ้ำำ��. 
พัลลภ กฤต์ย่านว่ัช (2564). ศัพื้ที่�นุกรมิถ้ำำ��วิที่ย� (Glossary of 

Speleology). 
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กาลานุกรมถ้ำาและคาสต์ในประเทศไทย  
(Chronological Surveys and Developments  
of Caves and Karst in Thailand)

นายพััลลภ กฤตยานวััช 
พัลโท บุุญรอด ศรีสมบัุติ

ถ้ำำ��และค�สต์์เป็็นธรณีีสัณีฐ�นทีี่�เกิิดข้ึ้�นต์�มธรรมช�ติ์โดยใช้เวล�น�นนับแสนหรือ 
ล้�นปี็ เป็็นแหล่งก่ิอเกิิดที่รัพย�กิรทีี่�หล�กิหล�ย เช่น แหล่งนำ�� แหล่งเศรษฐกิิจ แหล่ง 
โบร�ณีคดี แหล่งท่ี่องเที่ี�ยวนันที่น�กิ�ร และแหล่งฝึึกิฝึนป็ฏิิบัติ์ธรรมที่�งศ�สน�และ 
จิต์วิญญ�ณีทีี่�มีกิ�รใช้ป็ระโยชน์ม�อย่�งย�วน�น ปั็จจุบันพบว่� ถ้ำำ��ในป็ระเที่ศไที่ย 
มีจำ�นวนม�กิม�ยกิระจ�ยไป็ทัี่�วป็ระเที่ศ เฉพ�ะทีี่�มีกิ�รจัดที่ำ�เป็็นฐ�นข้ึ้อมูลแล้วกิว่�  
6,000 ถ้ำำ�� และค�ดว่�จะมีจำ�นวนถ้ำำ��ทีี่�ยังต์กิสำ�รวจอยู่อีกิม�กิ

ถ้ำำ��นัับว่่�เป็็นัทรััพย�กรัธรัณีีที�เป็็นัขุุมทรััพย์และเป็็นั
มรัดกท�งธรัรัมช�ติิที�สำำ�คััญขุองช�ติิ จััดเป็็นัแหล่งเรัียนัรั้�  
ไม่ว่่�จัะในัมิติิขุองเศรัษฐศ�สำติรั์ ธรัณีีวิ่ทย� อุทกว่ิทย� 
ชวี่วิ่ทย� ว่นัศ�สำติรั ์นัเิว่ศว่ทิย� ศ�สำนั� ศิลป็ะ ป็รัะว่ติัิศ�สำติร์ั 
โบรั�ณีคัดี หรัือแหล่งท่องเที�ยว่ มีคุัณีป็รัะโยชนั์ด��นัติ่�ง ๆ   
อย่�งมห�ศ�ล ด�ว่ยเหตุินีั� แทบทุกป็รัะเทศในัโลกรัว่มทั�ง
ป็รัะเทศไทย จึังให�คัว่�มสำำ�คััญกับถ้ำำ�� โดยก�รัให�คัว่�ม
คุั�มคัรัองถ้ำำ��และคั�สำต์ิ ป็อ้งกันัคัว่�มเสำยีห�ยจั�กป็ญัห�ติ�่ง ๆ   
ด�ว่ยก�รับรัิห�รัจััดก�รัที�เหม�ะสำม และก�รัออกกฎหม�ย
และรัะเบียบขุ�อบังคัับม�คัว่บคุัมด้แล

บทคัว่�มนีั�มุ่งสำำ�รัว่จัและบันัทึกป็รัะวั่ติิพัฒนั�ก�รั 
เกี�ยว่กับก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��และคั�สำต์ิ (Exploration) ก�รัศึกษ� 
เรัยีนัรั้� (Study and Understanding) และก�รัพทัิกษคุ์ั�มคัรัอง  
(Protection) ถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยตัิ�งแติอ่ดีติก�ลจันัถึ้ำงปั็จัจุับันั  
เพ่�อป็รัะโยชนั์ในัก�รัศึกษ� ก�รัคั�นัคัว่��อ��งอิง และติ่อยอด 
ก�รัพฒันั�ที�เหม�ะสำมยิ�งขุึ�นัในัอนั�คัติ โดยจัดัแบง่ออกเป็็นั  
3 หมว่ด ได�แก่ 1) ก�ล�นุักรัมหนัังสำอ่ เอกสำ�รั และแหล่ง
ขุ�อมล้สำำ�คััญเกี�ยว่กับก�รัศกึษ�และวิ่จัยัถ้ำำ��ไทย 2) ก�ล�นักุรัม 
ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ที�สำำ�คััญขุองช�ว่ไทยและช�ว่ติ่�งช�ติิ และ  
3) ก�ล�นัุกรัมเหตุิก�รัณี์สำำ�คััญเกี�ยว่กับถ้ำำ��ไทย โดย 
ผู้้�เขุียนัคััดสำรัรัม�เพียงบ�งสำ่ว่นัที�เห็นัว่่�น่ั�สำนัใจัเป็็นัพิเศษ  
ดังติ่อไป็นัี�
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1	
หนัังสืือ	เอกสืาร	และแหล่งข้้อมููลสํืาคััญ 
เก่�ยวกับการศึึกษาและวิจััยถํ้ําไทย

 > พ.ศึ.		2512,	2525,	2542,	2561	-	2565

กรัมทรััพย�กรัธรัณีีได�จััดพิมพ์แผู้นัที�ธรัณีวี่ิทย�ป็รัะเทศไทยม�ติรั�สำ่ว่นั 1:1,000,000 คัรัั�งแรักในัปี็ พ.ศ. 2512  
คัรัั�งที� 2 ในัป็ี พ.ศ. 2525 คัรัั�งที� 3 ในัปี็ พ.ศ. 2542 โดยจััดพิมพ์เป็็นัแผู้นัที�กรัะด�ษขุนั�ด A0 เหม�ะสำำ�หรัับใช�ติิดผู้นััง  
นัับเป็็นัจุัดเรัิ�มติ�นัในัก�รัศึกษ�สำภ�พธรัณีวี่ิทย�ขุองป็รัะเทศในัภ�พกว่��ง รัว่มทั�งภ้มิป็รัะเทศเขุ�หินัป็้นัและหินัทรั�ย ที�เป็็นั 
แหล่งกำ�เนัดิขุองถ้ำำ�� ในัปี็ พ.ศ. 2561 ได�ยกรั�่งแผู้นัที�ม�ติรั�สำว่่นันีั�ขึุ�นัใหม่ ขุณีะนีั�กำ�ลงัอย้ร่ัะหว่่�งติรัว่จัสำอบป็รับัป็รังุขุ�อมล้ 
ให�ทันัสำมัย กำ�หนัดให�แล�ว่เสำรั็จัในัป็ี พ.ศ. 2565

 > พ.ศึ.	2528

 มีก�รัจััดทำ�เอกสำ�รัรั�ยง�นั “คู่่�มืือการพััฒนาแหล่�ง 
ท่�องเท่่�ยวประเภท่ถ้ำำ�า” (231 หนั��) เป็็นัคัรัั�งแรักในัป็รัะเทศไทย  
โดยอ�จั�รัย์เดช� บุญคัำ�� ภ�คัว่ิช�ภ้มิสำถ้ำ�ปั็ติยกรัรัม  
คัณีะสำถ้ำ�ปั็ติยกรัรัมศ�สำติรั์ จัุฬ�ลงกรัณี์มห�ว่ิทย�ลัย เป็็นั
เอกสำ�รัที�ให�คัว่�มรั้�ทั�ว่ไป็เกี�ยว่กับถ้ำำ��และก�รัว่�งผู้งับรัเิว่ณีถ้ำำ�� 
เพ่�อก�รัท่องเที�ยว่เล่มแรักขุองไทย ในัรั�ยง�นันีั�มภี�คัผู้นัว่ก 
ที�รัะบรุั�ยก�รัขุ�อมล้ถ้ำำ��เพ่�อก�รัทอ่งเที�ยว่ทั�ว่ป็รัะเทศ จัำ�นัว่นั  
127 ถ้ำำ��

 > พ.ศึ.	2531

สำำ�นัักง�นัเสำรัมิสำรั��งเอกลกัษณ์ีขุองช�ติิ สำำ�นัักเลขุ�ธกิ�รั
นั�ยกรัฐัมนัติรั ีจัดัพิมพห์นัังสำอ่ “ศิลิ่ปะถ้ำำ�าในประเท่ศิไท่ย” 
(117 หนั��) เขีุยนัโดยศ�สำติรั�จั�รัย์พิเศษพิสิำฐ เจัรัิญว่งศ์ 
รัะบุแหลง่ที�ตัิ�งศลิป็ะถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยกว่�่ 100 แหลง่
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 > พ.ศึ.	2534

นั�ยสำมช�ย พุ่มสำะอ�ด และนั�ยคัรัรัชิติ ว่ัฒนัเสำถี้ำยรั  
ได�เรีัยบเรีัยงและจััดพิมพ์หนัังส่ำอ “วนอุท่ยานถ้ำำ�าไท่ย” โดยรัว่บรัว่ม 
และบรัรัย�ยแหล่งท่องเที�ยว่ป็รัะเภทถ้ำำ��ในัอุทย�นัแห่งช�ติิ
และว่นัอุทย�นัหล�ยแห่งทุกภ้มิภ�คัขุองไทย

 > พ.ศึ.	2538	-	2550

จัอห์นั ดังคัลีย์ (John Dunkley) นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่
ออสำเติรัเลีย ได�รัว่บรัว่มรั�ยชื�อถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยเอ�ไว่� 
2,045 ถ้ำำ�� โดยพิมพ์เผู้ยแพรั่ในัหนัังส่ำอ “The Caves 
of Thailand” คั.ศ. 1995 (124 หนั��) จััดพิมพ์โดย 
Speleological Research Council เม่องซิิดนัีย์ ติ่อม�  
ได�มีก�รัป็รัับป็รัุงในั คั.ศ. 1997 เพิ�มจัำ�นัว่นัถ้ำำ��เป็็นั  
2,283 แห่ง นัับเป็็นัหนัังสำ่ออ��งอิงเกี�ยว่กับถ้ำำ��ที�สำำ�คััญ
เล่มแรัก ๆ ที�เป็็นัป็รัะโยชนั์อย่�งยิ�งสำำ�หรัับนัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ�� 
ในัป็รัะเทศไทยในัรัะยะติ่อม�

 > พ.ศึ.	2541	-	2543

สำำ�นัักง�นักองทุนัสำนัับสำนัุนัก�รัว่ิจััย (สำกว่.) ได�จััดทำ�  
“รายงานการสำำารวจแล่ะการจัดท่ำาระบบฐานข้้อมื่ล่ 
เก่�ยวกับถ้ำำ�า จังหวัดแมื�ฮ่�องสำอน” โดย ผู้ศ.สำิทธิพงศ์  
ดิลกว่ณีิช และคัณีะ (พ.ศ. 2541 - 2543) ซิึ�งได�ทำ�ก�รั 
สำำ�รัว่จัถ้ำำ��เป็็นัจัำ�นัว่นั 12 ถ้ำำ�� เพ่�อเป็็นัจัุดเรัิ�มติ�นัขุองก�รั 
คั�นัคัว่��ว่ิธีก�รัจััดก�รัที�มีม�แล�ว่ในัติ่�งป็รัะเทศ แล�ว่นัำ�ม� 
ป็รัะยุกติ์แนัว่คัิดให�สำอดคัล�องกับสำถ้ำ�นัก�รัณี์ขุอง 
ป็รัะเทศไทย โดยเฉพ�ะก�รัป็รัะเมินัคัุณีคั่�ขุองถ้ำำ��เพ่�อ 
ทำ�ก�รัจััดป็รัะเภทขุองถ้ำำ��

 > พ.ศึ.	2542

มกี�รัจัดัพมิพ์เอกสำ�รัว่ชิ�ก�รัเรัื�อง “ท่รัพัยากรถ้ำำ�า” เพ่�อ
ใช�ป็รัะกอบก�รัป็รัะชุมวิ่ช�ก�รั “โคู่รงการการสำำารวจแล่ะ
การจัดท่ำาระบบฐานข้้อมืล่่เก่�ยวกบัถ้ำำ�าจังหวัดแมื�ฮ่�องสำอน 
แล่ะจังหวัดกาญจนบุรี” จััดขุึ�นัเม่�อว่ันัที� 4 - 5 สำิงห�คัม  
พ.ศ. 2542 ณี โรังแรัมรัอยัล ซิติิี� กรัุงเทพฯ สำนัับสำนัุนัโดย 
สำำ�นัักง�นักองทุนัสำนัับสำนุันัก�รัวิ่จััย (สำกว่.) เอกสำ�รันีั�ป็รัะกอบด�ว่ย  
บทคัว่�มวิ่ช�ก�รัที�ให�คัว่�มร้ั�พ่�นัฐ�นัเกี�ยว่กับถ้ำำ��และคั�สำต์ิ 
หล�ยเรัื�อง เช่นั ว่ิว่ัฒนั�ก�รัขุองถ้ำำ�� (โดยพัฒนัธรั โทไว่ยะ) 
ป็รัะติิม�กรัรัมธรัรัมช�ติิใติ�พิภพ (โดยไพศ�ล ศรีัพิเศษ)  
และ The Future of Caves and Karst in Thailand (โดย 
Dean Smart) เป็็นัติ�นั นัับว่�่เป็็นัเอกสำ�รันัำ�เสำนัอก�รัศกึษ�
ถ้ำำ��อย�่งเป็็นัรัะบบ จั�กมมุมองสำหว่ทิย�ก�รั โดยนัักว่ชิ�ก�รั
ช�ว่ไทยเป็็นัคัรัั�งแรักขุองป็รัะเทศไทย

 > พ.ศึ.	2544	-	2549

โคัรังก�รัโบรั�ณีคัดีบนัพ่�นัที�สำ้งในัอำ�เภอป็�งมะผู้�� 
จังัหว่ดัแมฮ่่อ่งสำอนั รัะยะที� 1 - 2 โดย ผู้ศ. ดรั.รัศัม ีชท้รังเดช  
และคัณีะ ได�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��และแหล่งโบรั�ณีคัดีในัภ้มิป็รัะเทศ 
คั�สำต์ิ โดยทำ�ก�รับันัทึกขุ�อม้ล ทำ�แผู้นัผัู้งถ้ำำ�� และขุ�อม้ล 
สำ�รัสำนัเทศท�งภ้มิศ�สำติรั์ เพ่�อศึกษ�ก�รัป็รัับติัว่ขุอง 
คันัโบรั�ณี และก�รัเป็ลี�ยนัแป็ลงขุองสำิ�งแว่ดล�อมโบรั�ณี ได� 
ขุุดคั�นับรัิเว่ณีเพิงผู้�ถ้ำำ��ลอด พบรั่องรัอยก�รัอย้่อ�ศัยขุอง 
คันัโบรั�ณีที�มีอ�ยตัุิ�งแต่ิ 32,000 ป็มี�แล�ว่ และพบกรัะด้ก 
ผู้้�หญิงยุคัก่อนัป็รัะว่ัติิศ�สำติร์ัอ�ยุป็รัะม�ณี 13,640 ป็ ี 
ทำ�ให�ทรั�บว่�่ ถ้ำำ��นัี�ถ้้ำกใช�อ�ศยัเป็น็ัที�พกัพงิขุองคันัโบรั�ณีเม่�อ 
หล�ยหม่�นัป็ีม�แล�ว่จันัถ้ำึงปั็จัจัุบันั และก�รัขุุดคั�นัที�บรัิเว่ณี 
เพงิผู้�บ��นัไรั ่ซึิ�งเป็็นัแหล่งโบรั�ณีคัดีอ�ย ุ10,200 ปี็ม�แล�ว่  
พบโคัรังกรัะด้กผู้้�ช�ยอ�ยุ 9,820 ปี็ และได�จััดพิมพ ์
ผู้ลง�นัว่จิัยั ชื�อ “โบราณคู่ดบ่นพัื�นท่่�สำง่ในอำาเภอปางมืะผ้า้  
จังหวัดแมื�ฮ่�องสำอน” เป็็นัผู้ลง�นัก�รัคั�นัคัว่��ว่ิจััยเกี�ยว่กับ
ถ้ำำ��ท�งโบรั�ณีคัดีอย่�งเป็็นัรัะบบ มีป็รัะโยชนั์สำำ�หรัับก�รั
ว่�งแผู้นัเชิงนัโยบ�ย โดยได�รับัก�รัสำนัับสำนันุัจั�กสำำ�นัักง�นั
กองทุนัสำนัับสำนัุนัก�รัว่ิจััย (สำกว่.)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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 > พ.ศึ.	2548,	2553,	และ	2556

กรัมทรััพย�กรัธรัณีีเรัิ�มจััดพิมพ์แผู้นัที�ธรัณีีว่ิทย� 
ม�ติรั�สำ่ว่นั 1:1,000,000 ในัรั้ป็แบบสำมุดแผู้นัที�  
(109 หนั��) เป็็นัคัรัั�งแรักในัป็ี 2548 ติ่อม�ในัป็ี 2553  
ได�จััดพิมพ์สำมุดแผู้นัที�ธรัณีีว่ิทย�ป็รัะเทศไทยม�ติรั�สำ่ว่นั 
1:1,000,000 (68 หนั��) โดยมีเนั่�อห�คัว่�มรั้�พ่�นัฐ�นั
ท�งธรัณีีว่ิทย�ด�ว่ย โดยเนั�นัให�สำ�ม�รัถ้ำใช�ง�นัได�สำะดว่ก 
ง่�ยต่ิอก�รัพกพ�ศึกษ�และจััดเก็บ ติ่อม�ในัป็ี 2556 
ได�จััดพิมพ์สำมุดแผู้นัที�ธรัณีีวิ่ทย� ฉบับพกพ� ม�ติรั�สำ่ว่นั 
1:1,000,000 (62 หนั��) ขุึ�นัม�อีกฉบับหนัึ�ง

 > พ.ศึ.	2549

• มกี�รัพมิพห์นัังสำอ่ชื�อว่�่ “ถ้ำำ�าถิ้ำ�นเหนือ” เขุยีนัโดยพนิัด�  
สำิทธิสำุนัทรั, ไซิมอนั ก�รั์ดเนัอรั์ และดีนั สำม�รั์ท  
(392 หนั��) เป็็นัหนัังสำอ่ที�ดมี�กที�สำดุเลม่หนึั�ง โดย 
ได�รัว่มมิติิอันัหล�กหล�ยที�เกี�ยว่กับถ้ำำ��ในัถิ้ำ�นัเหนัอ่ไว่� 
เป็็นัคัรัั�งแรัก มีสำ�รัะว่่�ด�ว่ยเรัื�องท�งธรัณีีว่ิทย�  
สำิ�งแว่ดล�อม โบรั�ณีคัดี วั่ด และคัว่�มเชื�อขุองชมุชนั  
ก�รัใช�และก�รัอนุัรักัษ ์ก�รัสำำ�รัว่จัและก�รัถ้ำ�่ยภ�พ  
พรั�อมภ�พถ่้ำ�ยสำี�สีำกว่่� 900 ภ�พ ท��ยเล่มยังม ี
อภิธ�นัศัพท์วิ่ช�ก�รัถ้ำำ��ว่ิทย� (ไทย-อังกฤษ) ที�มี 
ป็รัะโยชนั์อีกด�ว่ย

• สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผู้นัทรัพัย�กรัธรัรัมช�ติิและ 
สำิ�งแว่ดล�อม กรัะทรัว่งทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและ 
สำิ�งแว่ดล�อม จััดพิมพ์เอกสำ�รั “รายงานโคู่รงการ 
จัดท่ำาแนวท่างการจัดการอนรุกัษ์์ พัฒันาแล่ะฟื้้�นฟื้่ 
คุู่ณภาพัสำิ�งแวดล่้อมืธรรมืชาติิ แล่ะสำิ�งแวดล่้อมื 
ศิิล่ปกรรมืประเภท่ถ้ำำ�าในพัื�นท่่�ลุ่�มืนำ�าท่ะเล่สำาบ 
สำงข้ล่า ในเข้ติจังหวัดพััท่ลุ่ง” โดยก�รัศึกษ�ว่ิจััย 
ขุองสำถ้ำ�บนััวิ่จัยัและให�คัำ�ป็รักึษ�แหง่มห�ว่ทิย�ลัย 
ธรัรัมศ�สำติรั์ มีคัว่�มหนั�รัว่ม 221 หนั�� รัะบุ
จัำ�นัว่นัถ้ำำ�� 47 แห่ง

 > พ.ศึ.	2554

กรัมอุทย�นัแห่งช�ติิ สำัติว์่ป็่� และพันัธุ์พ่ช (โดยสำ่ว่นั
นัันัทนั�ก�รัและสำ่�อคัว่�มหม�ย สำำ�นัักอุทย�นัแห่งช�ติิ)  
จััดพิมพ์หนัังสำ่อ “การจัดการถ้ำำ�า เพัื�อการท่�องเท่่�ยว
ในอุท่ยานแห�งชาติิ” (216 หนั��) เขุียนัโดยรััตินั� 
ลักขุณี�ว่รักุล แบ่งเนั่�อเรัื�องเป็็นั 7 บท ได�แก่ ถ้ำำ��และ
ภ้มิป็รัะเทศแบบคั�สำต์ิ ก�รัจััดก�รัพ่�นัที�ถ้ำำ�� ก�รัจััดป็รัะเภท
และแบง่เขุติก�รัใช�ป็รัะโยชนัถ์้ำำ�� ก�รัจัดัก�รัก�รัเที�ยว่ถ้ำำ�� ก�รั
พัฒนั�สำิ�งอำ�นัว่ยคัว่�มสำะดว่กในัถ้ำำ�� ก�รัสำ่�อคัว่�มหม�ยถ้ำำ�� 
และบทสำรุัป็ มีภ�คัผู้นัว่กว่่�ด�ว่ยคัำ�ศัพท์ที�เกี�ยว่ขุ�องกับถ้ำำ��
พรั�อมคัว่�มหม�ย จัำ�นัว่นั 75 คัำ� และรั�ยชื�อถ้ำำ��จัำ�นัว่นั 
141 ถ้ำำ��ในัเขุติอุทย�นัแหง่ช�ติ ิจัำ�นัว่นั 61 แห่ง ซิึ�งนัับว่�่ 
เป็็นัหนัังสำ่อที�มีรั�ยละเอียดแนัว่ท�งก�รับรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ��
ม�กที�สำุดเล่มแรักขุองไทย

 > พ.ศึ.	2555

กรัมทรัพัย�กรัธรัณีีได�จัดัทำ�หนัังสำอ่ “มืรดกท่างธรรมืชาติิ 
อันท่รงคุู่ณคู่�า แหล่�งธรณ่วิท่ยาข้องไท่ย” โดยคััดเล่อก 
แหล่งธรัณีีวิ่ทย�ที�มีคัว่�มโดดเด่นัเป็็นัเอกลักษณ์ี จัำ�นัว่นั  
20 แหล่งทั�ว่ป็รัะเทศ จััดทำ�เป็็นัหนัังสำ่อภ�พ (217 หนั��)  
เพ่�อเป็็นัเอกสำ�รัเผู้ยแพรัส่ำง่เสำรัมิก�รัทอ่งเที�ยว่เชงิธรัณีีว่ทิย�  
(Geo-tourism) โดยมีแหลง่ธรัณีีโดดเด่นัป็รัะเภทถ้ำำ�� 2 แหล่ง  
ได�แก่ ถ้ำำ��แก�ว่โกมล จัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั และถ้ำำ��เลเขุ�กอบ  
จัังหว่ัดติรััง

 > พ.ศึ.	2556	-	2559

โคัรังก�รัป็ฏิสิำมัพนััธร์ัะหว่�่งมนัษุย์ก่อนัป็รัะวั่ติศิ�สำติรั์
กับสำิ�งแว่ดล�อมบนัพ่�นัที�สำ้งในัอำ�เภอป็�งมะผู้�� จัังหว่ัด
แม่ฮ่่องสำอนั โดย รัศ. ดรั.รััศมี ชท้รังเดช และคัณีะ ได�รัับ
ก�รัสำนัับสำนันุัทุนัวิ่จัยัจั�กสำำ�นัักง�นักองทุนัสำนัับสำนุันัก�รัว่จิัยั 
(สำกว่.) ได�ทำ�ก�รัขุุดคั�นัแหลง่โบรั�ณีคัดวี่ฒันัธรัรัมโลงไม� จั�ก
ถ้ำำ��ผู้ีแมนัโลงลงรััก คั�นัพบสุำสำ�นัขุองคัรัอบคัรััว่ ติัว่แทนัคันั
จัำ�นัว่นัรั�อยกว่่�คันั สำิ�งขุองเคัรัื�องใช�คันัโบรั�ณี เช่นั รััก ผู้�� 
จั�กใยกัญชง เคัรัื�องจัักสำ�นั ฯลฯ ทำ�ให�เกิดองค์ัคัว่�มรั้�ใหม่ 
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เกี�ยว่กับโบรั�ณีคัดีว่ัฒนัธรัรัมโลงไม� ที�ป็ัจัจุับันัพบบริัเว่ณี 
แนัว่เท่อกเขุ�ติะว่ันัติกจั�กจัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั เชียงใหม ่ 
ถ้ำงึก�ญจันับุรั ีโดยมกี�รัจัดัพมิพห์นัังสำอ่ที�สำำ�คััญสำองเลม่คัอ่ 
“ปฏิิสัำมืพัันธ์ระหว�างมืนุษ์ย์ก�อนประวัติิศิาสำติร์กับสิำ�งแวดล้่อมื 
บนพัื�นท่่�สำง่ในอำาเภอปางมืะผ้า้ จังหวดัแมื�ฮ่�องสำอน” และ 
“วฒันธรรมืโล่งไม้ืไท่ยในบรบิท่อาเซีียน” ที�สำ�ม�รัถ้ำใช�เป็็นั 
แหลง่อ��งอิงศกึษ�เป็รีัยบเทียบสำำ�หรับัก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัถ้ำำ�� 
ท�งโบรั�ณีคัดี

 > พ.ศึ.	2559

• สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผู้นัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิ
และสำิ�งแว่ดล�อมได�ทำ�ก�รัศึกษ�และจััดทำ� “คู่่�มืือ 
มืาติรฐานคุู่ณภาพัสิำ�งแวดล้่อมืธรรมืชาติิประเภท่ถ้ำำ�า”
ซิึ�งป็รัะกอบด�ว่ยก�รัป็รัะเมินัในั 3 ด��นั ได�แก่ 
คัุณีคั่�ขุองถ้ำำ�� ศักยภ�พในัก�รัคังคัุณีคั่�ขุองถ้ำำ�� 
และคัว่�มเสำี�ยงขุองถ้ำำ�� ติ่อม�ได�พัฒนั�ก�รั
ป็รัะเมินัดังกล่�ว่ให�เป็็นัเกณีฑ์์ก�รัรัักษ�คุัณีภ�พ 
สำิ�งแว่ดล�อมแหลง่ธรัรัมช�ติิอันัคัว่รัอนัรุักัษ ์ป็รัะเภทถ้ำำ��  
ซิึ�งป็รัะกอบด�ว่ยเกณีฑ์์ก�รัป็รัะเมินัแหล่งถ้ำำ�� 
ในั 4 ด��นั ได�แก่ 1) ด��นัองคั์ป็รัะกอบขุองรัะบบ
ถ้ำำ��และสำิ�งแว่ดล�อม 2) ด��นัองคั์ป็รัะกอบท�ง 
ภ้มสิำถ้ำ�ป็ตัิยกรัรัมและสำถ้ำ�ป็ตัิยกรัรัม 3) ด��นัผู้ลผู้ลติิ
จั�กก�รับรักิ�รัสำิ�งแว่ดล�อมขุองถ้ำำ�� และ 4) ด��นัก�รั
บรัิห�รัจััดก�รั

• สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผู้นัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิ
และสำิ�งแว่ดล�อมจััดพิมพ์ “รายงานฉบับสำมืบ่รณ ์
โคู่รงการเติรียมืรับมืือแล่ะป้องกันผ้ล่กระท่บ
จากการเปล่่�ยนแปล่งสำภาพัภ่มิือากาศิ ท่่�อาจมื่
ติ�อระบบนิเวศิแล่ะสิำ�งแวดล่้อมืแหล่�งธรรมืชาติิ 
อันคู่วรอนุรักษ์์ประเภท่ถ้ำำ�า” (842 หนั��) เม่�อ
เด่อนักรักฎ�คัม พ.ศ. 2559 โดยคัณีะสำิ�งแว่ดล�อม 
และทรัพัย�กรัศ�สำติรั ์มห�ว่ทิย�ลยัมหดิล (รัศ. ดรั. 
นั�ฏิสำุด� ภ้มิจัำ�นังคั์ หัว่หนั��โคัรังก�รั) ได�คััดเล่อก 
พ่�นัที�ศึกษ� 16 ถ้ำำ�� ซิึ�งอย้่กรัะจั�ยคัรัอบคัลุม 
ทั�งสำี�ภ�คัขุองป็รัะเทศ

 > พ.ศึ.	2560	-	2563

โคัรังก�รัมนุัษย์ก่อนัป็รัะวั่ติิศ�สำติร์ัและพลว่ัติท�ง
ว่ฒันัธรัรัมบนัพ่�นัที�สำง้ในัอำ�เภอป็�งมะผู้�� จังัหวั่ดแมฮ่่อ่งสำอนั 
ได�รัับก�รัสำนัับสำนุันัทุนัจั�กกลุ่มวิ่จััยเมธีวิ่จััยอ�วุ่โสำ สำกว่.  
ดำ�เนันิัก�รัขุุดคั�นัแหลง่โบรั�ณีคัดถี้ำำ��ผู้แีมนัโลงลงรักั อำ�เภอ 
ป็�งมะผู้�� จัังหวั่ดแม่ฮ่่องสำอนั เพ่�อศึกษ�เกี�ยว่กับก�รั 
เป็ลี�ยนัแป็ลงสำิ�งแว่ดล�อมและว่ัฒนัธรัรัมในัช่ว่งรัะหว่่�ง 
32,000 - 1,000 ป็ีม�แล�ว่ และจััดพิมพ์เอกสำ�รั 
“โบราณคู่ด่ ‘ก�อนไท่(ย)’ บนพัื�นท่่�สำง่ในอำาเภอปางมืะผ้้า  
จังหวัดแมื�ฮ่�องสำอน” โดยมี รัศ. ดรั.รััศมี ช้ทรังเดช  
ภ�คัว่ชิ�โบรั�ณีคัด ีมห�ว่ทิย�ลยัศลิป็�กรั เป็็นับรัรัณี�ธกิ�รั 
เพ่�อใช�ป็รัะกอบก�รัป็รัะชมุว่ชิ�ก�รั เม่�อว่นััที� 5 - 7 มีนั�คัม  
พ.ศ. 2563 ณี หอป็รัะชุมศ้นัย์ม�นุัษยว่ิทย�สำิรัินัธรั  
(องค์ัก�รัมห�ชนั) กรุังเทพฯ ขุ�อมล้ท�งว่ชิ�ก�รัเหล�่นีั�สำ�ม�รัถ้ำ 
นัำ�ม�ใช�ในัก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัแหลง่เรัยีนัรั้�ท�งธรัรัมช�ติิและ 
ว่ัฒนัธรัรัม

 > พ.ศึ.	2560	-	2564

Martin Ellis จััดพิมพ์หนัังสำอ่ 3 เล่มแรักในัชุด “The  
Caves of Thailand” ได�แก ่Volume 1 - Eastern Thailand,  
Volume 2 - Northern Thailand และ Volume 3 - Western  
and Central Thailand ขุึ�นั ในัป็ี พ.ศ. 2560 ต่ิอม�ในัป็ี  
พ.ศ. 2564 จัึงจััดพิมพ์ Volume 4 - Peninsular and  
Southern Thailand พิมพ์ออกม�คัรับชุด 4 เล่ม นัับเป็น็ั 
หนัังสำ่อที�มีรั�ยละเอียดขุ�อม้ลถ้ำำ��ต่ิ�งๆ ในัทุกภ้มิภ�คั 
ขุองไทยที�สำมบ้รัณี์ม�กที�สุำดเท่�ที�เคัยมีก�รัจััดทำ�กันัม�  
เหม�ะสำำ�หรัับนัักถ้ำำ��ว่ิทย�ใช�ป็รัะกอบก�รัสำำ�รัว่จั ว่ิจััย และ 
ก�รัศึกษ�อ��งอิง

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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 > พ.ศึ.	2561	-	2564

นั�ยพัลลภ กฤติย�นัว่ัช ที�ป็รัึกษ�สำม�คัมอุทย�นั 
แห่งช�ติิ เรัียบเรีัยงบทคัว่�มเรัื�อง “ถ้ำำ�าวิท่ยา” โดยอธิบ�ย 
คัว่�มหม�ยคัำ�ศัพทถ์้ำำ��วิ่ทย� และสำบ่สำ�ว่ป็รัะว่ตัิกิ�รัศึกษ�ว่ชิ�นีั�  
ในับริับทป็รัะช�คัมโลกเป็็นัคัรัั�งแรัก จััดพิมพ์โดยสำม�คัมอุทย�นั 
แห่งช�ติิ เป็็นัเอกสำ�รัป็รัะกอบง�นัเสำว่นั�เรัื�อง “พัลิ่กวกิฤติ
ถ้ำำ�าหล่วง สำ่�การบรหิารจดัการถ้ำำ�าไท่ย” เม่�อวั่นัที� 3 สำงิห�คัม 
พ.ศ. 2561 ต่ิอม�ได�แก�ไขุเพิ�มเติิมเป็็นับทคัว่�มหนึั�ง 
ในัหนัังสำอ่ “ระบบถ้ำำ�าแล่ะคู่าสำต์ิในประเท่ศิไท่ย” ที�จััดทำ�โดย 
กรัมทรััพย�กรัธรัณีี เม่�อ พ.ศ. 2564

 > พ.ศึ.	2561

• สำำ�นัักง�นักองทนุัสำนัับสำนันุัก�รัว่จัิัยจัดัพมิพห์นัังสำอ่ 
“คู่่�มืือการติรวจวัดระบบถ้ำำ�า (Cave Monitoring 
Handbook)” โดย ดรั.โชติิก� เม่องสำง มห�ว่ทิย�ลยั
มหิดล

• กรัมทรััพย�กรัธรัณีี กรัะทรัว่งทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิ
และสำิ�งแว่ดล�อม จััดพิมพ์หนัังสำ่อ “ถ้ำอดบท่เรียน 
สำหวทิ่ยาการ + ธรณ่ ร�วมืฝ่า่วกิฤติถ้ำำ�าหล่วง” หนั� 
152 หนั��

 > พ.ศึ.	2562

• กรัมป็้องกันัและบรัรัเท�สำ�ธ�รัณีภัย กรัะทรัว่ง
มห�ดไทย จััดพิมพ์หนัังสำ่อ “ถ้ำอดปฏิิบัติิการก่้ภัย
ถ้ำำ�าหล่วง ส่ำ�บท่เรยีนการบรหิารจัดการสำาธารณภยั” 
หนั� 207 หนั��

• โรังเรัยีนัเสำนั�ธกิ�รัทห�รับกจัดัพมิพ์หนัังสำอ่ “ถ้ำอด
บท่เรียนถ้ำำ�าหล่วง : ก่้ภัยระดับโล่ก” เป็น็ัหนัังสำอ่
ชุดสำี�เล่ม ป็กแขุ็ง ในัชื�อติอนัว่่� “กล่ัว หวัง ศิรัท่ธา
แล่ะพัล่งั” รัว่ม 42 เรัื�อง และภ�คัผู้นัว่กอีก 9 เรืั�อง 
หนั� 440 หนั�� มีผู้้�รั่ว่มเขุียนักว่่� 20 คันั โดยมี 
พลติรัี บุญรัอด ศรัีสำมบัติิ เป็็นับรัรัณี�ธิก�รั

 > พ.ศึ.	2563

• สำำ�นัักง�นัพัฒนั�ว่ิทย�ศ�สำติรั์และเทคัโนัโลยี 
แหง่ช�ติิ (สำว่ทช.) จัดัทำ�หนัังสำอ่ “การบรหิารจดัการ 
คู่วามืหล่ากหล่ายท่างชีวภาพัแล่ะภ่มืิปัญญา 
ท่้องถิ้ำ�นข้องสำิ�งม่ืชีวิติในถ้ำำ�าในอุท่ยานธรณ่โล่ก 
สำต่ิล่ เพัื�อการท่�องเท่่�ยวยั�งยืน” มีผู้้�เขุียนัจัำ�นัว่นั  
14 คันั หนั� 380 หนั��

• สำำ�นัักง�นัป็รัะสำ�นัง�นัโคัรังก�รัว่ิจััยก�รัพัฒนั� 
เศรัษฐกิจัจั�กฐ�นัคัว่�มหล�กหล�ยท�งชีว่ภ�พ  
จัดัทำ�หนัังสำอ่ “การใชส้ำหวิท่ยาการเพัื�อติรวจสำอบ 
แล่ะประเมิืนโคู่รงสำร้างท่างธรณ่วิท่ยา ปัจจัย 
ท่างกายภาพั แล่ะคู่วามืหล่ากหล่ายท่างชีวภาพั 
ข้องระบบนิเวศิถ้ำำ�าหินป่น: กรณ่ศึิกษ์าในถ้ำำ�า 
ท่�องเท่่�ยวข้องจังหวัดสำต่ิล่ พััท่ลุ่ง แล่ะติรัง”  
มีผู้้�เขุียนั 8 คันั หนั� 200 หนั��

 > พ.ศึ.	2564

• คัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบริัห�รัจััดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิ  
(โดยคัณีะอนัุกรัรัมก�รัด��นัว่ิช�ก�รั) ได�จััดทำ� 
“รายงานสำถ้ำานการณ์ถ้ำำ�าประเท่ศิไท่ย พั.ศิ. 
2563” จัดัพิมพ์โดยกรัมทรัพัย�กรัธรัณีี เม่�อเดอ่นั
มีนั�คัม 2564 นัับเป็็นัรั�ยง�นัสำถ้ำ�นัก�รัณ์ีถ้ำำ��
รัะดับป็รัะเทศฉบับแรักขุองป็รัะเทศไทย นัำ�เสำนัอ
เรัื�องรั�ว่เกี�ยว่กับถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยหล�ยด��นั เช่นั 
สำถ้ำ�นัก�รัณี์ ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ�� ก�รัป็รัะเมินัคัุณีภ�พ 
สำิ�งแว่ดล�อมขุองแหล่งธรัรัมช�ติิอันัคัว่รัอนัุรัักษ์
ป็รัะเภทถ้ำำ�� ก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัถ้ำำ��เพ่�อก�รัทอ่งเที�ยว่ 
มิติิใหม่ในัก�รับรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ��ขุองป็รัะเทศไทย  
11 รัะบบถ้ำำ��ติ�นัแบบ เพ่�อก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัถ้ำำ�� และ
ขุ�อป็ฏิบิัติิในัก�รัคัุ�มคัรัองถ้ำำ�� 16 ขุ�อ เป็็นัติ�นั
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• คัณีะทำ�ง�นัแผู้นัแม่บทก�รับรัหิ�รัจััดก�รัถ้ำำ��ขุองป็รัะเทศจััดทำ�เอกสำ�รั “นโยบายแล่ะแผ้นแมื�บท่การบรหิารจัดการ 
ระบบถ้ำำ�าแห�งชาติิ (พั.ศิ. 2563 - 2583) แล่ะแผ้นปฏิบัิติกิารดา้นการบริหารจัดการถ้ำำ�าระยะท่่� 1 (พั.ศิ. 2563 - 
2565)” ผู้่�นัก�รัอนัุมัติิจั�กคัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิ เม่�อว่ันัที� 4 มีนั�คัม พ.ศ. 2564 
โดยจัะนัำ�เสำนัอคัณีะรััฐมนัติรัีเพ่�อทรั�บและเห็นัชอบติ่อไป็

• กรัมทรัพัย�กรัธรัณีจีัดัพิมพ์รั�ยง�นั “โคู่รงการศิกึษ์าสำำารวจธรณว่ทิ่ยาแล่ะอทุ่กธรณ่วทิ่ยาเท่อืกเข้าหนิป่น วนอทุ่ยาน
ถ้ำำ�าหล่วง-ขุ้นนำ�านางนอน จังหวัดเชียงราย” โดยคัว่�มร่ัว่มม่อขุองกรัมทรััพย�กรันัำ��บ�ด�ล กรัมทรััพย�กรัธรัณีี 
และกรัมอุทย�นัแห่งช�ติิ สำัติว่์ป็่� และพันัธ์ุพ่ช เป็็นัเอกสำ�รัรั�ยง�นัแบบบ้รัณี�ก�รัองคั์คัว่�มรั้�ท�งว่ิช�ก�รั ด��นั
ถ้ำำ��ว่ิทย� และทรััพย�กรันัำ��บ�ด�ลที�เจั�ะลึก เพ่�อนัำ�ไป็สำ้ก่�รักำ�หนัดนัโยบ�ยและก�รับรัิห�รัจััดก�รัแหล่งนัำ��จั�กถ้ำำ�� 
คัว่บค่้ัไป็กับก�รักำ�หนัดแนัว่ท�งป็อ้งกนัั และบรัรัเท�สำ�ธ�รัณีภยัที�เกี�ยว่กับก�รัทอ่งเที�ยว่ถ้ำำ��ในัพ่�นัที�อุทย�นัแหง่ช�ติิ
ที�เหม�ะสำมติ่อไป็

• กรัมทรััพย�กรัธรัณีีจััดทำ�หนัังสำ่อ “ระบบถ้ำำ�าแล่ะคู่าสำติ์ในประเท่ศิไท่ย” เน่ั�องในัโอก�สำป็ีสำ�กลแห่งถ้ำำ��และคั�สำติ์  
พ.ศ. 2564 (International Year of Caves and Karst 2021) โดยมีเน่ั�อห�บทคัว่�มหล�กหล�ยมิติิที� 
เกี�ยว่กับถ้ำำ��และพ่�นัที�ภ้มิป็รัะเทศแบบเขุ�หนิัป้็นัรัว่มทั�งสำิ�นั 70 เรัื�อง เขุยีนัโดยนัักถ้ำำ��ว่ทิย� นัักธรัณีวี่ทิย� นัักชวี่ว่ทิย�  
นัักโบรั�ณีคัดี นัักบรัิห�รัและนัักว่ิช�ก�รัสำ�ขุ�ติ่�งๆ จัำ�นัว่นั 68 คันั โดยมี ดรั.สำมหม�ย เติชว่�ล อดีติอธิบดี 
กรัมทรััพย�กรัธรัณีี เป็น็ับรัรัณี�ธิก�รับรัิห�รั
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2	
การสํืารวจัถํ้ํ�าท่�สํืาคััญข้องชาวไทย 
และชาว�่างชา�ิ

 ◆ หินัเ�ลือกโลก�ระเทศึไทย

โลกมีอ�ยุได� 4,500 ล��นัป็ี หินัที�เก่�แก่ที�สุำดในัโลกมีอ�ยุ 4,030 ล��นัป็ี ในัขุณีะที�หินัที�เก่�แก่ที�สุำดในัป็รัะเทศไทย 
มีอ�ยุรั�ว่ 1,200 - 920 ล��นัป็ี

ถ้ำำ��เป็็นัสำ่ว่นัหนึั�งขุองหินัเป็ล่อกโลก ซึิ�งพ่�นัที�ป็รัะเทศไทยติั�งอย้่บนัแผู้่นัเป็ล่อกโลกที�เชื�อมติ่อกันั 2 แผู้่นั คั่อ แผู้่นั
เป็ล่อกโลกช�นั-ไทย ที�อย้่ท�งด��นัทิศติะว่ันัติก และแผู่้นัเป็ล่อกโลกอินัโดจัีนั ซิึ�งอย้่ท�งด��นัทิศติะว่ันัออก โดยพ่�นัที�ที�อย้่
ในัส่ำว่นัขุองแผู้่นัเป็ล่อกโลกช�นั-ไทย รัองรัับด�ว่ยหินัที�มีอ�ยุติ่�งกันั ติั�งแติ่มห�ยุคัพรัีแคัมเบรัียนั (1,200 - 541 ล��นัปี็)  
มห�ยคุัพ�ลีโอโซิอกิ (541 - 252.2 ล��นัปี็) มห�ยคุัมโีซิโซิอกิ (252.2 - 66 ล��นัปี็) จันัถ้ำงึมห�ยคุัซีิโนัโซิอกิ (66 ล��นัปี็ -  
ป็ัจัจัุบันั) ส่ำว่นัที�อย้่ในัแผู้่นัเป็ล่อกโลกอินัโดจัีนัรัองรัับด�ว่ยหินัมห�ยุคัพ�ลีโอโซิอิก มห�ยุคัมีโซิโซิอิก และมห�ยุคัซิีโนัโซิอิก
เป็็นัสำ่ว่นัใหญ่

 ◆ หินั�ูนั�ระเทศึไทย
ภ้เขุ�หินัป็้นัที�เป็็นัติ�นักำ�เนัิดขุองถ้ำำ��และคั�สำติ์มีหล�กหล�ยอ�ยุ ติั�งแต่ิยุคัออรั์โดว่ิเชียนั (485.4 - 443.4 ล��นัป็ี)  

ถ้ำึงยุคัจั้แรัสำซิิก (203.3 - 145 ล��นัป็ี) แติ่ถ้ำำ��ส่ำว่นัใหญ่เกิดในัยุคัเพอรั์เมียนั (298.9 - 252.2 ล��นัป็ี) สำ�ม�รัถ้ำแบ่ง 
พ่�นัที�หินัป็้นัยุคัเพอรั์เมียนัออกได�เป็็นั 2 แนัว่ ได�แก่ แนัว่ที�ป็รั�กฏิอย้่ท�งด��นัซิีกติะวั่นัติกขุองป็รัะเทศรัว่มถ้ำึงบรัิเว่ณีภ�คัใติ� 
ด�ว่ย เรัียกว่่�กลุ่มหินัป็้นัรั�ชบุรัี สำ่ว่นัแนัว่ที�ป็รั�กฏิท�งติะว่ันัออกคัรัอบคัลุมพ่�นัที�สำ่ว่นัใหญ่ขุองจัังหว่ัดสำรัะบุรัี จัังหว่ัดลพบุรัี  
จัังหว่ัดนัคัรัสำว่รัรัคั์ และพ่�นัที�ติ�มแนัว่ขุอบที�รั�บสำ้งโคัรั�ชด��นัติะว่ันัติก เรัียกว่่�กลุ่มหินัป็้นัสำรัะบุรัี สำำ�หรัับถ้ำำ��สำ่ว่นัใหญ่เกิด 
ในับรัิเว่ณีเท่อกเขุ�หินัป็้นัในัภ�คัเหนั่อ ภ�คัติะวั่นัติก รัอยต่ิอรัะหว่่�งภ�คักล�งกับภ�คัอีสำ�นั และภ�คัใติ� นัอกจั�กนัี�ยังพบ
ในัแถ้ำบเขุ�หินัทรั�ยในัภ�คัอีสำ�นั

39กาลานั�กรมูถ้ํํ	าและคัาสื���นั�ระเทศึไทย	��������������	�������	���	������������	��	�����	���	�����	��	���������		



 ◆ โบราณคัด่ี�ระเทศึไทย

 > 40,000	�ีมูาแล้ว

มีหลักฐ�นัก�รัขุุดคั�นัแหล่งโบรั�ณีคัดีเพิงผู้�หินัป้็นั
ชื�อ หลังโรังเรัียนัจัังหวั่ดกรัะบี� พบรั่องรัอยก�รัอย้่อ�ศัย
ขุองคันัโบรั�ณีรัะหว่่�ง 40,000 - 4,000 ป็ีม�แล�ว่ 
แหล่งโบรั�ณีคัดีป็รัะเภทเพิงผู้�ถ้ำ้กใช�เป็็นัที�อย้่อ�ศัยในัช่ว่ง 
40,000 - 5,000 ปี็ พบกองเถ้ำ��รั่ว่มกับเคัรัื�องม่อหินั 
กะเท�ะ กรัะด้กสัำติว์่ เป็ล่อกหอยนัำ��จัดืและนัำ��เค็ัมจัำ�นัว่นัม�ก  
ซึิ�งมีก�รัเป็ลี�ยนัแป็ลงขุองรัะดับนัำ��ทะเล ต่ิอม�ถ้้ำกใช�เป็็นั 
ที�ฝัังศพ พบภ�ชนัะดินัเผู้�ขุัดมันัสำีดำ� ขุว่�นัหินัขุัด

 > 32,000	-	7,500	�มีูาแล้ว

จั�กหลกัฐ�นัท�งโบรั�ณีคัดทีี�ขุุดคั�นัได�จั�กแหลง่ติ�่งๆ  
ในัอำ�เภอเมอ่ง อำ�เภอป็�งมะผู้�� และอำ�เภอขุุนัยว่ม จังัหว่ดั 
แม่ฮ่อ่งสำอนั เช่นั ที�เพิงผู้�ถ้ำำ��ลอด และเพิงผู้�บ��นัไรั ่บ่งบอกว่�่ 
มีก�รัติั�งถ้ำิ�นัฐ�นัขุองคันัโบรั�ณี ยุคัก่อนัป็รัะว่ัติิศ�สำติรั์สำมัย 
หินัเก่� (ตัิ�งแติ่ช่ว่งสำมัยไพลสำโติซิีนัติอนัป็ล�ย-โฮ่โลซีินั 
ติอนัติ�นั) ป็รัะม�ณี 32,000 - 11,500 ป็มี�แล�ว่ มนัษุยที์� 
อ�ศยัในัพ่�นัที�นีั�มีชวี่ติิคัว่�มเป็็นัอย้อ่งิอ�ศยัธรัรัมช�ติโิดยติรัง  
เช่นั ล่�สำัติว่์ เก็บพ่ชผู้ักผู้ลไม�จั�กป่็� ติ่อม�อีกรัะยะหนึั�ง 
จึังได�มีก�รัพัฒนั�สำภ�พคัว่�มเป็็นัอย่้ม�กขึุ�นั โดยรั้�จัักทำ� 
อ�ว่ธุสำำ�หรับัล�่สำตัิว่แ์ละเคัรัื�องม่อทุ่นัแรังติ�่งๆ เชน่ั เคัรัื�องมอ่ 
หินักะเท�ะ เคัรัื�องม่อสำะเก็ดหินั

 > 13,000	-	2,000	�มีูาแล้ว

จั�กก�รัสำำ�รัว่จัขุองนัักโบรั�ณีคัดี ในัถ้ำำ��และบริัเว่ณี 
เพิงผู้�เขุติพ่�นัที�อำ�เภอป็�งมะผู้�� พบหลักฐ�นัก�รัตัิ�งถิ้ำ�นัฐ�นั 
อย้ใ่นัพ่�นัที�เดมิหล�ยยคุัหล�ยสำมัย ได�แก ่โคัรังกรัะด้กมนุัษย ์
โบรั�ณีจัำ�นัว่นัอย่�งนั�อย 5 โคัรัง กำ�หนัดอ�ยุได� 3 โคัรัง  
มีอ�ยุป็รัะม�ณี 13,000 ปี็ 12,000 ป็ี และ 9,720 ป็ี  
ติ�มลำ�ดับ พบกรัะด้กสัำติว่์และเมล็ดพ่ชที�ใช�เป็็นัอ�ห�รั 
ม�กม�ยหล�ยชนัดิ เชน่ั เมลด็นัำ��เติ�� แติงกว่� และพ่ชติรัะก้ล 
ถ้ำั�ว่ฝัักย�ว่ ที�มีอ�ยุเก่�แก่กว่่� 12,000 ป็ี พบเคัรัื�องม่อ 

เคัรัื�องใช�ที�ทำ�จั�กหินั เช่นั เคัรัื�องม่อหินักะเท�ะ และขุว่�นั
หินัขุัดที�มีอ�ยุป็รัะม�ณี 13,000 - 4,000 ป็ีม�แล�ว่ พบ
เศษภ�ชนัะดินัเผู้�เนั่�อดินัล�ยเชือกท�บ ล�ยขุ้ดขุีด มีอ�ยุ
ป็รัะม�ณี 3,000 - 2,300 ป็ีม�แล�ว่ และพบเคัรัื�องม่อ
เคัรัื�องใช�ที�ทำ�จั�กเหล็ก เช่นั ห่ว่งเหล็ก ขุว่�นัด��มสำั�นั สำิ�ว่ 
มีอ�ยุป็รัะม�ณี 2,000 ป็ี

 > 2,300	-	1,100	�ีมูาแล้ว

บริัเว่ณีที�เป็็นัเพิงผู้�และในัถ้ำำ��เขุติพ่�นัที�จัังหว่ัด 
แม่ฮ่่องสำอนัมีแหล่งรั่องรัอยหลักฐ�นัว่ัฒนัธรัรัมขุองผู้้�คันั 
ยุคัโบรั�ณี สำมัยหินักล�งก่อนัป็รัะว่ัติิศ�สำติรั์ (โฮ่โลซิีนั 
ติอนัติ�นั) ที�ทำ�พิธีกรัรัมคัว่�มติ�ย ที�เรัียกว่่� “โล่งผ้แ่มืน”  
มอี�ยรุั�ว่ 2,600 - 1,100 ป็มี�แล�ว่ โลงไม�ที�พบสำว่่นัใหญ ่
ทำ�จั�กท่อนัซิงุไม�สำกั ผู่้�คัรัึ�งติ�มย�ว่ ขุุดเน่ั�อไม�ด��นัในัออก  
โลงไม�จัะป็รัะกบกันัเป็็นัคั้่ ตัิว่โลงมักว่�งพ�ดบนัคั�นัไม�ที�มี 
เสำ�ไม�รัองรับั หรัอืบนัคั�นัพ�ดหล่บหินั มขีุองอุทิศฝังัร่ัว่มกบั 
ผู้้�ติ�ย หวั่โลงมกัได�รับัก�รัแกะเป็น็ัรัป้็ทรังต่ิ�งๆ โดยจังัหวั่ด 
แม่ฮ่่องสำอนัมีถ้ำำ��ผู้ีแมนัที�พบโลงไม�จัำ�นัว่นั 210 โลง จั�ก 
แหล่งโบรั�ณีคัดจีัำ�นัว่นั 44 แห่ง นัอกจั�กนีั�ยงัพบวั่ฒนัธรัรัม 
โลงไม�ในัจัังหว่ัดเชียงใหม่และจัังหว่ัดก�ญจันับุรัีติ�มแนัว่ 
เท่อกเขุ�หินัป็้นัด��นัติะวั่นัติกที�ติ่อเนั่�องจั�กเหนัอ่ลงม�

 > พ.ศึ.	2364

มนุัษย์และช�ว่บ��นัคันัไทยโบรั�ณีในัพ่�นัที�ใกล�ถ้ำำ��เขุ�� 
สำำ�รัว่จัและใช�ป็รัะโยชน์ัถ้ำำ��กันัม�นั�นันับัหม่�นัป็มี�แล�ว่ สำำ�หรับั 
ก�รัทอ่งชมหรัอืสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ขุองช�ว่ไทยและติ�่งช�ติิรัุน่ัหลงัๆ 
กมี็ม�นั�นันัับรั�อยปี็เช่นักันั หลักฐ�นัที�ช�ว่ติ�่งช�ติิเขุยีนัถ้ำงึ 
ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยป็รั�กฏิเป็็นัคัรัั�งแรักในัสำมัย 
รัชัก�ลที� 2 โดยจัอห์นั คัรัอว์่เฟิิร์ัด (John Crawfurd) หวั่หนั�� 
คัณีะท้ติอังกฤษได�รั�ยง�นัถ้ำึงสำภ�พท�งธรัณีีว่ิทย� ถ้ำำ�� และ
พันัธุ์พ่ช-สำัติว่์บนัเก�ะสีำชังและเก�ะขุ��งเคัียง จัังหว่ัดชลบุรัี 
ที�ได�สำำ�รัว่จัในัปี็ คั.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364)
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 > พ.ศึ.	2369

กัป็ติันัโลว่์ (Captain James Low) ช�ว่อังกฤษ ได�
บนััทึกรั�ยละเอยีดขุ�อมล้ถ้ำำ��รังันักอแีอน่ัที�บรัเิว่ณีห�ดเจั��ไหม 
จัังหว่ัดติรััง รัว่มทั�งขุ�อมล้ท�งธรัณีีว่ิทย� สำินัแรั่ และก�รัทำ�
เหม่องแรั่ ในัแถ้ำบช�ยฝัั�งอันัด�มันั ติั�งแติ่จัังหว่ัดสำติ้ล ติรััง 
ภ้เก็ติ พังง� กรัะบี� ในัปี็ คั.ศ. 1826

 > พ.ศึ.	2403

นัักท่องเที�ยว่ยุโรัป็จัำ�นัว่นัม�กเขุ��ชมถ้ำำ��เขุ�หลว่ง 
จัังหว่ัดเพชรับุรัี แติ่ที�มีบันัทึกก�รัเขุ��สำำ�รัว่จัถ้ำำ��นัี� ได�แก ่ 
โรัเบริัต์ิ ชอมเบริัก์ นัักภ้มศิ�สำติรั ์และนัักสำำ�รัว่จัช�ว่เยอรัมันั 
เม่�อเด่อนัพฤษภ�คัม คั.ศ. 1860

 > พ.ศึ.	2419

นั�ยโฮ่ลท์ ฮ่ัลเลติต์ิ (Holt S. Hallett) ว่ิศว่กรัรัถ้ำไฟิ
ช�ว่อังกฤษ ได�ท่องสำำ�รัว่จัเชยีงใหม่ (อ�ณี�จักัรัล��นันั�) และ
เขุ��เยี�ยมชมถ้ำำ��ติับเติ่� จัังหว่ัดเชียงใหม่ ในัปี็ พ.ศ. 2419 
ซิึ�งเว่ล�นัั�นัถ้ำำ��นัี�ได�รัับก�รัพัฒนั�เป็น็ัถ้ำำ��พรัะแล�ว่

 > พ.ศึ.	2442,	2444	และ	2459

คัณีะสำำ�รัว่จั “Skeat” มห�ว่ิทย�ลัยเคัมบรัิดจั ์ 
เรัิ�มสำำ�รัว่จัถ้ำำ��รังันักคัรัั�งแรักในัป็รัะเทศไทยในัปี็ พ.ศ. 2442 
โดยสำำ�รัว่จัถ้ำำ��รังันักในัทะเลสำ�บสำงขุล� และรัว่บรัว่มสัำติว์่ในั
ถ้ำำ��ที�สำำ�คััญจั�กถ้ำำ��ใกล�ยะล� เชน่ั ถ้ำำ��สำำ�เภ�ทอง ถ้ำำ��ค้ัห�ภมิขุุ  
และถ้ำำ��ม่ด ติ่อม� เนัลสัำนั แอนันัันัเดล ได�ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จั 
คัรัั�งที�สำองที�ทะเลสำ�บสำงขุล�และยะล� ภ�ยใติ�ก�รัอุป็ถ้ำมัภข์ุอง 
มห�ว่ิทย�ลัยลิเว่อรั์พ้ล และมห�ว่ิทย�ลัยเอดินับะรัะ ในัป็ี  
พ.ศ. 2444 และสำำ�รัว่จัคัรัั�งที�สำ�มในัปี็ พ.ศ. 2459

 > พ.ศึ.		2445,	2465,	2469	และ	
2474

นัักโบรั�ณีคัดีช�ว่ต่ิ�งป็รัะเทศได�บันัทึกก�รัคั�นัพบ 
แผู้น่ัดนิัเผู้�ขุองช�ว่พุทธจั�กถ้ำำ��ในัจังัหว่ดัติรังัและยะล�ในัป็ี  
พ.ศ. 2445 ต่ิอม�มีก�รัคั�นัพบเพิ�มจั�กถ้ำำ��ในัจัังหวั่ดสุำรั�ษฎร์ัธ�นีั  
พัทลุง และรั�ชบุรัีในัปี็ พ.ศ. 2469 และมีรั�ยง�นัก�รั 
คั�นัพบเคัรัื�องป็ั�นัดินัเผู้�จั�กสุำรั�ษฎรั์ธ�นัีในัป็ี พ.ศ. 2465  
และ พ.ศ. 2474

 > พ.ศึ.	2459

เฟิอร์ัโด ลุป็ซิ� (Ferdo Lupša) นัักสำำ�รัว่จัช�ว่สำโลว่เีนีัย  
ได�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��ใกล�แม่สำอด (ติ�ก) และบันัทึกภ�พเขุียนัถ้ำำ�� 
ในัหุบเขุ�ห�ว่ยอุ�มผู้�ง

 > พ.ศึ.	2476

ฟิรัิติซ์ิ สำ�รัสิำนั (Fritz Sarasin) นัักสำำ�รัว่จัช�ว่สำว่ิสำ ได�
บรัรัย�ยถ้ำึงก�รัขุุดคั�นัห�โบรั�ณีว่ัติถุ้ำยุคัก่อนัป็รัะว่ัติิศ�สำติร์ั 
ในัถ้ำำ��ที�เชยีงใหม่ เชยีงรั�ย รั�ชบรีุั และลพบุรีั โดยได�กล่�ว่ว่�่ 
ณี เว่ล�นัั�นั ป็รัะเทศสำย�มยงัไมม่กี�รัจัดัทำ�แผู้นัที�ธรัณีีว่ทิย� 
ทำ�ให�ไม่สำ�ม�รัถ้ำทรั�บขุอบเขุติติำ�แหน่ังขุองภ้เขุ�หินัป็้นัซิึ�ง
เป็็นัพ่�นัที�ที�มีศักยภ�พในัก�รัคั�นัพบถ้ำำ��

 > พ.ศึ.	2486	-	2487

นัักโบรั�ณีคัดีช�ว่ดัติช์ เอชอ�ร์ั ฟิ�นั ฮ่ีร์ัเคันั (H.R. 
van Heerken) ได�คั�นัพบหลักฐ�นัท�งโบรั�ณีคัดี รัว่มทั�ง
เคัรัื�องม่อหินั อย้่ในัถ้ำำ��หล�ยแห่งในัจัังหว่ัดก�ญจันับุรัี
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 > พ.ศึ.	2498,	2504	-	2508

คั�รั์ล ไฮ่เดอรั์ (Karl Heider) นัักโบรั�ณีคัดีจั�ก 
Harvard University ได�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��ท�งโบรั�ณีคัดีในัจัังหว่ัด
ก�ญจันับุรีั ในัปี็ พ.ศ. 2498 ติ่อม�ทีมเดนัม�รั์ก - ไทย 
ก็ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัเพิ�มเติิมในัป็ี พ.ศ. 2504 - 2508

 > พ.ศึ.	2509

เชสำเติอรั ์กอรัม์นัั (Chester Gorman) ได�เรัิ�มก�รัขุดุคั�นั 
ท�งโบรั�ณีคัดีที�มีชื�อเสำียงในัถ้ำำ��ผู้ี (Spirit Cave) ถ้ำำ��บันัยันั
วั่ลเลย์ ถ้ำำ��ป็ุงฮุ่ง และถ้ำำ��ผู้�ชันั ที�จัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั ในัป็ี 
คั.ศ. 1966

 > พ.ศึ.	2510,	2524

เฟิรัด สำโตินั (Fred Stone) นัักชีว่ว่ิทย�ช�ว่อเมรัิกันั 
ได�ทำ�ก�รัศึกษ�ด��นัชีว่ว่ิทย�ถ้ำำ�� (Biospeleology) ในัถ้ำำ�� 
ติ่�ง ๆ หล�ยแห่ง เช่นั ถ้ำำ��เชียงด�ว่ ถ้ำำ��ตัิบเต่ิ� จัังหว่ัด
เชียงใหม ่ในัปี็ คั.ศ. 1976 และถ้ำำ��อ่�นัๆ ในัจังัหว่ดัก�ญจันับรุัี  
และรั�ชบุรัี ในัปี็ คั.ศ. 1981

 > พ.ศึ.		2512,	2524	-	2525,	2526	-	 
2535	และ	2538

จัอห์นั ดังคัลีย์ (John Dunkley) นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่
ออสำเติรัเลีย ได�เขุ��ม�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��ที�ก�ญจันับุรีัคัรัั�งแรักในัป็ ี
คั.ศ. 1969 ติ่อม�ในัป็ี คั.ศ. 1981 - 1982 จัึงได�ไป็สำำ�รัว่จั
ถ้ำำ��ที�เชียงใหม ่ลำ�ป็�ง ก�ญจันับรุั ีและกรัะบี� ติอ่ม�ในัป็ ีคั.ศ. 
1983 - 1992 จัึงได�สำำ�รัว่จัว่ิจััยถ้ำำ��ติ่�งๆ ที�อำ�เภอป็�งมะผู้�� 
จังัหว่ดัแม่ฮ่อ่งสำอนั และได�รัว่บรัว่มขุ�อมล้ถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทย
จั�กแหล่งขุ�อม้ลติ่�งๆ ทั�งภ�ยในัและต่ิ�งป็รัะเทศ จััดพิมพ์
เป็็นัเอกสำ�รัชื�อ “Cave of Thailand” ในัป็ ีพ.ศ. 2538

 > พ.ศึ.	2514

ไมเคิัลและเฮ่เลนั แคัคัซิ�ม�เรัคั (Michael and 
Helen Kaczamarek) นัักถ้ำำ��วิ่ทย�ช�ว่อเมรักินัั ได�เขุ��สำำ�รัว่จั 
ถ้ำำ��เชียงด�ว่ที�จัังหว่ัดเชียงใหม่ ถ้ำำ��มงคัลทองที�จัังหว่ัด
ก�ญจันับุรัี ถ้ำำ��เขุ�ง้ จัังหว่ัดรั�ชบุรัี ถ้ำำ��เขุ�ใหญ่ และถ้ำำ�� 
เขุ�หลว่ง จัังหว่ัดเพชรับุรัี

 > พ.ศึ.	2515	-	2516

เรัิ�มมีก�รัทำ�แผู้นัที�ถ้ำำ��คัรัั�งแรักในัป็รัะเทศไทย  
โดยทมีง�นัไทย - อเมรักิ�เหน่ัอ จั�กมห�ว่ทิย�ลยัเชยีงใหม่ 
ซิึ�งป็รัะกอบด�ว่ยนัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่แคันั�ด�และอเมรักินััสำี�คันั  
นัำ�โดย Richard Windecker โดยใช�เขุ็มทิศและเทป็ 
ในัก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��เชียงด�ว่ ทำ�แผู้นัที�ท�งเดินัรัะยะท�ง  
2.1 กม. รัะหว่่�งเด่อนัธันัว่�คัม คั.ศ. 1972 ถ้ำึงกุมภ�พันัธ์ 
คั.ศ. 1973

 > พ.ศึ.	2516	-	2521

เฮ่นัริัช ก้สำช ์(Heinrich Kusch) และอินักริัด สำติ�เบอรั ์ 
(Ingrid Staber) นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่ออสำเติรัยี ได�ม�สำำ�รัว่จัถ้ำำ�� 
ในัทุกภ�คัขุองไทย รัว่ม 94 ถ้ำำ�� ในัชว่่งปี็ คั.ศ. 1973 - 1978  
และได�ทำ�แผู้นัที�ถ้ำำ��ไว่�หล�ยแห่ง เช่นั ถ้ำำ��พญ�นั�คั จัังหว่ัด 
กรัะบี� ถ้ำำ��ผีู้และถ้ำำ��ด�ว่ดงึส์ำ จังัหว่ดัก�ญจันับุรั ีถ้ำำ��พรัะโพธสิำตัิว่์  
จัังหว่ัดสำรัะบุรัี และถ้ำำ��สุำว่รัรัณีคั้ห� จัังหว่ัดพังง�

 > พ.ศึ.	2523	-	2524,	2528	-	2530

คัณีะสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่ฝัรัั�งเศสำจั�กสำม�คัมก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��  
ได�แก่ หลุยสำ์ เดฮ่�รั์แว่ง (Louis Deharveng) และอแลง  
ก้ซิ (Alain Gouze) ได�เขุ��ม�ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัและทำ�แผู้นัที�ถ้ำำ�� 
ที�สำำ�คััญในับรัิเว่ณีภ�คัเหน่ัอขุองป็รัะเทศไทยหล�ยแห่งในั 
ช่ว่งป็ี คั.ศ. 1980 - 1981 ได�แก่ ถ้ำำ��เชียงด�ว่ ถ้ำำ��ขุี�นัก และ 
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ถ้ำำ��ตัิบเต่ิ� ในัจัังหว่ัดเชียงใหม่ รัว่มทั�งถ้ำำ��ผู้�ไทในัจัังหว่ัด
ลำ�ป็�ง ต่ิอม�ได�ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��และภ้มปิ็รัะเทศแบบคั�สำต์ิ 
ที�สำำ�คััญสำ�มคัรัั�งให�กับ Association Pyrénéenne de 
Spéléologie ในัป็ี คั.ศ. 1985, 1986 และ 1987 โดยศึกษ�
ถ้ำำ��ในัหล�กหล�ยมติิ ิเชน่ั ธรัณีวี่ทิย� อทุกธรัณีีว่ทิย� พรั�อม 
เก็บติัว่อย่�งท�งชีว่ภ�พขุองถ้ำำ��ติ่�งๆ ด�ว่ย เช่นั ถ้ำำ��ผู้�มอนั  
(แม่ฮ่่องสำอนั) ถ้ำำ��แกลบใหญ่ (เชียงใหม่) และถ้ำำ��หลว่ง- 
ขุุนันัำ��นั�งนัอนั (เชียงรั�ย)

 > พ.ศึ.	2526	-	2527

ทีมนัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่อเมริักันัได�สำำ�รัว่จักลุ่มถ้ำำ��บรัิเว่ณี
พ่�นัที�แบบคั�สำต์ิแถ้ำบดอยอ่�งขุ�ง ช�ยแดนัพม่� ใกล�ถ้ำำ��
เชียงด�ว่ จังัหว่ดัเชียงใหม ่เม่�อปี็ คั.ศ. 1983 - 1984 ภ�ยใติ� 
โคัรังก�รั “Thailand Karst Hydrology Project”

 > พ.ศึ.	2526,	2528	-	2535

จัอห์นั สำปี็ย์ (John Spies) นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่ออสำเติรัเลยี 
ได�เขุ��ม�เป็็นัไกด์เดินัป่็�ที�จัังหว่ัดเชียงใหม่ และรั่ว่มม่อกับ 
จัอหน์ั ดงัคัลยี ์(John Dunkley) ในัก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ในัป็ ีคั.ศ. 1983 
ติ่อม�จัอห์นั สำป็ีย์ จััดบรัิก�รัเคัฟิ ลอดจั์ (Cave Lodge)  
ที�อำ�เภอป็�งมะผู้�� ในัปี็ คั.ศ. 1985 และทำ�ง�นัเป็็นัไกด ์
ในัก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ต่ิ�งๆ จัำ�นัว่นัม�กที�จัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนัในั
ช่ว่งปี็ คั.ศ. 1985 - 1992

 > พ.ศึ.	2528	-	2531

ทมีง�นัจั�ก Association Pyrénéenne de Spéléologie  
ได�เขุ��ม�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��ในัพ่�นัที�บรัิเว่ณีท�งด��นัติะว่ันัติก 
เฉียงเหนั่อ และบรัิเว่ณีภ�คัใติ�ขุองป็รัะเทศไทย ในัป็ี คั.ศ.  
1985 - 1988 โดยมุ่งเนั�นัก�รัสำำ�รัว่จัว่ิจััยท�งชีว่ว่ิทย� 
และอุทกธรัณีีว่ิทย�

 > พ.ศึ.	2528	-	2564

นัักชีว่วิ่ทย�ถ้ำำ��จั�กต่ิ�งป็รัะเทศ เช่นั หลุยส์ำ เดฮ่�ร์ัเว่ง 
(Louis Deharveng) และคัณีะวิ่จััยจั�กฝัรัั�งเศสำ ได�สำำ�รัว่จั 
ทำ�แผู้นัที�ถ้ำำ�� ศึกษ�คัว่�มหล�กหล�ยท�งชีว่ภ�พขุองสิำ�งมีชีวิ่ติ 
ในัถ้ำำ��ทั�ว่ป็รัะเทศไทย และได�คั�นัพบสิำ�งมีชีวิ่ติชนิัดใหม่เป็็นั 
จัำ�นัว่นัม�ก นัอกจั�กนีั�ยังมีปี็เติอร์ั ชเว่นัดิเกอร์ั (Peter  
Schwendiger) ผู้้�ม�เย่อนัในัปี็ พ.ศ. 2528 - 2548 (เชียงใหม่ 
เชียงรั�ย ชุมพรั ก�ญจันับุรีั ลำ�ป็�ง แม่ฮ่่องสำอนั สำรัะบุรีั และ 
ติรััง) คัริัสำติ� ดีเลมันั-ไรัน์ัโฮ่ลด์ (Christa Deeleman-Reinhold)  
ในัปี็ พ.ศ. 2529 - 2533 (ก�ญจันับุรีั กรัะบี� ป็รัะจัว่บคีัรีัขัุนัธ์  
รั�ชบุรีั และสำงขุล�) Peter Weygoldt ในัปี็ พ.ศ. 2547  
(ก�ญจันับุรีั) BA Huber ในัปี็ พ.ศ. 2558 (ป็รัะจัว่บคีัรีัขัุนัธ์  
รัะนัอง และยะล�) สุำดท��ย Huifeng Zhao และทีมในัปี็  
พ.ศ. 2557 และ 2559 (ก�ญจันับุรีั ขุอนัแก่นั กรัะบี�  
แม่ฮ่่องสำอนั นัคัรัรั�ชสีำม� พังง� เพชรับุรีั ป็รัะจัว่บคีัรีัขัุนัธ์ รั�ชบุรีั  
รัะนัอง สำรัะแก�ว่ สำรัะบุรีั และติ�ก) จันัถึ้ำงเด่อนัพฤษภ�คัม  
พ.ศ. 2564 มีก�รัสำำ�รัว่จัพบแมงมุมม�กกว่่� 100 ชนิัด 
ในัถ้ำำ��ไทย โดย 84 ชนิัดเป็็นัสัำติว์่ใหม่ในัว่งก�รัวิ่ทย�ศ�สำติร์ั

 > พ.ศึ.	2529	-	2540

Gert Pedall วิ่ศว่กรัเหม่องแร่ัช�ว่เยอรัมันั เป็็นัคันัแรัก 
ที�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��นักนั�งแอ่นั ในัอุทย�นัแห่งช�ติิลำ�คัลองง้ จัังหวั่ด 
ก�ญจันับุรีั ในัปี็ คั.ศ. 1986 และเป็็นัผู้้�คั�นัพบถ้ำำ��เสำ�หินั ที�มี 
ลำ�ห�ว่ยลำ�คัลองง้ไหลผู่้�นั บริัเว่ณีกล�งถ้ำำ��เป็็นัห�องโถ้ำง 
ขุนั�ดใหญ่มีเสำ�หินัตัิ�งติรัะหง่�นัอย่้ ต่ิอม�ในัปี็ พ.ศ. 2535  
จัอห์นั สำปี็ย์ นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่ออสำเติรัเลีย ได�เขุ��ม�สำำ�รัว่จั
ถ้ำำ��นีั� แต่ิไม่พบเสำ�หินั เพรั�ะปั็ญห�กรัะแสำนัำ�� จันัปี็ พ.ศ. 
2538 ดีนั สำม�ร์ัติ นัักถ้ำำ��วิ่ทย�ช�ว่อังกฤษ พรั�อมนั�ย
สำรั�วุ่ธ เม่องพรัะ หัว่หนั��อุทย�นัแห่งช�ติิลำ�คัลองง้ และ
ทีมสำำ�รัว่จัถ้ำำ��จัำ�นัว่นัหนึั�งก็ม�พบเสำ�หินั แต่ิก็ไม่มีอุป็กรัณ์ี
วั่ดขุนั�ดที�แม่นัยำ�พอ จันักรัะทั�งปี็ พ.ศ. 2540 จึังมีก�รั
วั่ดขุนั�ดคัว่�มส้ำงโดยใช�ล้กโป่็งอัดแก๊สำผู้้กกับเสำ�นัด��ย จึัง
สำ�ม�รัถ้ำวั่ดคัว่�มส้ำงจั�กพ่�นัถึ้ำงยอดได� 62.5 เมติรั นัับว่่�เป็็นั 
เสำ�หินัธรัรัมช�ติิที�ส้ำงที�สุำดในัโลก
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 ◆ การสํารวจถ้ํ าที่สําคัญของ�าวไทยและ�าว�่าง�า�ิ  



 > พ.ศึ.	2531	-	2537

ด�เนีัยล เกบ�ว่เออรั ์(Daniel Gebauer) นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��
ช�ว่เยอรัมนัั ไป็เยอ่นัถ้ำำ��ที�กรัะบี� (ถ้ำำ��พญ�กรัณี)์ ติรังั (ถ้ำำ��มรักติ) 
และถ้ำำ��ที�พงัง� และป็รัะจัว่บคีัรีัขัุนัธ์ในั คั.ศ. 1988 - 1994

 > พ.ศึ.	2532	-	2533

ทีมจั�กสำม�คัมถ้ำำ��วิ่ทย�แห่งนิัว่ซิีแลนัด์ได�สำำ�รัว่จั
ถ้ำำ��ติ่�งๆ ในัป็ี คั.ศ. 1989 - 1990 ได�แก่ ถ้ำำ��ดอนัดินั  
ถ้ำำ��เจั็ดคัด (สำติ้ล) ถ้ำำ��แก�ว่ ถ้ำำ��พรัะย�นัคัรั (ป็รัะจัว่บคัีรัีขุันัธ์) 
ถ้ำำ��ด�ว่แดง ถ้ำำ��นัำ��พรัะธ�ติ ุและถ้ำำ��วั่งบ�ด�ล (ก�ญจันับุรีั)

 > พ.ศึ.	2532

เดฮ่�รัเ์ว่งและเลอะ แคัลร์ั (Deharveng and Le Clerc) 
ได�รัว่บรัว่มขุ�อม้ลในัถ้ำำ��ไทยและเอเชียติะวั่นัออกเฉียงใติ� 
โดยเนั�นัก�รัตัิ�งชื�อท�งว่ทิย�ศ�สำติร์ัขุองสำตัิว์่ถ้ำำ�� และเผู้ยแพรั่
บนััทกึขุ�อมล้ลงในับทคัว่�ม Thai Maros Expeditions ขุอง 
Association Pyrénéenne de Spéléologie

 > พ.ศึ.	2535	-	2537

มกี�รัสำำ�รัว่จัท�งธรัณีวิี่ทย�และถ้ำำ��หินัทรั�ย (Sandstone  
Caves) ท�งภ�คัติะว่ันัออกเฉียงเหนั่อขุองป็รัะเทศไทย  
สำ่ว่นัใหญ่ดำ�เนิันัก�รัโดยคัล�ว่ด์ ม้เรัติ์ (Claude Mouret) 
นัักธรัณีีว่ิทย�ช�ว่ฝัรัั�งเศสำ ในัป็ี คั.ศ. 1992 - 1994

 > พ.ศึ.	2536	-	2548

ดีนั สำม�รั์ท (Dean Smart) นัักถ้ำำ��วิ่ทย�ช�ว่อังกฤษ
ได�เขุ��ม�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��หล�ยแห่งในัป็รัะเทศไทย และช่ว่ยง�นั 
ว่ชิ�ก�รัด��นัถ้ำำ��ให�กบักรัมป่็�ไม� โดยทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัและจัดัทำ� 
ผู้ังถ้ำำ��ที�จัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั และในัเขุติรัักษ�พันัธ์ุสำัติว่์ป็่� 
ทุ่งใหญ่นัเรัศว่รั จัังหว่ัดติ�ก (เช่นั ถ้ำำ��เสำ่อ ถ้ำำ��บ��นัล้ก
ขุ��ว่หล�ม ถ้ำำ��ฟิอสำซิิล ถ้ำำ��พรัะว่ังแดง ถ้ำำ��นัำ�แดนั) และในั
เขุติอุทย�นัแห่งช�ติิหล�ยแห่งในัจัังหวั่ดลำ�ป็�ง เชียงใหม่ 
เชียงรั�ย น่ั�นั พษิณีโุลก ก�ญจันับุรีั สำโุขุทัย อุทัยธ�นั ีกรัะบี� 
และป็รัะจัว่บคีัรัีขุันัธ์ นัับว่่�ดีนัเป็็นันัักถ้ำำ��ว่ิทย�ที�รั้�จัักถ้ำำ��ในั
ป็รัะเทศไทยดีที�สำุดคันัหนัึ�ง

 > พ.ศึ.	2539	-	2542

มีก�รัศกึษ�แหล่งนัำ��บ�ด�ลจั�กรัะบบถ้ำำ��ในัพ่�นัที�หนิัป้็นั 
บรัิเว่ณีอำ�เภอป็�งมะผู้�� จัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั เสำนัอติ่อกอง
พัฒนั�บ่อบ�ด�ล กรัมโยธ�ธิก�รั

 > พ.ศึ.	2541

มีก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ในับรัิเว่ณีทุ่งใหญ่นัเรัศว่รั จัังหวั่ด
ก�ญจันับุรัี โดยกรัมป่็�ไม� ซิึ�งได�รัับเงินัทุนัอุดหนัุนัจั�ก
สำำ�นัักง�นักองทุนัสำนัับสำนุันัก�รัว่ิจััย (สำกว่.)

 > พ.ศึ.	2541	-	2543

มกี�รัสำำ�รัว่จัและจัดัทำ�รัะบบฐ�นัขุ�อม้ลเกี�ยว่กบัถ้ำำ��จังัหว่ดั
แมฮ่่อ่งสำอนั ซึิ�งเป็็นัโคัรังก�รัว่จิัยัแบบสำหว่ทิย�ก�รั ที�อ�ศยั
นัักว่ชิ�ก�รัไทยหล�ยสำ�ขุ� เชน่ั ธรัณีีวิ่ทย� โบรั�ณีคัด ีป็�่ไม� 
ก�รัใช�ป็รัะโยชนัที์�ดนิั ชมุชนั และรัะบบฐ�นัขุ�อมล้ (สิำทธิพงษ์ 
ดิลกว่ณีิช, 2543)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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 > พ.ศึ.	2544

มีก�รัสำำ�รัว่จัลักษณีะท�งธรัณีีว่ทิย� และก�รัสำำ�รัว่จัทำ�
ผู้งัถ้ำำ�� บริัเว่ณีถ้ำำ��ธ�รัลอดนั�อย และถ้ำำ��ธ�รัลอดใหญ่ โคัรังก�รั
จัดัทำ�แผู้นัแม่บทอุทย�นัแห่งช�ติิเฉลิมรัตัินัโกสิำนัทรั ์จังัหว่ดั
ก�ญจันับุรัี โดยชัยพรั ศิรัิพรัไพบ้ลย์ และคัณีะ

 > พ.ศึ.	2547	-	2549

มีก�รัสำำ�รัว่จันัำ��บ�ด�ลในัถ้ำำ��หินัป้็นัในัโคัรังก�รัหลว่ง 
อ่�งขุ�ง โดยกรัมทรััพย�กรันัำ��บ�ด�ล กรัะทรัว่ง
ทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสำิ�งแว่ดล�อม

 > พ.ศึ.	2549

มีโคัรังก�รัจััดทำ�แนัว่ท�งก�รัจััดก�รัอนุัรัักษ์พัฒนั�
และฟ้ิ�นัฟ้ิคุัณีภ�พสำิ�งแว่ดล�อมธรัรัมช�ติิและสำิ�งแว่ดล�อม
ศิลป็กรัรัม ป็รัะเภทถ้ำำ�� ในัพ่�นัที�ลุ่มนัำ��ทะเลสำ�บสำงขุล� โดย 
มห�ว่ิทย�ลัยธรัรัมศ�สำติรั์

 > พ.ศึ.	2551	-	2562

ทีมสำำ�รัว่จัถ้ำำ��จั�ก Chiang Mai Rock Climbing  
Adventures ได�ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��หล�ยแห่งในัเชียงใหม ่ 
ตัิ�งแติ่ป็ี พ.ศ. 2551 - 2562 ได�แก่ ถ้ำำ��บ��นัหลว่ง  
ถ้ำำ��หุบผู้�ขุ�ว่ ถ้ำำ��ผู้�แดง และถ้ำำ��สำุยทัง

 > พ.ศึ.	2553	-	2556

มีก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��และจััดทำ�ผัู้งถ้ำำ�� โคัรังก�รัว่ิจััย “คู่วามื
หล่ากชนิด คู่วามืหล่ากหล่ายท่างพัันธุกรรมื นิเวศิวิท่ยา 
แล่ะโรคู่ติิดเช้�อในสัำติวเ์ล่่�ยงล่ก่ดว้ยนมืข้นาดเล่ก็ บรเิวณ
พัื�นท่่�โคู่รงการอนุรักษ์์พัันธุกรรมืพัืชอันเนื�องมืาจาก

พัระราชดำาริ สำมืเด็จพัระกนิษ์ฐาธิราชเจ้า กรมืสำมืเด็จ
พัระเท่พัรัตินราชสำุดา ฯ สำยามืบรมืราชกุมืารี เข้าวังเข้มืร 
จังหวัดกาญจนบุรี (ในโคู่รงการอนุรักษ์์คู่้างคู่าวกิติติิ)” 
โดยกรัมทรััพย�กรันัำ��บ�ด�ล

 > พ.ศึ.	2555	-	2564

เวิ่ร์ันั อันัสำเวิ่ร์ัธ (Vern Unsworth) นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่อังกฤษ  
อ�ศัยอย่้ที�อำ�เภอแม่สำ�ย จัังหวั่ดเชียงรั�ย ได�สำำ�รัว่จัถ้ำำ��หลว่ง- 
ขุุนันัำ��นั�งนัอนั ตัิ�งแต่ิปี็ พ.ศ. 2555 จันัถึ้ำง 2564  
ด�ว่ยคัว่�มช่ว่ยเหล่อจั�กนัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ในัท�องถิ้ำ�นัและจั�ก 
นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่อังกฤษ เช่นั Rob Harper, Phil Collett และ 
Martin Ellis อันัสำเวิ่ร์ัธเป็็นัผู้้�มีบทบ�ทสำำ�คััญคันัหนึั�งในัก�รั
ก้�ภัยถ้ำำ��หลว่งเม่�อ พ.ศ. 2561 และหลังจั�กก�รัก้�ภัยถ้ำำ��หลว่ง
แล�ว่ได�มีก�รัสำำ�รัว่จัต่ิอโดยกลุ่มนัักสำำ�รัว่จัรัะดับนั�นั�ช�ติิจั�ก
สำหรั�ชอ�ณี�จัักรั สิำงคัโป็ร์ั อเมริัก� อินัเดีย และออสำเติรีัย 
รัว่มถึ้ำงนัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ช�ว่ไทย จันัก�รัสำำ�รัว่จัเสำร็ัจัสำมบ้รัณ์ีในั
เด่อนัมีนั�คัม พ.ศ. 2564 ปั็จัจุับันัถ้ำำ��หลว่งมีคัว่�มย�ว่ 
11.1 กม. นัับเป็็นัถ้ำำ��ที�ย�ว่ที�สุำดอันัดับสีำ�ขุองป็รัะเทศไทย

 > พ.ศึ.	2560	-	2564

กรัมทรััพย�กรัธรัณีีสำำ�รัว่จัถ้ำำ��และคั�สำติ์ในัโคัรังก�รั
รัว่่มไทย-จันีั จังัหว่ดัสำต้ิล กรัะบี� สำรุั�ษฎรัธ์�นั ีชุมพรั สำรัะบรุัี 
นัคัรั�รั�ชสำีม� และเชียงใหม่ ฝั่�ยจัีนัค่ัอ International 
Research Center on Karst (IRCK) และ Institute of 
Karst Geology (IKG)

 > พ.ศึ.	2560	-	2561,	2563

กรัมทรัพัย�กรัธรัณีีสำำ�รัว่จัถ้ำำ��หนิัทรั�ยในัภ�คัติะว่นััออก
เฉียงเหนั่อ เช่นั ถ้ำำ��ดินัเพียง ถ้ำำ��ม่ด ถ้ำำ��เจัีย ถ้ำำ��ป็�ฏิิห�รัิย์  
และถ้ำำ��เพิงผู้�ต่ิ�งๆ
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 ◆ การสํารวจถ้ํ าที่สําคัญของ�าวไทยและ�าว�่าง�า�ิ  



 > พ.ศึ.	2561

มห�ว่ิทย�ลัยสำงขุล�นัคัรัินัทรั์เรัิ�มจััดทีมนัักว่ิจััยถ้ำำ��  
เนั�นัศึกษ�คัว่�มหล�กหล�ยท�งชีว่ภ�พขุองสำิ�งมีชีวิ่ติในัถ้ำำ�� 
ขุองภ�คัใติ�ขุองป็รัะเทศไทย เช่นั ถ้ำำ��ภ้ผู้�เพชรั ถ้ำำ��อุไรัทอง  
ถ้ำำ��เล สำเติโกดอนั จัังหว่ัดสำติ้ล ถ้ำำ��เขุ�ช��งห�ย จัังหว่ัดติรััง 
ถ้ำำ��ลอกอ จัังหว่ัดพัทลุง ฯลฯ

 > พ.ศึ.	2562	-	2563

มีโคัรังก�รั “การบริหารจัดการคู่วามืหล่ากหล่าย
ท่างชีวภาพัแล่ะภ่มืิปัญญาท้่องถ้ำิ�นข้องสำิ�งมื่ชีวิติในถ้ำำ�า ใน
อทุ่ยานธรณโ่ล่กสำต่ิล่ เพัื�อการท่�องเท่่�ยวยั�งยนื” สำนัับสำนุันั 
โดยสำำ�นัักง�นัพัฒนั�วิ่ทย�ศ�สำติรั์และเทคัโนัโลยีแห่งช�ติิ 
(สำว่ทช.) ในัอุทย�นัธรัณีีโลกสำต้ิล โดยก�รับ้รัณี�ก�รั
รั่ว่มกันัขุองมห�ว่ิทย�ลัยสำงขุล�นัคัรัินัทรั์ศึกษ�ด��นัสำัติว่์ 
มกีรัะด้กสัำนัหลงัและไมม่กีรัะด้กสัำนัหลงั มห�ว่ทิย�ลัยรั�ชภฏัิ 
สำงขุล�ศึกษ�จุัลินัทรีัย์ และว่ิทย�ลัยชุมชนัสำต้ิลศึกษ�เรัื�อง 
ภ้มิป็ัญญ�ท�องถ้ำิ�นั

 > พ.ศึ.	2563

• นัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��รัะดับนั�นั�ช�ติิจั�กเยอรัมนัี ฝัรัั�งเศสำ  
รััสำเซีิย และจัีนั ได�ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ�� 29 แห่ง  
ในัจัังหว่ัดสำุรั�ษฎรั์ธ�นัี

• กรัมทรััพย�กรัธรัณีี โดยทีมสำำ�รัว่จัจั�กสำำ�นัักง�นั
ทรััพย�กรัธรัณีีเขุติ 1 - 4 รั�ยง�นัจัำ�นัว่นัถ้ำำ��ทั�ว่
ป็รัะเทศจัำ�นัว่นั 2,608 แห่ง

 > พ.ศึ.	2563	-	2564

มีโคัรังก�รัวิ่จััยเรัื�องก�รัพัฒนั�เคัรัือขุ่�ยก�รัวิ่จััย
ภ้มิป็รัะเทศแบบคั�สำติ์ ถ้ำำ�� และก�รัจััดก�รัก�รัท่องเที�ยว่ 
เชิงนัิเว่ศธรัณีี ในัจัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั โดยมห�ว่ิทย�ลัย 
มหิดล

 > พ.ศึ.	2564

• กรัมทรััพย�กรัธรัณีี โดยคัว่�มรั่ว่มม่อขุองกรัม 
ทรััพย�กรันัำ��บ�ด�ล และกรัมอุทย�นัแห่งช�ติิ  
สำัติว่์ป่็� และพันัธ์ุพ่ช ศึกษ�สำำ�รัว่จัธรัณีีว่ิทย�และ 
อทุกธรัณีีวิ่ทย�เท่อกเขุ�หินัป้็นั ว่นัอทุย�นัถ้ำำ��หลว่ง- 
ขุุนันัำ��นั�งนัอนั จัังหว่ัดเชียงรั�ย โดยดำ�เนิันัก�รั 
แบบบ้รัณี�ก�รั

• ม�รั์ติินั เอลลิสำ (Martin Ellis) ได�จััดทำ�ฐ�นัขุ�อม้ล
ถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทย คัรัั�งหลงัสำดุเม่�อเดอ่นัพฤษภ�คัม 
พ.ศ. 2564 รัะบุจัำ�นัว่นัถ้ำำ��กว่่� 6,100 รั�ยก�รั 
ม�กที�สำุดเท่�ที�เคัยรัว่บรัว่มกันัม�
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3	
เห��การณ�สํืาคััญเก่�ยวกับถํ้ํ�าไทย

 > พ.ศึ.	2432	-	2502

พรัะมห�กษตัิรัยิแ์ละเชื�อพรัะว่งศ์ขุองไทยหล�ยพรัะองคั์
เสำด็จัป็รัะพ�สำ “ถ้ำำ�าคู่ห่าสำวรรคู่”์ ว่ดัค้ัห�สำว่รัรัคั ์จังัหว่ดัพัทลุง 
ดงัป็รั�กฏิพรัะป็รัม�ภไิธยที�สำลกัไว่�ที�เพิงหนั��ถ้ำำ��ขุองพรัะบ�ท
สำมเด็จัพรัะจุัลจัอมเกล��เจั��อย่้หวั่ รัชัก�ลที� 5 (จัป็รั.) ที�จั�รึัก 
ในัป็ี รั.ศ. 108 (พ.ศ. 2432) พรัะป็รัม�ภิไธยพรัะบ�ท- 
สำมเด็จัพรัะป็กเกล��เจั��อย้่หัว่ รััชก�ลที� 7 (ป็ป็รั.) จั�รัึก 
เม่�อวั่นัที� 25 มกรั�คัม พ.ศ. 2471 นัอกจั�กนัี�ยังมี 
พรัะป็รัม�ภิไธยพรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะมห�ภ้มิพลอดุลยเดช 
มห�รั�ช บรัมนั�ถ้ำบพิติรั รััชก�ลที� 9 (ภป็รั.) และสำมเด็จั 
พรัะบรัมรั�ชชนันัีพันัปี็หลว่ง (สำก.) จั�รัึกเม่�อว่ันัที� 17  
มีนั�คัม พ.ศ. 2502

 > พ.ศึ.	2438

พรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะจัลุจัอมเกล��เจั��อย้หั่ว่ รัชัก�ลที� 5 
เสำดจ็ัพรัะรั�ชดำ�เนิันัป็รัะพ�สำมณีฑ์ลรั�ชบุรีั และเสำดจ็ัป็รัะพ�สำ 
“ถ้ำำ�าจอมืพัล่” (เดิมชื�อถ้ำำ��มุจัลนิัท์) ติำ�บลจัอมบึง อำ�เภอจัอมบึง 
เม่�อว่ันัที� 20 ธันัว่�คัม พ.ศ. 2438 ทรังพรัะอักษรัไว่�ที� 
ป็�กถ้ำำ��ว่�่ จัป็รั เป็็นัอักษรัพรัะป็รัม�ภไิธยยอ่ และเลขุ 114 
หม�ยถ้ำึงป็ีที�เสำด็จัป็รัะพ�สำ และทรังพรัะอักษรัพรัะรั�ชท�นั
นั�มถ้ำำ��ว่่� “ถ้ำำ�าจอมืพัล่” แล�ว่ทรังฉ�ยพรัะรั้ป็ที�ป็�กถ้ำำ��นัั�นั 
อนึั�ง หลงัเสำดจ็ัป็รัะพ�สำถ้ำำ��จัอมพลแล�ว่ ในัว่นััที� 22 ธนััว่�คัม 
พ.ศ. 2438 พรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะจุัลจัอมเกล��เจั��อย้่หัว่  

ได�เสำดจ็ัพรัะรั�ชดำ�เนิันัเย่อนัถ้ำำ��จัรัะเขุ� ติำ�บลเก�ะพลบัพล�  
อำ�เภอเม่องรั�ชบุรีั ที�อย้่ในัหม้่เขุ�ง้ และทรังพรัะอักษรั 
พรัะนั�มย่อ จั.ป็.รั. ไว่�ที�ป็�กถ้ำำ��จัรัะเขุ�ด�ว่ย

 > พ.ศึ.	2442

พรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะจัลุจัอมเกล��เจั��อย้หั่ว่ รัชัก�ลที� 5 
เสำด็จัป็รัะพ�สำถ้ำำ�� 2 แห่งในัจัังหว่ัดรั�ชบุรัี ได�แก่ ถ้ำำ��รัะฆััง  
บนัเชิงเขุ�พญ�ป็รั�บ เท่อกเขุ�ง้ และถ้ำำ��สำ�รัิก� (เดิมชื�อ 
ถ้ำำ��หนัองติีเหล็ก) ติำ�บลธรัรัมเสำนั อำ�เภอโพธ�รั�ม เม่�อ  
รั.ศ. 118 (พ.ศ. 2442) โดยบรัิเว่ณีผู้นัังถ้ำำ��จัะมีพรัะ 
ป็รัม�ภไิธยย่อ จั.ป็.รั. สำลักติดิอย้่พรั�อมกับติัว่เลขุ 118

 > พ.ศึ.	2443

พรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะจัลุจัอมเกล��เจั��อย้หั่ว่ รัชัก�ลที� 5 
เสำด็จัป็รัะพ�สำถ้ำำ��สำุว่รัรัณีค้ัห� จัังหว่ัดพังง� เม่�อปี็ พ.ศ.  
2433 หรัือ รั.ศ. 109 โดยมีก�รัสำลักพรัะป็รัม�ภิไธยย่อ 
“จ.ป.ร.1๐๙” ที�ผู้นัังถ้ำำ��ด�ว่ย

อนึั�ง ถ้ำำ��สุำว่รัรัณีค้ัห�นัี�ยังมีจั�รึักพรัะป็รัม�ภิไธยขุอง 
พรัะมห�กษตัิรัยิอ์กีหล�ยพรัะองคัต์ิอ่ม�ที�เคัยเสำด็จัป็รัะพ�สำ 
ด�ว่ย ได�แก่ ม.ว่. (รััชก�ลที� 6) ป็.ป็.รั. (รััชก�ลที� 7) และ  
ภ.ป็.รั. (รััชก�ลที� 9)
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 > พ.ศึ.	2499

พรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะมห�ภ้มิพลอดุลยเดชมห�รั�ช  
บรัมนั�ถ้ำบพติิรั พรั�อมด�ว่ยสำมเดจ็ัพรัะบรัมรั�ชชนันัพัีนัปี็หลว่ง 
สำมเด็จัพรัะศรีันัคัรัินัทรั�บรัมรั�ชชนันัี และพรัะรั�ชโอรัสำ  
พรัะรั�ชธิด� ได�เสำด็จัป็รัะพ�สำถ้ำำ��จัอมพล อำ�เภอจัอมบึง  
จังัหว่ดัรั�ชบรุั ีเม่�อวั่นัที� 1 มถิ้ำนุั�ยนั พ.ศ. 2499 และได�ทรังจั�รักึ 
พรัะป็รัม�ภไิธยยอ่ที�หนั��ถ้ำำ��จัอมพลว่�่ “ภปร 1 มื.ิย.๙๙”

 > พ.ศึ.	2500	-	2502

จุัฬ�ลงกรัณ์ีมห�วิ่ทย�ลัยก่อตัิ�งแผู้นักวิ่ช�ธรัณีีวิ่ทย�  
คัณีะวิ่ทย�ศ�สำติร์ั อย่�งไม่เป็็นัท�งก�รั เม่�อ พ.ศ. 2500 โดย
มีศ�สำติรั�จั�รัย์ ดรั.แถ้ำบ นีัละนิัธิ คัณีบดีคัณีะวิ่ทย�ศ�สำติร์ั เป็็นั 
ผู้้�ริัเริั�มจััดทำ�หลักส้ำติรัธรัณีีวิ่ทย�ขึุ�นั โดยคัว่�มช่ว่ยเหล่อจั�ก 
อ�จั�รัย์วิ่ช� เศรัษฐบุติรั แห่งกรัมทรััพย�กรัธรัณีี (กรัมโลหกิจั) และ
เริั�มเปิ็ดสำอนัคัรัั�งแรักในัปี็ พ.ศ. 2501 ต่ิอม�สำภ�มห�วิ่ทย�ลัย
อนุัมัติิให�จััดตัิ�งเป็็นั “ภาคู่วิชาธรณ่วิท่ยา” อย่�งเป็็นัท�งก�รัเม่�อ
วั่นัที� 13 กรักฎ�คัม พ.ศ. 2502 แต่ิในัเว่ล�นัั�นั (จันัถึ้ำงปั็จัจุับันั) 
ยังไม่มีก�รัสำอนัวิ่ช�ถ้ำำ��วิ่ทย�โดยเฉพ�ะ

 > พ.ศึ.	2502

พรัะบ�ทสำมเด็จัพรัะมห�ภ้มิพลอดุลยเดชมห�รั�ช  
บรัมนั�ถ้ำบพิติรั เสำด็จัพรัะรั�ชดำ�เนัินัพรั�อมด�ว่ยสำมเด็จัพรัะ 
บรัมรั�ชชนันัพัีนัป็หีลว่ง เสำด็จัป็รัะพ�สำ “ถ้ำำ�าวัดสำวุรรณคู่ห่า” 
ติำ�บลกรัะโสำม อำ�เภอติะกั�ว่ทุ่ง จัังหว่ัดพังง� เม่�อว่ันัที� 12 
มีนั�คัม พ.ศ. 2502 และได�ทรังจั�รัึกพรัะป็รัม�ภิไธยย่อ 
ภป็รั. และ สำก. ไว่�ที�ผู้นัังถ้ำำ��สำุว่รัรัณีคัห้�

 > พ.ศึ.	2526

กรัมป่็�ไม�ป็รัะก�ศจัดัตัิ�งว่นัอุทย�นัถ้ำำ��ลม-ถ้ำำ��ว่งั ในัเขุติ 
ป็่�สำงว่นัแห่งช�ติิป็่�แม่มอก-แม่พันัลำ� ในัท�องที�ติำ�บล 
นั�ขุุนัไกรั อำ�เภอศรัีสำำ�โรัง จัังหว่ัดสุำโขุทัย เนั่�อที�ป็รัะม�ณี  
8,000 ไร่ั เม่�อว่ันัที� 23 มกรั�คัม พ.ศ. 2526

 > พ.ศึ.	2529

กรัมป่็�ไม�จัดัตัิ�ง “วนอุท่ยานถ้ำำ�าหล่วง-ขุ้นนำ�านางนอน” 
ที�อย้ใ่นัเขุติป่็�สำงว่นัแหง่ช�ติิป็�่ดอยนั�งนัอนั ติำ�บลโป่็งผู้�  
อำ�เภอแม่สำ�ย จังัหว่ดัเชยีงรั�ย มีเน่ั�อที�ป็รัะม�ณี 5,000 ไร่ั  
เม่�อว่นััที� 1 ติลุ�คัม พ.ศ. 2529 โดยภ้มปิ็รัะเทศเป็็นัภ้เขุ� 
ขุนั�ดใหญห่ล�ยล้กติิดต่ิอกันั มคีัว่�มสำง้โดยเฉลี�ย 779 เมติรั  
และล�ดชันัม�ท�งทิศติะวั่นัออก ติัว่ถ้ำำ��หลว่งย�ว่ป็รัะม�ณี  
10.3 กม. ย�ว่เป็็นัอันัดับ 4 ขุองป็รัะเทศไทย

 > พ.ศึ.	2531	-	2538

สุำรัินัทรั์ ภ่้ขุจัรั และคัณีะ ได�ดำ�เนัินัก�รัสำำ�รัว่จัและ 
ขุุดคั�นัแหลง่โบรั�ณีคัดถี้ำำ��หมอเขุยีว่ จังัหว่ดักรัะบี� และแหลง่ 
โบรั�ณีคัดีถ้ำำ��ซิ�ไก จังัหวั่ดติรังั เพ่�อติรัว่จัสำอบคัว่�มสำมัพนััธ์ 
รัะหว่่�งป็รัะช�กรักับว่ัฒนัธรัรัมโหบินัเนัียนัที�อ�จัจัะ 
เคัล่�อนัย��ยลงม�จั�กท�งเหน่ัอ เช่นั จัังหวั่ดก�ญจันับุรัี  
ที�พบหลักฐ�นัขุองเคัรัื�องม่อหินักะเท�ะที�คัล��ยคัลึงกันั

 > พ.ศึ.	2532

คัณีะรััฐมนัติรัีได�มีมติิเม่�อว่ันัที� 7 พฤศจัิก�ยนั พ.ศ. 
2532 เห็นัชอบป็รัะก�ศแหล่งธรัรัมช�ติิอันัคัว่รัอนัุรัักษ ์ 
10 ป็รัะเภท (ป็รัะกอบด�ว่ยเก�ะ แก่ง ภ้เขุ� ถ้ำำ�� นัำ��ติก  
โป็ง่พรุั�อนั แหลง่นัำ�� ช�ยห�ด ซิ�กดึกดำ�บรัรัพ์ ธรัณีีสำณัีฐ�นั 
และภ้มิลักษณีว่รัรัณีนั�) จัำ�นัว่นั 263 แหล่ง ในัจัำ�นัว่นันัี� 
เป็็นัถ้ำำ��จัำ�นัว่นั 43 แหล่ง ติ�มคัว่�มเหน็ัขุองคัณีะกรัรัมก�รั 
สำิ�งแว่ดล�อมแห่งช�ติิ

 > พ.ศึ.	2534

กรัมป็�่ไม�จัดัตัิ�งว่นัอุทย�นัถ้ำำ��เขุ�นั�อย ในัเขุติป็�่สำงว่นั
แหง่ช�ติิป็�่ฝัั�งซิ��ยแม่นัำ��ภ�ช ีอำ�เภอโพธ�รั�ม จังัหว่ดัรั�ชบรุัี 
พ่�นัที�ป็รัะม�ณี 3,000 ไรั่ เม่�อวั่นัที� 15 พฤศจัิก�ยนั พ.ศ. 
2534
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 > พ.ศึ.	2534	-	2564

กรัมป่็�ไม�ป็รัะก�ศจัดัตัิ�ง “อทุ่ยานแห�งชาติิถ้ำำ�าผ้าไท่” 
จัังหว่ัดลำ�ป็�ง เป็็นัอุทย�นัแห่งช�ติิแห่งแรักขุองไทยที�ใช� 
จุัดเด่นัขุองถ้ำำ��เป็็นัชื�อ โดยมีก�รัอนัุมัติิให�ใช�ชื�อนีั�เม่�อว่ันัที�  
4 มีนั�คัม พ.ศ. 2534 สำมัยนั�ยไพโรัจัน์ั สำุว่รัรัณีกรั เป็็นั 
อธิบดีกรัมป่็�ไม�

ติ่อม�ได�มีก�รัป็รัะก�ศจััดติั�งอุทย�นัแห่งช�ติิถ้ำำ��อีก 
หล�ยแห่ง ได�แก่ อุทย�นัแห่งช�ติิถ้ำำ��ป็ล�-นัำ��ติกผู้�เสำ่�อ  
จัังหว่ัดแม่ฮ่่องสำอนั (พ.ศ. 2552) อุทย�นัแห่งช�ติ ิ
ถ้ำำ��สำะเกินั จัังหว่ัดนั่�นั (พ.ศ. 2559) และอุทย�นัแห่งช�ติิ 
ถ้ำำ��หลว่ง-ขุุนันัำ��นั�งนัอนั อำ�เภอแม่สำ�ย จัังหวั่ดเชียงรั�ย 
(2564 เติรัียมก�รั)

 > พ.ศึ.	2538

 มีง�นัวิ่จััยเกี�ยว่กับถ้ำำ��หลว่งเรืั�อง “การศิึกษ์าเพัื�อ
จดัท่ำาแผ้นการจัดการอนุรักษ์ส์ำิ�งแวดล้่อมืธรรมืชาติิบริเวณ
ถ้ำำ�าหล่วง จงัหวดัเชยีงราย” โดยมห�ว่ทิย�ลัยเชียงใหม ่ซิึ�งม ี 
ผู้ศ.อัษฎ�งคั์ โป็รั�ณี�นันัท์ เป็็นัหัว่หนั��คัณีะว่ิจััย นัำ�เสำนัอ 
ติ่อสำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผู้นัสำิ�งแว่ดล�อม

 > พ.ศึ.	2540

กรัมป่็�ไม�ป็รัะก�ศจััดติั�งว่นัอุทย�นัถ้ำำ��เพชรั-ถ้ำำ��ทอง  
ในัพ่�นัที�ป็่�บรัิเว่ณีเขุ�ชอนัเด่�อ อำ�เภอติ�กฟ้ิ� จัังหว่ัด
นัคัรัสำว่รัรัคั์ มีเน่ั�อที�ป็รัะม�ณี 3,000 ไรั่ เม่�อวั่นัที� 10 
มกรั�คัม พ.ศ. 2540

 > พ.ศึ.	2542	-	2550

มห�วิ่ทย�ลัยเชียงใหม่เริั�มเปิ็ดสำอนั “วิชาถ้ำำ�าวิท่ยาทั่�วไป” 
(General Speleology) เป็็นัวิ่ช�เล่อกในัหลักส้ำติรัภ�คัวิ่ช�
ธรัณีีวิ่ทย� คัณีะวิ่ทย�ศ�สำติร์ั โดยมี ผู้ศ.สุำรัพงษ์ เลิศทัศนีัย์ เป็็นั
อ�จั�รัย์ผู้้�สำอนั แต่ิมีก�รัสำอนัได�เพียง 8 ปี็ ก็ปิ็ดหลักส้ำติรัไป็

 > พ.ศึ.	2544	-	2549

โคัรังก�รัโบรั�ณีคัดีบนัพ่�นัที�สำ้งในัอำ�เภอป็�งมะผู้��  
จังัหว่ดัแมฮ่่อ่งสำอนั รัะยะที� 1 - 2 เป็็นัโคัรังก�รัสำหว่ทิย�ก�รั  
ป็รัะกอบด�ว่ยโบรั�ณีคัด ีว่งปี็ไม�และสำิ�งแว่ดล�อม ม�นัษุยวิ่ทย� 
ก�ยภ�พ ช�ติพิันัธุ์ว่รัรัณีนั�ท�งโบรั�ณีคัดี และสำ�รัสำนัเทศ
ท�งโบรั�ณีคัดี นัำ�โดย รัศ. ดรั.รััศมี ช้ทรังเดช และคัณีะ  
ได�ทำ�ก�รัสำำ�รัว่จัแหล่งโบรั�ณีคัดีป็รัะเภทถ้ำำ��และที�อย้่ในั 
ภ้มปิ็รัะเทศแบบคั�สำต์ิ พบแบบแผู้นัและลกัษณีะก�รัเล่อกใช� 
ทำ�เลที�ตัิ�ง ทั�งที�อย้่อ�ศัยและก�รัดำ�รังชีพขุองคันัโบรั�ณี  
ที�คัล��ยคัลงึกับคันัป็จััจับัุนั ซิึ�งทั�งเป็็นัที�อย้อ่�ศยัและที�ฝังัศพ  
พบภ�พเขีุยนัสำี และแหล่งทรััพย�กรั

 > พ.ศึ.	2544

กรัมป็่�ไม�ป็รัะก�ศจััดตัิ�งว่นัอุทย�นัถ้ำำ��เขุ�ว่ง ในัเขุติ 
ป่็�สำงว่นัแหง่ช�ติิป็�่ห�ว่ยท�่กว่ยและป็�่ห�ว่ยกรัะเว่นั อำ�เภอ 
บ��นัไรั ่จังัหว่ดัอุทยัธ�นีั เน่ั�อที�ป็รัะม�ณี 8,125 ไรั ่เม่�อว่นััที�  
9 ธันัว่�คัม พ.ศ. 2544

อนึั�ง กรัมป็่�ไม�ได�ป็รัะก�ศจััดติั�งว่นัอุทย�นัถ้ำำ��ขึุ�นัอีก 
หล�ยแห่งในัป็ีต่ิ�งๆ ได�แก่ ว่นัอุทย�นัถ้ำำ��แสำงธรัรัมพรัหม- 
ม�ว่�สำ จัังหว่ัดเลย ว่นัอุทย�นัถ้ำำ��ติะโคัะบิ� จัังหว่ัดติ�ก  
ว่นัอุทย�นัถ้ำำ��ธ�รั�ลอด จัังหวั่ดแม่ฮ่่องสำอนั ว่นัอุทย�นั 
ถ้ำำ��ผู้�แล จัังหว่ัดเชียงรั�ย ว่นัอุทย�นัถ้ำำ��ผู้�ต้ิบ จัังหว่ัด 
นัคัรัสำว่รัรัคั์ และว่นัอุทย�นัถ้ำำ��สิำงห์ จัังหว่ัดอุดรัธ�นัี

 > พ.ศึ.	2548

ม�ร์ัติินั เอลลิสำ (Martin Ellis) แห่งชมรัมถ้ำำ��เชพตัินัมัลเล็ติ  
(The Shepton Mallet Caving Club) ที�อ�ศัยอย่้ที�จัังหวั่ด 
เพชรับ้รัณ์ี ได�รัับบันัทึกก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��และห�องสำมุดขุองดีนั สำม�ร์ัท 
หลังจั�กที�ดีนัออกจั�กป็รัะเทศไทยในัปี็ พ.ศ. 2548 เขุ�จึัง 
เริั�มขุย�ยบทบ�ทในัก�รัส่ำ�อสำ�รักับนัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ต่ิ�งช�ติิที�ม�เย่อนั 
ป็รัะเทศไทย กับทั�งได�จััดทำ�เว็่บไซิต์ิเกี�ยว่กับถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทย  
และเริั�มพัฒนั�ฐ�นัขุ�อม้ลถ้ำำ��ขุองป็รัะเทศไทยจั�กเอกสำ�รั  
“ถ้ำำ�าแห�งประเท่ศิไท่ย” ขุอง Dunkley ที�เคัยทำ�ไว่�

49กาลานั�กรมูถ้ํํ	าและคัาสื���นั�ระเทศึไทย	��������������	�������	���	������������	��	�����	���	�����	��	���������		

 ◆ เห��การ��สําคัญเกี่ยวกับถ้ํ าไทย 



 > พ.ศึ.	2550

เกิดอุบติัิภยันัำ��ป็�่ทะลักเขุ��ถ้ำำ��นัำ��ทะล ุอุทย�นัแห่งช�ติิ 
เขุ�สำก จังัหว่ดัสำรุั�ษฎรัธ์�นั ีเม่�อวั่นัที� 13 ติลุ�คัม พ.ศ. 2550  
ส่ำงผู้ลให�มีผู้้�เสีำยชีวิ่ติในัถ้ำำ��จัำ�นัว่นั 8 รั�ย รัอดชวิี่ติ 2 รั�ย

 > พ.ศึ.	2561

• นัักฟิตุิบอลเย�ว่ชนัทีม “หม่ืป่า ท่่น ท่อล์่คู่ อะคู่าเดมื่�”  
รัว่ม 13 คันั ติิดนัำ��ในัถ้ำำ��หลว่ง-ขุุนันัำ��นั�งนัอนั อำ�เภอ 
แม่สำ�ย จัังหว่ัดเชียงรั�ย เม่�อว่ันัที� 23 มิถุ้ำนั�ยนั  
พ.ศ. 2561 นัำ�ไป็สำ้่ภ�รักิจัป็ฏิิบัติิก�รัก้�ภัย 
ถ้ำำ��หลว่งที�ล่อชื�อรัะดบัโลก รัว่ม 18 ว่นัั จันัสำ�ม�รัถ้ำ 
นัำ�ทั�งหมดออกม�ได�อย่�งป็ลอดภัยในัว่ันัที� 10  
กรักฎ�คัม ป็ีเดียว่กันั

• หลังเหตุิก�รัณี์เย�ว่ชนัทีมหม้ป่็� 13 คันัติิด 
ถ้ำำ��หลว่งที�จังัหว่ดัเชยีงรั�ย สำม�คัมอทุย�นัแห่งช�ติิ  
จึังได�จััดก�รัป็รัะชุมสัำมมนั�เรัื�อง “พัลิ่กวิกฤติ 
ถ้ำำ�าหล่วง ส่ำ�การบริหารจัดการถ้ำำ�าไท่ย” เม่�อว่ันัที�  
3 สำิงห�คัม พ.ศ. 2561 โดยมีว่ิทย�กรัที�เป็็นั 
นัักธรัณีีว่ิทย� อ�จั�รัย์ และนัักบรัิห�รัง�นัอุทย�นั
แห่งช�ติิหล�ยท่�นัรั่ว่มอภิป็รั�ย

 > พ.ศึ.	2562

• คัณีะรัฐัมนัติรีัมีมติิเม่�อว่นััที� 2 เมษ�ยนั พ.ศ. 2562  
แติ่งตัิ�งคัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ�� 
แห่งช�ติิ ป็รัะกอบด�ว่ยกรัรัมก�รั 26 คันั โดยมี 
รััฐมนัติรัีว่่�ก�รักรัะทรัว่งทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและ 
สำิ�งแว่ดล�อม (พลเอก สำุรัศักดิ� ก�ญจันัรััติน์ั) เป็น็ั
ป็รัะธ�นั และอธบิดีกรัมทรัพัย�กรัธรัณีี (ดรั.สำมหม�ย  
เติชว่�ล) เป็น็ักรัรัมก�รัและเลขุ�นัุก�รั

• ที�ป็รัะชุมคัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ��
แหง่ช�ติิเห็นัชอบให�มีก�รัแติง่ตัิ�งคัณีะอนักุรัรัมก�รั
ด��นันัโยบ�ยและก�รัมีสำ่ว่นัรั่ว่ม (24 คันั) มีป็ลัด

กรัะทรัว่งทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสำิ�งแว่ดล�อม 
(นั�ยจัติุพรั บุรัุษพัฒน์ั) เป็็นัป็รัะธ�นั และคัณีะ 
อนุักรัรัมก�รัด��นัว่ิช�ก�รั (22 คันั) มีอธิบดี 
กรัมทรััพย�กรัธรัณีี (ดรั.สำมหม�ย เติชว่�ล) เป็็นั 
ป็รัะธ�นั โดยมีคัำ�สำั�งแติ่งตัิ�งคัณีะอนัุกรัรัมก�รัฯ  
ทั�งสำองคัณีะ เม่�อว่นััที� 8 พฤษภ�คัม พ.ศ. 2562

• คัณีะอนุักรัรัมก�รันัโยบ�ยและก�รัมีส่ำว่นัร่ัว่มป็รัะชุม 
คัรัั�งแรัก เม่�อวั่นัที� 26 พฤศจิัก�ยนั พ.ศ. 2562 โดยมี 
ป็ลัดกรัะทรัว่งทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแว่ดล�อม เป็็นั 
ป็รัะธ�นั และอธิบดีกรัมทรััพย�กรัธรัณีีเป็็นัรัองป็รัะธ�นั

• องค์ัก�รักรัะจั�ยเสำียงและแพรั่ภ�พสำ�ธ�รัณีะแห่ง
ป็รัะเทศไทย “สำ.สำ.ท่.” หรัอืไทยพบีเีอสำ (TPBS) ได�
จััดทำ�สำ�รัคัดีถ้ำำ��หลว่ง l Thai cave rescue EP.3 
[Eng Sub] 16 ม.คั. 62 เผู้ยแพรั่เหตุิก�รัณี์ก�รั
ชว่่ยเหล่อ 13 หมป่้็�อะคั�เดมีจั�กก�รัติิดถ้ำำ��หลว่ง-
ขุุนันัำ��นั�งนัอนั จัังหว่ัดเชียงรั�ย

<<
สแกนเพ่ือชมวีดิทัศน์ 
สารคดีถ้ำาหลวง l Thai cave 
rescue EP.3 [Eng Sub]

• เมเจัอร์ั ซีินัีเพล็กซ์ิ กรัุ�ป็ จััดทำ�ว่ิดีโอสำั�นัๆ เรัื�อง  
The Cave | นั�งนัอนั - Official Teaser Trailer  
[ซิับไทย] 4 ก.ย. 2562 

<<
สแกนเพ่ือชมวิดีทัศน์ 
เรือ่ง The Cave | นางนอน - 
Official Teaser Trailer [ซับไทย]

 > พ.ศึ.	2562	-	2564

กรัมทรััพย�กรัธรัณีีเผู้ยแพรั่คัว่�มรั้�เรัื�อง ถ้ำำ��ว่ิทย�ในั
ช่อง YouTube เช่นั สำว่นัหินัผู้�ง�ม จัังหว่ัดเลย 50 ติอนั  
ซิึ�งรัว่มถ้ำึงถ้ำำ��ในัจัังหวั่ดสำต้ิล เช่นั ถ้ำำ��ทะลุ ถ้ำำ��ช��งแก�ว่  
ถ้ำำ��เจ็ัดคัติ ถ้ำำ��ละว่�� หินัสำ�หรั่�ยป็่�พนั นัำ��ติกว่ังสำ�ยทอง  
นัำ��ติกธ�รัป็ลิว่ เขุ�ทะนั�นัฯ

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

50



 > พ.ศึ.	2563

• นั�ยพัลลภ กฤติย�นัวั่ช ที�ป็รัึกษ�สำม�คัมอุทย�นั
แห่งช�ติิ ริัเรัิ�มและป็รัะสำ�นัก�รัจััดติั�ง “ชมืรมืถ้ำำ�า
วิท่ยา” เป็็นักลุ่มไลนัเ์ฉพ�ะ แยกออกจั�กกลุ่มไลนั์
ป่็�ดงพงไพรั เม่�อว่ันัที� 10 มกรั�คัม พ.ศ. 2563 
สำม�ชกิป็รัะกอบด�ว่ยผู้้�เชี�ยว่ช�ญและผู้้�สำนัใจัเกี�ยว่กับ
ถ้ำำ�� โดยมุง่แบง่ปั็นัแลกเป็ลี�ยนัคัว่�มร้ั� ป็รัะสำบก�รัณี ์
ภ�พ และขุ�อมล้ขุ่�ว่สำ�รัเกี�ยว่กบัถ้ำำ��และคั�สำต์ิทั�งขุอง
ไทยและต่ิ�งป็รัะเทศ (ปั็จัจับุนััมีสำม�ชกิ 140 คันั)

• ที�ป็รัะชุมคัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ�� 
แห่งช�ติิได�มมีติิเม่�อว่นััที� 24 มกรั�คัม พ.ศ. 2563 
โดยมีรัฐัมนัติรัวี่�่ก�รักรัะทรัว่งทรัพัย�กรัธรัรัมช�ติิ 
และสำิ�งแว่ดล�อม (นั�ยว่รั�วุ่ธ ศลิป็อ�ช�) เป็็นัป็รัะธ�นั  
เห็นัชอบให�มกี�รัแติง่ตัิ�ง “คู่ณะท่ำางานจดัท่ำาแผ้น 
แมื�บท่การบริหารจัดการถ้ำำ�าข้องประเท่ศิ” และ 
“คู่ณะท่ำางานศึิกษ์ากฎหมืายการบรหิารจัดการถ้ำำ�า”
โดยม ีดรั.ทศพรั นุัชอนังคั ์และนั�ยพัลลภ กฤติย�นัว่ชั 
เป็น็ัป็รัะธ�นัในัคัณีะทำ�ง�นัทั�งสำองคัณีะติ�มลำ�ดับ 
ติ�มคัำ�สำั�งขุองคัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบรัหิ�รัจัดัก�รั
ถ้ำำ��แห่งช�ติิ ลงว่ันัที� 12 มีนั�คัม พ.ศ. 2563

• คัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบริัห�รัจััดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิ 
โดยกรัมทรัพัย�กรัธรัณีี ได�ป็รัะก�ศ “ข้อ้ปฏิบิตัิใินการ
คูุ่้มืคู่รองถ้ำำ�า รวมื 16 ข้้อ” เม่�อว่ันัที� 15 มิถ้ำุนั�ยนั 
พ.ศ. 2563 เพ่�อให�ทรััพย�กรัถ้ำำ��ขุองป็รัะเทศไทย
ได�รับัก�รัคุั�มคัรัอง และป็กป้็องด้แลพ่�นัฐ�นั รัว่มทั�ง 
ได�รัับก�รัอนัุรัักษ์อย่�งยั�งย่นัและนัำ�ไป็สำ้่ก�รั 
เสำรัิมสำรั��งเศรัษฐกิจัชุมชนัติ่อไป็

• กรัมทรััพย�กรัธรัณีีได�ดำ�เนัินัก�รั “สำำารวจศิึกษ์า
เก่�ยวกับถ้ำำ�าในด้านการพัฒันาแหล่�งท่�องเท่่�ยวท่าง 
ธรณ่วิท่ยาเชิงอนุรักษ์์” โดยศึกษ�คัว่�มโดดเด่นั 
ด��นัธรัณีีว่ทิย�และถ้ำำ��ว่ทิย� พรั�อมทั�งจัดัทำ�แผู้นัผู้งั 
ถ้ำำ�� เช่นั ถ้ำำ��ภ้ผู้�เพชรั ถ้ำำ��อุไรัทอง ถ้ำำ��เล สำเติโกดอนั  
จัังหว่ัดสำติ้ล ถ้ำำ��ป็�ฏิิห�รัิย์ ถ้ำำ��ม่ด ถ้ำำ��เจัีย จัังหว่ัด 
อุบลรั�ชธ�นัี ถ้ำำ��ดินัเพียง จัังหว่ัดหนัองคั�ย  

ถ้ำำ��นัเรัศว่รั ถ้ำำ��คั��งคั�ว่ ถ้ำำ��พรัะว่งัแดง และถ้ำำ��เดอ่นั-
ถ้ำำ��ด�ว่ จัังหว่ัดพิษณีุโลก

 > พ.ศึ.	2564

• กรัมอุทย�นัแห่งช�ติิ สำัติว่์ป่็� และพันัธ์ุพ่ช อย้่ 
รัะหว่่�งเติรัียมก�รัยกรัะดับจััดตัิ�ง “วนอุท่ยาน 
ถ้ำำ�าหล่วง-ขุ้นนำ�านางนอน” จัังหวั่ดเชียงรั�ย เป็็นั  
“อุท่ยานแห�งชาติิถ้ำำ�าหล่วง-ขุ้นนำ�านางนอน”

• คัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบริัห�รัจััดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิ
ได�มีมติิแติ่งตัิ�งคัณีะอนุักรัรัมก�รัเคัรัือขุ่�ยอนุัรัักษ์
ถ้ำำ��และรัะบบถ้ำำ��ขึุ�นั โดยรััฐมนัติรีัว่่�ก�รักรัะทรัว่ง
ทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสำิ�งแว่ดล�อม นั�ยว่รั�วุ่ธ 
ศิลป็อ�ช� ป็รัะธ�นัคัณีะกรัรัมก�รันัโยบ�ยบรัิห�รั
จััดก�รัถ้ำำ�� เป็็นัผู้้�ลงนั�มในัว่ันัที� 8 มิถุ้ำนั�ยนั 
พ.ศ. 2564

• กรัมทรััพย�กรัธรัณีีมอบให�มห�วิ่ทย�ลัยเกษติรัศ�สำติร์ั 
ดำ�เนิันัโคัรังก�รัจั��งเหม�จััดทำ�ขุ�อม้ลสำำ�หรัับก�รั 
จััดทำ� “แนวท่างบริหารจัดการถ้ำำ�า” ในัก�รันีั� 
มห�ว่ิทย�ลัยเกษติรัศ�สำติร์ัได�จััดก�รัป็รัะชุมเชิญ 
ทกุภ�คัสำว่่นัที�เกี�ยว่ขุ�องรับัฟิงัและให�ขุ�อคัดิเห็นัก�รั 
จัดัทำ�ขุ�อมล้แนัว่ท�งก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัถ้ำำ�� และแนัว่ท�ง 
ก�รัจัดัตัิ�งสำถ้ำ�บันัคั�สำต์ิ เม่�อว่นััพธุที� 21 กรักฎ�คัม 
พ.ศ. 2564 ผู้่�นัสำ่�ออิเล็กทรัอนัิกสำ์ (โป็รัแกรัม  
Zoom) มีผู้้�เขุ��รั่ว่มก�รัป็รัะชุม 105 คันั

• กรัมทรัพัย�กรัธรัณีีจัดัก�รัป็รัะชุมวิ่ช�ก�รั “ธรณไ่ท่ย  
2564 (Geothai 2021)” ภ�ยใติ�แนัว่คัิด “ธรณ่
วิถ้ำ่ใหมื� นวัติกรรมืไท่ย เพัื�อการพััฒนาท่่�ยั�งยืน”  
รัะหว่่�งว่ันัที� 4 - 6 สำิงห�คัม พ.ศ. 2564 ม ี
ผู้้�ลงทะเบียนัเขุ��รั่ว่มป็รัะชุม 900 คันั ในัก�รันัี� 
ได�มีก�รันัำ�เสำนัอเรัื�องเกี�ยว่กับถ้ำำ��ด�ว่ยหล�ยหัว่ขุ�อ  
เชน่ั ก�รัศกึษ�แนัว่ท�งก�รัพฒันั�กฎหม�ยถ้ำำ��ไทย  
สำถ้ำ�นัก�รัณี์ถ้ำำ��ป็รัะเทศไทย 2564 กลไกก�รั 
ขัุบเคัล่�อนัก�รัอนุัรัักษ์แหล่งธรัณีีวิ่ทย�ขุองป็รัะเทศไทย  
และ Georigination: ธรัณีีกำ�เนัิดในัคัว่�มสำัมพันัธ์ 
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ขุองถ้ำำ��และคั�สำต์ิกับชวิี่ติมนุัษย ์โดยผู้�่นัก�รัป็รัะชมุ
ออนัไลนั์รัะบบ Zoom Webinar ซิึ�งนัับว่่�เป็็นัก�รั
จัดัป็รัะชุมว่ถิ้ำใีหมขุ่องกรัมทรัพัย�กรัธรัณีี เน่ั�องจั�ก
สำถ้ำ�นัก�รัณ์ีโรัคัรัะบ�ดโคัว่ิด-19 ที�ยังไม่สำงบและ 
ป็ะทุรัุนัแรังที�สำุดนัับแต่ิเกิดเหตุิก�รัณี์นีั�ม� โดยมี 
ผู้้�ติิดเชื�อในัป็รัะเทศไทยสำ้งถึ้ำงสำองหม่�นักว่่�คันั 
ในัช่ว่งเว่ล�ก�รัจััดป็รัะชุมนัี�

• ทีม Netflix กว่�่ 200 คันั ยกกองเขุ��ถ้ำ่�ยทำ�หนััง
ถ้ำำ��หลว่ง คััดกรัองโคัวิ่ดเขุ�ม คั�ดเงินัสำะพัด 300 
ล��นั ผู้้�สำ่�อขุ่�ว่รั�ยง�นัเม่�อว่ันัที� 20 สำิงห�คัม ว่�่ 
ทมีง�นัถ่้ำ�ยทำ�ภ�พยนัติรัร์ัะดบัโลกจั�ก Netflix ทั�ง
จั�กสำหรัฐัอเมรักิ�และในัป็รัะเทศไทย เดินัท�งไป็ยงั
พ่�นัที�จังัหว่ดัเชยีงรั�ย เพ่�อเติรีัยมถ่้ำ�ยทำ�ภ�พยนัติรั์

ในัเหติุก�รัณี์เย�ว่ชนัทีมฟิุติบอลหม้ป็่� ทีนั ทอล์คั  
อะคั�เดมี� จัำ�นัว่นั 13 คันั ป็รัะสำบเหตุิติดิอย้ใ่นัถ้ำำ��หลว่ง 
อุทย�นัแห่งช�ติิถ้ำำ��หลว่ง-ขุุนันัำ��นั�งนัอนั (เติรัยีมก�รั)  
ติำ�บลโป่็งผู้� อำ�เภอแมส่ำ�ย เม่�อวั่นัที� 23 มถุิ้ำนั�ยนั - 
10 กรักฎ�คัม พ.ศ. 2561 จันัเป็็นัขุ�่ว่โดง่ดงั 

<<
สแกนเพ่ืออ่านข่าวทีม Netflix  
กว่า ๒๐๐ คน ยกกองเข้าถ่ายทำา 
หนังถ้ำาหลวง คัดกรองโควิดเข้ม  
คาดเงินสะพัด ๓๐๐ ล้าน

<<
สแกนเพ่ืออ่านข่าว "ThaiCave 
Rescue" ทุ่ม ๘๓๐ ล้านถ่ายทีไ่ทย 
คาด นทท.มาทำาถ้ำาหลวงเงินสะพัด

ถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยมจีัำ�นัว่นัม�กนับัพนัั หม่�นั หรัอืนับัแสำนัแห่งทั�ว่ป็รัะเทศ 
แติที่�มีผู้้�ทำ�ฐ�นัขุ�อมล้ไว่�ล่�สำดุในัปี็ พ.ศ. 2564 กว่�่ 6,000 แห่ง ถ้ำำ��ไทย 
ได�มีก�รัใช�ป็รัะโยชนั์ม�อย่�งย�ว่นั�นั มีก�รัสำำ�รัว่จัว่ิจััย มีก�รัคั�นัพบใหม่  
มกี�รัเขุยีนัเอกสำ�รัรั�ยง�นั และมกี�รัจัดัพิมพห์นังัส่ำอเผู้ยแพรัก่นััม�ย�ว่นั�นั 
ทั�งโดยช�ว่ไทยและช�ว่ต่ิ�งป็รัะเทศ ทั�งนีั� เป็็นัที�นั�่สำงัเกติว่่� ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ�� 
และก�รัทำ�แผู้นัที�ถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยจัะเป็็นัก�รับุกเบิกโดยช�ว่ต่ิ�งช�ติิ 
ที�เป็็นันัักสำำ�รัว่จัถ้ำำ�� ช�ว่ยุโรัป็ อเมรัิก� และออสำเติรัเลีย เป็็นัสำ่ว่นัใหญ ่ 
ในัสำ่ว่นัก�รับรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ�� แม�จัะมีก�รัจััดก�รัและคัุ�มคัรัองถ้ำำ��เพ่�อก�รั 
ท่องเที�ยว่ขุองกรัมป็่�ไม�และกรัมอุทย�นัแห่งช�ติิฯ ม�นั�นักว่่� 40 ปี็ แติ ่

คัว่�มติ่�นัตัิว่ในัก�รักำ�หนัดนัโยบ�ย ก�รัว่�งแผู้นัและก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัถ้ำำ�� โดยอ�ศยัวิ่ทย�ก�รัถ้ำำ��วิ่ทย�ยุคัใหม ่ได�เรัิ�มอย�่งจัรังิจังั 
หลังเหตุิก�รัณีอ์บุติัิภัยถ้ำำ��หลว่ง โดยเฉพ�ะในัชว่่งป็ ีพ.ศ. 2561 - 2564 สำมัยที�พลเอก สำรุัศกัดิ� ก�ญจันัรัตัินั ์และนั�ยว่รั�ว่ธุ  
ศิลป็อ�ช� เป็น็ัรััฐมนัติรัีว่่�ก�รักรัะทรัว่งทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสำิ�งแว่ดล�อม นั�ยจัติุพรั บุรัุษพัฒน์ั เป็็นัป็ลัดกรัะทรัว่ง และ
มีก�รัขุับเคัล่�อนัในัท�งป็ฏิิบัติิโดยกรัมทรััพย�กรัธรัณีี สำมัย ดรั.สำมหม�ย เติชว่�ล เป็น็ัอธิบดี

ก�ล�นัุกรัมถ้ำำ��ป็รัะเทศไทยทั�ง 3 หมว่ดที�นัำ�เสำนัอดังกล่�ว่ขุ��งติ�นั เป็็นัเพียงก�รัคััดเลอ่กหนัังสำอ่ หรัือรั�ยง�นัคัว่�ม 
ค่ับหนั��ก�รัสำำ�รัว่จัถ้ำำ��ที�โดดเด่นั และบันัทึกเหตุิก�รัณี์สำำ�คััญๆ ที�มีสำ่ว่นัเกี�ยว่กับถ้ำำ��ในัป็รัะเทศไทยที�เกิดขึุ�นัหรัือดำ�เนิันัก�รั 
กันัม�ตัิ�งแติ่อดีติก�ลจันัถึ้ำงปั็จัจุับันั เรัียงติ�มลำ�ดับป็ี พ.ศ. ทั�งนีั� โดยมุ่งหว่ังว่่� จัะเป็็นัขุ�อม้ลที�มีป็รัะโยชนั์ในัก�รัศึกษ� 
ป็รัะว่ัติิศ�สำติร์ั ก�รัคั�นัคัว่��อ��งอิง และก�รัพัฒนั�ต่ิอยอดก�รัศึกษ�ว่ิจััย ก�รัเรัียนัร้ั� ก�รักำ�หนัดนัโยบ�ย ก�รัสำำ�รัว่จั  
ก�รัคัุ�มคัรัอง และก�รับรัิห�รัจััดก�รัถ้ำำ��และคั�สำติ์ขุองไทยที�เหม�ะสำมยิ�งขุึ�นัต่ิอไป็ในัอนั�คัติ

ผู้้�เขีุยนัขุอขุอบคุัณีอธิบดีกรัมทรััพย�กรัธรัณีี (ดรั.สำมหม�ย เติชว่�ล) รัศ. ดรั.รััศมี ทรังช้เดช ผู้ศ. ดรั.โสำภ�คั จัันัทฤทธิ� 
นั�ยชัยพรั ศิรัิพรัไพบ้ลย์ และนั�ยนัรั�เมศว่ร์ั ธีรัะรัังสำิกุล ผู้้�ให�ก�รัสำนัับสำนัุนัขุ�อม้ลม� ณี ที�นัี�ด�ว่ย
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ต่าง ๆ 



ถํ้ําวิิทยา ธรณีีวิิทยา และงานสํํารวิจ

นิเวิศวิิทยา

โบราณีคดีี วัิฒนธรรม

การท่องเที�ยวิ ผจญภััย

ภััยคุกคามต่่อทรัพยากรถํ้ําและอุบัติ่ภััยจากถํ้ํา

การบริหารจัดีการ



ถ้ํําวิิทยา ธรณีีวิิทยา  
และงานสํํารวิจ 

๓  
วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 

ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ

เขาล่องเรือตาหมืน่ ตำาบลบ้านมุง อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ: เพจ GumnerdThai



ถ้ํําวิิทยา ธรณีีวิิทยา  
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๓  
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ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ



ถ้ำาวิทยา:  

ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาถ้ำา
และสิ่งแวดล้อมถ้ำา  
(Speleology: The Scientific Study of Caves 
and the Cave Environment)

นายพััลลภ กฤตยานวััช 
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พ.ศ. 2564 วนอุทยานถ้ำำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน อย่่ระหว่างเตรียมการยกระดับเป็นอุทยานแห่งชาติ

 ทําไมหลายฝ่่ายจึงมีควิามสํนใจ 
ในเร่�องถํ้ํ�าวิิทยา

เหตุุการณ์ว์ิกิฤตุถ้ำำ�าหลวิงปี ีพ.ศ. 2561: เหตุุการณ์์
วิิกฤตุทีีมฟุุตุบอลหมูป่่าสิิบสิามคนติุดนำ�าในถ้ำำ�าหลวิง เขตุ
วินอทุียานถ้ำำ�าหลวิง-ขุนนำ�านางนอน จังัหวัิดเชียีงราย ในชีว่ิง 
วินัทีี� 23 มิถุ้ำนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทีี�ผ่่านมา  
นับเป็่น “ป่รากฏการณ์์พิเศษ” ทีี�เป่็นข่าวิโด่งดังไป่ทีั�วิไทีย  
และแพร่ไป่ทัี�วิโลก ทัี�งนี� การกอบกู�วิิกฤตุถ้ำำ�าหลวิงจัน 
ป่ระสิบผ่ลสิำาเรจ็ั สิามารถ้ำช่ีวิยเหลือทีีมหมูป่า่ออกจัากถ้ำำ�าได�
โดยป่ลอดภััยนั�น ตุ�องอาศยัหลักวิิชีาทีางธรณ์วิีิทียา อทุีกธรณ์ ี
ถ้ำำ�าวิทิียา วิศิวิอุทีกธรณ์วีิทิียา และควิามเชีี�ยวิชีาญชีำานาญการ 

ของนักดำานำ�าถ้ำำ�าและบุคคลในหลากหลายอาชีีพ ทีั�งจัาก 
ในป่ระเทีศไทียและตุ่างป่ระเทีศ รวิมทัี�งการวิางแผ่นบรหิาร
จััดการ และป่ระสิานงานจัากทุีกฝ่่ายอย่างมีป่ระสิิทีธิภัาพ
ของศูนย์อำานวิยการร่วิมกู�ภััยถ้ำำ�าหลวิง

เหตุุการณ์์วิิกฤตุถ้ำำ�าหลวิงทีำาให�นักที่องเทีี�ยวิถ้ำำ�า 
นักวิชิีาการทีางธรณ์วิีิทียา และสิาขาตุ่างๆ จัากมหาวิทิียาลยั 
กรมทีรพัยากรธรณ์ ีกรมอทุียานแหง่ชีาตุฯิ กรมป่อ้งกนัและ
บรรเทีาสิาธารณ์ภััย และผู่�ทีี�มีบทีบาทีหน�าทีี�เกี�ยวิข�องกับ

59ถํ้ํ าวิทิยา� ศาสํต่ร�วิา่ดี�วิยการศกึ�าถ้ํํ าและสิํ�งแวิดีล�อมถ้ํํ า ������������ ��� �������� � ����� �� ����� ��� ��� ���� ������������  

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



การบริหารจััดการถ้ำำ�าและอุบัตุิภััย รวิมทีั�งสิาธารณ์ชีนทีั�วิไป่  
หันมาสินใจัศึกษาเรียนรู�เร่�องราวิเกี�ยวิกับธรรมชีาติุของถ้ำำ�า 
มากข้�นอย่างไม่เคยเป่็นมาแตุ่ก่อนในอดีตุ

จำำานวินถ้ำำ�ามากมายนับหม่�นหรือแสนถ้ำำ�าในปีระเทศไทย: 
ป่ระเทีศไทียมีพื�นทีี�ภัูเขาหินปู่น หร่อภัูมิป่ระเทีศแบบคาสิต์ุ  
รวิมทัี�งภูัเขาหินทีรายทีี�เป่็นบ่อเกิดของถ้ำำ�าหินปู่นและถ้ำำ�า 
หนิทีรายจัำานวินมาก ในป่ ีพ.ศ. 2563 กรมอุทียานแหง่ชีาตุิ  
สิัตุวิ์ป่่า และพันธ์ุพืชี รายงานจัำานวินถ้ำำ�าในเขตุอุทียาน
แห่งชีาตุิ 142 ถ้ำำ�า กรมป่่าไม� 165 ถ้ำำ�า กรมสิ่งเสิริมการ
ป่กครองที�องถิ้ำ�น 681 ถ้ำำ�า สิำานักงานพระพุทีธศาสินา 
แหง่ชีาติุ 641 ถ้ำำ�า ถ้ำำ�าทีี�ข้�นทีะเบยีนเป่น็โบราณ์สิถ้ำานของกรม 
ศิลป่ากร 61 แห่ง และกรมทีรัพยากรธรณี์ รายงานจัำานวิน 
ถ้ำำ�าทัี�วิป่ระเทีศจัำานวิน 2,608 แห่ง (จัากรายงานของ 
คณ์ะทีำางานศึกษากฎหมายการบริหารจััดการถ้ำำ�า 2563)  
อย่างไรก็ตุาม จัากการรวิบรวิมฐานข�อมูลถ้ำำ�าขององค์กร 
ภัาคเอกชีน พบวิา่มีถ้ำำ�าทีี�ระบุแหลง่ได� 4,840 แหง่ ณ์ เดอืน 
มกราคม 2564 (https://www.thailandcaves.shepton.
org.uk/cave-co-ordinates)

อย่างไรก็ตุาม Martin Ellis นักถ้ำำ�าวิิทียาชีาวิอังกฤษ 
ได�แจั�งรายงานผู่�เขียนลา่สิดุในเดือนพฤษภัาคม 2564 ว่ิา
มีถ้ำำ�า นำ�ามุด และแหล่งถ้ำำ�าทีี�สิำารวิจัพบและจััดทีำาฐานข�อมูล
แล�วิ 6,132 รายการ (เป่็นถ้ำำ�าและเพิงผ่า จัำานวิน 5,800 
แห่ง และทีี�ระบุชี่�อถ้ำำ�าได� 4,050 ถ้ำำ�า) ทีั�งนี� Martin Ellis 
และ ดร.โสิภัาค จัันทีฤทีธิ� คาดการณ์์วิ่าถ้ำำ�าในป่ระเทีศไทีย
มีจัำานวินมากไม่ตุำ�ากว่ิา 200,000 ถ้ำำ�า กระจัายไป่ในทีุก
ภูัมิภัาคทัี�วิป่ระเทีศ จัำานวินถ้ำำ�ามากมายดังกล่าวิจั้งทีำาให�
ผู่�ทีี�เกี�ยวิข�องกับการบริหารจััดการถ้ำำ�า ตุ่างก็มีควิามตืุ�นตัุวิ
สินใจัทีี�จัะศกึษาเร่�องราวิของถ้ำำ�าหรอ่ศาสิตุร์ว่ิาด�วิยถ้ำำ�าในมติุิ
ตุ่างๆ มากข้�น

การแตุ่งตัุ�งคณ์ะกรรมการนโยบายบริหารจำัดการ
ถ้ำำ�าแห่งชาติุ คณ์ะอนุกรรมการ และคณ์ะทำางานถ้ำำ�า 
ด้านตุ่างๆ: ภัายหลังเหตุกุารณ์์วิกิฤตุถ้ำำ�าหลวิงในป่ ี2561 
รัฐบาลและหน่วิยงานตุ่างๆ ได�เล็งเห็นควิามสิำาคัญของถ้ำำ�า
และการบรหิารจัดัการระบบถ้ำำ�าทีี�มปี่ระสิทิีธิภัาพมากข้�น โดยใน 
พ.ศ. 2562 คณ์ะรัฐมนตุรไีด�มมีติุเมื�อวัินทีี� 2 เมษายน พ.ศ. 
2562 แตุ่งตุั�ง “คณ์ะกรรมการนโยบายบริหารจััดการถ้ำำ�า

แห่งชีาตุ”ิ โดยมรัีฐมนตุรวีิา่การกระทีรวิงทีรพัยากรธรรมชีาตุิ
และสิิ�งแวิดล�อมเป็่นป่ระธาน และอธิบดีกรมทีรพัยากรธรณ์ี 
เป่็นกรรมการและเลขานุการ หลังจัากนั�นก็ได�มีการแตุง่ตุั�ง 
คณ์ะอนุกรรมการ และคณ์ะทีำางานทีี�เกี�ยวิกับถ้ำำ�าอกีหลายชีดุ  
เช่ีน คณ์ะอนุกรรมการด�านนโยบายและการมีสิ่วินร่วิม  
คณ์ะอนุกรรมการด�านวิชิีาการ คณ์ะทีำางานจัดัทีำาแผ่นแมบ่ที
การบรหิารจัดัการถ้ำำ�าของป่ระเทีศ คณ์ะทีำางานศกึษากฎหมาย
การบริหารจััดการถ้ำำ�า

อนึ�ง ในภัาคเอกชีนก็มีควิามตืุ�นตุัวิสินใจัในเร่�องถ้ำำ�า 
มากข้�น ดังเชี่น ในตุ�นป่ี พ.ศ. 2563 มีการจััดตุั�ง “ชีมรม
ถ้ำำ�าวิิทียา” เป่็นกลุ่มไลน์ทีี�มุ่งแชีร์ควิามรู� ป่ระสิบการณ์์  
ภัาพ และข�อมูลข่าวิสิารเกี�ยวิกับถ้ำำ�าทัี�งในและตุ่างป่ระเทีศ  
โดยสิมาชีกิในห�องไลนป์่ระกอบด�วิยผู่�เชีี�ยวิชีาญและผู่�สินใจั 
เกี�ยวิกับถ้ำำ�าในหลากหลายวิงการ ได�แก่ นักธรณี์วิิทียา  
นกัถ้ำำ�าวิทิียา นกัชีวีิวิทิียาถ้ำำ�า นกัสิำารวิจัถ้ำำ�า นกัโบราณ์คด ีทีหาร 
อาจัารย์มหาวิิทียาลัย และข�าราชีการในกรมกองตุ่างๆ ทีี�
ทีำางานเกี�ยวิข�องกบัถ้ำำ�า โดยป่จััจับุนัมีสิมาชีกิ 140 คน ด�วิยเหตุุ
ดังกลา่วิข�างตุ�น จัง้เกิดควิามจัำาเป็่นในการยกระดบัการศกึษา
เรยีนรู�เร่�องราวิตุา่งๆ เกี�ยวิกบัถ้ำำ�าในเชิีงกวิ�างและลึกมากข้�น 
เพื�อป่ระโยชีน์แก่ทีุกฝ่่ายทีี�เกี�ยวิข�อง

บทีควิามนี�จัง้มุง่ทีี�จัะทีบทีวินและนำาเสินอหลักวิิชีาการ
วิ่าด�วิยการสิำารวิจัและศึกษาธรรมชีาตุิถ้ำำ�า ระบบนิเวิศ และ 
สิิ�งแวิดล�อมของถ้ำำ�า โดยเฉพาะทีี�มีการศกึษาในตุา่งป่ระเทีศ
มานานกวิา่ร�อยป่มีาแล�วิ ทีี�เรยีกวิา่ “Speleology” หรอ่แป่ล
เป่็นไทียวิ่า “ถ้ำำ�าวิิทียา” หร่อ “คูหาศาสิตุร์” เพื�อเป็่นพื�นฐาน 
ควิามรู�เบื�องตุ�นทีี�จัะเป่็นป่ระโยชีน์ในการยกระดับควิามรู� 
ควิามเข�าใจั และการบริหารจััดการถ้ำำ�าของผู่�เกี�ยวิข�อง เพื�อ
การศกึษาวิจิัยั การคุ�มครอง และอนรัุกษท์ีรพัยากรธรรมชีาติุ
ป่ระเภัทีถ้ำำ�าทีี�ทีรงคุณ์ค่าของชีาติุ และการเข�าชีมควิามงาม
ถ้ำำ�าของนักที่องเทีี�ยวิ (Cave Tourists) หร่อผู่�มาเยือนถ้ำำ�า 
(Cave Visitors) ทีี�เหมาะสิมตุ่อไป่
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 ถํ้ํ�าและระบบถํ้ํ�าค่ออะไร

นยิามและควิามหมายคำาว่ิา ถ้ำำ�า: ก่อนทีี�จัะสืิบสิาวิเร่�องราวิของวิชิีาถ้ำำ�าวิทิียาและป่ระเดน็อื�นๆ ทีี�เกี�ยวิข�อง จัะขอสืิบค�น
คำานิยามของคำาวิ่า “ถ้ำำ�า” ในพจันานุกรมหร่อหนังสิือนิยามศัพท์ีตุ่างๆ ทีางวิชิีาการทีั�งภัาษาไทียและตุ่างป่ระเทีศ ดังนี�

1) ควิามหมายทั�วิไปีในภาษาไทย ได�แก่ ควิามหมายทีี�มุ่งการสิื�อควิามหมายทีั�วิไป่ของป่ระชีาชีนทีี�กำาหนดคำานิยาม
ไวิ�ในพจันานุกรมตุ่าง ๆ เชี่น

บริเวณปากถ้ำ้ำาทรายทอง วนอุทยานแห่งชาตถิ้ำ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน (เตรียมการ) จังหวัดเชียงราย

ถ้ำำ�า น. โพรงทีี�ลึกเข�าไป่ในภัูเขา (พจนานุกรมฉบัับัราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2542)

ถ้ำำ�า น. โพรงทีี�ลึกเข�าไป่ในภูัเขา, โดยป่ริยายหมายถ้ำึง ทีี�ลึกเวิ�าเข�าไป่, ทีี�ลึกลับ, เชี่น ถ้ำำ�าโจัร ถ้ำำ�าเสืิอ (พจนานุกรม
ฉบัับัมติชน พ.ศ. 2547)

ถ้ำำ�า น. ชี่องทีี�เป่็นโพรงลึกเข�าไป่ในภูัเขาหร่อทีี�ทีึบ (พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปล้�อง ณ นคร)

ถ้ำำ�า [n.] a cave, a cavern, a grotto, a tunnel (พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบัุตร)

ถ้ำำ�า คอื โพรงทีี�ลึกเข�าไป่ในภูัเขาหรอ่เป็่นช่ีองทีี�เป่น็โพรงลึกเข�าไป่ในพื�นดินหรอ่ภูัเขา มขีนาดใหญพ่อทีี�มนุษยส์ิามารถ้ำ
เข�าไป่ได� เกิดข้�นตุามธรรมชีาตุิ โดยทีั�วิไป่ถ้ำำ�าเกิดในหินปู่นทีี�มีนำ�าใตุ�ดินไหลผ่่านกัดเซาะ ซ้�งมักพบตุามภัูเขาหินปู่นหร่อ
ภัูเขาชีายฝ่ั�งทีะเล นอกจัากนี�ยังมีถ้ำำ�าทีี�ใชี�เป่็นทีี�อยูอ่าศัยของมนุษย์ในยุคสิังคมบุพกาล (วิกิิพีเดีีย สารานุกรมเสรี)
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2) ควิามหมายทั�วิไปีในภาษาอังกฤษ ตุัวิอย่างเชี่น

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) ควิามหมายทางเทคนคิในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทีี�ใชี�สิื�อควิามหมายทีางวิชิีาการทีี�กำาหนดไวิ�ในพจันานกุรม
ทีางธรณ์ีวิิทียา หร่อถ้ำำ�าวิิทียาโดยเฉพาะ ตุัวิอย่างเชี่น

Cave ถ้ำำ�า 1 น. ช่ีองทีี�เป็่นโพรงลึกเข�าไป่ในพื�นดินหรอ่ 
ภัูเขา อาจัเกิดข้�นเองตุามธรรมชีาติุหร่อมนุษย์กระทีำาข้�น  
มขีนาดใหญ่พอทีี�มนุษยส์ิามารถ้ำเข�าไป่ได� เกิดข้�นตุามธรรมชีาตุิ  
โดยทัี�วิไป่ถ้ำำ�าเกิดในหินปู่นทีี�มนีำ�าใตุ�ดินไหลผ่่านกดัเซาะ พบ
มอียูตุ่ามภัเูขาหนิปู่นหรอ่เกดิตุามภูัเขาชีายฝ่ั�งทีะเล 2 ชีอ่ง 
หร่อโพรง ทีี�เกิดข้�นจัากการกระทีำาของมนุษย์ (พจนานุกรม
ศัพท์ธรณีวิิทยา ฉบัับัราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2544 และ
พจนานุกรมศัพท์ภููมิศาสตร์ฉบัับัราชบััณฑิิตยสถาน พิมพ์
ครั�งที� 4 พ.ศ. 254๙)

ถ้ำำ�า หมายถึ้ำงชีอ่งวิา่งทีี�เกิดข้�นในหนิตุามธรรมชีาตุ ิทีี�มี 
ควิามกวิ�างพอทีี�ให�คนเข�าไป่ได� มีขนาดเสิ�นผ่่านศูนย์กลาง 
อย่างน�อย 30 เซนติุเมตุร และอาจัมีนำ�าอยู่หร่อไม่มีก็ได� 
เป่็นถ้ำำ�าทีี�สิามารถ้ำเข�าไป่สิำารวิจัศึกษาและจััดทีำาแผ่นทีี�เพื�อ
ป่ระโยชีนใ์นการบรหิารจัดัการ (คณะอนุกรรมการดีา้นวิชิาการ 
ภูายใตค้ณะกรรมการนโยบัายการบัรหิารจดัีการถำ�าแหง่ชาต ิ
25 ธันวิาคม 2562)

ถ้ำำ�า (cave) เป็่นช่ีองวิ่างทีี�เกิดในหินตุามธรรมชีาตุ ิ 
ทีี�มีควิามกวิ�างพอให�คนเข�าไป่ได� พบในหินแทีบทุีกชีนิด 
รวิมทัี�งหินทีราย หินบะซอลต์ุ แตุ่ส่ิวินใหญ่พบในหินปู่น 
[Narisa Chakrabongse – ed. (2006). Cavs of Northern 
Thailand]

Cave (ถำ�าวิทิยา) พื�นทีี�เปิ่ดโล่งอยูใ่ตุ�พื�นดินตุามธรรมชีาตุิ 
โดยทัี�วิไป่จัะมีทีางเช่ี�อมตุ่อกับพื�นผิ่วิดนิมีขนาดเพยีงพอสิำาหรบั
ให�คนเข�าไป่ได� และยาวิตุ่อเนื�องไป่ในควิามมืด ชีนิดของถ้ำำ�า 
ทีี�พบโดยทัี�วิไป่ จัะเกดิอยูใ่นหนิป่นูโดยเป่น็ผ่ลจัากการละลาย 
[กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทิยาแห่งประเทศไทย 
(2562). อภูิธานศัพท์ธรณีวิิทยา เล่มที� 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/2015-09-05-08-07-15/2016-
06-27-13-46-34/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) นิยามควิามหมายถ้ำำ�าตุามกฎหมาย นอกจัาก 
ควิามหมายทีั�วิไป่ และควิามหมายทีางเทีคนิควิิชีาการแล�วิ  
ในกฎหมายคุ�มครองถ้ำำ�าของป่ระเทีศตุ่างๆ ยังกำาหนด 
บทีนิยามถ้ำำ�าทีี�แตุกตุ่างกันออกไป่ ดังตุัวิอย่างเชี่น

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)

นยิามและควิามหมายคำาวิา่ระบบถ้ำำ�า นอกจัากคำาวิา่ถ้ำำ�า
แล�วิ ในหนงัสิอืถ้ำำ�าทีั�งหลายมกัพดูถ้ำงึระบบถ้ำำ�าด�วิย ซ้�งมีผู่�ให�
ควิามหมายดังตุัวิอย่างตุ่อไป่นี�

ระบบถ้ำำ�า (cave systems) เป็่นกลุ่มของถ้ำำ�าทีี�มีการ 
เช่ี�อมโยงกันโดยชีอ่งทีางทีี�สิามารถ้ำเข�าไป่ได� หรอ่เช่ี�อมตุ่อกัน 
ในด�านอุทีกวิทิียา หรอ่เป่น็ถ้ำำ�าทีี�มีช่ีองทีางหรอ่โถ้ำงถ้ำำ�าหลายๆ  

โถ้ำงทีี�เป็่นเครอ่ข่ายตุอ่เนื�องกนั (สถานการณถ์ำ�าประเทศไทย 
พ.ศ. 2563)

กล่�มถ้ำำ�า (cavern system; cave system) ถ้ำำ�าหลายถ้ำำ�า 
ทีี�ตุ่อเนื�องกันหร่อมีทีางนำ�าทีี�เกี�ยวิพันกัน (พจนานุกรมศัพท์
ธรณีวิิทยา ฉบัับัราชบััณฑิิตยสถาน พิมพ์ครั�งที� 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�า, กลุ่มถ้ำำ�า 
ทีี�เชี่�อมโยงถ้ำงึกนั หมายถ้ำงึ ถ้ำำ�าทีี�มคีวิามซบัซ�อนทีางธรณ์วีิทิียา  
หรอ่อุทีกวิทิียาสิงู โดยอาจัมทีีางเข�าทีางเดยีวิ หร่อหลายทีาง  
แตุ่ภัายในป่ระกอบด�วิยกลุ่มถ้ำำ�าหลายถ้ำำ�าย่อย หร่อมีหลาย
โถ้ำงถ้ำำ�าทีี�เชี่�อมโยงกนั เป็่นเครอ่ข่ายตุอ่เนื�องกนั ด�วิยเสิ�นทีาง
ภัายในหลายเสิ�นทีางทีี�เข�าถึ้ำงกันได� บางระบบถ้ำำ�า อาจัเดิน
ผ่่านเข�าถึ้ำงกันไม่ได� แตุ่มเีสิ�นทีางนำ�าทีี�ไหลเช่ี�อมถ้ำงึกันได� ด�วิย
ระบบอุทีกวิิทียาใตุ�ผิ่วิดิน เช่ีน ถ้ำำ�าลอด จัังหวิัดแม่ฮ่่องสิอน 
ถ้ำำ�าผ่ายาวิ และถ้ำำ�าหลวิง-ขุนนำ�านางนอน จัังหวิัดเชีียงราย 
(พัลลภู กฤตยานวิัช 2564, ร่างศัพทานุกรมถำ�าวิิทยา)
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 วิิชาถํ้ํ�าวิิทยา ������������ ค่ออะไร

วิิชีาถ้ำำ�าวิิทียา หร่อ Speleology ในทีางธรณี์วิิทียา 
หมายถ้ำึง “การศึกษาถ้ำำ�าตุ่างๆ ในทีางวิิทียาศาสิตุร์ -  The 
scienctific study of caves” (https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/speleology) “การ
ศึกษาและสิำารวิจัถ้ำำ�าในทีางวิิทียาศาสิตุร์ - the scientific 
study or exploration of caves” (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/speleology)

เพื�อควิามเข�าใจัในควิามหมายทีี�ชัีดข้�น ผู่�เขียนขอยก
ตุัวิอย่างการให�นิยามควิามหมายถ้ำำ�าวิิทียาจัากแหล่งตุ่างๆ  
ทีี�น่าสินใจั ดังนี�

“ถ้ำำ�าวัิทยา (Speleology) เป่็นสิาขาวิิชีาวิิทียาศาสิตุร์
ทีี�เกี�ยวิข�องกับถ้ำำ�าและระบบถ้ำำ�าทีกุด�านการสิำารวิจัและอธบิาย
ลักษณ์ะของถ้ำำ�าเป่็นจัุดสินใจัหลักของถ้ำำ�าวิิทียา แตุ่สิ่วินใหญ่
จัะศกึษาเกี�ยวิกบัการละลายหินปู่นทีางเคมี อตัุราการกอ่ตัุวิ 
ของหินงอก หินย�อย อิทีธิพลของนำ�าบาดาลและสิภัาพ
อุทีกวิิทียาโดยทัี�วิไป่ และรูป่แบบการพัฒนาถ้ำำ�าทีี�เกิดข้�น  
โดยพื�นฐานแล�วิวิชิีาถ้ำำ�าวิิทียาตุ�องการ การป่ระยุกต์ุใชี�ควิามรู� 
ทีางธรณ์วีิทิียาและอุทีกวิทิียาในการแก�ปั่ญหาตุ่างๆ ทีี�เกี�ยวิข�อง 
กับระบบถ้ำำ�าใตุ�ดนิ” (https://www.britannica.com/science/
speleology)

“ถ้ำำ�าวัทิยา (Speleology) คือการศกึษาทีางวิทิียาศาสิตุร ์
เกี�ยวิกับถ้ำำ�าและลักษณ์ะอื�นๆ ของคาสิต์ุ รวิมทัี�งการกอ่กำาเนดิ 
โครงสิร�าง คุณ์สิมบัตุิทีางกายภัาพ ป่ระวิัตุิศาสิตุร์ รูป่แบบ
ชีีวิิตุ และกระบวินการทีี�มันก่อตัุวิข้�น (speleogenesis) 
และเป่ลี�ยนแป่ลงทีางธรณ์ีสิัณ์ฐานไป่ตุามกาลเวิลา 
(speleomorphology)” (https://en.wikipedia.org/wiki/
Speleology)

“ถ้ำำ�าวิัทยา (Speleology) คือ การศกึษาทีางวิทิียาศาสิตุร์
เกี�ยวิกับถ้ำำ�า รวิมทัี�งแง่มุมทีางวิิทียาศาสิตุร์อื�นๆ เชี่น 
ลักษณ์ะธรณ์ีสัิณ์ฐาน ธรณ์ีวิิทียา อุทีกวิิทียา เคมี ชีีวิวิิทียา 
และเทีคนิคตุ่างๆ ในการสิำารวิจัถ้ำำ�า” [Lowe, D. and T. 
Waltham (1995).]

“ถ้ำำ�าวัทิยา (Speleology) คือการศกึษาทีางวิทิียาศาสิตุร ์
เกี�ยวิกับถ้ำำ�า การสิำารวิจั และบรรยาย เกี�ยวิกับถ้ำำ�า สิิ�งมีชีีวิติุ 
ในถ้ำำ�า และลักษณ์ะอื�นๆ ของถ้ำำ�า” (http://www.speleogenesis. 
info/directory/glossary/speleology)

“Speleology ถ้ำำ�าวิิทียา; การสิำารวิจั และการศึกษา 
ทีางวิทิียาศาสิตุรข์องถ้ำำ�า ทีั�งทีางกายภัาพและชีวีิภัาพของถ้ำำ�า  
รวิมทีั�งการศึกษาทีางธรณ์ีวิิทียาของการเกิด สิัณ์ฐานวิิทียา  
และแร่วิิทียาของถ้ำำ�า” [กรมทีรัพยากรธรณ์ี และสิมาคม 
ธรณี์วิทิียาแห่งป่ระเทีศไทีย (2564). อภัธิานศัพท์ีธรณี์วิทิียา 
เล่มทีี� 2]

ถ้ำำ�าวิัทยา ในภัาษาองักฤษคือ “Speleology” แตุ่ในภัาษา 
อื�นๆ อาจัเรยีกตุ่างกัน ตัุวิอยา่งเช่ีน Spéléologue (French); 
Höhlenforscher, Speläologe (German); Speleologos 
(Greek); Speleologo (Italian); Speleologija (Russian); 
Espeleólogo (Spanish); Speleology (Yugoslavian) เป่น็ตุ�น 
(https://karstwaters.org/wp-content/uploads/2015/04/
lexicon-cave-karst.pdf)

อนึ�ง วิิชีาถ้ำำ�าวิิทียาสิมัยใหม่ นอกจัากจัะเน�นการ
ศึกษาเรียนรู�เกี�ยวิกับภัูมิป่ระเทีศแบบคาสิต์ุ การกำาเนิดถ้ำำ�า 
ในทีางธรณ์ีวิิทียา อุทีกวิิทียา และเร่�องราวิของสิิ�งมีชีีวิิตุ 
ในถ้ำำ�าแล�วิ ยังได�ครอบคลุมถ้ำึงมิติุทีางโบราณ์คดี ศาสินา 
ศิลป่ะ และวิัฒนธรรมของมนุษย์ทีี�เกี�ยวิข�องกับถ้ำำ�าด�วิย  
ดังจัะได�แสิดงลักษณ์ะพิเศษของวิิชีาถ้ำำ�าวิิทียายุคใหม่  
โดยสัิงเขป่ ดังนี�

วิิชาถ้ำำ�าวิิทยา ศึกษาทุกแง่มุมเก่�ยวิกับธรณ์่ถ้ำำ�า
และระบบถ้ำำ�า: โดยเน�นทีี�การสิำารวิจั การวิัด และอธิบาย
ลักษณ์ะของถ้ำำ�า โดยเฉพาะอย่างยิ�งกระบวินการทีางเคมี
ของการละลายหนิปู่น และการก่อเกดิป่ระติุมากรรมหนิ ทีี�ม ี
รูป่ลกัษณ์์แป่ลกตุาและสิวิยงามภัายในถ้ำำ�า (Speleothems/
Cave Formations) เชี่น หินงอก หินย�อย เสิาหิน ไข่มุกถ้ำำ�า 
ม่านหินย�อย รอยริ�วินำ�าไหล อ่างและทีำานบหินปู่น ทีี�เป่็นผ่ล 
มาจัากอิทีธิพลการกระทีำาของกระแสินำ�าใตุ�ดิน และการ 
ไหลหยดของนำ�าจัากผ่ิวิดินและหินจัากเพดานถ้ำำ�า

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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อนึ�ง เนื�องจัากถ้ำำ�าขนาดใหญ่ทัี�งหลายในโลกมกัเกดิข้�น 
ในภัูเขาหินปู่น จัากกระบวินการกระทีำาทัี�งทีางฟุิสิิกสิ ์
และเคมขีองนำ�าทัี�งบนผ่วิิดนิและกระแสินำ�าใตุ�ดนิ การศกึษา 
เร่�องถ้ำำ�าจั้งเกี�ยวิข�องเป็่นพิเศษกับวิิชีาอุทีกธรณ์ีวิิทียา 
(Hydrogeology) แร่วิิทียา (Mineralogy) และมักเชี่�อมโยง 
กบัลกัษณ์ะภูัมปิ่ระเทีศเขาหนิปู่นหรอ่ธรณ์สีิณั์ฐานแบบคาสิตุ์ 
อย่างใกล�ชิีด ดังนั�น “วิชิีาถ้ำำ�าวิิทียา” (Speleology) ทีี�ศึกษา 
เกี�ยวิกับถ้ำำ�า จั้งเกี�ยวิเนื�องสิัมพันธ์กับวิิชีา “คาสิต์ุวิิทียา” 
(Karstology) อยา่งมาก โดยถ้ำำ�าอาจัถื้ำอเป่น็เพียงระบบย่อย 
(Subsystem) ในพื�นทีี�ภูัมิป่ระเทีศแบบคาสิตุ์

วิิชาถ้ำำ�าวิิทยาเป็ีนศาสตุร์สหวิิทยาการ (Interdisciplinary 
Science): วิชิีาถ้ำำ�าวิทิียา แตุเ่ดมิมานั�นจัะเน�นการศกึษาทีาง 
กายภัาพทีี�เกี�ยวิกับธรณี์วิิทียา (Geology) ธรณี์สิัณ์ฐาน
วิิทียา (Geomorphology) คาสิต์ุวิิทียา (Karstology)  
แร่วิิทียา (Mineralogy) ธรณี์เคมี (Geochemistry)  
ธรณ์ีฟุิสิิกส์ิ (Geophysics) อุตุุนิยมวิิทียา (Meteorology, 
Climatology) อทุีกธรณี์วิิทียา (Hydrogeology) ภัมูศิาสิตุร ์

(Physical Geography) อยา่งไรก็ตุาม วิชิีาถ้ำำ�าวิิทียาสิมยัใหม่  
ยังเกี�ยวิข�องเชี่�อมโยงกับศาสิตุร์อื�นๆ หลายสิาขามากข้�น  
ได�แก ่ชีวีิวิทิียาถ้ำำ�า (Bio-speleology) นเิวิศวิิทียา (Ecology) 
วินศาสิตุร์ (Forestry) การทีำาแผ่นทีี� (Cartography) 
ป่ระวิัติุศาสิตุร์ (History) โบราณ์คดี (Archaeology) 
มานุษยวิทิียา (Anthropology) สัิงคมวิิทียา (Sociology)  
และเศรษฐศาสิตุร ์(Economics) ดงันั�น วิชิีาถ้ำำ�าวิทิียาสิมยัใหม่ 
จั้งเป็่นศาสิตุร์สิหวิิทียาการ (Multidisciplinary) หร่อวิิชีา
ข�ามหลายศาสิตุร์ (Cross-disciplinary Field) ทีี�แที�จัริง 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Speleology)

วิิชาถ้ำำ�าวิิทยามักเก่�ยวิข้้องสัมพันธ์กับกิจำกรรม  
การเข้้าไปีท่องเท่�ยวิ หรอืสำารวิจำข้องนกัท่องถ้ำำ�า: การเข�าไป่ 
ในถ้ำำ�านั�นมวีิตัุถุ้ำป่ระสิงค์ทีี�หลากหลายแตุกตุา่งกนัไป่มากมาย 
เช่ีน การเข�าไป่ชีมควิามสิวิยงามแป่ลกตุาของนักที่องเทีี�ยวิ
ทัี�วิไป่ (Cave Tourists) การเข�าสิำารวิจัถ้ำำ�าในเชีงินนัทีนาการ  
การกฬีา เป่น็แบบงานอดเิรก (Hobby) ของนกัทีอ่งถ้ำำ�าสิมัครเล่น 
ทีี�เรียกวิ่า “Spelunker” (นิยมเรียกในสิหรัฐอเมริกา) หร่อ 

แผนผังถ้ำ้ำาและคาสต์ (https://www.worldatlas.com/articles/what-is-karst.html)
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กิจักรรมของผู่�ทีี�ชีอบ หร่อรักหลงใหลในการที่องชีม หร่อ 
สิำารวิจัถ้ำำ�า ทีี�เรยีกวิา่ “Caver” (นิยมเรียกในอังกฤษ) รวิมทีั�ง 
นักวิิชีาการผู่�สินใจัศึกษาวิิจััยถ้ำำ�าในมิตุิตุ่างๆ ทัี�งทีาง 
ธรณี์วิทิียา อุทีกวิทิียา ชีวีิวิทิียา โบราณ์คด ีทีี�มกัเรยีกรวิมกนั 
วิ่า “Speleologist“ หร่อ “นักถ้ำำ�าวิิทียา”

การสำารวิจำและจำัดทำาแผนท่�ถ้ำำ�า (Exploration and  
Mapping): นอกจัากการเข�าถ้ำำ�าของชีาวิบ�าน หรอ่นกัท่ีองเทีี�ยวิ 
ทัี�วิไป่ทีี�เข�าชีมถ้ำำ�าเป่น็ครั�งคราวิแล�วิ นักถ้ำำ�าวิทิียามกัจัะทีำาการ
สิำารวิจัถ้ำำ�าอย่างเป่็นระบบ (Systematic Cave Surveys) 
และมีการจััดทีำาแผ่นทีี�ถ้ำำ�า (Cave Maps) อย่างละเอียด
ถ้ำูกตุ�องตุามหลักวิิชีาการจััดทีำาแผ่นทีี� (Cartography) ทีั�ง
ระบุขนาดกวิ�าง ยาวิ ลึกของถ้ำำ�า และภูัมิสิัณ์ฐานภัายในถ้ำำ�า  
เชี่น ควิามลาดชีัน ควิามกวิ�างใหญ่ของโถ้ำงถ้ำำ�า ลักษณ์ะของ 
เสิ�นทีางเดิน และจัุดทีี�ตัุ�งของป่ระติุมากรรมถ้ำำ�าทีี�สิำาคัญ  
ซ้�งแผ่นทีี�ถ้ำำ�านี�นับว่ิาเป่็นสิิ�งสิำาคัญพื�นฐานในการชี่วิยศึกษา  
และวิางแผ่นการบริหารจััดการถ้ำำ�า การศึกษาวิิจััย และการ 
นำานักที่องเทีี�ยวิเข�าชีมถ้ำำ�าอย่างป่ลอดภััย ไม่หลงทีางของ 
มัคคุเทีศก์ถ้ำำ�า

อนึ�ง แผ่นทีี�ถ้ำำ�า นอกจัากเป็่นป่ระโยชีน์ตุ่างๆ ดังกล่าวิ 
ข�างตุ�นแล�วิ ยามเกดิอุบตัุภิัยัในถ้ำำ�า แผ่นทีี�ถ้ำำ�าจัะเป่น็อปุ่กรณ์์
สิำาคัญในการใชี�วิางแผ่นชี่วิยเหลือผู่�ป่ระสิบภััยถ้ำำ�าด�วิย  
ดงัเช่ีน กรณ์กีารชีว่ิยเหลอืเยาวิชีนตุดิถ้ำำ�าหลวิง-ขุนนำ�านางนอน 
ทีี�จัังหวิัดเชีียงราย

การสิำารวิจัและจัดัทีำาแผ่นทีี�ถ้ำำ�าจัง้เป็่นเร่�องสิำาคญัทีี�เป่น็ 
พื�นฐานในการศึกษาวิชิีาถ้ำำ�าวิิทียาและนบัเป่น็การระบขุ�อมลูถ้ำำ�า 
เชิีงป่รมิาณ์ทีี�ชัีดเจัน โดยนักสิำารวิจัและทีำาแผ่นทีี�ถ้ำำ�า มกัตุ�อง 
อาศัยอุป่กรณ์์ และเทีคนิคในการวิัดทีี�แม่นยำาหลายอย่าง 
ป่ระกอบกัน เชี่น ใชี�เข็มทิีศ เทีป่ Inclinometer Laser 
Rangefinder ซ้�งตุ่างจัากการเขียนพรรณ์นาเชีิงคุณ์ภัาพ 
เชี่น ควิามวิจิัิตุรสิวิยงามของป่ระตุิมากรรมถ้ำำ�า ซ้�งเป่็นเร่�อง
ทีางอัตุวิิสิัยทีี�แตุ่ละคนอาจับรรยายแตุกตุ่างกันไป่

ในป่ระเทีศไทีย แม�วิา่จัะมีการสิำารวิจั และพบถ้ำำ�าจัำานวิน
มากกวิ่า 6,000 ถ้ำำ�าทีั�งป่ระเทีศ แตุ่ทีี�ได�มีการจััดทีำาแผ่นทีี�
ถ้ำำ�าแล�วิ มีเพียงป่ระมาณ์ 700 กวิ่าถ้ำำ�า สิ่วินใหญ่เป่็นการ 
จััดทีำาโดยนักสิำารวิจัถ้ำำ�าชีาวิตุ่างป่ระเทีศ

การศึกษาด้านชีวิวิิทยาถ้ำำ�า (Cave Biology or  
Biospeleology): การศกึษาเร่�องถ้ำำ�า แม�ระยะแรกผู่�คนมกัจัะ 
สินใจัทีี�ควิามสิวิยงามอลังการน่าพิศวิงของหินงอกหินย�อย 
และการสิำารวิจัถ้ำำ�าเชีงิธรณ์วีิทิียาเป่น็หลัก แตุตุ่อ่มานักถ้ำำ�าวิทิียา 
ก็ฉงนสินเท่ีห์กับสิิ�งมีชีีวิิตุตุ่างๆ ในถ้ำำ�า เช่ีน ค�างคาวิ กบ 
หร่อป่ลาในถ้ำำ�า วิ่าอยูอ่าศัย และป่รับตุัวิหร่อดำารงชีีพกันได� 
อย่างไรในที่ามกลางควิามมืดมิดภัายในเถ้ำื�อนถ้ำำ�า สิิ�งมีชีีวิติุ 
ในถ้ำำ�าทีี�มีการบันทีึกครั�งแรกในป่ี ค.ศ. 1689 ได�แก่ “Olm” 
(Proteus anguinus) ซ้�งเป่น็สิตัุวิถ์้ำำ�าป่ระเภัทีซาลาแมนเดอร์ 
ชีนิดหนึ�งทีี�พบในถ้ำำ�าของป่ระเทีศสิโลวิีเนีย และตุ่อมาเริ�มมี
การศกึษาสิิ�งมีชีวีิติุในถ้ำำ�าอยา่งเป็่นวิทิียาศาสิตุรค์รั�งแรก เมื�อ
มีการค�นพบ “ด�วิงคอแคบ” (Leptodirus hochenwartii) 
ในถ้ำำ�าทีี�สิโลวิีเนียในป่ี ค.ศ. 1831

ปั่จัจับัุนวิชิีาถ้ำำ�าวิทิียาได�ขยายครอบคลมุไป่ถ้ำงึการศึกษา 
เร่�องราวิของสิิ�งมีชีีวิิตุในถ้ำำ�า (Cave Life, Cave Organism) 
ทีั�งสัิตุวิ์ พืชี และจัุลชีีวิิน โดยทีี�ชีีวิวิิทียาถ้ำำ�ายุคใหม่ (Modern 
Biospeleology) มักจัะศึกษาสิิ�งมีชีีวิิตุทีุกป่ระเภัทีในถ้ำำ�าทีี�
เกี�ยวิเนื�องกับระบบนิเวิศวิิทียาถ้ำำ�า โดยเชี่�อมโยงกับสิภัาพ
ธรณ์ีสัิณ์ฐานของถ้ำำ�า รวิมทีั�งสิภัาพของนำ�า อากาศ ควิามชี่�น  
และแสิงสิวิ่าง ซ้�งนับวิ่า เป็่นอีกมิตุิหนึ�งของวิิชีาถ้ำำ�าวิิทียา  
ซ้�งสินใจัศึกษาสิิ�งมชีีีวิติุในสิภัาพแวิดล�อมทัี�งสิามโซนของถ้ำำ�า  
ได�แก่ (1) ถ้ำำ�าส่วินผิวิบน (Endogean) ได�แก่ ส่ิวินของ 
ถ้ำำ�าทีี�เชี่�อมตุ่อกับผ่ิวิดินภัายนอก (Surface Soils) ผ่่าน 
รอยแยกของหินหรอ่รอยแตุกทีี�นำ�าไหลซม้ลงได� หรอ่มรีากไม� 

ซาลาแมนเดอร์ถ้ำ้ำา "Olm" ทีส่โลวีเนีย  
ทีม่า Proteus, Slovenia; Photographer: A. Bengel
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ชีอนไชีไป่ถึ้ำง (2) ถ้ำำ�าสว่ินตุ้น (Parahypogean) ได�แก่ พื�นทีี� 
ส่ิวินทีี�อยู่ใกล�ป่ากถ้ำำ�า (Threshold Regions) ทีี�แสิงสิวิ่าง 
ยังคงส่ิองถ้ำงึ (Light Zone) และสิว่ินทีี�ลกึเข�าไป่จันแสิงริบหรี� 
หายไป่ และ (3) ถ้ำำ�าส่วินม่ดสนิท (Hypogean) ได�แก่  
พื�นทีี�ลึกภัายในถ้ำำ�าทีี�ไร�แสิง เป่็นแดนทีี�มืดสินิที (The Zone 
of Total Darkness) ทีี�นับวิ่าเป็่นสิิ�งแวิดล�อมถ้ำำ�าทีี�แที�จัริง 
(True Cave Environments) ซ้�งพลังงานในถ้ำำ�าจัะมิใช่ีแสิง 
แตุเ่ป่น็พลังงานจัากกระแสินำ�าใตุ�ดนิ และสิารเคมีทีี�ป่ลดป่ล่อย
ออกมาจัากหินปู่น และแร่ธาตุุตุ่างๆ รวิมทีั�งเชี่�อแบคทีีเรีย
นานาชีนดิ (https://en.wikipedia.org/wiki/Speleology/
cave biology)

สิิ�งมีชีวีิติุในถ้ำำ�ารวิมทัี�งสิตัุวิที์ี�นกัชีีวิวิทิียาถ้ำำ�าสินใจัศกึษา 
3 กลุ่มหลัก ได�แก่ สัิตุว์ิทีี�ป่กตุิอาศัยอยู่ในถ้ำำ�าตุลอดชีีวิิตุ 
(Permanent Cave Dwellers, Troglobites) ซ้�งสิตัุว์ิถ้ำำ�าแที� 
เหล่านี�จัะตุ�องป่รับตุัวิดำารงชีีพกับสิภัาพมืดมิดไร�แสิงสิวิ่าง  
เชีน่ ป่ลาตุาบอด กุ�งถ้ำำ�า ซาลาแมนเดอร ์เป็่นตุ�น สิตัุว์ิทีี�รกัถ้ำำ�า  
(Cave Lovers, Cave Guests, Troglophiles) ทีี�ชีอบอาศัย 
อยูใ่นถ้ำำ�า แตุอ่าจัออกจัากถ้ำำ�าบ�างบางคราวิ หรอ่มีวิงจัรชีวีิติุใน
สิภัาพแวิดล�อมภัายนอกถ้ำำ�าได� เชีน่ ด�วิง จิั�งหรีดถ้ำำ�า กิ�งกือถ้ำำ�า  
และแมงมุม และสิัตุว์ิทีี�จัรเข�ามาในถ้ำำ�า (Cave Visitor, 
Trogloxenes) ทีี�อาจัมาอาศัยในถ้ำำ�าเพียงครั�งคราวิ แล�วิ 
ออกไป่อยู่ภัายนอกถ้ำำ�า เชี่น ค�างคาวิ งู กบ หนู หมี เม่น ลิง 
ผี่เสิื�อ ตัุ�กแตุน สิัตุว์ิสิองกลุ่มหลังนี�มักจัะอาศัยอยู่ไม่ไกล
จัากป่ากถ้ำำ�ามากนัก (Encyclopedia Americana, 1996) 
https://science.howstuffworks.com/life/biology-fields/
cave-biology1.htm)

ระบบนิเวิศถ้ำำ�าม่ควิามอ่อนไหวิเปีราะบางมาก: 
ป่ระติุมากรรมถ้ำำ�าทีั�งหลาย เชี่น หินงอก หินย�อย รวิมทัี�ง 
สัิตุวิ์ในระบบนิเวิศถ้ำำ�า มักจัะมีควิามบอบบางตุ่อการ
เป่ลี�ยนแป่ลงตุ่างๆ โดยเฉพาะทีี�เกิดจัากนำ�ามือการกระทีำา 
ของมนุษย์ในพื�นทีี�ภัูมิป่ระเทีศแบบคาสิตุ์ทีี�ถ้ำำ�าดำารงอยู่ เช่ีน  
การทีำาเหมอืง การระเบดิหนิ การก่อสิร�างเข่�อน การเป่ลี�ยนแป่ลง 
ทิีศทีางนำ�าทีี�เข�าถ้ำำ�า การทีิ�งขยะหร่อสิารพิษเข�าถ้ำำ�า หร่อการ
บุกรกุทีำาลายภัายในถ้ำำ�า เชีน่ การลักขโมย หรอ่การหยบิฉวิย 
จัับตุ�องป่ระตุิมากรรมถ้ำำ�าทัี�งหลาย ดังนั�น การให�ควิามรู�  
ควิามเข�าใจัแก่นักที่องเทีี�ยวิ และการอนุรักษ์คุ�มครองถ้ำำ�า  
จัง้นับเป่็นเร่�องสิำาคัญเร่�องหนึ�งของวิิชีาถ้ำำ�าวิิทียาด�วิย

การศึกษาดา้นโบราณ์คด ่ปีระวิติัุศาสตุร์ วิฒันธรรม 
และบรรพชีวินิวิทิยาในถ้ำำ�า: มถี้ำำ�าจัำานวินมากทีี�มกีารค�นพบ 
วัิตุถุ้ำทีางโบราณ์คดแีละหลักฐานทีางบรรพชีวีินิวิทิียาทีี�สิำาคัญ 
ในแหล่งตุะกอนทีี�อยู่ในถ้ำำ�า และบริเวิณ์เพิงผ่าหินในถิ้ำ�น
ป่่าดง และภัูเขาตุ่างๆ วิัตุถุ้ำเหล่านี�มีคุณ์ค่าทีางโบราณ์คดี 
โดยเฉพาะการศึกษาเร่�องราวิทีางวิัฒนธรรมของมนุษย์ 
ยคุโบราณ์กอ่นป่ระวิตัุศิาสิตุร ์(Prehistoric Cultures) ในถ้ำำ�า
ทัี�วิโลก สิำาหรบัป่ระเทีศไทียกม็ถี้ำำ�าทีี�ทีรงคณุ์คา่ทีางโบราณ์คดี
สิงู เชีน่ ถ้ำำ�าผี่แมน และโลงไม�เกบ็ศพ ในจังัหวิดัแมฮ่่อ่งสิอน 
และกาญจันบุรี

ถ้ำำ�าหลายแห่งในยุโรป่มีการพบภัาพเขียนสิี (Cave 
Paintings) บนผ่นังหร่อเพดานของถ้ำำ�าของมนษุยถ์้ำำ�าโบราณ์
อายุย�อนหลังไป่กวิ่า 44,000 ปี่ โดยพบได�ทีั�งในภัูมิภัาค 
ฝ่รั�งเศสิ-กันตุาเบรียนในยุโรป่ตุะวิันตุก (ศิลป่ะยุคหิน 
เพลิโอลธิกิตุอนบน) สิว่ินทีี�ถ้ำำ�า Leang Bulu’ Sipong ในเขตุมารอสิ  
(ทีางใตุ�ของสุิลาเวิสีิ) ในอินโดนีเซีย พบภัาพเขียนสิัตุว์ิถ้ำำ�า
มีอายุป่ระมาณ์ 43,900 ป่ี และพบรอยป่ระทัีบมือในถ้ำำ�า 
Leang Tempuseng Cave อายุอย่างน�อย 39,900 ป่ี  
อนึ�ง ล่าสิุดเมื�อเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 มีรายงาน  
การพบศิลป่ะถ้ำำ�ารปู่หมเูซเลเบสิในถ้ำำ�าบนเกาะของอนิโดนีเซีย 
อายุมากกว่ิา 45,500 ป่ี (https://en.wikipedia.org/
wiki/Cave_painting)

Hand Print Paintings, Leang Tempuseng Cave
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สิำาหรบัถ้ำำ�าในป่ระเทีศไทียมีถ้ำำ�านับร�อยแห่งทีี�มภีัาพเขยีนสิี 
โบราณ์ทีี�ผ่นงัถ้ำำ�าหร่อเพงิผ่าทีี�มอีายนุบัพนัป่ ีนอกจัากนี�ยังมี 
ถ้ำำ�าพระทีี�ใชี�ป่ระโยชีนท์ีางศาสินาและจัติุวิญิญาณ์มากเป็่นพิเศษ 
หลายร�อยถ้ำำ�าด�วิย

 วิิชาถํ้ํ�าวิิทยามีประวัิติ่การก่อกําเนิดี
และควิามเป็นมาอย่างไร

กำาเนดิวิิชาถ้ำำ�าวิทิยา - Speleology: ในอดตีุทีี�ผ่่านมา  
ควิามสินใจัศึกษาเรียนรู�เร่�องราวิของถ้ำำ�า มักจัะเป็่นเพียง 
สิ่วินหนึ�งของการศึกษาวิิชีาการด�านภัูมิศาสิตุร์ ธรณ์ีวิิทียา 
หร่อโบราณ์คดีมานานหลายร�อยป่ีมาแล�วิ โดยมีการศึกษา
อย่างเป่็นระบบ (Systematic Cave Studies) มาตุั�งแตุ่
ศตุวิรรษทีี� 16 และ 17 ในยุโรป่และในป่ระเทีศจัีน

อย่างไรก็ตุาม จันกระทีั�งมาถึ้ำงศตุวิรรษทีี� 19 - ตุ�น
ศตุวิรรษทีี� 20 จัง้มนัีกสิำารวิจัถ้ำำ�ามากข้�น แตุ่ทีี�นับวิา่มีชี่�อเสีิยง 
โดดเด่น ได�แก่ ชีาวิฝ่รั�งเศสิชี่�อ Édouard-Alfred Martel 
(1859 - 1938) ได�เดินทีางสิำารวิจัถ้ำำ�าในฝ่รั�งเศสิและป่ระเทีศ
ตุ่างๆ อย่างกวิ�างขวิางกว่ิา 1,500 ถ้ำำ�า และได�เผ่ยแพร่ 
ผ่ลการสิำารวิจัและแนวิคดิหลักการตุา่งๆ เกี�ยวิกบัถ้ำำ�าออกมา 
มากมายทัี�งในและตุ่างป่ระเทีศ โดยได�ตีุพิมพ์หนังสืิอ 20 เล่ม 
และเขียนบทีควิาม 780 เร่�อง รวิมทัี�งได�บัญญัติุศาสิตุร์ 
ทีี�เกี�ยวิกับการสิำารวิจัถ้ำำ�าอย่างเป็่นระบบข้�นมาโดยเฉพาะ  
เรยีกชี่�อวิา่ “Speleology” ซ้�งมาจัากคำาฝ่รั�งเศสิวิา่ Spéléologie 
หร่อ Spélæologie ทีี�มาจัากภัาษากรีกวิ่า Spelaion หร่อ  
spêlynx (จัากราก spel- ทีี�แป่ลว่ิา Cave, Cavern  
ภัาษาไทียวิ่า “ถ้ำำ�า” หร่อ “คูหา”) หร่อภัาษาละตุินว่ิา 
spelae(um) + -o- + -logy จัากผ่ลงานการสิำารวิจัและ 
เผ่ยแพร่ควิามรู�เร่�องถ้ำำ�ามากมาย ทีำาให� Martel ได�รบัการยอมรบั 
นบัถ้ำอือย่างกวิ�างขวิางวิา่เป็่น “บดิาแหง่วิชิีาถ้ำำ�าวิทิียายคุใหม”่ 
(Father Of Modern Speleology)

การแยกวิิชาถ้ำำ�าวิิทยา (Speleology) เปี็นศาสตุร์
เอกเทศ: นอกจัาก E. A. Martel นักสิำารวิจัถ้ำำ�าทีี�ยิ�งใหญ่ 
ชีาวิฝ่รั�งเศสิแล�วิ ยังมีนักวิิทียาศาสิตุร์ทีี�มีชี่�อเสิียงอีก
หลายที่าน ได�แก่ Adolf Schmidl (1802 - 1863) ชีาวิ
ออสิเตุรียทีี�เป่็นนักภัูมิศาสิตุร์ นักถ้ำำ�าวิิทียา นักเขียน และ
ศาสิตุราจัารยใ์นมหาวิทิียาลัย ผู่�ได�ศกึษาเร่�องนำ�าในระบบคาสิต์ุ  

สิภัาพอากาศ รวิมทัี�งสิิ�งมชีีีวิติุในถ้ำำ�า จันอาจักล่าวิได�วิา่เขาเป็่น
ผู่�บกุเบกิการศกึษาวิชิีาถ้ำำ�าวิทิียาทีี�แยกออกมาจัากศาสิตุรอื์�นๆ  

Édouard-Alfred Martel  
(1859 - 1938)  

บิดาแห่งวิชาถ้ำ้ำาวิทยายุคใหม่

Adolf Schmidl  
(1802 - 1863) 

ผ่้บุกเบิกการศึกษาถ้ำ้ำาวิทยา

Emil Racoviță 
(1868 - 1947)  

ผ่้ก่อตั�งสถ้ำาบันถ้ำ้ำาวิทยาแห่งแรกของโลก
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เป่น็คนแรก (The First Person to Regard Speleology as  
a Single Coherent Subject) แม�แตุ่ Martel ก็ช่ี�นชีม
เขาว่ิาเป็่น “The Real Originator of Speleology” 
Franz Kraus (1834 - 1897) ชีาวิออสิเตุรีย เป่็นนักสิำารวิจั 
และวิิจััยถ้ำำ�ารุ่นบุกเบิก (Cave Research Pioneer) ทีี�ม ี
ผ่ลงานการศกึษาวิิจัยัถ้ำำ�าและคาสิต์ุจัำานวินมากในออสิเตุรยี  
ทีี�สิำาคัญอีกคนหนึ�งได�แก่ Emil Racoviță (1868 - 1947)
ชีาวิโรมาเนยีผู่�เป่น็นักวิทิียาศาสิตุร์ นักสิำารวิจั นักธรรมชีาตุิ
วิิทียา นักถ้ำำ�าวิิทียา และศาสิตุราจัารย์ผู่�มีช่ี�อเสีิยงด�านการ
ศกึษาวิจิัยัในสิาขาชีวีิวิทิียาถ้ำำ�า (Bio-speleology) เขาสิำารวิจั 
ถ้ำำ�ามากกวิ่า 1,400 แห่งในหลายป่ระเทีศทีั�งในสิโลวิีเนีย  
ฝ่รั�งเศสิ อิตุาลี ฯลฯ เขาก่อตุั�งและดำารงตุำาแหน่งป่ระธาน 
“สิถ้ำาบันถ้ำำ�าวิิทียา” (The Emil Racovita Institute of 
Speleology – ERIS) นานถ้ำึง 27 ปี่ (1920 - 1947) 
สิถ้ำาบันแห่งนี�นบัวิา่เป่น็สิถ้ำาบันวิิชีาถ้ำำ�าวิทิียาแห่งแรกของโลก 
(The First Institute of Speleology) มีอายุครบ 100 ปี่  
ใน ค.ศ. 2020

นอกจัากนี�ยงัมบีคุคลทีี�เป็่นนักถ้ำำ�าวิิทียาคนสิำาคญัอื�นๆ  
เชีน่ Émile Rivière (1835 - 1922) นายแพทีย์ นักโบราณ์คดีถ้ำำ�า 
ชีาวิฝ่รั�งเศสิ Robert de Joly (1887 - 1968) นักถ้ำำ�าวิิทียา 
ชีาวิฝ่รั�งเศสิ ผู่�กอ่ตัุ�ง Spéléo-club de France ในปี่ ค.ศ. 1930  
และร่วิมก่อตุั�ง Société Spéléologique de France (SSF)  
ในปี่ ค.ศ. 1936 Henry Breuil (1877 - 1961) นกัโบราณ์คดถี้ำำ�า 
ชีาวิฝ่รั�งเศสิ ผู่�เชีี�ยวิชีาญด�านภัาพเขยีนโบราณ์ในถ้ำำ�า Norbert  
Casteret (1897 - 1987) นักถ้ำำ�าวิิทียาชีาวิฝ่รั�งเศสิ  
ผู่�เชีี�ยวิชีาญด�านทีอ่งถ้ำำ�าทีี�มผี่ลงานเขียนหนังสิอืถ้ำำ�า 40 เร่�อง 
และบทีควิามกวิ่า 100 เร่�อง

ในยุคป่ัจัจัุบันมีนักถ้ำำ�าวิิทียาทีี�มีชี่�อเสิียง เชี่น George 
Veni นักอุทีกธรณี์วิิทียาชีาวิอเมรกัินทีี�เชีี�ยวิชีาญด�านการศึกษา 
วิจิัยัภัมูปิ่ระเทีศแบบคาสิต์ุและถ้ำำ�า ผู่�มีผ่ลงานเขียนทีางวิชิีาการ 
กวิ่า 220 เร่�อง เป่็นกรรมการบริหาร National Cave 
and Karst Research Institute ป่ระธานการป่ระชุีมใหญ่  
International Congress of Speleology ครั�งทีี� 15  
และป่ระธานกรรมการบริหาร International Union of  
Speleology ในป่ ีค.ศ. 2017 Dr.William Elliot นกัชีวีิวิทิียาถ้ำำ�า 
ชีาวิอเมรกินัจัาก Missouri Department of Conservation 
ผู่�มีผ่ลงานศึกษาวิิจััยด�านสิิ�งมีชีีวิิตุในถ้ำำ�าและระบบนิเวิศถ้ำำ�า

อย่างกวิ�างขวิาง นับแตุ่ป่ี ค.ศ. 1998 Andrew James 
Eavis นกัถ้ำำ�าวิทิียาผู่�เชีี�ยวิชีาญการสิำารวิจัถ้ำำ�าในดนิแดนตุ่าง ๆ   
ทัี�วิโลก จัากป่ระสิบการณ์์ยาวินานกวิา่ 60 ปี่ โดยเขาค�นพบ  
Sarawak Chamber ในป่ ีค.ศ. 1981 ในอนิโดนเีซยี ซ้�งเป่น็
โถ้ำงถ้ำำ�าทีี�มีขนาดพื�นทีี�ใหญ่ทีี�สิุดในโลก และ Bob Richards 
นักทีำาแผ่นทีี�ถ้ำำ�าชีาวิอเมรกินัทีี�มชีี่�อเสีิยงด�านการจัดัทีำาแผ่นทีี�
และกราฟิุกถ้ำำ�า และผ่ลงานจัำานวินมาก ได�รับรางวิัลจัาก  
The National Speleological Society บุคคลเหล่านี�  
นับวิ่ามีสิ่วินอย่างมากตุ่อการสิร�างองค์ควิามรู�เร่�องถ้ำำ�า
วิิทียาในหลากหลายมิติุ จันในป่ัจัจัุบันเป็่นทีี�ยอมรับอย่าง 
กวิ�างขวิางมากข้�นวิา่ “ถ้ำำ�าวิทิียา” (Speleology) เป่น็วิิชีาการ
ทีี�สิามารถ้ำแยกออกมาเป็่นศาสิตุร์เอกเทีศ (Independent 
Science) จัากศาสิตุร์อื�นๆ เช่ีน ธรณ์ีวิิทียา โดยเด่นชีัด

นอกจัากนี� วิชิีาถ้ำำ�าวิทิียาสิมยัใหมก่ยั็งอาจัแยกยอ่ยการ 
ศกึษาเฉพาะด�านข้�นไป่อีก เช่ีน การศกึษาเร่�องกระบวินการ 
ก่อกำาเนิดของถ้ำำ�า (Speleogenesis) และการเป่ลี�ยนแป่ลง 
รปู่ลักษณ์์และสัิณ์ฐานของถ้ำำ�าเรยีกว่ิาวิชิีา “สิณั์ฐานวิทิียาถ้ำำ�า”  
(Speleomorphology) การศึกษาสิิ�งมีชีีวิิตุในถ้ำำ�าโดยตุรง 
เรียกว่ิาวิิชีา “ชีีวิวิิทียาถ้ำำ�า” (Bio-speleology) การศึกษา 
เร่�องพฤตุิกรรมของนำ�าภัายในระบบถ้ำำ�า เรียกว่ิาวิิชีา  
“อุทีกวิิทียาถ้ำำ�า” (Hydro-speleology) และการศึกษาเร่�อง 
รอ่งรอยหลกัฐานทีางโบราณ์คดีของมนุษยแ์ละสัิตุวิภ์ัายในถ้ำำ�า 
เรียกวิ่าวิิชีา “โบราณ์คดีถ้ำำ�า” (Speleo-archaeology)

การข้ยายตัุวิข้องวิิชาถ้ำำ�าวิิทยาไปียังปีระเทศ 
ตุ่างๆ: อาจักล่าวิได�วิ่า วิิชีาถ้ำำ�าวิิทียาเริ�มถ้ำือกำาเนิดใน 
ป่ระเทีศฝ่รั�งเศสิราวิป่ลายทีศวิรรษทีี� 19 และตุ่อมา  
ได�แพร่เข�าไป่ยังหลายป่ระเทีศในยุโรป่ ได�แก่ เยอรมนี 
ออสิเตุรยี อติุาล ีอังกฤษ สิโลวิเีนีย ยโูกสิลาเวิยี แล�วิแผ่่ขยาย 
ไป่ยงัรสัิเซยี สิวิติุเซอร์แลนด์ เชีโกสิโลวิาเกยี และเบลเยียม 
สิำาหรับในสิหรัฐอเมริกานั�น ได�มีการศึกษาวิิชีาถ้ำำ�าวิิทียา 
ในราวิตุ�นศตุวิรรษทีี� 20

สมาคมถ้ำำ�าวิิทยาในนานาปีระเทศ: ผู่�สินใจัศึกษา 
เรียนรู�เร่�องถ้ำำ�า หรอ่นักถ้ำำ�าวิทิียาในป่ระเทีศตุา่งๆ ได�รวิมตุวัิกนั 
เป่็นสิมาคมเพื�อร่วิมมือกัน ศึกษาวิิจััย และเผ่ยแพร่ควิามรู� 
เร่�องถ้ำำ�าและคาสิต์ุในหลายป่ระเทีศ ดังตัุวิอย่างตุ่อไป่นี�
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



1) ปีระเทศฝรั�งเศส: ในป่ ีค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438)  
นักถ้ำำ�าวิิทียาลือนามชี่�อ E.A. Martel ได�จััดตัุ�งสิมาคม 
นกัถ้ำำ�าวิทิียาข้�นเป่น็แหง่แรกในป่ระเทีศฝ่รั�งเศสิ (เป่น็สิมาคม 
ถ้ำำ�าวิทิียาแห่งแรกในยโุรป่และในโลก) เรยีกชี่�อวิา่ “The Société  
de Spéléologie” และในชี่วิงปี่ ค.ศ. 1895 - 1900 สิมาคม 
ได�จััดพิมพ์วิารสิารถ้ำำ�าวิิทียาออกเผ่ยแพร่ชี่�อ “Spelunca 
Journal” เป็่นทีี�สินใจัทัี�งในฝ่รั�งเศสิ และในยุโรป่ รวิมทัี�ง
สิหรัฐอเมริกา

ในป่ ี1914 เมื�อเริ�มสิงครามโลกครั�งทีี� 1 “The Société  
de Spéléologie” ได�ปิ่ดตุัวิลง อย่างไรก็ตุาม ก็ได�มีการ 
ก่อตัุ�ง Speleo-club de France ข้�นมาในชีว่ิง ค.ศ. 1930 -  
1936 เพื�อเผ่ยแพร่ควิามรู�เร่�องถ้ำำ�าตุ่อไป่ และในปี่ ค.ศ.  
1936 - 1963 Speleo-club de France ก็เป่ลี�ยนชี่�อ 
เป่็น Société Spéléologique de France (SSF) ตุ่อมาในป่ี  
ค.ศ. 1948 - 1963 หลังสิงครามโลกครั�งทีี� 2 สิิ�นสิุดลง 
ได�มีการก่อตุั�ง Comite National de Spéléologie (CNS) 
ข้�นในกรุงป่ารีสิ จันกระทัี�งวิันทีี� 1 มิถ้ำุนายน ค.ศ. 1963 
สิมาคม SSF และ CNS ได�รวิมกันเป่็นองค์กรใหม่ช่ี�อวิ่า 
“สิหพันธ์ถ้ำำ�าวิทิียาแห่งฝ่รั�งเศสิ” (French Federation of 
Speleology – FFS) และจัดัพมิพว์ิารสิารถ้ำำ�าวิิทียา Spelunca 
Journal เผ่ยแพร่ตุ่อไป่

2) ปีระเทศอังกฤษ: ควิามสินใจัเร่�องถ้ำำ�าวิิทียาใน 
องักฤษมมีานานกวิา่ร�อยปี่ โดยได�มีการตัุ�งชีมรมการท่ีองถ้ำำ�า  

(Caving Club) มาในราวิ ค.ศ. 1900 จันถึ้ำงช่ีวิงทีศวิรรษ 
ทีี� 1930 มชีีมรมถ้ำำ�าเกิดข้�นราวิ 30 แหง่ กระทีั�งในป่ ีค.ศ. 1935  
Eli Simpson ได�จััดตุั�ง “The British Speleological 
Association” (BSA) ข้�นเป่น็สิมาคมแรก ตุอ่มา ใน ค.ศ. 1968  
ก็มีการจััดตัุ�ง “The National Caving Association” 
(NCA) เป่็นองค์กรถ้ำำ�าระดับชีาตุิของอังกฤษ

ในปี่ ค.ศ. 1973 The British Speleological 
Association (ทีี�ตุั�งมา 38 ป่ี) ได�ควิบรวิมกับ The Cave 
Research Group of Great Britain (ทีี�ตัุ�งมา 25 ป่ี) 
และตุั�งช่ี�อสิมาคมใหม่วิ่า “The British Cave Research 
Association” (BCRA) โดยได�เผ่ยแพร่ควิามรู�ถ้ำำ�าวิิทียา
ในวิารสิารช่ี�อ The BCRA Bulletin (ตุ่อมาเป่ลี�ยนชี่�อเป่็น 
Caves & Caving) มีการพิมพ์วิารสิารวิิชีาการ “Cave and 
Karst Science” ปี่ละ 3 ฉบับ และมีบริการห�องสิมุด 
ถ้ำำ�าวิิทียาให�แก่สิมาชิีก

ตุอ่มาได�มกีารจัดัตัุ�ง “The British Caving Association 
– BCA” ใน ค.ศ. 2004 ข้�นเป่น็องค์กรระดับชีาตุทีิี�เกี�ยวิข�อง
กับการสิำารวิจัระบบถ้ำำ�า คาสิต์ุ และพื�นทีี�ใตุ�พิภัพในอังกฤษ 
ทัี�งหมด ไม่ว่ิาจัะเป็่นมิติุทีางวิิทียาศาสิตุร์ หร่อทีางการ 
ทีอ่งเทีี�ยวิและกฬีา ดงันั�น NCA ก็ยตุุบิทีบาทีไป่ ส่ิวินสิมาคม 
ทีี�เกี�ยวิข�องกับถ้ำำ�าทีั�งหลาย ก็กลายมาเป่็นเคร่อข่ายสิมาชีิก
ของ BCA เช่ีน 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) ปีระเทศสหรัฐอเมริกา: สิหรัฐอเมริกาเริ�มมีการ 
จัดัตัุ�งสิมาคมถ้ำำ�าวิทิียาเป็่นแหง่แรกชี่�อ “สมาคมถ้ำำ�าวิทิยาแหง่ 
ดสิตุริคโคลมัเบย่” (Speleological Society of the District 
of Columbia – SSDC) โดย Bill Stephenson เมื�อวัินทีี�  
6 พฤษภัาคม ค.ศ. 1939 ตุ่อมาได�มีการจััดตุั�ง “สิมาคม
ถ้ำำ�าวิทิียาแหง่ชีาตุ”ิ (National Speleological Society – NSS) 
ข้�น ในปี่ ค.ศ. 1941 โดยมีสิำานกังานเดมิอยูที่ี�กรงุวิอชีงิตัุน ด.ีซ.ี 
ตุอ่มาย�ายไป่อยูที่ี�ฮ่นัตุส์ิวิลิล ์รัฐแอละแบมา นับเป่น็สิมาคม 
ถ้ำำ�าวิิทียาทีี�ใหญ่ทีี�สุิดในสิหรัฐอเมริกา มีสิมาชิีกกวิ่าหมื�นคน  
สิมาคมมีการตีุพิมพ์เอกสิารวิิชีาการช่ี�อ “Journal of Cave 
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and Karst Studies” รายไตุรมาสิ (เดิมช่ี�อ NSS Bulletin) 
และมกีารจัดัป่ระชีมุใหญท่ีางวิิชีาการข้�นทีกุปี่ โดยหมุนเวิยีน
จััดในรัฐตุ่างๆ ตุั�งแตุ่ ค.ศ. 1968 เป่็นตุ�นมา

ตุ่อมาสิหรัฐฯ ยังมีองค์กรเอกชีนทีี�ไม่แสิวิงหากำาไร  
(Non-profit Organization) เรียกชี่�อวิ่า “มูลนิธิวิิจััยถ้ำำ�า” 
(Cave Research Foundation) จัดัตุั�งข้�นใน ค.ศ. 1957 ทีี�เน�น 
การศึกษาวิิจััยเพื�อการอนุรักษ์และเผ่ยแพร่ควิามรู�เร่�องถ้ำำ�า 
โดยเฉพาะในอุทียานแห่งชีาตุิออกสิู่มหาชีน

นอกจัากนี� สิหรัฐฯ ยังมีการจััดตุั�ง “สถ้ำาบันวิิจำัยถ้ำำ�า 
และคาสตุ์แห่งชาตุิ” (The National Cave and Karst 
Research Institute – NCKRI) ในป่ี ค.ศ. 1998 เป่็น
องคก์รของรฐัทีี�ไม่แสิวิงหากำาไร (Non-profit Government-
Supported Institute) สิำานกังานใหญ่อยูที่ี�เมอืงคาร์ลสิแบด  
รัฐนิวิเม็กซิโก โดยมีวิัตุถ้ำุป่ระสิงค์ในการสิ่งเสิริมการศึกษา 
วิชิีาถ้ำำ�าวิทิียา เผ่ยแพรข่�อมลูเร่�องถ้ำำ�าและคาสิต์ุสิูส่ิาธารณ์ชีน  
ส่ิงเสิรมิควิามรว่ิมมอืในการวิจิัยัถ้ำำ�าและคาสิตุแ์บบสิหวิทิียาการ 
(Interdisciplinary Cooperation) ส่ิงเสิริมควิามร่วิมมอืใน
ระดับชีาติุและระหวิา่งป่ระเทีศในการคุ�มครองถ้ำำ�าและคาสิต์ุ 
และส่ิงเสิริมการพัฒนาการบริหารจััดการทีรัพยากรถ้ำำ�าและ
สิิ�งแวิดล�อมให�มีควิามยั�งยืน

4) ปีระเทศออสเตุรเล่ย: ในป่ี ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 
2499) ป่ระเทีศออสิเตุรเลียได�จััดตุั�งองค์กรถ้ำำ�าระดับชีาติุ 
ชี่�อ Australian Speleological Federation Inc. (ASF) 
เป็่นหน่วิยงานทีี�เป็่นตัุวิแทีนของผู่�ทีี�สินใจัในการถ้ำำ�า ทีั�งใน
วิิทียาศาสิตุร์ ป่ระวิัติุศาสิตุร์ โบราณ์คดี และการป่กป้่อง 
สิภัาพแวิดล�อมในถ้ำำ�าและคาสิต์ุของออสิเตุรเลีย มีสิมาชีิก
ป่ระมาณ์ 850 คนใน 28 หน่วิยงานทัี�วิทีกุรฐัของออสิเตุรเลีย
โดย ASF เผ่ยแพร่ควิามรู�ข่าวิสิารเกี�ยวิกับถ้ำำ�าและคาสิตุผ่์่าน
วิารสิารชี่�อ “Helictite”

อนึ�ง ออสิเตุรเลียยังมี “สิมาคมนักดำานำ�าถ้ำำ�าแห่ง
ออสิเตุรเลีย” (Cave Divers Association of Australia) 
ทีี�จััดตัุ�งข้�นใน ค.ศ. 1973 โดยมีวิัตุถุ้ำป่ระสิงค์เพื�อการ 
ส่ิงเสิริมและการพัฒนาด�านการการทีำาแผ่นทีี� การศึกษา 
การสิำารวิจัวิิจััย การอนุรักษ์ และการรักษาควิามป่ลอดภััย
ในการที่องถ้ำำ�าใตุ�นำ�าของป่ระชีาชีน นอกจัาก 4 ป่ระเทีศ 

ดังกล่าวิแล�วิ ป่ระเทีศอื�นๆ ก็ได�มีการศึกษาวิิจััยถ้ำำ�า และมี
การจัดัตัุ�งสิมาคมทีี�เกี�ยวิข�องกบัถ้ำำ�าแทีบทีกุป่ระเทีศ เชีน่ ใน
สิโลเวิเนียมี “Speleological Association of Slovenia” 
ก่อตุั�งในป่ี ค.ศ. 1959 และในออสิเตุรียมี “The Austrian 
Speleological Association” ก่อตุั�งในป่ี ค.ศ. 1949

นอกจัากการก่อกำาเนิดสิมาคมตุา่งๆ แล�วิ หลายป่ระเทีศ 
ยังมีการจััดตัุ�งสิถ้ำาบันการศึกษาและวิิจััยถ้ำำ�าและคาสิตุ์  
ตุัวิอย่างเชี่น ป่ระเทีศโรมาเนียมี The Emil Racovita 
Institute of Speleology จััดตุั�งมาตุั�งแตุ่ ค.ศ. 1920 และ 
The Institute of Karst Research จัดัตุั�งในป่ ี1946 ป่ระเทีศ
จีันมี Institute of Karst Geology (Guilin, Guangxi, 
China) ป่ระเทีศสิวิิตุเซอร์แลนด์มี Swiss Institute for  
Speleology and Karst Studies ป่ระเทีศเกาหลีใตุ�มี  
Korean Institute of Cave research (Seoul, South Korea)  
และป่ระเทีศยูเครนม ีUkrainian Institute of Speleology 
and Karstology เป่็นตุ�น

ในสิ่วินของมหาวิิทียาลัยป่ระเทีศตุ่าง ๆ ก็มีการ
จััดตัุ�งสิถ้ำาบันหร่อศูนย์การศึกษาวิิจััยคาสิตุ์และถ้ำำ�า เช่ีน 
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) เป่็นตุ�น

สหพันธ์ถ้ำำ�าวิิทยาระหว่ิางปีระเทศ (International 
Union of Speleology – UIS): จัากควิามสินใจัในวิิชีา 
ถ้ำำ�าวิทิียาในหลายป่ระเทีศในยโุรป่และอเมรกิา ทีำาให�นักถ้ำำ�าวิทิียา 
ซ้�งสิ่วินใหญ่เป็่นชีาวิยุโรป่เสินอให�มี “การจััดป่ระชีุมใหญ่
ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ” (International Speleological 
Congress – ISC) ในการป่ระชุีมทีี�เมือง Valence-sur- 
Rhône ป่ระเทีศฝ่รั�งเศสิ ในป่ ีค.ศ. 1949 แตุก่ารป่ระชีมุใหญ่ 
ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศเกิดข้�นจัริงเป่็นครั�งแรกในปี่  
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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

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

Caves and karst are home to many of the pla-
net’s most diverse, important, and rare ecosys-
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 
takes a long time.

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 peo-
ple about the importance of caves and karst.

Caves have always played 
a special role in human his-
tory, 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 archaeologi-
cal sites often are found 
in karst areas and caves.

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 covered karst surfaces; 
and by flooding in through 
large open holes. Once 
underground, the water 
moves freely through 
open karst conduits, 
where the rate of self-
cleaning is very low or 
non-existent.

The discovery and exploration 
of caves is important knowl-
edge 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 re-
search to ensure the best pos-
sible measures for protection 
and pollution prevention, and 
for the best benefit to society.

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

KARST is a type of landscape that 
covers about 20% of the world’s land 
surface, with special surface, hydrolo-
gical and underground features and 
phenomena. 

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

SPELEOLOGY is the scientific study 
and exploration of caves. They contain 
exceptional geological, biological, 
and cultural value, but are highly 
vulnerable to damage. 

INTERNATIONAL YEAR 
OF CAVES AND KARST 2021

www.iyck2021.org

„Explore, understand and protect“
Organized by the International Union of Speleology
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ค.ศ. 1953 ทีี�กรุงป่ารีสิ ป่ระเทีศฝ่รั�งเศสิ หลังจัากนั�นก็มี
การป่ระชุีมใหญ่ครั�งตุ่อมาทีี�อิตุาลีในปี่ ค.ศ. 1958 และทีี�
ออสิเตุรียในปี่ ค.ศ. 1961 ตุ่อมาได�มีการป่ระกาศธรรมนูญ
จััดตุั�ง “สิหพันธ์ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ” (International 
Union of Speleology) ข้�นในปี่ ค.ศ. 1965 ทีี�เมือง Ljubljana 
ป่ระเทีศยูโกสิลาเวิีย เรียกชี่�อวิ่า “Union Internationale de 
Spéléologie – UIS” โดยเป่็นองค์การนอกภัาครัฐทีี�ไม่หวิัง
ผ่ลกำาไรทีี�นับวิ่าใหญ่ทีี�สิุดในโลก โดยมีวิัตุถ้ำุป่ระสิงค์เพื�อ 
ส่ิงเสิรมิควิามรว่ิมมอืและแลกเป่ลี�ยนควิามรู�ทีางวิชิีาการและ
เทีคโนโลยีสิมัยใหม่ระหวิ่างนักถ้ำำ�าวิิทียาจัากป่ระเทีศตุ่างๆ  
ทัี�วิโลก เพื�อป่ระโยชีน์ในการพฒันาการศึกษา การวิจิัยั และ
การป่ระสิานงานกิจักรรมทีั�งหลายเกี�ยวิกับถ้ำำ�าวิิทียา

สิหพันธ์ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ (UIS) ได�จััดให�มี 
การป่ระชีุมใหญ่ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ (International 
Congress of the Speleology – ICS) ทีุกรอบสิี�ป่ี ครั�ง
ล่าสิุดกำาหนดจััดป่ระชุีมใหญ่ถ้ำำ�าวิิทียาระหว่ิางป่ระเทีศ 
ครั�งทีี� 18 ข้�นทีี�ป่ระเทีศฝ่รั�งเศสิ ในป่ ีค.ศ. 2021 แตุเ่นื�องจัาก 
สิถ้ำานการณ์์โควิดิในป่ ีค.ศ. 2021 จัง้ตุ�องเลื�อนงานป่ระชีมุใหญ่ 
ไป่เป่็นป่ี ค.ศ. 2022 อนึ�ง UIS ได�ป่ระกาศให�ป่ี ค.ศ. 2021 
เป็่น “ปี่สิากลแห่งถ้ำำ�าและคาสิต์ุ” (International Year 
of Caves and Karst 2021) (http://iyck2021.org/) เพื�อ
ให�ผู่�คนได�เห็นถึ้ำงควิามสิำาคัญของถ้ำำ�าทีี�เป่็นแหล่งนำ�าและ 
แหล่งทีรพัยากรธรรมชีาตุติุา่ง ๆ  โดยป่ระเด็นสิำาคญัทีี�ตุ�องการ 
สิื�อสิารคือ 1) Explore - สิำารวิจั 2) Understand - 
เข�าใจั และ 3) Protect - คุ�มครอง (อ่านรายละเอียดเพิ�ม 
ในบทีควิามเร่�องการป่ระชีุมใหญ่ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ 
พ.ศ. 2564)

สิหพันธ์ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ (UIS) มีสิมาชิีกทีี� 
เป็่นผู่�แทีนนักสิำารวิจัถ้ำำ�าหร่อนักถ้ำำ�าวิิทียาจัากป่ระเทีศตุ่างๆ  
ทัี�วิโลกกวิา่ 150 ป่ระเทีศ และได�จัดัพมิพว์ิารสิารออกเผ่ยแพร่ 
ช่ี�อ “The International Journal of Speleology” มา 
ตุั�งแตุ่ป่ี ค.ศ. 1964 โดยพิมพ์ปี่ละ 2 ฉบับ เพื�อเผ่ยแพร่ 
ผ่ลงานการวิิจััยและบทีควิามทีางวิิชีาการทีี�เกี�ยวิกับถ้ำำ�าและ 
คาสิต์ุ ธรณ์ีสิัณ์ฐานวิทิียา อุทีกวิิทียา โบราณ์คดี ชีวีิวิิทียา  
แร่วิิทียา เป่็นตุ�น

นอกจัากคณ์ะกรรมการบริหารแล�วิ สิหพันธ์ 
ถ้ำำ�าวิิทียาระหว่ิางป่ระเทีศยังมีการจััดตุั�งคณ์ะกรรมาธิการ 
(Commissions) ด�านตุ่างๆ ข้�นหลายคณ์ะ เชี่น  
คณ์ะกรรมาธิการแร่วิิทียาถ้ำำ�า (Cave Mineralogy 
Commission) คณ์ะกรรมาธิการชีีวิวิิทียา (Biology 
Commission) คณ์ะกรรมาธิการโบราณ์คดี และบรรพชีีวิิน
วิทิียาในถ้ำำ�า (Archeology and Paleontology in Caves 
Commission) คณ์ะกรรมาธิการการศึกษา (Education 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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Commission) คณ์ะกรรมาธิการสิารสินเทีศ (Informatics 
Commission) เป่็นตุ�น

 งานการและอาชีพนักถํ้ํ�าวิิทยา 
��������������� ค่ออะไร

งานอดเิรกและงานอาชพี: ในระยะแรกนกัสิำารวิจัถ้ำำ�า 
นกัทีอ่งถ้ำำ�า หรอ่นกัถ้ำำ�าวิทิียา มักจัะเข�าถ้ำำ�าเพื�อหาป่ระสิบการณ์์
แป่ลกใหมใ่นลักษณ์ะเกมกฬีา หรอ่การพกัผ่อ่นหยอ่นใจั โดย
มิได�ถื้ำอเอาการเข�าถ้ำำ�าเป็่นงานอาชีพี แตุเ่ป็่นงานอดิเรกด�วิย
ควิามสินใจั และควิามชีอบสิว่ินตุวัิ ตุ่อมาผู่�มีป่ระสิบการณ์์ถ้ำำ�า 
หรอ่นกัถ้ำำ�าวิทิียาแบบมืออาชีพี ได�เข�าทีำางานเป็่นพนักงานใน
หนว่ิยงานตุา่งๆ มากข้�น ในฐานะนกัสิำารวิจัและทีำาแผ่นทีี�ถ้ำำ�า
เสินอหน่วิยงานเจั�าของถ้ำำ�า หร่อทีำางานร่วิมกับภัูมิสิถ้ำาป่นิก  
และวิิศวิกร เพื�อการวิางแผ่นและจััดการถ้ำำ�า เพื�อให�การ 
เยี�ยมชีมถ้ำำ�าเป่็นไป่อย่างสิะดวิกและป่ลอดภััย นอกจัากนี�  
บางคนยังทีำางานในฐานะนักวิิจััยถ้ำำ�า เป็่นครูอาจัารย์ใน 
มหาวิิทียาลัย ในองค์กรถ้ำำ�า หร่อสิถ้ำาบันวิิจััยตุ่างๆ และม ี
บางส่ิวินทีี�ทีำางานธุรกิจัสิ่วินตัุวิ เชี่น เจั�าของบริษัทีทีัวิร์ 
นำาเทีี�ยวิถ้ำำ�า เป่็นไกด์ถ้ำำ�า นักทีำาสิารคดีถ้ำำ�า หร่อทีำางานใน 
หน่วิยงานราชีการในฐานะวิทิียากรถ้ำำ�าหรอ่นักสิื�อควิามหมายถ้ำำ�า

เงนิเดอ่นและรายไดข้้องนักถ้ำำ�าวิทิยา: การสิำารวิจัถ้ำำ�า 
จัดัเป็่นกฬีาหรอ่กิจักรรมนันทีนาการป่ระเภัทีหนึ�ง จัง้ไม่จัำาเป่น็
ตุ�องมีเงินเดอืน เขามกัจัะทีำาด�วิยควิามสินกุสินาน และถื้ำอเป่น็ 
การออกกำาลังกาย และสิ่วินใหญ่คนเหล่านี�จัะเข�ามาเป็่น
สิมาชิีกของชีมรม หร่อสิมาคมถ้ำำ�าวิิทียาก่อนสิร�างหร่อ 
ร่วิมงานด�านสิำารวิจัอื�นๆ ป่ัจัจุับันจั้งยังไม่มีข�อมูลทีี�ชีัดเจัน 
ว่ิานักถ้ำำ�าวิิทียาได�รับเงินเดือนค่าจั�างมากน�อยเที่าใด แตุ่ใน 
สิหรัฐฯ ถ้ำือวิ่านักถ้ำำ�าวิิทียาทีี�จับการศึกษาในมหาวิิทียาลัย  
มีศักยภัาพ ทัีกษะ และควิามสิามารถ้ำใกล�เคียงกับวิิชีาชีีพ 
นกัธรณ์วีิทิียา หรอ่นักธรณี์ศาสิตุร์ (Geoscientists) โดยจัาก 
รายงานในป่ ีพ.ศ. 2560 พบวิา่นักธรณ์วิีิทียามรีายได�เฉลี�ย 
ปี่ละป่ระมาณ์ 3 ล�านบาที (เฉลี�ยรายได�ระดับสิงูสิดุร�อยละ 10 
แรก ป่ระมาณ์ปี่ละ 6 ล�านบาที)

ควิามตุอ้งการนกัถ้ำำ�าวิทิยาในอนาคตุ: มปี่ระมาณ์การ 
ควิามตุ�องการนกัธรณี์วิทิียา (รวิมทัี�งนักถ้ำำ�าวิทิียา) ในสิหรฐัฯ
ในชี่วิงปี่ พ.ศ. 2559 - 2569 วิ่าจัะเพิ�มข้�นป่ระมาณ์ 

ร�อยละ 14 ซ้�งสิงูกว่ิาควิามตุ�องการนกัวิชิีาชีพีในสิาขาอื�นๆ  
ถ้ำงึสิองเท่ีาตุวัิ โดยสิว่ินใหญ่หนว่ิยงานทีี�ตุ�องการมากทีี�สิดุ คอื 
องคก์รภัาครัฐทีี�เกี�ยวิข�องกบัการอนุรกัษท์ีรพัยากรธรรมชีาติุ
และสิิ�งแวิดล�อม และในวิงการสิำารวิจัเหมืองแร่

 อนาคต่การศึก�าและฝึ่กอบรม
วิิชาถํ้ํ�าวิิทยาในประเทศไทยจะเป็น
อย่างไร

สิำาหรบัป่ระเทีศไทีย แม�ถ้ำำ�าจัะมีจัำานวินมากนบัหลายพัน 
หร่อนับหมื�นแห่ง แตุ่การสิำารวิจัและศึกษาวิิจััยถ้ำำ�าตุาม 
หลักวิิชีาการก็ยังมีในวิงทีี�จัำากัดมาก โดยสิ่วินใหญ่จัะเป็่น 
ชีาวิตุ่างชีาตุมิากกวิา่ชีาวิไทียทีี�ได�เข�ามาสิำารวิจัถ้ำำ�ามานานนบั
ร�อยปี่แล�วิ สิำาหรับการสิำารวิจัและการศึกษาถ้ำำ�าของคนไทีย 
อาจันบัว่ิาเริ�มตุ�นครั�งแรกในป่ ีพ.ศ. 2528 เมื�อมกีารจัดัทีำา 
เอกสิารรายงาน “คู่มือการพัฒนาแหล่งที่องเทีี�ยวิป่ระเภัที
ถ้ำำ�า” เป่็นครั�งแรกในป่ระเทีศไทีย โดยคณ์าจัารย์ภัาควิิชีา 
ภัมูสิิถ้ำาป่ตัุยกรรม คณ์ะสิถ้ำาป่ตัุยกรรมศาสิตุร ์จุัฬาลงกรณ์์- 
มหาวิิทียาลัย ทีี�นำาเสินอตุ่อการที่องเทีี�ยวิแห่งป่ระเทีศไทีย 
เป็่นเอกสิารทีี�ให�ควิามรู�ทีั�วิไป่เกี�ยวิกับถ้ำำ�า และการวิางผ่ัง 
บริเวิณ์ถ้ำำ�า เพื�อการท่ีองเทีี�ยวิในระยะเริ�มแรกของไทียทีี� 
ทีันสิมัยทีี�สิุดในขณ์ะนั�น

ในสิ่วินของการเรียนการสิอน เร่�องถ้ำำ�าและคาสิต์ุใน
ระดับมหาวิทิียาลยัในอดีตุ กม็กัเป็่นเพยีงสิว่ินหนึ�งของวิชิีา
ธรณี์วิทิียา วิชิีาภัมิูศาสิตุร ์หรอ่วิชิีาวิทิียาศาสิตุรโ์ลก (Earth 
Science) อย่างไรก็ตุาม ใน พ.ศ. 2542 มหาวิิทียาลัย
เชีียงใหม่ ก็เคยมีการเป่ิดสิอนวิิชีาถ้ำำ�าวิิทียาทีั�วิไป่ (General 
Speleology) เป็่นวิิชีาเลือกครั�งแรกในหลักสิูตุรภัาควิิชีา
ธรณี์วิิทียา คณ์ะวิิทียาศาสิตุร์ โดยมี ผ่ศ.สิุรพงษ์ เลิศทัีศนีย์ 
เป็่นอาจัารยผู์่�สิอนหลัก อย่างไรกต็ุาม ได�มกีารสิอนเพยีง 8 ป่ี  
กป็่ดิหลักสิตูุรไป่ เนื�องจัากอาจัารยผู์่�สิอนเกษียณ์อายรุาชีการ 
และควิามสินใจัในวิชิีานี�ของนกัศกึษาในขณ์ะนั�นยงัมนี�อย

นับจัากเหตุุการณ์์วิิกฤตุเด็กติุดถ้ำำ�าหลวิงในเดือน
มิถ้ำุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป่็นตุ�นมา กระแสิ 
ควิามสินใจัในควิามรู�เร่�องถ้ำำ�า และการบริหารจััดการถ้ำำ�าเพื�อ 
ควิามป่ลอดภััยได�เกดิข้�นในทุีกวิงราชีการ รวิมทัี�งสิาธารณ์ชีน  
ทีี�สิำาคญัทีี�สุิดคอื ในป่ ีพ.ศ. 2562 หลังจัากทีี�คณ์ะรฐัมนตุรี 

7๓ถํ้ํ าวิทิยา� ศาสํต่ร�วิา่ดี�วิยการศกึ�าถ้ํํ าและสิํ�งแวิดีล�อมถ้ํํ า ������������ ��� �������� � ����� �� ����� ��� ��� ���� ������������  

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



ได�มีมตุิแตุ่งตัุ�ง “คณ์ะกรรมการนโยบายบริหารจััดการถ้ำำ�า
แหง่ชีาติุ” และมีการแตุง่ตัุ�งคณ์ะอนกุรรมการ และคณ์ะทีำางาน 
ทีี�เกี�ยวิกบัถ้ำำ�าอกีหลายชุีด เช่ีน คณ์ะอนุกรรมการด�านนโยบาย
และการมส่ีิวินรว่ิม คณ์ะอนกุรรมการด�านวิชิีาการ คณ์ะทีำางาน 
จััดทีำาแผ่นแม่บทีการบริหารจััดการถ้ำำ�าของป่ระเทีศ  
คณ์ะทีำางานศกึษากฎหมายการบรหิารจัดัการถ้ำำ�า ได�กอ่ให�เกดิ
การสิำารวิจั และการศกึษาเกี�ยวิกับถ้ำำ�าในมิติุตุ่างๆ มากข้�น เช่ีน 
ได�มกีารจัดัทีำาหนังสิอื “รายงานสิถ้ำานการณ์์ถ้ำำ�าป่ระเทีศไทีย 
พ.ศ. 2563” จััดพิมพ์โดยกรมทีรัพยากรธรณ์ี เมื�อเดือน
มีนาคม 2564 ซ้�งนับวิ่าเป่็นรายงานเกี�ยวิกับถ้ำำ�าฉบับแรก
ของป่ระเทีศไทีย ทีี�นำาเสินอเร่�องราวิเกี�ยวิกับถ้ำำ�าในป่ระเทีศไทีย
หลายด�าน เชีน่ สิถ้ำานการณ์์การสิำารวิจัถ้ำำ�า การป่ระเมนิคุณ์ภัาพ
สิิ�งแวิดล�อมของแหล่งธรรมชีาตุิอันควิรอนุรักษ์ป่ระเภัทีถ้ำำ�า 
การบริหารจััดการถ้ำำ�าเพื�อการท่ีองเทีี�ยวิ มิตุิใหม่ใน
การบริหารจััดการถ้ำำ�าของป่ระเทีศไทีย 11 ระบบถ้ำำ�า
ตุ�นแบบ เพื�อการบริหารจััดการถ้ำำ�า และข�อป่ฏิบัติุในการ
คุ�มครองถ้ำำ�า 16 ข�อ เป็่นตุ�น นอกจัากนี�ยังมีการจััดทีำา 
“ร่างนโยบายและแผ่นแม่บทีการบริหารจััดการระบบถ้ำำ�า
แห่งชีาตุิ (พ.ศ. 2563 - 2580) และแผ่นป่ฏิบัตุิการ
ด�านการบริหารจััดการระบบถ้ำำ�าระยะทีี� 1 (พ.ศ. 2563 - 
2565)” ทีี�ผ่่านการอนุมตัุจิัากคณ์ะกรรมการนโยบายบรหิาร 
จััดการถ้ำำ�าแห่งชีาตุิ เมื�อวิันทีี� 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย 
จัะนำาเสินอคณ์ะรัฐมนตุรีเพื�อทีราบและเห็นชีอบตุ่อไป่

ปั่จัจัุบัน พ.ศ. 2564 ยังไม่ป่รากฏวิ่ามีการสิอนวิิชีา 
ถ้ำำ�าวิทิียา (Speleology) ทีี�เป็่นวิชิีาเฉพาะเอกเทีศในมหาวิทิียาลัย 
แห่งใดของไทีย อย่างไรก็ตุาม ได�มีการเรียนการสิอนวิิชีา 

ทีี�เกี�ยวิเนื�องกบัถ้ำำ�าวิทิียาในวิชิีาอื�นๆ เช่ีน ภัมูศิาสิตุร ์ธรณี์วิทิียา  
พิภัพวิิทียา โบราณ์คดี และชีวีิวิิทียา เป่็นตุ�น

ทัี�งนี� น่าสัิงเกตุวิา่ ป่จััจับัุน มหาวิทิียาลยัสิงขลานครินทีร ์
วิทิียาเขตุหาดใหญ่ มกีารเรยีนการสิอนเร่�องถ้ำำ�า แม�ไมม่วีิชิีา
ถ้ำำ�าวิิทียาโดยตุรง โดยภัาควิิชีาชีวีิวิิทียา คณ์ะวิิทียาศาสิตุร์  
มกีารสิอน “ถ้ำำ�าวิทิียาเบื�องตุ�น” (โดย ผ่ศ. ดร.โสิภัาค จันัทีฤทีธิ�)  
เชี่น การรู�จัักถ้ำำ�าและคาสิตุ์ การทีำาแผ่นทีี�ถ้ำำ�า และการศึกษา
ควิามหลากหลายทีางชีวีิภัาพในถ้ำำ�า (Cave Diversity) ให�แก่
นักศกึษาชีั�นป่ทีีี� 2 วิิชีาชีวีิวิิทียาภัาคสินาม (Field Biology) 
และยังได�สิอดแทีรกเนื�อหาทีั�งทีฤษฎแีละภัาคสินามสิำาหรับ
นกัศกึษาทีี�ลงทีะเบียนเรียนรายวิชิีากฏีวิิทียา (Entomology) 
และวิิชีาอนุกรมวิิธานสิัตุว์ิ (Animal Taxonomy)

ในอนาคตุคาดวิ่าจัะมีการพัฒนาหลักสิูตุรการสิอน
วิิชีาถ้ำำ�าวิิทียามากข้�นในป่ระเทีศไทียในระดับป่ริญญาตุรี 
ของมหาวิิทียาลัย โดยอาจัจัะเป่็นวิิชีาหนึ�งในภัาควิิชีา
ธรณ์วีิทิียา คณ์ะวิทิียาศาสิตุร ์เชีน่ เป็่นวิชิีาหนึ�งในหลกัสิูตุร
วิทิียาศาสิตุรบณั์ฑิิตุ สิาขาวิชิีาวิทิียาศาสิตุรพื์�นพิภัพ (Earth 
Science) มหาวิทิียาลัยเกษตุรศาสิตุร์ หร่อคณ์ะอื�น ๆ ใน
มหาวิิทียาลัยสิงขลานครินทีร์ มหาวิิทียาลัยมหิดล และ
มหาวิิทียาลัยราชีภััฏ ในภัาควิิชีาทีี�เกี�ยวิข�อง เป่็นตุ�น

อนึ�ง ในระยะแรก กรมอุทียานแห่งชีาตุิฯ กรมป่่าไม� 
และกรมทีรัพยากรธรณี์ หร่อองค์กรภัาคเอกชีน อาจัจัะ
เริ�มจััดให�มีหลักสิูตุรฝ่ึกอบรมบุคลากรทีี�เกี�ยวิข�องกับการ
สิำารวิจัและบรหิารจัดัการถ้ำำ�า รวิมทัี�งมคัคุเทีศกถ์้ำำ�าในที�องถิ้ำ�น  
ในพื�นทีี�อนุรักษ์ของกรมอุทียานแห่งชีาติุฯ กรมป่่าไม� หร่อ 
ถ้ำำ�าในควิามดแูลขององค์การบรหิารสิว่ินที�องถิ้ำ�น อยา่งจัรงิจังั
มากข้�น นอกจัากนี� ในระยะตุ่อไป่ เมื�อมีนักถ้ำำ�าวิิทียา หร่อ 
ผู่�สินใจัถ้ำำ�ามากข้�น คาดว่ิาจัะมีการร่วิมมือกันดำาเนินการ 
จััดตัุ�งองค์กรเกี�ยวิกับการศึกษา วิิจััย การฝึ่กอบรมและ 
เผ่ยแพร่ควิามรู�เร่�องถ้ำำ�า และพื�นทีี�ภัมิูป่ระเทีศแบบคาสิต์ุ เชีน่ 
สิมาคมถ้ำำ�าวิิทียา สิถ้ำาบันวิิจััยถ้ำำ�าและคาสิต์ุ รวิมทีั�งจัะมีการ
ป่ระสิานควิามร่วิมมือทีางวิิชีาการด�านถ้ำำ�าวิิทียากับองค์กร
ถ้ำำ�าตุ่างป่ระเทีศ เช่ีน สิหพันธ์ถ้ำำ�าวิิทียาระหวิ่างป่ระเทีศ และ
มหาวิิทียาลัยตุ่างๆ มากข้�นด�วิย

พัลลภ กฤตยานวชั บนเนนิทรายในถ้ำ้ำาทรายทอง อทุยานแหง่ชาต ิ
ถ้ำ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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กำ�เนิดหลักสูตร 
ก�รสอนวิช�ถ้ำ�วิทย�ครั้งแรก
ในประเทศไทย  
(The First Course on Speleology 
in Thailand)

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์

สัมภาษ์ณ์์โดย 
นีายพัลิลิภ กฤตยานีวัช่ 

ย้้อนกลัับไปเม่ื่�อปี พ.ศ. 2561 หลัังเหตุุการณ์์วิิกฤติุถ้ำำ�าหลัวิงท่ี่�จัังหวัิดเช่ีย้งราย้  
ผมื่ได้เข่ีย้นบที่ควิามื่เร่�องถ้ำำ�าวิิที่ย้า (Speleology) เพ่�อประกอบการประชุีมื่สััมื่มื่นาขีอง 
สัมื่าคมื่อุที่ย้านแห่งชีาตุิ เร่�องถ้ำอดบที่เร่ย้นจัากวิิกฤตุิการณ์์ถ้ำำ�าหลัวิง โดย้ขีณ์ะนั�น  
ผมื่ได้สัอบถ้ำามื่อาจัารย์้หลัาย้ท่ี่านว่ิา วิิชีาถ้ำำ�าวิิที่ย้าในปัจัจุับันม่ื่สัอนท่ี่�มื่หาวิิที่ย้าลััย้ใดบ้าง  
ปรากฏว่ิาได้รับคำาตุอบว่ิาไม่ื่ม่ื่ท่ี่�ใดสัอนกันเลัย้ ตุ่อมื่าเม่ื่�อผมื่กำาลัังเร่ย้บเร่ย้งบที่ควิามื่ 
เร่�อง “กาลานุุกรมถ้ำำ�าไทย: บัันุทึกลำาดัับัเหตุุการณ์์และพััฒนุาการท่�สำำาคััญเก่�ยวกับั 
ถ้ำำ�าในุประเทศไทย” จึังที่ราบจัากอาจัารย์้ชัีย้พร ศิริพรไพบูลัย์้ ว่ิา หลัักสูัตุรวิิชีาถ้ำำ�าวิิที่ย้า 
เคย้เปิดสัอนท่ี่�มื่หาวิิที่ย้าลััย้เช่ีย้งใหม่ื่มื่าก่อนกว่ิาสิับปีมื่าแล้ัวิ แตุ่ยุ้ติุไป แลัะปัจัจุับัน 
ยั้งไม่ื่ม่ื่มื่หาวิิที่ย้าลััย้แห่งใดเปิดสัอนวิิชีาน่� 

76 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ผมเห็็นว่่า การเปิิดสอนห็ลัักสูตรวิ่ชาถ้ำำ�าว่ิทยาในปิระเทศไทย แม้ว่่าจะยุติไปิ 
นานแลัว้่ แต่ก็นับว่า่เป็ินการบุกเบิกแลัะเป็ินพััฒนาการท่�สำาคััญในแว่ดว่งวิ่ชาการด้าน
ถ้ำำ�าวิ่ทยาปิระการห็น่�งท่�น่าสนใจ ท่�คัว่รบันท่กไว่้เปิ็นปิระว่ัตศิาสตร์ แลัะเป็ินแนว่ทาง
ในการสร้างสรรคั์ว่ิชาน่�ต่อไปิในอนาคัต

ผมจึงได้ติดต่อ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์์ เลิิศทััศนีีย์ ผู้สร้างห็ลัักสูตร 
ถ้ำำ�าว่ทิยา แลัะเป็ินอาจารยผู้์สอนห็ลัักในว่ชิาน่� เพั่�อขอสมัภาษณ์์ถ่้ำงแนว่คัดิการกอ่กำาเนิด 
วิ่ชาน่� ห็ลัักสูตรการเรียนการสอน แลัะแนว่คัิดในการเปิิดสอนให็ม่ต่อไปิ

Q ขออนีุญาตเรียนีถามประวัต ิ
ทั่านีอาจารย์โดยย่อครับ

A ก่อนอื่นผมขอขอบคุณอาจารย์พัลลภ ที่กรุณาให้เกียรต ิ
และให้ความสนใจในเรื่องราวของการเรียนการสอนวิชา 
ถ้ำำ�าวิทยาในอดีีตครับ เวลานี� ผมเป็็นข้าราชการบำานาญแล้วครับ 

ผมเป็็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี็ พ.ศ. 2513 และเกษีียณอายุ 
ราชการเมือ่ปี็ พ.ศ. 2550 ครับ ผมจบป็ริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิิต สาขา 
ธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ปี็ พ.ศ. 2513 ได้ีรับวุฒิิบัตรธรณี 
วิศวกรรมจากป็ระเทศฮัังการี และเคยไป็อบรมและดูีงานด้ีานงานวิจัยจากข้อมูล 
ดีาวเทียม ป็ระเทศมาเลเซีีย ด้ีานพลังงานความร้อนใต้พิภพจากป็ระเทศฝร่ังเศส 
และป็ระเทศจนี และด้ีานงานวจัิยจากป็ระเทศองักฤษี ในอดีีตทีม่หาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
ผมเคยเป็็นหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา รองคณบดีีบัณฑิิตวิทยาลัย รองคณบดีี
คณะวิทยาศาสตร์ และเคยเป็็นผู้อำานวยการสำานักงานพัฒินาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ)

Q ปัจจุบันีท่ัานียังสอนีหนีังสือ 
ไหมครับ

A ไมส่อนแล้วครบั แตย่งัทำางานบางดีา้นอยู ่เช่น คณะกรรมการ
ป็ระจำาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะ-

กรรมการกองทนุวิจยัและพัฒินา มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ คณะกรรมการอำานวยการ 
ป็ระจำาสถ้ำาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
ที่ป็รึกษีาอาวุโสโป็รแกรมเมดิีโคโพลิสเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็็นเลิศด้ีาน 
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
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Q ขอทัราบแนีวคิดการเปิดหลิักส้ตรวิช่า 
ถำ�าวิทัยาทัี�มหาวิทัยาลิัยครับ

A เริ่มแรกเมือ่ปี็ พ.ศ. 2537 พ.อ.สมหมาย วงษ์ีมาก (ยศขณะนั�น) จากกรมทหารราบที ่7  
ได้ีขอความอนุเคราะห์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ให้ส่งอาจารย์ไป็ร่วมศึกษีาถ้ำำ�าเพ่ือการอนุรักษ์ีในเขตอำาเภอป็างมะผ้า จังหวัดีแม่ฮ่ัองสอน  

ต่อมาในปี็ พ.ศ. 2538 และ 2540 ผมและคณะสำารวจถ้ำำ�ามีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  
สมเด็ีจพระเทพรัตนราชสุดีา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั�น - ผู้เขียน) เพ่ือถ้ำวายรายงาน 
เกีย่วกบัถ้ำำ�า พระองคไ์ดีรั้บส่ังเกีย่วกบัเรือ่งถ้ำำ�าว่า “มใีครศกึษีาเรือ่งนี�หรือไม่ รวมทั�งทรงแสดีงความหว่งใย 
ถ้ำำ�าที่มีอยู่ว่า ถ้้ำาไม่มีการศึกษีาและเปิ็ดีให้คนเข้าชมโดียป็ราศจากความรู้จะทำาให้ถ้ำำ�าเกิดีความเสียหายได้ี”  
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีไ่ด้ีเข้าร่วมโครงการจึงเกิดีความคิดีว่า ถ้้ำาสามารถ้ำเปิ็ดีกระบวนวิชา  
“ถ้ำำ�าวิทยาท่ัวไป็” ซึีง่ศึกษีาเกีย่วกับวิทยาศาสตร์ของถ้ำำ�า ทั�งทางด้ีานธรณีวิทยา เคมี ชีววิทยา และโบราณคดีี 
ตลอดีจนสภาพแวดีล้อม การอนุรักษ์ี ข้อแนะนำาในการสำารวจและการท่องเที่ยว ก็จะเป็็นการสนอง 
พระราชดีำารัสของพระองค์ที่ทรงแสดีงความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับถ้ำำ�า ในระยะเวลาต่อมา  
คณาจารย์ทีร่่วมโครงการก็ได้ีพยายามศึกษีาเร่ืองถ้ำำ�าเพ่ิมเติม จนมีความม่ันใจทีจ่ะสร้างกระบวนวิชาถ้ำำ�าวิทยาขึ�น  
จึงได้ีเสนอเปิ็ดีสอนเป็็นวิชาเลือกท่ัวไป็สำาหรับนักศึกษีาทุกคณะ
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Q เปิดสอนีในีคณะอะไรครับ

A เนือ่งจากวิชาถ้ำำ�าวิทยา (Speleology) เป็็นสาขาหนึง่ในวิชา
ธรณีวิทยา และเนื�อหาส่วนใหญ่เกีย่วกับธรณีวิทยา เราจึง
เหน็ควรให้อยูท่ี่ภาควชิาธรณวีทิยา โดียมผีมเป็็นผูร้บัผดิีชอบ  

ในส่วนเนื�อหาทีเ่กีย่วกับชีววิทยา และโบราณคดีีก็ได้ีอาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษียวิทยา 
มาร่วมสอน

Q ช่่วงนีั�นีมีขั�นีตอนีการเปิดสอนีอย่างไรครับ

A ผมไดีย้กรา่งหลกัสูตร เพ่ือเสนอภาควชิาธรณวีทิยา เพ่ือพิจารณาขอเปิ็ดีกระบวนวชิาใหม ่
เมือ่วันที ่23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และได้ีทำาหนังสือชี�แจงเพ่ิมเติมต่อมหาวิทยาลัย 
เมือ่วันที ่4 มิถุ้ำนายน พ.ศ. 2542 จนกระท่ังได้ีรับอนุมัติให้เปิ็ดีสอนครั�งแรกเมือ่ปี็การศึกษีา  

2542 เรื่องนี�ต้องให้เครดิีตศาสตราจารย์ ดีร.กิตติชัย วัฒินานิกร คณบดีีคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงนั�น  
ทีไ่ด้ีกรุณาผลักดัีนและสนับสนุนจนสำาเร็จ

Q อาจารย์สอนีคนีเดียวหรือมีอาจารย์อื�นีร่วมสอนีครับ

A ผมสอนทางดี้านธรณีวิทยาถ้ำำ�า และมีคณาจารย์ท่านอื่นร่วมสอนดี้วย ไดี้แก่  
รองศาสตราจารย์ไพฑูิรย์ เล็กสวัสดิี� สอนชีววิทยาในถ้ำำ�า และอาจารย์ ดีร.สุภาภรณ์  
นาคบัลลังก์ สอนโบราณคดีีถ้ำำ�า

Q โครงร่างเนีื�อหาหลิักส้ตรวชิ่าถำ�าวิทัยาเป็นีอย่างไรครับ

A วิชาใหม่นี�เราให้ชือ่ว่า “ถ้ำำ�าวิทยาทั่วไป็” (General Speleology) โดียไดี้ให้คำาอธิบาย
ลักษีณะกระบวนวิชานี�ว่า “วิทยาศาสตร์ของถ้ำำ�า ทั�งดี้านธรณีวิทยา เคมี และชีววิทยา  
รวมทั�งโบราณคดีี สภาพแวดีลอ้ม การอนรัุกษ์ี ข้อแนะนำาในการสำารวจและการทอ่งเทีย่ว”  

และกำาหนดีวัตถุ้ำป็ระสงค์วิชาไว้ว่า “เพ่ือนักศึกษีาได้ีมีความรู้เกีย่วกับถ้ำำ�าในด้ีานต่าง ๆ และเป็็นการส่งเสริม 
ให้เกิดีการอนุรักษ์ีถ้ำำ�า ตลอดีจนการท่องเทีย่วถ้ำำ�าอย่างย่ังยืนและได้ีป็ระโยชน์” สำาหรับเนื�อหากระบวนวิชานี�  
กำาหนดีจำานวนช่ัวโมงทีบ่รรยายไว้ 45 ช่ัวโมง เนื�อหามีดัีงนี� 1. ธรณีวิทยาของถ้ำำ�า (7) 2. สภาพทางเคมี
ของถ้ำำ�า (3) 3. แร่และลักษีณะทีเ่กิดีขึ�นภายในถ้ำำ�า (5) 4. สภาพทางกายภาพของถ้ำำ�า (2) 5. ส่ิงมีชีวิตทั�งพืช
และสัตว์ทีพ่บในถ้ำำ�า (7) 6. บรรพชีวินวิทยาของถ้ำำ�า (2) 7. โบราณคดีีของถ้ำำ�า (8) 8. ถ้ำำ�าในป็ระเทศไทย (2) 
9. การสำารวจถ้ำำ�า (4) 10. การอนุรักษ์ีและการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (5) 

สำาหรับในช่วงการเรียนการสอนผมจะพานักศึกษีาออกภาคสนาม 2 ครั�ง แล้วกลับมาทำารายงานส่ง
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Q อาจารย์ใช่�ตำาราหรือหนีังสืออะไรประกอบการเรียนีการสอนีในีเวลิานีั�นีครับ

A เมื่อผมรับออกแบบหลักสูตรวิชาถ้ำ้ำาวิทยา และเป็็นผู้สอนวิชานี� ผมก็ไป็ 
ค้นดูีหนังสือในห้องสมุดีว่ามีที่เกี่ยวกับถ้ำ้ำาอะไรบ้าง เวลานั�นหนังสือถ้ำ้ำามี 
ไม่มากนัก เล่มหลักทีส่ำาคัญทีผ่มใช้ศึกษีา ไดี้แก่ หนังสือ The Science  

of Speleology ของ Ford, T.D. and Cullingford (1976, London: Academic Press. 
593 p.) นอกจากนั�นก็มีหนังสือ 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.) สำาหรับภาษีาไทย 
กม็เีอกสารโครงการการสำารวจและการจดัีทำาระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบัถ้ำ้ำาจงัหวดัีแมฮ่ัอ่งสอน,  
2542. (รายงานความก้าวหน้า ครั�งที่ 2; กรุงเทพมหานคร, คณะสิ่งแวดีล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิีล) ส่วนดี้านชีววิทยาก็มี The Life of The Cave ของ  
Mohr, C.E. and Poulson, T.L. (1966, McGraw-Hill, Inc. 232 p.)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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Q วิช่าถำ�าวิทัยามีนีักศึกษ์าเรียนีมากนี�อยเพียงใดครับ

A วชิาถ้ำำ�าวทิยาทัว่ไป็เป็็นวชิาเลอืกทีเ่ปิ็ดีใหน้กัศกึษีาทัว่ไป็ลงได้ี 
ในแต่ละปี็นักศึกษีามีไม่มากนัก เฉลีย่ก็ราว ๆ  10 คน เพราะ
เป็็นวิชาธรณีจึงคิดีว่ายาก เลยไม่กล้าลงทะเบียนเรียน

Q เปิดสอนีกี�ปีครับ แลิะทัำาไมจึงยุติไปครับ

A สอนนาน 8 ปี็ ตั�งแต่ปี็ พ.ศ. 2542 ถ้ำึง 2550 ครับ เพราะ
หลังเกษีียณไม่มีใครสอนต่อ

Q ทั่านีอาจารย์มีข�อคิดเห็นีอย่างไร หากจะมีการเปิดหลิักส้ตรถำ�าวิทัยาขึ�นีใหม่ในีปัจจุบันี

A จะยินดีเีป็็นอย่างย่ิงครบั เพราะถ้ำำ�าเป็็นทรพัยากรทีมี่คณุคา่ในหลายมติิ ทั�งทางธรณวีทิยา 
ทางสิ่งมชีวีติทั�งพืชและสัตว์ ทางโบราณคดี ีและการทอ่งเทีย่ว ซึีง่จำาเป็็นต้องมคีวามรู้ 
ในดีา้นการอนรัุกษีแ์ละการจดัีการ และทีส่ำาคัญมากคือ การใหค้วามรู้แก่ชุมชนใหท้ราบถึ้ำง 

คุณค่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดี ผมคิดีว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีอาจารย์ทีมี่ความรู้ 
ด้ีานธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ สามารถ้ำเปิ็ดีสอนระดัีบวิชาเลือกพื�นฐานได้ีครับ โดียอาจารย์ชัยพร ศิริพรไพบูลย์  
เปิ็ดีการอบรมอาจารย์ที่สนใจเรื่องถ้ำำ�าวิทยา นอกจากนี�หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับถ้ำำ�า ไม่ว่าจะเป็็น 
กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่็า และพันธ์ุพืช น่าจะจัดีอบรมให้ป็ระชาชนหรือชุมชน 
ทีอ่าศัยบริเวณทีมี่ถ้ำำ�า ได้ีมีความรู้ในการจัดีการการท่องเทีย่วและการอนุรักษ์ีก็จะดีี อยากเห็นนักวิทยาศาสตร์
มาสนใจศึกษีาและวิจัยเกีย่วกับธรณีวิทยาของถ้ำำ�าในเชิงลึก เพราะมีหลายมิติมากกว่าทีเ่ห็นว่าเป็็นแค่เพียง
ถ้ำำ�า...คือ ช่องว่างในหินผาเท่านั�น

ขอบคุัณ์ท่านอาจารย์มากคัรับ ได้รบัคัว่ามรูค้ัว่ามเขา้ใจในปิระว่ตัศิาสตรก์ารให้็กำาเนดิว่ชิาถ้ำำ�าวิ่ทยาทั�ว่ไปิในปิระเทศไทย
ท่�ชัดเจนมากคัรับ ห็ลัักสูตรน่�น่าจะเปิ็นปิระโยชน์ในการเปิ็นแนว่ทางการเปิิดห็ลัักสูตรว่ิชาถ้ำำ�าวิ่ทยาในอนาคัตของไทย  
ต่อไปิคัรับ
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ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูน 
ในประเทศไทย

นายนราเมศวร์ ธีีระรังสิิกุุล, ดร.พล เชาว์ดำารงค์์ และนางสิาววรินทรา เทพจูู

 การเกิดของหิินคาร์บอเนต

หิินคาร์บ์อเนตเป็็นชื่่�อร์วมของหิินท่ี่�มส่่ว่นป็ร์ะกอบเป็็น
คาร์์บอเนต (CO

3
) ป็ร์ะกอบด้้วยหิินหิลายชื่นิด้ เชื่่น หิินป็ูน 

(Limestone: CaCO
3
) ซึ่่�งพบมากท่ี่�สุ่ด้ โด้โลไมต์ [Dolomite:  

CaMg (CO
3
)
2
 หิร์อ่ Dolostone] หิินชื่อล์ก (Chalk: CaCO

3
)  

ที่ร์าเวอร์์ที่่น (Travertine: CaCO
3
) หิินงอก (Stalagmite:  

CaCO
3
) หิินยอ้ย (Stalactite: CaCO

3
) คร์าบหิินป็นู (Tufa: CaCO

3
)  

และแร่์แมกน่ไซึ่ต์ (Magnesite: MgCO
3
) หิินคาร์์บอเนต

เกดิ้เป็็นแบบหินิแป็ร์ได้ด้้ว้ย เช่ื่น หินิออ่น (Marble) ซึ่่�งเป็น็ 
พวกท่ี่�แป็ร์เป็ล่�ยนมาจากหิินเดิ้มที่่�เป็็นหิินช้ื่�นคือ หิินป็ูน 
นอกจากน่� หิินคาร์์บอเนตย้งเกิด้แบบหิินอ้คน่ได้้อ่กด้้วย 
แต่พบน้อยมาก ได้้แก ่หิินคาร์บ์อเนไที่ต์ (Carbonatite) ซึ่่�ง
ยง้ไมพ่บในป็ร์ะเที่ศไที่ย (พล เชื่าวด์้ำาร์งค,์ ติด้ตอ่ส่่วนต้ว)

หิินปู็นเกิด้จากการ์ตกตะกอนที่างเคมข่องนำ�า ผนวกก้บ 
ขบวนการ์ที่างชีื่วภาพ ส่่วนใหิญ่่เกิด้ในนำ�าที่ะเลตื�น แต่ใน 
นำ�าจด่้ หิร์อ่ในที่ะเลลกึก็เกดิ้ได้้ องคป์็ร์ะกอบส่ำาคญ้่ท่ี่�ช่ื่วยใน
กร์ะบวนการ์เกิด้หิินคาร์์บอเนต คือ ต้องม่ความเหิมาะส่ม
ที่างอุณหิภูม ิแส่งส่วา่ง ความเข้มข้นของนำ�าที่ะเล ร์ะด้บ้ของ
นำ�าที่ะเล และความแร์งของกร์ะแส่นำ�าที่่�พอเหิมาะ ม่ตะกอน
แขวนลอยในนำ�าน้อย หิร่์ออยูห่่ิางจากแหิลง่ส่ะส่มต้วของตะกอน
ท่ี่�มาจากฝ่ั่�ง เป็็นพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่การ์เจร์ิญ่เติบโตของสิ่�งม่ชีื่วิตสู่ง  
(High Organic Productivity) ในจำานวนน่�อุณหิภูมิและ

ความเข้มข้นของนำ�าที่ะเลจะม่ผลต่อการ์ส่ะส่มต้วของหิิน
คาร์์บอเนตมากท่ี่�สุ่ด้ โด้ยพบว่าหิินคาร์์บอเนตเกิด้มากใน 
เขตร์้อน (Tropical Region) มากกว่าในเขตอบอุ่น และใน 
เขตหินาวหิร์อ่เขตข้�วโลก (Temperate and Polar Regions)

หิินปู็นในป็ร์ะเที่ศไที่ยม่การ์กร์ะจายต้วอยู่เกือบท้ี่�ว
ป็ร์ะเที่ศ (ร์ูป็ท่ี่� 1-1) ธร์ณ่ส่้ณฐานวิที่ยาของหิินป็ูนใน
ป็ร์ะเที่ศไที่ยแส่ด้งล้กษณะภูมิป็ร์ะเที่ศแบบคาส่ต์ เรี์ยกว่า 
คาส่ต์หิินป็ูน ม่ล้กษณะเป็็นแนวเที่ือกเขาสู่งที่่�ม่การ์วางต้ว
ส่ว่นใหิญ่อ่ยูใ่นแนวเหินอื-ใต ้โด้ยมร่์ะด้บ้ความสู่งจากร์ะด้บ้
นำ�าที่ะเลท่ี่�แตกต่างก้น หิินปู็นในป็ร์ะเที่ศไที่ยหิร์อ่พื�นท่ี่�คาส่ต์
หิินป็ูนในป็ร์ะเที่ศไที่ย แบ่งตามยุคของการ์เกิด้ได้้หิลายยุค 
เชื่่น หิินป็ูนยุคออร์์โด้วิเชื่ียน หิินป็ูนยุคเพอร์์เม่ยน หิินปู็น
ยคุไที่ร์แอส่ซึ่กิ และหิินป็นูยคุจูแร์ส่ซิึ่ก หิินแตล่ะยคุมส่่มบ้ติ
ด้้านฟิสิ่ิกส่์ เคม่ ตลอด้จนโคร์งส่ร์้างแตกต่างก้นไป็ หิินป็ูน
เป็็นหิินท่ี่�มส่่มบ้ตเิหิมาะส่มเป็็นแหิลง่กก้เก็บนำ�าบาด้าลด่้กว่า
หิินแข็งชื่นิด้อื�นๆ ท้ี่�งน่�เพร์าะหิินปู็นมโ่คร์งส่ร์า้งท่ี่�พิเศษกวา่ 
คือ เนื�อหิินป็ร์ะกอบด้้วยแคลเซึ่ียมคาร์์บอเนต (CaCO

3
)  

ซึ่่�งละลายนำ�าได้้ง่าย เกิด้เป็็นโพร์ง ถ้ำำ�า กลุ่มถ้ำำ�า ร์ะบบถ้ำำ�าที่่�
ต่อเนื�อง และอาจเป็็นช่ื่องที่างไหิลของนำ�าใต้ด้ิน ซึ่่�งเร์ียกว่า 
ธาร์นำ�าใตดิ้้น (Underground Stream) บางพื�นที่่�มร่์อยแตก
หิร์อ่ร์อยเลื�อนเป็็นจำานวนมาก และมก่าร์แผ่กร์ะจายต้วเป็็น
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พื้นท่ีศักยภาพหินปูนในประเทศไทย

หนิปูนเนื้อดิน พื้นที่ 8,530 ตารางกิโลเมตร

บริ์เวณกว้าง อย่างไร์ก็ตาม 
ในบร์ร์ด้าหิินป็ูนท้ี่�ง 3 ยุค 
หิินปู็นยุคเพอร์์เม่ยนจ้ด้ว่า 
เป็็นหิินปู็นท่ี่�ม่ถ้ำำ�า โพร์ง  
ท่ี่�ม่นำ�าก้กเก็บอยู่มากกว่า
หิินปู็นยุคอื�น เนื�องจากม่ 
ช้ื่�นหิินดิ้นด้านแที่ร์กส่ล้บอยู่
นอ้ย เมื�อผพุ้งแลว้จะกลายเป็็น 
โพร์งที่่�มก้ม่แต่นำ�าก้กเก็บอยู่ 

ซึ่่�งต่างจากหิินป็นูยุคออร์โ์ด้- 
วิเชีื่ยน หิร์่อท่ี่�ร์ู้จ้กก้นในชื่่�อ
ของหิินป็ูนชุื่ด้ทีุ่่งส่ง (Thung 
Song Limestone) ซึ่่�งม้กม่ 
ชื่้�นหิินดิ้นด้านแที่ร์กส่ล้บ 
อยู่อย่างส่มำ�าเส่มอ ที่ำาใหิ้ช้ื่�น
หิินปู็นชุื่ด้ทุ่ี่งส่งม่ล้กษณะเป็็น  
หิินป็ูนชื่้�นบาง (Laminated 
Limestone) เมื�อผ่าน

กร์ะบวนการ์ผุพ้งที่ำาลายจะ
ม่ดิ้นเหิน่ยวตกค้างอยู่ใน
โพร์งถ้ำำ�า ที่ำาใหิ้เป็็นแหิล่งนำ�า
ใต้ด้ินท่ี่�ม่ป็ร์ิมาณนำ�าน้อยลง
และม่ดิ้นเหิน่ยวป็ะป็น ฉะน้�น 
หิินป็นูยคุเพอร์เ์มย่น ซึ่่�งเป็็น 
ช้ื่�นหิินปู็นเนื�อหินาและไม่ม ่
ช้ื่�นหิินดิ้นด้านแที่ร์ก จ่งเป็็น 
แหิล่งก้กเก็บนำ�าบาด้าลท่ี่�ด่้กว่า 

รููปท่ี่� 1-1 การแผ่่กระจายตััว 
ของหิินปููนในปูระเทศไทย 
(ข้อมููล: กรมูทรัพยากรธรณีี, 
2564)

	 คาสต์หิินปููน

ธร์ณ่ส่้ณฐานวิที่ยา 
ของหิินปู็นในป็ร์ะเที่ศไที่ยม่ 
ล้กษณะเป็็นแนวเที่อืกเขาส่งู 
เป็็นส่่วนใหิญ่่ และจาก
คุณส่มบ้ติของคาร์์บอเนต 
ท่ี่�ส่ามาร์ถ้ำละลายนำ�าได้้ด่้ 
หิินป็ูนโด้ยท้ี่�วไป็จ่งแส่ด้ง
ล้กษณะภูมิป็ร์ะเที่ศแบบ 
คาส่ต์ ซึ่่�งหิมายถึ้ำง ภมิูป็ร์ะเที่ศ 
แบบท่ี่�หิินในพื�นท่ี่� ซึ่่�งได้้แก ่
หิินปู็น หิินโด้โลไมต์ และ 
หิินเกลือร์ะเหิย ซึ่่�งได้้แก่ 
ยปิ็ซ้ึ่มและเกลอืหิิน หิินเหิลา่น่� 
ม่ส่มบ้ติละลายนำ�าหิร์่อชื่ะ
ละลายได้้ เมื�อถู้ำกนำ�าชื่ะละลาย
เนื�อหิินออกไป็มาก โด้ยเฉพาะ
พื�นท่ี่�หิินป็ูนจะเหิลือล้กษณะ
ภูมิป็ร์ะเที่ศที่่�เป็็นภูเขา และ
พื�นท่ี่�ร์าบท่ี่�เต็มไป็ด้้วยหิลุม 
บอ่ ถ้ำำ�า มธ่าร์นำ�าท่ี่�ไหิลลงท่ี่�ตำ�า 
ในหิน้าฝั่น ม่จุด้นำ�ามุด้ ม ่
ธาร์นำ�าใตด้้นิ และม่จดุ้ธาร์โผล่  
ภูมิป็ร์ะเที่ศแบบน่�ม้กไม่ม่ต้นไม้ 
หินาแน่น ซ่ึ่�งในบที่ความน่�จะ
ขอกลา่วถึ้ำงเฉพาะพื�นท่ี่�ท่ี่�เป็็น
หิินป็ูนเพ่ยงอย่างเด่้ยว จ่ง
เรี์ยกวา่ “คาสต์์หิินปููน” จาก
การ์ศกึษาเพื�อจำาแนกล้กษณะ
คาส่ต์หิินปู็นของวร์ินที่ร์า 
เที่พจู และคณะ (2560)  

83ธรณีวิทยากับคาสต์หินปูนในประเทศไทย 

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถํ้ําวิิทยา	ธรณีีวิิทยา	และงานสํารวิจ



ในพื�นที่่�จ้งหิว้ด้ส่ตูลและพื�นที่่�ใกล้เคย่งในภาคใต้ ซึ่่�งม่การ์แผ่กร์ะจายตว้ของกลุม่หิินป็ูนหิมวด้หิินทีุ่่งส่ง พบว่า คาส่ต์หิินป็ูน 
ม่ล้กษณะธร์ณ่ส่้ณฐานวิที่ยาท่ี่�โด้ด้เด้่น และม่เอกล้กษณ์ท่ี่�ส่ามาร์ถ้ำจด้จำาได้้ง่าย ป่็จจ้ยท่ี่�ที่ำาใหิ้คาส่ต์หิินปู็นม่ร์ูป็แบบ 
ที่่�แตกต่างก้นออกไป็คือ ความแตกต่างที่างด้้านธร์ณ่วิที่ยา อุที่กวิที่ยา ธร์ณ่วิที่ยาโคร์งส่ร์้าง และภูมิอากาศ ล้กษณะคาส่ต์ 
ในพื�นที่่�ภาคใต้ หิร์อ่แม้แต่ในภูมิภาคอื�นๆ ของป็ร์ะเที่ศไที่ยส่่วนใหิญ่่เป็็นคาส่ต์บนพื�นผิวแผ่นด้ิน (Exokarst – Subaerial)  
รู์ป็แบบโด้ยท้ี่�วไป็ของคาส่ตหิ์ินปู็น ส่ว่นใหิญ่่มล้่กษณะเป็็น 13 รู์ป็แบบด้้วยก้น คือ (1) Wall Karst (2) Stromatolitic Karst 
(3) Pinnacle (4) Cone และ Tower (5) Knob (6) Karren หิร์่อ Lapies (7) Stone Forest (8) Polje (9) Sinkhole 
หิร์่อ Doline (10) Karst Spring และ Karst Seepage (11) Karst Waterfall (12) Karst Lake และ (13) Cave

(1) Wall  Karst  (คาสต์์แบบกำำาแพง หิรืือกำำาแพง
คาสต์์) ร์ปู็แบบน่�พ้ฒนาข่�นโด้ยการ์ยกต้วข่�นอยา่งตอ่เนื�อง
ของหิินปู็นจนเป็็นแนวเที่อืกเขาสู่ง โด้ยร์อยเลื�อนในแนวต่างๆ  
ล้กษณะของคาส่ตหิ์ินป็นูแบบน่�จะด้เูหิมอืนกำาแพงขนาด้ใหิญ่่  
พบในหิินป็ูนเกือบทุี่กยุคท่ี่�แผ่กร์ะจายต้วในป็ร์ะเที่ศไที่ย 
(รููปที่่� 1-2)

รููปท่ี่� 1-2 คาสตัหิ์ินปูนูแบบ “Wall Karst” ในพ้�นที�จังหิวัดสตูัล  
(บน) เขาวังกล้วย อำาเภอท่่งหิว้า จังหิวัดสตูัล (ล่าง) เขาขาว  
อำาเภอละงู จังหิวัดสตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู  
และคณีะ, 2560)

(2)  Stromatolitic Karst (คาสต์์สโต์รืมาโทไลต์)์ ม ่
ล้กษณะเป็็นเนินเขาหิร่์อภูเขาซ่ึ่�งป็ร์ะกอบด้้วยหิินปู็นหินาท่ี่�เกิด้จาก 
ส่โตร์มาโที่ไลต ์ซึ่่�งเป็็นไซึ่ยาโนแบคท่ี่เรี์ย (Cyanobacteria) หิร์อ่ 
ส่าหิร์า่ยส่เ่ขยีวแกมนำ�าเงิน (Blue Green Algae) จำานวนมาก  
ที่ำาใหิหิ้ินปู็นน่�มล่วด้ลายท่ี่�ม่เอกล้กษณ์ต่างไป็จากหิินปู็นท้ี่�วไป็ 
น้กธร์ณ่วิที่ยาจ่งเร์ียกว่า หิินส่าหิร์่าย ส่่วนใหิญ่่จะพบมาก 
ในกลุ่มหิินยุคออร์์โด้วิเชื่ียน (รููปที่่� 1-3)

รููปท่ี่� 1-3 คาสตัหิ์ินปููนแบบ “Stromatolitic Karst” ในพ้�นที�
อำาเภอละงู จังหิวัดสตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และ
คณีะ, 2560)
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(3)  Pinnacle  (แท่งยอดแหิลม) คาส่ต์หิินปู็น 
ท่ี่�ม่ล้กษณะแที่่งยอด้แหิลมม้กจะป็ร์ากฏอยู่บนยอด้เขา 
หิินป็ูนเส่มอ เป็็นร์ูป็แบบการ์ก้ด้เซึ่าะที่่�เกิด้จากการ์ละลาย
ของหิินปู็นล้กษณะเหิมือนใบม่ด้ท่ี่�คมกร์ิบเป็็นแนวต้�งและ
ยอด้แหิลมคม พบว่า ในเนื�อของคาส่ต์หิินป็ูนแบบน่�ม่องค์
ป็ร์ะกอบของ CaCO

3
 ส่งู พบในหิินป็นูที่กุยคุของป็ร์ะเที่ศไที่ย 

(รููปที่่� 1-4)

รููปท่ี่� 1-4 คาสตั์หิินปููนแบบ “Pinnacle” (บน) บริเวณี
สวนบนเขาเหิน้อถ้ำำ�าภูผ่าเพชร อำาเภอมูะนัง จังหิวัด
สตูัล (ล่าง) เท้อกเขาบริเวณีอำาเภอมูะนัง จังหิวัดสตูัล  
(คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)

(4)  Cone และ Tower (รูืปูกำรืวยและหิอคอย) คาส่ต์หิินปู็นร์ปู็กร์วยและหิอคอยน่� เป็็นภูมท้ิี่ศนป์็ร์ะเภที่หินึ�งท่ี่�โด้ด้เด้น่ 
เหิมือนที่ร์งกร์วยและหิอคอยหิินปู็นที่่�สู่งชื่น้ ส่ว่นใหิญ่่จะพบมากในกลุ่มหิินยุคออร์โ์ด้วเิชีื่ยน ยคุเพอร์เ์มย่น และยคุไที่ร์แอส่ซิึ่ก 
ในทีุ่กภูมิภาคของป็ร์ะเที่ศไที่ย (รููปที่่� 1-5)

รููปท่ี่� 1-5 คาสตัหิ์ินปูนูแบบ “Cone Karst” (ซ้้าย) บรเิวณีควนผ่ากา้น อำาเภอละง ูจังหิวดัสตัลู (ขวา) เขาโคก อำาเภอละง ูจังหิวดั
สตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)
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(5)  Knob (รูืปูทรืงกำลมหิรือืรืปููลูกำบดิ) คาส่ตหิ์ินปู็น 
ร์ปู็ที่ร์งกลมหิร์อ่ร์ปู็ลูกบดิ้น่� เป็็นภูมท้ิี่ศน์ป็ร์ะเภที่หินึ�งท่ี่�โด้ด้เด้น่
เหิมือนที่ร์งกลมหิร์อ่ลกูบิด้ การ์เกดิ้มาจากชื่้�นหิินปู็น มช่ื่้�นหิิน 
เดิ้มแที่ร์กส่ล้บหิร์่อป็ิด้ท้ี่บด้้านบน ที่ำาใหิ้อ้ตร์าการ์ก้ด้เซึ่าะ
แตกต่างก้นคงเหิลือรู์ป็ที่ร์งคล้ายลูกบิด้ จะพบในกลุ่มหิิน
ยุคออร์์โด้วิเชื่ียน ยุคเพอร์์เม่ยน และยุคไที่ร์แอส่ซิึ่กในทีุ่ก
ภูมิภาคของป็ร์ะเที่ศไที่ย (รููปที่่� 1-6)

รููปท่ี่� 1-6 คาสต์ัหิินปูนูแบบ “Knob” (บน) เขาทะนาน อำาเภอ
ท่่งหิว้า จังหิวัดสตูัล (ลา่ง) เกาะตัาบนั อำาเภอท่ง่หิวา้ จังหิวดั
สตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)

(6)  Karren หิรือื Lapies (ท่ง่หิินปููน) คาส่ตท่์ี่�ม่ล้กษณะคล้ายทุ่ี่งหิินป็นูแบบน่� เป็็นภูมท้ิี่ศน์ป็ร์ะเภที่หินึ�งที่่�ได้้ร์บ้อทิี่ธพิล
จากการ์ชื่ะล้างของป็ร์ิมาณนำ�าฝั่นท่ี่�พาด้ผ่านโด้ยตร์งลงบนผิวหิน้าชื่้�นหิินป็ูนชื่้�นหินาท่ี่�ไม่ม่ส่ิ�งปิ็ด้ท้ี่บหิร์่อป็กคลุม ที่ำาใหิ้เกิด้
เป็็นป็ร์ะติมากร์ร์มขนาด้เล็กจำานวนมากบนพื�นผิวหิินป็ูนที่่�ละลายนำ�าได้้ ร์ูป็แบบเหิล่าน่�เร์ียกว่า “คารื์เรืน (Karren)” ซึ่่�งเป็็น
ศ้พที่์ภาษาเยอร์มน้ที่่�ม่การ์ใชื่้ที่้�วไป็ในภาษาอ้งกฤษ ซึ่่�งเที่่ยบเที่่าศพ้ที่์ภาษาฝั่ร์้�งเศส่ คือ “ลาเปูียซ (Lapiez)” จะพบในกลุม่
หิินยุคออร์์โด้วิเชื่ียน ยุคเพอร์์เมย่น และยุคไที่ร์แอส่ซิึ่กในทีุ่กภูมิภาคของป็ร์ะเที่ศไที่ย (รููปที่่� 1-7)

รููปท่ี่� 1-7 คาสต์ัหิินปูนูแบบ “Karren หิร้อ Lapies” บริเวณีบ้านบ่อหิิน อำาเภอละงู จังหิวัดสตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู  
และคณีะ, 2560)
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(7)  Stone Forest (แบบปู่าหิิน) คาส่ต์หิินป็ูนแบบป็่าหิินน่� พบบนพื�นผิวหิินป็ูนที่่�ม่ส่ภาพผุกร์่อนในบร์ิเวณที่่�ม่หิินป็ูน
กร์ะจายต้วอยู่ โด้ยม่ร์ูป็ที่ร์งหิินคล้ายถ้ำูกส่ลก้ใหิ้เป็็นร่์องและหิลุม ค้�นด้้วยร่์องลึก พื�นผิวที่่�ขร์ุขร์ะน่�เกิด้ข่�นจากการ์ละลายของ
หิินตามแนวแตกท่ี่�มม่ากข่�นด้ว้ยนำ�าที่่�มก่ร์ด้คาร์บ์อนกิ ยอด้หิินขนาด้เลก็ของป็า่หิินอาจมค่วามส่งูต้�งแต่ไมก่่�มลิลิเมตร์ไป็จนถ้ำงึ
หิลายเมตร์ จะพบในกลุ่มหิินยคุออร์โ์ด้วิเชื่ยีน ยคุเพอร์เ์ม่ยน และยคุไที่ร์แอส่ซึ่กิในที่กุภมูภิาคของป็ร์ะเที่ศไที่ย (รููปท่ี่� 1-8)

รููปท่ี่� 1-8 คาสต์ัหิินปูนูแบบ “Stone Forest” บริเวณีถ้ำำ�าภูผ่าเพชร อำาเภอมูะนัง จังหิวัดสตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู 
และคณีะ, 2560)

(8)  Polje (ท่�รืาบห่ิบเขาหิลม่ยบ่) คาส่ต์หิินปู็นแบบน่�  
เป็็นคาส่ต์ท่ี่�ป็ร์ากฏในพื�นที่่�ร์ะหิว่างหุิบเขา ม่ขนาด้ใหิญ่่  
พื�นร์าบ ลอ้มร์อบด้้วยแนวเทืี่อกเขา พื�นเร์ยีบควร์มค่วามกวา้ง
อย่างน้อย 1 กิโลเมตร์ คาส่ต์หิินป็ูนแบบน่�พบที่่�อำาเภอละงู 
และอำาเภอทีุ่่งหิว้า จ้งหิว้ด้ส่ตูล (รููปที่่� 1-9)

รููปท่ี่� 1-9 คาสต์ัหิินปูนูแบบ “Polje” (บน) บริเวณีอำาเภอละงู  
จังหิวัดสตูัล (ล่าง) บริเวณีอำาเภอท่่งหิว้า จังหิวัดสตูัล  
(คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)

(9)  Sinkhole (หิล่มย่บ) หิรืือ Doline (แอ่งคาสต์์) เป็็นแอ่ง 
หิร์่อโพร์งในพื�นท่ี่�เขาหิินปู็น ขนาด้และความลึกข่�นอยู่ก้บ 
ล้กษณะที่างธร์ณ่วิที่ยา การ์เกิด้หิลุมยุบเกิด้ได้้หิลาย 
กร์ะบวนการ์ เชื่่น การ์ยุบ การ์จม หิร์่อ/และการ์ละลาย 
ของหิินป็ูนท่ี่�ร์องร์้บในพื�นท่ี่�ใด้พื�นท่ี่�หินึ�ง จะพบในกลุ่มหิิน 
ยุคออร์์โด้วิเชื่ียน ยุคเพอร์์เม่ยน และยุคไที่ร์แอส่ซึ่ิกในทุี่ก 
ภูมิภาคของป็ร์ะเที่ศไที่ย (รููปที่่� 1-10)

รููปท่ี่� 1-10 คาสตัหิ์ินปูนูแบบ 
“Sinkhole หิร้อ Doline” 
(บน) บริเวณีอำาเภอละงู  
จังหิวัดสตูัล (ล่าง) บรเิวณี  
อำาเภอมูะนัง จังหิวัดสตูัล 
(คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู  
และคณีะ, 2560)
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(10)  Karst  Spring  (นำ�าพ่คาสต์์)  
และ  Karst  Seepage  (นำ�าไหิลซึม
คาสต์์) คาส่ต์หิินปู็นแบบน่�จะพบในพื�นที่่�
ร์ะหิว่างหุิบเขาท่ี่�ม่การ์ร์ะบายนำ�าใต้ดิ้นของ 
พื�นท่ี่�เทืี่อกเขาหิินปู็นที่่�ม่แหิล่งนำ�าใต้ดิ้น  
การ์ไหิลออกของนำ�าใต้ดิ้นมท้่ี่�งขนาด้เล็กและ 
ใหิญ่่ จะพบท้ี่�งนำ�าพุและนำ�าไหิลซึ่่มเส่มอ  
นำ�าท่ี่�ได้้จากแหิลง่นำ�าใตด้้นิภายใตค้าส่ตหิ์ินปู็น 
แบบน่�ม่ความส่ำาค้ญ่ต่อร์ะบบนิ เวศ  
การ์อุป็โภคบริ์โภค และภาคเกษตร์กร์ร์ม  
ซึ่่�งในป่็จจุบ้นม่ข้อมูลแหิล่งนำ�าพุคาส่ต์ 
บางพื�นท่ี่�เท่ี่าน้�น ในอนาคตควร์มก่าร์ส่ำาร์วจ 
แหิล่งนำ�าพุคาส่ต์เพิ�มเติมก็จะส่ามาร์ถ้ำ 
วางแผนการ์ใชื่้ป็ร์ะโยชื่น์จากนำ�าพุคาส่ต์ 
ได้้อย่างมาก (รููปที่่� 1-11)

รููปท่ี่� 1-11 คาสต์ัหิินปููนแบบ “Karst Spring” 
(บน) บริเวณีบ้านราวปูลา อำาเภอท่่งหิว้า 
จังหิวดัสตูัล (ล่าง) บริเวณีบา้นหิาญ อำาเภอละง ู 
จังหิวัดสตูัล (คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู 
และคณีะ, 2560)

(11)  Karst Waterfall (นำ�าต์กำคาสต์์) นำ�าตกชื่นิด้น่�มก้มก่าร์ส่ะส่มต้วของคร์าบปู็นที่่�เร์ยีกวา่ ที่ฟูิา (Tufa) และที่ร์าเวอร์ท่์ี่น  
(Travertine) ซึ่่�งเกิด้จากการ์ตกตะกอนของแร่์คาร์์บอเนตจากส่าร์ละลายในนำ�าใต้ด้นิและที่างนำ�าบนพื�นผวิ คาส่ต์หินิปู็นแบบน่� 
จะพบในกลุ่มหิินยคุออร์โ์ด้วิเชื่ยีน ยุคเพอร์เ์มย่น และยคุไที่ร์แอส่ซึ่กิในที่กุภมูภิาคของป็ร์ะเที่ศไที่ยท่ี่�มส่่ภาพพื�นท่ี่�ท่ี่�เหิมาะส่ม  
(รููปที่่� 1-12)

รููปท่ี่� 1-12 คาสต์ัหิินปููนแบบ “Karst Waterfall” บริเวณีนำ�าตักธารปูลิว อำาเภอท่่งหิว้า จังหิวัดสตูัล (คัดลอกจาก:  
วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)
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(12)  Karst Lake (ทะเลสาบคาสต์์) คาส่ต ์
หิินป็ูนล้กษณะน่�พบในบร์ิเวณเทืี่อกเขาหิินปู็น 
ท่ี่�เป็็นร์ะบบป็ิด้ล้อมร์อบลุ่มนำ�าลึกและม่ร์ะบบนำ�า 
ใต้ด้นิในการ์ให้ินำ�าและร์ะบายนำ�า จะพบในบางพื�นท่ี่�
ของป็ร์ะเที่ศไที่ยท่ี่�ม่ส่ภาพธร์ณ่วิที่ยาของหิินป็ูน 
ที่่�เหิมาะส่ม (รููปที่่� 1-13)

รููปท่ี่� 1-13 คาสต์ัหิินปูนูแบบ “Karst Lake” (บน) อำาเภอท่่งหิว้า จังหิวัดสตูัล (ล่าง) บริเวณีบ้านหิาญ อำาเภอละงู จังหิวัดสตูัล 
(คัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)

(13)  Cave  (ถ้ำำ�า) ถ้ำำ�าเป็็นคาส่ต์หิินปู็นที่่�โด้ด้เด้่นท่ี่�สุ่ด้ที่่�ส่ามาร์ถ้ำต่อยอด้เพื�อเป็็นแหิล่งที่่องเท่ี่�ยว แหิล่งศึกษาวิจ้ย
ร์ะบบนิเวศวิที่ยา และแหิล่งองค์ความร์ู้อื�นๆ จำานวนมาก ถ้ำำ�าเป็็นชื่่องเป็ิด้ในหิินตามธร์ร์มชื่าติท่ี่�เกิด้จากการ์ก้ด้กร่์อน 
โด้ยกร์ะบวนการ์ที่างธร์ณ่วิที่ยา ม่ขนาด้ใหิญ่่พอที่่�มนุษย์เข้าไป็ได้้ จะพบคาส่ต์หิินปู็นแบบถ้ำำ�าในหิินป็ูนทีุ่กยุคในป็ร์ะเที่ศไที่ย 
ร์ายละเอ่ยด้ส่ามาร์ถ้ำศึกษาได้้จากบที่ความต่างๆ ในหิน้งสื่อเล่มน่� (รููปที่่� 1-14)

รููปท่ี่� 1-14 คาสต์ัหิินปูนูแบบ “Cave” (ซ้้าย) ถ้ำำ�าภูผ่าเพชร อำาเภอมูะนัง จังหิวัดสตูัล (ขวา) ถ้ำำ�าเจ็ดคตั อำาเภอละงู จังหิวัดสตูัล 
(ข้อมููลคัดลอกจาก: วรินทรา เทพจู และคณีะ, 2560)
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	 ธรณีีวิิทยา

ส่ภาพธร์ณ่วิที่ยาของหิินป็ูนในป็ร์ะเที่ศไที่ยพบว่า ม่หิินปู็นหิลายยุคด้้วยก้นต้�งแต่ยุคออร์์โด้วิเชื่ียน ยุคเพอร์์เม่ยน 
ยุคไที่ร์แอส่ซึ่ิก และยุคจูแร์ส่ซึ่ิก และม่การ์แผ่กร์ะจายต้วโด้ยที่้�วไป็คิด้เป็็นพื�นที่่�ร์วม 29,394 ตาร์างกิโลเมตร์ จากพื�นที่่�
ป็ร์ะเที่ศ 513,120 ตาร์างกิโลเมตร์ หิร์่อคิด้เป็็นพื�นที่่�หิินป็ูนร์้อยละ 5.72 (ร์ูป็ที่่� 1-1) โด้ยส่ามาร์ถ้ำแบ่งหิินป็ูนที่่�ส่ำาค้ญ่
ออกได้้ด้้งต่อไป็น่�

 > หิินปููนยุคออร์โดวิิเชีียน

 ◆ สภาพธรณีีวิิทยา

หิินปู็นยุคออร์์โด้วิเชื่ียนพบว่าม่การ์แผ่กร์ะจายต้ว 
ในหิลายๆ พื�นที่่� (ข้อมูลจากกร์มที่ร์้พยากร์ธร์ณ,่ 2550)  
แบ่งออกเป็็นหิมวด้หิินปู็นฮอด้ และกลุ่มหิินทีุ่่งส่ง ด้้งม ่
ร์ายละเอ่ยด้ด้้งต่อไป็น่�

 • หิมวดหิินปููนฮอด (Hod Limestone)

ต้�งชื่่�อโด้ยส่ง้ด้ พ้นธุ์โอภาส่ (Bunopas, 1981) เป็็น 
ชื่้�นหิินท่ี่�วางต้วแบบไม่ต่อเนื�องอยู่บนหิินไนส่์ มหิายุค 
พร์แีคมเบร์ยีน ชื่้�นหิินที่้�งชื่ดุ้มค่วามหินาป็ร์ะมาณ 800 เมตร์  
แบ่งได้้เป็็น 3 ส่ว่น ช้ื่�นหิินส่ว่นลา่งของหิมวด้หิินได้้จากการ์ 
เท่ี่ยบส่ม้พน้ธ์ มค่วามหินาป็ร์ะมาณ 300 เมตร์ ป็ร์ะกอบด้้วย 
หิินป็ูนเนื�อโคลนชื่้�นบางๆ ส่่วนกลางของหิมวด้หิินหินา  
100 เมตร์ เป็็นหิินด้ินด้านเนื�อหิินชื่นวน หิินที่ร์าย และม ่
หิินปู็นเป็็นแถ้ำบ ช้ื่�นหิินส่ว่นบนหินา 400 เมตร์ ป็ร์ะกอบด้้วย 
หิินปู็นส่่เที่าเข้ม เนื�อแน่นถ้ำึงเป็็นชื่้�นหินา ม่แนวฟ่ินในหิิน  
(Stylolite) และมแ่ถ้ำบของเนื�อโคลน (Argillaceous Band) 
ป็นอยู่บ้าง ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ที่่�พบส่่วนมากม่ขนาด้เล็ก เป็็น
พวกโคโนด้อนต์ (Conodont)

 • กำล่่มหิินท่่งสง (Thung Song Group) 

ต้�งชื่่�อเป็็นคร์้�งแร์กในชื่่�อ หิมวด้หิินป็ูนทีุ่ง่ส่ง (Thung 
Song Limestone) โด้ย Brown et al. (1951) และได้้แก้ไข
ยกร์ะด้้บเป็็นกลุ่มหิินทุ่ี่งส่ง โด้ย ชุื่มเจษฎ์์ จร์้ลชื่วนะเพที่  
(Javanaphet, 1969)

กลุ่มหิินทุ่ี่งส่งวางต้วอย่างต่อเนื�องอยู่บนกลุ่มหิิน 
ตะร์ุเตา แผ่กร์ะจายกว้างขวางต้�งแต่จ้งหิว้ด้ส่ตูลข่�นมา 
ที่างเหินือตามแนวเที่ือกเขาบร์ร์ที่้ด้ เที่ือกเขาหิลวง จนถ้ำึง 
จ้งหิว้ด้สุ่ร์าษฎ์ร์์ธาน่ โด้ยท้ี่�วไป็ช้ื่�นหิินป็ร์ะกอบด้้วยหิินปู็นส่่เที่าถึ้ำง 
เที่าด้ำา ช้ื่�นหินาถ้ำงึหินามาก และจะมช่ื่้�นด้นิแที่ร์กส่ลบ้ ในบาง
บร์เิวณหิินป็นูจะมเ่นื�อเป็น็เมด็้แบบไขป่็ลา ในบางบร์เิวณกม็ ่
เนื�อหิินป็นูโด้โลไมต ์ส่ว่นบนของกลุ่มหิินน่�จะเป็็นหิินป็นูที่่�ม ่
เนื�อดิ้นป็น และในบางบริ์เวณม่หิินด้ินด้านส่่เที่าด้ำาแที่ร์ก
ส่ล้บด้้วย เช่ื่น ในบร์ิเวณบ้านนา เขาชื่ะอม อำาเภอฉวาง ซึ่่�ง
พบซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์พวกแกร์ป็โตไลต์ (Graptolite) ส่ภาวะ
แวด้ล้อมการ์ส่ะส่มต้วของตะกอนคาร์บ์อเนตกลุ่มหิินทุ่ี่งส่ง
เกดิ้ในบริ์เวณชื่ายฝ่ั่�งที่ะเลนำ�าตื�นถ้ำงึเขตที่ะเลลึก กลุ่มหิินน่�ม่
ความหินากว่า 1,600 เมตร์ แบ่งออกเป็็น 4 หิมวด้หิิน 
จากล่างข่�นบนคือ หิมวด้หิินมะละกา หิมวด้หิินแลตอง  
หิมวด้หิินร์้งนก และหิมวด้หิินป็่าแก่

1)  หิมวดหิินมะละกำา (Malaka Formation) เป็็นหินว่ย 
หิินล่างสุ่ด้โผล่ใหิ้เหิ็นชื่้ด้เจนที่่�คลองมะละกา เกาะตะร์ุเตา  
มช่ื่้�นหิินแบบฉบ้บอยูท่่ี่�ป็ากคลองมะละกา ซึ่่�งเป็็นท่ี่�ต้�งท่ี่�ที่ำาการ์
อทุี่ยานแห่ิงชื่าติที่างที่ะเลตะร์เุตา ช้ื่�นหิินวางต้วต่อเนื�องข่�น 
มาจากกลุ่มหิินตะร์ุเตา หิินส่่วนใหิญ่่ป็ร์ะกอบด้้วยหิินปู็น 
เนื�อโคลนส่ล้บหิินปู็นเนื�อป็นโด้โลไมต์ หิินท้ี่�งหิมวด้หินาป็ร์ะมาณ 
30 - 410 เมตร์ ชื่้�นหิินมล้่กษณะเป็็นชื่้�นบางมาก ตอนลา่ง 
ของหิมวด้หิินม่หิินที่ร์ายเนื�อตะกอนภูเขาไฟิแที่ร์กส่ล้บบ้าง 
เล็กน้อย ตะกอนของช้ื่�นหิินปู็นส่่วนใหิญ่่ถ้ำูกร์บกวนด้้วย 
ส่ิ�งม่ชีื่วิต (Bioturbation) อย่างหินาแน่น ม่ล้กษณะ 
ร์อยร์ะแหิงโคลน (Mud Cracks) อยู่ท้ี่�วไป็ พบแผ่นซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์ 
จำาพวกส่าหิร่์าย (Algalmat) ร์ูหินอนท่ี่�วางต้วในแนวต้�ง
มากมาย และมซ่ึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พจ์ด้้อยูใ่นพวกเด้ย่วก้บลิ�นที่ะเล 
หิร์่อหิอยแป็ด้เกล็ด้ (Polyplacophoran) ชื่นิด้ Chelodes 
whitehousei, Runneger (Stait and Burrett, 1984a)  
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หิินหินว่ยน่�มส่่ภาวะแวด้ล้อมการ์ส่ะส่มต้วของตะกอนในพื�นท่ี่�
ชื่ายฝั่่�งบร์ิเวณนำ�าข่�นนำ�าลง (Intertidal)

2)  หิมวดหิินแลต์อง (Lae Tong Formation) เป็็นหิมวด้หิิน 
ถ้้ำด้ข่�นมา ต้�งชื่่�อตามเกาะแลตองท่ี่�หิินชุื่ด้น่�ป็ร์ากฏใหิ้เห็ิน
ชื่ด้้เจนอยูท่ี่างตอนใต้ของเกาะตะร์เุตา หิินท้ี่�งชื่ดุ้เป็็นหิินปู็น
ที่่�ม่เนื�อโคลนชื่้�นบางๆ หินาป็ร์ะมาณ 1 - 3 เซึ่นติเมตร์ 
แที่ร์กส่ล้บก้บหิินดิ้นด้านส่่แด้งและส่่เที่าเขียว ในช่ื่วงล่าง
ของหิน่วยหิินชื่้�นหิินป็ูนจะม่ล้กษณะเป็็นก้อนปู็น (Nodular 
Limestone) ส่ว่นชื่ว่งบนเป็็นชื่้�นหิินป็นูที่่�ตอ่เนื�องกน้ด่้ มร่์อย 
ชื่้�นเฉ่ยงร์ะด้้บท่ี่�เกิด้จากพาย ุ(Hummocky Cross Bedding) 
ขนาด้เล็กบนหิน้าชื่้�นหิินม่ร์ิ�วร์อยคลื�น และม่ชื่้�นหิินด้ินด้าน 
ส่่เที่าแที่ร์กส่ล้บ หิินท้ี่�งชืุ่ด้หินา 112 - 120 เมตร์  
หิมวด้หิินแลตองส่ะส่มต้วอยู่ในส่ภาพแวด้ล้อมแบบที่ะเลส่าบ 
นำ�าเค็มชื่ายฝั่่�งที่ะเล พบซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์พวกหิอยกาบเด่้�ยว  
(Gastropod) แบร์คิโอพอด้ (Brachiopod) ไที่ร์โลไบต์  
(Trilobite) และนอติลอยด้์ (Nautiloid) ม่อายุชื่่วง 
ยุคออร์์โด้วิเชื่ียนตอนต้น (Arenig ตอนกลาง)

3)  หิมวดหิินรัืงนกำ (Rung Nok Formation) เป็็นหิน่วยหิิน 
บนส่ดุ้ของกลุ่มหิินทุ่ี่งส่งท่ี่�เกาะตะร์เุตา หิมวด้หินิร้์งนกต้�งชื่่�อ 
ตามเกาะร์้งนกซึ่่�งอยู่ที่างใต้ของเกาะตะร์ุเตา หิน่วยหิิน 
ตอนล่างป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูนส่่ขาวชื่้�นบาง เนื�อเป็็นที่ร์าย
ไคร์นอยด์้ หิร์อ่ซึ่ากไคร์นอยด้ข์นาด้เม็ด้ที่ร์าย ชื่้�นหิินจะหินา 
มากข่�นถ้ำงึหินามากที่างด้้านบน พบซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พพ์วกฟิองนำ�า 
(Sponge) ไคร์นอยด์้ (Crinoid) ไบร์โอซึ่ว้ (Bryozoa) ไที่ร์โลไบต์  
ป็ะการ์้ง (Coral) และนอติลอยด์้ ร์วมที่้�งซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์
พวกร์เีซึ่ป็ตาคลิูทิี่ด้ (Receptaculitids) ซึ่่�งยง้ไม่ส่ามาร์ถ้ำส่ร์ปุ็ 
ได้้ว่าเป็็นพวกฟิองนำ�า หิร์อ่เป็็นส่าหิร์่าย แต่ล้กษณะเด้่นคือ 
ม่โคร์งร์่างแบบด้อกที่านตะว้น (Sponge or Algae with 
Sunflower Skeleton) หิินบางส่่วนตอนบนของหิมวด้หิิน 
เป็ล่�ยนเป็็นแร่์โด้โลไมต์ หิมวด้หิินร์้งนกส่ะส่มต้วอยู่ใน 
ส่ภาพแวด้ลอ้มการ์ตกตะกอนแบบพืด้หิินหิร์อ่กอหิินป็ะการ์ง้

4)  หิมวดหิินปูา่แก่ำ (Pa Kae Formation)  หิมวด้หิินน่� 
ได้้ร์บ้การ์เส่นอชื่่�อเป็็นหิมวด้หิินบนส่ดุ้ของกลุ่มหิินทุ่ี่งส่งใน
ภาคใต้ โด้ยธนิศร์์ วงศ์วานิชื่ (Wongwanich, 1990) ชื่่�อ
หิมวด้หิินต้�งตามชื่่�อบา้นป็า่แกท่ี่างตอนเหินอืของอำาเภอละงู 
จ้งหิว้ด้ส่ตูล ชื่้�นหิินป็ร์ะกอบข่�นด้้วยหิินป็ูนส่่แด้งชื่้�นบางๆ 

แที่ร์กส่ล้บด้้วยหิินโคลนส่แ่ด้งชื่้�นบางมาก หินิท้ี่�งชุื่ด้วางต้ว
ต่อเนื�องอยู่ใต้หิินด้ินด้านส่ล้บหิินเชิื่ร์์ตส่่ด้ำาของหิมวด้หิิน 
ว้งตงในกลุ่มหิินที่องผาภูมิ

ซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์ที่่�พบมากในกลุ่มหิินทุ่ี่งส่ง ได้้แก่  
นอตลิอยด์้ ไที่ร์โลไบต์ แบร์คโิอพอด้ หิอยกาบเด่้�ยว ฟิองนำ�า 
และโคโนด้อนต์ อายุอยูใ่นชื่่วงยุคออร์์โด้วิเชื่ียนตอนต้นถ้ำึง
ตอนกลาง

 > หิินปููนยุคเพอร์เมีียน

 ◆ สภาพทางธรณีีวิิทยา

ส่ภาพธร์ณ่วิที่ยาของหิินปู็นในยุคเพอร์์เม่ยนพบว่า  
มก่าร์กร์ะจายต้วอยู่ท้ี่�วไป็ในป็ร์ะเที่ศไที่ย การ์วางต้วของแนว
เที่อืกเขาหิินป็นูจะวางต้วในแนวเกือบเหินอื-ใต้เป็็นส่ว่นใหิญ่่  
หิินป็ูนยุคเพอร์์เม่ยนได้้ม่การ์ศึกษาและม่การ์เร์ียกชื่่�อท่ี่� 
แตกต่างก้นออกไป็ เชื่่น พื�นที่่�ภาคเหินือเร์ียก กลุ่มหิินงาว 
พื�นที่่�ภาคตะว้นออกเฉย่งเหินือ ภาคกลาง เร์ียกร์วมก้นว่า 
“กำล่ม่หิินสรืะบร่ื”ี เที่ย่บเคย่งได้้ด่้ก้บกลุม่หิินร์าชื่บรุ์ ีที่างภาค
ตะว้นตกและภาคใต้ โด้ยจะแยกกล่าวร์ายละเอ่ยด้ด้้งน่�

 • กำล่่มหิินงาว

ลำาด้้บช้ื่�นหิินยุคเพอร์์เม่ยนของภาคเหินือตอนกลาง
แบ่งออกเป็็น 3 หิมวด้หิิน เร์ียงจากอายุมากไป็หิาน้อย คือ 
หิมวด้หิินกิ�วลม หิมวด้หิินผาหิวด้ และหิมวด้หิินห้ิวยที่าก 
โด้ยส่ง้ด้ ปิ็ยะศิลป็์ (2515) ใหิ้อยูใ่นกลุ่มหิินร์าชื่บุร์ี ต่อมา  
Bunopas (1981) ได้้เป็ล่�ยนชื่่�อกลุม่หิินร์าชื่บรุ์เีป็็นกลุม่หิินงาว  
โด้ยยง้คงแบ่งออกเป็็น 3 หิมวด้หิิน คือ

1)  หิมวดหิินกำิ�วลม (Kiu Lom Formation) เป็็นหิมวด้ 
หิินล่างสุ่ด้ ชื่้�นหิินส่่วนใหิญ่่ป็ร์ะกอบด้้วยหิินเถ้ำ้าภูเขาไฟิ 
และหิินกร์วด้ภูเขาไฟิ โด้ยม่พวกหิินตะกอนป็ะป็นอยู่ด้้วย 
พบซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์หิลายชื่นิด้ในหิินด้ินด้านเนื�อฟิิลไลต ์
เป็็นฟิิวซูึ่ลินิด้ (Fusulinid) เชื่่น Triticites sp, นอกจากน่� 
ย้งพบแบร์คิโอพอด้ หิอยกาบเด่้�ยว และไคร์นอยด้์ ใหิ้อายุ
เป็็นยุคเพอร์์เม่ยนตอนต้น หิมวด้หิินน่�ท่ี่�เป็็นหิินปู็นพบ 
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ที่างด้้านตะว้นออกของจ้งหิว้ด้อุตร์ดิ้ตถ้ำ์ บร์ิเวณเขาหิน้าผา 
หิินต้�ง เขตบ้านถ้ำำ�าด้ิน อำาเภอตร์อน พบซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ ์
ในช้ื่�นหิินปู็นส่่เที่าอ่อน-เที่าเข้ม เป็็นช้ื่�นบางถ้ำึงหินา ม่ช้ื่�น 
หิินดิ้นด้านแที่ร์กส่ล้บ ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ท่ี่�พบเป็็นฟิิวซึู่ลินิด้  
จำาพวก Pseudoschwagerina cf. muongthesis; 
Pseudofusulina cf. gruparesis; Schwagerina incisa  
ซ่ึ่�งบ่งอายุยุคเพอร์์เม่ยนตอนต้น ความหินาของหิินปู็นใน 
บร์ิเวณน่�มากกว่า 200 เมตร์

2)  หิมวดหินิผาหิวด (Pha Huat Formation) ชื่้�นหิิน 
แบบฉบ้บอยู่ท่ี่�ด้อยผาหิวด้ ที่างด้้านทิี่ศตะว้นตกของบ้าน 
ร์่องต้า ตำาบลแม่หิวด้ อำาเภองาว หิ่างจากต้วอำาเภอเมือง
จง้หิวด้้ลำาป็างไป็ที่างที่ศิตะวน้ออกเฉ่ยงเหินอืป็ร์ะมาณ 80 
กิโลเมตร์ ล้กษณะหิน่วยหิินชื่่วงล่างเป็็นพวกหิินป็ูนเนื�อ
ตกผลึกใหิม ่เป็็นชื่้�นหินา มส่่เ่ที่า หินาป็ร์ะมาณ 600 เมตร์  
โด้ยม่ชื่้�นของเถ้้ำาภูเขาไฟิแที่ร์กส่ล้บอยู่ด้้วย ช้ื่�นหิินชื่่วงบน
เป็็นหิินป็ูนหินาท่ี่�ม่หิินเชิื่ร์์ตเป็็นกร์ะเป็าะ และม่ฟิิวซึู่ลินิด้  
บง่อายเุป็็นยุคเพอร์เ์มย่นตอนกลาง ความหินาของชื่้�นหิินปู็น
ชื่่วงบนน่�ป็ร์ะมาณ 300 - 400 เมตร์

3)  หิมวดหิินห้ิวยทากำ (Huai Tak Formation) หิมวด้หิินน่� 
ส่ว่นใหิญ่เ่ป็็นหิินดิ้นด้านและหิินโคลน โด้ยมช่ื่้�นของหิินที่ร์าย 
หิินปู็น และหิินกร์วด้มนแที่ร์กส่ล้บเป็็นช่ื่วงๆ แต่หิินชื่้�น 
แบบฉบ้บท่ี่�ต้�งชื่่�ออยู่ท่ี่�ด้อยผาพลึง ซึ่่�งอยู่ห่ิางจากหิ้วยที่าก 
ข่�นไป็ที่างที่ิศเหินือ ความหินาของหิมวด้หิินห้ิวยที่าก 
ท่ี่�ด้อยผาพลงึป็ร์ะมาณ 762 เมตร์ Sakagami and Hatta 
(1982) ได้้ศกึษาต้วอยา่งหิินป็นูส่เ่ที่าเขม้ที่่�เกบ็จากเชื่งิด้อย
ผาพลึงที่างด้้านฝั่่�งตะว้นออกพบว่า ม่ซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์ของ
ฟิิวซูึ่ลินิด้ และฟิอแร์มนิเิฟิอร์า (Foraminifera) จำานวนมาก 
ส่ว่นใหิญ่จ่ด้้อยูใ่นโซึ่น Palaeofusulina sinensis-Colaniella 
parva zone ให้ิอายุช่ื่วงบนของยุคเพอร์์เม่ยนตอนบน

 • กำล่่มหิินสรืะบ่รืี

จากการ์ศึกษาและร์วบร์วมของพล เชื่าว์ด้ำาร์งค์ ได้้
กล่าวถ้ำึงกลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ี (Saraburi Group) ด้ง้น่� กลุ่มหิิน
ส่ร์ะบุรี์เป็็นชื่่�อต้�งใหิม่เมื�อป็ี 2524 (Bunopas, 1981) 
ร์ายงานที่างวิชื่าการ์ที่่�ต่พิมพ์ก่อนป็ี 2524 จะเร์ียกลำาด้้บ
ช้ื่�นหิินของหิินป็ูนยุคเพอร์์เม่ยนท่ี่�พบในป็ร์ะเที่ศไที่ยว่า 

กลุ่มหิินร์าชื่บุร์ ี(Ratburi Group) หิร์อ่ Ratburi Limestone 
ต่อมาในป็ี 2524 Bunopas (1981) ได้ต้้�งกลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ี  
เพื�อใช้ื่เรี์ยกลำาด้้บช้ื่�นหิินยุคเพอร์์เม่ยนในบริ์เวณแผ่นเป็ลือกโลก 
อนิโด้จนี ซึ่่�งพบแพร์ก่ร์ะจายอยูต่ามบร์เิวณที่่�ร์าบเจา้พร์ะยา
ตอนล่างต้�งแต่บริ์เวณจง้หิวด้้อุท้ี่ยธาน่ นคร์ส่วร์ร์ค์ ลงมาถ้ำงึ
จง้หิวด้้ส่ร์ะบรุ์ ีและตามแนวขอบด้้านตะวน้ตกของท่ี่�ร์าบสู่ง
โคร์าชื่ ต้�งแตบ่ร์เิวณจง้หิวด้้เลยเร์่�อยลงมาถึ้ำงบร์เิวณจง้หิวด้้
ส่ร์ะบุร์ี ซึ่่�งพื�นที่่�แบบฉบ้บ (Type Area) คือบร์ิเวณจ้งหิว้ด้
ส่ร์ะบรีุ์เป็็นส่ำาค้ญ่ แตอ่ยา่งไร์ก็ด่้ ชื่่�อกลุม่หิินร์าชื่บุรี์ก็ยง้เป็็น
ชื่่�อที่างการ์ส่ำาหิร์บ้ลำาด้้บชื่้�นหิินปู็นยคุเพอร์เ์มย่นท่ี่�พบบริ์เวณ
แผ่นเป็ลือกโลกชื่าน-ไที่ย คร์อบคลุมพื�นที่่�ภาคตะว้นตก 
และภาคใต้ การ์เท่ี่ยบเค่ยงลำาด้้บชื่้�นหิินในยุคเพอร์์เม่ยน 
และการ์ลำาด้้บชื่้�นหิินยคุเพอร์เ์มย่นในบร์เิวณจง้หิว้ด้ส่ร์ะบรุ์ี  
ติด้ต่อก้บเขตจ้งหิว้ด้ลพบุร์ี และนคร์ร์าชื่ส่่มา ส่ามาร์ถ้ำ 
แบง่ออกเป็็น 6 หิมวด้หินิ เรี์ยงลำาด้บ้จากอายุมากไป็หิานอ้ย  
(กร์มที่ร์้พยากร์ธร์ณ่, 2550) ได้้ด้้งน่�

1)  หิมวดหิินภููเพ (Phu Phe Formation) ล้กษณะ
ท้ี่�วไป็ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็นูเป็น็ชื่้�นด่้ ส่เ่ที่าและเที่าเขม้ ขนาด้ 
ชื่้�นป็านกลาง ถ้ำึงชื่้�นหินา แต่ช่ื่วงบนม้กเป็็นชื่้�นหินามาก  
มก้มหิ่ินเชื่ริ์ต์เกิด้เป็็นช้ื่�นและก้อนแที่ร์กอยูด้่้วยเส่มอ ชื่ว่งลา่ง 
ม้กมหิ่ินดิ้นด้าน และหิินดิ้นด้านกึ�งหิินชื่นวน (Slaty Shale) 
ช้ื่�นบางๆ แที่ร์ก ที่่�บร์ิเวณช้ื่�นหิินแบบฉบบ้ ว้ด้ความหินาได้้ 
593 เมตร์ หิินหิมวด้น่�โผล่เป็น็บร์เิวณไมก่วา้งขวางนก้ พบ 
เพ่ยงบร์เิวณเขาภูเพ เขากร์มที่าง ใกล้บร์เิวณโร์งป็นูซึ่เีมนต์ 
นคร์หิลวงและเขตติด้ต่อที่างตะวน้ตกเฉ่ยงเหินือไป็ถ้ำงึเขาใหิญ่่ 
บร์ิเวณโร์งป็ูนซึ่ีเมนต์ไที่ย ซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์ที่่�พบในหิิน
หิมวด้น่�คือฟิิวซึ่ลูนิดิ้ ซึ่่�งส่ว่นใหิญ่ม่อ่ายเุพอร์เ์มย่นตอนล่าง 
(Sakmarian)

2)  หิมวดหิินเขาขวาง (Khao Khwang Formation)  ช้ื่�นหิิน 
แบบฉบ้บอยู่บริ์เวณแนวท่ี่�ต้ด้ขวางเที่ือกเขาขวาง อำาเภอ 
ว้งม่วง จ้งหิว้ด้ส่ร์ะบุรี์ ล้กษณะท้ี่�วไป็เป็็นหิินป็ูนส่่เที่าถ้ำึง 
เที่าด้ำา เนื�อละเอ่ยด้ ชื่้�นหินา บางส่ว่นมก่าร์ตกผลกึใหิม ่บางแห่ิง 
นา่จะเป็็น Intraformation Breccia มก้ม่ช้ื่�นหิินเชื่ริ์ต์แที่ร์ก
ส่ล้บเป็็นกร์ะเป็าะอยู่เป็็นส่่วนมาก แต่ช่ื่วงบนแที่ร์กถ้ำ่�กว่า 
ช่ื่วงอื�น ชื่่วงล่างพบซึ่ากฟิิวซึู่ลินิด้ ชื่่วงบนพบแบร์คิโอพอด้ 
มาก นอกจากน้�นย้งพบไคร์นอยด์้ และไที่ร์โลไบต์บ้าง  
บางแห่ิงมหิ่ินป็นูเนื�อป็นโด้โลไมต์ถึ้ำงหินิโด้โลไมต์แที่ร์กด้้วย  
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Triassic กลุ่มหินลำาปาง
ห้วยหินลาด Fm ห้วยหินลาด Fm ห้วยหินลาด Fm ห้วยหินลาด Fm
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ผาเดื่อ Fm
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หินดินดาน
ด่านซ้ายพนมวัง Fm อีเลิศ Fm หัวนาคำา Fm อีเลิศ Fm

ตากฟ้า Fm

พับผ้า Fm

ผาหวด Fm

ผาสะนา Fm

เขาขาด Fm

ผานกเค้า Fm น้ำามโหฬาร Fm

หินปูน 
สระบุรี

กล
ุ่มห

ินส
ระ

บุร
ี

กล
ุ่มห

ินส
ระ

บุร
ี

หมู่หิน 
ภูผาขาว

ปางอโศก Fm

หินทรายเขา 
เมืองครุฑ หนองโป่ง Fm

ทุ่งนางลิง Fm
เอราวัณ Fm

เขาขวาง Fm

หมู่หิน 
บ้าน 

หนองหิน
น้ำามโหฬาร Fm

กลุ่มหินแก่งกระจาน
หมู่หิน 
ถ้ำา 

เสือหมอบกิ่วลม Fm
ผาผึ้ง Fm

ภูเพ Fm
เขาลวด Fm เขาลวด Fm

Carboni- 
ferous กลุ่มหินแม่เทา

ห้วยส้ม Fm
วังสะพุง Fm

ควนกลาง Fm วังสะพุง Fm ดอกดู่ Fm

นอกจากน้�นหิินหิมวด้น่�ม้กพบหิินภูเขาไฟิ พวกหิินไร์โอไร์ต์  
และหิินภูเขาไฟิเนื�อที่ร์าย เนื�อท้ี่ฟิฟิ์ แที่ร์กอยู่ด้้วย พบ 
แผ่กร์ะจายในแนวของเที่ือกเขาขวางติด้ต่อถ้ำึงบร์ิเวณ 
เขาโป็่งส่วอง เขาอ่ด้่าง และที่ิศตะว้นตกของขอบที่่�ร์าบสู่ง
โคร์าชื่ ความหินาท้ี่�งหิมด้คาด้ว่าหินามากกว่า 500 เมตร์ 
แต่เฉพาะชื่้�นหิินท่ี่�บร์ิเวณชื่้�นหิินแบบฉบ้บ ว้ด้ความหินาได้้ 
490 เมตร์ ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ที่่�พบม่ฟิิวซึู่ลินิด้ แบร์คิโอพอด้  
ไที่ร์โลไบต์ ไบร์โอซึ่้ว และไคร์นอยด้์ บ่งอายุเพอร์์เม่ยน 
ตอนล่าง (Sakmarian)

3)  หิมวดหินิหินองโปูง่ (Nong Pong Formation)  หิิน 
แบบฉบ้บอยูบ่ร์เิวณหิมูบ่า้นหินองโป็ง่ เขตอำาเภอมวกเหิล็ก 
ตดิ้ต่อก้บอำาเภอเมอืงส่ร์ะบรุ์ ีจง้หิวด้้ส่ร์ะบรุ์ ีลก้ษณะโด้ยท้ี่�วไป็  
หิมวด้หิินหินองโป่็งป็ร์ะกอบด้้วยหิินดิ้นด้านเนื�อป็นู ถ้ำา้ส่ส่่ด้ 
เป็็นส่เ่ที่าด้ำา ส่ผุ่เป็น็ส่เ่ที่าแกมนำ�าตาลแกมเหิลือง แตกเป็็น 
แผ่นบางๆ แที่ร์กส่ล้บก้บหิินป็ูนส่่เที่าด้ำา โด้ยที่้�วไป็จะม ่
หิินด้ินด้านมากกว่าหิินป็ูน แต่บางบร์ิเวณอาจม่หิินป็ูนหินา 
หิลายส่ิบเมตร์ ช่ื่วงล่างของหิมวด้หิินน่�เป็็นชื่้�นหิินด้ินด้าน
เนื�อปู็น (Calcareous Shale) แที่ร์กส่ล้บก้บหิินที่ร์าย 

เนื�อที่้ฟิฟ์ิ (Tuffaceous Sandstone) และม่หิินป็ูนเนื�อด้ิน  
(Argillaceous Limestone) ชื่้�นบางๆ แที่ร์กค้�น บางแหิง่จะ 
เหิน็หิินป็นูท่ี่�มเ่ศษซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พแ์ที่ร์กเป็น็กร์ะเป็าะ ชื่ว่งกลาง 
เป็็นหิินดิ้นด้านเนื�อปู็นแที่ร์กส่ล้บก้บหิินปู็นเนื�อละเอ่ยด้  
(Lime-mudstone to Wackestone) หิมวด้หิินหินองโป่็งม่
ส่ภาพแวด้ล้อมการ์ส่ะส่มต้วเป็็นแอ่งที่ะเลป็ิด้แบบที่ะเลตื�น  
ไป็จนถ้ำึงที่ะเลกึ�งลึก

4)  หิมวดหิินปูางอโศกำ (Pang Asok Formation) ม่ช้ื่�นหิิน 
แบบฉบบ้อยูบ่ร์ิเวณบ้านป็างอโศก อำาเภอแก่งคอย จง้หิว้ด้
ส่ร์ะบุร์ี ล้กษณะที่้�วไป็ส่่วนใหิญ่่ป็ร์ะกอบด้้วยหิินด้ินด้าน 
ส่น่ำ�าตาลเร่์�อ ส่เ่ที่าและส่่ขี�ม้า หิินด้นิด้านกึ�งหิินชื่นวน หิินชื่นวน
ส่่ขี�ม้า และส่่ขี�ม้าป็นเที่า บางแหิ่งมหิ่ินที่ร์ายส่่เที่าอมเขียว 
ซึ่่�งมก้เกดิ้เป็็นกร์ะเป็าะแที่ร์กอยู่ท้ี่�วไป็ บางแหิง่ถ้ำกูแป็ร์ส่ภาพ 
เป็็นหิินฮอร์น์เฟิลส่ ์มก้มหิ่ินป็นูชื่้�นบางแที่ร์กค้�นด้้วย แนวการ์ 
แผ่กร์ะจายของหิินหิมวด้น่�วางต้วอยู่ในแนวป็ร์ะมาณ 
ตะว้นออก-ตะว้นตก ต้�งแต่ส่ถ้ำาน่ร์ถ้ำไฟิท้ี่บกวาง ผ่าน 
ห้ิวยมวกเหิล็ก และบา้นป็างอโศก ถ้ำงึเขาบ้นได้มา้ บา้นป็างแก  
เขตอำาเภอป็ากชื่่อง จ้งหิว้ด้นคร์ร์าชื่ส่่มา ความหินาของ 

ตารูางท่ี่� 1-1  แสดงการเทียบเคียงลำาดับชั�นในย่คคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมีูยน-ไทรแอสซ้ิกของปูระเทศไทย (คัดลอกจาก  
พล เชาว์ดำารงค์, ติัดต่ัอส่วนตััว)
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หิมวด้หิินท่ี่�บร์เิวณชื่้�นหิินแบบฉบบ้ วด้้ได้ ้366 เมตร์ หิินหิมวด้น่� 
พบซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์จำาพวกหิอยกาบคู่ และซึ่ากใบไม้ ซึ่่�ง 
รู์ป็ร่์างไมส่่มบูร์ณ์พอท่ี่�จะที่ำาการ์ตร์วจส่อบหิาอายไุด้แ้น่นอน  
การ์กำาหินด้อายุจ่งอาศ้ยการ์ลำาด้้บชื่้�นหิิน และการ์อนุมาน 
โด้ยย้งใหิ้อยู่ในชื่่วงบนของเพอร์์เม่ยนตอนล่างถ้ำึงชื่่วงล่าง
ของเพอร์์เม่ยนตอนกลาง (Artinskian – Kungurian) 
หิมวด้หิินป็างอโศกมก่าร์กำาเนดิ้คลา้ยก้บหิมวด้หิินหินองโป็ง่  
คือเกิด้ส่ะส่มต้วในที่ะเลกึ�งลึก และต่อมาแป็ร์เป็ล่�ยน 
เป็็นหิินชื่นวน เนื�องมาจากการ์แที่ร์กต้วข่�นมาของหิินแกร์นติ 
ในชื่่วงยุคไที่ร์แอส่ซึ่ิกตอนป็ลาย

5)  หิมวดหิินเขาขาด (Khao Khad Formation) มช่ื่้�นหิิน 
แบบฉบบ้ที่่�บริ์เวณเขาขาด้ ช่ื่วงเขาเขียวตอนที่างหิลวงส่าย
ส่ร์ะบุร์ี-หิล่มส่้ก ต่อก้บบร์ิเวณเทืี่อกเขาโป็ร่์งป็ร์าบ เขาขาว 
เขาพ้ด้ เขาอ่มด้ เขามะขามเฒ่า และเขายอด้เอ่ยง ล้กษณะ
ที่้�วไป็ป็ร์ะกอบด้้วยหิินปู็นส่่ขาว เที่า เกิด้เป็็นชื่้�นบางๆ ถ้ำึง
หินามาก บางแหิ่งม่ล้กษณะเป็็นหิินป็ูนเนื�อป็นโด้โลไมต์ 
และหิินโด้โลไมต์ โด้ยมากม้กม่หิินเชื่ิร์์ตแที่ร์กอยู่ท้ี่�วไป็  
บางแหิ่งชื่้�นหิินเชื่ิร์์ตชื่้�นบางๆ ร์วมกน้หินาเป็็นส่ิบๆ เมตร์ 
บางบร์ิเวณแที่ร์กส่ล้บด้้วยหิินด้ินด้าน หิินที่ร์ายแป้็ง และ
หิินที่ร์าย บางแห่ิงมหิ่ินป็นูเนื�อกร์วด้ และบางแห่ิงแป็ร์ส่ภาพ 
ไป็เป็็นหิินอ่อน หิินแคลค์ซิึ่ลเิกต และหิินฮอร์น์เฟิลส์่ นอกจากน้�น 
ย้งพบว่า ม่หิินภูเขาไฟิแที่ร์กต้ด้เข้ามาในหิมวด้หิินน่�เส่มอ 
ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ท่ี่�พบส่่วนใหิญ่่เป็็นซึ่ากฟิิวซึู่ลินิด้ นอกน้�น
เป็็นแบร์คิโอพอด้ หิอยกาบเด่้�ยว แอมโมไนต์ (Ammonite) 
เซึ่ฟิาโลพอด้ (Cephalopod) ป็ะการ์้ง ไบร์โอซึ่้ว ไคร์นอยด้์ 
และส่าหิร่์าย (Algae) ซึ่่�งซึ่ากฟิิวซึู่ลินิด้ส่่วนใหิญ่่บ่งอายุร์าว
ชื่่วงบนของเพอร์์เม่ยนตอนล่าง ถึ้ำงช่ื่วงล่างของเพอร์์เม่ยน
ตอนกลาง (Artinskian – Kungurian) หิมวด้หิินเขาขาด้ 
มส่่ภาพแวด้ล้อมการ์ส่ะส่มต้วเป็็นแบบที่ะเลตื�นในเขตร้์อนชื่่�น  
ซึ่่�งม่ส่้ตว์นำ�ามากมายท่ี่�ให้ิการ์ส่ะส่มต้วของหิินปู็นช้ื่�นหินา 
และเป็็นการ์ส่ะส่มต้วในที่ะเลลึกซ่ึ่�งที่ำาใหิ้เกิด้การ์ส่ะส่มต้ว
เป็็นหิินเชื่ิร์์ตชื่้�นบาง

6)  หิมวดหิินซบับอน (Sap Bon Formation) ต้�งชื่่�อโด้ย 
ชื่้ยย้นต์ หิินที่อง (2524) ตามชื่่�อหิมู่บ้านซึ่้บบอน อำาเภอ 
ที่้บกวาง จ้งหิว้ด้ส่ร์ะบุร์ี บร์ิเวณหิล้กกิโลเมตร์ที่่� 134 บน 
เส้่นที่างส่ายมติร์ภาพที่างหิลวงหิมายเลข 2 หิมวด้หินิซึ่บ้บอน 
เท่ี่ยบได้้ก้บหิมวด้หิินนำ�าดุ้กของกลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ีในบร์ิเวณ 

จ้งหิว้ด้เพชื่ร์บูร์ณ์ (Chonglakmani and Sattayarak,  
1979) และเที่่ยบได้ก้้บหิมวด้หิินผาเด้ื�อของกลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ ี
ในบร์ิเวณจ้งหิว้ด้เลย (Charoenprawat et al., 1984)  
ป็ร์ะกอบด้้วยหิินด้นิด้านส่ล้บหิินที่ร์ายแป็ง้ และหิินที่ร์ายบา้ง 
ในชื่่วงล่างของลำาด้้บชื่้�นหิิน ส่่โด้ยที่้�วไป็ม่ส่่นำ�าตาลอ่อน  
นำ�าตาลแกมเหิลือง นำ�าตาลเหิลอืบเที่า และส่เ่ที่าเหิลือบนำ�าตาล  
บางบร์ิเวณม่ส่่เขียวขี�ม้า ม่ชื่้�นหิินป็ูนส่เ่ที่าถ้ำึงเที่าด้ำา แส่ด้ง
ชื่้�นด้่ แที่ร์กเป็็นชื่้�นบางถ้ำึงชื่้�นหินา ตอนบนของลำาด้้บชื่้�นหิิน  
บางชื่้�นม่ชื่้�นกร์ะเป็าะของหิินเชื่ิร์์ตแที่ร์กส่ล้บบริ์เวณ 
ส่ม้ผ้ส่ก้บหิินภูเขาไฟิ ชื่้�นหิินป็ูนแที่ร์กเข้าไป็ในลำาด้บ้ชื่้�นหิิน 
มากข่�น ที่ำาให้ิเหิน็ม่ป็ริ์มาณชื่้�นหิินปู็นเพิ�มมากข่�น หิินดิ้นด้าน
บางบร์ิเวณเป็็นเนื�อป็นที่ร์าย และเนื�อเชิื่ร์์ตมาก และม่ช้ื่�น
หิินเชิื่ร์์ตเกิด้ร์่วมด้้วย บางบร์ิเวณหิินถู้ำกแป็ร์ส่ภาพเป็็น 
หิินฟิิลไลต์ หิินชื่ีส่ต์ หิินชื่นวน และหิินด้ินด้านกึ�งหิินชื่นวน 
ความหินาท่ี่�ชื่้�นหิินแบบฉบ้บว้ด้ได้้ 1,103 เมตร์ พบ
ซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พ์บา้ง เชื่น่ แอมโมไนต์ Agathiceras sp. และ 
ฟิิวซูึ่ลินิด้ Pseudofusulina sp., Colania cf. douvillei, 
Neoschwagerina cf. magaritae บ่งอายุยุคเพอร์์เมย่น
ตอนกลาง (Kungurian - Kazanian)

 • ดา้นสภูาวะแวดล้อมของกำารืสะสมต์วัของกำล่่มหิิน 
สรืะบ่รืี

นอกจากน่� พล เชื่าว์ด้ำาร์งค์ ย้งได้้กล่าวถ้ำึงส่ภาวะ
แวด้ล้อมของการ์ส่ะส่มต้วของกลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ีด้้งน่� ช้ื่�นหิิน
ของกลุ่มหิินส่ร์ะบุรี์เกิด้ส่ะส่มต้วในที่ะเลตื�นถึ้ำงที่ะเลลึก  
ในเขตร้์อนชื่่�น บร์เิวณใกล้เส่น้ศูนยส์่ตูร์ ท่ี่�มส่่ต้ว์นำ�าเจร์ญิ่เตบิโต 
หิลายส่ายพ้นธุ์ ซึ่่�งกลายมาเป็็นซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์นานาชื่นิด้ 
ในป่็จจุบ้น หิินป็ูนส่ะส่มต้วในลานหิินป็ูนแบบ Epeiric 
Carbonate Platform เป็็นที่ะเลท่ี่�ส่งบ นำ�าตื�นใส่ และมพื่�นที่่�
กวา้งใหิญ่่มาก เหิมาะก้บการ์อยูอ่าศย้ของส้่ตวน์ำ�านานาชื่นิด้ 
นำ�าที่ะเลใส่ ม่ป็ะการ์้งเกิด้เป็็นหิย่อมๆ ใหิ้การ์ส่ะส่มต้วของ 
หิินป็ูนของหิมวด้หิินภูเพ หิมวด้หิินเขาขวาง และหิมวด้หิิน 
เขาขาด้ ร์วมท้ี่�งในพื�นท่ี่�ร์าบนำ�าข่�นนำ�าลง (Tidal Flat) ท่ี่� 
ที่ะเลส่งบ ม่เศษตะกอน (Detrital) มาก ใหิ้การ์ส่ะส่มต้ว 
ของหิินดิ้นด้านของหิมวด้หิินซึ่บ้บอนในขณะท่ี่�ลกึออกไป็ที่าง 
มหิาส่มทุี่ร์ กใ็ห้ิการ์ส่ะส่มต้วของตะกอนที่ร์ายและโคลนของ
หิมวด้หิินหินองโป็่ง หิมวด้หิินป็างอโศก และหิินเชิื่ร์์ตของ 
หิมวด้หิินเขาขาด้ ตะกอนพวกน่�ม่การ์กำาเนิด้แบบ Lateral 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

94



Facies Change ก้บหิินป็ูน และลึกไป็ในมหิาส่มุที่ร์ ม่การ์ 
ส่ะส่มต้วของหิินเชื่ร์ิ์ตเป็็นช้ื่�นแบบขนมชื่้�นของหิมวด้หิินเขาขาด้ 
และหิมวด้หิินซึ่บ้บอน พบซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พพ์วกเร์ด้โิอลาเร์ยี  
(Radiolaria) ให้ิอายเุพอร์เ์มย่นตอนกลาง หิล้งจากส่ะส่มต้ว 
ช้ื่�นหิินเหิล่าน่�มก่าร์เคลื�อนท่ี่�จากการ์เคลื�อนท่ี่�ของเป็ลือกโลก 
ที่ำาให้ิกลายมาม่ส่ภาพที่่�ซึ่้บซึ่้อนในป็่จจุบ้น

 • โครืงสรื้างทางธรืณี่วิทยา

กลุ่มหิินส่ร์ะบุรี์ บร์ิเวณจ้งหิว้ด้ส่ร์ะบุร์ี ลพบุร์ี และ
นคร์ร์าชื่ส่่มา ม่ความหินาของชื่้�นหิินร์วมป็ร์ะมาณ 5,000 
เมตร์ ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูนถึ้ำง 3 หิมวด้หิินที่่�แที่ร์กส่ล้บก้บ
หิินชื่นิด้อื�นๆ หิลายชื่นิด้ ลำาด้้บของชื่้�นหิินป็ูนจ่งม่ความ 
ยุง่ยากและมโ่คร์งส่ร์า้งซึ่บ้ซ้ึ่อนมากกว่าบร์เิวณอื�นๆ เพร์าะ
ช้ื่�นหิินบริ์เวณน่�ถ้ำูกแร์งบ่บอ้ด้อย่างร์ุนแร์งจากการ์เคลื�อนที่่� 
ของเป็ลือกโลกไม่น้อยกว่า 3 คร์้�ง ที่ำาใหิ้ช้ื่�นหิินโค้งงอ 
ไป็มาหิลายรู์ป็แบบ และม่ร์อยเลื�อนต้ด้ผ่านหิลายที่ิศที่าง  
โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งแนวร์อยเลื�อนขนาด้ใหิญ่่คือ ร์อยเลื�อนแม่ป็งิ  
(Mae Ping Fault Zone) ที่ำาให้ิหินิมก่าร์แตกหิก้ค่อนข้างส่งู  
นอกจากน้�นยง้ม่ร์อยเลื�อนอื�นๆ เชื่่น ร์อยเลื�อนย้อน (Trust 
Fault) กลุ่มหิินน่�ม่โคร์งส่ร้์างแบบชื่้�นหิินคด้โค้งร์ูป็ป็ร์ะทีุ่น 
(Anticline) ช้ื่�นหิินคด้โค้งตลบที่บ้ (Overturned Fold) ชื่้�นหิิน 
คด้โค้งรู์ป็ป็ร์ะที่นุหิงาย (Syncline) และร์อยเลื�อนขนาด้กลาง  
และขนาด้เลก็ท่ี่�กร์ะจายอยูท้่ี่�วไป็ นอกจากน้�นยง้มร่์อยเลื�อน
ท่ี่�เกิด้ข่�นจากการ์ยกต้วของท่ี่�ร์าบสู่งโคร์าชื่ในบร์ิเวณพื�นท่ี่�
โคร์งการ์นำาร์อ่งเพื�อการ์ส่ำาร์วจโพร์งนำ�าใต้ดิ้นในพื�นที่่�หิินปู็น
ที่่�ติด้ก้บขอบที่่�ร์าบสู่งโคร์าชื่

ส่ำาหิร์้บพื�นท่ี่�ด้้านเหินือและด้้านใต้ย้งม่อิที่ธิพลของ
หิินอ้คน่ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งหิินภเูขาไฟิ และหิินแกร์โนได้โอไร์ต์ 
แที่ร์กด้้นเข้ามายง้กลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ี ที่ำาใหิ้โคร์งส่ร์้างกลุ่มหิิน 
ส่ร์ะบุรี์เป็ล่�ยนไป็ และซึ่บ้ซ้ึ่อนมากยิ�งข่�น ฉะน้�นพื�นท่ี่�โคร์งการ์น่� 
จ่งเป็็นพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่โคร์งส่ร้์างที่างธร์ณ่วิที่ยาที่่�ซึ่้บซ้ึ่อน เพร์าะ
อิที่ธิพลของร์อยเลื�อนและร์อยคด้โค้งท่ี่�ม่อยู่ท้ี่�วไป็ในพื�นที่่� 
นอกจากน้�นท่ี่�ส่ำาค้ญ่คอืโคร์งส่ร์า้งเฉพาะต้วของกลุ่มหิินส่ร์ะบุร์ี 
ท่ี่�ส่ว่นใหิญ่เ่ป็็นหิินปู็น ซึ่่�งหิินป็นูจะมคุ่ณส่มบ้ติของโคร์งส่ร์า้ง
ท่ี่�แตกต่างจากหิินชื่นิด้อื�นๆ คอื การ์เกดิ้โพร์งหิร์อ่ถ้ำำ�า (Cave 
และ Cavity) และที่างนำ�าใต้ด้ิน (Subterranean Stream  
หิร์่อ Conduit) การ์เกิด้หิลุมยุบ (Sink Hole หิร์อ่ Doline)  

ม่ที่างเปิ็ด้ หิร์่อป็ากถ้ำำ�าท่ี่�เร์ียกว่า Swallow Hole และ 
ที่างนำ�าออก (Outlet) นอกจากน่�หิินปู็นกลุ่มน่�ยง้ม่หิินที่ร์าย  
หิินดิ้นด้าน และหิินที่ร์ายแป็ง้แที่ร์กส่ล้บ และการ์แที่ร์กด้้นข่�นมา 
ของหิินอ้คน่ที่ำาใหิโ้คร์งส่ร์า้งเพิ�มความซึ่บ้ซึ่อ้นมากยิ�งข่�น

 • กำล่่มหิินรืาชบ่รืี

กลุ่มหิินร์าชื่บรุ์พีบวา่ม่การ์วางตว้ตอ่เนื�องอยูบ่นกลุ่มหิิน 
แก่งกร์ะจาน ป็ร์ากฏให้ิเห็ินต้�งแต่จง้หิว้ด้ร์าชื่บุร์ลีงมาจนถ้ำงึ 
จ้งหิว้ด้ยะลา ส่่วนมากเป็็นหิินปู็นแส่ด้งชื่้�น เนื�อแน่น ม้กม่
ก้อนหิินเชิื่ร์์ตแที่ร์กอยู่ด้้วย ในบางแหิ่งพบว่า เป็็นหิินป็ูน
โด้โลไมต์ หิินโด้โลไมต์ และหิินอ่อน ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ที่่�พบ 
บง่อายเุป็น็ยคุเพอร์์เมย่นตอนกลาง ส่ว่นหินิยคุเพอร์เ์มย่น
ตอนลา่งจะเป็็นหิินที่ร์ายและหิินดิ้นด้าน จากการ์ศกึษาของ
พล เชื่าวด์้ำาร์งค ์และคณะ ได้้แบ่งกลุ่มหิินร์าชื่บุร์แีบ่งออกเป็็น  
5 หิมวด้หิินจากล่างข่�นบนคือ หิมวด้หิิน Permian Clastic 
หิมวด้หิินทุ่ี่งนางลงิ หิมวด้หิินพ้บผา้ หิมวด้หิินพนมวง้ และ
หิมวด้หิินอุ้มลูก (Chaodumrong et al., 1998)

1)  หิมวดหิิน  Permian  Clastic หิมวด้หิินน่� 
ย้งไม่ม่การ์ต้�งชื่่�อ เป็็นหิินเนื�อป็ร์ะส่มของยุคเพอร์์เม่ยน  
พบในส่ว่นลา่งของลำาด้้บชื่้�นหิิน ป็ร์ะกอบด้ว้ยหิินที่ร์ายส่เ่ที่า 
เนื�อละเอ่ยด้ถึ้ำงเนื�อหิยาบป็านกลาง ในส่่วนบนเป็ล่�ยนไป็
เป็็นหิินโคลน ส่เ่ที่า และมช้่ื่�นป็นูแที่ร์ก มค่วามหินามากกวา่ 
50 เมตร์

2)  หิมวดหิินท่่งนางลิง  (Thung  Nang  Ling 
Formation) วางต้วอย่างต่อเนื�องข่�นมาจากหิมวด้หิิน 
Permian Clastic ป็ร์ะกอบด้้วยหิินปู็นส่่เที่าถ้ำึงเที่าอ่อน  
ชื่้�นป็านกลางถึ้ำงหินามาก ม่ซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พจ์ำาพวกไคร์นอยด้์ 
มาก ม่ความหินาป็ร์ะมาณ 80 เมตร์

3)  หิมวดหิินพบัผา้ (Phap Pha Formation) วางต้ว 
อย่างต่อเนื�องบนหิมวด้หิินทุ่ี่งนางลิง ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูน
ส่่เที่าด้ำา เป็็นชื่้�นบางถ้ำึงขนาด้ป็านกลาง (ป็กติม่ความหินา
นอ้ยกวา่ 20 เซึ่นติเมตร์) ส่ลบ้ก้บหิินด้นิด้าน และหิินโคลน
เนื�อปู็น ม่ความหินา 200 เมตร์ พบก้อนเชื่ิร์์ต (Chert 
Nodule) บ้าง
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4)  หิมวดหิินพนมวงั (Phanom Wang Formation) 
ป็ร์ะกอบด้้วยหิินปู็นเนื�อหิยาบ หิินปู็นเนื�อป็นโด้โลไมต์ และ 
หิินโด้โลไมต์ส่่เที่าอ่อน ช้ื่�นป็านกลางถึ้ำงหินา ป็กติแต่ละช้ื่�นหินา
มากกว่า 20 เซึ่นติเมตร์ ความหินาป็ร์ะมาณ 80 เมตร์ ม่ 
ก้อนเชิื่ร์์ตค่อนข้างมากและวางต้วขนานก้บแนวช้ื่�นหิิน โด้โลไมต์
เป็็นพวกทุี่ติยภูมิ เกิด้แที่นท่ี่�ในเนื�อหิินปู็น ส้่งเกตได้้ง่ายจาก
ล้กษณะผิวหิินท่ี่�เป็็นแบบหิน้งช้ื่าง (Elephant Skin Texture)

5)  หิมวดหิินอ้่มลกูำ (Um Luk Formation) ป็ร์ะกอบด้ว้ย 
หินิป็ูนเนื�อละเอย่ด้ แน่น ส่่เที่าอ่อน เที่าขาว เป็็นชื่้�นหินาถึ้ำง
หินามากหิร์่อเป็็นป็้�นม่ความหินามากกว่า 200 เมตร์

หิินป็ูนของกลุ่มหิินร์าชื่บุร์ีม่ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ จำาพวก 
ฟิิวซูึ่ลินิด้ ป็ะการ์ง้ ไคร์น์อยด์้ หิอยกาบคู ่อายยุุคเพอร์เ์มย่น 
ตอนกลาง (Murghabian) ถ้ำงึตอนป็ลาย โด้ยมส่่ภาพแวด้ลอ้ม
การ์ส่ะส่มต้วบร์ิเวณไหิล่ที่วีป็

 > หิินปููนยุคไทรแอสซิิก

หิินปู็นในยุคไที่ร์แอส่ซิึ่กพบว่าม่การ์แผ่กร์ะจายต้ว 
ในพื�นท่ี่�ภาคเหินือตลอด้จนภาคใต้ของป็ร์ะเที่ศไที่ย  
(ข้อมูลจากกร์มที่ร์้พยากร์ธร์ณ่, 2550) คิด้เป็็นพื�นที่่� 
ป็ร์ะมาณ 558 ตาร์างกิโลเมตร์ หิร์่อร้์อยละ 0.15  
(ร์ูป็ที่่� 1-1) โด้ยม่ร์ายละเอ่ยด้ด้ง้ต่อไป็น่�
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ในพื�นท่ี่�ภาคเหินือพบหิินปู็นในยุคไที่ร์แอส่ซิึ่ก ได้้แก่ 
หิมวด้หิินผาก้าน (Pha Kan Formation) และหิมวด้หิิน
ก้างป็ลา (Kang Pla Formation)

1)  หิมวดหิินผากำา้น ส่ว่นใหิญ่เ่ป็็นหิินป็นู แต่บางบริ์เวณ 
ในตอนกลางของลำาด้้บชื่้�นหิินเป็็นหิินที่ร์าย และหิินโคลน  
ม่ความหินาต้�งแต่ 400 - 640 เมตร์ จากอายุของ
ซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์ท่ี่�พบในหิลายบร์เิวณร์ะบวุา่หิมวด้หิินผาก้าน 
ม่อายุในชื่่วงไที่ร์แอส่ซึ่ิกตอนต้น (Early Triassic) ถ้ำึง  
ช่ื่วงล่างของไที่ร์แอส่ซิึ่กตอนกลาง (Late Anisian) และเกดิ้
ส่ะส่มต้วในนำ�าที่ะเลตื�น

2)  หิมวดหิินกำ้างปูลา ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูนส่่เที่า 
เที่าด้ำา เป็็นชื่้�นต้�งแต่ขนาด้บางถ้ำึงชื่้�นมวลหินาหิร์่อเป็็นป้็�น 
(Massive) เนื�อของหิินปู็น ม่ต้�งแต่ชื่นิด้เป็็นเนื�อละเอ่ยด้ 
(Lime-Mudstone) จนถ้ำึงเนื�อหิยาบ (Grainstone) โด้ยม่ 
ตะกอนเคมต่่างถิ้ำ�น (Allochems) เป็็นพวก Ooids, Oncoids, 
Skeletals และ Peloids แต่พวก Oncoids และ Dasyclads 
จะไมเ่ด่้นและพบน้อยกวา่ในหิมวด้หิินผากา้น ในบางบร์เิวณ
ส่่วนล่างของหิมวด้หิินม่หิินที่ร์ายและหิินโคลนชื่้�นบางๆ 
แที่ร์กส่ล้บ มค่วามหินาเป็ล่�ยนไป็ตามส่ถ้ำานท่ี่� ต้�งแต่น้อยกวา่  
100 เมตร์ ไป็จนถ้ำงึ 500 เมตร์ หิมวด้หิินก้างป็ลาส่ะส่มต้ว 
ในที่ะเลนำ�าตื�น มอ่ายอุยูใ่นชื่ว่ง Middle Carnian ถ้ำงึ Lower  
Norian พบซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พห์ิอยกาบคู่ ชื่่�อ Halobia comata  
แบร์คิโอพอด้ ชื่่�อ Spiriferina sp. และโคโนด้อนต์ ชื่่�อ 
Epigondolella abneptis

ในพื�นที่่�ภาคใต้ หิินป็ูนในยุคน่�คือ หิมวด้หิินชื่้ยบุร์ี 
(Chaiburi Formation) ส่ำาหิร์้บหิมวด้หิินน่�ต้�งชื่่�อตาม
ภูเขาหิินป็ูนที่่�ใหิญ่่ที่่�สุ่ด้ในบร์ิเวณอำาเภอเมือง จ้งหิว้ด้
พ้ที่ลุง ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูน หิินป็ูนเนื�อป็นโด้โลไมต์ 
และหิินโด้โลไมต์ ส่่เที่าอ่อนถ้ำึงเที่าเข้ม วางต้วในแนว
เหินือ-ใต้ ชื่้�นหิินส่่วนใหิญ่่เอ่ยงเที่เป็็นมุมป็ร์ะมาณ 40 
องศาไป็ที่างที่ิศตะว้นออก ล้กษณะการ์เร์ียงต้วของชื่้�นหิิน
เป็็นชื่้�นด้่ เป็็นชื่้�นบางถ้ำึงชื่้�นหินามาก ความหินาที่้�งหิมด้
ป็ร์ะมาณ 400 - 500 เมตร์ ชื่่วงตอนล่างของหิมวด้หิิน 
จะเป็็นหิินโด้โลไมต์ ตอนกลางม่ล้กษณะเป็็นชื่้�นหิินป็ูน
ชื่้ด้เจน และบางบร์ิเวณม่หิินเชื่ิร์์ตก้อนกลม หิร์่อหิินเชื่ิร์์ต
ชื่้�นบางๆ แที่ร์กอยู่ ชื่่วงตอนบนเป็็นหิินป็ูนล้กษณะเป็็น
ชื่้�นหินาถ้ำึงหินามาก จากล้กษณะที่างกายภาพภายนอก
ของหิินด้้งกล่าว ป็ร์ะกอบก้บล้กษณะภายในที่ำาใหิ้ส่ามาร์ถ้ำ
แบ่งหิมู่หิินได้้เป็็น 3 หิมู่หิิน คือ 1) หิมู่หิินโด้โลไมต์
ภูเขาที่อง (Phukhaothong Dolomite Member) 
ป็ร์ะกอบด้้วยหิินโด้โลไมต์ (Dolomite) และหิินป็ูนเนื�อป็น
โด้โลไมต์ (Dolomitic Limestone) 2) หิมู่หิินป็ูนเจียก  
(Chiak Limestone Member) ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูน 
ส่่เที่าเข้มถ้ำึงส่่เที่าอ่อนเป็็นชื่้�นบางถ้ำึงชื่้�นหินาแที่ร์กส่ล้บก้น 
โด้ยม่ชื่้�นหิินเชื่ิร์์ตและหิินเชื่ิร์์ตก้อนกลมแที่ร์กอยู่ในบาง
บร์ิเวณ ที่่�แหิล่งชื่้�นหิินแบบฉบ้บม่ความหินาที่้�งส่ิ�นป็ร์ะมาณ 
300 เมตร์ และ 3) หิมู่หิินป็ูนพนมว้งก์ (Phanomwang 
Limestone Member) ป็ร์ะกอบด้้วยหิินป็ูนส่่เที่าอ่อน
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ถ้ำึงเที่าเข้ม เป็็นชื่้�นหินาถ้ำึงหินามาก ที่่�แหิล่งชื่้�นหิินแบบ
ฉบ้บม่ความหินาป็ร์ะมาณ 100 เมตร์ หิมวด้หิินชื่้ยบุร์ี
พบซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์โคโนด้อนต์ ได้้แก่ Neospathodus 
kummeli Sweet, N. cristagalli (Huckriede), N. dieneri 
Sweet, N. waageni Sweet ซึ่่�ง ด้ร์.อ้ป็ส่ร์ ส่อาด้สุ่ด้ 
(Ampornmaha, 1995, 1996; Sardsud, 1997) ร์ะบุว่า 
มอ่ายไุที่ร์แอส่ซึ่กิตอนตน้ [ส่มย้ด่้เอเนเรี์ยน (Dienerian) และ
ส่มิธเที่่ยน (Smithian)] แต่จากการ์ศึกษาฟิอแร์มมินิเฟิอร์์  
Ampornmaha (1996) และ Ueno et al. (1996)  
กล่าวว่าพบ Pseudofusulina padangensis (Lange), 
Nankinella sp., Climacammina sp. และป็ะการ์้ง 
เชื่่น Paraipciphyllum thailandicum Fontaine และ 
Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) yanagidai 
Sugiyama ท่ี่�ส่ามาร์ถ้ำบ่งถึ้ำงอายชุ่ื่วงป็ลายของยคุเพอร์เ์ม่ยน 
ตอนกลาง (Late Middle Permain) ซึ่่�งหิมวด้หิินน่�ย้งต้อง
ม่การ์ศึกษาเร์่�องอายุอ่กต่อไป็ในอนาคต

 > หิินปููนยุคจูแรสซิิก

  หิินปู็นยุคจูแร์ส่ซิึ่กพบว่าม่การ์แผ่กร์ะจายต้ว
บร์ิเวณภาคเหินือ ภาคกลาง ภาคตะว้นตก และภาคใต้ของ
ป็ร์ะเที่ศไที่ย ล้กษณะธร์ณ่ส่้ณฐานวิที่ยาของหิินปู็นในยุคน่� 
พบวา่ เป็็นแนวเที่อืกเขาแคบๆ ม่ร์ะด้้บความสู่งจากร์ะด้บ้ที่ะเล
ไมม่าก มพื่�นที่่�ท่ี่�ป็ร์ะมาณ 4,553 ตาร์างกิโลเมตร์ คดิ้เป็็น 
พื�นที่่�ป็ร์ะมาณร์้อยละ 0.88 ของพื�นที่่�ป็ร์ะเที่ศไที่ย
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พบชื่้�นหิินปู็นท่ี่�ม่ล้กษณะเป็็นเลนส่ ์หิร์อ่เป็็นชื่้�นแที่ร์กส่ล้บ
ก้บหิินด้ินด้าน หิินที่ร์าย และหิินกร์วด้มน โด้ยมค่วามหินา 
ท่ี่�แตกตา่งก้นออกไป็ (กร์มที่ร์พ้ยากร์ธร์ณ่, 2550) หินว่ยหิิน 
ที่่�พบป็ร์ะกอบด้้วย

1)  หิมวดหิินไม้ฮ่ง (Mai Hung Formation) จด้้อยูใ่น 
กลุ่มหิินห้ิวยโป็่ง (Huai Pong Group) เป็็นชื่้�นหิินป็ูนป็น
ที่ร์ายส่่เที่าส่ล้บก้บหิินที่ร์ายแป็้งชื่้�นบางๆ ม่ความหินา 50 
เมตร์ วางต้วไม่ต่อเนื�องกบ้หิินท่ี่�เกดิ้ในที่ะเลยุคไที่ร์แอส่ซึ่กิ  
และวางต้วอยู่ล่างชื่้�นตะกอนควอเที่อร์์นารี์ โด้ยม่พื�นท่ี่� 

แบบฉบ้บอยูท่่ี่�บร์เิวณบา้นป็า่ลาน บา้นไม้ฮงุ และด้อยกองมู 
ซ่ึ่�งอยูใ่กลบ้า้นห้ิวยโป็ง่ อำาเภอเมือง จ้งหิวด้้แมฮ่่องส่อน

2)  กำล่ม่หินิหิวัฝาย (Huai Fai Group) พื�นที่่�แบบฉบบ้ 
พบตามเส่้นที่างบ้านหิ้วฝั่ายถ้ำึงบ้านขุนหิ้วย ผ่านคลองส่่งนำ�า 
หิ้วยแม่ส่อด้ ด้อยหิยด้ และบ้านพะเด้๊ะ ซึ่่�งอยู่หิ่างจาก
อำาเภอแม่ส่อด้ จ้งหิว้ด้ตาก ไป็ที่างที่ิศตะว้นออกป็ร์ะมาณ 
10 กิโลเมตร์ ด้ร์.อ้ศน่ ม่สุ่ข และคณะ (Meesook and 
Grant-Mackie, 1996) ได้้จ้ด้แบ่งชื่้�นหิินยุคจูแร์ส่ซึ่ิก 
บร์ิเวณน่�ออกเป็็นหิน่วยหิินใหิม่ คือ กลุ่มหิินหิ้วฝั่าย 
(Hua Fai Group) วางต้วไม่ต่อเนื�องก้บหิินที่่�เกิด้ในที่ะเล 
ยุคไที่ร์แอส่ซึ่ิก แต่ความส่้มพ้นธ์ช้ื่�นบนสุ่ด้ย้งไม่ม่หิล้กฐาน
แนน่อน เนื�องจากถู้ำกป็ดิ้ก้�นด้้วยร์อยเลื�อนของแอง่เที่อร์เ์ชื่ยีร์ี 
แม่ส่อด้ กลุ่มหิินน่�ป็ร์ะกอบด้้วย 3 หิมวด้หิิน (จากอายุแก่
ไป็อ่อน) ได้้แก่

หิมวดหิินข่นหิ้วย (Khun Huai Formation) เป็็นชื่้�น 
หิินป็นู หิินมาร์ล์ ส่เ่ที่าส่ล้บก้บหิินด้นิด้านส่เ่ที่าด้ำา มค่วามหินา  
140 เมตร์

หิมวดหิินดอยหิยด (Doi Yot Formation) เป็็นชื่้�น 
หิินปู็นส่่เที่าส่ล้บก้บหิินดิ้นด้านส่่เที่าด้ำา ม่ความหินา  
370 เมตร์

หิมวดหิินพะเดะ๊ (Pha De Formation) เป็็นชื่้�นหิินปู็น 
หิินมาร์์ลส่ล้บหิินดิ้นด้าน ส่่เที่าด้ำาชื่้�นบางๆ ม่ความหินา
ป็ร์ะมาณ 390 เมตร์

กลุ่มหิินห้ิวฝั่ายม่ความหินาร์วมก้นป็ร์ะมาณ 900 เมตร์ 
กลุ่มหิินน่�แผ่กร์ะจายในพื�นท่ี่�บ้านขนุหิว้ย บา้นพะเด๊้ะ ด้อยหิยด้ 
บ้านห้ิวยหิินฝั่น และเหิมอืงแร่์ส่ง้กะส่่ผาแด้ง อำาเภอแมส่่อด้ 
จง้หิวด้้ตาก จากหิล้กฐานที่างซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พแ์อมโมนอยด์้
ส่กุล Dactylioceras, Onychoceras, Pseudolioceras, 
Leioceras, Graphoceras, Eutmetoceras, และ 
Docidoceras และหิอยกาบคู่ส่กุล Bositra กลุ่มหิินห้ิวฝั่าย
ม่อายอุยูใ่นช่ื่วงป็ลายยคุจแูร์ส่ซึ่กิตอนตน้ถึ้ำงต้นยุคจแูร์ส่ซึ่กิ
ตอนกลาง หิร์่อต้�งแต่ที่อร์์เซึ่ียน (Toarcian) ถ้ำึงบาโจเซึ่ียน 
ตอนต้น (Early Bajocian) จากหิล้กฐานชื่นดิ้ของหิิน การ์ลำาด้้บ 
ชื่้�นหิินและซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ท่ี่�กล่าวมาแล้วแส่ด้งให้ิเห็ินว่า  
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หิินยคุจแูร์ส่ซึ่กิบร์เิวณน่�เกดิ้จากการ์ตกตะกอนในนำ�าที่ะเลตื�น 
และใกล้ชื่ายฝั่่�ง (Neritic Zone)

3)  หิมวดหิินคลองมน่ (Khlong Min Formation) เป็็น 
หิินปู็นยุคจูแร์ส่ซึ่กิของภาคใต้ป็ร์ะเที่ศไที่ย จ้ด้เป็็นหิมวด้หิิน 
ในกลุ่มหิินทุ่ี่งใหิญ่่ หิินส่่วนใหิญ่่ป็ร์ะกอบด้้วยหิินมาร์์ล  
หิินโคลน และหิินป็นูเนื�อโคลน แที่ร์กส่ล้บด้้วยหิินที่ร์ายแป็ง้
และหิินที่ร์ายในบางลำาด้บ้ชื่้�นหิิน ชื่้�นหิินท่ี่�เกิด้จากการ์ส่ะส่มต้ว 
ในนำ�ากร์่อยหิลายบริ์เวณในพื�นที่่�ภาคใต้ เชื่่น บริ์เวณบ้าน 
คลองลำานาวน่�ม่ความหินาป็ร์ะมาณ 25 เมตร์ และได้้ 

ตกตะกอนต่อเนื�องข่�นไป็จนเป็็นการ์ส่ะส่มต้วในที่ะเลส่าบ 
นำ�าจ่ด้ พบซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์ม่กร์ะดู้กส่้นหิล้งหิลายชื่นิด้  
ซึ่ากด้ึกด้ำาบร์ร์พ์หิอยกาบคู ่ และออส่ตร์าคอด้ที่่�ม่ท้ี่�งชื่นิด้ที่่� 
อาศย้อยูใ่นนำ�าที่ะเลและนำ�ากร์อ่ย ช้ื่�นหิินท่ี่�พบบริ์เวณน่�มอ่ายุ 
จูแร์ส่ซึ่ิกตอนกลาง

หิล้กฐานการ์ส่ะส่มต้วของหิินยคุจแูร์ส่ซึ่กิในนำ�าที่ะเลและ
นำ�ากร์อ่ยของพื�นท่ี่�บา้นคลองลำานาวน่�ส่ร์ปุ็ได้้จากร์ายละเอ่ยด้ 
การ์ศกึษาซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พก์ลุ่มหิอยนางร์ม หิอยกาบคู่นำ�ากร์อ่ย  
หิอยกาบเด้่�ยว เศษกิ�งไม้-ใบไม้ และออส่ตร์าคอด้

	 สภาพแวิดล้อมีการเกิดในหิินปููนในปูระเทศไทย

พล เชื่าว์ด้ำาร์งค์ (ติด้ต่อส่่วนต้ว) ได้้ส่รุ์ป็ส่ภาพแวด้ล้อมการ์เกิด้ในหิินปู็นในป็ร์ะเที่ศไที่ยที่่�ส่ำาค้ญ่ตามยุคต่างๆ  
ด้้งร์ายละเอ่ยด้ตามตาร์างที่่� 1-2

ตารูางท่ี่� 1-2 สร่ปูการเกิดของหิินปูนูในปูระเทศไทย

ยุคหิินปููน เกิดสะสมีตัวิแบบ เอกสารอ้างอิง

หินปูนของกลุ่มหินทุ่งสง  
ยุคออร์โดวิเชียน Ramp Platform Wongwanich, 1990

หินปูนของกลุ่มหินราชบุรี  
ยุคเพอร์เมียน Epeiric Platform พล เชาว์ดำารงค์และคณะ, 2547

หินปูนของกลุ่มหินสระบุรี  
ยุคเพอร์เมียน Shelf and Fore Slope Thambunya et al., inprep.

หินปูนของกลุ่มหินลำาปาง  
ยุคไทรแอสซิก Ramp Platform Chaodumrong, 1992

หินปูนหมวดหินคลองมีน  
ยุคจูแรสซิก Lagoon Meesook, 2012
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	 บทสรุปู

หิินปู็นในป็ร์ะเที่ศไที่ยมก่าร์กร์ะจายต้วอยูเ่กอืบท้ี่�วป็ร์ะเที่ศ  
ธร์ณ่ส่้ณฐานวิที่ยาของหิินปู็นในป็ร์ะเที่ศไที่ยม่ล้กษณะ
เป็็นแนวเทืี่อกเขาสู่ง แส่ด้งล้กษณะภูมิป็ร์ะเที่ศแบบคาส่ต์  
มก่าร์วางต้วส่ว่นใหิญ่อ่ยูใ่นแนวเหินือ-ใต้ โด้ยมร่์ะด้้บความส่งู 
จากร์ะด้้บนำ�าที่ะเลที่่�แตกต่างกน้ 

หิินป็นูในป็ร์ะเที่ศไที่ยแบง่ตามยคุของการ์เกดิ้ได้้หิลายยคุ 
เชื่น่ หิินป็นูยคุออร์โ์ด้วเิชื่ยีน หิินป็นูยคุเพอร์เ์มย่น หิินป็นูยคุ
ไที่ร์แอส่ซิึ่ก และหิินปู็นยคุจูแร์ส่ซิึ่ก หิินแต่ละยคุมส่่มบ้ติด้า้น
ฟิสิ่ิกส่์ เคม ่ตลอด้จนโคร์งส่ร์้างแตกต่างก้นไป็ ล้กษณะเด้่น
ของหิินปู็น คือ ละลายนำ�าได้้ที่ำาให้ิเกิด้ธร์ณ่ส่้ณฐานวิที่ยาท่ี่�
เรี์ยกว่า คาส่ต์หิินปู็น โด้ยป่็จจย้ท่ี่�ควบคุมการ์เกดิ้คาส่ต์หิินปู็น 
คือ ส่ภาพธร์ณ่วิที่ยา ธร์ณ่วิที่ยาโคร์งส่ร์้าง อุที่กศาส่ตร์์ และ
ส่ภาพภูมิอากาศ 

ในป็ร์ะเที่ศไที่ยพบว่า คาส่ต์หิินปู็นม่ล้กษณะได้้หิลาย
ร์ูป็แบบ และพบได้้ในหิินป็ูนเกือบทุี่กยุค จากส่ภาพความ
ส่วยงามและเป็็นเอกล้กษณ์ คาส่ต์หิินปู็นจ่งเป็็นนว้ตกร์ร์ม
จากธร์ร์มชื่าติท่ี่�ส่ามาร์ถ้ำพ้ฒนาเป็็นแหิล่งท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ม่
ศ้กยภาพสู่ง ท้ี่�งย้งเป็็นแหิล่งนำ�าในการ์อุป็โภคบร์ิโภคให้ิก้บ
ชุื่มชื่น ตลอด้จนเป็็นแหิล่งนำ�าส่ำาหิร์บ้เกษตร์กร์ร์ม น้บว่าคาส่ต์ 
หิินปู็นเป็็นแหิล่งที่ร์้พยากร์ธร์ร์มชื่าติที่่�ส่ามาร์ถ้ำที่ำาร์ายได้้ใหิ้
ป็ร์ะเที่ศชื่าติได้้อย่างมหิาศาล

เอกสารอ้างอิง

กร์มที่ร์พ้ยากร์ธร์ณ่, 2550, ธร์ณ่วทิี่ยาป็ร์ะเที่ศไที่ย (พมิพค์ร้์�งท่ี่� 2  
ฉบ้บป็ร์้บป็ร์ุง) (Geology of Thailand (2nd ed.):  
กร์มที่ร์้พยากร์ธร์ณ่, 628 หิน้า.

พล เชื่าว์ด้ำาร์ง (ติด้ต่อส่ว่นต้ว), เอกส่าร์งานวจิย้กลุ่มหิินส่ร์ะบุร์.ี

พล เชื่าว์ด้ำาร์งค์, ส่้นต์ อ้ศวพ้ชื่ร์ะ และสุ่ธี จงอ้จฉร์ิยกุล, 2547, 
การ์วจิย้เป็รี์ยบเที่ย่บลำาด้บ้ชื่้�นหิินและซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พ์ใน
ยคุเพอร์เ์มย่นของบร์เิวณด้้านตะวน้ตกของยูนนานก้บด้้าน
ตะวน้ตกของป็ร์ะเที่ศไที่ย: ร์ายงานการ์วจิย้ฉบ้บส่มบรู์ณ ์
เส่นอต่อส่ำาน้กงานคณะกร์ร์มการ์วจิย้แหิง่ชื่าติ, 2535.

ส่ำาน้กคุ้มคร์องซึ่ากดึ้กด้ำาบร์ร์พ์, 2555, ลำาด้้บชื่้�นหิินและกลุ่ม 
ซึ่ากด้กึด้ำาบร์ร์พน์ำ�ากร์อ่ยยุคจแูร์ส่ซึ่กิของหิมวด้หิินคลองมน่  
บร์ิเวณพื�นท่ี่�คลองลำานาว อำาเภอบางข้น จ้งหิว้ด้
นคร์ศร์ีธร์ร์มร์าชื่ ภาคใต้ของป็ร์ะเที่ศไที่ย, Technical 
Report No. BEP 1/2013 ของกร์มที่ร์้พยากร์ธร์ณ ่โด้ย
นายอ้ศน่ ม่สุ่ข, กร์มที่ร์้พยากร์ธร์ณ่, 77 หิน้า.

Bunopas, S., 1981, Paleogeographic history of western 
Thailand and adjacent parts of Southeast Asia – A 
plate tectonics interpretation: Victoria University 
of Willington, unpublished Ph.D. thesis, 810 p.; 
reprinted 1982 as Geological Survey Paper no.5, 
Geological Survey Division, Department of Mineral 
Resources, Thailand.

Warintra Thepju, Narisara Yamansabedean, and Prachya 
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



ถ้ำ�ในหินปูน
ดร.ปริญญา พุุทธาภิิบาล

 การเกิดถ้ำำ�าในหิินปููน

ถ้ำำ��อ�จพบได้้ในหิินหิล�ยชนดิ้ แต่่ส่ว่นใหิญ่พ่บในหิินปููน  
ซึ่่�งเปู็นหิินต่ะกอนเคมีีและต่ะกอนชีวภ�พทีี่�เกิด้จ�กก�ร
ส่ะส่มีตั่วของเปูลอืกแพลงกต์่อนขน�ด้เล็ก เปูลือกหิอย ปูะก�รงั  
ส่�หิร่�ย และอื�นๆ ในที่ะเลบริเวณไหิล่ที่วีปู (Continental  
Shelf) และส่่วนทีี่�เปู็นล�นปููนค�ร์บอเนต่ (Carbonate 
Platform) และบริเวณอะที่อลล์ (Atoll) หิินปููนทัี่�งหิมีด้ 
หิรือเกือบทัี่�งหิมีด้จ่งเคยอยู่ใต่้ที่ะเลบริเวณที่ี�มีีนำ��ใส่ ส่งบ  
ในเขต่อบอ่่น หิรือในนำ��ที่ะเลตื่�นที่ี�มีคีว�มีลกึระหิว่�ง 100 -  
200 เมีต่ร แต่่ส่ว่นใหิญ่่ลกึ < 100 เมีต่รจ�กผิิวนำ�� หิินปููน
ปูระกอบด้้วยแร่ค�ร์บอเนต่หิลักๆ ส่องชนิด้ในสั่ด้ส่่วนที่ี�
แต่กต่่�งกัน คือแคลไซึ่ต่์ (Calcite: CaCO

3
) และโด้โลไมีต่์ 

[Dolomite: CaMg (CO
3
)
2
] องค์ปูระกอบที่�งเคมีีทีี่�ต่่�งกัน 

ที่ำ�ให้ิเกิด้โครงส่ร้�งผิลึกทีี่�ไมี่เหิมืีอนกัน เป็ูนผิลให้ิหิินปููน
กล่ม่ีแรกมีลัีกษณะผิิวกรอ่นเปูน็หิล่มีบ่อ ส่ว่นหิินปููนกล่่มีหิลัง 
มีีลักษณะผิิวกร่อนคล้�ยหินังช้�ง แม้ีแร่ทัี่�งส่องชนิด้จะถ้ำูก
ละล�ยหิรือที่ำ�ปูฏิิกิริย�กับกรด้ได้้ แต่่แร่กล่่มีแรกจะเกิด้
ปูฏิิกิริย�ร่นแรงมี�กกว่�อย่�งชัด้เจน นำ��ฝนและนำ��ผิิวด้ิน
ละล�ยก�๊ซึ่ต่่�งๆ โด้ยเฉพ�ะก๊�ซึ่ค�รบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ (CO

2
)  

ในบรรย�ก�ศ กล�ยเปูน็ส่�รละล�ยกรด้ค�รบ์อนกิ (H
2
CO

3
) 

ที่ี�กัด้กร่อนเนื�อหิินปููน และเมีื�อนำ��ผิิวดิ้นละล�ยก๊�ซึ่
ค�รบ์อนได้ออกไซึ่ด้จ์�กชั�นดิ้นและหิินผ่ิ ที่ำ�ให้ิคว�มีเป็ูนกรด้ 
ของนำ��เพิ�มีมี�กข่�น ผินวกกับแรงทีี่�เกิด้จ�กก�รไหิลของนำ�� 
ที่ำ�ให้ิเกิด้ก�รขย�ยชอ่งว�่งในหิินปููนกล�ยเป็ูนโพรงถ้ำำ��มี�กข่�น  
ลักษณะรอยแต่ก โครงส่ร�้ง และองคป์ูระกอบของชั�นหิินปููน 
จ่งเป็ูนตั่วกำ�หินด้รูปูร่�ง ขน�ด้ และแนวก�รว�งต่ัวของ
โพรงถ้ำำ�� ซึ่่�งหิมี�ยถึ้ำงที่ิศที่�งก�รไหิลของธ�รนำ��ใต่้ดิ้นด้้วย  
ลักษณะธรรมีช�ต่ขิองระด้บัชั�นนำ��ใต่ดิ้้นหิรอืนำ��บ�ด้�ล (Water 
Table) สู่ง - ต่ำ��ต่�มีส่ภ�พภมูีปิูระเที่ศ ในบริเวณเนินเข�หิรอื 

พื�นทีี่�ล�ด้ชัน ชั�นนำ��บ�ด้�ลจะเอียงล�ด้ข่�นไปูต่�มีระด้ับ 
ที่ี�ล�ด้ชนันั�น นำ��บ�ด้�ลไหิลลงต่�มีที่ศิที่�งที่ี�ล�ด้ชนั จ�กชั�น 
นำ��บ�ด้�ลที่ี�ระดั้บสู่งกว่�ไปูสู่่ระด้ับทีี่�ต่ำ��กว่�ด้้วยอัต่ร�ที่ี�
ช้�ถ้ำึงช้�มี�ก ทัี่�งนี� ข่�นอยู่กับคว�มีล�ด้ชันของระด้ับชั�น 
นำ��บ�ด้�ล ธรรมีช�ติ่ของคว�มีพร่น และขน�ด้ของช่องว่�ง
ในหิิน ระด้ับคว�มีแต่กต่่�งของชั�นนำ��บ�ด้�ล และส่มีบัติ่
ที่�งก�ยภ�พอื�นๆ ของนำ��

โด้ยธรรมีช�ติ่ ชั�นนำ��บ�ด้�ลข้�งต่้นจะสู่งข่�นในฤดู้ฝน 
เพร�ะมีนีำ��ฝนและนำ��ผิิวดิ้นไหิลเข�้ไปูเต่มิี และจะลด้ต่ำ��ลงมี�ก 
ในฤด้แูล้ง ขอบเขต่ก�รกำ�เนิด้ระบบถ้ำำ�� และแนวหิลักๆ ของถ้ำำ�� 
จ่งถู้ำกกำ�หินด้ด้้วยระด้ับก�รข่�นลงของชั�นนำ��บ�ด้�ล ชนิด้
ของหิินปููน โครงส่ร้�งก�รว�งต่ัวของชั�นหิิน และรอยแต่ก
ในชั�นหิินปููน ส่ิ�งเหิล่�นี�เปู็นตั่วกำ�หินด้ลักษณะ และขน�ด้
ของถ้ำำ��ในเบื�องต่้น ส่่วนก�รที่ี�พื�นถ้ำำ��และคร�บปููนที่ี�ผินัง
เพด้�นถ้ำำ��ทีี่�มัีกพบเปู็นแนวระดั้บเส่มีอๆ ไมี่ว่�ชั�นหิินหิรือ
โครงส่ร้�งของถ้ำำ��จะว�งต่ัวเอียงเที่อย่�งไร เพร�ะส่่ด้ท้ี่�ย 
นำ��ย่อมีกัด้กร่อนพื�นถ้ำำ��ให้ิอยู่ในแนวระดั้บเส่มีอ ส่่วนก�รทีี่�
ถ้ำำ��ปูร�กฏิใหิ้เหิ็นในระดั้บคว�มีสู่งที่ี�ระด้ับต่่�งกันบนภูเข�
ลูกเด้ียวกันนั�น ถ้ำือเป็ูนหิลักฐ�นส่ำ�คัญ่ทีี่�ส่ะที่้อนถึ้ำงก�ร
เปูลี�ยนแปูลงของระดั้บชั�นนำ��บ�ด้�ลต่�มีส่ภ�พแวด้ล้อมี 
ของย่คต่่�งๆ ในอด้ีต่ก�ล นำ��ที่ี�กล่�วมี�ไม่ีได้้ที่ำ�ล�ยล้�ง 
เพยีงอย่�งเด้ยีวในระบบถ้ำำ�� แต่่ยงัมีกี�รส่ะส่มีตั่ว โด้ยส่�รละล�ย 
ปููนอิ�มีตั่วต่�มีเพด้�น ผินงั และพื�นถ้ำำ�� จะต่กผิลึกจบัตั่วกนัเปูน็  
หิินย้อย (Stalactite) หิินงอก (Stalagmite) แท่ี่งเส่�หิิน 
(Column) ที่ร�เวอร์ที่ีน (Travertine) และคร�บหิินปููน  
(Tufa) ซึ่่�งส่ิ�งที่ี�ได้้จ�กก�รส่ะส่มีต่ัวเหิล่�นี�เปู็นทีี่�รู้จักกันด้ ี
ในชื�อ ปูระติ่มี�กรรมีถ้ำำ��
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	 ถ้ำำ�าหิินปููน 
ในปูระเทศไทย

หิินปููนในปูระเที่ศไที่ย 
มีีหิล�กหิล�ยอ�ย ่ต่ั�งแต่่ย่ค 
ออร์โด้วิเชียน หิรือปูระมี�ณ 
488 - 444 ล้�นปูีที่ี�แล้ว
มี�จนถึ้ำงย่คจูแรส่ซิึ่ก หิรือ
ปูระมี�ณ 199.6 - 145  
ล้�นปูีทีี่�แล้ว หิินปููนแต่่ละ 
ช่วงอ�ย่มีีคว�มีเหิมีือน  
และคว�มีแต่กต่่�งมี�กบ้�ง
น้อยบ้�ง แต่่ส่่วนใหิญ่่จะมีี
เอกลกัษณ์เฉพ�ะต่วั และมีกั 
พบซึ่�กด้ึกด้ำ�บรรพ์มีหิภ�ค 
และจ่ลภ�คของย่คต่่�งๆ  
ในชั�นหิินนั�นด้้วย ถ้ำำ��ทีี่�พบ 
ในหิินปููนต่่�งย่คจ่งมีีคว�มี 
โด้ด้เด้่นต่่�งๆ กัน ซึ่่�งจะได้้ 
กล่�วถ้ำงึถ้ำำ��ในหิินปููนยค่ต่่�งๆ  
พรอ้มียกตั่วอย�่งแต่่พอเป็ูน
ส่งัเขปูต่่อไปู ก�รกระจ�ยตั่ว
ของหิน่วยหิินปููนย่คต่่�งๆ  
ข้�งต้่นและตั่วอย่�งถ้ำำ��บ�งส่่วน 
ทีี่�พบในหิินปููนย่คนั�นๆ ได้้แส่ด้ง 
ไว้ในรูปูที่ี� 1

<<
รููปท่ี่� ๑ หน่่วยหิน่คาร์์บอเน่ต 
แ ล ะ ถ้ำำ�า ท่ี่� ม่ี ช่ื่� อ เ สี่ ย ง ใ น่
ปร์ะเที่ศไที่ย [ขอบเขตของ
หิน่คาร์์บอเน่ต ดััดัแปลงจาก 
กร์มีที่รั์พยากร์ธร์ณ่ี 2547; 
Chonglakmani (2011); 
Fontaine & Suteethorn 
(1988); Fontaine et al 
(1993); Fontaine et al 
(2000); Hagen & Kemper  
(1976); Kemper et al. 
(1976) ;  Meesook & 
Saengsrichan (2011); 
Ueno & Charoentitirat 
(2011);]
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 > ถ้ำำ�าในหิินปููนยุคออร์โดวิิเชีียน	(๔๘๘	-	๔๔๔	ล้านปู)ี

ลกัษณะเด้น่ของหิินปููนยค่ออรโ์ด้วเิชยีน  
(Ordovician) คอื เปูน็หิินปููนส่เีที่�ถ้ำงึเที่�เขม้ี  
ชั�นบ�งถ้ำึงหิน�ปู�นกล�ง มีีชั�นเนื�อด้ิน 
(Argillaceous) ส่เีที่�ด้ำ�แที่รกส่ลับและบ�งแห่ิง 
ก็มีีหิินปููนโด้โลไมีต่์ปูนอยู่บ้�งซึ่่�งชั�นดิ้น 
ทีี่�แที่รกส่ลับหิินปููนเหิล่�นี�กล�ยเปู็นจ่ด้ 
เปูร�ะบ�งที่ี�ที่ำ�ใหิ้หิินแยกจ�กกันได้้ง่�ยเมีื�อ
แต่กหิัก ถ้ำำ��ในหิินปููนกล่่มีนี� บ�งครั�งอ�จพบ
ว่�มีีเศษก้อนหิินใหิญ่่น้อยเรียงอยู่บนพื�นถ้ำำ��
ค่อนข้�งมี�กกว่�ปูกต่ิ หิินปููนย่คนี�อ�จรวมี
หิินปููนยค่ไซึ่ลเูรยีน-ด้โีวเนียนที่ี�อ�ยอ่่อนกว�่
ในบ�งพื�นที่ี�ด้้วย

ตั่วอย่�งถ้ำำ��ในหิินปููนย่คออร์โด้วิเชียน  
เชน่ ถ้ำำ��ธ�รลอด้น้อย อำ�เภอศรีส่วสั่ดิ้� (รูปูที่ี� 2 ก.) 
และถ้ำำ��วัด้ข่นไกร อำ�เภอเมืีองก�ญ่จนบ่ร ี 
จังหิวัด้ก�ญ่จนบ่รี ถ้ำำ��หิงส่์ อำ�เภอนบพิต่ำ�  
และถ้ำำ��เข�วังที่อง อำ�เภอขนอมี จังหิวัด้ 
นครศรธีรรมีร�ช และถ้ำำ��เล ส่เต่โกด้อน อำ�เภอ 
ท่่ี่งหิว้� (รูปูทีี่� 2 ข.) ถ้ำำ��ภูผิ�เพชร และถ้ำำ�� 
เข�จำ�ปู� อำ�เภอละงู จังหิวัด้ส่ตู่ล
<<
รููปท่ี่� 2 ถ้ำำ�าหิน่ปนู่ยุคออร์์โดัวิเช่ื่ยน่ หิน่ปนู่ยุคน่่�
เป็น่ชัื่�น่หิน่ปนู่ท่ี่�ม่ีชัื่�น่เน่่�อดิัน่แที่ร์กสีลบั จึงที่ำาให้
หิน่แตกหักได้ัง่าย บางครั์�งอาจพบว่าม่ีเศษ 
ก้อน่หิน่ใหญ่น้่่อยอยู่บน่พ่�น่ถ้ำำ�า

ก.  ถ้ำ้ำาธาร์ลอดัน่อ้ย ตำาบลเขาโจดั อำาเภอศร์ส่ีวสัีดัิ ์
จังหวัดักาญ่จน่บุร์่

ข.  ถ้ำ้ำาเล สีเตโกดัอน่ ตำาบลทีุ่ง่หว้า อำาเภอทีุ่ง่หว้า 
จงัหวดััสีตลู (ที่่�มีา: ปิ� น่ บตุร์ ่ผู้จดััการ์ออน่ไลน่ ์
https://mgronline.com/travel/detail/9 
600000043459)

 > ถ้ำำ�าในหิินปููนยุคคาร์บอนิเฟอรัสํต่่อยุคเพอร์เมีียน	(300	-	290	ล้านปีู)

ลักษณะเด่้นของหิินปููนทีี่�มีีช่วงอ�ย่อยู่ระหิว่�งรอยต่่อของย่คค�ร์บอนิเฟอรัส่ (Carboniferous) กับย่คเพอร์เมีียน 
(Permian) เป็ูนหิินปููนส่ีเที่�ชั�นหิน� เนื�อปููนค่อนข้�งบริส่่ที่ธิ� ละล�ยนำ��ทีี่�มีีฤที่ธิ�เปู็นกรด้ได้ง้่�ย ที่ำ�ใหิ้ถ้ำำ��ทีี่�เกิด้ในหิินกล่่มีนี� 
ในภ�พรวมีมีีคว�มีเส่ถ้ำียรสู่ง และส่�มี�รถ้ำที่ำ�ให้ิเกิด้ก�รพัฒน�เป็ูนระบบถ้ำำ��ขน�ด้ใหิญ่่ได้้ดี้

ก.

ข.
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ต่ัวอย่�งถ้ำำ��ในกล่่มีนี� เช่น ถ้ำำ��นำ��ลอด้ อำ�เภอปู�งมีะผิ้� จังหิวัด้แมี่ฮ่่องส่อน (รูปูทีี่� 3 ก.) และถ้ำำ��เชียงด้�ว อำ�เภอ 
เชียงด้�ว จังหิวัด้เชียงใหิม่ี (รูปูทีี่� 3 ข.)

รููปท่ี่� 3 ถ้ำำ�าหิน่ปนู่ยุคคาร์์บอนิ่เฟอรั์สีต่อเพอร์์เม่ียน่ หิน่ปนู่ยุคน่่�เป็น่หิน่ปนู่เน่่�อค่อน่ข้างบริ์สุีที่ธ์ิ ละลายน่ำ�าท่ี่�ม่ีฤที่ธ์ิเป็น่กร์ดัได้ัง่าย 
จึงม่ีพัฒน่าการ์เป็น่ร์ะบบถ้ำำ�าขน่าดัใหญ่่ได้ั

ก.  ถ้ำ้ำาน่้ำาลอดั ตำาบลถ้ำ้ำาลอดั อำาเภอปางมีะผ้า จังหวัดัแมี่ฮ่องสีอน่ (ที่่�มีา: https://pattamapornsite.wordpress.com) 
ข.  ถ้ำ้ำาเชื่่ยงดัาว ตำาบลเชื่่ยงดัาว อำาเภอเชื่่ยงดัาว จังหวัดัเชื่่ยงใหมี่ (ที่่�มีา: http://www.luangpumun-cbt.org/location/

wattumchiangdao/)

 > ถ้ำำ�าในหิินปููนยุคเพอร์เมีียน	(299	-	251	ล้านปู)ี

หิินปููนเพอร์เ์มียีน (Permian) เปูน็กล่่มีหิินปููนทีี่�พบมีกี�รแผ่ิกระจ�ยตั่วมี�กทีี่�ส่ด่้ของปูระเที่ศ ต่ั�งแต่เ่หินอืส่ด่้จรด้ใต่ส้่ด่้  
ลักษณะเด้น่คอืเปูน็หิินปููนส่เีที่�ชั�นหิน� เนื�อปููนคอ่นข้�งบรส่ิ่ที่ธิ� ละล�ยนำ��ที่ี�มีฤีที่ธิ�เปูน็กรด้ได้ง้�่ย ที่ำ�ให้ิถ้ำำ��ที่ี�เกดิ้ในหิินกล่ม่ีนี� 
ในภ�พรวมีมีคีว�มีเส่ถ้ำยีร และส่�มี�รถ้ำเกดิ้ก�รพฒัน�เป็ูนระบบถ้ำำ��ที่ี�มีขีน�ด้ใหิญ่่และคอ่นข�้งใหิญ่่ มีหิีินงอก หิินยอ้ย แที่ง่ปููน 
และมีวลส่�รปููนพอกในโถ้ำงถ้ำำ�� หิลืบถ้ำำ�� หิล�ยแหิ่งแส่ด้งถ้ำึงกระบวนก�รเกิด้ของระบบถ้ำำ��ทีี่�มีีระยะเวล�ย�วน�น ร่องรอยของ 
หิล่มียบ่ขน�ด้ใหิญ่่ทีี่�เกิด้จ�กก�รที่ร่ด้ต่ัวหิรือย่บต่ัวของเพด้�นถ้ำำ�� ส่ะที่้อนถ้ำึงขน�ด้ของถ้ำำ��ทีี่�เคยมีีอยู่ข้�งใต่้เพด้�นนั�นว่�เปู็น
โถ้ำงถ้ำำ��ที่ี�มีีขน�ด้ใหิญ่่เพียงใด้

ต่ัวอย่�งถ้ำำ��ในกล่่มีนี� เช่น ถ้ำำ��หิลวง-ข่นนำ��น�งนอน อำ�เภอแมี่ส่�ย จังหิวัด้เชียงร�ย ถ้ำำ��โพธิส่ัต่ว์ อำ�เภอหินองหิิน และ
ถ้ำำ��ผิ�ปูู� อำ�เภอเมีืองเลย จังหิวัด้เลย ถ้ำำ��เอร�วัณ อำ�เภอเอร�วัณ จังหิวัด้หินองบัวลำ�ภู ถ้ำำ��บ่อปูล� อำ�เภอแก่งคอย จังหิวัด้ 
ส่ระบ่ร ี(รปููที่ี� 4 ก.) ถ้ำำ��แก้วก�ญ่จน�ภเิษก อำ�เภอท่ี่�มีว่ง ถ้ำำ��ละว�้ (รปููทีี่� 4 ข.) และถ้ำำ��เส่อืด้�ว (รปููที่ี� 4 ค.) อำ�เภอไที่รโยค จงัหิวดั้ 
ก�ญ่จนบ่รี ถ้ำำ��จอมีพล อำ�เภอจอมีบึง และถ้ำำ��เข�บิน อำ�เภอเมีืองร�ชบ่รี จังหิวัด้ร�ชบ่รี ถ้ำำ��เข�หิลวง อำ�เภอเมีืองเพชรบ่รี 
จงัหิวดั้เพชรบ่ร ี(รปููที่ี� 4 ง.) ถ้ำำ��พระย�นคร อำ�เภอส่�มีรอ้ยยอด้ จังหิวัด้ปูระจวบครีขีน้ธ ์(รปููที่ี� 4 จ.) ถ้ำำ��ธ�รนำ��ลอด้ อำ�เภอส่ว ี 
จงัหิวดั้ชม่ีพร ถ้ำำ��ขมีิ�น อำ�เภอบ�้นน�ส่�ร และถ้ำำ��สิ่งขร อำ�เภอครีรีฐันิคมี จงัหิวดั้ส่ร่�ษฎร์ธ�น ีถ้ำำ��ลอด้ อำ�เภอต่ะกั�วที่่ง่ จงัหิวดั้ 
พังง� ถ้ำำ��เลเข�กอบ อำ�เภอหิ้วยยอด้ จังหิวัด้ต่รัง และถ้ำำ��วัด้คูหิ�ภิมี่ข อำ�เภอเมืีองยะล� จังหิวัด้ยะล� เปู็นต่้น

ก.
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รููปท่ี่� 4 ถ้ำำ�าหิน่ปนู่ยุคเพอร์์เม่ียน่ หิน่ปนู่ยุคน่่�เป็น่หิน่ปูน่เน่่�อบริ์สุีที่ธ์ิ  
ละลายน่ำ�าท่ี่�ม่ีฤที่ธ์ิเป็น่กร์ดัไดัง่้าย โพร์งถ้ำำ�าจึงมีข่น่าดัใหญ่ ่มัีกพบ 
ปร์ะติมีากร์ร์มีถ้ำำ�าท่ี่�หลากหลายภายใน่ถ้ำำ�า หลายแหล่งยังพบ 
ร่์องร์อยหลมุียุบท่ี่�เกิดัจากการ์ที่ร์ดุัตัวหร่์อยุบตัวของเพดัาน่ถ้ำำ�า 
ท่ี่�ม่ีขน่าดัใหญ่่

ก. ถ้ำ้ำาบ่อปลา ตำาบลสีองคอน่ อำาเภอแก่งคอย จังหวัดัสีร์ะบุร์่
ข. ถ้ำ้ำาละวา้ ตำาบลวงักร์ะแจะ อำาเภอไที่ร์โยค จงัหวดัักาญ่จน่บรุ์่
ค. ถ้ำ้ำาเสี่อดัาว ตำาบลลุ่มีสีุ่มี อำาเภอไที่ร์โยค จังหวัดักาญ่จน่บุร์่
ง. ถ้ำ้ำาเขาหลวง ตำาบลธงชัื่ย อำาเภอเม่ีองเพชื่ร์บุร่์ จังหวัดัเพชื่ร์บุร่์
จ. ถ้ำ้ำาพร์ะยาน่คร์ ตำาบลสีามีร์้อยยอดั อำาเภอสีามีร์้อยยอดั 

จังหวัดัปร์ะจวบค่ร์ข่ัน่ธ์

ก. ข.

ค.

ง. จ.
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 > ถ้ำำ�าในหิินปููนยุคไทรแอสํซิิก	(251	-	199.6	ล้านปู)ี

หิินปููนยุคไทร์แอสซิิก (Triassic) พบแผ่ิกระจ�ยต่ัวมี�กในปูระเที่ศรองจ�กหิินปููนย่คเพอร์เมีียน หิินปููนกล่่มีนี�ใน
ภ�คเหินือโด้ยเฉพ�ะบริเวณพื�นทีี่�จังหิวัด้ลำ�ปู�ง และพื�นทีี่�ภ�คต่ะวนัออกที่ี�อำ�เภอแกลง จังหิวัด้ระยอง ส่ว่นใหิญ่จ่ะมีีชั�นหิน� 
ปู�นกล�ง สี่เที่�ถึ้ำงเที่�อ่อน บ�งชั�นแส่ด้งเนื�อมีวลส่�รพอกแบบเม็ีด้ไขปู่ล� (Oolitic Texture) มีชีั�นหินิปููนโด้โลไมีต่ป์ูนน้อย ส่ว่นใน 
ภ�คกล�งและภ�คต่ะวนัต่ก ต่ั�งแต่่อำ�เภอไที่รโยคถึ้ำงขอบด้้�นใต้่ของอำ�เภอที่องผิ�ภูมิี เป็ูนหิินปููนโด้โลไมีต์่และหิินโด้โลไมีต่์
ย่คไที่รแอส่ซึ่ิกต่อนกล�ง มีีชั�นหิน�ปู�นกล�งถ้ำึงชั�นหิน� ส่ีเที่�อ่อน คว�มีหิน�รวมีของชั�นหิินยค่นี�ปูระมี�ณ 3 - 400 เมีต่ร 
แส่ด้งลกัษณะผิิวส่กึกรอ่นแบบหินังช้�งทีี่�เป็ูนเอกลกัษณ์คอ่นข้�งชดั้เจนมี�ก ชั�นหินิส่ว่นใหิญ่ว่�งตั่วเอยีงเที่นอ้ย ยกเว้นเฉพ�ะ
ส่่วนที่ี�อยูใ่กล้รอยเลื�อน ส่่วนหิินปููนในย่คไที่รแอส่ซึ่ิกต่อนบนเปู็นหิินปููนชั�นหิน� ส่ีเที่�อ่อน เปู็นหิินปููนค่อนข้�งบริส่่ที่ธิ�

เนื�องจ�กหิินปููนโด้โลไมีต์่มีคีว�มีพรน่
โด้ยธรรมีช�ติ่สู่งกว่�หิินปููนที่ั�วไปู ดั้งนั�น  
นำ��ผิิวดิ้นและนำ��ใต้่ด้นิจ่งกระจ�ยตั่วซึ่ม่ีแที่รก 
ชั�นหิินปููนโด้โลไมีต่์ได้้กว้�งขว�งกว่� และ
เพด้�นถ้ำำ��มีคีว�มีเส่ถ้ำยีรนอ้ยกว�่ จง่ปูร�กฏิ
ในภ�พด้�วเทีี่ยมีและภ�พถ้ำ�่ยมีม่ีส่งูต่่�งๆ 
ว่�หิินกล่่มีนี�มีีร่องรอยของหิล่มีย่บขน�ด้
ค่อนข้�งเล็กถ้ำงึขน�ด้ปู�นกล�ง กระจ�ยต่วั 
ค่อนข�้งหิน�แน่น เมีื�อเที่ยีบกบัที่ี�พบในพื�นที่ี� 
หิินปููนย่คเพอร์เมีียนทีี่�กล่�วไปูก่อนหิน้�นี�  
ขน�ด้ของถ้ำำ��ที่ี�พบในหิินปููนโด้โลไมีต่์ย่ค 
ไที่รแอส่ซิึ่กกล่่มีนี�จง่มีกัมีีขน�ด้เลก็ถึ้ำงขน�ด้
ปู�นกล�ง อย�่งไรกต็่�มี คว�มีส่วยคว�มีง�มี 
ของหิินงอกหิินย้อยในถ้ำำ��เหิล�่นี�ก็ไมีไ่ด้้เป็ูน
รองจ�กถ้ำำ��ที่ี�พบในหิินปููนย่คอื�นๆ

ต่วัอย่�งถ้ำำ��ในหิินปููนยค่ไที่รแอส่ซึ่กิ เชน่ ถ้ำำ��ด้�วดึ้งส่ ์ถ้ำำ��กระแซึ่ (รปููทีี่� 5 ก.) ถ้ำำ��เชลย และอีกหิล�ยๆ ถ้ำำ�� รวมีถ้ำงึถ้ำำ��เที่พนิมิีต่ 
ในพื�นที่ี�เข�วังเขมีร (รูปูที่ี� 5 ข.) และพื�นที่ี�มีหิ�วิที่ย�ลัยมีหิิด้ล วิที่ย�เขต่ก�ญ่จนบ่รี อำ�เภอไที่รโยค จังหิวัด้ก�ญ่จนบ่รี

รููปท่ี่� 5 ถ้ำำ�าหิน่ปูน่ยุคไที่ร์แอสีซิิก  หิน่ปนู่ยุคน่่�  
เป็น่หิน่ปูน่โดัโลไมีต์ ม่ีความีพรุ์น่สูีงกว่า
หิน่ปูน่ทัี่�วไป น่ำ�าจึงเข้าไปที่ำาปฏิิกิริ์ยาพ่�น่ผิว
ได้ัมีากกว่า มัีกพบเป็น่โพร์งขน่าดัเล็กถึ้ำง
ขน่าดัปาน่กลาง 

ก.  ถ้ำำ�ากร์ะแซิ ตำาบลลุ่มีสุ่ีมี อำาเภอไที่ร์โยค 
จังหวัดักาญ่จน่บุร่์

ข.  ถ้ำำ�าเที่พนิ่มิีต พ่�น่ท่ี่� อพ.สีธ. เขาวังเขมีร์ 
ตำาบลไที่ร์โยค อำาเภอไที่ร์โยค จังหวัดั
กาญ่จน่บุร่์

ก.

ข.
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 > ถ้ำำ�าในหิินปููนยุคจูแรสํซิิก	(199.6	-	1๔5.5	ล้านปีู)

หิินปููนยุคจููแร์สซิิก (Jurassic) เปู็นหิินปููนทีี่�พบแผิ่กระจ�ยตั่วมี�กในพื�นทีี่�โซึ่นต่ะวันต่กของปูระเที่ศ จ�กอำ�เภอ
แม่ีส่อด้ และอำ�เภออ้่มีผิ�ง ในจังหิวัด้ต่�กทีี่�อยู่ที่�งทิี่ศเหินือลงมี�ที่�งทิี่ศใต้่ ถ้ำึงอำ�เภอศรีส่วัส่ดิ้� อำ�เภอที่องผิ�ภูมีิ  
และอำ�เภอไที่รโยค ในจังหิวัด้ก�ญ่จนบ่รี พบว่�กระจ�ยต่ัวเปู็นบริเวณกว้�งขว�งมี�กกว่�ที่ี�เคยคิด้ หิินปููนย่คจูแรส่ซิึ่กนี�  
เปูน็หิินปููนชั�นหิน�ปู�นกล�งถ้ำงึหิน�มี�ก มีเีนื�อแน่น ส่เีที่�อ่อน อ�ยข่องหิินปููนทีี่�อำ�เภออ้่มีผิ�งอ�จค�บเกี�ยวถ้ำงึยค่ครเีที่เชยีส่  
ส่่วนที่�งใต่้ที่ี�ไที่รโยคยังไมี่พบข้อมีูลส่่วนนี� คว�มีส่ัมีพันธ์กับชั�นหิินปููนย่คไที่รแอส่ซึ่ิกยังไมี่มีีคว�มีชัด้เจน

ต่วัอย�่งถ้ำำ��ทีี่�พบในหิินปููนยค่จแูรส่ซึ่กิ  
เช่น ถ้ำำ��ส่ีฟ้� อำ�เภอแม่ีส่อด้ (รูปูที่ี� 6 ก.)  
ถ้ำำ��ต่ะโคะบิ� อำ�เภออ้่มีผิ�ง (รูปูทีี่� 6 ข.) 
จังหิวัด้ต่�ก 

รููปท่ี่� 6 ถ้ำำ�าหิน่ปูน่ยุคจูแร์สีซิิก หิน่ปูน่ยุคน่่�
เป็น่หิน่ปูน่ส่ีเที่าอ่อน่ ชัื่�น่หน่า บางแห่งพบ
ชัื่�น่เน่่�อดิัน่แที่ร์กสีลับ

ก.  ถ้ำำ�าส่ีฟา้ ตำาบลมีหาวัน่ อำาเภอแม่ีสีอดั 
จังหวัดัตาก (ท่ี่�มีา: https://www.
chillpainai.com/scoop/12125/)

ข.  ถ้ำำ�าตะโคะบิ� ตำาบลแม่ีกลอง อำาเภออุ้มีผาง 
จังหวัดัตาก (ท่ี่�มีา: Nut The Journey/ 
https://intrend.trueid.net/central/
tak/ถ้ำำ�าตะโคะบิ�)

ก.

ข.
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	 บทสํรุปู

โลกของเร�มีีก�รเปูลี�ยนแปูลงอยูต่่ลอด้เวล� หิินปููน
กำ�เนิด้จ�กที่อ้งที่ะเล โผิล่ข่�นมี�เปูน็ภูเข�ส่งู ด้้วยกระบวนก�ร
ธรณีแปูรส่ัณฐ�น หิินปููนครอบคล่มีพื�นทีี่�ปูระมี�ณร้อยละ 
10 ของพื�นที่วีปู ส่่วนชั�นหิินปููนในปูระเที่ศไที่ยครอบคล่มี
พื�นที่ี�สู่งกว่�ค่�เฉลี�ยเล็กน้อย คือ ปูระมี�ณร้อยละ 12 
ของปูระเที่ศ และส่�มี�รถ้ำจำ�แนกหิินปููนเหิล่�นี�ออกต่�มี
เอกลกัษณ์ที่ี�คอ่นข�้งเฉพ�ะตั่วได้เ้ปูน็หิน่วยต่�่งๆ ต่�มียค่
ที่�งธรณีก�ล ลักษณะรอยแต่ก โครงส่ร้�งที่�งธรณีวิที่ย� 
และองค์ปูระกอบของชั�นหิินปููน เปูน็ต่วักำ�หินด้รปููร�่ง ขน�ด้ 
และแนวก�รว�งตั่วของโพรงถ้ำำ�� ชั�นหิินปููนทีี่�มีีพัฒน�ก�ร 
ผ่ิ�นกระบวนก�รผ่ิพัง ก�รกร่อนทีี่�เกิด้จ�กนำ��ฝนและ 
นำ��ผิิวด้ินที่ี�เปู็นกรด้อ่อน กัด้กร่อนเนื�อหิินปููน และละล�ย 
ก�๊ซึ่ค�รบ์อนได้ออกไซึ่ด์้จ�กชั�นดิ้นและหินิผ่ิ ที่ำ�ใหิค้ว�มีเป็ูน 
กรด้ของนำ��เพิ�มีมี�กข่�น ผินวกกับแรงทีี่�เกิด้จ�กก�รไหิล 
ของนำ�� ที่ำ�ให้ิช่องว่�งในเนื�อหิินขย�ยตั่ว เกิด้เป็ูนโพรง  
เปู็นถ้ำำ�� และเป็ูนระบบถ้ำำ��ข่�น นอกจ�กนี� ก�รส่ะส่มีต่ัวของ
หิินงอก หิินย้อย และคร�บปููนรูปูแบบต่่�งๆ จ�กก�รไหิล 
ของนำ��ยังก่อใหิ้เกิด้เปู็นปูระติ่มี�กรรมีถ้ำำ��ที่ี�น่�ต่ื�นต่�ต่ื�นใจ  
ซึ่่�งร่องรอยของก�รพัฒน�ต่ัวจ�กก�รกร่อนของชั�นหิินปููน 
ไปูสู่่ก�รส่ะส่มีต่ัวของส่�รค�ร์บอเนต่เหิล่�นี� ปูร�กฏิเปู็น 
หิลักฐ�นใหิ้พบเห็ินได้้ในเทืี่อกเข�และภูเข�หิินปููนทัี่�ว 
ปูระเที่ศไที่ย

	 คำาอนุโมีทนาคุณี

ขอบค่ณที่่�นอธิบด้ีกรมีที่รัพย�กรธรณี ด้ร.ส่มีหิมี�ย  
เต่ชว�ล ทีี่�กรณ่�ให้ิเกียรติ่เชญิ่รว่มีเขียนบที่คว�มีนี� ขอบคณ่ 
ท่ี่�นรองอธิก�รบดี้ฝ��ยส่�รส่นเที่ศและวิที่ย�เขต่ก�ญ่จนบ่รี 
มีหิ�วิที่ย�ลยัมีหิิด้ล ผู้ิชว่ยศ�ส่ต่ร�จ�รย ์ด้ร.ธชัวรี ์ลีละวฒัน ์ 
ทีี่�ให้ิกำ�ลงัใจและก�รส่นบัส่น่นด้้�นก�รศึกษ�วิจยัธรณวีทิี่ย�
อย�่งต่่อเนื�อง ขอบคณ่อดี้ต่ผู้ิเชี�ยวช�ญ่กรมีที่รพัย�กรธรณี 
เลิศส่นิ รกัษ�ส่ก่ลวงศ ์ส่ำ�หิรับขอ้มีลูและคำ�แนะนำ� ขอบค่ณ 
ด้ร.ที่รงค่ณ บ่ญ่ชัยส่่ข หิัวหิน้�ส่�ข�ธรณีศ�ส่ต่ร์ฯ และ 
เพื�อนร่วมีง�นที่ี�ได้้ใหิ้ก�รส่นับส่น่นข้อมีูล และแลกเปูลี�ยน
คว�มีคิด้เหิ็น ขอบค่ณกันต่ณัฐ ต่ระกูลวีระย่ที่ธ ที่ี�ช่วยหิ�
ข้อมีูล แผินทีี่� และจัด้รูปูแบบในก�รนำ�เส่นอ
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ถ้ำ�ในหินทร�ย
นายนเรศ สััตยารักษ์์

สมััยท่ี่�ประเที่ศไที่ยได้้เปิด้ให้้ม่ัการย่�นขอสิที่ธิิ์�ในการสำารวจและผลิตปิโตรเล่ยมัในพ่ื้�นท่ี่�
ภาคตะวันออกเฉ่ียงเห้น่อเม่ั�อปี พื้.ศ. 2521 นั�น บริษััที่นำ�ามัันต่างชาติห้ลายบริษััที่  
ได้้แสด้งความัสนใจ และมัักจะสอบถามัเจ้าห้น้าท่ี่�ของรัฐบาลท่ี่�เก่�ยวข้องว่า ในบริเวณ
เท่ี่อกเขาภูพื้านม่ัภูเขาหิ้นปูนอยู่ภายในห้ร่อไม่ั เน่�องจากได้้ข่าวจากห้นังส่อพิื้มัพ์ื้ว่า  
เม่ั�อม่ัการทิี่�งระเบิด้ปูพื้รมัที่างอากาศแล้ว ผู้กอ่การร้ายคอมัมัวินิสต์สว่นให้ญ่่จะไม่ัได้้รบั 
ผลกระที่บ เพื้ราะจะห้ลบซ่่อนตัวอยู่ในถำ�า ท่ี่�เป็นเช่นน่�ก็เพื้ราะคนทัี่�วไปย่อมันึกว่าถำ�าจะ 
พื้บอยู่ในเฉีพื้าะภูเขาหิ้นปูนเท่ี่านั�น เพื้ราะว่าถำ�าส่วนให้ญ่่ท่ี่�พื้บในไที่ยและในโลกนั�นจะพื้บ 
เน่�องจากการละลายนำ�าของแร่แคลไซ่ต์ในเน่�อหิ้นปูน ซึ่�งอันท่ี่�จริงแล้ว ถำ�าสามัารถ 
เกิด้ขึ�นได้้โด้ยธิ์รรมัชาติอ่กห้ลายวิธ่ิ์ เช่น การกัด้เซ่าะผุพัื้งที่ำาลายในชั�นหิ้นท่ี่�ม่ัความัคงที่น 
มัากกว่ากันโด้ยม่ันำ�าเป็นตัวกลาง ห้ร่อเกิด้จากคล่�นที่ะเล และถำ�าหิ้นลาวา เป็นต้น  
ถำ�าในประเที่ศไที่ยท่ี่�สำาคัญ่ท่ี่�ไม่ัได้้เกิด้ในหิ้นปูนก็ม่ั เช่น ถำ�าในหิ้นกรวด้มันก้อนปูน  
แต่ท่ี่�พื้บมัากท่ี่�สุด้ก็ค่อ ถำ�าในหิ้นที่ราย ซึ่�งพื้บเห็้นในห้ลายภูมิัภาคของไที่ย แต่ส่วนให้ญ่่ 
จะอยู่ในพ่ื้�นท่ี่�ภาคตะวันออกเฉ่ียงเห้น่อ

ประเทศไทยในอดีีตเคยมีสีภาพเปน็ทะเลท้�งหมีดีต้�งแต่
เมี่�อหลายร้อยล้านปีก่่อน ซึ่่�งหินตะก่อนในก่ล่่มีนี� แมี้จะพบ
ว่่ามีหีินทรายที�เก่ิดีสะสมีต้ว่ในทะเลต่�นบ้าง เช่่น หินทราย
ของหมีว่ดีหินตะร่เตาที�พบอย่่ในภาคใต้ และหินทรายใน
ช่ว่่งเว่ลาอ่�นบ้าง แต่ก่ไ็มีพ่บเป็นภ่เขาหินทรายที�ใหญ่่โต หรอื 

ช้่ดีเจนจนพบเห็นถ้ำำ�าที�สำาค้ญ่อย่่ภายใน และในคว่ามีเป็นจริงแล้ว่  
หินทรายที�พบว่่ามีีถ้ำำ�าเป็นหินทรายที�เก่ิดีสะสมีต้ว่บนบก่  
ภายใตอ้ทิธิิพลของแม่ีนำ�า โดียเฉพาะอย่างยิ�งภ่เขาหนิทราย 
ในภาคตะว่้นออก่เฉียงเหน่อ
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	 ภููเขาหิินทรายในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหินือของประเทศไทย

รููปท่ี่� 1 แผนท่ี่�ทิี่วเขาในประเที่ศไที่ย และในภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ และแนวเส้้น AB ของภาพตัดขวางของรูปท่ี่� 4

ภ่เขาในภาคตะว่น้ออก่เฉยีงเหน่อของประเทศไทยน้�น 
มีีล้ก่ษณะก่ารว่างต้ว่และร่ปทรงที�แตก่ต่างจาก่ภ่เขาใน 
ภ่มิีภาคอ่�น เพราะโดียสว่่นใหญ่จ่ะเปน็ภเ่ขาที�มียีอดีคอ่นขา้ง 
ราบเรียบ ไม่ีมีีเท่อก่เขาที�เป็นตะป่�มีตะปำ�า หรือส่งๆ ตำ�าๆ  
สล้บซ้ึ่บซ้ึ่อนก้่น (ร่ปที� 1) ในขณะที�ทิว่เขาในภาคเหน่อ  
ภาคตะว่้นตก่ และภาคใต้ จะมีกี่ารว่างต้ว่ในแนว่เหน่อ-ใต้ 
เก่่อบท้�งหมีดี แต่ทิว่เขาในอสีานจะว่างตว้่ท้�งในแนว่เหน่อ-ใต้  
ตะว่้นตก่-ตะว่้นออก่ และตะว่้นตก่เฉียงเหน่อ-ตะว่้นออก่ 
เฉียงใต้ โดียประก่อบข่�นดี้ว่ย 3 ก่ล่่มีใหญ่่ (ร่ปที� 1 และ 2)  
ก่ล่าว่ค่อ

กลุ่่�มแรก เป็นทิว่เขาที�มีีคว่ามีช่้นสองดี้านไมี่เท่าก้่น 
ดีา้นหน่�งช่น้และขรข่ระ อีก่ด้ีานหน่�งลาดีเอียงนอ้ยก่ว่า่ และ
มีีล้ก่ษณะเรียบ ทิว่เขาก่ล่่มีนี�มีีก่ารว่างต้ว่ในแนว่เหน่อ-ใต้  
ต่อมีาจาก่ประเทศลาว่ ได้ีแก่่ เท่อก่เขาภ่ยาอ่่ ภ่พานคำา 
ภ่แลนคา แลว้่ค่อยๆ บิดีเป็นทศิประมีาณตะว่น้ตก่เฉียงเหน่อ- 
ตะว่้นออก่เฉียงใต้ ได้ีแก่่ เท่อก่เขาพ้งเหย ในทิว่เขา
ส้นก่ำาแพง จาก่น้�นจ่งว่างต้ว่ในแนว่ตะว่้นตก่-ตะว่้นออก่ 
ตามีทิว่เขาพนมีดีงร้ก่ซึ่่�งก่ลายเป็นส้นแบ่งเขตแดีนทางบก่ 
ระหว่่างไทยก้่บก้่มีพ่ช่า ทิว่เขาในก่ล่่มีนี�ค่อเท่อก่เขาที� 
น้บเป็นขอบของที�ราบสง่โคราช่ (Khorat Plateau) ดี้านที� 
ช่น้น้อยก่ว่า่ของทวิ่เขาเหลา่นี�จะเอยีงเทลงไปหาใจก่ลางของ 
ภาคตะว่้นออก่เฉียงเหน่อ

ท่ี่�มา: ภาพจาก mod709179.files.wordpress.com
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1:	เทือกเขาเลย-เพชรบููรณ์ี
2:	พื�นที�ภููเวีัยง

3:	ขอบูที�ราบูสูํงโคราช
4:	เทือกเขาภููพาน

5:	ที�ล่�มอ่ดร-สํกลนคร
6:	ที�สูํงบึูงกาฬ

7:	ที�ล่�มโคราช-อ่บูล
8:	ที�สูํงบู่รีรัมย์

รููปท่ี่� 2 แผนท่ี่�แส้ดงธรณ่ีสั้ณีฐานทัี่�ง 8 พื�นท่ี่�ของภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือของไที่ย

กลุ่่�มท่ี่�สอง ได้ีแก่่ ทวิ่เขาภ่พาน ซ่ึ่�งมีีก่ารว่างต้ว่ในแนว่
ตะว่น้ตก่เฉยีงเหน่อ-ตะว้่นออก่เฉยีงใต้ แบ่งพ่�นที�ภาคอสีาน
ออก่เป็นสองส่ว่น ด้ีานเหน่อเรียก่ว่่า แอ่งอ่ดีร-สก่ลนคร 
ดี้านใต้เรียก่ว่่า แอ่งโคราช่-อ่บล นอก่จาก่นี�จาก่ข้อมี่ลทาง 
ธิรณีว่ทิยาใตผิ้ิว่ดีนิยง้สามีารถ้ำแบ่งพ่�นที�ในแอ่งท้�งสองออก่ 
ไดี้อีก่ 2 พ่�นที� ค่อ ที�ส่งบ่งก่าฬ (Bung Kan High) ในแอ่ง 
ด้ีานเหน่อ และที�สง่บ่รรีม้ีย์ (Burirum High) ในแอง่ดีา้นใต้

กลุ่่�มที่่�สาม ได้ีแก่่ พ่�นที�ด้ีานตะว่น้ตก่ของขอบที�ราบสง่ 
โคราช่ ซึ่่�งแบ่งย่อยออก่ไดี้เป็น 2 พ่�นที� ไดี้แก่่ พ่�นที�ภ่เว่ียง  
ซึ่่�งประก่อบด้ีว่ยภ่เขาที�มีียอดีเรียบคล้ายโต๊ะ (Tabletop 
Mountain) ก้่บพ่�นที�เลย ซึ่่�งมีล้ีก่ษณะเป็นภเ่ขาสล้บซึ่บ้ซึ่อ้น 
ในแนว่เหน่อ-ใต ้รว่มีท้�งภ่เขาที�มียีอดีตะป่�มีตะปำ�า คลา้ยคล่งก่บ้ 
ภ่เขาในภ่มีิภาคอ่�นของประเทศ

	 ลําดับูชั�นหิินและลักษณีะ 
ของหิินตะกอนในภูาคตะวัันออก 
เฉีียงเหินือ

หินตะก่อนที�สะสมีต้ว่ในทะเลในมีหายค่ช่ีว่ิตเก่่า หรือ
มีหายค่พาลโีอโซึ่อิก่ (Paleozoic Era: 541 - 252 ลา้นปี) 
น้�น โผิลข่่�นมีาให้เห็นเฉพาะในพ่�นที�จง้หว่ด้ีเลย และบางส่ว่น
ของจง้หว่ด้ีขอนแก่่น ช้่ยภ่มี ิและนครราช่สีมีา ประก่อบด้ีว่ย
หินที�มีีอาย่มีาก่ที�ส่ดี (393 ล้านปี) ค่อ หินป่น หินดีินดีาน
ที�สะสมีต้ว่ในทะเลต่�นว่างท้บดี้ว่ยหินเช่ิร์ต และหินดีินดีาน 
ที�สะสมีต้ว่ในทะเลล่ก่ บนส่ดีเป็นหินป่นก้่บหินดิีนดีานใน
ทะเลต่�นอกี่คร้�งหน่�ง (มีงคล อด่ีช่าช่น และคณะ, 2562)
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รููปท่ี่� 3 ลำาดับชัั้�นหินตามหลุมเจาะส้ำารวจปิโตรเล่ยม ยางตลาด-1 X อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ้นธุ�

ต่อมีาในมีหาย่คช่ีว่ิตก่ลาง หรือมีหาย่คมีีโซึ่โซึ่อิก่ 
(Mesozoic Era: 252 - 66 ล้านปี) จ่ลทวี่ปอินโดีจีน  
(พ่�นที�อีสาน บางส่ว่นของลาว่ เว่ยีดีนามี และก่ม้ีพ่ช่า) ก่ลายเป็น 
แผิน่ดิีนแล้ว่ เก่ดิีก่ารสะสมีตะก่อนบนบก่จนต่อมีาก่ลายเปน็ 
หินด้ีงต่อไปนี� หมีว่ดีหินห้ว่ยหินลาดี (Huai Hin Lat 
Formation) มีีอายม่ีาก่ที�สด่ี และว่างต้ว่อย่่ลา่งสด่ี ถ้ำด้ีข่�นมีา 
ก็่ค่อ ก่ล่่มีหินโคราช่ (Khorat Group) ซึ่่�งประก่อบดี้ว่ย 
ลา่งสด่ี หมีว่ดีหินนำ�าพอง (Nam Phong Formation) หมีว่ดีหนิ 
ภ่ก่ระดี่ง (Phu Kradung Formation) หมีว่ดีหินพระว่ิหาร 

(Phra Wihan Formation) หมีว่ดีหินเสาข้ว่ (Sao Khua 
Formation) หมีว่ดีหินภ่พาน (Phu Phan Formation) 
และบนส่ดี หมีว่ดีหินโคก่ก่รว่ดี (Khok Kruat Formation)  
อกี่ 2 หมีว่ดีหนิที�ว่างตว้่อย่บ่นก่ล่ม่ีหินโคราช่ก็่ค่อ หมีว่ดีหนิ 
มีหาสารคามี (Maha Sarakham Formation) ซึ่่�งประก่อบด้ีว่ย 
ช้่�นเก่ล่อหินก้่บช่้�นโคลนสล้บก้่น และหมีว่ดีหินภ่ทอก่  
(Phu Tok Formation) ซึ่่�งตก่สะสมีต้ว่ในภ่มีิประเทศที�เป็น
ทะเลทราย และก่่�งทะเลทราย (ร่ปที� 3 และ 4)
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รููปท่ี่� 4 ภาพตัดขวางแนวเหนือ-ใต้ตามเส้้น AB แส้ดงลักษณีะการวางตัวของ 
ชัั้�นหินทัี่�งบนดนิและใตผิ้วดนิ และภาพแส้ดงลกัษณีะภเูขาท่ี่�ประกอบข้�นด้วยหมวดหนิ 
แต่ละหมวดท่ี่�ส้ะท้ี่อนถ้ึงความคงที่นต่อการผุพังท่ี่�ต่างกันของแต่ละหมวดหิน

หนิของหมีว่ดีหินห้ว่ยหินลาดีและ 
หมีว่ดีหนินำ�าพองน้�น พบโผิลใ่หเ้ห็นใน 
พ่�นที�ด้ีานตะว่น้ตก่ของภาคตะว่น้ออก่
เฉียงเหน่อเท่าน้�น เพราะในบริเว่ณ
ที�ราบสง่โคราช่น้�น จะว่างต้ว่อย่่ขา้งลา่ง  
ไมี่โผิล่ข่�นมีาให้เห็นโดียหล้งจาก่ที�
ตะก่อนที�สะสมีต้ว่ในทะเลของมีหายค่
พาลีโอโซึ่อกิ่ (> 252 ล้านป)ี ก่ลายเป็น 
หิน ถ่้ำก่ยก่ต้ว่ข่�นมีา ถ่้ำก่บีบอ้ดีให้เก่ดิีก่าร
คดีโคง้และเล่�อนขาดีออก่จาก่ก่น้แลว้่  
จาก่น้�นเมี่�อประมีาณ 210 ล้านปก่ี่อน  
หลายบริเว่ณในภาคตะว้่นออก่เฉียงเหน่อ  
เกิ่ดีก่ารปริแตก่ย่บต้ว่ลงไปเป็นแอ่ง 
ระหว่่างห่บเขา หินที�เก่ิดีข่�นมีา 
ก่่อนหน้านี�ถ่้ำก่ทำาลาย และถ้ำ่ก่พ้ดีพา 
มีาสะสมีต้ว่ก่้นก่ลายเป็นหนิก่รว่ดีมีน 
พ่�นฐาน (Basal Conglomerate)  
(รป่ที� 5) ซึ่่�งเปน็หนิที�มีก้่จะมีเีน่�อพ่�นและ
นำ�ายาประสานเป็นป่น จ่งมีีค่ณสมีบ้ติ
คล้ายหินป่นในหลายพ่�นที� จนอาจ
เกิ่ดีถ้ำำ�าข่�นภายในดีว้่ยก่ระบว่นก่ารทาง
ธิรณีว่ทิยาที�คล้ายคล่งก้่บถ้ำำ�าในหินป่น 

เช่่น ถ้ำำ�าถ้ำมีอร้ตน์ จ้งหว้่ดีเพช่รบ่รณ์ 
และถ้ำำ�าผิาฆ้อ้ง จง้หว่ด้ีนา่น เป็นต้น

เมี่�อแอ่งที�เก่ิดีจาก่ก่ารปริแตก่
ของเปล่อก่โลก่หย่ดีลง ภ่มิีอาก่าศ
จะเริ�มีร้อนและแห้งแล้งมีาก่ข่�น ที�ที�
ปจัจบ้่นเปน็ภาคตะว่น้ออก่เฉยีงเหน่อ
จะเริ�มีทรด่ีต้ว่ลงเปน็แอ่งสะสมีตะก่อน 
โดียเริ�มีจาก่ก่ารเป็นแอ่งเลก็่ๆ จาก่น้�น 
ระหว่่างก่ารสะสมีต้ว่ของตะก่อนของ
หมีว่ดีหินภก่่ระด่ีงถ้ำง่โคก่ก่รว่ดี แผิน่ดีนิ 
อีสานโบราณได้ีก่ลายเป็นที�ราบล่่มี
แมี่นำ�าที�ก่ว่้างใหญ่่ส่ดีล่ก่ห่ล่ก่ตา 
ครอบคล่มีไมีใ่ช่เ่ฉพาะภาคตะว่น้ออก่
เฉียงเหน่อท้�งหมีดี แต่ต่อเน่�องไปถ่้ำงเขต  
ลาว่ เว่ียดีนามี ก่้มีพ่ช่า นอก่จาก่นี�ย้ง 
มีีหล้ก่ฐานว่่า แอ่งนี�น่าจะแผิ่ต่อไป
ทางดี้านตะว่้นตก่และด้ีานใต้ ในแอ่ง
สะสมีตะก่อนนี�มีีแมี่นำ�าหลายสายที�
ไหลมีาจาก่ด้ีานตะว้่นออก่เฉียงเหนอ่ 
และตะว่้นออก่ พ้ดีพาตะก่อนมีาตก่
ท้บถ้ำมีก้่น โดียท้�งหมีดีเปน็ก่ารสะสมีต้ว่ 

บนบก่ ภายใต้อิทธิิพลของแม่ีนำ�าเป็น
ส่ว่นใหญ่่ โดียมีีส่ว่นน้อยที�เกิ่ดีในบ่ง 
หนอง และทะเลสาบนำ�าจดืี แอ่งสะสมี
ตะก่อนนี�มีีช่ื�อว่่า แอ่งโคราช่ (Khorat 
Basin) และหินที�สะสมีต้ว่ในแอ่งนี� 
เรียก่ว่า่ ก่ล่ม่ีหนิโคราช่ (Khorat Group)  
เพราะว่่าน้ก่ธิรณีว่ิทยาจะพบเห็นและ
สามีารถ้ำศ่ก่ษาล้ก่ษณะทางธิรณีว่ิทยา
ของหินก่ล่่มีนี�ไดี้ดีีในบริเว่ณโคราช่ 
(นครราช่สีมีา) และภาคตะว่้นออก่ 
เฉียงเหน่อน้�นเอง

ตะก่อนใต้ท้องนำ�าและที�ราบล่่มี 
นำ�าทว่่มีถ่้ำงที�ก่ลา่ว่มีาแล้ว่นี� ตก่สะสมีต้ว่ 
ในสภาพอาก่าศร้อนและแห้งแล้ง  
เม่ี�อก่ลายเป็นหินจ่งมี้ก่จะมีีสีนำ�าตาล
แก่มีแดีง หรือสีมี่ว่งเป็นส่ว่นใหญ่่ 
ยก่เว่น้หนิของหมีว่ดีหินพระว่หิารและ
ภ่พาน จะมีสีอีอ่นก่ว่า่ เช่น่ สขีาว่ สขีาว่
แก่มีเหล่อง หรือช่มีพ ่ที�เก่ิดีสะสมีต้ว่
ในช่ว่่งที�ภ่มีอิาก่าศที�มีคีว่ามีช่ื�นมีาก่ข่�น 
และแมี่นำ�ามีีขนาดีใหญ่่ข่�น มีีพลง้และ
คว่ามีรน่แรงมีาก่ก่ว่า่ เก่ดิีเปน็ช่้�นทราย 
ที�ท้บซ้ึ่อนก่้น โดียแมี่นำ�าโค้งตว่้ดีและ 
แม่ีนำ�าประสานสาย สว่่นอีก่ 4 หมีว่ดีหิน 
ที�เหล่อน้�นจะเก่ิดีในช่่ว่งย่คสมี้ยที� 
สงบเงียบก่ว่่า แมี่นำ�ามีีพล้งน้อยก่ว่่า 
ตะก่อนส่ว่นใหญ่่จ่งมี้ก่เป็นหินโคลน 
หรือหินทรายแป้ง และหินทรายเมี็ดี
ละเอียดี นอก่จาก่น้�นภายใต้สภาพ 
ภ่มีอิาก่าศที�รอ้นและแหง้แล้งดีง้ก่ลา่ว่ 
ในสว่่นที�เปน็ผิิว่ดีนิจะเก่ดิีเม็ีดีป่นเป็น
ก้่อนก่ลมีหรอืมีนรี ซึ่่�งสามีารถ้ำพบเห็น
ไดีบ้นแผ่ินดีนิอสีานในปจัจบ้่น เม็ีดีป่น
เหล่านี�เรียก่ว่่า แคลครีต หรือคาลิเช่  
(Calcrete or Caliche) ในช่่ว่งย่ค 
ธิรณีก่าลพบว่่า เมี็ดีป่นเหล่านี�จะถ้ำ่ก่ 
พ้ดีพาไปตามีผิิว่พ่�นโดียก่ระแสนำ�าหลาก่ 
จาก่น้�นไปสะสมีต้ว่ในแอง่หรือรอ่ง ตอ่มีา 
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หิินกรูวดมนก้อนปนู

หิินกรูวดมนกรูะเปาะปนู

หิินที่รูายปนกรูวดและช้ั้�นเฉ่ียงรูะด้บ

หิินที่รูาย และช้ั้�นเฉ่ียงรูะด้บขนาดใหิญ่่

เม่ี�อก่ลายเป็นหินจะมีรีป่ล้ก่ษณะคลา้ยก้่บหนิก่รว่ดีมีนเมีด็ีป่น  
ซึ่่�ง Wallace Lee นก้่ธิรณีว่ทิยาช่าว่อเมีรก้ิ่นที�ก่รมีรถ้ำไฟหลว่ง 
จา้งให้มีาสำารว่จค้นหาแร่เชื่�อเพลิงธิรรมีช่าติในสยามี เรยีก่ว่า่ 
หินก่รว่ดีมีนล่ก่ปราย (Buckshot Conglomerate) (Lee, 
1923) สว่่น Ward and Bunnag, 1964 และ Chonglakmani 
and Sattayarak, 1978 เรียก่ว่า่ Caliche-siltstone Pebble 
Calcareous Conglomerate และหนิก่รว่ดีมีนก่ระเปาะป่น  
(Lime-nodule Conglomerate) ตามีลำาด้ีบ และท้�งสามี
รายงานตา่งก็่ระบ่ว่า่ ในช่้�นหนิก่รว่ดีมีนที�ก่ล่าว่มีานี� มีก้่จะพบ 
เศษซึ่าก่ด่ีก่ดีำาบรรพ์ฝัังอย่่ภายในเน่�อหิน (ร่ปที� 5)  
หินก่รว่ดีมีนก่ระเปาะป่นนี�จะถ่้ำก่ละลายช่ะล้างแร่แคลไซึ่ต์
ออก่ไปไดี้ไม่ียาก่เช่่นเดีียว่ก่้บหินป่นท้�ว่ไป

หินทรายของหมีว่ดีหินพระว่ิหารและภ่พานจะมีีคว่ามี
แตก่ต่างจาก่หินทรายในหมีว่ดีหินอ่�น ไมี่ใช่่เฉพาะเรื�องสี
เทา่น้�น แตเ่มีด็ีทรายจะมีขีนาดีหยาบก่ว่า่ ช่้�นหนิจะมีีคว่ามีหนา 
มีาก่ก่ว่า่ มีกี่ารต่อเน่�องดีา้นขา้งมีาก่ก่ว่า่ พบมีชี่้�นเฉยีงระด้ีบ 
มีาก่ก่ว่่าและหนาก่ว่่า นอก่จาก่น้�น ในหมีว่ดีหินภ่พาน 
จะมีีล้ก่ษณะเด่ีนเฉพาะต้ว่ค่อ จะเป็นหินทรายปนก่รว่ดี  
โดียเม็ีดีก่รว่ดีม้ีก่จะว่างตว้่เป็นแนว่ เป็นแถ้ำว่ตามีช่้�นหนิ และ
ช่้�นเฉียงระดีบ้ (ดี้งร่ปที� 5)

รููปท่ี่� 5 ลักษณีะของเนื�อหินของหินบางชั้นิดท่ี่�พบในภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ ได้แก่ หินกรวดมนก้อนปูนท่ี่�วางตัวอยู่ล่างสุ้ด
ของหมวดหินห้วยหินลาด หินที่รายปนกรวดท่ี่�เกิดจากแม่นำ�าประส้านส้ายของหมวดหินภูพาน หินกรวดมนกระเปาะปนู ท่ี่�มักพบ 
ในหมวดหินนำ�าพอง ภูกระด้ง เส้าขัว และโคกกรวด รวมทัี่�งหินที่รายท่ี่�ม่ชุั้ดชัั้�นเฉ่ียงระดับใหญ่่มากท่ี่�เกิดในที่ะเลที่รายของ 
หมวดหินภูที่อก
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โครูงสรู้างรููปปรูะทุี่น (anticline)

โครูงสรู้างรููปปรูะทุี่นหิงาย (syncline)
แนวแตก (Joint)

ภาพจาก geology.com

ภาพจาก geologypage.comภาพจาก nps.gov

แนวแตกจากแรูงดึง

แนวแรูงบ่บอ้ด

แนวแตกต้�งฉีากช้ั้�นหิิน

แนวแตก 
ขนานช้ั้�นหิิน แนวแตก 

จากแรูงเฉืีอน

รูอยเลื�อนปกติ 
(normal fault)

รูอยเลื�อนย้อน 
(reverse fault)

รูอยเลื�อนตามแนวรูะด้บ 
(strike-slip fault)

ต่อจาก่น้�น แผ่ินดีนิอสีานในอดีีตก็่ก่ลายเป็นแอ่งนำ�าเค็มี  
มีีก่ารสะสมีต้ว่ของเก่ล่อหิน แร่โพแทช่ และดีินเหนียว่  
ของหมีว่ดีหินมีหาสารคามี ซึ่่�งค่อยๆ ก่ลายเป็นทะเลทราย 
มีกี่ารสะสมีต้ว่ของทรายช่้�นหนาที�มีชี่้�นเฉยีงระด้ีบที�ใหญ่ม่ีาก่ 
(ร่ปที� 5) ของหมีว่ดีหินภ่ทอก่ ซึ่่�งหมีว่ดีหินมีหาสารคามีน้�น
จะไมี่โผิล่ให้เห็นบนผิิว่ดีิน เพราะช่้�นเก่ลอ่จะละลายไปหมีดี 
สว่่นหมีว่ดีหินภ่ทอก่น้�น พบเปน็ภ่เขามียีอดีราบเรยีบ บรเิว่ณ 
จง้หว่ด้ีหนองคาย บง่ก่าฬ และนครพนมี ในขณะที�บรเิว่ณอ่�น 
จะพบเห็นเป็นเนิน หรือลานหินเท่าน้�น

	 การกําเนิดภููเขาหิินทราย 
ในภูาคตะวัันออกเฉีียงเหินือ

หล้งจาก่ก่ารสะสมีต้ว่ของหมีว่ดีหินภ่ทอก่สิ�นส่ดีลง  
ประเทศไทยและภาคตะว่้นออก่เฉียงเหน่อในอดีีตก็่ไดี้ร้บ 
อิทธิิพลของก่ารก่ำาเนิดีเท่อก่เขาหิมีาล้ย (Himalayan 
Orogeny) อน้เน่�องมีาจาก่ก่ารที�ทว่ีปอินเดีีย (India Plate) 

ได้ีมีด่ีต้ว่ลงใตท้ว่ปีลอเรเซีึ่ย (Laurasia Plate) เม่ี�อประมีาณ  
50 ล้านปีมีาแล้ว่ ในขณะที�บริเว่ณอ่�นๆ ของประเทศเก่ิดี 
ก่ารปริแตก่ทร่ดีต้ว่ลงก่ลายเป็นแอ่งสะสมีตะก่อนระหว่่าง 
ภ่เขา เช่่น แอ่งเชี่ยงใหมี่ ลำาปาง เพช่รบ่รณ์ พิษณ่โลก่  
ส่พรรณบ่รี เคียนซึ่า ก่ระบี� และอีก่หลายแอ่งในอ่าว่ไทยน้�น  
บรเิว่ณอสีานก่ล้บถ่้ำก่ยก่ตว้่สง่ข่�น เน่�องจาก่แนว่รอยเล่�อนที� 
เคยทร่ดีต้ว่ลงให้ก่ำาเนิดีหมีว่ดีหินห้ว่ยหินลาดี เคล่�อนต้ว่ 
ก่ล้บด้ีานก่ลายเป็นรอยเล่�อนย้อน ด้ีนให้ช้่�นหินของก่ล่่มีหินโคราช่ 
โก่่งงอข่�นมีา เก่ิดีโครงสร้างร่ปประท่นและร่ปประท่นหงาย 
ก่ลายเป็นเท่อก่เขาภ่พาน ส่ว่นบริเว่ณที�ก่ลายเป็นขอบ
ที�ราบสง่โคราช่น้�น พบว่า่นอก่จาก่จะเกิ่ดีก่ารเคล่�อนยอ้นของ
รอยเล่�อนเก่่าแล้ว่ ย้งประก่อบด้ีว่ยก่ารเคล่�อนต้ว่เฉ่อนก้่น 
ของช่้�นหินท้�งสองด้ีานในแนว่ระนาบด้ีว่ย ทำาให้เก่ิดีก่าร 
พลิก่เอียงของช้่�นหนิ และโครงสร้างรป่ประท่นแบบข้�นบ้นไดี
ดีว้่ย เช่น่ แนว่ภ่เขาตามีภห่ยว่ก่ ภ่แลนคา ภ่เมีง็ ช่ว่่งตอ่ของ
จ้งหว่้ดีช่ย้ภ่มีิก่้บขอนแก่่น (ร่ปที� 6 และ 7)

รููปท่ี่� 6 ภาพโครงส้ร้างที่างธรณ่ีวิที่ยาท่ี่�พบเห็นได้ในชัั้�นหิน เช่ั้น โครงส้ร้างชัั้�นหินคดโค้ง รอยเลื�อนท่ี่�แส้ดงถ้ึงการเคลื�อนท่ี่�ของ
ชัั้�นหินตามแนวรอยเลื�อน และแนวแตกท่ี่�เกิดข้�นในชัั้�นหิน แต่ไม่ม่การเคลื�อนท่ี่�ของชัั้�นหินทัี่�งส้องข้าง
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ภาพจาก blog.ulverstonvictoria.cumbria.sch.uk

ภาพจาก oeit.mit.edu

ขอบท่ี่�รูาบสูงโครูาชั้
ด้านตะว้นตก 

และภูเขาในรููปล้กษณะ
ต่าง ๆ

ลักษณีะของภููเขาและชื�อเรียก

ภููเขาหินอกวััวั	(hogback)

ภููเขาสัํนอีโต้	(cuesta)

สูํง	>>	ยาวั สูํง	<<<	ยาวั สูํง	~	ยาวั

ภููเขายอดราบู

mesa

ที�ราบูสูํง

plateau

เนินยอดป้าน

butte

รูปที�	7 แผนท่ี่�แส้ดงลักษณีะ
และท่ี่�ตั�งของภูเขาตามขอบ
ท่ี่�ราบสู้งโคราชั้ด้านตะวันตก  
และพื� นท่ี่� ในบริเวณีท่ี่�อยู่ 

 ใกล้เค่ยง

หล้งจาก่น้�นจนถ่้ำงปัจจบ้่น ภาคตะว้่นออก่เฉยีงเหน่อก็่จะตก่อย่ใ่นก่ระบว่นก่ารก้่ดีเซึ่าะผิพ้่งทำาลายโดียแม่ีนำ�าท้�งสายเลก็่ 
และสายใหญ่่ ทำาให้เก่ิดีร่ปร่างของภ่เขาที�มีีช่ื�อเรียก่ตามีล้ก่ษณะปราก่ฏ (ร่ปที� 8) เช่่น เขาส้นอีโต้ หรือเขาเคว่สต้า (Cuesta) 
ไดีแ้ก่่ ภ่เขาที�มีด้ีีานหน่�งช่น้และขรข่ระ อีก่ดีา้นหน่�งคอ่นขา้งราบเรยีบ และมีมีีม่ีเอยีงนอ้ยก่ว่า่ 20 องศา เช่น่ เขาอโีต้ จง้หว่ด้ี
ปราจีนบ่รี เขายายเที�ยง จ้งหว่้ดีนครราช่สีมีา (ร่ปที� 9) เป็นต้น

รููปท่ี่� 8 ลักษณีะและชืั้�อเร่ยก
ของภูเขาในภาคตะวันออก
เฉ่ียงเหนือท่ี่�ข้�นกับการวางตวั
ของชัั้�นหินท่ี่�ประกอบข้�นเป็น
ภูเขานั�น
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กลุ่มเขาส้นอ่โต้ เขายายเท่ี่�ยงในทิี่วเขาส้นกำาแพง

ภูหิอภูหิลวง

ภาพจาก paapaii.com

ภาพจาก khoratgeopark.com

รููปท่ี่� 9 ภาพถ่ึายแส้ดงกลุ่มของเขาสั้นอ่โต้ (Cuesta) ท่ี่�ทิี่วเขาสั้นกำาแพง จังหวัดนครราชั้ส่้มา และภาพเปร่ยบเท่ี่ยบระหว่าง 
ภูหอ ซ้ึ่�งเป็นเขายอดเร่ยบขนาดเลก็เร่ยกว่า เนินยอดป้าน (Butte) กับภูหลวงเที่อืกยาวยอดเร่ยบ เร่ยกว่า ภูเขายอดราบ (Mesa) 
ซ้ึ่�งม่ภูยองภู ยอดเขาแบนเล็กมองเห็นได้หลังภูหอทัี่บอยู่บนยอดอ่กท่ี่หน้�ง

สำาหรบ้ภ่เขาที�ประก่อบข่�นด้ีว่ยช่้�นหนิที�ว่างต้ว่ในแนว่ราบ 
หรือเก่่อบราบ จะมีชืี่�อเรยีก่ที�ข่�นก้่บสด้ีสว่่นระหว่า่งคว่ามียาว่
ของยอดีเขาก้่บคว่ามีส่งของภเ่ขา 3 ชื่�อ ไดีแ้ก่่ เนนิยอดีป้าน 
(Butte: มีีคว่ามียาว่น้อยก่ว่่าคว่ามีสง่) อาทิ ภห่อ จ้งหว่้ดี
เลย ภ่สะเภา ภ่ผิาจติ จง้หว้่ดีช่ย้ภมิ่ี เปน็ต้น ภเ่ขายอดีเรียบ 
(Mesa: มีคีว่ามียาว่พอๆ ก่บ้คว่ามีสง่) เช่น่ ภก่่ระด่ีง ภ่หลว่ง 
จง้หว่ด้ีเลย ภ่เขียว่ จง้หว่ด้ีช่ย้ภ่มิี สว่่นประเภทที�สามีมีชี่ื�อว่า่ 
ที�ราบสง่ (Plateau: มีคีว่ามียาว่มีาก่ก่ว่า่คว่ามีสง่หลายสบิเทา่)  

สำาหรบ้ช่ื�อที�เราไดี้พบเห็น ไดี้ยินบ่อยค่อ ที�ราบส่งโคราช่น้�น  
ปจัจ่บ้นมีีก่ารท้ก่ท้ว่งว่่าเป็นช่ื�อที�ไมี่ถ้ำ่ก่ต้อง เพราะไมี่เข้าก่้บ 
คำาจำาก้่ดีคว่ามี คำาเรียก่ที�เหมีาะสมีก่ว่า่คว่รจะเปน็ แผ่ินดิีนสง่ 
โคราช่ (Khorat Highland) ส่ว่นที�ราบสง่ที�เข้าก่้บคำานิยามี
ที�อย่่ใก่ล้ไทยมีาก่ที�ส่ดีก็่ค่อ ที�ราบส่งโบละเว่น (Bolaven 
Plateau) (ยาว่ 80 ก่ิโลเมีตร สง่จาก่พ่�นราบ 800 เมีตร) 
ที�แขว่งจำาปาส้ก่ ลาว่
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สำาหร้บภ่เขาที�ประก่อบข่�นด้ีว่ยช่้�นหินคดีโค้งน้�นแบ่ง
ไดีเ้ป็นสองประเภทค่อ ภ่เขาที�มีชี่้�นหนิเอยีงเทออก่จาก่ยอดี 
หรือภ่เขาที�เก่ดิีจาก่โครงสรา้งรป่ประทน่ เช่่น เขาสว่นก่ว่าง 
จง้หว่้ดีขอนแก่่น ภ่ฮ่่อมี จ้งหว่้ดีอ่ดีรธิานี และภ่พระ ภ่เพ็ก่ 
ภ่ผิาเหล็ก่ จ้งหว่้ดีสก่ลนคร เป็นต้น

ภ่เขาที�เก่ิดีจาก่โครงสร้างร่ปประท่นบางแห่งมี้ก่จะมีี
แนว่แตก่ในช้่�นหินบริเว่ณแก่นก่ลางของก่ารคดีโค้ง ทำาให้
ช้่�นหนิถ่้ำก่ก้่ดีเซึ่าะได้ีงา่ย จง่มีก้่จะก่ลายเปน็ที�ราบอย่ภ่ายใน
ภเ่ขาที�เรียก่ว่่า โครงสร้างร่ปประท่นแตก่ก่ลาง (Breached 
Anticline) เช่่น โครงสร้างร่ปประทน่ก่่ฉินารายณ์ (เขาว่ง) 
สห้สข้นธิ ์คำามีว่่ง จง้หว่ด้ีก่าฬสนิธ์่ิ ตาดีภ่ว่ง จง้หว่ด้ีสก่ลนคร 
เป็นต้น

ภ่เขาที�เก่ดิีจาก่โครงสรา้งรป่ประท่นหงาย ได้ีแก่่ ภเ่ขา
ที�มีชี่้�นหนิเอียงเทลงหาใจก่ลางของภ่เขา เช่น่ ภ่เว่ยีง จง้หว่ด้ี
ขอนแก่่น ภ่เก้่า จ้งหว่้ดีหนองบ้ว่ลำาภ่ ภ่ก่ระด่ีง ภ่หลว่ง  
จง้หว่ด้ีเลย ภ่ว่ว้่ จง้หว่ด้ีบ่งก่าฬ และภ่ล้งก่า จง้หว่ด้ีนครพนมี 
ภเ่ขาที�มีีโครงสร้างช่้�นหินร่ปประทน่หงายน้�น หาก่มีองจาก่ 
ผิิว่ดิีนในตำาแหน่งที�ไก่ลออก่ไปแล้ว่ อาจเห็นเป็นภเ่ขายอดีเรยีบ 
หรือเขาสน้อโีต้ก็่เป็นได้ี โดียเฉพาะอย่างยิ�ง ภก่่ระดีง่ ภห่ลว่ง  
และภ่ล้งก่า ซึ่่�งช้่�นหินบรเิว่ณขอบเขามีมีีม่ีเอยีงเทที�น้อยมีาก่  
ทำาใหใ้จก่ลางของโครงสรา้งก้่บขอบมีรีะดีบ้คว่ามีสง่เก่อ่บจะ 
เท่าก่้น

อทิธิิพลของก่ารเกิ่ดีเทอ่ก่เขาหิมีาล้ยที�มีีต่อช่้�นหินของ
ก่ล่่มีหินโคราช่น้�น นอก่จาก่จะทำาให้เก่ิดีก่ารคดีโค้งแล้ว่  
ย้งทำาให้เก่ิดีรอยแตก่ในช่้�นหิน ซึ่่�งหาก่มีีก่ารเคล่�อนต้ว่ของ
ช่้�นหินที�อย่่สองข้างของแนว่ด้ีงก่ล่าว่จะเรียก่ว่่า รอยเล่�อน 
(Fault) ซึ่่�งแบง่ออก่ได้ีเปน็ 3 ประเภท ถ้้ำาเป็นก่ารเคล่�อนต้ว่ 
ในแนว่ดีิ�ง จะเรียก่ รอยเล่�อนปก่ติ (Normal Fault) หรือ 
รอยเล่�อนยอ้น (Reverse Fault) ข่�นก้่บทิศทางก่ารเคล่�อนต้ว่ 
ของช้่�นหินที�อย่่ด้ีานบนและดี้านล่างของระนาบรอยเล่�อน 
หาก่ช่้�นหินเคล่�อนต้ว่ในแนว่ราบ จะเรียก่ว่่า รอยเล่�อนตามี
แนว่ระดี้บ (Strike-Slip Fault) (รป่ที� 6) รอยเล่�อนเหล่านี�
มีีขนาดีต่างก่้น ต้�งแต่ขนาดีเล็ก่มีาก่มีองแทบไม่ีเห็น หรือ
ใหญ่่ข่�นมีา และมีีก่ารเคล่�อนต้ว่หลายเมีตรระหว่่างช่้�นหิน
สองข้าง หรือมีีขนาดีมีห่มีา เช่่น รอยเล่�อนท่าแขก่-เซึ่โปน  
(Tha Kaek-Xe Pon Fault) ที�ว่างต้ว่ในแนว่ตะว่้นตก่ 

เฉียงเหน่อ - ตะว่้นออก่เฉียงใต้ ตามีลำานำ�าโขงที�พาดีผิ่าน
ลาว่ตอนก่ลาง จง้หว่ด้ีบ่งก่าฬ จ้งหว่ด้ีนครพนมี ไปถ่้ำงลาว่ใต้  
รว่มีคว่ามียาว่ก่ว่่า 300 ก่ิโลเมีตร

ในก่รณทีี�ช่้�นหนิแตก่ออก่ แตไ่มีมี่ีก่ารเคล่�อนต้ว่ของหนิ 
ตามีแนว่แตก่ดีง้ก่ล่าว่ น้ก่ธิรณีวิ่ทยาแบ่งพว่ก่นี�ออก่ไดี้เป็น  
2 จำาพว่ก่ พว่ก่ที�แตก่มีีร่ปแบบเป็นระบบขนานก่้น โดียอาจ 
ว่างต้ว่เป็นมี่มีฉาก่ซึ่่�งก้่นและก่้น หรือทำามี่มีก้่นประมีาณ  
30 - 60 องศา รอยแตก่เช่่นนี�เรียก่ว่่า แนว่แตก่ (Joint) 
(ร่ปที� 6) แต่หาก่แตก่แบบไมี่มีีระบบ จะเรียก่ว่่า รอยแตก่ 
(Fracture)

ถ่้ำงแมีว้่า่จะไมีม่ีกี่ารเคล่�อนต้ว่ของช้่�นหินตามีรอยแยก่
ของแนว่แตก่ก่็ตามี แต่แนว่แตก่สามีารถ้ำเก่ิดีข่�นคล่มีพ่�นที�
เปน็บรเิว่ณก่ว่า้ง ข่�นก้่บช่นดิีของแรงก่ระทำา ทำาใหแ้นว่แตก่นี� 
มีีบทบาทสำาค้ญ่ในดี้านก้่ดีเซึ่าะผ่ิพ้งทำาลาย รว่มีท้�งด้ีาน
เสถี้ำยรภาพของช่้�นหิน หน้าผิา และภ่เขา เพราะแนว่แตก่
เหล่านี�จะเป็นต้ว่เร่งให้มีีก่ารเปลี�ยนแปลงของเน่�อหินและ
ช่้�นหินท้�งในดี้านก่ายภาพและเคมีี จนอาจทำาให้แนว่แยก่
ที�มีีคว่ามีก่ว้่างไมี่ถ่้ำงมิีลลิเมีตรในช่่ว่งเริ�มีต้น ก่ลายเป็น
ร่องก่ว่้างก่ว่่า 1 เมีตร และล่ก่ถ้ำ่งสิบเมีตรได้ี ต้ว่อย่างเช่่น  
หินร่องก่ล้า จ้งหว่้ดีพิษณ่โลก่ มีอหินขาว่ จ้งหว่้ดีช่้ยภ่มีิ  
หินสามีว่าฬ และถ้ำำ�านาคา จ้งหว่้ดีบง่ก่าฬ เป็นต้น

	 สํร่ป

ภาคตะว่น้ออก่เฉยีงเหนอ่ของไทยเปน็พ่�นที�ที�มีปีระว่ติ้
คว่ามีเป็นมีาทางธิรณีว่ิทยาแตก่ต่างจาก่ภ่มีิภาคอ่�นๆ ของ
ประเทศ ท้�งในด้ีานที�มีีอาย่อ่อนก่ว่่า และมีีคว่ามีร่นแรงใน
ด้ีานธิรณีแปรส้ณฐานน้อยก่ว่่ามีาก่ ทำาให้ธิรณีว่ิทยาของ 
แผิน่ดีนิอสีานมีคีว่ามีซึ่บ้ซึ่อ้นนอ้ยก่ว่่า แมีเ้ท่อก่เขาบางบริเว่ณ 
จะเกิ่ดีจาก่ก่ารคดีโค้งของช่้�นหินบ้าง แต่ส่ว่นใหญ่่แล้ว่จะ 
มีีล้ก่ษณะเป็นภ่เขาที�มีียอดีค่อนข้างราบเรียบ หรือเอียงเท 
ไปด้ีานใดีด้ีานหน่�งเพียงเล็ก่น้อย และบนยอดีเขาเก่่อบ 
ท้�งหมีดีจะมีีหินทรายปิดีอย่่ข้างบน เพราะมีีคว่ามีคงทนต่อ
ก่ารก้่ดีเซึ่าะผ่ิพ้งทำาลายมีาก่ก่ว่า่หินโคลนและหนิทรายแปง้
ที�แทรก่สล้บอย่ ่ก่ารที�มีีหนิป่นช่้�นหนาที�เกิ่ดีจาก่ก่ารสะสมีต้ว่ 
ในทะเลอย่่เฉพาะบริเว่ณด้ีานตะว่้นตก่ของที�ราบส่งโคราช่  
ทำาใหบ้รเิว่ณเก่่อบท้�งหมีดีของภาคตะว้่นออก่เฉยีงเหน่อไมีม่ีถี้ำำ�า 

117��	าในหิินทราย

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



โพรูง... ในหิินที่รูาย ว้ดภูที่อก อำาเภอศรู่วิไล จ้งหิว้ดบึงกาฬ

หิมวดหิินภูพานวางอยู่บนหิมวดหิินเสาข้ว

ที�มีีระบบซึ่้บซึ่้อน ไม่ีมีีถ้ำำ�าที�มีีหินงอก่-หินย้อยอย่่ภายใน แต่มีีถ้ำำ�า โพรง หรือช่ะโงก่ผิา ที�เกิ่ดีข่�นไดี้โดียอาศ้ยก่ระบว่นก่าร 
ทางธิรณีว่ิทยา 3 อย่างค่อ เริ�มีต้นจาก่ก่ารละลายของป่นในหินก่รว่ดีมีนก่ระเปาะป่นโดียนำ�าใต้ดีิน จาก่ก่ารก้่ดีเซึ่าะของ 
ธิารนำ�าใต้ดีิน หรือธิารนำ�าบนผิิว่ดีินที�ก่้ดีเซึ่าะช่้�นหินที�มีีคว่ามีคงทนน้อยก่ว่่าออก่ไป เช่่น ระหว่่างหินโคลนก่้บหินทราย หรือ 
หินทรายสองช่นิดีที�มีีคณ่สมีบ้ติทางเคมีีหรือก่ายภาพต่างก่้น และประก่ารส่ดีท้ายค่อ เริ�มีต้นและได้ีร้บอิทธิิพลจาก่ก่ารผิ่พ้ง
ตามีแนว่แยก่ (ร่ปที� 10)

รููปท่ี่� 10 ภาพแส้ดงชัั้�นหิน 
ของหมวดหนิท่ี่�ม่ความคงที่น 
ต่อการกัดเซึ่าะผุพังที่ำาลาย 
มากกว่า วางอยู่บนชั้ั�นหิน 
ของหมวดหนิท่ี่�ม่ความคงที่น 
น้อยกว่า ได้แก่ หมวดหิน 
พระวิหารบนหมวดหินภูกระด้ง  
และหมวดหินภูพานบน 
หมวดหินเส้าขัว
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ภาพจาก ครููแสงที่อง อ้พใส

ถ้ำำ�าใหิญ่่ภูสิงห์ิ อำาเภอเมืองบึงกาฬ จ้งหิว้ดบึงกาฬ

หิินสามวาฬ อำาเภอเมืองบึงกาฬ จ้งหิว้ดบึงกาฬ
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ตะกอนถ้ำ� 
และประติม�กรรมถ้ำ�
นายชััยพร ศิิริพรไพบููลย์ และนางสาวญาดารักษ์์ วิลุนกิจ

บทคัดย่อ

ตะกอนถ้ำำ��และประติม�กรรมถ้ำำ��เป็นวััสดุุหรือส�รประกอบท่ี่�เกิดุในถ้ำำ�� แบ่งออกไดุ้ 
เป็น 2 ประเภที่ใหญ่่ ต�มชนิดุวััสดุุ หรือส�รท่ี่�ประกอบข้ึ้�นเป็นตะกอนถ้ำำ�� คืือ  
1) ตะกอนท่ี่�ไม่ใช่ส�รหินปูน ไดุ้แก่ ตะกอนดิุนเหน่ยวั ที่ร�ย กรวัดุ และเศษหิน  
ท่ี่�ถู้ำกกระแสนำ��พััดุพั�เข้ึ้�ม�ในถ้ำำ�� รวัมทัี่�งเศษหินท่ี่�เกิดุจ�กก�รพัังถ้ำลม่ขึ้องเพัดุ�น 
หรือผนังถ้ำำ�� 2) ตะกอนท่ี่�เกิดุจ�กส�รหินปูนหรือส�รคื�รบ์อเนต ไดุ้แก่ ตะกอนถ้ำำ�� 
ท่ี่�เกิดุในหินปูน หินโดุโลไมต์ และหินอ่อน ตะกอนถ้ำำ��ประเภที่น่� เร�จะรู้จักกัน 
ในน�มหินงอก หินย้อยนั�นเอง หรืออ�จจะกล่�วัไดุ้ว่ั�เป็นประติม�กรรมถ้ำำ��  
เพัร�ะมักจะก่อให้เกิดุเป็นปร�กฏก�รณ์์ท่ี่�แปลกประหล�ดุหรือสวัยง�ม ตะกอนถ้ำำ�� 
ท่ี่�เป็นคื�ร์บอเนตน่�แบ่งย่อยไดุ้อ่ก 3 ประเภที่ คืือ (1) ประเภที่ท่ี่�เกิดุจ�กนำ��หยดุ 
และนำ��ไหล เช่น หลอดุหินย้อย หินย้อย ม่�นหินย้อย หินงอก เส�หิน และ 
หินนำ��ไหล (2) ประเภที่ท่ี่�เกิดุใต้ระดัุบนำ�� ไดุ้แก่ ตะกอนถ้ำำ��ท่ี่�เกิดุในแอ่งท่ี่�ม่นำ��ขัึ้ง
ต�มพืั�นถ้ำำ�� เช่น ที่ำ�นบหินปูน ไข่ึ้มุกถ้ำำ�� และ (3) ประเภที่ท่ี่�ม่รูปร่�งไม่แน่นอน ไดุ้แก่ 
ตะกอนถ้ำำ��ท่ี่�มักม่ลักษณ์ะรูปร่�งแปลก หรอืม่ก�รเกิดุแตกต่�งไปจ�ก 2 ประเภที่แรก  
โดุยทัี่�วัไป มักไดุ้รับอิที่ธิิพัลจ�กปัจจัยอื�นร่วัมดุ้วัย เช่น หินปูนเกล่ยวั หินลูกตุ้ม 
ดุอกไม้ถ้ำำ�� หินภูเขึ้�ไฟพัวังองุ่น และนำ��นมพัระจันที่ร์

คำ�สำ�คัญ:  ตะกอนถ้ำ�, ประติม�กรรมถ้ำ�, ประเภทตะกอนถ้ำ�, ก�รเปลีย่นแปลง
สภ�พอ�ก�ศโบร�ณ
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	 บทนำำ�

ถ้ำำ��เป็็นทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิท่�ม่คว�มสวยง�ม 
และม่คว�มเป็น็เอกลกัษณ์เ์ฉพ�ะติัว จ�กข้อ้มูลก�รั 
สำ�รัวจถ้ำำ��พบว่� ป็รัะเทศไทยนั�นม่ถ้ำำ��จำ�นวนม�ก 
ท่�ม่ศักยภ�พสูงในก�รัพัฒน�เป็็นแหล่งท่องเท่�ยว  
เน่�องจ�กป็รัะติมิ�กรัรัมถ้ำำ��มค่ว�มโดดเด่นสวยง�ม 
และถ้ำำ��มคุ่ณ์ค่�ด้�นต่ิ�งๆ ท่�หล�กหล�ย ไมว่�่จะเป็็น  
ด้�นโบรั�ณ์คด่ ด้�นชีววิทย� ด้�นซ�กดึกดำ�บรัรัพ์ 
เป็็นติ้น ติัวอย่�งถ้ำำ��ท่�ม่คว�มโดดเด่นด้�น
ป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� ได้แก่ ถ้ำำ��เข้�ช้�งห�ย จังหวัดติรััง  
(รูัป็ท่� 1) ถ้ำำ��คลัง จังหวัดกรัะบ่� ถ้ำำ��พญ�น�ครั�ช 
จังหวัดข้อนแก่น (รัูป็ท่� 2) ถ้ำำ��แก้วโกมล จังหวัด
แมฮ่่อ่งสอน ถ้ำำ��ละว้� จังหวัดก�ญจนบุรั ีถ้ำำ��ท่�มค่ว�ม
สวยง�มเหล่�น่� กว่�จะป็รั�กฏเป็็นป็รัะติิม�กรัรัม
ถ้ำำ��ท่�สวยง�มให้เห็นในป็ัจจุบัน ต้ิองใช้เวล�นับแสน
นับล้�นป็ี ผ่่�นกรัะบวนก�รัท�งธรัณ์่วิทย�ท่�ซับซ้อน  
ดงันั�น ผู้่เข้้�ไป็ใช้ป็รัะโยชนจ์�กถ้ำำ��ในด�้นติ�่งๆ ควรั
ม่คว�มรัู้ คว�มเข้้�ใจ ติรัะหนักรั่วมกันในก�รัรัักษ� 
และหวงแหนทรััพย�กรัถ้ำำ��ดังกล่�วให้คงอยู่อย่�ง
ยั�งย่นสู่รัุ่นหลังต่ิอไป็

รููปท่ี่� 1 ประติม�กรรมถำ��ที่สวยง�มที่พบภ�ยในถำ�� 
เข�ช้้�งห�ย จัังหวัดตรัง

รููปท่ี่� 2 ประติม�กรรมถำ�� (รูปซ้้�ยและรูปกล�ง) และ
ซ้�กดึกดำ�บรรพ์ปะก�รัง (รูปขว�) ที่พบภ�ยในถำ��
พญ�น�คร�ช้ จัังหวัดขอนแก่น
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	 ����บ่ง���เภท����นำ�ำ�� 
���ชนำ�ดวัิสํดุ

ในก�รัแบง่ป็รัะเภทถ้ำำ��นั�นส�ม�รัถ้ำแบง่ไดห้ล�ยป็รัะเภท  
ข้้�นอยูกั่บเกณ์ฑ์์ท่�นำ�ม�ใช ้โดยข้้�นอยู่กบัวตัิถุ้ำป็รัะสงคข์้องผู้่ใช้ 
เป็็นหลัก ได้แก ่ก�รัแบง่ป็รัะเภทถ้ำำ��ติ�มชนิดหนิ แบ่งออกเป็็น 
ถ้ำำ��หินป็ูน ถ้ำำ��ยิป็ซัม ถ้ำำ��หินทรั�ย ถ้ำำ��ล�ว� ก�รัแบ่งป็รัะเภท
ถ้ำำ��ติ�มลักษณ์ะสัณ์ฐ�นข้องถ้ำำ��และรูัป็ทรังโครังสรั้�งท�ง 
เรัข้�คณ์ิติ แบ่งออกเป็็นถ้ำำ��แนวรัะน�บ ถ้ำำ��แนวตัิ�ง และ 
รัะบบถ้ำำ�� ก�รัแบ่งป็รัะเภทถ้ำำ��โดยใชช่้วงเวล�ข้องก�รัเกดิหนิ  
แบ่งออกเป็็นถ้ำำ��ป็ฐมภูม ิถ้ำำ��ทติุิยภมิู และถ้ำำ��ติติยิภมู ิก�รัแบง่ 
ป็รัะเภทถ้ำำ��ท่�นิยมใช้กันแพรั่หล�ยค่อ ก�รัแบ่งติ�มลักษณ์ะ
ก�รัเกิด ป็รัะกอบด้วยถ้ำำ��ท่�เกิดจ�กก�รัละล�ย ถ้ำำ��ล�ว�  
ถ้ำำ��ทูฟ� ถ้ำำ��ทะเล ถ้ำำ��กองหินถ้ำล่ม ถ้ำำ��ท่�เกิดจ�กแผ่่นดินไหว 
ถ้ำำ��ธ�รันำ��แข้็ง และถ้ำำ��ดิน

ก�รัแบ่งป็รัะเภทติะกอนถ้ำำ��ก็เช่นกัน ในครัั�งน่�จะทำ�ก�รั
แบ่งป็รัะเภทติ�มชนิดข้องวัสดุหรัือส�รัท่�เป็็นส่วนป็รัะกอบ
ข้องป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� ติ�มรั�ยละเอ่ยดดังน่�

 • การแบ่่งประเภทตะกอนถ้ำำ�าตามชนิดวััสดุ

ติะกอนถ้ำำ��และป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� (Speleothems)  
สว่นใหญ่เป็็นแรัทุ่ติยิภูมทิ่�เกิดในถ้ำำ�� มกัมค่ว�มสวยง�ม และ 
ม่ลักษณ์ะท่�แป็ลกติ� ส�ม�รัถ้ำแบ่งติ�มชนิดข้องวัสดุ หรืัอ
ส�รัท่�เป็็นติะกอนถ้ำำ�� หรืัอแร่ัท่�พบในถ้ำำ�� แบ่งออกเป็็น 2 
ป็รัะเภทใหญ่ ค่อ

ตะกอนท่�ไม่ใช่สารหิินปูน (Non-carbonate 
Formation) ได้แก่ ติะกอนดินเหน่ยว ทรั�ย กรัวด และ
เศษหินท่�ถู้ำกกรัะแสนำ��พัดพ�เข้้�ม�ในถ้ำำ��รัวมทั�งเศษหินท่�
เกิดจ�กก�รัพังถ้ำล่มข้องเพด�นหรัือผ่นังถ้ำำ��ซ้�งในท่�น่� จะไม่
ข้อกล่�วในรั�ยละเอ่ยด

ตะกอนท่�เกิดจากสารหิินปูนหิรือสารคาร์บ่อเนต 
(Carbonate) สำ�หรัับติะกอนถ้ำำ��ท่�เกิดจ�กส�รัหินปู็นน่�  
แท้จรังิแลว้กค่็อ แร่ัในถ้ำำ��ท่�เป็็นส�รัหนิป็นู หรัอืส�รัค�รับ์อเนติ
นั�นเอง ติะกอนถ้ำำ��ป็รัะเภทน่�จะเกิดจ�กนำ��ท่�มฤ่ทธิ�เป็็นกรัด

ไป็ละล�ยเน่�อหินป็ูนจนได้ส�รัละล�ยชนิดใหม่ข้้�นม� ค่อ  
ส�รัแคลเซียมไบค�รับ์อเนติ ซ้�งส�รัน่�ถ้้ำ�มค่ว�มเข้้มข้้นม�กๆ 
และม่ก�รัรัะเหยข้องก๊�ซค�รั์บอนไดออกไซด์ออกไป็ ก็จะ
เกิดก�รัติกผ่ลึกหรัือติกติะกอนเป็็นแรั่แคลไซต์ิข้้�นม�ใหม่
ในรัูป็รั่�งและรัูป็แบบต่ิ�งๆ ได้ ซ้�งติะกอนถ้ำำ��ป็รัะเภทน่�เรั�
จะรัู้จักกันในน�มหินงอก หินย้อย นั�นเอง หรัืออ�จจะกล่�ว
ได้ว่�เป็็น “ประติมากรรมถ้ำำ�า” เพรั�ะมักจะก่อให้เกิดเป็็น
ป็รั�กฏก�รัณ์์ท่�แป็ลกป็รัะหล�ด หรัือสวยง�ม เช่น หินงอก 
หินย้อย หินนำ��ไหล

ป็รัะเภทข้องติะกอนถ้ำำ��หรืัอแร่ัท่�เกิดจ�กส�รัค�รับ์อเนติ 
ในถ้ำำ��หินปู็น แบ่งออกได้เป็็น 3 ป็รัะเภท ค่อ

1) ประเภทท่�เกดิจากนำ�าหิยดและนำ�าไหิล (Dripstone 
and Flowstone Forms) เกิดจ�กนำ��ท่�มส่�รัหินปู็นละล�ยอยู ่ 
ไหลหรัอืหยดม�ติ�มเพด�นถ้ำำ�� เม่�อติกผ่ลึกใหมก่จ็ะกล�ยเป็็น 
หลอดหินยอ้ย (Soda Straw) หนิย้อย (Stalactite) หรัอืม�่น
หินย้อย (Draperies) ส่วนนำ��ท่�หยดลงม�ท่�พ่�นก็จะเกิดก�รั
พอกติวัจนสงูข้้�นจนกล�ยเป็็นหนิงอก (Stalagmite) เม่�อเกดิ
ติอ่เน่�องกนัน�นๆ เข้้� หนิยอ้ยและหินงอกก็จะม�บรัรัจบกนั 
คล�้ยเส�ท่�เชื�อมจ�กพ่�นถ้ำำ��กบัเพด�นถ้ำำ�� ม่ชื�อเรัยีกเฉพ�ะว�่  
เส�หิน (Column) ส่วนนำ��ท่�ไหลซ้มเข้้�ม�จ�กผ่นังถ้ำำ��ใน 
ด้�นข้�้งก็จะก่อติวัเป็็นหนินำ��ไหล (Flowstone Sheets)

2) ประเภทท่�เกิดใต้ระดับ่นำ�า (Sub-aqueous 
Forms) ได้แก่ ติะกอนถ้ำำ��ท่�เกิดในแอ่งท่�ม่นำ��ข้ังติ�มพ่�นถ้ำำ�� 
เช่น ทำ�นบหินป็ูน (Rimstone Dam/Rimstone Pool) ซ้�ง
จะเกิดจ�กก�รัท่�ม่นำ��ไหลผ่่�นออกม�จ�กผ่นังถ้ำำ��เป็็นเวล�
น�นๆ จนม่ก�รัพอกตัิวเป็็นแอ่งหล�ยชั�นซ้อนกัน ม่รัูป็รั่�ง
คล้�ยน�ข้ั�นบันได ซ้�งในบ�งถ้ำำ��จะม่นำ��ขั้งในฤดูฝน ยกเว้น
ถ้ำำ��ท่�เก่�ม�กแล้วจะม่ลักษณ์ะท่�แห้งและม่ฝุ�นจับ ถ้ำ้�แอ่งนำ�� 
ในถ้ำำ��ม่นำ��ขั้งเป็็นเวล�น�นก็อ�จทำ�ให้เกิดก�รัพอกตัิวข้อง 
ส�รัหินป็ูนรัอบๆ เม็ดดินเม็ดทรั�ย กล�ยเป็็นไข้่มุกถ้ำำ��  
(Cave Pearl) ได้ หรัือเกิดเป็็นผ่ลึกแรั่แคลไซต์ิท่�พบเห็นได ้
บ่อยๆ ค่อผ่ลึกท่�ม่รัูป็เหม่อนรัูป็ทรังส่�เหล่�ยมข้นมเป็ียกป็ูน  

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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Yadarak Wilunkij (2017)

ตะกอนถ้ำ� (Speleothem) หินย้อย (Stalactite) หินงอก (Stalagmite) เส�หิน (Column) หินปูนเกลียว (Helictite)

ม่�นหินย้อย (Drapery) ทำ�นบหินปูน (Rimstone) ไข่มุกถ้ำ� (Cave Pearl)

รอยริ้วน้ำ�ไหล (Scallop)

หินน้ำ�ไหล (Flowstone)

หินย้อยหลอดโซด� (Soda Straw)

แติ่ถ้้ำ�ม่ลักษณ์ะแท่งหรัือป็ล�ยแหลมจะเรีัยก แร่ัฟันหม� 
(Dog-tooth Spar) ป็กติิม่ส่ข้�ว หรัือไม่ม่ส่ หรัืออ�จเป็็น
ผ่ลึกแรั่แคลไซต์ิเคล่อบติ�มผ่นังถ้ำำ��ด้�นล่�งท่�เคยม่นำ��ขั้งก็
จะเกิดเป็็นผ่ลึกเคล่อบผ่นังถ้ำำ��ได้เช่นกัน

3) ประเภทท่�มร่ปูรา่งไมแ่นน่อน (Erratic Forms) ไดแ้ก่ 
ติะกอนถ้ำำ��ท่�มักม่ลักษณ์ะรูัป็รั่�งแป็ลก หรัือม่ก�รัเกิด 
ท่�ต่ิ�งไป็จ�ก 2 ป็รัะเภทแรัก มกัได้รับัอทิธพิลจ�กป็จัจยัอ่�น  
เช่น หินป็ูนเกล่ยว (Helictite) ค�ดว่�จะได้รัับอิทธิพลจ�ก

กรัะแสลมในถ้ำำ�� หรัือหินลูกตุ้ิม จะได้รัับอิทธิพลจ�กก�รั
เป็ล่�ยนแป็ลงข้องรัะดับนำ��ท่�ท่วมหินย้อยท่�อยู่ใกล้พ่�นถ้ำำ�� 
นอกจ�กนั�นอ�จได้รับัอิทธพิลจ�กอุณ์หภูมแิละคว�มชื�น เชน่  
แร่ัอะรั�โกไนติ ์(Aragonite) ซ้�งมลั่กษณ์ะคล้�ยแป็รังล้�งข้วด 
มักพบในโถ้ำงถ้ำำ��ท่�คอ่นข้้�งแหง้ นอกจ�กนั�นยังพบว�่มรู่ัป็รั�่ง 
แป็ลกๆ ชนดิอ่�นอ่ก เชน่ ไข้ม่กุนอ้ยหน�่ หินภเูข้�ไฟพวงองุน่ 
(Botryoidal Forms) นำ��นมพรัะจนัทรั ์(Moon Milk) ดอกไมถ้้ำำ��  
(Anthrodite) ซ้�งม่ก�รัเกิดท่�ซับซ้อน ย�กต่ิอก�รัอธิบ�ย 
ภ�พจำ�ลองติะกอนถ้ำำ��แสดงดังรัูป็ท่� 3

รููปท่ี่� 3 ภ�พจัำ�ลองตะกอนถำ��ช้นิดต่�ง ๆ ทีมั่กพบภ�ยในถำ��หินปนู
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	 ����นำ�ำ��ที�พบได้บ่�ย 
ภ�ยในำ�ำ��หิ�นำ�ูนำ

ติวัอย่�งข้องป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ��ท่�พบได้บ่อยในถ้ำำ��หินป็นู 
ได้แก่ หลอดหินย้อย หินย้อย หินงอก เส�หิน หินนำ��ไหล  
ม่�นหนิยอ้ย ทำ�นบหินป็นู โล่หนิปู็น หนิปู็นกลม หนิปู็นเกล่ยว  
ไข้่มุกถ้ำำ�� หินลูกติุ้ม โดยม่รั�ยละเอ่ยดดังน่�

1) หิลอดหิินยอ้ย (Soda Straw) ค่อส�รัหนิปู็นท่�จบัตัิว 
เป็็นหลอดหรัือท่อย้อยลงม�จ�กเพด�นถ้ำำ�� แร่ัแคลไซต์ิ 
ท่�เกิดข้้�นจะม่ก�รัเรัยีงตัิวข้องผ่ลึกในแนวย�วและยอ้ยลงม� 
ทำ�ให้ม่คว�มย�วเพิ�มข้้�น ทำ�ให้ดูคล้�ยหลอดกลวงท่�ม่นำ�� 
หยดออกม�

2) หิินย้อย (Stalactite) ค่อ ติะกอนหินป็ูนท่�จับติัว
เป็็นแทง่หรืัอแผ่่นยอ้ยลงม�จ�กเพด�นถ้ำำ�� เกิดจ�กนำ��ใติด้นิ
ท่�ม่หินปู็นละล�ยอยู่ หยดลงม�จ�กรัอยแติกบนเพด�นถ้ำำ��  
และเม่�อนำ��ม่ก�รัสูญเส่ยก๊�ซค�รั์บอนไดออกไซด์ออกไป็ 
ก็จะทำ�ให้เกิดเป็็นแร่ัแคลไซด์เริั�มสะสมตัิวท่ละน้อยและ 
จะพอกย�วลงม�จ�กเพด�นเรัื�อยๆ โดยป็กติิมักจะมลั่กษณ์ะ 
เป็็นหลอดกลวงอยู่ติรังกล�ง

3) หิินงอก (Stalagmite) ค่อ ติะกอนหินปู็นท่�จบัตัิว
เป็็นแทง่สงูข้้�นไป็จ�กพ่�นถ้ำำ��ข้้�นไป็ห�เพด�นถ้ำำ�� เกิดเน่�องจ�ก
หยดนำ��ท่�ไหลออกม�จ�กหินยอ้ยหล่นถ้ำงึพ่�นถ้ำำ�� กจ็ะเกดิก�รั
สูญเส่ยค�รั์บอนไดออกไซด์ จ้งทำ�ให้แรั่แคลไซติ์เกิดก�รั
สะสมติัวและค่อยๆ สูงข้้�นจ�กพ่�นถ้ำำ��

4) เสาหินิ (Column) คอ่ ลักษณ์ะข้องหินท่�เป็น็แทง่ 
หรัอืเส�ย�วจ�กพ่�นถ้ำำ��จรัดเพด�นถ้ำำ�� เกดิจ�กหินงอกหนิยอ้ย 
ม�บรัรัจบกัน

5) หิินนำ�าไหิล (Flow Stone) ค่อ ติะกอนท่�เกิดจ�ก
ก�รัท่�นำ��ท่�มส่�รัค�รับ์อเนติไหลเป็็นแผ่่นบ�งๆ บนพ่�นผิ่วข้อง
พ่�นถ้ำำ�� ซ้�งมกัจะป็รัะกอบไป็ด้วยแร่ัทรั�เวอร์ัท่น (Travertine) 
ซ้�งเป็็นอ่กรัูป็หนึ�งข้องแรั่แคลไซติ์

6) มา่นหิินยอ้ย (Curtain หิรอื Drapery) เกดิจ�กนำ�� 
ท่�ม่ส�รัค�รั์บอเนติสูงท่�ไหลติ�มผ่นังท่�เอ่ยง ซ้�งจะเกิดจ�ก 

แรังตึิงผิ่วข้องนำ�� เม่�อนำ��เกิดก�รัสูญเส่ยก๊�ซค�ร์ับอนไดออกไซด์ 
จ้งทำ�ให้เกิดก�รัติกติะกอนข้องแรั่แคลไซต์ิ ม่ลักษณ์ะเป็็น
แผ่่นบ�งๆ ยอ้ยลงม�จ�กผ่นงัถ้ำำ��ดูคล�้ยม�่น บ�งแหง่จะม่
สน่ำ��ติ�ลแดงสลบักบัสข่้�วหรัอืเหล่องอ่อน มช่ื�อเรัยีกเฉพ�ะ
ว่� ม่�นเบคอน (Bacon Formation)

7) ทำานบ่หิินปนู (Rimstone Pool) ค่อ ติะกอนป็นูท่�
กอ่ตัิวข้้�นแล้วมลั่กษณ์ะคล้�ยเข้ื�อนหรืัอทำ�นบ หรัอืขั้�นบนัได
ท่�กั�นนำ��ไว ้เกดิในบริัเวณ์พ่�นถ้ำำ��หรัอืติ�มแนวท�งนำ��ไหล เม่�อ
นำ��ไหล จะทิ�งติะกอนหินป็ูนเพิ�มพูนข้้�นเรัื�อยๆ

8) โลหิ่ินปนู (Shield) เกดิจ�กนำ��ท่�มส่�รัค�รับ์อเนติ 
สูงไหลผ่่�นรัอยแติกเล็กติ�มผ่นังถ้ำำ�� เม่�อไหลออกม�สู่
บรัรัย�ก�ศในโถ้ำงถ้ำำ��ก็เกิดก�รัพอกข้องแร่ัแคลไซต์ิข้น�น
ไป็กับผ่นังรัอยแติก จ้งทำ�ให้เกิดเป็็นแผ่่นบ�งๆ สองแผ่่น
ป็รัะกบกันคล้�ยแซนด์วิช ซ้�งนำ��จะไหลซ้มผ่่�นได้ หรัือใน 
บ�งกรัณ่์ท่�พ่�นถ้ำำ��เกิดก�รัทรัุดตัิว บรัิเวณ์ท่�เคยเป็็นช่วง 
รัอยต่ิอรัะหว่�งเส�หินกับพ่�นถ้ำำ��จะถ้ำูกแยกออกจ�กกัน  
ทำ�ให้เส�หนิป็รั�กฏลอยอยูก่ล�งอ�ก�ศสว่นท่�ฐ�นเส�หินน่� 
จะม่ลักษณ์ะคล้�ยโล่เช่นกัน

9) หิินปูนเกลย่วั (Helictite) ค่อ ติะกอนป็นูท่�มลั่กษณ์ะ
คล้�ยหลอดท่�บิดเป็็นเกล่ยว เกิดจ�กก�รัเป็ล่�ยนแป็ลงข้อง
ทิศท�งก�รัเติิบโติข้องผ่ลึกแรั่แคลไซต์ิ ซ้�งอ�จจะม่ส�เหติุ
เกิดจ�กลมท่�พัดผ่่�น

10) ไข่่มุกถ้ำำ�า (Cave Pearl) ค่อ ติะกอนท่�มลั่กษณ์ะ
กลม หรัือค่อนข้้�งกลม ม่ผ่ิวภ�ยนอกเรัียบคล้�ยไข้่มุก  
มักเกิดบริัเวณ์พ่�นถ้ำำ��ท่�เป็็นแอ่งติ่�นท่�เกิดจ�กนำ��หยด ก�รั
เกดินั�นจะต้ิองมแ่กนกล�ง (Nucleus) ซ้�งอ�จเป็็นเมด็ทรั�ย 
หรัอืเศษหนิเล็กๆ แลว้เกดิก�รัพอกข้องแร่ัแคลไซต์ิเป็็นชั�นๆ 
โดยรัอบ (Concentric Layers) ท่�เคยพบม่ข้น�ดตัิ�งแต่ิหัวเข็้มหมุด 
ถ้ำึงข้น�ดใหญ่ป็รัะม�ณ์ 15 เซนติิเมติรั บ�งแห่ง เช่น ท่�ถ้ำำ��
แม่ละน� ม่รัูป็รั่�งคล้�ยน้อยหน่�
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ก.

จั.

ข.

ฉ.

ค.

ช้.

ง.

รููปท่ี่� 4 ตะกอนถำ��ที่พบได้บ่อยภ�ยใน 
ถำ��หินปนู ดังนี� 

ก. หลอดหินย้อย  
ข. หินย้อย  
ค. ม่�นหินย้อย  
ง. ม่�นเบคอน  
จั. หินงอก  
ฉ. หินงอกและหินย้อย  
ช้. เส�หิน  
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ซ้. และ ฌ. หินนำ��ไหล  
ญ. โล่หินปนู  
ฎ. ทำ�นบหินปนู  
ฏ. และ ฐ. ทำ�นบหินปนูและหินงอกที่
พบหลักฐ�นบ่งชี้�ว่�เคยอยู่ใต้นำ�� 
ถ. ไข่มุกถำ��

ญ.

ฎ.

ฐ.

ถ.

ฏ.

ฌ.ซ้.
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KLANG-1701-12
13307 ± 146 Year BP

KLANG-1701-265
13656 ± 167 Year BP

KLANG-1701-477
13763 ± 35 Year BP

KLANG-1701-555
14231 ± 36 Year BP

	 ��ย�เวิ�����เ��ดหิ�นำง��หิ�นำย้�ย

ก�รัเกิดถ้ำำ��และก�รัเกิดหินงอกหินย้อย หรัือติะกอนถ้ำำ��ชนิดต่ิ�งๆ นั�น เป็็นกรัะบวนก�รัท�งธรัรัมช�ติิท่�เกิดข้้�นเฉพ�ะ 
ในถ้ำำ��แทบทั�งสิ�น แต่ิจะม่บ�งส่วนท่�เกิดข้้�นบริัเวณ์ป็�กถ้ำำ��หรัือหน้�ผ่�หินป็ูน และจะใช้เวล�ในก�รัเกิดน�นม�กโดยเฉพ�ะ 
โถ้ำงถ้ำำ��ข้น�ดใหญ่ และเส�หินข้น�ดใหญ่จะใช้เวล�ในก�รัเกิดนับล้�นป็ี ส่วนหินงอกหินย้อยต่ิ�งๆ นั�น ก�รัเติิบโติหรัือ 
ก�รังอกเพ่ยง 1 เซนติิเมติรั อ�จใช้เวล�นับ 100 - 1,000 ป็ี นอกจ�กนั�นแล้ว ติะกอนถ้ำำ��เหล่�น่�ยังบอบบ�ง ง่�ยต่ิอ 
ก�รัแติกหักหรัือถ้ำูกทำ�ล�ย ดังนั�นจ้งควรัหล่กเล่�ยงก�รัจับติ้อง เหย่ยบยำ��ไป็บนสิ�งเหล่�น่� และเม่�อเกิดคว�มเส่ยห�ยไป็แล้ว  
ก็ย�กท่�จะกลับม�เป็็นดังเดิมได้

สำ�หรัับติัวอย่�งก�รัวิเครั�ะห์ห�อ�ยุข้องหินงอก
นั�นท่� ผู้่เขี้ยนได้นำ�ติัวอย่�งหินงอกจ�กถ้ำำ��เทพนิมิติ 
จังหวัดก�ญจนบุรีั ไป็วิเครั�ะห์ท่�สถ้ำ�บันวิจัย IRCK  
(The International Research Centre on Karst)  
เม่องกุ้ยหลิน ป็รัะเทศจีน พบว่�หินงอกดังกล่�ว ซ้�งม ่
คว�มย�วเพ่ยงป็รัะม�ณ์ 25 เซนติิเมติรั มอ่�ยุเก่�แก่ถ้ำึง 
ป็รัะม�ณ์ 25,000 ปี็ แสดงว่�เป็็นอัติรั�ก�รัเกิดหรัือ 
ก�รังอกท่�ช้�ม�ก นอกจ�กนั�นแลว้หนิงอกยงัส�ม�รัถ้ำนำ�ม� 
วเิครั�ะหส์ภ�พภมูอิ�ก�ศในสมยัโบรั�ณ์ได ้ซ้�งมช่ื�อเรัยีกเฉพ�ะ 
ว่� Speleo-paleoclimate โดยใช้ก�รัวิเครั�ะห์จ�กธ�ติุ 
ออกซิเจนท่�ถู้ำกเก็บไว้ในหินงอก จ�กก�รัติรัวจวิเครั�ะห์ห� 
อ�ยุข้องหินงอกด้วย ทอรั์เรัียม-230 ควบคู่กับก�รัศึกษ�
ค่�ก�รัเป็ล่�ยนแป็ลงข้องไอโซโทป็เสถ่้ำยรัข้องออกซิเจน-18 
ข้องหินงอกจ�กถ้ำำ��คลัง อำ�เภออ่�วลึก จังหวัดกรัะบ่� พบว่�
หินงอกมอ่�ยรุัะหว�่ง 14,231 - 13,307 ป็ ี(อ�ยจุ�กฐ�น 
ไป็สูย่อดข้องหนิงอก) และมอั่ติรั�ก�รัโติ (Growth Rate) 1.56  
มลิลเิมติรั/ปี็ ข้้อมูลจ�กก�รัวเิครั�ะหบ์ง่ชี�ถ้ำงึก�รัเป็ล่�ยนแป็ลง 
ข้องสภ�พอ�ก�ศโบรั�ณ์ว่�ช่วงท่�ม่ก�รัโติข้องหินงอกอยูใ่น 
สภ�พคว�มชื�นสงู (มรัสมุกำ�ลังแรัง) สลบักบัมค่ว�มแหง้แล้ง  
(มรัสุมอ่อนกำ�ลัง) อย่�งน้อย 2 รัอบ (รัูป็ท่� 5)

<<
รููปท่ี่� 5 หินงอกจั�กถำ��คลัง จัังหวัดกระบี่

	 �������ในำ����้�ง�ันำ 
����ู�ทำ���ย

ถ้ำำ��และป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� เช่น หินงอก หินย้อย ม่�น 
หินยอ้ย ไข้ม่กุถ้ำำ�� ฯลฯ เป็็นสิ�งท่�มค่ว�มสวยง�มม�ก และมกั
ม่ลักษณ์ะรัูป็รั่�งท่�ม่คว�มแป็ลกติ� จนเป็็นแหล่งท่องเท่�ยว 
ท่�ไดร้ับัคว�มนิยมม�ก แต่ิสิ�งเหล�่น่�กว่�จะกอ่ติวัเป็็นรูัป็รั�่ง 
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ให้พวกเรั�ได้ชื�นชมกนัได้ต้ิองใช้เวล�น�นม�กนบัรัอ้ยนบัพนัป็ ี
และสิ�งน่�ยังม่คว�มบอบบ�งง่�ยต่ิอก�รัเส่�อมสล�ย และถู้ำกทำ�ล�ย 
โดยฝีม่อมนุษย์ทั�งท่�โดยตัิ�งใจหรืัอไม่ก็ติ�ม โดยเฉพ�ะ 
จ�กคนท่�ข้�ดจิติสำ�นกึ ม่คว�มคึกคะนอง และบุคคลบ�งกลุ่ม 
ท่�ม่คว�มเชื�อแบบผิ่ดๆ ท่�ทำ�ให้เกิดคว�มเส่ยห�ยติ่อถ้ำำ��  
และแหล่งทอ่งเท่�ยวติ�มธรัรัมช�ติิหล�ยแห่ง เชน่ ก�รัข้ดีเข้ยีน  
ก�รัแกะสลักชื�อลงบนหินนำ��ไหล หรัอืม�่นหนิยอ้ยท่�สวยง�ม  
ก�รันำ�หินงอกหินย้อย หรัือไข่้มุกถ้ำำ��ไป็ทำ�พรัะเครัื�องหรัือ 
เครัื�องรั�งข้องข้ลังติ�มคว�มเชื�อท�งไสยศ�สติรั์ท่�ผ่ิดๆ  
และท่�กำ�ลังเกิดข้้�นในแหล่งท่องเท่�ยวหล�ยแห่งทั�วป็รัะเทศ 
ค่อก�รันำ�ก้อนหินม�ก่อเป็็นกองเจด่ย์ ซ้�งไม่เคยม่ม�ก่อน 
ในอด่ติ ดังนั�น เรั�ควรัมม่�ติรัก�รัติ่�งๆ ท่�ด่พอม�ควบคุม
ดูแล เช่น ก�รัม่เจ้�หน้�ท่� มัคคุเทศก์ หรัืออ�ส�สมัครั  
ท่�ได้รับัก�รัอบรัมม�อย่�งด่เพ่�อม�ชว่ยกำ�กบัดูแลอย่�งใกล้ชดิ  
ก�รักำ�หนดเส้นท�งท่องเท่�ยวท่�เหม�ะสม ฯลฯ ก�รัจำ�กัด

จำ�นวนนักท่องเท่�ยวท่�เหม�ะสมกับแหล่ง ซ้�งเป็็นม�ติรัก�รั
ในรัะยะสั�น ส่วนม�ติรัก�รัในรัะยะย�วค่อ ก�รัเผ่ยแพรั่ 
ให้คว�มรัู้คว�มเข้้�ใจท่�ถ้ำูกต้ิองติ่อป็รัะช�ชนโดยทั�วไป็  
ซ้�งแม้จะใช้เวล�ม�ก แติ่ก็เป็็นสิ�งท่�จำ�เป็็น

ยิ�งไป็กว�่นั�น ในบ�งถ้ำำ��ม่สภ�พท่�เป็็นอันติรั�ยติอ่ชวีติิ
นักท่องเท่�ยวได้ เช่น ในกรัณ่์ท่�สม�ชิกท่มฟุติบอลหมูป็��  
ท่น ทอล์ค อะค�เดม่� 13 คน ติิดในถ้ำำ��หลวงในป็ ีพ.ศ. 2561  
และกรัณ์่อ่�นๆ ท่�เคยทำ�ให้นักท่องเท่�ยวเส่ยชีวิติอย่�งไม่น่� 
เกดิข้้�น และเพ่�อเป็็นก�รัป็อ้งกันในเบ่�องต้ิน ดงันั�น คณ์ะกรัรัมก�รั 
นโยบ�ยบรัิห�รัจัดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิจ้งม่มติิในท่�ป็รัะชุม 
คณ์ะกรัรัมก�รันโยบ�ยบรัิห�รัจัดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิ ครัั�งท่�  
1/2563 วันศุกรั์ท่� 24 มกรั�คม พ.ศ. 2563 กำ�หนด 
ม�ติรัก�รัท่�ให้ใช้กับถ้ำำ��ทั�วป็รัะเทศ ค่อ

ข้่อปฏิิบ่ัติในการคุ้มครองถ้ำำ�า 16 ข้่อ สำาหิรับ่การดูแลทรัพยากรถ้ำำ�า ดังน่�

1. ห้�มสัมผ่ัสหรัือแติะติ้องป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� เช่น หินงอก หินย้อย เส�หิน รัวมทั�งหยดนำ��ท่�หยดจ�กหินย้อย
2. ห้�มติ่ เค�ะ ทำ�ล�ยหินในถ้ำำ��
3. ห้�มสบูบหุรัี� กอ่กองไฟ จุดธูป็เท่ยน หรัอืกิจกรัรัมใดๆ ท่�กอ่ให้เกดิก�รัเป็ล่�ยนแป็ลงติอ่สภ�พอ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ��
4. ห้�มนำ�อ�ห�รัเข้�้ไป็รัับป็รัะท�นในถ้ำำ�� รัวมทั�งทิ�งเศษข้ยะมูลฝอยใดๆ
5. ห้�มส่งเส่ยงดังหรืัอกรัะทำ�ก�รัใดๆ ท่�เป็็นก�รัรับกวนหรืัอก่อคว�มรัำ�ค�ญให้แก่สัติว์ รัวมทั�งห้�มยิงปื็น  

จุดป็รัะทัดและวัติถ้ำุรัะเบิด
6. ห้�มนำ�สัติว์เล่�ยงหรัือสัติว์พ�หนะเข้�้ไป็ในถ้ำำ��
7. ห้�มข้ีดเข้ียน ขู้ดลบ ขี้ดฆ่่� ท�หรัือพ่นส่ หรัือปิ็ดป็รัะก�ศ
8. ห้�มถ้ำ่�ยอุจจ�รัะ ป็ัสส�วะในถ้ำำ��
9. ห้�มเก็บหรัือนำ�สิ�งใดๆ ออกจ�กถ้ำำ�� อ�ทิ หิน ผ่ลึกแรั่ ซ�กดึกดำ�บรัรัพ์ โบรั�ณ์วัติถุ้ำ หรัือสิ�งม่ชีวิติภ�ยในถ้ำำ��
10. ห้�มกรัะทำ�ก�รัใดๆ อันจะเป็็นก�รัเป็ล่�ยนแป็ลงท�งนำ��หรืัอสรั้�งสิ�งก่ดข้ว�งท�งนำ�� ท่�จะทำ�ให้นำ��ท่วมล้น  

หรัือเห่อดแห้ง เว้นแติ่ได้รัับก�รัอนุญ�ติจ�กหน่วยง�นเจ้�ข้องพ่�นท่�
11. ห้�มติั�งแคมป็์พักแรัมภ�ยในถ้ำำ��
12. ห้�มเดินออกนอกเส้นท�งท่�กำ�หนด
13. ไม่แติะติ้องและ/หรืัอทำ�ล�ยรัะบบไฟฟ้�ในถ้ำำ��
14. ไม่รับกวนแหล่งโบรั�ณ์คด่หรืัอซ�กดึกดำ�บรัรัพ์ท่�พบในถ้ำำ��
15. ไม่ก่อสรั้�งสิ�งอำ�นวยคว�มสะดวก เช่น สะพ�น ท�งเดิน บันได เว้นแต่ิก�รัก่อสรั้�งเพ่�ออำ�นวยคว�มสะดวก/

คว�มป็ลอดภัยเท่�ท่�จำ�เป็็น และให้ม่คว�มกลมกล่นกับสภ�พธรัรัมช�ติิในถ้ำำ��
16. ให้ม่ผู้่นำ�เท่�ยวถ้ำำ��ท้องถิ้ำ�นท่�ผ่่�นก�รัฝึกอบรัมติ�มม�ติรัฐ�น Local Cave Guide และป็ฏิบัติิติ�มคำ�แนะนำ�

อย่�งเครั่งครััด
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สำ�หรับัก�รัคุ้มครัองดแูลทรััพย�กรัถ้ำำ�� 
และค�สต์ิในรัะดับท่�สงูข้้�น และเพ่�อให้เกิดผ่ลด่ 
ทั�วป็รัะเทศ ในเชิงก�รัอนุรัักษ์ และก�รัใช้
ป็รัะโยชนจ์�กทรัพัย�กรัถ้ำำ��อย�่งยั�งยน่ และ
เป็็นท่�ยอมรัับข้องผู้่เก่�ยวข้้องทุกภ�คส่วน 
จ้งจำ�เป็็นติ้องม่ม�ติรัก�รัติ่�งๆ ในหล�ย
รัะดบั ตัิ�งแต่ิรัะดับช�ติิ คอ่เรืั�องข้องนโยบ�ย 
กฎหม�ย กฎรัะเบ่ยบ และข้้อป็ฏิบัติิท่�ม่ 
ม�ติรัฐ�นส�กล จนถึ้ำงกฎ รัะเบ่ยบ และ 
ม�ติรัก�รั สำ�หรับัผู้่ป็ฏบัิติใินรัะดบัหนว่ยง�น 
ข้องรััฐ และองค์กรัป็กครัองส่วนท้องถิ้ำ�น  
และท้�ยท่�สุดค่อภ�คป็รัะช�ชนในท้องถิ้ำ�น 
และป็รัะช�ชนทั�วไป็ ซ้�งติ้องเน้นก�รัเรัียนรัู้ 
เพ่�อให้เกิดคว�มเข้้�ใจท่�ถู้ำกต้ิองในเรัื�อง 
ธรัรัมช�ติิข้องถ้ำำ�� ป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� และ 
สิ�งอ่�นท่�เก่�ยวข้้องกันในเชิงผ่ลกรัะทบท่�จะ 
เกดิข้้�นทั�งท�งบวกและท�งลบต่ิอทรัพัย�กรั 
ท่�ม่คุณ์ค่�น่� เพ่�อท่�จะให้เกิดคว�มรััก คว�ม 
หวงแหน และพรั้อมท่�จะช่วยกันดูแล
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การสำารวจซากดึกดำาบรรพ์ 
ในถ้ำาของไทย
นายอดุุลย์วิิทย์ กาวิีระ

ซากดึึกดึำาบรรพ์์ท่ี่�พ์บภายในถ้ำำ�า สามารถ้ำแบ่งได้ึเป็็น 2 กลุ่่่มใหญ่่ คืือ กลุ่่่ม
ซากดึึกดึำาบรรพ์์ท่ี่�อย่่ภายในหินเดิึมของถ้ำำ�าน้�น เกิดึจากหินเดิึมซึ�งส่วนใหญ่่ม้กเป็็น
หินป่็นท่ี่�เนื�อหินถ่้ำกลุ่ะลุ่ายด้ึวยนำ�าจนเกิดึเป็็นโพ์รง สามารถ้ำมองเห็นซากดึึกดึำาบรรพ์์
ท่ี่�ฝัังอย่่ภายในหินได้ึ ม่หลุ่ากหลุ่ายอาย่ ต้ั้�งแต่ั้ถ้ำำ�าท่ี่�เกิดึจากหินป่็นย่คืออร์โดึวิเช่ียน 
ไป็จนถึ้ำงหินป่็นย่คืเพ์อร์เม่ยน ซึ�งพ์บว่า ถ้ำำ�าส่วนใหญ่่ในป็ระเที่ศไที่ยเกิดึในหินป่็นย่คืน่�  
ซากดึึกดึำาบรรพ์์ในหินป่็นส่วนใหญ่่เป็็นป็ระเภที่ส้ตั้ว์ไม่ม่กระด่ึกส้นหลุ้่ง เช่ีน ป็ะการ้ง 
(Corals) ไคืรนอยด์ึ (Crinoids) หอยกาบค่่ื (Bivalves) หอยกาบเด่ึ�ยว (Gastropods) 
นอติั้ลุ่อยด์ึ (Nautiloids) แอมโมนอยด์ึ (Ammonoids) ฟิวิซ่ลิุ่นิดึ (Fusulinids) แลุ่ะ
อื�น ๆ อ่กหลุ่ายชีนิดึ

ส่่วนอีีกกลุ่่่มหน่�งคืือี กลุ่่่มซากด่ึกดึำาบรรพ์์ทีี่�อียู่่่ในตะกอีนถ้ำำ�า  
เกดิึจากซากขอีงส่ตัวที์ี่�อีาศัยัู่อียู่่บ่รเิวณถ้ำำ�าแลุ่ะในถ้ำำ�า โดึยู่เฉพ์าะ 
ส่ัตว์มีกระด่ึกสั่นหลุ่ัง เมื�อีสั่ตว์ตายู่ลุ่ง ส่่วนเนื�อีเยู่ื�อีจะถ้ำ่ก 
ยู่่อียู่ส่ลุ่ายู่อีอีกไปหมดึ เหลุ่อืีเฉพ์าะส่ว่นทีี่�แขง็อียู่า่งกระดึก่หรอืี
ฟััน จากนั�นกาลุ่เวลุ่าผ่่านไป ซากกระดึก่เหลุ่า่นี�จะถ้ำก่พั์ดึพ์า 
ไปตามกระแส่นำ�าโบราณร่วมไปกับตะกอีนเข้าไปส่ะส่มตัว
ภายู่ในรอียู่แตก รอียู่แยู่กขอีงหิน หรือีช่่อีงว่างภายู่ในถ้ำำ�า  
ซ่�งเป็นแหลุ่ง่ที่ี�อียู่่ใ่นระดัึบตำ�ากว่าพ์ื�นดึนิปกต ิเรยีู่กว่า แหลุ่ง่
ส่ะส่มหรือีส่ิ�งที่ับถ้ำมในรอียู่แยู่ก (Fissure Filling Deposit) 
เมื�อีกาลุ่เวลุ่าผ่่านไป ซากเหลุ่่านี�อีาจจะแข็งตัวไปพ์ร้อีมกับ

ตะกอีนภายู่ในถ้ำำ�า เนื�อีงจากถ่้ำกเช่ื�อีมประส่านโดึยู่แคืลุ่เซยีู่ม
คืาร์บอีเนตซ่�งลุ่ะลุ่ายู่มากับนำ�าภายู่ในถ้ำำ�าซ่�งส่่วนใหญ่่เป็น 
หนิป่น ที่ำาให้ส่ามารถ้ำเก็บรกัษาซากดึก่ดึำาบรรพ์์เหลุ่า่นั�นไวไ้ดึ้ 
แม้เวลุ่าจะผ่่านมายู่าวนานหลุ่ายู่พ์ันปี หมื�นปี หรือีแส่นปี 
แลุ่้วก็ตาม กาลุ่เวลุ่าผ่่านไปกระบวนการลุ่ะลุ่ายู่ขอีงโพ์รง
ภายู่ในถ้ำำ�ายู่งัคืงเกดิึข่�นอียู่่างตอ่ีเนื�อีง ที่ำาใหบ้างบรเิวณอีาจมี
การค้ืนพ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์ในตะกอีนทีี่�เปน็ผ่นังหรอืีเพ์ดึานถ้ำำ�า  
เนื�อีงจากเดิึมเคืยู่เป็นพื์�นถ้ำำ�ามาก่อีน ซ่�งถ้ำำ�าหลุ่ายู่แห่งใน
ประเที่ศัไที่ยู่มักจะพ์บซากดึ่กดึำาบรรพ์์ในลุ่ักษณะนี�
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ซากดึึกดึำาบรรพ์์ท่ี่�พ์บภายในถ้ำำ�า
บน: ซากดึึกดึำาบรรพ์์ฟิวิซูลิินิิดึท่ี่�พ์บในิหิินิปูนูิในิถ้ำำ�าใหิญ่่นิำ�าหินิาว จัังหิวัดึเพ์ชรบูรณ์์
ขวา: ซากดึึกดึำาบรรพ์์สััตว์เล่ิ�ยงลูิกด้ึวยนิมในิตะกอนิภายในิถ้ำำ�าเพ์ดึานิ จัังหิวัดึ
นิครศร่ธรรมราช
(ขอบคุณ์รูปูภาพ์จัาก ดึร.เยาวลัิกษณ์์ ชัยมณ่์)

	 จุุดเร่ิ่�มต้้นงานสำำาริ่วจุซากดึกดำาบริ่ริ่พ์์ในถ้ำำ�า

การส่ำารวจซากด่ึกดึำาบรรพ์์ในถ้ำำ�าจะเน้นไปที่างการส่ำารวจ 
ในตะกอีนถ้ำำ�า ส่่วนการส่ำารวจซากดึ่กดึำาบรรพ์์ที่ี�อียู่่่ในหิน 
เดิึมในถ้ำำ�าขอีงประเที่ศัไที่ยู่ยู่งัไม่มกีารส่ำารวจอียู่่างเป็นระบบ  
การส่ำารวจซากดึก่ดึำาบรรพ์์ในช่ั�นตะกอีนถ้ำำ�ามีการเริ�มข่�นในช่ว่ง
ต้นปี พ์.ศั. 2521 (เดืึอีนมกราคืม - เมษายู่น) โดึยู่คืณะ
ส่ำารวจไที่ยู่-อีเมรกินั (Thai-American Expedition) นำาโดึยู่ 
Dr. Geoffrey Pope หวัหน้าคืณะช่าวอีเมรกัิน แลุ่ะอีาจารย์ู่
มาลุ่ยัู่ เลีุ่�ยู่งเจริญ่ หวัหนา้คืณะช่าวไที่ยู่ ภายู่ใต้คืวามรว่มมอืี
การส่ำารวจบรรพ์ชี่วินมาน่ษยู่วิที่ยู่า (Paleoanthropology) 
โดึยู่เน้นพ์ื�นที่ี�ถ้ำำ�าบริเวณภาคืเหนือีขอีงประเที่ศัไที่ยู่ ภายู่ใน
รัศัมี 100 กโิลุ่เมตรจากตวัเมอืีงจงัหวดัึเชี่ยู่งใหม ่ไดึค้ืน้พ์บ 
ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ภายู่ในตะกอีนถ้ำำ�ากว่า 10 ถ้ำำ�า เช่่น ถ้ำำ�า 

ในอีำาเภอีเช่ียู่งดึาว อีำาเภอีแม่อีอีน จังหวัดึเช่ียู่งใหม่ แลุ่ะ
ที่ี�ส่ำาคืัญ่หน่�งในนั�นคืือี บริเวณเขาป่าหนาม อีำาเภอีเกาะคืา 
จังหวัดึลุ่ำาปาง เป็นถ้ำำ�าเก่า (Paleo-cave หรือี Paleo-
Rockshelter) ปัจจ่บันถ้ำำ�านี�ถ่้ำกเปิดึอีอีกจากการที่ำาเหมือีง 
ฟัอีส่เฟัต พ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์สั่ตว์มีกระด่ึกส่ันหลัุ่งเป็น 
จำานวนมากฝัังตัวอียู่่่ในตะกอีนกรวดึเหลุ่ี�ยู่มที่ี�ส่ะส่มตาม 
รอียู่แยู่ก หรือีช่อ่ีงว่างในโพ์รงถ้ำำ�า ไดึ้แก่ เต่า ง่ คื้างคืาว หน่  
เมน่ใหญ่ ่อ่ีรงัอ่ีตงั ไฮยีู่นา เส่อืีโคืรง่ ฮปิโปโปเตมสั่ กระที่งิ กวาง 
แลุ่ะพ์บส่ิ�งที่ี�คืาดึว่าเป็นเคืรื�อีงมือีขอีงมน่ษยู่์โบราณอีีกดึ้วยู่ 
มีอีายู่่อียู่่่ในช่่วงส่มัยู่ไพ์ลุ่ส่โตซีนตอีนกลุ่าง (Pope et al., 
1981) การคืน้พ์บนี�จง่ถ้ำอืีเป็นคืรั�งแรกทีี่�มรีายู่งานการคืน้พ์บ 
ซากดึ่กดึำาบรรพ์์ภายู่ในตะกอีนถ้ำำ�าขอีงประเที่ศัไที่ยู่
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5. ถ้ําวิมานนาคินทร-ถ้ําประกายเพชร จ.ชัยภูมิ
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8. ถ้ําแกวกาญจนาภิเษก จ.กาญจนบุรี
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11.เขาตีนเปด จ.ชุมพร
12. ถ้ํายายรวก จ.กระบ่ี
13. ถ้ําเพดาน จ.นครราชสีมา
14. ถ้ําวังกลวย (ถ้ําเลสเตโกดอน) จ.สตูล
15. เขารูปชาง จ.สงขลา

แผนท่ีแสดงแหลงซากดึกดําบรรพท่ีสําคัญ
ซ่ึงคนพบในถ้ําของประเทศไทย
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	 ซากดึกดำาบริ่ริ่พ์์ชน่ดใหม่��ง��� 
�ี�ค้้นพ์บในถ้ำำ�า

การส่ำารวจซากดึก่ดึำาบรรพ์์ภายู่ในถ้ำำ�ามักจะเนน้การส่ำารวจ
ศั่กษาไปที่างซากดึ่กดึำาบรรพ์์ที่ี�มีอีายู่่ไม่เก่านัก โดึยู่เฉพ์าะ 
ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ขอีงส่ตัวเ์ลีุ่�ยู่งลุ่ก่ด้ึวยู่นม เนื�อีงจากพ์บไดึง้า่ยู่ 
ภายู่ในถ้ำำ�า นับตั�งแต่ปี พ์.ศั. 2521 ได้ึมีการส่ำารวจแลุ่ะ 
เก็บตัวอียู่่างอียู่่างต่อีเนื�อีง พ์บถ้ำำ�าที่ี�มีซากด่ึกดึำาบรรพ์์ 
อียู่่่หลุ่ายู่แห่ง เช่่น ถ้ำำ�าวิมานนาคืินที่ร์ แลุ่ะถ้ำำ�าประกายู่เพ์ช่ร 
จังหวัดึชั่ยู่ภ่มิ ถ้ำำ�าผ่าบ่อีง จังหวัดึแม่ฮ่อีงส่อีน ถ้ำำ�าเพ์ดึาน 
จังหวัดึนคืรศัรีธรรมราช่ แลุ่ะถ้ำำ�ายู่ายู่รวก จังหวัดึกระบี� วิธี
การเก็บตัวอียู่่างซากด่ึกดึำาบรรพ์์มีหลุ่ายู่วิธี เช่่น การส่กัดึ
อีอีกจากตะกอีนแขง็ หรอืีกรณทีีี่�เปน็ตะกอีนร่วน ส่ามารถ้ำนำา
ไปร่อีนดึ้วยู่ตะแกรง เพ์ื�อีหาตัวอียู่่างขนาดึเลุ่็กได้ึ บางแห่ง 
มีการค้ืนพ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์ภายู่ในชั่�นตะกอีนทีี่�ส่ะส่มตัว
ตามรอียู่แยู่ก หรอืีโพ์รงในหินปน่ที่ี�มีขนาดึไมใ่หญ่ ่ซ่�งมกัจะ
พ์บซากดึก่ดึำาบรรพ์์ขอีงสั่ตวข์นาดึเลุ่ก็ส่ะส่มตวัอียู่่บ่รเิวณนี�  
การศั่กษาวิจัยู่ในปัจจ่บันมีการคื้นพ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์ 
สั่ตว์เลีุ่�ยู่งลุ่่กดึว้ยู่นมที่ี�หลุ่ากหลุ่ายู่ แลุ่ะมีหลุ่ายู่ช่นดิึที่ี�ไดึร้บัการ 
ตั�งช่ื�อีใหม่เป็นคืรั�งแรกในประเที่ศัไที่ยู่แลุ่ะในโลุ่ก ได้ึแก่  
หน่ขนเส่ี�ยู่นเลุ่็ก (Niviventer gracilis Chaimanee, 1998)  
จากถ้ำำ�าวมิานนาคิืนที่ร ์จังหวดัึช่ยัู่ภ่ม ิอีายู่ช่่ว่งปลุ่ายู่ขอีงส่มยัู่ 
ไพ์ลุ่ส่โตซนีตอีนกลุ่าง (ประมาณ 2 แส่นปก่ีอีน) กระรอีกบนิ 

ถ้ำำ�าแก้ว (Belomys thamkaewi Chaimanee & Jaeger, 
2000) จากถ้ำำ�าแกว้กาญ่จนาภิเษก จงัหวัดึกาญ่จนบร่ ีอีายู่ช่่ว่ง
ปลุ่ายู่ขอีงส่มัยู่ไพ์ลุ่ส่โตซีนตอีนกลุ่าง (ราว 2 แส่นปีก่อีน) 
หน่ 5 ช่นิดึ ไดึแ้ก่ หน่ราช่บ่รรีจ่า (Ratchaburimys ruchae 
Chaimanee et al., 1996) หน่พ่่์มวราว่ธ (Prohadromys 
varavudhi Chaimanee, 1998) หน่หญ่า้ส่ยู่าม (Saidomys 
siamensis Chaimanee, 1998) หน่ยู่ักษ์หางยู่าวเลุ่็ก 
(Leopoldamys minutus Chaimanee, 1998) แลุ่ะ 
หน่เจเกอีร์ (Rattus jaegeri Chaimanee, 1998) จาก 
เขาส่ามงา่ม จงัหวัดึราช่บ่รี อีายู่ส่่มยัู่ไพ์ลุ่โอีซีนตอีนปลุ่ายู่ถ่้ำง
ไพ์ลุ่ส่โตซนีตอีนต้น (ประมาณ ๓ - 2 ลุ่า้นปีก่อีน) หน ่2 ช่นิดึ  
ไดึแ้ก ่หน่มารโ์มเซส่เขารป่ช่า้ง (Hapalomys khaorupchangi 
Chaimanee, 1998) แลุ่ะหน่ต้นไม้ถิ้ำ�นใต้ (Pithecheir 
peninsularis Chaimanee, 1998) จากถ้ำำ�าเขารป่ช้่าง จงัหวดัึ
ส่งขลุ่า อีายู่ส่่มยัู่ไพ์ลุ่ส่โตซีนตอีนต้นถ่้ำงตอีนกลุ่าง (ประมาณ 
2.5 ลุ่้าน - 2 แส่นปีก่อีน) แลุ่ะหน่ต้นไม้หางดิึนส่อีใหญ่่  
(Chiropodomys maximus Chaimanee, 1998)  
จากเขาตีนเปด็ึ จังหวดัึช่ม่พ์ร อีายู่ส่่มยัู่ไพ์ลุ่ส่โตซนีตอีนกลุ่าง  
(ประมาณ ๘ - 2 แส่นปีก่อีน)

การสำำารวจและเก็บตััวอย่างซากดึึกดึำาบรรพ์์ในตัะกอนถ้ำำ�า (ขอบคุณ์รูปูภาพ์จัาก ดึร.เยาวลัิกษณ์์ ชัยมณ่์)
ซ้าย:  การใช้อุปูกรณ์์สักัดึเอาตัวอย่างซากดึึกดึำาบรรพ์์ท่ี่�อยู่ในิตะกอนิแข็ง
ขวา:  การร่อนิผ่่านิตะแกรงเพ่์�อหิาตัวอย่างซากดึึกดึำาบรรพ์์ขนิาดึเล็ิกท่ี่�อยู่ในิตะกอนิถ้ำำ�า
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ตััวอย่างซากดึึกดึำาบรรพ์์ชนิดึใหม่่ของไที่ยท่ี่�ค้้นพ์บในถ้ำำ�า
บนซ้าย: สััตว์กลิุ่มหินิ่ หน่ราชีบ่ร่ร่จา (Ratchaburimys ruchae Chaimanee et al., 1996)  
บนขวา: สััตว์กลิุ่มหินิ่ หน่พ่่์มวราว่ธ (Prohadromys varavudhi Chaimanee, 1998)
ล่าง: สััตว์กลุ่ิมกระรอกบนิิ กระรอกบินถ้ำ้ำาแก้ว (Belomys thamkaewi Chaimanee & Jaeger, 2000)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

134



	 ซากดึกดำาบริ่ริ่พ์์ในถ้ำำ�า	หลักฐานสำำาคั้ญเปิดิโลกดึกดำาบริ่ริ่พ์์ 
สัำต้ว์เลี��งลูกด้ว�นม

การส่ำารวจซากดึ่กดึำาบรรพ์สั่ตว์เลีุ่�ยู่งลุ่่กด้ึวยู่นม ซ่�ง 
เปน็ส่ิ�งมีชี่วิตทีี่�โดึดึเด่ึนทีี่�ส่ด่ึในช่่วงมหายู่ค่ืซีโนโซอิีก ช่่วยู่ให้ 
เข้าใจถ่้ำงวิวัฒนาการขอีงสั่ตว์เหลุ่่านี� รวมถ่้ำงส่ภาพ์แวดึลุ้่อีม 
ทีี่� เปลีุ่�ยู่นแปลุ่งไปในแต่ลุ่ะยู่่คืส่มัยู่ได้ึเป็นอียู่่างดึี  
แหลุ่่งซากดึ่กดึำาบรรพ์์ส่ัตว์เลีุ่�ยู่งลุ่่กด้ึวยู่นม นอีกจากพ์บ 
ตามแหลุ่่งเหมือีงถ้ำ่านหิน แลุ่ะบ่อีที่รายู่ที่ี�มีการข่ดึเปิดึ 
หน้าดิึนอีอีกแลุ้่ว การส่ำารวจภายู่ในถ้ำำ�าก็เป็นอีีกแหลุ่่งหน่�ง 
ที่ี�มีคืวามส่ำาคืญั่ไมน่อ้ียู่ มกีารคืน้พ์บหลุ่กัฐานซากดึก่ดึำาบรรพ์์
ทีี่�มีคืวามส่ำาคืัญ่หลุ่ากหลุ่ายู่ช่นิดึ หน่�งในนั�นคืือี การคื้นพ์บ
ซากดึก่ดึำาบรรพ์์ขอีงแพ์นดึา้ยัู่กษ ์(Ailuropoda melanoleuca 
baconi) ซ่�งส่ำารวจพ์บคืรั�งแรกในช่่วงปี พ์.ศั. 25๓6 ใน 
ถ้ำำ�าวิมานนาคืินที่ร์ จังหวัดึช่ัยู่ภ่มิ แลุ่ะต่อีมาไดึ้ค้ืนพ์บเพิ์�ม 
ในถ้ำำ�าประกายู่เพ์ช่ร จังหวดัึช่ยัู่ภ่ม ิถ้ำำ�าในจงัหวดัึแมฮ่อ่ีงส่อีน 
แลุ่ะเช่ียู่งใหม่ ซากดึ่กดึำาบรรพ์์ทีี่�พ์บนี� เมื�อีเปรียู่บเที่ียู่บกับ
ซากดึ่กดึำาบรรพ์์แพ์นดึ้าทีี่�พ์บในประเที่ศัจีน พ์บว่ามีอีายู่่
ในช่่วงปลุ่ายู่ส่มัยู่ไพ์ลุ่ส่โตซีนตอีนกลุ่าง หรือีประมาณ  

2 แส่นปีกอ่ีน ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ที่ี�พ์บในถ้ำำ�า 
วิมานนาคิืนที่ร์พ์บเพี์ยู่งฟัันซี�เดึียู่ว  
มขีนาดึใหญ่ก่ว่าแพ์นดึา้ยู่กัษ์ในปจัจบั่น

ที่ี�พ์บในประเที่ศัจีน ซากด่ึกดึำาบรรพ์์
แพ์นด้ึายู่ักษ์ทีี่�พ์บเพ์ิ�มเติมจาก 
ถ้ำำ�าประกายู่เพ์ช่รเป็นฟััน 1 ซี�  
ถ้ำำ�าในจงัหวดัึแมฮ่อ่ีงส่อีนเปน็ฟันั  
๓ ซี� แลุ่ะถ้ำำ�าในจังหวัดึเชี่ยู่งใหม่ 
พ์บฟันัอีกี 7 ซี� (Tougard et al.,  

1996; Zeitoun et al., 2005, 2006; Filoux et al., 2015; 
Bocherens et al., 2017; เยู่าวลุ่ักษณ์ ชั่ยู่มณี, 254๘)  
นอีกจากนี�ยู่งัพ์บซากดึก่ดึำาบรรพ์์แพ์นดึา้ในประเที่ศัเพื์�อีนบา้น 
อียู่่างเมียู่นมา แลุ่ะเวียู่ดึนาม ที่ำาให้ส่ันนิษฐานไดึ้ว่า  
การกระจายู่พ์นัธ์่ขอีงแพ์นด้ึาน่าจะสั่มพั์นธ์กบัอีาหารขอีงมนั 
อียู่า่งต้นไผ่่ช่นิดึพิ์เศัษทีี่�มเีฉพ์าะในบริเวณทีี่�มอีีากาศัเยู่น็ใน 
เขตอีบอ่่ีนเที่่านั�น การคื้นพ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์แพ์นดึ้าเป็น 
หลุ่ักฐานแส่ดึงให้เห็นว่า ที่ี�อียู่่่อีาศััยู่ขอีงส่ัตว์ช่นิดึนี�ในอีดีึต 
กว้างขวางกว่าปจัจบั่นมาก แลุ่ะบ่งบอีกวา่เดึมิภ่มิภาคืเอีเช่ยีู่ 
ตะวันอีอีกเฉียู่งใต้นี� เมื�อีหลุ่ายู่แส่นปีก่อีนเคืยู่มีส่ภาพ์ 
ภ่มิอีากาศัหนาวเยู่็น (Tougard et al., 1996)

การคื้นพ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์ในถ้ำำ�าทีี่�ส่ำาคัืญ่อีีกช่นิดึหน่�ง 
คืือี ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ขอีงไฮยู่ีนาลุ่ายู่จ่ดึ (Crocuta crocuta 
ultima) ที่ี�พ์บในถ้ำำ�าหลุ่ายู่แห่งในประเที่ศัไที่ยู่ เช่่น ถ้ำำ�าวิมาน
นาคืินที่ร์ แลุ่ะถ้ำำ�าประกายู่เพ์ช่ร จังหวัดึช่ัยู่ภ่มิ ถ้ำำ�าผ่าบ่อีง 
จังหวัดึแม่ฮ่อีงส่อีน ถ้ำำ�าเพ์ดึาน จังหวัดึนคืรศัรีธรรมราช่  
แลุ่ะถ้ำำ�ายู่ายู่รวก จังหวัดึกระบี� (Ginsburg et al., 1982; 
Tougard, 2001; Bocherens et al., 2017; Suraprasit 
et al., 2019; Suraprasit et al., 2021; โช่ติมา ยู่ามี แลุ่ะ
เยู่าวลุ่กัษณ ์ชั่ยู่มณ,ี 254๘) ซ่�งส่ว่นใหญ่่พ์บเปน็ฟันัจำานวน
หลุ่ายู่ซี� พ์รอ้ีมขากรรไกร เมื�อีเปรยีู่บเที่ยีู่บกบัซากดึก่ดึำาบรรพ์์ 
ขอีงไฮยู่ีนาทีี่�พ์บจากหลุ่ายู่บริเวณในที่วีปเอีเชี่ยู่ เช่่น 

ตััวอย่างซากดึึกดึำาบรรพ์์ฟันั	แพ์นด้า�ักษ์์	
(Ailuropoda melanoleuca baconi)

(ขอบคุณ์รูปูภาพ์จัาก ดึร.เยาวลัิกษณ์์ ชัยมณ่์) 
ซ้าย: จัากถ้ำำ�าวิมานินิาคินิที่ร์ จัังหิวัดึชัยภูมิ 

ขวา: จัากถ้ำำ�าในิจัังหิวัดึแม่ฮ่่องสัอนิ
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ในประเที่ศัจีนแลุ่ะเวยีู่ดึนาม ซ่�งมลัีุ่กษณะใกลุ้่เคืยีู่งกัน ที่ำาให้
คืาดึว่าน่าจะมอีีายู่ใ่นช่ว่งปลุ่ายู่ขอีงส่มยัู่ไพ์ลุ่ส่โตซนีตอีนกลุ่าง 
หรือีประมาณ 2 แส่นปีก่อีน แลุ่ะการศัก่ษาไอีโซโที่ปเส่ถี้ำยู่ร
คืาร์บอีน (Stable Carbon Isotope) ที่ำาให้ที่ราบว่าในอีดึีต
พื์�นที่ี�ในประเที่ศัไที่ยู่เคืยู่มีส่ภาพ์แวดึลุ่อ้ีมแบบท่่ี่งหญ้่าส่ะวนันา  
ส่ลัุ่บป่าท่ี่บเป็นหยู่่อีม เป็นเส้่นที่างที่ี�เหมาะส่มส่ำาหรับการ 

ยู่า้ยู่ถิ้ำ�น หรือีอีพ์ยู่พ์ขอีงส่ตัวเ์ลีุ่�ยู่งลุ่ก่ด้ึวยู่นม
ไปยัู่งหม่เ่กาะต่างๆ (Suraprasit et al., 
2019) ดึว้ยู่ถิ้ำ�นฐานขอีงไฮยู่นีาอีาศััยู่อียู่่่
บรเิวณที่่ง่หญ่า้ส่ะวนันา ปัจจบ่นัจง่พ์บ

ไฮยู่นีาเฉพ์าะที่วปีแอีฟัริกาเที่า่นั�น 
ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ไฮยู่ีนาทีี่�เก่าแก่
ที่ี�ส่่ดึ มีอีายู่่ประมาณ 4 แส่นปี 
พ์บที่ี�ประเที่ศัจนี จง่ส่นันิษฐานว่า 
ไฮยู่ีนาในประเที่ศัไที่ยู่อีพ์ยู่พ์ 
มาจากประเที่ศัจีน

ตััวอย่างซากดึึกดึำาบรรพ์์ฟันั	 �ฮ�ีนาลา�จุุด	 (Crocuta 
crocuta ultima)

ซ้าย:  จัากถ้ำำ�าเพ์ดึานิ จัังหิวัดึนิครศร่ธรรมราช (ขอบคุณ์รูปูภาพ์
จัาก ดึร.เยาวลัิกษณ์์ ชัยมณ่์)

ขวา: จัากถ้ำำ�ายายรวก จัังหิวัดึกระบ่�

นอีกจากซากดึ่กดึำาบรรพ์์ที่ี�มีคืวามส่ำาคัืญ่ช่่วยู่อีธิบายู่
ส่ภาพ์แวดึลุ้่อีมโบราณได้ึแลุ้่ว การค้ืนพ์บอีีกอียู่่างหน่�งที่ี�ส่ำาคัืญ่
ในวงการดึา้นมาน่ษยู่วทิี่ยู่าคืือี การคืน้พ์บซากด่ึกดึำาบรรพ์์ขอีง
มน่ษยู่์ส่ก่ลุ่โฮโม (Homo sp.) ในถ้ำำ�าวิมานนาคืินที่ร์ จังหวัดึ
ชั่ยู่ภ่ม ิซ่�งคืน้พ์บโดึยู่คืณะส่ำารวจบรรพ์ช่วีนิวิที่ยู่าไที่ยู่-ฝัรั�งเศัส่ 
เมื�อีปี พ์.ศั. 25๓6 พ์บเพ์ียู่งช่ิ�นส่่วนฟัันกรามน้อียู่เพี์ยู่ง 
ซี�เดึยีู่ว เมื�อีเปรียู่บเทีี่ยู่บกับฟัันขอีงมน่ษย์ู่โบราณทีี่�พ์บในจนี
แลุ่ะแถ้ำบช่วา ไดึ้แก่ โฮโม อีิเลุ่็กตัส่ (Homo erectus) โฮโม 
นีแอีนเดึอีร์ที่ัลุ่เอีนซิส่ (Homo neanderthalensis) แลุ่ะ
โฮโม เซเปียู่นส์่ (Homo sapiens) รวมที่ั�งฟัันขอีงพ์วกเอีป 
อียู่า่งอ่ีรงัอ่ีตังด้ึวยู่ พ์บวา่ลัุ่กษณะตัวฟันัมีคืวามคืลุ้่ายู่กบัโฮโม  
อีเิลุ่ก็ตสั่ แตร่ากฟัันมลีุ่กัษณะคืลุ่า้ยู่กบัมน่ษยู่นี์แอีนเดึอีรท์ี่ลัุ่ 
แลุ่ะมน่ษยู่ปั์จจบั่น แตอ่ียู่า่งไรกต็ามยู่งัคืงจดัึอียู่่ใ่นส่ก่ลุ่โฮโม 
ที่ี�ยัู่งไม่ส่ามารถ้ำระบ่ช่นิดึไดึ้ มีอีายู่่อียู่่่ในช่่วงปลุ่ายู่ส่มัยู่ 
ไพ์ลุ่ส่โตซีนตอีนกลุ่าง หรือีประมาณ 200,000 ปีก่อีน 
การค้ืนพ์บนี�ช่่วยู่ให้เห็นถ้ำง่การกระจายู่การตั�งถิ้ำ�นฐาน แลุ่ะ
เส้่นที่างการอีพ์ยู่พ์ถิ้ำ�นฐานขอีงมน่ษยู่โ์บราณในช่ว่งนั�น อีีกทัี่�ง 
ยัู่งถื้ำอีเป็นการค้ืนพ์บคืรั�งส่ำาคัืญ่คืือี พ์บซากดึก่ดึำาบรรพ์์ขอีง
มน่ษยู่์ที่ี�มีอีายู่่เก่าแก่ที่ี�ส่่ดึเท่ี่าที่ี�คื้นพ์บมาในประเที่ศัไที่ยู่ 
อีีกดึ้วยู่ (Tougard et al., 1998) 

ตัวอย่างฟินัิของมนุิษย์โบราณ์ท่ี่�ม่อายุ 
เก่าแก่ท่ี่�สุัดึในิปูระเที่ศไที่ยจัากถ้ำำ�าวิมานิ 
นิาคนิิที่ร ์จัังหิวดัึชัยภมิู (ขอบคณุ์รูปูภาพ์
จัาก ดึร.เยาวลัิกษณ์์ ชัยมณ่์)

ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ที่ี�กลุ่่าวมาข้างต้น ลุ่้วนเป็นหลัุ่กฐาน 
ที่ี�ส่ำาคืัญ่ มีค่ืณค่ืาในการศ่ักษาประวัติขอีงโลุ่ก บรรพ์ช่ีวิน
วิที่ยู่า บรรพ์ช่ีววิที่ยู่า หรือีการลุ่ำาดึับช่ั�นหิน ภายู่หลุ่ังจากที่ี� 
มีการส่ำารวจ อีน่รักษ์ จนถ้ำ่งขั�นตอีนการศั่กษาวิจัยู่เส่ร็จส่ิ�น 
แลุ่้ว ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ช่ิ�นใดึมีคื่ณส่มบัติตามหลุ่ักเกณฑ์์  
กรมที่รพั์ยู่ากรธรณีจง่มกีารประกาศัให้เป็นซากด่ึกดึำาบรรพ์์
ที่ี�ข่�นที่ะเบียู่นตามพ์ระราช่บัญ่ญ่ัติค้่ืมคืรอีงซากด่ึกดึำาบรรพ์์ 
พ์.ศั. 2551 แลุ่้วหลุ่ายู่ช่ิ�นตัวอียู่่าง เช่่น ซากด่ึกดึำาบรรพ์์
ฟัันกระรอีกบิน ฟัันแพ์นดึ้ายู่ักษ์ แลุ่ะฟัันขอีงมน่ษย์ู่โบราณ 
เพื์�อีค้่ืมคืรอีงมรดึกที่างธรรมช่าตใิห้อียู่่ค่่่ืแผ่่นดิึนไที่ยู่ต่อีไป
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	 “ถ้ำำ�า”	แหล่งเก็บหลักฐานด้านบริ่ริ่พ์ชีว่นว่��า	 
�ี��ังค้งริ่�การิ่ค้้นพ์บ�ีกมากมา�

“ถ้ำำ��” นอีกจากจะมสี่ิ�งที่ี�น่าส่นใจอียู่า่งหนิงอีก หินยู้่อียู่ 
ประตมิากรรมถ้ำำ�าต่างๆ ที่ี�ธรรมช่าติไดึส้่รรค์ืส่รา้งข่�น รวมทัี่�ง 
ส่ิ�งมีชี่วิตที่ี�แปลุ่กประหลุ่าดึในถ้ำำ�าแลุ่้ว ยู่ังเป็นส่ถ้ำานที่ี�ช่่วยู่ 
เก็บรักษาหลุ่ักฐานต่างๆ ที่ี�ส่ำาคืัญ่ที่ั�งในดึ้านประวัติศัาส่ตร์  
ดึา้นมาน่ษยู่วทิี่ยู่า รวมถ่้ำงด้ึานบรรพ์ชี่วนิวิที่ยู่า ซ่�งหลุ่งเหลุ่อืีอียู่่่ 
ผ่่านกาลุ่เวลุ่ามาอียู่่างยู่าวนานหลุ่ายู่พ์ัน หลุ่ายู่หมื�น หรือี 
หลุ่ายู่แส่นป ีปจัจบั่นการส่ำารวจแลุ่ะศัก่ษาวจิยัู่ซากดึก่ดึำาบรรพ์์

ภายู่ในถ้ำำ�ายู่ังคืงดึำาเนินการอียู่่่อียู่่างต่อีเนื�อีง การคื้นพ์บ
ตลุ่อีดึหลุ่ายู่ปทีีี่�ผ่่านมาเปน็ตวัช่ว่ยู่ยู่นืยู่นัวา่ ถ้ำำ�านั�นไมไ่ด้ึเปน็
แคื่ร่หรือีโพ์รงในภ่เขาเพ์ียู่งอียู่่างเดึียู่ว แต่ยัู่งเป็นส่ถ้ำานที่ี�ที่ี�
ช่่วยู่จัดึเก็บหลัุ่กฐานที่างด้ึานบรรพ์ชี่วินวิที่ยู่าทีี่�ส่ำาคืัญ่ที่ี�ยู่ัง 
ซอ่ีนอียู่่ ่แลุ่ะรอีคือียู่การค้ืนพ์บ เพื์�อีช่ว่ยู่ปะติดึปะต่อีเรื�อีงราว 
ที่ั�งขอีงประวัติโลุ่ก ประวัติศัาส่ตร์ แลุ่ะส่ิ�งมีชี่วิตตั�งแต่อีดีึต 
จนถ้ำ่งปัจจ่บัน

เ�กสำาริ่�้าง�่ง
โช่ติมา ยู่ามี แลุ่ะเยู่าวลัุ่กษณ์ ชั่ยู่มณี, 254๘. ซากด่ึกดึำาบรรพ์์ไฮยู่ีนา Crocuta crocuta แลุ่ะส่ัตว์เลีุ่�ยู่งลุ่่กดึ้วยู่นมช่นิดึอืี�น ในถ้ำำ�าหินป่น

ยู่่คืเพ์อีร์เมียู่น (ถ้ำำ�าเพ์ดึาน) อีำาเภอีท่่ี่งใหญ่่ จังหวัดึนคืรศัรีธรรมราช่. รายู่งานวิช่าการ ฉบับที่ี� ส่ธว 11/254๘, ส่ำานักธรณีวิที่ยู่า  
กรมที่รัพ์ยู่ากรธรณี, กร่งเที่พ์ฯ: 40 หน้า.

เยู่าวลัุ่กษณ์ ชั่ยู่มณี, 254๘. แพ์นด้ึาเคืยู่อีาศััยู่อียู่่่ในประเที่ศัไที่ยู่. รายู่งานวิช่าการ ส่ธว. 254๘, ส่ำานักธรณีวิที่ยู่า กรมที่รัพ์ยู่ากรธรณี, กร่งเที่พ์ฯ: 6 หน้า.
Bocherens, H., Schrenk, F., Chaimanee, Y., Kullmer, O., M€orike, D., Pushkina, D., Jaeger, J.-J., 2017. Flexibility of diet and habitat in 

Pleistocene South Asian mammals: implications for the fate of the giant fossil ape Gigantopithecus. Quat. Int. 434, 148-155.
Chaimanee, Y. 1998. Plio-Pleistocene Rodents of Thailand. Thai Studies in Biodiversity No. 3. Biodiversity Research and Training Program, 

BIOTEC, National Science and Technology Development Agency, Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand, 303 pp.
Chaimanee, Y., Jaeger, J.J.,2000 A new flying squirrel Belomys thamkaewi n. sp. (Mammalia : Rodentia) from the Pleistocene of West 

Thailand and its biogeography. Mammalia 64(3): 307-318.
Chaimanee, Y., Suteethorn, V., Triamvichanon, S., Jaeger, J.-J., 1996. A new stephanodont Murinae (Mammalia, Rodentia) from the 

early Pleistocene of Thailand and the age and place of the Rattus adaptive radiation in South East Asia. C.R. Acad. Sci. 
Paris, Serie II 322(2): 155-162.

Filoux, A., Wattanapituksakul, A., Lespes, C., Thongcharoenchaikit, C., 2015. A Pleistocene mammal assemblage containing Ailuropoda 
and Pongo from Tham Prakai Phet cave, Chaiyaphum province, Thailand. Geobios 48, 341-349.

Ginsburg, L., Ingavat, R., Sen, S., 1982. A Middle Pleistocene (Loangian) cave fauna in northern Thailand. Comptes Rendus de 
Academie des Sciences, Paris, Serie III 294, 295-297.

Pope, G.G., Frayer, D.W., Liangchareon, M., Kulasing, P., Nakabanlang, S., 1981. Palaeoanthropological investigations of the Thai-
American expeditions in Northern Thailand (1978e1980): an interim report. Asian Perspectives, 21; 147-163.

Suraprasit, K., Jongautchariyakul, S., Yamee, C., Pothichaiya, C., Bocherens, H., 2019. New fossil and isotope evidence for the 
Pleistocene zoogeographic transition and hypothesized savanna corridor in peninsular Thailand. Quat. Sci. Rev. 221, 105861.

Suraprasit, K., Jaeger, J.-J., Chaimanee, Y., Sutcharit, C., 2021. Taxonomic reassessment of large mammals from the Pleistocene 
Homo-bearing site of Tham Wiman Nakin (Northeast Thailand): relevance for faunal patterns in mainland Southeast Asia. 
Quaternary International.

Tougard, C., 2001. Biogeography and migration routes of large mammal faunas in South-East Asia during the Late Middle Pleistocene: 
focus on the fossil and extant faunas from Thailand. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 168, 337-358.

Tougard, C., Chaimanee, Y., Suteethorn, V., Triamwichanon, S., Jaeger, J.-J., 1996. Extension of the geographic distribution of the 
giant panda (Ailuropoda) and search for the reasons for its progressive disappearance in Southeast Asia during the Latest 
Middle Pleistocene. C. R. Acad. Sci. 323: 973-979.

Tougard, C., Jaeger, J.-J., Chaimanee, Y., Suteethorn, V., & Triamwichanon, S., 1998. Discovery of a Homo sp. Tooth associated with 
a mammalian cave fauna of Late Middle Pleistocene age, Northern Thailand. Journal of Human Evolution, 35(1), 47-54.

Zeitoun, V., Lenoble, A., Laudet, F., Thompson, J., Rink, W.J., Doyasa, T., 2006. Taphonomy and paleoecological significance of the 
Ailuropoda-Stegodon complex of Ban Fa Suai (Northern Thailand). 11th International Conference of the Eurasea, Sep 2006, 
Bougon, France, 51-57. 

Zeitoun, V., Seveau, A., Forestier, H., Thomas, H., Lenoble, A., Laudet, F., Antoine, P.-O., Debruyne, R., Ginsburg, L., Mein, P., Winayalai, 
C., Chumdee, N., Doyasa, T., Kijngam, A., Nakbunlung, S., 2005. D´ecouverte d’un assemblage faunique `a Stegodon–
Ailuropoda dans une grotte du Nord de la Thaïlande (Ban Fa Suai, Chiang Dao). Comptes Rendus Palevol 4, 255-264.

137การิ่สำำาริ่วจุซากดึกดำาบริ่ริ่พ์์ในถ้ำ�	า��ง���	

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



วิธีการกำาหนดอายุ 
วัตถุถ้ำา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์์ วันอิินทร์

บทคัดย่อ

การกำาหนดอายดุว้ยวธิทีางวทิยาศาสตรมี์ด้วยกนัหลายวธิ ีขึน้อยูก่บัวสัดุทีใ่ชใ้น
การกำาหนดอายุ รวมถงึชว่งเวลาของอายท่ีุจะใชใ้นการกำาหนดดว้ย กระบวนการ
กำาหนดอายุในช่วงยุคควอเทอนารีและวัสดุที่ต้องการใช้เป็นพวกวัสดุถ้ำา วิธีการ
จึงมีให้เลือกอยู่ไม่มาก ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกมักนิยมใช้วิธีการกำาหนดอายุอยู่ 3 วิธี 
ได้แก่ การกำาหนดอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence 
Dating/TL) วิธกีารกำาหนดอายดุว้ยการหมนุสะทอ้นของอเิลก็ตรอน (Electron 
Spin Resonance Dating/ESR) และวธิกีารอนกุรมยเูรเนยีม (Uranium-series 
Disequilibrium Dating/Uranium-series Dating)

 คำำ�นำำ�

วััสดุุถ้ำำ��หรืือท่ี่� รื้� จััก กันในชืื่�อปรืะติิม�กรืรืมถ้ำำ�� 
(Speleothem) สว่ันใหญ่่ปรืะกอบดุ�วัยแรืแ่คลไซต์ิ (Calcite) 
อะรื�โกไนต์ิ (Aragonite) บ�งครัื�งอ�จัพบแรืค่วัอติซ ์(Quartz) 
ไดุ�บ��ง แติส่ว่ันใหญ่แ่ล�วัมกัจัะพบเปน็ติะกอนหนิป้นที่ติุิยภูมิ้
ซ่�งปรืะเที่ศไที่ยพบไดุ�แพรืห่ล�ย ในหล�ยครืั�งจัะมค่ำ�ถ้ำ�มวั�่ 
“ถ้ำำ��เกิิดขึ้้�นม�เม่�อไร” แต่ินักวัิจััยไม่ส�ม�รืถ้ำห�คำ�ติอบไดุ� 
เน่�องจั�กโพรืงถ้ำำ��อ�จัเกิดุจั�กธรืณี่โครืงสรื��งต่ิ�งๆ หรืือ

เกิดุจั�กก�รืถ้้ำกชื่ะละล�ยโดุยส�รืละล�ยท่ี่�ม่ฤที่ธิ�เป็นกรืดุ  
จั�กก�รืผุุพัง หรืือก�รืกร่ือนจั�กนำ��ภู�ยในถ้ำำ�� ส่วันกรืณ่ี 
ของวััสดุุถ้ำำ��ที่่�พบจัะม่ก�รืพัฒน�สรื��งรื้ปที่รืงข่�นม�ภู�ยหลัง 
หลังจั�กโพรืงถ้ำำ��ไดุ�ปรื�กฏแล�วั หล�ยครืั�งท่ี่�นักวัิจััยหรืือ
นักท่ี่องเท่ี่�ยวัติ�องก�รืที่รื�บถ้ำึงอ�ยุของหินงอก หินย�อย 
หรือืวัสัดุุถ้ำำ��อ่�นๆ กรืะบวันก�รืและวัธีิก�รืท่ี่�เหม�ะสมต่ิอก�รื
กำ�หนดุอ�ยุที่�งวัทิี่ย�ศ�สติรืข์องวััสดุุถ้ำำ��จัง่มค่วั�มสำ�คญั่ติอ่
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ควั�มแม่นยำ� ในบที่ควั�มน่�จัะนำ�เสนอวัิธีก�รืกำ�หนดุอ�ยุ
วัสัดุุถ้ำำ�� และวัธิกี�รืท่ี่�ใชื่�กนัอย�่งแพรืห่ล�ยทัี่�วัโลก ไดุ�แก่ ก�รื
กำ�หนดุอ�ยุดุ�วัยวิัธีเรือืงแสงควั�มรื�อน ก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัย
วิัธกี�รืหมนุสะที่�อนของอิเล็กติรือน และก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัย
วิัธีอนุกรืมย้เรืเนย่ม อย่�งสังเขป

	 หลัักก�รแลัะแนำวท�งก�รกำ�หนำด
อ�ยุุวัสดุถ้ำำ��หรือประติิม�กรรมถ้ำำ��

หลักก�รืเบ่�องติ�นของก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัยวิัธีเรือืงแสง
ควั�มรื�อน (Thermoluminescence Dating/TL) ถ้ำก้พฒัน�
จั�ก Aitken (1985) จัะสัมพนัธ์กบัควั�มบกพรือ่งหรือืติำ�หนิ
ในโครืงสรื��งผุลกึของแร่ื ซ่�งอเิลก็ติรือนอิสรืะที่่�อย้ใ่นสภู�วัะ
แวัดุล�อมรือบตัิวัของแรื่จัะถ้ำ้กดึุงเข��ไปกักเก็บในติำ�หนิของ
โครืงสรื��งผุลึกของแรืดัุ่งกล�่วัไดุ� ปรืมิ�ณีอิเลก็ติรือนจัะม�ก
หรืือน�อยข่�นอย้่กับรืะยะเวัล�ที่่�อิเล็กติรือนดุังกล่�วัจัะสะสม
ในโครืงสรื��งผุลึกแร่ืนั�นๆ และควั�มเข�มข�นของปรืมิ�ณีรืงัส่
รือบข��งของแรื่ดัุงกล่�วั เม่�อม่ก�รืใชื่�เครืื�องม่อเพ่�อกรืะตุิ�น 
ให�อิเล็กติรือนออกจั�กติำ�หนิในโครืงสรื��งผุลึกแรื่ดุ�วัย 
ควั�มรื�อน โดุยทัี่�วัไปอณุีหภูมิ้จัะอย้ท่่ี่�ปรืะม�ณี 270 ถึ้ำง 350  
องศ�เซลเซียส ผุลท่ี่�ไดุ�จัะที่ำ�ให�อิเล็กติรือนออกจั�กติำ�หนิ
ดุงักล�่วัในรืป้แบบของก�รืเรือืงแสง เม่�อมก่�รืบนัที่กึควั�ม 
เข�มข�นของก�รืเรืืองแสงและม่ก�รืคำ�นวัณีเปรืียบเท่ี่ยบกับ 
รัืงส่ม�ติรืฐ�นจัะเรืียกวั่� Paleo Dose หรืือ Equivalent  
Dose ติวััแปรือ่กติวััหนึ�งคอ่ปรืมิ�ณีก�รืแผุ่รืงัสต่ิอ่ป ี(Annual  
Dose) ท่ี่�ส่งผุลต่ิอปรืมิ�ณีอเิลก็ติรือนจัะเข��ไปสะสมในติำ�หน ิ
ของผุลึกแร่ื รัืงสดัุ่งกล่�วั ไดุ�แก่ รัืงสแ่อลฟ� บ่ติ� และแกมม�  
ท่ี่�กำ�เนิดุจั�กธ�ติุย้เรืเน่ยม ที่อเรีืยม และโพแที่สเซียม  
รืวัมถึ้ำงรืงัสค่อสมกิ ท่ี่�อย้ใ่นสภู�วัะแวัดุล�อมนั�นๆ วัสัดุุท่ี่�ใชื่�ใน 
ก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัยวัิธีน่� ไดุ�แก่ แรื่ควัอติซ์ แรื่เฟลดุ์สป�รื์  
แรื่แคลไซติ์ และแรื่อ่�นๆ อ่กหล�ยชื่นิดุ 

หลักก�รืเบ่�องติ�นของก�รืหมุนสะที่�อนของอิเล็กติรือน 
(Electron Spin Resonance Dating/ESR) ไดุ�รืบัก�รืพฒัน�
จั�ก Ikeya (1975) เป็นหลักก�รืท่ี่�ใชื่�คล่�นแม่เหล็กไฟฟ้� 
เหน่�ยวันำ�ให�อิเล็กติรือนที่่�อย้ใ่นติำ�หนิของโครืงสรื��งผุลึกแรื่ 
เกิดุก�รืหมุน ป่�นและหลุดุออกม�จั�กโครืงสรื��งผุลึกแรื ่
จั�กสน�มแม่เหล็ก ซ่�งถ้ำ��มป่รืิม�ณีอิเล็กติรือนจัำ�นวันม�ก
ก็จัะมก่�รืหมุนออกม� ยิ�งรืะยะเวัล�ผุ�่นไปเนิ�นน�นจัำ�นวัน

อเิล็กติรือนท่ี่�ถ้้ำกกักเก็บกจ็ัะมแ่นวัโน�มเพิ�มม�กข่�น เม่�อที่ำ�ก�รื
ติรืวัจัวััดุสัญ่ญ่�ณี ESR ดุ�วัยวัิธี ESR Spectroscopy ค่�
สัญ่ญ่�ณีท่ี่�ไดุ�จัะม่ปรืิม�ณีส้งส�ม�รืถ้ำนำ�ไปเปรีืยบเท่ี่ยบห�
ค่�อ�ยุไดุ� ซ่�งค่�สัญ่ญ่�ณีที่่�ไดุ�จั�ก ESR จัะกำ�หนดุเป็นค่� 
Paleo Dose หรือื Equivalent Dose ส่วันค่�ปรืมิ�ณีรืงัส่ที่่� 
ใชื่�ในก�รืคำ�นวัณีค่� Annual Dose ไดุ�แก ่รัืงสแ่อลฟ� บ่ติ� 
และแกมม� วัสัดุุท่ี่�นยิมใชื่�ก�รืติรืวัจัสอบกำ�หนดุค่�อ�ยวุัธีิก�รืน่�  
เช่ื่น แรื่แคลไซติ์ แรื่ควัอติซ์

หลักก�รืเบ่�องติ�นของก�รืกำ�หนดุอ�ยุโดุยอนุกรืม
ย้เรืเน่ยม (Uranium-series Disequilibrium Dating/
Uranium-series Dating) เปน็วิัธกี�รืกำ�หนดุอ�ยุที่่�ไดุ�นำ�ม� 
ปรืะยุกต์ิใชื่�ตัิ�งแติ่ชื่่วังปีครืิสติ์ศักรื�ชื่ 1960 ซ่�งใชื่�แนวัที่�ง 
ก�รืสล�ยติวััของยเ้รืเน่ยมไดุออกไซด์ุติ�มอตัิรื�สว่ันไอโซโที่ป 
ก�รืสล�ยติัวัจัะข่�นอย้่กับเวัล�ในช่ื่วังต่ิ�งๆ วัิธีก�รืดุังกล่�วั 
ม่ก�รืนำ�ม�ใชื่�กับวััสดุุที่�งธรืณี่หล�กหล�ยรื้ปแบบ เชื่่น 
แรื่แคลไซติ์ เถ้ำ��ภู้เข�ไฟ และอ่�นๆ จั�กนั�นไดุ�รืับควั�มนิยม
ในก�รืติรืวัจัวัดัุอ�ยขุองวััสดุุภู�ยในถ้ำำ��หรือืปรืะติิม�กรืรืมถ้ำำ�� 
หรืือปะก�รืังโบรื�ณี 

	 กรณีีศึึกษ�

จั�กก�รืรืวับรืวัมง�นวิัจัยัต่ิ�ง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวัข�องกบัก�รืกำ�หนดุ
อ�ยุดุ�วัยวัิธีเรืืองแสงควั�มรื�อน (Thermoluminescence 
Dating/TL) วัิธีก�รืหมุนสะที่�อนของอิเล็กติรือน (Electron 
Spin Resonance Dating/ESR) และวิัธกี�รือนุกรืมยเ้รืเนย่ม 
(Uranium-series Disequilibrium Dating/Uranium-series  
Dating) ท่ี่�สัมพันธ์กับวัสัดุุถ้ำำ�� หรือืวัสัดุุท่ี่�สอดุคล�องกบัรืะบบถ้ำำ�� 
เพ่�อเป็นข�อม้ลให�กับนักวัิจััยท่ี่�สนใจัส�ม�รืถ้ำนำ�ไปปรืะยุกต์ิ 
กับควั�มติ�องก�รืในก�รืศึกษ�ที่่�เก่�ยวัข�อง

ก�รืปรืะยุกต์ิก�รืกำ�หนดุอ�ยุกับก�รืวัิจััยต่ิ�งๆ เรืิ�ม 
แพร่ืหล�ยตัิ�งแต่ิที่ศวัรืรืษท่ี่� 1960 และม่ก�รืนำ�ม�ต่ิพิมพ์ 
รื�ยง�นม�โดุยติลอดุ ในปี ค.ศ. 1988 Henry และคณีะ (1988)  
ไดุ�รื�ยง�นผุลก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัยวิัธี ESR กับติะกอน
ของนำ��พุท่ี่�สะสมติัวัเป็นติะกอนหินป้นทีุ่ติิยภู้มิที่รื�เวัอรื์ท่ี่น  
(Travertine) และ Gosalr และ Hercman (1988) ไดุ�ที่ดุลอง 
ก�รืกำ�หนดุอ�ยุทัี่�งส�มวัิธี ไดุ�แก่ วิัธี TL, ESR และ  
Uranium Series กบัวัสัดุุต่ิ�งๆ ภู�ยในถ้ำำ�� ผุลท่ี่�ไดุ�จั�กก�รืวัจัิัย 
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ปรืะสบควั�มสำ�เรืจ็ัเปน็อย�่งดุ ่ในชื่ว่ังปี ค.ศ. 1989 Arakawa 
และ Hori (1989) ที่ำ�ก�รืวัิจััยก�รืเปล่�ยนแปลงภู้มิอ�ก�ศ 
ในยุคควัอเที่อร์ืน�รืี โดุยใชื่�วัิธีก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัย ESR  
จั�กวััสดุุถ้ำำ��ในเก�ะ Ryukyu ปรืะเที่ศญ่่�ปุ�น ติ่อม�ในป ี 
ค.ศ. 1993 Wieser และคณีะ (1993) ไดุ�ที่ดุสอบและพัฒน�ก�รื
กำ�หนดุอ�ยุทัี่�ง TL และ ESR กับติะกอนหินป้นทีุ่ติิยภู้มิ
ที่รื�เวัอรื์ที่่น ในปี ค.ศ. 1997 Engin และ Guven ไดุ�นำ� 
ติัวัอย่�งติะกอนที่รื�เวัอร์ืท่ี่นท่ี่�อย้่ในติะวัันติกเฉ่ียงใติ�ของ
ปรืะเที่ศตุิรืก่ ม�กำ�หนดุอ�ยดุุ�วัยวิัธ ีTL และในปี ค.ศ. 1999 
Engin และคณีะ ไดุ�พัฒน�วัิธีก�รืกำ�หนดุอ�ยุที่ั�ง TL และ 
ESR กับแร่ืแคลไซต์ิจั�กติะกอนหินป้นทุี่ติยิภู้มทิี่รื�เวัอรืท่์ี่น 
ในติะวัันติกเฉ่ียงใติ�ของปรืะเที่ศติุรืก่

ปี ค.ศ. 2001 Augusto และคณีะที่ำ�ก�รืศึกษ�วิัจััย  
ภู้มิอ�ก�ศโบรื�ณีโดุยก�รืกำ�หนดุอ�ยุติะกอนหินป้น 
ทุี่ติิยภู้มิที่รื�เวัอรื์ท่ี่น และวััสดุุถ้ำำ��ดุ�วัยวัิธีก�รื ESR ต่ิอม� 
ปี ค.ศ. 2002 Mallick และ Frank ไดุ�นำ�วัิธีก�รืกำ�หนดุอ�ยุ 
ดุ�วัยวัธีิอนกุรืมยเ้รืเน่ยมในแรืค่�รืบ์อเนติทุี่ติยิภู้มริืป้แบบต่ิ�งๆ  
เชื่น่ ติะกอนหินป้นที่รื�เวัอรืท่์ี่น ที่ฟ้� (Tufa) เพ่�อท่ี่�จัะปรืะยกุต์ิ
ก�รืศึกษ�ภู้มิอ�ก�ศโบรื�ณี และไดุ�ปรืะสบผุลสำ�เรื็จัเป็น 
อย่�งดุ่ Zhao และคณีะ ไดุ�ศึกษ�ก�รืเปล่�ยนแปลงของ 
ภูม้อิ�ก�ศโดุยใชื่�วัสัดุุถ้ำำ�� และใชื่�วิัธอีนกุรืมยเ้รืเนย่มในป ีค.ศ. 
2003 และในปี ค.ศ. 2005 Ortega และคณีะ ไดุ�ศึกษ�แรื่ 
อะรื�โกไนติ์และแคลไซต์ิในวััสดุุถ้ำำ��ในปรืะเที่ศฝรืั�งเศส  
โดุยใชื่�วัิธีอนุกรืมย้เรืเน่ยม ติ่อม� Pirouelle และคณีะ 
ในปี ค.ศ. 2007 ไดุ�ปรืับปรุืงเที่คนิคก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัยวัิธี  
ESR กบัวัสัดุุถ้ำำ��ให�มป่รืะสทิี่ธิภู�พเพิ�มข่�น โดุยใชื่�วัสัดุุถ้ำำ��จั�ก 
Mousterian ปรืะเที่ศอิติ�ล่

ปี ค.ศ. 2010 Cliff และคณีะ ไดุ�เล่อกวัิธีก�รืกำ�หนดุ
อ�ยุ U-Pb ม�เปรืียบเที่่ยบกับวิัธีอนุกรืมย้เรืเน่ยม จั�ก
ตัิวัอย�่งวัสัดุุถ้ำำ��จั�กถ้ำำ�� Spannagel เที่อ่กเข�แอลป ์ปรืะเที่ศ
ออสเติรืีย Sierralta และคณีะ ที่ำ�ก�รืศึกษ�ติะกอนหินป้น 
ที่ติุิยภูมิ้ที่รื�เวัอรืท่์ี่นและวัสัดุุถ้ำำ��ต่ิ�งๆ โดุยก�รืกำ�หนดุอ�ยุ 
ดุ�วัยวัธิอีนกุรืมยเ้รืเน่ยมเพ่�อศึกษ�ก�รืเปล่�ยนแปลงภูมิ้อ�ก�ศ  
Alcaraz และคณีะ ในปี ค.ศ. 2012 ที่ำ�ก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัย 
วัิธีก�รือนุกรืมย้เรืเนย่มกับหินนำ��ไหล (Flowstone) ซ่�งเป็น 
วััสดุุถ้ำำ��ในเที่่อกเข�ติอนใติ�ของปรืะเที่ศสเปน

ในปี ค.ศ. 2013 Pierre และคณีะ ไดุ�ศึกษ�แหล่ง
โบรื�ณีคดุ่ Liang Bua ปรืะเที่ศอินโดุน่เซีย โดุยใชื่�ก�รืกำ�หนดุ
อ�ยุดุ�วัยวิัธี TL กับติะกอนในหลุมขุดุค�นที่�งโบรื�ณีคดุ่ 
และใชื่�วิัธีอนุกรืมย้เรืเน่ยมกับหินย�อยในก�รืวัิเครื�ะห์ ในปี
เดุ่ยวักัน Garcia-Diez และคณีะ ใชื่�วัิธีอนุกรืมยเ้รืเน่ยมกับ
แรื่แคลไซต์ิในบรืิเวัณีภู�พเขียนส่ในถ้ำำ�� Altamira ปรืะเที่ศ
สเปน ผุลปรื�กฏวั่�อย้ใ่นยุคหินเก่� ติ่อม�ในปี ค.ศ. 2014  
Ulusoy และคณีะ ใชื่�วิัธีก�รืกำ�หนดุอ�ยุ ESR และ  
230Th/234U เพ่�อศึกษ�วัสัดุุถ้ำำ��ในเที่อ่กเข� Aladağlar ปรืะเที่ศตุิรืก่  
ในปี ค.ศ. 2018 Yee และ Mo ที่ำ�ก�รืกำ�หนดุอ�ยุหินย�อย 
ดุ�วัยวัธิ ีTL ในแหลง่โบรื�ณีคดุ่ Tongamdong (เก�หล่เหน่อ)  
และในป ีค.ศ. 2019 Sun และคณีะ ใชื่�วิัธี U-Th กำ�หนดุอ�ยุ
วัสัดุุถ้ำำ��แหล่งโบรื�ณีคดุ ่ถ้ำำ�� Guanyindong ในภู�คติะวันัติก 
เฉี่ยงใติ�ของส�ธ�รืณีรืัฐปรืะชื่�ชื่นจัีน

ปี ค.ศ. 2020 Falueres ที่ำ�ก�รืเสนอแนวัที่�งก�รื
ปรัืบปรืงุวิัธกี�รืกำ�หนดุอ�ย ุESR กับวัสัดุุติ�่ง ๆ  ให�ดุ่ข่�น และ 
Schielein และคณีะ ใชื่�วิัธี ESR และ U-Th ในก�รืกำ�หนดุ 
อ�ยซุ�กดุกึดุำ�บรืรืพป์ะก�รัืงในบริืเวัณีชื่�ยฝ่�งที่�งติอนเหนอ่
ของส�ธ�รืณีรืัฐคิวับ�

ในป่จัจัุบันก�รืกำ�หนดุอ�ยุทัี่�งส�มวิัธีน่�ยังไดุ�รืับควั�ม 
นิยมอย้่ติลอดุเวัล� อ่กที่ั�งยังม่ก�รืปรืับปรืุงเที่คนิคต่ิ�งๆ  
ซ่�งค�ดุวั่�ในอน�คติก�รืกำ�หนดุอ�ยุจัะม่ควั�มแม่นยำ�ม�ก 
ยิ�งข่�น ทัี่�งน่�ข่�นอย้กั่บเที่คโนโลย ่และปรืะสบก�รืณีข์องนักวัจิัยั 
ที่่�ค�ดุวั่�จัะม่จัำ�นวันเพิ�มม�กข่�น

	 สรุป

ก�รืวัิเครื�ะห์และก�รืกำ�หนดุอ�ยุดุ�วัยวัิธีก�รืทัี่�งส�ม 
แบบน่�จัะเห็นไดุ�วั�่ มก่�รืเล่อกใชื่�อย�่งหล�กหล�ย ตัิวัอย�่ง 
ท่ี่�ส�ม�รืถ้ำนำ�ไปใชื่�ข่�นอย้กั่บงบปรืะม�ณี และควั�มพรื�อมของ 
อุปกรืณี์และวััสดุุที่่�ติ�องก�รืนำ�ไปใชื่�
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ธรณีกำ�เนิดในพ้ืนที่ค�สต์  
และกรณีศึกษ�อุทย�นธรณีโลกสตูล

นายชััยพร ศิิริพรไพบููลย์

 ถ้ำำ��…ไม่่ใช่่แค่่รููในภููเข�

สำำ�หรัับคนทั่ั�วไปอ�จมีคีว�มีเข้�้ใจถึึงคว�มีสำำ�คัญข้อง
ภููมีิปรัะเทั่ศแบบค�สำต์์น้อยมี�ก แม้ีแต์่เร่ั�องข้องถึำ��ซึ่่�งก็
มีักจะรัู้จักแต่์ในด้้�นคว�มีลึึกลัึบข้องถึำ��แลึะคว�มีสำวยง�มี
ข้องหินงอกหินย้อยเทั่่�นั�น แต์่ถ้ึ�ห�กบุคคลึเหลึ่�นั�นได้้มี� 
สำัมีผััสำอย่�งใกลึ้ชิิด้มี�กข้่�น ผั่�นก�รัสำำ�รัวจแลึะศึกษ�อย่�ง
แทั่้จริังแล้ึว จะต์รัะหนักได้้ดี้ว่�ถึำ��ไม่ีใช่ิเป็นเพีียงแค่รูัหรั่อ
โพีรังในภููเข้�เทั่่�นั�น เพีรั�ะถึำ��จะเป็นเสำมีือนเคร่ั�องมีือ
บันทึั่กปรัะวัต์ศิ�สำต์รั์ข้องโลึกต์�มีชิ่วงเวลึ�ต่์�งๆ ทั่ี�มีีคว�มี
เทั่ี�ยงต์รังแลึะมีีเอกลัึกษณ์์ ถึำ��สำ�มี�รัถึเก็บรัักษ�สำิ�งต่์�ง ๆ  
ทีั่�เกิด้ข่้�นในอดี้ต์ไว้ได้้มี�กมี�ย เชิ่น ต์ะกอนในถึำ��ทีั่�ได้้เก็บ
แลึะบันทึั่กร่ัองรัอยข้องสำิ�งมีีชิีวิต์ทัั่�งพืีชิแลึะสำัต์ว์น�น�ชินิด้ 
ในอดี้ต์ รัวมีทัั่�งหลัึกฐ�นทั่�งด้้�นโบรั�ณ์คดี้ทีั่�แสำด้งใหเ้ห็นถึงึ 
คว�มีเป็นอยู่แลึะวัฒนธรัรัมีข้องมีนุษย์ในสำมีัยโบรั�ณ์ได้้

เป็นอย่�งด้ ียิ�งไปกว่�นั�นในบ�งถึำ��ได้้มีีก�รัค้นพีบหลึักฐ�น
ด้้�นวิวัฒน�ก�รัข้องมีนุษย์ในยุคแรักๆ ด้้วย ลัึกษณ์ะข้อง
สำิ�งต่์�ง ๆ ภู�ยในถึำ�� รั่องรัอยก�รัเปลึี�ยนแปลึงทั่ี�เพีด้�นถึำ��  
ผันังถึำ�� แลึะพืี�นถึำ�� รัวมีทัั่�งต์ะกอนถึำ��ปรัะเภูทั่ต่์�งๆ 
สำ�มี�รัถึบ่งบอกถึึงลึักษณ์ะภููมีิอ�ก�ศ สำภู�พีอุทั่กวิทั่ย�
อุทั่กธรัณ์ีวิทั่ย�ในอด้ีต์ได้้เป็นอย่�งด้ี แลึะยังมีีหลัึกฐ�น
ข้องก�รัเปลีึ�ยนแปลึงทั่�งด้้�นธรัณี์วิทั่ย�ข้องโลึก เชิ่น  
ก�รัยกต์ัวข้องแผั่นด้ิน ก�รัเกิด้แผั่นด้ินไหวในอด้ีต์ ซึ่่�งอ�จ
จะเกิด้ต่์อเนื�องมี�จนถึึงยุคปัจจุบันได้้ นอกจ�กนั�นแล้ึว  
ในปัจจบุนัได้้มีกี�รัศกึษ�วจิยัก�รัเต์บิโต์ข้องหินงอกทีั่�เกิด้จ�ก
นำ��ทีั่�หยด้ลึงมี�จ�กเพีด้�นหรัอ่ผันงัถึำ�� สำ�มี�รัถึใชิบ่้งบอกถึงึ 
สำภู�พีอ�ก�ศย้อนกลึับไปในอด้ีต์ได้้น�นนับหลึ�ยหมีื�นปี  
ซึ่่�งครัอบคลึมุีไปถึึงยคุนำ��แข้ง็แลึะยคุโลึกรัอ้นในอดี้ต์ได้้
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	 ธรูณีีกำำ�เนิด	(Georigination)

แนวคิด้เรั่�อง ธรัณี์กำ�เนิด้ (Georigination) นี� ผัูเ้ขี้ยน
คิด้ข่้�นมี�เพืี�อใช้ิเป็นแนวทั่�งในก�รัอธิบ�ยสำิ�งต์�่งๆ ทั่ี�เกดิ้ข่้�น 
ต์�มีธรัรัมีชิ�ต์ิ จ�กก�รัทีั่�ผู้ัเขี้ยนได้้เคยเป็นอ�จ�รัย์พีิเศษ 
ทีั่�คณ์ะสำิ�งแวด้ลึอ้มีแลึะทั่รัพัีย�กรัศ�สำต์รั ์มีห�วทิั่ย�ลึยัมีหิด้ลึ  
จง่มีโีอก�สำได้้ทั่ำ�ง�นรัว่มีกบัอ�จ�รัยแ์ลึะนักศึกษ�ทีั่�มีพืีี�นฐ�น
ก�รัศกึษ�มี�จ�กหลึ�กหลึ�ยวชิิ�ชิพีี แลึะเห็นว�่วชิิ�ธรัณี์วทิั่ย�
สำ�มี�รัถึเชิ่�อมีโยงกบัศ�สำต์รัเ์หล่ึ�นั�นได้้ดี้ สำ�มี�รัถึใชิอ้ธิบ�ย
ลึกัษณ์ะก�รัมีีอยู่แลึะก�รัเปลึี�ยนแปลึงข้องทั่รัพัีย�กรัต์่�งๆ 
ต์ลึอด้จนสำภู�พีสำิ�งแวด้ลึอ้มีแลึะรัะบบนเิวศแต่์ลึะแหง่ได้ ้เช่ิน 
ก�รัเกิด้ด้ินปรัะเภูทั่ต่์�งๆ ก�รัเกิด้พีื�นทั่ี�ชิุ่มีนำ�� แลึะก�รัเกิด้
ป�่ดิ้บแลึง้ในบ�งพีื�นทีั่� ฯลึฯ ผู้ัเข้ยีนได้้ทั่ำ�เป็นสำมีก�รัเชิ่�อมีโยง 
เพีื�อให้ง�่ยต์อ่ก�รัเข้�้ใจข้องแนวคดิ้ธรัณ์กีำ�เนดิ้ (ด้งัรูัปทีั่� 1) 
ซึ่่�งสำ�มี�รัถึอธิบ�ยปรัะกอบด้ังนี�

G: Geology คือ ธรัณ์ีวิทั่ย� ปรัะกอบด้้วยหิน
ชินิด้ต์�่งๆ ซึ่่�งแต์ล่ึะชินดิ้มีคีว�มีคงทั่นต่์อก�รัสำลึ�ยตั์ว 
ในรัปูแบบต์�่งๆ ทั่ี�เกิด้จ�กก�รักรัะทั่ำ�ข้องคว�มีชิ่�น นำ�� 
อุณ์หภููมีิรั้อน/เย็น แผั่นด้ินไหว ฯลึฯ

GMs: Geomorphology คือ ธรัณ์ีสำัณ์ฐ�น หรั่อ
ลึักษณ์ะภูมูีิปรัะเทั่ศแบบต์่�งๆ

NRs: Natural Resources คือ ทั่รัพัีย�กรัธรัรัมีชิ�ติ์ 
เชิ่น ด้ิน แรั่ธ�ต์ุ แหลึ่งนำ�� ฯลึฯ

Life: คือ สำิ�งมีชีิีวิต์ ทั่ั�งพีืชิแลึะสำัต์ว์
Human: มีนุษย์ ผู้ัมี�ใชิป้รัะโยชิน์แลึะเป็นผู้ัทั่ำ�ลึ�ย

ทั่รััพีย�กรัธรัรัมีชิ�ต์ินั�นเสำียเอง

รููปท่ี่� 1 แนวคิิดธรณีีกำำ�เนิด (Georigination)

	 ธรูณีีกำำ�เนิดในพ้ื้�นทีี่�ค่�สต์์	
(Georigination	in	Karst	Areas)

ธรัณ์สีำณั์ฐ�นข้องโลึกทีั่�เรั�อ�ศยัอยูนี่� มีคีว�มีหลึ�กหลึ�ย 
มี�ก บ�งสำ่วนเป็นทีั่�รั�บลุ่ึมี มีีแมี่นำ��ลึำ�คลึอง บ�งส่ำวน 
เป็นทั่ะเลึแลึะมีห�สำมีทุั่รั บ�งสำว่นเปน็แผัน่ด้นิ เปน็ภููเข้�ทีั่�มีี
คว�มีสูำงต์ำ��แต์กต่์�งกนัไป ซึ่่�งสำว่นใหญ่เกดิ้จ�กกรัะบวนก�รั
เปลึี�ยนแปลึงทั่�งธรัณ์ีวิทั่ย� เนื�องจ�กเปลึือกโลึกปรัะกอบ 
ด้้วยหินหลึ�ยชินิด้ทีั่�มีีคว�มีคงทั่นต่์อก�รัผัุพีังต์่�งๆ กัน 
ปรัะกอบกับมีีกรัะบวนก�รัเปลีึ�ยนแปลึงแบบพีลึวัต์มี�
เกี�ยวข้้องด้้วย เชิน่ ก�รัเคลืึ�อนต์วัข้องแผัน่ทั่วปี แผ่ันด้นิไหว  
ก�รัปะทัุ่ข้องภููเข้�ไฟ ฯลึฯ จนทั่ำ�ให้เกิด้โครังสำรั้�งทั่�ง
ธรัณ์ีวิทั่ย�หลึ�ยรัูปแบบ เชิ่น ชิั�นหินคด้โค้ง รัอยเลึื�อนแลึะ
รัอยแยก เป็นต้์น เมีื�อรัวมีกับปัจจัยอื�นทั่ี�ทั่ำ�ให้มีีก�รัผัุกรั่อน
จนเกิด้ก�รัสำลึ�ยต์ัว เชิ่น นำ��ฝน คว�มีชิ่�น แลึะอณุ์หภูมิูีแล้ึว 
ทั่ำ�ใหเ้กิด้ก�รัเปลึี�ยนแปลึงไปทั่ั�งในด้�้นก�รัสำร้ั�งสำรัรัค์แลึะ
ก�รัทั่ำ�ลึ�ย กล่ึ�วคือบ�งสำ่วนจะเกิด้ก�รัสำลึ�ยต์ัวแลึะผัุพีัง
ข้องหิน บ�งส่ำวนมีีก�รัก่อกำ�เนิด้ใหมี่ เช่ิน ก�รัเกิด้ชิั�นด้ิน
แลึะหิน ทั่ำ�ให้ผัิวโลึกมีีลัึกษณ์ะภููมีิปรัะเทั่ศทีั่�แต์กต่์�งกัน 
สำ่วนหินค�รั์บอเนต์ทั่ั�งหลึ�ย เชิ่น หินปูน หินโด้โลึไมีต์์ ฯลึฯ  
จะกลึ�ยเป็นภููมิีปรัะเทั่ศแบบค�สำต์์ทีั่�มีีลัึกษณ์ะเฉพี�ะแลึะ 
แต์กต่์�งไปจ�กหินชินิด้อื�นอย่�งชิัด้เจน คือมีีลึักษณ์ะ
ต์ะปุ่มีต์ะปำ�� แลึะเป็นภููเข้�ทั่ี�มีีรัูปร่ั�งแปลึกๆ จนทั่ำ�ให้ผัู้คน
มีีจินต์น�ก�รัคลึ้อยต์�มีไปกับสำิ�งทีั่�คุ้นเคย เช่ิน หอคอย  
เข้�รัูปช้ิ�ง แอ่งหลุึมียุบ แลึะหน้�ผั�ชิัน ซึ่่�งในแต์่ลึะแห่ง 
จะก่อให้เกิด้เป็นห่วงโซ่ึ่แห่งทั่รััพีย�กรัธรัรัมีชิ�ต์ิอื�นๆ  
ทั่ี�เกี�ยวเนื�องอีกมี�กมี�ย เชิ่น เกิด้ทั่รััพีย�กรัด้ิน แหลึ่งนำ�� 
แลึะสำภู�พีภููมีอิ�ก�ศเฉพี�ะถิึ�นหลึ�ยรัปูแบบ ทั่ำ�ให้สำิ�งมีชีิวีติ์ 
ทัั่�งพีืชิแลึะสำัต์ว์น�น�ชินิด้มี�เลึือกอ�ศัยต์�มีรัะบบนิเวศ 
ทีั่�เหมี�ะสำมีกบัสำิ�งมีชีีิวติ์ปรัะเภูทั่นั�น ๆ  แลึะมีนุษยผู้์ัซึ่่�งถืึอได้้ว�่ 
เป็นห่วงโซ่ึ่อ�ห�รัชิั�นบนสุำด้ได้้เข้้�มี�อ�ศัย มี�ใชิ้ปรัะโยชิน์ 
แลึะทั่ำ�ลึ�ยทั่รัพัีย�กรัต์�่งๆ ในหลึ�ยพืี�นทีั่�ตั์�งแต่์สำมียัโบรั�ณ์
จนถึึงปัจจุบัน 
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	 สัณีฐ�นแบบค่�สต์์แ��ผูู้�ค่น	 
(Karst	Features	and	People)	

ภููมีิปรัะเทั่ศแบบค�สำต์์จะเป็นผัลึผัลิึต์ทีั่�เกิด้จ�ก
ปฏิิสำัมีพัีนธ์รัะหว่�งนำ��กับหินค�รั์บอเนต์แลึะหินชินิด้อื�นทั่ี�
ลึะลึ�ยนำ��ได้้ เมืี�อผ่ั�นก�ลึเวลึ�ทีั่�ย�วน�นข่้�น จ่งเกิด้เป็น 
รัะบบถึำ��ทีั่�ซึ่ับซึ่้อน ทั่ำ�ให้พืี�นทีั่�ค�สำต์์มีีรัะยะข้องพีัฒน�ก�รั
ทีั่�เปรัียบเทั่ียบได้้กับชิีวิต์มีนุษย์ทีั่�เรัิ�มีจ�กวัยเด็้ก (Youth)  
ทีั่�พัีฒน�ต่์อไปยงัวัยหนุม่ี (Maturity) แลึว้เข้้�สำูร่ัะยะสำดุ้ท้ั่�ย 
คือ วัยชิรั� (Old Age) ทั่ำ�ให้พีื�นทั่ี�ค�สำต์์มีีคว�มีหลึ�กหลึ�ย 
ทั่�งด้้�นธรัณ์สีำณั์ฐ�นแลึะมีคีว�มีแปลึกแต์กต่์�งจ�กหนิชินดิ้อื�น 
มี�ก เชิน่ เปน็ภููเข้�รัปูกำ�แพีง เข้�รัปูกรัวย หบุเข้�ลึกึ ป�่หนิ  
หลุึมียุบ ทีั่�รั�บหุบเข้�หลุึมียุบ ทั่ะเลึสำ�บค�สำต์์ จุด้นำ��มีุด้  
นำ��ผุัด้ นำ��พุี แลึะรัะบบถึำ��ใต้์ดิ้น ซึ่่�งรัูปลัึกษณ์ะด้ังกลึ่�ว 
ทีั่�เรัียกว่� สัำณ์ฐ�นแบบค�สำต์์ (Karst Features) เหลึ่�นี�  
ได้้ให้ปรัะโยชิน์ในทุั่กปัจจัยพืี�นฐ�นต่์อก�รัด้ำ�รังชิีวิต์แลึะ
คว�มีต์้องก�รัด้้�นอื�นสำำ�หรัับมีนุษย์ได้้ 

เรัิ�มีตั์�งแต์ก่�รัใชิถ้ึำ��เป็นทั่ี�อยูอ่�ศยั ถึำ��เปรัยีบเสำมีอืนบ�้น
หลึงัแรักข้องมีนุษย์ในสำมีัยโบรั�ณ์ โด้ยเฉพี�ะถึำ��ทั่ี�ดู้คลึ้�ยรัู
ข้น�ด้ใหญ่บนหน้�ผั�ชิัน (รัูปทั่ี� 2) มัีกเป็นถึำ��แห้ง มีีอ�ก�ศ
ถึ�่ยเทั่สำะด้วก เป็นทั่ำ�เลึทั่ี�ปลึอด้ภัูยจ�กสำตั์วร้์ั�ยแลึะศตั์รั ูแต์่
อยู่ใกลึ้กับพืี�นทีั่�แหล่ึงอ�ห�รัแลึะแหล่ึงนำ��ด้้�นล่ึ�ง ซึ่่�งเป็น
แอ่งหรั่อเป็นทีั่�รั�บรัะหว่�งภููเข้�หินปูนทีั่�หลึงเหลืึอจ�กก�รั 
ผุัพีงั บ�งแห่งเปน็ทีั่�รั�บหุบเข้�หลึมุียบุ (Polje) เชิน่ หบุบ�้นไรั ่ 
บ้�นแมี่ลึะน� อำ�เภูอป�งมีะผั้� จังหวัด้แมี่ฮ่่องสำอน แลึะ
บริัเวณ์อำ�เภูอลึะงู จงัหวัด้สำต์ลูึ ทั่ี�รั�บลึกัษณ์ะนี�จะเปน็บรัเิวณ์
ทีั่�มีีคว�มีอดุ้มีสำมีบรูัณ์ม์ี�ก สำ�มี�รัถึใช้ิเป็นแหลึง่ทั่ำ�มี�ห�กิน
แลึะอยูอ่�ศยัสำำ�หรับัชุิมีชินุข้น�ด้ใหญ่ได้ ้จง่มีกัจะพีบหลึกัฐ�น
ก�รัอยู่อ�ศัยข้องมีนุษย์ในสำมัียโบรั�ณ์ แลึะเป็นต้์นกำ�เนิด้
แห่งอ�รัยธรัรัมีในบ�งพืี�นทีั่� ซึ่่�งสำหพีันธ์ถึำ��วิทั่ย�น�น�ชิ�ต์ิ 
(International Union of Speleology: UIS) ได้้รัะบุว่� 
ค�สำต์์เป็นแหล่ึงนำ��ดื้�มีให้กับปรัะชิ�กรัทัั่�วโลึกไมี่น้อยกว่� 
รั้อยลึะ 10 ข้องแหล่ึงนำ��ทัั่�งหมีด้ โด้ยอยู่ในรัูปแบบข้อง
บ่อนำ��บ�ด้�ลึข้น�ด้ใหญ่ ทั่ะเลึสำ�บ หรั่อแอ่งนำ��ธรัรัมีชิ�ต์ ิ
นำ��ซึ่ม่ี นำ��ซัึ่บ นำ��ผัดุ้ นำ��พีุ แลึะในทั่�งชิวีวิทั่ย� ถึำ��แลึะค�สำต์์ 
นั�นถึือได้้ว่�เป็นทีั่�ต์ั�งข้องรัะบบนิเวศทั่ี�มีีคว�มีหลึ�กหลึ�ย  
มีีคว �มีสำำ�คัญแลึะห�ย�กมี�กทั่ี�สำุด้ในโลึก[1] 

รููปที่่� 2 ถำ้�แห้งบนหน้�ผ�ชัน มักำพบหลักำฐ�นกำ�รใช้ถำ้�ของ
มนุษย์ในสมัยโบร�ณี

	 กำรูณีี��กำ��ใน��ที่��นธรูณีี��กำสตู์�

อ �ทั่ย�นธรัณี์โลึกสำตู์ลึตั์�งอยู่บนค�บสำมุีทั่รัไทั่ย-มี�เลึย ์
ครัอบคลุึมีพืี�นทีั่� 4 อำ�เภูอ คอื ทัุ่ง่หว้� ลึะง ูมีะนงั แลึะบ�งส่ำวน
ข้องอำ�เภูอเมืีองสำต์ลูึ มีเีนื�อทีั่�รัวมี 2,597 ต์�รั�งกโิลึเมีต์รั 
มีีพืี�นทีั่�ค�สำต์์ปรัะมี�ณ์รัอ้ยลึะ 31 ข้องพีื�นทีั่�ทัั่�งหมีด้ (รัปูทีั่� 3)  
มีธีรัณ์สีำณั์ฐ�นข้องค�สำต์์แบ่งเป็น 3 โซึ่น ทั่ี�มีเีอกลึกัษณ์์เฉพี�ะ 
โด้ยเรัิ�มีจ�กค�สำต์์บก (Terrestrial Karst) ค�สำต์์ชิ�ยฝั�งทั่ะเลึ 
(Coastal Karst) แลึะค�สำต์์ในทั่ะเลึ (Sea Karst) (รัูปทั่ี� 4)  
เมีื�อพีิจ�รัณ์�รัะยะข้องก�รัพีัฒน�ทั่�งธรัณ์ีสำัณ์ฐ�น  
เรั�สำ�มี�รัถึพีบได้้ทัุ่กรัะยะในบรัิเวณ์นี� เชิ่น รัะยะวัยเด็้ก
ทั่�งต์อนเหนือ รัะยะวัยหนุ่มี แลึะรัะยะวัยชิรั�ทั่�งทิั่ศ 
ต์ะวันต์ก นอกจ�กนั�นยังมีีค�สำต์์ด้ึกด้ำ�บรัรัพี์ (Paleokarst) 
ทีั่�สำลึ�ยต์ัวห�ยไปจ�กผัิวด้ินจนหมีด้แล้ึว แต่์ยังคงมีีสำ่วน
ทีั่�หลึงเหลึืออยู่ใต้์ด้ินจำ�นวนมี�ก ทั่ำ�ให้เกิด้เป็นดิ้นแด้นทีั่� 
อุด้มีสำมีบูรัณ์์ เหมี�ะสำำ�หรัับก�รัทั่ำ�เกษต์รักรัรัมี แต์่ก็มีี 
คว�มีเสำี�ยงทีั่�จะเกิด้หลุึมียุบได้้ เพีรั�ะยังคงมีีโพีรังถึำ�� 
ทั่ี�ซ่ึ่อนต์ัวอยู่ใต้์ด้ินอยู่มี�กมี�ยเชิ่นกัน

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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(A1)

(B)

(A2)

(C)

ด้ังนั�น อุทั่ย�นธรัณ์ีโลึกสำต์ูลึจ่งนับว่�มีีพืี�น ทีั่�ทีั่�เป็น
สัำณ์ฐ�นแบบค�สำต์์อยู่มี�กมี�ย แลึะพีบได้้ง่�ยเหมีอืนได้้เปดิ้
ต์ำ�รั�มี�ต์รัฐ�นเรั่�องค�สำต์์วิทั่ย� (Karstology) เลึยทีั่เด้ียว  
เพีรั�ะพืี�นทีั่�นี�เรั�สำ�มี�รัถึพีบคว�มีโด้ด้เด่้นข้องค�สำต์์ทัั่�งบนบก
แลึะในทั่ะเลึ แลึะเป็นปัจจยัหลึกัทีั่�กอ่ใหเ้กดิ้ทั่รัพัีย�กรัธรัรัมีชิ�ต์ิ
แลึะรัะบบนิเวศทีั่�หลึ�กหลึ�ย ซึ่่�งมีนุษย์ได้้มี�ใช้ิปรัะโยชิน์
ทั่รััพีย�กรัเหลึ่�นี�เพีื�อด้ำ�รังชิีวิต์ แลึะเพีื�อวัต์ถึุปรัะสำงค์อื�นๆ  
นอกเหนือจ�กปัจจัยสำี�ทั่ี�เป็นพีื�นฐ�นข้องทัุ่กคนทั่ี�ต์้องมีี 

	 กำ�รูใช่�ปรู���ช่น์จ�กำพ้ื้�นทีี่�ค่�สต์์

ในพืี�นทีั่�อุทั่ย�นธรัณ์ีโลึกสำตู์ลึ เป็นพืี�นทีั่�แห่งคว�มี 
อุด้มีสำมีบูรัณ์์แลึะมีมีีนุษย์เข้้�มี�อยูอ่�ศัยต์ั�งแต์่สำมีัยโบรั�ณ์
ต์่อเนื�องมี�ถึึงยุคปัจจุบัน แลึะเป็นเพีียงพืี�นทีั่�ไม่ีกี�แห่งใน
ปรัะเทั่ศไทั่ยทีั่�ยงัคงมีกีลุ่ึมีชิ�ติ์พีนัธ์ุเก�่แกบ่�งกลุ่ึมีอ�ศัยอยู่ 
ในป�่ด้งด้บิในพืี�นทีั่�ค�สำต์์ข้องจงัหวดั้สำตู์ลึ เชิน่ ชิ�วมี�น ิหรัอ่  
มีนัน ิหรัอ่ชิ�วเซึ่มีงั ทั่ี�อ�ศัยอยูใ่นต์ำ�บลึป�ล์ึมีพัีฒน� อำ�เภูอ
มีะนัง ชิ�วมีันนิมีีลัึกษณ์ะรัูปพีรัรัณ์ทั่ี�ค่อนข้้�งลึำ��เต์ี�ย สำันทั่ัด้  

รููปท่ี่� 3 แสดงพ้้ นทีี่�คิ�สต์์ 
ในอุที่ย�นธรณีีโลกำสตู์ล

รููปท่ี่� 4 แสดงตั์วอย่�งพ้้นทีี่�
คิ�สต์์ 3 โซน คิ�สต์์บกำ (A1 
และ A2) คิ�สต์์ช�ยฝ่ั่� งที่ะเล 
(B) และคิ�สต์์ในที่ะเล (C) 
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ผัิวสำีด้ำ�แด้ง ผัมีหยิก เป็นกลึุ่มีคนทั่ี�จัด้อยู่ในต์รัะกูลึนิกรัิโต์ (Negrito) แลึะต์รัะกูลึออสำโต์รัเนเชิียน (Austronesian)[2] ทั่ี�อยู่ 
ทั่่�มีกลึ�งอ�รัยธรัรัมีข้องคนยุคใหมี่ จ�กก�รัทีั่�ผู้ัเข้ียนแลึะเจ้�หน้�ทีั่�กรัมีทั่รััพีย�กรัธรัณี์ได้้เข้้�ไปสำำ�รัวจถึำ��แลึะค�สำต์์ 
เพืี�อสำ่งเสำรัิมีสำถึ�นะภู�พีข้องอุทั่ย�นธรัณ์ีโลึกสำต์ูลึ ทั่ำ�ให้พีบว่�สำัณ์ฐ�นแบบค�สำต์์ในพืี�นทีั่�นี�ได้้ให้ปรัะโยชิน์ต์่อผู้ัคนมี�กมี�ย
ในหลึ�ยรัูปแบบ ด้ังแสำด้งในต์�รั�งทั่ี� 1 

ตารูา งท่ี่� 1 ตั์วอย่�งสัณีฐ�นแบบคิ�สต์์และกำ�รใช้ประโยชน์อุที่ย�นธรณีีโลกำสตู์ล

�ำ�ดับทีี่� สถ้ำ�นทีี่� 	สัณีฐ�นแบบค่�สต์์	
(Karst	Features) กำ�รูใช่�ปรู���ช่น์

1 ถึำ��ภููผั�เพีชิรั ถึำ�� ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� โบรั�ณ์คด้ี

2 ถึำ��อุไรัทั่อง ถึำ�� ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� โบรั�ณ์คด้ี

3 ถึำ��เข้�จำ�ป� ถึำ�� ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แลึะศ�สำน�

4 ถึำ��เลึ สำเต์โกด้อน ถึำ��นำ��ทั่ี�ได้้รัับอิทั่ธิพีลึจ�ก
นำ��ทั่ะเลึ

ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� แลึะก�รัศึกษ�วิจัย

5 ถึำ��เจ็ด้คต์ ถึำ��ธ�รัลึอด้ ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� แลึะก�รัศึกษ�วิจัย

6  ถึำ��วังกลึ�ง นำ��พุีถึำ�� แหลึ่งนำ��

7 วัด้พีรัรัณ์�รั�มี หลึุมียุบ ธรัณ์ีพีิบัติ์ภูัย

8 ด้�้นต์ะวันต์กอำ�เภูอ
ลึะงู

ค�สำต์์รัูปกรัวย ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย�

9 เข้�กำ�แพีง กำ�แพีงค�สำต์์ ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย�

10 หุบเข้�ลึะงู ทั่ี�รั�บหุบเข้�หลุึมียุบ ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งนำ��

11 เข้�ทั่ะน�น ค�สำต์์รัูปกรัวยแลึะถึำ�� ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� โบรั�ณ์คด้ี

12 เก�ะต์ะบัน เก�ะแลึะถึำ�� ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� โบรั�ณ์คด้ี

13 ป่�หินภูผูั�เพีชิรั ป่�หิน ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แลึะศ�สำน�

14 บ้�นบ่อหิน สำวนหิน (Lapies) แลึะ 
รั่องทั่ี�เกิด้จ�กก�รัลึะลึ�ย 
(Karren)

ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว 

15 ปรั�สำ�ทั่พัีนยอด้ หลึุมียุบรัูปทั่รังกรัะบอก
แลึะหินยอด้แหลึมี

ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แลึะแหล่ึงธรัณ์ีวิทั่ย�

16 เก�ะเข้�ใหญ่ เก�ะหินปูนทั่ี�มีี
ซึ่�กดึ้กด้ำ�บรัรัพี์ 

ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แลึะแหล่ึงธรัณ์ีวิทั่ย�

17 หินป�หนัน ทั่ะเลึสำ�บค�สำต์์ แหลึ่งนำ��

18 เหมืีองเก่� ทั่ะเลึสำ�บค�สำต์์ แหลึ่งนำ��

19 แหลึ่งลึ่องเรั่อค�ยัค 
วังสำ�ยทั่อง

ทั่ี�รั�บหุบเข้�หลุึมียุบ ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว แหลึ่งนำ��
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�ำ�ดับทีี่� สถ้ำ�นทีี่� 	สัณีฐ�นแบบค่�สต์์	
(Karst	Features) กำ�รูใช่�ปรู���ช่น์

20 หินยอด้แหลึมี เสำ�หินยอด้แหลึมี 
(Pinnacle)

ก�รัทั่่องเทั่ี�ยว

21 สำำ�นักสำงฆ์์เข้�เป็ด้นำ�� หินสำ�หรั่�ย 
สำโต์รัมี�โทั่ไลึต์์

แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� แหลึ่งทั่่องเทั่ี�ยว แลึะศ�สำน�

22 หินสำ�หรั่�ยป่�พีน หินสำ�หรั่�ย 
สำโต์รัมี�โทั่ไลึต์์

แหลึ่งธรัณ์ีวิทั่ย� แลึะแหลึ่งทั่่องเทั่ี�ยว

23 บ้�นรั�วปลึ� นำ��ผัุด้/นำ��พีุ แหลึ่งนำ��

24 นำ��ซึ่ับวังลึิง นำ��ผัุด้/นำ��พีุ แหลึ่งนำ��

25 บ้�นต์ะโลึะใสำ นำ��ผัุด้/นำ��พีุ แหลึ่งนำ��

26 นำ��ต์กธ�รัปลึิว นำ��ต์ก แหลึ่งท่ั่องเทั่ี�ยว แลึะแหลึ่งนำ��

27 นำ��ต์กวังสำ�ยทั่อง นำ��ต์ก แหลึ่งท่ั่องเทั่ี�ยว แลึะแหลึ่งนำ��

28 บ่อนำ��บ�ด้�ลึ ชิั�นนำ��บ�ด้�ลึ แหลึ่งนำ��

จ�กต์�รั�งทีั่� 1 จะเห็นได้้ว�่ มีนษุย์สำ�มี�รัถึใช้ิปรัะโยชินจ์�กสำณั์ฐ�นแบบค�สำต์์ได้้หลึ�กหลึ�ยรัปูแบบ เชิน่ เปน็แหลึง่นำ�� 
แหล่ึงทั่อ่งเทีั่�ยว แหล่ึงศกึษ�วจัิย แหลึง่ธรัณ์วีทิั่ย� แหลึง่โบรั�ณ์คด้ ีแหลึง่ศ�สำน� หรัอ่แม้ีแต่์แหล่ึงธรัณ์พีีบิตั์ภิูยั โด้ยจะข้อนำ�
ลัึกษณ์ะสำำ�คัญข้องสัำณ์ฐ�นแบบค�สำต์แ์ต์ล่ึะปรัะเภูทั่แลึะคณุ์ปรัะโยชิน์ในแต่์ลึะพืี�นทีั่�มี�กลึ�่วถึึงในรั�ยลึะเอียด้ด้งัต่์อไปนี�

ที่่�ราบในพื้้�นที่่�คาสต์์ เช่ิน ทั่ี�รั�บหบุเข้�หลุึมียบุ (Polje)  
แลึะทั่ี�รั�บรัะหว่�งค�สำต์์รัูปกรัวย (Cone Karst) เป็นพีื�นทั่ี�มีี 
คว�มีอุด้มีสำมีบูรัณ์์สำูง เพีรั�ะมีีทั่รััพีย�กรัด้ินทั่ี�มีีแรั่ธ�ตุ์แลึะ 
ปุ�ยธรัรัมีชิ�ติ์อย่�งด้ี มีีแหลึ่งนำ��ทั่ี�อุด้มีสำมีบูรัณ์์ สำ�มี�รัถึใชิ้ 
เป็นพีื�นทั่ี�เกษต์รักรัรัมี แลึะนำ��สำำ�หรัับก�รัอุปโภูคบรัิโภูคได้้ 
ต์ลึอด้ปี ปัจจุบันยังใช้ิเป็นแหลึ่งท่ั่องเทั่ี�ยวแลึะนันทั่น�ก�รั 
อีกด้้วย เชิ่น กีฬ�พี�ยเรั่อค�ยัค โด้ยเฉพี�ะทั่ี�รั�บหุบเข้� 
หลึุมียุบข้องคลึองลึะงู (รัูปทั่ี� 5)

แมีว่้�ทีั่�รั�บในพืี�นทีั่�ค�สำต์์จะให้ปรัะโยชินแ์ก่มีนษุย ์แต์ก็่มีี 
พืี�นทีั่�บ�งแห่งทีั่�จัด้เป็นค�สำต์์ด้ึกด้ำ�บรัรัพี์ ซึ่่�งเกิด้จ�กก�รั 
กรัอ่นลึะลึ�ยข้องหนิปูนบนพีื�นด้นิจนหมีด้ แต่์ใต้์ด้นิยังคงมีี
สำ่วนทั่ี�ยังไมี่กรั่อนสำลึ�ยต์ัวอีกเป็นจำ�นวนมี�ก ด้ังนั�น พีื�นทั่ี�
ค�สำต์์ด้ึกด้ำ�บรัรัพี์บ�งบรัิเวณ์ จ่งเป็นพีื�นทั่ี�เสำี�ยงภูัยจ�กก�รั 
เกิด้หลึุมียุบทั่ี�มีักยุบต์ัวถึลึ่มีลึงในชิ่วงฝนต์กหนัก หรัอ่เป็น 
ผัลึกรัะทั่บจ�กแผ่ันดิ้นไหวครัั�งใหญ่ เชิน่ทีั่�เกิด้ในปี พี.ศ. 2547  
ดั้งนั�นจง่ควรัทั่ำ�ก�รัสำำ�รัวจทั่�งธรัณ์วิีทั่ย�แลึะธรัณ์ฟีสิำกิส์ำเพืี�อห�
ต์ำ�แหน่งพืี�นทีั่�ทีั่�มีคีว�มีเสำี�ยงในก�รัเกดิ้หลุึมียบุ เพีรั�ะใต์พื้ี�นทีั่� 
เหลึ่�นั�นจะมีีโพีรังถึำ��ใต์้ด้ินซึ่่อนอยู่ (รัูปทั่ี� 6)

รููปท่ี่� 5 ภ�พแสดงทีี่�ร�บทีี่�มีคิว�มอุดมสมบูรณ์ี (A) ทีี่�ร�บ 
ระหว่�งคิ�สต์์รูปกำรวย และ (B) ทีี่�ร�บหุบเข�หลุมยุบ
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



รููปท่ี่� 6 หลุมยุบทีี่�เกิำดในพ้้นทีี่�คิ�สต์์ดึกำดำ�บรรพ์ในพ้้นทีี่�อุที่ย�นธรณีีโลกำสตู์ล

หลุมุยุบุรูปที่รงกระบอก (Cenote) เป็นหลึมุียุบทั่ี�มีลัีึกษณ์ะเฉพี�ะต์วั เกิด้จ�กก�รัยบุต์วัข้องโพีรังถึำ��ใต์ดิ้้น จนกลึ�ยเปน็ 
หลึุมีลึึกทีั่�มีีผันังข้องหลึุมีสูำงชิันคล้ึ�ยรัู ปทั่รังกรัะบอก เชิ่น ปรั�สำ�ทั่หินพีันยอด้ แหลึ่งท่ั่องเทีั่�ยวทั่�งทั่ะเลึทีั่�ปรัะชิ�ชินนิยมี 
ไปเยอืนเป็นอันดั้บต์น้ๆ ข้องอุทั่ย�นธรัณ์โีลึกสำต์ลูึ แลึะถึำ��ทั่ะลึทีุั่�ต์ำ�บลึเข้�ข้�ว อำ�เภูอลึะง ูซึ่่�งเปน็ถึำ��ทีั่�ต่์อเชิ่�อมีพืี�นทีั่�ภู�ยนอก
กับพืี�นทีั่�หลุึมียุบด้้�นใน โด้ยพีื�นทีั่�ใจกลึ�งด้้�นในเป็นรัะบบปิด้หรั่อเกือบปิด้ทั่ำ�ให้ได้้รัับแสำงแด้ด้น้อยกว่�ปกติ์ จ่งเกิด้เป็น
รัะบบนิเวศเฉพี�ะต์ัวทั่ี�มีีป่�ด้ึกด้ำ�บรัรัพี์อยู่แลึะพีบว่�มีีคว�มีหลึ�กหลึ�ยทั่�งชิีวภู�พีสูำง (รัู ปทั่ี� 7) 

รููปท่ี่� 7 หลุมยุบรูปที่รงกำระบอกำถำ้�ที่ะลุและป่�ดึกำดำ�บรรพ์ทีี่�มี
คิว�มหล�กำหล�ยที่�งชีวภ�พสูง

นำ�าพื้ถุ้ำำ�า (Cave Spring) เปน็แหลึง่นำ��สำำ�คัญทีั่�ธรัรัมีชิ�ติ์ 
มีอบใหก้บัปรัะชิ�ชินสำำ�หรับัก�รัอปุโภูคบรัโิภูค แลึะมัีกมีนีำ��ไหลึ 
ต์ลึอด้ปี เพีรั�ะเป็นจุด้ทั่�งนำ��ไหลึออก (Discharge Areas)  
ข้องรัะบบอุทั่กธรัณ์ีวิทั่ย�ในพีื�นทั่ี�ค�สำต์์ นำ��พุีถึำ��บ�งแห่งได้้ 
ใหก้ำ�เนิด้นำ��ต์กหนิปนูทีั่�สำวยง�มี หรัอ่ทั่ำ�ใหเ้กิด้หนองนำ��ค�สำต์์  
(Karst Pond) หรั่อพีื�นทั่ี�ชิุ่มีนำ��ได้้

นำ�าต์ก (Waterfall) นำ��ต์กบ�งแห่งโด้ยเฉพี�ะนำ��ต์ก 
ทีั่�ได้้รับันำ��มี�จ�กนำ��พุีถึำ��จ�กภููเข้�หินปูน จะมีลัีึกษณ์ะคล้ึ�ย 
ทั่�งนำ��ทีั่�ไหลึผั�่นพืี�นทีั่�ต์�่งรัะดั้บหลึ�ยชิั�น แต์ล่ึะชิั�นจะมีีทั่ำ�นบ 
หินปูนทั่ี�เกิด้จ�กก�รัต์กต์ะกอนสำะสำมีตั์วข้องสำ�รัแคลึเซึ่ียมี 
ค�รับ์อเนต์ทีั่�ดู้คล้ึ�ยฝ�ยนำ��ลึน้ข้น�ด้ต่์�งๆ หลึ�ยชัิ�นลึด้หลัึ�น 
กนัไป ปรัะกอบกับมีนีำ��ไหลึต์ลึอด้ป ีจง่มีคีว�มีสำวยง�มีมี�ก  
เชิ่น นำ��ต์กวังสำ�ยทั่อง แลึะนำ��ต์กธ�รัปลึิว (รัูปทั่ี� 8)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

148



ถ้ำำ�า ปรัะชิ�ชินได้้ใช้ิปรัะโยชินจ์�กถึำ��ในหลึ�ยมีติิ์มี�น�น 
ทัั่�งทีั่�เป็นปัจจัยสำี�ในก�รัด้ำ�รังชิวีติ์ ทั่�งศ�สำน� คว�มีเชิ่�อแลึะ 
วฒันธรัรัมี ฯลึฯ คว�มีสำวยง�มีข้องถึำ��เปน็สำมีบติั์ทีั่�ลึำ��ค�่ใต์ด้้นิ 
ในอุทั่ย�นธรัณ์ีโลึกสำต์ูลึมีีถึำ��ทั่ี�เปิด้บรัิก�รัให้นักทั่่องเทีั่�ยว 
เข้้�ชิมีได้้หลึ�ยถึำ�� แต์ล่ึะถึำ��มีีเอกลึกัษณ์์แลึะคว�มีง�มีเฉพี�ะตั์ว 
เชิน่ ถึำ��ภููผั�เพีชิรั มีโีถึงกลึ�งข้น�ด้ใหญม่ี�ก มีคีว�มีสูำงปรัะมี�ณ์  
50 เมีต์รั ถึำ��เลึสำเต์โกด้อน พีบซึ่�กด้ึกด้ำ�บรัรัพี์ข้องสำเต์โก
ด้อน ซึ่่�งเป็นต์้นต์รัะกูลึข้องชิ้�งในยุคปัจจุบัน แลึะยังเป็น 
ถึำ��ธ�รัลึอด้ทั่ี�มีอีิทั่ธิพีลึข้องนำ��ทั่ะเลึหนุน นักทั่่องเทั่ี�ยวนิยมี
มี�นั�งเรัอ่ค�ยคัชิมีคว�มีง�มีข้องปรัะติ์มี�กรัรัมีถึำ��ทั่ี�สำวยง�มี
ภู�ยในถึำ�� ต์ลึอด้คว�มีย�วปรัะมี�ณ์ 2.5 กิโลึเมีต์รั

ถึำ��ทั่ะลึมีุีหลุึมียบุรัปูทั่รังกรัะบอกทีั่�มีปี�่ด้กึด้ำ�บรัรัพีอ์ยู่
ด้้�นใน แลึะถึำ��อื�นๆ ทั่ี�เป็นแหลึ่งทั่่องเทั่ี�ยวทั่ี�มีีคว�มีสำำ�คัญ 
ไมี่น้อยกว่�กัน เช่ิน ถึำ��เจ็ด้คต์ ถึำ��อุไรัทั่อง แลึะถึำ��วังกลึ�ง 
เป็นต์้น (รัูปทีั่� 10) นอกจ�กนั�น ถึำ��หลึ�ยแห่งในพืี�นทีั่�นี�  
สำ�มี�รัถึใชิเ้ปน็แหล่ึงเรัยีนรัู ้ศึกษ�แลึะวจิยัได้้หลึ�ยด้้�น เชิน่ 
ชีิววทิั่ย�ถึำ�� ทีั่�มีคีว�มีหลึ�กหลึ�ยทั่�งชิวีภู�พีสำงู บรัรัพีชีิวนิวทิั่ย�  
ก�รัเปลีึ�ยนแปลึงสำภู�พีภููมีิอ�ก�ศ ก�รัเปลีึ�ยนแปลึงรัะด้ับ
นำ��ทั่ะเลึในอด้ีต์ พัีฒน�ก�รัข้องถึำ��แลึะค�สำต์์ แลึะก�รั 
ยกต์ัวข้องแผั่นด้ิน เป็นต้์น

รููปท่ี่� 8 นำ้�ต์กำธ�รปลิวเป็นนำ้�ต์กำทีี่�มีคิว�มสวยง�ม ได้รับนำ้�ม�จ�กำนำ้�พุถำ้�

หนองนำ�าคาสต์์ (Karst Pond) เป็นแอ่งนำ�� 
บริัเวณ์ทีั่�รั�บ เกิด้จ�กนำ��ข้องรัะบบถึำ��ไหลึข่้�นมี�บนผิัวด้นิ  
จนกลึ�ยเป็นหนองนำ�� ถึ้�มีีข้น�ด้ใหญ่มี�กจะเรัียกว่� 
ทั่ะเลึสำ�บค�สำต์์ (Karst Lake) มีักมีีนำ��ต์ลึอด้ปี แต่์ 
ฤด้แูล้ึงอ�จมีปีรัมิี�ณ์นำ��ลึด้ลึง สำ�มี�รัถึใชิเ้ป็นแหลึง่นำ�� 
สำำ�หรับัอุปโภูคบรัโิภูคแลึะเกษต์รักรัรัมี นอกจ�กนั�นยงัใชิ้ 
ในก�รัศกึษ�รัะยะก�รัพีฒัน�ข้องค�สำต์์ได้้ เชิน่ทั่ี�นำ��ผัดุ้ 
บ้�นรั�วปลึ� (รัูปทั่ี� 9)

<<
รููปท่ี่� 9 นำ้�ผุดบ้�นร�วปล� ในอุที่ย�นธรณีีโลกำสตู์ล  
เคิรดิต์ภ�พ น�ยธ�นี ใจสมุที่ร
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รููปท่ี่� 10 ภ�พถำ้�ทีี่�เป็นแหล่งท่ี่องเทีี่�ยวในอุที่ย�นธรณีีโลกำสตู์ล

โถงสุุดท้ี่าย ปล่่องแสุง ไฮไล่ท์ี่ของถำ�าภููผาเพชรู ที่างเดินที่ะลุ่ล่อดถำ�า ถำ�าอุไรูที่อง

จุุดเริู�มต้น พายเรืูอล่อดถำ�าที่ะลุ่ ถำ�าเล่ฯ ชมปรูะติมากรูรูมถำ�า ถำ�าเจ็ุดคต

ดิินแที่ร์รารอสซา (Terra Rossa) เป็นด้ินสำีแด้งหรั่อ 
นำ��ต์�ลึแด้งทีั่�เกิด้จ�กก�รัผัพุีงัข้องหินปูน ปรัะชิ�ชินบ�งกลุ่ึมี 
ได้้นำ�ด้นิชินดิ้นี�มี�ทั่ำ�เปน็สำยีอ้มีผั�้บ�ต์กิ สำ�มี�รัถึเพีิ�มีคณุ์ค�่
ให้กับผัลิึต์ภัูณ์ฑ์์ท้ั่องถิึ�นได้้มี�ก เชิ่น กลึุ่มีปันหย�บ�ติ์ก 
ทีั่�มีีเครั่อข่้�ยภู�คปรัะชิ�ชินในท้ั่องถึิ�นมี�ทั่ำ�ง�นรั่วมีกัน 
จนมีีรั�ยได้้สำูง (รัูปทั่ี� 11)

รููปท่ี่� 11 กำ�รนำ�ดินสีแดง (Terra Rossa) ที่ี�เกิำดจ�กำกำ�รผพัุง 
ของหินปนูม�ที่ำ�เป็นสีย้อมผ้�บ�ติ์กำ

คาสต์์ที่่�สร้างระบบนิเวศเฉพื้าะ เชิน่ บริัเวณ์ศูนยวิ์จยั
แลึะพีัฒน�ก�รัเพี�ะเลีึ�ยงสำัต์ว์นำ��จ่ด้สำตู์ลึ เป็นพืี�นทีั่�มีีนำ��
สำองรัะบบไหลึมี�รัวมีกัน คือ นำ��จ่ด้ทีั่�ไหลึลึงมี�จ�กรัะบบ
ค�สำต์์ทั่�งทั่ิศเหนือแลึะนำ��ทั่ะเลึหนุนมี�ต์�มีคลึองลึะงูจ�ก
ฝั�งต์ะวันต์ก ทั่ำ�ให้เกิด้รัะบบนิเวศนำ��กรั่อยเฉพี�ะถึิ�น มีตี์้น
มีะเดื้�อชินดิ้หนึ�งเกิด้ข่้�นจำ�นวนมี�ก ซึ่่�งเต์�่บ�งชินดิ้ชิอบกนิ  
ทั่ำ�ให้บรัิเวณ์นี�เป็นแหลึ่งเกือบสุำด้ท้ั่�ยข้องปรัะเทั่ศไทั่ยทีั่�มีี
เต่์�กรัะอ�น (Batagur baska) ซึ่่�งเป็นสัำต์ว์ใกล้ึสำูญพีันธ์ุ
อ�ศัยอยู ่(รัูปทั่ี� 12) 

รููปท่ี่� 12 ศููนย์วิจัยและพัฒน�ประมงนำ้�จ้ดสตู์ล เป็นบรเิวณีทีี่�
นำ้�จ้ดจ�กำคิ�สต์์ม�ผสมกัำบนำ้�ที่ะเล เกิำดระบบนิเวศูเฉพ�ะ และ
เป็นแหล่งทีี่�พบเต่์�กำระอ�นอ�ศัูยอยู่

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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	 สรู�ป

พืี�นทีั่�ค�สำต์์มีปีรัะมี�ณ์รัอ้ยลึะ 20 ข้องหินทัั่�งหมีด้ทัั่�วโลึก  
แลึะเป็นแหลึ่งมีรัด้กธรัณ์ีวิทั่ย�ทีั่�สำำ�คัญ ซึ่่�งได้้ให้กำ�เนิด้
ทั่รััพีย�กรัธรัรัมีชิ�ต์ิทีั่�มีีคุณ์ค่�ต์่อสิำ�งแวด้ล้ึอมีแลึะมีนุษย์
อย่�งมี�กมี�ย ด้ังทีั่�สำหพีันธ์ถึำ��วิทั่ย�น�น�ชิ�ต์ิเสำนอให้ปี 
พี.ศ. 2564 เป็นปีสำ�กลึแห่งถึำ��แลึะค�สำต์์ (IYCK 2021) 
ทั่ี�ได้้รัับก�รัรัับรัองจ�ก UNESCO 

ในพืี�นทีั่�อุทั่ย�นธรัณี์โลึกสำต์ูลึ สำัณ์ฐ�นแบบค�สำต์์
ซึ่่�งมีีรัูปร่ั�งลึักษณ์ะแบบต่์�งๆ ได้้แสำด้งให้เห็นถึึงคว�มี
สัำมีพัีนธ์ทีั่�ใกล้ึชิิด้รัะหว่�งธรัรัมีชิ�ติ์กับผัู้คนต์ั�งแต์่สำมีัย
โบรั�ณ์แลึะยังคงเกิด้ข้่�นในปัจจุบันนี� เรั�สำ�มี�รัถึใชิ้พีื�นทั่ี�นี� 
เป็นต์ัวอย่�งทั่ี�ด้ีในก�รัใช้ิแนวคิด้แบบ “ธรัณ์ีกำ�เนิด้” หรั่อ 
“Georigination” มี�อธิบ�ยสำิ�งทั่ี�ปรั�กฏิอยู่ในรัูปข้อง 
สำัณ์ฐ�นแบบค�สำต์์ (Karst Features) ว่�มีีกำ�เนิด้อย่�งไรั 
เกี�ยวข้้องกับทั่รััพีย�กรัธรัรัมีชิ�ติ์แลึะมีนุษย์ได้้อย่�งไรั  
เรั�ควรัเรัยีนรัูเ้รั่�องถึำ��แลึะค�สำต์์ให้มี�กข่้�น ผู้ัเข้ยีนเช่ิ�อมีั�นว�่ 
ถึ้�ปรัะชิ�ชินได้้เรัียนรัู้แลึะเข้้�ใจทั่รััพีย�กรัถึำ��แลึะค�สำต์์ทีั่� 
ถึกูต้์องแล้ึว เข้�แลึะเธอจะรักั จะหวงแหนแลึะชิว่ยกันด้แูลึใหม้ี ี
ก�รัใช้ิปรัะโยชินอ์ย�่งยั�งยืนได้ ้ทัั่�งนี�เพีรั�ะเรั�เคยมีตี์วัอย�่ง 
ทีั่�ดี้ในบ�งชุิมีชินทีั่�แต่์เดิ้มีได้้นำ�หนิปูนสำโต์รัมี�โทั่ไลึต์์ไปข้�ย 
เพืี�อเป็นวัสำดุ้ก่อสำร้ั�ง แต่์พีอพีวกเข้�ได้้เรัยีนรู้ัแลึะมีคีว�มีเข้้�ใจ
จนเห็นคณุ์ค่� จง่ได้้เกบ็รัักษ�ด้แูลึไวเ้ป็นอย่�งด้ ีแล้ึวใชิเ้ป็น
แหล่ึงท่ั่องเทั่ี�ยวทั่ำ�ให้มีีรั�ยได้ส้ำมีำ��เสำมีอ โด้ยทั่ี�ทั่รัพัีย�กรันี� 
ยังคงอยู ่นอกจ�กก�รัใช้ิทั่รัพัีย�กรัจ�กค�สำต์์ในก�รัด้ำ�รังชิวีติ์
แลึะก�รัห�รั�ยได้้ต์�มีปกต์แิลึว้ ยังมีกีจิกรัรัมีด้้�นก�รัทั่อ่งเทีั่�ยว 
เกิด้ข้่�นมี�กมี�ย เชิ่น ก�รัพีักผ่ัอนหย่อนใจในชิีวิต์ปรัะจำ�วัน  
ก�รัทั่่องเทีั่�ยวเชิิงนิเวศ ก�รัพี�ยเรั่อค�ยัคผัจญภูัยในถึำ��  

ก�รัเรัยีนรัูว้ฒันธรัรัมี ก�รัทั่อ่งเทีั่�ยวทั่�งธรัณี์วทิั่ย� ก�รัศึกษ� 
สำำ�หรับัโรังเรัยีนแลึะสำถึ�บนัก�รัศกึษ� อย�่งไรัก็ต์�มี ทั่รัพัีย�กรั
จ�กค�สำต์์นี� หลึ�ยอย่�งมีีคว�มีสำวยง�มีมี�กแลึะเป็นสำิ�งทีั่�
ห�ย�ก แต์ก่ม็ีคีว�มีเปรั�ะบ�งง�่ยต่์อก�รัถูึกทั่ำ�ลึ�ย ด้งันั�น
มี�ต์รัก�รัทีั่�ยั�งยนืจง่เป็นเรั่�องจำ�เปน็ทีั่�จะต้์องนำ�มี�ใชิก้ำ�กับ
ดู้แลึ แลึะเพืี�อให้เกิด้ก�รัใชิ้ปรัะโยชิน์อย่�งยั�งยืน จำ�เป็น
ต์อ้งมีผีัลึก�รัศกึษ�วจิยัทั่�งวทิั่ย�ศ�สำต์ร์ัอย�่งเป็นรัะบบมี� 
สำนับสำนุน โด้ยต้์องมีีสำ่วนรั่วมีจ�กทุั่กฝ่�ยทีั่�เกี�ยวข้้อง แลึะ
ในมุีมีมีองทั่�งวิทั่ย�ศ�สำต์รั์นั�น มีีหลึ�ยวิชิ�ทีั่�เกี�ยวข้้องทีั่�
ควรัทั่ำ�ง�นวิจัยเพีิ�มีเต์ิมี เชิ่น คว�มีหลึ�กหลึ�ยทั่�งชิีวภู�พี  
บรัรัพีชิวิีนวทิั่ย� โบรั�ณ์คดี้ ก�รัเปลึี�ยนแปลึงสำภู�พีภูมูีอิ�ก�ศ  
ก�รัเปลีึ�ยนแปลึงข้องเปลืึอกโลึก เชิน่ ก�รัยกต์วัข้องแผัน่ด้นิ  
แผั่นดิ้นไหว ก�รัเกิด้หลึุมียุบ แลึะสิำ�งทีั่�น้อยคนจะรู้ัคือ  
แหล่ึงดู้ด้ซัึ่บค�รั์บอน (Carbon Sink) เพีรั�ะพีื�นทีั่�ค�สำต์์ 
จะชิ่วยดู้ด้ซึ่ับก๊�ซึ่ค�รั์บอนได้ออกไซึ่ด้์ไปเก็บไว้ในรัะบบนำ�� 
ในถึำ��ใต์้ดิ้นได้้อย่�งมี�กมี�ยในแต์่ลึะปี ก�รัรัณ์รังค์ให้ลึด้ 
ก�รัต์ัด้ไมี้ทั่ำ�ลึ�ยป่�แลึะส่ำงเสำรัิมีก�รัปลึูกต์้นไม้ีในพืี�นทีั่� 
ค�สำต์์ให้มี�กข่้�น นอกจ�กจะช่ิวยในเรั่�องดั้งกล่ึ�วได้้ด้ีแลึ้ว  
ยังจะเป็นก�รัเพิี�มีปรัิมี�ณ์นำ��ให้กับแหล่ึงนำ��บ�ด้�ลึ แลึะ 
บ�งสำว่นจะถึกูปลึอ่ยออกมี�ในรูัปแบบข้องนำ��พีแุลึะแหลึง่นำ�� 
ธรัรัมีชิ�ต์ิอื�นๆ ทั่ี�มี�หลึ่อเลึี�ยงรัะบบนิเวศแลึะผัู้คน

	 ข�ข�บค่�ณี

ผู้ัเข้ยีนข้อข้อบคณุ์น�งสำ�ววรันิทั่รั� เทั่พีจ ูแลึะน�งสำ�ว 
รััสำรัินทั่รั์ ศิรัิภูัทั่รัภููรัีนนทั่์ สำำ�หรัับข้้อมีูลึทั่ี�เกี�ยวข้้อง

แห�่งข��มู่�ทีี่�ใช่����ง�ิง

[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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ถ้ำ�หลวงในมุมมองด้�นถ้ำ�วิทย�
และอุทกธรณีวิทย�
นายชััยพร ศิิริพรไพบููลย์

 ลัักษณะทัั่�วไป

ถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอน ต้ั้�งอยู่่�ในพ้ื้�นท่ี่�อุที่ยู่�น 
แห�งช�ติั้ถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอน (เตั้รียีู่มก�รี) ตั้ำ�บลโป่่งผ� 
อำ�เภอแม�ส�ยู่ จ้ังหว้ดเชียู่งรี�ยู่ เป็่นภ่มิป่รีะเที่ศแบบ 
เท้ี่อกเขุ�หินป่่นหรีือค�สต์ั้หินป่่น ล้กษณะที่�งธรีณ่วิที่ยู่�  
ป่รีะกอบดว้ยู่หินป่่นส่เที่�อ�อนยุู่คค�รีบ์อนเิฟอรีส้-เพื้อร์ีเมยู่่น  
อ�ยู่ปุ่รีะม�ณ 300 ล�้นปี่ หินบ�งส�วนถ่้ำกแป่รีสภ�พื้ไป่เป่น็ 
หนิอ�อน เช�น ท่ี่�พื้บในถ้ำำ��หลวงและถ้ำำ��ที่รี�ยู่ที่อง ซึ่่�งเป็่นส�วนหน่�ง 
ขุองโครีงขุ��ยู่รีะบบถ้ำำ��ขุน�ดใหญ่� ม่ที่้�งถ้ำำ��เก��ท่ี่�เกิดและ 
พ้ื้ฒน�ก�รีม�น�น และถ้ำำ��เกดิใหม� ถ้ำำ��เก��เป่น็ถ้ำำ��แหง้ พื้บอยู่่� 
ตั้อนบนขุองเท้ี่อกเขุ�หินป่่นเป่็นส�วนใหญ่� และม่จัำ�นวน 
หล�ยู่ช้�น แตั้�มบ่�งส�วนในตั้อนล��งขุองเท้ี่อกเขุ�หินป่่นท่ี่�เป็่น 
ถ้ำำ��ที่่�เกิดใหม� โดยู่เฉพื้�ะตั้้วโถ้ำงหล้กขุองถ้ำำ��หลวงที่่�ม่สภ�พื้ 
เป่็นถ้ำำ��นำ��หรืีอถ้ำำ��ธ�รีลอดและจัะม่นำ��ที่�วมขุ้งในฤด่ฝน

จั�กก�รีสำ�รีวจัขุองกรีมที่รี้พื้ยู่�กรีธรีณ่ พื้บว��รีะด้บ 
คว�มสง่ขุองหมดุรีง้วด้รีะด้บบริีเวณบ้นไดป่�กที่�งเขุ้�ถ้ำำ��หลวง 
ม่คว�มส่งป่รีะม�ณ 425 เมตั้รีจั�กรีะด้บที่ะเลป่�นกล�ง  
ในขุณะท่ี่�บรีิเวณยู่อดเขุ�ท่ี่�อยู่่�เหน้อถ้ำำ��หลวงน้�นม่คว�มส่ง 
ไม�น้อยู่กว�� 1,000 เมตั้รี แสดงให้เหน็ว��หินท่ี่�อยู่่�เหน้อหล้งค� 
ถ้ำำ��หลวงมค่ว�มหน�ม�กป่รีะม�ณ 500 - 600 เมตั้รี ถ้ำำ��หลวง 
ม่โถ้ำงหล้กซึ่่�งเป็่นโถ้ำงขุน�ดใหญ่�ว�งต้ั้วในแนวป่รีะม�ณ 
ที่ศิเหน้อ-ใตั้ ้จั�กดอยู่ผ�หมไ่ป่จันถ่้ำงดอยู่ผ�ฮี้่� และมโ่ถ้ำงแยู่ก 
ว�งต้ั้วในแนวที่ศิตั้ะวน้ตั้ก-ตั้ะวน้ออก จั�กป่�กที่�งเขุ�้ถ้ำำ��ไป่ 
บรีรีจับโถ้ำงเหน้อ-ใตั้บ้ริีเวณส�มแยู่ก ภ�ยู่ในถ้ำำ��แตั้�ละบรีเิวณ 

มขุ่น�ดขุองโถ้ำงแตั้กตั้��งกน้ ที่้�งคว�มกว�้งขุองโถ้ำงและคว�มสง่ 
ขุองเพื้ด�นถ้ำำ�� พ้ื้�นถ้ำำ��ไม�รี�บเรีียู่บที่ำ�ให้บ�งบริีเวณเป่็น 
ช�องที่�งท่ี่�แคบม�ก ตั้ำ��กว�� 1 เมตั้รี บ�งช�วงมเ่พื้ด�นตั้ำ��และม ่
นำ��ที่�วมขุ้ง โดยู่เฉพื้�ะต้ั้�งแตั้�รีะยู่ะที่�ง 800 เมตั้รีจั�กป่�กถ้ำำ�� 
เป็่นตั้้นไป่ ที่ำ�ให้ก�รีเขุ้�ถ่้ำงที่ำ�ได้ยู่�กโดยู่เฉพื้�ะในฤด่ฝน  
ในถ้ำำ��หลวงแม้ว��จัะเป่น็ถ้ำำ��ท่ี่�เกดิใหม�เม้�อเป่รียีู่บเท่ี่ยู่บก้บถ้ำำ�� 
ที่่�อยู่่�ด้�นบน แตั้�ก็พื้บว��ม่ป่รีะตั้ิม�กรีรีมถ้ำำ�� (Speleothem) 
ม�กพื้อสมควรี เช�น หินยู่้อยู่ หินงอก เส�หิน ม��นเบคอน 
หลอดโซึ่ด� ซึ่่�งส�วนใหญ่�จัะเป่น็แรี�แคลไซึ่ต์ั้และอะรี�โกไนต์ั้ 
แตั้�ม่ส่นำ��ตั้�ล เพื้รี�ะถ่้ำกเคล้อบด้วยู่ดินโคลนจั�กก�รีท่ี่�ม่ 
นำ��ที่�วมขุ้งบ�อยู่ ส�วนท่ี่�พ้ื้�นถ้ำำ��มต่ั้ะกอนท่ี่�ไม�ใช�ส�รีค�รีบ์อเนตั้  
ได้แก� ตั้ะกอนกรีวดที่รี�ยู่และดินโคลนท่ี่�ถ่้ำกพื้้ดพื้�ม�จั�ก 
นอกถ้ำำ�� และม่หินถ้ำล�มจัำ�นวนม�กกองอยู่่�ที่่�พื้้�น ซึ่่�งเป่็นหินที่่� 
แตั้กห้กม�จั�กหินป่่นบริีเวณเพื้ด�นและผน้งถ้ำำ�� รีวมท้ี่�งหินนำ��ไหล 
และหนิงอกหนิยู่อ้ยู่ท่ี่�แตั้กห้ก นอกจั�กน้�นแลว้ยู่ง้มห่ลก้ฐ�น 
ท่ี่�แสดงให้เห็นถ่้ำงววิฒ้น�ก�รีขุองถ้ำำ��จัำ�นวนม�ก เช�น รีอยู่รีิ�ว 
นำ��ไหล (Scallop) รีอยู่เว�้ผน้งถ้ำำ�� (Cave Notch) รีะด้บพ้ื้�นถ้ำำ�� 
บรีรีพื้ก�ล (Fossil Floor) หนิถ้ำล�ม (Rockfalls) ขุน�ดตั้��งๆ 
จัำ�นวนม�ก และท่ี่�เส�หิน (Column) จัะพื้บรีอยู่แตั้กท่ี่�เกดิจั�ก 
แรีงด่ง (Tension Cracks) เน้�องจั�กม่ก�รีที่รีุดต้ั้วขุอง
พ้ื้�นถ้ำำ�� นอกจั�กน้�นยู่้งพื้บหลุมยูุ่บ (Sinkhole) ท่ี่�พ้ื้�นถ้ำำ�� 
ซึ่่�งค�ดว��จัะเก่�ยู่วขุ้องก้บก�รียู่กต้ั้วขุองแผ�นดินและสภ�พื้
อุที่กธรีณ่วิที่ยู่�ในอด่ตั้

152 ระบบถ้ำ�และค�สต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



[1]

[2]

	 ลัักษณะธรณีวิทั่ยาทีั่�มีีผลัทั่ำาให้้เกิดถ้ำำ�าแลัะคาสต์์

ห�กพิื้จั�รีณ�ถ่้ำงบที่บ�ที่ขุองล้กษณะที่�งธรีณ่วิที่ยู่� 
ท่ี่�ม่ผลตั้�อก�รีเกิดถ้ำำ��และค�สต์ั้ จัะม่ปั่จัจั้ยู่หล้กท่ี่�เก่�ยู่วขุ้อง 
ค้อ ชนิดและคุณสมบ้ตั้ิขุองหินที่้�งด้�นก�ยู่ภ�พื้ แรี�วิที่ยู่�  
และโครีงสรี�้งที่�งธรีณ่ขุอง หินที่่�เป็่นค�สต์ั้ (Karst Rocks)  
และหินท่ี่�ไม�ใช�ค�สต์ั้ (Non-karst Rocks) กล��วคอ้หนิที่่�เป่น็ 
ค�สตั้์จัะเป็่นหินท่ี่�ม่ส�รีค�รี์บอเนตั้ (Carbonate Rocks) 
หรีือแรี�แคลไซึ่ต์ั้เป็่นองค์ป่รีะกอบหล้ก โดยู่เฉพื้�ะหินป่่น 
และบ�งส�วนท่ี่�เป่็นหินอ�อนท่ี่�ส�ม�รีถ้ำละล�ยู่นำ��ได้ ซึ่่�งจัะ
ที่ำ�ให้เกิดเป็่นถ้ำำ��ได้ง��ยู่ ส�วนหินท่ี่�ไม�ใช�ค�สต์ั้ ม่ 3 ชนิด 
ท่ี่�เป่็นหินอ้คน่ เช�น หินแกรีนิตั้ หินแกรีโนไดโอไรีต์ั้ และ 
หินไดโอไรีตั้์ หินแป่รี เช�น หินควอรี์ตั้ไซึ่ตั้์ และหินตั้ะกอนที่่�
ไม�มส่�รีค�รีบ์อเนตั้ เช�น หินที่รี�ยู่และหินดินด�น แมว้��หนิ
ท่ี่�ไม�ใช�ค�สต์ั้จัะละล�ยู่นำ��ได้ยู่�กและไม�มถ่้ำำ�� แตั้�จัะมบ่ที่บ�ที่
ม�กตั้�อก�รีเกิดจัุดนำ��มุดและถ้ำำ�� เพื้รี�ะจัะที่ำ�ให้เกิดสภ�พื้
อุที่กธรีณ่วิที่ยู่�ท่ี่�จัะที่ำ�ให้ม่ป่รีิม�ณนำ��ไหลม�สะสมบรีิเวณ
รีอยู่สม้ผ้สขุองหินท้ี่�งสองชนิด ดง้รี�ยู่ละเอ่ยู่ดตั้�อไป่น่�

(1)	 บทบาทของหิินอัคนีแทรกซอน	 (Intrusive	
Igneous	Rock)

ด้�นตั้ะว้นตั้กขุองเท้ี่อกเขุ�หินป่่น บรีิเวณรีอยู่ส้มผ้ส 
(Contact Zone) รีะหว��งหินท่ี่�เป่น็ค�สต์ั้ก้บหนิท่ี่�ไม�ใช�ค�สต์ั้ 
ม่หนิอค้นแ่ที่รีกซึ่อนขุน�ดใหญ่�ป่รี�กฏอยู่่�และม่ส�วนที่่�ที่ำ�ให้
หนิป่่นเกิดก�รียู่กต้ั้ว ไดแ้ก� หนิแกรีนิตั้และหินแกรีโนไดโอไรีตั้์ 
(รีป่่ท่ี่� 1) เป็่นบริีเวณท่ี่�เกดิถ้ำำ��ได้ง��ยู่ในฝั�งขุองหนิป่่น เพื้รี�ะ
หินอ้คน่มค่ว�มพื้รีนุและรีะบบรีอยู่แตั้กนอ้ยู่กว��หินป่่น ส�วน
หินป่น่ม่คุณสมบ้ตั้ิที่่�ละล�ยู่นำ��ได้ป่รีะกอบก้บม่รีอยู่รี้�วและ
รีอยู่แตั้กม�ก จัง่ที่ำ�ให้นำ��ไหลเขุ�้ไป่ละล�ยู่เน้�อหินป่่นจันเกิด
เป่็นจัุดนำ��มุด (Stream Sink) จัำ�นวนม�กและบรีิเวณน่�จัะ
เป่็นจุัดเรีิ�มต้ั้นขุองก�รีเกิดถ้ำำ��หินป่่นเพื้รี�ะนำ��จั�กภ�ยู่นอก
จัะไหลผ��นเขุ�้ไป่ แลว้เกิดก�รีละล�ยู่และกด้กรี�อนจันที่ำ�ให้
รีอยู่แตั้กในหินป่่นเกิดเป็่นโพื้รีงท่ี่�ใหญ่�ขุ่�นและกล�ยู่เป็่น 
ถ้ำำ��ตั้้นแบบ (Protocave) จัำ�นวนม�ก ซึ่่�งบ�งส�วนได้ม่
พ้ื้ฒน�ก�รีตั้�อเน้�องจันกล�ยู่เป่น็ถ้ำำ��ขุน�ดใหญ่�ท่ี่�มน่ำ��ไหลผ��น 
ตั้�อม�ในภ�ยู่หล้งรีะด้บนำ��ใตั้ด้นิลดลง จัง่กล�ยู่เป็่นถ้ำำ��แห้ง 
และในขุณะเด่ยู่วก้นก็เกิดถ้ำำ��ใหม�ด้�นล��งใต้ั้พ้ื้�นถ้ำำ��เดิม 
ซึ่่�งก�รีลดลงขุองรีะด้บนำ��น่� ผ่เ้ขุยีู่นค�ดว��อ�จัจัะสอดคล้อง

ก้บก�รียู่กต้ั้วขุองแผ�นดินอยู่��งช้� ๆ ในพ้ื้�นท่ี่�ตั้อนบนขุอง
ป่รีะเที่ศไที่ยู่ และที่ำ�ใหม้ก่�รีเกดิถ้ำำ��ในล้กษณะด้งกล��วหล�ยู่ช้�น 
ด้งท่ี่�ม่ก�รีค้นพื้บในช�วงก�รีก้่ภ้ยู่ 13 ชีวิตั้ที่่�ติั้ดอยู่่�ใน 
ถ้ำำ��หลวง ส�งผลให้มร่ีะบบนำ��จั�กด้�นตั้ะวน้ตั้กไหลผ��นเขุ�้ไป่
ในถ้ำำ��ด้งกล��วจัำ�นวนม�ก และไหลตั้�อเน้�องลงไป่ด้�นล��ง
เขุ้�ไป่ส่�ถ้ำำ��หลวง ถ้ำำ��รี้ก และถ้ำำ��ที่รี�ยู่ที่อง

รููปท่ี่� ๑ แผนท่ี่�ธรณ่ีวิิที่ยา แสดง [1] หิินท่ี่�อย่�ในพ้ื้�นท่ี่�คาสต์์ 
(หิินปูน่ และหิินอ�อน) และ [2] พ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�ไม่�ใช่�คาสต์์ (หิินแกรนิต์ 
หิินแกรโนไดโอไรต์์ หิินดินดาน และหิินที่ราย)

(2)	 บทบาทของรอยเลื่่�อนแลื่ะระบบรอยแตก

ป่รี�กฏก�รีณ์ที่�งธรีณ่วทิี่ยู่�ท่ี่�มผ่ลตั้�อก�รีเป่ล่�ยู่นแป่ลง
และพ้ื้ฒน�ก�รีขุองธรีณ่ส้ณฐ�นในบริีเวณตั้อนเหน้อขุอง
จั้งหว้ดเชียู่งรี�ยู่ ซึ่่�งรีวมที่้�งเที่้อกเขุ�น�งนอนและเที่้อกเขุ� 
อ้�นๆ โดยู่รีอบ ค้อ เหตัุ้ก�รีณ์ธรีณ่แป่รีส้ณฐ�น 3 ช�วงเวล�  
ค้อ 1) ช�วงยุู่คค�รี์บอนิเพื้อรี์รี้ส จั�กเหตัุ้ก�รีณ์ธรีณ่ 
แป่รีส้ณฐ�นเฮี้อรี์ซีึ่เน่ยู่น (Hercynian Orogeny) 2) ช�วง 
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ยู่คุเพื้อรีเ์มยู่่น-ไที่รีแอสซิึ่ก และยู่คุไที่รีแอสซึ่กิจั�กเหตั้กุ�รีณ์ 
ธรีณ่แป่รีส้ณฐ�นอินโดซึ่ิเน่ยู่น (Indosinian Orogeny)  
และ 3) ช�วงยุู่คเที่อร์ีเชียู่ร์ีรี ีจั�กเหตุั้ก�รีณ์ธรีณ่แป่รีสณ้ฐ�น 
หิม�ล้ยู่ (Himalayan Orogeny) ป่รี�กฏก�รีณ์ด้งกล��ว 
ที่ำ�ให้เกิดโครีงสรี้�งที่�งธรีณ่วิที่ยู่�หล้กจัำ�นวน 2 ที่ิศที่�ง 
ในแนวป่รีะม�ณที่ิศเหน้อ-ใตั้้ และที่ิศตั้ะว้นตั้ก-ตั้ะว้นออก 
โครีงสรี้�งธรีณ่วิที่ยู่�ที่่�สำ�ค้ญ่ในพื้้�นที่่� ได้้แก� ช้�นหินคดโค้ง 
แนวแตั้กเรียีู่บ รีอยู่แยู่ก รีอยู่เล้�อน และรีอยู่ช้�นไม�ตั้�อเน้�อง[1] 

(อ��นรี�ยู่ละเอ่ยู่ดเพิื้�มเติั้มในเอกส�รีอ้�งอิง) โดยู่เฉพื้�ะ 
รีอยู่เล้�อน (Faults) และรีะบบรีอยู่แตั้ก (Fracture System)  
ในเท้ี่อกเขุ�หินป่่น ม่บที่บ�ที่ม�กท่ี่�ที่ำ�ให้เกิดโถ้ำงถ้ำำ��ตั้��งๆ  
เพื้รี�ะเป็่นช�องที่�งใหน้ำ��ฝนและนำ��ผวิดนิไหลซึ่ม่เขุ�้ม�สม้ผ้ส 
ก้บเน้�อหินป่่นจันที่ำ�ให้เกิดก�รีละล�ยู่ขุองส�รีแคลเซีึ่ยู่ม
ค�รีบ์อเนตั้ และรีวมท้ี่�งก�รีก้ดกรี�อนขุองส�ยู่นำ�� จันเกิดโพื้รีง 
ที่่�มค่ว�มกว้�งและคว�มยู่�วม�กขุ่�นกล�ยู่เป่น็โถ้ำงถ้ำำ��ขุน�ด 
ตั้��งๆ เชื�อมตั้�อก้น สำ�หรีบ้ถ้ำำ��หลวงก�รีม่รีอยู่แตั้กขุน�ดใหญ่� 
ในแนวเหน้อ-ใต้ั้ จัะเป็่นป่ัจัจั้ยู่หล้กท่ี่�ที่ำ�ให้ถ้ำำ��ม่พ้ื้ฒน�ก�รี 
อยู่��งตั้�อเน้�องจันที่ำ�ให้เกิดเป็่นโถ้ำงถ้ำำ��หล้กขุองถ้ำำ��หลวง 
ในยูุ่คป่ัจัจัุบน้ ที่่�ม่คว�มยู่�วรีวมไม�น้อยู่กว�� 10 กิโลเมตั้รี  
โดยู่โถ้ำงหล้กอยู่่�ในแนวเหน้อ-ใต้ั้ ซึ่่�งม่จุัดเรีิ�มต้ั้นขุองแนว 
รีอยู่แตั้กส�วนที่่�เรีียู่กว�� Monk’s Series อยู่่�ใกล้ห้วยู่นำ��ด้�น 
บรีิเวณดอยู่ผ�หม่ที่�งด้�นเหน้อ ยู่�วตั้�อเน้�องไป่ที่�งที่ิศใต้ั้ 
จันถ้ำ่งห้วยู่ป่�กตั้่นไฟบรีิเวณดอยู่ผ�ฮี้่� ม่คว�มยู่�วป่รีะม�ณ  
8 กิโลเมตั้รี ส�วนรีอยู่แตั้กยู่�อยู่ในแนวตั้ะว้นตั้ก-ตั้ะว้นออก 
ท่ี่�ต้ั้ดขุว�งก้บโถ้ำงหล้ก จัะที่ำ�ใหเ้กดิโถ้ำงยู่�อยู่ตั้��งๆ หล�ยู่โถ้ำง  
เช�น โถ้ำงแยู่กจั�กป่�กที่�งเขุ้�ถ้ำำ��ถ่้ำงส�มแยู่ก รีวมถ่้ำงบรีเิวณ 
เนินนมส�วท่ี่�เด็กน้กเรีียู่นและโค้ชใช้เป่็นท่ี่�หลบภ้ยู่เพ้ื้�อหน่ 
นำ��ที่�วมในถ้ำำ��หลวง สำ�หรี้บโถ้ำงยู่�อยู่ตั้��งๆ ม่คว�มยู่�วรีวม 
ป่รีะม�ณ 2 กิโลเมตั้รีเศษ ก�รีที่่�ม่รีอยู่แตั้กหรีือรีอยู่เล้�อน 
ต้ั้ดขุว�งก้บที่ศิที่�งขุองโถ้ำงถ้ำำ��หลก้ นอกจั�กจัะเป่น็ปั่จัจ้ัยู่หล้ก 
ท่ี่�ที่ำ�ให้เกดิโถ้ำงส�ขุ�ขุองถ้ำำ��หลวงแล้ว ยู้่งมส่�วนท่ี่�ที่ำ�ใหพ้ื้้�นถ้ำำ�� 
ที่รีดุต้ั้วไม�เที่��ก้นในบ�งบรีเิวณ รีะดบ้พ้ื้�นถ้ำำ��จัง่สง่ตั้ำ��ไม�เที่��ก้น  
รีวมที่้�งที่ำ�ให้บ�งช�วงขุองพ้ื้�นถ้ำำ��มร่ีะด้บตั้ำ��โค้งลงจันเป่น็รีป่่ต้ั้ว U  
ส�งผลให้ในฤด่ฝนจัะกล�ยู่เป่็นโถ้ำงท่ี่�ม่นำ��ขุ้งและต้ั้องดำ�นำ�� 
มุดผ��นเขุ้�ไป่

	 ถ้ำำ�า	3	ระบบ

จั�กก�รีสำ�รีวจัถ้ำำ��บรีเิวณหล้งค�ถ้ำำ��ที่�งตั้อนเหน้อขุอง
ดอยู่ผ�หม่ซึ่่�งม่คว�มส่งป่รีะม�ณ 950 เมตั้รี และหน้�ผ�
รีอยู่เล้�อนท่ี่�ที่ำ�ให้เกิดห้วยู่ป่�กต่ั้นไฟ บรีิเวณด้�นทิี่ศใตั้้ 
ขุองดอยู่ผ�ฮี้่�จัะพื้บถ้ำำ��แห้งที่่�เหน็เป็่นรีขุ่น�ดใหญ่�บนหน�้ผ�  
รีวมที่้�งถ้ำำ��ท่ี่�อยู่่�เชิงเขุ�รีิมหน้�ผ�ซึ่่�งเป่็นถ้ำำ��แห้ง และในตั้้ว 
ถ้ำำ��หลวงปั่จัจับุ้น ซึ่่�งมท้่ี่�งในส�วนท่ี่�เป่น็โถ้ำงแห้งและมโ่ถ้ำงหลก้ 
ท่ี่�จัะกล�ยู่เป่็นถ้ำำ��นำ��ในช�วงฤด่ฝน ที่ำ�ให้ที่รี�บว��ถ้ำำ��ตั้��งๆ  
ท่ี่�เกิดในหินป่่นในเท้ี่อกเขุ�น�งนอนน้�นได้ม่พ้ื้ฒน�ก�รี 
ก�รีเกดิถ้ำำ��ม�อยู่��งตั้�อเน้�องเป็่นเวล�น�น มถ่้ำำ��ท่ี่�เคยู่เป่น็ถ้ำำ��นำ�� 
ม�ก�อน แตั้�ในปั่จัจัุบ้นเป็่นถ้ำำ��แห้งหล�ยู่ช้�น ซึ่่�งค�ดว��จัะ 
ส้มพ้ื้นธ์ก้บก�รียู่กต้ั้วขุองแผ�นดินในอด่ตั้ เช�น ก�รีพื้บ 
โถ้ำงถ้ำำ��ท่ี่�เคยู่เป็่นถ้ำำ��นำ��เต็ั้มหรีอืถ้ำำ��อิ�มนำ�� (Phreatic Caves) 
ม�ก�อน ซึ่่�งป่ัจัจัุบ้นเป่็นโถ้ำงแห้งและอยู่่�ส่งกว��พื้้�นถ้ำำ�� 
ในป่จััจับุ้น ที่ำ�ใหท้ี่รี�บว��ในเท้ี่อกเขุ�หนิป่่นในบรีเิวณน่�มถ่้ำำ�� 
อยู่่� 3 รีะบบในที่่�เด่ยู่วก้น (รี่ป่ที่่� 2) ค้อ

1)	 ถ้ำำ�าแห้ิง	(Dry	Caves) พื้บม�กบรีเิวณด�้นบนขุอง 
เท้ี่อกเขุ�หินป่่นและบรีิเวณหน้�ผ�ช้น ม่ที่้�งถ้ำำ��ในแนวรี�บ 
และป่ล�องในแนวดิ�ง และส�วนใหญ่�จัะอยู่่�ด้�นบนขุองถ้ำำ��หลวง  
จั�กก�รีสำ�รีวจัผ้่เขุียู่นพื้บว��โพื้รีงถ้ำำ��ด้�นบนที่่�คว�มส่ง
ป่รีะม�ณ 1,000 เมตั้รี บรีิเวณดอยู่ผ�หม่เป็่นถ้ำำ��แห้ง  
แตั้�มร่ี�องรีอยู่ท่ี่�แสดงใหเ้ห็นว��ถ้ำำ��น่�เคยู่เกดิอยู่่�ใตั้น้ำ��ม�ก�อน 
เพื้รี�ะพื้บรีอยู่รีิ�วนำ��ไหล และยู่้งพื้บว��ท่ี่�เส�หินม่รีอยู่แยู่ก
แรีงด่ง (Tension Crack) แสดงให้เห็นว��ใต้ั้พื้้�นถ้ำำ��น้�นม่ถ้ำำ�� 
ท่ี่�เกิดใหม�อ่กหล�ยู่ช้�นและเกิดก�รีที่รีุดต้ั้ว (รี่ป่ท่ี่� 3) ซึ่่�ง 
หล้กฐ�นน่�ค�ดว��จัะใช้ในก�รีศ่กษ�เรีื�องก�รียู่กต้ั้วขุอง 
แผ�นดินได้ นอกจั�กน้�นแล้วจั�กแผนท่ี่�ภ่มิป่รีะเที่ศและ 
ภ�พื้ถ้ำ��ยู่ด�วเที่ยู่่ม พื้บว��บนยู่อดเขุ�ที่่�เป่็นหล้งค�ถ้ำำ��หลวง 
ม่หลุมยูุ่บหล�ยู่ป่รีะเภที่ ได้แก� หลุมยูุ่บที่รีงรีีคล้�ยู่รี่ป่ไขุ� 
(Doline) ท่ี่�เกิดก�รีจั�กก�รีละล�ยู่ หลุมยูุ่บท่ี่�เกิดจั�กก�รี 
พ้ื้งถ้ำล�มขุองเพื้ด�นถ้ำำ�� (Collapse Sinkholes) ป่ล�องในแนวดิ�ง  
(Aven) และรีอยู่แตั้ก (Fractures) อยู่่�เป่็นจัำ�นวนม�กบน
หล้งค�ถ้ำำ��ตั้อนบนสดุ รีวมท้ี่�งห้วยู่แหง้ (Dry or Blind Valley) 
ในท่ี่�ส่ง และม่โพื้รีงถ้ำำ��อยู่่�ใต้ั้พ้ื้�นในล้กษณะท่ี่�เป่็นถ้ำำ��หลุม 
(Pit Cave) (รี่ป่ที่่� 4) ซึ่่�งช�องว��งเหล��น่�จัะเป่็นช�องที่�งที่่�นำ�� 
จัะไหลผ��นลงไป่เม้�อม่ฝนตั้กบรีิเวณหล้งค�ถ้ำำ�� และจัะไหล 
ตั้�อเน้�องลงไป่ด�้นล��งส่�โถ้ำงหล้กขุองถ้ำำ��หลวงจันเกดินำ��ที่�วมขุ้ง 
ในบ�งโถ้ำงที่่�ม่รีะด้บตั้ำ��กว��โถ้ำงในพื้้�นที่่�ขุ้�งเค่ยู่ง
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รููปท่ี่� 2 แบบจำำาลองส�วินหิน่�งของระบบถ้ำำ�าในพ้ื้�นท่ี่�คาสต์์ท่ี่�ม่่ควิาม่ซัับซ้ัอนม่ากซ่ั�งม่่ทัี่�งถ้ำำ�าเก�าท่ี่�เป็ูนถ้ำำ�าแห้ิง ถ้ำำ�าธารลอด และโถ้ำงถ้ำำ�านำ�า  
(Phreatic Passages) ท่ี่�อย่�ใต้์ดิน

รููปท่ี่� 3 ภาพื้รอยแยกท่ี่�เกิดจำากแรงด่งท่ี่�พื้บในถ้ำำ�าแห้ิง 
ด้านบนของดอยผาหิม่่ ซ่ั�งพื้บอย่�ท่ี่�ควิาม่ส่งปูระม่าณี 950 
เม่ต์ร (รที่ก)

รููปท่ี่� 4 ห้ิวิยแห้ิงในท่ี่�ส่งและม่่โพื้รงถ้ำำ�าอย่�ใต้์พ้ื้� นในลักษณีะ
ท่ี่�เป็ูนถ้ำำ�าหิลุม่ บริเวิณีดอยผาหิม่่ท่ี่�ควิาม่ส่งปูระม่าณี 950 
เม่ต์ร (รที่ก)

155ถ้ำ�	าห้ลัว�ใ�มี�มีมี��ด้า�ถ้ำ�	าวิทั่ยาแลัะ��ทั่กธรณีวิทั่ยา

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



2)	 ถ้ำำ�าธารลื่อด	 (Stream	 cave) ซึ่่�งจัะม่ลำ�ห้วยู่ 
ไหลผ��นในถ้ำำ�� เช�น ถ้ำำ��หลวง (รี่ป่ที่่� 5) ถ้ำำ��รี้ก ถ้ำำ��ที่รี�ยู่ที่อง 
และถ้ำำ��อ้�นๆ ด้�นตั้ะว้นออกและด้�นใตั้้ขุองถ้ำำ��หลวง ซึ่่�งอยู่่�
ตั้ำ��กว��ถ้ำำ��หลวง ที่่�มค่ว�มส่งบริีเวณบน้ไดที่�งเขุ้�ป่รีะม�ณ 
425 เมตั้รี (รีที่ก) แตั้�อยู่่�ส่งกว��รีะด้บนำ��ใตั้้ดิน ซึ่่�งถ้ำ้�ห�ก 
ป่ล�ยู่ถ้ำำ��ด้งกล��วไป่โผล�ที่่�ผิวดินจัะที่ำ�ให้เกิดเป่็นพ้ื้�นท่ี่�นำ�� 
ไหลออก (Discharge Areas) และเกิดเป็่นนำ��พืุ้หรีือแหล�ง 
นำ��ซึ่้บ เช�น บรีิเวณบ้�นส้นป่่�ส้กและถ้ำำ��ที่รี�ยู่ที่อง และจัะ
ที่ำ�ให้บ�งบริีเวณเกิดเป่น็หนองนำ��ค�สต์ั้ (Karst Pond) เช�น 
หนองนำ��พื้ ุและสรีะมรีกตั้ (รีป่่ท่ี่� 6) ซึ่่�งพื้บม�กด้�นตั้ะวน้ออก 
ขุองเที่้อกเขุ�ขุุนนำ��น�งนอน

รููปท่ี่� 5 ลักษณีะภายในส�วินหิน่�งของถ้ำำ�าหิลวิง

รููปท่ี่� 6 สระม่รกต์ ซ่ั�งได้รับนำ�าม่าจำากนำ�าพุื้จำากถ้ำำ�าที่รายที่อง
และบริเวิณีข้างเค่ยง

3)	 ถ้ำำ�าที�มีีนำ�าเต็มีหิรือถ้ำำ�าอิ�มีนำ�า	(Phreatic	cave) ในบรีรีด� 
แหล�งนำ��บ�ด�ลในหินแขุ็งท้ี่�งหมดในโลกน่� ช้�นนำ��บ�ด�ล
ในหินป่่นถ้้ำอได้ว��เป่น็ช้�นนำ��บ�ด�ลท่ี่�มป่่รีมิ�ณม�กท่ี่�สุดเม้�อ 
เท่ี่ยู่บก้บหินชนิดอ้�น เพื้รี�ะในหินป่่นมร่ีะบบถ้ำำ��ใตั้ดิ้นที่่�ส�ม�รีถ้ำ
ก้กเก็บนำ��ได้เป่็นจัำ�นวนม�ก ให้ป่รีะโยู่ชน์ตั้�อสิ�งแวดล้อม
และมนุษยู่ม์�กม�ยู่ที่้�งที่�งตั้รีงและที่�งออ้ม ในรีป่่แบบขุอง
นำ��ผุด นำ��พืุ้ และบ�อนำ��บ�ด�ลที่่�เจั�ะนำ�นำ��จั�กถ้ำำ��ป่รีะเภที่น่�  
หรีอือ�จัจัะกล��วได้ว��เป่น็ถ้ำำ��นำ��ใต้ั้ดิน ดง้ท่ี่�สหพ้ื้นธ์ถ้ำำ��วทิี่ยู่�
น�น�ช�ตั้ ิ(International Union of Speleology หรีอื UIS) 
รี�วมก้บ UNESCO ป่รีะก�ศใหป้่ ีค.ศ. 2021 หรืีอ พื้.ศ. 2564  
เป็่นป่สี�กลแห�งถ้ำำ��และค�สตั้ ์(International Year of Caves  
and Karst หรีือ IYCK 2021) เพื้รี�ะเห็นคว�มสำ�ค้ญ่ขุอง
ถ้ำำ��และค�สต์ั้ โดยู่เฉพื้�ะเป็่นแหล�งนำ��ด้�มให้ก้บคนท้ี่�วโลก 
ไม�น้อยู่กว��รีอ้ยู่ละ 10 นอกเหน้อไป่จั�กคณุค��ในด้�นอ้�นๆ  
ถ้ำำ��ท่ี่�ม่นำ��เต็ั้มน่� หม�ยู่ถ่้ำงถ้ำำ��ท่ี่�อยู่่�ใตั้้รีะด้บนำ��ใต้ั้ดินหรีือ 
นำ��บ�ด�ล ส�วนใหญ่�เป่็นโถ้ำง ถ้ำำ��ท่ี่�ม่นำ��อยู่่�เตั้็ม ซึ่่�งม้กเป่็น
แหล�งนำ��บ�ด�ลท่ี่�สำ�ค้ญ่ จั�กผลก�รีเจั�ะบ�อนำ��บ�ด�ล
บรีเิวณหน้�ถ้ำำ��หลวงจัำ�นวน 3 บ�อ และผลจั�กก�รีวเิครี�ะห์
ขุ้อม่ลด้�นอุที่กธรีณ่วิที่ยู่�โดยู่กรีมที่รี้พื้ยู่�กรีนำ��บ�ด�ล  
พื้บว��บ�อนำ��บ�ด�ลเหล��น่�ได้เจั�ะผ��นหินป่่นตั้ลอดที่้�ง 
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คว�มล่กขุองบ�อป่รีะม�ณ 48 - 54 เมตั้รี และ
พื้บช้�นนำ��บ�ด�ลซึ่่�งเป่็นโพื้รีงหรืีอถ้ำำ��นำ��สองช�วง 
ที่่�รีะด้บคว�มล่ก 15 - 16 เมตั้รี และ 32.0 - 
32.5 เมตั้รีตั้�มลำ�ด้บ (รี่ป่ที่่� 7) แตั้�ละบ�อ 
ม่รีะด้บนำ��ป่รีะม�ณ 1.9 - 20 เมตั้รีจั�กรีะด้บ 
ผิวดินลงไป่ ท้ี่�งน่�ขุ่�นอยู่่�กบ้ป่รีิม�ณนำ��ฝนในฤด่ก�ล 
ตั้��งๆ ขุองแตั้�ละป่ี ส�วนบ�อนำ��บ�ด�ลขุน�ดเล็ก 
จัำ�นวน 13 บ�อ บรีิเวณสรีะมรีกตั้ที่่�อยู่่�ด้�นที่้�ยู่นำ�� 
ขุองถ้ำำ��ที่รี�ยู่ที่อง เป่็นบ�อท่ี่�เจั�ะพื้บโพื้รีงนำ�� 
ในรีะดบ้ตั้้�นไม�เกิน 10 เมตั้รีเป็่นส�วนใหญ่� ม่รีะด้บ 
นำ��บ�ด�ลตั้้�นม�กค้อป่รีะม�ณ 0.5 - 2.0 เมตั้รี 
จั�กผิวดิน ซึ่่�งผ้่เขุียู่นวิเครี�ะห์แล้วค�ดว��จัะเป่็น 
นำ��แหล�งเด่ยู่วก้บนำ��ในสรีะมรีกตั้ท่ี่�เชื�อมตั้�อก้น 
ดว้ยู่รีะบบรีอยู่แตั้กและโพื้รีงในหินในรีะด้บต้ั้�น เพื้รี�ะ 
อยู่่�ใกล้ก้นและม่รีะดบ้นำ��เป่ล่�ยู่นแป่ลงขุ่�นลงเหม้อนก้น

>>
รููปท่ี่� 7 ข้อม่่ลอุที่กธรณีวิ่ิที่ยาของบ�อนำ�าบาดาลบรเิวิณี
หิน้าถ้ำำ�าหิลวิง

	 ��ทั่กธรณีวิทั่ยาถ้ำำ�าห้ลัว�

ในก�รีศก่ษ�เรีื�องถ้ำำ�� ขุ้อม่ลที่่�สำ�ค้ญ่ม�กอ่กอยู่��งหน่�งนอกเหน้อไป่จั�กลก้ษณะที่�งธรีณ่วิที่ยู่� คอ้

สภาพอุทกวิทิยาคาสต	์(Karst	Hydrogeology) เพื้รี�ะ 
เป่น็สิ�งท่ี่�จัะส�ม�รีถ้ำบอกถ่้ำงรีะบบนำ��ท่ี่�เก่�ยู่วขุ้องในภม่ปิ่รีะเที่ศ
แบบค�สต์ั้ ซึ่่�งตั้�มคว�มเห็นขุองผ้่เขีุยู่นจัะต้ั้องคำ�น่งถ่้ำง
สภ�พื้ขุองพื้้�นที่่� ด้งตั้�อไป่น่� ค้อ

1)	 พ่�นที�เติมีนำ�า	(Recharge	Areas) หม�ยู่ถ่้ำงบริีเวณ 
ที่่�นำ��ส�ม�รีถ้ำไหลเขุ้�ไป่ส่�ถ้ำำ��หลวงได้ 3 ที่�งค้อ

•	 ดา้นบนหิลื่งัคาถ้ำำ�า	 ไดแ้ก� ช�องเปิ่ดตั้��งๆ เช�น ป่ล�อง  
หลุมยุู่บ รีอยู่แตั้ก บนหล้งค�ถ้ำำ�� ซึ่่�งจั�กก�รีสำ�รีวจั

โพื้รีงถ้ำำ��ในช�วงป่ฏิบ้ตั้ิก�รีก่้ภ้ยู่ช�วยู่เหล้อ 13 ชีวิตั้
ท่ี่�ติั้ดในถ้ำำ��หลวง พื้บโพื้รีงในล้กษณะน่�ไม�ตั้ำ��กว�� 
100 แห�ง นอกจั�กน้�นยู่้งม่รีอยู่แตั้กในแนวดิ�ง 
อ่กจัำ�นวนมห�ศ�ล ส้งเกตั้ได้จั�กก�รีที่่�หลง้ค�ถ้ำำ�� 
ม่หินยู่อดแหลม (Pinnacles) ซ่ึ่�งเป่็นช�องที่�ง 
ให้นำ��ฝนท่ี่�ตั้กลงม�ไหลลงไป่ด้�นล��ง ผ��นรีะบบ 
ถ้ำำ��แห้งด้�นบนหล�ยู่ช้�น และเชื�อมตั้�อไป่ยู้่งถ้ำำ��หลวง 
ที่่�อยู่่�ด้�นล��ง (รี่ป่ที่่� 8)
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•	 ดา้นตะวินัตกของถ้ำำ�าหิลื่วิง	 ไดแ้ก� นำ��จั�กบรีเิวณรีอยู่ตั้�อหรืีอรีอยู่สม้ผ้สขุองหินแกรีนิตั้และหินป่่น ซึ่่�งบริีเวณน่�จัะม่ 
ถ้ำำ��เกิดขุ่�นจัำ�นวนม�ก เม้�อม่ฝนตั้ก หรีือม่นำ��หล�กม� นำ��ก็จัะไหลเขุ้�ไป่ในจัุดนำ��มุดโดยู่ตั้รีง หรีือผ��นห้วยู่แห้งที่่�ม่
ช�องว��งหรีือถ้ำำ��ซึ่�อนตั้้วอยู่่�ใต้ั้พื้้�นขุองห้วยู่แห้ง และจัะไหลเขุ้�ไป่ส่�โถ้ำงหล้กขุองถ้ำำ��หลวง (รี่ป่ที่่� 8)

รููปท่ี่� 8 แบบจำำาลองของลักษณีะอุที่กธรณ่ีวิิที่ยาแสดงระบบนำ�าในถ้ำำ�า พ้ื้�นท่ี่�นำ�าไหิลเข้าและไหิลออกจำากระบบถ้ำำ�า

	• นำ�าจากบริเวิณห้ิวิยนำ�าดั�น ที่�งทิี่ศเหน้อ และ 
ห้วยู่ป่�กต่ั้นไฟ ที่�งที่ศิใต้ั้ขุองถ้ำำ��หลวง ซึ่่�งบรีเิวณน่� 
จัะม่ลำ�ห้วยู่ท่ี่�เกิดจั�กรีอยู่เล้�อนในแนวตั้ะว้นตั้ก- 
ตั้ะวน้ออก ที่ำ�ให้ท่ี่�พ้ื้�นขุองลำ�หว้ยู่ท้ี่�งสองมร่ีอยู่แตั้กใน 
แนวดิ�งจัำ�นวนม�ก ซึ่่�งบ�งส�วนยู่ง้คงเป็่นรีอยู่แตั้กที่่� 
ยู่ง้คงมขุ่อบคม แตั้�ในหล�ยู่บรีเิวณจั�กก�รีถ่้ำกละล�ยู่
และก้ดกรี�อนจันเป่็นถ้ำำ��ในแนวดิ�ง ที่ำ�ให้กล�ยู่เป่็น 
จุัดนำ��มุด ซึ่่�งจัะเป่็นถ้ำำ��ขุน�ดเล็กหรีือรีอยู่แตั้กใน 
แนวดิ�งอยู่่�เป่็นจัำ�นวนม�ก จั่งที่ำ�ให้นำ��จั�กลำ�ห้วยู่ 
ไหลเขุ้�ไป่ส่�โถ้ำงถ้ำำ��หล้กขุองถ้ำำ��หลวงไดอ้ยู่��งรีวดเรีว็  
โดยู่เฉพื้�ะจัุดนำ��มุดในห้วยู่นำ��ด้�น (รี่ป่ที่่� 9) นำ��จั�ก 
หว้ยู่นำ��ด้�นมผ่ลม�กตั้�อก�รีเกิดป่ญั่ห�ก�รีติั้ดอยู่่�ใน 
ถ้ำำ��หลวงขุองสม�ชิกท่ี่มฟุตั้บอลหม่ป่่� ที่่น ที่อล์ค  
อะค�เดม่� เพื้รี�ะนำ��จั�กห้วยู่นำ��ด้�นท่ี่�ไหลผ��นจุัดนำ��มดุ  
จัะไหลลงไป่ใตั้ด้นิผ��นไป่ยู่ง้ถ้ำำ��หลวงในโถ้ำงเหน้อท่ี่�ม ่
ชื�อว�� ม้งค์ซึ่รีีี� (Monk’s Series) แล้วไหลไป่ยู่ง้บรีเิวณ 
ส�มแยู่กจันเกิดนำ��ที่�วมในช�วงบ��ยู่ขุองว้นท่ี่� 23 
มถุิ้ำน�ยู่น พื้.ศ. 2564 ในขุณะท่ี่�ท้ี่�ง 13 ชวีติั้เดนิผ��น 

ส�มแยู่กเขุ�้ไป่ด้�นในแลว้ จ่ังไม�ส�ม�รีถ้ำเดนิยู่อ้นกล้บ 
ออกม�ยู่้งป่�กถ้ำำ��ได้ (รี่ป่ท่ี่� 10) และตั้้องตั้ิดอยู่่� 
ในถ้ำำ��บรีิเวณเนินนมส�วถ่้ำง 18 ว้น จั�กก�รีว้ด 
และคำ�นวณอ้ตั้รี�ก�รีไหลขุองนำ��ในหว้ยู่นำ��ด้�นโดยู่ 
กรีมชลป่รีะที่�น ที่ำ�ให้ที่รี�บว�� มน่ำ��จั�กห้วยู่นำ��ด้�น  
ป่รีะม�ณ 28,000 ล่กบ�ศก์เมตั้รี/ว้น และ 
หว้ยู่ป่�กต่ั้นไฟอ่กในจัำ�นวนท่ี่�ใกลเ้ค่ยู่งก้น ไหลห�ยู่ 
ลงไป่ตั้�มจัุดนำ��มุดตั้��งๆ ม�กถ้ำ่งรี้อยู่ละ 80 ขุอง
ป่รีมิ�ณนำ��ที่้�งหมด ที่ำ�ใหก้�รีสบ่นำ��ออกจั�กภ�ยู่ในถ้ำำ�� 
เป็่นไป่ได้ยู่�ก แตั้�หล้งจั�กท่ี่�ม่ก�รีสรี้�งฝ�ยู่ และ 
ตั้ิดต้ั้�งที่�อเพ้ื้�อผ้นนำ��ให้ขุ้�มจัุดนำ��มุดด้งกล��วไป่  
ป่รี�กฏว��ส�ม�รีถ้ำลดป่ริีม�ณนำ��ท่ี่�ไหลเขุ�้ไป่ที่�วมถ้ำำ�� 
จั�กท้ี่�งสองลำ�หว้ยู่ได้ป่รีะม�ณ 32,000 ล่กบ�ศก์ 
เมตั้รี/วน้ คิดเป่น็รีอ้ยู่ละ 50 ขุองป่รีมิ�ณนำ��ท้ี่�งหมด 
ท่ี่�ไหลผ��นลำ�ห้วยู่[2] (อ��นรี�ยู่ละเอ่ยู่ดเพิื้�มเตั้ิมใน 
เอกส�รีอ้�งอิง) จันรีะด้บนำ��ภ�ยู่ในถ้ำำ��หลวงลดลง
อยู่��งเห็นได้ช้ดเจัน ภ�ยู่หล้งก�รีสรี้�งฝ�ยู่ผ้นนำ��
เสรีจ็ัท้ี่�งสองลำ�หว้ยู่ในรีะหว��งวน้ท่ี่� 1 - 3 กรีกฎ�คม  
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แผนผ้งถ้ำำ��หลวง (เบ้�องต้ั้น)
อุที่ยู่�นแห�งช�ติั้ถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอน (เตั้รีียู่มก�รี)

อำ�เภอแม�ส�ยู่ จั้งหว้ดเชียู่งรี�ยู่
ขุ้อมล่ ณ ว้นที่่� 1 พื้.ค. 62

น้ำำ��จ�กห้้วยน้ำำ��ดั้้�น้ำ
ส�มแยก

พื้.ศ. 2564 (รีป่่ท่ี่� 11) ที่ำ�ให้โถ้ำง 3 แหง้และส�ม�รีถ้ำใช้เป็่นศน่ยู่ป์่ฏบ้ิตั้กิ�รีช�วยู่เหล้อได ้และส�งผลใหม่้ก�รีป่รีะก�ศ 
ดเ่ดยู่์จั�กผ่ว้��รี�ชก�รีจ้ังหวด้เชยีู่งรี�ยู่ น�ยู่ณรีงคศ์้กดิ� โอสถ้ำธน�กรี ในฐ�นะผ่บ้ญ้่ช�ก�รีศน่ยู่อ์ำ�นวยู่ก�รีรี�วมค้นห� 
ผ้่สญ่่ห�ยู่ถ้ำำ��หลวงฯ ใหเ้รีิ�มป่ฏบ้ิตั้กิ�รีดำ�นำ��เพ้ื้�อนำ�คนท่ี่�ตั้ดิถ้ำำ��ออกม�จันป่รีะสบผลสำ�เรีจ็ั และม่คว�มป่ลอดภ้ยู่ทุี่กคน 
ในว้นที่่� 8 - 10 กรีกฎ�คม พื้.ศ. 2564

รููปท่ี่� 9 ภาพื้แสดงจุำดนำ�ามุ่ดในห้ิวิยนำ�าดั�น

 รููปท่ี่� ๑0 ภาพื้แสดงบริเวิณีสาม่แยกซ่ั�งเป็ูนจุำดท่ี่�นำ�าจำากห้ิวิยนำ�าดั�นไหิลม่าที่�วิม่ถ้ำำ�า และบริเวิณีเนินนม่สาวิท่ี่�สม่าชิ่กท่ี่ม่ฟุุต์บอล 
หิม่่ปู่าฯ หิลบภัยนำ�าที่�วิม่ในถ้ำำ�าหิลวิง
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รููปท่ี่� ๑๑ การผันนำ�าข้าม่จุำดนำ�ามุ่ดในห้ิวิยนำ�าดั�น ดอยผาหิม่่
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2)	พ่�นที�ในระบบถ้ำำ�า เป็่นพ้ื้�นท่ี่�ส�วนกล�งรีะหว��ง
บรีิเวณตั้้นนำ��ซึ่่�งเป็่นจัุดเติั้มนำ��เขุ้�ม�ในรีะบบถ้ำำ��ก้บพื้้�นท่ี่� 
ด้�นป่ล�ยู่นำ��ที่่�เป่็นบริีเวณนำ��ไหลออกไป่จั�กรีะบบถ้ำำ�� จั่งม่ 
คว�มสำ�ค้ญ่ม�กเพื้รี�ะเป่็นบรีิเวณที่่�เกิดถ้ำำ��ท้ี่�ง 3 ป่รีะเภที่  
ก�รีก�อต้ั้วขุองป่รีะตั้ิม�กรีรีมถ้ำำ��ตั้��งๆ ท่ี่�สวยู่ง�ม ก�รีเกิด 
ลก้ษณะพื้ิเศษในรี่ป่แบบตั้��งๆ ที่่�เกิดขุ่�นภ�ยู่ในถ้ำำ��จั�กก�รี 
ละล�ยู่และก้ดกรี�อนขุองนำ�� เป็่นพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�มบ่ที่บ�ที่ม�กในก�รี 
ก้กเกบ็และส�งผ��นนำ�� เกดิรีะบบนเิวศเฉพื้�ะต้ั้วท่ี่�กล�ยู่เป่น็ 
ท่ี่�อยู่่�อ�ศ้ยู่ขุองสิ�งม่ชีวิตั้ในถ้ำำ��ท่ี่�ม่ล้กษณะพื้ิเศษเฉพื้�ะ  
สำ�หรี้บคว�มส�ม�รีถ้ำในก�รีไหลผ��น ก�รีก้กเก็บ และ
ก�รีไหลออกไป่ขุองนำ��จัะเก่�ยู่วขุ้องก้บค��คว�มพื้รีุนและค�� 
คว�มซึ่ม่ไดขุ้องหิน (Porosity and Permeability) ล้กษณะ
และเครืีอขุ��ยู่ก�รีเชื�อมโยู่งขุองโถ้ำงตั้��งๆ ภ�ยู่ในรีะบบถ้ำำ�� 
ซึ่่�งในแบบแรีกหม�ยู่ถ้ำง่ก�รีมร่ีพ่ื้รีนุขุน�ดจัิ�วที่้�วเน้�อหนิป่น่ที่่�
นำ��จัะซึ่ม่ผ��นเขุ้�ไป่ได ้และจัะม่ก�รีไหลแบบช�้ๆ ที่่�เรียีู่กว�� 
ก�รีไหลแบบแพื้รี�กรีะจั�ยู่ (Diffuse Flow) แตั้�ม่จัำ�นวน
ม�กม�ยู่มห�ศ�ลในแที่บทุี่กส�วนขุองเน้�อหินป่่นท้ี่�งเท้ี่อกเขุ�  
เป่รีียู่บเสม้อนฟองนำ��ก้อนยู่้กษ์ท่ี่�ส�ม�รีถ้ำด่ดซึ่้บนำ��ไว้ได้ 
จัำ�นวนม�ก และจัะค�อยู่ๆ ป่ล�อยู่ใหไ้หลออกม�ผ��นรีอยู่แตั้ก 
หรีอืโถ้ำงถ้ำำ�� สำ�หรีบ้แบบท่ี่�สองคอ้ก�รีไหลแบบที่�อ (Conduit  
Flow) ค้อไหลผ��นไป่ตั้�มโถ้ำงถ้ำำ�� (Cave Passages) และ 
รีะบบรีอยู่แตั้ก (Fractures) ที่่�เป่็นช�องว��งขุน�ดใหญ่�คล้�ยู่ 
ก�รีไหลขุองนำ��ในอโุมงค์ เป่น็ก�รีไหลท่ี่�ม่คว�มเรีว็ม�กกว�� 
ชนิดแรีกและม่ผลกรีะที่บตั้�อก�รีก�รีเกิดนำ��ที่�วมในโถ้ำงถ้ำำ�� 
อยู่��งรีวดเรี็ว

3)	 พ่�นที�นำ�าไหิลื่ออก	(Discharge	Areas) ค้อ บรีเิวณ
ท่ี่�เป่น็ที่�งออกขุองนำ��จั�กรีะบบถ้ำำ��ผ��นช�องว��ง ไม�ว��จัะเป่น็
รีอยู่ร้ี�ว รีอยู่แตั้กขุองหิน หรีือโถ้ำงถ้ำำ�� ที่่�ม่ป่ล�ยู่ที่�งม�โผล� 
ท่ี่�ผิวดินและอยู่่�ในรีะด้บตั้ำ��กว��รีะด้บนำ��บ�ด�ลในถ้ำำ��  
จัะที่ำ�ใหเ้กดิเป่น็จัดุหรืีอบรีเิวณท่ี่�นำ��ไหลออกม�จั�กรีะบบถ้ำำ��
ในรีป่่แบบตั้��งๆ เช�น เป่น็ธ�รีนำ��พื้ขุุน�ดใหญ่� (Resurgence) 
นำ��พืุ้หรีือนำ��ผุด (Karst Springs) เช�น ที่่�ถ้ำำ��ที่รี�ยู่ที่องและ
บรีิเวณขุ้�งเค่ยู่ง หรีือเป่็นนำ��ซึ่่มนำ��ซึ่้บ (Seeps) ซึ่่�งพื้บม�ก 
ด้�นตั้ะว้นออกและตั้ะว้นออกเฉ่ยู่งใตั้้ขุองเท้ี่อกเขุ� 
ขุุนนำ��น�งนอน เช�น บริีเวณบ้�นสน้ป่่�สก้ สำ�หรีบ้นำ��พื้ถุ้ำำ��จัะ
มล้่กษณะเด�นค้อ ม้กม่นำ��ไหลตั้ลอดปี่แมแ้ตั้�ในฤด่แลง้ ท้ี่�งน่�

เป่็นผลม�จั�กก�รีป่ล�อยู่นำ��ออกม�จั�กรีะบบถ้ำำ��ในส�วนท่ี่� 
เป่็นก�รีไหลแบบแพื้รี�กรีะจั�ยู่ที่ำ�ให้มนุษยู่์ส�ม�รีถ้ำนำ�นำ��
ม�ใช้อุป่โภคบรีิโภค หรีือกิจักรีรีมด้�นอ้�นๆ ได้ที่้�งจั�กนำ��พืุ้
โดยู่ตั้รีง หรีือที่�งอ้อมจั�กหนองนำ��ค�สตั้์ ที่ะเลส�บค�สตั้์  
นำ��ตั้กและพื้้�นท่ี่�ชุ�มนำ��ในบ�งแห�ง รีวมที่้�งก�รีเจั�ะบ�อ 
นำ��บ�ด�ลลงไป่ห�ช้�นนำ��บ�ด�ลที่่�เป่็นถ้ำำ��นำ��ใตั้้ดิน

	 สร�ป

บรีิเวณถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอนในจ้ังหว้ดเชียู่งรี�ยู่ 
เป่็นรีะบบถ้ำำ��ท่ี่�สมบ่รีณ์ เป่็นต้ั้วอยู่��งท่ี่�ด่ส�ม�รีถ้ำนำ�ม�
ใช้ป่รีะโยู่ชน์ในก�รีศ่กษ�ที่�งด้�นธรีณ่วิที่ยู่� ถ้ำำ��วิที่ยู่�  
อุที่กธรีณ่วิที่ยู่� และศ�สตั้รี์อ้�นๆ ท่ี่�เก่�ยู่วขุ้อง รีวมที่้�ง 
แสดงให้เห็นถ่้ำงคว�มสำ�ค้ญ่และคว�มเชื�อมโยู่งขุอง 
ที่รี้พื้ยู่�กรีตั้��งๆ ได้ เป่็นพื้้�นที่่�ที่่�ส�ม�รีถ้ำศ่กษ�ผ��นมุมมอง 
ขุองป่ฏิส้มพ้ื้นธ์รีะหว��งนำ��ก้บหินป่่นได้อยู่��งครีบวงจัรี  
จั�กจุัดท่ี่�นำ��ไหลเขุ้� นำ��ในรีะบบถ้ำำ�� และนำ��ท่ี่�ไหลออกม�  
จันเกิดเป่็นรีะบบถ้ำำ��ท่ี่�สมบ่รีณ์และที่รีงคุณค��ด้�นตั้��งๆ  
ด้งน้�นก�รีบริีห�รีจั้ดก�รีพ้ื้�นท่ี่�ตั้�มหล้กวิช�ก�รีท่ี่�ถ่้ำกต้ั้อง 
ภ�ยู่ใตั้ก้รีอบขุองก�รีพ้ื้ฒน�ที่่�ยู่้�งยู่น้และมม่�ตั้รีก�รีอนรุีก้ษ์
อยู่��งเหม�ะสมม�รีองรีบ้ จัะช�วยู่ให้เรี�รีก้ษ�ที่รีพ้ื้ยู่�กรีถ้ำำ��และ
ค�สตั้์ที่่�ม่คุณค��แห�งน่�ให้คงอยู่่�ได้อยู่��งยู่�วน�น
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ตะกอนธารน้ำาถ้ำาหลวง 
(Sediments and Sedimentation along 
Tham Luang Cave)

นางปิิยรััตน์ ปิรัีชาชน

บทคัดย่อ

กรมทรัพยากรธรณีี โดยสำำานัักงานัทรัพยากรธรณีีเขต 3 ไดศึ้ึกษาตะกอนัธารนัำ�าในั
ถ้ำำ�าหลวง-ขุนันัำ�านัางนัอนั ซึ่ึ�งเป็็นัส่ำวนัหนึั�งของการศึึกษาเพ่�อการกำาหนัดเขตพ่�นัที� 
สำำาหรับการบริหารจััดการเชิิงพ่�นัที�และการกำาหนัดเสำ้นัทางทัศึนัศึึกษาในัโครงการ
ศึึกษาสำำารวจัธรณีีวิทยาและอุทกธรณีีวิทยาเท่อกเขาหินัปู็นั วนัอุทยานัถ้ำำ�าหลวง- 
ขุนันัำ�านัางนัอนั อำาเภอแม่สำาย จัังหวัดเชีิยงราย เพ่�อทราบชินิัดของหินัต้นักำาเนิัด
ของตะกอนั และสำภาพแวดล้อมการสำะสำมตัวของตะกอนั อันัเป็็นัป็ระโยชิน์ัต่อการ
ศึึกษาทิศึทางการไหลของนัำ�า เพ่�อใช้ิวางแผนัการบริหารจััดการถ้ำำ�า จัากการศึึกษา
ตะกอนัธารนัำ�าในัถ้ำำ�าหลวง-ขุนันัำ�านัางนัอนั พบว่าหินัต้นักำาเนิัดของตะกอนัในัถ้ำำ�าหลวง 
ป็ระกอบด้วย หินัเพกมาไทต์ หินัไดออไรต์ หินัแกรนิัต หินัดินัดานั หินัชินัวนั หินัทราย 
หินัโคลนั และหินัเถ้้ำาภูเขาไฟ ซึึ่�งเป็็นัตะกอนัชินิัดเดียวกันักับตะกอนับริเวณีพ่�นัที�
ต้นันัำ�าบริเวณีดอยผาหมีและจุัดนัำ�ามุดบริเวณีห้วยนัำ�าดั�นั จึังสัำนันิัษฐานัได้ว่าตะกอนั
ในัถ้ำำ�าหลวงมาจัากพ่�นัที�ต้นันัำ�าและจุัดนัำ�ามุดดังกล่าว นัอกจัากนีั�ยังมีตะกอนัที�มาจัาก
พ่�นัที�ต้นันัำ�าเหน่ัอจุัดเกบ็ตัวอย่างตอนันัอกถ้ำำ�าขึ�นัไป็อีกด้วย จัากการพิจัารณีาจัาก
แผนัที�ธรณีีวิทยา ตะกอนัภายนัอกถ้ำำ�ามีสำภาพแวดลอ้มการสำะสำมตวัแบบตะกอนันัำ�าพา 
(Alluvial Deposits) เป็็นัตะกอนัที�นัำ�านัำาพาไป็สำะสำมตวัตามรอ่งนัำ�า เรียกว่า แหล่ง
ทับถ้ำมร่องนัำ�า (Channel-fill Deposits) ส่ำวนัตะกอนัภายในัถ้ำำ�าสำะสำมโดยการ 
นัำาพาของธารนัำ�าใต้ดินั (Underground Stream) ที�ไหลไป็ตามร่องนัำ�าใต้ดินัในัพ่�นัที�
ที�หินัมีรอยแตกมาก หร่อโดยธารนัำ�าลอด (Subterranean Stream) ซึ่ึ�งเป็็นัทางนัำ�า 
ใต้ดินัที�ไหลไป็ตามโพรงของหินัหร่อถ้ำำ�าไหลทะลุถ้ำำ�าหร่อไหลไป็ตามพ่�นัที�คาสำต์

คำ�สำ�คัญ: �ตะกอนธารน้ำา,�ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน,�สภาพแวดลอ้มการสะสมตวั,��
หินต้นกำาเนิด,�จุดน้ำามุด
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	 บทนำำ�

ถ้ำำ��หลวงเป็็นทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิป็รัะเภทถ้ำำ�� ท่�ม่คว�มสวยง�มและม่คุณค่�หล�กหล�ย ตัิ�งอย่่ในอุทย�นแห่งช�ติิ 
ถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอน (เติรัยีมก�รั) เป็็นสถ้ำ�นท่�ทอ่งเท่�ยวท่�มค่ว�มสำ�คญัเป็็นอย่�งยิ�งขุองจังัหวดัเชียงรั�ย เป็็นถ้ำำ��หนิป่็น - 
หินอ่อน ในภ่มิป็รัะเทศแบบค�สต์ิท่�ยังม่ก�รัเติิบโติเป็ล่�ยนแป็ลง หรืัอเป็็นถ้ำำ��นำ��ท่�อย่่ในกลุ่มถ้ำำ��เป็็น ท่�กรัะบวนก�รักรั่อนและ 
สะสมติัวยังคงม่อย่่อย่�งติ่อเน่�องติ�มฤด่ก�ล ถ้ำำ��ม่คว�มย�วในแนวค่อนขุ้�งรั�บ เหน่อถ้ำำ��ยังเป็็นป็่�ท่�ม่คว�มอุดมสมบ่รัณ์  
มธ่�รันำ��ท่�ไหลลงท่�ติำ�� และมป่็ล�ยธ�รันำ��มุดห�ยไป็ในดิน ดังนั�นเม่�อฝนติกหรืัอในฤด่นำ��หล�ก จึังมป่็รัมิ�ณนำ��จัำ�นวนมห�ศ�ล 
ไหลผ่่�นถ้ำำ��พรัอ้มด้วยติะกอนจัำ�นวนม�ก โดยไหลลงจั�กภ่เขุ�เขุ�้ม�ในโพรังถ้ำำ��หลวงติ�มจัดุนำ��มุดหรัอืติ�มรัอยแติก เกดิเป็็น 
ธ�รันำ��ไหลบ่�ในโพรังถ้ำำ�� (รั่ป็ท่� 1)

รููปท่ี่� 1 ทางนำ�าชัั่�วคราว�ในถำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน

ในป็ี พ.ศ. 2562 กรัมทรััพย�กรัธรัณ่ กรัมทรััพย�กรั
นำ��บ�ด�ล และกรัมอุทย�นแห่งช�ติิ สัติว์ป่็� และพันธุ์พช่ 
ไดร้ัว่มกนัสำ�รัวจัธรัณ่วทิย�และอุทกธรัณ่วทิย�ขุองถ้ำำ��หลวง  
ในโครังก�รัศึกษ�สำ�รัวจัธรัณ่วิทย�และอุทกธรัณ่วิทย� 
เทอ่กเขุ�หินป่็น วนอทุย�นถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอน ในครัั�งนั�น 
สำ�นกัง�นทรัพัย�กรัธรัณเ่ขุติ 3 ได้รัว่มดำ�เนินก�รัสำ�รัวจัถ้ำำ��  
โดยก�รัศึกษ�ติะกอนธ�รันำ��ในถ้ำำ��หลวงฯ เพ่�อห�หิน 
ต้ินกำ�เนิดขุองติะกอน และสภ�พแวดลอ้มก�รัสะสมติวัขุอง 
ติะกอน ท่�จัะเป็็นป็รัะโยชนต์ิอ่ก�รัศกึษ�ทิศท�งก�รัไหลขุองนำ��  
เพ่�อใชว้�งแผ่นก�รับรัหิ�รัจััดก�รัถ้ำำ�� เชน่ เส้นท�งก�รัท่องเท่�ยว  

ทัศนศึกษ� หรัือสิ�งอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในถ้ำำ�� ท่�ไม่
รับกวนรัะบบติะกอนและรัะบบท�งนำ�� สำ�หรับัในบทคว�มน่� 
ผ้่่เขุียนจัะนำ�เสนอรั�ยละเอ่ยดเฉพ�ะติะกอนธ�รันำ��และ
หินต้ินกำ�เนิดภ�ยในถ้ำำ��หลวงบรัิเวณติั�งแติ่โถ้ำงท่� 1 จันถ้ำึง
พัทย�บ่ช โดยไม่รัวมถึ้ำงติะกอนถ้ำำ�� (Speteothems) หรืัอ
ป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� และบรัิเวณพ่�นท่�ต้ินนำ�� ท่�เป็็นจัุดนำ��มุด 
บริัเวณห้วยนำ��ดั�น บรัิเวณดอยผ่�หม่ ดังแผ่นท่�ภ�พถ้ำ่�ย
ด�วเท่ยม แผ่นท่�ภ่มิป็รัะเทศรัะว�งอำ�เภอแม่ส�ย (4949I) 
ลำ�ดับชุด L7018 (รั่ป็ท่� 2)

รููปท่ี่� 2 จุดเก็บตัวอย่่างตะกอนบริเวณถำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน�พ้�นท่�ต้นนำ�าบริเวณดอย่ผาหม่�และจุดนำ�ามุด
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	 ปััจจัยที�มีีผ��่����สํ�สํมี�ั�ข������นำในำ�ำ������

ปั็จัจััยสำ�คัญท่�ทำ�ให้เกิดก�รัสะสมตัิวขุองติะกอนกรัวดทรั�ย 
ในถ้ำำ��หลวง ค่อ ลักษณะท�งธรัณ่วิทย�ขุองหิน 2 ชนิดค่อ 
หินท่�เป็็นค�สติ์ (Karst Rocks) ได้แก่ หินป็น่และหินอ่อน 
ซึึ่�งเป็็นหินค�รั์บอเนติท่�ละล�ยนำ��ได้ง่�ย ทั�งยังม่รัอยแติก 
รัอยรั้�วม�ก จัึงเกิดเป็็นโพรังและถ้ำำ��ได้ง่�ย และหินท่�ไม่ใช่ 
ค�สต์ิ (Non-karst Rocks) ซึึ่�งม่คว�มพรัุนน้อย ละล�ย
นำ��ได้ย�ก เช่น หินแกรันิติ แกรัโนไดโอไรัติ์ หินทรั�ย และ
หนิดินด�น แต่ิเม่�อหนิเหล�่น่�เกิดก�รักรัอ่นผุ่พังจัะทำ�ใหเ้กดิ
เป็็นติะกอนรั่วน ค่อ กรัวด ทรั�ย และดินเหน่ยว รัวมทั�ง 
เศษหนิ ติะกอนเหล่�น่�จัะถ่้ำกนำ��พัดพ�ไป็ติกติะกอนสะสมตัิว 
ติ�มโถ้ำงถ้ำำ��ใต้ิภ่เขุ�ด้�นล่�ง กล�ยเป็็นติะกอนธ�รันำ��ท่�พบ 
ในถ้ำำ��หลวง สำ�หรัับพ่�นท่�ท่�ม่นำ��ไหลและพัดพ�ติะกอน 
เขุ้�ถ้ำำ��ได้ ม ่3 บรัิเวณหลักค่อ ด้�นติะวันติกขุองเท่อกเขุ�
หินป่็นซึ่ึ�งเป็็นบริัเวณรัอยติ่อหรัือรัอยสัมผ่ัสรัะหว่�งหินป่็น

ท่�เป็็นค�สต์ิกับหินชนิดอ่�นท่�ไม่ใช่ค�สติ์ บรัิเวณดังกล่�วม่
ถ้ำำ��และจัุดนำ��มุดเกิดขุึ�นจัำ�นวนม�ก (รั่ป็ท่� 3) ด้�นทิศเหน่อ
ติ�มพ่�นห้วยนำ��ดั�นบรัิเวณดอยผ่�หม่ (รั่ป็ท่� 4) และด้�นใติ้
ค่อหว้ยป็�กต่ินไฟบรัเิวณดอยผ่�ฮี้่� ซึ่ึ�งเป็็นลำ�ห้วยท่�เกดิจั�ก
รัอยเล่�อน จัึงม่รัอยแติกและทำ�ให้เกิดจัุดนำ��มุดม�กม�ย  
ดงันั�นนำ��ท่�ไหลเขุ�้ไป็ในถ้ำำ��ทั�ง 3 ทศิท�งจังึพดัพ�เอ�ติะกอน
กรัวดทรั�ยท่�เกดิจั�กก�รัผุ่พงัขุองหนิดังกล�่วเขุ�้ไป็ในถ้ำำ��ได้ 
รัวมทั�งทำ�ให้เกิดสภ�พนำ��ท่วมถ้ำำ��หลวงไดง้�่ยในฤด่ฝน และ
ป็ล�ยท�งขุองนำ��สว่นใหญ่จัะไหลออกม�จั�กรัะบบถ้ำำ��ม�ท�ง
ด้�นติะวันออกขุองเท่อกเขุ�ขุุนนำ��น�งนอน จันป็รั�กฏเป็็น 
นำ��ผ่ดุ นำ��พ ุและหนองนำ��หล�ยแหง่ เชน่ บรัเิวณถ้ำำ��ทรั�ยทอง  
สรัะมรักติ หนองนำ��ธรัรัมช�ติิต่ิ�งๆ และนำ��ผุ่ดท่�บ้�น 
สันป็่�สัก (ชัยพรั ศิรัิพรัไพบ่ลย์, 2561)

รููปท่ี่� 3 แนวคิดแสดงบทบาทของหินท่�เป็็นคาสต์และหินท่�ไม่ใช่ั่คาสต์ต่อการเกิดถำ�าและระบบการไหลของนำ�าในถำ�าหลวง
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รููปท่ี่� 4 ตะกอนต่าง�ๆ�ท่�เกิดจากการสลาย่ตัวของหินอัคน่ในห้วย่นำ�าดั�น�ซ่ึ่�งจะเป็็นแหล่งตะกอนท่�ไหลเข้าไป็ในถำ�าหลวง

	 �ิ�ี����ิเค����์����นำ

ก�รัวิเครั�ะห์ติะกอนจั�กถ้ำำ��หลวง และพ่�นท่�ต้ินนำ�� บรัิเวณจัุดนำ��มุด จัำ�นวน 23 ติัวอย่�ง ใช้ 4 วิธี พิจั�รัณ�รั่วมกัน 
ดังน่�

(1)	 การวิเิคราะห์์ตะกอนอย่า่งละเอยี่ดดว้ิย่ตา โดย
พจิั�รัณ�จั�กลักษณะท�งก�ยภ�พขุองติะกอน ได้รั�ยละเอ่ยด
ผ่ลก�รัวิเครั�ะห์ขุน�ดติะกอน แสดงดังรั่ป็ท่� 5

(2)	 การวิิเคราะห์์ตะกอนผ่่านตะแกรงร่อน	 (3D	
Sieve	Analysis) ผ่ลก�รัวิเครั�ะห์ส�ม�รัถ้ำจััดแบ่งติะกอน 
ออกเป็็น 5 ป็รัะเภท ดังน่� 1) Sandy Gravel จัำ�นวน 
13 ติัวอย่�ง เป็็นติะกอนบรัิเวณจัุดนำ��มุดเหน่อถ้ำำ��หลวง  
2) Gravelly Sand จัำ�นวน 2 ตัิวอย่�ง เป็็นติะกอนภ�ยนอก
ในถ้ำำ��หลวง 1 ติัวอย่�ง สำ�หรัับติัวอย่�งท่�เหล่อเป็็นติะกอน

ท่�พบภ�ยในถ้ำำ��หลวง 3) Slightly Gravelly Sand จัำ�นวน  
6 ตัิวอย�่ง 4) Gravelly Muddy Sand จัำ�นวน 2 ติวัอย�่ง  
และ 5) Slightly Gravelly Muddy Sand จัำ�นวน 1 
ติัวอย่�ง (กรัมทรััพย�กรัธรัณ่, 2562)

(3)	 การวิิเคราะห์์การเลี�ย่วิเบนของรังสีีเอ็กซ์	์
(X–ray	Diffractometer:	XRD) เพ่�อทรั�บชนิดแรั่ จั�กท่�
ไม่ส�ม�รัถ้ำรัะบุได้จั�กก�รัวิเครั�ะห์ติ�เป็ล่�
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รููปท่ี่� 5 ตะกอนในถำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน�(ก)�โถงท่��1�(ข)�ระหว่างโถงท่��1�ไป็โถงท่��2�(ค)�โถงท่��2�(ง)�โถงท่��2�ตัวอย่่างท่��2��
(จ)� โถงท่�� 3� (ฉ)� บริเวณพัทย่าบ่ชั่บนเนินตะกอนทราย่ริมผนังถำ�า� (ชั่)� บริเวณพัทย่าบ่ชั่� จุดเก็บท่�� 2� บริเวณทางเดินในถำ�า��
หร้อพ้�นถำ�า� (ซึ่)�บริเวณสามแย่กไป็ทางพัทย่าบ่ชั่หร้อเล่�ย่วซ้ึ่าย่�(ฌ)�สามแย่กไป็ทางพัทย่าบ่ชั่หร้อเล่�ย่วซ้ึ่าย่�และ� (ญ)�บริเวณ�
สามแย่กต้นนำ�าดอย่ผาหม่

(4)	 การวิิเคราะห์์วิิธีีเอกซ์เรย่์
ฟลูออเรสีเซ์นต์	 (X-ray	 Fluorescence	
Spectroscopy:	 XRF) เพ่�อห�ชนิดขุอง 
ธ�ตุิและป็รัมิ�ณธ�ติใุนติะกอน และเป็็นก�รั
ย่นยันคว�มถ่้ำกต้ิองขุองแร่ัป็รัะกอบหิน  
ผ่ลก�รัวิเครั�ะห์แสดงในรั่ป็ท่� 6

รููปท่ี่� 6 ผลวิเคราะห์�XRF�(กรมทรัพย่ากรธรณ่,�
2562)

	 สํภ�พแ�ด�้�มี���สํ�สํมี�ั�ข������นำ���นำำ��ในำ�ำ������

สภ�พแวดล้อมก�รัสะสมติัวขุองติะกอนในถ้ำำ��หลวงทั�งหมดติั�งแต่ิบรัิเวณถ้ำำ��หลวงโถ้ำงท่� 1 ท�งเดินถ้ำำ��ในโถ้ำงท่� 1 ไป็ 
โถ้ำงท่� 2 โถ้ำงท่� 2 โถ้ำงท่� 3 บรัเิวณส�มแยกไป็ท�งพัทย�บช่หรืัอเล่�ยวซ้ึ่�ย บริัเวณช่องเส่ยงลมก่อนถ้ำงึพทัย�บ่ช จันถ้ำงึบรัเิวณ 
พัทย�บ่ช บนเนินติะกอนทรั�ยรัิมผ่นังถ้ำำ�� และบรัิเวณท�งเดินในถ้ำำ��หรัือพ่�นถ้ำำ�� รัวมถึ้ำงบรัิเวณส�มแยกต้ินนำ��ดอยผ่�หม่หรืัอ 
แยกไป็ท�งด�้นขุว� มก่�รัสะสมตัิวแบบติะกอนธ�รันำ��ลอด (Subterranean Stream Deposits) เป็็นติะกอนทรั�ยและทรั�ยแป็ง้ 
ท่�ธ�รันำ��ใติดิ้น พ�ม�สะสมติวัในรัอ่งนำ��ท่�เกดิขึุ�นในพ่�นท่�ท่�หินมร่ัอยแติกม�ก หรัอืพ�ม�โดยธ�รันำ��ลอด (Subterranean Stream)  
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ซึึ่�งเป็็นท�งนำ��ท่�ไหลไป็ติ�มโพรังขุองหนิ หรัอืถ้ำำ�� ไหลทะลุถ้ำำ��  
หรัอืไป็ติ�มพ่�นท่�ท่�มภ่่มปิ็รัะเทศแบบค�สต์ิ (กรัมทรััพย�กรัธรัณ่, 
2564) ซึ่ึ�งเป็็นหินค�รั์บอเนติ ได้แก่ หินป่็น หินอ่อน  
(รั่ป็ท่� 7)

รููปท่ี่� 7 แผนท่�ธรณ่วิทย่าบริเวณถำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน��
(กรมทรัพย่ากรธรณ่,�2564)

	 พ�ั���นำข��นำำ��ที�พัดพ�����นำมี�
สํ�สํมี�ั�ในำ�ำ������

พลงัง�นขุองนำ��ท่�พดัพ�ติะกอนม�สะสมติวัในถ้ำำ��หลวง  
โถ้ำงท่� 1 ท�งเดินถ้ำำ��ในโถ้ำงท่� 1 ไป็โถ้ำงท่� 2 โถ้ำงท่� 2 และ 
โถ้ำงท่� 3 ติะกอนท่�พบม่ติะกอนทรั�ยรั้อยละ 70 - 75 ม ่
ติะกอนทรั�ยแป้็งรั้อยละ 25 - 30 เม็ดติะกอนกึ�งกลม  
แสดงก�รัสะสมตัิวในนำ��ท่�ม่คว�มแรัง (High Energy) ทั�งน่� 
ติะกอนบ�งส่วนในโถ้ำงท่� 2 เป็็นติะกอนทรั�ยป็นทรั�ยแป็้ง 
ท่�มดิ่นเหน่ยวป็นเลก็นอ้ย แสดงก�รัสะสมตัิวในนำ��ท่�มค่ว�มแรัง 

ป็�นกล�ง (Moderate Energy) โดยสะสมติัวติ�มรัิมรั่อง
ท�งเดินนำ��ใติ้ดินในถ้ำำ�� หลังจั�กท่�นำ��ใติ้ดินในถ้ำำ��ลดรัะดับ
ลงชั�วครั�ว

ติะกอนในถ้ำำ��หลวง บรัเิวณส�มแยกไป็ท�งพัทย�บ่ชหรัอื
เล่�ยวซ้ึ่�ย ติะกอนท่�พบม่ติะกอนโคลนรั้อยละ 90 ติะกอน
ทรั�ยแป้็งรั้อยละ 8 และติะกอนทรั�ยละเอ่ยดร้ัอยละ 2  
แสดงถ้ำงึมก่�รัสะสมตัิวในนำ��นิ�ง (Low Energy) บริัเวณท่�ท�งนำ�� 
เป็ล่�ยนทิศเกิดนำ��นิ�ง หรัือบรัิเวณนำ��ขุัง

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงบรัเิวณชอ่งเสย่งลมกอ่นถึ้ำงพทัย�บ่ช 
เป็็นติะกอนทรั�ยรั้อยละ 85 ติะกอนทรั�ยแป็้งรั้อยละ 7  
และมก่รัวดรัอ้ยละ 1 แสดงถึ้ำงคว�มแรังขุองนำ��ท่�ทำ�ใหเ้กดิ
ก�รัสะสมติัว ม่คว�มแรังป็�นกล�ง

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงบริัเวณพัทย�บ่ชม ่2 รัะดบัท่�ชัดเจัน 
ได้แก ่เนนิติะกอนทรั�ยริัมผ่นงัถ้ำำ��และบรัเิวณท�งเดินในถ้ำำ��
หรืัอพ่�นถ้ำำ�� บนเนินติะกอนทรั�ยรัิมผ่นังถ้ำำ��ม่ติะกอนทรั�ย 
รัอ้ยละ 90 ติะกอนทรั�ยแป็ง้รัอ้ยละ 8 และติะกอนดนิเหนย่ว 
รัอ้ยละ 2 แสดงถึ้ำงก�รัสะสมติวัติ�มรัมิรัอ่งท�งเดินนำ��ใติด้นิ
ในถ้ำำ�� หลังจั�กท่�นำ��ใต้ิดินในถ้ำำ��ลดรัะดับลงชั�วครั�ว นำ��ม่
คว�มแรังป็�นกล�ง สว่นพทัย�บ่ชบรัเิวณท�งเดินในถ้ำำ��หรืัอ
พ่�นถ้ำำ�� ม่ติะกอนทรั�ยแป้็งรั้อยละ 65 ติะกอนดินเหน่ยว
รั้อยละ 35 แสดงถ้ำึงก�รัสะสมตัิวบรัิเวณนำ��ขุัง นำ��นิ�ง

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงบริัเวณส�มแยกติ้นนำ��ดอยผ่�หม ่
หรัอืแยกไป็ท�งด�้นขุว� เป็็นติะกอนทรั�ยท่�มขุ่น�ดละเอ่ยด 
ถ้ำึงหย�บป็�นกล�ง ติะกอนม่ก�รัคัดขุน�ดด่ เม็ดทรั�ยม่ 
รั่ป็ทรังเหล่�ยมถ้ำึงกึ�งเหล่�ยม แสดงถ้ำึงก�รัสะสมติัวบรัิเวณท่� 
นำ��มค่ว�มแรังม�ก

ทั�งน่�ติะกอนท่�พบทั�งหมดท่�พบในก�รัศกึษ�ท่�ถ้ำำ��หลวงน่� 
ส่วนใหญ่เป็็นแรั่ควอติซ์ึ่และเฟลด์สป็�รั์ ม่ไมก� แอมฟิโบล 
เอพิโดติ มอนมอรัิลโลไนต์ิ และค�โอลินเป็็นส่วนป็รัะกอบ
อย่่ด้วย ซึึ่�งแรั่สองชนิดหลังเป็็นกลุ่มแรั่ดิน เม่�อสล�ยติัวจัะ
เป็็นติะกอนดินเหนย่วหรัือโคลน
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	 �ินำ�้นำ�ำ�เนิำดข������นำที�สํ�สํมี�ั�

หินติ้นกำ�เนิดติะกอนในถ้ำำ��หลวง โถ้ำงท่� 1 ท�งเดินถ้ำำ�� 
ในโถ้ำงท่� 1 ไป็โถ้ำงท่� 2 โถ้ำงท่� 2 และโถ้ำงท่� 3 เป็็นหินไดออไรัต์ิ  
(Diorite) และหินเพกม�ไทติ์ (Pegmatite)

หนิต้ินกำ�เนดิติะกอนในถ้ำำ��หลวง บริัเวณส�มแยกไป็ท�ง 
พัทย�บ่ชหรัือเล่�ยวซ้ึ่�ย เป็็นหินดินด�น (Shale) และ  
หินชนวน (Slate)

หินต้ินกำ�เนิดติะกอนในถ้ำำ��หลวงบรัิเวณช่องเส่ยงลม 
ก่อนถึ้ำงพัทย�บ่ช เป็็นหินไดออไรัติ์ (Diorite) หินทรั�ย 
(Sandstone) หินโคลน (Mudstone) หินเพกม�ไทติ ์
(Pegmatite) และหินเถ้ำ้�ภ่เขุ�ไฟ (Tuff)

หินต้ินกำ�เนิดติะกอนในถ้ำำ��หลวง บรัิเวณพัทย�บ่ช 
บนเนินติะกอนทรั�ยรัิมผ่นังถ้ำำ�� เป็็นหินไดออไรัติ์ (Diorite)  
หินดินด�น (Shale) และหินชนวน (Slate) ส่วนบรัิเวณ 
ท�งเดินในถ้ำำ��หรัือพ่�นถ้ำำ�� เป็็นหินไดออไรัติ์ (Diorite) และ 
หินดินด�น (Shale)

หนิติน้กำ�เนิดติะกอนในถ้ำำ��หลวงบริัเวณส�มแยกติน้นำ��
ดอยผ่�หม่หรัือแยกไป็ท�งด้�นขุว� ม่หินต้ินกำ�เนิดเป็็น 
หินไดออไรัติ์ (Diorite) หินทรั�ย (Sandstone) หินโคลน 
(Mudstone) หนิเพกม�ไทต์ิ (Pegmatite) และหนิเถ้ำ�้ภเ่ขุ�ไฟ  
(Tuff)

หินต้ินกำ�เนดินอกถ้ำำ��หลวงบรัเิวณจัดุนำ��มดุดอยผ่�หม ่
ป็รัะกอบด้วย หินเพกม�ไทต์ิ (Pegmatite) หินไดออไรัต์ิ 
(Diorite) หนิโทน�ไลต์ิ (Tonalite) หนิฮี้อรัน์เฟลส ์(Hornfels) 
หินอ่อน (Marble) หินอ่อนส่ขุ�ว (White Marble) หินชีสติ์ 
(Schist) หินควอติซึ่์ไซึ่ติ์ (Quartzite) หินดินด�น (Shale) 
หินชนวน (Slate) หินทรั�ย (Sandstone) หินทรั�ยแป็้ง 
(Siltstone) หินโคลน (Mudstone) หินป็น่ (Limestone) 
ควอติซึ่์ (Quartz) และหินเถ้ำ้�ภ่เขุ�ไฟ (Tuff)

	 ��ย�ท��จ���ินำ�้นำ�ำ�เนิำดข��
����นำที�สํ�สํมี�ั�

สรัุป็ก�รัศึกษ�รัะยะท�งท่�ติะกอนถ่้ำกนำ�พ�ม�จั�ก 
หินติ้นกำ�เนิด ม่ดังน่�

ติะกอนนอกถ้ำำ��หลวงเป็็นก�รัสะสมตัิวแบบติะกอนนำ��พ�  
(Alluvial Deposit) ในลักษณะวัติถุ้ำพัดพ�ท้องนำ�� (Bed Load) 
เป็็นติะกอนท่�สะสมตัิวติ�มรัอ่งนำ�� เรัยีกว่� แหล่งทับถ้ำมร่ัองนำ��  
(Channel-fill Deposits) มทั่�งไกลและใกลแ้หลง่หนิติน้กำ�เนิด  
พลังง�นขุองนำ��ม่กำ�ลังแรัง

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงเป็็นก�รัสะสมติัวโดยธ�รันำ��ใติ้ดิน 
หรัือก�รัสะสมตัิวจั�กธ�รันำ��ลอด (Subterranean Stream 
Deposit) แบ่งออกเป็็น โถ้ำงท่� 1 ท�งเดินถ้ำำ��ในโถ้ำงท่� 1 ไป็
โถ้ำงท่� 2 และโถ้ำงท่� 2 สะสมติัวไกลจั�กหินติ้นกำ�เนิด (Far 
from Source) สำ�หรัับติะกอนในโถ้ำงท่� 3 สะสมตัิวไกลจั�ก
หินติ้นกำ�เนิด เช่นเดย่วกันแต่ิน้อยกว่� ติะกอนในถ้ำำ��หลวง
บรัิเวณส�มแยกไป็ท�งพัทย�บ่ชหรัือเล่�ยวซ้ึ่�ย ม่ก�รัสะสม
ไกลจั�กหินติ้นกำ�เนิด

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงบรัเิวณชอ่งเสย่งลมกอ่นถึ้ำงพทัย�บ่ช 
เป็็นจุัดท่�ได้รัับลมแรังและเส่ยงขุองลมท่�ดังชัดเจันในช่วงท่� 
นำ��แห้ง มก่�รัสะสมติวัทั�งไกลจั�กหนิติน้กำ�เนิดและไมไ่กลม�ก  
เน่�องจั�กเป็็นจัุดท่�อ�จัม่รัอยแติกขุองถ้ำำ��ม�กทำ�ให้ได้รัับนำ�� 
จั�กหล�ยเส้นท�ง

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงบรัเิวณพทัย�บ่ชบนเนินติะกอนทรั�ย 
ริัมผ่นังถ้ำำ�� ม่ก�รัสะสมตัิวไม่ไกลจั�กหินต้ินกำ�เนิด ส่วนบริัเวณ 
ท�งเดินในถ้ำำ��หรัอืพ่�นถ้ำำ��มก่�รัสะสมตัิวไกลจั�กหินต้ินกำ�เนิด

ติะกอนในถ้ำำ��หลวงบริัเวณส�มแยกติ้นนำ��ดอยผ่�หม ่
หรืัอแยกไป็ท�งด้�นขุว� ม่ก�รัสะสมตัิวไม่ไกลจั�กหิน 
ติ้นกำ�เนิด

	 แนำ�ท�����บ�ิ���จัด���

ถ้ำึงแม้ว่�ติะกอนธ�รันำ��ท่�สะสมติัวติ�มรั่องนำ�� พ่�นถ้ำำ�� 
จัะไม่ได้ม่คว�มสวยง�ม โดดเด่น แป็ลกติ� เท่ยบเท่�กับ
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ติะกอนถ้ำำ�� หรัือป็รัะติิม�กรัรัมถ้ำำ�� เช่น หินงอก หินย้อย  
ม่�นหินป่็น ทำ�นบหินป็่น เส�หิน ฯลฯ ท่�อย่่บนเพด�น  
ผ่นังถ้ำำ�� หรืัอพ่�นถ้ำำ�� และติะกอนธ�รันำ��ม่ก�รัเป็ล่�ยนแป็ลง 
ในทุกฤด่นำ��หล�ก ไม่ได้ใช้เวล�สะสมติัวนับร้ัอยนับพันป็ ี
และม่คว�มบอบบ�งง่�ยติ่อก�รัถ่้ำกทำ�ล�ยโดยมนุษย์ 
เหมอ่นติะกอนถ้ำำ�� หรืัอป็รัะติมิ�กรัรัมถ้ำำ�� แติก่�รัทอ่งเท่�ยวในถ้ำำ��  
และก�รับรัหิ�รัจัดัก�รัถ้ำำ�� ก็ไมค่วรัรับกวนรัะบบติะกอนและ
รัะบบท�งนำ�� เช่น ก�รัท่�นักท่องเท่�ยวนำ�ก้อนหินม�ก่อเป็็น 
กองเจัด่ย ์ซึึ่�งเป็็นท่�นยิมทำ�กนัในกลุ่มนักทอ่งเท่�ยวในป็จััจับัุน 
ก�รัเก็บติะกอนหรัอืหนิติ�่ง ๆ  ออกม�จั�กถ้ำำ�� ส่วนก�รับรัหิ�รั 
จัดัก�รัถ้ำำ�� นอกจั�กจัะไมส่รั�้งสิ�งอำ�นวยคว�มสะดวกบนรัะบบ 
ติะกอนและรัะบบท�งนำ��แล้ว ยังควรัม่ม�ติรัก�รัควบคุม 
เพ่�อให้เกิดคว�มป็ลอดภัยแก่ทรััพย�กรัถ้ำำ��และชีวิติ เช่น 
ก�รัจัำ�กัดจัำ�นวนนักท่องเท่�ยว ก�รัฝึกอบรัมแก่เจั้�หน้�ท่�  
มัคคุเทศก์ อ�ส�สมัครั นักเรัียน นักศึกษ� รัวมถ้ำึงก�รั 
เผ่ยแพรั่คว�มรั่้ท่�ถ่้ำกติ้องติ่อป็รัะช�ชนทั�วไป็ ซึ่ึ�งควรัม่ก�รั 
ดำ�เนนิก�รัอย�่งสมำ��เสมอ ล่�สดุไดม้ป่็รัะก�ศคณะกรัรัมก�รั 
นโยบ�ยบริัห�รัจััดก�รัถ้ำำ��แห่งช�ติิ เรัื�อง ขุ้อป็ฏิบัติิในก�รั 
คุม้ครัองถ้ำำ�� ป็รัะก�ศในวันท่� 18 มิถ้ำุน�ยน พ.ศ. 2563  
ซึึ่�งนอกจั�กจัะทำ�ให้เกิดก�รัท่องเท่�ยวถ้ำำ��อย่�งยั�งย่นแล้ว 
ยงัทำ�ให้เกิดคว�มป็ลอดภยัติอ่ติวันกัทอ่งเท่�ยวเองอก่ด้วย

	 สํ�ุปั

จั�กก�รัศกึษ�ติะกอนธ�รันำ��ในถ้ำำ��หลวง-ขุุนนำ��น�งนอน  
พบว่�หินต้ินกำ�เนิดขุองติะกอนในถ้ำำ��หลวงป็รัะกอบด้วย  
หนิเพกม�ไทต์ิ หนิไดออไรัติ ์หนิแกรันติิ หินดินด�น หินชนวน 
หินทรั�ย หินโคลน และหินเถ้้ำ�ภ่เขุ�ไฟ ซึ่ึ�งเป็็นติะกอน 
ชนิดเด่ยวกับติะกอนบริัเวณต้ินนำ�� และจุัดนำ��มุด จังึสนันษิฐ�น 
ได้ว่�ติะกอนธ�รันำ��ในถ้ำำ��หลวงม�จั�กพ่�นท่�ต้ินนำ��บรัิเวณ 
ดอยผ่�หม่และจุัดนำ��มุดบรัิเวณห้วยนำ��ดั�น รัวมถ้ำึงพ่�นท่� 
ติ้นนำ��เหน่อจัุดเก็บติัวอย่�งนอกถ้ำำ��ขุึ�นไป็อ่กด้วย

จั�กก�รัพจิั�รัณ�จั�กแผ่นท่�ธรัณว่ทิย� ติะกอนม่สภ�พ
แวดลอ้มก�รัสะสมติวั 2 แบบ ภ�ยนอกถ้ำำ��เป็็นก�รัสะสมติวั
แบบติะกอนนำ��พ� เป็็นติะกอนท่�นำ��นำ�พ�ไป็สะสมติัวติ�ม
รั่องนำ��เรีัยกว่�แหล่งทับถ้ำมรั่องนำ�� ส่วนภ�ยในถ้ำำ��เป็็นก�รั
สะสมตัิวจั�กธ�รันำ��ใติดิ้นท่�ไหลไป็ติ�มรัอ่งนำ��ในพ่�นท่�ท่�หินม ่
รัอยแติกม�กหรัอืจั�กธ�รันำ��ลอด ซึ่ึ�งเป็็นท�งนำ��ใต้ิดินท่�ไหล

ไป็ติ�มโพรังขุองหนิหรัือถ้ำำ�� ไหลทะลุถ้ำำ��หรัือไหลในพ่�นท่�ท่�ม ่
ภ่มิป็รัะเทศแบบค�สต์ิ
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สมมติฐานการเกิดสี 
ของน้ำาในสระมรกต 
ขุนน้ำานางนอน
นายชััยพร ศิิริพรไพบููลย์

 เกร่ิ่�นนำ�

จากเหตุุการณ์์ก้�ภััยในถ้ำำ�าท่ี่�เป็็นข่่าวดัังไป็ทัี่�วโลกเมื่่�อเด่ัอน 
มื่ถิ้ำนุายน พ.ศ. 2561 เน่�องจากเดัก็นักเรียนสมื่าชิกิท่ี่มื่ฟุุตุบอล 
หมื่้ป็่า ที่่น ที่อล์ค อะคาเดัม่ื่� และโค�ชิรวมื่ 13 คนไดั�เข่�าไป็ 
ในถ้ำำ�าหลวง-ขุ่นนำ�านางนอน จังหวัดัเชีิยงราย ในข่ณ์ะท่ี่�อย้่
ลึกเข่�าไป็ป็ระมื่าณ์ 2 - 3 กมื่. จากป็ากถ้ำำ�า ไดั�เกิดันำ�าไหล 
เข่�ามื่าในที่่วมื่ถ้ำำ�าหลวงอย่างรวดัเร็วจนปิ็ดัที่างออก ที่ำาให�
คนทัี่�งหมื่ดัไมื่่สามื่ารถ้ำออกมื่าจากถ้ำำ�าไดั� จึงเป็็นเหตุุให�มื่่
การระดัมื่ผู้้�เชิี�ยวชิาญจากหลากหลายอาชีิพที่ั�วป็ระเที่ศและ 
ทัี่�วโลกมื่าหาที่างชิว่ยเหล่อ และตุ�องใชิ�เวลาในการป็ฏิบัิตุกิาร 
นานถ้ำึง 18 วัน ซึ่ึ�งป็ฏิิบัตุิการครั�งน่�ไดั�มื่่การใชิ�ความื่
พยายามื่ในการชิ่วยเหล่อหลายวิธีี ไมื่่ว่าจะเป็็นการสำารวจ 
หาโพรงถ้ำำ�า การสำารวจที่างธีรณ์่ฟิุสิกส์ การเจาะภั้เข่า การ 
ผัู้นนำ�าข่�ามื่จดุันำ�ามื่ดุั การส้บระบายนำ�าออกทัี่�งในถ้ำำ�าและนอกถ้ำำ�า  
และอ่กหลายวิธีี ป็ิดัที่�ายดั�วยการให�นักดัำานำ�ามื่่ออาชีิพ 
จากทัี่�วโลกดัำานำ�าฝ่่าความื่มื่่ดัมิื่ดัและซึ่ับซึ่�อนข่องถ้ำำ�าที่่�มื่ ่
ความื่ยากยิ�งระดัับโลก ในท่ี่�สุดัก็สามื่ารถ้ำพาสมื่าชิิกท่ี่มื่ 
หมื่้ป็่าฯ ที่ั�งหมื่ดัออกมื่าไดั�อย่างป็ลอดัภััย แตุ่ภัายหลังจาก 

การก้�ภััยเสรจ็สิ�นลง พบว่าสระนำ�าบรเิวณ์ป็ลายถ้ำำ�าที่รายที่อง  
ไดั�เกิดัเป็็นนำ�าส่ฟุ้าแกมื่เข่ียว มื่่ความื่สวยงามื่มื่าก ที่ำาให�มื่่
นักที่อ่งเท่ี่�ยวเข่�ามื่าชิมื่อยา่งมื่ากมื่าย จากลกัษณ์ะข่องส่นำ�าที่่�
ป็รากฏิค่อเป็็นสฟุ้่าแกมื่เข่ยีวนั�น หลายคนๆ จึงเรยีกสระนำ�า 
แห่งน่�ว่า “สระน้ำำ��มรกต” และมื่่ป็ระชิาชินจำานวนไมื่่น�อย
ท่ี่�ม่ื่ความื่สงสัยว่าส่ข่องนำ�าเช่ินน่�เกิดัขึ่�นไดั�อย่างไร บางคน
คิดัว่าเกิดัจากนำ�ามื่่สารหินป็้น บางคนบอกว่ามื่่แร่ที่องแดัง 
ละลายอย้่และแนวคิดัอ่�นๆ อย่างมื่ากมื่าย แตุ่จากการ
สำารวจ ที่ดัสอบและศึกษาในเชิงิวิที่ยาศาสตุร์ข่องผู้้�เขี่ยน เช่ิน  
ด้ัลำาดัับกอ่นและหลังข่องการสบ้นำ�าบรเิวณ์ป็ลายที่างนำ�าออก
ข่องถ้ำำ�าที่รายที่องท่ี่�มื่่การขุ่ดัเป็ิดัป็ากที่างนำ�าพุ จนที่ำาให�นำ�า 
ม่ื่ส่นำ�าตุาลขุ่่นท่ี่�เกิดัจากตุะกอนดิันและสารแข่วนลอย และ 
ภัายหลังป็ฏิิบัติุการส้บนำ�าบริเวณ์ขุ่นนำ�านางนอนยุติุลงใน 
เด่ัอนกรกฎาคมื่ 2561 นำ�าเริ�มื่ใสมื่ากขึ่�น จนกระทัี่�งในชิว่ง 
ป็ลายป็ี 2561 นำ�าในสระเริ�มื่มื่่ส่เข่ียวแกมื่ฟุ้ามื่ากข่ึ�น  
ดั้สวยงามื่ จนเป็็นแหล่งที่่องเที่่�ยวที่่�สำาคัญข่องอุที่ยาน 
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รููปท่ี่� 1 ภาพแสดงสีของน้ำำ�าใน้ำสระมรกต ขุน้ำน้ำำ�าน้ำางน้ำอน้ำ

 	 ข้้อสัังเกตสีัข้องแหล่่งนำ��ธริ่ริ่มช�ต่

จากการศึกษาและสังเกตุ ผู้้�เข่ียนพบว่าแหล่งนำ�าที่ั�งที่่� 
เกิดัตุามื่ธีรรมื่ชิาตุิในร้ป็แบบตุ่าง ๆ จากหลายสถ้ำานที่่�และ
แหล่งนำ�าที่่�มื่นุษย์สร�างข่ึ�น เมื่่�อมื่องจากระยะไกลในทิี่ศที่าง 
ท่ี่�เหมื่าะสมื่สามื่ารถ้ำเหน็เป็็นสฟุ่า้ ฟุา้แกมื่เขี่ยว หรือคล�ายกบั 
ส่นำ�าข่องสระมื่รกตุท่ี่�ขุ่นนำ�านางนอน เชีิยงราย (ร้ป็ท่ี่� 1)  
แตุ่ส่ข่องนำ�าลักษณ์ะน่�จะพบไดั�ในพ่�นที่่�อ่�นดั�วย เชิ่น แอ่งนำ�า 
ท่ี่�ป็ากป็ลอ่งภ้ัเข่าไฟุ (รป้็ท่ี่� 2) แอง่นำ�าพรุ�อน (รป้็ท่ี่� 3) แมื่น่ำ�า 
(รป้็ท่ี่� 4) นำ�าที่ะเลทัี่�งในที่ะเลเปิ็ดัและตุามื่เกาะตุ่างๆ (รป้็ท่ี่� 5)  
หรือแมื่�แตุ่ในถ้ำำ�า ซึ่ึ�งแตุ่ละแห่งจะม่ื่สารละลายท่ี่�อย้่ในนำ�า 
ตุ่างกัน ไม่ื่จำาเป็็นตุ�องมื่่สารละลายข่องหินป้็นอย้่เหมื่่อน 
นำ�าในถ้ำำ�าหินป้็นตุามื่ท่ี่�หลายคนเชิื�อตุามื่ๆ กันมื่า สำาหรับ 
บที่ความื่น่�ไดั�นำาบที่ความื่ข่องผู้้�เข่ียนท่ี่�เคยเข่ียนและโพสต์ุ 
ลงในเฟุซึ่บุ�กเพ่�อเผู้ยแพร่ให�บุคคลทัี่�วไป็เมื่่�อปี็ 2562[1]  

มื่าเรียบเรียงใหม่ื่ พร�อมื่เพิ�มื่เตุิมื่ข่�อมื่้ลในเชิิงวิที่ยาศาสตุร์  
และนำาภัาพตุัวอย่างพร�อมื่คำาอธีิบายมื่าป็ระกอบเพ่�อความื่ 
เข่�าใจให�มื่ากข่ึ�น

รููปท่ี่� 2 ภาพแสดงสขีองน้ำำ�าใน้ำปล่่องภเูขาไฟมสีีฟา้แกมเขยีว

รููปท่ี่� 3 ภาพแสดงสขีองน้ำำ�าใน้ำบ่่อน้ำำ�าพุร้อน้ำมสีีฟา้แล่ะเขียว
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รููปท่ี่� 4 ภาพแสดงสีของแม่น้ำำ�าสามารถมองเห็็น้ำเป็น้ำสีฟา้ห็รือ
สีเขียวได้เช่่น้ำกัน้ำ

รููปท่ี่� 5 ภาพแสดงสีน้ำำ�าทะเล่บ่ริเวณใกล้่ช่ายห็าด สีของน้ำำ�าจะ
ข้�น้ำอยู่กับ่ความล้่กของน้ำำ�าทะเล่

	 ล่ำ��ับเหต�ก�ริ่ณ์ีแล่� 
ข้้อมูล่ที�เกี�ยวิข้้อง

จากการศึกษาข่�อม้ื่ลตุ่างๆ จากเว็บไซึ่ต์ุที่่�เก่�ยวข่�อง 
หลายแห่ง ป็ระกอบกับการสำารวจข่�อมื่้ลในภัาคสนามื่ เมื่่�อ
พิจารณ์าข่�อมื่้ลเหล่านั�นและป็ัจจัยท่ี่�เก่�ยวข่�องแล�ว ผู้้�เข่ียน
จึงข่อเสนอสมื่มื่ตุิฐานท่ี่�คาดัว่าจะเก่�ยวข่�องกับปั็จจัยหลัก
ท่ี่�ที่ำาให�เกิดัเป็็นนำ�าส่ฟุ้าแกมื่เข่ียวเชิ่นน่�ไดั� โดัยไดั�แนวคิดั 
มื่าจากการสังเกตุนำ�าในสระมื่รกตุอย่างตุอ่เน่�อง คอ่กอ่นเกิดั 
เหตุุการณ์์การก้�ภััยในถ้ำำ�าหลวง นำ�าในบริเวณ์ขุ่นนำ�านางนอน 
ท่ี่�ป็จัจบุนัเรยีกวา่สระมื่รกตุ เป็็นสระนำ�าท่ี่�มื่น่ำ�าเหมื่อ่นสระนำ�า 
หรือหนองนำ�าธีรรมื่ชิาตุิทัี่�วไป็ไมื่่ใช่ิเป็็นส่เข่ียวแกมื่ฟุ้า แตุ่
ภัายหลังท่ี่�การก้�ภััยเสรจ็ระยะหนึ�ง นำ�าไดั�เป็ล่�ยนมื่าเป็็นสฟุ้่า
มื่่ความื่สวยงามื่ดัังที่่�เป็็นข่่าว 

ผู้้�เขี่ยนมื่่ข่�อสรุป็จากลำาดัับเหตุุการณ์์ท่ี่�แสดังการ
เป็ล่�ยนแป็ลงส่ข่องนำ�าในสระมื่รกตุ ดัังน่� ค่อ

1) นำ�าท่ี่�ไหลออกมื่าจากดั�านที่�ายนำ�าถ้ำำ�าที่รายที่องและ 
รอยแตุกข่องภั้เข่าบริเวณ์ดั�านตุะวันออกข่องถ้ำำ�าหลวง เป็็น 
นำ�าพุถ้ำำ�า (Cave Spring หรอื Karst Spring) หรือเป็น็ธีารนำ�าผุู้ดั  
(Resurgence) ซึ่ึ�งเป็็นลำาห�วยท่ี่�ไหลออกมื่าจากถ้ำำ�า ซึ่ึ�งใน
บริเวณ์น่�มื่่อย้่ป็ระมื่าณ์ 4 จุดั แล�วไหลมื่ารวมื่กันที่่�สระนำ�า
ที่่�เกิดัจากการสร�างฝ่ายนำ�าล�นกั�นไว�ดั�านที่�ายนำ�า

2) ก่อนท่ี่�จะม่ื่การข่ดุัดิันและหิน ณ์ บรเิวณ์ป็ากที่างออก
ข่องนำ�าพุ เพ่�อข่ยายช่ิองเปิ็ดัให�นำ�าพุไหลออกมื่ากขึ่�นนั�น  
นำ�าในสระยงัคงไมื่เ่ป็น็นำ�าสม่ื่รกตุดัังแสดังในรป้็ท่ี่� 1 แตุจ่ะเห็น 
เป็็นส่ข่องนำ�าท่ี่�พบไดั�ในสระนำ�าทัี่�วไป็ค่อเป็็นนำ�าใส และอาจ 
มื่องเห็นเป็็นส่เขี่ยวคลำ�าบ�างบริเวณ์ท่ี่�อย่้ใกล�แนวตุ�นไมื่�  
แตุ่ไมื่่ใช่ิส่ฟุ้าหรือส่เข่ียวมื่รกตุ 

3) เมื่่�อมื่่การตุิดัตัุ�ง “ส้บซึ่ิ�ง” ซึ่ึ�งเป็็นเครื�องส้บนำ�า 
ข่นาดัใหญ่ 3 - 4 เครื�อง ม่ื่ป็ระสทิี่ธีภิัาพในการสบ้สง้มื่าก คอ่  
สามื่ารถ้ำสบ้นำ�าไดั�ป็ระมื่าณ์ 5,000 ล้กบาศก์เมื่ตุร/ชิั�วโมื่ง/
เครื�อง สำาหรับช่ิวยเสริมื่การก้�ภััย 13 ชิวีติุสมื่าชิกิที่ม่ื่หมื่ป่้็าฯ  
ท่ี่�ติุดัอย้ใ่นถ้ำำ�าหลวง เพ่�อลดัระดัับนำ�าในโพรงถ้ำำ�าท่ี่�อย้ใ่ตุ�ถ้ำำ�าหลวง 
ท่ี่�เชิื�อมื่โยงมื่าถ้ำึงสระมื่รกตุบริเวณ์ขุ่นนำ�านางนอน มื่่การใชิ�
เครื�องจักรข่นาดัใหญ่ข่ดุัเป็ดิัช่ิองที่างท่ี่�เป็็นนำ�าพดุั�านที่�ายนำ�า 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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ข่องถ้ำำ�าที่รายที่องให�กว�างข่ึ�น และมื่่การขุ่ดัลอกสระนำ�า 
ในส่วนท่ี่�เชิื�อมื่กับชิ่องนำ�าพุกับหนองนำ�าให�มื่่ความื่ลึกและ 
กว�างมื่ากขึ่�น ป็ระกอบกับมื่ฝ่่นตุกหนกัในชิว่งนั�น จึงมื่ตุ่ะกอนดันิ 
จากเนินหินดั�านบนไหลลงมื่าป็นดั�วย นำ�าในสระจึงมื่ค่วามื่ขุ่่น 
เพราะมื่่ดัินโคลนละลายป็นอย้่จำานวนมื่ากจนเห็นเป็็นส่
นำ�าตุาลขุ่น่ (ร้ป็ที่่� 6) 

รููปท่ี่� 6 ภาพแสดงการขุดเปิดขยายช่่องทางน้ำำ�าพุแล่ะร่องน้ำำ�า
ที�เชื่�อมไปยังสระมรกต ทำาให้็น้ำำ�ามีดิน้ำโคล่น้ำปน้ำจน้ำมคีวามขุ่น้ำสูง 
เห็็น้ำเป็น้ำสีน้ำำ�าตาล่

4) ภัายหลังภัารกิจการก้�ภััยฯ เสร็จสิ�นลง นำ�าพุที่่�ไหล
ออกมื่าจากระบบถ้ำำ�าในบริเวณ์นั�นเป็็นนำ�าใส และไดั�ชิะล�าง 
ตุะกอนตุ่างๆ ท่ี่�ตุกค�างในสระนำ�าออกไป็ ที่ำาให�ความื่ขุ่่น 
ข่องนำ�าลดัลงและนำ�าในสระมื่รกตุเริ�มื่ใสขึ่�น จนกระทัี่�งใน 
ป็ลายปี็ 2561 จึงเกิดัป็รากฏิการณ์์นำ�าในสระเป็ล่�ยนเป็็น 
ส่เข่ียวมื่รกตุเกิดัข่ึ�น (ร้ป็ที่่� 7)

รููปท่ี่� 7 ภาพแสดงสขีองน้ำำ�าใน้ำสระมรกตภายห็ล่งัที�ปฏิิบั่ติการ 
กู้ภัยสิ�น้ำสุดล่งจะเห็็น้ำได้ว่าพื�น้ำท้องน้ำำ�าเป็น้ำทรายสีเห็ลื่อง-น้ำำ�าตาล่อ่อน้ำ 
แล่ะน้ำำ�ามีความใสมากข้�น้ำ จ้งทำาให้็เกิดเป็น้ำสีฟา้แกมเขียว

	 สัมมต่��นก�ริ่เก่�นำ��สีัเขี้ยวิมริ่กต

จากป็ระสบการณ์์และความื่ร้�พ่�นฐานที่างวทิี่ยาศาสตุร์
ข่องผู้้�เข่ียน ป็ระกอบกับข่�อมื่้ลตุ่างๆ ท่ี่�ไดั�เห็นตุามื่ลำาดัับ
เหตุุการณ์์ข่�างตุ�น และไดั�เป็รียบเท่ี่ยบไป็ยังแหล่งนำ�าอ่�นๆ  
ท่ี่�มื่ส่ค่ล�ายๆ กนั ค่อ บรเิวณ์ที่่�เป็็นแหลง่นำ�าในป็ล่องภ้ัเข่าไฟุ 
ตุามื่ชิายที่ะเล หรือเกาะแก่งตุ่างๆ ที่่�มื่ห่าดัที่รายส่ข่าวและ
มื่่ระดัับความื่ลึกตุ่างกัน รวมื่ที่ั�งแหล่งนำ�าอ่�นๆ

ผู้้�เขี่ยนข่อสรปุ็ปั็จจยัที่่�อาจที่ำาให�เกดิันำ�าในสระมื่ส่เ่ขี่ยว
มื่รกตุ ดัังน่�

1)  คว�มใส หรือคว�มขุ่่�น้ำขุ่องน้ำำ�� 

นำ�าท่ี่�มื่ส่ม่ื่รกตุหรอืเข่ยีวแกมื่ฟุา้เชิน่น่� มื่กัจะเป็น็นำ�าที่่�ใส
ไมื่่มื่่ตุะกอนแข่วนลอยมื่าก แตุ่ถ้ำ�ามื่ส่ารแข่วนลอย เช่ิน แร่
ดัินเหน่ยวในสระท่ี่�ขุ่ดัใหมื่่ๆ จะมื่่ผู้ลตุ่อการหักเหข่องแสง 
ท่ี่�ที่ำาให�เหน็เป็็นสเ่ขี่ยวแกมื่ฟุ้าขุ่่นๆ คอ่มื่ส่น่วลขึ่�น ตัุวอย่างเชิน่ 
 แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวแหง่หนึ�งท่ี่�ส่�อมื่วลชินเรยีกวา่ แกรนแคนยอน 
อุบล ซึ่ึ�งบริเวณ์ดัังกล่าวเป็็นบ่อขุ่ดัดิันล้กรังในจังหวัดั
อบุลราชิธีาน่ (รป้็ท่ี่� 8) หรอืแมื่�แตุใ่นสระมื่รกตุข่นุนำ�านางนอน 
แห่งน่�ในชิ่วงเริ�มื่แรกท่ี่�ยังคงม่ื่ตุะกอนสารแข่วนลอยอย้่  
ดัังแสดังในร้ป็ที่่� 7 ดั�วย

รููปท่ี่� 8 ภาพแสดงบ่ริเวณแกรน้ำแคน้ำยอน้ำ จังห็วัดอุบ่ล่ราช่ธานี้ำ 
ซ้ึ่�งเป็น้ำบ่่อขุดดิน้ำลู่กรัง สีของน้ำำ�าใน้ำบ่่อมีสีฟา้แกมเขียว เนื้ำ�องจาก
มีสารแขวน้ำล่อยปน้ำอยู่ใน้ำน้ำำ�า
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2)  คว�มสว��งหรือสีขุ่องพื้้�น้ำท้้องน้ำำ�� 

ถ้ำ�าพ่�นสระหรือแอ่งนำ�าเป็็นส่คลำ�า เช่ิน มื่่ส่เข่ียวเข่�มื่ 
ข่องพ่ชินำ�าขึ่�นบริเวณ์พ่�นสระ หรือมื่่ตุะกอนส่ดัำาจะที่ำาให� 
ไม่ื่เห็นเป็็นส่มื่รกตุ เชิ่น นำ�าในบ่อขุ่ดัหรือสระนำ�าเก่าทัี่�วไป็  
ซึึ่�งเราจะมื่องเหน็วา่นำ�ามื่ส่ค่ลำ�าไป็ดั�วย เชิน่ นำ�าในกมุื่ภัลักษณ์์ 
บริเวณ์สามื่พันโบก จังหวัดัอุบลราชิธีาน ่ (ร้ป็ที่่� 9) แตุ่ถ้ำ�า 
พ่�นสระหรือพ่�นที่�องนำ�ามื่่ส่ที่่�สว่าง เชิ่น มื่่พ่�นเป็็นที่รายส่ข่าว 
ถึ้ำงสน่ำ�าตุาลอ่อนหรอืสเ่หลอ่ง จะที่ำาให�เกดิัเป็็นนำ�าส่มื่รกตุหรอื 
ส่ฟุ้าอ่อนไดั� ป็ัจจุบัน (สิงหาคมื่ 2564) นำ�าในสระมื่รกตุ 
มื่่ส่คลำ�าข่ึ�น เพราะมื่่พ่ชินำ�าส่เขี่ยวคลำ�าเตุิบโตุข่ึ�นที่่�พ่�นสระนำ�า 
ที่ำาให�ความื่สว่างข่องพ่�นลดัลง เป็็นผู้ลให�ความื่งามื่ลดัลง 
ไป็ดั�วย (ร้ป็ที่่� 10)

รููปท่ี่� 9 ภาพแสดงน้ำำ�าใน้ำกุมภลั่กษณ์ บ่ริเวณสามพัน้ำโบ่ก  
ที�มีสีพื�น้ำแอ่งสีคล่ำ�า จ้งมองเห็็น้ำน้ำำ�าเป็น้ำสีคล่ำ�าไปด้วย

รููปท่ี่� 10 ภาพแสดงสระมรกตมีสีคล่ำ�าข้�น้ำ เพราะมีพืช่น้ำำ�า 
สีเขียวคล่ำ�าเติบ่โตข้�น้ำที�พื�น้ำสระน้ำำ�า

3)  คว�มลึึกขุ่องแหลึ�งน้ำำ��

ความื่ลึกข่องแหล่งนำ�าจะม่ื่บที่บาที่มื่าก โดัยเฉพาะ
บริเวณ์ที่่�เป็็นชิายหาดั หรือเกาะตุ่างๆ ที่่�มื่่หาดัที่รายส่ข่าว 
หรอืสน่ำ�าตุาลอ่อน จะสงัเกตุไดั�วา่นำ�าบรเิวณ์ท่ี่�ติุดักบัรมิื่หาดั 
จะเป็็นส่ข่าวหรือเหล่องอ่อน เมื่่�อห่างจากชิายหาดัออกไป็
ถ้ำงึชิว่งนำ�าตุ่�น นำ�าที่ะเลจะเริ�มื่เป็็นสฟุ้่าอ่อน และเมื่่�อหา่งจาก 
ชิายหาดัมื่ากขึ่�น ระดัับนำ�ามื่ค่วามื่ลกึมื่ากขึ่�นไป็ นำ�าที่ะเลจะเป็็น 
ส่นำ�าเงินเข่�มื่หรือส่เข่ียว ดัังแสดังในร้ป็ที่่� 5

4)  คว�มย�วคลึ้�น้ำขุ่องแสง

ในบรรดัาแสงท่ี่�เรามื่องเห็นไดั� (Visible Light) ค่อ 
มื่่วง ครามื่ นำ�าเงิน เข่ียว เหล่อง แสดั และแดัง คล่�นส่แดัง
จะมื่่ ความื่ยาวคล่�น 625 - 700 nm ซึ่ึ�งมื่่ความื่ยาวคล่�น
มื่ากกว่าชิว่งแสงข่องสอ่่�น และแสงสแ่ดังจะถ้้ำกด้ัดักล่นในนำ�า 
ไดั�ง่าย จึงมื่่การหักเหข่องแสงน�อยกว่า ส่วนคล่�นส่ฟุ้า  
สฟุ้่าแกมื่เข่ยีว และสเ่ข่ยีวจะมื่ค่วามื่ยาวคล่�นสั�นกวา่มื่าก คอ่
มื่ค่วามื่ยาวคล่�น 450 - 485 nm, 485 - 500 nm และ  
500 - 565 nm ตุามื่ลำาดัับ[2] จึงมื่่คุณ์สมื่บัตุิในการ 
หกัเหแสง (Refraction of Light) ไดั�ง่ายกว่า เมื่่�อผู้า่นตัุวกลาง 
ที่่�แตุกตุ่างกัน และมื่่การกระเจิงข่องแสง (Scattering of 
Light) ไดั�มื่ากกว่า ถ้ำ�ามื่่สารแข่วนลอยป็นอย้ใ่นนำ�า จึงที่ำาให�
เรามื่องเห็นเป็็นนำ�าสฟุ้่าหรอืสเ่ข่ยีวมื่รกตุไดั� ดัังนั�นสิ�งท่ี่�อาจ 
ตุ�องคำานงึให�มื่ากขึ่�นค่อ คณุ์สมื่บตัุทิี่่�เรียกวา่ ดััชิน่การหกัเหแสง 
ข่องนำ�า (Refractive Index of Water) ดั�วย เชิ่น นำ�ากลั�น 
มื่่ค่าดััชิน่การหักเหแสง 1.33 นำ�าจืดัทัี่�วไป็ม่ื่ค่าป็ระมื่าณ์ 
1.38919 ส่วนนำ�าที่ะเลมื่่ค่าป็ระมื่าณ์ 1.39807 ซึ่ึ�ง
มื่ากกว่าอากาศทัี่�วไป็ท่ี่�มื่่ค่า 1.000293 จะเห็นไดั�ว่า 
มื่่ความื่แตุกตุ่างกันมื่ากระหว่างค่าดััชิน่ จึงเกิดัการหักเห 
ข่องแสงไดั�มื่าก[3] จากข่�อมื่ล้ข่�างตุ�นจะเห็นไดั�วา่ คา่ดัชัิน่การ
หักเหแสงข่องนำ�า จะขึ่�นกับชินิดัและความื่เข่�มื่ข่�นข่องสาร 
ท่ี่�ละลายในนำ�าไดั� ค่อถ้ำ�านำ�ามื่ค่า่ข่องสารละลายในนำ�ามื่ากขึ่�น 
การหักเหข่องแสงจะมื่ากข่ึ�นตุามื่ไป็ดั�วย

5)  ส�รท้ี�ลึะลึ�ยใน้ำน้ำำ��

ป็ัจจัยน่�เมื่่�อพิจารณ์าจากแหล่งนำ�าตุ่างๆ ท่ี่�ไดั� 
ยกตัุวอย่างมื่าข่�างตุ�น ซึึ่�งเกิดัขึ่�นไดั�ในสถ้ำานที่่�และสิ�งแวดัล�อมื่ 
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ท่ี่�แตุกตุ่างกัน มื่่สารละลายในนำ�าตุ่างกัน แตุ่ก็สามื่ารถ้ำ 
ที่ำาให�นำ�าเป็็นส่เขี่ยวมื่รกตุหรือส่ฟุ้า คล�ายกับส่ข่องนำ�าใน 
สระมื่รกตุไดั� ดัังนั�นปั็จจยัเรื�องข่องชินิดัข่องสารท่ี่�ละลายในนำ�า 
จึงไมื่่น่าใชิ่ป็ัจจัยหลัก แตุ่เก่�ยวข่�องกับป็ริมื่าณ์ความื่เข่�มื่ข่�น 
ข่องสารละลายอย้่ในนำ�าที่่�จะมื่่ผู้ลที่ำาให�ดััชิน่การหักเหแสง 
ข่องนำ�าตุา่งกนัไป็ แตุใ่นกรณ่์ข่องสระมื่รกตุ จากการวเิคราะห์
คุณ์ภัาพนำ�าข่องตุวัอย่างนำ�าท่ี่�เกบ็มื่าจากบรเิวณ์กลางสระมื่รกตุ 
โดัยกรมื่ที่รัพยากรนำ�าบาดัาล เมื่่�อวันท่ี่� 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 พบว่า ม่ื่สารละลายในตัุวอยา่งนำ�าท่ี่�มื่บ่ที่บาที่มื่าก 
ตุอ่การหักเหข่องแสงคอ่ สารไบคาร์บอเนตุ (HCO3) มื่ค่่าป็ระมื่าณ์ 
263 มิื่ลลิกรัมื่ตุ่อลิตุร และแคลเซีึ่ยมื่ 84 มิื่ลลิกรัมื่ตุ่อลิตุร 
ส่วนสารละลายอ่�นมื่่ค่าน�อยมื่าก เช่ิน แมื่กน่เซีึ่ยมื่ และ 
โพแที่สเซึ่ียมื่ มื่่ค่า 0.5 และ 0.4 มื่ิลลิกรัมื่ตุ่อลิตุรตุามื่
ลำาดัับ มื่่ค่า pH 7.7 ค่าการนำาไฟุฟุ้า 399 ไมื่โครซึ่ีเมื่นตุ์/
ซึ่มื่. (ท่ี่� 25°C) และป็รมิื่าณ์สารทัี่�งหมื่ดัท่ี่�ละลายนำ�าไดั� 259 
มื่ิลลิกรัมื่ตุ่อลิตุร กล่าวโดัยสรุป็เฉพาะกรณ์่ข่องคุณ์ภัาพนำ�า 
พบวา่นำ�าในสระมื่รกตุเป็็นนำ�าท่ี่�ไหลออกมื่าจากระบบถ้ำำ�าหินป้็น
ซึึ่�งเป็็นนำ�าพุถ้ำำ�า ไมื่่ไดั�มื่่ตุ�นกำาเนิดัจากนำ�าผู้ิวดิัน

6)  ปััจจัยอ้�น้ำๆ

ยังมื่่หลายป็ัจจัยอ่�นๆ ที่่�เก่�ยวข่�องที่่�ที่ำาให�เรามื่องเห็น 
ส่ข่องนำ�าในแหล่งนำ�าตุ่างกันออกไป็ เชิ่น เงาสะที่�อนข่อง
ที่�องฟุ้าก็จะให�ส่ฟุ้าหรือนำ�าเงิน เงาสะที่�อนข่องตุ�นไมื่�ใหญ่ 
จะให�ส่เข่ียว เงาข่องตุ�นหญ�าท่ี่�มื่่ส่เข่ียวอ่อน ก็จะเห็นเป็็น 
ส่เขี่ยวอ่อน ดัังแสดังในร้ป็ที่่� 11 ที่ิศที่างข่องแสงและมุื่มื่ 
หรือองศาในการมื่อง จะมื่่ผู้ลตุ่อการเห็นส่ข่องนำ�าตุ่างกัน 
แมื่�ว่าจะเป็็นแหล่งนำ�าเด่ัยวกัน (ร้ป็ท่ี่� 12) และถ้ำ�าในนำ�า 
มื่ส่าหร่ายหรอืตุะไครน่ำ�าก็จะให�สเ่ขี่ยวไดั� (รป้็ท่ี่� 13) เป็็นตุ�น

รููปท่ี่� 11 ภาพแสดงสีของน้ำำ�าใน้ำสระเกิดจากแสงที�สะท้อน้ำ

รููปท่ี่� 12 ภาพแสดงทิศทางของแสงมีผล่ต่อการเห็็น้ำสีมาจาก
สิ�งแวดล้่อม ใน้ำที�นี้ำ�คือสีของต้น้ำไม้ใน้ำบ่่อน้ำำ�าต่างกัน้ำแม้ว่าจะเป็น้ำ
แห็ล่่งน้ำำ�าเดียวกัน้ำ

รููปท่ี่� 13 ภาพแสดงบ่ทบ่าทของตะไคร่น้ำำ�าที�ทำาให้็น้ำำ�าใน้ำสระ 
มีสีเขียว
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 บทนำำ� ถ้ำำ��...ประตููสูู่�เมืืองบ�ด�ล

เป็็นที่่�ที่ราบกัันด่ีว่่า คนในภาคอี่สานขอีงป็ระเที่ศไที่ย 
รว่มที่ั�งผู้้�คนในป็ระเที่ศแถบลุ่่่มแม่นำ�าโขง มักัจะม่คว่ามเชื่่�อี  
จากัเร่�อีงเลุ่่าขานที่่�สืบที่อีดีกัันมาหลุ่ายชื่ั�ว่อีาย่คน คือี เร่�อีง 
ที่่�เกั่�ยว่กัับพญานาคแลุ่ะเมือีงบาดีาลุ่ จากัหนังสือีเร่�อีงนาค  
ในป็ระว่ัติิศาสติร์อ่ีษาคเนย์ โดียอีาจารย์ส่จิติติ์ ว่งษ์เที่ศ  
ที่า่นไดี�เขียนไว่�ว่า่ คนพื�นเมือีงแถบน่�ลุ่�ว่นมค่ว่ามผู้้กัพนักับันาค 
แลุ่ะม่เร่�อีงราว่ขอีงนาคท่ี่�เก่ั�ยว่ข�อีงกัับศาสนา รว่มทัี่�งกัาร 
สร�างเมือีงต่ิางๆ เชื่่น ในกััมพ้ชื่าม่ติำานานเร่�อีงพระนาค 
พระที่อีงท่ี่�เชื่่�อีกัันว่า่ เป็็นติ�นกัำาเนิดีขอีงกัมัพ้ชื่าในยค่เริ�มแรกั
คือี อีาณาจักัรฟู้นัน (ฝู้หนาน) ใน สป็ป็.ลุ่าว่ ก็ัม่ติำานานนาค
สร�างเมอืีงเวี่ยงจนัที่บ่รทัีี่�งสอีงฝู่�งโขง แลุ่ะในพม่าจะเกั่�ยว่กัับ 
กัารสร�างเมือีงหงสา สำาหรับป็ระเที่ศไที่ยนั�น ม่เร่�อีงราว่
มากัมายหลุ่ายติำานานท่ี่�เกั่�ยว่ข�อีงกัับพญานาค เชื่น่ ติำานาน
กัารเกัิดีแม่นำ�าโขง โดียกัารแข่งกัันข่ดีแม่นำ�าขอีงพญานาค  
2 ตินที่่�เป็็นเพื�อีนรักักัันมากั แติ่กัลุ่ายมาเป็็นศัติร้ที่่�ติ�อีงมา
ที่ำาสงครามกััน เพราะคว่ามเข�าใจผู้ดิีจากัเร่�อีงเล็ุ่กัๆ น�อียๆ  
คือีพญาศรีส่ที่โธนาคกัับพญาส่ว่รรณนาค ท่ี่�ครอีงเมือีง

ท่ี่�หนอีงกัระแส ซึ่่�งป็่จจ่บันม่คว่ามเชื่่�อีกัันว่่าอีย่้บริเว่ณใติ�
ที่ะเลุ่สาบหนอีงหาน หร่อีลุ่่าส่ดีที่่�เป็็นข่าว่ดัีงติามสื�อีติ่างๆ  
ในป็ี พ.ศ. 2563 คือี เร่�อีงราว่ขอีงถำ�านาคาในจังหว่ัดี 
บงึกัาฬ ซึ่่�งมต่ิำานานขอีงป้็�อืีอีลุ่อืี ท่ี่�กัลุ่า่ว่ถึงกัารเกิัดีบึงโขงหลุ่ง 
ท่ี่�เชื่่�อีกัันว่่าเกัิดีจากักัารลุ่่มเมือีงขอีงพญานาค ซึ่่�งเกัิดีจากั
ป็ฏิิสัมพันธ์ท่ี่�ไม่ลุ่งติัว่ขอีงพญานาคกัับมน่ษย์ในเมือีงนั�น  
จ่งม่กัารลุ่งโที่ษโดียสาป็ให�บริว่ารขอีงตินท่ี่�ที่ำาผิู้ดีจารีติ ให� 
กัลุ่ายเป็็นหินสิงสถิติอีย้่ในสถานท่ี่�ต่ิางๆ ที่ั�ว่เมือีงบึงกัาฬ  
รว่มทัี่�งหนิท่ี่�ด้ีคลุ่�ายพญานาคในถำ�านาคาดี�ว่ย แลุ่ะเมื�อีพ้ดีถึง 
ถำ�าหินที่รายในภาคอีส่านแลุ่�ว่ คนในที่�อีงถิ�นมค่ว่ามเชื่่�อีท่ี่�ว่า่  
ถำ�าหลุ่ายแห่งในภาคอี่สานนั�นคือีป็ระติ้ท่ี่�จะนำาพาเราไป็ส้ ่
เมือีงบาดีาลุ่ ซึ่่�งถำ�าส่ว่นใหญ่จะเป็็นถำ�าหินที่ราย โดียเฉพาะ 
ในจังหว่ัดีที่่�อีย้่ริมแม่นำ�าโขง แลุ่ะจะม่ถำ�าจำานว่นมากัที่่�ถ้กัใชื่� 
เป็็นสำานักัสงฆ์์หร่อีว่ัดี แลุ่ะหลุ่ายแห่งไดี�เป็็นสถานท่ี่�ท่ี่� 
พระสงฆ์์นิยมมาฝูึกัสมาธิแลุ่ะเป็็นที่่�ป็ฏิิบัติิธรรมขอีงบรรดีา 
เกัจิอีาจารย์แลุ่ะอีริยสงฆ์์หลุ่ายร้ป็
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จากักัารศึกัษาขอีงผู้้�เขียนซ่ึ่�งเคยที่ำางานในภาคอี่สาน 
มาหลุ่ายปี็ ป็ระกัอีบกัับในระยะหลัุ่งไดี�มโ่อีกัาสเข�าไป็สำารว่จถำ�า 
หนิที่รายหลุ่ายแหง่ในภาคอีส่านจนพบว่า่ บที่บาที่แลุ่ะคว่าม 
สำาคัญขอีงถำ�าหินที่รายนั�นม่มากัมายหลุ่ายดี�าน นอีกัเหนือี 
ไป็จากัเป็็นแหลุ่ง่โบราณคด่ีแลุ่ะศาสนาแลุ่�ว่ ยงัมป่็ระโยชื่นต่์ิอี 
กัารศึกัษาว่ิจัยในมิติิใหม่ๆ เช่ื่น กัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสภาพ 
ภ้มอิีากัาศขอีงโลุ่กั กัารยกัติวั่ขอีงแผู่้นดิีน แลุ่ะกัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 
ลัุ่กัษณะธรณ่สัณฐาน เชื่่น กัารเกิัดีเสาเฉลุ่่ยงบางแห่ง ซึ่่�ง 
บริเว่ณนั�นเคยเป็็นถำ�ามากั่อีน หร่อีแม�แต่ิกัารเกัิดีหินถลุ่่ม 
ท่ี่�หน�าผู้าบริเว่ณโขงเจียม จนเกิัดีเป็็นแหลุ่่งภาพเขียนส ่
ที่่�เกั่าแกั่ย�อีนหลุ่ังกัลุ่ับไป็ในอีดี่ติหลุ่ายพันป็ี

 กำำ�เนิำดถ้ำำ��หิินำทร�ย 

สำาหรับป็ระชื่าชื่นคนไที่ยส่ว่นใหญ่จะที่ราบว่า่ในป็ระเที่ศ 
ขอีงเราม่ถำ�าอีย้เ่ป็็นจำานว่นมากั แลุ่ะมห่ลุ่ายถำ�าที่่�เป็็นแหลุ่่ง 
ที่อ่ีงเท่ี่�ยว่ท่ี่�สำาคญั ซึ่่�งเป็็นถำ�าท่ี่�เกิัดีในภเ้ขาหินป้็นท่ี่�พบไดี�ใน 

ท่ี่กัภาคขอีงป็ระเที่ศ แติใ่นป็ระเที่ศไที่ยยงัมถ่ำ�าในหนิชื่นดิีอืี�นอีก่ั  
แติม่กััเป็็นถำ�าขนาดีเล็ุ่กัแลุ่ะมจ่ำานว่นน�อีย ในภาคติะว่นัอีอีกั
เฉ่ยงเหนือีขอีงป็ระเที่ศไที่ย พบว่า่มถ่ำ�าหินที่รายจำานว่นมากั 
พบไม่น�อียกัว่่า 604 ถำ�า (จากัข�อีม้ลุ่ขอีง Martin Ellis)  
ถำ�าหินที่รายนั�นเป็็นถำ�าท่ี่�เกิัดีจากักัารกััดีกัร่อีน (Erosional  
Cave) แลุ่ะส่ว่นใหญ่เป็็นถำ�าที่่�ม่คว่ามยาว่ไม่มากั ป็ระมาณ  
10 - 20 เมติร ยกัเว่�นบางถำ�าจะม่คว่ามยาว่เกัิน 100  
เมติร แลุ่ะบางถำ�ามค่ว่ามโดีดีเดี่นมากัในระดัีบภ้มิภาค เชื่่น 
ถำ�าป็าฏิิหาริย์ในจังหวั่ดีอ่ีบลุ่ราชื่ธาน่ ซึ่่�งเป็็นถำ�าหินที่ราย 
ท่ี่�ม่คว่ามยาว่มากัท่ี่�ส่ดีในป็ระเที่ศไที่ย คือีป็ระมาณ 776 
เมติร รอีงลุ่งไป็คือีถำ�าดิีนเพ่ยงยาว่ 550 เมติร แลุ่ะถำ�ามืดี
ยาว่ 482 เมติร เป็็นติ�น เป็็นถำ�าที่่�ม่ลุ่ักัษณะคลุ่�ายอีโ่มงค์
เส�นติรง ยกัเว่�นบางถำ�าท่ี่�ม่โครงสร�างขอีงโถงถำ�าที่่�ซัึ่บซึ่�อีน
คลุ่�ายเขาว่งกัติ เชื่่น ถำ�าดีินเพ่ยงในจังหว่ัดีหนอีงคาย แลุ่ะ
ถำ�านาคาในจังหวั่ดีบึงกัาฬ สำาหรับถำ�าหินที่รายท่ี่�อีย้่นอีกั
ภาคติะว่ันอีอีกัเฉ่ยงเหนือี จะม่อีย้่บ�างในบางจังหวั่ดี เชื่่น 
เพชื่รบ้รณ์ พิษณ่โลุ่กั แลุ่ะน่าน (ร้ป็ที่่� 1)

รููปท่ี่� 1 ภาพถ่่ายดาวเทีียมแสดงตำำาแหน่่งถ่ำ�าปาฏิิหาริิย์ และถ่ำ�ามืด (ภาพจาก Google Earth)

 ปัจจัยกำ�รเกิำดถ้ำำ��หิินำทร�ย

สำาหรับกัารเกิัดีถำ�าหินที่ราย โดียเฉพาะถำ�าท่ี่�ม่กัารว่างตัิว่อีย้่ในแนว่ระนาบ ถำ�าหินที่รายส่ว่นใหญ่ท่ี่�พบในภาคอี่สาน  
ติามคว่ามเห็นขอีงผู้้�เขียนนั�น ม่ 5 ป็่จจัยหลุ่ักัที่่�เกั่�ยว่ข�อีง คือี
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1.	 ลัักษณะทางธรณีวิิทยาของชัั้�นหิิน ป็ระกัอีบดี�ว่ย

1) ชื่นิดีแลุ่ะลุ่ักัษณะขอีงหิน (Rock Types) โดียจะม่ชื่ั�นหินที่่�ม่คว่ามแข็งแกัร่งมากั (Competence Bed) ว่างติัว่ 
สลุ่ับกัับชื่ั�นหินที่่�ม่คว่ามแข็งแกัร่งน�อียกัว่่า (Incompetence Bed) หลุ่ายชื่ั�น มักัพบชื่ั�นหินที่รายว่างตัิว่สลุ่ับกัับชื่ั�นหินโคลุ่น 
หรอ่ีหินดีนิดีานขอีงหมว่ดีหนิภพ้าน เชื่น่ ถำ�าป็าฏิหิาริย ์ถำ�ามดืี แลุ่ะถำ�าเจยี ซึ่่�งอีย้ใ่กัลุ่�บรเิว่ณรมิแมน่ำ�าโขงในจังหว่ดัีอ่ีบลุ่ราชื่ธาน่  
(ร้ป็ท่ี่� 2) หร่อีเป็็นชื่ั�นหินที่รายสลัุ่บกัับชื่ั�นหินกัรว่ดีบนเม็ดีป้็น (Lime Nodule Conglomerate) แลุ่ะหินโคลุ่น ท่ี่�มักัม่ 
เม็ดีหินป็้น (Caliche) ในหมว่ดีหินเสาขัว่ เชื่่น ถำ�าดีินเพย่ง อีำาเภอีสังคม จังหว่ัดีหนอีงคาย หร่อีถำ�านาคาในจังหว่ัดีบึงกัาฬ
จะเป็็นชื่ั�นหินที่รายส่แดีงขอีงหมว่ดีหินภ้ที่อีกั

รููปท่ี่� 2 ลักษณะการิวางตัำวของหิน่ทีริายหมวดหิน่ภูพาน่ใน่จังหวัดอุบลริาชธานี่

2) กัารว่างติัว่ขอีงชื่ั�นหิน (Bedding) กัาร
ว่างตัิว่ขอีงชื่ั�นหินส่ว่นใหญ่อีย้่ในแนว่ระนาบหร่อีแนว่นอีน  
ที่ำาให�รอียติ่อีขอีงชื่ั�นหิน (Bedding Planes) แติ่ลุ่ะชื่ั�นเกัิดี 
ชื่อ่ีงว่า่งระหว่า่งชื่ั�นหินที่่�อีย้ติ่ิดีกััน แลุ่ะภาพรว่มขอีงชื่ั�นหินที่ราย 
ในบริเว่ณท่ี่�เกิัดีถำ�ามักัจะม่คว่ามเอ่ียงเลุ่็กัน�อียไม่เกิัน 10 
อีงศา ในคว่ามเหน็ขอีงผู้้�เขียนกัารเอีย่งติวั่ดี�ว่ยมม่ติำ�าเชื่น่น่�  
จะเป็็นมม่เอีย่งท่ี่�เอืี�อีติอ่ีกัารเกัดิีหลุ่่มหินที่่�เรยีกัว่า่ ก่ัมภลุ่กััษณ์ 
(Pothole) ไดี�ง่าย หลุ่่มน่�เป็็นหลุ่่มในแนว่ดีิ�ง เมื�อีเว่ลุ่าที่่�ม่
นำ�าไหลุ่ผู่้านแลุ่ะพัดีพาเม็ดีกัรว่ดีที่รายมาขัดีส่ท่ี่�ผิู้ว่หน�าหิน 
แบบหม่นว่น จนที่ำาให�ผู้ิว่หน�าหินเกิัดีเป็็นหลุ่่มดัีงกัลุ่่าว่ข่�น 
หรอ่ีถ�านำ�าไหลุ่ผู่้านแนว่รอียแติกั กัารขดัีสข่อีงเมด็ีกัรว่ดีที่ราย
กัจ็ะที่ำาให�เกัดิีเป็็นร่อีงยาว่แลุ่ะลึุ่กัท่ี่�ผิู้ว่หน�าหนิไดี� ซึ่่�งในท่ี่�สด่ี 
นำ�าจากัดี�านบนผู้วิ่ดีนิก็ัสามารถไหลุ่เข�าไป็ติามรอียแติกัแลุ่ะ
ชื่่อีงว่่างขอีงชื่ั�นหิน เกัิดีกัารกััดีเซึ่าะไป็ติามชื่ั�นหินที่่�ที่นที่าน
ติอ่ีกัารผู่้พงัน�อียกัว่า่จนเกัดิีเป็็นถำ�าในแนว่ระนาบขนานไป็กัับ 
กัารว่างติัว่ขอีงชื่ั�นหิน ที่ำาให�ดี้คลุ่�ายอี่โมงค์หินที่ราย

3) ระบบรอียแติกัแลุ่ะช่ื่อีงว่่างในหิน (Fracture 
System) กัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งขอีงเป็ลืุ่อีกัโลุ่กัในอีด่ีติ  
ที่ำาให�หินม่กัารโกั่งงอี เกัิดีรอียเลืุ่�อีน รอียร�าว่ จนกัลุ่ายเป็็น
ระบบรอียแติกัขอีงหนิท่ี่�มลุ่่กััษณะเฉพาะ กัลุ่า่ว่คือีเมื�อีมก่ัาร
เกิัดีชื่ั�นหินคดีโค�ง (Fold) จะส่งผู้ลุ่ที่ำาให�เกัิดีรอียแติกัใน 
แนว่ตัิ�ง 2 แนว่ตัิดีกันั คอืี ในแนว่เหนอืี-ใติ� แลุ่ะแนว่ติะวั่นติกั- 
ติะว่ันอีอีกั ที่ำาให�ด้ีคลุ่�ายกัับกัลุ่่่มขอีงเส�นติรงที่่�ขนานกััน 
2 กัลุ่่่มติัดีกััน จนเป็็นติารางส่�เหลุ่่�ยมผืู้นผู้�า เชื่่น บริเว่ณ
ภ้ลุ่ังกัา จังหว่ัดีบึงกัาฬ บริเว่ณถำ�ามืดี จังหว่ัดีอี่บลุ่ราชื่ธาน่ 
แลุ่ะท่ี่�โดีดีเด่ีนมากัจนที่ำาให�เกัดิีเป็็นถำ�าแบบถำ�าเขาว่งกัติ คือี
บริเว่ณถำ�าดีินเพ่ยง จังหว่ัดีหนอีงคาย แลุ่ะถำ�านาคา จังหว่ัดี
บึงกัาฬ (ร้ ป็ที่่� 3)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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รููปท่ี่� 3 ริะบบริอยร้ิาวและริอยแตำกใน่แน่วดิ�งของหิน่ทีริาย

2.	 การยกตััวิของแผ่น่ดินิ	(Tectonic	Uplift) ในภาค 
ติะว่นัอีอีกัเฉ่ยงเหนือี ไดี�มก่ัารยกัติวั่ขอีงแผู้น่ดีนิเกัดิีข่�นติั�งแต่ิ
ในอีด่ีติจนเป็็นท่ี่�ราบสง้โคราชื่ ซึ่่�งเราพบหลุ่กััฐานต่ิางๆ ขอีง
กัารยกัติัว่ป็รากัฏิให�เห็นที่ั�งที่่�บนผู้ิว่ดิีนแลุ่ะใติ�ดิีน ส่ว่นที่่�พบ
บนผิู้ว่ดิีน ไดี�แกั ่กัารเกัดิีเสาเฉลุ่ย่งหลุ่ายแห่งกัระจายไป็ทัี่�ว่
ภาคติะว่นัอีอีกัเฉ่ยงเหนือี รอียเว่�าผู้นังหินรมิแม่นำ�า (Stream 
Notch) บริเว่ณริมฝู่�งแม่นำ�าโขง หร่อีบริเว่ณนำ�าติกัถำ�าพระ 
แลุ่ะบริเว่ณภ้สิงห์ จังหว่ัดีบึงกัาฬ ส่ว่นที่่�พบอีย้่ใติ�ดีินกั็คือี 
กัารเกิัดีรอียเว่�าผู้นังถำ�า (Cave Notch) แลุ่ะกัารเกิัดีภาพ
ติัดีขว่างร้ป็ร้กั่ญแจ (Key Hole) ขอีงโถงถำ�าติ่างๆ เช่ื่น ถำ�า
ดิีนเพ่ยง จังหว่ัดีหนอีงคาย แลุ่ะ/หร่อีกัารเกิัดีกัม่ภลุ่ักัษณ์
กัลัุ่บหัว่ (Upside-down Pothole) ในถำ�ามืดีแลุ่ะถำ�าเจีย  
จังหว่ัดีอี่บลุ่ราชื่ธาน่

สำาหรับกัารยกัตัิว่ขอีงแผู้่นดิีนนั�นม่อิีที่ธิพลุ่อีย่างมากั 
ติ่อีกัารเป็ลุ่่�ยนระดีับพื�นฐานขอีงนำ�า (Base Level) แม�ว่่า
กัารยกัตัิว่ขอีงแผู้่นดิีนจะเกัิดีข่�นมานานแลุ่�ว่ แต่ิติราบใดีที่่�
ระดัีบพื�นฐานขอีงนำ�าในบริเว่ณใดีบริเว่ณหนึ�งอีย้ต่ิำ�ากัว่า่พื�นท่ี่�
ท่ี่�มธ่ารนำ�าไหลุ่ผู่้าน ไม่ว่า่จะเป็็นนำ�าผู้วิ่ดิีนหร่อีลุ่ำาธารในถำ�า กั็

จะส่งผู้ลุ่ให�สายนำ�านั�นป็รับสมดี่ลุ่ขอีงระดีับนำ�าใหม่ โดียกัาร 
กััดีเซึ่าะลุ่งไป็ในแนว่ดิี�ง ที่ำาให�พื�นถำ�าหรอ่ีพื�นลุ่ำาธารถ้กักััดีกัร่อีน
ลุ่ึกัลุ่งไป็เร่�อียๆ ป็ระกัอีบกัับในอีดี่ติที่่�ผู่้านมา ม่ย่คนำ�าแข็ง
สลุ่ับกัับย่คโลุ่กัร�อีนอีย้่หลุ่ายครั�ง จ่งที่ำาให�ม่ป็ริมาณนำ�ามา 
กััดีเซึ่าะพื�นถำ�าแลุ่ะผู้นงัถำ�ามากัน�อียสลุ่บักัันไป็ ดีงัจะเหน็ไดี�จากั 
รอียเว่�าผู้นังถำ�าที่่�แสดีงถึงระดีับนำ�าในอีดี่ติ เชื่่น ในถำ�านาคา 
พบม่รอียเว่�าหลุ่ายชื่ั�น จ่งที่ำาให�ผู้นังถำ�าม่ลุ่ักัษณะโค�งน้น 
อีอีกัแลุ่ะเว่�าเข�าไป็สลุ่ับกัันไม่ติำ�ากัว่่า 4 ชื่ั�น จนดี้คลุ่�ายกัับ 
ลุ่ำาตัิว่ขอีงพญานาคหร่อีง้ยักัษ์ สำาหรับพื�นท่ี่�อืี�นๆ ในภาค 
ติะว่ันอีอีกัเฉย่งเหนือีที่่�พบรอียเว่�าผู้นังถำ�าเชื่่นน่� สามารถใชื่�
เป็็นหลุ่กััฐานสนบัสน่นกัารเกัดิีลุ่กััษณะน่�ไดี� คอืีถำ�าเขาว่งกัติ 
ในอ่ีที่ยานสว่นหนิผู้างาม จังหวั่ดีเลุ่ย ท่ี่�ด้ีคลุ่�ายรอียนิ�ว่มือียักัษ์ 
ติามจินตินากัารขอีงผู้้�คนในที่�อีงถิ�น

3.	 บทบาทของสายนำ�า	 (Role	 of	Water) แม่นำ�า 
ลุ่ำาธารเป็็นติัว่กัารสำาคัญในกัารกััดีเซึ่าะเนื�อีหิน แลุ่ะเป็็นสิ�ง 
ท่ี่�เกัดิีข่�นตัิ�งแติใ่นอีดีต่ิย�อีนหลุ่งักัลัุ่บไป็นบัลุ่�านป็ ีแลุ่ะยงัเกัดิีข่�น 
อีย่างต่ิอีเนื�อีงมาจนถงึป่็จจบั่น กัลุ่่าว่คอืีเมื�อีมน่ำ�าฝูนติกัลุ่งมา 
ในพื�นท่ี่�หินที่ราย แลุ่ะเมื�อีม่ป็ริมาณนำ�ามากัพอีก็ัจะไหลุ่ 
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ไป็บนหินท่ี่�มค่ว่ามเอ่ียงเลุ่ก็ัน�อียเหลุ่า่นั�น ซึ่่�งจะเป็็นจด่ีเริ�มติ�น 
ขอีงกัารกััดีกัร่อีนบริเว่ณผู้ิว่หน�า โดียเฉพาะบริเว่ณท่ี่�เป็็น 
รอียแติกัเป็็นบรเิว่ณท่ี่�ถ้กักััดีเซึ่าะจนที่ำาให�เนื�อีหนิกัรอ่ีนหายไป็
ไดี�เร็ว่กัว่า่บรเิว่ณท่ี่�หนิไมม่ร่อียแติกั แลุ่ะเมื�อีนำ�าไหลุ่ซึ่ม่ไป็ติาม 
รอียติ่อีขอีงชื่ั�นหินแลุ่ะติามชื่ั�นหินที่่�ม่คว่ามคงที่นติ่อีกัาร 
ผู่้พังแลุ่ะกัารกััดีกัร่อีนไดี�น�อีย เชื่่น หินดิีนดีาน หินโคลุ่น  
หรอ่ีหินที่รายป็นกัรว่ดี เนื�อีหินกัจ็ะสลุ่ายกัลุ่ายเป็็นโพรงแลุ่ะ
เกัิดีเป็็นโถงถำ�าในแนว่นอีนคลุ่�ายอี่โมงค์

4.	 ยุคโลักเยน็สลัับกับยุคโลักร้อน มก่ัลุ่ไกัท่ี่�สำาคญั
อียา่งหนึ�งท่ี่�เรียกัว่า่ วั่ฏิจกััรมิลัุ่งโคว่ชิื่ (Milankovitch Cycle) 
ซ่ึ่�งเป็็นรป้็แบบกัารโคจรขอีงโลุ่กัรอีบดีว่งอีาที่ติิย ์ป็ระกัอีบดี�ว่ย 
กัลุ่ไกั 3 ส่ว่น คือี 1) กัารโคจรขอีงโลุ่กัรอีบดีว่งอีาที่ิติย์ ซึ่่�ง 
จะเป็็นรป้็ว่งร ีแลุ่ะร้ป็ว่งกัลุ่มสลัุ่บกััน (Eccentricity Cycle)  
2) กัารเอ่ียงติวั่ขอีงแกันโลุ่กั (Axial Tilt หรอ่ี Obliquity) แลุ่ะ  
3) กัารหม่นขอีงแกันโลุ่กัแบบลุ่้กัข่าง (Axial Precession) 
ซ่ึ่�งจะสง่ผู้ลุ่ให�เกัดิีกัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งสภาพภ้มอิีากัาศบนโลุ่กั
แลุ่ะเกิัดีเป็็นว่ัฏิจักัรขอีงย่คโลุ่กัเย็นในย่คนำ�าแข็งป็ระมาณ 
1 แสนป็ี สลัุ่บกัับยค่โลุ่กัร�อีนป็ระมาณ 1 หมื�นป็ี ที่ำาให�ม่ 
ป็ริมาณนำ�าฝูนมากัในย่คโลุ่กัร�อีนแลุ่ะม่ป็ริมาณนำ�าน�อียใน 
ย่คนำ�าแข็ง (อ่ีานรายลุ่ะเอ่ียดีเพิ�มเติิมไดี�ในบที่คว่ามเร่�อีง  
“เร่�อีงจริงชื่็อีกัโลุ่กัที่างธรณ่ว่ิที่ยา”) 

นอีกัจากันั�นแลุ่�ว่ ติามคว่ามเห็นขอีงผู้้�เขียน บริเว่ณ 
พื�นท่ี่�อ่ีสานติอีนบนในย่คป่็จจ่บัน ม่สถิติิอ่ีณหภ้มิติำ�าส่ดี 
ในฤด้ีหนาว่ ป็ระมาณ 0 - 5 อีงศาเซึ่ลุ่เซีึ่ยส ดีงันั�นในยค่นำ�าแขง็  
จนถงึป็ลุ่ายยค่นำ�าแขง็ท่ี่�ผู้า่นมา (ป็ระมาณ 11,000 ป็ท่ีี่�แลุ่�ว่) 
อ่ีณหภ้มิติำ�าส่ดีกั็จะติำ�ากัว่่าจ่ดีเยือีกัแข็งแน่นอีน นั�นก็ั 
หมายคว่ามว่า่นำ�าที่่�ไหลุ่ซึ่ม่แลุ่ะแที่รกัตัิว่เข�าไป็ติามรอียแติกั 
แลุ่ะชื่่อีงว่่างติ่างๆ ขอีงหินกั็จะแข็งตัิว่ในติอีนกัลุ่างคืน  
แลุ่ะเกัิดีกัารขยายติัว่ในติอีนกัลุ่างว่ัน จนสามารถที่ำาให� 
หินแติกัมากัข่�น กัลุ่ายเป็็นตัิว่เร่งในกัระบว่นกัารกััดีกัร่อีน
ติามธรรมชื่าติิมากัข่�นอี่กัป็จ่จัยหนึ�ง

5.	 เวิลัา	 (Time) เว่ลุ่าเป็็นป่็จจัยที่่�สำาคัญมากัติ่อี 
กัระบว่นกัารที่างธรรมชื่าติิท่ี่�จะที่ำาให�เกิัดีกัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 
แลุ่ะกัารส้ญหายไป็ขอีงสรรพสิ�งในโลุ่กั ไม่เว่�นแม�แติ่หิน
ท่ี่�แข็งแกัร่งท่ี่�ส่ดี ในท่ี่�น่�จะเน�นไป็ท่ี่�กัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งแลุ่ะ 
กัารสลุ่ายติวั่ขอีงหินแลุ่ะลุ่กััษณะป็รากัฏิที่างธรณ่ว่ทิี่ยา หรอ่ี 

ท่ี่�เรยีกัว่า่ธรณ่สัณฐานที่ก่ัชื่นิดี ไมว่่า่จะเป็็นภเ้ขาสง้ พื�นท่ี่�ราบ 
แลุ่ะแอี่งหลุ่่มลุ่ึกั ฯลุ่ฯ ป็่จจัยดี�านกัาลุ่เว่ลุ่าเป็็นสิ�งท่ี่�ม่ 
บที่บาที่สำาคญัมากัเสมอี แต่ิในที่างธรณ่ว่ทิี่ยามกััจะกิันเว่ลุ่า 
ท่ี่�ยาว่นานมากัเมื�อีเท่ี่ยบกัับอีายข่ยัขอีงมน่ษย์ เพราะสว่่นใหญ่ 
จะใชื่�เว่ลุ่านับ 1,000 ปี็ข่�นไป็จนถึงหลุ่ายลุ่�านป็ี ดีังนั�น 
ถ�าม่ระยะเว่ลุ่าท่ี่�ยาว่นานข่�น กัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งท่ี่�เกัิดีอีย่าง 
ชื่�าๆ เชื่่น กัารผู่้พังอีย้่กัับท่ี่�แลุ่ะกัารกััดีกัร่อีนขอีงสายนำ�า 
บนหินแข็งก็ัจะป็รากัฏิให�เห็นไดี�ชื่ัดีมากัข่�น โดียเฉพาะ 
สิ�งท่ี่�เกิัดีข่�นแลุ่�ว่ในสมัยดึีกัดีำาบรรพ์ ซ่ึ่�งไดี�ทิี่�งร่อีงรอียไว่� 
ให�เราเห็น แลุ่ะยังสามารถใชื่�คาดีกัารณ์ว่่าจะเป็็นอีย่างไร 
ติ่อีไป็ไดี�อี่กัในอีนาคติ

 ประเภทของถ้ำำ��หิินำทร�ย 
ในำประเทศไทย

จากัผู้ลุ่กัารสำารว่จแลุ่ะศึกัษาถำ�าหินที่รายในภาคติะวั่นอีอีกั 
เฉ่ยงเหนือีขอีงผู้้�เขียน ผู่้านม่มมอีงดี�านถำ�าว่ิที่ยาแลุ่ะ 
ธรณ่ว่ทิี่ยา สามารถจำาแนกัป็ระเภที่ถำ�าหนิที่รายติามลุ่กััษณะ 
ป็รากัฏิพบว่่าบางป็ระเภที่ม่คว่ามเชื่่�อีมโยงกัันในดี�านกัลุ่ไกั 
กัารเกิัดีถำ�า โดียเฉพาะลุ่กััษณะที่างอ่ีที่กัธรณ่วิ่ที่ยา ซ่ึ่�งแบง่ไดี� 
เป็็น 4 ป็ระเภที่ ดีังน่�

1)	 ถ้ำำ�าอุโมงค์หิินทราย	(SC1) เป็็นถำ�าใติ�ดิีนท่ี่�อีย้ห่่าง
หน�าผู้าริมแม่นำ�าโขงป็ระมาณ 0.5 - 2 กัิโลุ่เมติร ม่ร้ป็ร่าง 
คลุ่�ายอ่ีโมงคท่์ี่�เป็็นแนว่ติรง มกััเกัดิีในชื่ั�นหินแข็งสลุ่บักัับชื่ั�นหิน 
ท่ี่�อีอ่ีนกัว่า่ คลุ่�ายแซึ่นดีว์่ชิื่ท่ี่�มไ่ส�ท่ี่�อีอ่ีนกัว่า่แที่รกัอีย้ต่ิรงกัลุ่าง  
เชื่น่ ชื่ั�นหนิดีนิดีานหรอ่ีหนิโคลุ่นท่ี่�แที่รกัสลัุ่บกับัชื่ั�นหนิที่ราย 
หรอ่ีเป็็นชื่ั�นหินที่รายป็นกัรว่ดีสลุ่บักับัชื่ั�นหินที่รายแขง็ ชื่ั�นหิน 
ส่ว่นใหญ่มก่ัารว่างติวั่เกัอืีบแนว่ราบ ตัิว่โถงถำ�ามทิ่ี่ศที่างกัาร
ว่างติัว่ในแนว่ที่ิศเหนือี-ใติ� เช่ื่น ถำ�าเจีย แลุ่ะแนว่ติะว่ันติกั- 
ติะว่นัอีอีกั โดียป็ระมาณ เชื่น่ ถำ�ามดืีแลุ่ะถำ�าป็าฏิหิารยิ ์(รป้็ท่ี่� 4) 
แลุ่ะชื่ั�นหินท่ี่�เกิัดีถำ�านั�นม่ม่มเอี่ยงเที่ไป็ที่ิศติะว่ันอีอีกัถึง 
ติะว่ันอีอีกัเฉ่ยงเหนือีป็ระมาณ 10 อีงศา

ถำ�าชื่นิดีอ่ีโมงคหิ์นที่รายน่�จะเกัดิีจากันำ�าฝูนแลุ่ะนำ�าผิู้ว่ดีนิ
ท่ี่�ไหลุ่ลุ่งไป็ติามรอียแติกัขอีงหนิในแนว่ดิี�งแลุ่ะไหลุ่ต่ิอีเนื�อีง
เข�าไป็ติามชื่่อีงว่่างระหว่่างชื่ั�นหิน แลุ่�ว่เกัิดีกัารลุ่ะลุ่ายหร่อี 
กััดีเซึ่าะเนื�อีหนิอีอีกัไป็อียา่งชื่�าๆ ท่ี่�บรเิว่ณผู้วิ่หน�าขอีงรอียแติกั  
หรอ่ีติามรอียต่ิอีขอีงชื่ั�นหิน รว่มทัี่�งหนิท่ี่�งา่ยติอ่ีกัารผู่้พงัแลุ่ะ 
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กัารกััดีกัรอ่ีน เชื่น่ หนิที่่�มร่อียแติกัมากั เมื�อีผู้า่นช่ื่ว่งเว่ลุ่าท่ี่�นานข่�น กัารกััดีเซึ่าะจะที่ำาให�เกิัดีเป็็นโพรงติามรอียแติกัท่ี่�มข่นาดีใหญ่ 
ไดี�มากัข่�นแลุ่ะจะที่ำาให�ร้ป็แบบกัารไหลุ่ขอีงนำ�าในโพรงติามแนว่ระนาบเป็ลุ่่�ยนจากักัารไหลุ่แบบราบเรียบ (Laminar Flow)  
ไป็เป็็นกัารไหลุ่แบบป็่�นป็�ว่น (Turbulent Flow) ซึ่่�งจะที่ำาให�นำ�าม่พลุ่ังในกัารกััดีเซึ่าะเพิ�มมากัข่�นแลุ่ะเริ�มกัลุ่ายเป็็นโถงถำ�า ซึ่่�ง
บางส่ว่นจะเป็็นโถงที่่�ม่นำ�าเติ็มโถง (Phreatic Caves) แลุ่ะเนื�อีงจากัม่กัารยกัตัิว่ขอีงแผู่้นดีินติั�งแติ่ในอีดี่ติ ซึ่่�งอีาจจะยังเกิัดี
ต่ิอีเนื�อีงมาในยค่ป็่จจ่บัน แติ่กัระบว่นกัารน่�เกิัดีข่�นอีย่างชื่�าๆ จ่งที่ำาให�ระดีับนำ�าใติ�ดิีนค่อียๆ ลุ่ดีลุ่ง

รููปท่ี่� 4 ผัังถ่ำ�าปาฏิิหาริิย์ทีี�เป็น่แน่วเส้น่ตำริงวางตัำวใน่แน่วตำะวัน่ตำก-ตำะวัน่ออก

กัารท่ี่�โลุ่กัเราจะม่ว่งจรขอีงย่คโลุ่กัร�อีนสลุ่ับกัับย่ค
นำ�าแข็ง ที่ำาให�ม่ป็ริมาณนำ�าฝูนมากัแลุ่ะน�อียสลุ่ับกััน ที่ำาให�
สายนำ�าในถำ�าท่ี่�เกิัดีข่�นในระยะแรกัซึ่่�งม่เพดีานถำ�าติำ�า ม่กัาร
ป็รับสมด่ีลุ่ขอีงระดัีบพื�นที่�อีงนำ�าหร่อีระดัีบพื�นถำ�าใหม่ โดีย
กัารกััดีเซึ่าะพื�นถำ�าให�ลึุ่กัลุ่งไป็มากัข่�น ที่ำาให�ด้ีเสมอืีนว่า่โถงถำ�า 
มเ่พดีานท่ี่�สง้ข่�น ป็ระกั อีบกัับระดีบันำ�าใติ�ดิีนลุ่ดีติำ�าลุ่งจ่งที่ำาให�
ถำ�านำ�าเดิีมกัลุ่ายเป็็นถำ�าแห�งแลุ่ะม่ขนาดีใหญ่ข่�น เราจะพบ 
เห็นร่อีงรอียขอีงกัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่งเหลุ่่าน่�ไดี�จากัหลุ่ักัฐาน
หลุ่ายอีย่าง เชื่่น ติามผู้นังถำ�าเราจะพบรอียเว่�าผู้นังถำ�า  
รอียริ�ว่นำ�าไหลุ่ (Scallop) หรอ่ีรพ้รน่ท่ี่�ผู้นงัถำ�าที่่�คลุ่�ายที่าโฟูน่� 
(Tafoni) กัารพ บโบกัหร่อีกัม่ภลัุ่กัษณ์ (Potholes) ที่่�พื�นถำ�า 
แลุ่ะท่ี่�แป็ลุ่กัไป็กัว่่านั�น ในบางถำ�าจะพบรอียเว่�าเป็็นหลุ่่มท่ี่�

เพดีานถำ�าแติ่จะดี้คลุ่�ายกัับกั่มภลุ่ ักัษณ์กัลุ่ับหัว่ (ร้ป็ ที่่� 5) ซึ่่�ง
เป็็นลัุ่กัษณะท่ี่�เกิัดีข่�นในชื่ว่่งแรกัขอีงพฒันากัารขอีงกัารเกัดิีถำ�า 
รว่มทัี่�งลัุ่กัษ ณะรป้็ตัิดีขว่างขอีงโถงถำ�าแบบร้ก่ัญแจ (รป้็ท่ี่� 6) 
ซึ่่�งลุ่ักัษณะติ่างๆ ดัีงกัลุ่่าว่ข�างติ�น สามารถใชื่�เป็็นหลุ่ักัฐาน 
ท่ี่�บ่งบอีกัให�ที่ราบว่่า โถงถำ�าในบริเว่ณน่�แต่ิเดิีมเป็็นโถงท่ี่�
เคยม่นำ�าไหลุ่ผู่้านมากั่อีนแลุ่ะเป็็นโถงถำ�าท่ี่�ม่นำ�าเติ็ม แลุ่�ว่ม่
กัารลุ่ดีลุ่งขอีงระดัีบนำ�าใติ�ดิีนอียา่งต่ิอีเนื�อีง จนบางแหง่ม่ถำ�า
ซึ่�อีนกัันมากักัว่่า 1 ชื่ั�น เช่ื่น ถำ�าป็าฏิิหาริย์ นอีกัจากันั�นแลุ่�ว่ 
เราจะพบว่่า ท่ี่�พื�นถำ�าหินที่รายหลุ่ายแห่งมักัม่กัอีงหินถลุ่่ม 
มากัมาย ทัี่�งน่�เพราะหนิท่ี่�เพดีานถำ�าแลุ่ะผู้นังถำ�ามร่อียแติกัมากั 
จ่งเกัิดีพังลุ่งมาไดี�ง่าย เมื�อีพัฒนากัารขอีงถำ�าม่ชื่่ว่งเว่ลุ่า 
ที่่�ยาว่นานข่�น
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ข�อีสงัเกัติอ่ีกัป็ระกัารหนึ�งขอีงผู้้�เขยีนคอืี นำ�าจากัระบบ
ถำ�าป็ระเภที่น่�จะไหลุ่ไป็ยังบริเว่ณริมนำ�าแม่นำ�าโขง แลุ่ะกั่อี 
ให�เกัิดีถำ�าอี่กัป็ระเภที่หนึ�งคือี ถำ�าใติ�หน�าผู้าริมแม่นำ�าโขง  
(SC3) เชื่น่ บริเว่ณผู้าแติ�ม อีำาเภอีโขงเจียมแลุ่ะพื�นท่ี่�ข�างเค่ยง  
แลุ่ะม่ผู้ลุ่ที่ำาให�เกัดิีกัารพงัถลุ่่มขอีงหน�าผู้าบริเว่ณรมิแมน่ำ�าโขง 
ไดี�ดี�ว่ย

2)	 ถ้ำำ�าเขาวิงกตั	 (SC2) ถำ�าป็ระเภที่น่�ม่กัารเกิัดีแลุ่ะ 
พัฒนากัารคลุ่�ายกัับกัารเกัิดีถำ�าแบบถำ�าอ่ีโมงค์หินที่ราย  
แต่ิจะเป็็นถำ�าท่ี่�ถ้กัคว่บค่มโดียระบบแนว่รอียแติกัขอีงหิน 
ในแนว่ดิี�งสอีงแนว่ท่ี่�ติดัีกัันเป็็นมม่ฉากัรป้็ส่�เหลุ่่�ยมจต่ัิรสั หรอ่ี 
ส่�เหลุ่่�ยมผู้ืนผู้�า เช่ื่น ถำ�าดิีนเพ่ยง จังหวั่ดีหนอีงคาย แลุ่ะ 
ถำ�านาคา จงัหวั่ดีบึงกัาฬ จากัลัุ่กัษณะระบบรอียแติกัดัีงกัลุ่่าว่  
หินบริเว่ณรอียแติกัรอียร�าว่จ่งถ้กันำ�ากัดัีเซึ่าะไดี�ง่าย แลุ่ะใน

กัรณ่ท่ี่�เป็็นหินโคลุ่นเนื�อีป้็นจะม่กัระบว่นกัารลุ่ะลุ่ายเกิัดีข่�นดี�ว่ย  
แลุ่ะที่ำาให�พบติะกัอีนถำ�าท่ี่ติิยภ้มิหร่อีป็ระติิมากัรรมถำ�าแบบ
ถำ�าหินป้็นไดี�บ�าง แติ่จะม่จำานว่นน�อียแลุ่ะม่ขนาดีเลุ่็กั เช่ื่น 
กัารพบม่านหินย�อีย ในถำ�าดีินเพ่ยง จากักัารสำารว่จขอีง 
เจ�าหน�าท่ี่�กัรมที่รพัยากัรธรณ่ พบว่า่โถงถำ�าทัี่�งหมดีโดียรว่มแลุ่�ว่ 
จะอีย้่ในแนว่ราบหร่อีเกัือีบราบ แต่ิจะม่โถงถำ�าท่ี่�ด้ีคลุ่�าย 
เป็็นห�อีงแคบๆ หร่อีเป็็นช่ื่อีงแคบๆ สลัุ่บกัับเสาหร่อีผู้นัง 
ในแนว่ดิี�ง หรอ่ีถ�าพจิารณาจากัผู้งัถำ�าจะเหน็ไดี�ว่า่ติอีนกัลุ่าง 
ขอีงถำ�าจะเป็็นเหมอืีนติารางหมากัรก่ัมค่ว่ามซึ่บัซึ่�อีนคลุ่�ายห�อีง 
ต่ิางๆ ขอีงเขาว่งกัติ (ร้ป็ท่ี่� 7) แลุ่ะในถำ�าดีินเพ่ยงพบม่ 
รอียเว่�าผู้นงัถำ�าหลุ่ายชัื่�น ม่คว่ามโค�งเว่�าติามแนว่ดิี�งขอีงผู้นงัถำ�า 
แลุ่ะส่ว่นท่ี่�เป็็นเสาหินถำ�า (Pillar) ซึ่่�งเป็็นเสาท่ี่�หลุ่งเหลุ่ือี 
จากักัารถ้กักััดีกัร่อีนขอีงนำ�า จนที่ำาให�ป็ระชื่าชื่นบางกัลุ่่่มม่
คว่ามเชื่่�อีว่า่เป็็นรอ่ีงรอี ยกัารเลืุ่�อียขอีงพญานาค (รป้็ท่ี่� 8)

ร่ิองริอยของพัฒน่าการิถ่ำ�า ใน่ยุคแริก ๆ จน่ถึ่งปัจจุบัน่  
จะเป็น่โถ่งทีี�มีน่ำ�าเตำ็ม หรืิออยู่ใต้ำริะดับน่ำ�าใตำ้ดิน่ (Phreatic  
Passage) ทีี�ถู่กยกตัำวสูงขึ�น่กลายเป็น่ถ่ำ�าแห้ง พื�น่ของโถ่งถ่ำ�า 
ทีี�เห็น่ใน่ภาพอยู่สูงกว่าพื�น่ถ่ำ�าใน่ปัจจุบัน่ จะเห็น่ภาพตัำดขวาง 
เป็น่รูิปรูิกุญแจ (Keyhole Cross Section)

รูปูที่่� 6 ลกัษณะรูิปตำดัขวางของโถ่งถ่ำ�าแบบรูิกญุแจ (Keyhole)

รููปท่ี่� 5 กุมภลักษณ์กลับหัวพบทีี�เพดาน่ถ่ำ�าเจีย เป็น่หลักฐาน่
การิพัฒน่าถ่ำ�าช่วงแริกทีี�มีเพดาน่ถ่ำ�าตำำ�า
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รููปท่ี่� 7 ผัังถ่ำ�าของถ่ำ�าดิน่เพียงทีี�มีความซัับซ้ัอน่คล้ายเขาวงกตำ

รููปท่ี่� 8 ร่ิองริอยของการิ 
กัดเซัาะของน่ำ�าพร้ิอม ๆ กับ
การิลดตัำวของริะดับน่ำ�าภายใน่
ถ่ำ�าดิน่เพียง ทีี�ชาวบ้าน่เชื�อว่า
เป็น่ร่ิองริอยการิเลื�อยของ
พญาน่าค
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ส่ว่นถำ�านาคาในจงัหว่ดัีบึงกัาฬนั�น จะเป็็นถำ�าแบบเขาว่งกัติเชื่น่กััน ม่ลัุ่กัษณะกัารเกิัดีคลุ่�ายๆ กััน เพราะถ้กัคว่บค่มดี�ว่ย
ระบบรอียแติกัในแนว่ดีิ�งสอีงแนว่ที่่�ติัดีกััน แติ่จะม่คว่ามแติกัต่ิางกััน คือีบริเว่ณหลุ่ังคาถำ�าถ้กักััดีกัร่อีนหายไป็ จนกัลุ่ายเป็็น
ร่อีงลุ่ึกัติั�งแติ่ชื่่ว่งแรกัขอีงกัารเกิัดี แลุ่ะม่ลุ่ักัษณะเดี่นเฉพาะตัิว่คือี ม่รอียเว่�าผู้นังถำ�าเรียงกัันในแนว่ดีิ�งไม่ติำ�ากัว่่า 4 ชื่ั�น แลุ่ะ 
มผู่้วิ่ท่ี่�คลุ่�ายเกัล็ุ่ดีงย้กััษห์ร่อีเกัล็ุ่ดีพญา นาคติามคว่ามเชื่่�อีขอีงคนที่�อีงถิ�น โดียสามารถอีธบิายติามหลัุ่กัว่ชิื่ากัารเรยีกัลัุ่กัษณะ 
พเิศษท่ี่�ด้ีคลุ่�ายระแหงโคลุ่นแบบน่�ว่า่ ซัึ่นแคร็กั (Sun Cracks) เกัดิีจากักัารขยายติวั่แลุ่ะหดีติวั่ขอีงผิู้ว่หน�าขอีงหินจากัคว่ามร�อีน 
ขอีงแสงแดีดีในชื่ว่่งกัลุ่างว่นัสลัุ่บกับัคว่ามเยน็ในชื่ว่่งกัลุ่างคนื กัระบว่นกัารน่�จะเกัดิีข่�นอีย่างต่ิอีเนื�อีงเป็็นเว่ลุ่าท่ี่�ยาว่นานมากั  
คาดีว่่าจะใชื่�เว่ลุ่านับแสนป็ีหร่อีนานกัว่่านั�น (ร้ป็ที่่� 9)

รููปท่ี่� 9 ลักษณะของริอยเว้า
ผันั่งถ่ำ�าหลายชั�น่ และลวดลาย
คล้ายเกล็ดพญาน่าค

3)	 ถ้ำำ�าใต้ั		หิน้าผ่าริมแม่นำ�าโขง	 (SC3) ถำ�าชื่นิดีน่� 
มักัพบอีย้่บริเว่ณใติ�ฐานขอีงหน�าผู้าริมแม่นำ�าโขง เป็็นถำ�า 
ขนาดีเล็ุ่กั แลุ่ะบางถำ�าม่หลัุ่กัฐานที่างโบราณคด่ีท่ี่�น่าสนใจ  
โดียเฉพาะบรเิว่ณผู้าแติ�มท่ี่�มแ่หลุ่่งภาพเขียนสท่่ี่�มค่ว่ามเกัา่แก่ั 
ย�อีนกัลุ่บัไป็ยงัอีด่ีติไดี�หลุ่ายพันป็ ีถำ�าป็ระเภที่น่�ไดี�รบัอิีที่ธพิลุ่
จากัระบบนำ�าในถำ�าแบบอ่ีโมงค์หินที่ราย (SC1) ท่ี่�อีย้ห่่างจากั
รมิแมน่ำ�าโขงไป็ที่างติะว่นัติกัหรอ่ีทิี่ศใติ� รว่มทัี่�งระบบรอียแติกั 
ในแนว่ดิี�งท่ี่�มอ่ีย้จ่ำานว่นมากั ในพื�นที่่�ดี�านติะว่นัติกัแลุ่ะดี�านใติ� 
ขอีงถำ�าใติ�หน�าผู้าริมแม่นำ�าโขง จะเป็็นจ่ดีท่ี่�นำ�าฝูนสามารถ 
ไหลุ่ลุ่งไป็ดี�านลุ่่างแลุ่�ว่ไหลุ่ต่ิอีไป็ติามรอียแติกัแลุ่ะติามระบบ 
ถำ�าใติ�ดีนิ ส่งผู่้านนำ�าไป็ยงัรมิแมน่ำ�าโขง แสดีงให�เห็นถงึคว่าม
เชื่่�อีมโยงระหว่า่งถำ�าสอีงชื่นดิีน่� สำาหรบักัารเกัดิีถำ�าป็ระเภที่น่� 

จะเกั่�ยว่ข�อีงกัับกัลุ่ไกัที่่�เรียกัว่า่ กัารเซึ่าะฐานหน�าผู้า (Sapping) 
คือี เมื�อีม่นำ�าบาดีาลุ่ไหลุ่หร่อีซ่ึ่มอีอีกัมาผู่้านชื่ั�นหินที่่�ม่กัาร 
ผู่้กัรอ่ีนไดี�งา่ย เชื่น่ หนิโคลุ่นหรอ่ีหินดีนิดีานท่ี่�ถ้กัป็ระกับดี�ว่ย
หินที่รายท่ี่�มค่ว่ามแขง็แลุ่ะคงที่นติอ่ีกัารผู่้กัร่อีนมากักัว่่าทัี่�งดี�าน
บนแลุ่ะดี�านลุ่่างคลุ่�ายกัับแซึ่นดีวิ์่ชื่ จะที่ำาให�หินท่ี่�อ่ีอีนกัว่า่นั�น
เกัดิีกัารผู่้กัร่อีนแลุ่ะสลุ่ายตัิว่จนกัลุ่ายเป็็นโพรงถำ�า (รป้็ที่่� 10)  
ถำ�าชื่นิดีน่�สว่่นใหญม่ค่ว่ามยาว่ไม่มากัไม่เกิัน 10 เมติร ที่ั�งน่�
เพราะเมื�อีถำ�ามพ่ฒันากัารนานข่�น ม่คว่ามลุ่กึั (คว่ามยาว่) มากัข่�น 
จนไป็ถึงบริเว่ณหินเพดีานถำ�าท่ี่�ม่รอียแติกัมากั จะที่ำาให�รับ 
นำ�าหนกััหินดี�านบนไม่ไหว่จง่พงัถลุ่ม่ลุ่งมา ที่ำาให�ไมส่ามารถเป็น็ 
ถำ�าท่ี่�คว่ามยาว่มากัไดี� แลุ่ะจะเป็็นส่ว่นหนึ�งท่ี่�ที่ำาให�เกิัดีเป็็น
หน�าผู้าชื่ันติามริมแม่นำ�าโขง
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รููปท่ี่� 10 แสดงสภาพถ่ำ�าใต้ำหน้่าผัาริิมแม่น่ำ�าโขง (SC3)

4)	 ถ้ำำ�าเพิงิผ่า	(SC4) สำาหรบัถำ�าเพิงผู้า (Overhang หรอ่ี 
Rock Shelter) มกััพบอีย้ใ่นบรเิว่ณฐานขอีงหน�าผู้าท่ี่�สง้ชื่นั 
ในแนว่ดิี�งหร่อีม่คว่ามเอี่ยงในลัุ่กัษณะเป็็นเพิงหมาแหงน  
สามารถบงัแดีดีบังฝูนไดี�ในระดีบัหนึ�ง บางแหง่จะมร่อียเว่�า
หร่อีโพรงถำ�าขนาดีเลุ่็กัที่่�ฐานขอีงหน�าผู้า ที่ำาให�เป็็นสถานที่่� 
ท่ี่�สามารถอีย้อ่ีาศัยหรอ่ีที่ำากัจิกัรรมขอีงมน่ษยใ์นสมยัโบราณไดี�  
ซ่ึ่�งในม่มที่างดี�านโบราณคด่ีเพิงผู้าในลัุ่กัษณะน่�ถือีว่่าเป็็นถำ�าดี�ว่ย 
เพราะมักัจะพบโบราณว่ัติถ่ กัระด้ีกัขอีงมน่ษย์แลุ่ะสัติว์่  

รว่มทัี่�งเคร่�อีงมือีเคร่�อีงใชื่�ต่ิางๆ ท่ี่�เป็็นร่อีงรอียกัารใชื่�ถำ�า
ขอีงมน่ษย์ในสมัยโบราณ เพิงผู้าเช่ื่นน่�มักัจะพบถำ�าแบบถำ�า 
ใติ�หน�าผู้ารมิแมน่ำ�าโขง (SC3) ขนาดีเลุ่ก็ัเกิัดีรว่่มดี�ว่ย โดียเฉพาะ 
บริเว่ณหน�าผู้าริมแม่นำ�าโขงในอีำาเภอีโขงเจียม จังหว่ัดี 
อ่ีบลุ่ราชื่ธาน่ ซึ่่�งเป็็นแหลุ่่งโบราณคด่ีก่ัอีนป็ระว่ัติิศาสติร์ที่่�
สำาคัญมากัแห่งหนึ�งในเอีเชื่ยีอีาคเนย ์เชื่น่ แหลุ่่งภาพเขยีนส่ 
ที่่�ผู้าแติ�ม (ร้ป็ที่่� 11)
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รููปท่ี่� 11 ลักษณะของถ่ำ�าเพิงผัา (SC4) ลักษณะริอยแตำกของหิน่ และภาพเขียน่สีบน่ผันั่งหิน่ทีริายบริิเวณผัาแต้ำม
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ผัาแตำม้ แหล่งโบริาณคดเีพิงผัา 
ภาพเขียน่สีก่อน่ปริะวัติำศาสตำร์ิ 
อุทียาน่แห่งชาติำผัาแต้ำม จังหวัด
อุบลริาชธานี่

 สู่รุป

ถำ�าหินที่รายท่ี่�พบในภาคติะว่ันอีอีกั เฉ่ยงเหนือีเป็็น
ถำ�าท่ี่�เกิัดีจากักัารกััดีกัร่อีน โดียม่ตัิว่กัารคือีนำ�าเป็็นหลัุ่กั  
ม่โครงสร�างที่่�ไม่ซึ่ับซึ่�อีน ม่คว่ามยาว่ไม่มากั แลุ่ะส่ว่นใหญ่
ไมค่่อียมป่็ระติิมากัรรมถำ�า เหมือีนเชื่น่หินงอีกั หนิย�อียที่่�พบ
ในถำ�าหนิป้็น แต่ิถ�าพจิารณาถึงบที่บาที่แลุ่ะป็ระโยชื่น์ขอีงถำ�า
หินที่รายแลุ่�ว่ จะพบว่่าม่มากัมายหลุ่ายดี�านไม่น�อียไป็กัว่่า
ถำ�าหินป้็น เช่ื่น เป็็นแหลุ่่งโบราณคดี่ท่ี่�สำาคัญหลุ่ายแห่ง ม่
บที่บาที่มากัดี�านอ่ีที่กัธรณ่ว่ิที่ยาแลุ่ะแหลุ่่งนำ�า บางบริเว่ณ
จะที่ำาให�เกิัดีเป็็นป็�าดีิบแลุ่�งในภาคติะว่ันอีอีกัเฉ่ยงเหนือีไดี� 
เนื�อีงจากับริเว่ณดีังกัลุ่่าว่จะม่นำ�าซึ่ับแลุ่ะนำ�าพ่ขอีงระบบถำ�า
หินที่รายมาหลุ่่อีเลุ่่�ยง บางถำ�ามค่ว่ามหลุ่ากัหลุ่ายที่างชื่วี่ภาพ
ขอีงสัติว่์ถำ�าท่ี่�ม่ลัุ่กัษณะท่ี่�แป็ลุ่กั เช่ื่น ในถำ�ามืดีเราจะพบ 
ติะขาบถำ�า (Centipede) แมงม่มแส� (Whip Spider) แลุ่ะ  
หนอีนถำ�าท่ี่�มใ่ยคลุ่�ายใยแมงมม่ แติไ่มม่ก่ัารเรอ่ีงแสงเหมือีน 
ท่ี่�พบในป็ระเที่ศนวิ่ซึ่แีลุ่นดี ์พฒันากัารขอีงถำ�าหินที่รายบางแห่ง 
ไดี�กั่อีให�เกัิดีเป็็นเสาเฉลุ่่ยง เชื่่น บริเว่ณภ้ไม�ซึ่าง จังหว่ัดี 
ม่กัดีาหาร แลุ่ะภ้พระบาที่ จังหวั่ดีอ่ีดีรธาน่ เป็็นติ�น หร่อี 
กัารเกัดิีบ่อีนำ�าท่ี่�เป็็นหินรป้็ที่รงภ้เขาไฟูในอีำาเภอีดีงหลุ่ว่ง แลุ่ะ 
ภไ้ม�ซึ่าง อีำาเภอีดีอีนติาลุ่ จังหวั่ดีม่กัดีาหาร แลุ่ะในบริเว่ณ 
ใกัลุ่�ๆ กัับถำ�านาคาในอีำาเภอีบึงโขงหลุ่ง จังหว่ัดีบึงกัาฬ กั็ 
จะเกั่�ยว่ข�อีงกัับระบบกัารไหลุ่ขอีงนำ�าบาดีาลุ่ในชื่ั�นหินที่ราย 
ระดัีบตืิ�น ส่ว่นภายในถำ�าจะม่ลุ่ักัษณะป็รากัฏิหลุ่ายอีย่างท่ี่� 
เป็็นร่อีงรอียขอีงกัารผู่้กัร่อีน เช่ื่น รอียเว่�าผู้นังถำ�า รอียริ�ว่ 
นำ�าไหลุ่ ก่ัมภลัุ่กัษณก์ัลัุ่บหัว่ หร่อีแม�แต่ิลุ่กััษณะภาพตัิดีขว่าง 

รป้็รก่้ัญแจโบราณฯ ท่ี่�สามารถนำามาใชื่�ศึกัษากัารเป็ลุ่่�ยนแป็ลุ่ง 
สภาพภ้มิอีากัาศ ระบบอี่ที่กัธรณ่ว่ิที่ยาในถำ�าท่ี่�เกิัดีในอีดี่ติ  
แลุ่ะอ่ีกัป็ระเด็ีนหนึ�งท่ี่�สำาคญัในที่างธรณ่ว่ทิี่ยาคอืี กัารยกัติวั่ 
ขอีงแผู่้นดิีนในภาคติะวั่นอีอีกัเฉ่ยงเหนอืี ซึ่่�งเราสามารถพบ 
หลุ่ักัฐานไดี� เชื่่น กัารพบถำ�าใติ�หน�าผู้าริมแม่นำ�าโขง (SC3)  
หลุ่ายชื่ั�นท่ี่�อีย้ส่ง้กัว่า่พื�นดีนิ แลุ่ะในบางแห่งเราจะพบรอียเว่�า 
ผู้นังหินริมแม่นำ�า อีย้ใ่นระดีับที่่�ส้งกัว่่าที่�อีงนำ�าในย่คป็่จจ่บัน  
เชื่่น ที่่�ภ้สิงห์ แลุ่ะนำ�าติกัถำ�าพระ จังหว่ัดีบึงกัาฬ

สำาหรับกัารใชื่�ถำ�าในเชื่ิงศาสนาแลุ่ะคว่ามเชื่่�อีสำาหรับ 
คนไที่ยยังคงม่อีย้่มากั แติ่กัิจกัรรมที่่�เกั่�ยว่ข�อีงบางอีย่างจะ
ส่งผู้ลุ่กัระที่บต่ิอีสภาพขอีงถำ�า เพราะถำ�าหลุ่ายแห่งที่่�ถ้กัใชื่�
เป็็นสำานกััสงฆ์แ์ลุ่ะว่ดัี มกััจะมก่ัารดีดัีแป็ลุ่งสภาพภายในถำ�า 
ให�ผิู้ดีเพ่�ยนไป็จากัธรรมชื่าติิ เชื่น่ กัารขด่ีเพื�อีป็รบัพื�นถำ�าแลุ่ะ
ผู้นังถำ�า ว่ัสดี่ที่่�ใชื่�ในกัารกั่อีสร�าง กัารติดิีติั�งระบบแสงสว่่าง  
รว่มทัี่�งสิ�งท่ี่�ใชื่�ในพธีิกัรรมท่ี่�ไม่เหมาะสม เชื่น่กัารจด่ีธ้ป็เท่ี่ยน
ภายในถำ�า จะม่ผู้ลุ่กัระที่บต่ิอีระบบนิเว่ศในถำ�ามากั หร่อี 
กัิจกัรรมอีื�นๆ ที่่�ไม่เหมาะสมจากันักัที่่อีงเที่่�ยว่ เชื่่น กัารนำา
กั�อีนหินในถำ�ามากั่อีเป็็นเจดี่ย์ หร่อีนำาหินไป็คำ�ายันฐานขอีง 
ผู้นงัถำ�า กัารขดีีเขยีนบนผู้นังถำ�า กัารท่ี่บที่ำาลุ่ายหนิงอีกัหินย�อีย  
ฯลุ่ฯ ซึ่่�งจะที่ำาให�ถำ�าเกัิดีคว่ามเส่ยหายมากั ดัีงนั�นกัารให� 
คว่ามร้�คว่ามเข�าใจท่ี่�ถ้กัติ�อีงกัับท่ี่กัภาคสว่่นท่ี่�เก่ั�ยว่ข�อีงจ่งม ่
คว่ามจำาเป็็น โดียเฉพาะว่ธีิกัารพัฒนาแลุ่ะกัารใชื่�ถำ�าอียา่งยั�งยนื 
จ่งเป็็นแนว่ที่างที่่�คว่รม่กัารส่งเสริมให�มากัข่�น
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



เรื่องจริงช็อกโลกทางธรณีวิทยา  
(GIT: Geological Inconvenient Truth)

นายชััยพร ศิิริพรไพบููลย์

 เกร่ิ่�นนำ�

ภายหลัังที่่�อััลั กอัร์์ (Al Gore) อัดี่ตร์อังปร์ะธานาธิบดี ่
สหร์ัฐอัเมร์ิกา ไดี้นำาเสนอัเร์่�อัง การ์เปลั่�ยนแปลังสภาพ 
ภูมอิัากาศ โดียเฉพาะเร่์�อังโลักร้์อัน ท่ี่�เนน้สาเหตกุาร์เกิดีจาก 
กิจกร์ร์มท่ี่�ไม่เหมาะสมขอังมนุษย์ ผ่่านภาพยนตร์์เร์่�อัง 
An Inconvenient Truth ( AIT) หร์อ่ัท่ี่�มค่นแปลัเปน็ภาษาไที่ย 
ว่่าเร์่�อังจร์ิงช็็อักโลัก ไดี้นำาอัอักฉายไปที่ั�ว่โลัก ที่ำาให้ปัจจุบัน 
เร่์�อังโลักร์้อันมักเป็นหัว่ข้อัข่าว่ที่่�คนส่ว่นใหญ่่ให้คว่ามสนใจ  
จนที่ำาใหบ้างคนร์ูส้กึต่�นกลััว่ แลัะไมแ่นใ่จว่า่จะมอ่ัะไร์เกิดีข้�น 
กับโลักใบน่� โลักร์อ้ันจะที่ำาให้นำ�าแขง็ท่ี่�ขั�ว่โลักลัะลัายจนนำ�าที่ะเลั 
ข้�นสูงจนที่่ว่มเม่อังต่างๆ หร์่อัไม่ จะกร์ะที่บกับสิ�งแว่ดีลั้อัม 
แลัะคว่ามเป็นอัยูข่อังผู่ค้นอัยา่งไร์ เร์าจะร์บัมอ่ักบัเหตกุาร์ณ์์น่� 
ได้ีอัย่างไร์ แลัะเช็่�อักันว่่าสภาว่ะโลักร้์อันนั�นเกิดีจากก๊าซ 
เร์่อันกร์ะจก ซ้�งม่ทัี่�งก๊าซท่ี่�เกิดีข้�นเอังตามธร์ร์มช็าติ แลัะ 
เกิดีจากกิจกร์ร์มขอังมนุษย์ เพร์าะในปัจจุบันเร์าม่การ์ใช็้ 
เช็่�อัเพลังิจากถ่่านหนิ นำ�ามนั แลัะก๊าซธร์ร์มช็าติกันมาก พ่�นท่ี่� 
หลัายแห่งม่การ์ตัดีไม้ที่ำาลัายป่าอัย่างร์ุนแร์ง ร์ว่มไปถ่ึง 
การ์ที่ำาการ์เกษตร์แลัะการ์ปศุสัตว่์ ที่่�ม่การ์ปลั่อัยก๊าซม่เที่น  
แลัะไนตรั์สอัอักไซด์ีอัอักมาสู่บร์ร์ยากาศ แต่เม่�อัได้ีศึกษา
ปร์ะว่ติัขอังโลักผ่่านหลัักฐานที่างธร์ณ์วิ่่ที่ยาจะพบว่า่ในอัดีต่

ท่ี่�ผ่่านมาหลัายล้ัานปี โลักขอังเร์าก็เคยม่สภาพภูมิอัากาศ 
ทัี่�งช็ว่่งร้์อันแลัะเยน็สลัับกนัไปมาหลัายคร์ั�งก่อันท่ี่�จะมม่นุษย์ 
เกิดีข้�นมา ผู้่เขียนจ้งขอันำาเสนอัสภาว่ะโลักร์้อันท่ี่�ม่สาเหตุ 
มาจากธร์ร์มช็าติโดียเฉพาะการ์เปลั่�ยนแปลังที่างธร์ณ่์ว่ทิี่ยา  
จง้ใช็ช้็่�อับที่คว่ามน่�ว่่า เร์่�อังจร์งิช็อ็ักโลักที่างธร์ณ่์ว่ทิี่ยา แลัะ 
ใช้็ช่็�อัภาษาอัังกฤษว่่า Geological Inconvenient Truth 
(GIT) ซ้�งปจัจบุนัมก่าร์ศกึษาว่จัิยที่างว่ทิี่ยาศาสตร์ท่์ี่�ลัะเอ่ัยดี 
เพิ�มมากข้�น เช็่น การ์ศึกษาฟอังอัากาศท่ี่�ถู่กกักเก็บไว่้ใน 
นำ�าแขง็บร์เิว่ณ์ขั�ว่โลัก เปน็การ์ศกึษาเพ่�อัแสดีงให้เหน็ว่า่โลัก 
ขอังเร์าเคยมส่ภาว่ะที่่�เป็นยคุโลักร์อ้ันแลัะยคุนำ�าแขง็สลัับกนั 
ไปมาทีุ่กๆ ว่งร์อับปร์ะมาณ์ 1 แสนปี นอักจากนั�นยังม่ว่ิธี 
อ่ั�นๆ ท่ี่�สามาร์ถ่ใช้็ศึกษาสภาพบร์ร์ยากาศในสมยัโบร์าณ์ได้ี  
เช็น่ ว่งปขีอังต้นไม้ ตะกอันในที่ะเลัสาบ หินงอักแลัะตะกอัน 
ในถ่ำ�าหินปนู ร์ว่มทัี่�งลัักษณ์ะธร์ณ่์สณั์ฐานบางอัยา่ง ท่ี่�เกดิีข้�น 
ในเท่ี่อักเขาหินปูน เช็่น ร์อัยเว้่าที่ะเลัฯ ซ้�งผู้่เขียนคิดีว่่า  
จะเป็นการ์ใช็้ปร์ะโยช็น์จากถ่ำ�าในเชิ็งวิ่ที่ยาศาสตร์์แลัะ 
สิ�งแว่ดีล้ัอัมได้ีด่ี นอักเหน่อัไปจากการ์ใช็้ถ่ำ�าเพ่�อัเป็นการ์ 
ท่ี่อังเที่่�ยว่เพ่ยงอัย่างเดี่ยว่
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กอ่ันอั่�นต้อังขอัเรี์ยนทุี่กท่ี่านท่ี่�ได้ีอ่ัานบที่คว่ามน่�ว่า่ ผู้่เขียน 
มิได้ีม่เจตนาท่ี่�จะต่อัต้านหร์่อัขัดีแย้งในเร์่�อังการ์ส่งเสร์ิม 
ให้ผู้่คนตร์ะหนักแลัะช็่ว่ยกันลัดีกิจกร์ร์มท่ี่�จะเป็นสาเหตุ 
ให้โลักร์้อัน แต่ในที่างกลัับกันยังเห็นด้ีว่ยอัย่างยิ�งกับ 
นกัวิ่ช็าการ์แลัะนักอันุร์กัษธ์ร์ร์มช็าตใินที่กุร์ะดัีบ เพร์าะที่า่น 
เหลัา่นั�นมหั่ว่ใจอัันด่ีงามในการ์อันุรั์กษโ์ลักแลัะสิ�งแว่ดีล้ัอัม 
ขอังเร์า โดียเฉพาะกิจกร์ร์มที่่�จะก่อัให้เกิดีก๊าซเร์่อันกร์ะจก  
แลัะมลัพิษต่างๆ ท่ี่�ปลัดีปล่ัอัยอัอักมาสู่ร์ะบบนิเว่ศจาก 
กิจกร์ร์ม ขอังมนุษย ์ดีว้่ยเหตุที่่�ผู้่เขียนมวิ่่ช็าช็พีดีา้นธร์ณ่์ว่ทิี่ยา  
จง้มค่ว่ามสนใจในการ์ศกึษาเร์่�อังร์าว่ตา่งๆ ท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ังดีา้น 
ธร์ณ่์ว่ิที่ยา ร์ว่มทัี่�งเร์่�อังถ่ำ�าว่ิที่ยา นำ�าบาดีาลั ธร์ณ่์ว่ิที่ยา 
สิ�งแว่ดีลั้อัม แลัะสาขาอั่�นๆ ที่่�ม่คว่ามสัมพันธ์กัน

สำาหร์บัหลัักฐานที่างว่ทิี่ยาศาสตร์ท่์ี่�สามาร์ถ่ใช้็บ่งบอัก 
ถ่ึงสภาพภูมิอัากาศในอัดี่ตนั�น มห่ลัายอัย่าง เช็่น ลัักษณ์ะ 
ขอังช็ั�นตะกอันในที่ะเลัสาบ ตะกอันในที่ะเลั ว่งปีขอัง 
ต้นไม้ ตะกอันในถ่ำ�า แลัะพ่�นท่ี่�คาสต์ (เที่่อักเขาหินปูน)  
โดียเฉพาะจากการ์ศึกษาไอัโซโที่ปขอังฟอังอัากาศท่ี่�ถู่ก 
กักเก็บไว้่ในนำ�าแข็งบริ์เว่ณ์ขั�ว่โลักตั�งแต่สมัยดึีกดีำาบร์ร์พ์ 
ที่่�แสดีงให้เห็นว่่าในช็่ว่งเว่ลัาอัย่างน้อัย 4 แสนปีที่่�ผ่่านมา  
บร์ร์ยากาศขอังโลักเร์าเคยเกิดีช็่ว่งเว่ลัาท่ี่�เป็นยุคโลักร้์อัน  
(Inter-glacial Age) แลัะยุคนำ�าแข็ง (Glacial Age) สลัับกัน 
หลัายคร์ั�ง โดียมว่่งร์อับท่ี่�คอ่ันข้างแนน่อันคอ่ัมค่าบเว่ลัาขอัง 
การ์เกิดีโดียเฉล่ั�ยปร์ะมาณ์ 100,000 ปี ซ้�งปร์ากฏการ์ณ์์ 
ดัีงกลั่าว่ได้ีเกิดีข้�นมานานแลั้ว่ ก่อันการ์ปร์ากฏตัว่ขอัง 
โฮโมเซเปียนส์ (Homo sapiens) ซ้�งเป็นสายพันธุ์ต้นแบบ 
ขอังมนุษย์ยุคปัจจุบันที่่�พบไดี้ในทุี่กพ่�นที่่�ขอังโลัก

สำาหรั์บผู้่เขียนท่ี่�ไดี้ม่ปร์ะสบการ์ณ์์ในการ์สำาร์ว่จแลัะ 
ศกึษาเร่์�อังถ่ำ�ามานานพอัสมคว่ร์ พบว่า่ในถ่ำ�าหินปูนแลัะพ่�นที่่� 
เที่่อักเขาหินปูน (Karst Topography) นั�น ม่หลัักฐานที่่�ใช้็ 
บง่บอักถึ่งสภาพภมิูอัากาศในอัดีต่ได้ีว่า่ช็ว่่งใดีเป็นช่็ว่งเว่ลัา 
ที่่�โลักร์้อันหร์อ่ัโลักเย็น เช็่น ตะกอันคาร์์บอัเนตหร์อ่ัตะกอัน 
ที่่�ม่สาร์หินปูน แลัะตะกอันจำาพว่กดีินเหน่ยว่ ที่ร์าย กร์ว่ดี  
แลัะเศษหินท่ี่�พบในถ่ำ�า แลัะลัักษณ์ะปร์ากฏอ่ั�นๆ ในถ่ำ�า ท่ี่� 
สามาร์ถ่ใช็้เป็นหลัักฐานหร์่อัร่์อังร์อัยขอังการ์เปลั่�ยนแปลัง 
สภาพภมูอิัากาศท่ี่�เกดิีข้�นในสมยัดีกึดีำาบร์ร์พ ์แลัะยงัคงเกดิีข้�น 

อัยา่งต่อัเน่�อังมาถ่งึยคุปัจจบุนัได้ี อัก่ทัี่�งยงัสามาร์ถ่เช็่�อัมโยง 
ไปยังหลัักฐานอ่ั�นๆ ท่ี่�ใช้็บอักเร่์�อังร์าว่เดี่ยว่กันไดี้อัย่าง
สอัดีคล้ัอัง ไม่ว่า่จะเปน็ลักัษณ์ะธร์ณ่์สณั์ฐานตามพ่�นท่ี่�ช็ายฝั่ั�ง
ที่ะเลั เช่็น เว่้าที่ะเลั (Sea Notch) ที่่�พบตามภูเขาหินปูนใน
ที่ะเลั แลัะเนินที่ร์ายช็ายหาดีโบร์าณ์ เปน็ตน้ อัา่นเพิ�มเตมิได้ี 
ในบที่คว่ามเร์่�อัง “โลักเย็น โลักร์้อัน ซ่อันอัยู่ในถ่ำ�า”

	 สภ�วะโลกร้ิ่อนท่�เก่ดจ�กธริ่ริ่มช�ต่ิ

สภาว่ะโลักร์้อันท่ี่�เกิดีจากกลัไกที่างธร์ร์มช็าตินั�นม่อัยู ่
2 ส่ว่นหลััก ค่อั กลัไกภายในโลัก แลัะกลัไกจากนอักโลัก 
ซ้�งจะหมายถึ่งดีว่งอัาที่ิตย์ที่่�เป็นแหลั่งพลัังงานขนาดีใหญ่่ 
แลัะเป็นศูนย์กลัางขอังร์ะบบสุร์ิยะ ม่ร์ายลัะเอั่ยดีดีังน่�

	 กลไกภ�ยในโลก

การ์เปลั่�ยนแปลังที่างธร์ณ่์ว่ิที่ยาท่ี่�เกิดีข้�นบนแผ่่นดิีน 
ท่ี่�พ่ช็แลัะสัตว์่นานาช็นิดีร์ว่มทัี่�งมนุษย์อัาศัยอัยู่นั�น จะเป็น 
ส่ว่นที่่�เร์ียกว่่าเปลั่อักโลัก มค่ว่ามหนาหลัายกิโลัเมตร์ก็จริ์ง 
แต่ถ่า้เท่ี่ยบกับสว่่นอั่�นขอังโลักทัี่�งหมดี เปล่ัอักโลักน่�จะเป็น 
เสม่อันขอังแข็งแผ่่นบางๆ หลัายแผ่่น ว่างอัยู่บนหินหน่ดี 
เหลัว่ร์้อันภายในโลักท่ี่�เรี์ยกว่่าแมกมา (Magma) ซ้�งม่ 
คว่ามร์้อันสูงอัย่างยิ�งยว่ดีแลัะเคลั่�อันตัว่ไดี้ภายในโลัก จน
ที่ำาให้แผ่่นเปลั่อักโลักต่างๆ เคล่ั�อันที่่�ตลัอัดีเว่ลัา (ร์ูปที่่� 1)  
ซ้�งบางคร์ั�งแมกมาน่�จะไหลัหร์่อัปะทีุ่ข้�นมาบนผ่ิว่โลักใน 
รู์ปแบบต่างๆ ที่ั�งบนแผ่่นดีินแลัะใต้ที่ะเลั จนบางคร์ั�งที่ำาให้ 
เกิดีพิบัติภัยท่ี่�สำาคัญ่ๆ เช็่น แผ่่นดีินไหว่ ภูเขาไฟร์ะเบิดี 
คล่ั�นยักษ์สึนามิ ร์ว่มทัี่�งการ์เกิดีนำ�าพุร์้อันในหลัายๆ พ่�นที่่�  
ซ้�งเป็นหลัักฐานเชิ็งปร์ะจักษ์ไดี้อัย่างดี่ว่่า ภายในโลักขอัง 
เร์าน่�ม่แหล่ังคว่ามร์้อันซ่อันตัว่อัยู่ แลัะเป็นสาเหตุหนึ�งที่่� 
จะที่ำาให้มก่าร์ปลัดีปลัอ่ัยคว่ามร์อ้ันแลัะกา๊ซบางช็นิดีข้�นไปสู ่
บร์ร์ยากาศ เช่็น คาร์์บอันไดีอัอักไซดี์ ซัลัเฟอัร์์ไดีอัอักไซดี์  
มเ่ที่น แลัะไอันำ�า เปน็ต้น เปน็สาเหตใุห้สภาว่ะอัากาศบนโลัก 
เกิดีการ์เปล่ั�ยนแปลังไดี้ นอักจากน่�ยังพบพ่�นที่่�ปลัดีปลั่อัย 
คว่ามร์้อันจากภายในโลักหลัายพ่�นท่ี่�กร์ะจายตัว่อัยู่ทัี่�ว่โลัก  
เช่็น บร์ิเว่ณ์ใต้พ่�นที่ะเลัแลัะมหาสมุที่ร์ ซ้�งเป็นส่ว่นท่ี่�ม ่
เปล่ัอักโลักบาง จ้งที่ำาให้เกิดีจุดีร์้อัน (Hot Spots) หร์่อั
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บร์เิว่ณ์ที่่�คว่ามร์อ้ันจากใตโ้ลักเคล่ั�อันตัว่ข้�นมาท่ี่�ผ่วิ่โลักไดีง้า่ย แลัะจะเป็นสาเหตหุนึ�งที่่�ที่ำาใหน้ำ�าที่ะเลัในบร์เิว่ณ์นั�นมอ่ัณุ์หภูมิ 
สูงข้�นด้ีว่ย (ร์ปูท่ี่� 2) ร์ว่มทัี่�งบร์เิว่ณ์ท่ี่�มว่ลัหนิอััคน่แที่ร์กซอันซ้�งเกิดีจากการ์เยน็ตัว่ลังขอังแมกมาอัย่างช้็าๆ ภายใตเ้ปล่ัอักโลัก  
ยังคงมค่ว่ามร์อ้ันสงูกว่า่บริ์เว่ณ์ข้างเค่ยง ซ้�งบริ์เว่ณ์ดีงักลัา่ว่น่�มช่่็�อัเรี์ยกว่า่ มณ์ฑลัหนิอััคน ่(Igneous Province) พบกร์ะจาย
อัยู่หลัายแห่งที่ั�ว่โลักเช็่นกัน

รููปท่ี่� 1 แผนท่ี่�แสดงรายละเอ่ียดแผ่นเปลือีกโลกต่่าง ๆ และทิี่ศที่างการเคลื�อีนตั่ว (Credit: Eric Gaba – Wikimedia 
Commons user: Sting) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_boundaries_detailed-en.
svg?uselang=th)

รููปท่ี่� 2 แผนท่ี่�แสดงจุุดร้อีน (Hot Spots) ท่ี่�กระจุายอีย่่ทัี่�วโลก (ท่ี่�มา: https://simple.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(geology))

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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	 กลไกจ�กนอกโลก

สำาหร์บัพลัังงานคว่ามร์อ้ันท่ี่�โลักไดีร้์บัจากภายนอัก จะมาจากแหล่ังพลังังานหลััก คอ่ัดีว่งอัาทิี่ตย ์ซ้�งจะมอ่ัยูใ่น 3 แหลัง่ 
ค่อั

1)  วััฏจัักรมิิลัังโควิัช (Milankovitch  
Cycles) ดีาว่โลักค่อัหนึ�งในบร์ร์ดีาดีาว่เคร์าะห์ 
ท่ี่�เป็นบร์ิว่าร์ขอังดีว่งอัาที่ิตย์ อัยู่ห่างจาก 
ดีว่งอัาที่ิตย์เป็นอัันดัีบที่่� 3 ถ่ัดีจาก ดีาว่พุธ  
แลัะดีาว่ศกุร์ต์ามลัำาดีบั ดีงันั�นจงัหว่ะการ์โคจร์ 
ขอังโลักร์อับดีว่งอัาที่ติย ์ซ้�งบางคร์ั�งอัยูไ่กลั 
จากดีว่งอัาทิี่ตย์ก็จะที่ำาใหโ้ลักได้ีรั์บพลัังงาน 
คว่ามร์้อันจากดีว่งอัาทิี่ตย์น้อัยลัง หร์่อัถ้่า 
โลักอัยู่ใกลั้ดีว่งอัาที่ิตย์ก็จะไดี้ร์ับพลัังงาน 
มากข้�น นอักจากนั�นยังม่การ์เอั่ยงตัว่แลัะ 
การ์แกว่ง่ตวั่ขอังแกนโลัก ซ้�งปร์ากฏการ์ณ์์น่� 
ม่ช็่�อัเร์ียกว่่า “วังจัรมิิลัังโควัิช หรือวััฏจัักร 
มิลิังัโควิัช (Milankovitch Cycles)” (ร์ปูท่ี่� 3)  
ซ้�งเป็นที่ฤษฎีท่่ี่�นกัว่ทิี่ยาศาสตร์ช์็าว่เซอัร์เ์บ่ย 
ช่็�อั มิลูัตนิ มลัิังโคว่ชิ็ (Milutin Milankovitch)  
เป็นผู่้ค้นพบ แลัะใช็้อัธิบายการ์เพิ�มข้�นแลัะ 
ลัดีลังขอังผ่่นนำ�าแข็งท่ี่�ขั�ว่โลัก วั่ฏจักร์มิลัังโควิ่ช็น่� 
ปร์ะกอับดี้ว่ยกลัไก 3 อัย่าง ค่อั (1) ร์ูปร่์าง 
ขอังการ์โคจร์ร์อับดีว่งอัาที่ติย ์(Eccentricity)  
(2) การ์เอ่ัยงตัว่ขอังแกนโลัก (Obliquity) แลัะ 
(3) ที่ิศที่างการ์หมุนแกว่่งตัว่ขอังแกนโลัก  
(Precession) ในปัจจุบันม่นักว่ิที่ยาศาสตร์์ 
หลัายที่่านให้คว่ามยอัมร์ับในที่ฤษฎี่น่�ว่่า 
ม่บที่บาที่สำาคัญ่ต่อัการ์เปลั่�ยนแปลังขอัง 
สภาพภูมิอัากาศบนโลัก

รููปท่ี่� 3 วัฏจัุกรมลัิงโควชิ (Milankovitch Cycles) ท่ี่�ม่ผลต่่อีการเปล่�ยนแปลงสภาพอีากาศขอีงโลก (ท่ี่�มา: http://en.wikipedia.
org/wiki/Milankovitch_cycles)
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สำาหร์ับหลัักฐานสำาคัญ่ที่่�สนับสนุนที่ฤษฎ่ีดีังกลั่าว่ ค่อั  
การ์ท่ี่�นักว่ิที่ยาศาสตร์์ไดี้ที่ำาการ์เจาะแที่่งนำ�าแข็งในบร์ิเว่ณ์ 
แผ่่นนำ�าแข็งแอันตาร์์กติกท่ี่�สถ่าน่วิ่จัยว่อัสตอัค ในที่ว่ีป 
แอันตาร์ก์ติกาบร์เิว่ณ์ขั�ว่โลักใต ้ซ้�งเม่�อัไดีท้ี่ำาการ์ว่เิคร์าะหห์า 
อัายขุอังนำ�าแขง็น่� ปร์ากฏว่า่มอ่ัายรุ์าว่ 400,000 ปีท่ี่�ผ่่านมา  
ปร์ะกอับกับม่การ์ว่ิเคร์าะห์ก๊าซคาร์์บอันไดีอัอักไซด์ี (CO

2
) 

เปร์ียบเท่ี่ยบกับอัุณ์หภูมิแลัะปร์ิมาณ์ฝัุ่่นที่่�ปนอัยู่ในนำ�าแข็ง
ตั�งแต่ในอัด่ีตแลัะต่อัเน่�อังมาจนถึ่งปัจจุบัน พบว่่าม่คว่าม

สมัพันธ์ท่ี่�สอัดีคล้ัอังกันอัยา่งใกลัชิ้็ดี โดียเฉพาะคา่อุัณ์หภูมิ
กับปร์มิาณ์กา๊ซคาร์บ์อันไดีอัอักไซด์ีแลัะพบว่า่ปร์ะมาณ์ทุี่กๆ  
100,000 ป ีจะเปน็ช็ว่่งท่ี่�มอุ่ัณ์หภมูสูิง สลัับกับช็ว่่งท่ี่�มอุ่ัณ์หภูมิ
ตำ�า ส่ว่นปร์ิมาณ์ฝัุ่่นจะม่ค่าที่่�ผ่กผ่ันกลัับกัน กลั่าว่ค่อั เม่�อั 
อัุณ์หภูมิตำ�า (หนาว่กว่่า) จะม่ปร์ิมาณ์ฝัุ่น่มาก แต่ถ่้าช็่ว่งใดี
ม่อัุณ์หภูมิสูงปร์ิมาณ์ฝัุ่่นจะม่น้อัย นอักจากนั�นแลั้ว่ยังม่ค่า
แปร์เปลั่�ยนในร์ะดีับที่่�น้อัยกว่่าแที่ร์กอัยู่ในช็่ว่ง 100,000 
ปี (ร์ูปที่่� 4)

2)  ปฏิกิริยาภายในดวังอาทิิตย์  (Solar  Activity) 
การ์เปล่ั�ยนแปลังท่ี่�เกิดีจากปฏกิริ์ยิาต่างๆ ภายในดีว่งอัาทิี่ตย์  
เช็น่ การ์เกดิีจุดีดีำาบนดีว่งอัาทิี่ตย์ (Sunspots) แลัะการ์เกดิี 
เปลัว่สุริ์ยะ (Solar Flares) จะม่ผ่ลัต่อัการ์เปลั่�ยนแปลัง 
สนามแม่เหล็ักขอังโลัก แลัะปร์มิาณ์คว่ามร้์อันที่่�แผ่่มายงัโลัก 
ที่ำาใหเ้กิดีการ์เปลั่�ยนแปลังสภาพอัากาศบนโลักไดี ้ซ้�งในทุี่กๆ  
ว่งร์อับปร์ะมาณ์ 11 ปี จะเกิดีปร์ากฏการ์ณ์์ที่่�ดีว่งอัาที่ิตย์ม่ 
จุดีดัีบแลัะเปลัว่สุร์ยิะลัดีลังมาก เรี์ยกว่า่ โซลัาร์ ์มนิิมัม (Solar  
Minimum) ที่ำาใหพ้ลังังานคว่ามร้์อันที่่�สง่มายงัโลักในช่็ว่งนั�น 
น้อัยลัง แต่จะม่บางคร์ั�งที่่�ดีว่งอัาที่ิตย์เกิดีจำานว่นจุดีดัีบ 
น้อัยลังมากผ่ิดีปกติกว่่าว่งร์อับ 11 ปี ที่ำาให้ม่พลัังงานท่ี่� 
ปลัดีปล่ัอัยอัอักมาน้อัยลังมากจะเร์ียกช็่ว่งเว่ลัานั�นว่่าเป็น 

“แกร์นดี์ โซลัาร์์ มินิมัม (Grand Solar Minimum)” ซ้�ง
คร์ั�งสุดีที่้ายที่่�สิ�งน่�เกิดีข้�นค่อัในช็่ว่งปร์ะมาณ์ปี ค.ศ. 1650 - 
1715 โดียม่ปร์ากฏการ์ณ์์ท่ี่�เป็น “ยุคนำ�าแข็งย่อัย (Little 
Ice Age)” ในซีกโลักเหน่อั แลัะช่็ว่งเว่ลัานั�นม่การ์ร์ะเบิดี 
ขอังภูเขาไฟมาก ที่ำาให้ม่เถ่้าภูเขาไฟกร์ะจายไปทัี่�ว่โลัก  
ส่งผ่ลัให้อัุณ์หภูมิขอังบร์ร์ยากาศลัดีลัง

<<

ปฏิกิริยาภายในดวงอีาทิี่ต่ย์

รููปท่ี่� 4 กราฟแสดงค่า CO2 (เข่ยว) อุีณหภ่มิ (นำ�าเงิน) และฝุุ่�น (แดง) ในช่วง 400,000 ปีท่ี่�ผ่านมาท่ี่�ได้จุากการวิเคราะห์ 
แท่ี่งนำ�าแข็งวอีสต่อีคบริเวณขั�วโลกใต้่ (ท่ี่�มา: http://serc.carleton.edu/eslabs/cryosphere/7b.html)
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3)  การชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ ่นักดีาร์าศาสตร์์
ไดีค้าดีการ์ณ์์ไว่ว้่า่ในขณ์ะท่ี่�โลักโคจร์ร์อับดีว่งอัาที่ติย์อัยูนั่�น  
ถ้่าว่งโคจร์ขอังโลักแลัะวิ่ถ่่โคจร์ขอังอุักกาบาตแลัะ 
ดีาว่เคร์าะห์น้อัยตัดีกัน จะม่โอักาสท่ี่�อุักกาบาตหร่์อัดีาว่เคร์าะห์น้อัย 
จะพุ่งมาช็นโลัก แลัะผ่ลัการ์สำาร์ว่จที่างธร์ณ์ว่่ทิี่ยาในร์อับ 100 ปี 
ท่ี่�ผ่่านมา แสดีงให้เห็นว่่า โลักม่หลุัมอุักกาบาตปร์ะมาณ์  
120 หลัุม แลัะข้อัมูลัจากเว็่บไซต์ขอังว่ิกิพ่เด่ีย กล่ัาว่ว่่า 
ในอัดี่ตจะม่ว่ัตถุ่จากอัว่กาศพุ่งมาช็นโลักเป็นร์ะยะๆ ซ้�งถ่้า 
วั่ตถ่มุข่นาดีเสน้ผ่่านศูนยก์ลัางไม่เกนิ 1 เมตร์ จะเร์ยีกว่ตัถุ่นั�น 
ว่่า อุักกาบาต (Meteorite) แต่การ์พุ่งช็นโลักน่�จะไม่ส่ง 
ผ่ลักร์ะที่บต่อัการ์เปล่ั�ยนแปลังขอังสภาพบร์ร์ยากาศขอังโลัก  
ยกเว่้นว่ัตถุ่ที่่�พุ่งมาช็นโลักม่ขนาดีที่่�ใหญ่่มาก ซ้�งนานๆ จะ 
เกดิีข้�น เช็น่ ถ้่าวั่ตถุ่มข่นาดีเส้นผ่า่นศนูยก์ลัาง 1 กิโลัเมตร์  
จะม่โอักาสเกิดีข้�นในช็ว่่งเว่ลัาทุี่กๆ 500,000 ป ีหร์อ่ัถ้่าม่
ขนาดีเส้น ผ่่านศูนยก์ลัาง 5 กโิลัเมตร์ จะมโ่อักาสพุ่งช็นโลัก 
ในทีุ่กๆ 20 ล้ัานปี แต่เหตุการ์ณ์์โด่ีงดีังที่่�สุดีที่่�เกิดีในยุค 
คร์เีที่เช็ยีส ค่อัปร์ะมาณ์ 65 ลัา้นปีก่อัน ในคร์ั�งนั�นมอุ่ักกาบาต 
ขนาดีเส้นผ่่านศูนย์กลัาง 10 กิโลัเมตร์ พุ่งมาช็นโลักท่ี่� 

แหลัมยูคาที่าน (Yucatan) ในเม็กซิโก จนที่ำาให้เกิดีหลัุม 
ขนาดียกัษลึ์ัก 20 กโิลัเมตร์ แลัะกว่า้ง 100 กิโลัเมตร์ จาก 
แร์งกร์ะแที่กอัยา่งร์นุแร์งที่ำาใหเ้กดิีแผ่่นดีนิไหว่ ภูเขาไฟร์ะเบดิี  
ไฟป่าลัุกไหม้ แลัะโลักถู่กฝุ่ั่นภูเขาไฟปกคลัุมที่้อังฟ้านาน 
หลัายเดี่อัน จนพ่ช็ต้อังตายลังเพร์าะไม่สามาร์ถ่สังเคร์าะห์ 
แสงไดี้ แลัะที่ำาให้ไดีโนเสาร์์ (บางช็นิดี) ที่่�กินพ่ช็เป็นอัาหาร์ 
ต้อังลั้มตายตามแลัะสูญ่พันธุ์ไปในที่่�สุดี

<<

โลกม่หลุมอุีกกาบาต่ประมาณ 120 หลุม

<<

การส่ญพันธุ์์ุขอีงไดโนเสาร์ (บางชนิด)

	 หลักฐ�นเรืิ่�องโลกร้ิ่อนและโลกเย็น
ในปริ่ะเทศไทย

สำาหร์ับหลัักฐานเก่�ยว่กับสภาว่ะโลักร้์อัน แลัะโลักเย็น
ในอัดี่ตที่่�พบในปร์ะเที่ศไที่ยนั�นมห่ลัายอัย่าง เช็่น

 > หลักฐ�นเรืิ่�องโลกร้ิ่อนในปริ่ะเทศไทย

เม่�อัโลักอัยูใ่นสภาว่ะที่่�เรี์ยกว่า่ ยคุโลักร้์อันนั�น นำ�าแขง็ 
จากขั�ว่โลักแลัะบร์ิเว่ณ์เที่่อักเขาสูงหลัายแห่งจะลัะลัาย 
กลัายเปน็นำ�า แล้ัว่ไหลัเตมิลังไปในที่ะเลั ที่ำาใหร้์ะดีบันำ�าที่ะเลั 
ทัี่�ว่โลักสงูข้�น ดัีงนั�น การ์ศกึษาหลัักฐานขอัง “ร์ะดัีบนำ�าที่ะเลั 
ในอัด่ีต” สามาร์ถ่อัธิบายปร์ากฏการ์ณ์์โลักร์้อันท่ี่�เกิดีข้�น 
ในอัดี่ตไดี้ ซ้�งในปร์ะเที่ศไที่ยม่การ์พบหลัักฐานที่่�สนับสนุน 
แนว่คิดีน่�หลัายแห่ง เช็่น

1)  หลัักฐานจัากซากสััตว์ัทิะเลั เช่็น บริ์เว่ณ์วั่ดีเจด่ีย์หอัย 
ตำาบลับ่อัเงิน อัำาเภอัลัาดีหลัุมแก้ว่ จังหวั่ดีปทุี่มธาน่ แม้ว่่า 

ปัจจุบันจะม่ท่ี่�ตั�งอัยู่ห่างจากช็ายฝั่ั�งที่ะเลัด้ีานอั่าว่ไที่ยมาก  
แต่จากการ์ขุดีพบหอัยนางร์มยุคโบร์าณ์จำานว่นมาก แสดีง 
ให้เห็นว่่าบร์ิเว่ณ์น่�ในอัดี่ตเคยเป็นช็ายฝั่ั�งที่ะเลัมาก่อัน  
(ร์ูปท่ี่� 5) นอักจากนั�นในภายหลัังไดี้ม่การ์พบช็ั�นหอัย 
ปร์ะเภที่เดี่ยว่กันที่่�อัำาเภอับางเลัน จังหวั่ดีนคร์ปฐม แลัะที่่� 
เปน็ข่าว่ตามส่�อัต่างๆ ในป ีพ.ศ. 2563 คอ่ั การ์พบกร์ะดีกู 
ว่าฬอัำาแพง ในอัำาเภอับ้านแพ้ว่ จังหว่ัดีสมุที่ร์สาคร์ ซ้�งอัยู่ 
ห่างจากช็ายฝัั่�งที่ะเลัในปัจจุบันเช่็นกัน กร์มที่ร์ัพยากร์ธร์ณ์่
ไดีส้ง่ตวั่อัยา่งกร์ะดูีกไปวิ่เคร์าะหห์าอัายดุ้ีว่ยว่ธิคีาร์์บอัน 14  
แบบ AMS ที่ำาให้ที่ร์าบว่่าว่าฬอัำาแพงม่อัายุร์าว่ 3,380 ปี  
(รู์ปท่ี่� 6) ซ้�งใช้็บ่งช็ี�ได้ีว่่าพ่�นท่ี่�บริ์เว่ณ์ตำาบลัอัำาแพงในช่็ว่ง 
เว่ลัานั�นเคยเป็นที่ะเลัมาก่อัน แลัะยังสามาร์ถ่อัธิบายถึ่ง  
สภาพนิเว่ศว่ิที่ยาโบร์าณ์ที่่�ม่คว่ามหลัากหลัายขอังสิ�งม่ช็ีว่ิต  
แลัะใช็ศึ้กษาลัำาดัีบช็ั�นตะกอันที่ะเลัโบร์าณ์ขอังท่ี่�ร์าบภาคกลัาง 
ได้ีเป็นอัย่างดี่ เพร์าะในพ่�นท่ี่�เดี่ยว่กันน่�ม่การ์พบกร์ะดีูก 
แลัะซากขอังฉลัาม กร์ะเบน หอัยกาบคู่ หอัยกาบเด่ี�ยว่
จำานว่นมาก
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รููปท่ี่ � 5 ซากหอียนางรมยักษ์์ ท่ี่�วัดเจุด่ย์หอีย อีำาเภอีลาดหลุมแก้ว จัุงหวัดปทุี่มธ์ุาน่

รููปท่ี่� 6 โครงกร ะด่กวาฬอีำาแพง ท่ี่�ขุดพบในพื�นท่ี่�อีำาเภอีบ้านแพ้ว จัุงหวัดสมุที่รสาคร (ท่ี่�มา: https://mgronline.com/
onlinesection/detail/9640000009166)
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2)  จัากข้อมูิลัแผนทิ่�การศึึกษาคุณภาพนำ�าบาดาลั 
ในพ่�นท่ี่�ลุ่ัมเจ้าพร์ะยาตอันลัา่งขอังกร์มที่ร์พัยากร์นำ�าบาดีาลั  
จะพบว่า่ช็ั�นนำ�าบาดีาลัช็ั�นบนๆ เปน็ช็ั�นนำ�าบาดีาลัในร์ะดีบัต่�น 
ส่ว่นใหญ่เ่ปน็นำ�ากร่์อัยหร์่อันำ�าเคม็ ซ้�งเปน็นำ�าเค็มที่่�ยงัคงถ่กู 
กักเก็บไว่ตั้�งแต่ในอัด่ีตในยคุที่่�ร์ะดีบันำ�าที่ะเลัท่ี่ว่มสงูแลัะแผ่่ลึัก 
เข้าไปในแผ่่นดีินมากกว่่ายุคปัจจุบัน (ร์ูปที่่� 7)

3)  จัากเว้ัาทิะเลั  (Sea  Notch) ท่ี่�พบในที่ะเลัไที่ย  
ทัี่�งในฝั่ั�งอ่ัาว่ไที่ยแลัะฝั่ั�งที่ะเลัอัันดีามัน เร์ามักจะเห็นเกาะ  
หร์่อัภูเขาหินปูน ที่่�โผ่ลั่ข้�นมาเหน่อัร์ะดัีบนำ�าที่ะเลัหลัายแห่ง  
ร์ว่มทัี่�งสถ่านท่ี่�ท่ี่อังเท่ี่�ยว่ร์ะดัีบโลักอัยา่งที่ศัน่ยภาพท่ี่�สว่ยงาม 

ขอังหมู่เกาะหินปูนในอั่าว่ฮาลัอังขอังปร์ะเที่ศเว่ียดีนาม  
ถ้่าสงัเกตใหด่้ีจะเห็นว่า่ด้ีานล่ัางขอังเขาหนิปูนเหลัา่นั�น จะม่
ร์อัยเว่้าลัึกเข้าไป ซ้�งเป็นร์อัยเว่้าที่่�เกิดีจากการ์กัดีเซาะขอัง
คล่ั�นที่ะเลั แลัะร์ะดัีบบนขอังร์อัยเว้่าน่�จะอัยู่สูงกว่่าร์ะดีับ 
นำ�าที่ะเลัปัจจบุนัปร์ะมาณ์ 4 - 5 เมตร์ ซ้�งเปน็ร์อ่ังร์อัยท่ี่�เหล่ัอัอัยู ่
ขอังร์ะดีับนำ�าที่ะเลัในอัดี่ต ปร์ะมาณ์ 6,000 - 5,000 ปี 
ที่่�แลั้ว่ (สิน สินสกุลัแลัะคณ์ะ, 2545) นอักจากนั�น ผู่้เขียน 
ยังพบร์อัยเว่้าที่ะเลัอัยู่บนบกในยุคปัจจุบัน เช็่น ในอัุที่ยาน 
แห่งช็าติเขาสามร้์อัยยอัดี จังหว่ัดีปร์ะจว่บค่ร์ีขันธ์ บร์ิเว่ณ์ 
ที่ะเลัในจังหวั่ดีสุร์าษฎีร์์ธาน่ เกาะตะบัน (รู์ปท่ี่� 8) แลัะ  
เขาที่ะนานในจังหว่ัดีสตูลั เป็นต้น

รููปท่ี่� 7 แผนท่ี่ �แสดงคุณภาพนำ�าบาดาลบริเวณลุ่มเจุ้าพระยาต่อีนล่าง ท่ี่�มา: กรมที่รัพยากรนำ�าบาดาล (2548)
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รููปท่ี่� 8 รอียเว้าที่ะเล (Sea Notch) บริเวณฐานขอีงเขาหินปน่ท่ี่�เกาะต่ะบัน จัุงหวัดสต่่ล แสดงร่อีงรอียขอีงระดับนำ�าที่ะเลในอีด่ต่
ท่ี่�ส่งกว่าปัจุจุุบัน

4)  จัากถ้ำำ�าตามิชายฝั่่�งทิะเลั ถ่ำ�าหลัายแห่งท่ี่�อัยู่ตาม 
ช็ายฝั่ั�งที่ะเลัในภาคใต้ เช็่น ถ่ำ�ามร์กต ในจังหว่ัดีตร์ัง แลัะ 
ถ่ำ�าเลั สเตโกดีอัน ในจงัหวั่ดีสตลูั เปน็ถ่ำ�าที่่�มน่ำ�าที่ะเลัที่ว่่มถ่งึ 
ซ้�งปร์ะช็าช็นทัี่�ว่ไปมักจะเร์ยีกถ่ำ�าปร์ะเภที่น่�ว่า่เป็น ถ่ำ�าเลั แตถ้่่า 
พจิาร์ณ์าตามลัักษณ์ะการ์เกดิีถ่ำ�าแล้ัว่ ถ่ำ�าเหล่ัาน่�ไม่ใช็ถ่่ำ�าที่ะเลั  
(Sea Cave) ที่่�เกิดีจากการ์กัดีเซาะขอังคลั่�นที่ะเลั แต่เป็น
ถ่ำ�าที่่�เกิดีจากการ์ลัะลัาย (Solution Cave) ในหินปูน แลัะ 

เคยเกดิีอัยูบ่นบกเหน่อัร์ะดีบันำ�าที่ะเลัมาก่อัน เพร์าะในขณ์ะท่ี่� 
เกิดีถ่ำ�านั�น เป็นช่็ว่งเว่ลัาที่่�โลักม่สภาพอัากาศท่ี่�หนาว่เย็น 
แลัะม่ร์ะดัีบนำ�าที่ะเลัอัยู่ตำ�ากว่่าปัจจุบันมาก แต่สภาพที่่�เห็น 
ในปัจจุบันเร์าจะพบว่่าถ่ำ�าที่่�อัยู่ในที่ะเลั หร์่อัตามช็ายฝัั่�งจะม ่
นำ�าที่ะเลัท่ี่ว่มถึ่ง เพร์าะว่่าหลัังจากหมดียุคนำ�าแข็งแล้ัว่เม่�อั 
ร์าว่ 1 หม่�นปีก่อันนำ�าที่ะเลัจะม่ร์ะดีับสูงข้�น (ร์ูปที่่� 9)

รููปท่ี่� 9 ถ้ำำ�านำ�าลอีดต่ามชายฝัุ่� ง 
ที่ะเล และเป็นถ้ำำ�าท่ี่�เกิดเมื�อี 
ในช่วงเวลาท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเล 
ต่ำ�ากว่าปัจุจุุบันมาก
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5)  แผนทิ่�อุทิกธรณวิ่ัทิยา จากแผ่นท่ี่�อัทุี่กธร์ณ่์ว่ทิี่ยา
บร์เิว่ณ์ลุ่ัมนำ�าปากพนัง ท่ี่�สำาร์ว่จแลัะศกึษาโดียกร์มที่ร์พัยากร์
นำ�าบาดีาลั จะเหน็ไดีว่้่าบริ์เว่ณ์ท่ี่�เป็นตวั่เมอ่ังแลัะชุ็มช็นหลััก
ในปจัจุบันขอังจงัหว่ดัีนคร์ศร์ธีร์ร์มร์าช็นั�น ตั�งอัยูบ่นสันที่ร์าย
ช็ายหาดียุคคว่อัเที่อัร์์นาร์ี ซ้�งเป็นสันที่ร์ายช็ายหาดีในสมัย
โบร์าณ์ ม่ทิี่ศที่างการ์ว่างตัว่เป็นแนว่ยาว่ในทิี่ศเหน่อั-ใต ้
ขนานไปกบัช็ายฝั่ั�งที่ะเลัในปัจจบุนั แต่อัยูห่า่งจากช็ายที่ะเลั 
ปัจจุบันที่่�อัยู่ดี้านตะวั่นอัอักขอังตัว่เม่อัง แสดีงให้เห็นว่่าใน 
สมยัโบร์าณ์นั�นร์ะดัีบนำ�าที่ะเลัอัยูส่งูกว่า่ปัจจบุนัมาก (รู์ปที่่� 10)

สำาหร์บัพ่�นท่ี่�อ่ั�นๆ ท่ี่�ผู้่เขยีนเคยไปสำาร์ว่จแลัะพบสนัที่ร์าย 
ช็ายที่ะเลัโบร์าณ์ที่่�คลั้ายบร์ิเว่ณ์ปากพนัง ค่อั บร์ิเว่ณ์ตำาบลั 
บาร์าโหม อัำาเภอัเม่อังปัตตาน่ จังหว่ัดีปัตตาน่ ซ้�งเป็น 
เม่อังโบร์าณ์ท่ี่�สำาคัญ่อ่ักแห่งหนึ�งในภาคใต้ หร่์อัท่ี่�อ่ัาว่คุ้งกร์ะเบน  
จังหว่ัดีจันที่บุร์ี ก็ม่สันที่ร์ายท่ี่�เป็นแนว่ช็ายที่ะเลัในสมัย
โบร์าณ์ดีว้่ยเช่็นกัน แสดีงให้เห็นว่า่เร์าสามาร์ถ่พบหลัักฐาน
แนว่ช็ายที่ะเลัโบร์าณ์ไดี้ที่ั�ว่ที่ั�งอั่าว่ไที่ย

รููปท่ี่� 10 แผนท่ี่�อุีที่กธ์ุรณ่วิที่ยาบริเวณลุ่มนำ�าปากพนัง แสดงแนวชั�นหินให้นำ�าสันที่รายชายหาด หรือีแนวชายหาดสมัยโบราณ 
ท่ี่�มา: กรมที่รัพยากรธ์ุรณ่ (2548) 
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6)  เมิอืงโบราณในอ่าวัไทิย จากแผ่นท่ี่�แสดีงบร์เิว่ณ์ 
ตำาแหน่งท่ี่�ตั�งเม่อังโบร์าณ์ โดียเฉพาะเม่อังหร์่อัชุ็มช็นใน 
สมัยที่ว่าร์ว่ดี่ ท่ี่�ม่คว่ามร์ุ่งเร์่อังอัยู่ในดิีนแดีนน่�ร์ะหว่่าง 
พุที่ธศตว่ร์ร์ษที่่� 12 - 16 ม่การ์พบเม่อังสำาคัญ่หลัายแห่ง 

กร์ะจายไปตามแนว่เส้นโค้งคล้ัายตวั่อัักษร์ ก. ไก ่ขอังอัา่ว่ไที่ย 
ในยุคโบร์าณ์บริ์เว่ณ์ภาคกลัางตอันล่ัาง เช็่น เม่อังคูบัว่  
เม่อังนคร์ปฐม เม่อังอัู่ที่อัง แลัะเม่อังอัู่ตะเภา เป็นต้น ซ้�ง 
เป็นช็ุมช็นเม่อังที่่�เคยอัยู่ใกลั้ที่ะเลัมาก่อัน (ร์ูปที่่� 11)

รููปท่ี่� 11  แผนท่ี่�แสดงต่ำาแหน่งเมือีงโบราณต่่าง ๆ สมัยที่วารวด่  (แหล่งข้อีม่ล: https://mgronline.com/travel/
detail/9590000073389)

 > หลักฐ�นเรืิ่�องโลกเย็นในปริ่ะเทศไทย

ในช็ว่่งท่ี่�สภาพบร์ร์ยากาศขอังโลักเยน็ตัว่ลัง โดียเฉพาะ 
ในยุคนำ�าแข็ง ร์ะดัีบนำ�าที่ะ เลัทัี่�ว่โลักจะลัดีลังตำ�ากว่่าร์ะดัีบ 
นำ�าที่ะเลัในปัจจบุนัปร์ะมาณ์ 120 เมตร์เศษ (https://www. 
iceagenow.com/Sea_Level_During_Last_Ice_Age.
htm) แลัะจากการ์ศึกษาขอังกร์มที่ร์ัพยากร์นำ�าบาดีาลั ใน 
โคร์งการ์ศึกษาขั�นร์ายลัะเอ่ัยดีเพ่�อัการ์ก่อัสร้์างเข่�อันใต้ดีิน  
ในพ่�นท่ี่�ตอันใต้ขอังเกาะสมุย จังหว่ัดีสุร์าษฎีร์์ธาน่ ปี  
พ.ศ. 2553 ม่การ์เจาะสำาร์ว่จตวั่อัย่างช็ั�นดิีนแลัะพบเศษไม้ 
ท่ี่�กลัายเป็นถ่่าน หร์่อัช็ั�นพ่ที่ (Peat) ซ้�งเป็นซากพ่ช็ในยุค 
ดึีกดีำาบร์ร์พ์ท่ี่�ร์ะดีับคว่ามลึักปร์ะมาณ์ 7.0 - 8.5 เมตร์  
แลัะ 22.0 - 23.0 เมตร์จากร์ะดีับนำ�าที่ะเลัในปัจจุบัน  

แลัะผ่ลัการ์ว่เิคร์าะห์ที่างไอัโซโที่ป เพ่�อัหาอัาย ุพบว่า่ ช็ั�นพ่ที่ 
ทัี่�งสอังช็ั�นน่�ม่อัายุปร์ะมาณ์ 2,820 ปี แลัะ 9,270 ปี  
ตามลัำาดีับ แลัะอัยู่ในสมัยโฮโลัซีนขอังยุคคว่อัเที่อัร์์นาร์ี 
(กร์มที่ร์พัยากร์ธร์ณ่์, 2553) แสดีงว่่าในช็ว่่งเว่ลัานั�น ร์ะดีบั 
นำ�าที่ะเลัในอั่าว่ไที่ยอัยู่ตำ�ากว่่าร์ะดัีบนำ�าที่ะเลัปัจจุบันมาก  
ซ้�งหมายคว่ามว่่าในยุคนั�นเป็นยุคที่่�โลักม่สภาพบร์ร์ยากาศ 
เย็นกว่่าปัจจุบันมาก แลัะผู้่เขียนไดี้ที่ำาการ์คำานว่ณ์การ์ 
เปล่ั�ยนแปลังร์ะดัีบนำ�าที่ะเลัในช็ว่่งเว่ลัาดีงักล่ัาว่ พบว่า่ร์ะดัีบ 
นำ�าที่ะเลัจะคอ่ัยๆ สงูข้�นเม่�อัโลักร์อ้ันข้�น จากช่็ว่ง 9,270 ปี 
ถ่ึง 2,820 ปีก่อันปัจจุบัน ดี้ว่ยอััตร์าปร์ะมาณ์ 2.29 
มิลัลัิเมตร์/ปี

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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	 สรุิ่ป

การ์เปลั่�ยนแปลังสภาพอัากาศขอังโลักในอัดี่ตท่ี่� 
เกิดีจากกร์ะบว่นการ์ที่างธร์ร์มช็าติ ซ้�งที่ำาให้โลักขอังเร์าม่ 
ช่็ว่งเว่ลัาท่ี่�เป็นโลักร์้อันแลัะโลักเย็นหลัายคร์ั�งนั�น ม่กลัไก 
ที่างธร์ร์มช็าติ 2 อัย่างที่่�เก่�ยว่ข้อัง คอ่ั (1) กลัไกภายในโลัก 
ไดี้แก่ คว่ามร์้อันท่ี่�เกิดีจากกร์ะบว่นการ์เปลั่�ยนแปลังที่าง 
ธร์ณ่์ว่ทิี่ยาภายในโลัก เช็น่ การ์ร์ะเบิดีขอังภเูขาไฟขนาดีใหญ่่  
แลัะการ์เกิดีนำ�าพุร์้อัน (2) กลัไกจากนอักโลัก เช็่น ลัักษณ์ะ 
การ์โคจร์ขอังโลักร์อับดีว่งอัาที่ิตย์ โดียเฉพาะปร์ากฏการ์ณ์์ 
ท่ี่�เร์ียกว่่า วั่ฏจักร์มิลัังโคว่ิช็ ซ้�งที่ำาให้เกิดียุคนำ�าแข็งแลัะ 
ยุคโลักร้์อันสลัับกันไปมาหลัายคร์ั�ง หร์่อัการ์พุ่งช็นขอัง 
อัุกกาบาตขนาดีใหญ่่ การ์ศึกษาสภาพภูมิอัากาศในอัดี่ต 
สามาร์ถ่ศึกษาไดี้จากการ์เปล่ั�ยนแปลังขอังร์ะดัีบนำ�าที่ะเลั  
ลัักษณ์ะที่างอัุที่กว่ิที่ยา ตะกอันในที่ะเลัแลัะที่ะเลัสาบ ว่งปี 
ขอังตน้ไม้ ลัักษณ์ะขอังช็นดิีพ่ช็พันธ์ุ แลัะในกร์ณ่์ท่ี่�เปน็พ่�นที่่� 

เท่ี่อักเขาหินปูนหร์่อัคาสต์นั�น เร์าสามาร์ถ่ศึกษาไดี้จาก 
ลัักษณ์ะปร์ากฏที่่�พบทัี่�งภายในถ่ำ�าแลัะนอักถ่ำ�า เช็น่ เว่า้ที่ะเลั 
ตามพ่�นท่ี่�เกาะหร์่อัช็ายฝั่ั�งท่ี่�เป็นหินปูน ส่ว่นภายในถ่ำ�านั�น 
ม่หลัักฐานหลัายอัย่างท่ี่�สะที่้อันถึ่งการ์เปล่ั�ยนแปลังสภาพ 
ดีนิฟา้อัากาศได้ีหลัายอัยา่ง เช่็น ร์อัยเว้่าผ่นังถ่ำ�า ร์อัยร์ิ�ว่นำ�าไหลั  
ลัักษณ์ะช็ั�นการ์พอักตัว่ขอังหินงอัก แลัะพ่�นถ่ำ�าดีึกดีำาบร์ร์พ ์
แลัะยังสามาร์ถ่ใช็้ต่อัยอัดีในการ์ศึกษาเร์่�อังพัฒนาการ์ขอัง
คาสต์แลัะการ์เปลั่�ยนแปลังลัักษณ์ะธร์ณ์่สัณ์ฐานไดี้

(สำาหรั์บหลัักฐานเร์่�อังการ์เปลั่�ยนแปลังสภาพภมูอิัากาศ 
ท่ี่�พบในจากถ่ำ�าแลัะพ่�นท่ี่�คาสต์ สามาร์ถ่ติดีตามอั่านได้ี 
ในบที่คว่ามเร์่�อัง “โลักเย็น โลักร์้อัน ซ่อันอัยู่ในถ่ำ�า”  
ในหนังส่อัเลั่มน่�)

แหล่งข้้อมูลและอ้�งอ่ง

ร์ูปที่่� 1 แผ่่นเปลั่อักโลักต่างๆ

ท่ี่�มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plates_
boundaries_detailed-en. svg?uselang=th)

ร์ูปที่่� 2 จุดีร์้อัน (Hot Spots)

ที่่�มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(geology)

ร์ูปที่่� 3 ว่ัฏจักร์มิลัังโคว่ิช็ (Milankovitch Cycles)

ที่่�มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles

ร์ูปที่่� 4 การ์วิ่เคร์าะห์แที่่งนำ�าแข็งว่อัสตอัคบร์ิเว่ณ์ขั�ว่โลักใต้

ที่่�มา: http://serc.carleton.edu/eslabs/cryosphere/7b.html

ปฏิกิร์ิยาภายในดีว่งอัาทิี่ตย์ (Solar Activity)

ท่ี่�มา: htt ps://climate.nasa.gov/blog/2953/there-is-no-impending-
mini-ice-age/

โลักม่หลัุมอัุกกาบาตปร์ะมาณ์ 120 หลัุม

ที่่�มา: (http://www.kk.ru.ac.th/star/3.htm)

การ์สูญ่พันธ์ุขอังไดีโนเสาร์์ (บางช็นิดี)

ที่่�มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event

โคร์งกร์ะดีูกว่าฬอัำาแพง

ท่ี่�มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000009166

รู์ปท่ี่� 7 แผ่นท่ี่�แสดีงคณุ์ภาพนำ�าบาดีาลับร์เิว่ณ์ลุ่ัมเจา้พร์ะยาตอันลัา่ง

ที่่�มา: กร์มที่ร์ัพยากร์นำ�าบาดีาลั, 2548

สนิ สนิสกลุั แลัะคณ์ะ, 2545. การ์เปลั่�ยนแปลังพ่�นท่ี่�ช็ายฝัั่�งที่ะเลัด้ีาน
อัา่ว่ไที่ย, ร์ายงานว่ชิ็าการ์ กร์มที่ร์พัยากร์ธร์ณ่์, 173 หน้า.

ร์ปูท่ี่� 10 แผ่นท่ี่�อุัที่กธร์ณ่์ว่ทิี่ยาบร์เิว่ณ์ลุ่ัมนำ�าปากพนงั แสดีงให้เห็นแนว่
ช็ายหาดีสมัยโบร์าณ์

ท่ี่�มา: กร์มที่ร์ัพยากร์นำ�าบาดีาลั, 2546, โคร์งการ์ศึกษาสภาพอัุที่ก
ธร์ณ์่ว่ิที่ยาลัุม่นำ�าปากพนัง

ร์ปูท่ี่� 11 แผ่นท่ี่�อัทุี่กธร์ณ่์ว่ทิี่ยาแสดีงแนว่ช็ั�นหนิใหน้ำ�าสนัที่ร์ายช็ายหาดี 
หร์่อัแนว่ช็ายหาดีสมัยโบร์าณ์ 

ที่่�มา: กร์มที่ร์ัพยากร์นำ�าบาดีาลั, 2548

ร์ะดีับนำ�าที่ะเลัทัี่�ว่โลักจะลัดีลังตำ�ากว่่าร์ะดีับในปัจจุบันปร์ะมาณ์ 120 
เมตร์เศษ 

ท่ี่�มา: https://www.iceagenow.com/Sea_Level_During_Last_
Ice_Age.htm

กร์มที่ร์พัยากร์ธร์ณ่์, 2553. หนังส่อัร์าช็การ์กร์มที่ร์พัยากร์ธร์ณ่์ ท่ี่� ที่ส. 
1503/1294 ลังว่ันที่่� 10 พฤษภาคม 2553 เร์่�อังการ์
ว่ิเคร์าะห์อัายุแลัะยุคที่างธร์ณ์่ว่ิที่ยาซากดีึกดีำาบร์ร์พ์พ่ช็.
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ผลึึกแร่่แคลึไซต์์ ถ้ำำ��แก้วโกมลึ อำำ�เภอำแม่ลึ�น้้อำย จัังหวัดแม่ฮ่่อำงสอำน้

 ถ้ำำ��คืือนัักบัันัทึึกคืว�มเป็็นัไป็ของโลก

ถ้ำำ��เป็็นเสมืือนเครื่่�องมืือบัันทึึกป็รื่ะวััติิโลกท่ึ�มื่ควั�มื
เท่ึ�ยงติรื่งและมืเ่อกลักษณ์์เฉพ�ะติวัั ถ้ำำ��ได้้เกบ็ัรื่กัษ�หลักฐ�น 
ของสิ�งต่ิ�งๆ ไว้ัมื�กมื�ย ติะกอนในถ้ำำ��ได้้บัันทึึกรื่่องรื่อย
ของสิ�งมื่ชีีวัิติทัึ�งพืชีและสัติวั์ชีนิด้ต่ิ�งๆ ในอด่้ติ รื่วัมืทัึ�ง
วััติถุ้ำเครื่่�องมืือเครื่่�องใชี้ของมืนุษย์ หรื่่อแม้ืแต่ิชีั�นขี�เถ้้ำ�และ
เศษถ้ำ�่นไมืใ้ต้ิพื�นถ้ำำ��จ�กกองไฟทึ่�ถ้ำกูกอ่ไวัใ้นอด่้ติ กส็�มื�รื่ถ้ำ
บัอกเรื่่�องรื่�วัควั�มืเป็็นอยูแ่ละวัฒันธรื่รื่มืของมืนุษยใ์นสมืยั 
ด้กึด้ำ�บัรื่รื่พ์ได้้เป็็นอย�่งด้ ่ยิ�งไป็กว่ั�นั�น บั�งถ้ำำ��ยังพบัหลักฐ�น 
วัิวััฒน�ก�รื่ของมืนุษย์ในยุคเรื่ิ�มืแรื่ก เชี่น น่แอนเด้อรื่์ทึ�ล  
(Homo neanderthalensis) มืนุษย์ยุคก่อนป็รื่ะวััติิศ�สติร์ื่ 
ชีนิด้หนึ�ง ซึ่่�งปั็จจุบัันได้้สูญพันธ์ุไป็หมืด้แล้วั โด้ยจัด้ 
อยู่ในสกุลเด่้ยวักันกับัมืนุษย์ยุคปั็จจุบััน คือ Homo ซึ่่�ง 
มืนุษย์น่แอนเด้อร์ื่ทึ�ลม่ืชีีวัิติอยู่ในทึวัีป็ยูเรื่เชีียจนถึ้ำงเมืื�อ 
ป็รื่ะมื�ณ์ 40,000 ป็ีก่อน

เมืื�อได้้พิจ�รื่ณ์�ถ้ำึงสิ�งท่ึ�ถ้ำำ��ได้้เก็บัรัื่กษ�ไวั้ อันได้้แก่  
ชีนิด้วัสัดุ้ ขน�ด้ และรูื่ป็รื่�่งทึ่�เป็็นรื่อ่งรื่อยของก�รื่เป็ล่�ยนแป็ลง 
ภ�ยในถ้ำำ�� รื่วัมืทัึ�งติะกอนท่ึ�พบัในถ้ำำ�� เรื่�ส�มื�รื่ถ้ำนำ�มื�ใชีศ้กึษ� 
ลกัษณ์ะภูมิือ�ก�ศ และก�รื่เป็ล่�ยนแป็ลงทึ�งธรื่ณ่์วัทิึย�ของ 
โลกในอด่้ติได้้ เชีน่ ก�รื่ยกตัิวัของแผ่่นด้นิ ก�รื่เกดิ้แผ่่นด้นิไหวั 
ก�รื่วัิเครื่�ะห์ลักษณ์ะของหินงอกซ่ึ่�งเกิด้จ�กนำ��หยด้ ท่ึ� 
ส�มื�รื่ถ้ำบัอกถ้ำึงสภ�วัะอ�ก�ศย้อนกลับัไป็ในอด่้ติได้้น�น 
นับัหมืื�นปี็อย่�งต่ิอเนื�อง และถื้ำอวั่�เป็็นข้อได้้เป็รีื่ยบักวั่� 
หลกัฐ�นอื�นบั�งป็รื่ะเภทึ เชีน่ วังป็ขีองต้ินไม้ื หร่ื่อละอองเรื่ณู์ 
ของพชืีพนัธ์ุโบัรื่�ณ์ทึ่�มืช่ีว่ังเวัล�ไมืถ่้ำงึพนัป็เีป็น็สว่ันใหญ่ 

โลกเย็น โลกร้อน ซ่อนอยู่ในถ้ำ�
นายชััยพร ศิิริพรไพบููลย์

200 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ถ้ำำ��เกิด้อยู่ในพื�นทึ่�ภูมืิป็รื่ะเทึศแบับัค�สต์ิซึ่่�งมื่ลักษณ์ะ
ป็รื่�กฏเป็็นสองส่วัน  ป็รื่ะกอบัไป็ด้ว้ัย (1) ค�สติ์ภ�ยนอก 
(Exokarst) คอืสว่ันของเทึอืกเข�หินปู็นท่ึ�หลงเหลอืจ�กก�รื่
ละล�ยและก�รื่กัด้กรื่่อน ซึ่่�งจะเห็นได้้อย่�งชีัด้เจน ด้ังเชี่น 
ค�สติ์รูื่ป็หอคอย ป็่�หิน และหลุมืยุบั ซึ่่�งลักษณ์ะป็รื่�กฏ
ดั้งกล่�วัล้วันแล้วัแติ่เกิด้จ�กก�รื่ป็ฏิสัมืพันธ์ของนำ��และ 
หนิค�รื่บ์ัอเนติในพื�นท่ึ�ค�สต์ิ ซึ่่�งถ้ำกูกำ�หนด้โด้ยสภ�พด้นิฟ้� 
อ�ก�ศในแติ่ละยุค และ (2) ค�สติ์ภ�ยใน (Endokarst)  
คือลักษณ์ะป็รื่�กฏต่ิ�งๆ ทึ่�อยู่ใต้ิด้ินและภ�ยในถ้ำำ�� เชี่น  
ก�รื่ติกติะกอนสะสมืตัิวัของแร่ื่ทุึติิยภูมืิ เชี่น แคลไซึ่ต์ิ ทึ่� 
ทึำ�ให้เกิด้เป็็นหินงอก หินย้อย และลักษณ์ะทึ่�เกิด้จ�กก�รื่ 
ละล�ย และถ้ำูกกัด้กรื่่อนภ�ยในถ้ำำ�� เชี่น รื่อยรื่ิ�วันำ��ไหล และ 
รื่อยเว้ั�ผ่นงัถ้ำำ�� ลักษณ์ะป็รื่�กฏน่�ส�มื�รื่ถ้ำนำ�มื�ใชีศ้กึษ�ก�รื่ 
เป็ล่�ยนแป็ลงและพัฒน�ก�รื่ของถ้ำำ��ได้้ เพรื่�ะมืค่วั�มืสมัืพนัธ์ 
กับัสภ�พภมูือิ�ก�ศสมืยัโบัรื่�ณ์ ไมืว่ั�่จะเป็น็ชีว่ังเวัล�ทึ่�เป็็น 
ยคุนำ��แข็ง ซึ่่�งเป็็นช่ีวังเวัล�ทึ่�ธ�รื่นำ��แข็งแผ่่ขย�ยติวััป็กคลุมื 
พื�นท่ึ�ส่วันใหญข่องโลก ซึ่่�งจะทึำ�ให้โลกม่ืสภ�พอ�ก�ศหน�วัเยน็ 
บั�งครื่ั�งจง่เรื่ยีกวั�่ ยคุโลกเยน็ หรื่อ่เป็็นยคุโลกรื่อ้น ซึ่่�งเป็็น 
ช่ีวังเวัล�ท่ึ�ธ�รื่นำ��แข็งละล�ยติัวัและถ้ำอยกลับัไป็ในพื�นท่ึ�สูง  
ซึ่่�งจะทึำ�ให้โลกมื่สภ�พอ�ก�ศอบัอุ่น

หลักฐ�นของโลกเย็นและโลกรื่อ้นท่ึ�พบัได้้ในพื�นท่ึ�ค�สต์ิ  
มื่สองป็รื่ะเภทึ คือ พบัในค�สติ์ภ�ยนอก ได้้แก่ ค�สต์ิรืู่ป็ 
หอคอย (Tower Karst) ค�สต์ิรูื่ป็กรื่วัย (Cone Karst)  
หลมุืยบุั (Sinkholes) หบุัเข�แล้ง (Dry Valley) ท่ึ�รื่�บัหบุัเข� 
หลุมืยุบั (Polje) และป่็�หิน (Stone Forest) และพบัใน 
ค�สต์ิภ�ยใน ได้้แก่ ลักษณ์ะป็รื่�กฏรืู่ป็แบับัต่ิ�งๆ ซึ่่�งพบั
อยู่ใต้ิดิ้นและภ�ยในถ้ำำ�� ลักษณ์ะป็รื่�กฏเหล่�น่�เกิด้ข่�นจ�ก 
ก�รื่สรื่�้งสรื่รื่ค์และก�รื่ทึำ�ล�ยติ�มืธรื่รื่มืชี�ติิ ซึ่่�งองค์ควั�มืรืู่ ้
ด้้�นถ้ำำ��วัิทึย� (Speleology) มื่คำ�ศัพทึ์ท่ึ�ใช้ีเรีื่ยกลักษณ์ะ 
พิเศษภ�ยในถ้ำำ��เชีน่น่� 2 คำ� คอื (1) Speleothem หมื�ยถ้ำงึ 
ป็รื่ะติิมื�กรื่รื่มืถ้ำำ��ทึ่�สวัยง�มืและแป็ลกติ� เกิด้จ�กก�รื่พอก 
สะสมืติัวัของแรื่่ทุึติิยภูมิืภ�ยในถ้ำำ��โด้ยเฉพ�ะแร่ื่ติรื่ะกูล 
ค�รื่บ์ัอเนติ เชีน่ แคลไซึ่ติ ์อะรื่�โกไนต์ิ ไฮโด้รื่แมืกน่ไซึ่ติ ์หรื่อ่ 
แรื่ช่ีนดิ้อื�น เชีน่ แมืงก�น่สออกไซึ่ด์้ และเหลก็ออกไซึ่ต์ิ ฯลฯ 
และ (2) Speleogen คือ ลกัษณ์ะป็รื่�กฏทึ่�เป็็นรื่อ่งรื่อยของ
ก�รื่สล�ยติวััของหนิ ติะกอนดิ้นทึรื่�ย และป็รื่ะติมิื�กรื่รื่มืถ้ำำ�� 
เช่ีน ก�รื่ละล�ย หรื่อ่ก�รื่กัด้กร่ื่อนของลำ�ธ�รื่ในถ้ำำ�� จนเกิด้ 
เป็็นลักษณ์ะพิเศษ เชี่น รื่อยรื่ิ�วันำ��ไหล (Scallop) รื่อยเวั้� 

ผ่นังถ้ำำ�� (Cave Notch) เส�หินด้�น (Pillar) กุมืภลักษณ์์  
(Podhole) พื�นถ้ำำ��ด้กึด้ำ�บัรื่รื่พ์ (Fossil Floor) หรื่อ่พื�นถ้ำำ��ป็ลอมื 
เป็็นต้ิน และไมื่วั่�จะเป็็น Speleothem หรื่่อ Speleogen  
ดั้งท่ึ�กล่�วัไวั้ข้�งติ้น ล้วันแล้วัแติ่เป็็นเรื่่�องทึ่�เก่�ยวัข้องกับั 
สภ�พทึ�งอทุึกวัทิึย�ในอด่้ติ ซ่ึ่�งทึ่�ผ่่�นมื� โลกของเรื่�ได้้ผ่่�น 
ชี่วังเวัล�ทึ่�เป็็นยุคนำ��แข็งและยุคโลกรื่้อนมื�แล้วัหล�ยครื่ั�ง  
ส่งผ่ลให้ป็รื่ิมื�ณ์นำ��ฝนในแต่ิละยุคม่ืป็รื่ิมื�ณ์ท่ึ�มื�กน้อย 
แติกต่ิ�งกนัไป็ และทึำ�ให้พัฒน�ก�รื่ของถ้ำำ��และค�สติม์ืค่วั�มื 
แติกติ่�งกันไป็ด้้วัย ซึ่่�งผู่้เขียนได้้กล่�วัไว้ัข้�งต้ินแล้วัวั่�  
ถ้ำำ��เป็็นเสมือืนเครื่่�องมือืบัันทึึกธรื่ณ่์ป็รื่ะวัติัิหรื่อ่ป็รื่ะวัติัิโลกทึ่�ด่้  
ทึำ�ให้มืห่ลักฐ�นทัึ�งทึ�งติรื่งและทึ�งออ้มื ทึ่�ส�มื�รื่ถ้ำเชี่�อมืโยง 
ไป็ถ้ำึงสภ�พภูมืิอ�ก�ศในอด่้ติได้้ และจะพบัได้้ทัึ�งบัรื่ิเวัณ์ 
ภ�ยนอกถ้ำำ��และภ�ยในถ้ำำ�� 

	 บัริิเวณภ�ยนัอกถ้ำำ��

พื�นทึ่�บัรื่ิเวัณ์นอกถ้ำำ�� หรื่่อพื�นทึ่�ท่ึ�เป็็นค�สต์ิภ�ยนอก 
จะมื่หลักฐ�นท่ึ�แสด้งให้เห็นรื่่องรื่อยของก�รื่เป็ล่�ยนแป็ลง
สภ�พอ�ก�ศในอด้่ติได้้หล�ยอย่�งด้ังติ่อไป็น่�

การข้ึ้�นลงขึ้องระดัับนำ�าทะเลในอดีัต ซึ่่�งจะได้้รื่ับั 
อทิึธพิลโด้ยติรื่งจ�กยคุนำ��แข็งและยคุโลกรื่อ้น มืกัพบัได้้ง�่ย 
บัรื่เิวัณ์ชี�ยฝั�งทึะเลทึ่�เป็็นหนิปู็น รื่วัมืทึั�งเก�ะต่ิ�งๆ ในทึะเล  
เช่ีน บัรื่ิเวัณ์หน้�ผ่�หินป็ูนใกล้ป็�กถ้ำำ��และส่วันทึ่�เป็็นเพิงผ่�  
ทึ่�เข�ทึะน�น เก�ะติะบััน จงัหวัดั้สติลู และเก�ะติะปู็ จงัหวัดั้ 
พังง� เรื่�จะพบัสิ�งทึ่�เป็็นรื่อยเวั้�ทึะเล (Sea Notch) อยู่ทึ่� 
ฐ�นหน้�ผ่� จะเห็นเป็็นรื่อยเวั้�เข้�ไป็ในหน้�ผ่�หินป็ูนเป็็น
แนวัย�วัอยู่ในแนวัรื่ะด้ับัขน�นกับัพื�นดิ้น หรื่่อเพด้�นถ้ำำ�� 
บั�งแห่งในส่วันทึ่�ติิด้กับัทึะเลจะเป็็นแนวัติรื่งในแนวัรื่ะด้ับั  
เชีน่กนั และแนวับันของรื่อยเว้ั�ทึะเลน่�จะสอด้คล้องกบััก�รื่
ศึกษ�ของสนิ สนิสกุล และคณ์ะ ท่ึ�กล่�วัว่ั� นำ��ทึะเลในอ�่วัไทึย 
ข่�นสูงสุด้เมืื�อป็รื่ะมื�ณ์ 6,000 ปี็ และสูงกวั่�รื่ะดั้บัทึะเล 
ป็ัจจุบัันป็รื่ะมื�ณ์ 4 - 5 เมืติรื่ สำ�หรื่ับัในพื�นทึ่�อื�นๆ ก็พบั 
รื่อยเวั้�ในลักษณ์ะน่�ได้้ เช่ีน ท่ึ�เข�หินปู็นในอุทึย�นแห่งชี�ติ ิ
เข�ส�มืรื่้อยยอด้ จังหวััด้ป็รื่ะจวับัค่รื่ีขันธ์ และเข�ทึะน�น  
จงัหวัดั้สติลู ซ่ึ่�งป็จัจบุันัอยูบ่ันแผ่่นด้นิและอยูห่�่งจ�กชี�ยฝั�ง 
ทึะเลป็ัจจุบััน สำ�หรื่ับับัรื่ิเวัณ์เข�ทึะน�นจะเห็นรื่่องรื่อยของ 
รื่ะดั้บันำ��ทึะเลในสมัืยโบัรื่�ณ์ได้้อย่�งนอ้ย 3 ชัี�น (รูื่ป็ท่ึ� 1)
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รููปท่ี่� 1 แสดงร่อำยเว้�ทะเลึ (Sea Notch) ท่�เข�ทะน้�น้ จัังหวัดสตู์ลึ

การกัดักรอ่นแบบวัฏัจัักร (Cyclic Erosion) ซึ่่�งเกดิ้ข่�น 
ซึ่ำ��ๆ กันเป็็นรื่อบัๆ ผู่้เขียนได้้แนวัคิด้น่�มื�จ�กก�รื่สำ�รื่วัจ 
และศึกษ�เทืึอกเข�หินปู็นและถ้ำำ��ในภ�คใต้ิ โด้ยเฉพ�ะในเขติ 
อทุึย�นธรื่ณ่์โลกสติลู ลกัษณ์ะก�รื่กดั้กรื่อ่นแบับัน่� จะหมื�ยรื่วัมื 
ไป็ถ้ำึงก�รื่กัด้กรื่่อนและก�รื่ละล�ยด้้วัยนำ��ทึ่�กรื่ะทึำ�ต่ิอ 
เนื�อหินปู็นบัริื่เวัณ์ผ่นังถ้ำำ�� หรื่่อผ่นังหน้�ผ่�หินปู็น ในขณ์ะทึ่� 
มื่นำ��ไหลผ่่�นเป็็นเวัล�น�น จ่งเกิด้ก�รื่กัด้เซึ่�ะด้้�นข้�ง 
ได้ม้ื�ก จนทึำ�ให้ผ่นังถ้ำำ��เป็็นรื่อยเวั้� โด้ยเฉพ�ะในช่ีวังทึ่�มื่
ป็รื่มิื�ณ์นำ��ฝนมื�กในยคุโลกร้ื่อน แติจ่ะมืป่็รื่มิื�ณ์นอ้ยในชีว่ัง
ยุคโลกเย็นหรื่อ่ยุคนำ��แขง็ และค�ด้ว่ั�จะมืค่วั�มืสัมืพันธ์กับั
ก�รื่ยกตัิวัของแผ่่นดิ้นด้ว้ัย จ่งเกดิ้เป็็นรื่อยเว้ั�สลบัักับัส่วันทึ่�
เป็น็รื่อยนูน หรื่่อเป็็นเส้นติรื่งในแนวัด้ิ�ง และจะเป็็นรืู่ป็แบับั 
ทึ่�สมืำ��เสมือ ลักษณ์ะทึ่�พบัจะเป็็นร่ื่องทึ่�มืร่ื่ะยะห่�งรื่ะหวั�่งร่ื่อง 
อย่�งสมืำ��เสมือ ขน�นไป็กับัพื�นด้ิน  ซึ่่�งเป็็นหลักฐ�นก�รื่ 
ลด้ลงของรื่ะด้ับันำ��พุถ้ำำ��ทึ่�อยู่นอกถ้ำำ�� (รืู่ป็ทึ่� 2)

รููปท่ี่� 2 ก�ร่กัดกร่่อำน้ท่�เป็็น้วัฏจัักร่ เกิดจั�กก�ร่ลึดลึงขอำง
ร่ะดับน้ำ��พุุ (A) ร่่อำงแน้วขน้�น้ท่�เกิดจั�กก�ร่กัดกร่่อำน้ท่�เป็็น้
วัฏจัักร่ (B) น้ำ��พุุถ้ำำ�� (Cave Spring)
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นำ�าตกดักึดัำาบรรพ์ ์(Fossil Waterfall) คือบัรื่เิวัณ์ทึ่�เคยมืน่ำ��ติกขน�ด้ใหญ่อยู ่แติป่็จัจบัุันแหง้แล้วั เชีน่ บัรื่เิวัณ์ชีอ่งเข�ข�ด้ 
และบั�งส่วันของนำ��ติกเอรื่�วััณ์ จังหวััด้ก�ญจนบุัรื่ี หรื่่อก�รื่พบัทูึฟ� (Tufa) เก่� บัรื่ิเวัณ์พรืุ่นำ��จ่ด้ซัึ่บัจำ�ป็� ในอำ�เภอ 
ทึ่�หลวัง จังหวััด้ลพบุัรื่ี ใกล้กับัเมืืองโบัรื่�ณ์ซึ่ับัจำ�ป็�และสวันป่็�จำ�ป็ีสิรื่ินธรื่ ซึ่่�งลักษณ์ะป็รื่�กฏของอด่้ตินำ��ติกดั้งกล่�วัน่�
ส�มื�รื่ถ้ำใชี้บั่งบัอกถึ้ำงควั�มือุด้มืสมืบัูรื่ณ์์ของสภ�พอุทึกวัิทึย�ในอด้่ติบัรื่ิเวัณ์นั�นได้้ (รืู่ป็ท่ึ� 3)

รููปท่ี่� 3 ภ�พุน้ำ��ต์กดึกดำ�บร่ร่พ์ุ (Fossil Waterfall) หลัึกฐ�น้จั�กหิน้น้ำ��ไหลึด้�น้ข้�งแลึะด้�น้หลัึงขอำงผู้เข่ยน้  
บริ่เวณช่่อำงเข�ข�ด อำำ�เภอำไทร่โยค จัังหวัดก�ญจัน้บุร่่

	 บัริิเวณภ�ย�นัถ้ำำ��

หลกัฐ�นภ�ยในถ้ำำ��ทึ่�จะใชีศึ้กษ�สภ�พภมิูือ�ก�ศในสมืยั 
บัรื่รื่พก�ล เรื่�ส�มื�รื่ถ้ำพบัได้้ตัิ�งแต่ิบัรื่ิเวัณ์ป็�กถ้ำำ�� จนถ้ำึง 
ด้้�นในถ้ำำ�� ซึ่่�งภ�ยในถ้ำำ��และบัรื่เิวัณ์พื�นทึ่�โด้ยรื่อบัจะมืห่ลกัฐ�น 
ท่ึ�ใชี้ศึกษ�สภ�พภูมืิอ�ก�ศในอด้่ติได้้หล�ยอย่�ง เชี่น

ซากดัึกดัำาบรรพ์์ บริเวัณปากถ้ำำ�าและหน้าผาหินปูน 
บางแห่ง มืักจะพบัซึ่�กดึ้กด้ำ�บัรื่รื่พ์ และส่วันหนึ�งจะเป็็น 
สัติว์ัในยุคทึ่�โลกมื่อ�ก�ศเย็น เชี่น ผ่ลก�รื่สำ�รื่วัจโด้ยกรื่มื 
ทึรื่พัย�กรื่ธรื่ณ่์ได้้มืก่�รื่คน้พบัฟนักรื่�มืของหมืแ่พนด้้�ในถ้ำำ�� 
วิัมื�นน�คนิทึ่�จงัหวัดั้ชียัภูมืใินป็ ีพ.ศ. 2536 และพบัเพิ�มืเติิมื 
ทึ่�จังหวััด้แมื่ฮ่องสอนในป็ี พ.ศ . 2543 ซึ่่�งหลักฐ�นทัึ�งคู่ 
เป็็นแพนด้้�ยักษ์ในยุคไพลสโติซีึ่นติอนกล�งหรื่่อป็รื่ะมื�ณ์ 
สองแสนป็ทีึ่�ผ่่�นมื� หรื่อ่ท่ึ�พบัในต่ิ�งป็รื่ะเทึศ เชีน่ ถ้ำำ��รื่ฟูฟิญัก 
(Rouffignac) ในป็รื่ะเทึศฝรื่ั�งเศส หรื่อ่ทึ่�รืู่จั้กในชี่�อถ้ำำ��แมืมืมือธ 
ร้ื่อยติวัั เพรื่�ะมืภ่�พเขยีนสท่ึ่�เป็็นรื่ปู็ชี�้งแมืมืมือธบันผ่นงัถ้ำำ��
มื�กถ้ำงึ 158 ภ�พ และถื้ำอได้้วั�่เป็็นศลิป็ะของมืนุษยถ์้ำำ��เมืื�อ 
13,000 ป็ีทึ่�ผ่�่นมื� ซึ่่�งบั่งบัอกสภ�พอ�ก�ศทึ่�หน�วัเย็น 
ในสมืัยนั�นได้้ สำ�หรื่ับัหลักฐ�นท่ึ�แสด้งถ้ำึงสภ�วัะโลกรื่้อน 

ในอด่้ติ ซึ่่�งแสด้งโด้ยหลกัฐ�นก�รื่รื่กุลำ��ของนำ��ทึะเลเข�้มื�ใน
แผ่่นดิ้น เชี่น พบัวั่�ถ้ำำ��เมื่นในอุทึย�นแห่งชี�ติิส�มืรื่้อยยอด้  
ซ่ึ่�งป็ัจจุบัันอยู่ห่�งทึะเลมื�ก แติ่ภ�ยในถ้ำำ��พบัชีั�นเป็ลือก 
หอยน�งรื่มืติิด้อยูท่ึ่�ผ่นงัถ้ำำ��ในแนวัรื่ะด้บััซึ่่�งเป็็นหอยท่ึ�คล้�ยกับั 
ทึ่�พบัในบัรื่เิวัณ์วัดั้เจด่้ยห์อยจังหวัดั้ป็ทุึมืธ�น ่และเป็็นหลักฐ�น 
ทึ่�สอด้คล้องกับัหลักฐ�นอื�นๆ เชีน่ สนัทึรื่�ยชี�ยห�ด้โบัรื่�ณ์  
และเว้ั�ทึะเลทึ่�พบัได้้ทัึ�วัไป็ในบัรื่ิเวัณ์อันด้�มืันและอ่�วัไทึย  
รื่วัมืทึั�งป็รื่ะเทึศในแถ้ำบัเอเชีียอ�คเนย์ เช่ีน มื�เลเซึ่ีย และ 
เวัียด้น�มื

หินงอก หินย้้อย้ ก�รื่ศึกษ�สภ�พภูมืิอ�ก�ศในสมัืย
ด้ึกด้ำ�บัรื่รื่พ์จ�กหินงอก หินย้อยนั�น ในป็ัจจุบัันมื่วัิชี�ใหมื่ 
ท่ึ�เรีื่ยกวั่� “ก�รื่ศึกษ�สภ�พภูมิือ�ก�ศสมืัยบัรื่รื่พก�ลจ�ก
ติะกอนถ้ำำ�� (Speleothem Paleoclimatology)” โด้ยก�รื่
ศกึษ�ลักษณ์ะชีั�นส�รื่เนื�อป็นู หรื่อ่ส�รื่แคลเซีึ่ยมืค�รื่บ์ัอเนติ
ซึ่่�งส่วันใหญ่เป็็นแร่ื่แคลไซึ่ติ์ (Calcite) หรื่่ออะรื่�โกไนต์ิ 
(Aragonite) ทึ่�เกิด้ข่�นโด้ยนำ��จ�กเพด้�นถ้ำำ��หรื่อ่ผ่นังถ้ำำ��ไหล
หรื่่อหยด้ลงมื�ท่ึ�พื�นถ้ำำ��อย่�งต่ิอเนื�องเป็็นเวัล�น�น จนเกิด้
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ก�รื่ติกติะกอนสะสมืตัิวัก่อเป็็นแท่ึงสูงข่�นจ�กพื�น หรื่่อท่ึ� 
รืู่จั้กกนัด่้วั�่เป็็นหินงอก ซึ่่�งมือ่ตัิรื่�ก�รื่เติิบัโติท่ึ�ช้ี�มื�ก ดั้งนั�น 
ในบั�งถ้ำำ��ทึ่�มื่หินงอกสูงมื�กหล�ยสิบัเมืติรื่จะใชี้เวัล�ใน 
ก�รื่เกิด้หล�ยหมืื�นปี็ถ้ำึงแสนป็ี ซึ่่�งถ้้ำ�ห�กเรื่�เก็บัตัิวัอย่�ง
หินงอก (Stalagmite) มื�ศึกษ� โด้ยก�รื่ผ่่�ให้เป็็น 2 ซีึ่ก
ติ�มืควั�มืย�วั ติั�งแติ่ป็ล�ยด้้�นบันจนถ้ำึงฐ�นด้้�นล่�งของ
หนิงอก เรื่�กจ็ะเหน็เนื�อหินงอกด้้�นในทึ่�มืก่�รื่พอกตัิวัเป็็นชีั�นๆ 
คล้�ยวังป็ีของติ้นไม้ื มื่ส่ข�วั หรื่่อนำ��ติ�ลเหลืองอ่อนๆ  
สลับักับัส่ด้ำ�หรื่่อส่เทึ� สำ�หรื่ับัส่ข�วัซึ่่�งมืักจะเป็็นชีั�นท่ึ�หน�
มื�กกวั่�ชีั�นส่ด้ำ� และในกรื่ณ่์ทัึ�วัๆ ไป็จะส�มื�รื่ถ้ำใชี้แสด้ง
ให้เห็นถ้ำงึช่ีวังเวัล�หรื่อ่ยคุทึ่�มืป่็รื่มิื�ณ์นำ��ฝนมื�กและมืกัเป็น็
ชี่วังทึ่�โลกรื่้อน ทึำ�ให้มื่นำ��หินปู็น (Calcium Bi-carbonate) 
หยด้ลงมื�แล้วัติกติะกอนเป็็นแคลเซีึ่ยมืค�ร์ื่บัอเนติอย่�ง 
ติ่อเนื�อง จนทึำ�ให้หินงอกมืค่วั�มืสูงเพิ�มืข่�น ส่วันแถ้ำบัส่ด้ำ� 
ซึ่่�งมืกัจะเป็็นชีั�นหรื่อ่เป็็นเส้นสด่้ำ�บั�งๆ แทึรื่กอยูใ่นชีั�นสข่�วั  
จะหมื�ยถ้ำึงชี่วังทึ่�มื่นำ��หยด้ลงมื�น้อย หรื่อ่ข�ด้ช่ีวังไป็ก็จะมื่
ฝุ่นมื�เก�ะ เพรื่�ะเป็็นช่ีวังทึ่�หนิงอกหยดุ้ก�รื่เติิบัโติ จง่เป็็น
เหมือืนมืช่่ีองวั�่งของก�รื่เติิบัโติของหนิงอก ท่ึ�เรีื่ยกวั�่ ชีว่ังวั�่ง 
ชีั�นหิน (Hiatus) หรื่่อชี่วังหยุด้งอก ซึ่่�งมืักจะอยู่ในชี่วังทึ่�มื ่
สภ�พภูมิือ�ก�ศหน�วัเย็น อย่�งเชี่น หินงอกท่ึ�มื่ควั�มืย�วั
ป็รื่ะมื�ณ์ 25 เซึ่นติิเมืติรื่ ในจังหวััด้ก�ญจนบัุรื่ี และเมืื�อ 
นำ�ไป็ทึด้สอบัห�อ�ยดุ้้วัยวิัธกี�รื่วิัเครื่�ะหไ์อโซึ่โทึป็แล้วัพบัว่ั� 
หินงอกแทึ่งน่�มือ่�ยุมื�กถึ้ำง 25,000 ป็ี (รูื่ป็ทึ่� 4) ซึ่่�งจ�ก 
ภ�พตัิด้ขวั�งติ�มืควั�มืย�วัของหินงอกน่�แสด้งให้เห็นถึ้ำง 
อัติรื่�ก�รื่งอกทึ่�แติกติ่�งกันในชี่วังเวัล�ติ่�งๆ และมื่ชี่วังทึ่� 
มื่ก�รื่หยุด้ก�รื่งอกด้้วัย ดั้งนั�น เรื่�อ�จใชี้คุณ์สมืบััติิพิเศษ 
ของหินงอกน่�เป็็นเครื่่�องมืือในก�รื่ศึกษ�เพื�อศึกษ�สภ�พ 
ภูมิือ�ก�ศในสมืัยด้ึกด้ำ�บัรื่รื่พ์ทึ่�มื่ทึั�งชี่วังท่ึ�เป็็นโลกร้ื่อนหรื่่อ 
ช่ีวังนำ��มื�กหรื่่อช่ีวังท่ึ�มื่ก�รื่สะสมืติัวัมื�กและช่ีวังโลกเย็น  
หรื่่อชี่วังนำ��น้อยหรื่่อชี่วังท่ึ�มื่ก�รื่สะสมืติัวัน้อยสลับักันได้้  
รื่วัมืไป็ถ้ำึงควั�มืต่ิอเนื�องของสภ�พลักษณ์ะอ�ก�ศจ�กอด้่ติ 
จนถ้ำึงยุคปั็จจุบัันได้้ในบั�งถ้ำำ��

การสลับกันขึ้องตะกอนต่างชนิดัในถ้ำำ�า ติะก อนใน
ถ้ำำ��มื่ 2 ป็รื่ะเภทึ คือ ติะกอนทึ่�เกิด้ภ�ยในถ้ำำ�� (Autogenic 
Clasts: a1) ซึ่่�งสว่ันใหญเ่ป็็นแรื่ท่ึตุิยภูมิื เชีน่ แคลไซึ่ติ ์ยปิ็ซัึ่มื 
และติะกอนท่ึ�ถู้ำกพัด้พ�จ�กภ�ยนอกแล้วัมื�สะสมืตัิวักัน 

ในถ้ำำ�� (Allogenic Clasts: a2) เชี่น กรื่วัด้ ทึรื่�ย และ 
ดิ้นเหน่ยวั ท่ึ�มืกัพบัในถ้ำำ��หล�ยแห่ง เชีน่ ในถ้ำำ��หลวังน�งนอน  
และถ้ำำ��ทึรื่�ยทึอง จงัหวัดั้เชียีงรื่�ย และบั�งถ้ำำ��อ�จพบัหล�ยชีั�น 
สลับักันรื่ะหวั่�ง a1 กับั a2 เชี่น ในถ้ำำ��เทึพนิมืิติ จังหวััด้ 
ก�ญจนบัุรื่ี ซึ่่�งม่ืชีั�นติะกอนกรื่วัด้ทึรื่�ยท่ึ�ถู้ำกเคลือบัด้้วัยชีั�น 
ติะกอนค�รื่์บัอเนติในรืู่ป็ของหินนำ��ไหล (Flowstone) และ 
มืต่ิะกอนกรื่วัด้ทึรื่�ยจ�กภ�ยนอกมื�ติกทัึบัถ้ำมืสลับักันไป็มื� 
หล�ยชีั�น จ�กลกัษณ์ะของติะกอนท่ึ�พบั อ�จกล่�วัได้้วั�่ถ้ำำ��ได้้ 
บัันทึึกหลักฐ�นทึ่�แสด้งสภ�พภูมิือ�ก�ศในอด่้ติได้้เป็็นอย�่งด่้ 
สะท้ึอนให้เห็นถ้ำึงชี่วังเวัล�หรื่่อยุคท่ึ�มื่นำ��มื�กสลับักับัยุคทึ่�มื ่
นำ��น้อย ซึ่่�งอ�จเชี่�อมืโยงไป็ถึ้ำงสภ�วัะโลกรื่้อนสลับักับัชี่วัง 
ทึ่�มื่อ�ก�ศหน�วัเย็น (รืู่ป็ทึ่� 5) นอกจ�กนั�นแล้วั ในถ้ำำ��ทึ่�มื่ 

รููปท่ี่� 4 ภ�พุตั์ดต์�มแน้วย�วขอำงหิน้งอำก จัังหวัดก�ญจัน้บุร่่
แสดงให้เห็น้แถ้ำบส่ข�วแลึะส่ดำ� ท่�เกิดจั�กพุอำกตั์วขอำงน้ำ��หิน้ป็นู้ 
ร่ะหว่�ง 25,000 - 8,500 ปี็ท่�ผ่�น้ม�
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รููปท่ี่� 5 แสดงลัึกษณะต์ะกอำน้ท่�เกิดสลึับกัน้หลึ�ยครั่�งร่ะหว่�งต์ะกอำน้ค�ร่์บอำเน้ต์กับต์ะกอำน้ 
กร่วดทร่�ยใน้ถ้ำำ��เทพุนิ้มิต์ จัังหวัดก�ญจัน้บุร่่

พัฒน�ก�รื่มื�น�นหล�ยแห่งในป็รื่ะเทึศไทึย มืักพบัวั่�มื่หิน 
นำ��ไหลเก่�อยูส่งูกว่ั�พื�นถ้ำำ��ปั็จจุบัันมื�ก และภ�ยใติห้นินำ��ไหล 
นั�นยังคงมืต่ิะกอนกรื่วัด้ทึรื่�ยติิด้ค้�งอยูบ่ั�งส่วัน หรื่อ่แมืแ้ต่ิ
มืก่รื่ะด้กูสตัิว์ั ทัึ�งน่�เพรื่�ะติะกอนด้งักล�่วัถู้ำกเชี่�อมืเข้�ด้้วัยกัน 
โด้ยแคลเซีึ่ยมืค�รื่บ์ัอเนติ ซึ่่�งเรื่�ส�มื�รื่ถ้ำบัอกได้้วั�่ บัรื่เิวัณ์นั�น

เคยเป็็นพื�นถ้ำำ��มื�กอ่นในสมัืยโบัรื่�ณ์ แต่ิก�รื่กดั้เซึ่�ะในแนวัดิ้�ง 
ของลำ�ธ�รื่ในถ้ำำ��ทึำ�ใหพื้�นถ้ำำ��ติำ��ลงไป็เรื่่�อยๆ จนดู้คล้�ยกบััวั�่ 
หินนำ��ไหลนั�นมื่ก�รื่ลอยตัิวัสูงข่�น ซึ่่�งป็รื่ะเด้็นหลังน่�อ�จจะ 
เก่�ยวัข้องกับัก�รื่ยกตัิวัของแผ่่นด้ินในพื�นท่ึ�นั�น

Speleogen หรอืร่องรอย้การกดััเซาะขึ้องนำ�าภาย้ในถ้ำำ�า 
สำ�หรัื่บัพัฒน�ก�รื่ของโถ้ำงถ้ำำ��ทึ่�เกิด้จ�กก�รื่ไหลของนำ��ในถ้ำำ�� 
เรื่�มืกัพบัหลกัฐ�นของก�รื่มือ่ยูข่องนำ��ในโถ้ำงถ้ำำ��และลกัษณ์ะ
ก�รื่ไหลของนำ��ท่ึ�แสด้งให้เห็นถึ้ำงสภ�พภูมือิ�ก�ศในอด่้ติ เชีน่ 
กุมืภลักษณ์์ท่ึ�พบัติ�มืพื�นถ้ำำ��และเพด้�นถ้ำำ�� และรื่อยรื่ิ�วันำ��ไหล
ติ�มืผ่นังถ้ำำ�� ทึ่�ใชีบ้ัอกทึศิทึ�งและควั�มืเรื่ว็ัของกรื่ะแสนำ��ใน
เชีงิเป็รีื่ยบัเท่ึยบั รื่อยเว้ั�ผ่นงัถ้ำำ�� (รื่ปู็ท่ึ� 6) ท่ึ�มืกัอยู่สงูกว่ั�พื�น
ถ้ำำ��ในป็จัจบัุัน ใชีแ้สด้งรื่ะด้บัันำ��ในอด่้ติ สว่ันรื่อ่งโค้งบันเพด้�น
ถ้ำำ��ทึ่�เกิด้จ�กก�รื่ละล�ยและกัด้เซึ่�ะของนำ�� (Anatomoses) 
และหินเพด้�นค้�ง (Rock Pendant) ทึ่�เป็็นแทึง่หินผ่วิัเรีื่ยบั 
ยื�นออกมื�จ�กหลังค�ถ้ำำ��ซึ่่�งเกิด้จ�กก�รื่ละล�ย ใช้ีบ่ังบัอก

ถ้ำึงรื่ะยะแรื่กของก�รื่เกิด้โถ้ำงถ้ำำ��ซึ่่�งมื่ช่ีองวั่�งรื่ะหวั่�งพื�นถ้ำำ��
กับัหลังค�ถ้ำำ��แคบัมื�กและมื่นำ��ไหลเติ็มื พื�นถ้ำำ��ด้ึกด้ำ�บัรื่รื่พ์ 
ทึ่�พบัอยูส่งูกวั�่พื�นถ้ำำ��ปั็จจบุันั และลกัษณ์ะภ�พตัิด้ขวั�งของ 
โถ้ำงถ้ำำ��รูื่ป็รื่กูญุแจโบัรื่�ณ์ (Keyhole Cross-section) ใช้ีบัง่บัอก 
ถ้ำงึก�รื่ลด้ลงของรื่ะด้บัันำ��ในถ้ำำ�� ซึ่่�งทึั�งหมืด้จะสะทึอ้นใหเ้หน็ถึ้ำง 
สภ�พภูมืิอ�ก�ศและสภ�พอุทึกธรื่ณ์่วัิทึย�ในอด้่ติ และอ�จ 
สัมืพันธ์กับัก�รื่ยกตัิวัของแผ่่นด้ิน เพรื่�ะเมืื�อเกิด้ก�รื่ยกติัวั 
ของแผ่่นดิ้นเมืื�อใด้ ส�ยนำ��จะป็รื่บััสมืด้ลุของรื่ะดั้บันำ��ในถ้ำำ��ใหมื่ 
เพื�อให้สอด้คล้องกับั รื่ะด้ับันำ��พื�นฐ�น (Base Level) ใน 
บัรื่ิเวัณ์นั�น จง่เกิด้ก�รื่กัด้เซึ่�ะพื�นถ้ำำ��ลงไป็ในแนวัด้ิ�ง ทึำ�ให้ 
พบัรื่่องรื่อยหล�ยอย่�งด้ังทึ่�กล่�วัไวั้ข้�งติ้น
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ถ้ำำ��ลึะโอ่ำง อำำ�เภอำน้�น้้อำย จัังหวดัน่้�น้ ถ้ำำ��น้ำ��ทะลึ ุอำำ�เภอำเข�สก จัังหวดัสุร่�ษฎร่ธ์�น่้ถ้ำำ��ลึะโอ่ำง อำำ�เภอำน้�น้้อำย จัังหวดัน่้�น้ ถ้ำำ��น้ำ��ทะลึ ุอำำ�เภอำเข�สก จัังหวดัสุร่�ษฎร่ธ์�น่้ถ้ำำ��ลึะโอ่ำง อำำ�เภอำน้�น้้อำย จัังหวดัน่้�น้ ถ้ำำ��น้ำ��ทะลึ ุอำำ�เภอำเข�สก จัังหวดัสุร่�ษฎร่ธ์�น่้

ร่องรอย้ระดัับนำ�าทะเลในถ้ำำ�าที�อยู้่ตามชาย้ฝั่่�งทะเล
และเกาะ สำ�หรื่ับัเทึือกเข�หินปู็นติ�มืชี�ยฝั�งทึะเล และใน 
ทึะเล (Marine Karst) ทัึ�งในบัรื่ิเวัณ์อ่�วัไทึย และทึะเล 
อนัด้�มืนัของป็รื่ะเทึศไทึย เรื่�มืกัพบัรื่อ่งรื่อยของรื่ะด้บัันำ��ทึะเล 
ในช่ีวังท่ึ�เป็็นยุคโลกรื่้อนในอด้่ติในรืู่ป็แบับัของเวั้�ทึะเล  
เช่ีน ถ้ำำ��มืรื่กติ จังหวััด้ติรื่ัง ถ้ำำ��เล สเติโกด้อน (รืู่ป็ท่ึ� 7)  
เข�ทึะน�น และเก�ะติะบััน จังหวัดั้สติูล บัรื่ิเวัณ์ทึะเลน้อย  
จังหวัดั้สุรื่�ษฎรื่์ธ�น่ และชีั�นด้ินท่ึ�มื่ซึ่�กหอยทึะเลในบั�งถ้ำำ��  
ซึ่่�งอยู่สูงกว่ั�รื่ะด้ับัทึะเลในยุคปั็จจุบััน เช่ีน ถ้ำำ��ผ่่หัวัโติ  
จังหวััด้กรื่ะบ่ั� หรื่่อซึ่�กเป็ลือกหอยน�งรื่มื ทึ่�พบัทึ่�ถ้ำำ��เมื่น  
ในอุทึย�นแห่งชี�ติิเข�ส�มืรื่อ้ยยอด้ จังหวัดั้ป็รื่ะจวับัค่รีื่ขันธ์  
ในบั�งถ้ำำ�� เชีน่ ถ้ำำ��คลัง ในจงัหวััด้กรื่ะบั่� จะมืส่ว่ันท่ึ�เป็็นถ้ำำ��นำ��
ทึ่�มื่ควั�มืลึกไมื่น้อยกวั่� 100 เมืติรื่ ก�รื่สำ�รื่วัจติ้องใชี้วัิธี 
ด้ำ�นำ��แบับัสกูบั� (Scuba Diving) และพบัวั่� โถ้ำงถ้ำำ��ทึ่�อยู่ 
ใต้ิรื่ะด้บัันำ��ลงไป็ลกึป็รื่ะมื�ณ์ 40 เมืติรื่นั�น ม่ืหนิงอกหินยอ้ย 
ป็รื่�กฏอยู ่ ซึ่่�งหินงอกและหินย้อยนั�นจะเกิด้ข่�นได้้ก็ติ่อเมืื�อ
เป็็นโถ้ำงถ้ำำ��ทึ่�เป็็นโถ้ำงอ�ก�ศ หมื�ยควั�มืวั�่ในอด่้ติ ช่ีวังเวัล�
ทึ่�เกดิ้หินงอกหนิย้อยนั�น เป็็นยคุนำ��แขง็ รื่ะดั้บันำ��ทึะเลจง่อยู่ 
ติำ��กว่ั�ปั็จจุบัันมื�ก ลกัษณ์ะเชีน่น่�เป็็นป็รื่�กฏก�รื่ณ์์ท่ึ�เกิด้ข่�น

ทึั�วัโลก มื่ป็รื่ะมื�ณ์ก�รื่วั่� ในยุคนำ��แข็ง รื่ะด้ับันำ��ทึะเลจะอยู่
ติำ��กวั่�ปั็จจุบัันป็รื่ะมื�ณ์ 120 เมืติรื่

รููปท่ี่� 7 ถ้ำำ��เลึ สเต์โกดอำน้ เป็็น้ถ้ำำ��ท่�เกิดบน้บกแต์ไ่ด้รั่บอิำทธิพุลึ 
จั�กร่ะดับน้ำ��ทะเลึตั์�งแต่์ช่่วง 6,000 ปี็ท่�แล้ึว จัน้กร่ะทั�ง
ปั็จัจุับัน้

รููปท่ี่� 6 (ซ้�ย) แสดงร่อำยริ่�วน้ำ��ไหลึ (Scallop) ต์�มผนั้งถ้ำำ��ท่�ใช้่บอำกทิศท�งก�ร่ไหลึขอำงน้ำ�� แลึะ (ขว�) ร่อำยเว้�ผนั้งถ้ำำ�� (Cave 
Notch) แสดงถึ้ำงร่ะดับน้ำ��ใน้อำด่ต์ท่�อำยู่สูงกว่�ร่ะดับพุ้�น้ถ้ำำ��ปั็จัจุับัน้
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	 สํรุิป็และข�อเสํนัอแนัะ

ในป็ัจจุบัันได้้มื่ก�รื่ศึกษ�วัิจัยเรื่่�องสภ�พภูมืิอ�ก�ศ 
ของโลกกันอย่�งจรื่ิงจังและเป็็นรื่ะบับัมื�กข่�น มื่ก�รื่ศึกษ� 
หล�ยวัิธี เชี่น ก�รื่วัิเครื่�ะห์ไอโซึ่โทึป็ของออกซึ่ิเจนใน 
ฟองอ�ก�ศท่ึ�ถ้ำูกกักเก็บัไวั้ในนำ��แข็งบัรื่ิเวัณ์ขั�วัโลกใต้ิและ 
ในเขติหน�วั ทึำ�ให้ทึรื่�บัวั่�ในอด้่ติทึ่�ผ่่�นมื� จะมื่ยุคนำ��แข็ง 
สลบัักบััชีว่ังทึ่�เป็็นยคุโลกรื่อ้นหล�ยครื่ั�ง สอด้คล้องกับัทึฤษฎ่  
“วัฏัจกัรื่มืลิงัโควัชิี (Milankovitch Cycles)” นอกจ�กนั�นแลว้ั  
ยังมื่ป็ัจจัยอื�นท่ึ�เป็็นกลไกทึ�งธรื่รื่มืชี�ติิ เชี่น ค�บัก�รื่เกิด้ 
จดุ้ดั้บับันด้วังอ�ทิึติย์ และก�รื่พุ่งชีนของอกุก�บั�ติขน�ด้ใหญ่  
ซ่ึ่�งเป็็นส�เหตุิท่ึ�มื�จ�กภ�ยนอกโลกเชีน่กัน สว่ันส�เหติจุ�ก 
ภ�ยในโลกนั�น ได้้แก่ ควั�มืรื่้อนจ�กภ�ยในโลกคือ แมืกมื�  
หรื่่อหินหนืด้เหลวัทึ่�ม่ืควั�มืรื่้อนสูงภ�ยในโลก ซึ่่�งจะม่ืก�รื่ 
ป็ลด้ป็ล่อยพลังง�นควั�มืรื่้อนออกมื�ในหล�ยรืู่ป็แบับั เช่ีน  
ก�รื่เกิด้ภูเข�ไฟรื่ะเบัิด้ แผ่่นด้ินไหวั ก�รื่เกิด้จุด้รื่้อน (Hot 
Spot) และก�รื่เกิด้นำ��พุรื่้อน เป็็นติ้น

สำ�หรื่บััหลกัฐ�นท่ึ�บ่ังบัอกถ้ำงึสภ�วัะโลกรื่อ้นและโลกเยน็ 
ในอด่้ตินั�น ในพื�นทึ่�ค�สติ์และถ้ำำ��จะพบัหลักฐ�นได้้ชัีด้เจน 
จ�กทัึ�งบัริื่เวัณ์ภ�ยนอกถ้ำำ��และภ�ยในถ้ำำ�� เช่ีน ก�รื่พบั 
รื่อยเว้ั�ทึะเลหล�ยแห่งติ�มืชี�ยฝั�งและเก�ะในทึะเล และในถ้ำำ�� 
บั�งแห่งทึ่�ป็ัจจุบัันอยู่บันบัก ทัึ�งน่�เพรื่�ะในอด่้ติ เชี่น เมืื�อ 
6,000 ป็ีทึ่�แล้วั รื่ะด้ับันำ��ทึะเลข่�นสูงกว่ั�ป็ัจจุบัันป็รื่ะมื�ณ์ 
4 - 5 เมืติรื่ สว่ันเรื่่�องยคุโลกเยน็หรื่อ่ยคุนำ��แขง็ในอด่้ตินั�น  
ป็รื่ะเทึศไทึยเรื่�มืห่ลักฐ�นบั�งอย่�งทึ่�ค้นพบัแล้วั เช่ีน ก�รื่ 

พบัซึ่�กดึ้กด้ำ�บัรื่รื่พข์องหมืแ่พนด้้�ยักษใ์นถ้ำำ��วัมิื�นน�คนิใน 
จงัหวัดั้ชียัภมูื ิและก�รื่พบัชีั�นพ่ติทึ่�เก�ะสมืยุในรื่ะด้บััควั�มืลกึ 
22 - 23 เมืติรื่ ติำ��กว่ั�รื่ะดั้บันำ��ทึะเลป็ัจจุบััน เป็็นติ้น  
ส่วันในถ้ำำ�� เรื่�ส�มื�รื่ถ้ำใชี้หลักฐ�นของป็รื่ะติิมื�กรื่รื่มืถ้ำำ��  
(Speleothem) เชี่น หินงอก หินย้อย ฯลฯ และร่ื่องรื่อยของ 
ก�รื่กัด้กรื่อ่นบัริื่เวัณ์พื�น เพด้�น และผ่นังถ้ำำ�� (Speleogen) เช่ีน  
รื่อยเว้ั�ผ่นังถ้ำำ�� รื่อยรื่ิ�วันำ��ไหล กมุืภลักษณ์์ เส�หนิด้�น ฯลฯ  
ซ่ึ่�งทัึ�งหมืด้เป็็นผ่ลพวังมื�จ�กก�รื่เป็ล่�ยนแป็ลงสภ�พภูมือิ�ก�ศ 
ในอด่้ติท่ึ�เกิด้ในยุคโลกรื่้อนกับัโลกเย็นสลับักันหล�ยครื่ั�ง  
และกลไกน่�ยังคงด้ำ�เนินไป็ติ�มืวิัถ่้ำแห่งธรื่รื่มืชี�ติิ ทึ้�ยน่�  
ผู้่เขียนอย�กจะบัอกกับัผู้่อ่�นทึุกทึ่�นให้ทึรื่�บัวั่� ส�เหติุทึ่�
ทึำ�ให้โลกร้ื่อนนั�น มืทั่ึ�งทึ่�เกดิ้ข่�นโด้ยกลไกติ�มืธรื่รื่มืชี�ติิ และ 
เกิด้จ�กกจิกรื่รื่มืของมืนุษย ์ซึ่่�งส�เหติทุึ่�เกิด้จ�กธรื่รื่มืชี�ติินั�น 
มืม่ื�น�นมื�กแล้วั และมืม่ื�หล�ยล้�นป็ ีกอ่นทึ่�จะม่ืสิ�งมืช่ีวิีัติ  
ทึ่�เรื่ียกวั่�มืนุษย์ได้้อุบััติิข่�นมื�บันโลก และเป็็นวััฏจักรื่ติ�มื 
ธรื่รื่มืชี�ติิ หมืุนเวัียนสลับักันไป็มื�รื่ะหวั่�งยุคนำ��แข็งกับั 
ยคุโลกร้ื่อน แติส่�เหตุิท่ึ�ทึำ�ใหส้ภ�พภมูือิ�ก�ศและสิ�งแวัด้ลอ้มื 
ของโลกม่ืแนวัโนม้ืท่ึ�จะเลวัรื่�้ยไป็กวั�่เด้มิืก็โด้ยนำ��มือืมืนุษย์  
ไมืว่ั�่จะเป็็นก�รื่บัริื่โภคทึรื่พัย�กรื่ทึ่�เกนิควั�มืจำ�เป็็น จนทึำ�ให้ 
เกดิ้ของเสย่และมืลพษิมื�กมื�ย ก�รื่ใช้ีเชี่�อเพลิงท่ึ�กอ่ใหเ้กดิ้ 
ก�๊ซึ่เรื่อ่นกรื่ะจกทึ่�ยงัคงม่ือตัิรื่�สงู แมืว้ั�่พลงัง�นทึ�งเลอืก 
จะถู้ำกนำ�มื�ใชีม้ื�กข่�น และก�รื่ตัิด้ไมืท้ึำ�ล�ยป็�่อย�่งรื่นุแรื่งใน 
บั�งพื�นท่ึ�ยงัคงมือ่ยู ่ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นสิ�งทึ่�เรื่�ทึกุคน ทึกุภ�คส่วัน 
ติอ้งทึำ�ควั�มืเข้�ใจ และร่ื่วัมืมือืกัน เพื�อลด้ส�เหตุิเหล่�นั�น

แหล�งข�อม�ลและอ��งอิง

กรื่มืทึรื่ัพย�กรื่ธรื่ณ์่, 2553. หนังสือรื่�ชีก�รื่กรื่มืทึรื่ัพย�กรื่ธรื่ณ์ ่ทึ่� ทึส. 1503/1294 ลงวัันทึ่� 10 พฤษภ�คมื 2553 เรื่่�องก�รื่วัิเครื่�ะห์อ�ยุ
และยุคทึ�งธรื่ณ์่วัิทึย�ซึ่�กดึ้กด้ำ�บัรื่รื่พ์พืชี. 
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Foreign Cave Exploration 
in Thailand

Mr. Martin Ellis

 Introduction

Many of the early travelers to Thailand mentioned 
caves and limestone hills in their journals. John Crawfurd 
mentions caves on Ko Si Chang (Chonburi) in 1821 
(Crawfurd 1828) while Captain James Low recorded 
a bird’s-nest cave at Hat Chao Mai in Trang in 1826 
(Low 1833). Being close to Bangkok Tham Khao Luang 
in Phetchaburi was visited frequently by 19th century 
European travelers (Smithies 1987). Tham Tab Tao in 
Chiang Mai was already developed as a shrine when 
visited in 1876 by Hallett (Hallett 1890). Tham Khuha 
Pimuk in Yala had been visited by William Cameron 
before 1882 (Cameron 1882).

Thailand has always been popular with cavers 
and caving expeditions, particularly from the late 1970s 
onwards when international travel became easier and 
cheaper. The country was seen as an exotic, tropical 
location with extensive karst areas and because it was 
a popular tourist destination visas were easy to obtain. 
Within the country most regions were accessible to 

tourists and after the mid 1980s there were few travel 
restrictions or security concerns. With many of its 
neighbouring countries being ruled by communist or 
military dictatorships, Thailand was one of the few 
countries in south-east Asia where caves could be 
easily explored or studied.

A history can only be written if there is a record 
of the visit or the expedition and references to these 
primary sources are given. The author can’t stress 
enough that all caving trips should be written up. Even 
family holidays that visit small and easy caves can 
document important and new data about these sites. 
Some speleological investigations that were conducted 
in more recent years have only been recorded through 
personal communications with the author and is 
unfortunate that this work hasn’t been more formally 
recorded.
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 Early 20th Century

The first speleological expedition to Thailand 
was from March to August 1899 by the Cambridge 
University “Skeat” Expedition who explored birds’-
nest caves in Thale Sap and made important collections 
of cave fauna from the caves near Yala such as Tham 
Sam Pao Thong, Tham Khuha Pimuk and Tham Meud 
(Skeat 1900, 1901, Skeat & Laidlaw 1953). Nelson 
Annandale, who had been on the Skeat Expedition, led 
a second expedition under the auspices of Liverpool 
and Edinburgh Universities to Thale Sap and Yala in 
June and October 1901 when more cave fauna was 
collected (Bonhote 1903, Boulenger 1903, Swinhoe 
1903). Annandale returned to Thale Sap and Yala on 
a third expedition in January and February 1916.

Foreign archaeologists had written about Buddhist 
votive clay tablets from caves in Trang and Yala as early 
as 1902 (Banerji 1907, Steffen & Annandale 1902). 
Further finds of Buddhist clay tablets from caves in Surat 
Thani, Phatthalung and Ratchaburi were published in 
1926 (Coedès 1926) and pottery finds from Surat Thani 
were reported in 1922 and 1931 (Evans 1931, Graham 
1922). Another early archaeologist to visit Thailand was 
Etienne Lunet de Lajonquière who published the first 
observations on rock art in caves in Phang Nga bay 
as well as the antique Buddha statues in cave shrines 
in Yala and Ratchaburi (Lajonquière 1909, Lajonquière 
1912). Tham Pha Thai in Lampang was discovered by 
roadbuilders in 1923 and soon became popular with 
visitors with HRH the Prince Leopold of Belgium collecting 
isopods in the cave in February 1932 (Jackson 1937). 
The Swiss naturalist and archaeologist Fritz Sarasin 
toured Thailand the early 1930s and made archaeological 
investigations in Tham Borichinda (Chiang Mai), Tham 
Phra (Chiang Rai), Tham Kradam and Tham Wat Khao 
Wong Khot (Lopburi) and Tham Ruesi and Tham Fa 
Tho (Ratchaburi) (Sarasin 1933).

 Late 20th Century

From 1943 to 1944 the Dutch archaeologist H.R. 
van Heerken was compelled to work on the Death 
Railway in Kanchanaburi while a prisoner of war. He 
made some archaeological discoveries, including stone 
tools which he hid in the caves along the railway line 
and then recovered after the war. (Heekeren 1948). 
These discoveries were followed up in 1955 by Karl 
Heider of Harvard University in 1955 (Heider 1957). 
Further cave archaeological work in Kanchanaburi was 
done on four expeditions in 1961, 1962 and 1965 - 66  
by a Danish-Thai team (Heekeren 1962, 1963, Knuth 
1962, Nielsen 1961, 1962). The renowned American art 
collector Jim Thompson, famous for helping to launch 
the Thai silk industry, visited archaeological caves 
in Kanchanaburi by boat in the early 1960s. He also 
visited Tham Tha Morat (Phetchabun) in February 1962 
(Toulmin 2018) and Tham Phra Phothisat (Saraburi) in 
June 1967 (Rochlen 2005). In northern Thailand there 
was a Thai-British Archaeological Expedition to the 
Chiang Dao area of Chiang Mai in the 1965 - 1966 
field season (Watson 1968, Watson & Loofs 1967). In 
the same season, 1966, Chester Gorman began his 
very well-known archaeological excavations in Spirit 
Cave (Chester Gorman), Banyan Valley Cave (which is 
the dry entrance to Tham Pung Hung) and Tham Pha 
Chan (Steep Cliff Cave) in Mae Hong Son (Gorman 
1969, 1970).

During the Vietnam War, thousands of American 
servicemen were stationed to Thailand, cavers amongst 
them. The first published record of a caver visiting a 
cave in Thailand was in 1962 when Dewayne Dickey 
and two others, who were stationed at Khorat, visited 
Tham Chum Pon and Tham Khao Bin in Ratchaburi 
(Dickey 1963). John Viletto was in Kanchanaburi in 
1969 for a project for the US military to assess karst 
slopes for military vehicles which happened to also 
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recorded a couple of caves (Viletto 1971) and in April 
1972 Captain W.E. Zarwell and Chuck Pease visited 
4 caves during a week of caving (Zarwell 1972). The 
American servicemen even formed a short-lived (1973-
1975) local chapter of the National Speleological Society 
based in Bangkok, the Thai-Am Caving Grotto (Anon. 
1973), which although it organised caving trips, mainly 
to Saraburi and Ratchaburi, and published a series 
of newsletters (Brewer et al. 1974) didn’t record any 
speleological work. Also from the Vietnam War era is 
some graffiti in Tham Pha Phaung in Khon Kaen that 
reads “Pat Hole. Australia. 2508” (1965).

The war in south-east Asia also resulted in research 
into medically important arthropods. In September 1966 
Norihiro Ueshima of the University of Berkley collected 
bed bugs from a cave with a large bat colony in Saraburi 
(Ueshima 1968). This cave was found to also host the 
Khaeng Khoi virus (Williams et al. 1976). There was also 
research into cave-dwelling mosquitos (Huang 1972, 
Peyton & Rattanarithikul 1970).

The study of the cave fauna in Thailand restarted 
in the late 1960s after a long gap from the early 
expeditions at the start of the century. In April 1967 
Louis Roth collected cockroaches in Tham Khao Luang, 
Phetchaburi (Roth 1974). The American cave biologist 
Fred Stone was based in Thailand as an agricultural 
advisor and in 1967 he visited Tham Chiang Dao and 
Tham Tab Tao (Stone 1967). He started his biological 
collecting with F.G. Howarth in 1967 and continued this 
biospeleological work with a study of the fauna of Tham 
Lumphini Suan Hin (Saraburi) between December 1972 
and December 1973 (Deeleman-Reinhold 1985). He 
was also in Thailand in July and August 1981 collecting 
cave fauna in Tham Chiang Dao, Kanchanaburi and 
Ratchaburi (Stone 1983). Fred Stone also joined the 
Association Pyrénéenne de Spéléologie expedition for 
a few days in August 1986.

In 1971 American cavers Michael and Helen 
Kaczamarek visited caves in Chiang Mai (Tham Chiang 
Dao), Kanchanaburi (Tham Mongkhon Thong) Ratchaburi 
(Tham Khao Ngu) and Phetchaburi (Tham Khao Yoi 
and Tham Khao Luang) (Kaczamarek & Kaczamarek 
1971). The first recorded cave mapping in Thailand 
was by a Thai-North American team from Chiang 
Mai University which included four Canadian and  
American cavers. They carried out a compass and 
tape survey of Tham Chiang Dao, mapping 2.1 km of 
passages between December 1972 and February 1973 
(Windecker et al. 1975). The Swiss biospeleologist  
Pierre Strinati visited Thailand in February 1975 and 
made biological collections in Tham Chiang Dao (Chiang 
Mai) and Tham Lawa (Kanchanaburi) (Hoffman 1982, 
Strinati 1975).

The Austrian cavers Heinrich Kusch and Ingrid 
Staber toured throughout Thailand on annual trips 
between 1973 and 1978. Ninety-four caves were 
explored and of these they mapped Tham Phaya Nak 
(Krabi), Tham Phi and Tham Dao Duang (Kanchanaburi) 
Tham Mae Pim, Tham Ruesi (Ratchaburi), Tham Phra  
Phothisat (Saraburi) and Tham Suwan Khuha  
(Phang Nga) (Kusch 1976, 1977, 1982, 1985, 1987, 2006).

The first expedition organised by a European 
caving club to Thailand appears to have been in August 
1978 by the l’Equip de Recerques Espeleològiques 
del Centre Excursionista de Catalunya from Spain.  
A team of three surveyed Tham Lawa in Kanchanaburi 
on a very short visit (Ubach i Tarrès 1980). Tham Lawa 
was also visited in December 1978 by the famous 
American entomologist E.S. Ross who collected a whip 
spider (Weygoldt 1998).

From December 1980 to January 1981 French 
speleologists Louis Deharveng and Alain Gouze 
explored and surveyed Tham Chiang Dao, Tham Ki Nok 
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and Tham Tab Tao (Chiang Mai) and Tham Pha Thai 
(Lampang) (Deharveng & Gouze 1983). Subsequent to 
this first expedition Louis Deharveng organised and 
led three major biospeleological expeditions by the 
Association Pyrénéenne de Spéléologie in 1985, 1986 
and 1987 which investigated many caves and karst 
regions throughout Thailand. Although the collection of 
biological specimens was the main focus major caves 
such as Tham Pha Mon (Mae Hong Son), Tham Klaeb 
Yai (Chiang Mai) and Tham Luang Nang Non (Chiang 
Rai) were surveyed and comprehensive expedition 
reports were published (Deharveng 1986, 1987, 1988). 
Members of the Association Pyrénéenne de Spéléologie 
also visited Thailand in 1991 and 1992, but unfortunately 
no expedition reports were published.

Australian speleologist John Dunkley’s interest in 
the caves of Thailand was sparked by a talk given by 
Elery Hamilton-Smith at the 1968 Australian Speleological 
Federation conference in which Hamilton-Smith 
reported conversations in Bangkok with Fred Stone 
about Thai caves. John subsequently visited Thailand 
for the first time in 1969 when he travelled by train to 
Kanchanaburi, making numerous observations of the 
caves and karst that could be seen from the railway 
line. Dunkley returned in December 1981 to visit caves 
in Chang Mai and Lampang, the start of annual and 
biannual visits to the karst regions of Thailand (Dunkley 
1983). In January 1982 he visited several caves in 
Kanchanaburi, Phang Nga and Krabi.

Having seen the large poljes in Mae Hong Son on 
topographic maps and read in a travel magazine about 
trekking in the region, Dunkley made contact with the 
author of that magazine article, fellow Australian John 
Spies who was working as a guide in the region. Spies 
and Dunkley made the first explorations of the caves 
of Pang Ma Pha in Mae Hong Son in January 1983 
(Dunkley & Greenfield 1983). This first trip was soon 

followed up with trips in January and May 1984. Full 
scale Australian expeditions to Pang Ma Pha were 
organized by Spies and Dunkley in 1985, 1986, 1988, 
1990 and 1992 which surveyed many of the major caves 
in the region including Tham Mae Lana, Tham Nam 
Lang, Tham Susa, Tham Pha Phuek and Tham Pung 
Hung. Amongst the many participants on these early 
Australian expeditions were John Brush (first expedition 
in 1986) and Neil Anderson (first expedition in 1988) 
who over the next three decades were on several other 
caving trips. Unfortunately the last three Australian 
expeditions were not as well documented as the first 
two. (Boland 1989, 1990a, 1990b, 1991, 1992a, 1992b, 
1992c, Dunkley 1985a, 1985b, Dunkley & Brush 1986). 
The 1992 expedition was the last major speleological 
expedition to Mae Hong Son.

As part of his cave documentation work, John 
Dunkley compiled a list of Thailand’s longest caves 
that was published in 1987 (Dunkley 1987) and a 
gazetteer of the caves of Mae Hong Son (Dunkley 
1993). These two lists were combined and expanded 
in the 1995 publication “Caves of Thailand” (Dunkley 
1995) which was the first complete listing of the caves 
of the country. It was an indispensable work for anyone 
with an interest in the caves and karst of Thailand with 
a listing of 2,045 sites and was updated in 1997 taking 
it to 2,283 sites (Dunkley 1997).

As well as the large expeditions to Mae Hong 
Son the Australian cavers also visited many other 
areas in Thailand. In 1984 they were in Chumphon 
and Ratchaburi, in 1985 they visited Kanchanaburi, 
Ratchaburi and Phang Nga, in 1986 they visited Krabi 
and Phang Nga (Dunkley & Brush 1986), in 1988 they 
again visited the south including Phetchaburi, Prachuap 
Khiri Khan, Krabi, Trang and Satun and in 1990 it was 
Kanchanaburi (Boland 1991).
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After a break of fifteen years John Dunkley returned 
to Thailand for nostalgic trips to Mae Hong Son and 
tours of north-east Thailand in 2011, 2013, 2015 and 
2017 researching for his new interest in sandstone 
caves (Dunkley & Bolger 2017, Dunkley et al. 2018, 
Middleton & Spate 2018).

John Spies came to Thailand in 1977 and set up 
as a trekking guide in Chiang Mai. He started cave 
exploration after he met John Dunkley in January 
1983 and he organised the guides and camping for 
the Australian caving expeditions to Mae Hong Son 
between 1985 and 1992 (Spies 2008). In 1985 John 
opened the Cave Lodge guesthouse in Ban Tham and 
this became a must visit place for all cavers visiting 
northern Thailand. Spies has an unrivalled knowledge 
of the caves, especially the coffin caves, of Pang Ma 
Pha and has aided many scientific expeditions to 
Mae Hong Son (Grave et al. 1994, Kiernan et al. 1988, 
Kunpradit et al. 2000, Spies 1997, 1999). John’s extensive 
local knowledge was also invaluable for the Pang Ma 
Pha Cave Project in 1999 (Dilokwanich et al. 2000,  
Kunpradit et al. 2000) and the Highland Archaeology 
Project (Shoocongdej et al. 2007).

Between December 1983 and January 1984 the 
American “Thailand Karst Hydrology Project”, which 
was a group of cavers from Idaho, explored caves near 
Chiang Dao and the previously unvisited mountain karst 
of Doi Angkhang on the Myanmar border in Chiang 
Mai. This expedition surveyed several deep caves and 
although several of the surveys and some survey data 
are available unfortunately a full report on this interesting 
expedition was never published (Benedict 1983, Ingram 
& Rigg 1984, Rigg et al. 1984).

Swedish biospeleologist Bill Odell studied Kitti’s 
hog-nosed bat in Kanchanaburi in 1984, 1986 and 
1987. He also published reports and surveys of caves in 

Chiang Mai and Lampang, along the headwaters of the 
Nam Chon river in Tak and the sandstone pseudokarst 
at Phu Hin Rongkla, Phitsanulok. However, many of the 
place names in his reports can’t be found on any maps 
and it may be worth nothing that apart from the small 
caves at Phu Hin Rongkla none of the caves reported 
by Odell in his articles have been relocated (Odell 1985, 
Odell & Odell 1984).

Gert Pedall was a German engineer working at 
Song Tho mine and he was probably the first person to 
traverse Tham Nok Nang En in Kanchanaburi (Dunkley 
et al. 1989). He showed the cave to the French Groupe 
Spéléo Scientifique et Sportif expedition in February 1986 
who surveyed the cave and they returned in January 
1988 to finish the work (Ostermann 1988, Roche 1993). 
Tham Nok Nang En was also investigated in May 
1987 by Graham Wilton-Jones and Jane Clark, of the 
Bristol Exploration Club, and John Dunkley (Dunkley 
et al. 1989, Wilton-Jones 1988).

The first cave diving in Thailand appears to 
have been carried out in 1986 and 1988 by the Swiss 
diver Oliver Knab at Thale Noi (Surat Thani), Tham 
Than Bok Khorani and Sra Prang (Krabi) (Knab 1986, 
1988a, 1988b).

In November 1986 British cavers Tony White and 
Fran Hampton surveyed Tham Tab Tao in Chiang Mai 
and explored the carbon dioxide filled lower series of 
the cave (White 1988). From January to March 1987, 
and again in December 1987, the Polish Alpinistyczny 
Klub Eksploracyjny w Sopocie held two serious caving 
expeditions to the Chiang Dao area of Chiang Mai. 
The first expedition involved camping on top of Doi 
Luang Chiang Dao, hoping to find a high entrance into 
Tham Chiang Dao. Although a full expedition report 
was not published the surveys are available (Parma 
1987, 1988).
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A small French team from the Maison des 
Gouffres were in northern Thailand from January to 
February 1988 where they followed up several leads 
in Chiang Rai and Mae Hong Son remaining from the 
Association Pyrénéenne de Spéléologie expeditions, 
including a survey of Tham Sai Thong in Chiang Rai. 
Their report was included with the report of the 1987 
Association Pyrénéenne de Spéléologie expedition 
(Deharveng 1988).

German caver Daniel Gebauer visited Krabi, 
Phang Nga and Prachuap Khiri Khan in July 1988 and 
Trang over the New Year 1993/1994 period. His reports 
include surveys of Tham Phayakorn (Krabi) and Tham 
Morakot (Trang) (Gebauer 1988, 1994, 1995, 1997).

David Checkley led a British expedition to 
explore the caves of the Phu Khieo Wildlife Sanctuary 
(Chaiyaphum) in April and May 1989, following up on 
a reconnaissance by the Association Pyrénéenne de 
Spéléologie in 1987 (Checkley 1989, Checkley et al. 
1989). In September 1989 a small French team from 
the Spéléo Club de la MJC Bellegarde explored caves 
in Krabi and Phang Nga (Tournier 1989).

The New Zealand Speleological Society organised 
a caving expedition to Kanchanaburi, Prachuap Khiri 
Khan and Satun from December 1989 to January 1990. 
A report was never published, but their surveys of caves 
such as Tham Don Din, Tham Jet Khot (Satun), Tham 
Kaeo, Tham Phraya Nakhorn (Prachuap Khiri Khan), 
Tham Dao Daung, Tham Nam Phra That and Tham 
Wang Badan (Kanchanaburi) are available.

In August 1990 a Société Spéléologique de l’Ariège-
Pays d’Olmes expedition explored and surveyed the 
entrance series to Tham Nam Mut in Kanchanaburi (Apel 
et al. 1990). Some members of this club surveyed the 
well-known Bor Nam Phi “Spirit Well” in Mae Hong 

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

In December 1991 Benoit Stinglhamber, Magnus 
Björkman and John Spies explored Tham Galopin, 
Tham Christmas and the second tributary and aragonite 
chambers of Tham Mae Lana in Pang Ma Pha, Mae 
Hong Son. Benoit Stinglhamber was back in Tham 
Mae Lana (Mae Hong Son) in February 1994 and on a 
three day through trip with three others explored, but 
didn’t survey, a third major tributary in Tham Mae Lana 
(Stinglhamber pers. com. 2014). Unfortunately these 
important explorations were ever published in a report 
and the passages found remain unsurveyed.

A small Oxford University Caving Club expedition 
recorded caves on Ko Si Chang in Chonburi and in 
the Three Pagodas Pass area, Kanchanaburi over the 
New Year period from late December 1991 to January 
1992 (Mead 1992). Also in January 1992 Californian 
caver Carol Vesely surveyed caves at Ao Nang, Krabi 
(Vesely 1992)

The British Combined Services Caving Association 
held a major expedition to Kanchanaburi from April to 
May 1992. They explored and surveyed some major 
caves including Tham Nam Mut and Tham Ban Nam 
Mut (Smith 1995). Another British expedition in April 
1992 was by the Manchester and Sheffield University 
Speleological Societies who explored the caves of 
Nam Nao National Park (Phetchabun), including the 
first investigations of Tham Yai Nam Nao (Standing 
et al. 1992).

Most of the early exploration and geological 
work on the sandstone caves of north-east Thailand 
was carried out by French geologist and caver Claude 
Mouret. Employed in the region as a hydrocarbon 
exploration geologist he had three field trips in October 
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1992, October to November 1993 and December 1993 
to January 1994, publishing the results in a 1994 paper 
(Mouret & Mouret 1994). As a geologist he recognised 
the paleokarsts at the Permian-Triassic boundary in 
north-eastern Thailand (Mouret 1994) and some of the 
fundamental features of speleogenesis in sandstone 
(Mouret 2017). He also studied the large bat colonies at 
Tham Khao Luk Chang (Nakhon Ratchasima) and Tham 
Khao Chong Pran (Ratchaburi) in 1993 and 1994 (Jarlan 
& Mouret 1997, Mouret 1997) and the archaeological 
Buddhist caves in Ratchaburi in 1992 (Mouret 2009).

Italian cavers Ezio Anzanello and Mariagrazia 
Cadamuro of the Gruppo Speleologico Opitergino CAI 
Oderzo explored and surveyed two caves near Mae 
Sariang (Mae Hong Son) in 1992 (Anzanello & Cadamuro 
1993, 1995) and on another trip in 1995 surveyed Tham 
Mutalu in Tak (Anzanello & Cadamuro 1996).

British speleologist Dean Smart first visited Thailand 
from February to May 1993. For most of this trip he 
was in Mae Hong Son and led teams that explored 
and surveyed Tham Sua/Tham Lom and Tham Ban 
Luk Khao Lam (Smart 1994). He was back in Mae 
Hong Son in 1995 when he surveyed Tham Fossil and 
Tham Huai Kut Pba Teung. Dean was based in Thailand 
from 1995 to 2005 working as a karst specialist for the 
Royal Forest Department. He documented the caves 
in many National Parks in Kanchanaburi, Sukhothai, 
Uthai Thani and Prachuap Khiri Khan, writing reports 
for the RFD (Smart 1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1996c, 
1996d, 1998a).

From 1997 to 2001 Dean co-ordinated a major 
project funded by the Thailand Research Fund to 
explore and study the caves in the Thungyai Naresuan 
East Wildlife Sanctuary (Tak). Eight international caving 
expeditions were organised with cavers from the UK, 
USA and Australia assisting the work (Smart 2002a). 

Following on from the Thungyai Naresuan East Wildlife 
Sanctuary project Dean Smart organised three expeditions 
to the neighbouring Thungyai Naresuan West Wildlife 
Sanctuary in Kanchanaburi between 2002 and 2004 
(Oakley et al. 2003, Oakley & Smart 2002).

Another major project organised by Dean Smart 
was in the Thung Salaeng Luang National Park in 
Phitansulok. Between 1997 and 2004 there were nine 
expeditions and amongst the major finds were Tham 
Phra Wang Daeng, which is Thailand’s longest cave, 
Tham Khang Khao, Tham Nam Dan and Tham Phra 
Ngam Sai. These explorations were assisted by cavers 
and clubs from a number of countries including the 
Canberra Speleological Society and Orpheus Caving 
Club (Bolger 1999, Smart 1998b, 2002a, 2002b). 
Dean Smart and Robert Cunningham organized a 
cave ecology study of human disturbance in caves in 
southern Thailand from 2001 to 2002, which included 
a lot of cave mapping (Hutacharern 2004, Smart & 
Cunningham 2001, 2002).

As part of his remit as a cave and karst consultant for 
the Royal Forest Department Dean Smart was involved in 
organizing various cave management training seminars, 
including one at Erawan National Park in 1995 which was 
attended by John Dunkley and Elery Hamilton-Smith, 
and a cave resources conference in Bangkok in 1999 
(Smart 1999). As part of this cave management work 
Dean also proposed a cave management classification 
for Thailand which was a modified version of the 
Australian scheme (Smart 2000).

Whilst working for the Royal Forest Department Dean 
became the focal point for foreign caving expeditions 
to Thailand and he actively promoted the country as a 
speleological destination. Amongst the many caving 
groups and individuals Dean assisted and encouraged 
were the Shepton Mallet Caving Club, Orpheus Caving 
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Club, Bristol Exploration Club, Canberra Speleological 
Society, University of Bristol Spelaeological Society, 
Société Spéléologique de l’Ariège-Pays d’Olmes, Torne 
Valley Caving Club, Richard Borowsky, Terry Bolger, 
Steve Smith, Ron Simmons and Mike Futrell. He was 
also working with the cave divers exploring the flooded 
systems in southern Thailand, publishing a report on 
sub-sea level speleothems in Tham Sra Kaeo (Krabi) 
(Smart 2003) and helped Matt London to dive in Nam 
Phut Thap Lao (Chaiyaphum).

Dean’s last caving trip in Thailand was in March 
2005 when a four man team toured Lampang, Chiang 
Mai, Chiang Rai and Nan. This was a highly successful 
reconnaissance trip which made the first speleological 
investigations of many caves including Tham Pha 
Phueng (Nan) and Tham Pha Daeng (Chiang Mai) that 
were in later years explored to become Thailand’s two 
deepest caves.

Liz Price is a British caver who was based for 
many years in Kuala Lumpur and first visited Thailand 
in the 1980s. In June and August 1993 she organised 
three trips to Yala with Malaysian cavers to explore and 
survey Tham Krachaeng (Price 1994, 1995). In 2000 
she returned to Tham Krachaeng and other caves in 
Satun and Phatthalung on two expeditions with British 
cavers from the Axbridge Caving Group (Gray 2001a, 
2001b, Price 2000, 2001, 2002).

Mark Costlett led three Canadian “Bad Air” 
expeditions to Mae Hong Son in 1994, 1998 and 2003 
with the intention of using supplemental oxygen to explore 
Tham Pha Phuek and Tham Hued, two caves which can 
have lethally high carbon dioxide levels. Although a fair 
amount of publicity material was produced before the 
expeditions and magazine articles published afterwards 
there wasn’t a detailed report about their work (Cahill 
2003, Cosslett 2003a, 2003b, Douce 2002).

In April 1996 the Canberra Speleological Society 
had a major expedition to Kanchanaburi during which 
Tham Nam Tok, Tham Sao Hin, Tham Khang Khao and 
many other caves were explored and surveyed (Brush 
1996). This was the last large scale caving expedition 
to Kanchanaburi.

American fish biologist Richard Borowsky of  
New York University led six “Cave Fish Expeditions”  
to Thailand between 1996 and 2000 to study the blind 
cave fish. The expedition in March 2000 managed to 
collected live cave fish from Kanchanaburi, Mae Hong 
Son, Phitsanulok and Chaiyaphum and transported 
them to a laboratory in the USA for study (Borowsky & 
Vidthayanon 2001, Duboué & Borowsky 2012, Trajano 
& Borowsky 2003).

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) 
in January (Harper 1998) while in July the Société 
Spéléologique de l’Ariège-Pays d’Olmes were also in 
Surat Thani, but in the Khao Sok National Park (Jarlan 
& Caron-Jarlan 2000). American cavers Steve Smith 
and Ron Simmons surveyed Tham Nam Khao Siwa (Sa 
Kaeo) in December 1998 before joining Dean Smart 
in the Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary East in 
January 1999 (Smith 2001).

 21st Century

The Shepton Mallet Caving Club from the UK 
had their first expedition to Thailand in February 2000. 
This was to the karst near Khon San in Chaiyaphum 
and although the finds were modest it was the start 
of a long and ongoing series of visits to the country 
(Ellis & Barrett 2001). Between December 2000  
and April 2003 the next three Shepton Mallet Caving 
Club expeditions were to Umphang in Tak when  
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Tham Takobi and Tham Loe Pu were surveyed  
(Ellis 2003).

In recent decades arachnologists have made 
many extensive collecting trips looking for cave spiders. 
These biologists include Peter Schwendiger who 
made visits in 1985 to 1987, 1991, 1992, 2000 and 
2002 to 2005 (Chiang Mai, Chiang Rai, Chumphon, 
Kanchanaburi, Lampang, Mae Hong Son, Saraburi 
and Trang), Christa Deeleman-Reinhold in 1986, 1989 
and 1990 (Kanchanaburi, Krabi, Prachuap Khiri Khan, 
Ratchaburi and Songkhla), Peter Weygoldt in 2004 
(Kanchanaburi), B.A. Huber in 2015 (Prachuap Khiri 
Khan, Ranong and Yala) and Huifeng Zhao and team 
in 2014 and 2016 (Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, 
Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima, Phang Nga, 
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi, Ranong, 
Sa Kaeo, Saraburi and Tak). By May 2021 over 100 
species of spider had been found in Thai caves, of 
which 84 were new to science.

The University of Bristol Spelaeological Society from 
the UK had a large expedition to the Chai Phrakan area 
of Chiang Mai in January 2001 (Farrant et al. 2001) and 
a follow up trip in December 2003. On the December 
2003 expedition oxygen rebreather equipment was 
used to explore and collect air samples in the carbon 
dioxide filled passages at the end of the lower series 
of Tham Tab Tao (Smith & Telling 2004). The caves in 
the Mae Ping National Park in Lamphun were explored 
by a small team from the Bristol Exploration Club from 
November to December 2001, assisted by Dean Smart 
and National Park rangers (Harper 2002).

An archaeological and paleontological survey 
was conducted in northern Thailand by the French-
Thai Palaeolithic Mission between 2002 and 2005 
which included investigating and surveying several 
caves in Chiang Mai, Mae Hong Son and Phayao. The 

results of this work was published in the 2008 book 
“Préhistoires au sud du Triangle d’Or” (Zeitoun 
et al. 2008). The Société Spéléologique de l’Ariège-
Pays d’Olmes continued their series of small scale 
expeditions in July 2003 then they visited Uthai Thani 
and Tak (Jarlan 2003) and in July 2008 to Chiang Mai 
and Nan (Jarlan 2009).

Following their trips to Tak, the Shepton Mallet 
Caving Club moved their attention to the Nam Nao 
National Park in Phetchabun. Over three expeditions 
from 2003 to 2006 they explored and surveyed Tham 
Yai Nam Nao and many other caves (Ellis 2006). By 
2006 Martin Ellis of the Shepton Mallet Caving Club 
was living in Phetchabun which resulted in an increased 
amount of cave documentation and field trips. After 
Dean Smart left Thailand in 2005 Ellis acquired Smart’s 
library and cave survey notes and started to fill the role 
that Dean had had of communicating with the foreign 
cavers visiting Thailand. The Shepton Mallet Caving 
Club has hosted a website on Thailand caves with Ellis 
as the webmaster since 2005 and a database of the 
caves of Thailand was started in 2005, beginning by 
entering the caves from Dunkley’s “Caves of Thailand”. 
Ellis has also published a series of books to update and 
expand Dunkley’s “Caves of Thailand” (Ellis 2017b, 
2017c, 2020).

The caving team formed by employees of Chiang 
Mai Rock Climbing Adventures have had several caving 
expeditions to Doi Angkhang in Chiang Mai from 2008 to 
2019. Amongst the deep caves that they have explored 
or relocated are Tham Ban Luang, Tham Hub Pha Khao, 
Tham Pha Daeng and Tham Sui Tang. Unfortunately no 
expedition reports have been published, though some 
survey data has been made available. In 2020 they joined 
the Shepton Mallet Caving Club for an expedition to 
Doi Angkhang (Ellis 2021) and at Crazy Horse (Chiang 
Mai) they surveyed 4.3 km of passage in 14 caves. In 
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March 2021 the Chiang Mai Rock Climbing Adventures 
team helped with the resurvey project of Tham Luang 
Nang Non (Chiang Rai).

French caver Thierry Tournier has visited Thailand 
nearly every year since 2008 and from 2019 has 
lived in northern Thailand. Tournier is the Fédération 
Française de Spéléologie commissioner for Thailand 
and he has published a series of annual summaries 
on cave explorations and news (Tournier 2010, 2011, 
2012, 2014, 2016, 2017, Tournier & Rateau 2020). He 
has done a lot of exploration in the Lamphun/southern 
Chiang Mai area in recent years. As part of her PhD 
thesis Belgian biologist Alice Latinne collected rodents 
in caves throughout Thailand from 2008 to 2010. Many 
caves were investigated, though they all had to be 
outside national parks and protected areas due to the 
bureaucratic difficulties in obtaining research permits 
(Latinne 2012).

The Shepton Mallet Caving Club had five major 
expeditions to the Doi Phuka National Park in Nan 
between 2009 and 2016. They explored Tham Pha 
Phueng to -473 m, the deepest cave in Thailand, as 
well as other significant caves such as Tham Rai Phin, 
Tham Huai Poen, Tham Nam Tok Nam Poen, Tham Bpaet 
Sip, Tham Maa and Cave NA0122/NA0135 (Bolger & 
Ellis 2009, Ellis 2011, 2015, 2017a).

In November 2010 Alex Fletcher, with support from 
Martin Ellis, Terry Bolger, Anukoon Sorn-ek and his crew, 
dived the first sump in the Tham Nam Nao resurgence 
in the Nam Nao National Park (Phetchabun), but was 
unable to pass the upstream sump in Tham Nam Lei 
in Chaiyaphum (Fletcher 2011). Craig Werger and his 
team had a more productive diving trip to the north in 
April 2012 when they pushed the flooded section of 
Tham Nam Pu in Loei upstream from the resurgence 
(Werger 2012).

The cave diving community in southern Thailand 
have conducted some very deep, technical and long 
dives at sites such as Tham Sra Kaeo (Krabi) and Tham 
Song Hong (Nakhon Si Thammarat). Unfortunately there 
have been no detailed reports or cave surveys published 
on these very interesting explorations and news has to 
be sought in forums, blogs and Facebook posts. The 
divers involved include Matt London and Bruce Konefe 
(USA), Joon Park (Korea), Ben Reymenants (Belgium), 
Cedric Verdier and Maksym Polejaka (France), Richard 
Harris and Craig Challen (Australia), Ivan Karadzic and 
Claus Rasmussen (Denmark). In November 2001 Joon 
Park was the first to dive at Tham Song Hong when he 
reached a depth of -92 m (Park pers. com. 2015) and 
in January 2017 Ben Reymenants, Richard Harris and 
Craig Challen dived this site, which is several kilometres 
long, to a depth of -198 m. Tham Sra Kaeo was first 
dived in 1993 by Matt London and was bottomed at 
-240 m in February 2007 by Cedric Verdier and Ben 
Reymenants (Verdier 2007).

Since 2011 Romanian caver Liviu Valenas has 
been exploring the sandstone caves in Amnat Charoen 
and Ubon Ratchathani (Valenas 2019) and Swiss caver 
Alexander Thoma has had several trips between 2012 
and 2016, exploring and surveying caves in Lopburi, 
Loei, Saraburi, Phetchabun and Phitsanulok.

John Gosset of the l’Equipe Spéléo de Bruxelles 
(Belgium) has led the multinational SpeleoDAO expeditions 
from 2015 to 2020. The expeditions have been mainly 
focused on the Tham Lom-Tham Nam system which is 
near Ban Muang Na on the Myanmar border in Chiang 
Mai. By the end of the 2020 expedition this cave system 
was 13.5 km long, the second longest cave in Thailand 
(Gosset 2016, 2017, 2019, 2020a, 2020b).

In recent years several cavers who haven’t published 
reports on their activities have been sending cave 
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information to Martin Ellis for inclusion in the Thailand 
cave database. American caver Page Ashwell was working 
in Nakhon Si Thammarat and Songkhla from 2011 to 
2017 and he carried out extensive cave exploration in 
the southern provinces, creating a spreadsheet with 
basic information on over 600 sites. Between 2013 and 
2015 Russian cavers from the Krasnoyarsk Territory 
Cavers Club documented caves in Prachuap Khiri 
Khan and Chumphon, forwarding the information to 
Ellis. Phil Collett of the Shepton Mallet Caving Club has 
had frequent trips to the Kanchanaburi and Suphanburi 
area since 2015 as well as several field trips to other 
areas in Thailand with Ellis. In February 2016 Joerg 
Dreybrodt and Marc Boureau surveyed Tham Phra Kha 
Yang in Ranong on their way back from a Myanmar 
expedition while American Ryan Gardner documented 
caves in southern Thailand in 2019 and 2020, making 
his information available to Ellis.

British caver Vern Unsworth has been based in Mae 
Sai (Chiang Rai) since 2012 and has greatly extended 
Tham Luang Nang Non with assistance from local cavers 
and occasional help from British cavers such as Rob 
Harper, Phil Collett and Martin Ellis. Unsworth played 
a pivotal role in the 2018 Tham Luang cave rescue and 
following the rescue Tham Luang Nang Non has been 
resurveyed by an international group of cavers from 
the UK, Singapore, America, India and Austria as well 
as Thai cavers. The resurvey was completed in March 
2021 and Tham Luang Nang Non is now 11.1 km long, 
the fourth longest cave in Thailand.

In 2016 the first “Family” caving expedition to 
Krabi was organised by Imogen Furlong. This expedition 
had the stated aim of being child-friendly and was 
open to caving families of all nationalities. Based on 
the coast at Khao Thong they were fortunate to find 
the 1.3 km long Tham Lek Lek almost on the doorstep. 
The first expedition was a great success and two more 

expeditions have since been run in 2018 and 2020, 
attracting families from the UK, USA, Australia, New 
Zealand and Denmark (Furlong 2017, Furlong & Shade 
2018, Shade et al. 2020).

Didier Rateau of the Spéléoclub Caniac du Causse 
has had a series of expeditions to Kanchanaburi from 
2017 to 2020, concentrating on the caves of the Khao 
Phu Thong-Khao Tha Khanun area in the Khao Leam 
National Park as well as exploring caves in Lampang 
and Chiang Mai. Unfortunately so far only summary 
reports, and no cave surveys, have been published 
(Rateau 2018, 2019, 2020).

Indonesian students from the Mahasiswa Pencinta 
Alam Universitas Gadjah Mada organized a caving 
expedition to the Satun Geopark in May 2017. Working 
with employees of the Geopark and Department of 
Mineral Resources they surveyed seven caves (Ilham 
2017). The Shepton Mallet Caving Club were back 
in Thailand in February 2018 for an expedition to the 
Thung Salaeng Luang National Park in Phitsanulok and 
some of the caves in western Phetchabun (Goddard 
& Ellis 2018).

At the invitation of the superintendent of the Khun 
Sathan National park in Nan an ad hoc international 
expedition was organised in May 2019 to survey Tham 
La-ong. Over four days a team of British, American 
and Indian cavers along with National Park rangers 
surveyed the cave to a length of 3 km (Ellis 2019). In 
January 2020 another international team, this time 
with cavers from Germany, France, Russia and China, 
had a very successful expedition to Surat Thani where 
they surveyed 9.1 km of passage in 29 caves (Steiner 
& Laumanns 2020).

The most recent international caving expedition 
was organised in February 2020 by the Shepton 
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Mallet Caving Club and Chiang Mai Rock Climbing 
Adventures to Doi Angkhang (Chiang Mai). Twenty two 
cavers from the UK, USA, Canada, India, Austria and 
Thailand mapped 5.4 km of passage in 14 caves. They 
confirmed Tham Pha Daeng as the second deepest 
cave in Thailand at -293 m, found a second entrance 
to Tham Ban Luang which increased the depth to -207 
m and connected Angkhang Sinkhole into Tham Hub 
Pha Khao to increase the depth of that system to -200 
m (Ellis 2021).

 The Future

Over the past fifty years foreign cavers have made 
a considerable contribution to the exploration, mapping 
and scientific understanding of Thai caves. Thailand 
continues to be a popular destination for foreign cavers 
and speleologists, for holiday and expedition caving and 

for karst studies. These international speleologists are 
a valuable resources who, if permitted, can continue 
to explore, map and study the caves in the country, 
including in national parks and other protected areas. 
A positive trend in recent years has been the increase 
in joint caving expeditions between international 
and Thai groups, as was seen on the February 2020 
expedition to Doi Angkhang. These joint expeditions 
are of mutual benefit and is a trend that is likely to 
continue to increase in the future. It is also hoped that 
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 
speleologists will supply detailed reports and cave 
maps to the authorities and could help train Thai staff 
in cave exploration techniques.
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Thailand Cave Database 
and Cave Mapping
Mr. Martin Ellis

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 
included for a given site includes the cave name, a 
registry number, location (place, amphoe, changwat), 
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 
surveys. As of May 2021 there are over 6,100 sites in 
this database.

<<

The Speleobase cave database 
program

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 caves found in the Thungyai Naresuan Cave Survey 
Project for the Royal Forest Department, but, again, 
this electronic database is not available though there 
is a printed report with the cave data (Smart 2002). In 
2020 the Department of Mineral Resources took from 
the author’s database the sites which had geographical 
co-ordinates (approximately 4,700 sites out of 6,100 
entries) and created a basic online GIS.

<<

DMR-GIS login

Land managers often find a cave classification 
system useful for understanding the value of the caves 
and how to prioritise conservation. Dean Smart published 

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

<<

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

Another important function of a cave registry is 
to maintain a bibliography of all publications about 
Thailand’s cave and karst. The author has a bibliography 
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

The author has a library of over 2,000 PDF files of 
these Thailand cave references, but due to copyright 
and server space issues these have not been made 
available online.

Perhaps the most essential item for cave 
management is a cave map, which is usually called a 
cave survey. At the basic level this cave map shows 
the direction taken by the cave, the cave shape and 
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 
topographic maps. A closure error of 1% in a cave 
map is considered to be good.

227Thailand Cave Database and Cave Mapping

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถํ้ําวิิทยา ธรณีีวิิทยา และงานสํํารวิจ



The precision and detail of the cave maps is  
graded according to the Union Internationale de 
Spéléologie system. 

<<

UIS Mapping Grades

These grades have the format of UISv2 X-Y-Z. 
UISv2 indicates it is version 2 of the UIS mapping 
grades. The X gives an indication of the precision of 
the survey centre-line. The Y is the level of detail of the 
map while the Z is a series of letters which are qualifying 
suffixes that indicate any additional measures taken to 
improve the survey accuracy. With the Thai cave maps 
the most common values are

Survey 
Grade

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

Map 
Detail

2 Details from notes made in the 
cave

3 Details from drawings made in 
the cave

Qualifying 
Suffixes

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 commonest grades for Thai cave maps are: 

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

UISv2 6-3-F, UISv2 6-3-BF and UISv2 6-3-BEF  – a 
modern survey using a calibrated survey unit, with the 
entrance co-ordinates obtained with a GPS (F) and any 
survey loops have been adjusted and closed (B). Where 
possible the survey data has been downloaded from 
the survey unit by Bluetooth to remove transcription 
errors (E). The detail has been sketched in the cave. 
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. 

Region Sites Maps

Eastern and North-eastern 1,220 75

Northern 1,375 235

Western and Central 1,513 248

Peninsular and Southern 2,003 194

The cave maps are available online at

<<

Cave Surveys

The cave survey data is managed in the Walls 
cave surveying program. 

<<

WALLS - Tools for Cave Survey 
Data Management

The cave survey data archive has 266 km of cave 
and surface survey data. 119.4 km of the survey data 
has been acquired by the Shepton Mallet Caving Club 
between 2000 and 2021.  The rest of the surveys are 
by Dean Smart and colleagues (1993 - 2004 - 46.6 km); 
Canberra Speleological Society (1996 - 2004 - 13.8 km 
with thanks to John Brush and Dean Smart); Australian 
expeditions to Mae Hong Son (1986 - 1990 - 13.3 km 
with thanks to John Dunkley and John Brush); Pang 
Ma Pha Cave Project (1998 - 1999 - 8.1 km); Chiang 
Mai Rock Climbing Adventures (2020 - 2021 - 9.9 km 
with thanks to Sudeep Subrahmanya); Orpheus Caving 
Club (2004 - 4.2 km with thanks to Simon Brooks); 
Thailand Karst Hydrologic Project (1983 - 1984 - 7.5 km  
with thanks to Bob Benedict and Jeb Blakely) Krabi 

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).

All the cave survey data, including scans of the 
survey notes, is archived at the Cave Registry Data Archive 
maintained by the British Caving Association. This data 
and the survey notes are available online at 

<<

Thailand Cave Survey Data

Heinrich Kusch published a list of caves in South-
east Asia in 1982 which listed 91 caves over 500 m 
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 
length of 12,600 m.  By 2003 when Dean Smart compiled 
a list of the countries longest caves there were now 53 
caves over 1 km and the longest cave spot had been 
claimed by Tham Phra Wang Daeng at 13,114 m. In 
2012 there were 59 caves over 1 km length, three of 
which were over 10 km in length, and Tham Phra Wang 
Daeng was still the longest at 13,789 m.

The exploration of deep caves in Thailand has been 
at a much slower rate than the exploration of the long 
caves due to technical and logistical difficulties. When 
Heinrich Kusch published a list of caves in South-east 
Asia deeper than 200 m in 1982 there were no caves 
from Thailand. In the 1995 “Caves of Thailand” only 
three caves deeper than 100 m are mentioned, with the 
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deepest being Tham Pha Phuek at -166 m. Although not 
included in the 1995 “Caves of Thailand” the Thailand 
Karst Hydrological Survey had in 1984 surveyed four 
caves on Doi Ankhang (Chiang Mai) that were deeper 
than 100 m with the deepest, at -190m, being Tham 
Ban Luang. Dean Smart’s 2003 deep cave list had 22 
caves over 100 m, with the deepest still being Tham 
Ban Luang. By 2012 there were 30 caves deeper than 

100 m, with the deepest cave now being Tham Pha 
Daeng at -388 m. 

As of May 2021 Thailand has 78 caves that have 
been mapped to length of greater than 1 km (5 are 
longer than 10 km) and 46 caves which have a depth 
greater than 100 m (17 caves are on both lists).

 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
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 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.
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 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
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 Sandstone Caves  
per Province:

Ubon Ratchathani 140

Udon Thani 95

Sakon Nakhon 55

Mukdahan 46

Bueng Kan 45

Kalasin 31

Amnat Charoen 17

Yasothon 16

Nong Khai 14

Nakhon Phanom 10

Sisaket 8

Roi Et 7

Buriram 1

Mahasarakham 1

 How many caves are there 
in Thailand?

In 1982 Heinrich Kusch published a list of 94 
caves in Thailand which he had visited between 1973 
and 1978 (Kusch 1982). In John Dunkley’s 1995 book 
“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 
3,055 sites and this had increased to 5,000 in 2015 
and in May 2021 has over 6,100 entries.

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 Nan 140 80 1.7

(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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เทคโนโลยีีการสำำารวจถ้ำำ�า
ในระบบ ๓ มิิติิ
นายภััณฑรัักษ์์ ชาญณรังค์์ และนางสาววันเพ็็ญ อ่่วมใจบุุญ

การศึกษา สำารวจ จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ภายในถ้ำาเป็นสิ่งที่สามารถใช้ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของถ้ำาได้ เนื่องจากการสำารวจทำาแผนที่ถ้ำาทุกครั้งจะต้องมีการ
ถ่ายภาพ บันทึกข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบติดตามผลการเปิดให้ 
ทอ่งเทีย่วถ้ำาไดอ้ย่างดทีีส่ดุ ถ้ำาแต่ละถ้ำามลีกัษณะโดดเดน่และความสำาคญัทีแ่ตกตา่งกนั 
ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจใช้ถ้ำาต่างกันออกไปด้วย การสำารวจเพ่ือจัดทำาแผนผังถ้ำา 
จะช่วยสนับสนุนตัดสินใจว่า ควรกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการถ้ำาไปในทิศทางใด  
เช่น ถ้ำาเพ่ือการท่องเที่ยว หรือถ้ำาเพ่ืองานการศึกษาวิจัยเท่านั้น

การสำำารวจถ้ำำ�ามีีหลายระดัับ ตัั้�งแต่ั้การเข้้าสำำารวจเพ่ื่�อ
ได้ัมีาเพื่ียงค่่าตั้ำาแหน่่งทีี่�ตัั้�ง และทีี่�ผ่่าน่มีา แต่ั้เดัิมีกรมี
ที่รัพื่ยากรธรณีีไดัท้ี่ำาการสำำารวจจัดัที่ำาแผ่น่ผ่งัถ้ำำ�าแบบ 2 มีิตั้ิ
เที่า่นั่�น่ ดัว้ยวธิ ีTape and Compass Method เม่ี�อเทีี่ยบกบั
ระดัับมีาตั้รฐาน่การสำำารวจข้องสำมีาค่มีวิจยัถ้ำำ�าประเที่ศอังกฤษ 
(BCRA, 2002) อย่่ที่ี�ระดัับ 5 ปัจจุบัน่กรมีที่รัพื่ยากรธรณีี 
พื่ฒัน่าการสำำารวจถ้ำำ�าโดัยใช้เ้ที่ค่โน่โลยีการสำำารวจถ้ำำ�าใน่ระบบ  
3 มีิติั้ ด้ัวยเค่ร่�องม่ีอสำแกน่วัตั้ถุ้ำ 3 มิีตั้ิดั้วยแสำงเลเซอร ์ 
(3D Laser Scanner) เพ่ื่�อจัดัที่ำาแผ่น่ผ่ังถ้ำำ�าแบบ 3 มิีตั้ิ  
ซ่�งจะอย่่ใน่ระดัับการสำำารวจระดัับทีี่�สำ่งสำุดั

เคร่ื่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัย 
แสงเลเซอร์ื่ (3D Laser Scanner)

เค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถุ้ำ 3 มีิตั้ิดั้วยแสำงเลเซอร์ และอุปกรณี์ 
มีีการที่ำางาน่ดั้วยระบบเก็บข้้อมี่ลค่วามีเร็วสำ่ง สำามีารถ้ำ 
สำแกน่ข้้อมีล่พื่รอ้มีถ่้ำายภาพื่ค่มีช้ดัั ระดัับ HDR ใน่เวลาไมีถ่้ำงึ 
2 น่าที่ี ดั้วยเที่ค่โน่โลยีการสำแกน่ซำ�า สำามีารถ้ำลบวัตั้ถุ้ำ 
เค่ล่�อน่ไหวอัตั้โน่มัีตั้ิและมีีระบบ Visual Inertial System 
(VIS) สำำาหรับการสำำารวจข้้อมี่ลแบบต่ั้อเน่่�อง โดัยตั้ัวเค่ร่�อง
สำแกน่วตัั้ถุ้ำ 3 มีติั้ดิัว้ยแสำงเลเซอร ์ยี�ห้อ Leica รุน่่ RTC360 
(กรมีที่รพัื่ยากรธรณีีใช้ใ้น่งาน่สำำารวจ) มีส่ีำวน่ประกอบดัังนี่�
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เค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถุ้ำแบบ 3 มีิตั้ิดั้วยแสำงเลเซอร์ และอุปกรณี์ ประกอบด้ัวย 1) ตั้ัวเค่ร่�อง Scan 2) ข้าตัั้�งเค่ร่�อง Scan 
3) USB Leica จำาน่วน่ 2 อัน่ 4) กระเป๋ากัน่กระแที่ก 5) ถ้ำ่าน่ช้าร์จ จำาน่วน่ 2 ก้อน่ 2 ชุ้ดั 6) เค่ร่�องค่วบคุ่มีการที่ำางาน่
ข้องเค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถ้ำุแบบ 3 มีิตั้ิดั้วยแสำงเลเซอร์ แบบไร้สำาย 7) เค่ร่�องประมีวลผ่ลข้้อมี่ล 3 มีิตั้ิใน่สำำานั่กงาน่ 8) เค่ร่�อง
ประมีวลผ่ลข้้อมีล่ 3 มิีตั้ิใน่สำน่ามี 9) โปรแกรมีประมีวลผ่ลข้้อมี่ล 3 มิีตั้ิ (โปรแกรมี Cyclone 3D) และ 10) แอปพื่ลิเค่ชั้น่ 
Leica Cyclone FIELD 360 ใน่เค่ร่�องประมีวลผ่ลเบ่�องตั้้น่แบบพื่กพื่า (ร่ปที่ี� 1 และ 2)

รููปท่ี่� 1 องค์์ประกอบหลัักของเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลัเซอร์ (3D Laser Scanner)

ตัวัเค์ร่�อง Scan

ขาตั�งเค์ร่�อง Scan

USB Leica

กระเป๋ากันกระแทกถุ่านชาร์จ

2๓7เ�ค�น�ลย�ก�รื่ส��รื่วั�ถุ� ��นรื่��� 3 มิิติ
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รููปท่ี่� 2 ลัักษณะจำาเพาะของ
เค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติ
ด้้วัยแสงเลัเซอร์

 หลักก�รื่���ง�นแล�วิัธ�ก�รื่�ช้้ง�นเคร่ื่�อง

การสำำารวจดัว้ยเค่ร่�องสำแกน่วตัั้ถุ้ำ 3 มีติั้ดิัว้ยแสำงเลเซอร์ 
มีหีลักการที่ำางาน่ค่่อ ตั้วัเค่ร่�องจะเป็น่ตัั้วกำาเน่ดิัแสำงเลเซอร ์
และส่ำงไปยังวัตั้ถ้ำุเป้าหมีายที่างดั้าน่หน่้า เม่ี�อแสำงเลเซอร์
กระที่บวัตั้ถุ้ำ จากน่ั�น่จะสำะที่้อน่กลับมีายังตัั้วเค่ร่�อง และ
เค่ร่�องจะที่ำาการประมีวลหาระยะห่างระหว่างตั้ัวกล้องกับ 
วัตั้ถุ้ำเป้าหมีาย แล้วแปลงข้้อม่ีลดัังกล่าวให้อย่่ใน่ร่ปข้อง 
กลุ่มีข้้อมีล่ทีี่�แสำดังคุ่ณีสำมีบัติั้ข้องวตัั้ถ้ำทีุี่�เรยีกวา่ จดุัพิื่กัดั Point 
Cloud (x, y, z) ซ่�งใน่แตั้่ละจุดัจะมีีค่่าไมี่ซำ�ากัน่ โดัยข้้อมี่ล
ที่ี�ไดั้จะมีีรป่ที่รงอิสำระตั้ามีรป่ที่รงข้องวัตั้ถ้ำุที่ี�สำแกน่ (ร่ปที่ี� 3) 
ตั้ัวอย่างไฟล์น่ามีสำกุลข้อง Point Cloud ไดั้แก่ น่ามีสำกุล 
E57 LAS PTX และ PTS

การสำำารวจดั้วยเที่ค่น่ิค่วิธีน่ี� น่ิยมีใช้้กัน่มีากใน่ปัจจุบัน่  
เน่่�องจากไดั้รับการพื่ัฒน่าจน่มีีประสำิที่ธิภาพื่สำ่ง สำามีารถ้ำ 
ที่ำางาน่ไดัอ้ย่างรวดัเรว็ ข้้อมีล่มีคี่วามีละเอียดัสำง่ และสำามีารถ้ำ 
ถ้ำ่ายภาพื่ไดั้เสำมี่อน่จริง จ่งเหมีาะสำำาหรับน่ำาไปประยุกตั้์ใช้ ้
กับงาน่ตั้่างๆ ไดั้อย่างหลากหลาย ตั้อบโจที่ย์ผ้่่ใช้้งาน่ไดั ้
มีากข่้�น่กว่าเที่ค่นิ่ค่วธีิการเดิัมีๆ ตั้วัอยา่งการใช้้งาน่เค่ร่�องมีอ่ 
ทีี่�ประยุกต์ั้เข้้ากับงาน่ต่ั้างๆ ไดั้แก่ การสำำารวจด้ัาน่ธรณีี 
พื่ิบัตั้ิภัย การสำำารวจเพ่ื่�อตั้ิดัตั้ามีการเปลี�ยน่แปลงพ่ื่�น่ที่ี�  
งาน่ออกแบบอาค่ารสำิ�งปล่กสำร้าง เป็น่ตั้้น่

ภาพท่�ได้้จากเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติ 
ด้้วัยแสงเลัเซอร์  

ข้อมูิลัจุด้ Point Cloud

รููปท่ี่� 3 ตัวัอย่างข้อมูิลัท่�ได้้จากการสำารวัจถุำ�าลัะว้ัา จังหวััด้กาญจนบุร่ ด้้วัยเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลัเซอร์
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 เคร่ื่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลเซอร์ื่ 
กั�ง�นส��รื่วั�ถุ���

เค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถ้ำุ 3 มีิตั้ิด้ัวยแสำงเลเซอร์ (Leica รุ่น่  
RTC360) ถ่้ำกเล่อกน่ำามีาใช้ใ้น่งาน่สำำารวจถ้ำำ�า เน่่�องจากสำามีารถ้ำ 
เก็บข้้อมี่ลไดั้อย่างรวดัเร็วและมีีประสำิที่ธิภาพื่ (พื่ร้อมีทัี่�ง 
สำามีารถ้ำถ่้ำายภาพื่ได้ัเสำม่ีอน่จริง) จ่งช้่วยประหยัดัเวลาใน่ 
การที่ำางาน่ ลดัข้้อจำากดััและอุปสำรรค่สำำาค่ญัใน่การสำำารวจถ้ำำ�า  
ซ่�งต้ั้องที่ำางาน่แข่้งกับเวลาเพื่ราะสำภาพื่อากาศใน่ถ้ำำ�าไม่ี 
เอ่�ออำาน่วยต่ั้อการที่ำางาน่เปน็่ระยะเวลาน่าน่ๆ อีกทัี่�งเค่ร่�องมีอ่ 
ค่่อน่ข้้างเบาเมี่�อเทีี่ยบกับรุ่น่อ่�น่ๆ และเค่ร่�องมีีระบบการ 
แกค่้่าระดัับอตัั้โน่มีตัั้จิง่ไม่ีจำาเป็น่ตั้อ้งตัั้�งระดัับ ซ่�งเหมีาะกับ 
งาน่ถ้ำำ�าที่ี�มีพีื่่�น่ข้รุข้ระและพื่่�น่ต่ั้างระดัับ

เที่ค่นิ่ค่การสำำารวจเก็บข้้อมี่ลค่่อ กล้องเปรียบเสำมี่อน่ 
ดัวงตั้าข้องผ้่่สำำารวจ กลา่วค่่อตั้าเหน็่ภาพื่ด้ัาน่หน่า้กล้องเช่้น่ใดั 
กล้องกส็ำามีารถ้ำตั้รวจจบัวัตั้ถุ้ำได้ัเสำมีอ่น่กับทีี่�ตั้ามีองเหน็่เช้น่่นั่�น่ 
และสำามีารถ้ำเกบ็ข้้อมีล่ได้ัรอบที่ศิที่างทัี่�ง 360 องศาใน่แน่วราบ  
มีสีำ่วน่ที่ี�เป็น่จุดับอดัข้องการเก็บข้้อมีล่ค่่อ การเก็บข้้อมี่ลใน่ 
แน่วดิั�งบริเวณีใตั้้ฐาน่ตัั้วเค่ร่�อง เน่่�องจากติั้ดัข้าตัั้�งกล้อง  
(หมุีน่ไดั ้300 องศา) ดัังรป่ที่ี� 4 แตั้ปั่ญหาน่ี�สำามีารถ้ำแกไ้ข้ไดั้ 
โดัยการเกบ็ข้้อมีล่แบบเหล่�อมีซอ้น่ที่บักัน่ใน่แต่ั้ละจุดัสำำารวจ  
ทัี่�งนี่�ค่วรมีีการเหล่�อมีกัน่มีากกว่าร้อยละ 75 เพ่ื่�อค่วามี 
ถ่้ำกต้ั้องแม่ีน่ยำาข้องข้้อม่ีล และลดัค่วามีค่ลาดัเค่ล่�อน่ทีี่�อาจจะ 

เกดิัข่้�น่เมี่�อที่ำาการเช้่�อมีตั้อ่ข้้อม่ีลใน่กระบวน่การประมีวลผ่ล 
ใน่ค่อมีพื่ิวเตั้อร์

ระดัับค่วามีละเอียดัข้องข้้อมี่ล Point Cloud จะถ่้ำก 
กำาหน่ดัให้แตั้กต่ั้างกัน่ไปตั้ามีวัตั้ถ้ำุประสำงค่์ข้องงาน่ และ 
ลกัษณีะข้องพ่ื่�น่ที่ี� เช้น่่ โถ้ำงถ้ำำ�ามีลัีกษณีะธรณีีวทิี่ยาโค่รงสำรา้ง 
ที่ี�น่่าสำน่ใจ หรอ่มีปีระตั้มิีากรรมีถ้ำำ�าที่ี�หลากหลายและสำวยงามี 
อาจกำาหน่ดัเป็น่ระดัับค่วามีละเอียดัทีี่�ปาน่กลางถึ้ำงส่ำง  
(รป่ที่ี� 5) สำว่น่บรเิวณีใดัที่ี�ไม่ีพื่บจดุัโดัดัเดัน่่ หรอ่สำภาพื่พื่่�น่ที่ี�
ไมี่แตั้กต่ั้างกัน่ อาจกำาหน่ดัให้อย่่ใน่ระดัับค่วามีละเอียดัให้
เป็น่หยาบ

ค่วามีหน่าแน่่น่ข้องจำาน่วน่จุดัสำำารวจ กำาหน่ดัให้ 
เหมีาะสำมีกับสำภาพื่พ่ื่�น่ที่ี� อาจมีีระยะห่างใน่บริเวณีที่ี�กล้อง 
สำามีารถ้ำเก็บข้้อมี่ลไดั้ค่รบ เช่้น่ บริเวณีที่ี�เป็น่โถ้ำงโล่ง หร่อ 
เป็น่แน่วยาวไมี่มีีสำิ�งกีดัข้วาง และอาจตัั้�งจุดัเก็บข้้อมี่ลถ้ำี� 
มีากข้่�น่ใน่บริเวณีที่ี�มีีโพื่รงและมีีข้้อมี่ลถ้ำำ�าที่ี�น่่าสำน่ใจ

ค่วามีสำว่างข้องแสำงไฟค่วรเหมีาะสำมีและเพื่ียงพื่อ
ค่รอบค่ลุมีพื่่�น่ที่ี�ไมี่มีากหร่อน่้อยจน่เกิน่ไป เพื่ราะแสำงสำว่าง
มีีผ่ลอย่างมีากกับคุ่ณีภาพื่ข้้อมี่ล ซ่�งตั้้องให้ได้ัสำีเสำมี่อน่จริง
มีากที่ี�สุำดั

รููปท่ี่� 4 ตัวัอย่างข้อมูิลับริเวัณใต้ฐานตัวัเค์ร่�องท่�หายไปเน่�องจากติด้ขาตั�งกล้ัอง

2๓9เ�ค�น�ลย�ก�รื่ส��รื่วั�ถุ� ��นรื่��� 3 มิิติ

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



 ขัั้�นตอนก�รื่ส��รื่วั�

การสำำารวจภาค่สำน่ามีดั้วยเค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถุ้ำ 3 มีิติั้ 
ด้ัวยแสำงเลเซอร์ มีแีผ่น่ภาพื่แสำดังการที่ำางาน่ ดัังรป่ทีี่� 6 - 8  
และข้ั�น่ตั้อน่โดัยสำังเข้ป ดัังน่ี�

1. ตัั้�งวางกล้องสำำารวจใน่ตั้ำาแหน่่งทีี่�กำาหน่ดั พื่รอ้มีที่ั�ง 
ตั้ั�งเป้าสำำารวจอยา่งน่อ้ย 4 จุดั เพ่ื่�อใช้เ้ปน็่จุดัค่วบค่มุี (Control 

Point) สำำาหรับการสำำารวจ เพื่่�อน่ำาไปใช้้เป็น่ตั้ำาแหน่่งอ้างอิง
พิื่กดัั (x, y, z) ต่ั้อไป ที่ั�งนี่� ตั้ำาแหน่่งเปา้ดัังกลา่วตั้อ้งสำมัีพัื่น่ธ์
กับกล้องสำำารวจและอย่่ใน่ระยะรัศมีีทีี่�ต้ั้องการเก็บข้้อมี่ล 
(ตั้ำาแหน่่งกล้องสำำารวจและวตัั้ถ้ำทีุี่�สำน่ใจ ต้ั้องมีรีะยะห่างระหวา่ง 
0.50 - 130 เมีตั้ร ตั้ามีคุ่ณีสำมีบัติั้ข้องเค่ร่�องมีอ่)

2. จัดัวางระบบสำ่องสำว่างให้ค่รอบค่ลุมีและให้มีี 
แสำงสำว่างเพื่ียงพื่อใน่จุดัที่ี�จะดัำาเน่ิน่การเก็บข้้อมี่ล

รููปท่ี่� 6 แผนภาพแสด้งการทำางานของเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลัเซอร์

รููปท่ี่� 5 ข้อมูิลัท่�ได้้จากเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลัเซอร์
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รููปท่ี่� 7 การวัางเป้า

รููปท่ี่� 8 การทำางานระหว่ัางวัางเค์ร่�องม่ิอ

3. ตั้ั�งค่่าการเก็บข้้อมี่ลงาน่ (Job) สำำาหรับการสำำารวจ
และจัดัเก็บข้้อม่ีล พื่ร้อมีที่ั�งตั้ั�งค่่าค่วามีละเอียดัที่ี�ตั้้องการ
ทีี่�หน่้าจอตั้ัวเค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถ้ำุ 3 มีิตั้ิด้ัวยแสำงเลเซอร์ หร่อ
ตัั้�งค่่าผ่่าน่เค่ร่�องประมีวลผ่ลแบบพื่กพื่าทีี่�เช้่�อมีต่ั้อระบบ
เรียบร้อยแล้ว จากนั่�น่ ให้ใช้้ค่ำาสำั�งเริ�มีปฏิิบัตั้ิงาน่ (Start) 
ข้้อม่ีลทีี่�ได้ัจากการสำำารวจจะอย่ใ่น่รป่ข้อง Point Cloud และ
รป่ถ่้ำาย ตั้ามีลำาดัับ และสำามีารถ้ำเก็บข้้อม่ีลสำำารวจเพิื่�มีเติั้มีใน่
รป่ข้องวิดัีโอและร่ปถ้ำ่าย สำามีารถ้ำสำั�งงาน่ผ่่าน่แอปพื่ลิเค่ชั้น่  
บน่เค่ร่�องประมีวลผ่ลแบบพื่กพื่า ซ่�งข้้อมี่ลดัังกล่าวจะถ่้ำก 
ฝัังลงใน่ตั้ำาแหน่่งสำำารวจน่ั�น่ๆ แบบอัตั้โน่มัีตั้ิ

4. ใน่กรณีีที่ี�เปิดัใช้้ระบบ VIS เม่ี�อดัำาเน่ิน่การสำำารวจ 
แล้วเสำร็จใน่ตั้ำาแหน่่งใดัๆ ผ้่่ใช้้สำามีารถ้ำเช่้�อมีตั้่อชุ้ดัข้้อมี่ล  
Point Cloud ดัังกล่าว เข้้ากบัข้อ้มีล่สำำารวจช้ดุัอ่�น่ๆ ทีี่�อย่ใ่กล้เค่ยีง 
แบบอัตั้โน่มัีตั้ิ ที่ำาให้สำามีารถ้ำตั้รวจสำอบข้้อมี่ลเชิ้งพื่่�น่ที่ี�และ 
ค่วามีสำมีบร่ณี์ข้องการเก็บข้้อมี่ลใน่เบ่�องตั้้น่ไดั้ที่ัน่ที่ี

5. ดัำาเน่นิ่การเค่ล่�อน่ย้ายกลอ้งและปฏิบัิติั้ตั้ามีขั้�น่ตั้อน่
ที่ี� 1 - 4 ตั้ามีลำาดัับซำ�าๆ จน่กว่าจะแล้วเสำร็จ

 ขัั้�นตอนก�รื่ปรื่�มิวัลผลข้ั้อมูิล

โปรแกรมี Leica Cyclone Register 360 เป็น่โปรแกรมี 
สำำาหรับใช้้ใน่การลงที่ะเบียน่ (Registration) หร่อตั้่อข้้อมี่ล 
สำแกน่ (Point Cloud) สำามีารถ้ำตั้่อข้้อมี่ลสำแกน่ไดั้ที่ั�งแบบ 
ใช้เ้ปา้ (Target) หรอ่ตั้อ่ข้อ้มีล่แบบอตัั้โน่มีตัั้ ิ(Cloud to Cloud)  
พื่ร้อมีทัี่�งตั้รวจสำอบค่วามีแมี่น่ยำาข้องการตั้่อข้้อมี่ลไดั้อย่าง 
มีปีระสำทิี่ธิภาพื่ และสำามีารถ้ำน่ำาเข้้าข้้อมีล่จดุัค่วบค่มุี (Control  
Point) เพ่ื่�อกำาหน่ดัค่า่พื่กัิดัอ้างองิใหกั้บข้อ้มีล่ Point Cloud  
ซ่�งจะช้่วยใน่การค่วบคุ่มีค่วามีค่ลาดัเค่ล่�อน่ที่ี�เกิดัข่้�น่จาก 
การต่ั้อข้้อมี่ลข้้างตั้้น่ น่อกจากนี่�ยังสำามีารถ้ำเผ่ยแพื่ร่ข้้อมี่ล 
ดัังกล่าวให้ผ่่้ใช้้งาน่ที่ั�วไป สำามีารถ้ำดัภ่าพื่ พื่ร้อมีที่ั�งวัดัระยะ  
และใส่ำ Hyperlink บน่โปรแกรมี Internet Explorer ไดั้

โปรแกรมีน่ี�มีีหลักการที่ำางาน่ง่าย ไมี่ซับซ้อน่ ใน่สำ่วน่
ข้องขั้�น่ตั้อน่การที่ำางาน่มีาพื่ร้อมีกับค่ำาแน่ะน่ำา และมีีระบบ
การลงที่ะเบียน่อัตั้โน่มัีตั้ิ จ่งช้่วยประหยัดัเวลาและที่ำางาน่
ไดั้รวดัเร็วข้่�น่

การใช้้งาน่โปรแกรมี Leica Cyclone Register 360 
มีีร่ปแบบการใช้้งาน่ 4 ข้ั�น่ตั้อน่หลัก ค่่อ

1. การน่ำาเข้้า (Import)
2. การตั้รวจสำอบและปรับค่่าข้้อมี่ล (Review and 

Optimize)
3. การสำรุปและจัดัร่ปแบบข้้อมี่ล (Finalize)
4. การรายงาน่ผ่ล (Report)

ภาพื่หน้่าจอหลักข้องโปรแกรมีแสำดังดัังร่ปที่ี� 9
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รููปท่ี่� 9 หน้าจอหลัักโปรแกรมิ Leica Cyclone Register 360 ประกอบด้้วัย 1. การเปิด้โฟลัเด้อร์ 2. การปิด้โฟลัเด้อร์  
3. การเพิ�มิเวัอร์ชั�นโปรเจกต์ 4. การตั�งค่์า 5. การสร้างการจัด้เก็บ 6. การช่วัยเหล่ัอ 7. ข้อมูิลัโปรแกรมิ 8. การนำาเข้าข้อมูิลั 
9. ขั�นตอนการตรวัจสอบแลัะปรับค่์าข้อมูิลั 10. การประมิวัลัผลัสมิบูรณ์ 11. การแสด้งผลัรายงาน

 ผลก�รื่ส��รื่วั�ผังถุ���แ�� 3 มิิติ�ริื่เวัณีถุ���หลวัง-ขุั้นน���น�งนอน

ผ่ลการสำำารวจและจดััที่ำาแผ่น่ผ่งัถ้ำำ�าแบบ 3 มีติิั้ ด้ัวยเค่ร่�องสำแกน่วตัั้ถุ้ำ 3 มิีตั้ดิัว้ยแสำงเลเซอร์ บรเิวณีถ้ำำ�าหลวง-ขุ้น่น่ำ�าน่างน่อน่  
สำามีารถ้ำดัำาเนิ่น่การไดัร้ะยะที่างรวมีทัี่�งสำิ�น่ 800 เมีตั้ร จากปากถ้ำำ�าถ้ำงึโถ้ำงที่ี� 3 ซ่�งสำามีารถ้ำน่ำาออกข้้อมีล่ออกมีาได้ัหลายแบบ  
ดัังตั้ารางที่ี� 1 โดัยประกอบดั้วยรายละเอียดัข้้อมี่ลดัังน่ี�

• จุดัอ่าน่ข้้อมี่ลที่ั�งสำิ�น่ 568 จุดัใน่ระยะที่าง 800 เมีตั้ร
• เสำ้น่เช้่�อมีจุดัอ่าน่ข้้อมี่ลรวมี 681 เสำ้น่
• จำาน่วน่ค่่าจดุัแสำดังข้้อมีล่รวมีทัี่�งสำิ�น่ 18,476,759,754 จุดั (ข่้�น่อย่กั่บการเล่อกระดัับค่วามีละเอยีดัใน่การสำแกน่)
• ค่่าค่วามีค่ลาดัเค่ล่�อน่การเช้่�อมีตั้่อกลุ่มีข้้อมี่ล 0.003%
• การที่ับซ้อน่ข้องข้้อมี่ล 76%
• การเช่้�อมีตั้่อแตั้่ละจุดัข้้อมี่ล 0.002 เมีตั้ร
• ค่วามีแข้็งแรงข้องข้้อมี่ล 71%
• ค่่าค่วามีค่ลาดัเค่ล่�อน่ข้องเป้าพื่ิกัดั 0.003 เมีตั้ร
• สำามีารถ้ำเลอ่กร่ปแบบการน่ำาเสำน่อแผ่น่ผ่ังไดั้ 5 ร่ปแบบ
• สำามีารถ้ำเลอ่กน่ำาเสำน่อใน่ร่ปแบบผ่ังถ้ำำ�าแบบ 2 มีิตั้ิไดั้ หร่อเป็น่ภาพื่ตั้ัดัข้วางได้ั 3 แกน่
• สำามีารถ้ำน่ำาเสำน่อใน่ร่ปแบบข้องรายงาน่ไดั้
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ตารูางท่ี่� 1 ผลัข้อมูิลัท่�ได้้จากการสำารวัจถุำ�าหลัวัง-ขุนนำ�านางนอน ด้้วัยเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลัเซอร์

รื่�ยล�เอ�ยด้ผลก�รื่ส��รื่วั�

1. สามารถแสดงจุดวางเคร่ืองอ่านข้อมูล 2. ปรับทิศทางการแสดงโครงสร้างผัง

3.  สามารถนำาจุดอ่านข้อมูลออกและเลือกรูปแบบ 
การนำาเสนอแผนผงั รูปแบบ Color by Bundle

4.  สามารถนำาจุดอ่านข้อมูลออกและเลือกรูปแบบ 
การนำาเสนอแผนผัง รูปแบบ Hue/Intensity Map

5.  สามารถนำาจุดอ่านข้อมูลออกและเลือกรูปแบบ
การนำาเสนอแผนผัง รูปแบบ Color from 
Scanner

6.  สามารถนำาจุดอ่านข้อมูลออกและเลือกรูปแบบ
การนำาเสนอแผนผัง รูปแบบ Gray Scale 
Intensity Map

7.  สามารถนำาจุดอ่านข้อมูลออกและเลือกรูปแบบ
การนำาเสนอแผนผัง รูปแบบ Color by Setup

8. สามารถดูรายละเอียดภายในถำ้าแต่ละจุดได้
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รื่�ยล�เอ�ยด้ผลก�รื่ส��รื่วั�

9.  สามารถตรวจสอบค่าพิกัดตามตำาแหน่ง 
ท่ีต้องการได้

10.  สามารถตรวจสอบค่าความสูงภายในถำา้ในจุด 
ท่ีต้องการทราบค่าได้

11.  สามารถเลือกนำาเสนอในรูปแบบผังถำ้าแบบ 2 มิติได้  
หรือเป็นภาพตัดขวางในแนวแกน Z

12.  สามารถเลือกนำาเสนอในรูปแบบผังถำ้าแบบ 2 มิติได้  
หรือเป็นภาพตัดขวางในแนวแกน Y

13.  สามารถเลือกนำาเสนอในรปูแบบผงัถำา้แบบ 2 มิติได้ 
หรือเป็นภาพตัดขวางในแนวแกน X

14.  สามารถเลือกนำาเสนอในรูปแบบผังถำ้าแบบ 2 มิติได้ 
หรือเป็นภาพตัดขวางแต่ละจุดได้

 เปรื่�ย�เ��ย�ก�รื่ส��รื่วั�เพ่ื่�อ�ัด้���แผนผังถุ���แ�� 2 มิิติ แล� 3 มิิติ

การสำำารวจถ้ำำ�าโดัยปกตั้ิแล้ว หากแบ่งตั้ามีมีาตั้รฐาน่การสำำารวจมีีหลายเกรดั การสำำารวจตั้ั�งแตั้่เกรดั 1 - 6 ดั้วยวิธีการ 
วัดัระยะ (Tape and Compass Method) ซ่�งเบ่�องตั้น้่จะออกมีาได้ัเปน็่รป่แบบถ้ำำ�าแบบ 2 มิีติั้ และเกรดัทีี่�สำง่สุำดัค่่อใช้เ้ค่ร่�องมีอ่ 
ระดัับสำง่ ซ่�งเค่ร่�องสำแกน่วตัั้ถ้ำ ุ3 มิีตั้ด้ิัวยแสำงเลเซอร ์อย่ใ่น่ระดัับเกรดั X ที่ั�งน่ี�สำามีารถ้ำเปรยีบเที่ยีบการที่ำางาน่ใน่การสำำารวจได้ั 
ดัังตั้ารางที่ี� 2
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ตารูางท่ี่� 2 การเปร่ยบเท่ยบการสำารวัจถุำ�าด้้วัยวิัธ่ีวััด้ระยะ แลัะด้้วัยเค์ร่�องสแกนวััตถุุ 3 มิิติด้้วัยแสงเลัเซอร์

หัวัข้ั้อ 
ก�รื่ส��รื่วั� ก�รื่ส��รื่วั�ถุ��แ�� 2 มิิติ ก�รื่ส��รื่วั�ถุ��แ�� 3 มิิติ

1. อุปกรณ์ีน่ิรภัย • การสำำารวจถ้ำำ�าทีุ่กค่รั�งจะตั้้องสำวมีหมีวกน่ิรภัย
ตั้ลอดัเวลา

• การสำำารวจถ้ำำ�าทีุ่กค่รั�งจะตั้้องสำวมีหมีวกน่ิรภัย
ตั้ลอดัเวลา

2.   อุปกรณี ์
ให้แสำงสำว่าง

• อุปกรณ์ีให้แสำงสำวา่งจะตั้อ้งมีอีย่างน้่อย 3 ช้ดุั  
ได้ัแก่ ไฟหลกั ไฟสำำารอง และไฟฉุุกเฉิุน่ ตั้อ้งเตั้รยีมี 
แบตั้เตั้อรี� หลอดัไฟสำำารอง ให้เพื่ียงพื่อและ
สำำารองอย่างน่้อยหน่ึ�งเที่่าเสำมีอ

• อุปกรณ์ีให้แสำงสำวา่งจะตั้อ้งมีอีย่างน้่อย 3 ช้ดุั  
ได้ัแก ่ไฟหลกั ไฟสำำารอง และไฟฉุุกเฉิุน่ ตั้อ้งเตั้รยีมี 
แบตั้เตั้อรี� หลอดัไฟสำำารอง ให้เพื่ียงพื่อและ
สำำารองอย่างน่้อยหน่ึ�งเที่่าเสำมีอ

• การวางไฟให้แสำงสำวา่งเพีื่ยงพื่อต่ั้อการสำแกน่

3. จำาน่วน่ค่น่ • การสำำารวจถ้ำำ�าจะตั้้องเข้้าอย่างน่้อย 4 ค่น่
1. สำำาหรับการจดับัน่ที่ึกข้้อมี่ล
2. สำำาหรับอ่าน่เข็้มีที่ิศและเค่ร่�องวัดัมุีมีดัิ�ง
3. สำำาหรับที่ำาหมีุดัสำำารวจและวัดัระยะที่าง
4.  สำำาหรับถ่้ำายภาพื่ ซ่�งถ้้ำาค่น่ใดัค่น่หนึ่�งไม่ีพื่ร้อมี 

จะตั้อ้งกลับออกมีาที่ั�งหมีดั มีฉิุะนั่�น่จะเปน็่
ภาระกับเพื่่�อน่ร่วมีที่ีมีที่ัน่ทีี่

หมายเหตุ ุ การเข้้าถ้ำำ�าทุุกคร้�งจะต้้องบอกก้บเพ่ื่�อน หรือคนร้จ้้ก 

ทุ่�แนใ่จว่า่ เมื่่�อคณะสำำารว่จยัง้ไมื่ก่ล้ับมื่าต้ามื่กำาหนด  

เข้าจะต้้องหาคนต้ามื่ไปช่ว่่ยัเหลัอ่ได้ ต้้องแจ้งถึ้ำงถ้ำำ�า 

ทุ่�เข้้าสำำารว่จ ใช้่เว่ลัาสำำารว่จนานเทุ่าใด ทุ่�สำำาค้ญ

ทุ่�สำุดค่อ จะกลั้บออกมื่าเมื่่�อใด

• การสำำารวจถ้ำำ�าจะตั้้องเข้้าอย่างน่้อย 2 ค่น่
1.  สำำาหรับการวางเป้า จดับัน่ที่ึกข้้อมีล่ และ

วางระบบไฟ
2.  สำำาหรับการเค่ล่�อน่ย้ายเค่ร่�องสำแกน่

หมายเหตุ ุ การเข้า้ถ้ำำ�าทุุกคร้�งจะต้้องบอกก้บเพ่ื่�อน หรือคนร้จ้้ก 

ทุ่�แนใ่จว่า่ เมื่่�อคณะสำำารว่จยัง้ไมื่ก่ล้ับมื่าต้ามื่กำาหนด  

จะต้้องหาคนต้ามื่ไปช่่ว่ยัเหลัอ่ได้ ต้้องแจ้งถึ้ำงถ้ำำ�า

ทุ่�เข้้าสำำารว่จ ใช้่เว่ลัาสำำารว่จนานเทุ่าใด ทุ่�สำำาค้ญ

ทุ่�สำุดค่อ จะกล้ับออกมื่าเมื่่�อใด

4.  เค่ร่�องมี่อ 
ใน่การสำำารวจ

• เค่ร่�องวัดัมุีมี
• เค่ร่�องวัดัระยะ
• สำมีุดัจดับัน่ที่ึก
• กล้องถ่้ำายภาพื่

• สำมีุดัจดับัน่ทึี่ก
• กล้องถ้ำ่ายภาพื่
• เป้าวาง
• เค่ร่�องสำแกน่วตัั้ถ้ำ ุ3 มิีติั้ดัว้ยแสำงเลเซอร์

สรุป ข้อดีของการสํารวจถ้ําด้วยระบบ ๓ มิติ

การสำำารวจถ้ำำ�าโดัยใช้้เค่ร่�องสำแกน่วัตั้ถุ้ำ 3 มีิตั้ิดั้วยแสำงเลเซอร์ที่ี�มีขี้น่าดัเล็กและเบาตั้่อการพื่กพื่า ที่ำาให้สำะดัวกใน่การ
ที่ำางาน่ ช้ว่ยประหยัดัเวลาและงบประมีาณี เค่ร่�องมีอ่สำามีารถ้ำบัน่ทึี่กข้อ้ม่ีลไดัอ้ย่างรวดัเร็ว ค่รบถ้้ำวน่ แมีน่่ยำาและมีปีระสิำที่ธิภาพื่ 
ข้้อมี่ลที่ี�ไดั้มีีรายละเอียดัเพื่ียงพื่อใน่การสำน่ับสำนุ่น่การตั้ัดัสิำน่ใจ และสำามีารถ้ำเล่อกร่ปแบบการน่ำาเสำน่อข้้อมี่ลไดั้หลากหลาย 
รป่แบบตั้ามีค่วามีเหมีาะสำมีและค่วามีตั้้องการข้องผ่่้ใช้้งาน่
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ปริมาณถ้ำา การจำาแนกประเภท  
และการประเมินคุณค่าถ้ำาในประเทศไทย

นางสาววันเพ็็ญ อ่่วมใจบุุญ

 ปริิมาณถ้ำำ�า

ภายหลัังเหตุุการณ์์ช่่วย 13 ช่ีวิตุทีีมหมูป่่าออกจาก 
ถ้ำำ�าหลัวง จงัหวดัเช่ยีงราย กระแสความตุ่�นตัุวแลัะความสนใจ 
เร่�องถ้ำำ�าของป่ระเทีศไทียเพ่ิ่�มข้�นอยา่งเหน็ได้ช่ดั นกัวชิ่าการ 
แลัะบุุคคลัทัี�วไป่มีความตุอ้งการขอ้มูลัเร่�องถ้ำำ�าอยา่งตุ่อเน่�อง  
แลัะมักจะมีข้อคำาถ้ำามกันอยู่บุ่อยครั�ง นั�นก็ค่อถ้ำำ�าทีี�มีอยู่ใน 
ป่ระเทีศไทียมีจำานวนเท่ีาใด บุทีความนี�เราจะช่วนมาหา 
คำาตุอบุเร่�องนี�กัน รวมทัี�งการจำาแนกป่ระเภทีของถ้ำำ�า แลัะ
การป่ระเม่นคุณ์ค่าถ้ำำ�าในป่ระเทีศไทียนั�นเป่็นอย่างไร

ถ้ำำ�าทีี�พิ่บุในป่ระเทีศไทียส่วนใหญ่่เก่ดในเท่ีอกเขาห่นปู่น 
ทีี�มีลัักษณ์ะภมูป่่ระเทีศแบุบุคาสตุ ์กระจายตัุวอยูทั่ี�วทีกุภาค 
โดยเฉพิ่าะในภาคเหน่อ ภาคตุะวนัตุก แลัะภาคใตุ้ ภาคกลัาง 
มห่ีนป่นูกระจายตัุวอยูเ่ป็่นกลุ่ัมเล็ักๆ แตุ่ยังคงสามารถ้ำพิ่บุถ้ำำ�า 
ได้เช่่นเดียวกัน ในภาคตุะวันออกเฉียงเหน่อ นอกจากถ้ำำ�า 
ในห่นปู่นแลั้ว ยังสามารถ้ำพิ่บุได้ในลัักษณ์ะทีี�เป็่นเพ่ิ่งผา 
ในห่นจำาพิ่วกห่นทีรายแลัะห่นดน่ดานด้วยเช่่นเดียวกัน

การรวบุรวมข้อมูลัถ้ำำ�าจากแหลั่งข้อมูลัตุ่างๆ พิ่บุว่า  
Martin Ellis นักสำารวจถ้ำำ�าจากสมาคมถ้ำำ�าวิทียาของอังกฤษ  
รวบุรวมขอ้มูลัการสำารวจถ้ำำ�าในป่ระเทีศไทียจากนกัสำารวจถ้ำำ�า 

ช่มรม สมาคม แลัะหน่วยงานตุ่างๆ ทีั�งในแลัะตุ่างป่ระเทีศ 
ทีี�สำาคัญ่ โดยเผยแพิ่ร่ข้อมูลัในเว็บุไซต์ุ http://www. 
thailandcaves.shepton.org.uk ป่รากฏข้อมูลัถ้ำำ�าทีี�มีระบุุ 
พ่ิ่กัดตุำาแหน่งได้จำานวน 4,840 ถ้ำำ�า กรมทีรัพิ่ยากรธรณ์ี  
รวบุรวมข้อมูลัการสำารวจแลัะจากเว็บุไซต์ุตุ่างๆ ระบุุพ่ิ่กัด
ตุำาแหน่งได้จำานวน 2,608 ถ้ำำ�า สำานักงานนโยบุายแลัะ
แผนทีรัพิ่ยากรธรรมช่าตุ่แลัะส่�งแวดลั้อม มีข้อมูลัแหลั่ง
ธรรมช่าตุ่ป่ระเภทีถ้ำำ�าจำานวน 735 แหล่ัง ระบุุพ่ิ่กดัตุำาแหนง่ 
ได้จำานวน 176 แหลั่ง กรมป่่าไม้รวบุรวมข้อมูลัถ้ำำ�าใน 
เขตุพ่ิ่�นทีี�รบัุผ่ดช่อบุโดยระบุุพ่ิ่กดัตุำาแหน่งไดจ้ำานวน 165 ถ้ำำ�า  
กรมอุทียานแห่งช่าตุ่ สัตุว์ป่่า แลัะพิ่ันธุ์พิ่่ช่ รวบุรวมข้อมูลั 
ถ้ำำ�าในพิ่่�นทีี�อุทียานแห่งช่าตุแ่ลัะวนอุทียานจำานวน 233 ถ้ำำ�า 
สามารถ้ำระบุุพ่ิ่กดัตุำาแหน่งไดจ้ำานวน 98 ถ้ำำ�า กรมทีรพัิ่ยากร
ทีางทีะเลัแลัะช่ายฝ่ั่�งรวบุรวมขอ้มลูัถ้ำำ�าบุกในพ่ิ่�นทีี�ป่า่ช่ายเลัน 
แลัะถ้ำำ�าใตุ้นำ�า จำานวน 21 ถ้ำำ�า โดยไม่ระบุุพ่ิ่กัดตุำาแหน่ง 
กรมศ่ลัป่ากรจัดทีำาฐานข้อมูลัแหล่ังโบุราณ์คดีป่ระเภทีถ้ำำ�า 
แลัะเพิ่่งผาในป่ระเทีศไทียมีจำานวน 556 แหลั่ง โดยระบุุ 
พ่ิ่กดัตุำาแหน่งไวจ้ำานวน 166 แหล่ัง แลัะกรมการทีอ่งเทีี�ยว  
รวบุรวมข้อมลูัแหล่ังทีอ่งเทีี�ยวป่ระเภทีถ้ำำ�าทีี�ระบุุพ่ิ่กดัตุำาแหนง่ 
ได้จำานวน 352 ถ้ำำ�า
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แผนท่ี่�ตำำ�แหน่งถ้ำำ��ท่ี่�ส�ม�รถ้ำระบุุพิิกััดได้ (ท่ี่�ม�ข้้อมูล: http://www.thailandcaves.shepton.org.uk)

247ปริิมาณถ้ำ��า��าริ�ำา���ปริ����������าริปริ��มิ���ณ��าถ้ำ��า��ปริ�������

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ

ถ้ำ�าวิิ��า�ธริณีวิิ��า����งา�สํำาริวิ�



ตำ�ร�งแสดงข้้อมูลจำำ�นวนถ้ำำ��จำ�กัแหล่งข้้อมูลต่ำ�ง ๆ

�ห��งข้อมู�
�ำา�วิ�ถ้ำ�า

ริ�บ�พิ�ัด �ม�ริ�บ�พิ�ัด ริวิม

https://www.thailandcaves.shepton.org.uk 4,840 - 4,840

กรมทรัพยากรธรณีี 2,608 - 2,608

สำำานัักงานันัโยบายและแผนัทรพัยากรธรรมชาติิและสิำ�งแวดลอ้ม 176 559 735

กรมป่่าไม้ 165 - 165

กรมอุทยานัแห่่งชาติิ สัำติว์ป่่า และพันัธ์ุพืช 98 135 233

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ั่� ง - 21 21

กรมศิิลป่ากร 166 390 556

กรมการท่องเที�ยว 352 - 352

จะเห็นได้ว่าข้อมูลัทีี�รวบุรวมได้จากแตุ่ลัะแหลั่งนั�น 
ไม่เที่ากัน ซ้�งอาจเป่็นเพิ่ราะอำานาจหน้าทีี� แลัะภารก่จของ 
แตุล่ัะหนว่ยงานในการจัดทีำาข้อมูลั มีวัตุถุ้ำป่ระสงคที์ี�ตุา่งกันไป่  
ดังนั�นจ้งไม่น่าแป่ลักใจทีี�เราจะเห็นว่าข้อมูลัจากกลัุ่ม 
นักสำารวจถ้ำำ�ามีจำานวนมากกว่าหน่วยงานราช่การ การคน้หา 
คำาตุอบุว่าถ้ำำ�าทีี�มีอยู่ในป่ระเทีศไทียมีจำานวนเท่ีาใด ป่จ่จุบัุน 
ยังคงไม่มีคำาตุอบุในเร่�องนี� แลัะไม่ใช่่เร่�องง่ายนักกับุการ 
คน้หาคำาตุอบุโดยการใหน้กัสำารวจถ้ำำ�าเขา้สำารวจในแตุล่ัะถ้ำำ�า 
เพิ่่�อให้ไดตัุ้วเลัขมา เราคงตุอ้งใช่ข้อ้มูลัทีางวชิ่าการทีี�มากพิ่อ 
ร่วมกับุเทีคโนโลัยีสมัยใหม่เพ่ิ่�อหาคำาตุอบุนี� อย่างไรก็ด ี 
ในขณ์ะนี�มีขอ้มูลัถ้ำำ�าในป่ระเทีศซ้�งสามารถ้ำระบุุพิ่กั่ดตุำาแหนง่ได้ 
มากถึ้ำง 4,840 ถ้ำำ�า แตุ่ทีว่าส่�งสำาคัญ่ทีี�มากกว่าเร่�องของ 
จำานวนนั�นก็ค่อ เรามีรายลัะเอียดข้อมูลัในด้านตุ่างๆ เพิ่่�อ 
ใช่ใ้นการบุริหารจัดการหรอ่การวางแผนเม่�อเผชิ่ญ่เหตุุกรณ์ี 
วิกฤตุมากพิ่อหร่อไม่

 � �าริ�ำา���ปริ����ถ้ำำ�า

การจำาแนกป่ระเภทีถ้ำำ�าทีางวิช่าการ มีการแบุ่ง 
หลัายวิธี ได้แก่

1.  แบ่่งตามลัักษณะการเกิด เป็่นการแบุ่งทีี�เป่็น 
ทีี�น่ยมในป่จ่จุบุัน ป่ระกอบุด้วย

 • ถ้ำำ�าที่่�เกิดจากการลัะลัาย (Solutional Caves or 
Karst Caves)  เป็่นถ้ำำ�าทีี�พิ่บุในห่นป่นูเป่น็ส่วนใหญ่ ่
ซ้�งมสีมบุต่ัุการลัะลัายในนำ�าทีี�เป็่นกรดตุามธรรมช่าตุ่ได้  
แลัะยังสามารถ้ำพิ่บุได้ในห่นช่อล์ัก ห่นโดโลัไมต์ุ  
ห่นอ่อน เกล่ัอห่น แลัะย่ป่ซัม

 • ถ้ำำ�าลัาวา (Lava Caves)  เก่ดจากการระเบุ่ดของ 
ภูเขาไฟทีี�พิ่น่ธารลัาวาออกมา แลัะเน่�องจากสว่นบุน 
แลัะส่วนล่ัางของธารลัาวานั�นสัมผัสกับุอากาศแลัะ 
พ่ิ่�นด่น จง้เยน็ตุวัเรว็กวา่ส่วนกลัางของลัาวา ทีำาให ้
ดา้นบุนแลัะล่ัางแขง็ตุวัเป่น็ห่นก่อน ในขณ์ะเดียวกนั 
สว่นกลัางหรอ่สว่นในนั�นยงัมคีวามรอ้นสูงกวา่แลัะ 
ยงัเป่น็ของเหลัว (ทีี�มกีา๊ซบุางช่น่ดออกมาด้วย เช่น่  
คาร์บุอนไดออกไซด์) จ้งไหลัสู่ทีี�ตุำ�าตุ่อไป่ ทีำาให ้
บุางส่วนของธารลัาวาเก่ดเป่็นช่่องว่างตุรงกลัาง  
มักมีรูป่ร่างคล้ัายอุโมงค์ มีผนังค่อนข้างเรียบุ  
กลัายเป่็นถ้ำำ�าในทีี�สุด

 • ถ้ำำ�าที่ฟูา (Tufa Caves)  ทีฟูาเป็่นห่นทีี�เก่ดจากการ 
ตุกตุะกอนทีางเคมีของนำ�าทีี�มีสารห่นปู่น (CaCO

3
) 

ลัะลัายอยูสู่ง มกัพิ่บุในบุรเิวณ์พุิ่นำ�ารอ้นแลัะพิ่นุำ�าเยน็ 
หรอ่ในบุรเิวณ์อ่�นๆ ทีี�มีความเขม้ขน้ของสารหน่ปู่น 
เช่น่ ช่ายฝ่ั่�งทีะเลั ทีะเลัสาบุ หรอ่ลัำาห้วยบุางแหง่
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 • ถ้ำำ�าที่ะเลั  (Sea  Caves)  เก่ดจากพิ่ลัังงานคลั่�นทีี� 
กระแทีกเข้ากับุช่ายฝ่ั่�งทีะเลั (หร่อริมทีะเลัสาบุ 
ขนาดใหญ่)่ ทีี�เป็่นหนา้ผาห่นเป็่นเวลัานานๆ จนทีำาให ้
ส่วนทีี�อ่อนหรอ่แตุกหกังา่ยของห่นนั�นพัิ่งทีลัายลังมา 
จนเก่ดเป่น็โพิ่รง ถ้ำำ�าป่ระเภทีนี�ส่วนใหญ่่มีความยาว 
ไม่มากเม่�อเทีียบุกับุถ้ำำ�าในห่นปู่น บุางแห่งจะทีำาให้ 
เก่ดเป่็นสะพิ่านธรรมช่าตุไ่ด้

 • ถ้ำำ�ากองหินิถ้ำลัม่ [Talus (Ta’les) Caves]  เก่ดจาก 
ห่นหลัน่หรอ่ห่นถ้ำลัม่จากหนา้ผามากองรวมกนัแล้ัว 
เก่ดช่่องว่างขนาดตุ่างๆ ภายใน

 • ถ้ำำ�าท่ี่�เกดิจากแผ่่นดนิไหิว (Earthquake Caves)  เป็่น 
ถ้ำำ�าทีี�เก่ดจากการเคล่ั�อนตัุวของห่นตุามรอยเล่ั�อน 
จ้งเก่ดเป่็นรอยแตุกตุามธรรมช่าตุ่ ส่วนใหญ่่มี
ขนาดเลั็ก

 • ถ้ำำ�าธารนำ�าแข็็ง  (Glacier  Caves)  เก่ดจาก 
การลัะลัายของธารนำ�าแข็ง จนเป่็นโพิ่รงหรอ่โถ้ำงถ้ำำ�า
อยู่ข้างใน ส่วนทีี�เป็่นถ้ำำ�านำ�าแข็ง (Ice Caves) ทีี�เป็่น
แหลั่งที่องเทีี�ยวทีั�วๆ ไป่นั�น ส่วนใหญ่ม่ักจะเป่็นถ้ำำ�า 
ในห่นแข็ง เช่น่ ถ้ำำ�าทีี�เกด่จากการลัะลัายหรอ่ถ้ำำ�าลัาวา  
จะพิ่บุอยูใ่นบุรเิวณ์ทีี�มอีากาศเยน็จดัตุลัอดป่ ีจง้ทีำาให้ 
เก่ดนำ�าแข็งข้�นภายใน (การเกด่คลั้ายกับุการก่อตัุว 
ของเกล็ัดนำ�าแข็งในช่่องแช่่แข็ง) ในป่ระเทีศไทีย 
ไม่มีถ้ำำ�าป่ระเภทีนี�

 • ถ้ำำ�าดนิ (Soil Tubes)  มักเป็่นถ้ำำ�าทีี�เกด่ในทีะเลัทีราย 
เม่�อเก่ดนำ�าป่่าไหลัหลัากจะทีำาให้ดน่บุางส่วนถู้ำกนำ�า
พิ่ัดพิ่าออกไป่ทีำาให้เก่ดเป่็นโพิ่รงในดน่

2.  แบ่่งโดยใช้้ช้นิดข็องหิิน เช่่น ถ้ำำ�าห่นปู่น (ห่นปู่น 
ห่นโดโลัไมตุ์ หน่อ่อน) ถ้ำำ�าย่ป่ซัม แลัะถ้ำำ�าลัาวา

3.  แบ่่งโดยลัักษณะสััณฐานข็องถ้ำำ�า  แลัะรูปที่รง
โครงสัรา้งที่างเรข็าคณติ (Morphology and Geometric 
Structure) ป่ระกอบุด้วย

 • ถ้ำำ�าแนวระนาบ่ (Horizontal Caves)  ป่ระกอบุด้วย 
โถ้ำงถ้ำำ�าตุ่างๆ ทีี�วางตัุวในแนวระนาบุหร่อใกล้ัเคียง 
เช่น่ ถ้ำำ�ารอยแยก (Fissure Caves) เก่ดจากรอยแยก 
ของห่น

 • ถ้ำำ�าแนวตั�ง (Vertical Caves)  ป่ระกอบุด้วยป่ลัอ่ง 
หร่อโพิ่รงทีี�อยูใ่นแนวด่�ง

 • ระบ่บ่ถ้ำำ�า (Cave Systems)  มขีนาดคอ่นข้างใหญ่่ 
ป่ระกอบุด้วยโครงสรา้งลัักษณ์ะตุา่งๆ หลัายอย่าง

4.  แบ่ง่โดยใช้ช่้้วงเวลัาข็องการเกดิหิิน ป่ระกอบุด้วย

 • ถ้ำำ�าปฐมภูมู ิ(Primary Caves)  เป่น็ถ้ำำ�าทีี�เกด่ในขณ์ะทีี� 
มกีารเก่ดห่นช่น่ดตุา่งๆ โดยเฉพิ่าะช่อ่งอโุมงคข์อง 
ลัาวา (Lava Tubes) หร่อโพิ่รงทีี�เก่ดจากฟองก๊าซ 
(Gas Bubbles) หร่อถ้ำำ�าทีี�เก่ดจากห่นทีูฟา 

 • ถ้ำำ�าทีุ่ติยภููมิ (Secondary Caves)  ภายหลัังทีี�ห่น 
ช่น่ดตุา่งๆ ได้กำาเนด่ข้�นแล้ัว ตุอ่มาเน่�อหน่บุางส่วน 
ได้สลัายหรอ่เคลั่�อนตุวัออกไป่จนเก่ดเป่น็โพิ่รงแลัะ 
กลัายเป่น็ถ้ำำ�าในภายหลััง ซ้�งถ้ำำ�าส่วนใหญ่ที่ี�พิ่บุจะเป่น็ 
ถ้ำำ�าป่ระเภทีนี�

 • ถ้ำำ�าตติยภููมิ (Tertiary Caves)  เป็่นถ้ำำ�าทีี�เก่ดจาก 
การถ้ำลั่มของถ้ำำ�าอ่�นๆ

5.  แบ่่งตามอายุข็องหิิน  (By  the  Age  of  the 
Rock) การแบุ่งป่ระเภทีนี�มีป่ระโยช่น์ตุ่อการศึกษาเร่�อง
ถ้ำำ�าในห่นปู่นเพิ่ราะเป่็นห่นทีี�เก่ดข้�นหลัายยุค เช่่น ห่นปู่น
ยุคป่่จจุบุัน (Recent Limestone or Tufa) พิ่บุได้ทีั�วโลัก 
ห่นปู่นยุคไทีรแอสซิก (Triassic Limestone) ห่นปู่นยุค 
เพิ่อรเ์มยีน (Permian Limestone) แลัะหน่ป่นูยคุออรโ์ดวเิช่ยีน  
(Ordovician Limestone)

อยา่งไรก็ตุาม มกีารจำาแนกป่ระเภทีของถ้ำำ�าอีกลักัษณ์ะ 
ซ้�งได้เสนอไว้ในโครงการการสำารวจแลัะการจัดทีำาระบุบุ
ฐานข้อมูลัเกี�ยวกับุถ้ำำ�า จังหวัดแม่ฮ่่องสอน สนับุสนุนโดย
สำานักงานกองทีุนสนับุสนุนการวิจัย ค่อการจำาแนกถ้ำำ�าเพิ่่�อ
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



การบุรหิารจัดการ โดยจำาแนกป่ระเภทีของถ้ำำ�าไว ้3 กลุ่ัมหลััก 
ไดแ้ก่ กลุ่ัมทีี� 1 ถ้ำำ�าทีี�เขา้ถ้ำงึไดง้า่ย (Public Access Caves)  
กลุ่ัมทีี� 2 ถ้ำำ�าทีี�มเีป่า้หมายพ่ิ่เศษ (Special Purpose Caves)  
แลัะกลัุ่มทีี� 3 ถ้ำำ�าอ่�นๆ (Other Caves)

กลุ่ัมที่่� 1 ถ้ำำ�าที่่�เข็า้ถ้ำงึไดง้า่ย เป่น็ถ้ำำ�าทีี�มสีภาพิ่โดยรวม 
เหมาะสมตุ่อการใช่้ป่ระโยช่น์ของชุ่มช่น เช่่น การที่องเทีี�ยว  
การใช้่เป็่นเพ่ิ่งพิ่กั แลัะการใช่เ้ป่น็เสน้ทีางเด่นเท้ีา ถ้ำำ�าป่ระเภทีนี� 
สามารถ้ำเปิ่ดให้มีการเข้าไป่ใช่้ป่ระโยช่น์ได้หลัายอย่าง 
แตุ่ตุ้องสอดคล้ัองกับุข้อเที็จจริงทีี�ป่รากฏอยู่ ค่อ เป็่นถ้ำำ�า 
ทีี�มีการใช่้ป่ระโยช่น์แล้ัว มีการดูแลัแลัะการจัดการ หร่อ 
มีการบุริการแลัะอำานวยความสะดวกไว้ตุามสภาพิ่ เช่่น  
มีป่้าย สัญ่ลัักษณ์์ ทีางเด่น สะพิ่าน ถ้ำำ�า ในกลุ่ัมนี�สามารถ้ำ 
จำาแนกย่อยได้อีก 3 ช่น่ด ได้แก่

 • ถ้ำำ�าเพื่่�อการผ่จญภูยั (Adventure Caves)  เป่น็ถ้ำำ�า 
ทีี�มีสภาพิ่ทีางกายภาพิ่ทีี�น่าสนใจ มักจะเป็่นความ 
สวยงามของภมูป่่ระเทีศ หรอ่ความตุ่�นเตุ้นจากการ 
เด่นทีางผา่นพิ่่�นทีี�ทีี�มีสภาพิ่แวดล้ัอมทีี�แตุกตุ่างกัน  
เช่่น หน้าผา ร่องนำ�าโถ้ำงถ้ำำ�า ทีั�งถ้ำำ�าบุนทีี�สูงแลัะ 
ถ้ำำ�าใตุ้ด่น ผู้ทีี�จะเข้าถ้ำำ�าช่น่ดนี�จะตุ้องมีป่ระสบุการณ์์
ในการสำารวจถ้ำำ�า แลัะมคีวามพิ่ร้อมของอปุ่กรณ์์

 • ถ้ำำ�าเพื่่�อการที่่องเที่่�ยว  (Tourist Caves)  เป่็นถ้ำำ�า 
แลัะพ่ิ่�นทีี�ใกลั้เคียงกับุถ้ำำ�า ซ้�งได้รับุการจัดการหร่อ
เป่ลีั�ยนแป่ลังสภาพิ่พ่ิ่�นทีี�บุางส่วนไป่บุา้งแล้ัว ทีั�งนี�เพิ่่�อ
เป่ดิโอกาสให้ผู้มาเยอ่นจากถ่้ำ�นอ่�นมาท่ีองเทีี�ยวได้

 • ถ้ำำ�าพื่ระ (Religious Caves)  เป็่นรูป่แบุบุของการ 
เข้าใช่้ป่ระโยช่น์จากถ้ำำ�าทีี�มักจะผ่านการยอมรับุจาก
ชุ่มช่น เช่่น การใช้่ถ้ำำ�าเป็่นสำานักสงฆ์์ หร่อสถ้ำานทีี� 
ฝึั่กสมาธิตุ่างๆ ดังนั�น ผู้ทีี�ดูแลัจัดการถ้ำำ�ามักจะ
ป่รับุเป่ลีั�ยนสภาพิ่ภายในถ้ำำ�าแลัะพ่ิ่�นทีี�ใกล้ัเคียง
ค่อนข้างมาก

กลัุ่มที่่�  2  ถ้ำำ�าที่่�ม่เป้าหิมายพื่ิเศษ เป็่นถ้ำำ�าทีี�มีสภาพิ่
หร่อคุณ์ลัักษณ์ะบุางป่ระการทีี�โดดเด่น มีความสำาคัญ่อัน 
ทีรงคุณ์ค่า โดยทัี�วไป่แลัว้ควรได้รบัุการดูแลัรกัษาเป่น็อยา่งด ี 
เพิ่ราะเม่�อถู้ำกรบุกวนหร่อเก่ดการเส่�อมโทีรมแลั้วนั�น  

อาจไม่สามารถ้ำกลัับุมาเป็่นดังเด่มได้ จะตุ้องมีมาตุรการ 
ฟ้�นฟูอยา่งรวดเรว็ ถ้ำำ�าในกลุ่ัมนี�สามารถ้ำจำาแนกยอ่ยให้ช่ดัเจน 
ย่�งข้�นได้ 4 ช่นด่ ได้แก่

 • ถ้ำำ�าที่่�ใช้้สัำาหิรับ่การอ้างอิงในการศึกษาแลัะวิจัย 
(Reference Caves)  เป่น็ถ้ำำ�าทีี�มคุีณ์ค่าทีางวชิ่าการ 
ในสาขาตุ่างๆ เพ่ิ่�อการศึกษาระบุบุส่�งแวดลั้อม  
ใช่เ้ป่น็ข้อมูลัเป่รยีบุเทีียบุการเป่ลีั�ยนแป่ลังทีี�เก่ดกับุ 
ถ้ำำ�าอ่�นๆ (Monitoring Station)

 • ถ้ำำ�าที่่�มคุ่ณคา่ในที่างธรรมช้าตวิทิี่ยาแลัะ/หิรอืที่าง
วัฒนธรรม  (Caves of Special Natural and/
or  Cultural  Value)  เป่็นถ้ำำ�าทีี�มีคุณ์ลัักษณ์ะหรอ่ 
องคป์่ระกอบุบุางอย่างสำาคญั่ทีี�มคีณุ์ค่าดา้นวชิ่าการ 
หร่อด้านจิตุใจตุ่อกลัุ่มคนบุางกลัุ่ม ซ้�งถ้ำำ�าช่น่ดนี�
สมควรได้รับุการอนุรักษ์ไว้

 • ถ้ำำ�าที่่�ม่อันตราย  (Dangerous  Caves)  เป่็นถ้ำำ�า 
ทีี�มีสภาพิ่ทีางกายภาพิ่โดยรวมหร่อบุางบุริเวณ์ทีี�
อนัตุราย ควรป่อ้งกนัไมใ่ห้มีการเขา้ไป่ใช่ป้่ระโยช่น์ 
ใดๆ ถ้ำ้ายังไม่มีการจัดการทีี�ดีพิ่อ

 • ถ้ำำ�าที่่�มป่ระโยช้นเ์ชิ้งอตุสัาหิกรรม (Human Industry 
Caves)  เป็่นถ้ำำ�าทีี�มีการใช่้ป่ระโยช่น์จากชุ่มช่น  
ซ้�งอาจถ่้ำอได้ว่าเป่็นสาธารณ์ป่ระโยช่น์ทีี�มีความ
สำาคัญ่ตุ่อการดำาเน่นช่ีวิตุของคนในชุ่มช่นโดยตุรง 
เช่น่ การขุดหาขี�ค้างคาวเพ่ิ่�อใช่ใ้นการเกษตุร การหา
รังนกนางแอ่น หร่อการหารังผึ�งตุามเพิ่ดานถ้ำำ�า

กลัุ่มที่่�  3  ถ้ำำ�าอ่�นๆ  (Other  Caves) เป่็นถ้ำำ�าทีี�ยัง 
ไม่สามารถ้ำจัดป่ระเภทีได้ ซ้�งอาจมีหร่อไม่มีความโดดเด่น 
ในคุณ์ลัักษณ์ะใดเป็่นพ่ิ่เศษ อยู่ห่างไกลัแลัะยากตุ่อการ 
เข้าถ้ำงึ นอกจากนี�ข้อมลูัจากถ้ำำ�าป่ระเภทีนี�จะมไีมม่าก ซ้�งในแง่ 
ของการจัดการแลั้วถ้ำำ�าป่ระเภทีนี�ควรป่ล่ัอยไว้โดยไม่ตุ้อง 
มกีารจดัการใดๆ ซ้�งถ้ำำ�าในกลุ่ัมนี�สามารถ้ำแบุง่ออกเป็่น 2 ช่น่ด  
ได้แก่

 • ถ้ำำ�าเถ้ำ่�อน (Wild Caves)  เป่น็ถ้ำำ�าทีี�ยงัคงสภาพิ่ดั�งเด่ม 
ไมมี่การเป่ลีั�ยนแป่ลังใดทีี�เก่ดข้�นจากการกระทีำาของ

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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คุุณคุ่�ข้องถ้ำำ��ต่ำอมนุษย์์ท่ี่�ม่ม�ย์�วน�นตัำ�งแต่ำต้ำนสมัย์ที่ว�รวด่ 
(อ�ยุ์ประม�ณ พิ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐) จำวบุจำนถึ้ำงปัจำจุำบัุน

มนุษย์ ไมว่า่จะเป็่นการสำารวจทีางวชิ่าการ หรอ่การ
เข้าไป่ใช่้ป่ระโยช่น์ทีุกป่ระเภที

 • ถ้ำำ�าท่ี่�ไม่สัามารถ้ำจำาแนกได้  (Unclassified  
Caves)  เป่็นถ้ำำ�าทีี�ยังคงสภาพิ่ดั�งเด่มเช่่นเดียวกัน 
แตุ่ยังไมส่ามารถ้ำจำาแนกป่ระเภทีหรอ่กำาหนดแนวทีาง 
การจัดการทีี�เหมาะสมได้

หากนำาข้อมูลัถ้ำำ�าจากกลุ่ัมนักสำารวจแลัะหน่วยงาน 
ตุา่งๆ มาจำาแนกป่ระเภทีถ้ำำ�าตุามเกณ์ฑ์ก์ารจำาแนกนี� จะช่ว่ย
ให้การจดัทีำาแผนเพ่ิ่�อการบุรหิารจัดการถ้ำำ�ามปี่ระสท่ีธภิาพิ่ข้�น 
แลัะนำาไป่สู่การป่ฏ่บุัตุ่ได้

 � �าริปริ��มิ���ณ��าถ้ำำ�า��ปริ�������

ถ้ำำ�าเป็่นทีรัพิ่ยากรทีี�มีคณุ์คา่ในหลัายๆ มตุ่่ แลัะมีความ
เป่ราะบุางเป่น็พ่ิ่เศษตุ่อการเส่�อมโทีรมของระบุบุน่เวศ คณุ์คา่
ของถ้ำำ�ามหีลัายป่ระการ เช่น่ มีภมูป่่ระเทีศลัักษณ์ะโดดเด่น เป่น็
แหล่ังท่ีองเทีี�ยว เป่น็แหล่ังใหม้ลูัค่าทีางเศรษฐก่จ เป่น็แหล่ังนำ�า
ใตุ้ด่น เป็่นแหลัง่อาศัยของสัตุว์แลัะพ่ิ่ช่ทีี�เสี�ยงตุอ่การสูญ่พัิ่นธ์ุ 
เป็่นแหลั่งกำาเน่ดของแร่ธาตุุ เป็่นแหล่ังศึกษาทีางด้าน
ธรณี์วิทียา อุทีกวิทียา โบุราณ์คดี แลัะศาสตุร์อ่�นๆ แลัะ
เป็่นสถ้ำานทีี�สำาคัญ่ทีางจิตุวญิ่ญ่าณ์ศาสนาแลัะวฒันธรรม

การป่ระเมน่คณุ์ค่าถ้ำำ�าจะนำาไป่สูก่ารจำาแนกป่ระเภทีถ้ำำ�า 
แลัะการบุริหารจัดการอย่างเหมาะสมแลัะมีป่ระส่ทีธิภาพิ่ 
ตุามบุรบิุทีของแตุล่ัะพ่ิ่�นทีี�แลัะตุามกาลัเวลัาทีี�เป่ลีั�ยนแป่ลังไป่  
ส่�งสำาคญั่ในการป่ระเม่นคุณ์คา่ถ้ำำ�าเพ่ิ่�อจดัระดบัุความสำาคญั่นั�น 
ค่อ รายลัะเอยีดขอ้มูลัของถ้ำำ�าดา้นตุ่างๆ แลัะการเป่ลีั�ยนแป่ลัง 
องค์ป่ระกอบุโดยมนุษยแ์ลัะวฒันธรรมโดยรอบุถ้ำำ�า ทีี�จะช่ว่ย 
บุ่งช่ี�ได้ว่าถ้ำำ�าแตุ่ลัะแห่งมีสถ้ำานภาพิ่ในขณ์ะนั�นเป่็นเช่่นใด  
แลัะมีแนวโน้มการเป่ลัี�ยนแป่ลังอย่างไร

ป่่จจุบุันยังไม่มีการกำาหนดเกณ์ฑ์์หร่อแนวทีาง
ในการป่ระเม่นคุณ์ค่าถ้ำำ�าทีี�เป็่นมาตุรฐาน มีการเสนอ
ป่่จจัยไว้อย่างกว้างๆ โดยแบุ่งการป่ระเม่นคุณ์ค่าไว ้ 
3 ด้าน ได้แก่ 1) การป่ระเม่นคุณ์ค่าทีางเศรษฐศาสตุร์ 
2) การป่ระเม่นคุณ์ค่าทีางการศึกษาหร่อทีางวิทียาศาสตุร์ 
แลัะ 3) การป่ระเม่นคุณ์ค่าตุ่อมนุษย์ ดังนี�

1)   การประเมินคุณค่าที่างเศรษฐศาสัตร์ ป่ระกอบุด้วย 
ป่่จจัยด้านแหลั่งนำ�า การเกษตุรกรรม ป่่าไม้ การที่องเทีี�ยว  
ปุ่�ยจากขี�คา้งคาว การหารังผึ�ง แลัะการหารังนกนางแอน่

2)  การประเมินคุณค่าที่างการศึกษาหิรือที่าง
วิที่ยาศาสัตร์ ป่ระกอบุด้วยป่่จจัยด้านถ้ำำ�าวิทียา ธรณ์ีวิทียา 
แร่วิทียา ธรณ์ีสัณ์ฐาน อุทีกวิทียา ช่ีววิทียา บุรรพิ่ช่ีวิน 
โบุราณ์คดีหร่อวัฒนธรรม แลัะสภาพิ่แวดลั้อมโบุราณ์

3)  การประเมินคณุคา่ตอ่มนษุย ์ป่ระกอบุดว้ยป่จ่จยั
ด้านนันทีนาการ ศาสนา แลัะพิ่่ธีกรรม

อย่างไรก็ตุาม คำาว่า “คุณค่า” ทีี�แตุ่ลัะคนให้ใน 
ส่�งเดยีวกนันั�นยอ่มแตุกตุา่งกนัออกไป่ ข้�นอยูก่บัุการใช่แ้ลัะ 
การได้รบัุป่ระโยช่นจ์ากส่�งนั�นๆ คนสมยัโบุราณ์ อาจใหคุ้ณ์ค่าถ้ำำ�า 
ในฐานะแหลั่งทีี�อยู่อาศัย คนในชุ่มช่นอาจให้คุณ์ค่าถ้ำำ�า 
ในฐานะทีี�เป็่นแหลั่งเศรษฐก่จของชุ่มช่น คนทีี�อยู่ในเม่อง 
อาจไม่เห็นคุณ์ค่าของถ้ำำ�า นักวิช่าการอาจตุัดส่นคุณ์ค่าถ้ำำ�า 
ในฐานะทีี�เป็่นแหลัง่ศึกษาวจิยั นกัอนรุกัษอ์าจตัุดส่นคณุ์ค่าถ้ำำ�า 
ในฐานะมรดกทีางธรรมช่าตุที่ี�ควรเกบ็ุรกัษาไว ้แลัะนกัท่ีองเทีี�ยว 
อาจให้คณุ์ค่าจากความงามของถ้ำำ�า จะเหน็ได้วา่คณุ์ค่าทีี�มนัี�น 
ล้ัวนข้�นอยูกั่บุผลัป่ระโยช่นที์ี�ผู้ป่ระเม่นได้รบัุ หากทีกุสรรพิ่ส่�ง 
ลั้วนมีความเสมอภาคกัน ถ้ำำ�าย่อมมีคุณ์ค่าในตัุวของมันเอง 
ไมใ่ช่เ่พิ่่�อตุอบุสนองตุ่อการใช้่ป่ระโยช่น์ใดๆ ดงันั�น เม่�อเรา 
มีความตุ้องการใช่้ป่ระโยช่น์จากถ้ำำ�า การบุริหารจัดการทีี�ดี 
จง้เป็่นส่�งสำาคญั่ทีี�จะช่ว่ยให้ถ้ำำ�าแลัะระบุบุน่เวศของมนัสามารถ้ำ 
คงอยู่ส่บุไป่
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



แนวทางการจัดทำา  
“สารสนเทศถ้ำาและคาสต์ประเทศไทย”

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ทิิวา ศุภจรรยา และอาจารย์กฤษณพล วิช่พันธุ์ุ์ 

เจตนารมณ์

เจตนารมณ์์ในการเสนอบทความน้� ด้้วยประสงคท้์�จะให้้เกดิ้ความรว่มมืออยา่งบรูณ์าการ 
ของทุกภาคส่วนในการจัด้ทำา “สารสนเทศถ้ำำ�าและคาสต์ประเทศไทย” เพืื่�อให้้เกิด้ 
ประสทิธิิภาพื่ในการบรหิ้ารจดั้การถ้ำำ�าและคาสตท้์�ม้ความเห้มาะสมสำาห้รับประเทศไทย  
ส่งผลต่อภูมิปัญญาในการพัื่ฒนาประเทศทั�งในมิติด้้านการอนุรักษ์์สิ�งแวด้ล้อม  
รวมถึ้ำงมิติด้้านเศรษ์ฐกิจ สังคม และวัฒนธิรรม อ้กทั�งความร่วมมือกับนานาชาติ 
ในโอกาสท้�ระลึก International Year of Cave and Karst: IYCK 2021 และ 
ช่วงเวลาโอกาสทองของ “ยุคดิ้จิทัล” เพืื่�อเสริมสร้างประสิทธิิภาพื่ด้้านสารสนเทศ  
ด้้วยกระบวนการเทคโนโลย้คอมพิื่วเตอรต์ามสมัยนยิมท้�เร้ยกวา่ “Big Data” ซึ่ึ�ง 
ห้มายถ้ำงึข้อมูลสรรพื่สิ�งทั�งห้ลายทั�งปวงท้�เก้�ยวขอ้งกับถ้ำำ�าและคาสตป์ระเทศไทย 
อย่างบูรณ์าการ พื่อกพูื่นต่อเนื�องไม่รู้จบ สอด้คล้องกับยุทธิศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พื่.ศ. 2561 - 2580) อันเป็นยุทธิศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศตามรัฐธิรรมนูญ 
แห่้งราชอาณ์าจักรไทย 2560 ตามมาตรา 65 ซึึ่�งจะต้องนำาไปสู่การปฏิิบัติเพืื่�อให้้ 
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยม้ความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน” สืบทอด้ 
การพัื่ฒนาตามห้ลกัปรัชญาเศรษ์ฐกจิพื่อเพ้ื่ยง และนำาเสนอเปน็ขอ้พิื่จารณ์า ได้้แก่ 
1) ข้อระวัง การใช้คำาว่า “คาสต์“ (karst) ในภาษ์าไทย และ 2) แนวทางการจัด้ทำา 
ระบบ “สารสนเทศถ้ำำ�าประเทศไทย”

252 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



	 ข้้อระวัังการใช้้คำำาว่ัา	“คำาสต์์”	(karst)	ในภาษาไทย

“ถ้ำำ��” และ “ค�สต์์” เป็็นชื่่�อใช้ื่เรียีกป็รีะเภทภมูิปิ็รีะเทศ 
ภูมิลัิกษณ์์ หรีอ่ธรีณ์สัีัณ์ฐานที�มีิความิหมิายเฉพาะและอธิบาย
ไว้ทั�วไป็ โดยเฉพาะศัพท์ภูมิศิาสัตรีแ์ละธรีณี์วทิยา “ถ้ำำ��” เป็็น
ภูมิิลักษณ์์อยู�ใต้ดิน “ค�สต์์” เป็็นบรีิเวณ์บนพ้�นดิน แสัดง
ลักษณ์ะภูมิปิ็รีะเทศที�เกดิจากการีกรีะบวนการีละลายของนำ�า
ทั�งใต้ดินและบนดิน

“ถ้ำำ��” เป็็นคำาในภาษาไทย ใชื่้สั้�อความิหมิายตรีงกับคำา
ในภาษาอังกฤษว�า cave ตามิที�รีูจ้กักนัเป็็นสัากลซ่ึ่�งหมิายถึึง 
โพรีง อุโมิงค์ โถึง คูหา ห้อง หรี่อรีู ที�อยู�ใต้ดิน พบเห็นได้
ทั�วไป็ในทกุป็รีะเภทและชื่นิดของหินอันเป็็นที�ตั�งของถึำ�า หร่ีอ
เป็็น “ภููมิินิิเวศ” ของถึำ�านั�นๆ มิีสัำานวนที�ให้เข้าใจถึึงความิ
สัำาคัญของถึำ�า เชื่�น “ถ้ำำ��...ไมิ่ใช่่เป็น็ิเพีียงแค่รููที่ี�อยู่ใต้์ดิินิ..” 
แสัดงให้เข้าใจถึึงความิหมิายที�ไมิ�จำากัดขนาดขอบเขต และ
ลักษณ์ะการีเชื่่�อมิต�อถึึงกัน โดยเรียีกรีวมิกนัว�า “ถ้ำำ��” สัำาหรีบั
ถึำ�าที�มีิทางนำ�าไหลผ่�านภายในถึำ�า เรียีกว�า “ถ้ำำ��ธ�รูลอดิ” หรีอ่
อาจมีิชื่่�อเพิ�มิเตมิิตามิเอกลกัษณ์์ของถึำ�า หรีอ่ตามิความินิยมิ
ของท้องถึิ�น เชื่�น “ถ้ำำ��ค้�งค�ว” “ถ้ำำ��ผีีแมินิ” หรีอ่เรีียกตามิ
ชื่นิดหินที�เป็็นภูมิินิเวศถึำ�า เชื่�น ถึำ�าหินแกรีนิต ถึำ�าหินทรีาย 
ฯลฯ และเรีียกทางเข้าออกถึำ�าว�า “ป็รูะต์ูถ้ำำ��” ตามิที�นิยมิใชื่้
เป็็นตำาแหน�งอ้างอิง และชื่่�อเฉพาะสัำาหรีับถึำ�านั�นๆ

“ค�สต์์” เป็็นคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ “karst” มิาจาก
คำาภาษาถิึ�นในเขตป็รีะเทศยูโกสัลาเวียปั็จจุบัน ใช้ื่เรีียกลักษณ์ะ 
ภูมิิป็รีะเทศบริีเวณ์ที�รีาบสูังชื่ายฝัั่�งทะเลเอเดรีียติก ซ่ึ่�งรีองรัีบด้วย  
“หิินิปู็นิ” ที�นำ�าละลายออกไป็ เหล้อลักษณ์ะภูมิิป็รีะเทศเป็็นภูเขา  
หลุมิ แอ�ง บ�อ ถึำ�า และทางนำ�าใต้ดิน ต�อมิาภายหลังได้มีิคำาอธิบาย  
karst กว้างขวางข่�น ใช้ื่เรีียกครีอบคลุมิธรีณี์สััณ์ฐานที�รีองรัีบด้วย 
หินมีิคุณ์สัมิบัติละลายนำ�าทั�งหมิดไว้ด้วยกัน เชื่�น “หิินิปู็นิ”  
“หิินิเกลือ” “หิินิดิินิมิ�ร์ูล” และ “หิินิยิป็ซััมิ” และถูึกนำามิาใช้ื่ 
ในภาษาไทยส้ั�อความิหมิายทางธรีณี์วิทยาในหลายโอกาสั

ในการีจัดทำาและดำาเนินการีต�อเน้�องถึึงปั็จจุบันของผู้่เขียน
ในด้าน “ส�รูสนิเที่ศตั์วอย่�งธรูณีีสัณีฐ�นิป็รูะเที่ศไที่ย” ที�ได้ 
พัฒนารีวบรีวมิข่�นจากตัวอย�างที�ใช้ื่ป็รีะโยชื่น์ในด้านการีเรีียน 
การีสัอนวิทยาการีโทรีสััมิผั่สัด้านธรีณี์วิทยาในภาควิชื่าธรีณี์วิทยา  
จุฬาลงกรีณ์์มิหาวิทยาลัย โดยจัดทำาเป็็นทะเบียนบริีเวณ์ตัวอย�าง

ธรีณี์สััณ์ฐานป็รีะเทศไทย (ทิวา ศุภจรีรียา, กฤษณ์พล วิชื่พันธ์ุ 
และศศิน เฉลิมิลาภ 2536) และได้พัฒนาเป็็นภูมิิสัารีสันเทศ 
สันับสันุนการีทำาต้นฉบับหนังส้ัอ “ธรูณีีสัณีฐ�นิป็รูะเที่ศไที่ยจ�ก
ห้ิวงอวก�ศ” (สัำานักงานคณ์ะกรีรีมิการีวิจัยแห�งชื่าติ 2538. 
เน้�องในวโรีกาสัเฉลิมิพรีะเกียรีติสัมิเด็จพรีะเทพรัีตนรีาชื่สุัดา ฯ  
สัยามิบรีมิรีาชื่กุมิารีี ทรีงมีิพรีะชื่นมิายุครีบ 36 พรีรีษา)  
ครัี�งนั�นได้รีวมิเอาหัวข้อธรีณี์สััณ์ฐาน “ค�สต์์” ภูมิิป็รีะเทศที� 
เกิดจากหินมีิคุณ์สัมิบัติละลายนำ�าได้ในกรีะบวนการีทำางานของนำ�า 
ทั�งใต้ดินและบนดินตามิที�ได้สัำารีวจพบในป็รีะเทศไทย ทั�งใน 
บริีเวณ์ที�รีองรัีบด้วย “หิินิปู็นิ” และที�รีองรัีบด้วย “หิินิเกลือ”  
และได้นำาแสัดงเป็็นตัวอย�างไว้แล้วตั�งแต�ครัี�งนั�น

ด้วยป็รีะสับการีณ์์ของผู้่เขียนในการีจัดทำาสัารีสันเทศ
ตัวอย�างธรีณี์สััณ์ฐานป็รีะเทศไทย สััมิพันธ์กับสัภาพแวดล้อมิ
และพัฒนาการี การีตั�งถิึ�นฐานชุื่มิชื่นโบรีาณ์ป็รีะเทศไทย ที�
เปิ็ดโอกาสัให้เข้าใจถึึงความิสัำาคัญของสัภาพภูมิิป็รีะเทศที�มีิต�อ 
การีตั�งถิึ�นฐานทั�งในอดีตและปั็จจุบัน และได้พบเห็นในความิ 
แตกต�างกันในบริีเวณ์ที�รีองรัีบด้วย “หิินิปู็นิ” และที�รีองรัีบด้วย  
“หิินิเกลือ” อันเป็็นเหตุให้ผู้่เขียนได้เห็นถึึงความิไมิ�เหมิาะสัมิ
สัำาหรัีบที�จะรีวมิเอาธรีณี์สััณ์ฐานที�รีองรัีบด้วย “หิินิปู็นิ” และ 
“หิินิเกลือ” ป็รีะยุกต์ใช้ื่รีวมิกันเป็็นคำาเดียว โดยเรีียกรีวมิกัน
ว�า “ค�สต์์” เพ้�อใช้ื่ในทางป็ฏิิบัติสัำาหรัีบป็รีะเทศไทย ทั�งนี� ด้วย
เหตุผ่ลทางวิชื่าการีทางธรีณี์วิทยาซ่ึ่�งหินดังกล�าวมีิที�มิาและ
คุณ์สัมิบัติการีละลายนำ�าที�แตกต�างกันมิาก และด้วยเหตุผ่ลด้าน
ภูมิิอากาศของป็รีะเทศไทยที�มีิความิสัำาคัญต�อการีคงสัภาพของ 
ภูมิิป็รีะเทศคาสัต์ที�รีองรัีบด้วยหินทั�งสัองอย�างไมิ�เหม้ิอนกัน  
อีกทั�งสั�งผ่ลให้เห็นถึึงสัภาพแวดล้อมิทางวัฒนธรีรีมิ ที�มีิความิ 
แตกต�างกัน ทั�งด้านภูมิินิเวศและวิถีึชีื่วิตอย�างเป็็นนัยสัำาคัญ  
เห็นได้ทั�งในบริีเวณ์ที�รีองรัีบด้วย “หิินิปู็นิ” และที�รีองรัีบด้วย  
“หิินิเกลือ” ดังกล�าว ผู้่เขียนได้พิจารีณ์าให้ความิสัำาคัญเรีียกช่ื่�อ 
บริีเวณ์ธรีณี์สััณ์ฐานที�รีองรัีบให้ต�างกันโดยใช้ื่คำาในภาษาไทยว�า  
“พืีดิ” ตัวอย�างใช้ื่คำาว�า “เห็ินิเป็็นิพืีดิ” มีิความิหมิายถึึงลักษณ์ะ 
การีเรีียงตัวกันอย�างต�อเน้�องเป็็นแนวหร่ีอพ้�นที� เชื่�น คำาว�า  
“พืีดิเข�” “พืีดิป็ะก�รัูง”เป็็นต้น ใช้ื่ป็รีะกอบกับคำาที�เป็็นช่ื่�อหร่ีอ 
ชื่นิดหินที�เป็็น “ภููมิินิิเวศ” ที�ตั�งของถึำ�านั�นๆ ดังเชื่�น “พืีดิหิินิปู็นิ”  
หมิายถึึงบริีเวณ์ที�รีองรัีบด้วยหินปู็น และ “พืีดิหิินิเกลือ” หมิายถึึง 
บริีเวณ์ที�รีองรัีบด้วยหินเกล้อ และยังคงใช้ื่คำาว�า “ค�สต์์” ให้
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ส้ั�อความิหมิายจำากัดเฉพาะภูมิิป็รีะเทศรีองรัีบด้วย “หิินิปู็นิ” 
เรีียกว�า “พืีดิหิินิปู็นิ” (แสัดงให้เห็นเป็็นตัวอย�างในภาพที� 1) 
โดยยึดความิหมิายตามิลักษณ์ะต้นแบบภูมิิป็รีะเทศรีองรัีบด้วย 
หินปู็นตามิที�กล�าวแล้ว ซ่ึ่�งมีิลักษณ์ะภูมิิป็รีะเทศเป็็นภูเขา 
และที�รีาบรีวมิกันแตกต�างไป็จาก ภูมิิป็รีะเทศธรีณี์สััณ์ฐาน  

“พืีดิหิินิเกลือ” ซ่ึ่�งหมิายถึึงบริีเวณ์รีองรัีบด้วย “หิินิเกลือ”  
มีิแรี�เกล้อหินชื่นิดต�างๆ เป็็นองค์ป็รีะกอบ นอกเหน้อจากนี�  
ภูมิินิเวศและภูมิิวัฒนธรีรีมิยังเห็นแตกต�างกันในบริีเวณ์  
“พืีดิหิินิดิินิมิ�ร์ูล” และ “พืีดิหิินิยิป็ซััมิ” เป็็นต้น

ภาพท่ี่� 1 เขาสามร้้อยยอด 
เทืือกเขาหิินปููนเปู็นทืิวยาวใน
แนวเหินือ-ใต้้ ต้ามแนวชายฝ่ั่� ง
ทืะเลปูร้ะมาณ 20 กิโลเมต้ร้ 
ในเขต้ต้่อเนื�องของอำาเภอ
ปูร้าณบุุรี้ และอำาเภอกุยบุุรี้ 
ในจัังหิวัดปูร้ะจัวบุคีีรี้ขันธ์์ 
มีภูมิปูร้ะเทืศธ์ร้ณีสัณฐาน
เป็ูน “พืืดหิินปููน” โดยกร้ม 
ทืรั้พืยากร้ธ์ร้ณีเ รี้ยกว่า  
คีาสต์้หิินปูนู

ภาพท่ี่� 2 แผนทีื�ธ์ร้ณีวิทืยาปูร้ะเทืศไทืยและแผนทีื�แสดงการ้กร้ะจัายตั้วของถ้ำำ�าและหิินปูููน หิรื้อคีาสต์้หิินปููนในปูร้ะเทืศไทืยของ 
กร้มทืรั้พืยากร้ธ์ร้ณี มาต้ร้าส่วน 1:2,500,000 พื.ศ. 2551

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

254



พ้�นที�ทางตอนเหน้อของอำาเภอนางรีอง จังหวัดบุรีรัีีมิย์ 
เป็็นบรีิเวณ์ที�รีองรีับด้วยหมิวดหินมิหาสัารีคามิที�ไมิ�มิีชื่ั�น
หินเกลอ้หนาแทรีกอยู� แต�มิีเกล้อป็ะป็นอยู�ในเน้�อหิน เนิน
ขนาดใหญ�ขนานกับลำาป็ะเทีย ห�างจากอำาเภอนางรีองมิา
ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหน้อตามิทางหลวงหมิายเลย 218 
ป็รีะมิาณ์ 10 กิโลเมิตรี ในภาพจากดาวเทยีมิจะเหน็ลักษณ์ะ
หลุมิยุบกรีะจายอยู�ทั�วเนิน บางแห�งเป็็นหนองนำ�า บางแห�ง 
เป็็นที�ลุ�มิตำ�าเป็็นที�นา หากพิจารีณ์าให้ดีจะเห็นว�าหลุมิยุบ 
ดงักล�าวเรียีงตัวในแนวเส้ันตรีง ซึ่่�งสัามิารีถึอธบิายการีเกดิ 
ของหลุมิยุบในลักษณ์ะนี�ได้ว�า เกิดจากนำ�าละลายเกล้อ 
ที�ป็ะป็นในหินแล้วซึ่่มิลงสัู�ใต้ดินตามิแนวแตกของชื่ั�นหิน  

ซึ่่�งเป็็นจุดที�นำ�าจะซึ่่มิลงได้สัะดวกที�สุัด ทำาให้หินตรีงจุดที� 
นำ�าซึ่่มิผ่�านถูึกนำ�าละลายอ�อนตัวลง จ่งทรีุดตัวเป็็นแห�งๆ 
เรีียงเป็็นแนวตามิรีอยแนวแตก

ตั�งแต�ในอดตีจนถึงึป็จัจบัุนเนนิดงักล�าวเป็น็ที�ตั�งของ
ชืุ่มิชื่น เน้�องจากมีิแหล�งนำ�าจ่ดรีะดับต้�นซึ่่�งกักเก็บอยู�ตามิ 
หลุมิยบุหรีอ่แอ�งยบุที�เกล้อละลายออกไป็หมิดแล้ว นอกจากนี� 
หลุมิยุบบางตำาแหน�งของเนินยังถูึกป็รีับป็รีุงให้เป็็นสัรีะนำ�า 
เก็บกักนำ�าจ่ดมิาตั�งแต�ในอดีตอีกด้วย (แสัดงให้เห็นเป็็น 
ตัวอย�างในภาพที� 3)

ภาพท่ี่� 3 พืื�นทีื�ทืางต้อนเหินือของอำาเภอนางร้อง จัังหิวัดบุุรี้รั้มย์ แสดงลักษณะของภูมิปูร้ะเทืศธ์ร้ณีสัณฐาน “พืืดหิินเกลือ”

	 “�ำ�า”	��ะ	“คำาสต์์”	การส่�อคำวัามหมายบน�ผนที�

“ถ้ำำ��” “พืีดิหิินิป็ูนิ” และ “พีืดิหิินิเกลือ” มิีความิหมิาย 
อธิบายได้จำาเพาะของแต�ละคำาดังได้กล�าวแล้วในแผ่นที�ถึำ�า 
และหินป็ูนป็รีะเทศไทย มิาตรี าสั�วน 1:2,500,000  
(ภาพที� 2) โดยกรีมิทรีัพยากรีธรีณ์ี (2551) แสัดงถึำ�าและ 

คาสัต์บนแผ่นที�ดว้ยสัญัลกัษณ์์ต�างกนั แสัดงตำาแหน�งถึำ�าเป็็น
จดุมิอียู�ทั�วไป็ในบรีเิวณ์รีองรีบัดว้ยหนิชื่นดิต�างๆ เหน็ได้ทั�ว
ป็รีะเทศ สั�วนพ้�นที�คาสัต์แสัดงจำากดัเฉพาะหินและเพยีงบาง
บรีิเวณ์ บางแห�งอยู�ในบรีิเวณ์ที�รีองรีับด้วยหินป็ูน เรีียกว�า  

255�นวัทางการ�ั�ทำา	“สารสน�ท���	า��ะคำาสต์�์ระ�ท�ไทย”	

ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



“ค�สต์์หิินิป็ูนิ” และมิีอยู�ทั�วป็รีะเทศ ในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหน้อบริีเวณ์ที�รีองรีบัด้วยหนิทรีายที�มีิชื่ั�นหินเกล้อแทรีก  
และเรียีกว�า “ค�สต์์หิินิที่รู�ย” โดยที�รีปู็รี�างลกัษณ์ะภูมิปิ็รีะเทศ 
ไมิ�แสัดงถึึงความิเป็็นคาสัต์ตามิคำาจำากัดความิแต�อย�างใด  
แต�แสัดงให้เห็นธรีณี์สััณ์ฐานแบบ “พีืดิหิินิที่รู�ย” เสัีย 
มิากกว�า ในทางตรีงกันข้ามิ บรีิเวณ์ที�พบหลักฐานแน�ชื่ัดว�า 
เป็็นบริีเวณ์รีองรีบัด้วยชื่ั�นหินเกล้อ และมิภูีมิลัิกษณ์์ที�แสัดงถึึง 
การีละลายของเกล้อหินเห็นได้ชื่ัดเจน กลับไมิ�ได้แสัดงไว้ 

บนแผ่นที� เชื่�น เนินดินเกล้อ หลุมิยุบ แนวยุบ แอ�งยุบยาว 
(Uvula) เป็็นตน้ บางแห�งสัะทอ้นให้เห็นโครีงสัรีา้งของชื่ั�นหนิ
ที�รีองรีับ ได้แก� แอ�ง ยุบวงแหวน (Annular Depression 
Landform: ADL) การีโค้งงอของชื่ั�นหิน (Folded Layers) 
(ดูภาพที� 4) ตามิที�กล�าวมิานี� ล้วนแสัดงให้เข้าใจถึึงความิ 
ที�ยังไมิ�ชื่ัดเจนในการีใชื่้คำาว�าคาสัต์ มิาป็รีะยุกต์ใชื่้สัำาหรัีบ
การีทำาแผ่นที�ธรีณ์ีสัณั์ฐานป็รีะเทศไทย

ภาพท่ี่� 4 ภาพืจัากดาวเทืยีมคีร้อบุคีลมุบุริ้เวณร้ะหิว่างทืางนำ�าห้ิวยแสนคีดและลำานำ�ามูล อยู่ทืางต้ะวนัออกเฉีียงเหินอืของต้วัเมือง
นคีร้ร้าชสีมา ภูมิปูร้ะเทืศมีลักษณะเป็ูนหินองนำ�าและเป็ูนทีื�ลุ่ม บุางแห่ิงเป็ูนแอ่งตื้�นใช้ทืำานา โดยมีเนินสลับุกันไปูเป็ูนบุริ้เวณกว้าง  
ลักษณะการ้กร้ะจัายตั้วของหินองนำ�าแอ่งทีื�ลุ่มและเนินเหิล่านี�มีคีวามต่้อเนื�องเป็ูนแนวโค้ีงงอ ต้ามลักษณะการ้คีดโค้ีงของชั�นหิิน 
แต้กต้่างไปูจัากภูมิปูร้ะเทืศโดยร้อบุซ่ึ่�งเป็ูนทีื�ร้าบุลุ่มแม่นำ�าใช้ทืำานา ภูมิปูร้ะเทืศลักษณะนี�เรี้ยกว่า แอ่งยุบุวงแหิวน (Annular 
Depression Landform: ADL) และการ้โค้ีงงอของชั�นหิิน (Folded Layers)

ทางเข้าออกถึำ�าเรียีกว�า “ป็�กถ้ำำ��” หรีอ่ “ป็รูะต์ถู้ำำ��” อาจ
มิชีื่�องเข้าออกถึึงพ้�นดินเพยีงทางเดียวหรีอ่มิากกว�านั�น ถึา้เป็็น
ชื่�องออกข่�นทางเพดานถึำ�าทะลุถึงึพ้�นดินเรียีกว�า “ป็ลอ่งถ้ำำ��” 
หรีอ่เรียีกว�า “รูถู้ำำ��” เมิ้�อมีิทางลงจากพ้�นดนิเหนอ้ถึำ�า การีทำา
แผ่นที�โดยทั�วไป็ไดแ้สัดงตำาแหน�งทางเข้าออกถึำ�าไวบ้นแผ่นที�  
เพรีาะเป็็นตำาแหน�งแสัดงได้บนแผ่นที�และมีิความิสัำาคัญ 
ใชื่ป้็รีะโยชื่นเ์ป็็นตำาแหน�งอ้างองิทั�วไป็ โดยเฉพาะแสัดงใหเ้ห็น 
ถึึงตำาแหน�งและการีเข้าถึึงถึำ�า โดยไมิ�ตอ้งทรีาบจากแผ่นที�ว�า 
โถึงถึำ�าจะมิีสัภาพอย�างไรีและมิีขอบเขตกว้างไกลถึึงไหน  

ป็รีะกอบกับความิก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปั็จจุบันสัามิารีถึ
ใช้ื่โทรีศพัทม์ิอ้ถ้ึอกำาหนดตำาแหน�งป็ากถึำ�า และการีเขา้ถึงึถึำ�า 
สัามิารีถึแสัดงตำาแหน�งบนแผ่นที�ได้สัะดวกและแมิ�นยำา เป็็น
ชื่�องทางเปิ็ดสัู�การีมิสีั�วนรี�วมิอย�างบรูีณ์าการีของทกุภาคสั�วน  
ที�จะใชื่พ้กัิดภมูิศิาสัตรีต์ำาแหน�งป็ากถึำ�าทางเขา้ออกหลกัของ
ถึำ�า ให้เป็็นตำาแหน�งสัำาหรีบัอา้งอิงทางภูมิสิัารีสันเทศสัำาหรีบั
ถึำ�านั�นๆ รีวมิถึึงใชื่้อ้างอิงสัำาหรีับแสัดงผั่งหรี่อภาพ 3 มิิติที�
เป็น็ข้อมูิลที�ตอ้งมิตีำาแหน�งอา้งองิ และโดยทั�วไป็จะมิคีวามิ
ต�อเน้�องกับป็ากถึำ�าเสัมิอ (ดูภาพที� 5)
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ภาพท่ี่� 5 หิลุมยุบุและปูากทืางลงถ้ำำ�าบุ่อผี  
บุริ้เวณดา้นต้ะวันออกเฉีียงเหินอืของจัังหิวดั
แม่ฮ่่องสอน เขต้ต้ิดต้่อของอำาเภอเมือง  
แม่ฮ่่องสอน และกิ�งอำาเภอปูางมะผ้า ภูมิปูร้ะเทืศ 
ร้องร้ับุด้วยหิินปููนคีลุมพืื�นทีื�ปู่ร้ะมาณ 300  

ต้าร้างกิโลเมต้ร้ ธ์ร้ณีสัณฐานคีาสต์้เห็ินได้ 
ชัดเจัน สำาร้วจัพืบุถ้ำำ�าและธ์าร้ลอดหิลายแห่ิง  
เช่น ถ้ำำ�าผาเผือก ถ้ำำ�าปูางคีาม ถ้ำำ�าลอด (นำ�าลาง)  
การ้ทืำาแผนทีื�แสดงแนวร้อยเลื�อน หิลุมยุบุ 
หุิบุยุบุ ต้ำาแหิน่งนำ�าหิาย ธ์าร้มุด จัะช่วยในการ้
ศ่กษาถ้ำำ�าและธ์าร้ลอดในบุริ้เวณนี�ได้

คำาว�า “พีืดิหิินิปู็นิ” “พืีดิหิินิเกลือ” และ ฯลฯ ที�ได ้
ป็รีะดษิฐข่์�นใช้ื่ ก็ดว้ยเหตผุ่ลดงัไดอ้ธบิายไวแ้ล้วแต�ตน้ เป็็น 
คำาตามิแบบภาษาไทย ใชื่้สั้�อความิหมิายเฉพาะรี�วมิกับ 
คำาป็รีะกอบสัำาหรัีบธรีณ์ีสััณ์ฐานนั�นๆ โดยใช้ื่คำาว�า “พีืดิ”  
นำาหน้าชื่นิดหินป็รีะเภทต�างๆ ตามิที�รีองรีับภูมิิป็รีะเทศ
อย�างต�อเน้�อง และมีิลักษณ์ะภูมิิป็รีะเทศ ธรีณี์สััณ์ฐาน 
เป็็นเอกลักษณ์์ สัามิารีถึแสัดงให้เห็นและกำาหนดขอบเขต 
เป็็นแผ่นที�ได้ ด้วยกรีะบวนการีและเทคโนโลยีโทรีสััมิผ่ัสั  
วิธีการีดังกล�าวได้นำามิาใช้ื่เป็็นแนวทางจัดทำาฐานข้อมิูลใน 
กรีะบวนการีจดัทำาสัารีสันเทศตวัอย�างธรีณ์สีันัฐานป็รีะเทศไทย 
ได้อย�างมิีป็รีะสัิทธิภาพตามิที�อ้างอิงแล้ว

ตามิข้อเสันอ “พีืดิหินิิป็ูนิ” หมิายถึึงบรีิเวณ์ที�รีองรัีบ
ด้วยหินปู็นไมิ�จำากัดยุคสัมัิย สัำาหรีับป็รีะเทศไทยพบธรีณ์ี

สัณั์ฐานพ้ดหินป็นูในทกุภมิูิภาค มิเีอกลักษณ์เ์ป็็นทั�งพ้ดเขาสังู 
และที�ต�อเน้�องเป็็นที�รีาบ มีิภูมิลัิกษณ์์แสัดงถึึงคณุ์สัมิบัตกิารี 
ละลายนำ�าเป็็นพ้ดเขาสังูและเนนิรีปู็แบบต�างๆ มิตีำาแหน�งถึำ�า 
ให้เห็นได้ทั�วทุกแห�ง บางแห�งเป็็นพ้ดเขาสัูงยอดแหลมิ 
หลายยอดต�อเน้�องกนัเห็นได้สัะดุดตา แตกต�างไป็จากภเูขา 
ที�รีองรีับด้วยหินป็รีะเภทอ้�น เชื่�น เขาสัามิรี้อยยอด อุทยาน 
แห�งชื่าติเขาสัามิรี้อยยอด จังหวัดป็รีะจวบคีรีีขันธ์ มิีความิ 
โดดเด�นเป็็นเป็า้สัายตา เห็นไดจ้ากรีะยะไกลทั�งจากทางบก 
และทางทะเล เป็็นต้น (ภาพที� 1)

สัำาหรีับ “พีืดิหิินิเกลือ” หมิายถึึงบรีิเวณ์ที�รีองรีับด้วย 
หินเกล้อ ในป็รีะเทศไทยพบในพ้�นที�ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอ้ 
หรี่อที�นิยมิเรีียกว�า “แดินิอีส�นิ” ซึ่่�งมิีธรีณ์ีสััณ์ฐานเป็็น 
ที�รีาบสัูงบริีเวณ์ขอบยกตัวสูังข่�นล้อมิรีอบแอ�งที�รีาบ 
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ถ้ําวิทยา ธรณีวิทยา และงานสํารวจ



แยกจากกันเป็็นสัองแอ�งดว้ยเท้อกเขาภูพาน ได้แก� แอ�งที�รีาบ 
สักลนครี-หนองคาย และแอ�งที�รีาบโครีาชื่-อบุลฯ ทั�งสัองแอ�ง 
รีองรีับด้วยหมิวดหินมิหาสัารีคามิซึ่่�งเป็็นหินตะกอนมีิ 
ชื่ั�นหินเกล้อหนาและบางสัลับกับชื่ั�นหินตะกอนทรีายและ
ดินดาน คลุมิพ้�นที�รีวมิกันป็รีะมิาณ์ไมิ�น้อยกว�า 45,944  
ตารีางกิโลเมิตรี (เพียงตา สัาตรีักษ์ และคณ์ะ; 2548) มิี
เอกลกัษณ์์ภมูิปิ็รีะเทศแสัดงการีละลายของแรี�เกล้อหนิ เชื่�น 
หลมุิยุบ รี�องยบุ แอ�งยบุวงแหวน ให้เหน็ และแสัดงขอบเขต 
“พีืดิหิินิเกลือ” ได้เป็็นแห�งๆ (ภาพที� 3 และ 4)

	 �นวัคิำ�การ�ั�ทำาระบบ	
“สารสน�ท��ำ�า��ะคำาสต์์
�ระ�ท�ไทย”

การีจัดรีะบบข้อมิูลเป็็นธรีรีมิชื่าติของมินุษย์ที�มิี
พัฒนาการีมิาตลอด เรีิ�มิด้วยการีจดจำาในสัมิองทั�งเสีัยง
และภาพป็รีะกอบ เป็็นเรี่�องรีาวภูมิิป็ัญญา พัฒนาการีทาง 
เทคโนโลยคีอมิพิวเตอรีปั์็จจบัุน ทำาใหเ้กดินวตักรีรีมิเรียีกตามิ 
สัมัิยนิยมิ “บิ๊ิ�กดิ�ต์�-big data” แนวคิดในการีจัดทำา
รีะบบ “ส�รูสนิเที่ศถ้ำำ��และค�สต์ป์็รูะเที่ศไที่ย” สันับสันุน
วตัถุึป็รีะสังค์ของกรีมิทรีพัยากรีธรีณี์ดังกล�าว ผู้่เขยีนมิเีจตนา
ที�จะนำาแนวทางโดยนำาเอาข้อมิูลสัรีรีพสัิ�งทั�งหลายทั�งป็วง
ที�เกี�ยวข้องกับ “ถ้ำำ��” และ “ค�สต์์” จัดทำาเป็็น “เอกส�รู
ส�รูสนิเที่ศ” ให้รีู้ถึึงที�มิาของข้อมิูลนำามิาจัดจำาแนกเป็็น 
ป็รีะเภทข้อมูิล หรี่อชืุ่ดข้อมูิลให้สัะดวกในการีสัำารีวจ การี 
จดัเก็บ และการีเรียีกใชื่ ้การีสั้�อสัารีเผ่ยแพรี�ป็รีะยกุต์ใชื่ข้อ้มูิล 
ได้อย�างมีิป็รีะสัิทธิภาพ สั�งผ่ลให้เกิดความิต�อเน้�องเป็็น 
กรีะบวนการีสัะสัมิขอ้มูิลอย�างบรูีณ์าการีและพอกพูนต�อเน้�อง 
ไมิ�รีูจ้บ โดยใชื่เ้ทคโนโลยคีอมิพิวเตอรีใ์นการีจัดรีะบบขอ้มิลู 
ให้สััมิพันธ์กัน 3 รีะบบ ได้แก�

1) รูะบิ๊บิ๊ “ส�รู�นุิกรูมิ” หมิายถึึงรีะบบอกัขรีานกุรีมิ
ใชื่้ตัวอักษรี คำา ป็รีะโยค วลี หรี่อข้อความิ

2) รูะบิ๊บิ๊ “เที่ศ�นิุกรูมิ” หมิายถึึงรีะบบสััมิพันธ์กับ
ตำาแหน�งบนพ้�นผิ่วตามิมิาตรีฐานสัากล

3) รูะบิ๊บิ๊ “ก�ล�นุิกรูมิ” หมิายถึึงรีะบบสััมิพันธ์กับ
ชื่�วงเวลาและยุคสัมัิยเทียบเคียงกับเวลาสัากล

แนวคิดในการีจัดทำารีะบบสัารีสันเทศถึำ�าและคาสัต์
ป็รีะเทศไทย ตามิที�ผู้่เขียนนำาเสันอเป็็นหลักการีมิานี� ไดก้ำาหนด 
แนวทางตามิป็รีะสับการีณ์ก์ารีทำางานของผู่เ้ขียน ใช้ื่วิทยาการี  
“โที่รูสัมิผีัส” (Remote Sensing) หมิายถึึง วิทยาการีด้าน 
การีสัำารีวจ วเิครีาะห ์และป็รีะยกุต์ใช้ื่ข้อมูิลดว้ยภาพที�บนัทกึ 
จากยาน ณ์ ตำาแหน�งที�อยู�สัูงข่�นไป็จากพ้�นโลก อันได้แก�  
รูีป็ถึ�ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียมิ และภาพจากโดรีน  
ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีที�มีิป็รีะสัิทธิภาพ ป็รีะหยัดทั�งเวลาและ 
งบป็รีะมิาณ์ในด้านการีจัดทำาสัารีสันเทศ อันเป็็นกรีะบวนการี 
ที�นิยมิอย�างแพรี�หลายในปั็จจุบัน โดยได้นำาเอา “ข้อมิูล 
โที่รูสัมิผัีส” (Remote Sensing Information) ที�มีิคุณ์สัมิบัติเป็็น 
“รูะบิ๊บิ๊ส�รูสนิเที่ศภูมูิศิ�สต์ร์ู” (Geo-Information System) 
(GIS) มิาใชื่้เป็็นฐานกำาเนิดในการีจัดทำา “สัารีสันเทศถึำ�า 
และคาสัต์ป็รีะเทศไทย” โดยมิีเจตนาให้มิีมิาตรีฐานใช้ื่ได ้
เป็็นสัากล เป็ิดโอกาสัให้มิีสั�วนรี�วมิอย�างบูรีณ์าการีของ 
ทุกภาคสั�วนที�ผู่กพันกับถึำ�าและคาสัต์ ทั�งที�เป็็นสั�วนรีาชื่การี 
และเอกชื่นรีะดับองค์กรี และบุคคล โดยไมิ�จำากัดความิรีู ้
ความิสัามิารีถึในทุกขั�นตอนของการีจัดทำาสัารีสันเทศ ให้มิี 
ความิสัะดวกและเกิดป็รีะสัทิธภิาพ ครีอบคลมุิในทุกขั�นตอน 
การีดำาเนนิงาน การีสัำารีวจเรียีนรีู ้การีจัดเกบ็ข้อมิลู และการีนำา 
ขอ้มูิลไป็ใชื่ป้็รีะโยชื่น ์โดยผู้่เขยีนขอเสันอใหใ้ช้ื่แนวทางและ 
เทคโนโลยทีี�มิใีช้ื่อยู�แลว้เป็็นสัากล หรีอ่จดัทำาข่�นใหมิ� รี�วมิกับ 
ป็รีะสับการีณ์์ในการีจัดทำา “ส�รูสนิเที่ศชุ่มิช่นิโบิ๊รู�ณี
ป็รูะเที่ศไที่ย” ที�ป็รีะยกุต์ใชื่ใ้นการีจัดทำาหนงัสัอ้ “มิรูดิกไที่ย 
จ�กภู�พีดิ�วเที่ยีมิ” [สัำานักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ 
ภูมิิสัารีสันเทศ (องค์การีมิหาชื่น) 2560] เน้�องในวโรีกาสั 
เฉลิมิพรีะเกียรีติพรีะบาทสัมิเด็จพรีะมิหาภูมิิพลอดุลยเดชื่ 
มิหารีาชื่ บรีมินาถึบพิตรี ที�ทรีงได้รีับทูลเกล้าถึวาย 
พรีะรีาชื่สัมิญัญานามิ “พีรูะบิ๊ดิิ�แหิง่ก�รูอนุิรูกัษ์์มิรูดิกไที่ย”  
และมิีพรีะชื่นมิพรีรีษาครีบ 84 พรีรีษา พ.ศ. 2554  
ป็รีะสับการีณ์์จากการีจัดทำาและดำาเนินการี “ส�รูสนิเที่ศ
ตั์วอย่�งธรูณีีสัณีฐ�นิป็รูะเที่ศไที่ย” เพ้�อสันับสันุนการีทำา
ต้นฉบับหนังส้ัอ “ธรูณีีสัณีฐ�นิป็รูะเที่ศไที่ยจ�กห้ิวงอวก�ศ” 
(สัำานักงานคณ์ะกรีรีมิการีวิจัยแห�งชื่าติ 2538.) โดยหนังส้ัอ
เล�มินี�ได้รีวมิหัวข้อธรีณี์สััณ์ฐาน “ค�สต์์” ภูมิิป็รีะเทศที�เกิด
จากหินมีิคุณ์สัมิบัติละลายนำ�าได้ในกรีะบวนการีทำางานของ
นำ�าทั�งใต้ดินและบนดิน

เพ้�อให้เกิดความิแน�ชื่ัดในการีป็รีะยุกต์ใชื่้วิทยาการี 
โทรีสัมัิผ่สััสัำาหรัีบสัารีสันเทศถึำ�าและคาสัต์ป็รีะเทศไทย ผู่เ้ขยีน 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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ขอเสันอให้ใชื่ต้ำาแหน�งและขอบเขตภมิูิลกัษณ์์ ตามิที�ป็รีากฏิ 
เด�นชื่ดัจำาแนกได้ในภาพขอ้มิลูโทรีสัมัิผั่สั (ข้อมิลูโทรีสัมัิผั่สัที� 
แสัดงเป็็นภาพมิคีณุ์สัมิบตัมิิาตรีฐานภมิูิสัารีสันเทศ) จำาแนก 
กำาหนดขอบเขตบริีเวณ์ของหินที�รีองรีับ ตามิคุณ์สัมิบัต ิ
ศักยภาพการีซึ่่มิและไหลผ่�าน รีวมิถึึงการีละลายของนำ�า  
ตลอดจนรีปู็รี�างและการีกรีะจายตัวของภูมิลัิกษณ์์ที�มีิความิเป็็น 
เอกลักษณ์์เฉพาะของท้องถิึ�นนั�นๆ และได้ใช้ื่เป็็นแนวทาง
การีจัดทำา “ธรูณีีสัณีฐ�นิป็รูะเที่ศไที่ยจ�กห้ิวงอวก�ศ” 
(สัำานักงานคณ์ะกรีรีมิการีวิจัยแห�งชื่าติ ตามิที�อ้างอิงแล้ว) 
โดยมิีสััญลักษณ์์และรีะบบอักษรีย�อใชื่้อักขรีะภาษาอังกฤษ  
4 ตวัเรียีงต�อกัน ในกรีณ์ทีี�มีิชื่่�อเรียีก 2 พยางค์ จะใช้ื่อักขรีะ 
3 ตัวเรีียงกันของพยางค์แรีกตามิด้วยอักขรีะตัวแรีกของ 
พยางค์ที� 2 รีวมิกันเป็็น 4 ตัวเรีียงกัน สั้�อความิหมิาย 
ภูมิลิกัษณ์์และธรีณ์สีัณั์ฐานตามิชื่่�อในภาษาองักฤษที�รีูจ้กักนั 
เป็็นสัากล ตัวอย�างเชื่�น coap หมิายถึึง coastal plain  
ที�รีาบชื่ายฝั่ั�งทะเล และ doll หมิายถึึง doline lake บงึนำ�าขงั 
ในหลมุิยบุ เป็็นต้น การีใช้ื่อักษรีย�อบนแผ่นที�ดงักล�าวผู้่เขยีน 
ไดป้็รีะดิษฐข่์�นใชื่เ้ป็็นครีั�งแรีกใหส้ัะดวกกบัการีแสัดงบนแผ่นที�  
เพ้�อผู้่อ�านแผ่นที�สัามิารีถึเขา้ใจได้ง�ายข่�นจากวธิดัี�งเดมิิ มิาเป็็น 
อักขรีะ 4 ตัวเรีียงกัน สัะดวกทั�งบนแผ่นที�และการีใชื่ ้
เทคโนโลยีคอมิพิวเตอรี์

	 บทสรุ�

“อะไรู” “ทีี่�ไหินิ” “เมิื�อไรู” และ “อย�่งไรู” ส้ั�อความิหมิาย 
ที�รัีบรีูแ้ละใชื่เ้ป็็นแนวทางถ้ึอป็ฏิบิติักันมิาเป็็นสัากล เป็็นการี 
เรีียนรีู้เกี�ยวกับข้อมูิลให้เกิดภูมิิปั็ญญา ใชื่้ในการีตัดสิันใจ
ได้อย�างเหมิาะสัมิ เกิดป็รีะสัิทธิภาพในการีบรีิหารีจัดการี 
เกี�ยวกับเร่ี�องนี�ผู้่เขียนขอขอบคุณ์ท�านพัลลภ กฤตยานวัชื่ 
ผู้่บุกเบิกเปิ็ดไลน์ “ช่มิรูมิถ้ำำ��วิที่ย�ไที่ย” ให้โอกาสัผู้่เขียน
ได้ป็ลดเป็ล้�องป็ัญหาที�ค้างคาใจมิานาน และนำามิาสัรีุป็ใชื่้
เป็็นแนวคิดในการีจัดทำารีะบบ “ส�รูสนิเที่ศถ้ำำ��และค�สต์์
ป็รูะเที่ศไที่ย” ของกรีมิทรัีพยากรีธรีณี์และขอเสันอแนวคิด
สัรีุป็ได้ดังต�อไป็นี�

1) ใช้ื่คำาว�า “ค�สต์”์ ทับศพัท ์karst ในภาษาองักฤษ 
ให้จำากดัสั้�อความิหมิายแสัดงธรีณ์สีัณั์ฐานที�เกดิจากหินละลาย
นำ�าทั�งใต้ดินบนดิน สัามิารีถึกำาหนดขอบเขตทำาแผ่นที�แยก
ป็รีะเภทตามิชื่นิดหินที�รีองรีับ เชื่�น เม้ิ�อรีองรีับด้วยหินปู็น 

เรียีกในภาษาไทยว�า “พีดืิหินิิป็นูิ” รีองรีบัดว้ยหนิเกล้อ เรียีก
ในภาษาไทยว�า “พีืดิหิินิเกลือ” เป็็นต้น

2) ใชื่พ้กิดัภมิูิศาสัตร์ีตำาแหน�งป็ากถึำ�าทางเข้าออกหลกั
ของถึำ�า ให้เป็็นตำาแหน�งสัำาหรัีบอ้างอิงทางภูมิิสัารีสันเทศ
สัำาหรีับถึำ�านั�นๆ

3) สันับสันุนและกำาหนดแนวทางการีบรีิหารีจัดการี
สัารีสันเทศแบบบูรีณ์าการีอย�างมีิสั�วนรี�วมิ ใช้ื่วิทยาการี 
โทรีสัมัิผ่ัสั ป็รีะกอบเทคโนโลยีคอมิพิวเตอรี์ ในการีบรีิหารี
จดัการีสัรีา้งความิสัมัิพนัธ์ของ 3 รีะบบขอ้มิลู “ส�รู�นิกุรูมิ”
“เที่ศ�นุิกรูมิ” และ “ก�ล�นิกุรูมิ” สั�งเสัรีมิิให้เกดิความิรี�วมิมิอ้  
และเกิดป็รีะโยชื่น์ป็รีะยุกต์ใชื่้ได้ในทุกรีะดับ
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คาสต์หินปูนถ้ำาบ้านมุง แหล่งอาศัยฝูงค้างคาว อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำำ��เป็็นหน่�งในระบบนิเวศท่ี่�สำำ�คััญ เป็ร่ยบเสำมืือนเก�ะในก�รรองรับคัว�มืหล�กหล�ย 
ที่�งช่ีวภ�พ เป็็นระบบนิเวศแบบก่�งปิ็ด (Semi-closed Ecosystem) ท่ี่�ม่ืคัว�มืซัับซ้ัอน 
และเฉพ�ะตััว ส่ำงผลให้กระบวนก�รเกิดสิำ�งม่ืช่ีวิตัชีนิดใหม่ื (Speciation) เกิดข่ึ้�นได้สูำง  
และสิำ�งม่ืช่ีวิตัจำำ�เป็็นต้ัองม่ืก�รป็รับตััวผ่�นวิวัฒน�ก�รท่ี่�ย�วน�นเพื�อให้สำ�มื�รถ้ำ 
คัรอบคัรองและดำ�รงช่ีวิตัในระบบนิเวศถ้ำำ��ได้ ดังนั�นสิำ�งม่ืช่ีวิตัส่ำวนใหญ่จ่ำงม่ืคัว�มืจำำ�เพ�ะ
กับถ้ำำ��และพื�นท่ี่�อ�ศัยในถ้ำำ��สูำง (Endemism) ห�ย�ก และม่ืขึ้อบเขึ้ตัก�รแพร่กระจำ�ยท่ี่�ตัำ�� 
หล�ยชีนิดม่ืป็ระชี�กรท่ี่�ค่ัอนข้ึ้�งจำำ�กัด สิำ�งม่ืช่ีวิตัจำำ�นวนมื�ก โดยเฉพ�ะกล่่มืสัำตัว์ 
หล�ยชีนิดยังไม่ืเป็็นท่ี่�รู้จัำกและม่ืก�รระบ่ชืี�ออย่�งถู้ำกต้ัองตั�มืหลักวิที่ย�ศ�สำตัร์  
ซ่ั�งคั�ดก�รณ์์ว่�ถ้ำำ��จำะม่ืสิำ�งม่ืช่ีวิตัชีนิดใหม่ืจำำ�นวนมื�กท่ี่�รอก�รสำำ�รวจำและคั้นพบ  
โดยสิำ�งม่ืช่ีวิตัท่ี่�สำ�มื�รถ้ำพบไดใ้นถ้ำำ��ขึ้องป็ระเที่ศไที่ย สำ�มื�รถ้ำจำำ�แนกป็ระเภที่ไดดั้งน่�

สิ่งมีชีวิตภายในถ้ำา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์์�
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1.  จุุลิินทรียี์ ์(Bacteria) เป็็นสิ่่�งมีชีีวีิติทีี่�มีขีนาดเล็็กมีาก 
จนไม่ีสิ่ามีารถมีองเห็็นได้ด้วิยตาเป็ล่็า นอกจากที่ำาการเพาะเลี็�ยง 
ในห็้องป็ฏิ่บััต่การ ห็รือสิ่ังเกตจากป็ฏิ่ก่ริยาที่ี�จุล็่นที่รีย์สิ่ร้าง
ออกมีาให้็เห็็นในถำ�า เชี่น สีิ่ (สิ่ีดำาห็รือสิ่ีสิ่้มีแดง) ห็รือจุด
ต่างๆ บัริเวิณผิ่วิห็น้าของห็่น รวิมีที่ั�งการสิ่ร้างเมืีอกเห็นียวิ 
ร่องรอยการกัดกร่อน ห็รือไบัโอฟิิล์็มีที่ี�ป็กคลุ็มีตามีแอ่งนำ�า
ห็รือห่็นฉาบันำ�าในถำ�า ที่ำาให็้พอสิ่ามีารถสิ่ังเกตแห็ล็่งทีี่�อย่่
ของจลุ่็นที่รียใ์นถำ�าได้ จลุ่็นที่รีย์สิ่ามีารถเจรญิเต่บัโตในถำ�าได้
เป็็นอยา่งด ีสิ่ามีารถพบัไดตั้�งแตป่็ากถำ�าจนถึงถำ�าลึ็กแล็ะมีดื  
ตามีพื�นด่น แห็ล่็งนำ�า ผินังแล็ะเพดานถำ�า แล็ะป็ระต่มีากรรมีถำ�า  
จุล่็นที่รีย์มีีห็ล็ากห็ล็ายกลุ่็มี เชี่น กล็ุ่มีทีี่�เต่บัโตตามีซาก 
อ่นที่รียวัิตถุ (Saprophytes) กลุ่็มีก่อโรค (Pathogens) 
กลุ่็มีสิ่งัเคราะห็อ์าห็ารเองได ้(Chemoautotrophs) โดยการ
ออกซเิดชีนัของสิ่ารป็ระกอบัอน่นที่รยี ์เชีน่ เห็ล็็ก แมีงกานีสิ่  
แล็ะก๊าซไฮโดรเจนซัล็ไฟิด์ รวิมีทัี่�งกล็ุ่มีที่ี�ออกซิเดชีันของ
สิ่ารป็ระกอบัอนน่ที่รีย์แอมีโมีเนียแล็ะไนไที่รต์ (Nutrifying 
Bacteria) (Romero, 2009) จุล็่นที่รีย์มีีควิามีสิ่ำาคัญใน 
การย่อยสิ่ล็ายอ่นที่รยีส์ิ่าร สิ่รา้งแล็ะเป็็นอาห็ารให็ก้บััสัิ่ตวิถ์ำ�า 
ขนาดเล็็ก แล็ะยังมีีผิล็ต่อร่ป็แบับัของป็ระต่มีากรรมีถำ�า 
การตกตะกอนของแร่แคล็ไซต์ การกัดกร่อนของห่็นจาก
ป็ฏ่ิก่ริยาทีี่�จุล่็นที่รีย์สิ่ร้างออกมีา เป็็นต้น กล็ุ่มีที่ี�เจอบั่อย
ในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย จะเป็็นจุล่็นที่รีย์กล็ุ่มีแอคต่โนมัีย
ซีที่ (Actinomycetes) (สิ่ายใจแล็ะคณะ, 2563, Nakaew  
et al., 2009) แล็ะสิ่าห็รา่ยสิ่เีขยีวิแกมีนำ�าเงิน (Cyanobacteria) 
ซ่�งสิ่ามีารถดำารงชีีวิิตได้แบับัอ่สิ่ระ แล็ะอย่่ร่วิมีกับัสิ่่�งมีีชีีวิิต
ชีน่ดอื�น เชี่น ไล็เคน 

2.  สาหรีา่ย์ (Algae) เป็็นสิ่่�งมีชีีวีิติที่ี�มีลัี็กษณะคล็า้ยพืชี  
แต่ไมี่มีีส่ิ่วินของราก ล็ำาต้น แล็ะใบัที่ี�แที่้จริง สิ่ามีารถสิ่ร้าง 
อาห็ารเองได้ โดยการสัิ่งเคราะห์็แสิ่ง สิ่าห็ร่ายสิ่ามีารถ 
เจรญิเต่บัโตไดด้บีัรเิวิณป็ากถำ�าแล็ะบัรเิวิณแสิ่งสิ่ล็วัิ บัางชีน่ดมีี 
ควิามีสัิ่มีพันธ์์กับัราแล็ะสิ่าห็ร่ายสีิ่เขียวิแกมีนำ�าเงิน (ด่รายล็ะเอียด 
ตรงไล็เคน) เจริญเต่บัโตตามีด่น ก้อนห่็นห็รือผินังถำ�าทีี่�มีี
ควิามีชีื�นห็รือบัริเวิณห่็นฉาบันำ�า มีีล็ักษณะคล้็ายไบัโอฟิิล็์มี 
บัางชีน่ดสิ่ามีารถเจรญิเต่บัโตได้ถงึสิ่ว่ินทีี่�ล็กึแล็ะมืีดของถำ�า  
โดยเฉพาะบัริเวิณที่ี�มีีการใช้ีไฟิป็ระด่ษฐ์์ต่ดต่อกันเป็็นระยะ 
เวิล็านาน ที่ำาให้็ผินังถำ�าแล็ะป็ระต่มีากรรมีถำ�าเสิ่ียห็ายได ้
สิ่าห็ร่ายยังมีีผิล็ต่อร่ป็แบับัของป็ระต่มีากรรมีถำ�า แล็ะการ
กดักรอ่นของห่็นในถำ�า อยา่งไรก็ตามี สิ่าห็รา่ยเป็็นผ้่ิผิล่็ตที่ี�สิ่ำาคัญ  

จง่เป็็นอาห็ารสิ่ำาคญัให้็กบััสิ่ตัวิถ์ำ�าขนาดเล็็ก เชีน่ แมีล็งห็างดีด  
ไอโซพอด ซ่�งสิ่าห็ร่ายกลุ่็มีเด่นทีี่�พบัในถำ�า คือ สิ่าห็ร่าย 
สิ่เีขยีวิ (Chlorophyta) แล็ะสิ่าห็รา่ยสิ่แีดง (Rhodophytes) 
สิ่าห็ร่ายยังสิ่ามีารถพบัในแห็ล็่งนำ�าน่�งห็รือแอ่งนำ�าขังในถำ�า 
ได้ด้วิยเชี่นกัน (Peerapornpisal et al., 2006)

3.  เชื้้�อรีา  (Fungi) เป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตทีี่�ดำารงชีีวิิตโดย 
ยอ่ยสิ่ล็ายสิ่ารอ่นที่รยีที์ี่�เน่าเป่็�อย สิ่ามีารถกอ่โรคให้็กบััพชืีแล็ะ
สิ่ัตว์ิ ไมี่สิ่ามีารถสิ่ังเคราะห็อ์าห็ารเองได้ สิ่่�งมีีชีีวิิตในกล็ุ่มีนี� 
ป็ระกอบัด้วิย รา เห็็ด แล็ะยีสิ่ต์ ซ่�งมีีโครงสิ่ร้างที่ี�เป็็นทัี่�ง 
เซล็ล็เ์ดยีวิ แล็ะเป็็นเสิ่น้ใยที่ี�แผ่ิขยายเพื�อใชีใ้นการที่ำาห็น้าที่ี� 
ด่ดซับัอาห็ารรวิมีที่ั�งการสิ่ืบัพันธ์ุ ์สิ่ามีารถเจริญเต่บัโตได้ดี 
ในถำ�าที่ี�มีีควิามีชีื�นสิ่ง่ แล็ะอย่ต่ามีซากห็รือกองอ่นที่รียวิตัถุ เชีน่  
ซากใบัไม้ี ขอนไม้ี ห็รือตามีพื�นโคล็น ตะกอนด่น รวิมีที่ั�ง
แห็ล่็งนำ�าในถำ�า แล็ะยังเจริญเต่บัโตได้ดีในม่ีล็ค้าวิคาวิแล็ะ
ซากสิ่ัตวิ์ต่างๆ ตามีผินังแล็ะป็ระต่มีากรรมีถำ�า สิ่ป็อร์ของ
รายงัล่็องล็อยอย่ใ่นอากาศของระบับัน่เวิศถำ�า (Vanderwolf, 
2013) เห็็ดแล็ะราเป็็นอาห็ารสิ่ำาคญัให็ก้บััสิ่ตัวิถ์ำ�า เชีน่ แมีล็ง
ห็างดีด จิ�งโกร่งถำ�า ก่�งกือ ไอโซพอด ฯล็ฯ อย่างไรก็ตามี 
ราบัางชีน่ดเป็็นป็รสิ่ต่โดยกอ่โรคให็กั้บัสิ่ตัวิถ์ำ�า เชีน่ แมีล็งแล็ะ
สิ่ตัวิส์ิ่ะเท่ี่นนำ�าสิ่ะเท่ี่นบัก รวิมีทัี่�งโรคจมีก่ขาวิ (White Nose 
Syndrome) ซ่�งเก่ดจากเชีื�อราชีน่ด Pseudogymnoascus 
destructans ทีี่�เจริญเต่บัโตบันผ่ิวิห็นังของค้างคาวิ  
โดยเฉพาะบัริเวิณป็ากแล็ะจมีก่ รวิมีที่ั�งป็กี ที่ำาให็ค้้างคาวิตาย 
แล็ะจำานวินป็ระชีากรล็ดล็งอย่างมีาก โรคนี�แพรก่ระจายอยา่ง
กวิา้งขวิางในที่วิปี็อเมีรกิาเห็นอื อยา่งไรกต็ามียงัไม่ีมีรีายงาน
การพบัโรคจม่ีกขาวิของค้างคาวิในป็ระเที่ศไที่ย สิ่ำาห็รับั 
กลุ่็มีเชีื�อราที่ี�มีรีายงานพบัในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย ยกตวัิอยา่ง
เช่ีน Achyla spp. Chrysosporium sp. Fusarium spp. 
Gliomastix sp. Paecilomyces spp. Penicillium spp. 
Sagenomella sp. Trichocladium spp. Circinella sp. 
เป็็นต้น (Bouree et al., 1990)

4.  ไลิเคน (Lichen) เป็็นควิามีสัิ่มีพนัธ์์แบับัอย่ร่่วิมีกนั 
แล็ะเอื�อป็ระโยชีน์ให้็กันแล็ะกัน (Symbiosis) ระห็ว่ิางรา 
(Mycobiont) แล็ะสิ่าห็รา่ย (Phycobiont) เชีน่ กลุ่็มีสิ่าห็รา่ย
สิ่เีขยีวิ ห็รอืสิ่าห็ร่ายสิ่เีขยีวิแกมีนำ�าเงนิ โดยราที่ำาห็นา้ทีี่�เกบ็ักกั 
ควิามีชีื�นแล็ะป็อ้งกนัอนัตรายแกส่ิ่าห็ร่าย ขณะทีี่�สิ่าห็ร่ายจะที่ำา
ห็น้าที่ี�ในการสิ่รา้งอาห็ารจากการสิ่งัเคราะห์็แสิ่งแล็ะแบ่ังป็นั 
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ให็ก้บััรา ซ่�งโดยที่ั�วิไป็สัิ่ดสิ่ว่ินของราจะมีากกวิา่สิ่ดัส่ิ่วินของ
สิ่าห็ร่าย (9:1) ไล็เคนสิ่ามีารถพบัไดบ้ัรเิวิณป็ากถำ�าห็รือที่ี�ทีี่�มีี
แสิ่งสิ่อ่งถึง ตามีก้อนห่็น ผินงัถำ�า มีสีิ่สัีิ่นห็รือดา่ง ขนาดรป่็ร่าง 
แตกต่างกันแล้็วิแตก่ลุ่็มี ป็รมิีาณการรบััแสิ่ง แล็ะฤด่กาล็

5.  พืชืื้ (Flora) พืชีเป็็นผ้่ิผิล่็ตที่ี�สิ่ำาคัญ เพราะสิ่ามีารถ
สิ่รา้งอาห็ารเองได้โดยการสิ่งัเคราะห์็แสิ่ง จง่จำาเป็็นตอ้งอาศยั
ในบัริเวิณที่ี�แสิ่งสิ่่องถึง พืชีห็ล็ายชีนด่สิ่ามีารถเจริญเต่บัโต 
ได้ดบีัรเิวิณป็ากถำ�าแล็ะบัรเิวิณแสิ่งน้อย เชีน่ มีอสิ่ ล็เ่วิอรเ์วิิรท์ี่ 
เฟิิร์น ป็ระดับัห็น่ เที่ียน สิ่้มีกุ้ง รวิมีที่ั�งพืชีล็้มีล็ุกแล็ะพืชีมีี 
ที่อ่ล็ำาเลี็ยงอื�นๆ แต่จะไม่ีสิ่ามีารถเจรญิเตบ่ัโตไดใ้นทีี่�ไม่ีมีแีสิ่ง
อยา่งภายในถำ�าล็กึ อยา่งไรกต็ามีภายในถำ�าอาจพบัรากพชืีมีี
ท่ี่อล็ำาเลี็ยงขนาดให็ญช่ีอนไชีเขา้ไป็ในระบับัน่เวิศถำ�า เพื�อห็านำ�า 
อาห็าร แล็ะเพื�อพยุงล็ำาต้น เชี่น ไที่ร ขณะเดียวิกันบัางครั�ง
ภายในถำ�าอาจพบัต้นกล้็า (Seedling) ของพืชีที่ี�สิ่ามีารถงอก
ได้ภายในถำ�ามืีด ซ่�งอาจถ่กพดัพาเมีล็็ดเข้ามีาจากภายนอกใน
กรณีที่ี�เป็็นถำ�านำ�า ห็รอืตกมีาตามีห็น้าตา่ง โพรงห็รือรอยแตก
ของถำ�า รวิมีที่ั�งต่ดมีากับัคนห็รือสิ่ัตวิ์ ซ่�งต้นกล็้าไมี่สิ่ามีารถ
ดำารงชีวีิติในถำ�าได้ เมีื�ออาห็ารสิ่ำารองจากเมีล็็ดถ่กใชีห้็มีดไป็
ก็จะตายในทีี่�สิุ่ด อย่างไรก็ตามี ในกรณีที่ี�ภายในถำ�ามีีการใชี้
ไฟิป็ระด่ษฐ์์อย่างต่อเนื�องแล็ะยาวินาน บัริเวิณผินังถำ�าห็รือ
ก้อนห็่นทีี่�ใกล้็แสิ่งไฟิ อาจมีลัี็กษณะของแผ่ินฟิิล์็มีสิ่ีเขียวิๆ  
ห็รอืพบัพืชีทีี่�สิ่ามีารถเจรญิเต่บัโตในถำ�าได ้ซ่�งเรยีกส่ิ่�งมีชีีวีิติ
กลุ่็มีนี�ว่ิา แล็มีเพนฟิล็อรา (Lampenflora) ซ่�งห็มีายถึง  
สิ่่�งมีีชีีวิิตทีี่�สิ่ามีารถสิ่ร้างอาห็ารเองได้ โดยอาศัยแสิ่งไฟิ
ป็ระด่ษฐ์์ในถำ�าในการสิ่ังเคราะห็์แสิ่ง ซ่�งในสิ่ภาวิะป็กต่แล็้วิ 
สิ่่�งมีชีีวีิติเห็ล่็านี�จะไมีส่ิ่ามีารถเกด่ข่�นในระบับัน่เวิศถำ�าไดเ้ล็ย 
โดยกล็ุ่มีแล็มีเพนฟิล็อรากล็ุ่มีแรกที่ี�เข้ามีาใชี้ป็ระโยชีน์ คือ 
กลุ่็มีสิ่าห็รา่ยสีิ่เขยีวิแกมีนำ�าเงนิ สิ่าห็รา่ยสีิ่เขียวิ (Chlorophyta) 
แล็ะไดอะตอมี (Chrysophyta) ซ่�งจะสิ่งัเกตได้จากการเก่ด
ลั็กษณะเป็็นเห็มืีอนแผ่ินฟิิล์็มีแผ่ินสิ่เีขียวิเคลื็อบัตามีห่็น พื�นผ่ิวิ 
ห็รือผินังถำ�าในบัริเวิณที่ี�ใกล้็กับัแห็ล็่งกำาเน่ดแสิ่ง ห็ากไฟิ 
ยังคงเปิ็ดอย่่ในถำ�าอย่างต่อเนื�องเป็็นเวิล็านาน ก็จะพบัการ
เจรญิเต่บัโตของพวิกมีอสิ่ ล็เ่วิอร์เวิร์ิต ห็รอืบัางครั�งอาจพบั
พืชีมีีที่่อล็ำาเล็ียงอื�นๆ ได้แก่ เฟิริ์นแล็ะพืชีกาฝาก เชี่น ต้น 
กากห็มีาก (Balanophora latisepala) ได้ด้วิยเช่ีนกัน ถำ�า
ทีี่�พบักลุ่็มีแล็มีเพนฟิล็อราจะเป็็นตัวิชีี�วิัดสิ่ำาคัญที่ี�บัอกถึง 
การใช้ีแสิ่งในถำ�าเป็็นเวิล็ายาวินานตอ่เนื�องกนัอยา่งเก่นควิามี
จำาเป็็น กลุ่็มีแล็มีเพนฟิล็อรานอกจากจะที่ำาล็ายควิามีสิ่วิยงามี

ของระบับัน่เวิศเด่มีของถำ�าแล็้วิ ยังก่อควิามีเสีิ่ยห็ายห็ากไป็ 
เจริญเต่บัโตบันป็ระต่มีากรรมีถำ�าห็รือแห็ล็่งแสิ่ดงออกที่าง 
ป็ระวิัต่ศาสิ่ตร์ แล็ะยังส่ิ่งผิล็ให้็เก่ดการกร่อนของ 
ตะกอนถำ�าแล็ะควิามีสิ่มีดลุ็ของระบับัน่เวิศถำ�า ขณะเดยีวิกนั 
ก็เป็็นแห็ล็่งอาศัยแล็ะอาห็ารให็้กับัสิ่ัตวิ์ถำ�าได้ด้วิย

6.  สตัว์์ (Fauna) ถอืเป็น็สิ่่�งมีชีีวีิติกลุ่็มีเด่นทีี่�สิ่ดุที่ี�อาศยั 
ในถำ�า แล็ะใชีป้็ระโยชีนจ์ากระบับัน่เวิศในถำ�าไดเ้กอืบัทุี่กพื�นที่ี� 
ห็ล็ายกลุ่็มีสิ่ามีารถป็รับัตัวิในระบับัน่เวิศถำ�าได้เป็็นอย่างด ี
จนกล็ายเป็็นสิ่ตัวิถ์ำ�าแท้ี่ สัิ่ตวิส์ิ่ามีารถพบัไดตั้�งแต่ป็ากถำ�าไป็
จนถงึสิ่ว่ินที่ี�ล็กึแล็ะมืีดในถำ�า ทัี่�งระบับัน่เวิศบันบัก เชีน่ ตามีพื�นถำ�า 
ใต้กอ้นห่็น ในด่น ป็ระต่มีากรรมีถำ�า ผินงัแล็ะเพดานถำ�า ห็รอื
ระบับัน่เวิศในนำ�า เช่ีน ตามีแอ่งนำ�าขัง บั่อ ล็ำาธ์ารขนาดเล็็ก
ห็รือขนาดให็ญ่ที่ี�ไห็ล็อย่่ในระบับัถำ�า เป็็นต้น สัิ่ตวิ์ถำ�ามีีขนาด 
ตั�งแตเ่ล็็กมีาก (Microfauna) ที่ี�มีขีนาดล็ำาตัวิกวิา้งนอ้ยกวิา่ 
0.1 มี่ล็ล็่เมีตร ขนาดกล็าง (Mesofauna) ทีี่�ขนาดล็ำาตัวิ 
กว้ิางระห็วิา่ง 0.1 - 2 ม่ีล็ล่็เมีตร ขนาดให็ญ่ (Macrofauna)  
ทีี่�มีีขนาดล็ำาตัวิกวิ้างระห็วิ่าง 2 - 20 มี่ล็ล่็เมีตร แล็ะ 
ขนาดให็ญ่มีาก (Megafauna) ทีี่�มีีขนาดล็ำาตวัิกว้ิางมีากกวิา่  
2 เซนต่เมีตรเป็็นต้นไป็ (Orgiazzi et al., 2016) โดยใน 
บัที่ควิามีนี�จะเนน้สิ่ตัว์ิถำ�าที่ี�พบัแล็ะมีรีายงานในป็ระเที่ศไที่ย  
ซ่�งป็ัจจุบัันมีีรายงานสิ่ัตวิ์ที่ี�อาศัยห็รือพบัในถำ�าของ 
ป็ระเที่ศไที่ยไมี่น้อยกวิ่า 6 ไฟิลั็มี (Phylum) 19 ชีั�น  
(Class) 63 อันดับั (Order) อย่างน้อย 625 ชีน่ด 
(Ellis, 2020) ดังแสิ่ดงในภาพป็ระกอบัที่ี� 1 แล็ะตารางที่ี� 1  
โดยพบัวิ่า สิ่ัตวิ์ไมี่มีีกระด่กสิ่ันห็ลั็งจำานวิน 451 ชีน่ด 
(72%) ซ่�งเป็็นสิ่ตัวิก์ลุ่็มีเดน่ในถำ�า แล็ะสิ่ตัวิม์ีกีระด่กสิ่นัห็ล็งั
จำานวิน 174 ชีนด่ (28%) (ภาพป็ระกอบัที่ี� 1) โดยมีีสิ่ัตว์ิ
ในไฟิล็ัมี Arthropod จำานวิน 426 ชีนด่ ไฟิล็ัมี Chordata 
(174 ชีน่ด) ไฟิล็ัมี Mollusca (18 ชีนด่) ไฟิล็ัมี Rotifera 
(4 ชีนด่) ไฟิล็ัมี Platyhelminthes (2 ชีนด่) แล็ะไฟิล็ัมี 
Annelida (1 ชีนด่) (ภาพป็ระกอบัที่ี� 2) ซ่�งสัิ่ตวิ์กล็ุ่มีเด่น 
ได้แก่ กล็ุ่มีแมีงมีุมี (113 ชีนด่) กล็ุ่มีค้างคาวิ (70 ชีน่ด) 
กล็ุ่มียุง ริ�น แมีล็งวัิน (58 ชีนด่) แล็ะกล็ุ่มีแมีล็งห็างดีด 
(46 ชีน่ด) (ตารางทีี่� 1) อย่างไรก็ตามี จากการศึกษาของ  
Jantarit (2017, 2019) พบัวิา่ แมีล็งห็างดดีเป็็นสิ่ตัว์ิที่ี�มีีควิามี
ห็ล็ากห็ล็ายของชีนด่จำานวินมีากในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย โดย
พบัแมีล็งห็างดีดไมีน่อ้ยกวิา่ 100 ชีนด่ อาศัยอย่่ในถำ�า แล็ะ
ห็ล็ายชีนด่ยังไมี่ได้รับัการระบัุชีื�อตามีห็ล็ักวิิที่ยาศาสิ่ตร์

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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ภาพประกอบที ่๑ แสดงสัดส่วนสัตว์ถ้ำาทีม่ีรายงานในประเทศไทย 

ภาพประกอบที ่๒ แสดงสัดส่วนสัตว์ถ้ำาในแต่ละไฟลัม (Phylum) ทีม่ีรายงานในประเทศไทย 
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 สััตว์กลุ่่�มเด�นที�เจอในถ้ำำ�า 
ของประเทศไทย

1.  หนอนตัว์แบน หรีอ้ แพืลิทีเฮลิมินิธิสิ (Flat Worm: 
Phylum  Platyhelminthes) เป็็นสัิ่ตว์ิที่ี�สิ่ามีารถอาศัยได้ 
ในถำ�าแต่พบัได้ไมี่บ่ัอย ดำารงชีีวิิตแบับัอ่สิ่ระ เชี่น กลุ่็มี 
พล็านาเรีย (Dugesia sp.) ซ่�งอาศยับันผิว่ินำ�าห็รอืในแอง่นำ�า 
ในถำ�า โดยอย่่กันเป็็นกล็ุ่มีให็ญ่ ล็ำาตัวิสิ่ีขาวิ ดำารงชีีวิิตโดย
ก่นพวิกอ่นที่รียวิัตถุต่างๆ ทีี่�ตกล็งมีาในแอ่งนำ�า เช่ีน ซาก 
ค้างคาวิ ซากสิ่ัตว์ิขาข้อ มี่ล็ค้างคาวิ รวิมีทัี่�งล่็าสัิ่ตวิ์นำ�า 
ขนาดเล็็กเป็็นอาห็าร 

2.  หนอนปล้ิอง  (Segmented Worm:  Phylum 
Annelida) เป็็นห็นอนที่ี�ล็ำาตัวิแบั่งเป็็นป็ล็้องๆ กลุ่็มีที่ี�พบั
ในถำ�าจะเป็็นกลุ่็มีไส้ิ่เดอืนนำ�าจดืทีี่�มีีล็กัษณะคล้็ายไสิ่เ้ดือนด่น 
แต่มีีข้อป็ล็้องที่ี�เล็็กกวิ่ามีาก ร่างกายน่�มีแล็ะบัอบับัาง  
ตัวิสิ่ีใสิ่จนเห็็นที่างเด่นอาห็ารด้านในเป็็นสีิ่แดง ขนาดเล็็ก  
ควิามียาวิป็ระมีาณ 10 เซนต่เมีตร อาศยับัรเิวิณแอง่นำ�าขัง  
ห็รอืบัอ่นำ�าในถำ�าที่ี�มีีตะกอนห็รอืโคล็นอย่ ่จดัเป็็นสิ่ตัวิน์ำ�าห็น้าดน่ 
ที่ำาห็น้าที่ี�เป็็นผ้่ิย่อยสิ่ล็ายอ่นที่รียวัิตถุต่างๆ ทีี่�อย่่ตามีพื�น
ท้ี่องนำ�า แล็ะเป็็นอาห็ารให้็กับัสิ่ัตว์ินำ�าอื�นๆ แล็ะบัางครั�ง 
อาจพบัไส้ิ่เดือนด่นจากข้างนอกห็ล็ุดเข้ามีาได้เชี่นกัน  
ซ่�งอาจพบัตามีขอบัตล็่�งของถำ�านำ�า ตามีขอนไมี้ เศษซาก 
อ่นที่รียวิัตถุในถำ�า

3.  หอย์  (Phylum Mollusca) ห็อยที่ี�พบัในถำ�าของ 
ป็ระเที่ศไที่ยมีีทัี่�งห็อยสิ่องฝา เชีน่ กล็ุม่ีห็อยกาบันำ�าจืด ซ่�งพบั 
ได้ตามีถำ�านำ�าไห็ล็ที่ี�มีีโคล็นที่รายให็้ฝังตัวิได้ แล็ะกลุ่็มี 
ห็อยที่ากบัก โดยเฉพาะกล็ุ่มีห็อยที่ากจิ�วิต่างๆ เชี่น ห็อย
คอคอดเล็็ก ทีี่�มีขีนาดเล็็กมีาก น้อยกว่ิา 3 มีล่็ล่็เมีตร อาศัย 
ตามีผินังของถำ�าทีี่�มีีควิามีเปี็ยกชีื�น โดยคร่ดก่นสิ่าห็ร่าย  
ไล็เคน มีอสิ่ที่ี�เจริญเต่บัโตในถำ�า รวิมีทัี่�งกล็ุ่มีห็อยห็อมี  
ห็อยงวิงที่อ่ ห็อยชีา้ง ห็อยจกุแดง เป็็นตน้ ที่ี�อาศยัตามีพื�นถำ�า 
ก่นซากอ่นที่รยีวัิตถุ รวิมีทัี่�งม่ีล็คา้งคาวิทีี่�อย่ใ่นถำ�า โดยเฉพาะ 
ห็อยข้าวิสิ่าร (Allopeas gracile) เป็็นห็อยที่ี�พบัได้ทัี่�วิไป็ 
ในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย ห็อยจ่งเป็็นผิ่้ย่อยสิ่ล็ายอน่ที่รียวิัตถุ 
ต่างๆ รวิมีทัี่�งควิบัคุมีป็ระชีากรสิ่าห็ร่าย ไล็เคน มีอสิ่  
ที่ี�สิ่ำาคัญในถำ�า

4.  สัตว์์ขาข้อหรี้ออารี์ โทรีพือด  (Phylum 
Arthropoda) ถือเป็็นกลุ่็มีสิ่ัตวิ์เด่นแล็ะให็ญ่ที่ี�สิุ่ดในระบับั 
นเ่วิศถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย รวิมีกว่ิา 426 ชีนด่ (ห็รือค่ดเป็็น 
ร้อยล็ะ 68 ของสัิ่ตวิ์ถำ�าที่ั�งห็มีด) แล็ะสิ่ามีารถพบัเจอได้ 
ที่กุระบับัน่เวิศในถำ�า ตั�งแต่ป็ากถำ�าจนถึงสิ่ว่ินทีี่�ลึ็กสิ่ดุของถำ�า  
โดยจะแยกเป็็นกล็ุ่มีๆ ดังนี�

4.1  กลิุม่ิแมิง (Arachnida) ล็กัษณะเด่นคอื มีขีา 8 ขา  
(บัางกลุ่็มีมี ี10 ขา) ไม่ีมีีห็นวิดแล็ะปี็ก ร่างกายป็ระกอบัด้วิย 
2 สิ่่วิน คือ ห็ัวิกับัอกรวิมีกัน (Cephalothorax) แล็ะสิ่่วิน
ที่้อง (Opisthosoma) กล็ุ่มีแมีงสิ่่วินให็ญ่เป็็นผิ่้ล็่าที่ี�สิ่ำาคัญ 
ในถำ�า แล็ะชี่วิยควิบัคุมีป็ระชีากรสิ่ัตว์ิถำ�าชีน่ดอื�นๆ โดย 
แมีงกล็ุ่มีเด่นในถำ�า ได้แก่

1)  แมิงมิมุิ (Araneae) พบัไดทั้ี่�งกลุ่็มีที่ี�สิ่รา้งใย อาศยั
ในโพรง แล็ะดำารงชีวีิติแบับัอ่สิ่ระ ซ่�งแมีงมีมุีเป็็น
สิ่ตัวิถ์ำ�าที่ี�มีรีายงานชีน่ดมีากที่ี�สิ่ดุในป็ระเที่ศไที่ย 
(113 ชีน่ด) สิ่ว่ินให็ญ่จะอพยพจากขา้งนอกเพื�อ
เข้ามีาห็าอาห็าร แมีงมีุมีเด่นๆ เชี่น แมีงมีุมี
พเนจร ห็รือแมีงมีุมีขายาวิถำ�า (Heteropoda 
sp.) ซ่�งเป็็นแมีงมีุมีนักล็่าขนาดให็ญ่ ดำารงชีีวิิต
แบับัอ่สิ่ระ มีคีวิามียาวิของขารวิมีกนัที่ั�งสิ่องด้าน
กว่ิา 20 เซนต่เมีตร แล็ะถือเป็็นตัวิวัิดควิามี
อุดมีสิ่มีบ่ัรณ์ของถำ�า เนื�องจากแมีงมีุมีพเนจร
เป็็นผ้่ิล็า่ในอนัดบััสิ่ง่ของห่็วิงโซอ่าห็าร แสิ่ดงวิา่
ภายในถำ�ามีีเห็ยื�อมีาก แมีงมีุมีเป็็นผิ่้ล็่าที่ี�สิ่ำาคัญ
แล็ะช่ีวิยควิบัคุมีป็ระชีากรสิ่ัตว์ิถำ�าอื�นๆ แมีงมีุมี
ห็ล็ายชีน่ดมีกีารป็รับัตัวิเป็็นแมีงมีมุีถำ�า โดยมีตีา
ล็ดร่ป็จนถึงบัอดสิ่น่ที่ ตัวิสิ่ีขาวิ เช่ีน แมีงมุีมีใน
วิงศ์ Pholcidae เป็็นต้น

2)  ไรี  (Mite) จัดเป็็นแมีงกล็ุ่มีเด่นที่ั�งจำานวินตัวิ 
แล็ะชีน่ดมีขีนาดเล็็กมีาก (นอ้ยกว่ิา 1 ม่ีล็ล่็เมีตร) 
สิ่ามีารถครอบัครองระบับัน่เวิศถำ�าได้เป็็นอย่างดี  
แล็ะที่ำาห็น้าที่ี�ได้ห็ล็ากห็ล็ายในถำ�า ทัี่�งเป็็นผ้่ิล็่า
แล็ะก่นสิ่ัตวิ์ขนาดเล็็ก (Gamasida) เป็็นป็รสิ่่ต 
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ให้็สัิ่ตวิถ์ำ�า เช่ีน แมีล็งแล็ะคา้งคาวิ ขณะทีี่�ไรบัางกล็ุม่ี  
(Oribatids แล็ะ Uropodina) พบัจำานวินมีาก 
ในมีล่็คา้งคาวิ ที่ำาห็น้าทีี่�ในการย่อยสิ่ล็ายอ่นที่รยีสิ่าร 
ต่างๆ ในถำ�า รวิมีที่ั�งก่นรา ไล็เคน เป็็นต้น

3)  แมิงโหย์่งหรี้อแมิงมิุมิขาย์าว์  (Opiliones)  
ลั็กษณะเด่นคือมีีขาทีี่�ยาวิมีาก ไมี่มีีต่อมีพ่ษ อาจ
พบัเจออาศยัเป็็นฝ่งจำานวินมีากบัรเิวิณป็ากถำ�าห็รอื
บัรเิวิณแสิ่งสิ่ลั็วิ ล็ำาตวัิสิ่ดีำา ซ่�งป็กต่เป็็นกลุ่็มีทีี่�อาศยั
อย่่ภายนอก แต่เข้ามีาในถำ�าเพื�อห็ล็บัภัย รวิมีที่ั�ง 
สิ่ามีารถดำารงชีีวิิตในถำ�าได้ ห็ากถ่กรบักวินห็รือ 
ถ่กจับั จะใชี้วิิธี์สิ่ลั็ดขา ซ่�งขาจะห็ล็ุดออกได้ง่าย  
ในบัรเิวิณถำ�าลึ็กสิ่ามีารถพบัแมีงโยง่ถำ�าได ้บัางชีน่ด
มีีสีิ่ฉ่ดฉาด เชี่น สิ่ีสิ่้มี สิ่ีแดง แล็ะบัางชีน่ดป็รับัตัวิ
ให้็เป็็นสิ่ัตวิ์ถำ�าแที่้ เชี่น ตาล็ดร่ป็จนถึงบัอดสิ่น่ที่  
ตัวิสิ่ีขาวิ เคล็ื�อนที่ี�ชี้า เป็็นต้น 

4)  แมิงมุิมิแส้ (Amblypygi) มีลัี็กษณะคล้็ายแมีงมุีมี 
แต่ตัวิให็ญ่กวิ่ามีาก เคล็ื�อนที่ี�ได้เร็วิ ชีอบัเกาะตามี
ผินังถำ�าในสิ่่วินทีี่�มีืดห็รือตามีซอกห็น่ ลั็กษณะเด่น
คือจะมีีขาค่่แรกที่ี�ยาวิมีากแล็ะเรียวิเล็็ก ที่ำาห็น้าที่ี�
รับัควิามีร่้สึิ่กแล็ะสิ่ัมีผัิสิ่ต่างๆ แล็ะมีีแขนค่่ห็น้า 
(Pedipalp) ที่ี�ให็ญ่แล็ะแข็งแรงไวิ้จับัเห็ยื�อ จ่งเป็็น
ผิ่้ล็่าที่ี�สิ่ำาคัญในถำ�า

5)  แมิงแสห้างสั�น (Schizomida) เป็็นแมีงกลุ่็มีเดน่ 
ที่ี�อาศัยตามีพื�นถำ�า ใตก้้อนห่็นห็รือซากอน่ที่รยีวัิตถุ
ในถำ�า ล็ักษณะคล้็ายแมีงมุีมี แต่ตัวิเล็็ก (ไม่ีเก่น 
1 เซนต่เมีตร) มีีรยางค์สิ่่วินห็างที่ี�สิ่ั�นโผิล็่ออกมีา 
คล็้ายแสิ่้ (Flagellum) แล็ะขาค่่แรกที่ี�ยาวิมีาก 
ที่ำาห็น้าที่ี�เป็็นอวัิยวิะรับัควิามีร่้สิ่ึกแล็ะสิ่ัมีผิัสิ่ต่างๆ 
เคล็ื�อนที่ี�ได้เร็วิที่ั�งแบับัเด่นห็น้าแล็ะถอยห็ล็ัง

นอกจากนี� ยังเจอแมีงกลุ่็มีอื�นๆ ในถำ�าไดด้้วิยเชีน่กนั เชีน่ 
แมีงป็่อง (Scorpion) แมีงป็่องเทีี่ยมี (Pseudoscorpione) 
แมีงป็อ่งแสิ่ ้(Whip Scorpions) แมีงป่็องแสิ่จ้ิ�วิ (Palpigradi) 
ซ่�งเป็็นผิ่้ล็่าแล็ะชี่วิยควิบัคุมีป็ระชีากรสิ่ัตวิ์ถำ�าขนาดเล็็ก แล็ะ
เห็็บั (Ixodida) ซ่�งเป็็นป็รสิ่่ตสิ่ำาคัญในสิ่ัตวิ์มีีกระด่กสิ่ันห็ล็ัง 
เชี่น ง่ ค้างคาวิ เป็็นต้น

4.2  กลุ่ิมิสตัว์ม์ิากขา (Myriapods) สิ่ตัว์ิมีากขาที่ี�เจอ 
ในถำ�าสิ่ามีารถแบั่งได้เป็็น 2 กล็ุ่มีให็ญ่ๆ ได้แก่ 

1)  กิ�งกือ (Millipede) พบัได้ที่ั�วิไป็ในถำ�า บัริเวิณที่ี�ชีื�น  
ใต้ก้อนห่็น โดยเฉพาะบัริเวิณที่ี�มี่ล็ค้างคาวิห็รือ 
มี่ล็นก มีีร่ป็ร่าง สีิ่สิ่ัน แล็ะขนาดห็ล็ากห็ล็าย ล็ำาตัวิ 
เป็็นวิงป็ล็้องเรียงต่อกัน มีีขาสิ่องค่่ต่อป็ล็้อง เป็็น 
ผ้่ิบัริโภคล็ำาดับัต้นของห่็วิงโซ่อาห็าร ที่ำาห็น้าทีี่�ย่อยสิ่ล็าย 
เศษซากที่ั�งพืชีแล็ะสิ่ัตว์ิแล็ะซากอ่นที่รียวิัตถุ 
ต่างๆ มี่ล็ของก่�งกือที่ี�ถ่ายออกมีายังช่ีวิยเพ่�มี
ป็ริมีาณจุล่็นที่รีย์ทีี่�มีีป็ระโยชีน์ให็้กับัระบับัน่เวิศถำ�า  
ก่�งกือทีี่�พบัเห็็นได้ในถำ�า เชี่น ก่�งกือกระบัอกเล็็ก  
(Coxobolellus spp.) ก่�งกือกระบัอกให็ญ่ 
(Heptischius sp.) ก่�งกือตะเข็บั (Orthomorpha 
spp.) ก่�งกือจิ�วิ (Polydesmus sp.) ฯล็ฯ โดย
เฉพาะก่�งกือเสิ่้นก๋วิยเตี�ยวิ (Glyphiulus spp. 
Plusioglyphiulus spp. แล็ะ Trachyjulus spp.) จะ
เป็็นก่�งกอืกลุ่็มีเดน่ทีี่�พบัได้บ่ัอยตามีพื�นถำ�า มีลัี็กษณะ
ตัวิสิ่ีขาวิขุ่น เห็ล็ืองอ่อนจนถึงสีิ่นำ�าตาล็เข้มี ขนาด
ป็ระมีาณ 2 - 6.4 เซนตเ่มีตร ซ่�งมีีจำานวินมีาก  
เด่นตามีพื�นถำ�าจนด่ล็ักษณะคล้็ายเส้ิ่นก๋วิยเตี�ยวิ 
เคลื็�อนทีี่�ได้ค่อนขา้งเร็วิแล็ะไวิตอ่แสิ่งห็รอืสิ่่�งรบักวิน 
รวิมีทัี่�งยังมีีขอบัเขตการแพร่กระจายที่ี�ตำ�า แล็ะ 
ห็ล็ายชีนด่มีีควิามีจำาเพาะกับัถำ�าทีี่�อาศัย 

2)  ตะขาบ (Centipede) มีลี็กัษณะเด่นคอื ล็ำาตัวิแบัน  
มีีขาเพียงห็นึ�งค่่ต่อป็ล็้องแล็ะเคล็ื�อนที่ี�ได้เร็วิ ชีอบั
ห็าก่นตอนกล็างคนื กล็างวินัจะห็ล็บัซ่อนตามีที่ี�ชีื�น
แล็ะมืีด มีเีขี�ยวิแล็ะพ่ษจง่ที่ำาห็น้าที่ี�ห็ลั็กเป็น็ผ้่ิล่็าใน
ระบับัน่เวิศถำ�า รวิมีที่ั�งก่นซากสิ่ัตวิ์ต่างๆ ตะขาบัที่ี�
พบัได้บัอ่ยในถำ�า เชีน่ ตะขาบัขายาวิ (Thereuopoda 
longicornis) มีคีวิามียาวิป็ระมีาณ 10 เซนต่เมีตร 
มีขีาทีี่�ยาวิมีาก เคล็ื�อนทีี่�ได้เรว็ิแล็ะเป็็นผิ่ล่้็าที่ี�สิ่ำาคญั 
ชี่วิยควิบัคุมีป็ระชีากรของสิ่ัตว์ิไม่ีมีีกระด่กสัิ่นห็ล็ัง
ในถำ�า โดยเฉพาะจิ�งโกร่งถำ�า ห็ากถ่กจับัก็จะสิ่ล็ัด
ขาท่ี่�งเพื�อเอาตัวิรอด บัางครั�งอาจพบัตะขาบับ้ัาน 
(Scolopendra dehaani) เข้าไป็ในถำ�าได้เช่ีนกัน 
เพื�อล็่าสิ่ัตวิ์ถำ�าห็รือก่นซากค้างคาวิในถำ�า
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ภาพประกอบท่ี ๓ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในถ้ำา: (๑) พล�น�เร่ยถ้ำ้ำ� (Dugesia deharvengi); (๒) ไส้ำเดือนน้ำ�จืำดถ้ำ้ำ� (Heterochaetella 
glandularis); (๓) ไส้ำเดือนดิน (Lumbricina sp.); (๔) ตัะขึ้�บดินในวงศ์ Geophilidae; (๕, ๖) ตัะขึ้�บขึ้�ย�ว (Thereuopoda 
longicornis); (๗) บ่�งในวงศ์ Therapphosidae; (๘) แมืงม่ืมืขึ้�ย�วในวงศ์ Pholcidae; (๙) แมืงม่ืมืพเนจำร (Heteropoda sp.);  
(๑๐) แมืงม่ืมืแส้ำ (Whip spider); (๑๑) แมืงม่ืมืแส้ำและตััวอ่อนบนหลัง (Whip spider); (๑๒) แมืงแส้ำห�งสัำ�น (Schizomida);  
(๑๓) แมืงป่็องแส้ำ (Thelyphonida); (๑๔*) แมืงป่็อง (scorpion); (๑๕, ๑๖) แมืงป่็องเท่ี่ยมื (Pseudoscorpion); (๑๗, ๑๘, ๑๙)  
แมืงโหย่งถ้ำ้ำ� (Opiliones); (๒๐) แมืงป่็องแส้ำจ๋ิำว (Palpigradi); (๒๑) ไรในวงศ์ Rhagididae; (๒๒) ไรในวงศ์ Uropodidae;  
(๒๓) ไร (Gamasida); (๒๔) ไอโซัพอดในวงศ์ Oniscidae; (๒๕*) ก้่ง (Macrobrachium sp.); (๒๖*) ปู็หินปู็นท่่ี่งหว้� 
(Terrapotamon thungwa); (๒๗) แอมืฟพิอดถ้ำ้ำ� (Aequigidiella aquilifera); (๒๘) แมืงกระด�นถ้ำ้ำ� (Stenasellus sp.);  
(๒๙*) แมืงก้่งถ้ำ้ำ� (Theosbaena loko); (๓๐) ไอโซัพอด (Cubaris sp.) (*ภ�พถ่้ำ�ยจำ�กค่ัณ์เรืองฤที่ธ์ิ พรหมืดำ�)
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ภาพประกอบท่ี ๔ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในถ้ำา: กลุ่มก้ิงกือถ้ำา (๑) กิ�งกือเส้ำนก๋วยเต๋่ัยวถ้ำ้ำ� (Trachyjulus sp.); (๒) กิ�งกือตัะเข็ึ้บ
แบนจ๋ิำวถ้ำ้ำ� (Eutrichodesmus sp.); (๓) กิ�งกือจ๋ิำวถ้ำ้ำ�ในวงศ์ Opistretidae; (๔) กิ�งกือมัืงกร (Desmoxytes sp.); (๕) กิ�งกือ
ห�งแหลมื (Thyropygus sp.); (๖) กิ�งกือห�งแหลมื (Thyropygus sp.); (๗) กิ�งกือตัะเข็ึ้บบ้�น (Anoplodemus sp.)

4.3  กลิุม่ิครีสัเตเชื้ยี์ (Crustacea) เป็็นสัิ่ตวิข์อ้ป็ล้็อง 
ที่ี�สิ่ว่ินให็ญ่อาศยัอย่ใ่นนำ�า มีหี็นวิด 2 ค่่ แล็ะรยางคจ์ำานวินมีาก 
เพื�อใชีใ้นการเด่นห็รอืวิา่ยนำ�า แล็ะรยางคแ์บ่ังออกเป็็น 2 กา้น  
(Biramous) กลุ่็มีครัสิ่เตเชีียทีี่�พบัในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย  
แบั่งได้เป็็น 2 กล็ุ่มีให็ญ่ๆ 

1)  กลุ่ิมิ Hexanauplia ไดแ้ก ่กลุ่็มีโคพีพอด จัดเป็น็ 
แพล็งกต์อนสิ่ตัว์ิทีี่�มีเีป็ล็อืกหุ้็มี ร่ป็รา่งยาวิรหี็รอืกล็มีรี  
ห็นวิดขนาดให็ญ ่มีลี็ำาตัวิขนาดเล็็กป็ระมีาณ 0.5 - 
2.0 ม่ีล็ล่็เมีตร ดำารงชีวีิติอยา่งอ่สิ่ระโดยล็อ่งล็อย
ในแห็ล่็งนำ�าได้ทัี่�งแห็ล่็งนำ�าถาวิร แห็ล่็งนำ�าชีั�วิคราวิ 
แห็ล่็งนำ�าน่�งห็รือนำ�าไห็ล็ เป็็นที่ั�งผิ่้ล็่าแล็ะกรองก่น
ตะกอนแขวินล็อยในนำ�า แล็ะยังเป็็นเห็ยื�อให็้กับั 
สิ่ตัว์ินำ�าอื�นๆ ในถำ�า สิ่กลุ็ที่ี�พบับัอ่ย เช่ีน Bryocyclops 
spp. Mesocyclops spp. Thermocyclops spp. 
Elaphoidella spp. เป็็นต้น

2)  กลิุม่ิ Malacostraca จดัเป็็นชัี�นให็ญ่สุิ่ดของกลุ่็มี 
ครัสิ่เตเชียี ล็กัษณะเดน่ของกลุ่็มีนี�คือ มีหัี็วิ 5 ป็ล้็อง 

อก 8 ป็ล้็อง แล็ะที่้อง 6 - 7 ป็ล้็อง บัางกล็ุ่มี 
ห็วัิกบััอกรวิมีกัน มีรียางคป์็ล้็องที่อ้งเพื�อใชีใ้นการ
วิ่ายนำ�า ห็ายใจห็รือด่แล็ไข่แล็ะตัวิอ่อน สิ่ัตวิ์ในชีั�น 
Malacostraca ที่ี�พบัในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย ได้แก ่
1) ป่็ ส่ิ่วินให็ญ่เป็็นป่็ที่ี�มีาจากระบับัน่เวิศภายนอก 
เช่ีน จากเขาห่็นป่็น จากแห็ล่็งนำ�าใกล็เ้คยีงทีี่�เชีื�อมี
กับัระบับัน่เวิศถำ�า โดยเข้าถำ�าเพื�อห็ล็บัภัยห็รือห็า
อาห็ารในถำ�า แล็ะสิ่ามีารถดำารงชีีวิิตในถำ�าได้ ซ่�ง
ป่็สิ่ามีารถเข้าออกนอกถำ�าได้อย่างอ่สิ่ระ พบัได้
ตามีแห็ล็่งนำ�า แอ่งนำ�าขังตามีที่ำานบัห็่น ห็รือตามี
พื�น ผินังถำ�าแล็ะห็่นย้อย ป็ัจจุบัันยังไมี่มีีรายงาน
ป่็ถำ�าแที่้ที่ี�เจอในป็ระเที่ศไที่ย ป็่เป็็นนักล่็ารวิมีทัี่�ง
ก่นเศษซากอ่นที่รีย์ต่างๆ ในถำ�า เช่ีน ซากสิ่ัตวิ ์
มี่ล็ค้างคาวิ 2) กุ้ง สิ่ามีารถอาศัยระบับัน่เวิศถำ�า
ได้ โดยเฉพาะถำ�านำ�าไห็ล็ห็รือตามีแอ่งนำ�าขัง ก่น
ซากอน่ที่รีย์ตา่งๆ ตามีพื�นถำ�า สิ่กลุ็ทีี่�พบับัอ่ย เชีน่ 
Macrobrachium 3) แอมีพพ่อด (Amphipod) มีี
ล็ักษณะคล็้ายกุ้ง ตัวิสิ่ีขาวิ ขนาดเล็็ก ไมี่เกน่ 10 
มีล่็ล่็เมีตร ก่นซากอ่นที่รยีต์า่งๆ ตามีพื�นถำ�า พบัเจอ
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ได้ยาก แล็ะมีีควิามีจำาเพาะกับัถำ�าสิ่่ง (Endemic) 
โดยอาศัยตามีแอ่งนำ�าขังภายในถำ�ามีืด เชี่น ชีน่ด 
Aequigidiella aquilifera 4) แมีงกุ้งถำ�า มีี 
ขนาดเล็็กไม่ีเก่น 5 ม่ีล็ล่็เมีตร ล็ำาตัวิที่รงกระบัอก  
ตวัิสิ่ขีาวิใสิ่ ไม่ีมีตีา แล็ะเป็็นสิ่ตัวิถ์ำ�าแที่ ้พบัเจอได้ยาก  
มีีควิามีจำาเพาะกับัถำ�าสิ่่ง แล็ะมีีป็ระชีากรไมี่มีาก 
อาศัยตามีแอ่งนำ�าขังภายในถำ�ามีืด ได้แก่ สิ่กุล็ 
Theosbaena spp. 5) กล็ุ่มีไอโซพอด มีรี่ป็ร่าง
แบันแล็ะกว้ิาง มีขีา 7 ค่ ่ห็นวิดยาวิ มีสีีิ่สิ่นัแตกต่าง
กันไป็ ตั�งแต่สิ่ีขาวิจนถึงสิ่ีทึี่บั บัางชีนด่มีีล็วิดล็าย  
เคลื็�อนทีี่�ได้ค่อนข้างเร็วิ แล็ะเป็็นกลุ่็มีที่ี�สิ่ามีารถ 
ป็รบััตัวิข่�นมีาอาศัยในระบับัน่เวิศบันบัก ซ่�งสิ่ว่ินให็ญ่ 
สิ่ัตว์ิในกลุ่็มีครัสิ่เตเชีียจะอาศัยในแห็ล็่งนำ�า  
พบัไดทั้ี่�งภายในแล็ะนอกถำ�า ชีน่ดที่ี�อาศัยในถำ�าชีอบั

บัริเวิณทีี่�ชีื�น ใต้ก้อนห่็น ขอนไมี้ผิุห็รือตามีซาก 
อ่นที่รียวิัตถุ ที่ำาห็น้าที่ี�สิ่ำาคัญในการย่อยสิ่ล็าย 
อ่นที่รยีวิตัถ ุรวิมีทัี่�งกน่ซากต่างๆ ในถำ�า กลุ่็มีทีี่�พบับ่ัอย 
ในถำ�า เชีน่ วิงศ ์Armadillidae สิ่กลุ็ Cubaris spp., 
Armadillo spp., Troglodillo spp. สิ่ามีารถมีว้ินตัวิ 
ให็้กล็มีคล้็ายก่�งกือเพื�อป็้องกันตัวิเองเมีื�อถ่กจับั
ห็รือร่้สิ่ึกไม่ีป็ล็อดภัย แล็ะวิงศ์ Oniscidae เชี่น 
Exa lloniscus spp. ซ่�งไมีส่ิ่ามีารถมีว้ินตัวิให็ก้ล็มีได้  
6) แมีงกระดานถำ�า เป็็นสิ่ัตวิ์ถำ�าแที่้ที่ี�อาศัยในแอ่ง 
นำ�าขังห็รือตามีนำ�าไห็ล็เอื�อยๆ ลั็กษณะเด่นคือ  
ไมี่มีีตา ล็ำาตัวิสีิ่ขาวิ แต่มีีเล็ือดสีิ่แดง ที่ำาให็้เห็็น 
ล็ำาตัวิมีีชีมีพ่ถึงแดง ขนาดล็ำาตัวิยาวิป็ระมีาณ  
2 - 26 มี่ล็ล็่เมีตร พบัเจอได้ยาก แล็ะมีีควิามี 
จำาเพาะกบััถำ�าสิ่ง่ เช่ีน สิ่กลุ็ Stenasellus spp.

ภาพประกอบที ่๕ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในถ้ำา: กลุ่มหอย (๑) หอยขึ้ัดเป็ลือกล�ยมืงก่ฎเหลือง (Taphrenalla diadema);  
(๒) หอยขึ้้�วสำ�ร (Allopeas gracilis) (๓) หอยจำิ๋วสำก่ล Chlamalycaeus sp. (๔) หอยขึ้ัดเป็ลือก (Sarika resplendens)  
(๕) หอยจำิ๋ว วงศ์ Hydrocenidae
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4.4  แมิลิงหางดดี (Collembola หรีอ้ Springtails)  
เป็็นแมีล็งโบัราณ ไม่ีมีปี็กี สิ่ว่ินรยางคข์องป็าก (Mouthparts) 
จะห็ล็ุบัเข้าไป็ในห็ัวิ (Enthognatha) ล็ักษณะเด่นคือมีหี็าง 
(Furca) สิ่ำาห็รับัใช้ีดีดตัวิ เมีื�อถ่กรบักวิน ตกใจ ห็รือห็นีจาก
ผิ่้ล็่า เป็็นแมีล็งขนาดเล็็กป็ระมีาณ 0.2 - 10 มี่ล็ล็่เมีตร 
แบัง่ล็ักษณะล็ำาตัวิเป็็น 2 กล็ุ่มี คือ แบับัล็ำาตัวิเรียวิยาวิแล็ะ
ล็ำาตัวิกล็มีรี จัดเป็็นสัิ่ตวิ์ถำ�าทีี่�ควิามีห็ล็ากห็ล็ายของจำานวิน
ชีน่ดมีากอกีกลุ่็มีห็นึ�งของป็ระเที่ศไที่ย (>100 ชีน่ด) แล็ะมีี
ควิามีสิ่ามีารถในการป็รบััตวัิกบััระบับัน่เวิศถำ�าไดเ้ป็น็อยา่งดี
จนเป็็นแมีล็งห็างดีดถำ�าแที่ ้มีรียางค์ห็นวิด ขาที่ี�ยาวิ ตาบัอด 
สิ่ีขาวิ (Jantarit, 2017, 2019) เชี่น แมีล็งห็างดีดในสิ่กุล็ 
Coecobrya spp., Cyphoderopsis spp., Lepidonella 

spp., Troglopedetes spp. เป็็นตน้ โดยแมีล็งห็างดีดสิ่ามีารถ
อาศัยได้แที่บัทุี่กระบับัน่เวิศในถำ�า เชี่น ตามีซากใบัไมี้ห็รือ 
อน่ที่รียวิัตถุ ผินังถำ�าแล็ะป็ระต่มีากรรมีถำ�า พื�นถำ�า ด่นแล็ะ
โคล็น แอ่งนำ�าขงั แล็ะมีล่็ค้างคาวิ สิ่ามีารถพบัแมีล็งห็างดดีได้
ตั�งแตป่็ากถำ�าจนถึงสิ่ว่ินทีี่�ลึ็กสุิ่ดของถำ�า แล็ะมีบีัที่บัาที่สิ่ำาคญั 
ในระบับัน่เวิศถำ�า คอื ที่ำาห็น้าที่ี�เป็น็ผ้่ิยอ่ยสิ่ล็ายซากอ่นที่รยีสิ่าร 
ต่างๆ ทัี่�งพืชีแล็ะสิ่ัตว์ิ ม่ีล็ค้างคาวิ เห็็ดรา สิ่าห็ร่ายแล็ะ 
แบัคที่ีเรีย ช่ีวิยให้็เก่ดการห็มุีนเวีิยนของธ์าตุอาห็ารต่างๆ  
แล็ะยังเป็็นเห็ยื�อทีี่�สิ่ำาคัญให้็กับัสิ่ัตวิ์ถำ�าขนาดเล็็กอื�นๆ เช่ีน  
แมีงป่็องเทีี่ยมี ไร แมีงมีุมี ฯล็ฯ จ่งที่ำาห็น้าที่ี�สิ่ำาคัญในระบับั 
ห็่วิงโซ่แล็ะสิ่ายใยอาห็ารของระบับัน่เวิศ

ภาพประกอบที ่๖ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในถ้ำา: กลุ่มแมลงหางดีดสกุลเด่น ๆ ทีพ่บในถ้ำาของประเทศไทย (๑) สำก่ล Xenylla  
yutacana; (๒) สำก่ล Folsomina sp. (๓) สำก่ล Folsomides sp. (๔) สำก่ล Coecobrya sp. (๕) สำก่ล Cyphoderopsis  
sp. (๖) สำก่ล Troglopedetes sp. (๗) สำก่ล Cyphoderus sp. (๘) สำก่ล Oncopudura sp. (๙) สำก่ล Salina sp. (๑๐)  
สำก่ล Lepidocyrtus sp. (๑๑) สำก่ล Acrocyrtus sp. (๑๒) สำก่ล Spinaethorax sp. (๑๓) สำก่ล Alloscopus sp. (๑๔)  
สำก่ล Neelus sp. (๑๕) สำก่ล Pararrhopalites sp.
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4.5  กลิุ่มิแมิลิงที�แท้จุรีิง  (Insecta) คือแมีล็งที่ี� 
สิ่่วินรยางค์ของป็ากอย่่ด้านนอกห็ัวิแล็ะมีองเห็็นชัีดเจน 
(External Mouthparts) มี ี6 ขา เป็็นสัิ่ตวิก์ลุ่็มีเด่นที่ี�พบัเจอ 
ในถำ�าได้ทุี่กระบับัน่เวิศ ตั�งแตป่็ากถำ�าจนสิ่ว่ินที่ี�ล็กึสิ่ดุของถำ�า 
โดยจะนำาเสิ่นอเฉพาะแมีล็งกลุ่็มีเด่นๆ ทีี่�พบัเห็็นไดง้า่ยในถำ�า 
ของป็ระเที่ศไที่ย

1)  แมิลิงสาบ  (Cockroach) สิ่ามีารถครอบัครอง 
ระบับัน่เวิศถำ�าได้เป็็นอย่างดี โดยเฉพาะถำ�าทีี่�มี ี
มี่ล็ค้างคาวิห็รือขยะในถำ�าป็ริมีาณมีาก จะมีี
แมีล็งสิ่าบัจำานวินมีากแล็ะเพ่�มีป็ระชีากรอย่าง
รวิดเร็วิ ที่ำาห็น้าที่ี�เป็็นผิ่้ย่อยสิ่ล็าย ก่นได้ทีุ่กอย่าง 
ทัี่�งซากพืชี ซากสิ่ัตวิ์ มี่ล็ค้างคาวิ ชีอบัอาศัยใน
บัริเวิณทีี่�ชีื�นแล็ะมีีแสิ่งน้อยตามีพื�นแล็ะผินังถำ�า 
ขณะเดียวิกันก็มีีแมีล็งสิ่าบัถำ�าโดยเฉพาะ เชี่น 
แมีล็งสิ่าบัในวิงศ์ Nocticolidae ซ่�งชีอบัอาศัย
บัรเิวิณถำ�ามืีด ตามีใตก้้อนห่็น ล็ำาตัวิสีิ่ขาวิอมีเห็ล็อืง
จนเกือบัโป็ร่งใสิ่ ตาล็ดร่ป็จนบัอดสิ่น่ที่ ขายาวิ  
มีีขนาดเล็็ก 8 - 12 มี่ล็ล็่เมีตร

2)  จิุ�งโกร่ีงถ้ำำ�า (Cave Cricket) จดัเป็็นแมีล็งกลุ่็มีเดน่ 
ทีี่�พบัได้เกือบัทีุ่กถำ�าในป็ระเที่ศไที่ย ลั็กษณะเด่น
คอื มีหี็นวิดทีี่�ยาวิมีากแล็ะขาห็ลั็งที่ี�โตเพื�อใชีใ้นการ 
กระโดด ล็ำาตัวิโค้ง ไมี่มีีป็ีก สิ่ีนำ�าตาล็เข้มีแล็ะอาจ
มีีล็ายตามีล็ำาตัวิแล็ะขา สิ่่วินให็ญ่อย่่กันเป็็นกล็ุ่มี 
แล็ะมีีจำานวินมีาก ที่ำาห็น้าทีี่�ก่นซากอ่นที่รียวัิตถุ
ต่างๆ ในถำ�า รวิมีที่ั�งเชีื�อราแล็ะแบัคที่ีเรียที่ี�เจริญ
เต่บัโตบันมี่ล็ค้างคาวิ ชีอบัอาศัยในบัริเวิณทีี่�ชีื�น  
จิ�งโกร่งถำ�าเป็็นเห็ยื�อให็้กับัสิ่ัตวิ์ถำ�าห็ล็ายกลุ่็มี 
เชี่น ตะขาบั แมีงมีุมี แมีงมีุมีแสิ่้ ตุ๊กกาย มี่ล็ของ 
จิ�งโกร่งยังมีีควิามีสิ่ำาคัญแล็ะเป็็นอาห็ารให็้กับั 
สิ่ตัว์ิถำ�าห็น้าด่นขนาดเล็็กอื�นๆ จิ�งโกรง่ถำ�าอย่ใ่นวิงศ ์ 
Raphidophoridae

3)  ดว้์ง (Beetle ดว้ิงเป็็นแมีล็งที่ี�มีีควิามีห็ล็ากห็ล็าย 
มีากทีี่�สิ่ดุในโล็ก แล็ะยังสิ่ามีารถครอบัครองระบับั
น่เวิศถำ�าได้เป็็นอย่างดี ด้วิงห็ล็ายกลุ่็มีเจอได้ทัี่�ง
บัรเิวิณนอกแล็ะในถำ�า กลุ่็มีที่ี�เจอได้บ่ัอยในถำ�าของ
ป็ระเที่ศไที่ย เช่ีน ดว้ิงในวิงศ ์Carabidae รวิมีที่ั�ง

วิงศ์ Aderidae, Scaphidiidae แล็ะด้วิงในวิงศ์  
Leiodidae แล็ะ Tenebrionidae ซ่�งมีคีวิามีสิ่มัีพันธ์์ 
กับัมีล่็ค้างคาวิ โดยใชีม้ีล่็ค้างคาวิเป็็นแห็ล่็งอาศยั 
แล็ะแห็ล็่งอาห็ารมีีจำานวินป็ระชีากรมีาก ด้วิง 
ห็ล็ายชีน่ดมีกีารป็รบััตวัิเพื�อเป็น็ด้วิงถำ�าโดยเฉพาะ  
เช่ีน ตาล็ดรป่็จนบัอดสิ่นท่ี่ ป็กีกดุ แล็ะล็ดร่ป็จนบ่ัน 
ไมี่ได้ สิ่ีจาง ขายาวิ อาศัยในบัริเวิณที่ี�ชีื�น มีืดสิ่น่ที่  
ที่ี�ไม่ีถ่กรบักวิน เชีน่ ดว้ิงปี็กกุดในวิงศ ์Staphylinidae  
แล็ะด้วิงนำ�าวิงศ์ Dytiscidae อาศัยในแอ่งนำ�าขัง 
ในถำ�า โดยด้วิงถำ�าแท้ี่ทัี่�งห็มีดจะมีีขอบัเขตการ 
แพรก่ระจายที่ี�ตำ�าแล็ะมีคีวิามีจำาเพาะกบััถำ�าสิ่ง่มีาก

4)  ผีีเสื�อ  (Moths) ผีิเสืิ่�อกล็างคืนห็ล็ายชีน่ดอาศัยถำ�า 
เป็็นแห็ล่็งห็ล็บัภัยห็รือห็ล็บัจากสิ่ภาพอากาศทีี่�ร้อน
ห็รือแห้็งแล้็งภายนอก อาจเจอเกาะตามีผินังถำ�า 
ในบัริเวิณทีี่�มืีดสิ่ลั็วิจนมืีดสิ่น่ที่ สิ่ามีารถพบัได้แบับั 
ตัวิเดียวิ จนเป็็นจำานวินห็ล็ายส่ิ่บัตัวิ เช่ีน ผีิเสืิ่�อในวิงศ์ 
Noctuidae แล็ะวิงศ์ Pyralidae นอกจากนี�ผีิเสืิ่�อ 
กล็างคืนในวิงศ์ Tineidae มีีควิามีสัิ่มีพันธ์์กับั 
ม่ีล็ค้างคาวิ โดยใช้ีม่ีล็ค้างคาวิเป็็นทัี่�งแห็ล่็งอาศัย 
แล็ะอาห็าร ตัวิอ่อนอาศัยอย่่ในม่ีล็ค้างคาวิแล็ะใช้ีสิ่ร้าง 
เป็็นป็ล็อกหุ้็มีเพื�อป็กป้็องตัวิเองแล็ะพรางตัวิจากศัตร่

5)  บั�ว์รีาถ้ำำ�า (Fungus Gnats) จัดเป็็นแมีล็งขนาดเล็็ก 
ในอนัดับั Diptera (กลุ่็มีเดียวิกบััยุงแล็ะแมีล็งวัิน) 
ตัวิเตม็ีวิยัอาจพบัเห็็นไดย้าก แต่ตัวิออ่นจะมีลี็กัษณะ
คล็้ายห็นอนแมีล็งวิัน เป็็นนักล็่า จับัเห็ยื�อโดยใชี้
วิธีิ์สิ่รา้งใย สิ่ใีสิ่ห็รอืเป็็นล่็กตุ้มี แตเ่ป็็นกาวิเห็นยีวิ 
จำานวินห็ล็ายเส้ิ่น ห็อ้ยล็งมีาจากเพดานถำ�า ก้อนห่็น 
ห็รือโพรงห่็นที่ี�ไม่ีสิ่่งจากพื�นถำ�ามีากนัก โดยใย 
มีีควิามียาวิป็ระมีาณ 10 - 25 เซนต่เมีตร ไวิ้
ดักแมีล็งบั่นได้ขนาดเล็็ก เชี่น ผีิเสิ่ื�อกล็างคืน ริ�น 
ห็รือยุงในถำ�า ชีอบัอาศัยในบัริเวิณที่ี�ชีื�น ในถำ�าล็ึก
แล็ะมีดืสิ่น่ที่ โดยเฉพาะถำ�านำ�า สิ่ำาห็รบััป็ระเที่ศไที่ย 
บัั�วิราถำ�าไมี่สิ่ามีารถเรืองแสิ่งได้ แต่บัั�วิราถำ�า 
(Glowworm) ในชีนด่ Arachnocampa luminosa 
ซ่�งพบัได้เฉพาะในถำ�าของป็ระเที่ศน่วิซีแล็นด์แล็ะ
ออสิ่เตรเลี็ย สิ่ามีารถเรืองแสิ่งเขียวิอมีฟิ้าไวิ้ล่็อ
แมีล็งตัวิเล็็กๆ ให็้เข้ามีาต่ดใยทีี่�สิ่ร้างไวิ้ได้
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ภาพประกอบที ่๗ สตัว์ถ้ำาไมม่กีระดกูสันหลังในถ้ำา กลุม่แมลง: (๑*, ๒) ตััวออ่นและตััวเต็ัมืวยัเพล่�ยกระโดดถ้ำ้ำ� (Borysthenes sp.);  
(๓) แมืลงสำ�มืง�่มืในวงศ ์Lepismatidae; (๔) แมืลงห�งหนบ่ในอนัดบัยอ่ย Neodermaptera; (๕) แมืลงสำ�บอเมืรกินั (Periplaneta 
americana); (๖) แมืลงสำ�บถ้ำ้ำ�ในวงศ ์Nocticolidae; (๗) แมืลงช้ี�งในวงศ ์Myrmeleontidae; (๘) ตััวอ่อนมืวนเพชีรฆ�ตัใช้ี
อนิที่ร่ยวัตัถ้ำใ่นถ้ำ้ำ�พร�งตััวในวงศ์ Reduviidae; (๙) มืวนเพชีฌฆ�ตัในวงศ ์Emesinae; (๑๐) จิำ�งโกรง่ถ้ำ้ำ� (Paradiestrammena  
sp.); (๑๑) ตััก๊แตันหนวดย�ว (Pyrgocorypha sp.); (๑๒*) แมืลงวนัแมืงม่ืมืในวงศย์อ่ย Ctenophorinae; (๑๓) บั�วร�ถ้ำ้ำ�และ 
ใยเหน่ยวในวงศ์ Mycetophilidae; (๑๔) แมืลงวันเห�คั้�งคั�วในวงศ์ Hippoboscidae; (๑๕) ด้วง (Ichthyurus sp.);  
(๑๖) ด้วงมืูลคั้�งคั�ว (Ptomaphaginus sp.); (๑๗) ด้วงป็ีกก่ดถ้ำ้ำ� (Araneibatrus phuphaphet); (๑๘) มืดน้ำ�ผ่�ง 
(Anoplolepis gracilipes) (๑๙) ด้วงปี็กสำั�นในวงศ์ Staphylinidae; (๒๐) ผ่เสำื�อกล�งคัืน (Tinea sp.); (๒๑) ตััวอ่อนเห�ไม้ื 
ในวงศ์ Liposcelididae; (๒๒) ป็ลวก (Isoptera) (*ภ�พถ้ำ่�ยจำ�กคั่ณ์เรืองฤที่ธิ์ พรหมืดำ�)
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ภาพประกอบที่ ๘  สัตว์มีกระดูกสันหลังในถ้ำา: (๑*) ป็ล�ค้ัอถ้ำ้ำ� (Schistura spiesi); (๒*) ป็ล�ผ่เสืำ�อถ้ำ้ำ� (Cryptotora 
thamicola); (๓*) ป็ล�คั้อถ้ำ้ำ� (Schistura oedipus); (๔) คั�งคักบ้�น (Duttaphrynus melanostictus); (๕#) อ่�งถ้ำ้ำ�
ตัะน�วศร่ (Siamophryne troglodytes); (๖) จำงโคัร่ง (Phrynoidis aspera); (๗) ตั่๊กก�ยป็ระดับด�ว (Cyrtodactylus 
astrum); (๘#) ตั่ก๊ก�ยสำน่ก (Cyrtodactylus sanook); (๙#) จิำ�งจำกหนิล�ยกระ (Gehyra fehlmanni) (๑๐$) นกแอน่กนิรัง  
(Aerodramus fuciphaga); (๑๑#) นกเอ่�ยงถ้ำ้ำ� (Myophonus caeruleus); (๑๒#) งูก�บหมื�กห�งนิล (Orthriophis 
taeniurus); (๑๓) งูป็ล้องฉนวนสำร้อยเหลือง (Lycodon capucinus); (๑๔) คั้�งคั�วหน้�ยักษ์สำ่จำ�ง (Hipposideros 
cineraceus); (๑๕**) ค้ั�งคั�วหน้�ยักษ์กระบังหน้� (Hipposideros lylei) [ภ�พถ้ำ่�ยจำ�ก (*) Eric C. Maxwell, (#) เรืองฤที่ธิ์  
พรหมืดำ�, ($) น่ชีรินที่ร์ เพชีรเกล่�ยง, (**) พิพัฒน์ สำร้อยสำ่ขึ้]
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6)  เหาไม้ิ (Psocoptera) เห็าไมีเ้ป็น็แมีล็งกล็ุม่ีเดน่ 
ทีี่�พบัได้ทัี่�วิไป็ตามีพื�นถำ�า มีลี็ำาตวัิขนาดเล็็กป็ระมีาณ 
2 - 10 ม่ีล็ล่็เมีตร ลั็กษณะเด่นคอืหั็วิมีีขนาดให็ญ ่ 
ตาโต ห็นวิดยาวิ พบับัริเวิณทีี่�ชืี�นห็รือบัริเวิณ 
มี่ล็ค้างคาวิ ส่ิ่วินให็ญ่จะพบัตัวิอ่อนซ่�งป็ีกยังไมี่
พฒันา เป็็นผ้่ิยอ่ยสิ่ล็ายอ่นที่รยีวิตัถทีุี่�สิ่ำาคัญในถำ�า 
รวิมีที่ั�งก่นราแล็ะสิ่าห็ร่าย

แมีล็งอื�นๆ ที่ี�สิ่ามีารถพบัได้ในถำ�า เช่ีน แมีล็งสิ่องง่ามี 
แมีล็งสิ่ามีงา่มี แมีล็งห็างห็นีบั ตั�กแตน ริ�น ยุง มีวินเพชีฌฆาต  
แมีล็งชี้าง มีด ป็ล็วิก รวิมีที่ั�งแตนแล็ะต่อบัริเวิณป็ากถำ�า
ห็รือบัริเวิณแสิ่งสิ่ลั็วิ ในกรณีทีี่�เป็็นถำ�านำ�าก็อาจเจอมีวินนำ�า 
แมีล็งชีปี็ะขาวิ รวิมีทัี่�งตัวิออ่นของแมีล็งป็อแล็ะแมีล็งห็นอน
ป็ล็อกนำ�า เป็็นต้น

5.  ปลิา ป็ล็าที่ี�พบัในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย มีทัีี่�งป็ล็านำ�าจดื 
ทัี่�วิไป็ทีี่�เข้าออกระห็ว่ิางในถำ�ากบัันอกถำ�า เนื�องจากมีรีะบับันำ�าทีี่� 
เชีื�อมีต่อกัน เชี่น ป็ล็าซิวิ ป็ล็าดุก ป็ล็าชี่อน ป็ล็าตะเพียน  
ป็ล็าหั็วิตะกั�วิ ป็ล็าอีด เป็็นตน้ แล็ะป็ล็าถำ�าแท้ี่ ซ่�งป็ล็ากลุ่็มีนี� 
จะมีีการป็รับัตัวิเพื�ออาศัยอย่่ในระบับัน่เวิศถำ�าโดยเฉพาะ  
ล็กัษณะเดน่ของป็ล็าถำ�าแที่ ้เชีน่ การล็ดรป่็ของตาจนถงึบัอดสิ่นท่ี่  
ล็ำาตวัิสีิ่ขาวิขุ่นแล็ะมีรีะบับัรบััสัิ่มีผัิสิ่ทีี่�ดีมีาก เชีน่ กลุ่็มีป็ล็าคอ้ถำ�า  
(Schistura spp., Nemacheilus sp.) ป็ล็าพล็วิงถำ�า 
(Neolissochilus subterraneus ) ป็ล็าจาดถำ�า 
(Poropuntius speleops) ป็ล็าชีะโอนถำ�า (Pterocryptis 
buccata) เป็็นต้น บัางชีน่ดมีีการป็รับัตัวิของครีบัเพื�อ
ใช้ีในการเกาะห่็นทีี่�มีีนำ�าไห็ล็ คล็้ายการคืบัคล็านของ
สิ่ัตวิ์เลื็�อยคล็านมีากกวิ่าการว่ิายนำ�า เชี่น ป็ล็าผีิเสิ่ื�อถำ�า 
(Cryptotora thamicola) นอกจากนี�บัางถำ�าทีี่�มีีระบับันำ�า
ในถำ�าเชีื�อมีต่อกับัที่ะเล็ เชี่น ถำ�าเล็ สิ่เตโกดอน จังห็วิัดสิ่ต่ล็  
อาจมีปี็ล็าห็รอืสิ่ตัวิน์ำ�ากรอ่ย/นำ�าที่ะเล็อื�นๆ ห็ล็งเขา้มีาในถำ�าได้ 
เชีน่กนั เมีื�อมีรีะดับันำ�าที่ะเล็ห็นุนสิ่ง่เข้ามีาในถำ�า โดยป็ระเที่ศไที่ย
มีีรายงานพบัป็ล็าในถำ�าไมี่น้อยกว่ิา 21 ชีน่ด แล็ะเป็็น 
ป็ล็าถำ�าแที่ถ้งึ 9 ชีน่ด ที่ำาให้็ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นป็ระเที่ศทีี่�มีปี็ล็าถำ�าแที่้ 
มีากเป็็นอันดับั 2 ของที่วีิป็เอเชียี แล็ะอันดับัที่ี� 6 ของโล็ก

6.  สตัว์ส์ะเทนินำ�าสะเทนิบก สิ่ามีารถพบัได้ในระบับั
น่เวิศถำ�าได้เชีน่กนั ที่ั�งถำ�านำ�า แล็ะถำ�าทัี่�วิไป็ สัิ่ตวิที์ี่�พบับัอ่ย ไดแ้ก ่
จงโคร่ง อึ�ง อึ�งอ่าง คางคกบั้าน แล็ะกบั แต่ไมี่มีีชีนด่ไห็น 

เป็็นสัิ่ตว์ิถำ�าแท้ี่ เพียงใชี้ถำ�าเป็็นแห็ล่็งห็ล็บัภัย ห็ล็บัสิ่ภาวิะ
ที่ี�รุนแรงแห็้งแล็้งในตอนกล็างวิัน เนื�องจากถำ�ามีีอุณห็ภ่ม่ี
ที่ี�เย็นกวิ่าภายนอก ห็รือในชี่วิงฤด่ห็นาวิ บัางชีน่ดอาจเจอ
บัรเิวิณสิ่ว่ินที่ี�ส่ิ่วินล็กึแล็ะมืีดสิ่น่ที่ของถำ�า เช่ีน อึ�งถำ�าตะนาวิศรี  
(Siamophryne troglodytes) ซ่�งอาศัยห็ล็บัตามีรอยแตก 
ของห็่น ห็รือตามีแอ่งนำ�าขังห็รือซากกองใบัไมี้ในถำ�า ซ่�งพบั
การแพร่กระจายเฉพาะอำาเภอไที่รโยค จังห็วิัดกาญจนบัุรี
เที่่านั�น

7.  สัตว์์เลิื�อย์คลิาน เป็็นกล็ุ่มีทีี่�เจอได้บ่ัอยในถำ�าของ
ป็ระเที่ศไที่ย แบั่งเป็็น 2 กล็ุ่มีเด่นๆ คือ

7.1  กลุ่ิมิเตา่ โดยเฉพาะถำ�าทีี่�มีรีะบับัน่เวิศนำ�าเชีื�อมีตอ่
กบััภายนอก เชีน่ เตา่นา (Malayemys subtrijuga) ซ่�งอาจ
ห็ล็งเข้ามีาห็รืออาจเขา้มีาห็าอาห็ารในถำ�า เนื�องจากเป็็นเตา่ที่ี�
ก่นห็อยเป็็นอาห็ารห็ล็ัก ห็รือเต่าห็ก (Manouria emys) ซ่�ง
เป็็นเต่าที่ี�ชีอบัด่นแล็ะพื�นที่ี�ทีี่�มีคีวิามีชีื�นส่ิ่ง ห็รอืแอง่ด่นในถำ�า 
ที่ี�มีนีำ�าขงั ห็รอืบัริเวิณโคล็นตมี ซ่�งป็กต่จะอาศยัตามีป็า่ด่บัเขา 
แต่สิ่ามีารถเข้ามีาห็ล็บัภัยห็รืออาศัยในถำ�าได้เช่ีนกัน

7.2  กลุ่ิมิกิ�งก่า เช่ีน ก่�งก่า ตะกวิด จิ�งจก จิ�งเห็ล็น 
ซ่�งเป็็นสัิ่ตว์ิทีี่�อย่่นอกถำ�า แต่เข้าห็ล็บัภัยห็รือห็นีสิ่ภาพอากาศ
ภายนอกเข้ามีาอย่่ในถำ�าห็รือห็าอาห็าร สัิ่ตว์ิกลุ่็มีเด่นคือ ตุ๊กกาย  
(Cyrtodactylus spp.) ซ่�งชีอบัอาศัยอย่่ในถำ�า พบัได้ตั�งแต่
ป็ากถำ�าจนถึงถำ�าลึ็ก ในป็ระเที่ศไที่ยมีีรายงานตุ๊กกายทีี่�พบัในถำ�า 
ไม่ีตำ�ากว่ิา 16 ชีน่ด ตุ๊กกายมีีลั็กษณะคล้็ายตุ๊กแก แต่ต่างกัน 
ทีี่�มีีน่�วิเท้ี่าแล็ะเล็็บัทีี่�ยาวิมีาก เพื�อใช้ีในการยึดเกาะ ปี็นป่็ายตามี 
ห่็นป่็นห็รือผินังถำ�าแล็ะเท้ี่าไม่ีมีีปุ่็มีด่ด โดยชีอบัอาศัยในถำ�า  
คอยซุ่มีรอจับัก่นเห็ยื�อ เช่ีน จิ�งโกร่งถำ�า ตั�กแตน เป็็นต้น ตุ๊กกาย 
มีีขอบัเขตการแพร่กระจายไม่ีไกล็มีากนัก แล็ะมีีควิามีจำาเพาะกับั 
เขาห่็นป่็นแล็ะถำ�าทีี่�อาศัยส่ิ่ง

7.3  กลุ่ิมิงู ง่สิ่ามีารถพบัได้ในถำ�า ที่ั�งง่มีีพ่ษแล็ะ
ไมี่มีีพ่ษ สิ่่วินให็ญ่จะพบับัริเวิณป็ากถำ�าห็รือบัริเวิณทีี่�สิ่ลั็วิๆ  
ไดแ้ก ่งเ่ขยีวิ งท่ี่างมีะพร้าวิ งล่็ายสิ่อ งห่็วัิกะโห็ล็ก งเ่ห็ลื็อมี  
ง่ห็ล็ามี ง่จงอาง ง่ป็ล้็องฉนวิน ฯล็ฯ ซ่�งใชี้ถำ�าเป็็น 
แห็ล่็งอาศัย ห็ล็บัภัยจากอากาศภายนอกทีี่�ร้อนห็รือ 
แห็้งแล็้ง รวิมีทัี่�งเข้ามีาล็่าอาห็ารในถำ�า เชี่น ง่เห็ล็ือมี  
ง่ห็ล็ามี ซ่�งดักรอค้างคาวิเป็็นอาห็าร ขณะทีี่�ในส่ิ่วินลึ็กของ
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ถำ�าแล็ะทีี่�มืีดสิ่น่ที่ จะพบัง่กาบัห็มีากห็างน่ล็ (Orthriophis 
taeniurus) ซ่�งถ่กเรยีกวิา่เป็็นงถ่ำ�าห็รอืงเ่จา้ที่ี� เนื�องจากเป็็นง่ 
ที่ี�ใชี้ชีีวิิตส่ิ่วินให็ญ่อย่่ในถำ�า มีีล็ำาตัวิสิ่ีขาวิครีมี มีีแถบัสิ่ีดำา 
บัริเวิณห็างตาแล็ะล็ำาตัวิส่ิ่วินท้ี่ายสิ่ีนำ�าตาล็ดำา มีีควิามียาวิ 
ป็ระมีาณ 1 - 2.5 เมีตร สิ่ามีารถไต่ห็รือเลื็�อยไป็ตามี 
ผินังถำ�าได้เป็็นอย่างดี แต่เป็็นง่ทีี่�ไมี่มีีพ่ษ ชีอบัล่็าค้างคาวิ 
เป็็นอาห็าร โดยดักรอพุ่งฉกเห็ยื�อเมีื�อค้างคาวิบั่นผิ่าน

8.  นก จะใชี้ถำ�าเป็็นแห็ล่็งอาศัย วิางไข่ รวิมีที่ั�ง 
เล็ี�ยงด่ตัวิอ่อน เชี่น นกเอี�ยงถำ�า (Myophonus caeruleus)  
จะสิ่ร้างรังบัริเวิณสิ่ล็ัวิใกล็้ป็ากถำ�า แล็ะที่ำารังด้วิยใบัห็ญ้า  
รากไมี้ป็ระกอบักับัด่นเห็นียวิตามีซอกห่็นในถำ�า แล็ะ 
นกนางแอน่ก่นรงั (Aerodramus fuciphagus) ซ่�งส่ิ่วินให็ญ่ 
จะที่ำารังในถำ�าริมีที่ะเล็ รวิมีที่ั�งถำ�าตามีเที่ือกเขาห็่นป็่น โดย 
ที่ำารังในที่ี�มีืดสิ่น่ที่ของถำ�าแล็ะสิ่ามีารถใชี้คล็ื�นเสีิ่ยงสิ่ะท้ี่อน 
เพื�อห็ล็บัห็ลี็กสิ่่�งต่างๆ ในถำ�าได้ 

9.  สัตว์เ์ลีิ�ย์งลูิกด้ว์ย์นำ�านมิ สัิ่ตว์ิบักที่ั�วิไป็ที่ี�พบัในถำ�า 
ได้แก่ กล็ุ่มีห็น ่เมี่น เล็ียงผิา ล็่ง ฯล็ฯ ซ่�งเข้ามีาห็าอาห็าร 
ในถำ�า รวิมีทัี่�งเป็็นทีี่�แห็ล็ง่อาศยั ห็ล็บัภยั สิ่ำาห็รบััสัิ่ตวิเ์ลี็�ยงล่็ก 
ด้วิยนำ�านมีกลุ่็มีเด่นที่ี�สิุ่ดคือ ค้างคาวิ ซ่�งอาศัยเกาะตามี
เพดานถำ�าตั�งแต่บัริเวิณสิ่ล็ัวิจนถึงมืีดสิ่น่ที่ ในป็ระเที่ศไที่ย

มีีค้างคาวิทัี่�งห็มีด 146 ชีน่ด โดยพบัวิ่าไมี่น้อยกว่ิา  
70 ชีน่ด เป็็นคา้งคาวิถำ�า (สุิ่เนตรแล็ะคณะ, 2559) ค้างคาวิ 
จัดเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตห็ลั็ก (Keystone Species) เป็็นผิ่้สิ่ร้าง
ป็ระโยชีน์อย่างมีห็าศาล็ให้็กับัระบับัน่เวิศถำ�า โดยเฉพาะ
มี่ล็ค้างคาวิ ของเสีิ่ย แล็ะซากค้างคาวิ จะเป็็นแห็ล็่งอาห็าร
สิ่ำาคญัให้็กบััสัิ่ตว์ิถำ�า รวิมีทัี่�งดงึดด่สิ่ตัวิก์ลุ่็มีอื�นๆ ให็เ้ข้ามีาใชี ้
ป็ระโยชีน์ จุล่็นที่รีย์แล็ะเชีื�อราสิ่ามีารถเจริญเต่บัโตได้ดีใน 
มี่ล็ค้างคาวิ ซ่�งที่ำาให็้สิ่ัตวิ์อื�นๆ เข้ามีาก่นราแล็ะจุล่็นที่รีย์ 
อีกที่อด ค้างคาวิยังเป็็นเห็ยื�อที่ี�สิ่ำาคัญให็้กับักล็ุ่มีง ่ รวิมีที่ั�ง 
น่เวิศบัริการที่ี�ค้างคาวิมีีให็้กับัระบับัน่เวิศภายนอกถำ�าสิ่ร้าง 
มีล่็ค่ามีห็าศาล็ให้็กบััชีมุีชีนโดยรอบัถำ�า (ด่รายล็ะเอียดเพ่�มีเต่มี 
ในเรื�องคา้งคาวิในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย แล็ะชีวีิวิทิี่ยาเบืั�องตน้ 
ของถำ�า) 

นอกจากนี�มีนุษย์ยังใชีป้็ระโยชีนจ์ากถำ�ามีาตั�งแตย่คุก่อน
ป็ระวัิต่ศาสิ่ตร์ แล็ะป็จัจบุันัมีนุษยย์งัใชีป้็ระโยชีนจ์ากถำ�าที่ั�งเป็น็
แห็ล่็งอาศยั เชีน่ ถำ�าวิดั ถำ�าสิ่ำานักสิ่งฆ ์แล็ะที่ำาก่จกรรมีตา่งๆ  
ซ่�งการใชี้ป็ระโยชีน์จากถำ�าของมีนุษย์สิ่่งผิล็กระที่บัต่อทัี่�ง
โครงสิ่รา้งแล็ะระบับัน่เวิศถำ�าที่ี�แตกต่างกนั รวิมีทัี่�งสิ่ง่ผิล็กระที่บั 
ต่อสิ่ัตวิ์ถำ�าต่างๆ ด้วิย (ด่รายล็ะเอียดเพ่�มีเต่มีในห็ัวิข้อ 
แนวิที่างอนุรักษ์แล็ะคุ้มีครองสิ่ัตวิ์ถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย)

ตารางที ่๑ แสดงรายการสัตว์ถ้ำาทีพ่บในประเทศไทย

ไฟลัุ่ม (Phylum) ชัั้�น (Class) อันดับ (Order) ชั้นิด (Species)

Platyhelminthes Trematoda Plagiorchiida 1

Turbellaria Tricladida 1

Annelida Clitellata Haplotaxida 1

Mollusca Bivalvia Unionoida 1

Gastropoda Architaenioglossa 8

Cycloneritida 1

Stylommatophora 8

Rotifera Monogonata Ploima 4

Arthropoda Arachnida Amblypygi 4
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ไฟลัุ่ม (Phylum) ชัั้�น (Class) อันดับ (Order) ชั้นิด (Species)

Araneae 113

Ixodida 2

Mesostigmata 1

Opilioacariformes 2

Opiliones 5

Palpigradi 5

Pseudoscorpiones 3

Branchiopoda Cladocera 1

Chilopoda Geophilomorpha 1

Scolopendromorpha 3

Scutigeromorpha 1

Diplopoda Polydesmida 16

Spirobolida 5

Spirostreptida 26

Hexanauplia Calanoida 1

Cyclopoida 24

Harpacticoida 15

Malacostraca Amphipoda 2

Bathynellacea 4

Decapoda 12

Isopoda 11

Thermosbaenacea 3

Collembola Entomobryomorpha 39

Poduromorpha 5

Symphypleona 2

Insecta Blattaria 13

Coleoptera 15

Dermaptera 1
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ไฟลัุ่ม (Phylum) ชัั้�น (Class) อันดับ (Order) ชั้นิด (Species)

Diptera 58

Hemiptera 6

Hymenoptera 4

Lepidoptera 7

Neuroptera 1

Odonata 4

Orthoptera 3

Pscoptera 4

Zygentoma 4

Chordata Actinopterygii Cypriniformes 15

Cyprinodontiformes 1

Perciformes 4

Siluriformes 3

Amphibia Anura 8

Reptilia Squamata 42

Testudines 2

Aves Passeriformes 3

Strigiformes 1

Mammalia Artiodactyla 1

Chiroptera 70

Erinaceomorpha 1

Primates 1

Proboscidae 1

Rodentia 17

Scandentia 1

Soricomorpha 3

รวม 625

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

278



เอกสัารอ้างอิง 

สิ่ายใจ วัิฒนเสิ่น, สัิ่ล็วิา ตอป็ี, ผิจงสิุ่ข สุิ่ธ์ารัตน์ แล็ะสิ่่ริมีาภรณ์ วิัชีรกุล็. 2563. จุล็่ที่รีย์ในถำ�า. ใน: การบัริห็ารจัดการควิามีห็ล็ากห็ล็ายที่าง
ชีีวิภาพแล็ะภ่มี่ป็ัญญาที่้องถ่�นของสิ่่�งมีีชีีวิิตในถำ�า ในอุที่ยานธ์รณีโล็กสิ่ต่ล็ เพื�อการท่ี่องเทีี่�ยวิทีี่�ยั�งยืน. รายงานฉบัับัสิ่มีบ่ัรณ์ สิ่ำานักงาน
พัฒนาวิิที่ยาศาสิ่ตร์แล็ะเที่คโนโล็ยีแห็่งชีาต่, 380 ห็น้า.

สิุ่เนตร การพันธ์์, อมีรรัตน์ วิ่องไวิ แล็ะพ่พัฒน์ สิ่ร้อยสิุ่ข. 2559. ค้างคาวิในถำ�าของป็ระเที่ศไที่ย. กล็ุ่มีงานวิิจัยสัิ่ตวิ์ป็่า สิ่ำานักอนุรักษ์สิ่ัตวิ์ป็่า  
กรมีอุที่ยานแห็่งชีาต่ สิ่ัตวิ์ป็่า แล็ะพันธ์ุ์พืชี, 128 ห็น้า.

Bouree, P., Leclerc, P., Devalette, J. J. and de Bievre, C. 1990. Survey of mycological flora in caves in Thailand. Bulletin de 
la Société Française de Mycologie Medicale, 19 (1): 63-66.

Ellis, M. 2020. The fauna of the limestone caves of Thailand. Unpublished data. 

Jantarit, S. 2017. Cave dwelling-springtails (Hexapoda: Collembola) of Thai peninsula. Final report, the Thailand Research 
Fund, 81 pp. 

Jantarit, S. 2019. Cavernicolous springtails (Hexapoda: Collembola) in northern and western parts of Thailand. Final report, 
the Thailand Research Fund, 151 pp. 

Nakaew, N., Pathom-aree, A. and Lumyong, S. 2009. Generic diversity of rare actinomycetes from Thai cave soils and their 
possible use as new bioactive compounds. Actinomycetologica, 23: 21-26.

Orgiazzi, A., Bardgett, R. D., Barrios, E., Behan-Pelletier, V., Briones, M. J. I., Chotte, J-L., De Deyn, G. B., Eggleton, P., Fierer, 
N., Fraser, T., Hedlund, K., Jeffery, S., Johnson, N. C., Jones, A., Kandeler, E., Kaneko, N., Lavelle, P., Lemanceau, 
P., Miko, L., Montanarella, L., Moreira, F. M. S., Ramirez, K. S., Scheu, S., Singh, B. K., Six, J., van der Putten, W. H., 
Wall, D. H. 2016. Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 176 pp.

Peerapornpisal, Y., Nualcharoen, M. Suphan, S., Kunpradid, T., Inthasotti, T., Mungmai, R., Dhitisudh, L., Sukchotiratanaa, M. 
and Kumanod, S. 2006. Diversity and habitat characteristics of freshwater red algae (Rhodophytes) in some water 
resources of Thailand. ScienceAsia, 32(1): 63-70.

Romero, A. 2009. Cave biology: Life in darkness. Cambridge University Press, New York, 291 pp.

Vanderwolf, K. J., Malloch, D., McAlpine, D. F. and Forbes, G. J. 2013. A world review of fungi, yeasts, and slime molds in 
caves. International Journal of Speleology, 42(1): 77-96.

279สิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ�า

นิเวศวิทยา



ชีววิทยาเบื้องต้นของถ้ำา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์์�

 ถ้ำำ�าในความหมายทางชีั้ววิทยา

เบืั�องล่็างของเป็ลื็อกโล็กมีีห็ลุ็มีแล็ะชี่องวิ่างต่างๆ 
มีากมีาย รวิมีถึงถำ�า อยา่งไรก็ตามี การให้็คำาจำากดัควิามีของถำ�า 
ด่เห็มืีอนจะไมี่ใชี่เรื�องทีี่�ง่ายอย่างทีี่�ห็ล็ายคนเข้าใจ อ้างอ่ง
ตามีพจนานุกรมีฉบับััราชีบััณฑิ่ตยสิ่ถาน พ.ศ. 2554 ถำ�า 
ห็มีายถึง “ช่ื้องที�เป็นโพืรีงลิึกเข้าไปในพืื�นดินหรี้อภููเขา 
อาจุเกดิข้�นเองตามิธิรีรีมิชื้าตหิรีอ้มินษุย์ก์รีะทำาข้�น มีิขนาด
ใหญ่พ่ือที�มินุษย์ส์ามิารีถ้ำเข้าไปได”้ ขณะทีี่�พจนานุกรมีของ 
Cambridge แล็ะ Longman ให็้ควิามีห็มีายเห็มีือนกันวิ่า 
ถำ�า คอื “รีขูนาดใหญ่ที่�เกดิข้�นดา้นข้างของเนนิเขา หนา้ผีา 
หรี้อภููเขา  หรี้อที�อยู่์ใต้ดิน” ถำ�าในควิามีห็มีายทัี่�วิไป็ของ 
นักถำ�าวิิที่ยาห็รือนักสิ่ำารวิจถำ�า ห็มีายถึง “ชื้่องหรี้อโพืรีงลิึก
ที�เกิดข้�นเองในธิรีรีมิชื้าต ิขนาดใหญ่่พือที�มินุษย์์สามิารีถ้ำ
เข้าไปได้  แลิะมีิคว์ามิย์าว์ไมิ่น้อย์กว์่า  5  เมิตรี” ขณะทีี่� 
สิ่ำานักงานนโยบัายแล็ะแผินที่รัพยากรธ์รรมีชีาต่แล็ะ 
สิ่่�งแวิดล้็อมี (2564) ให้็น่ยามีถำ�าวิา่เป็็น “ช่ื้องที�เป็นโพืรีงลิกึ
เข้าไปในพืื�นดนิหรีอ้ภูเูขา มีิขนาดใหญ่่พือที�มินุษย์์สามิารีถ้ำ
เข้าไปได้  แลิะเกิดข้�นตามิธิรีรีมิชื้าติ  ทั�งที�เป็นถ้ำำ�าภููเขา
หินปูนแลิะถ้ำำ�าหินชื้าย์ฝั�งทะเลิ” 

อย่างไรก็ตามี ถำ�าในควิามีห็มีายที่างชีีวิวิิที่ยานั�น  
จะรวิมีควิามีสิ่ำาคัญของป็ัจจัยแสิ่งแล็ะสิ่่�งมีีชีีวิิตในถำ�าเข้าไป็
เป็็นส่ิ่วินป็ระกอบัของน่ยามีด้วิย โดย Culver and Pipan 
(2009) ให้็ควิามีห็มีายวิ่า ถำ�า คือ “ชื้่องเปิดที�เกิดข้�นเอง 
ตามิธิรีรีมิชื้าติในชื้ั�นหิน  ซึ่้�งต้องมิีส่ว์นที�มืิดสนิท  แลิะมิ ี
เสน้ผ่ีานศูนูย์ก์ลิางขนาดใหญ่ก่ว่์า 2 - 3 มิลิิลิิเมิตรีข้�นไป”  
ขณะที่ี� White and Culver (2020)  ให็้น่ยามีเพ่�มีเต่มีวิ่า  
ถำ�าในควิามีห็มีายที่างชีวีิวิทิี่ยา คอื ช่ีองวิา่งห็รอืโพรงในชีั�นห่็น 
ที่ี�ให็ญ่พอที่ี�จะมีีบัริเวิณที่ี�มีืดสิ่น่ที่ (Dark Zone) มีีระบับั 

ที่่อที่างเด่นนำ�าแล็ะเก่ดกระแสิ่การไห็ล็ของนำ�า (Turbulent 
Flow) แล็ะมีีอายุมีากพอทีี่�สัิ่ตวิ์จะมีีวิิวัิฒนาการห็รืออพยพ
เข้ามีาในระบับันเ่วิศถำ�าจนเป็็นสัิ่ตวิ์ถำ�าแที่้ได้ 

ดงันั�นถำ�าในควิามีห็มีายที่างชีวีิวิทิี่ยา สิ่ามีารถสิ่รปุ็ไดว้ิา่  
“ช่ื้องว์่างหรี้อโพืรีงในชื้ั�นหินที�เกิดข้�นเองตามิธิรีรีมิชื้าติ 
ตอ้งใหญ่พ่ือที�จุะมิบีริีเว์ณที�มืิดสนิท (Dark Zone) มิรีีะบบ
ท่อทางเดนินำ�าแลิะเกดิกรีะแสการีไหลิของนำ�า (Turbulent 
Flow) แลิะมีิรีะย์ะเว์ลิามิากพือที�สตัว์จ์ุะมีิวิ์ว์ฒันาการีหรีอ้
อพืย์พืเขา้มิาในรีะบบนิเว์ศูถ้ำำ�าได้ โดย์มิเีสน้ผีา่นศูนูย์ก์ลิาง
ขนาดใหญ่่กว์่า 2 - 3 มิิลิลิิเมิตรีข้�นไป”  

โดยทัี่�วิไป็ ถำ�าสิ่ามีารถแบัง่สิ่ดัสิ่ว่ินออกไดเ้ป็น็ 3 บัรเิวิณ 
ตามีป็จัจัยของแสิ่งแล็ะการเป็ลี็�ยนแป็ล็งของสิ่ภาพสิ่่�งแวิดล็อ้มี 
(ภาพป็ระกอบัที่ี� 1) ซ่�งป็ระกอบัด้วิย

1)  ปากถ้ำำ�า  (Entrance Zone)  เป็็นบัริเวิณรอยต่อ
ระห็วิา่งระบับัน่เวิศภายนอกกบััระบับัน่เวิศถำ�า ดงันั�นบัรเิวิณนี�  
แสิ่งสิ่วิ่างยังส่ิ่องถึงดี อุณห็ภ่ม่ีแล็ะควิามีชีื�นเป็ลี็�ยนแป็ล็ง
ตล็อดเวิล็าตามีสิ่ภาพแวิดล็อ้มีภายนอก สิ่ามีารถพบัสิ่าห็ร่าย 
มีอสิ่ แล็ะพชืีป็กคลุ็มีทัี่�วิไป็ ที่ำาให็มี้ีแห็ล่็งอาห็ารคอ่นข้างมีาก 
บัรเิวิณนี�จง่เป็็นได้ทัี่�งทีี่�ห็ล็บัภัยแล็ะอาศยัของสิ่ตัวิห์็ล็ากห็ล็าย
ชีนด่ แต่ไมี่พบัสิ่ัตวิ์ถำ�าแท้ี่บัริเวิณนี� 

2)  บรีิเว์ณแสงสลิัว์ (Twilight Zone) เป็็นบัริเวิณที่ี� 
ถัดมีาจากป็ากถำ�า แล็ะเป็็นรอยตอ่ระห็ว่ิางป็ากถำ�ากับับัรเิวิณมีดื
ภายในถำ�า บัรเิวิณนี�มีีแสิ่งนอ้ยแล็ะมีดืสิ่ลั็วิ สิ่ามีารถพบัสิ่าห็รา่ย 
ไล็เคน ที่ี�ป็รับัตัวิให็้ดำารงชีีวิิตในทีี่�แสิ่งน้อยได้ อุณห็ภ่มี่แล็ะ
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ควิามีชีื�นยงัเป็ลี็�ยนแป็ล็งไดต้ามีการเป็ล็ี�ยนแป็ล็งของสิ่ภาพ
แวิดล้็อมีภายนอก แห็ล็่งอาห็ารเริ�มีน้อยล็ง สิ่ัตวิ์ที่ี�อาศัยอย่่
บัรเิวิณนี�ส่ิ่วินให็ญ่เป็็นสัิ่ตว์ิที่ี�เริ�มีป็รับัตัวิให้็เขา้กบััระบับัน่เวิศถำ�า 
ห็รือใชี้ถำ�าเป็็นสิ่่วินห็นึ�งของการดำารงชีีวิิต 

3)  บริีเว์ณที�มิดืสนิท (Dark Zone) เป็็นส่ิ่วินทีี่�ถัดจาก 
บัริเวิณสิ่ลั็วิ ไมีม่ีแีสิ่งสิ่วิา่ง มืีดสิ่น่ที่ ป็จัจัยที่างกายภาพ เชีน่ 
อุณห็ภ่มี ่ควิามีชีื�น มีีการเป็ล็ี�ยนแป็ล็งน้อยมีากแล็ะคงทีี่�ใน
บัางห้็องของถำ�า มีปี็ริมีาณสิ่ารอาห็ารอย่างจำากัด บัริเวิณนี� 

จ่งเป็็นที่ี�อย่่ของสัิ่ตวิ์ทีี่�ป็รับัตัวิให็้อาศัยในถำ�าโดยเฉพาะ 
บัริเวิณมีืดสิ่น่ที่สิ่ามีารถแบ่ังย่อยออกได้เป็็น 3 สิ่่วิน คือ  
1) บัริเวิณรอยต่อ (Transition Zone) คือ บัริเวิณระห็วิ่าง
บัริเวิณสิ่ลั็วิกบัับัริเวิณมืีดสิ่น่ที่ บัริเวิณนี�อาจมีกีารเป็ลี็�ยนแป็ล็ง
ของสิ่ภาพแวิดล็อ้มีได้บ้ัางเล็็กนอ้ย 2) ถำ�าล็กึ (Deep Cave) 
บัริเวิณนี�มืีดสิ่น่ที่ สิ่ภาพแวิดล็้อมีเป็ล็ี�ยนแป็ล็งได้น้อยมีาก 
แล็ะ 3) บัริเวิณสิ่ภาพแวิดล็้อมีคงที่ี� (Stable Air Zone) 
บัริเวิณนี�มีืดสิ่น่ที่ อุณห็ภ่มี่แล็ะควิามีชีื�นคงที่ี�ตล็อดทัี่�งป็ี 
(Moulds, 2007)

ภาพประกอบที ่ ๑  แสดงลักษณะของถ้ำาตามภาพตัดขวางและการแบ่งโซนภายในน้ำา รวมทั้งปริมาณของอาหาร ความเสถียร
ของสภาพแวดล้อมและความจำาเพาะของสิ่งมีชีวิตของสัตว์ถ้ำาในแต่ละโซน

 ปัจจัยทางกายภาพ (Abiotic Factors)

1.  ปริีมิาณแสง เป็็นปั็จจัยสิ่ำาคัญทีี่�สุิ่ดทีี่�ที่ำาให้็ระบับัน่เวิศ
ถำ�าแตกต่างจากระบับัน่เวิศอื�นๆ ในโล็ก ถำ�าเป็็นระบับัน่เวิศแบับั 
กึ�งปิ็ด (Semi-closed Ecosystem) ไม่ีมีแีสิ่ง (ยกเวิน้ป็ากถำ�า 
แล็ะบัริเวิณสิ่ลั็วิ) มืีดสิ่น่ที่ จนไม่ีสิ่ามีารถมีองเห็็นไดร้อบัด้าน  
แมี้จะใช้ีเวิล็าในการป็รับัตัวิของสิ่ายตามีากแค่ไห็นก็ตามี 
การไมี่มีีแสิ่งจ่งเป็็นปั็จจัยสิ่ำาคัญทีี่�ที่ำาให็้ผ้่ิผิล่็ตพื�นฐ์าน คือ 

พืชี ไมี่สิ่ามีารถเจริญเต่บัโตในถำ�าได้ ส่ิ่งผิล็ให็้สิ่่�งมีีชีีวิิตที่ี�จะ
มีาใชีป้็ระโยชีน์จากพชืีแล็ะการสิ่ง่ตอ่พลั็งงานในระบับัห็ว่ิงโซ่ 
แล็ะสิ่ายใยอาห็ารขาดไป็ดว้ิย ขณะเดียวิกนั การไมีมี่ีแสิ่งจง่
ยังเป็็นตัวิจำากัดควิามีสิ่ามีารถของสิ่่�งมีีชีีวิิตทัี่�วิไป็ที่ี�ใช้ีตาใน
การมีองเห็็นแล็ะที่ำาก่จกรรมีต่างๆ อีกทัี่�งวิงจรการที่ำางาน
ของระบับัรา่งกาย (Biological Clock) ซ่�งควิบัคุมีการที่ำางาน
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ของระบับัต่างๆ รวิมีที่ั�งการแสิ่ดงออกที่างพฤต่กรรมี เชี่น 
การนอนห็ลั็บั การตื�นนอน การห็ลั็�งฮอรโ์มีน การก่น ขบััถ่าย 
ออกกำาล็ัง ถก่ควิบัคุมีด้วิยแสิ่งแล็ะอุณห็ภ่มี่ ที่ำาให้็เป็น็เรื�อง
ยากมีากในการป็รับัตัวิให็้เข้ากับัระบับัน่เวิศถำ�าได้ สิ่่�งมีีชีีวิิต
จง่ต้องมีีการป็รับัตัวิอย่างมีากแล็ะผิา่นวิวัิิฒนาการที่ี�ยาวินาน
เพื�อจะครอบัครอบัระบับันเ่วิศถำ�าให้็ได้

2.  อุณหภููมิิ ป็กต่แล็้วิอุณห็ภ่มี่ของสิ่ภาพแวิดล็้อมี 
ภายนอก (รวิมีป็ากถำ�าแล็ะบัริเวิณมีืดสิ่ล็ัวิ) จะเป็ล็ี�ยนแป็ล็ง 
ตล็อดเวิล็าตามีสิ่ภาพภ่มี่อากาศ ป็ริมีาณแสิ่งที่ี�ได้รับัจาก 
ดวิงอาท่ี่ตย ์ช่ีวิงเวิล็ากล็างวินั-กล็างคนื ฤดก่าล็ ควิามีสิ่ง่จาก 
ระดับันำ�าที่ะเล็ ตามีควิามีห็นาของชีั�นห่็นป่็นแล็ะควิามีห็นาแน่น 
ของพืชี แล็ะสิ่ัดสิ่่วินการป็กคล็ุมีของต้นไม้ีบัริเวิณรอบัถำ�า 
เป็็นตน้ อยา่งไรก็ตามี อณุห็ภ่มีข่องถำ�าโดยเฉพาะบัรเิวิณถำ�ามีดื  
จะมีีการเป็ลี็�ยนแป็ล็งไม่ีมีากนักแล็ะค่อนข้างคงทีี่�ตล็อด 
ทัี่�งปี็ สิ่ำาห็รบััป็ระเที่ศไที่ย อณุห็ภม่ีข่องถำ�าสิ่ว่ินให็ญค่่อนข้าง 
สิ่บัายอย่่ในชี่วิง 24 - 27 องศาเซล็เซียสิ่ อย่างไรก็ตามี 
บัางถำ�าอาจมีีอุณห็ภ่มี่สิ่่งได้ถึง 32 - 33 องศาเซล็เซียสิ่  
ขณะเดยีวิกนัอณุห็ภม่ีข่องถำ�าจะตำ�ากวิา่ป็กต่ห็ากตำาแห็น่งของ
ถำ�าตั�งอย่่บัริเวิณพื�นทีี่�สิ่่งห็รือถำ�าที่ี�อย่่ในห็ุบัเขา ห็รืออย่่ในฝั�ง
ภ่เขาที่ี�ได้รับัป็ริมีาณแสิ่งน้อย เชี่น ถำ�าบัริเวิณดอยเชีียงดาวิ  
มีอุีณห็ภม่ีป่็ระมีาณ 14 - 15 องศาเซล็เซยีสิ่ ถำ�าผิาผึิ�งในจงัห็วัิด 
น่าน อุณห็ภ่มี ่17 องศาเซล็เซียสิ่ เป็็นต้น ขณะทีี่�อุณห็ภ่มี ่
ของนำ�าในถำ�าโดยทัี่�วิไป็จะตำ�ากวิ่าอุณห็ภ่มี่อากาศป็ระมีาณ  
1 - 2 องศาเซล็เซยีสิ่ (ดงันั�นถำ�าที่ี�มีีนำ�าไห็ล็จะมีีอุณห็ภ่มีต่ำ�ากวิา่ 
ถำ�าทีี่�ไมี่มีีนำ�าไห็ล็) อย่างไรก็ตามี ห็ากเข้าไป็ในถำ�าล็ึกมีาก 
เที่่าไร อุณห็ภ่มี่ของนำ�าแล็ะอากาศจะมีีค่าใกล็้เคียงเรื�อยๆ  
จนถึงระดับัทีี่�เท่ี่าเทีี่ยมีกัน ขณะทีี่�อุณห็ภ่มี่ด่นในถำ�าจะมีี 
ควิามีใกล้็เคยีงกบััอุณห็ภม่่ีอากาศ โดยจะมีอีณุห็ภ่ม่ีตำ�ากวิา่ 
ป็ระมีาณ 0.4 - 2 องศาเซล็เซียสิ่ นอกจากนี�ถำ�าที่ี�มีี 
ก๊าซคาร์บัอนไดออกไซด์ในบัรรยากาศสิ่่ง (ออกซิเจนตำ�า)  
จะมีีอุณห็ภ่ม่ีสิ่่งกว่ิาถำ�าที่ี�มีีป็ริมีาณก๊าซคาร์บัอนไดออกไซด ์
ในบัรรยากาศป็กต่ (รอ้ยล็ะ 0.04) นอกจากนี�ถำ�าที่ี�มีปี็ริมีาณ 
ของค้างคาวิจำานวินมีาก จะมีีอุณห็ภ่ม่ีของถำ�าสิ่่งกว่ิาถำ�าทีี่�มี ี
ค้างคาวิน้อยห็รือไมี่มีีเล็ย 

3.  คว์ามิชื้้�น ถำ�าส่ิ่วินให็ญ่จะมีคีวิามีชีื�นมีาก เนื�องจาก
ระบับัน่เวิศห่็นป่็นแล็ะภายในถำ�ามีีการสิ่ะสิ่มีของนำ�าแล็ะ 
การระเห็ยของนำ�าตล็อดเวิล็าจากก่จกรรมีการล็ะล็าย

ห็่นป็่น จากแห็ล่็งนำ�าห็ยด นำ�าเคลื็อบัห็น่ แห็ล็่งนำ�าภายในถำ�า  
ที่ำาให็้ถำ�าเป็็นระบับัน่เวิศทีี่�มีีควิามีชีื�นสิ่่ง จนบัางพื�นทีี่�ของ
ถำ�ามีีควิามีชีื�นสิ่ัมีพัที่ธ์์ (Relative Humidity) ทีี่�ร้อยล็ะ 
100 ห็มีายควิามีวิ่าอากาศในถำ�าเต็มีไป็ด้วิยไอนำ�าจนไมี่ 
สิ่ามีารถกกัเกบ็ันำ�าห็รอืไอนำ�าไดอี้ก ถำ�าในป็ระเที่ศไที่ยสิ่ว่ินให็ญ่ 
จะมีีควิามีชีื�นระห็ว่ิางร้อยล็ะ 80 - 99 อย่างไรก็ตามี  
ในกรณีที่ี�ถำ�าเป็็นถำ�าตาย (Inactive Cave) คือถำ�าที่ี�ไมี่มีีการ 
กัดเซาะของนำ�าแล็ะการสิ่ะสิ่มีของแคล็ไซต์ภายในนำ�าอีก 
ตอ่ไป็ จะมีลี็กัษณะเป็็นถำ�าแห็ง้ ถำ�าเห็ล็า่นี�จะมีฝุ่ีนคอ่นขา้งเยอะ 
แล็ะมีีควิามีชีื�นสิ่ัมีพัที่ธ์์ที่ี�ตำ�ากวิ่าร้อยล็ะ 75 ขณะเดียวิกัน  
ควิามีห็นาของชีั�นด่นแล็ะห่็นป่็น ป็ริมีาณการรับัแสิ่ง  
ชี่วิงเวิล็าในแต่ล็ะวัิน รวิมีทัี่�งฤด่กาล็ ยังมีีผิล็ต่อควิามีชีื�น
ของถำ�าด้วิย โดยทัี่�วิไป็อากาศที่ี�อุ่นจะมีคีวิามีสิ่ามีารถในการ
รองรับัการระเห็ยของนำ�าดีกวิ่าอากาศทีี่�เย็น ดังนั�นในตอน
กล็างวินัเมืี�ออากาศอุ่นจากขา้งนอกถำ�าเข้ามีาในถำ�า จะที่ำาให้็ 
การระเห็ยของนำ�าดีข่�น ที่ำาให็ถ้ำ�ามีคีวิามีชีื�นสิ่ง่ ขณะทีี่�ในตอน 
กล็างคืนเมีื�ออากาศเย็นจากข้างนอกเข้ามีาในถำ�า จะที่ำาให็ ้
ควิามีชีื�นในถำ�าล็ดล็ง เป็็นต้น

4.  การีเคลิื�อนที�ของอากาศู (Air Movement) ป็กต่ 
อากาศภายในถำ�าจะมีกีารถา่ยเที่ได้ดี เนื�องจากห่็นป่็นมีช่ีีอง 
รอยแยก ห็รอืรข่นาดเล็็กจำานวินมีาก ทีี่�อากาศสิ่ามีารถแที่รก
เข้าไป็ในถำ�าได้ ย่�งถำ�าทีี่�มีีชี่องเปิ็ดขนาดให็ญ่ มีีห็น้าต่างถำ�า
มีากแล็ะอย่่ในระดับัทีี่�แตกต่างกัน จะส่ิ่งผิล็ให็้การถ่ายเที่
อากาศภายในถำ�าดีข่�นตามีไป็ด้วิย การถ่ายเที่ของอากาศ 
ภายในถำ�าแบ่ังไดเ้ป็น็ 2 กรณหี็ลั็กๆ คือ กรณทีีี่�ถำ�ามีชีีอ่งเปิ็ด  
(Entrance) ที่างเดียวิ การเคลื็�อนทีี่�ของอากาศภายในถำ�า 
จะมีีการเคลื็�อนที่ี�เข้าออก ตามีห็ล็ักควิามีแตกต่างของ 
ควิามีกดอากาศ (อุณห็ภ่มี่) ของสิ่ภาพแวิดล็้อมีข้างนอก  
ห็ากควิามีกดอากาศขา้งนอกสิ่ง่ อากาศจะเคลื็�อนตวัิออกมีา 
ยังบัริเวิณโดยรอบัเข้าสิ่่่ตัวิถำ�า แต่ห็ากควิามีกดอากาศ 
ขา้งนอกถำ�าตำ�า อากาศกจ็ะเบัาแล็ะล็อยตวัิสิ่ง่ข่�น ที่ำาให็อ้ากาศ 
ภายในถำ�าเคลื็�อนทีี่�ออกมีาแที่นทีี่� เรยีกการเคลื็�อนของอากาศ
ในถำ�าแบับันี�วิ่า “การีหาย์ใจุของถ้ำำ�า  (Cave  Breathing)” 
ห็ากถำ�ามีีช่ีองเป็ิดตั�งแต่ 2 ชี่องข่�นไป็ แล็ะมีีระดับัควิามีสิ่่ง 
แตกต่างกัน กจ็ะที่ำาให็เ้ก่ดการเคลื็�อนที่ี�ของอากาศภายในถำ�า
ได ้เนื�องจากป็กต่แล้็วิอากาศที่ี�อุ่นกวิา่จะเบัาแล็ะล็อยตัวิข่�น  
ขณะทีี่�อากาศเย็นจะห็นาแน่นกวิ่าแล็ะจมีตัวิล็ง ดังนั�น 
โถงถำ�าที่ี�ล็าดล็งจะดักจับัอากาศเย็นไวิ้ ในขณะที่ี�โถงถำ�า 
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ทีี่�ล็าดข่�นจะดักจับัอากาศร้อน ดังนั�นเมีื�ออุณห็ภ่มี่ภายนอก
เย็นกวิ่าอุณห็ภ่มี่ถำ�า อากาศในถำ�าจะเบัาแล็ะล็อยตัวิออกมีา
ที่างชีอ่งเปิ็ดดา้นบัน ขณะที่ี�อากาศภายนอกถ่กด่ดเขา้ไป็ที่ี�ที่าง
ชีอ่งเป็ดิดา้นล็า่ง แต่ถ้าอณุห็ภ่มีภ่ายนอกอุ่น (สิ่ง่) กว่ิาในถำ�า  
อากาศในถำ�าจะห็นาแน่นแล็ะตกล็งมีายังช่ีองเปิ็ดด้านล็่าง 
ดึงอากาศภายนอกเข้าสิ่่่ถำ�าที่างช่ีองเป็ิดด้านบัน เรียกการ
เคลื็�อนทีี่�ของอากาศแบับันี�วิ่า “ปรีากฏการีณ์ปลิ่องควั์น 
(Chimney Effect)”

นอกจากนี�ปั็จจยัอื�นๆ เชีน่ กระแสิ่นำ�าทีี่�ไห็ล็ในถำ�า ยังสิ่ง่
ผิล็ต่อการเคลื็�อนทีี่�ของอากาศภายในถำ�า ห็ากถำ�าเก่ดนำ�าท่ี่วิมี 
กจ็ะที่ำาให้็ป็ริมีาณนำ�าเข้าไป็แที่นทีี่�อากาศในถำ�า สิ่ง่ผิล็ให็เ้ก่ด
การเคล็ื�อนที่ี�ของอากาศในถำ�าออกมีาด้านนอก เป็็นต้น

5.  บรีรีย์ากาศูภูาย์ในถ้ำำ�า (Atmosphere) บัรรยากาศ 
ถำ�าป็กต่ (Normal Air) จะมีีป็ริมีาณสัิ่ดส่ิ่วินของไนโตรเจน 
ร้อยล็ะ 78 ออกซิเจนร้อยล็ะ 20 - 21 แล็ะคาร์บัอนไดออกไซด์
ร้อยล็ะ 0.04 รวิมีทัี่�งไอนำ�าแล็ะก๊าซอื�นๆ อีกเล็็กน้อย โดยมีี
ออกซิเจนแล็ะคาร์บัอนไดออกไซด์เป็็นปั็จจัยสิ่ำาคัญต่อการดำารง
ชีีวิิตของส่ิ่�งมีีชีีวิิต อย่างไรก็ตามี ถำ�าบัางถำ�าห็รือบัางบัริเวิณ
ของถำ�า อาจมีีป็ริมีาณคาร์บัอนไดออกไซด์ทีี่�ส่ิ่ง (>0.5%) 
แล็ะป็ริมีาณออกซิเจนทีี่�ตำ�า (<18%) กว่ิาป็กต่ ซ่�งก่อให้็เก่ด
อันตรายต่อมีนุษย์ (Bad Air) แล็ะควิรห็ลี็กเลี็�ยงการสิ่ำารวิจ
ห็รือท่ี่องเทีี่�ยวิ (ป็กต่ถำ�าจะมีีการไห็ล็เวีิยนของอากาศดีอย่่
แล้็วิ) ซ่�งเก่ดข่�นได้ห็ล็ายสิ่าเห็ตุ เช่ีน บัริเวิณดังกล่็าวิเก่ดการ
ย่อยสิ่ล็ายอ่นที่รียวัิตถุของกลุ่็มีจุล่็นที่รีย์ กระบัวินการห็ายใจ
ของพืชีแล็ะสัิ่ตว์ิ การซ่มีผ่ิานของคาร์บัอนไดออกไซด์ผ่ิาน
ที่างชัี�นห่็นแล็ะด่นส่่ิ่ถำ�า การแยกตัวิของก๊าซจากนำ�า ห็รือเก่ด
จากควิามีร้อนจากพื�นพ่ภพทีี่�เก่ดตามีรอยแตกห็รือรอยแยก
ของชัี�นห่็น ที่ำาให้็เก่ดการสิ่ะสิ่มีตัวิของคาร์บัอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจนซัล็ไฟิด์ ห็รือคาร์บัอนมีอนออกไซด์ โดยเฉพาะ
บัริเวิณทีี่�ไม่ีมีีการไห็ล็เวีิยนของอากาศห็รือส่ิ่วินทีี่�อับั เช่ีน บัริเวิณ
สุิ่ดโถงห็รือที่างตันของถำ�า ถำ�าทีี่�มีีป็ริมีาณคาร์บัอนไดออกไซด์ 
ทีี่�ส่ิ่งสิ่ามีารถพบัได้ทัี่�วิทุี่กภาคของป็ระเที่ศไที่ย ถำ�าท่ี่องเทีี่�ยวิ 
สิ่ำาคัญ เช่ีน ถำ�าล็ะว้ิา จังห็วัิดกาญจนบุัรี ถำ�าผิาไที่ จังห็วัิดล็ำาป็าง 
ถำ�าสิ่มีบััต่ จังห็วัิดเพชีรบ่ัรณ์ ถำ�าเอราวัิณ จังห็วัิดล็ำาพ่น ฯล็ฯ 

6.  ปัจุจัุย์อื�นๆ ได้แก่ ควิามีเป็็นกรด-ด่าง (บันบัก) 
กระแสิ่ล็มี ควิามีสิ่ง่จากระดบัันำ�าที่ะเล็ ป็รมิีาณนำ�าฝน ฤดก่าล็ 

รวิมีที่ั�งคุณภาพของแห็ล็่งนำ�าในถำ�า เช่ีน ควิามีล็ึกแล็ะควิามี
กวิ้างของแห็ล่็งนำ�า อุณห็ภ่มี่ การนำาไฟิฟิ้า ค่าของแข็งที่ี� 
ล็ะล็ายนำ�า ควิามีเคม็ี ป็ริมีาณออกซเิจนที่ี�ล็ะล็ายนำ�า กรด-ดา่ง  
ควิามีขุน่แล็ะควิามีกระด้างรวิมีของนำ�า ซ่�งถำ�าในแต่ล็ะพื�นที่ี� 
ห็รือแต่ล็ะบัริเวิณของถำ�าจะมีีค่าแตกต่างกันด้วิย

 ปัจจัยทางชีั้วภาพ (Biotic Factors)

ถำ�าเป็็นระบับัน่เวิศที่ี�รวิบัรวิมีควิามีห็ล็ากห็ล็ายที่าง
ชีวีิภาพไว้ิเป็็นจำานวินมีาก สิ่่�งมีชีีวีิติห็ล็ายชีน่ดสิ่ามีารถดำารง
ชีวีิติได้ในถำ�า เชีน่ จุล่็นที่รย์ี สิ่าห็ร่าย ไล็เคน พืชี รวิมีทัี่�งสิ่ตัวิ ์ 
(ด่รายล็ะเอียดเพ่�มีเต่มีในเรื�อง สิ่่�งมีีชีีวิิตภายในถำ�า)  
โดยเฉพาะสิ่ตัวิถ์ำ�า ถือเป็็นสิ่่�งมีชีีวีิติกลุ่็มีเดน่ทีี่�สิ่ามีารถพบัเจอ 
แล็ะสัิ่งเกตได้ง่าย การที่ี�สัิ่ตวิ์เข้าไป็ในถำ�า มีีเห็ตุผิล็ห็ล็าย
ป็ระการ เชีน่ ห็ล็บัห็นีจากสิ่ภาพภ่มีอ่ากาศด้านนอกทีี่�รนุแรง 
ได้แก่ แห็้งแล็้ง ร้อน ฝนตกห็นัก ห็นาวิเย็น เพื�อห็าที่ี�กำาบััง 
ห็ล็บัภัย ห็รืออาจเก่ดอุบััต่เห็ตุจากการพล็ัดห็ล็ง ควิามี
บัังเอ่ญ ห็รอืเพื�อห็าอาห็ารห็รอืที่รพัยากรอื�นๆ ที่ี�จำาเป็น็ในถำ�า  
ดังนั�นสิ่ัตวิ์ห็ล็ายกลุ่็มีจ่งมีีควิามีสิ่ัมีพันธ์์กับัถำ�า เรียกสิ่ัตว์ิ
กลุ่็มีนี�ว่ิา “สตัว์ถ์้ำำ�า หร้ีอสตัว์ก์ลิุม่ิโทรีโกลิ (Troglofauna)”  
ซ่�งสิ่ามีารถแบั่งป็ระเภที่ออกได้เป็็น 3 ป็ระเภที่ คือ

1.  โทรีโกลิเซึ่นส์  (Trogloxenes) เป็็นศัพท์ี่ 
ที่ี�มีาจากรากศัพที่์กรีก คือคำาวิ่า Troglos ทีี่�แป็ล็วิ่า ถำ�า แล็ะ 
Xenos ทีี่�แป็ล็วิา่ แขกห็รอืผ้่ิมีาเยอืน ดงันั�นสิ่ตัวิใ์นกลุ่็มีนี�จง่
เสิ่มืีอนแขกห็รอืผ้่ิมีาเยอืนถำ�า ที่ี�เข้ามีาอาศยัอย่ใ่นถำ�าบัอ่ยครั�ง  
โดยใช้ีป็ระโยชีน์จากถำ�าบัางชีว่ิงชีวีิติ เชีน่ การจำาศลี็ การสิ่รา้งรงั  
การคล็อดล็่ก เลี็�ยงตัวิอ่อน ฯล็ฯ มีักพบับัริเวิณใกล้็ป็ากถำ�า  
แต่จำาเป็็นต้องออกนอกถำ�าเพื�อที่ำาก่จกรรมีต่างๆ เพื�อให็้
วิงจรชีีวิิตสิ่มีบ่ัรณ์ สิ่ัตวิ์ในกลุ่็มีนี�จ่งไม่ีมีีการป็รับัตัวิห็รือ
เป็ลี็�ยนแป็ล็งรป่็รา่งห็รือล็กัษณะที่างสิ่ณัฐ์านวิทิี่ยาให็เ้ห็มีาะสิ่มี 
กับัการดำารงชีีวิิตในถำ�า เช่ีน ค้างคาวิ นก เม่ีน ห็มีี ตั�กแตน
แล็ะแมีงโห็ย่งบัางกล็ุ่มี เป็็นต้น 

2.  โทรีโกลิฟิิลิลิ์  (Troglophiles) เป็็นศัพที่์ที่ี� 
มีาจากรากศัพท์ี่กรีก คือคำาว่ิา Troglos ทีี่�แป็ล็วิ่า ถำ�า แล็ะ  
Phileo ทีี่�แป็ล็ว่ิา รกัห็รอืชีอบั ดงันั�นสิ่ตัว์ิในกลุ่็มีนี�คอื สิ่ตัวิท์ี่ี�
ชีอบัอาศยัอย่ใ่นถำ�า แตย่งัสิ่ามีารถมีวีิงจรชีวีิติได้ทัี่�งภายนอก
แล็ะภายในถำ�าแล็ะสิ่ามีารถอาศยัห็รอืมีชีีวีิติรอดในระบับัน่เวิศ
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ภายนอกถำ�าได้ แต่ชีอบัที่ี�จะอาศยัในถำ�ามีากกว่ิา โดยสิ่ามีารถ
พบัได้บัริเวิณใกล้็ป็ากถำ�าที่ี�มีีแสิ่งสิ่ลั็วิจนถึงบัริเวิณมืีดสิ่น่ที่  
สัิ่ตว์ิในกลุ่็มีนี�มีีการเป็ลี็�ยนแป็ล็งร่ป็ร่างบัางลั็กษณะให้็เห็มีาะสิ่มี 
กับัการดำารงชีีวิิตในถำ�า ตัวิอย่างเชี่น ก่�งกือถำ�า จิ�งโกร่งถำ�า 
แมีงมุีมี ด้วิงถำ�า เห็าไมี้ ง่กาบัห็มีากห็างน่ล็ ฯล็ฯ 

3.  โทรีโกลิไบท์  (Troglobites) เป็็นศัพที่์ที่ี�มีาจาก 
รากศัพที่์กรีก คือคำาวิ่า Troglos ทีี่�แป็ล็วิ่า ถำ�า แล็ะ bios ที่ี�
แป็ล็ว่ิา ชีวีิติ ดังนั�นสิ่ตัว์ิในกลุ่็มีนี�คอื สิ่ตัวิถ์ำ�าแท้ี่จรงิ (Cave-
adapted Species) โดยมีวีิงจรชีวีิติแล็ะการอาศัยอย่ภ่ายในถำ�า 
แบับัถาวิรในบัรเิวิณที่ี�มีดืสิ่น่ที่ ไมีส่ิ่ามีารถดำารงชีวีิติอย่ภ่ายนอก
ถำ�าได้ สัิ่ตวิ์ในกล็ุ่มีนี�จ่งต้องป็รับัตัวิแล็ะเป็ล็ี�ยนแป็ล็งร่ป็ร่าง
ที่างสิ่ัณฐ์านวิิที่ยาให็้เห็มีาะสิ่มีกับัการดำารงชีีวิิตในถำ�า เช่ีน 
การมีีรยางค์ห็นวิด แล็ะขาทีี่�ยาวิ มีีระบับัรับัสิ่ัมีผัิสิ่ที่ี�ดีมีาก 
ตาล็ดร่ป็จนถึงบัอดสิ่น่ที่ ล็ำาตัวิมีีสิ่ีขาวิห็รือสิ่ีจาง รวิมีทัี่�ง 
มีีการป็รับัเป็ล็ี�ยนที่างด้านพฤต่กรรมีแล็ะสิ่รีรวิิที่ยา เพื�อให็้
ครอบัครองระบับันเ่วิศถำ�าได้ สิ่ตัว์ิในกลุ่็มีโที่รโกล็ไบัท์ี่ ได้แก่ 
แมีล็งห็างดีดถำ�า ด้วิงถำ�า ป็ล็าถำ�า ซาล็ามีานเดอร์ ฯล็ฯ 

นอกจากนี�บัางครั�งอาจพบัสิ่ตัวิบ์ัางกลุ่็มีซ่�งอาศัยอย่ใ่น
ระบับัน่เวิศภายนอกในถำ�าได้เชี่นกัน เพราะพล็ัดห็ล็งเข้าไป็ 
เนื�องจากควิามีบัังเอญ่ อบุัต่ัเห็ต ุเช่ีน ตกล็งไป็จากห็นา้ตา่งถำ�า 
ห็รอืถ่กพัดพามีาตามีกระแสิ่ล็มีห็รอืนำ�า ห็รอืใชีถ้ำ�าเป็็นแห็ล็ง่ 
พักผิ่อน ห็ล็บัภัยชีั�วิขณะ ซ่�งการดำารงชีีวิิตป็กต่ไม่ีมีีสิ่่วิน 
เกี�ยวิข้องกบััถำ�า แล็ะไมีส่ิ่ามีารถดำารงชีวีิติในถำ�าได ้เช่ีน ผิเีสิ่ื�อ 
กล็างวิัน แมีล็งป็อ ล็ง่ เล็ียงผิา เป็็นต้น เรียกสัิ่ตวิ์กล็ุ่มีนี�วิ่า  
“กลิุ่มิบังเอิญ่ (Accidentals)” 

อย่างไรก็ตามี กลุ่็มีสิ่ัตวิ์ถำ�าห็รือสิ่ัตวิ์กลุ่็มีโที่รโกล็ 
(Troglofauna) ป็กต่จะห็มีายถงึกล็ุม่ีสัิ่ตว์ิที่ี�อาศยัอย่ใ่นระบับั
น่เวิศบันบักของถำ�า ขณะทีี่�กลุ่็มีสัิ่ตว์ิที่ี�อาศยัในระบับัน่เวิศนำ�า 
บัางครั�งจะมีกีารเรยีกชีื�อเฉพาะว่ิาเป็็นกลุ่็มีสัิ่ตว์ินำ�าในถำ�า ห็รอื 
Stygofauna โดยมีกีารแบ่ังออกเป็็น 3 กล็ุม่ี คล้็ายสิ่ตัว์ิถำ�าบัก  
(Troglofauna) คอื  1) สิ่ตีโกเซนส์ิ่ (Stygoxenes) คอื สัิ่ตวิน์ำ�า 
ทีี่�ป็กต่จะเจอในแห็ล็่งนำ�าภายนอกถำ�า แต่สิ่ามีารถเข้ามีา 
ในแห็ล่็งนำ�าในถำ�าได้ 2) สิ่ตีโกฟิิล็ (Stygophiles) คือ  
สิ่ัตวิ์นำ�าทีี่�สิ่ามีารถอาศัยได้ในระบับันำ�าในถำ�าแล็ะนอกถำ�า  
แล็ะ 3) สิ่ตีโกไบัที่์ (Stygobites) คือ สิ่ัตวิ์นำ�าที่ี�อาศัยเฉพาะ 
ในแห็ล่็งนำ�าในถำ�าเที่่านั�น

 การปรับตัวของสััตว์ถ้ำำ�า  
(Adaptation to Cave Life)

การเข้าไป็อาศัยในทีี่�มืีดสิ่น่ที่ เป็ียกชีื�นตล็อดเวิล็า  
มีอุีณห็ภ่มีแ่ล็ะควิามีชีื�นที่ี�คอ่นข้างคงที่ี�ตล็อดที่ั�งป็ ีสิ่่�งที่ี�สิ่ตัวิถ์ำ�า 
สิ่ญ่ห็ายไป็อย่างแรกคือ เรื�องของนาฬ่ิกาชีีวิิต (Biological 
Clock) ห็รือวิงจรการที่ำางานของร่างกาย ซ่�งควิบัคุมีการ
ที่ำางานของระบับัต่างๆ รวิมีทัี่�งการแสิ่ดงออกที่างพฤต่กรรมี 
เชี่น การตื�นนอน นอนห็ล็ับั ห็ล็ั�งฮอร์โมีน ก่น ขับัถ่าย แล็ะ
การที่ำาก่จกรรมีต่างๆ ในรอบั 24 ชีั�วิโมีงของแต่ล็ะวิัน ซ่�ง
ป็จัจยัเห็ล่็านี�ถ่กควิบัคุมีดว้ิยแสิ่งแล็ะอุณห็ภม่ีจ่ากการห็มีนุของ
โล็ก ที่ำาให็ร้า่งกายเริ�มีที่ำางานตามีวิงจรห็รอืจงัห็วิะป็ระจำาวัิน  
ซ่�งเรียกวิ่า จังห็วิะเซอร์คาเดียน (Circadian Rhythms)  
ดังนั�นสิ่ัตวิ์ถำ�าจะขาดจังห็วิะเซอร์คาเดียนไป็ เพราะอย่่ในที่ี�
ทีี่�มืีดสิ่น่ที่ตล็อดเวิล็า อย่างไรกต็ามี บัางการศกึษาอาจแย้ง
วิ่าสิ่ัตวิ์ถำ�าบัางชีน่ด เชี่น กล็ุ่มีป็ล็าถำ�า ด้วิง ฯล็ฯ ยังป็รากฏิ
จังห็วิะเซอร์คาเดียนอย่่ เพราะนาฬ่ิกาชีีวิิตถ่กฝังลึ็กอย่่ใน
ระดับัโมีเล็กุล็ แล็ะมีียีนที่ี�คอยควิบัคุมีจังห็วิะเซอร์คาเดียน
โดยเฉพาะ เช่ีน Period (per), Cycle (cyc), Clock (clk) 
แล็ะ Timeless (tim) เนื�องจากสิ่่�งมีชีีวีิติยงัจำาเป็็นตอ้งห็ล็บัั
ห็รือพักผิ่อน (Friendrich, 2013)

สิ่ัตวิ์ถำ�าห็ล็ายกลุ่็มี โดยเฉพาะกล็ุ่มีโที่รโกล็ไบัท์ี่ 
(Troglobite) ซ่�งป็ระสิ่บัควิามีสิ่ำาเร็จในการครอบัครอง
ระบับัน่เวิศถำ�าจะแสิ่ดงลั็กษณะเฉพาะของสิ่ัตวิ์ถำ�าบัางอย่าง
จนถึงห็ล็ายป็ระการผ่ิานวิิวิัฒนาการอย่างอ่สิ่ระทีี่�ยาวินาน  
(> 100,000 ปี็) จนไดผ้ิล็ล็พัธ์ที์ี่�คล็า้ยคล็งึกนั แม้ีว่ิาสิ่ตัวิถ์ำ�า
เห็ล่็านั�นจะไมีไ่ดมี้ีบัรรพบัรุษุรว่ิมีที่ี�ใกล็ที้ี่�สุิ่ด (Last Common 
Ancestor) มีาดว้ิยกนั เรยีกวิวัิิฒนาการล็กัษณะนี�วิา่วิวิิฒันาการ
เบันเข้า (Convergent Evolution) โดยลั็กษณะการป็รับั
ตัวิที่ี�ป็รากฏิของสัิ่ตวิ์ถำ�าลั็กษณะใดๆ ก็ตามี ไม่ีวิ่าจะเป็็น
ล็กัษณะที่างสัิ่ณฐ์านวิทิี่ยา พฤต่กรรมี แล็ะสิ่รรีวิทิี่ยา เรยีกวิา่  
โที่รโกล็มีอร์ฟิี� (Troglomorphy) (Christainsen, 1962) 

การป็รับัตัวิลั็กษณะของสิ่ัตวิ์ถำ�า (Troglomorphy  
ห็รือ Troglomorphic Characters) สิ่ามีารถแบั่งออกเป็็น  
2 ร่ป็แบับัให็ญ่ๆ คือ การป็รับัตัวิแบับัล็ดร่ป็ (Regressive  
Evolution) คือการล็ดร่ป็ สิ่่ญห็าย ของล็ักษณะที่ี�ไม่ีมีีควิามี
จำาเป็็น เชี่น การล็ดล็งของจำานวินห็รือขนาดของตาจนถึง
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บัอดสิ่น่ที่ เพราะไม่ีจำาเป็็นต้องใชี้งานอีกต่อไป็ การล็ดล็ง
ห็รือสิ่่ญห็ายของเม็ีดสีิ่ ปี็กล็ดร่ป็จนกุดห็ายไป็ ฯล็ฯ แล็ะ
การป็รับัตัวิแบับัเพ่�มีข่�น (Progressive Evolution) คือ
การขยายห็รือเพ่�มีขนาดของลั็กษณะที่ี�มีีควิามีจำาเป็็น เชี่น 
รยางค์ห็นวิด ขา ของร่างกายที่ี�ยืดยาวิข่�น การเพ่�มีข่�นของ
อวิยัวิะรบััควิามีร่สึ้ิ่ก ฯล็ฯ โดยการป็รบััตัวิลั็กษณะของสัิ่ตวิถ์ำ�า 
(Troglomorphy) สิ่ามีารถอธ์บิัายรายล็ะเอียดดงัตอ่ไป็นี�

การีปรัีบตัว์ทางสัณฐานวิ์ทย์าภูาย์นอก (Morphological  
Adaptation)

• การเพ่�มีอวิัยวิะรับัสัิ่มีผัิสิ่ (Sensory Receptors) 
จากการยดืยาวิของรยางค ์เพื�อใช้ีในการรบััสิ่ญัญาณ
สิ่่�งเร้าต่างๆ แล็ะตอบัสิ่นองต่อแสิ่ง กล็่�น รสิ่ชีาต ่
เสิ่ยีง การสิ่มัีผัิสิ่ การสิ่ั�นสิ่ะเที่อืน อุณห็ภ่มี ่ควิามีชืี�น 
สิ่ารเคมีี รวิมีทัี่�งควิามีเข้มีข้นของออกซิเจนแล็ะ
คาร์บัอนไดออกไซด์ในถำ�า

• การยืดยาวิของรยางค์ร่างกาย เชี่น ห็นวิด ขา  
ล็ำาตัวิ ป็ล็ายห็าง

• การล็ดร่ป็จนถึงบัอดสิ่น่ที่ของตา 
• การสิ่ญ่เสิ่ียเมี็ดสีิ่ในร่างกาย ที่ำาให้็ตัวิมีีสีิ่ขาวิ 
• การเป็ลี็�ยนแป็ล็งของเที่า้เพื�อใช้ีเด่นในระบับัน่เวิศถำ�า 

ที่ี�ชีื�นแฉะ แล็ะมีีนำ�าขัง 
• ชีั�นผิว่ิห็นงัที่ี�บัางแล็ะผิว่ิห็นงัมีไีขมีนัเคลื็อบัป็อ้งกนันำ�า 

ในกล็ุ่มีสัิ่ตวิ์ขาข้อ
• การล็ดรป่็ห็รือสิ่ญ่เสิ่ยีเกล็็ดแล็ะรยางค์ว่ิายนำ�าของป็ล็า 

ปี็กล็ดร่ป็ในกล็ุ่มีด้วิง ที่่อล็มีล็ดล็งในกล็ุ่มีแมีง 
• การพัฒนาของอวัิยวิะพเ่ศษ (Special Appendages) 

(เชี่น มีีโห็นกทีี่�ห็ัวิเพื�อป็้องกันการกระแที่กห็่น ห็รือ
การป็รับัเป็ลี็�ยนครีบัเพื�อใชี้ในการยึดเกาะห็รือ
เคล็ื�อนที่ี�ของป็ล็าถำ�า)

การีปรีับตัว์ทางด้านพืฤติกรีรีมิ  (Behavioral 
Adaptation)

• สิ่่ญเสีิ่ยห็รือล็ดล็งของจังห็วิะเซอร์คาเดียน 
(Circadian Rhythms)

• มีีพฤต่กรรมีควิามีก้าวิร้าวิล็ดล็ง

• แสิ่ดงพฤต่กรรมีครอบัครองพื�นที่ี�ห็รืออาณาเขตที่ี�
แคบัห็รือไมี่มีีอาณาเขตเล็ย

• ห็นีแสิ่ง
• เชีื�องชีา้ แล็ะตอบัสิ่นองตอ่สิ่่�งเรา้ห็รอืการรบักวินนอ้ย 

ไมี่ค่อยตกใจ
• พฤต่กรรมีการก่นแล็ะห็าอาห็ารแบับัเดี�ยวิมีากกวิา่

แบับักลุ่็มี แล็ะการตอบัสิ่นองต่อเห็ยื�อทีี่�รวิดเร็วิ 
แมี่นยำา แล็ะเมืี�อเจออาห็าร สิ่ามีารถก่นอาห็าร
ป็ริมีาณมีากในมีื�อเดียวิ

• การผิสิ่มีพันธ์ุ์ทีี่�ห็่าง รวิมีที่ั�งพฤตก่รรมีเกี�ยวิพาราสิ่ี
ทีี่�ล็ดล็งห็รือไม่ีมีี 

การีปรีับตัว์ทางด้านสรีีรีว์ิทย์า  (Physiological 
Adaptation)

• มีีกระบัวินการเผิาผิล็าญพลั็งงาน (Metabolism) ทีี่�ช้ีา
• มีีการพัฒนาเข้าส่่ิ่ตัวิเต็มีวัิยที่ี�ชี้า ที่ำาให้็มีีวิงจรชีีวิิต

แล็ะอายุที่ี�ยาวิ
• มีีจำานวินล่็กห็รือไข่ที่ี�น้อย แต่ไข่ (Egg Volume)  

มีีขนาดให็ญ่
• มีีควิามีสิ่ามีารถในการสิ่ะสิ่มีอาห็าร เช่ีน ไขมีนั เพื�อ

เป็็นแห็ล็่งพล็ังงานสิ่ำารองได้ดีมีาก
• มีคีวิามีสิ่ามีารถในการที่นต่อควิามีอดอยาก ห็ว่ิโห็ย
• มีคีวิามีสิ่ามีารถในการอย่่รอดในชีว่ิงอุณห็ภ่มีที่ี่�แคบั 

(Stenothermic)
• มีคีวิามีสิ่ามีารถในการอาศยัในพื�นที่ี�ที่ี�มีีออกซเิจนตำ�า 

 ทำาไมสััตว์ถึ้ำงเลืุ่อกถ้ำำ�าเป็นแหลุ่�งอาศัย  
(Cave as Habitat)

การครอบัครองระบับัน่เวิศถำ�าของสิ่ัตว์ิ ซ่�งเป็็นระบับั
น่เวิศที่ี�มีีที่รัพยากรต่างๆ ทีี่�ขาดแคล็นแล็ะปั็จจัยที่าง
กายภาพที่ี�ค่อนข้างจำากัด ยงัคงเป็็นคำาถามีที่ี�ยงัถกเถยีงกนั  
ซ่�งสิ่มีมีุต่ฐ์านเริ�มีแรกค่ดวิ่าน่าจะเก่ดจากการพล็ัดห็ล็ง 
อุบััต่เห็ตุ ห็รือแมี้แต่ป็รากฏิการณ์ทีี่�ไม่ีคาดค่ดใดๆ 
(Unusual Circumstance) ที่ี�ที่ำาให็ส้ิ่่�งมีชีีวีิติตอ้งเขา้ไป็ในถำ�า  
แต่จากการศึกษาแล็ะพ่จารณาสิ่ัตวิ์ที่ี�อาศัยอย่่ในถำ�าอย่าง
รอบัคอบัแล้็วิพบัว่ิา สิ่มีมีุต่ฐ์านดังกล่็าวิมีีควิามีขัดแย้งกับั
ควิามีเป็็นจริงมีาก เนื�องจากพบัสิ่ัตวิ์ห็ล็ายชีน่ดที่ี�สิ่ามีารถ
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ป็รบััตัวิให้็เข้ากับัระบับัน่เวิศถำ�าไดเ้ป็็นอย่างดี (Troglobites) 
ดังนั�นจง่มีสีิ่มีมุีต่ฐ์านเกี�ยวิกบััวิิวัิฒนาการแล็ะการครอบัครอง
ระบับัน่เวิศถำ�าของสัิ่ตวิถ์ำ�า จำานวิน 2 สิ่มีมุีต่ฐ์าน ทีี่�ได้รบััการ
ยอมีรับัอย่างกวิ้างขวิาง คือ

1)  สมิมุิติฐาน Climate-relict กล่็าวิถึงการเป็ลี็�ยนแป็ล็ง 
ของสิ่ภาพภ่มี่อากาศในอดีต โดยเฉพาะยุคนำ�าแข็ง (Ice 
Age) ซ่�งเป็็นยุคของการสิ่ลั็บักันของสิ่ภาพภ่มี่อากาศแบับั
ห็นาวิๆ ร้อนๆ โดยมีชีีว่ิงที่ี�แผ่ินนำ�าแขง็ป็กคล็มุีโล็กสิ่ว่ินให็ญ่ 
ที่ี�เรียกวิ่า Glacial Period ซ่�งมีีควิามีห็นาวิเย็นสิ่ล็ับักับั 
ชี่วิงที่ี�โล็กอุ่นที่ี�เรียกว่ิา Interglacial Period โดยวัิฏิจักร
ของยุคนำ�าแข็งนี�มีีค่าเฉล็ี�ยที่ี�ป็ระมีาณ 100,000 ป็ี โดย
ชีว่ิง Glacial Period ที่ำาให้็สิ่ตัว์ิห็ล็ายชีน่ดตายแล็ะสิ่ญ่พนัธุ์์
จำานวินมีาก สิ่ภาพภ่มี่อากาศจง่เป็็นตัวิผิล็ักดันแกมีบัังคับั
ให็้สิ่ัตวิ์ต่างๆ ต้องอพยพห็าแห็ล่็งอาศัยให็มี่ รวิมีถึงถำ�าซ่�ง
เสิ่มีือนเป็็นแห็ล่็งห็ล็บัภัย (Refuge) แล็ะชี่วิยป็้องกันควิามี
รุนแรงของสิ่ภาพภ่มีอ่ากาศภายนอก จนสิ่ัตวิ์มีีการป็รับัตัวิ
แล็ะมีีวิิวิัฒนาการตัวิเองให้็ครอบัครองถำ�าสิ่ำาเร็จ โดยกลุ่็มี 
ทีี่�ป็ระสิ่บัควิามีสิ่ำาเร็จจะเป็็นกลุ่็มีที่ี�มีีการป็รับัตัวิห็รืออาศัย 
ในระบับัน่เวิศที่ี�คล้็ายคล็ึงกับัถำ�า (Pre-adaptations) เช่ีน  
กลุ่็มีสิ่ัตวิ์ที่ี�อาศัยตามีห็น้าด่น ห็รือสิ่ัตวิ์ที่ี�ชีอบัที่ี�มืีดแล็ะชีื�น  
สิ่ตัวิที์ี่�อย่ใ่นร ่ซ่�งจะค่อยๆ ป็รับัตัวิจนครอบัครองระบับัน่เวิศ 
ถำ�าได้ ยคุนำ�าแขง็ (Glacial Period) ที่ำาให็ป้็ระชีากรของสัิ่ตว์ิ 
ที่ี�อาศัยอย่น่อกถำ�าตายแล็ะ/ห็รือสิ่ญ่พนัธุ์์ไป็จำานวินมีาก ขณะที่ี� 
ป็ระชีากรทีี่�เข้ามีาอาศัยอย่่ในถำ�ายังคงอย่่รอดแล็ะป็ล็อดภัย 
จากสิ่ภาพรนุแรงของภ่มีอ่ากาศข้างนอก สิ่มีมีตุ่ฐ์าน Climate-
relict ใช้ีอธิ์บัายวิวิิฒันาการแล็ะการแพรก่ระจายของสิ่่�งมีชีีวีิติ 
ในเขตอบัอุ่น (Temperate) เป็็นห็ล็ัก 

2)  สมิมุิติฐาน  Adaptive  Shift เป็็นการอธิ์บัาย 
วิิวัิฒนาการแล็ะการแพร่กระจายของสิ่ัตว์ิถำ�าในเขตร้อน 
(Tropics) เนื�องจากเป็็นพื�นทีี่�ที่ี�ได้รับัผิล็กระที่บัห็รืออท่ี่ธิ์พล็
จากยุคนำ�าแข็งน้อยกวิ่าเขตอบัอุ่น แล็ะยังเป็็นเขตทีี่�มีีควิามี
ห็ล็ากห็ล็ายของพื�นที่ี� (Habitat Heterogeneity) แล็ะป็รมิีาณ
ของอาห็าร (Resource) อย่างมีาก แต่ยังมีีสิ่ัตวิ์ที่ี�เล็ือกจะ
เข้าไป็อาศัยในระบับัน่เวิศถำ�าซ่�งมีีข้อจำากัดที่างด้านอาห็าร
แล็ะป็ัจจัยที่างกายภาพมีากกวิ่าระบับัน่เวิศนอกถำ�า แล็ะยัง
ป็รับัตัวิได้ดีด้วิย โดย Adaptive Shift เป็็นป็รากฏิการณ์ที่ี�
สิ่่�งมีีชีีวิิตพยายามีป็รับัเป็ลี็�ยนตัวิเองเพื�อครอบัครองพื�นทีี่� 

ห็รือครอบัครองที่รัพยากรให็มี่ (New Niche) เพื�อล็ดการ
แข่งขันที่างดา้นที่รพัยากรทัี่�งกับัป็ระชีากรชีน่ดเดียวิกันแล็ะ 
ต่างชีน่ดกัน โดยเริ�มีต้นจะมีีการเป็ลี็�ยนแป็ล็งที่างพฤต่กรรมีก่อน 
เพื�อครอบัครองที่รัพยากรทีี่�อย่่ในถำ�า ห็ากสิ่ำาเร็จ การ
เป็ลี็�ยนแป็ล็งที่างสิ่ัณฐ์านวิิที่ยาแล็ะสิ่รีรวิิที่ยาจะตามีมีา  
ตามีกล็ไกของวิวิิฒันาการ โดยกลุ่็มีทีี่�เขา้ไป็ในระบับัน่เวิศถำ�า  
เป็็นกลุ่็มีที่ี�อพยพมีาจากกลุ่็มีที่ี�อาศัยอย่ภ่ายนอก โดยป็ระชีากร
ทีี่�อาศัยอย่่ในถำ�าเลื็อกที่ี�จะสิ่ืบัพันธ์ุ์กันเองมีากกวิ่าที่ี�จะไป็
สืิ่บัพันธ์ุ์กับักลุ่็มีที่ี�อย่่ภายนอกถำ�า จนที่ำาให้็การเคลื็�อนย้าย
ของยีน (Gene Flow) ระห็วิ่างป็ระชีากรล็ดล็ง จนในที่ี�สิุ่ด
ป็ระชีากรของทัี่�งกลุ่็มีในแล็ะนอกถำ�าแยกออกจากกัน แล็ะ
ต่างก็สิ่ะสิ่มีควิามีแตกต่างของที่างด้านสิ่ัณฐ์านวิิที่ยาแล็ะ
พันธุ์กรรมี ที่ำาให็้เก่ดการเป็ลี็�ยนแป็ล็งแล็ะป็รับัตัวิในด้าน
ต่างๆ (Evolution) จนเก่ดป็ระชีากรกลุ่็มีให็มี่ทีี่�สิ่ามีารถ
ครอบัครองระบับัน่เวิศถำ�าได้สิ่ำาเร็จ

 ระบบนิเวศถ้ำำ�า

 ◆ แหลุ่�งอาหารแลุ่ะพลัุ่งงานในถ้ำำ�า

ถำ�าถือเป็็นระบับัน่เวิศที่ี�มีีอาห็ารค่อนข้างจำากัดเมืี�อ
เป็รียบัเที่ียบักับัภายนอกถำ�าเนื�องจากขาดแสิ่ง ที่ำาให้็พืชี
ซ่�งเป็็นผ้่ิผิล่็ตขั�นพื�นฐ์านไมี่สิ่ามีารถเจริญเต่บัโตได้ ควิามี
ต่างกันของพื�นที่ี� (Zone) ต่างระบับัน่เวิศ (นำ�า กับั บันบัก) 
แล็ะต่างแห็ล็่งอาศัยย่อย (Microhabitat) ภายในถำ�า  
ยังสิ่ง่ผิล็ต่อป็รมิีาณอาห็ารที่ี�ไม่ีเที่า่กันด้วิย โดยอาห็ารในถำ�า 
ส่ิ่วินให็ญ่ไดม้ีาจากระบับัน่เวิศภายนอกถำ�า แล็ะถ่กนำาเขา้มีา
ในถำ�าโดยพาห็ะทัี่�งที่างดา้นกายภาพห็รอืชีวีิภาพ เช่ีน ล็มี นำ�า 
ห็รือสัิ่ตวิ์ ดังนั�นแห็ล็่งอาห็ารในถำ�าป็ระกอบัด้วิย

1.  มิูลิสัตว์์ (Guano) ถือเป็็นแห็ล็่งพล็ังงานที่ี�สิ่ำาคัญ 
ที่ี�สุิ่ดในถำ�า โดยเฉพาะม่ีล็ของค้างคาวิแล็ะนก ซ่�งสิ่ัตวิ์ 
ทัี่�งสิ่องกลุ่็มีจำาเป็็นต้องออกไป็ห็าอาห็ารข้างนอกถำ�า แล็ะ 
กล็บััเข้ามีาในถำ�า ซ่�งมีล่็ รวิมีทัี่�งของเสีิ่ยตา่งๆ ทีี่�ขบััถา่ยออกมีา 
จ่งเป็็นแห็ล่็งอาห็ารที่ี�สิ่ำาคัญให้็กับัสิ่ัตวิ์ถำ�าต่างๆ ได้เข้ามีา
ใช้ีป็ระโยชีน์ เป็็นที่ั�งแห็ล็่งอาห็าร แห็ล็่งอาศัย สิ่ืบัพันธ์ุแ์ล็ะ
การดำารงชีีวิิต
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2.  ซึ่ากสัตว์์  (Dead  Animals) การตายที่ี�เก่ดข่�น 
ในถำ�า ไมีว่่ิามีาจากอายขุยั โรคภยัห็รอือบัุัต่เห็ต ุที่ั�งสิ่ตัวิไ์มีมี่ี 
แล็ะมีีกระด่กสัิ่นห็ลั็ง จะเป็็นสัิ่ตว์ิถำ�าห็รือสิ่ัตวิ์นอกถำ�า 
ซากสิ่มีบ่ัรณ์ห็รือชีิ�นส่ิ่วินของซาก จะเป็็นแห็ล็่งอาห็ารที่ี�
สิ่ำาคัญให้็กับัผ้่ิย่อยสิ่ล็ายแล็ะสิ่ัตว์ิถำ�ากลุ่็มีก่นซากต่างๆ 
เช่ีน แมีล็งห็างดีด ไอโซพอด ไร ด้วิง 

3.  จุุลินิทรียี์ ์(Microorganism) แลิะเหด็รีา (Fungi) 
เป็็นแห็ล่็งสิ่รา้งพล็งังานทีี่�สิ่ำาคัญภายในถำ�า โดยเฉพาะจุล่็นที่รยี์
กลุ่็มีที่ี�สิ่ร้างอาห็ารเองได้ (Chemoautotrophs) โดยการ
ออกซิเดชีันของสิ่ารป็ระกอบัอน่นที่รีย์ทีี่�พบัได้ตามีห็่นห็รือ
ตะกอนในถำ�า เชี่น เห็ล็็ก แมีงกานีสิ่ ก๊าซไฮโดรเจนซัล็ไฟิด์  
แอมีโมีเนีย แล็ะไนไที่รต์ ให้็กล็ายแห็ล็่งอาห็ารสิ่ำาคัญ 
ให็้กับัสัิ่ตวิ์ถำ�าขนาดเล็็ก ขณะเดียวิกันแบัคที่ีเรียแล็ะเห็็ดรา 
ยังมีีควิามีสิ่ำาคัญในการชี่วิยย่อยสิ่ล็ายอ่นที่รียวิัตถุต่างๆ 
ในถำ�า แล็ะที่ำาให้็สิ่ัตว์ิกลุ่็มีทีี่�ก่นแบัคทีี่เรียแล็ะเห็็ดราเข้ามีา
ใชี้ป็ระโยชีน์อีกต่อห็นึ�ง

4.  รีากพืชืื้ (Tree Roots) รากพืชีมีท่ีี่อล็ำาเลี็ยงขนาดให็ญ่ 
สิ่ามีารถชีอนไชีห็รือแที่รกผ่ิานรอยแตกของห่็นเข้าไป็ใน 
ระบับัน่เวิศถำ�า เพื�อห็านำ�า อาห็ารแล็ะเพื�อพยงุล็ำาต้น รากพืชี
จง่เป็็นทัี่�งที่ี�อย่อ่าศัยแล็ะเป็็นแห็ล็ง่อาห็ารสิ่ำาคญั โดยเฉพาะ
กล็ุ่มีสัิ่ตวิ์ที่ี�ด่ดนำ�าเล็ี�ยงจากรากพืชี เชี่น กล็ุ่มีเพล็ี�ยกระโดด
ถำ�า (วิงศ์ Cixiidae) 

5.  เศูษซึ่ากอนิทรียี์ ์(Detritus) เชีน่ ด่น ซากพืชีห็รอื
สิ่ัตวิ์ ล็ะอองเรณ่ เมีล็็ดพืชี สิ่ป็อร์ สิ่ามีารถเข้ามีาในถำ�าได้ 
โดยถ่กพดัพาเขา้มีาจากกระแสิ่ล็มีห็รอืนำ�า โดยเฉพาะในช่ีวิง
นำ�าห็ล็าก ห็รือตกล็งมีาจากป็ล่็อง ชี่องเป็ิดห็รือห็น้าต่างถำ�า 
รวิมีทัี่�งการซม่ีผ่ิานรอยแตกรอยแยกของห่็นป่็นเขา้มีาในถำ�า 
(Dissolved Organic Matter)

อย่างไรก็ตามี ป็ริมีาณอาห็ารทีี่�พบัในแต่ล็ะถำ�าย่อมีมีี
ควิามีแตกต่างกันข่�นอย่่กับัล็ักษณะของถำ�า เชี่น ขนาดแล็ะ
จำานวินชีอ่งเปิ็ดของถำ�า (ถำ�าทีี่�มีปี็ากถำ�าห็รือมีช่ีีองเปิ็ดขนาดให็ญ่ 
มีหี็น้าต่างถำ�ามีากยอ่มีมีปี็ริมีาณอาห็ารมีากกว่ิาถำ�าที่ี�มีช่ีีองเปิ็ด
นอ้ย) ทีี่�ตั�งของถำ�า (ถำ�าในเขตรอ้นย่อมีมีคีวิามีห็ล็ากห็ล็ายแล็ะ 
ป็ริมีาณของแห็ล็ง่อาห็ารมีากกวิา่เขตอบัอุ่น) ล็กัษณะของถำ�า  
(ถำ�านำ�าห็รอืถำ�าห็ล็มุียบุัจะมีปี็รมิีาณอาห็ารที่ี�มีากกวิา่จากการ

พล็ัดตกล็งมีาห็รือการพัดพาของนำ�า) ระบับัน่เวิศ (แห็ล็่งนำ�า
ในถำ�าจะมีีป็ริมีาณอาห็ารมีากกวิ่าระบับัน่เวิศบันบัก) แล็ะ
ควิามีห็นาแน่นของสิ่ัตวิ์ทีี่�เป็็นตัวิสิ่ร้างอาห็าร เชี่น ค้างคาวิ 
นก ห็รอืจิ�งโกรง่ จะที่ำาให็ป้็รมิีาณอาห็ารในแต่ล็ะบัรเิวิณของ
ถำ�าไมี่เที่่ากัน ดังนั�นเมีื�อพ่จารณาป็ริมีาณของแห็ล็่งอาห็าร
แล็ะพล็ังงานในถำ�า ที่ำาให็้สิ่ามีารถแบั่งถำ�าห็รือพื�นที่ี�ในถำ�าได้
เป็็น 5 บัริเวิณ ดังนี� (Gnaspini and Trajano, 2000)

1. Oligotrophic Cave/Habitat คอื ถำ�าห็รอืบัรเิวิณ
ในถำ�าที่ี�มีปี็ริมีาณอาห็ารอย่่อย่างจำากัด (มีนี้อยมีาก)

2.  Eutrophic Cave/Habitat คือ ถำ�าห็รอืบัรเิวิณในถำ�า 
ที่ี�มีีป็ริมีาณอาห็ารสิ่่ง เชี่น บัริเวิณมี่ล็ค้างคาวิ ห็รือมีีซาก 
อ่นที่รยีวัิตถทีุี่�ถ่กพัดเข้ามีาจากนำ�า ล็มี ห็รอืตกล็งมีาในถำ�า

3.  Distrophic  Cave/Habitat คือ ถำ�าห็รือบัริเวิณ 
ในถำ�าทีี่�แห็ล็ง่อาห็ารไดม้ีาจากนำ�าที่ว่ิมี โดยพัดพาอน่ที่รียวิตัถุ
ภายนอกเข้ามีาในถำ�า

4. Mesotrophic Cave/Habitat คอื ถำ�าห็รอืบัริเวิณ 
ที่ี�มีีควิามีกำ�ากึ�งระห็วิา่งถำ�าห็รือบัรเิวิณในถำ�าที่ี�กล่็าวิมีาดา้นบัน  
โดยมีีป็ริมีาณอาห็ารในระดับักล็าง 

5.  Poecilotrophic Cave/Habitat คือ ถำ�าที่ี�มีขีนาด
ยาวิ ที่ำาให็้มีีป็ริมีาณอาห็ารชี่วิงกวิ้าง ครอบัคล็ุมีบัริเวิณที่ี�มีี
ป็ริมีาณอาห็ารมีาก (Eutrophic) ไป็จนถึงบัริเวิณที่ี�มีีแห็ล่็ง
อาห็ารน้อย (Oligotrophic)

โดยส่ิ่วินให็ญ่ถำ�าในเขตร้อนจะมีลัี็กษณะแบับั Eutrophic 
แล็ะ Poecilotrophic Cave/Habitats ขณะทีี่�ถำ�าในเขต
อบัอุ่น จะมีีล็ักษณะเป็็น Oligotrophic ห็รือ Mesotrophic 
Cave/Habitats 

 มูลุ่สััตว์ (Guano)

มี่ล็สัิ่ตวิ์ห็รือกัวิโน (Guano) ห็มีายถึง การสิ่ะสิ่มีของ
มี่ล็ทีี่�ได้จากสิ่ัตวิ์ที่ี�บั่นได้ เช่ีน นก ค้างคาวิ รวิมีที่ั�งแมีล็ง ซ่�ง
โดยป็กตแ่ล็้วิมี่ล็สิ่ัตวิ์จะมีีควิามีห็มีายรวิมีถึงของเสีิ่ยต่างๆ  
ทีี่�ขบััถา่ยออกมีา เชีน่ เห็งื�อ ป็สัิ่สิ่าวิะ แล็ะซากของสิ่ตัวิท์ี่ี�สิ่รา้ง
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มีล่็เข้าไป็ดว้ิย ม่ีล็สิ่ตัวิท์ี่ี�เดน่ในถำ�า คือ ม่ีล็คา้งคาวิแล็ะมีล่็นก  
(รวิมีทัี่�งมีล่็ของจิ�งโกรง่) โดยเฉพาะมีล่็ค้างคาวิ ถอืเป็็นแห็ล่็ง
พลั็งงานพื�นฐ์านที่ี�สิ่ำาคญัแล็ะพบัเจอได้เกอืบัที่กุถำ�าในภ่มีภ่าค
เขตร้อน (ขณะที่ี�เขตอบัอุ่นห็ล็ายถำ�ามีีค้างคาวิน้อย แต่จะมี ี
จิ�งโกร่งถำ�าเป็็นกลุ่็มีเด่นแที่น) โดยป็กต่แล้็วิมี่ล็สัิ่ตวิ์จะล็ด 
ป็รมิีาณล็งเมีื�อถำ�าย่�งล็กึเขา้ไป็เรื�อยๆ ถำ�าทีี่�มีมีีล่็ในป็รมิีาณมีาก 
จะเป็็นแห็ล็ง่อาห็ารทีี่�สิ่ำาคญัให็ก้บัักลุ่็มีสิ่ตัวิไ์มีม่ีกีระด่กสิ่นัห็ล็งั 
ต่างๆ ในถำ�า ขณะที่ี�ถำ�าห็รือบัริเวิณทีี่�มีีป็ริมีาณมี่ล็น้อยแล็ะ 
อย่่แบับักระจดักระจาย (Scattered Faeces) จะเป็็นอาห็าร 
สิ่ำาคญัให้็กับักลุ่็มีสัิ่ตว์ิถำ�าแท้ี่ (Troglobites) ดงันั�นม่ีล็สัิ่ตว์ิจง่ 
เป็็นที่รัพยากรที่ี�สิ่ำาคัญของถำ�า แล็ะสิ่ัตว์ิถำ�าห็ล็ายชีน่ดต้อง 
พึ�งพ่งแล็ะมีคีวิามีสัิ่มีพันธ์กั์บัมีล่็สิ่ตัว์ิเพื�อควิามีอย่ร่อด ดังนั�น 
จ่งได้มีีการแบั่งป็ระเภที่ของสิ่ัตวิ์ทีี่�เข้ามีาใชี้ป็ระโยชีน์จาก 
มีล่็สัิ่ตวิอ์อกเป็็น 3 กลุ่็มี โดยเรยีกสัิ่ตวิท์ี่ี�เขา้มีาใช้ีป็ระโยชีน์ 
จากมีล่็ว่ิา สิ่ตัว์ิกลุ่็มีกัวิโน (Guanofauna ห็รอื Guanobionts) 
(Decu, 1986, Gnaspini and Trajano, 2000) ได้แก่

1.  กวั์โนเซึ่น (Guanoxenes) คือ สิ่ตัว์ิที่ี�อาจใชีม้ีล่็เพื�อ
เป็็นอาห็ารแล็ะ/ห็รอืการสิ่บืัพนัธ์ุ์ แต่ต้องการแห็ล็ง่พื�นทีี่�อื�นๆ  
ในถำ�าเพื�อให้็วิงจรชีีวิิตสิ่มีบั่รณ์ 

2.  กัว์โนฟิิลิ  (Guanophiles) คือ สิ่ัตวิ์ที่ี�ใชี้มี่ล็เพื�อ 
เป็็นอาห็ารแล็ะการสืิ่บัพนัธ์ุ์ แต่ยงัสิ่ามีารถใชีพื้�นที่ี�อื�นๆ ในถำ�า 
เพื�อให็้วิงจรชีีวิิตสิ่มีบัร่ณ์ได้ 

3.  กวั์โนไบต์ (Guanobites) คือ สิ่ตัวิที์ี่�มีคีวิามีจำาเพาะ
เจาะจงกับัมี่ล็ ที่ั�งเป็็นแห็ล็่งอาศัย อาห็าร แล็ะการสิ่ืบัพันธ์ุ ์
มีีวิงจรชีีวิิตผิ่กพันกับัมี่ล็ไมี่สิ่ามีารถขาดมี่ล็ได้ 

อย่างไรก็ตามี สิ่ัตวิ์กล็ุ่มีกัวิโนไบัต์ (Guanobites) ไม่ี
จำาเป็็นต้องเป็็นสัิ่ตวิก์ลุ่็มีโที่รโกล็ไบัที่ ์(Troglobites) เสิ่มีอไป็  
ดังนั�นควิามีแตกต่างห็ลั็กระห็วิ่างสัิ่ตวิ์กล็ุ่มีกัวิโนไบัต์  
(Guanobites) กับัสัิ่ตวิ์กล็ุ่มีโที่รโกล็ไบัที่์ (Troglobites) คือ  
สิ่ัตวิ์กลุ่็มีกัวิโนไบัต์ (Guanobites) สิ่่วินให็ญ่จะมีีล็ักษณะ 
ที่างสัิ่ณฐ์านวิทิี่ยา ขนาดแล็ะรป่็รา่งคล้็ายกบัักลุ่็มีที่ี�อาศยัอย่่ 
ภายนอกถำ�า แล็ะไม่ีแสิ่ดงล็กัษณะการป็รบััตวัิเป็็นสิ่ตัวิถ์ำ�าแที่้ 
เห็มืีอนกลุ่็มีโที่รโกล็ไบัที่์ (Troglobites) (Deharveng  
et al., 2011) 

 ปฏิิสััมพันธ์ของสััตว์ถ้ำำ�าแลุ่ะ 
มูลุ่สััตว์ (Guano and Species 
Interaction)

มี่ล็สัิ่ตว์ิห็รือกัวิโน (Guano) ที่ั�งมี่ล็ให็ม่ีแล็ะมี่ล็เก่า 
เป็็นแห็ล็่งที่รัพยากรที่ี�สิ่ำาคัญที่ี�ดึงด่ดให็้ผ้่ิย่อยสิ่ล็ายต่างๆ  
เช่ีน แบัคทีี่เรยี เชีื�อรา รวิมีทัี่�งสิ่ตัวิท์ี่ี�ที่ำาห็น้าที่ี�เป็็นผิ่ย้อ่ยสิ่ล็าย
ให้็เข้ามีาใชี้ป็ระโยชีน์ เชี่น ห็อย แมีล็งห็างดีด ไร ก่�งกือ  
ผีิเสิ่ื�อกล็างคืนถำ�า ด้วิง ไอโซพอด ฯล็ฯ โดย Deharveng  
แล็ะ Bedos (2000) ได้แบั่งสิ่ัตวิ์ที่ี�เข้ามีาใชี้ป็ระโยชีน์จาก
มี่ล็สัิ่ตวิ์ออกเป็็น 2 กล็ุ่มี คือ 1) กล็ุ่มีสิ่ัตวิ์ขาข้อขนาดให็ญ่ 
(Giant Arthropod Community, GAC) เช่ีน จิ�งโกร่งถำ�า  
แมีล็งสิ่าบั ซ่�งจะอย่่รวิมีกลุ่็มีกันเป็็นจำานวินมีาก แล็ะ  
2) กลุ่็มีสิ่ัตวิ์ไมี่มีีกระด่กสิ่ันห็ล็ังขนาดกล็างแล็ะขนาดเล็็ก
ต่างๆ (Meso-and Micro Invertebrate Community, 
MIC) โดยมีีไร แมีล็งห็างดีด ด้วิง แล็ะผิีเสิ่ื�อกล็างคืนเป็็น
สัิ่ตวิ์กลุ่็มีเด่นในมี่ล็สัิ่ตวิ์ ซ่�งจากการศึกษาควิามีชีุกชีุมีของ
สิ่ตัวิก์ลุ่็มีเด่นในมีล่็สิ่ตัวิต์อ่พื�นทีี่� 1 ตารางเมีตร พบัว่ิาไรถำ�า 
(Uropodina) มีีจำานวินควิามีห็นาแนน่ของป็ระชีากรเยอะสิ่ดุ 
จำานวิน 500,000 ตวัิ ตามีด้วิยแมีล็งห็างดดี (Coecobrya 
aokii) จำานวิน 100,000 ตัวิ ด้วิงถำ�า (Tenebrionidae) 
แล็ะผิีเสิ่ื�อกล็างคืน (Teneidae) จำานวิน 20,000 ตัวิ ตามี
ล็ำาดับั (Deharveng et al., 2011) 

ดังนั�นการเข้ามีาใชีป้็ระโยชีน์จากมีล่็ของสิ่ตัวิไ์มีม่ีกีระด่ก
สัิ่นห็ล็ังขนาดเล็็ก จ่งเป็ิดโอกาสิ่ให็้กล็ุ่มีนักล็่า (Predators) 
ต่างๆ เช่ีน กล็ุ่มีแมีง (แมีงมีุมี ไร แมีงโห็ย่ง แมีงมุีมีแสิ่้ 
แมีงแสิ่ห้็างสิ่ั�น แมีงแส้ิ่ แมีงป็อ่ง แมีงป็อ่งเทีี่ยมี ไร) ตะขาบั 
มีด ด้วิง มีวิน ฯล็ฯ ซ่�งสิ่่วินให็ญ่เป็็นกล็ุ่มีที่ี�อาศัยอย่่นอกถำ�า 
(จนบัางชีน่ดสิ่ามีารถป็รับัตัวิเป็็นสัิ่ตวิ์ถำ�าได้) ให้็เข้ามีาเพื�อ
ล็่าสัิ่ตวิ์กล็ุ่มีนี� ดังนั�นสิ่ัตวิ์ถำ�าขนาดเล็็กจ่งเป็็นเห็ยื�อที่ี�สิ่ำาคัญ
ให้็กบััสิ่ตัวิถ์ำ�าทีี่�เป็็นผ้่ิบัรโิภคล็ำาดับัสิ่ง่ข่�นไป็ แมีล็งขนาดให็ญ่ 
(GAC) เชี่น จิ�งโกร่งถำ�า แมีล็งสิ่าบั ซ่�งเข้ามีาก่นมี่ล็ รวิมีที่ั�ง
แบัคที่ีเรียแล็ะราในถำ�า จ่งเป็็นเห็ยื�อที่ี�สิ่ำาคัญของแมีงมีุมี ป็่ 
ตะขาบั ตุ๊กกาย ขณะเดยีวิกนัมีล่็ของจิ�งโกรง่แล็ะแมีล็งสิ่าบั 
ซ่�งมีขีนาดคอ่นข้างให็ญ่กย็งัเป็็นอาห็ารให้็กบััสิ่ตัวิต์า่งๆ ตอ่ 
อีกที่อดห็นึ�งด้วิย ขณะทีี่�คา้งคาวิ (แล็ะนก) ซ่�งเป็็นผิ่ส้ิ่รา้งมีล่็ 
ก็เป็็นอาห็ารสิ่ำาคัญของกลุ่็มีง่ เช่ีน ง่กาบัห็มีากห็างน่ล็  
ง่ห็ล็ามีแล็ะง่เห็ลื็อมี มี่ล็สิ่ัตวิ์ยังมีีควิามีสิ่ำาคัญไมี่เฉพาะ
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ระบับันเ่วิศบันบัก ขณะทีี่�ระบับัน่เวิศในนำ�า ซ่�งป็กต่จะได้รับั
พล็ังงานจากการพัดพามีา ของนำ�าจากระบับัน่เวิศภายนอก 
ห็รือจากสิ่ารอาห็ารทีี่�ซ่มีผ่ิานรอยแยกรอยแตกของห่็นป่็น
เข้ามีาในถำ�า (Dissolved Organic Matter) มี่ล็สิ่ัตวิ์ยังเป็็น
อาห็ารที่ี�สิ่ำาคัญให้็กับัสิ่ัตวิ์ถำ�าในนำ�าต่างๆ เชี่น กลุ่็มีห็นอน 
ตัวิแบัน ตัวิอ่อนยงุ ริ�น ไส้ิ่เดอืนนำ�าจดื โคพพีอด แมีงกระดานถำ�า  
แมีงกุ้งถำ�า ป่็ กุ้ง แล็ะป็ล็าถำ�า ฯล็ฯ ขณะทีี่�มีล่็ทีี่�ป็รากฏิภายใน

ถำ�าลึ็กซ่�งมีีป็ริมีาณมี่ล็ที่ี�น้อยแล็ะอย่่แบับักระจัดกระจาย 
(Scattered Faeces) จะเป็็นอาห็ารสิ่ำาคัญให็้กับักล็ุ่มีสิ่ัตวิ์
ถำ�าแที่้ (Troglobites) ต่างๆ เชี่น แมีล็งห็างดีดถำ�า ด้วิงถำ�า 
แมีล็งสิ่าบัถำ�า แมีงป็อ่งแสิ่จ้ิ�วิถำ�า ฯล็ฯ โดยห็ว่ิงโซ่แล็ะสิ่ายใย
อาห็ารในถำ�าจากม่ีล็สิ่ตัวิ ์ไดแ้สิ่ดงไวิใ้นภาพป็ระกอบัที่ี� 3

ภาพประกอบที่ ๒  มูลค้างคาวในถ้ำา (๑) มูลค้างคาวบนพ้ืนถ้ำา (๒, ๓) มูลค้างคาวบนพ้ืนถ้ำาที่มีราเจริญเติบโตอยู่  
(๔) มูลค้างคาวสะสมในระบบนิเวศแหล่งน้ำา [วงกลมสีเขียวเล็ก รวมทั้งขีดสีขาวทั้งหมดที่ลอยอยู่นผิวน้ำาคือ  
พล�น�เร่ย (Dugesia sp.) โดยขยายขนาดในวงกลมสีเขียวใหญ่; วงกลมสีแดงเล็ก คือ แมืงกระด�นถ้ำ้ำ� (Stenasellus sp.) 
ทีอ่าศัยในแหล่งน้ำา โดยขยายขนาดในวงกลมสีแดงใหญ่]
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- พล�น�เร่ย 
- ไสำ้เดือนน้ำ�จืำด
- ตััวอ่อนกล่่มืย่ง ริ�น
- โรตัิเฟอร์ 
- โคัพ่พอด แอมืฟพิอด
- แมืงกระด�นถ้ำ้ำ� 
- แมืงก่้งถ้ำ้ำ� 
- ปู็ ก้่ง 
- หอย
- ป็ล�ถ้ำ้ำ�

- ไรมืูลสำัตัว์
- กิ�งกือ
- แมืลงห�งด่ด
- ไอโซัพอด หอย 
- ผ่เสำื�อกล�งคัืน
- กล่่มืแมืลงวัน
- เห�ไมื้, ด้วงมืูลสำัตัว์
- แมืงป่็องแสำ้จำิ๋วถ้ำ้ำ�

- กล่่มืแมืงตั่�ง ๆ 
(แมืงมื่มื แมืงโหย่ง  
แมืงมื่มืแสำ้ แมืงแสำ้ 
แมืงแสำ้ห�งสำั�น 
แมืงป่็อง  
แมืงป่็องเที่่ยมื)

- ไร (ผู้ล่�)
- ตัะขึ้�บ
- มืด
- ด้วง
- มืวนเพชีฌฆ�ตั

- พล�น�เร่ย
- ก่้ง ป็ล�

ระบบนิเวศในนำ�า ระบบนิเวศบนบก

- แมืงมื่มื
- แมืงมื่มืแสำ้
- ตัะขึ้�บ 
- ปู็
- ตั่๊กก�ย

- จำิ�งโกร่งถ้ำ้ำ�
- แมืลงสำ�บ

งู

คั้�งคั�วและนก

- บั�วร�ถ้ำ้ำ�
- แมืงมื่มืสำร้�งใย

แบคัที่่เร่ย 
และเชีื�อร�

เมื่น มูลุ่สััตว์ (รวมของเสีัย แลุ่ะซากสััตว์)

ภาพประกอบที ่๓ แสดงห่วงโซ่และสายใยอาหารจากมูลสัตว์ระหว่างระบบนิเวศบนบก (สีส้มอ่อน) และระบบนิเวศในน้ำา (สีฟา้)

ดงันั�นค้างคาวิจง่จดัเป็็นสิ่่�งมีชีีวีิติห็ลั็ก (Keystone Species) ของถำ�า ห็ากถำ�าซ่�งเคยมีค้ีางคาวิอาศยัเป็็นป็กต่ ถก่รบักวิน
จนที่ำาให็้ค้างคาวิมีีการอพยพห็รือย้ายถ่�นอาศัย ก็จะสิ่่งผิล็ต่อป็ริมีาณของมี่ล็ในถำ�า รวิมีทัี่�งโครงสิ่ร้างแล็ะระบับัห่็วิงโซ่แล็ะ
สิ่ายใยอาห็ารในถำ�า ซ่�งนำาไป็ส่่ิ่การล็ดล็งของป็ระชีากร การสิ่ญ่พันธ์ุข์องสิ่ตัว์ิถำ�ากลุ่็มีกัวิโน (Guanofauna ห็รอื Guanobionts) 
แล็ะนำาไป็ส่่ิ่การล็่มีสิ่ล็ายของระบับัน่เวิศในถำ�าได้
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ค้างคาวในถ้ำาของ�
ประเทศไทย
ดร.พิิพิัฒน์ สร�อยสุข

 รู้จัก “ค้างคาว” สััตว์เลีุ่�ยงลูุ่กด้วยนำ�านมที�หลุ่ากหลุ่ายที�ส่ัด 
ในประเทศไทย

ค้างคาวิ (อันดับั Chiroptera) เป็็นสิ่ัตวิ์เล็ี�ยงล็่กด้วิย 
นำ�านมีกล็ุ่มีเดียวิที่ี�บั่นได้อย่างแที่้จริง เนื�องจากรยางค์ห็น้า  
ห็รือมืีอเป็ลี็�ยนร่ป็ร่างเป็็นปี็ก โดยมีีกระด่กน่�วิมีือยาวิข่�น  
แล็ะมีีพังผืิดเชีื�อมีแต่ล็ะน่�วิล็งไป็ถึงขาห็ลั็งแล็ะห็างด้วิย  
จดุเด่นอีกอยา่งห็นึ�งของค้างคาวิกคื็อควิามีสิ่ามีารถในการใช้ี  
Echolocation ห็รือการกำาห็นดตำาแห็น่งวิัตถุด้วิยเสิ่ียง  
ไมีจ่ำาเป็็นต้องใช้ีสิ่ายตานำาที่างเป็็นห็ล็กั สิ่ามีารถห็ากน่ตอน
กล็างคืนได้อย่างดี ช่ีวิยให้็ค้างคาวิไมี่ต้องแก่งแย่งแข่งขัน
กับันก ที่ี�ส่ิ่วินให็ญ่ห็าก่นในเวิล็ากล็างวิัน 

ค้างคาวิที่ั�วิโล็กมีีรายงานแล็้วิมีากกวิ่า 1,430 ชีน่ด  
ห็รือค่ดเป็็นป็ระมีาณร้อยล็ะ 20 ของสัิ่ตว์ิเลี็�ยงล่็กด้วิย 
นำ�านมีทีี่�พบัทัี่�วิโล็กในป็ัจจุบััน ค้างคาวิจัดอย่่ในอันดับั  
Chiroptera มีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายรองล็งมีาจากสิ่ัตวิ์ฟิันแที่ะ  
(Rodentia) ในเอเชีียตะวัินออกเฉียงใต้นั�นมีีรายงานการ
พบัค้างคาวิแล็้วิอย่างน้อย 387 ชีนด่ แล็ะยังมีีการค้นพบั 
ชีน่ดให็มี่เพ่�มีข่�นเกือบัทีุ่กปี็ แสิ่ดงให้็เห็็นถึงควิามีเป็็น 
“Biodiversity Hotspot” ที่ี�สิ่ำาคัญของค้างคาวิในระดบััโล็ก  
แต่สิ่ำาห็รับัในป็ระเที่ศไที่ยนั�นค้างคาวิจัดเป็็นสัิ่ตวิ์เลี็�ยงล่็ก 
ด้วิยนำ�านมีกลุ่็มีทีี่�มีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายมีากที่ี�สุิ่ด ป็ัจจุบััน 
มีีรายงานถึง 146 ชีน่ด (ห็รือป็ระมีาณร้อยล็ะ 41 ของ 
สิ่ตัว์ิเลี็�ยงล่็กดว้ิยนำ�านมีทัี่�งห็มีดทีี่�พบัในป็ระเที่ศไที่ย) ใน 10 วิงศ์  
แล็ะ 45 สิ่กลุ็ โดยสิ่ว่ินให็ญ ่(ร้อยล็ะ 44) เป็็นค้างคาวิในวิงศ ์ 
Vespertilionidae (วิงศค์า้งคาวิล็ก่ห็น่) ซ่�งสิ่ว่ินให็ญจั่ดเป็น็ 
ค้างคาวิป่็าที่ี�ยังตกสิ่ำารวิจแล็ะยังมีีป็ัญห็าที่างอนุกรมีวิิธ์าน 

อย่่อีกมีาก ในส่ิ่วินของค้างคาวิถำ�านั�นสิ่ว่ินให็ญ่จะเป็็นค้างคาวิ 
ในวิงศ์ Rhinolophidae (วิงศ์ค้างคาวิมีงกุฎ) แล็ะวิงศ์  
Hipposideridae (วิงศ์ค้างคาวิห็น้ายักษ์) แล็ะเมีื�อจำาแนก 
สิ่ดัสิ่ว่ินคา้งคาวิในป็ระเที่ศไที่ยตามีแห็ล็ง่ที่ี�เกาะนอนไดเ้ป็็น 
ค้างคาวิถำ�าร้อยล็ะ 44 เป็็นค้างคาวิป่็าร้อยล็ะ 49 แล็ะ 
เป็็นค้างคาวิทีี่�พบัได้บัอ่ยตามีชุีมีชีนเมืีองแล็ะพื�นทีี่�เกษตรกรรมี 
อีกร้อยล็ะ 7

ในแง่ของการกระจายพันธ์ุ์ ค้างคาวิที่ี�สิ่ามีารถพบัได้
ทัี่�งในภาคใต้แล็ะตอนบันของป็ระเที่ศไที่ยมีีไม่ีถึงคร่�งของ
ทัี่�งห็มีด (ราวิรอ้ยล็ะ 46) แบัง่เป็็นชีน่ดที่ี�พบัเฉพาะตอนบัน
ของป็ระเที่ศ (ห็รือจำาเพาะในเขตสิ่ตัวิภ่มีศ่าสิ่ตรย์อ่ยอ่นโดจนี 
– Indochinese Subregion) ราวิร้อยล็ะ 22 ในขณะที่ี�มีี
ค้างคาวิถึงร้อยล็ะ 32 ที่ี�พบัเฉพาะในภาคใต้เท่ี่านั�น ป็ัจจัย
สิ่ำาคัญที่ี�สิ่นบััสิ่นุนให้็ภาคใตข้องไที่ยมีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายของ
ค้างคาวิสิ่่งนั�น เกี�ยวิข้องกับัควิามีห็ล็ากห็ล็ายของถ่�นที่ี�อย่่
อาศัย ที่ั�งถำ�าแล็ะป็่าห็ล็ากห็ล็ายป็ระเภที่ แล็ะตำาแห็น่งที่ี�ตั�ง
ซ่�งอย่ใ่นเขตรอยตอ่ของเขตสิ่ตัวิภม่ีศ่าสิ่ตร ์กล็า่วิคือภาคใต้
ของไที่ยเป็็นสิ่่วินห็นึ�งของคาบัสิ่มุีที่รมีล็าย่ แล็ะมีีขอบัเขต
เป็็นแนวิเชีื�อมีต่อระห็วิ่างเขตสิ่ัตวิภ่ม่ีศาสิ่ตร์ย่อยซุนดา 
(Sundaic Subregion) ที่ี�อย่่ที่างตอนใต้ของคอคอดกระ
ล็งไป็ กับัเขตสัิ่ตวิภ่มี่ศาสิ่ตร์ย่อยอ่นโดจีนที่างตอนบันของ 
ป็ระเที่ศ ที่ำาให้็มีีโอกาสิ่พบัค้างคาวิที่ี�มีาจากทัี่�งสิ่องเขต 
สัิ่ตวิภ่มีศ่าสิ่ตรม์ีาอย่ใ่นพื�นที่ี� นอกจากนั�นยงัมีเีส้ิ่นแบ่ังแนวิเขต 
การกระจายของสัิ่งคมีพืชีที่ี�เรียกวิ่า Kangar-Pattani Line  
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ในภาคใต้ตอนล่็าง ซ่�งสิ่ังคมีของชีน่ดค้างคาวิมีีแนวิโน้มี 
ทีี่�จะมีขีอบัเขตการกระจายจำากดัอย่บ่ัรเิวิณแนวิเสิ่น้ดังกล่็าวิ  
เช่ีน มีค้ีางคาวิห็ล็ายชีน่ดที่ี�มีขีอบัเขตการกระจายเห็นอืสิ่ดุอย่่
บัริเวิณเสิ่้น Kangar-Pattani Line ขณะเดียวิกันก็มีีห็ล็าย
ชีน่ดมีีการกระจายจำากัดอย่่เพียงระห็วิ่างคอคอดกระล็งมีา
ถึงเสิ่้น Kangar-Pattani Line ด้วิย เชี่น ค้างคาวิห็น้ายักษ์ 
กุมีภกรรณ (Hipposideros pendleburyi) (ภาพทีี่� 1)  
ซ่�งนบััวิา่เป็็นคา้งคาวิ Endemic Species อยา่งเป็น็ที่างการ 
ชีนด่เดียวิของไที่ย

ภาพที่ ๑  คั้�งคั�วหน้�ยักษ์ก่มืภกรรณ์ (Hipposideros 
lylei) ขณะเกาะทีผ่นังถ้ำาแห่งหนึง่ในจังหวัดพัทลุง สังเกตว่า 
ตัวผู้ (ขวาบน) จะมีแผ่นจมูกบริเวณหน้าผากที่บวมขึ้นมา 
และมีการปล่อยกลิ่นเพ่ือดึงดูดและแสดงให้ตัวเมียเห็นว่า 
มันพรอ้มทีจ่ะผสมพันธุ ์ในขณะทีต่วัเมยี (ซา้ยลา่ง) แผน่จมกูนี ้
จะไม่มีการบวมขึน้มา

การศกึษาคา้งคาวิในป็ระเที่ศไที่ยเขม้ีข้นมีากข่�นเรื�อยๆ 
อย่างก้าวิกระโดด ตั�งแต่เมีื�อป็ระมีาณ 15 ป็ีทีี่�แล็้วิจนถึง
ป็ัจจุบััน ที่ั�งด้านอนุกรมีวิธิ์าน วิวิิัฒนาการ นเ่วิศวิิที่ยา ห็รือ

แมี้แต่เชีื�ออุบััต่ให็มี่ แต่ในขณะทีี่�เรากำาลั็งเริ�มีร่้จักค้างคาวิ
มีากข่�น นักวิิที่ยาศาสิ่ตร์ก็เรียนร่้ว่ิา ค้างคาวิกำาลั็งเผิชีิญ
กับัควิามีเสิ่ี�ยงต่อการสิ่่ญพันธ์ุ์อันเนื�องมีาจากการสิ่่ญเสิ่ีย
ถ่�นที่ี�อย่่อาศัย แห็ล่็งห็าก่น แล็ะการคุกคามีจากก่จกรรมี
ของมีนุษย์

 ค้างคาว: ความแปลุ่ก-ต�าง- 
หลุ่ากหลุ่าย แลุ่ะประโยชั้น์ของ
ค้างคาวด้านต�าง ๆ

คา้งคาวิวิวิิฒันาการอย่บ่ันโล็กมีานานกว่ิา 55 ล็า้นป็ี  
แล็ะน่าจะนานกว่ิานั�นด้วิยซำ�า แตปั่็จจบัุันซากฟิอสิ่ซลิ็ทีี่�เกา่แก่ 
ทีี่�สิุ่ดของค้างคาวิที่ี�พบัในสิ่ห็รัฐ์อเมีริกา มีีอายุป็ระมีาณ  
52 - 55.5 ล็้านป็ี แล็ะมีีล็ักษณะใกล็้เคียงกับัค้างคาวิ 
ป็ัจจุบัันมีาก ยกเวิ้นอวิัยวิะทีี่�ห็่ที่ี�เกี�ยวิข้องกับัควิามีสิ่ามีารถ 
ในการใชี ้echolocation เที่า่นั�นที่ี�ไมีพ่บั ดงันั�นนกัวิิที่ยาศาสิ่ตร ์
จง่เชีื�อวิา่ คา้งคาวิมีวีิวิิฒันาการด้านการบ่ันก่อน (Flight First)  
แล็ว้ิคอ่ยมีวีิวิิฒันาการในการใชี ้Echolocation ในระยะเวิล็า
ป็ระมีาณ 3 - 4 ล็้านป็ีห็ล็ังจากนั�น

นอกจากในแงค่วิามีห็ล็ากห็ล็าย (Species Diversity) 
แล็ะรป่็ร่างห็นา้ตา รวิมีไป็ถงึขนาดตวัิทีี่�ที่ำาให็ค้้างคาวิโดดเดน่ 
แล้็วิ พวิกมัีนยังมีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายในแง่ของแห็ล่็งทีี่�อย่่
อาศัย ที่ี�เกาะนอน แล็ะการก่นอาห็าร ควิามีสิ่ามีารถในการ
ป็รับัตัวินี�ที่ำาให็้เราสิ่ามีารถพบัค้างคาวิได้เกือบัทุี่กที่ี�ทัี่�วิโล็ก 
เล็ยที่เีดยีวิ โดยที่วีิป็เดียวิที่ี�ไมีม่ีรีายงานการพบัค้างคาวิก็คอื  
ที่วิีป็แอนตาร์กตก่านั�นเอง

ค้างคาวิมีีขนาดตัวิตั�งแต่ให็ญ่มีากจนถึงเล็็กมีากๆ  
เช่ีน ค้างคาวิที่ี�ขนาดให็ญ่ที่ี�สิุ่ดในโล็กอย่างค้างคาวิแมี่ไก่ 
ป็่าฝน (Pteropus vampyrus) มีีนำ�าห็นักมีากถึง 1.2 
ก่โล็กรมัี กางป็กีแล้็วิกวิา้งกวิา่ 1.5 เมีตร ในขณะทีี่�ค้างคาวิ
ที่ี�เล็็กที่ี�สุิ่ดในโล็กคือ ค้างคาวิคุณก่ตต่ (Craseonycteris 
thonglongyai) ทีี่�นำ�าห็นกัตัวิป็ระมีาณ 2 กรมัีเท่ี่านั�น แล็ะด้วิย
ควิามีที่ี�ค้างคาวิคุณก่ตตไ่มี่มีีกระดก่ห็าง ควิามียาวิที่ั�งห็มีด  
(Total Length) แค่ป็ระมีาณ 30 มี่ล็ล็่เมีตร ที่ำาให็้ถือวิ่า 
มีนัเป็็นสิ่ตัวิเ์ลี็�ยงล่็กดว้ิยนำ�านมีที่ี�เล็ก็ที่ี�สิ่ดุในโล็กดว้ิย เอาชีนะ 
ทัี่�งค้างคาวิยอดกล้็วิยเล็็ก (Kerivoula minuta) ค้างคาวิ 
ไผ่ิหั็วิแบัน (Tylonycteris spp.) แล็ะห็น่ผิีจิ�วิ (Suncus 
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etruscus) ไป็ได้ แมี้นำ�าห็นักตัวิจะสิ่่สีิ่กันมีากห็รือบัางทีี่ก็
ห็นักกวิ่าด้วิยซำ�า

อาห็ารของคา้งคาวิมัีกเป็น็สิ่่�งแรกที่ี�เราใช้ีในการจดักลุ่็มี 
ค้างคาวิ กล็า่วิคือ แมีค้้างคาวิจะมีพีฤต่กรรมีการกน่อาห็าร
ทีี่�ห็ล็ากห็ล็าย แต่สิ่ามีารถแบั่งออกได้เป็็น 2 กล็ุ่มีให็ญ่  
คอืกลุ่็มีค้างคาวิก่นผิล็ไมีแ้ล็ะนำ�าตอ้ย (นำ�าห็วิานดอกไมี)้ ห็รอื 
Frugivores & Nectarivores ซ่�งคา้งคาวิกลุ่็มีนี�จดัอย่่ในวิงศ์  
Pteropodidae ทัี่�งห็มีด เช่ีน คา้งคาวิแมีไ่ก่ (Pteropus spp.)  
ค้างคาวิขอบัห่็ขาวิ (Cynopterus spp.) กับักล็ุ่มีค้างคาวิ 
ก่นแมีล็ง (Insectivores) ซ่�งกล็ุ่มีห็ล็ังนี�นอกจากชีนด่ที่ี�ก่น
แมีล็งแล้็วิ ยังรวิมีไป็ถึงชีน่ดทีี่�ก่นเนื�อ (Carnivores) เชี่น 
คา้งคาวิแวิมีไพรแ์ป็ล็งให็ญ่ (Lyroderma lyra) ห็รอืค้างคาวิ
ก่นเล็อืด (Sangivores) เช่ีน ค้างคาวิแวิมีไพร์ (Desmodus 
rotundus) ที่ี�พบัในอเมีริกากล็างแล็ะอเมีริกาเห็นือเที่่านั�น 
ไมี่พบัในไที่ย

ควิามีห็ล็ากห็ล็ายของอาห็ารของค้างคาวิที่ำาให้็ 
พวิกมีันมีีบัที่บัาที่สิ่่งมีากในธ์รรมีชีาต่ แล็ะให้็บัริการที่าง
น่เวิศทีี่�ส่ิ่งผิล็ให็้คนเราได้รับัป็ระโยชีน์ฟิรีๆ อย่างมีากมีาย  
กล่็าวิคือ ค้างคาวิก่นแมีล็งที่ำาห็นา้ทีี่�ควิบัคุมีป็ระชีากรแมีล็ง
ตามีธ์รรมีชีาต่แล็ะศัตร่พืชีในพื�นทีี่�เกษตรด้วิย ยกตัวิอย่าง
คา้งคาวิป็ากยน่ (Mops plicatus) ที่ี�ชีว่ิยกำาจดัเพลี็�ยกระโดด 
ในนาข้าวิแล็ะป็กป็อ้งผิล็ผิล่็ตข้าวิให็ช้ีาวินารอบัๆ เขาชีอ่งพราน  
อำาเภอโพธ์ารามี จังห็วิัดราชีบัุรี ทีี่�สิ่ามีารถตีมี่ล็ค่าได้ถึง 
ป็ลี็ะป็ระมีาณ 10 ล้็านบัาที่ ผิล็พล็อยไดจ้ากป็ุ�ยมีล่็ค้างคาวิ
ในถำ�าแล็ะการท่ี่องเที่ี�ยวิก็สิ่ร้างรายได้มีห็าศาล็ให็้กับัชีุมีชีน
ที่้องถ่�นด้วิย (ภาพที่ี� 2)

ส่ิ่วินค้างคาวิก่นนำ�าห็วิานดอกไมีอ้ยา่งค้างคาวิเล็็บักดุ 
(Eonycteris spelaea) (ภาพทีี่� 3) ก็ที่ำาห็น้าทีี่�ผิสิ่มีเกสิ่ร 
(Pollinator) ให้็กับัพืชีป่็าแล็ะพืชีเศรษฐ์ก่จไมี่ตำ�ากวิ่า 31 
ชีน่ด ในจำานวินนั�นกมี็ีสิ่ะตอแล็ะที่เุรียนรวิมีอย่ด้่วิย ซ่�งนบััเป็็น
พชืีเศรษฐ์ก่จที่ี�สิ่รา้งรายไดม้ีห็าศาล็กบััเกษตรกร แต่นอ้ยคน
นักจะที่ราบัวิา่พชืีเศรษฐ์ก่จเห็ล็า่นี�ขาดผ้่ิผิสิ่มีเกสิ่รห็ลั็กอย่าง
ค้างคาวิไมี่ได้เล็ย ในขณะค้างคาวิก่นผิล็ไม้ี เชี่น ค้างคาวิ
แมี่ไก่ (Pteropus spp.) ค้างคาวิขอบัห็่ขาวิ (Cynopterus 
spp.) ก็ที่ำาห็น้าที่ี�กระจายเมีล็็ดไมี้ (Seed Disperser) ห็รือ
เป็็นนักป็ล็่กป็่าตามีธ์รรมีชีาตท่ี่ี�สิ่ำาคัญมีากนั�นเอง

ภาพที ่๒ Bat Watching หรือการดูค้ั�งคั�วป็�กย่น (Mops 
plicatus) ทีเ่ขาช่องพราน เป็นกิจกรรมท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
อย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมและสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนท้องถ่ินได้โดยตรงทางหนึง่ นอกเหนือจากการบริการ
ทางนิเวศทีค้่างคาวช่วยกำาจัดแมลงศัตรูพืชให้ฟรี ๆ

ภาพที ่๓ คั้�งคั�วเล็บก่ด (Eonycteris spelaea) สามารถ
บินหากินได้ไกลกว่า ๖๐ กิโลเมตรจากถ้ำา ทำาให้มันเป็นผู้ผสม 
เกสรหลักที่ขาดไม่ได้ของสะตอและทุเรียน พืชเศรษฐกิจท่ี 
ดอกบานเฉพาะตอนกลางคืน

นอกจากการจัดค้างคาวิเป็็นกลุ่็มีกวิ้างๆ ตามีแห็ล่็ง
ที่ี�เกาะนอนว่ิา เป็็นค้างคาวิป่็าห็รือค้างคาวิถำ�าแล้็วิ เมีื�อ 
พ่จารณาในรายล็ะเอยีด พบัวิา่คา้งคาวิสิ่ามีารถเกาะนอนได ้
ใน Microhabitat ห็ล็ากห็ล็ายมีาก เช่ีน ในกล็ุ่มีที่ี�เกาะนอน
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ในป็่านั�น มีีที่ั�งค้างคาวิทีี่�เกาะนอนในโพรงไมี้ ใต้เป็ล็ือกไมี้  
ในกระบัอกไม้ีไผิ่ เกาะตามีล็ำาต้นห็รือก่�งไมี้ ใต้ใบัไมี้ที่ี�แห็้ง  
ในใบักล้็วิยอ่อนทีี่�มี้วินเป็็นกรวิย (เชี่น ค้างคาวิห่็ห็น่ 
ตีนเล็็กเขี�ยวิยาวิ) ใตใ้บัป็าล็ม์ีทีี่�กดัก้านให็ห้็กัล็งมีาเป็็นเต็นที่ ์ 
ห็รือแมี้แต่นอนในกระเป็าะห็ม้ีอข้าวิห็ม้ีอแกงล่็งด้วิย (เชี่น  
ค้างคาวิยอดกล็้วิยป็ีกใสิ่)

ในขณะทีี่�ค้างคาวิถำ�าเองก็มีีการแบ่ังโซนในการเกาะ  
ในบัริเวิณป็ากถำ�าแล็ะโซนสิ่ล็วัิกจ็ะพบัค้างคาวิกลุ่็มีห็นึ�ง บัริเวิณ 
ทีี่�มีืดสิ่น่ที่ก็จะพบัค้างคาวิอีกกล็ุ่มีห็นึ�ง ตามีโถงกวิ้างๆ กับั 
ซอกห็ลื็บัเล็็กๆ ของห่็นงอกห็น่ย้อย ห็รอืรเ่ล็็กๆ ตามีผินังถำ�า 
ก็พบัค้างคาวิต่างชีน่ดกัน การทีี่�ถำ�ามีีลั็กษณะทีี่�แตกต่าง
ห็ล็ากห็ล็าย ที่ำาให็้ถำ�าเป็็นบั้านที่ี�สิ่ำาคัญมีากของค้างคาวิ

 ถ้ำำ�าค้างคาวในประเทศไทย

แมี้สัิ่ดสิ่่วินของค้างคาวิถำ�าในป็ระเที่ศไที่ยจะน้อยกว่ิา
ค้างคาวิป็่าอย่่เล็็กน้อย (ร้อยล็ะ 44 ต่อร้อยล็ะ 49) แต่ 
ป็ฏิเ่สิ่ธ์ไมีไ่ดเ้ล็ยวิา่ถำ�าคือ “บา้นหลิงัใหญ่่” ทีี่�สิ่ามีารถรองรบัั 
ป็ระชีากรคา้งคาวิจำานวินมีากไวิ ้แล็ะค้างคาวิเองกท็ี่ำาให็ถ้ำ�านั�น 
ยังคงพล็วัิตของระบับัน่เวิศภายในถำ�าไวิไ้ด ้เนื�องจากคา้งคาวิ

เป็็นผ้่ินำาพาแห็ล่็งพลั็งงานห็ล็ัก ซ่�งก็คือม่ีล็ค้างคาวิเข้ามีา
ในถำ�า เศษซากแมีล็งอาห็ารของค้างคาวินี�เป็็นอาห็ารให็้กับั
สัิ่ตว์ิขาขอ้ตามีพื�นถำ�ามีากมีาย เชีน่ แมีล็งห็างดีด แมีล็งสิ่าบั 
จิ�งโกร่งถำ�า แมีงป็อ่งแสิ่ ้แล็ะสิ่ง่ผิล็รกัษาสิ่มีดุล็ของสิ่ตัวิผ์ิ่ล่้็า
อื�นๆ ในห็่วิงโซ่อาห็ารของระบับัน่เวิศในถำ�า เชี่น ตุ๊กกายถำ�า 
นอกจากนั�น คา้งคาวิยงัเป็็นอาห็ารโดยตรงของงก่าบัห็มีาก
ห็างน่ล็ แล็ะงเ่ห็ล็ือมี ซ่�งพบับั่อยในถำ�าที่ี�มีีค้างคาวิ ดังนั�น
ถำ�าใดที่ี�มีีค้างคาวิจำานวินมีากมีักจะมีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายที่าง
ชีีวิภาพสิ่่งตามีไป็ด้วิย

ในแง่ของขนาดป็ระชีากรห็รือจำานวินตัวิค้างคาวิในถำ�าแล้็วิ  
ถำ�าที่ี�มีีค้างคาวิมีากที่ี�สิุ่ดคือ ถำ�าเขาชี่องพราน จังห็วิัดราชีบัุรี  
อันโด่งดังนั�นเอง โดยป็ระชีากรห็ลั็กของค้างคาวิในถำ�าคือ  
ค้างคาวิป็ากยน่ (Mops plicatus) (ภาพทีี่� 4) ทีี่�มีีพฤต่กรรมี 
อย่่รวิมีกันเป็็นฝ่งขนาดให็ญ่แล็ะเกาะแน่นอย่่รวิมีกันเต็มี 
เพดานแล็ะผินังถำ�า เคยมีกีารป็ระเมีน่ป็ระชีากรค้างคาวิป็ากยน่ 
ที่ี�เขาชี่องพรานในอดีตวิ่ามีีถึงป็ระมีาณ 1.8 ล็้านตัวิ  
อย่างไรก็ตามี การป็ระเมี่นด้วิยเที่คน่คห็รือเที่คโนโล็ยี 
ทีี่�ที่ันสิ่มัียกว่ิาในปั็จจุบัันอาจบัอกขนาดป็ระชีากรที่ี�ถ่กต้อง
กวิ่าได้

ภาพที ่๔ โคโลนีของคั้�งคั�ว
ป็�กย่น (Mops plicatus) 
ทีแ่สดงให้เห็นพฤติกรรมการ
เกาะแนน่เบยีดเสยีดอยูด่ว้ยกนั 
เป็นกลุ่มใหญ่
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แต่ในแง่จำานวินชีน่ดแล็้วิ พื�นทีี่�ถำ�าในป็ระเที่ศไที่ยที่ี�มีี
รายงานควิามีห็ล็ากห็ล็ายของค้างคาวิสิ่่งที่ี�สิุ่ด คือกลุ่็มีถำ�า
ในเขาฉกรรจ์ จังห็วิัดสิ่ระแก้วิ พบัค้างคาวิถึง 21 ชีน่ด 
(แต่ไม่ีได้อย่่ในถำ�าเดียวิกัน) รองล็งมีาเป็็นถำ�าเขาชี่องพราน 
จังห็วัิดราชีบัุรี ทีี่�มีีรายงานการพบัค้างคาวิ 17 ชีน่ด แล็ะ
อันดับัที่ี�สิ่ามีคือถำ�าเล็ สิ่เตโกดอน จังห็วิัดสิ่ต่ล็ พบัค้างคาวิ 
13 ชีน่ด ถำ�าที่ี�มีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายแล็ะขนาดป็ระชีากรของ
ค้างคาวิสิ่่งเห็ล่็านี� สิ่มีควิรมีีการยกระดับัการคุ้มีครอง แล็ะ
มีีการศึกษาเพื�อต่ดตามีการเป็ล็ี�ยนแป็ล็งขององค์ป็ระกอบั
ชีน่ดแล็ะป็ระชีากรในระยะยาวิ

ในชีว่ิงปี็ พ.ศ. 2555 - 2559 มีกีารศกึษาค้างคาวิถำ�า 
ในภาคใต้ของไที่ยโดยที่มีีวิจิยัจากมีห็าวิทิี่ยาล็ยัสิ่งขล็านครนิที่ร์  
โดยพ่พัฒน์แล็ะคณะ (2560) โดยเน้นถำ�าที่ี�อย่่นอกพื�นที่ี� 
อนุรักษ์ซ่�งเสิ่ี�ยงต่อการถ่กคุกคามีโดยก่จกรรมีของมีนุษย ์ 
ทีี่มีวิจัิยที่ำาการสิ่ำารวิจถำ�าไป็แล็ว้ิอยา่งนอ้ย 80 ถำ�า พบัค้างคาวิ  
27 ชีน่ด ในจำานวินนั�นมีีการพบัค้างคาวิอีอาอีโอ (Ia io)  
ชีน่ดย่อยให็ม่ี (New Subspecies) ดว้ิย จากจงัห็วัิดสิ่รุาษฎรธ์์านี 
แล็ะพังงา แล็ะได้ตั�งชีื�อชีน่ดย่อยวิ่า Ia io peninsulata 
Soisook et al., 2017 ห็รือค้างคาวิอีอาอีโอใต้ เพื�อสิ่ื�อวิ่า
ชีน่ดย่อยนี�ค้นพบัจากคาบัสิ่มีุที่รไที่ย

สิ่่วินการศึกษาค้างคาวิในถำ�าขนาดให็ญ่ทีี่�สิุ่ดใน
ป็ระเที่ศไที่ยคือ ถำ�าภ่ผิาเพชีร จังห็วิัดสิ่ต่ล็ พบัว่ิามีีค้างคาวิ  
3 ชีน่ด ได้แก่ ค้างคาวิเล็็บักุด (Eonycteris spelaea) 
ค้างคาวิห็น้ายักษท์ี่ศกณัฐ์์ (Hipposideros armiger) ค้างคาวิ 
ห็น้ายักษก์ระบัังห็น้า (Hipposideros lylei) ป็ระชีากรในถำ�า
รวิมีป็ระมีาณ 550 ตัวิ โดยสิ่่วินให็ญ่เป็็นค้างคาวิเล็็บักุด 
แล็ะค้างคาวิห็น้ายักษ์กระบัังห็น้า แต่ป็ระชีากรค้างคาวิ
เล็็บักุดมีีแนวิโน้มีล็ดล็งห็รือห็ายไป็เป็็นบัางชี่วิง ซ่�งสิ่าเห็ตุ 
อาจเป็็นเพราะการรบักวินจากก่จกรรมีการที่่องเที่ี�ยวิ  
ห็รือการอพยพระยะสิ่ั�นตามีแห็ล่็งอาห็าร ซ่�งยังต้องมีีการ
ต่ดตามีปั็จจัยที่ี�แที่้จริงต่อไป็

ล่็าสิุ่ดมีีการศึกษาควิามีห็ล็ากห็ล็ายที่างชีีวิภาพของ 
สิ่่�งมีชีีวีิติในถำ�า จำานวิน 3 ถำ�าทีี่�เป็น็ถำ�าเป็า้ห็มีายในการที่อ่งเที่ี�ยวิ 
เชิีงน่เวิศของพื�นทีี่�อุที่ยานธ์รณีโล็กสิ่ต่ล็ โดยพ่พัฒน์แล็ะ 
คณะ (2564) ได้แก ่ถำ�าเล็ สิ่เตโกดอน ถำ�าอุไรที่อง แล็ะถำ�าที่ะลุ็  
พบัว่ิาค้างคาวิเป็็นสิ่ัตวิ์มีีกระด่กสัิ่นห็ล็ังที่ี�เด่นทีี่�สิุ่ดในระบับั

น่เวิศถำ�า โดยพบัค้างคาวิที่ั�งห็มีดถึง 24 ชีนด่ จาก 8 วิงศ์ 
12 สิ่กุล็ แล็ะสิ่ามีารถแบั่งโซนการเกาะนอนของค้างคาวิ
ตั�งแต่บัริเวิณป็ากถำ�า พบัค้างคาวิ 3 ชีน่ด ห็นึ�งในนั�นเป็็น 
วิงศ์ค้างคาวิก่นผิล็ไมี้ (Pteropodidae) คือ ค้างคาวิขอบัห็่
ขาวิเล็็ก (Cynopterus brachyotis) วิงศ์ค้างคาวิห็น้าร่อง 
(Nycteridae) คือ ค้างคาวิห็น้าร่อง (Nycteris tragata) ที่ี�
เป็็นชีน่ดที่ี�อาจเกาะนอนได้ที่ั�งซอกห็ล็ืบัของถำ�าแล็ะโพรงไมี้  
แล็ะอีกชีนด่ห็นึ�งเป็็นค้างคาวิในวิงศ์ Vespertilionidae ที่ี� 
คอ่นขา้งนา่แป็ล็กใจทีี่�พบับัรเิวิณถำ�า คอืคา้งคาวิไผิหั่็วิแบันให็ญ่  
(Tylonycteris malayana) ทีี่�ป็กต่เกาะนอนในกระบัอกไมีไ้ผ่ิ
แล็ะห็าก่นตามีที่ี�โล็่ง แต่คาดวิ่ามีีการบั่นห็าก่นตามีป็ากถำ�า
แล็้วิบั่นเข้าไป็ในถำ�าด้วิยเนื�องจากป็ากถำ�ามีีขนาดให็ญ่ 

ในบัริเวิณโซนสิ่ล็ัวิของถำ�า พบัค้างคาวิ 2 ชีน่ด เป็็น
ค้างคาวิในวิงศค์า้งคาวิห็างโผิล็ ่(Emballonuridae) ที่ั�ง 2 ชีนด่  
ได้แก่ ค้างคาวิห็างโผิล็่ (Emballonura monticola) แล็ะ
ค้างคาวิป็ีกถุงเคราดำา (Taphozous melanopogon) ซ่�ง
คา้งคาวิกลุ่็มีนี�เป็็นคา้งคาวิก่นแมีล็ง แตม่ีคีวิามีถี�ของเสิ่ยีง 
Echolocation คอ่นข้างตำ�า ที่ี�ให้็รายล็ะเอียดของวิตัถไุดไ้มีด่ ี
มีากนัก จง่มีีพฤตก่รรมีห็าก่นตามีที่ี�โล็่ง ไม่ีสิ่ามีารถห็าก่น 
ในป็า่ทีี่�รกๆ ได ้แล็ะไมีส่ิ่ามีารถเข้าไป็เกาะนอนในโซนมีดืสิ่นท่ี่ 
ของถำ�าได้ การเทีี่�ยวิห็รือสิ่ำารวิจถำ�าจ่งมีกัพบัคา้งคาวิกล็ุม่ีนี�ก่อน 
เป็็นล็ำาดับัแรกๆ เสิ่มีอ

สิ่่วินค้างคาวิอีก 19 ชีน่ดนั�น พบัในโซนมืีดสิ่น่ที่
ของถำ�า ซ่�งสิ่่วินให็ญ่เป็็นค้างคาวิในวิงศ์ค้างคาวิมีงกุฎ  
(Rhonolophidae) จำานวิน 6 ชีนด่ แล็ะวิงศ์คา้งคาวิห็นา้ยกัษ์ 
(Hipposideros) จำานวิน 7 ชีนด่ แล็ะที่ี�เห็ล็ือเป็็นค้างคาวิ 
ในวิงศแ์วิมีไพรแ์ป็ล็ง (Megadermatidae) วิงศค์า้งคาวิป็กีพบัั  
(Miniopteridae) แล็ะวิงศ์ค้างคาวิล่็กห็น่ (Vespertilionidae)  
ซ่�งค้างคาวิในวิงศ ์Vespertlionidae นี� มีกัเกาะในซอกห็ล็บืั 
ห็รือโพรงเล็็กๆ ในถำ�า ขณะที่ี�ชีน่ดอื�นๆ สิ่ามีารถเกาะตามี 
เพดานห็รือผินังถำ�าในโถงให็ญ่ๆ ได้ ที่ั�งนี�ทัี่�งห็มีดถือวิ่า 
เป็็นค้างคาวิทีี่�เสิ่ียง Echolocation มีีควิามีถี�สิ่่งแล็ะ 
ให้็รายล็ะเอียดวิัตถุได้ดี จ่งสิ่ามีารถเกาะนอนในที่ี�มีืดสิ่น่ที่ 
ของถำ�าแล็ะห็าก่นในป็่าที่ี�ค่อนข้างรกได้ดี ตัวิอย่างการ 
กระจายของค้างคาวิในแต่ล็ะโซนของถำ�าจากการศึกษานี� 
สิ่ามีารถใช้ีแสิ่ดงร่ป็แบับัตำาแห็น่งการเกาะของค้างคาวิถำ�า 
แต่ล็ะกล็ุ่มีได้เป็็นอย่างดี (ภาพที่ี� 5)
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ภาพที ่๕ ตัวอย่างภาพค้างคาวทีพ่บบ่อยในถ้ำา (ซ้ายไปขวา): คั้�งคั�วปี็กถ้ำ่งเคัร�ดำ� (Taphozous melanopogon) ซึง่พบ 
ในโซนสลวัของถ้ำาเท่าน้ัน; คั�้งคั�วแวมืไพรแ์ป็ลงเล็ก (Megaderma spasma); คั�้งคั�วมืงก่ฎเที่�แดง (Rhinolophus affinis); 
คั้�งคั�วมืงก่ฎเล่ยนมืล�ยูห�งสำั�นเล็ก (Rhinolophus microglobosus); คั้�งคั�วหน้�ยักษ์หูใหญ่ (Hipposideros gentilis); 
คั้�งคั�วหน้�ยักษ์เล็กสำ่จำ�ง (Hipposideros cineraceus); คั้�งคั�วหน้�ยักษ์กระบังหน้� (Hipposideros lylei); คั้�งคั�ว 
ปี็กพับใหญ่ (Miniopterus fuliginosus); และ คั้�งคั�วหูหนูตั่นเล็กเข่ึ้�ยวสัำ�น (Myotis siligorensis) ซึ่งชนิดสุดท้ายนี้ 
มักเกาะนอนในซอกหลืบเล็ก ๆ ของหินย้อย

แม้ีจะมีีการศึกษาค้างคาวิถำ�ามีากข่�นเรื�อยๆ แต่การ 
บั่รณาการข้อมี่ล็ร่วิมีกันที่ั�งถำ�าในพื�นทีี่�อนุรักษ์แล็ะนอกพื�นที่ี�
อนรุกัษย์งัมีนีอ้ย ที่ำาให้็ภาพรวิมีองคค์วิามีร่ถ้อืวิา่ยงัขาดอย่่  

แล็ะการป็ระเม่ีนต่ดตามีป็ระชีากรค้างคาวิถำ�าของไที่ยยัง
ที่ำาได้ไมี่เต็มีที่ี�
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 ค้างคาวเฉพาะถิ้ำ�น แลุ่ะค้างคาวหายากใกลุ้่สูัญพันธ์่ของไทย

ดังทีี่�กล่็าวิข้างต้น ค้างคาวิเฉพาะถ่�น ห็รือค้างคาวิทีี่�
เป็็น Endemic Species อยา่งเป็็นที่างการของไที่ยปั็จจบุันั
มีีเพียง 1 ชีน่ดเท่ี่านั�น คือค้างคาวิห็น้ายักษ์กุมีภกรรณ 
(Hipposideros pendleburyi) (ดังภาพที่ี� 1) ป็ระชีากร
รวิมีป็ระมีาณ 8,000 ตัวิ แล็ะมีีรายงานจากเพียง 15 ถำ�า 
ในภาคใต้เที่่านั�น ในขณะทีี่�ค้างคาวิจมี่กห็ล็อดบัาล็า 
(Murina balaensis) แล็ะค้างคาวิแวิมีไพร์แป็ล็งที่องอารีย์  
(Eudiscoderma thongareeae) นั�นคาดวิา่มีโีอกาสิ่สิ่ง่ที่ี�จะ 
พบัได้ในป็ระเที่ศมีาเล็เซียด้วิย 

ส่ิ่วินคา้งคาวิคุณก่ตต่ (Craseonycteris thonglongyai) 
แล็ะค้างคาวิห็นา้ยกัษจ์มีก่ปุ่็มี (Hipposideros halophyllus) 
ที่ี�ก่อนห็น้านี�เคยจัดเป็็นค้างคาวิเฉพาะถ่�นของไที่ยนั�น 
ป็จัจุบัันสิ่ามีารถพบัได้ในป็ระเที่ศเพื�อนบ้ัานแล้็วิ โดยคา้งคาวิ 

คุณก่ตต่นั�นพบัในมีอญแล็ะคะห็ย่�นของเมีียนมีา (อย่างไร
ก็ตามี ป็ระชีากรในเมีียนมีานั�นอาจถ่กแยกเป็็นคนล็ะชีน่ด 
ในอนาคต เนื�องจากพบัวิ่าพันธ์ุกรรมีมีีควิามีแตกต่างจาก
ป็ระชีากรในไที่ย) แล็ะค้างคาวิห็น้ายักษ์จม่ีกปุ่็มีพบัได้ 
ในรัฐ์ป็ะล่็สิ่ ที่างตอนเห็นือของมีาเล็เซียด้วิย แต่อย่างไร
ก็ตามี ค้างคาวิที่ั�งสิ่องชีนด่จัดวิ่าเป็็นค้างคาวิถำ�าที่ี�ยังถือวิ่า 
ค่อนขา้งห็ายากแล็ะป็ระชีากรกค็อ่ยๆ ล็ดล็งจากการสิ่ญ่เสิ่ยี
ถ่�นที่ี�อย่่อาศัย (ภาพทีี่� 6)

เมืี�อพ่จารณาตามีการจัดสิ่ถานภาพของ IUCN Red 
List แล้็วิ คา้งคาวิในป็ระเที่ศไที่ยถก่จดัอย่่ในกลุ่็มีชีน่ดพนัธ์ุ์ที่ี�
มีสีิ่ถานภาพถ่กคกุคามีทัี่�งส่ิ่�นถึง 29 ชีน่ด (ห็รอืเกอืบัรอ้ยล็ะ 
20 ของค้างคาวิในป็ระเที่ศไที่ย) โดยในจำานวินนี�เป็น็คา้งคาวิถำ�า  
10 ชีนด่ ได้แก่

ภาพที่ ๖  คั้�งคั�วคั่ณ์กิตัตัิ (Craseonycteris thonglongyai) (ซ้าย) และ คั้�งคั�วหน้�ยักษ์จำมืูกป่็่มื (Hipposideros 
halophyllus) (ขวา) ค้างคาวขนาดเล็กหายากสองชนิดของไทยทีเ่คยถูกจัดเป็นค้างคาวเฉพาะถิ่น แต่ปัจจุบันพบได้ในประเทศ
เพ่ือนบ้านด้วยเช่นกัน
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ว์งศู์ Craseonycteridae:

1.  ค้างคาว์คุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai); 
Near Threatened (NT) – ในไที่ยพบัเฉพาะในจังห็วัิด
กาญจนบุัรีเท่ี่านั�น

ว์งศู์ Nycteridae:

2.  ค้างคาว์หน้ารี่อง (Nycteris tragata); Near 
Threatened (NT) – พบัในภาคใต้ข่�นไป็จนถึงตอนใต้ของ 
จังห็วิัดกาญจนบุัรี เกาะนอนได้ทัี่�งในโพรงไมี้แล็ะในถำ�า  
แต่มัีกพบัในป็่ามีากกวิ่าตามีถำ�า

ว์งศู์ Hipposideridae:

3.  ค้างคาว์หน้าย์ักษ์กุมิภูกรีรีณ (Hipposideros 
pendleburyi); Vulnerable (VU) – พบัเฉพาะภาคใต้ ตั�งแต่
ตอนใต้ของจังห็วิัดชีุมีพรล็งไป็ถึงจังห็วิัดสิ่ต่ล็

4.  ค้างคาว์หน้าย์ักษ์จุมิูกปุ�มิ (Hipposideros 
halophyllus); Vulnerable (VU) – พบัได้เกือบัที่ั�วิป็ระเที่ศ 
ยกเวิน้ในภาคอสีิ่านทีี่�ยงัไมีม่ีรีายงาน แต่ป็ระชีากรน้อยมีาก

5.  ค้างคาว์หน้ายั์กษ์หมิอบุญ่ส่ง (Hipposideros 
lekaguli); Near Threatened (NT) – พบัในภาคกล็าง
แล็ะภาคใต้

6.  ค้างคาว์ไอ้แหว์่งใหญ่ ่(Coelops frithii); Near 
Threatened (NT) – พบัได้ที่ั�วิป็ระเที่ศ เกาะนอนได้ที่ั�งใน
โพรงไมี้แล็ะในถำ�า แต่มีักพบัในป็่ามีากกวิ่าตามีถำ�า

ว์งศู์ Vespertilionidae:

7.  ค้างคาว์อีอาอโีอ (Ia io); Near threatened (NT) -  
พบัในถำ�าภาคเห็นือแล็ะภาคตะวิันตก ตามีแนวิเที่ือกเขา 
ถนนธ์งชียัแล็ะตะนาวิศรี แล็ะจงัห็วัิดสิ่รุาษฎรธ์์านีแล็ะพงังา 
ในภาคใต้

ว์งศ์ู Molossidae:

8.  ค้างคาว์ปากย์่นภููหลิว์ง (Tadarida latouchei); 
Endangered (EN) – พบัได้เฉพาะภาคอีสิ่านตอนบัน

9.  คา้งคาว์ปากย์น่ฮาลิาบาลิา (Mops johorensis); 
Vulnerable (VU) – พบัเฉพาะภาคใต้ตอนล็า่งเที่า่นั�น มีกัพบั 
ในป็่ามีากกวิ่าตามีถำ�า

10.  ค้างคาว์ปากย์่นมิลิาย์ู (Mops mops); Near 
Threatened (NT) – พบัเฉพาะภาคใต้ตอนล่็างเท่ี่านั�น 
มีักพบัในป็่ามีากกวิ่าตามีถำ�า

 ค้างคาวกับคน แลุ่ะแนวทางการ
อน่รักษ์์ค้างคาวไทย

ค้างคาวิจัดวิ่าเป็็นสิ่ัตวิ์ที่ี�มีีภาพลั็กษณ์ในที่างล็บัใน 
สิ่ายตาคนที่ั�วิไป็ สิ่าเห็ตุอาจเนื�องมีาจากองค์ควิามีร่้ต่างๆ  
เกี�ยวิกับัค้างคาวิยังค่อนข้างน้อย ที่ำาให็้เกด่ควิามีเข้าใจผิ่ด 
อย่บ่ัอ่ยๆ เช่ีน คา้งคาวิเกี�ยวิขอ้งกบััควิามีมืีด ควิามีตาย ห็รือผีิ  
เรื�องเล็า่ในน่ที่านที่ี�มีีคา้งคาวิก็มีกัเป็น็เรื�องที่ี�สิ่รา้งควิามีร่ส้ิ่กึ
ที่างล็บัห็รอืล็กึล็บัั โดยเฉพาะตวัิร้ายของเรื�อง สิ่ว่ินมีากภาพจำา 
ของคนทัี่�วิไป็มัีกจะเป็็นค้างคาวิแวิมีไพร์กับัผิีด่ดเลื็อด  
ซ่�งควิามีจริงค้างคาวิแวิมีไพร์ทีี่�พบัเฉพาะในอเมีริกากล็าง
แล็ะอเมีริกาเห็นือ พวิกมีันไมี่โจมีตีคนก่อนเพื�อด่ดเลื็อด  
แล็ะไมีส่ิ่ามีารถเขา้มีาดด่ก่นเล็อืดคนได้ ยกเวิน้คนที่ี�ป็ระมีาที่
นอนกล็างป็่าแบับัไมี่มีีมีุ้งห็รือกางเต็นท์ี่เที่่านั�น

อย่างไรก็ตามี ควิามีเชีื�อว่ิาค้างคาวิเป็็นสิ่ัญลั็กษณ์
ของควิามีโชีคดีก็มีีเชี่นกัน เชี่น ในป็ระเที่ศจีน ที่ี�เครื�องราง
ห็รือวิัตถุร่ป็ร่างคล้็ายค้างคาวิจะนำามีาซ่�งสุิ่ขภาพแล็ะโชีคดี  
ที่กุวัินนี�ก็ยงัสิ่ามีารถพบัป็ระตห่็น้าต่างทีี่�มีสัีิ่ญลั็กษณค้์างคาวิ
ต่ดอย่่ได้ที่ั�วิไป็ตามีบั้านชุีมีชีนคนไที่ยเชีื�อสิ่ายจีน

ควิามีเขา้ใจผ่ิดทีี่�เกี�ยวิขอ้งกบััรป่็ร่างล็กัษณะของค้างคาวิ 
ที่ี�พบัในคนทัี่�วิไป็บั่อยๆ ได้แก่ เชืี�อวิ่าค้างคาวิตาบัอด ซ่�ง 
ไมีเ่ป็็นควิามีจรงิ ค้างคาวิใชีค้ล็ื�นเสีิ่ยงควิามีถี�สิ่ง่ Echolocation  
ชีว่ิยในการมีองเห็็นในควิามีมืีด (ห็รือที่ี�ร่จั้กกันในคำาวิา่โซนาร)์  
ห็รือเชีื�อวิ่าค้างคาวิแป็ล็งร่างจากมีาจากห็น่ โดยขโมียปี็ก 
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มีาจากนก (เชี่น คำาวิ่า นกมีหี็่ห็น่มีปี็ีก) ซ่�งก็ไมี่จริงเชี่นกัน  
แมีจ้ะมีองวิา่คล็า้ยห็น่ แต่ค้างคาวิเป็็นสิ่ตัว์ิเลี็�ยงล็ก่ดว้ิยนำ�านมี 
ที่ี�ไมีไ่ดเ้ป็็นญาต่ใกล็ช้ีดิกบััห็น่ ตรงกนัขา้มี ญาต่ใกล็ช้ีดิที่ี�สิ่ดุ 
ของค้างคาวิในสิ่ายวิิวิัฒนาการคือพวิกสัิ่ตว์ิก่นเนื�อ  
พวิกสิ่ตัวิกี์บั (เชีน่ ม้ีา) วิาฬแล็ะโล็มีา มีากกวิา่เสิ่ยีดว้ิยซำ�า 

สิ่่�งที่ี�น่ากังวิล็ในยุคป็ัจจุบัันที่ี�อาจส่ิ่งผิล็ต่อค้างคาวิได้  
คือควิามีร่้สึิ่กเกล็ียดแล็ะกลั็วิค้างคาวิ เพราะควิามีเข้าใจ 
ที่ี�วิ่าเชีื�อโรคห็รือไวิรัสิ่ต่างๆ ที่ี�ก่อให็้เกด่โรคระบัาดมีตี้นตอ 
มีาจากค้างคาวิ ส่ิ่งผิล็ให็้บัางชุีมีชีนมีีควิามีพยายามีห็าที่าง 
กำาจดัห็รอืไล็ค่า้งคาวิออกไป็จากพื�นทีี่�ของตน แตค่วิามีจรงิแล็ว้ิ 
เชีื�อทีี่�ก่อให้็เก่ดโรคระบัาด ไมี่ว่ิาจะเป็็น Ebola, MERS, 
SARS ในอดีต ห็รือแมี้แต่ SARS-CoV-2 ต้นเห็ตุของ 
โรคต่ดเชีื�อไวิรัสิ่โคโรนา 2019 (COVID-19) ในปั็จจุบััน  
ยังไมี่มีีห็ลั็กฐ์านชีี�ชีัดวิ่ามีาจากค้างคาวิ แต่เป็็นเชีื�อไวิรัสิ่ 
สิ่ายพันธ์ุ์ใกล็้เคียงในกล็ุ่มีเดียวิกันเที่่านั�น ซ่�งป็กต่ค้างคาวิ 
ไมี่ป่็วิยจากการมีีไวิรัสิ่เห็ล่็านี�ในตัวิ เนื�องจากมีีภ่มี่คุ้มีกัน 
ตามีธ์รรมีชีาต่ เพราะมีีวิวิิัฒนาการมีาร่วิมีกัน แต่ห็ากไวิรัสิ่ 
มีกีารแพร่ไป็ถึงสิ่ตัวิอื์�นห็รอืคนที่ี�ไม่ีเคยรับัเชืี�อมีาก่อนอาจจะ 

กอ่ให้็เก่ดโรครา้ยแรงได ้ซ่�งป็จัจยัที่ี�ที่ำาให้็เกด่ข่�นได ้ล็ว้ินเกด่ 
จากก่จกรรมีของมีนษุย์เองที่ี�เขา้ไป็สิ่มัีผิสัิ่คา้งคาวิห็รอืที่ำาล็าย 
ทีี่�อย่่อาศัยของค้างคาวิ จนที่ำาให้็โอกาสิ่การเผิชิีญห็น้ากัน 
ระห็วิ่างคนกับัค้างคาวิมีีมีากข่�น 

ดังนั�นแนวิที่างการอนุรักษ์ค้างคาวิจริงๆ แล็้วิก็คือ 
การห็าที่างอย่่ร่วิมีกันอย่างป็ล็อดภัยทัี่�งคนแล็ะค้างคาวิ
นั�นเอง การรักษาถ่�นที่ี�อย่่อาศัยของค้างคาวิทัี่�งป็่าแล็ะถำ�า 
ให้็เป็็นบ้ัานแล็ะทีี่�ห็ากน่ของค้างคาวิไวิไ้ด้ เป็็นวิธิ์กีารอนุรกัษ์
ค้างคาวิทีี่�ดีที่ี�สิุ่ด แล็ะก็จะเป็็นการล็ดควิามีเสีิ่�ยงในการรับั
เอาเชีื�อที่ี�อาจก่อโรคอุบัตั่ให็มี่จากค้างคาวิได้ ขณะเดียวิกัน
ก็ตอ้งเรง่สิ่รา้งควิามีร่ค้วิามีเขา้ใจที่ี�ถ่กตอ้งเกี�ยวิกับัค้างคาวิ
ให็้กับัสิ่าธ์ารณชีนควิบัค่่กันไป็ด้วิย เพื�อให้็คนตระห็นักถึง
ควิามีสิ่ำาคัญแล็ะป็ระโยชีน์ที่ี�ได้จากการบัริการที่างน่เวิศ
ของค้างคาวิที่ี�ส่ิ่งผิล็ถึง “สุขภูาพื” ของระบับัน่เวิศ รวิมีถึง 
“คว์ามิกินดีอย์ู่ดี” ของมีนุษย์ด้วิย เชี่น การเป็็นแห็ล่็ง 
ท่ี่องเทีี่�ยวิทีี่�กอ่รายไดใ้ห็กั้บัชุีมีชีนบ้ัานมีงุ อำาเภอเน่นมีะป็ราง 
จังห็วิัดพ่ษณุโล็ก แล็ะชุีมีชีนเขาช่ีองพราน อำาเภอโพธ์ารามี 
จังห็วิัดราชีบัุรี

ภาพที่ ๗ กิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าการเปลี่ยนพ้ืนที่ป่าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง หรือการทำาเหมืองหินปูน ล้วนเป็น 
ปัจจัยหลักทีก่่อให้เกิดการสูญเสียถิ่นทีอ่ยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการเพ่ิมโอกาสการเผชิญหน้าของคน 
และสัตว์ป่าให้สูงขึน้ซึง่อาจนำามาสู่การระบาดของเชือ้อุบัติใหม่จากสัตว์ป่า

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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เขึ้�หินปู็นม่ืคัว�มืโดดเด่นด้วยลักษณ์ะท่ี่�เป็็นยอดหยักแหลมืคัมืหรือเป็็นท่ี่�ร�บสำูง  
ภ�ยในภูเขึ้�มืักถู้ำกนำ��ฝนกัดกร่อนเป็็นรูพร่น ม่ืโพรงถ้ำำ��ใหญ่น้อยเกิดข่ึ้�นมื�กมื�ย  
เป็็นภูมิืป็ระเที่ศท่ี่�น่�สำนใจำทัี่�งด้�นคัว�มืหล�กชีนิดขึ้องสิำ�งม่ืช่ีวิตั ร่องรอยขึ้องสิำ�งม่ืช่ีวิตั  
รวมืถ่้ำงร่องรอยอ�รยธรรมืขึ้องมืน่ษย์ในอด่ตั หินป็ูนและภูมิืป็ระเที่ศแบบเขึ้�หินป็ูนม่ื 
คัว�มืแตักต่ั�งกันไป็ตั�มือ�ย่ขึ้องหนิและสำภ�พภมิูือ�ก�ศขึ้องพื�นท่ี่�ท่ี่�ตัั�งอยู่ ในป็ระเที่ศไที่ย 
ม่ืพื�นท่ี่�ภูเขึ้�หินปู็นป็ระมื�ณ์ ๑๒.๕ ล้�นไร่ (ป็ระมื�ณ์ร้อยละ ๔ ขึ้องพื�นท่ี่�ป็ระเที่ศ)  
กระจำ�ยอยู่เกือบทัี่�วป็ระเที่ศ ยกเว้นในพื� นท่ี่�ตัอนกล�งและด้�นตัะวันออกขึ้อง 
ภ�คัตัะวันออกเฉ่ยงเหนือ บริเวณ์ท่ี่�พบเทืี่อกเขึ้�หินปู็นเป็็นพื�นท่ี่�ขึ้น�ดใหญ่อยู่ใน 
จัำงหวัดก�ญจำนบ่ร่ ตั�ก ลำ�พูน เช่ียงใหม่ื แม่ืฮ่่องสำอน และสำระบ่ร่ 
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นอกนั�นมีกัจะพบัเป็็นกลุ่็มีภ่เขาขนาดเล็็กกว่ิา 10,000 ไร่  
ห็รือภ่เขาล่็กโดดขนาดเล็็กกระจัดกระจายอย่ใ่นพื�นที่ี�ราบัแล็ะ 
ถ่กตดัขาดจากกนัดว้ิยระบับัน่เวิศอื�น ๆ  ถ่�นอาศัยล็กัษณะนี� 
ที่ำาให็้ภ่เขาห่็นป็่นเป็รียบัเสิ่มืีอนพื�นทีี่�เกาะที่ี�อย่่บันบัก ที่ำาให็้ 
สิ่่�งมีีชีีวิิตขาดการต่ดต่อการแล็กเป็ลี็�ยนที่างพันธ์ุกรรมีกับั 
ป็ระชีากรในเกาะอื�นทีี่�อย่่ห่็างไกล็ ภ่เขาห่็นป่็นจ่งมีีปั็จจัยทีี่� 
สิ่นับัสิ่นนุให็เ้ก่ดวิวิิฒันาการชีนด่พนัธ์ุ์ให็มี ่(Speciation) ข่�น 
อย่างรวิดเร็วิ ป็ระกอบักบััระบับัน่เวิศบันภ่เขาห่็นป่็นยังเป็็น 
ที่ี�อาศัยของสิ่่�งมีชีีวีิติที่ี�มีคีวิามีเป็็นเอกลั็กษณเ์ฉพาะตัวิอยา่งย่�ง  
โดยสิ่ามีารถดำารงชีีวิิตอย่่ได้ภายใต้สิ่ภาพแวิดล้็อมีของด่น 
แล็ะห่็นทีี่�เป็็นด่างจากสิ่ารป็ระกอบัแคล็เซียมีคาร์บัอเนต 
อนัเป็็นองค์ป็ระกอบัห็ล็กัของห่็นป่็น แล็ะยังที่นที่านต่อควิามี 
แห้็งแล้็งได้ดี เนื�องจากเป็็นภ่เขาที่ี�มีีชีั�นด่นตื�นห็รือไม่ีมีี 
ชีั�นด่นป็กคลุ็มีเล็ย สิ่่�งมีีชีีวิิตจำานวินมีากในระบับัน่เวิศนี� 
จ่งมีีวิิวัิฒนาการร่วิมีกับัระบับัน่เวิศทีี่�มีีควิามีเฉพาะตัวิแล็ะ 
เก่ดชีน่ดพันธ์ุ์เฉพาะถ่�น (Endemic Species) ทัี่�งพชืีแล็ะสัิ่ตวิ ์
จำานวินมีาก ชีน่ดพนัธ์ุ์เฉพาะถ่�นเห็ล่็านี�มัีกจะมีกีารกระจายพันธ์ุ์ 
ทีี่�จำากัดเพียงพื�นที่ี�แคบั มีีป็ระชีากรจำานวินจำากัด จัดได้ว่ิา 
เป็น็สิ่่�งมีชีีวีิติทีี่�ห็ายาก แล็ะกำาล็งัตกอย่ใ่นสิ่ถานภาพทีี่�เสิ่ี�ยง 
ต่อการสิ่่ญพันธ์ุ์อย่างย่�งด้วิย จากข้อมี่ล็ Thailand Red  
Data: Plants (Santisuk et al., 2006) ป็ระเที่ศไที่ยมีี 
พืชีถ่�นเดียวิป็ระมีาณ 800 ชีน่ด แล็ะในจำานวินนี�ป็ระมีาณ  
180 ชีน่ด (ร้อยล็ะ 22.5) เป็็นพืชีทีี่�พบัในระบับัน่เวิศ 
บันภ่เขาห็่นป็่น ข้อมี่ล็นี�จง่ชี่วิยสิ่นับัสิ่นุนได้วิ่า ระบับัน่เวิศ 
บันเขาห่็นป่็นมีีควิามีสิ่ำาคัญอย่างย่�งต่อการอนุรักษ์ไวิ้ซ่�ง 
ควิามีห็ล็ากห็ล็ายที่างชีีวิภาพของพรรณพืชี ตล็อดจน 
สิ่่�งมีีชีีวิิตกล็ุ่มีอื�นๆ ที่ี�น่าจะมีีแนวิโน้มีไป็ในที่่ศที่างเดียวิกัน 
นอกจากนี�ภ่เขาห่็นป่็นยงัมีีสิ่ภาพภม่ีป่็ระเที่ศที่ี�สิ่วิยงามีตามี
ธ์รรมีชีาต่ แล็ะเป็็นแห็ล็่งป็ระวิัต่ศาสิ่ตร์อีกมีากที่ี�ควิรค่าแก่
การป็กป้็องรักษาไวิ้

ในชี่วิง 20 ป็ีที่ี�ผิ่านมีา การศึกษาวิิจัยเกี�ยวิกับัระบับั 
น่เวิศเขาห่็นป่็นในป็ระเที่ศไที่ยมีไีม่ีมีากนัก อาท่ี่ กอ่งกานดา 
แล็ะคณะ (2548) ที่ำาการศึกษาควิามีห็ล็ากห็ล็ายของ 
พรรณพืชีบันดอยเชีียงดาวิ จังห็วิัดเชีียงให็ม่ี ได้รายงาน 
รายชีื�อพรรณไมี้ (Species List) โดยแบั่งเป็็น 2 กล็ุ่มี คือ 
พืชีห็ายากแล็ะพืชีถ่�นเดียวิ แล็ะภาพรวิมีพรรณพืชีที่ี�พบับัน 
ดอยเชีียงดาวิ รวิมีถึงข้อมี่ล็พื�นฐ์านแล็ะองค์ป็ระกอบัของ 
พันธ์ุ์พืชีในแต่ล็ะสิ่ังคมีพืชี จรัญ (2553) ได้ศึกษาพันธ์ุ์ไมี้ 

เขาห็่นป็่นภาคกล็าง Asanok & Marod (2016) ได้ศึกษา 
ควิามีแป็รผินัของสัิ่งคมีพืชีตามีระดับัควิามีสิ่ง่แล็ะปั็จจยัจำากัด 
การสิ่ืบัต่อพันธ์ุ์ตามีธ์รรมีชีาต่ของไมี้ต้นในป่็าเขาห่็นป่็น  
บัรเิวิณจังห็วัิดแพร ่สิ่ำานกัวิจิยัการอนรุกัษป่์็าไมีแ้ล็ะพนัธ์ุพื์ชี  
(2557) ไดศึ้กษาพรรณไมี้เขาห็่นป็่นในเขตห็า้มีล่็าสิ่ตัวิ์ป็่า 
ถำ�าป็ระที่นุ จังห็วิดัอุทัี่ยธ์าน ีนัยนาแล็ะคณะ (2559) ไดศ้กึษา 
พรรณไมีเ้ขาห่็นป่็นในกลุ่็มีป่็าภ่เขยีวิ-นำ�าห็นาวิ โดยไดน้ำาเสิ่นอ 
ขอ้มีล่็พื�นฐ์านแล็ะองคป์็ระกอบัของพนัธ์ุ์พชืีในแตล่็ะสิ่งัคมีพืชี 
ที่ี�ป็รากฏิ ล็กัษณะที่างพฤกษศาสิ่ตร ์การใชีป้็ระโยชีน ์รวิมีไป็ถึง 
สิ่ถานภาพของพรรณพืชีที่ี�พบัในระบับัน่เวิศเขาห่็นป่็น เป็็นต้น  
จะเห็น็ไดว่้ิามีีพื�นที่ี�เขาห็่นป็่นในป็ระเที่ศไที่ยอีกจำานวินมีาก 
ตั�งแต่เห็นือจรดใต้ โดยเฉพาะเขาห็่นป่็นที่างภาคใต้ทัี่�ง 
ในเขื�อนแล็ะตามีห็มี่เ่กาะต่าง ๆ  ในที่ะเล็ ที่ี�ยงัขาดการศกึษา 
ดา้นระบับัน่เวิศแล็ะพรรณพชืีอยา่งจรงิจัง ทัี่�ง ๆ  ทีี่�เป็็นระบับั 
น่เวิศที่ี�เป็ราะบัางแล็ะมีีควิามีเฉพาะตัวิ มีีควิามีเสิ่ี�ยงของ 
การถ่กที่ำาล็ายพื�นที่ี�สิ่่งจากการพัฒนาที่ี�ขาดการจัดการที่ี�ดี  
จ่งมีีควิามีจำาเป็็นอย่างย่�งที่ี�จะต้องดำาเน่นการศึกษาระบับั 
น่เวิศเขาห็่นป็่นที่ั�วิป็ระเที่ศอย่างเร่งด่วิน

เนื�องจากห่็นป่็นสิ่ามีารถล็ะล็ายนำ�าได้ดีแล็ะถ่กกัดกร่อน
จนเป็็นโพรงถำ�า ห็น้าผิาส่ิ่งชัีน ห็รือห็ลุ็มียุบั เป็็นสิ่าเห็ตุทีี่�ที่ำาให้็
สิ่ภาพภ่ม่ีป็ระเที่ศบันภ่เขาห่็นป่็นมีีควิามีซับัซ้อน ส่ิ่งผิล็ต่อ
ปั็จจัยแวิดล้็อมีทีี่�กำาห็นดชีน่ดสัิ่งคมีพืชีให้็มีีควิามีห็ล็ากห็ล็าย
ย่�งข่�นด้วิย ได้แก่ ชีน่ดด่น ควิามีลึ็กของชัี�นด่น การเก็บัรักษา
ควิามีชืี�นในด่นแล็ะในอากาศ ควิามีเป็็นกรด-ด่างของด่นแล็ะ
ห่็น แล็ะป็ริมีาณแล็ะช่ีวิงเวิล็ารับัแสิ่งแดด นอกจากนี�บันภ่เขา 
ห่็นป่็นยังไม่ีสิ่ามีารถกักเก็บันำ�าใต้ด่นไว้ิได้นาน ชัี�นด่นจ่ง 
แห้็งแล้็งได้อย่างรวิดเร็วิ อีกทัี่�งด่นทีี่�ย่อยสิ่ล็ายมีาจากห่็นป่็น 
มัีกถ่กพัดพาล็งไป็ตามีซอกห่็นแล็ะโพรงถำ�า ที่ำาให้็บันภ่เขา 
ห่็นป่็นมีีชัี�นด่นตื�น เป็็นห่็นโผิล่็ ห็รือเป็็นห็น้าผิาส่ิ่งชัีนเป็็น 
จำานวินมีาก ย่�งเป็็นปั็จจัยทีี่�ที่ำาให้็ระบับัน่เวิศบันภ่เขาห่็นป่็น 
แห้็งแล้็งได้ง่าย อย่างไรก็ดี ในบัริเวิณซอกห่็นลึ็ก โพรงถำ�า  
ห็รือตามีห็ลุ็มียุบัมีีการสิ่ะสิ่มีของด่นแล็ะซากพืชีจำานวินมีาก  
สิ่ามีารถกักเก็บัควิามีชุ่ีมีชืี�นในด่นได้นาน การป็รากฏิของก้อนห่็น 
ขนาดให็ญ่ ห็น้าผิารอบัหุ็บัเขา ห็รือป็ากป็ล่็องห็ลุ็มียุบั คือ 
ส่ิ่วินทีี่�เป็็นร่มีเงาบัดบัังแสิ่งแดดแล็ะกำาบัังกระแสิ่ล็มี ช่ีวิยรักษา 
ควิามีชืี�นให้็กับัด่น อากาศ ตล็อดจนช่ีวิยรักษาระดับัอุณห็ภ่ม่ี
ให้็ค่อนข้างคงทีี่�ตล็อดวัิน ซ่�งเป็็นส่ิ่�งทีี่�ชีดเชียกันกับับัริเวิณทีี่�มีี
ควิามีแห้็งแล้็งจัดได้ดี สิ่ภาพแวิดล้็อมีบันภ่เขาห่็นป่็นจ่งเป็็น
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ถ่�นทีี่�อย่่ของส่ิ่�งมีีชีีวิิตทีี่�มีหั็ศจรรย์อีกแห่็งห็นึ�งทีี่�มีีควิามีสุิ่ดขั�วิ
ของปั็จจัยแวิดล้็อมี มีีผิล็ที่ำาให้็ระบับัน่เวิศบันภ่เขาห่็นป่็นเก่ด
ควิามีห็ล็ากห็ล็ายแล็ะซับัซ้อนมีากกว่ิาระบับัน่เวิศบันภ่เขาห่็น
ชีน่ดอื�น ๆ เมืี�อเป็รียบัเทีี่ยบัในขนาดพื�นทีี่�เท่ี่ากัน นอกจากนี�
ป็ริมีาณนำ�าฝนทีี่�ผัินแป็รในแต่ล็ะพื�นทีี่� ควิามีส่ิ่งจากระดับัที่ะเล็  
แล็ะควิามีห่็างไกล็กันของทีี่�ตั�ง ยังเป็็นปั็จจัยทีี่�มีีส่ิ่วินที่ำาให้็ 
ชีน่ดป่็าแล็ะชีน่ดของพืชีพรรณมีีควิามีแตกต่างกัน

ควิามีห็ล็ากห็ล็ายของชีน่ดพืชีพรรณบันเขาห่็นป่็นใน 
ภาคต่างๆ ของไที่ย ป็รากฏิกลุ่็มีพืชีพรรณที่ี�มีีควิามีห็ล็ากชีน่ดสิ่ง่ 
ของไมี้ต้นแล็ะไมี้พุ่มี ได้แก่ วิงศ์เป็ล็้า (Euphorbiaceae)  
วิงศ์ถั�วิ (Fabaceae) วิงศไ์ที่ร (Moraceae) วิงศป์็อ (Malvaceae) 
วิงศ์โมีก (Apocynaceae) วิงศ์สิ่ะเดา (Meliaceae)  
วิงศ์ล็ำาไย (Sapindaceae) วิงศ์มีะเกลื็อ (Ebenaceae)  
วิงศ์เข็มี (Rubiaceae) วิงศ์กระดังงา (Annonaceae) แล็ะ 
วิงศ์สิ่้มี (Rutaceae) เป็็นต้น สิ่่วินพรรณไมี้พื�นป็่าที่ี�มีีควิามี 
ห็ล็ากชีน่ดมีาก ไดแ้ก ่วิงศ์ขิงขา่ (Zingiberaceae) วิงศ์ชีาฤาษี  
(Gesneriaceae) วิงศ์ต้อยต่�ง (Acanthaceae) วิงศ์ถั�วิ  
(Fabaceae) วิงศ์ป็อ (Malvaceae) วิงศ์บักุบัอน (Araceae)  
วิงศ์กล้็วิยไมี้ (Orchidaceae) วิงศ์ไผิ่ห็ญ้า (Poaceae)  
วิงศ์ผิกัป็ราบั (Commelinaceae) วิงศเ์ทีี่ยน (Balsaminaceae)  
เป็็นต้น โดยชีน่ดของพรรณไม้ีต้นแล็ะไมี้พุ่มีส่ิ่วินให็ญ่ใน 
ภาคตะวัินออกเฉยีงเห็นือค่อนขา้งจะมีคีวิามีคล้็ายคล็งึกันกบัั 
พรรณไมี้ที่ี�พบับันเขาห็่นป่็นในพื�นทีี่�ภาคกล็าง ภาคเห็นือ 
แล็ะภาคตะวัินตกตอนบัน สิ่ว่ินอีกกลุ่็มีห็นึ�งคอืภาคตะวัินตก
ตอนล็า่ง ภาคตะวัินออก แล็ะภาคใตจ้ะมีคีวิามีคล้็ายคลึ็งกนั

 สัังคมพืชั้ในพื�นที�เขาหินปูน

สิ่งัคมีพืชีที่ี�ป็รากฏิในพื�นที่ี�เขาห่็นป่็นโดยทัี่�วิไป็ จะมีีการ 
กระจายตัวิที่ั�วิที่ั�งพื�นที่ี�ทีี่�เป็็นห็่นป็่น บันภเ่ขาที่ี�มีีภ่มี่ป็ระเที่ศ
สิ่ล็บััซับัซอ้น มัีกจะป็กคล็มุีพื�นที่ี�เป็็นห็ยอ่มีเล็็กๆ สิ่ล็บัักนัไป็  
บัางพื�นทีี่�ไมีส่ิ่ามีารถจำาแนกชีนด่ป็า่ได้อย่างชีดัเจน เนื�องจาก 
ปั็จจัยแวิดล้็อมีทีี่�ส่ิ่งผิล็ต่อการตั�งตัวิของป่็ามีกีารเป็ลี็�ยนแป็ล็ง 
แบับัค่อยเป็็นค่อยไป็ ในภาพรวิมีสิ่ามีารถจำาแนกสิ่ังคมีพืชี 
แบับักวิ้างๆ เป็็น 4 ป็ระเภที่ ดังนี�

1.  ป�าผีลัิดใบผีสมิ  (Mixed  Deciduous  Forest) 
ห็รือเรียกอีกชีื�อวิ่า “ป็่าเบัญจพรรณ” เป็็นป็่าโป็ร่ง ผิล็ัดใบั

ในชีว่ิงฤด่แล้็ง พื�นป็า่มีหี็ญ้าแล็ะไม้ีล้็มีลุ็กป็กคล็มุีป็านกล็าง
ถึงห็นาแน่นมีาก ป็ริมีาณนำ�าฝนเฉล็ี�ยรายป็ีไมี่เก่น 1,400 
มี่ล็ล่็เมีตร พบัที่ี�ระดับัควิามีสิ่่งไม่ีเก่น 1,000 เมีตร ใน
ช่ีวิงเดือนมีกราคมีถึงเมีษายน ต้นไมี้เกือบัที่ั�งห็มีดจะที่่�งใบั 
จนมีองเห็็นแต่ก่�งก้าน ล็ำาต้น แล็ะพื�นป่็าเป็็นสิ่ีนำ�าตาล็  
บัางพื�นทีี่�มีักจะมีีไฟิป่็าเก่ดข่�นเป็็นป็ระจำา สิ่ำาห็รับับัริเวิณทีี่� 
สิ่ภาพแวิดล็อ้มีแห็ง้แล็ง้มีาก ป็า่จะผิล็ดัใบัรวิดเรว็ิกว่ิา อาจเริ�มี 
ตั�งแต่ป็ระมีาณเดอืนธั์นวิาคมี บันภ่เขาห่็นป่็นจะพบัป็า่ชีนด่นี� 
บัรเิวิณใตห้็น้าผิาล็งมีาจนถงึเชิีงเขา ซ่�งเป็็นบัรเิวิณทีี่�มีกัจะมีี 
ชีั�นด่นตื�น ป็กต่มีีควิามีลึ็กไม่ีเก่น 50 เซนต่เมีตร แล็ะมีี 
ห่็นโผิล่็อย่่ทัี่�วิไป็ พื�นทีี่�ดังกล็่าวิมีีควิามีล็าดเอียงมีากแล็ะ 
เป็็นที่างล็าดยาวิล็งไป็ถึงเชีงิเขา ที่ำาให็ก้ารระบัายนำ�าสิ่ะดวิก 
แล็ะรวิดเรว็ิ ชีั�นห่็นป็น่จะถก่กดักร่อนไม่ีมีากนกั ซอกห็น่แล็ะ 
โพรงข้างใต้ทีี่�สิ่ามีารถเก็บัดน่ตะกอนแล็ะควิามีชีื�นได้ดีจ่งมี ี
ควิามีชีื�นอย่่เล็็กน้อย ป็า่ชีน่ดนี�พบัป็ระมีาณร้อยล็ะ 70 ของ 
พื�นทีี่�ภ่เขาห่็นป่็นทัี่�งห็มีด องค์ป็ระกอบัด้านชีน่ดพันธ์ุ์พืชี 
ในป็า่ผิลั็ดใบัผิสิ่มีนี� มีคีวิามีคล็า้ยคลึ็งกบััชีน่ดพนัธ์ุ์พชืีที่ี�พบั 
บันภ่เขาห็่นชีนด่อื�นด้วิย จ่งยังไมี่สิ่ามีารถระบุัชีน่ดพันธ์ุ์พืชี 
ที่ี�เป็็นเอกล็ักษณ์เฉพาะของเขาห็่นป็่นอย่างชัีดเจนได้

ชีนด่ที่ี�พบัที่ั�วิไป็ในป็า่ผิล็ดัใบัผิสิ่มี ไดแ้ก ่พฤกษ ์(Albizia 
lebbeck) มีะค่าโมีง (Afzelia xylocarpa) ที่องกวิาวิ 
(Butea monosperma) ราชีพฤกษ์ (Cassia fistula) 
กระพี�เขาควิาย เก็ดแดง เก็ดดำา (Dalbergia spp.) ขะเจ๊าะ  
สิ่าธ์ร ป็ี�จั�น (Millettia spp.) ป็ระด่่ป็่า (Pterocarpus 
macrocarpus) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) ป็ร่ ๋
(Alangium salviifolium subsp. hexapetalum) ตะเคยีนห็น่  
(Anogeissus acuminata var. lanceolata) สิ่มีอพ่เภก 
(Terminalia bellirica) สิ่มีอไที่ย (T. chebula)  
ตะแบักเล็ือด (T. mucronata) รกฟิ้า (T. alata) ป็ีบั 
(Millingtonia hortensis) กระโดน (Careya sphaerica) 
อุโล็ก (Hymenodictyon orixense) ตุ้มีกวิ้าวิ (Mitragyna 
rotundifolia) ยมีห็่น (Chukrasia tabularis) ถ่านไฟิผิี  
(Diospyros montana) มีะกอก (Spondias pinnata)  
มีะมี่วิงป็่า (Mangifera spp.) กุ๊ก (Lannea coromandelica)  
งิ�วิดอกขาวิ (Bombax anceps) เล็ียงฝ้าย (Kydia calycina)  
เล็ียงมีัน (Berrya cordifolia) โมีกมีัน (Wrightia arborea)  
ตะแบักเกรียบั (Lagerstroemia balansae) เสิ่ล็าดอกขาวิ  
(L. tomentosa) สิ่ัก (Tectona grandis) สิ่ักขี�ไก่ (Premna 
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tomentosa) ซ้อ (Gmelina arborea) ผิาเสิ่ี�ยน (Vitex 
canescens) ตีนนก (V. pinnata) ขางห็ัวิห็มี่ (Miliusa 
velutina) มีะด่ก (Siphonodon celastrineus) เป็็นต้น

2.  ป�าดิบแลิ้ง  (Dry  Evergreen  Forest) เป็็นป่็า 
ไมี่ผิล็ัดใบั มีองเห็็นเรือนยอดป็่าเป็็นสิ่ีเขียวิตล็อดป็ี แต่ก็มีี
พรรณไม้ีผิลั็ดใบัข่�นผิสิ่มีอย่ป่็ระมีาณไม่ีเก่นคร่�งห็นึ�ง พบัในพื�นที่ี� 
ที่ี�มีีชีั�นด่นลึ็กเก็บัควิามีชีุ่มีชีื�นได้นาน ป็กต่มีีป็ริมีาณนำ�าฝน 
เฉลี็�ยรายป็มีีากกวิา่ 1,000 ม่ีล็ล่็เมีตร แต่ยงัคงมีชีีว่ิงฤด่แล็ง้ 
ทีี่�ชีัดเจนบันพื�นที่ี�ภ่เขาสิ่่งมีากกวิ่า 700 เมีตรข่�นไป็ ซ่�งมีี 
ป็ริมีาณนำ�าฝนมีากจะมีีโอกาสิ่พบัป่็าชีน่ดนี�มีากตามีไป็ด้วิย 
บันภ่เขาห่็นป่็นจะพบัป่็าด่บัแล้็งตามีพื�นที่ี�ทีี่�มีีชีั�นด่นลึ็ก
มีากกวิา่ 30 เซนตเ่มีตร เชีน่ เชีงิเขา เชิีงห็น้าผิา ห็รอืรอ่งนำ�า  
แล็ะตามีห็ลุ็มียุบัทีี่�มีขีนาดกว้ิางตั�งแต ่10 เมีตรข่�นไป็ โดยมีี 
ควิามีลึ็กตั�งแต่ 5 เมีตรข่�นไป็ สิ่ำาห็รบััในห็ลุ็มียบุัขนาดกวิา้ง 
มีากกวิ่า 50 เมีตรข่�นไป็ ได้แก่ แอ่งรางห็มี่ (Uvala) แล็ะ 

แอ่งที่้องเรียบั (Polje) ทีี่�ก้นห็ล็ุมีมีักมีีการสิ่ะสิ่มีของชีั�นด่น
ล็ึกมีากกว่ิา 50 เซนต่เมีตร เรือนยอดของต้นไมี้ชีั�นบันก็
จะสิ่่งได้ถึง 40 เมีตร อย่างไรก็ตามี ห็ล็ุมียุบัขนาดเล็็กที่ี�
กวิ้างไมี่เก่น 50 เมีตร (Sinkhole) ซ่�งกระจายอย่่บันภ่เขา 
เป็็นจำานวินมีาก จากกน้ห็ล็มุีข่�นมีาจนถงึขอบัห็ล็มุีมีกีอ้นห่็น 
ขนาดให็ญ่ที่บััถมีกนัห็นาแนน่เกือบัเต็มีพื�นทีี่� ชัี�นด่นด้านบัน 
มีกีารสิ่ะสิ่มีตวัิเพยีงเล็็กนอ้ย ดา้นล็า่งล็งไป็มีกัเป็น็โพรงถำ�า 
ใต้ด่นซ่�งเป็็นทีี่�กักเก็บัด่นตะกอนแล็ะควิามีชีุ่มีชีื�นได้นาน 
ที่ำาให็้เก่ดป็่าด่บัแล็้งได้เชี่นกัน โดยรากของต้นไม้ีสิ่ามีารถ
ชีอนไชีล็งไป็ตามีซอกห่็น งอกไป็ตามีเสิ่้นที่างที่ี�มีีควิามีชีื�น 
ได้ยาวิไกล็อยา่งน่าป็ระห็ล็าดใจ นอกจากนี� การทีี่�ถ่กโอบัล็อ้มี 
อย่่ในป็ล่็องภ่เขา ได้ชี่วิยรักษาควิามีเย็นแล็ะควิามีชีุ่มีชีื�น 
ของอากาศแล็ะด่นได้ดี อีกทัี่�งยังถ่กแสิ่งแดดแผิดเผิาใน 
ป็ริมีาณน้อยอีกด้วิย สิ่ภาพแวิดล็้อมีในห็ล็ุมียุบัขนาดเล็็กนี�  
ต้นไมีส่้ิ่วินให็ญ่มีีขนาดเล็็กแล็ะมีเีถาวิลั็ย์ป็กคล็มุีเรอืนยอดป็า่ 
ค่อนข้างห็นาแน่น

ป่าผลัดใบผสม (Mixed Deciduous Forest) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สิ่ภาพภ่มี่ป็ระเที่ศอีกแบับัทีี่�มัีกพบัในป่็าด่บัแล้็งคือ  
สิ่วินห่็น (Lapies) ล็กัษณะของสิ่วินห่็นมีไีด้ห็ล็ายรป่็แบับั แต่ที่ี� 
เห็มีาะสิ่มีต่อการเก่ดป่็าด่บัแล้็งนั�น ห็่นป่็นจะถ่กกัดกร่อน 
เป็็นแท่ี่งห่็นสิ่ง่มีากกวิา่ 2 เมีตร กระจดักระจายไมีเ่ป็็นแผ่ิน 
ต่อเนื�อง สิ่ลั็บักับัร่องห่็นที่ี�ล็ึกเป็็นทีี่�สิ่ะสิ่มีตัวิของชีั�นด่นล็ึก  
ป็กต่จะมีีพื�นที่ี�ห็่นป็กคล็ุมีไมี่เก่นร้อยล็ะ 70 โดยพรรณไมี้ 
ป็่าด่บัแล้็งสิ่ามีารถแที่รกตัวิอย่่ตามีช่ีองว่ิางที่ี�เป็็นด่นห็รือ 
ข่�นบันก้อนห่็น แล้็วิส่ิ่งเรือนยอดข่�นมีาป็กคลุ็มี องคป์็ระกอบั 
ของชีน่ดพันธ์ุ์พืชีของป็า่ด่บัแล็ง้บันเขาห่็นป่็น พบัว่ิามีีควิามี 
คล้็ายคล็ึงกับัทีี่�พบัในป็่าด่บัแล็้งบันภ่เขาห่็นชีน่ดอื�นๆ ยัง 
ไมี่พบัว่ิามีีชีน่ดพันธ์ุ์ใดข่�นเป็็นเอกลั็กษณ์ สิ่ำาห็รับับัริเวิณ 
สิ่วินห่็นทีี่�ยังมีีการผุิพังไมี่มีากนัก พื�นที่ี�สิ่่วินให็ญ่เห็ล็ือเป็็น 
ก้อนห่็นแล็ะแผิ่นห่็นป็กคล็ุมีมีากกวิ่าร้อยล็ะ 70 ซอกห่็น 
มีีขนาดเล็็กแล็ะการสิ่ะสิ่มีชีั�นด่นล็ึกไมี่เก่น 30 เซนต่เมีตร  
บัริเวิณนี�เป็็นพื�นที่ี�ที่ี�สิ่ามีารถพบัพรรณไมี้ที่ั�ง 3 ชีน่ดป่็ามีา 
ข่�นอย่ร่่วิมีกันได ้เป็็นลั็กษณะของป่็าด่บัแล้็งกึ�งป็า่ผิล็ดัใบัผิสิ่มี 
แล็ะกึ�งป็่าล็ะเมีาะเขาห่็นป่็น ห็รือเรียกวิ่า “ป็่ากึ�งผิล็ัดใบั 
เขาห็่นป็่น” ซ่�งถือวิ่าเป็็นสิ่ังคมีพืชีที่ี�มีีสิ่ภาพแวิดล็้อมีอย่่ใน 
ชี่วิงรอยต่อของป็่าที่ั�ง 3 ชีน่ดห็ลั็ก แล็ะจำาแนกได้ยากมีาก  
ในชีว่ิงฤด่แล้็งจะสิ่งัเกตเห็็นป่็าชีน่ดนี�แยกออกจากป่็าด่บัแล้็ง 

แล็ะป่็าผิลั็ดใบัผิสิ่มีได้ชีัดเจนข่�น โดยเรือนยอดชีั�นบันของ 
ป็า่กึ�งผิลั็ดใบัเขาห่็นป่็น ซ่�งเกอืบัทัี่�งห็มีดเป็็นชีน่ดพชืีทีี่�ผิลั็ดใบั 
ของป่็าผิล็ัดใบัผิสิ่มีจะท่ี่�งใบัเกือบัทัี่�งห็มีดจนเห็็นเรือนยอด 
สิ่ีเขียวิของชีั�นไมี้พุ่มีทีี่�เป็็นชีน่ดพืชีของป่็าด่บัแล้็งแล็ะ 
ป่็าล็ะเมีาะเขาห่็นป่็นข่�นแที่รกอย่่ ที่ำาให็้เรือนยอดโดยรวิมี 
มีีสีิ่เขียวิอมีเห็ล็ืองสิ่ล็ับักับัสีิ่นำ�าตาล็

ชีน่ดทีี่�พบัทัี่�วิไป็ในป็า่ด่บัแล้็ง ไดแ้ก่ ตะเคียนห่็น (Hopea 
ferrea) ตะเคยีนที่อง (H. odorata) ยางแดง (Dipterocarpus 
turbinatus) กระบัาก (Anisoptera costata) กระบัก (Irvingia 
malayana) ตาเสืิ่อ (Aphanamixis polystachya) ค้างคาวิ 
(Aglaia spp.) สิ่งัเครียด (Chisocheton spp.) คา้งคาวิอล่ี็ด 
(Dysoxylum spp.) กัดล็่�น (Walsura trichostemon) มีะห็าด 
(Artocarpus spp.) ตาตุม่ีบัก (Falconeria insignis) ป็ระคำาไก่ 
(Dypetes roxburghii) มีะกายคดั (Mallotus philippensis) 
คอแล็น (Nephelium hypoleucum) มีะด่ก (Siphonodon 
celastrineus) ตะแบักกราย (Terminalia pierrei) สิ่ีเสิ่ื�อ 
(Homalium zeylanicum) กะเบัากลั็ก (Hydnocarpus 
ilicifolia) มีะกล็ำ�าต้น (Adenanthera pavonina) มีะค่าโมีง  
(Afzelia xylocarpa) เขล็ง (Dialium cochinchinense)  

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ตามชายฝ่ังทะเล
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โสิ่กนำ�า (Saraca indica) เชีียด (Cinnamomum iners)  
สิ่ะท่ี่บั (Phoebe paniculata) กะที่งั (Litsea monopetala)  
มีะม่ีวิงป็า่ (Mangifera spp.) มีะป็รงิ (Bouea oppositifolia)  
รักขาวิ (Semecarpus cochinchinensis) มีะกอก (Spondias 
pinnata) มีะกกั (S. bipinnata) พล็อง (Memecylon spp.) 
กอมีขมี (Picrasma javanica) มีห็าพรห็มี (Mitrephora 
spp.) ยางโอน (Polyalthia spp.) สิ่ังห็ย่ (Pseuduvaria 
spp.) สิ่ะบัันงาป็่า (Goniothalamus spp.) สิ่่าเห็ล้็าต้น 
(Desmos spp.) เล็ือดมี้า (Knema spp.) มีะพร้าวินกกก 
(Horsfieldia spp.) ป็าล็ม์ีต้น เชีน่ ห็มีากล็ง่ (Areca triandra) 
ต๋าวิ (Arenga pinnata) เต่าร้าง (Caryota mitis) แล็ะค้อ 
(Livistona speciosa) เป็็นต้น

ป็า่ด่บัแล้็งตามีชีายฝั�งที่ะเล็แล็ะตามีเกาะในที่ะเล็อ่าวิไที่ย
แล็ะฝั�งที่ะเล็อันดามัีน โดยเฉพาะเกาะทีี่�เป็็นห่็นป่็น มีีลั็กษณะ
เรือนยอดแน่นที่บึัแล็ะไมีส่ิ่ง่มีากนัก (10 - 20 เมีตร) ดา้นที่ี� 
รับัล็มีที่ะเล็เป็็นป็ระจำา เรือนยอดจะมีีลั็กษณะล็่่ล็มี ล็ำาต้น
แคระแกรน็ บัางครั�งเรอืนยอดสิ่ง่ไมีเ่ก่น 10 เมีตร พรรณไม้ี 
ห็ล็ายชีน่ดมีีใบัห็นาแข็ง เชี่น เกด (Manilkara hexandra) 
พล็อง (Memecylon spp.) ดก่ค่าง (Psydrax dicocca var. 

impolitum) ห็รือตามีล็ำาต้นแล็ะก่�งมีหี็นามี เช่ีน มีะนาวิผิี  
(Atalantia monophylla) ตะขบัป่็า (Flacourtia indica)  
ขอ่ยห็นามี (Streblus ilicifolius) เป็็นต้น อาจเรียกป็า่ด่บัแล้็ง 
ตามีชีายฝั�งที่ะเล็เห็ล่็านี�วิ่า ป็่าด่บัแล้็งฝั�งที่ะเล็ (Littoral  
Seasonal Rain Forest) ซ่�งมีีลั็กษณะโครงสิ่ร้างแตกต่าง 
ไป็จากสิ่งัคมีพืชีชีายห็าดห็รอืฝั�งที่ะเล็ (Strand Forest) ทีี่�อย่ ่
ใกล้็เคียงกัน มีักจะเก่ดควิามีสิ่ับัสิ่น บ้ัางเรียกป็่าด่บัแล้็ง 
ชีายฝั�งที่ะเล็วิา่ ป็า่ชีายห็าด (Beach Forest) ซ่�งมีคีวิามีห็มีาย 
ครอบัคล็ุมีสัิ่งคมีพืชีชีายฝั�งห็ล็ายป็ระเภที่

3.  ป�าลิะเมิาะเขาหินปูน (Limestone Hills Scrub 
Forest) เป็็นสัิ่งคมีพืชีผิล็ดัใบัห็รอืกึ�งผิลั็ดใบั รป่็ชีวีิติที่ี�โดดเดน่ 
สิ่่วินให็ญ่เป็็นไมี้ต้นแคระแกร็น ไมี้พุ่มี ไมี้ล็้มีล็ุก แล็ะไมี้เถา 
ผิล็ดัใบั บัางชีน่ดเป็็นสิ่มีาชีกิของป็า่ผิล็ดัใบัผิสิ่มีห็รอืพรรณไมี้ 
ไมี่ผิล็ัดใบัจากป็่าด่บัแล็้งเข้ามีาป็รากฏิบ้ัางเล็็กน้อย พืชีที่ี�มีี 
ชีวีิติอย่่ไดต้อ้งมีกีารป็รบััตวัิให้็ที่นต่อควิามีรอ้นแล็ะแห้็งแล็ง้ 
ได้ดี ที่นต่อควิามีเป็็นด่างของห็่นป็่น มีีระบับัรากที่ี�สิ่ามีารถ
ด่ดเก็บัสิ่ะสิ่มีนำ�าแล็ะธ์าตุอาห็ารไดด้ ีตล็อดจนมีคีวิามีแขง็แรง 
สิ่ามีารถชีอนไชีซอกห่็น ยึดเกาะห็น้าผิา แล็ะต้านที่าน 
แรงล็มีได้ดีอกีด้วิย โดยป็กต่แล็ว้ิตน้ไมี้จะมีคีวิามีสิ่ง่ไมีเ่กน่  

ป่าละเมาะเขาหินปูน (Limestone Hills Scrub Forest) ทางภาคเหนือ
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5 เมีตร แล็ะมีเีรอืนยอดไมีต่อ่เนื�อง มีห่ี็นโผิล็อ่ย่ท่ี่ั�วิไป็ ตามี 
ยอดเขาห็่นป็่นที่ี�มีีควิามีล็าดชีันมีากอาจมีีพรรณไม้ีป็กคล็ุมี 
พื�นที่ี�น้อยมีาก พื�นที่ี�สิ่่วินให็ญ่เป็็นห็น่ ซ่�งไมี่จัดวิ่าเป็็นพื�นที่ี� 
ป็า่ไมี ้(Woodland) แตท่ี่างนเ่วิศวิทิี่ยาแล้็วิถือวิา่ระบับัน่เวิศ 
เห็ล่็านี�เป็็นสิ่ังคมีพืชีแบับัห็นึ�งตามีธ์รรมีชีาต่ที่ี�มีีควิามีเด่น 
ทัี่�งด้านโครงสิ่ร้างแล็ะชีน่ดพืชีที่ี�เป็็นเอกลั็กษณ์เฉพาะตัวิ  
ป่็าล็ะเมีาะเขาห่็นป่็นจะพบัได้ตามีภ่มีป่็ระเที่ศแบับัภ่เขาห็นามี  
(Pinnacle Karst) สิ่วินห่็น (Lapies) ล็านห่็นป่็น (Limestone  
Pavement) แล็ะตามีห็น้าผิา มีกัจะพบัอย่ต่ามียอดเขาแล็ะ
สิ่นัเขาซ่�งมีห่ี็นป่็นโผิล็เ่กอืบัทัี่�งห็มีด บัรเิวิณดังกล่็าวิจะมีีการ
ชีะล้็างพังที่ล็ายสิ่่ง ร่องห็่นอาจล็ึกได้ถึง 3 เมีตร ในร่องห็่น
แที่บัจะไม่ีมีชีีั�นด่นสิ่ะสิ่มีอย่่ได้เล็ย พรรณไมีส่้ิ่วินให็ญ่มีคีวิามี
เฉพาะเจาะจงกับัระบับัน่เวิศ แล็ะส่ิ่วินให็ญ่จะข่�นไดเ้ฉพาะกับั 
ภ่เขาทีี่�เป็็นห่็นป่็นเท่ี่านั�น ถือได้ว่ิาเป็็นพรรณไมี้ดัชีนีของ 
สัิ่งคมีพืชี เชี่น ขี�เห็ล็็กฤาษี (Phyllanthus mirabilis)  
จันที่น์แดง (Dracaena jayniana) จันที่น์ห็น ่ (Dracaena  
kaweesakii) ป็รงห็่น (Cycas petraea) แคสัิ่นต่สิุ่ข  
(Santisukia kerrii) กุ๊กสิ่้มี (Toxicodendron calcicola)  
ที่องห็ล็างห่็นป่็น (Erythrina calcicola) ไฮห่็น (Ficus 
orthoneura) เดื�อแห็ (Ficus anastomosans) เป็็นต้น

บันห่็นห็รอืตามีซอกห่็นที่ี�มีซีากพชืีสิ่ะสิ่มี จะมีพีรรณไม้ี
อ่งอาศัยแล็ะไมี้ล้็มีลุ็กทีี่�ส่ิ่วินให็ญ่มีีควิามีเฉพาะเจาะจงกับั 
ระบับัน่เวิศภ่เขาห่็นป็น่ ห็ล็ายชีน่ดเป็็นชีนด่เดียวิกันกบััทีี่�พบั 
ในป็่าด่บัแล้็ง แต่ห็ากพบัในป็่าล็ะเมีาะเขาห่็นป็่นจะข่�นอย่ ่
ตามีซอกห็่นล็ึก มีีร่มีเงาแล็ะควิามีชีื�นค่อนข้างมีาก สิ่ำาห็รับั 
ชีน่ดทีี่�ข่�นได้เฉพาะในป่็าล็ะเมีาะมัีกจะชีอบัอากาศแห็้งแล็้ง 
แล็ะต้องการแสิ่งแดดมีากกวิา่ จง่มัีกพบัข่�นอย่ต่ามีซอกห็น่
กล็างแจง้ห็รือใตโ้คนพุม่ีไมี ้ซ่�งส่ิ่วินให็ญ่เป็น็กล็ว้ิยไมีด่้นห็รอื
อ่งอาศยั เชีน่ เอื�องห็นวิดพราห็มีณ ์(Seidenfadenia mitrata) 
เอื�องโมีก (Papilionanthe teres) เอื�องกุห็ล็าบักระเป็�าเปิ็ด  
(Aerides falcata) เอื�องสิ่ารภ ี(Acampe rigida) กะเรกะรอ่น 
ด้ามีข้าวิ (Cymbidium bicolor) ห็มี่กล็่�ง (Eulophia 
andamanensis) ห็ญ้าเป็ราะนกนอ้ย (Liparis stenoglossa) 
เอื�องแพนใบักล็มีป็ากฝอย (Oberonia cavaleriei) เอื�อง
ข้าวิเห็นียวิ (Calanthe rosea) รองเที่้านารีเห็ล็ืองป็ราจีน  
(Paphiopedilum concolor) เป็็นต้น พรรณไมี้ล็้มีลุ็ก 
ชีน่ดอื�น เชี่น กล้็วิยผิา (Ensete superbum) ฆ้องสิ่ามีย่าน  

(Kalanchoe integra) เฟิินราชีินี (Doryopteris ludens) 
แล็ะช้ีางงาผิา (Koyamasia curtisii) เป็็นต้น

4.  ป�าลิะเมิาะเขาสูง (Upper Montane Scrub) เป็็น 
สัิ่งคมีพืชีที่ี�เป็็นเอกลั็กษณ์พบัเฉพาะบันพื�นทีี่�โล็ง่ตามีสิ่นัเขา 
แล็ะยอดเขาของภเ่ขาห่็นป่็นดอยเชียีงดาวิ จงัห็วิดัเชีียงให็ม่ี  
ทีี่�ระดับัควิามีสิ่ง่ป็ระมีาณ 1,900 - 2,200 เมีตร สิ่ภาพป็า่ 
สิ่่วินให็ญ่ป็ระกอบัด้วิยไมี้พุ่มีเตี�ยแล็ะพืชีล้็มีล็ุกข่�นตามีซอก 
ห็รือแอ่งห็่นป็่นที่ี�มีีการสิ่ะสิ่มีของอ่นที่รียวิัตถุ พื�นที่ี�ที่ั�งห็มีด 
ป็ระกอบัด้วิยแท่ี่งแล็ะกอ้นห็น่ป็น่ที่ี�แห็ล็มีคมีขนาดต่างๆ ไม่ี 
ป็รากฏิชีั�นด่น สิ่ภาพป็า่ตามีธ์รรมีชีาต่ด่คล็า้ยสิ่วินห่็นที่ี�สิ่รา้งข่�น  
ไมี่มีีไมี้ต้นที่ี�เด่นชีัด นอกจากค้อเชีียงดาวิ (Trachycarpus 
oreophilus) สิ่ง่ป็ระมีาณ 3 - 10 เมีตร ข่�นกระจัดกระจาย
ห็า่งๆ องคป์็ระกอบัพรรณไมีข้องป็า่ล็ะเมีาะเขาสิ่ง่สิ่ว่ินให็ญ่
เป็็นพรรณไมีเ้ขตอบัอุ่น ห็ล็ายชีนด่เป็็นพืชีถ่�นเดียวิของไที่ย 
(Endemic Species) กล็ุ่มีไมี้พุ่มี เชี่น กุห็ล็าบัเวิียงเห็นือ 
(Rosa helenae) ไขแ่ดง (Cotoneaster franchetii) พม่ีพ์ใจ  
(Luculia gratissima var. glabra) ห็มัีกก้ากดอยสิุ่เที่พ 
(Zanthoxylum acanthopodium) ขมี่�นต้น (Mahonia 
duclouxiana) กุห็ล็าบัขาวิเชีียงดาวิ (Rhododendron 
ludwigianum) ฮอ่มีดอย (Strobilanthes chiangdaoensis) 
เห็ยื�อเลี็ยงผิา (Impatiens kerriae) ราชีาวิดีห็ล็วิง (Buddleja 
macrostachya) ไม้ีพุม่ีเกาะอาศยัตามีซอกห็น่แล็ะก่�งไม้ี ได้แก่ 
โพอาศยั (Neohymenopogon parasiticus) แล็ะสิ่ะเภาล็มี  
(Agapetes hosseana) พืชีล้็มีลุ็กสิ่่วินให็ญ่เป็็นพรรณไม้ี 
เขตอบัอุ่น เช่ีน ไข่ขาง (Senecio craibianus) ฟิองห่็นเห็ลื็อง  
(Sedum susanae) พวิงแก้วิเชีียงดาวิ (Delphinium  
siamense) ขาวิปั็�น (Pterocephalodes siamensis)  
ดอกห็รีดเชีียงดาวิ (Gentiana australis) แสิ่งแดง  
(Colquhounia coccinea) ป็ิ�นสิ่่นไชีย (Leucosceptrum  
canum) บััวิที่อง (Hypericum hookerianum) ชีมีพเ่ชียีงดาวิ  
(Pedicularis siamensis) สิ่รอ้ยไที่รที่อง (Silene burmanica)  
พ่มีสิ่าย (Primula siamensis) เจอราเนียมีเชีียงดาวิ 
(Geranium lambertii subsp. siamense) วิ่านห็อมี 
(Veratrum chiangdaoense) เทีี่ยนน้อย (Impatiens 
musicola) ส้ิ่มีกุ้งนายพดุ (Begonia puttii) แล็ะห็ญา้กระด่�ง 
(Campanula pallida) เป็็นต้น
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ป่าละเมาะเขาสูง (Upper Montane Scrub) บนดอยเชียงดาว

จากข้อม่ีล็ข้างต้น จะเห็็นได้ว่ิาระบับัน่เวิศเขาห่็นป็น่นั�น 
มีีควิามีห็ล็ากห็ล็ายของพืชีพรรณค่อนข้างสิ่่ง มีีชีน่ดพันธ์ุ์ 
ที่ี�นา่สิ่นใจซกุซ่อน รอให็ค้น้พบัอย่่เป็็นจำานวินมีาก การล็ดล็ง 
อย่างรวิดเรว็ิของพื�นที่ี�เขาห่็นป่็นอนัเก่ดจากการใชีป้็ระโยชีน ์
พื�นที่ี�แบับัขาดควิามีตระห็นัก จ่งสิ่่งผิล็กระที่บัต่อควิามี 

ห็ล็ากห็ล็ายที่างชีวีิภาพอยา่งห็ลี็กเล็ี�ยงไม่ีได้ การเร่งดำาเนน่การ 
สิ่ำารวิจห็รือการศึกษาเชีิงลึ็กของนักวิิจัยเพื�อให้็ได้ข้อม่ีล็มีา 
สิ่นบััสิ่นนุแนวิที่างการอนรุกัษแ์ล็ะการจดัการพื�นที่ี�จง่มีคีวิามี 
จำาเป็น็อยา่งย่�ง กอ่นที่ี�สิ่่�งมีชีีวีิติที่ี�สิ่ำาคัญบัางชีนด่จะสิ่่ญห็าย 
ไป็จากพื�นที่ี�ตล็อดกาล็
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ความสนใจของประชาชนท่ั่�วไปเก่ี่�ยวก่ี่บถ้ำำ�าเพ่ิ่�งจะเก่ี่ดข้�นในระยะไม่ก่ี่�ปีท่ั่�ผ่่านมา ซ้ึ่�ง 
ม่กี่จะเก่ี่�ยวข้องก่ี่บกี่ารท่ั่องเท่ั่�ยวเช่งผ่จญภ่ัย ในระยะแรกี่ความสนใจน่�นอย่่ในหม่่ 
น่กี่ท่ั่องเท่ั่�ยวชาวต่่างประเทั่ศท่ั่�ช่�นชมธรรมชาต่่ และต้่องกี่ารแสวงหาความแปลกี่ใหม่ 
ในป่าเขต่ร้อนของเอเช่ยต่ะว่นออกี่เฉ่ียงใต้่ แต่่ต่่อมาก็ี่ได้ร่บความน่ยมจากี่คนไทั่ย 
ยุคโลกี่าภ่ัว่ต่น์ท่ั่�ช่�นชมกี่ารทั่่องเทั่่�ยวแบบย่�งย่น คนเหล่าน่�จะร่กี่ธรรมชาต่่ สายลม  
และแสงแดด จะเห็นได้วา่ม่กี่ารจ่ดท่ั่วร์ธรรมชาต่่มากี่มาย หร่อม่หน่งส่อค่่ม่อกี่ารเท่ั่�ยวถ้ำำ�า 
วางเกี่ล่�อนท้ั่องต่ลาดขณะน่� ซ้ึ่�งน่บว่าเป็นเร่�องท่ั่�น่าย่นด่อย่างย่�ง

ถ้ำ�ท�งโบร�ณคดี: 

วัฒนธรรมโลงไม้
 ศาสตราจารย์์ ดร.รัศมีี ชููทรงเดชู
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Caves and Karst of Thailand
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แนวเทืือกเขาหิินปููนด้้านตะวนัตกของปูระเทืศไทืยตั�งแต่
เหินือจรด้ใต้ เปู็นบริเวณท่ื�มัักจะได้้รับการเย่�ยมัเย่ยนจาก
บุคคลภายนอกอยู่เนืองๆ นับตั�งแต่อด้ต่จนกระทืั�งปูัจจุบัน 
เปูน็ท่ื�กล่าวขวญักันในหิมัูข่องนักท่ืองเทื่�ยวหิรอืนกัสำำารวจถ้ำำ�าวา่  
จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน กาญจนบุรี ปูระจวบค่รีขันธ์์ และชุมุัพร 
เป็ูนแหิล่งทื่�ข้�นชุื�อเก่�ยวกับความังด้งามัตระการตาของถ้ำำ�า 
อันเปู็นเสำน่ห์ิทื่�ด้ึงดู้ด้ผูู้้ท่ื�รักธ์รรมัชุาติทัื�งหิลาย โด้ยเฉพาะ
ถ้ำำ�าในแม่ัฮ่่องสำอนและกาญจนบุรีจะได้้รับความัสำนใจเปู็น
พิเศษ นอกเหินือจากความัสำวยงามัของถ้ำำ�าแล้ว ยังมั่ความั
ลกึลบัในเรื�องสำมับัติของโกโบรตัิ�งแตส่ำงครามัโลกครั�งทื่�สำอง 
ทื่�ผูู้้คนต่างพยายามัเสำาะหิามัาเปูน็เวลาหิลายทืศวรรษมัาแล้ว  
การท่่องเท่่�ยวนี้่�เองเป็็นี้สาเหตุุหน่ี้�งท่่�เร่งการท่ำาลายแหล่ง
ท่รัพยากรถ้ำำ�าในี้ขณะนี้่� 

ความัจริงการเปูล่�ยนแปูลง หิรือการใชุ้ปูระโยชุน์จาก
ทืรัพยากรปูระเภทืถ้ำำ�า เกิด้ข้�นเป็ูนระยะเวลานาน นับตั�งแต่
มันุษยเ์ขา้ไปูบุกรกุธ์รรมัชุาตเิพื�อการยังชีุพตั�งแตห่ิลายหิมัื�น
หิลายพนัปูมีัาแลว้ และการทืำาลายในปัูจจบุนันับวนัจะทืวคีวามั
รุนแรงกว่าในอด่้ตหิลายเท่ืา ไมั่ว่าจะเปู็นการระเบิด้ภูเขา
หิินปููนอย่างถู้ำกกฎหิมัายเพื�อการอุตสำาหิกรรมั โด้ยเฉพาะ 
ทื่�จงัหิวัด้กาญจนบรุ ีราชุบุร ีและสำระบรีุ มัก่ารรายงานว่าพบ
ซากดึ้กด้ำาบรรพ์ (Fossil) และโบราณวัตถุ้ำอยู่เปู็นเนืองๆ  
จากเหิมืัองต่างๆ จนแทืบจะเป็ูนความัเคยชุินของผูู้้ทื่�พบ 
หิรือผูู้้ท่ื�อ่านข่าว จ้งทืำาใหิ้คนทัื�วไปูไมั่สำนใจกับการทืำาลาย
เท่ืาทื่�ควร ส่ำวนท่ื�จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน การเข้าไปูทืำาลาย 
สำิ�งแวด้ลอ้มัในถ้ำำ�ากเ็กิด้ได้เ้ชุน่กันจากธ์รรมัชุาติ เชุน่ แผู้น่ดิ้นไหิว  
การเลื�อนตวัของเปูลอืกโลก สัำตว์ทื่�เขา้ไปูคุย้หิาอาหิาร หิรอื
มันุษย์ท่ื�เข้าไปูภายในถ้ำำ�า เนื�องจากถ้ำำ�าท่ื�แม่ัฮ่อ่งสำอนเปูน็พื�นท่ื�
เข้าไปูค่อนข้างจะยากลำาบาก ทืำาใหิ้ยังคงพบหิลักฐานทืาง
โบราณคด้่จำานวนมัากภายในถ้ำำ�า

กว่าหิกทืศวรรษท่ื�ผู่้านมัา แหิล่งโบราณคด่้ปูระเภทืถ้ำำ�า 
และเพิงผู้ามัากกว่า 70 แห่ิง ท่ื�ซ่อนตัวอยู่ท่ืามักลางแนว 
เทืือกเขาท่ื�สูำงชัุนในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน ได้้ถู้ำก
ค้นพบโด้ยคณะสำำารวจชุาวไทืยและต่างปูระเทืศ ทืำาให้ิเส่ำ�ยวหินึ�ง
ของปูระวัติศาสำตร์ของแม่ัฮ่่องสำอนได้้ถู้ำกเปิูด้เผู้ย (รัศม่ั ชูุทืรงเด้ชุ 
2543; สิำทืธิ์พงศ์ ดิ้ลกวณิชุ และคณะ 2543; Dunkley and 
Burch 1986; Gorman 1970, 1971; Grave 1996; Kierman 
1986) แม้ัว่าการสำำารวจทืางโบราณคด่้ในพื�นท่ื�น่�จะไม่ัได้้ทืำา 

อย่างต่อเนื�อง ม่ัการศึกษาเฉพาะแหิล่ง และไม่ัม่ัการศึกษา 
ทัื�งบริเวณอย่างละเอ่ยด้ หิลักฐานทืางโบราณคด่้เท่ืาท่ื�ม่ัอยู่
สำามัารถ้ำบ่งชีุ�ได้้ว่า คนเข้ามัาตั�งถิ้ำ�นฐานและใชุ้ปูระโยชุน์จาก
พื�นท่ื�สูำงในอำาเภอปูางมัะผู้้าตั�งแต่สำมััยก่อนปูระวัติศาสำตร์แล้ว 
(Gorman 1970; Yen 1977) และม่ัร่องรอยการอยู่อาศัยสืำบต่อมัา 
จนกระทัื�งสำมััยปัูจจุบัน (อุด้มัลักษณ์ ฮุ่่นตระกูล 2550)

ในภาคเหินือ วัฒนธ์รรมัโลงไม้ัเป็ูนวัฒนธ์รรมัทื่�พบ
จำานวนมัากในอำาเภอปูางมัะผู้า้ และม่ัแบบแผู้นการฝัังศพท่ื�
ให้ิความัสำำาคญักับการเลือกทืำาเล “ฮวงจุ้้�ย” และมัก่ารเลอืก
ทื่�ฝัังศพอันแตกต่างไปูจากสำังคมัและวัฒนธ์รรมัร่วมัสำมััย 
ในภูมิัภาคต่างๆ ของปูระเทืศไทืย

หิลักฐานทืางโบราณคด้ย่คุกอ่นปูระวติัศาสำตร ์“โลงไม้�”  
หิรือ “โลงผีีแม้น” ได้้เปูิด้พรมัแด้นความัรู้ท่ื�เก่�ยวกับการ
ปูฏิิสำัมัพันธ์์กันระหิว่างมันุษย์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สูำง  
ในภูมัิปูระเทืศแบบคาสำต์ แสำด้งถ้ำึงการอยู่ร่วมักันระหิว่าง 
คน สำตัว ์กับปูา่ ตลอด้จนภมิูัปูญัญาเก่�ยวกบัการใชุท้ืรพัยากร
จากปู่าไมั้เมัื�อปูระมัาณสำองพันกว่าปูีมัาแล้ว

องค์ความัรู้เรื�องวัฒนธ์รรมัโลงไมั้น่� สำามัารถ้ำใชุ้เป็ูน
ข้อมูัลพื�นฐานสำำาหิรับการศึกษาเปูรียบเท่ืยบรูปูแบบของ 
โลงไมัท้ื่�พบในภูมัภิาคอื�นๆ ของปูระเทืศไทืยได้้ เชุน่ เชีุยงใหิมั่ 
ลำาพูน กาญจนบุรี

	 คำำ�นิิย�มและข้้อจำำ�กััดข้องกั�รศึึกัษ�

บทืความัน่�นิยามั “วัฒนธรรม้โลงไม้�” คือ ลกัษณะเฉพาะ 
ของการปูลงศพทื่�พบในพื�นท่ื�สำูงอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้ 
แม่ัฮ่อ่งสำอน การปูลงศพม่ัความัโด้ด้เด้น่อยูต่รงทื่�ปูระกอบด้้วย 
โลงไมั้ ซ้�งมัักจะทืำาจากไม้ัสำักผู่้าคร้�งและขุด้สำ่วนกลางออก  
ส่ำวนปูลายทัื�งสำองด้้านมั่การแกะสำลักเป็ูนรูปูต่างๆ ไมั้ทื่� 
ผู้่าคร้�งจะปูระกบกันเปู็นคู่ และวางบนเสำาไมั้จำานวน  
4 - 6 เสำา หิรือวางไว้บนคานภายในถ้ำำ�า ซ้�งมัักจะตั�งอยู่ใน 
ตำาแหิน่งท่ื�เกอืบจะเป็ูนยอด้ของเทืือกเขาหิินปููนในภูมัปิูระเทืศ 
แบบคาสำต์ โบราณวัตถ้ำุทื่�พบร่วมักับโลงไมั้ ได้้แก่ ชุิ�นสำ่วน 
กระดู้กคน หิมั้อ และเศษภาชุนะด้ินเผู้าเนื�อด้ินรมัควันลาย
เชุือกทืาบ ลูกปัูด้แก้ว เครื�องมืัอสำำาริด้ และเครื�องมัือเหิล็ก 
(ดู้รายละเอ่ยด้ในรัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ 2562)
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“โลงผีีแม้น” เปู็นคำาพื�นเมัืองทื่�ชุาวบ้านทื้องถ้ำิ�นเรียก
โลงไมั้ท่ื�พบตามัถ้ำำ�าต่างๆ ในอำาเภอปูางมัะผู้้า “ผีีแม้น”  
เปู็นภาษาไทืใหิญ่ หิมัายถ้ำึง “ผีีที่ี�โผีล่ขึ้้�นม้า” (วิวัฒน์  
พันธ์วุฒิยานนทื์ 2541; พิมัุข ชุาญธ์นะวัฒน์ 2537)

สำำาหิรบัขอ้จำากดั้ของการศึกษาคอื แหิล่งโบราณคด่้โลงไมั้ 
เปูน็แหิลง่โบราณคด่้ปูระเภทืทื่�ฝัังศพหิรอืสำสุำาน ซ้�งเปูน็เพ่ยง

ปูระเภทืหินึ�งของระบบการตั�งถิ้ำ�นฐานเท่ืานั�น ด้ังนั�นข้อมัูล
ท่ื�มั่อยู่จ้งเป็ูนเพ่ยงสำ่วนหินึ�งของระบบการตั�งถิ้ำ�นฐานของ
วัฒนธ์รรมัโลงไมั้เท่ืานั�น นอกจากน่�ยังไม่ัพบหิลักฐานทืาง
โบราณคด่้ท่ื�สำมับูรณ์ (in situ) แหิล่งโบราณคด้่ส่ำวนใหิญ่ 
ถู้ำกทืำาลายและรบกวนจากทืั�งคน สำัตว์ และธ์รรมัชุาติ เชุ่น  
รูปูแบบหัิวโลงและตัวโลงไมัมั้ักมัส่ำภาพทื่�ไมัส่ำมับูรณ ์แตกหิกั 
ชุำารุด้ ซ้�งสำ่งผู้ลกระทืบต่อการต่ความัทืางโบราณคด้่

รูปที ่๑ ลักษณะของวัฒนธรรมโลงไม้

1) ภูมัิปูระเทืศหิินปููน 2) ขวานโลหิะเหิล็ก 3) หิ่วงเหิล็ก
4) หิินกรวด้แมั่นำ�าท่ื�มั่รอยใชุ้งาน 5) ลูกปูัด้ 6) กระดู้กคน
7) หิน้าผู้า/ตำาแหิน่งไว้ศพ 8) เศษหิมั้อลายเชืุอกทืาบ 9) โลงไม้ั
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วััฒนิธรรมโลงไม้

	 อ�ยุสมัยข้องวััฒนิธรรมโลงไม้

อายสุำมััยของวัฒนธ์รรมัโลงไมั ้มัอ่ายรุะหิวา่ง 2,120 - 
1,250 ปีูมัาแล้ว (พุทืธ์ศตวรรษทื่� 4 - 11) มัค่วามัสำำาคัญ
ต่อความัเข้าใจพัฒนาการทืางสำังคมัและวัฒนธ์รรมัของ
คนท่ื�อยู่ในพื�นท่ื�สูำง การจัด้ลำาดั้บอายุสำมััยของวัฒนธ์รรมั 
โลงไมั้นั�น ได้้จากผู้ลการกำาหินด้อายุทืางวิทืยาศาสำตร์ด้้วย
วิธี์คาร์บอน 14 ทัื�งวิธ์ีการปูกติ (Convention) และวิธ์ ี

AMS (Accelerator Mass Spectrometry) โด้ยคณะวิจัย
จากหิลายโครงการนำามัาใชุ้เป็ูนเกณฑ์์ในการเท่ืยบรูปูแบบ 
หัิวโลงทื่�พบจากการสำำารวจและขุด้ค้นในการศึกษาเรื�อง
โครงการมันษุยก์อ่นปูระวติัศาสำตรก์บัพลวตัทืางวฒันธ์รรมั
บนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน (รัศมั่ 
ชูุทืรงเด้ชุ และคณะ 2564)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

312



	 สภ�พแวัดล้อมในิอดีต

ผู้ลการศึกษาวงปูีไมั้จากไมั้ปูัจจุบันและโลงไม้ั  
(นาฏิสำุด้า ภูมิัจำานงค์ 2550) ทืำาให้ิทืราบว่า สำภาพปู่าไมั้
สำมััยนั�นม่ัสำภาพไมั่แตกต่างจากปูัจจุบัน กล่าวคือในพื�นทื่�
อำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน ปูกคลุมัไปูด้้วยปู่าไมั้
นานาชุนิด้ คือบริเวณพื�นท่ื�ลุ่มัและทื่�ราบ ปูกคลุมัด้้วยปู่า
เบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ทื่�มั่ไมั้สัำกอุด้มั
สำมับูรณ์ บางพื�นท่ื�ท่ื�มัส่ำภาพด้นิทื่�ไมัส่ำมับรูณอ์าจพบปูา่เต็งรงั  
(Dry Dipterocarp Forest) ปูระปูราย บริเวณท่ื�มั่พื�นทื่�สำูง 
ข้�นไปูจากปูา่เบญจพรรณปูกคลมุัด้้วยปูา่สำนเขาแทืรกอยูก่บั 
ปู่าเต็งรัง (Pine Mixed Dry Dipterocarp Forest) และ
บริเวณยอด้เขาสูำงจะพบปูา่ด้บิเขา (Hill Evergreen Forest)

ชุ่วงเวลานั�นคือ ปูระมัาณ 2,500 ปูีมัาแล้ว สำภาพ 
ภูมัิอากาศมั่ความัร้อนเพิ�มัข้�น เนื�องจากการถ้ำอยร่นของ 
ธ์ารนำ�าแข็ง เกิด้การละลายตัวของนำ�าแข็งบริเวณขั�วโลก  
เขตหินาว และเขตอบอุ่น ทืำาให้ิระด้ับนำ�าทืะเลเพิ�มัสำูงข้�น  
นำ�าได้้แผู้เ่ขา้ปูกคลมุัแผู้น่ดิ้นในเขตรอ้นชุื�นและเขตศูนยสู์ำตร  
พื�นทื่�ท่ื�ลึกเข้าไปูในแผู่้นด้นิอาจมัก่ารเปูล่�ยนแปูลงนอ้ยมัาก  
แต่การเปูล่�ยนแปูลงท่ื�ชัุด้เจนอาจพบในพื�นท่ื�ชุายฝัั�งทืะเล  
เนื�องจากการเพิ�มัสำูงข้�นของระด้ับนำ�าทืะเล อย่างไรก็ด้่ เมัื�อ 
ระด้ับนำ�าทืะเลสูำงข้�น ทืำาใหิ้เกิด้การระเหิยนำ�ามัากข้�น ด้ังนั�น
บริเวณพื�นท่ื�ทื่�อยู่ลึกเข้ามัาในแผู่้นดิ้นจะมั่ปูริมัาณฝันทื่�มัาก
และอุณหิภูมิัอุ่นข้�น สำภาพภูมัิอากาศเชุ่นน่�ทืำาให้ิบริเวณ
เสำ้นศูนย์สำูตรปูกคลุมัไปูด้้วยปู่าฝันและปู่าด้ิบชุื�น (Moist 
Evergreen Forest) ส่ำวนบริเวณพื�นทื่�ท่ื�อยู่สำูงข้�นมัาจาก
บริเวณเสำ้นศูนย์สำูตรจะปูกคลุมัไปูด้้วยปู่าผู้ลัด้ใบ เพราะ 
ได้้รบัอิทืธ์พิลจากปูริมัาณนำ�าฝันท่ื�น้อยลง ยกเวน้บริเวณพื�นทื่�
บนยอด้เขาสำงูๆ ซ้�งจะพบปูา่สำนและปู่าดิ้บเขา พนัธ์ุ์พชืุเหิล่าน่� 
เป็ูนพันธ์ุ์พืชุในเขตอบอุ่นทื่�ม่ัการกระจายตัวอยู่แล้วตั�งแต่
สำมััยไพลสำโตซีน 

การเปูล่�ยนแปูลงสำภาพปู่าไม้ัหิรือสำิ�งแวด้ล้อมัของ
พื�นทื่�อำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน โด้ยรวมัแล้ว
การเปูล่�ยนแปูลงจากปูจัจัยธ์รรมัชุาตยิงัไมัปู่รากฏิชุดั้เจนนัก 
เนื�องจากสำภาพอากาศคอ่ยๆ เปูล่�ยนแปูลงท่ืละนอ้ย และใชุ้
ระยะเวลานาน ด้ังนั�นสำภาพปู่าท่ื�เกิด้การเปูล่�ยนแปูลงอาจ
พบได้้จากแนวเชุื�อมัต่อของปู่าไม้ั โด้ยปู่าไม้ัท่ื�อยู่ในสำภาพ

หินาวเย็นขยับตัวสูำงข้�น ในทืางตรงข้ามั สำภาพปู่าดิ้บชุื�น 
มั่การขยายตัวแผู่้ออกมัากข้�น ปูัจจัยทื่�สำำาคัญซ้�งทืำาให้ิ 
สำภาพแวด้ล้อมั โด้ยเฉพาะปู่าไมัเ้กิด้การเปูล่�ยนแปูลงอยา่ง
ชุัด้เจน คือ กิจกรรมัของมันุษย์

การใชุ้ทืรัพยากรปู่าไมั้ในชุ่วงเวลานั�นถ้ำูกใชุ้ทัื�งท่ื�เป็ูน
เนื�อไมั้ เชุ่น การทืำาโลงไมั้ และพื�นทื่� โด้ยเฉพาะการบุกเบิก
พื�นท่ื�ปู่าเพื�อปู้องกันอันตรายจากสำัตว์ปู่า หิรือเตรียมัพื�นท่ื�
เพื�อการเกษตร หิรือตั�งหิมัู่บ้าน แต่ปู่าไมั้ยังคงมั่ความัอุด้มั
สำมับูรณ์อยู่มัาก และมั่การทืด้แทืนตามัธ์รรมัชุาติ ทืั�งน่�จาก
สำภาพภูมัิปูระเทืศทื่�เป็ูนภูเขาสำูงและม่ัพื�นท่ื�ราบน้อยจ้งอาจ
เป็ูนอุปูสำรรคข้อหินึ�งในการตัด้ไมั้บริเวณพื�นทื่�ทื่�อยู่ห่ิางไกล
จากชุมุัชุน และเครื�องมัอืเครื�องใชุใ้นอด่้ตยงัไมัม่่ัปูระสำทิืธ์ภิาพ
พอท่ื�จะตัด้ไมั้ได้้ในปูริมัาณมัากเหิมัือนเชุ่นสำมััยต่อมัาทื่�มั่
เลื�อย หิรือเลื�อยไฟฟ้า รวมัทัื�งระบบการชัุกลากและขนสำง่

	 คำนิ

นทัืธ์มัน ภู่รพัีฒนพ์งศ,์ คงคา สำรุยิฉาย นกัมัานุษยวทิืยา 
กายภาพได้้สัำงเคราะห์ิผู้ลงานวิจัยท่ื�ผู่้านมัา (นัทืธ์มัน ภู่รีพัฒน์พงศ์,  
คงคา สำุริยฉาย 2559ก: 219-230) ไม่ัพบหิลักฐาน 
กะโหิลกศร่ษะท่ื�สำมับูรณ์ แตไ่ด้้พบชุิ�นสำว่นของกะโหิลกด้้านบน 
จากถ้ำำ�ายาปู่าแหิน 1 ม่ัรูปูร่างค่อนข้างยาวเมืั�อเปูรียบเท่ืยบ 
กับคนไทืยปัูจจุบัน และกะโหิลกจากถ้ำำ�าผู้าแด้งนำ�าลาง  
บ้านลูกข้าวหิลามั มั่ลักษณะปูานกลางถ้ำึงค่อนข้างสำั�น  
ด้้านหิลังกว้างและมัน ซ้�งเปู็นลักษณะทื่�เหิมัือนกับคนไทืย
ปูัจจุบัน ส่ำวนฟันหิน้าเปู็น Shovel Shape ซ้�งเปู็นลักษณะ
บง่ชุี�ปูระการหินึ�งของมัองโกลอยด์้ (Mongoloid) จากการวดั้ 
รูปูร่างของฟัน พบว่ามั่ลักษณะจัด้อยู่ในกลุ่มั Sundadont 
หิรือกลุ่มัชุาวเอเชุียตะวันออกเฉ่ยงใต้ ฟันมั่ความักว้าง 
ใกล้เค่ยงกบัฟันคนไทืยภาคเหินอื มัค่วามัหินาใกลเ้ค่ยงกบั
ฟันของคนไทืยปัูจจบัุนและคนก่อนปูระวติัศาสำตร์โคกพนมัด้ ่ 
(รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ และคณะ 2546) นอกจากน่� การศึกษา
โด้ยการนำาฟันไปูสำกัด้ด้่เอ็นเอ (DNA) เพื�อวิเคราะหิ์ว่าเปู็น 
กลุ่มัคนใด้ ปูรากฏิวา่ได้้ผู้ลออกมัาเปูน็ 2 กลุ่มั คือกลุ่มัแรก  
มั่ด่้เอ็นเอ (DNA) เหิมัือนกับกลุ่มัลัวะและชุาวไทืยวน 
(มัอญ-เขมัร) กลุ่มัทื่�สำอง มั่ด้เ่อ็นเอ (DNA) คล้ายกับกลุ่มั
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ชุาตพัินธ์ุ์ล่ซอและมูัเซอในปัูจจบุนั (ฉัตรชุยั ฉิ�นไพศาล, พชัุรีย์  
วิชุยานุวัติ และรัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ 2547) ซ้�งเพิ�งอพยพ 
โยกย้ายถิ้ำ�นฐานเข้ามัาอยู่อาศัยในพื�นท่ื�บริเวณน่�เมัื�อกว่า 
200 ปู ีขณะเด่้ยวกนัผู้ลงานวจัิยด่้เอ็นเอใหิม่ัจากถ้ำำ�าผู่้แมัน 
โลงลงรักทืำาใหิ้ทืราบว่า ม่ัปูระชุากรท่ื�มั่ด่้เอ็นเอของ 
กลุ่มัชุาติพันธ์ุ์ทื่�อาศัยอยู่ในปูระเทืศไทืยปูัจจุบันและเอเชีุย
ตะวันออกเฉ่ยงใต้ในปูัจจุบัน (วิภู กุตะนันทื์ 2563) 

สำำาหิรับสุำขภาพของคนในวัฒนธ์รรมัโลงไมั้นั�น โด้ย
ส่ำวนใหิญ่สำภาพร่างกายของคนน่าจะแข็งแรง พบว่ามัักจะ
ใชุ้แรงงานหิรือออกกำาลังทื่�ส่ำวนแขนและมัือมัาก เนื�องจาก
พบร่องรอยกล้ามัเนื�อยึด้เกาะท่ื�ชุัด้เจนกว่าคนในปูัจจุบัน
เปู็นอย่างมัาก นอกจากน่�ยังพบร่องรอยของโรคปูรากฏิบน

กะโหิลกศร่ษะและกระด้กูทัื�วไปูบ้างเลก็นอ้ย เชุน่ โรคเนื�องอก 
ของกระดู้ก หิรือลักษณะของกระดู้กอักเสำบ แต่สำ่วนใหิญ่ 
มัักเปู็นร่องรอยของโรคทื่�ไมั่รุนแรงถ้ำึงชีุวิต

ผู้ลการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บจากแหิล่งโบราณคด่้
วัฒนธ์รรมัโลงไมั้ โด้ยรวมัพบว่าร่องรอยของพยาธ์ิสำภาพ
แบ่งออกได้้เปู็น 4 ลักษณะคือ 1) โรคทื่�อาจเกิด้จากการ
บาด้เจ็บ 2) โรคทื่�อาจเกิด้จากการขาด้สำารอาหิารบางชุนิด้ 
3) โรคท่ื�อาจเกิด้จากภาวะความัเครียด้จากการด้ำารงชุีวิต 
และ 4) โรคทื่�ไม่ัทืราบสำาเหิตุทื่�แน่ชุัด้ อาจเป็ูนผู้ลมัาจาก
ความัผู้ิด้ปูกติของการสำร้างเซลล์กระดู้กในตัวบุคคลนั�น  
(นัทืธ์มัน ภู่รพัีฒนพ์งศ,์ คงคา สุำรยิฉาย 2559ก, 2559ข)

รู ปที่ 2 ช้ิ้�นส่่วนโครงกระดููกและเศษภาชิ้นะดู้นเผาท่ี่�พบในแหล่งโบราณคดู่วัฒนธรรมโลงไม้ท่ี่�ถููกที่ำาลายโดูยรู้เท่ี่าไม่ถึูงการณ์ 
(ท่ี่�มาของภาพ: โครงการปฏิ้สั่มพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัต้ิศาส่ติร์และส้่�งแวดูล้อมบนพ้�นท่ี่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดู
แม่ฮ่่องส่อน)
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ผู้ลการศึกษาของการกระจายตัวของโลงไมั้ รูปูแบบ 
หัิวโลง ขนาด้ของโลง และพื�นท่ื�และลักษณะการจัด้วางโลงไมั้ 
ท่ื�พบจากการสำำารวจและการขุด้ค้น ทืำาใหิ้สำามัารถ้ำกำาหินด้ 
เขตวัฒนธ์รรมั (Culture Area) แบบแผู้นการกระทืำาของ
การปูลงศพ (Style) และรปููแบบของการปูลงศพ (Mortuary 
Practice) ทื่�มัก่ารวางโลงศพไว้ทื่�ถ้ำำ�าตามัหิน้าผู้าต่างๆ ว่า 

เปู็นสำิ�งทื่�ปูฏิิบัติถ่้ำายทือด้เรียนรู้และยอมัรับร่วมักันภายใน
กลุ่มัชุนเด่้ยวกันท่ื�อาศัยอยู่บริเวณลุ่มันำ�าลาง ลุ่มันำ�าของ  
ลุ่มันำ�าแม่ัละนา และกึ�ด้สำามัสำบิบนพื�นทื่�สูำงของอำาเภอปูางมัะผู้้า 
ทัื�งในด้้านเทืคโนโลยก่ารตั�งถ้ำิ�นฐาน ความัเชุื�อ รวมัทัื�งปูระเพณ่
การปูลงศพ การด้ำารงชีุพ และสำังคมั

ตารางที ่1 แส่ดูงรูปแบบหัวโลงของโลงไมจ้ัำานวน 12 แบบ พบในพ้�นที่่�อำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน

 1A 1 B  2A  2B  2C

 3A  3B  3C  3D  3E

 4A  4B  4C  5A  5B

 5C  5D  5E  5F  6A

 6B  6C  6D  6E  6F

 7  8A  8B  8C  8D

 9A  9B  9C  9D  9E

 9F  9G  9H  9I  10

 11  12

	 ภูมิปััญญ�ด้�นิเทคำโนิโลยี

เทืคโนโลย่ดั้�งเด้ิมัของ “วัฒนธรรม้โลงไม้�” จำาแนก
ได้้เป็ูน 3 ปูระเภทืใหิญ่ๆ คือ โบราณวัตถ้ำุทื่�เก่�ยวกับ
อาหิารการกิน เครื�องมัือเครื�องใชุ้ และเครื�องปูระด้ับ (รัศมั่  
ชุูทืรงเด้ชุ 2562)

ภาชุนะดิ้นเผู้า โบราณวัตถ้ำุปูระเภทืภาชุนะดิ้นเผู้า 
เนื�อด้นิลายเชืุอกทืาบขูด้ขีด้ รปููทืรงหิมัอ้ขนาด้ตา่งๆ ชุามั ถ้ำว้ย 

สำ่วนก้นภาชุนะบางใบมั่ร่องรอยเขมั่าสำ่ด้ำา แสำด้งว่า ภาชุนะ
ด้ินเผู้าท่ื�ใชุ้ในการฝัังศพเปู็นภาชุนะหิุงต้มั เชุ่น หิมั้อทื่�ใชุ้ใน
ชีุวิตปูระจำาวันของผูู้้ตายหิรือครอบครัวผูู้้ตาย และบางใบ 
มั่การทืำาข้�นมัาใหิมั่เพื�อใชุ้เฉพาะพิธ์ีกรรมัฝัังศพ ลักษณะ
รูปูแบบเนื�อและเทืคโนโลย่การผู้ลิตของภาชุนะด้ินเผู้า 
ไม่ัซบัซ้อน โด้ยการข้�นรปููแบบแปูน้หิมุัน สำข่องภาชุนะด้นิเผู้า 
ท่ื�ไมั่เท่ืาเท่ืยมักันบ่งบอกว่า ภาชุนะถ้ำูกเผู้าในอุณหิภูมั ิ
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ค่อนข้างตำ�า อาจกล่าวโด้ยสำรุปูว่าภาชุนะเหิล่าน่�ผู้ลิตข้�นมัา 
ใชุ้ภายในทื้องถ้ำิ�น นอกจากน่�ภาชุนะด้ินเผู้ายังเปู็นหิลักฐาน
ทืางอ้อมัวา่ กลุ่มัชุนน่�รูจั้กการหิงุต้มัและทืำาอาหิารใหิส้ำกุก่อน 
รับปูระทืาน ภาชุนะอ่กปูระเภทืท่ื�พบคือ ภาชุนะทืำาด้้วยไมั้
แล้วเคลือบด้้วยยางรัก

รูปที ่ ๓ ภาชิ้นะดู้นเผาเน้�อดู้นก้นกลม หม้อที่่�ใช้ิ้แล้วถููกนำาไป
เป็นของเซ่นไหว้ (ที่่�มาของภาพ: โครงการปฏิส้่มัพันธร์ะหวา่ง
มนษุย์กอ่นประวตัิศ้าส่ติร์และส่้�งแวดูลอ้มบนพ้�นท่ี่�ส่งูในอำาเภอ
ปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

เครื�องมืัอเครื�องใชุ้ปูระจำาวนั ได้้แก่ เครื�องมัอืเครื�องใชุ้
โลหิะทื่�พบเป็ูนเครื�องมัอืเหิลก็ เชุน่ หิว่งเหิล็ก ขวานด้้ามัสำั�น  
และสำิ�ว เปูน็เครื�องมืัอทื่�เก่�ยวขอ้งกบังานชุ่างไมั ้ขวานด้้ามัสำั�น 
เป็ูนเครื�องมัอืท่ื�มัน่ำ�าหินักเบาใชุ้ในการตกแตง่ถ้ำากไม้ัใหิเ้ข้ารูปู  
ส่ำวนสำิ�วเปู็นเครี�องมืัอขนาด้เล็กทื่�สำำาคัญในการใชุ้เจาะเด้ือย
หิรือรูต่างๆ โลงไมั้ทื่�พบส่ำวนมัากมั่การทืำาหิรือแกะสำลักท่ื�
ละเอ่ยด้ปูระณต่ แสำด้งใหิ้เหิ็นว่าเทืคโนโลย่เก่�ยวกับงานไมั้
คงจะมั่ความัซับซ้อนทืเ่ด้่ยว

สำ่วนเครื�องปูระด้ับ ได้้แก่ โบราณวัตถ้ำุสำำาริด้ เชุ่น หิ่วง 
คล้ายตุ้มัหิู กำาไลสำำาริด้ กระดิ้�งสำำาริด้ นอกจากน่�ยังพบ 

ลูกปูัด้แก้วและลูกปูัด้กระดู้กทื่�ใชุ้เป็ูนเครื�องปูระดั้บสำำาหิรับ 
ตกแตง่เรือนรา่งของผูู้้ตายในระหิว่างมัชุ่วิีตและเมัื�อตาย

	 กั�รทำ�โลงไม้	

พบว่า มั่การถ้ำ่ายทือด้ความัรู้เทืคโนโลยก่ารทืำาโลงไมั้
ในกลุ่มัสำงัคมั เพราะมัห่ิลกัฐานการเตรยีมัคัด้เลอืกไม้ั ขนาด้
ของไมั ้การทืำาโลงและสำลักหัิวโลงซ้�งเป็ูนงานท่ื�มัค่วามัปูระณ่ต 
และต้องเป็ูนผูู้้ท่ื�มั่ความัชุำานาญในงานชุ่างไมั้เป็ูนอย่างด่้  
ไม้ัทื่�นำามัาใชุท้ืำาโลงสำว่นใหิญ ่มัร่อยแตกจำานวนนอ้ย แสำด้งวา่ 
เตรียมัไมั้โด้ยกานไม้ัทืิ�งไว้ก่อน การกานไมั้คือการควั�นรอบ 
ลำาต้นของต้นไม้ัเพื�อตัด้ท่ือลำาเล่ยงนำ�าเพื�อใหิ้ต้นไม้ัค่อยๆ  
คายนำ�าออกมัาและตายในทื่�สำุด้ ทืำาให้ิไม้ัทื่�นำามัาทืำาโลง 
เนื�อไมัแ่ตก ส่ำวนเทืคนิคการทืำาโลงพบว่า 1 โลงปูระกอบด้้วย 
ฝัา 2 ฝัา ฝัาบนและฝัาล่าง มัาจากต้นไมั้ต้นเด่้ยวกัน  
(นาฏิสำดุ้า ภมูัจิำานงค ์2550) สำว่นการตกแต่งโลง รอยถ้ำาก
ท่ื�พบภายในและภายนอกของโลงแสำด้งว่า มั่เครื�องโลหิะ 
ใชุแ้ล้ว นอกจากน่� ชุมุัชุนวัฒนธ์รรมัโลงไมัย้งัมัค่วามัสำามัารถ้ำ 
ในการแกะสำลักไม้ัด้้วย และพบว่ามั่การใชุ้ยางรักและ 
ยางไม้ัทืาบนโลงไมั้ ทืั�งเพื�อเคลือบโลงและตกแต่งโลงด้้วย 
(กิตตคิณุ จันทืรแ์ยม้ั 2559; พพิฒัน์ กระแจะจนัทืร ์2550;  
นุชุนภางค์ ชุมุัด้่ 2542)

รูปที่ ๔  โลงไม้ที่่�ม่หัวโลงรูปแบบต่ิาง ๆ ถููกนำามาวางไว้
ภายในถู้ำาบ่อไคร้ เป็นสุ่ส่านของครอบครัว (ที่่�มาของภาพ: 
โครงการโบราณคดู่บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดู
แม่ฮ่่องส่อน)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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	 กั�รทอผ้้�

ผู้ลการศึกษาของวอกัญญา ณ หินองคาย (2559: 
359) พบว่า จากตัวอย่างทื่�พบจากถ้ำำ�าผู่้แมันโลงลงรัก  
การทือผู้้าใชุ้เสำ้นใยจากต้นปู่านกัญชุงทืำาเสำ้นด้้าย และ 
นำามัาทือด้้วยก่�ขนาด้เล็ก (แบบหิ้างหิลัง) อุปูกรณ์ไมั้ก่� 
ทืำาจากไมั้สัำก ไมั้รัก และไม้ัรัง 

กระบวนการทืำาเปู็นผู้้า ต้องผู้่านการลอกเปูลือกออก
แลว้นำาเสำน้ใยออกมัาทืำาเปูน็เส้ำนแลว้จง้นำามัาใชุท้ือเปูน็ผู้นืผู้า้  
แสำด้งใหิ้เห็ินถ้ำึงภูมิัปัูญญาในการรู้จักเลือกสำรรวัตถุ้ำด้ิบ
สำำาหิรบัการทือผู้า้ เนื�องจากกญัชุงเปูน็พชืุท่ื�มัเ่ส้ำนใยท่ื�เหิน่ยว  
จง้เหิมัาะสำำาหิรับการนำามัาใชุ้ทืำาทือเปู็นผู้ืนผู้้า

จากตวัอยา่งผู้า้พบวา่ มัร่ปููแบบการทือท่ื�เรียกวา่ การทือ 
ขัด้ธ์รรมัด้า (Plain Weave) คือ การทือโด้ยใชุเ้สำน้ด้้ายปูา่นยนื  
1 ชุุด้ เสำ้นด้้ายปู่านพุ่ง 1 ชุุด้ สำอด้ขัด้แบบข้�นหินึ�งลงหินึ�ง  
ใชุ้ตะกอเพ่ยง 2 ตะกอ สำืบด้้ายยืนตะกอละเส้ำนสำลับกัน  
เวลายกตะกอหิรือสำับตะกอ ด้้ายยืนหิมัู่หินึ�งจะข้�น อ่กหิมู่ั
จะลง เปูิด้เปู็นชุ่องใหิ้ด้้ายพุ่งสำอด้เข้าไปูได้้ เมืั�อกระทืบ
ให้ิแน่นจะขัด้กับด้้ายยืนเปู็นมัุมัฉาก ซ้�งวิธี์การทือลายขัด้
ธ์รรมัด้า เปู็นการทือท่ื�ง่ายทื่�สำุด้และไม่ัซับซ้อน อาจมั่ขนาด้
หิน้าผู้้ากว้างปูระมัาณ 12 - 17.5 นิ�ว 

	 เคำร่�องจัำกัส�นิ

เครื�องจักสำานทื่�พบ ทืำาจากวสัำด้ปุูระเภทืไม้ัไผู่้และหิวาย 
พบจำานวนน้อยมัาก เป็ูนเศษกระจดั้กระจายภายในถ้ำำ�าผู้แ่มัน
โลงลงรกั เครื�องจักสำานเป็ูนเสำน้ตอกท่ื�ทืำาจากไมัไ้ผู่้และหิวาย 
ซ้�งเปู็นพืชุทื่�เติบโตทืั�วไปูในปู่าเบญจพรรณ

เทืคนคิการทืำาเครื�องจกัสำานข้�นลายเปูน็การขดั้ลายสำอง 
ซ้�งเปู็นลายพื�นฐานสำำาหิรับการทือ ทืำาใหิ้ทืราบว่าคนโบราณ
มั่ภูมิัปูัญญาเรื�องการทืำาเครื�องจักสำานแล้ว

รูปที่ ๕  เคร้�องจัักส่านที่่�พบจัากการขุดูค้นภายในคูหา A1  
ถู้ำาผแ่มนโลงลงรกั (ที่่�มาของภาพ: โครงการปฏิสั้่มพันธร์ะหวา่ง
มนษุย์กอ่นประวตัิศ้าส่ติร์และส่้�งแวดูลอ้มบนพ้�นที่่�ส่งูในอำาเภอ
ปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

	 กั�รตั�งถิิ่�นิฐ�นิ

จากผู้ลการสำำารวจและขุด้ค้น พบรูปูแบบของการตั�ง
ถ้ำิ�นฐานปูระเภทืเด้่ยวคือ สำุสำาน ทืำาใหิ้ปัูจจุบันยังไมั่สำามัารถ้ำ
จะยืนยันรูปูแบบการตั�งถ้ำิ�นฐานของวัฒนธ์รรมัโลงไมั้ได้้ว่า  
มั่ปูระเภทืใด้บ้าง โด้ยเฉพาะแหิล่งท่ื�อยู่อาศัยหิรือหิมัู่บ้าน  
หิรือไร่นา ซ้�งสำันนิษฐานเปูรียบเท่ืยบกับแหิล่งโบราณคด่้ 
ร่วมัสำมััยในภาคเหินือพบว่า ส่ำวนใหิญ่จะตั�งถ้ำิ�นฐานบริเวณ 
ทื่�ราบรมิันำ�า ทื่�ราบหิบุเขา สำนัเขา เป็ูนตน้ การใชุพื้�นทื่�ภายใน 
ถ้ำำ�าหิรอืเพิงผู้าจะไมัใ่ชุเ้ปูน็ทื่�อยูอ่าศัยถ้ำาวร แตใ่ชุเ้ปูน็ทื่�ฝัังศพ 
หิรือพื�นท่ื�ปูระกอบพิธี์กรรมัของครอบครัวและชุุมัชุน (รัศมั่  
ชุูทืรงเด้ชุ 2562)

ลักษณะการเลือกทืำาเลสำำาหิรับสุำสำาน มัักจะเปู็นถ้ำำ�าทื่�
อยู่ลึกเข้าไปูในหิน้าผู้า หิรือบนเทืือกเขาหิินปููน ในตำาแหิน่ง
ทื่�สำูงเกือบถ้ำึงยอด้เขา ซ้�งมัักสัำมัพันธ์์กับแอ่งหิลุมัยุบ ทืำาใหิ้
มัองเหิ็นทืัศน่ยภาพได้้กว้างไกล หิรือถ้ำำ�ามัค่วามัพิเศษ เชุ่น 
ถ้ำำ�าลอด้ เป็ูนถ้ำำ�าทื่�ยงัมัน่ำ�าใตด้้นิไหิลอยู ่ทืำาเลทื่�พบโลงจะซอ่นอยู ่
ภายในคูหิาด้้านใน เชุ่น แหิล่งโบราณคด้ถ่้ำำ�าจ่าโบ่ ลักษณะ
แบบน่�เปูรียบเสำมืัอนได้้กับการเลือกฮ่วงจุ้ยในปูัจจุบัน

317ถ้ำ��ท�งโบร�ณคดี:�วัฒนธรรมโลงไม้

โบราณคดี วัฒนธรรม



รูปที ่๖ ถู้ำาลอดู อำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแมฮ่่่องส่อน เป็นติัวอย่างลักษณะของถู้ำาที่่�ถููกเล้อกเป็นส่ถูานที่่�ปลงศพ  
(ที่่�มาของภาพ: โครงการโบราณคดู่บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

รูปที ่๗ การเล้อกที่ำาเลฝังศพที่่�มองเห็นที่ัศน่ยภาพกว้างไกล  
ถู้ำาโลงยักษ์ อำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน (ที่่�มา 
ของภาพ: โครงการโบราณคดูบ่นพ้�นที่่�ส่งู ในอำาเภอปางมะผา้ 
จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

การเลอืกพื�นทื่�ในการจัด้วางโลงไม้ั จำาแนกตามัข้อมูัล 
ทื่�สำำารวจพบได้้ 8 รปููแบบ ตามัเกณฑ์์ท่ื�เชุดิ้ศักดิ้� ตรรียาภวิฒัน์  
(2542: 140-146) ได้้เคยเสำนอไว้ 6 รูปูแบบ โด้ยเพิ�มั 
รปููแบบใหิม่ัอ่ก 2 รปููแบบ ได้้แก ่ถ้ำำ�าโลง่เปูดิ้กวา้ง และเพงิผู้า  
ลักษณะของพื�นท่ื�ทื่�เลือกในการปูลงศพคือ ถ้ำำ�าขนาด้เล็ก  
ถ้ำำ�าท่ื�มั่โพรงกว้าง ถ้ำำ�าทื่�มั่โถ้ำงถ้ำำ�าขนาด้ใหิญ่ ถ้ำำ�าทื่�มั่โถ้ำงกว้าง
และอับแสำง ถ้ำำ�าโถ้ำงยาว ถ้ำำ�าโลง่เปิูด้กว้าง ถ้ำำ�าทื่�มัคู่หิาซบัซอ้น  
และเพงิผู้า สำว่นใหิญจ่ะเป็ูนถ้ำำ�าท่ื�อยูใ่นระดั้บความัสำงูปูระมัาณ  
50 - 200 เมัตรจากพื�นด้ิน หิรือ 620 - 920 เมัตรจาก 
ระด้ับทืะเลปูานกลาง (เชุิด้ศักดิ้� ตรีรยาภิวัฒน์ 2542:  
141) และมัักจะไม่ัมั่ภูเขาบด้บังทืัศน่ยภาพข้างหิน้าเมัื�อ 
มัองออกจากถ้ำำ�า ทืำาใหิ้สำามัารถ้ำเหิ็นสำภาพแวด้ล้อมัโด้ยรอบ 
ได้้อยา่งกวา้งไกล ถ้ำำ�าทื่�เลอืกไว้โลงไม้ัมักัเปูน็ถ้ำำ�าแหิง้ ในกรณท่ื่� 
เปูน็ถ้ำำ�าทื่�มัน่ำ�าไหิลอยู ่โลงไมัจ้ะถ้ำกูวางไวใ้นบริเวณท่ื�แหิง้และ 
มัิด้ชิุด้ เชุ่น ถ้ำำ�าลอด้ ถ้ำำ�าผู้าแด้ง
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SCALE 1 : 10

C = Coffin

รูปที ่๘ รูปแบบของถู้ำาที่่�ถููกเล้อกเป็นสุ่ส่านในวัฒนธรรมโลงไม้

รูปที ่๙ แผนผงัการกระจัายติวัของโลงไมภ้ายในคหูา A1 สุ่ส่านครอบครวั ถู้ำาผแ่มนโลงลงรัก (ที่่�มาของภาพ: โครงการปฏิส้่มัพันธ์
ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติ้ศาส่ติร์และส่้�งแวดูล้อมบนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่่อน) 

319ถ้ำ��ท�งโบร�ณคดี:�วัฒนธรรมโลงไม้

โบราณคดี วัฒนธรรม



	 คำวั�มเช่ื่�อและปัระเพณีีกั�รปัลงศึพ

มัก่ารตกทือด้ความัเชุื�อต่อๆ กนัมัาเป็ูนระยะเวลาหิลาย
ร้อยปีูคือ ความัเชุื�อเรื�องผู้่บรรพบุรุษ กลุ่มัคนในวัฒนธ์รรมั 
โลงไมัไ้ม่ัเผู้าศพหิรอืฝัังศพในทื่�ราบหิรอืเนนิ พธีิ์กรรมัเก่�ยวกบั 
ความัตายในวัฒนธ์รรมัน่� จะฝัังศพตามัถ้ำำ�าทื่�มั่หิน้าผู้าเรียบ 
และอยู่ในตำาแหิน่งท่ื�เกือบจะถึ้ำงยอด้เขาหิรือเทืือกเขานั�นๆ  
มั่การเลือกทืำาเลและลักษณะของสำถ้ำานท่ื�ในการฝัังศพ  
ถ้้ำาไมัเ่ป็ูนท่ื�มัดิ้ชุดิ้เรน้ลบั ก็ตอ้งเป็ูนทื่�ซ้�งยากแกก่ารเขา้ถึ้ำง

ลกัษณะปูระเพณ่การปูลงศพเป็ูนรปููแบบซำ�าทื่�พบทืั�วไปู
ในอำาเภอปูางมัะผู้า้ ม่ัการวางโลงไมั ้4 แบบใหิญ่ๆ คอื วาง
พาด้บนเสำาไม้ั วางบนพื�น วางมัุมัถ้ำำ�า และวางบนคานพาด้
หิลืบหิิน พร้อมักับมัข่องเซ่นท่ื�ฝัังร่วมั โลงไมั้แต่ละโลงจะมั่
การบรรจงแกะสำลักหัิวโลงเปู็นรูปูแบบต่างๆ จำานวน 12 
รูปูแบบหิลัก

สำำาหิรบัการปูลงศพนั�นเป็ูนการฝัังศพครั�งท่ื� 2 ม่ัผูู้เ้คย
เสำนอความัเห็ินเก่�ยวกับหิน้าทื่�ของโลงไมัเ้ชุน่ ศาสำตราจารย์ 
นายแพทืย์สุำด้ แสำงวิเชุียร เสำนอว่าโลงไมั้ทื่�พบในจังหิวัด้
กาญจนบุรเีปูน็ท่ื�บรรจกุระด้กูเป็ูนปูระเพณ่การฝัังศพครั�งท่ื� 2  
(สุำด้ แสำงวิเชุียร 2529) หิลักฐานทืางโบราณคด่้จากถ้ำำ�า 
ผู้่แมันโลงลงรักพบว่า โลงไม้ัใชุ้เปู็นทื่�ฝัังศพครั�งทื่� 1 และ 
ครั�งท่ื� 2 (รศัมั ่ชูุทืรงเด้ชุ 2562) และมัอ่าหิารเซ่นไหิว ้เชุน่  
หิมัู ไก่ สุำนัข และชุะมัด้ พร้อมักับข้าวของเครื�องใชุ้สำ่วนตัว  
(อติวัฒน์ วัฒนพิทืักษ์สำกุล 2563)

รูปที ่๑๐ การฝังศพครั�งที่่� ๑ ท่ี่�ฝังทัี่�งร่างภายในโลงไม้ในคูหา  
A1 ที่่�ถู้ำาผ่แมนถู้ำาโลงลงรัก (ท่ี่�มาของภาพ: โครงการ 
ปฏิ้ส่ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศ้าส่ติร์และส่้�งแวดูล้อม
บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแมฮ่่่องส่อน)

	 วิัถีิ่ชีื่วิัตกั�รดำ�รงชีื่พ

วิถ่้ำชุีวิตของคนในวัฒนธ์รรมัโลงไมั้เป็ูนสำิ�งท่ื�เรายังมั่
ความัรูน้้อยอยูม่ัาก เนื�องจากแทืบจะไม่ัเจอหิลกัฐานใด้ๆ ทื่� 
บอกถ้ำงึเรื�องการด้ำารงชุพีโด้ยตรง อยา่งไรกด่็้ การพบเศษข้าว 
บนเครื�องมัือสำำาริด้และกระดู้กสุำนัขทื่�ถ้ำำ�าปูางคามั (สำุภาพร 
นาคบัลลังก์, 2540) ทืำาให้ิอาจจะสัำนนิษฐานเบื�องต้นได้ว่้า
คนใน “วัฒนธรรม้โลงไม้�” นอกจากจะล่าสำัตว์ เก็บของปู่า
แล้ว คนเหิล่าน่�อาจจะรู้จักเพาะปูลูกและเล่�ยงสำัตว์ เชุ่น หิมัู 
สำุนัข ด้้วย นอกจากน่�การใชุ้ไมั้สำักทืำาโลงศพ การใชุ้รัก การ
ทือผู้้า ทืำาเครื�องจักสำานจากไม้ัไผู้ ่แสำด้งว่าอาจจะมัก่จิกรรมั
การด้ำารงชีุพท่ื�เก่�ยวกับปูา่ไมั ้มัค่วามัสำมััพันธ์์ท่ื�ใกลชุ้ดิ้กบัปูา่ 
รู้จักคัด้เลือกใชุ้ทืรัพยากรปู่าไมั้เปู็นอย่างด้่ (รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ 
2559; อธ์ิวัฒน์ วัฒนพิทืักษ์สำกุล 2563)

รูปที่ ๑๑  กรามหมูเล่�ยงเป็นอาหารเซ่นที่่�พบจัากการขุดูค้น 
ที่่�แหลง่โบราณคดูถู่้ำาผ่แมนโลงลงรัก (ท่ี่�มาของภาพ: โครงการ
ปฏิ้ส่ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติ้ศาส่ติร์กับส่้�งแวดูล้อม 
บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

	 สังคำม

เครือญาติิ: โคติรติระกููล

รูปูแบบและความัหิลากหิลายของหิัวโลง 12 แบบ 
อาจจะแสำด้งถ้ำงึตำาแหินง่ทืางสัำงคมัในแนวระนาบคอื มัค่วามั
หิลากหิลายของกลุ่มัครอบครัวทื่�อาศัยในอำาเภอปูางมัะผู้้า
ในชุ่วงเวลาต่างๆ และสำืบทือด้ปูระเพณ่การฝัังศพ รักษา 
รูปูแบบหิลักของหัิวโลงไว้ แต่ก็มั่การดั้ด้แปูลงเพิ�มัเติมั 
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รายละเอ่ยด้ท่ื�แตกต่างไปูจากแบบเด้มิับ้าง ลักษณะดั้งกลา่ว 
นา่จะเป็ูนเรื�องของความันิยมัเฉพาะชุ่วงเวลา (รศัมั ่ชุทูืรงเด้ชุ  
2562; รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ และคณะ 2564)

สำ่วนตำาแหิน่งทืางสำังคมัแนวดิ้�งและสำถ้ำานภาพทืาง
สำังคมัของเจ้าของโลงไมั้แต่ละแบบนั�นแสำด้งว่าน่าจะมั่การ
จดั้ลำาด้บับุคคลสำำาคญัของครอบครัวหิรือสำายตระกลู เพราะ
มั่การพบโลงรูปูแบบเด่้ยวกันทืั�งขนาด้กลางและขนาด้ใหิญ่  
หิากเป็ูนความันิยมัเฉพาะขนาด้ใหิญ่ในบางชุ่วงเวลาก ็
น่าจะพบโลงขนาด้ใหิญ่ทัื�วทัื�ง 4 ลุ่มันำ�าในปูริมัาณท่ื�มัาก 
พอสำมัควร เปูน็ทื่�นา่สัำงเกตวา่โลงขนาด้ใหิญ่มัักจะพบบรเิวณ 
ลุ่มันำ�าของ เชุ่น ถ้ำำ�าโลงยักษ์ในลุ่มันำ�าของ พบโลงขนาด้ใหิญ่ 
รูปูแบบ 1A จำานวน 7 ชิุ�นหิรอืปูระมัาณ 4 โลงหิรือถ้ำำ�าชัุนโลง
ในลุ่มันำ�าของเชุ่นกัน พบโลงขนาด้ใหิญ่รูปูแบบ 1A จำานวน  
6 ชุิ�นหิรือปูระมัาณ 3 โลง หิรือแหิล่งโบราณคด่้ถ้ำำ�าผู่้ซ้�ง 
ขุด้ค้นโด้ยเชุสำเตอร์ กอร์มันั พบโลงรูปูแบบ 1A จำานวน 2 ชุิ�น 
หิรือ 1 โลง ลักษณะของสำุสำานทืั�งสำามัแหิ่งเปู็นโพรงกว้าง 
แสำงสำวา่งเขา้ถึ้ำง สำงูจากระด้บัทืะเลปูานกลางปูระมัาณ 800  
เมัตร โลงขนาด้ใหิญ่เหิล่าน่�ถู้ำกจัด้วางไวบ้นเสำาและคาน

แหิล่งโบราณคด่้เพิงผู้าบ้านไร่ตั�งอยู่ท่ื�ลุ่มันำ�าลาง  
เปู็นพื�นทื่�สำุสำานท่ื�แตกต่างจากลุ่มันำ�าทื่�อื�นอย่างเด่้นชุัด้ คือ 
เปู็นสุำสำานเปิูด้โล่งท่ื�ใหิญ่ทื่�สำุด้ และมั่รูปูแบบหิัวโลง 4 แบบ 
คือ 1A, 1B, 2A และ 2C สำนันิษฐานว่าสำสุำานน่�นา่จะเป็ูนทื่�ตั�ง 
ของกลุ่มัครอบครัวทื่�มั่ความัสำำาคัญในบริเวณลุ่มันำ�าน่�

สำว่นระด้บัสำงัคมัของวัฒนธ์รรมัโลงไมัน่้าจะเปูน็ชุนเผู้า่ 
ท่ื�ยังมั่ความัแตกต่างทืางสำังคมับ้าง แต่การแบ่งชุนชุั�นยัง 
ไม่ัชุัด้เจน เพราะหิลักฐานขนาด้โลงไมั้ท่ื�พบจำานวนไม่ัมัาก  
การแกะสำลกัหิวัโลงก็ไมัไ่ด้้หิรหูิรา มัล่วด้ลายท่ื�แตกตา่งไปูจาก 
โลงไม้ัขนาด้กลางหิรือเล็ก และของเซ่นศพก็ไม่ัแตกต่าง 
ไปูจากโลงขนาด้อื�นๆ นอกจากน่�ยังไม่ัมั่ความัหิลากหิลาย 
ของของเซ่นศพนัก ส่ำวนใหิญ่จะเป็ูนของท่ื�ใชุ้ในชุวิีตปูระจำาวนั 
มัร่่องรอยการใชุง้านทัื�งสำิ�น เชุ่น มัเ่ขม่ัาตดิ้ก้นภาชุนะดิ้นเผู้า  
ของเหิล่าน่�เมัื�อผูู้้ใชุ้ตายก็ถ้ำือว่าตายตามัเจ้าของ ของมั่ค่า 
ท่ื�มัาจากต่างถิ้ำ�นมัปู่ริมัาณท่ื�น้อยมัาก แสำด้งวา่ ความัเขม้ัข้น 
ในการปูฏิิสำัมัพันธ์์กับกลุ่มัคนจากภายนอกยังไมั่มัากนัก  
หิากพจิารณาจากจำานวนของโลงไมัท้ื่�พบจากแหิล่งโบราณคด่้ 
สัำนนิษฐานวา่มัปู่ระชุากรไมัห่ินาแน่น อย่างไรกด่็้ การทืำาโลงไมั้ 

แสำด้งวา่สำงัคมัน่�มัชุ่า่งทื่�ชุำานาญเฉพาะทืาง โด้ยเฉพาะชุา่งไมั้
และชุ่างสำลักไมั้

เครือญาติิ: ครอบครัว

หิลักฐานทืางโบราณคด่้จากการขดุ้ค้นแหิล่งโบราณคด่้
ถ้ำำ�าผู่้แมันโลงลงรัก ได้้เพิ�มัเติมัและยืนยันข้อสำันนิษฐาน 
เก่�ยวกับสำถ้ำานทื่�ฝัังศพของครอบครัวจากข้อมัูลท่ื�เป็ูน 
โครงกระด้กูและโบราณวตัถ้ำปุูระเภทืตา่งๆ กลุ่มัสำงัคมัทื่�พบ 
จากแหิล่งโบราณคด่้ แสำด้งว่าถ้ำำ�าอาจถ้ำูกใชุ้เป็ูนสำุสำาน 
ของครอบครัว เนื�องจากผู้ลการวิเคราะห์ิโครงกระดู้กจาก 
แหิล่งโบราณคด่้พบว่า ม่ัโครงกระด้กูของชุาย-หิญงิหิลายวยั 
มัาฝัังอยูใ่นทื่�เด่้ยวกนั มัอ่ายุตั�งแตเ่ด้ก็แรกเกดิ้ วัยรุน่ หินุ่มัสำาว  
จนถ้ำึงวัยกลางคน จำานวนถ้ำึง 121 คน นอกจากน่�ผู้ลการ 
กำาหินด้อายุคารบ์อน 14 พบวา่สำสุำานจากคหูิาตา่งๆ ถู้ำกใชุ ้
5 ระยะ ระหิว่าง 2060±30 ถ้ำึง 1636±44 ปีูมัาแล้ว  
หิรอืพทุืธ์ศตวรรษทื่� 4 - 11 ครอบคลุมัเวลาปูระมัาณ 424 ปูี  
หิากค่าอายุเฉล่�ยของผูู้้ตายปูระมัาณ 25 - 35 ปูี สำามัารถ้ำ 
ปูระมัาณการได้้วา่มัก่ารฝัังศพของคนปูระมัาณ 16 - 12 รุน่  
การทืราบอายุทื่�ละเอ่ยด้ม่ัความัสำำาคัญอย่างยิ�งสำำาหิรับ 
การทืำาความัเข้าใจพัฒนาการทืางสำังคมัและวัฒนธ์รรมัใน
วัฒนธ์รรมัโลงไมั้ สำามัารถ้ำเป็ูนข้อมัูลพื�นฐานในการอนุมัาน
ว่า แหิล่งโบราณคด้่ในวัฒนธ์รรมัโลงไมั้แต่ละแหิล่งอาจจะ
มั่การใชุ้พื�นทื่�ท่ื�ยาวนานต่อเนื�องหิลายชุ่วงเวลา ไมั่ใชุ่เพ่ยง
แค่ชุ่วงเวลาสำั�นๆ (รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ และคณะ 2564) 

	 ช่ื่�งฝีีม่อ

สำำาหิรบัหิลักฐานแสำด้งเรื�องชุา่งฝัมืีัอ โครงกระดู้กคนทื่�
ศึกษาโด้ยนัทืธ์มัน ภู่รีพัฒน์พงศ์ (2550) ศึกษาหิลักฐาน
ของชุิ�นส่ำวนของกระดู้กจากแหิลง่โบราณคด่้วฒันธ์รรมัโลงไมั ้
พบว่ารอ่งรอยการเกาะของกลา้มัเนื�อทื่�พบบนกระดู้กสำว่นแขน  
ฝัา่มัอืและนิ�วมัอื แสำด้งให้ิเห็ินวา่ กลุ่มัคนในวฒันธ์รรมัโลงไมัน่้� 
คงทืำากิจกรรมับางอย่างท่ื�ต้องใชุ้แรงจากแขน ฝั่ามืัอ และ 
นิ�วมัือค่อนข้างหินักเปู็นปูระจำาสำมัำ�าเสำมัอ ไมั่ว่าจะเปู็นการ 
ยกหิรือแบกของหินัก การพลิกแขนและฝั่ามัือควำ�าหิงาย  
การกางและหิุบนิ�ว การกำาและคลายนิ�วมัือ เปู็นต้น และจะ 
ต้องทืำาซำ�าๆ บ่อยๆ เป็ูนปูระจำาและทืำาอยู่เป็ูนเวลานานๆ  
จ้งจะเกิด้ร่องรอยเชุ่นน่�ให้ิเหิ็นบนกระดู้กอย่างชุัด้เจนได้้  
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ซ้�งสำอด้คล้องกับการทืำางานไมั ้และแกะสำลกัโลงไม้ั อาจจะเปูน็ 
กิจกรรมัอย่างหินึ�งของชุุมัชุนก่อนปูระวัติศาสำตร์ และยังมั ่
งานฝัมืีัออื�นๆ เชุ่น ภาชุนะด้นิเผู้า ผู้า้ และอปุูกรณก์ารทือผู้า้  
โลงไม้ั เส้ำนใยสำด่้ำาเคลือบยางไมั ้ทื่�อาจจะสำมััพันธ์์กับเพศสำภาพ 
ในสัำงคมั (ชุนม์ัชุนก สำัมัฤทืธิ์� 2559; รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ  
2557)

รูปที ่๑2 ภาชิ้นะดู้นเผา ภาชิ้นะไม้เคล้อบรักส่่ดูำา และไม้ที่อผ้า 
พบจัากการส่ำารวจัภายในถู้ำาผแ่มนโลงลงรกั อำาเภอปางมะผา้ 
จังัหวัดูแมฮ่่อ่งส่อน บง่บอกวา่วฒันธรรมโลงไม้ม่ชิ้า่งเฉพาะที่าง  
(ที่่�มาของภาพ: โครงการปฏิ้ส่ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อน 
ประวัติ้ศาส่ติร์กับส่้�งแวดูล้อมบนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า 
จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

	 สรุปั

ผู้ลการวิเคราะห์ิและสำงัเคราะห์ิหิลกัฐานทืางโบราณคด่้ 
จากการสำำารวจและขุด้ค้นในภาพรวมั พบว่า ตำาแหินง่และการ 
กระจายตัวของแหิล่งโบราณคด่้ รูปูแบบของการปูลงศพ  
และรปููแบบหิวัโลงแสำด้งให้ิเหิน็วา่ กลุ่มัชุนกอ่นปูระวติัศาสำตร ์
ทื่�อาศยัอยูใ่นปูางมัะผู้า้มัค่วามัสำมััพนัธ์์กัน มัค่วามัเชืุ�อปูระเพณ่ 
และโลกทัืศนเ์ก่�ยวกบัความัตายรว่มักัน ม่ัความันยิมัในการ
ทืำาโลงขนาด้ต่างๆ จากไมั้เนื�อด้่ เชุ่น ไมั้สำัก และแกะสำลัก
ตกแต่งหัิวโลงในรูปูแบบต่างๆ อันเปู็นส่ำวนปูระกอบของ
พิธ์ีกรรมัฝัังศพของคนในวัฒนธ์รรมัเด้่ยวกัน 

หิลักฐานทืางโบราณคด่้ท่ื�เป็ูนของฝัังรว่มักับศพพบว่า 
มัลั่กษณะท่ื�เหิมืัอนกัน ได้้แก ่เศษภาชุนะดิ้นเผู้าลายเชุอืกทืาบ 
แบบต่างๆ เครื�องมืัอเหิล็กแสำด้งให้ิเหิ็นว่า เปู็นวัตถุ้ำทืาง 
วัฒนธ์รรมัท่ื�นิยมัใชุ้ในชีุวิตปูระจำาวันและกิจกรรมัอื�นๆ ท่ื�เก่�ยวกับ 
เศรษฐกิจการด้ำารงชุีพของชุุมัชุน โด้ยโบราณวัตถุ้ำเหิล่าน่� 
น่าจะผู้ลิตข้�นใชุ้และแลกเปูล่�ยนกันภายในชุุมัชุนทื้องถ้ำิ�น  
สำ่วนสำิ�งของอื�นๆ เชุ่น ลูกปัูด้ หิรือสำำาริด้อาจจะเป็ูนวัตถุ้ำท่ื� 
แลกเปูล่�ยนกับชุมุัชุนภายนอก โด้ยแลกเปูล่�ยนกบัของจากปูา่  
เพราะปูริมัาณของแหิล่งทื่�พบมั่จำานวนน้อยมัาก ดั้งนั�นจ้ง 
น่าจะไมัใ่ชุส่ำิ�งของทื่�ทืกุคนในสัำงคมัมัห่ิรอืผู้ลิตได้ทุ้ืกครอบครวั

ด้งันั�นจง้อาจจะสัำนนษิฐานว่ากลุม่ัชุนกอ่นปูระวัติศาสำตร์
ทื่�อาศัยอยู่ในปูางมัะผู้้าน่าจะมั่ความัสำัมัพันธ์์กันและจัด้อยู่
ในวัฒนธ์รรมัเด้่ยวกัน ความัหินาแน่นของแหิล่งโบราณคด้่ 
โด้ยเฉพาะพื�นท่ื�อำาเภอปูางมัะผู้้าและจังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน  
หิลักฐานทืางโบราณคด่้แสำด้งว่า กลุ่มัชุนน่�น่าจะมั่การ 
ตั�งถิ้ำ�นฐานอยูใ่นเทืือกเขาสำงูอันสำลับซบัซ้อน มัก่ารแบง่พื�นทื่�
เพื�อใชุปู้ระโยชุนใ์นหิน้าทื่�ทื่�แตกต่างกัน เชุ่น ใชุพ้ื�นท่ื�ภายในถ้ำำ�า
เปูน็ทื่�ฝัังศพ แหิลง่ท่ื�อยูอ่าศยัของชุมุัชุนอาจจะอยูต่ามับรเิวณ 
หิบุเขาแคบๆ ทื่�อดุ้มัสำมับูรณห์ิรอืเชุงิเขาหิรอืสัำนด้อยทื่�ใกลก้บั 
แหิล่งนำ�า อาจกลา่วได้้วา่ กลุ่มัชุนน่�นา่จะเป็ูนคนท่ื�คุ้นเคยกับ 
การใชุ้ชุวีติในทื่�สำงูเป็ูนอยา่งด้ ่การม่ัทืรพัยากรธ์รรมัชุาต ิเชุน่ 
ปู่าไมั้สำักทื่�อุด้มัสำมับูรณ์ สำัตว์ปู่า แร่ธ์าตุ และวัตถุ้ำด้ิบอื�นๆ 
จากปู่า น่าจะเปู็นปัูจจัยทืางเศรษฐกิจท่ื�สำำาคัญสำำาหิรับการ
เลือกตั�งถิ้ำ�นฐานกระจัด้กระจายในเทืือกเขาสำูงทื่�โด้ด้เด่้�ยว
และหิ่างไกลจากชุมุัชุนท่ื�อาศัยอยู่ท่ื�บนพื�นราบ 

ขึ้�อแนะนำาสำำาหรับกูารพบแหล่งโบราณคดีี

1. หิา้มัเคลื�อนยา้ยโบราณวตัถุ้ำใด้จากตำาแหิน่งเด้มิั

2. ถ้ำา่ยภาพรวมั และรายละเอ่ยด้ของโบราณวตัถ้ำแุต่ละ
ปูระเภทื พร้อมักบัวาด้ภาพรา่งระบตุำาแหิน่งท่ื�พบภายในถ้ำำ�า

3. แจ้งให้ิเจ้าหิน้าท่ื�ของกรมัศิลปูากรทื่�ใกล้กับพื�นทื่�
ของทื่าน เพื�อจะได้้เข้าสำำารวจและบันทืึกข้อมัูลร่วมักัน ระบุ
ตำาแหิน่งหิรือ GPS ลงในแผู้นท่ื�

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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รูปที ่ ๑๓ ภาพของหลักฐานที่างโบราณคดู่ภายในถู้ำาผ่แมนโลงลงรักที่่�ถููกเก็บโดูยชิ้าวบ้านและเจ้ัาหน้าที่่� ที่ำาให้หลักฐานปะปนกัน  
ไม่ไดู้อยู่ในติำาแหน่งเดู้ม จึังยากแก่การติ่ความ (ท่ี่�มาของภาพ: โครงการปฏิ้ส่ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติ้ศาส่ติร์กับ 
ส่้�งแวดูล้อมบนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

หม้ายเหติ้: 
- เนื�องจากข้อจำากัด้ด้้านเวลาและจำานวนหิน้า บทืความัน่�เรียบเรียงจากเนื�อหิาทื่�ตัด้ตอนบางส่ำวนจากหินังสำือ 

วัฒนธ์รรมัโลงไมั้ไทืยในบริบทือาเซียน และรายงานการวิจัยท่ื�เขียนโด้ยผูู้้เขียน เพื�อเผู้ยแพร่ความัรู้เก่�ยวกับวัฒนธ์รรมั 
โลงไมัใ้นอำาเภอปูางมัะผู้า้ ทืำาใหิไ้มัส่ำามัารถ้ำเสำนอข้อมูัลเก่�ยวกับวัฒนธ์รรมัโลงไมัใ้นจงัหิวัด้อื�นๆ ปูระเทืศจนี และเอเชุยีตะวนัออก 
เฉ่ยงใต้ได้้ หิากผูู้้อ่านทื่านใด้สำนใจรายละเอ่ยด้ กรุณาดู้ได้้จากหินังสำือในบรรณานุกรมั

- ผูู้้เขียนขอขอบคุณ นางสำาวธ์นพร ธ์รรมัจิตาเจริญ นายชุ่างศิลป์ู กรมัทืรัพยากรธ์รณ่ ผูู้้แต่งรูปูภาพผัู้งการกระจาย
ตัวของโลงไมั้ ถ้ำำ�าผู้่แมันโลงลงรัก ให้ิเหิ็นชุัด้เจนข้�น
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ฉัตรชัุย ฉิ�นไพศาล, พัชุรีย์ วิชุยานุวัติ และรัศมั ่ชุูทืรงเด้ชุ 2547 การวิเคราะหิ์ลำาด้ับนิวคลิโอไทืด้์จากไมัโตคอนเด้รียของโครงกระดู้กโบราณใน
แหิล่งโบราณคด้่ทื่�สำูงในปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. กรุงเทืพมัหิานคร: สำำานักงานคณะกรรมัการวิจัยแห่ิงชุาติ.

ชุนมัช์ุนก สำมััฤทืธิ์� 2559 “เพศึสำภาพจุ้ากูแหล่งโบราณคดีถี้ำำ�าผีีแม้นโลงลงรกัู.” ใน รัศมั ่ชูุทืรงเด้ชุ (บรรณาธิ์การ). การปูฏิสิำมััพนัธ์์ระหิวา่งมันษุย์
ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. เอกสำารปูระกอบการปูระชุุมัวิชุาการโครงการการ
ปูฏิิสัำมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สูำงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. มัหิาวิทืยาลัยศิลปูากร. 
กรุงเทืพฯ. วันทื่� 27 - 28 กุมัภาพันธ์์ 2559: 417-437.

เชุิด้ศักด้ิ� ตรีรยาภิวัฒน์ 2542 “กูารเลือกูพื�นที่ี�ฝัังศึพขึ้องวัฒนธรรม้โลงไม้�” ใน ทืรัพยากรถ้ำำ�า เอกสำารปูระกอบการปูระชุุมัวิชุาการ โครงการ
สำำารวจและการจัด้ทืำาฐานข้อมัูลถ้ำำ�า จังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน. โรงแรมัรอยัลซิต่� กรุงเทืพฯ. วันทื่� 4 - 5 สิำงหิาคมั 2542: 140-146. 

นทัืธ์มัน ภู่รพีฒันพ์งศ,์ คงคา สำรุยิฉาย 2550 รายงานวจิยัฉบบัสำมับรูณ ์โครงการโบราณคด่้บนพื�นทื่�สำงูในเขตอำาเภอปูางมัะผู้า้ จงัหิวดั้แมัฮ่่อ่งสำอน 
ระยะท่ื�สำอง (เล่มัท่ื� 3: ด้้านมัานุษยวิทืยากายภาพ-โครงกระดู้กคน). เสำนอต่อสำำานักงานกองทืุนสำนับสำนุนการวิจัย. 

2559ก “จุ้๊�กูซอวช์้๊�นใหม้:่ “คนโบราณ” ในวฒันธ์รรมัโลงไมั ้(ถ้ำำ�าผู่้แมันโลงลงรัก)” ใน รศัม่ั ชุทูืรงเด้ชุ (บรรณาธิ์การ). การปูฏิสิำมััพนัธ์์ระหิวา่งมันษุย์
ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. เอกสำารปูระกอบการปูระชุุมัวิชุาการโครงการการ
ปูฏิิสัำมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สูำงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. มัหิาวิทืยาลัยศิลปูากร. 
กรุงเทืพฯ. วันทื่� 27 - 28 กุมัภาพันธ์์ 2559: 219-230.

2559ข “บันที่กึูแห่งชี้วต๊ิ: ภาพสำะที่�อนสำข้ึ้ภาพและความ้เป็นอยูข่ึ้องคนโบราณในวฒันธรรม้โลงไม้�จุ้ากูรอ่งรอยบนกูระดีกูู” ใน รศัมั ่ชูุทืรงเด้ชุ  
(บรรณาธิ์การ). การปูฏิิสัำมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสิำ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สูำงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน.  
เอกสำารปูระกอบการปูระชุมุัวชิุาการโครงการการปูฏิสิำมััพนัธ์ร์ะหิวา่งมันษุย์กอ่นปูระวตัศิาสำตรก์บัสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สำงูในอำาเภอปูางมัะผู้า้  
จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. มัหิาวิทืยาลัยศิลปูากร. กรุงเทืพฯ. วันทื่� 27 - 28 กุมัภาพันธ์์ 2559: 231-252.

นาฏิสำุด้า ภูมัิจำานงค์ และคณะ 2550 รายงานวิจัยฉบับสำมับูรณ์ โครงการโบราณคด้่บนพื�นทื่�สำูงในเขตอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน ระยะ
ทื่�สำอง (เล่มัทื่� 5: ด้้านวงปูีไมั้และสำิ�งแวด้ล้อมัโบราณ). เสำนอต่อสำำานักงานกองทุืนสำนับสำนุนการวิจัย.

นุชุนภางค ์ชุมุัด่้ 2542 “ม้ม้้ม้องผีา่นโลงไม้�ผ่ีานวัติถ้้ำที่างวฒันธรรม้.” ใน ทืรพัยากรถ้ำำ�า เอกสำารปูระกอบการปูระชุมุัวชิุาการ โครงการสำำารวจและ
การจัด้ทืำาฐานข้อมัูลถ้ำำ�า จังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน. โรงแรมัรอยัลซิต่� กรุงเทืพฯ. วันทื่� 4 - 5 สำิงหิาคมั 2542: 119-127.

พิพัฒน์ กระแจะจนัทืร์ 2550 “หลกัูฐานโลงไม้�ที่ี�แหล่งโบราณคดีเีพงิผีาบ�านไร.่” ใน รศัมั ่ชูุทืรงเด้ชุ และคณะ. รายงานวจิยัฉบบัสำมับรูณ ์โครงการ
โบราณคด้่บนพื�นทื่�สำูงในเขตอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน ระยะทื่�สำอง (เล่มัทื่� 2: ด้้านโบราณคด้)่. เสำนอต่อสำำานักงานกองทืุน
สำนับสำนุนการวิจัย.

พิมัุข ชุาญธ์นะวัฒน์ 2537 “เรื�องบอกูเล่าเกูี�ยวกูับผีีแม้นที่ี�แม่้ฮ่องสำอน.” สำยามัอารยะ. ปูีทื่� 3, ฉบับทื่� 26 (กุมัภาพันธ์์ - มั่นาคมั 2537): 
33-35.

รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ 2543 รายงานฉบับสำมับูรณ์โครงการสำำารวจและจัด้ทืำาระบบฐานข้อมัูลเก่�ยวกับถ้ำำ�าจังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน ด้้านโบราณคด้ ่เล่มัทื่� 4. 
เสำนอต่อสำำานักงานกองทืุนสำนับสำนุนการวิจัย (สำกว.) 

2557ก “งานช่้างฝัมืี้อในยค้เหลก็ูขึ้องวัฒนธรรม้โลงไม้�บนพื�นที่ี�สูำงในอำาเภอปางม้ะผี�า จุ้งัหวดัีแม้ฮ่อ่งสำอน.” ด้ำารงวชิุาการ 13, 1 (มักราคมั - 
มัิถ้ำุนายน 2557): 73-106.

2559 “สำังคม้และวัฒนธรรม้วัฒนธรรม้โลงไม้�ที่ี�ถ้ำำ�าผีีแม้นโลงลงรักู.”ใน รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ (บรรณาธ์ิการ). การปูฏิสิำัมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อน
ปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นท่ื�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. เอกสำารปูระกอบการปูระชุุมัวิชุาการโครงการการ
ปูฏิิสัำมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. มัหิาวิทืยาลัยศิลปูากร. 
กรุงเทืพฯ. วันท่ื� 27 - 28 กุมัภาพันธ์์ 2559: 297-322.

2562 วัฒนธ์รรมัไม้ัไทืยในบริบทืของอาเซียน. กรุงเทืพฯ: จรัลสำนิทืวงศ์การพิมัพ์.

2563 คน สัำตว์ สำิ�งของ: ภาพสำะทื้อนสัำงคมัและวัฒนธ์รรมัจากถ้ำำ�าผู้่แมันโลงลงรัก. รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ, บรรณาธ์ิการ. ใน โบราณคด้่ก่อนไทื(ย)บน
พื�นท่ื�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. กรุงเทืพฯ: เรือนแก้ว. หิน้า 31-63.
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รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ และคณะ 2546 คน วัฒนธ์รรมัและสำภาพแวด้ล้อมัโบราณบนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. เอกสำารปูระกอบ 
การปูระชุุมัวิชุาการโครงการโบราณคด้่บนพื�นทื่�สูำงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. มัหิาวิทืยาลัยศิลปูากร กรุงเทืพฯ. วันทื่�  
20 - 21 กุมัภาพันธ์์ 2546.

2564 รายงานฉบบัสำมับรูณก์ลุม่ัวิจัยเมัธ์วิีจยัอาวโุสำ สำกว. เรื�องโครงก ารมันษุยก์อ่นปูระวติัศาสำตรก์บัพลวัตทืางวัฒนธ์รรมับนพื�นทื่�สำงูในอำาเภอ
ปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน. ภาพรวมั เล่มัท่ื� 1 และภาพรวมัด้้านโบราณคด่้เล่มัท่ื� 2. เสำนอต่อสำำานักงานคณะกรรมัการสำ่งเสำริมั
วิทืยาศาสำตร์ วิจัย และนวัตกรรมั (สำกสำว.).

วอกัญญา ณ หินองคาย 2559 “ฟัั่�น ที่อ: หัติถ้ำกูรรม้ประจุ้ำาชี้ว๊ติ.” ใน รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ (บรรณาธ์ิการ). การปูฏิิสัำมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อน
ปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นท่ื�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. เอกสำารปูระกอบการปูระชุุมัวิชุาการโครงการการ
ปูฏิสัิำมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์ก่อนปูระวัติศาสำตร์กับสำิ�งแวด้ล้อมับนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. มัหิาวิทืยาลัยศิลปูากร. 
กรุงเทืพฯ. วันทื่� 27 - 28 กุมัภาพันธ์์ 2559: 373-398. 

วิภู กุตะนันทื์ 2563 ด้่เอ็นเอไมัโทืคอนเด้รียของคนโบราณปูางมัะผู้้า: โบราณจริงหิรือไม่ั. รัศมั ่ชุูทืรงเด้ชุ, บรรณาธ์ิการ. ในโบราณคด้่ก่อนไทื(ย)
บนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน. กรุงเทืพฯ: เรือนแก้ว. หิน้า 281-255.

วิวัฒน์ พันธ์วุฒิยานนทื์ 2544 “ปร๊ศึนาถ้ำำ�าผีีแม้น ปร๊ศึนาม้น้ษย์.” ใน คนนอก. กรุงเทืพฯ: โรงพิมัพ์กรุงเทืพ: 174-216.

สุำด้ แสำงวิเชุียร 2529 เรื�องก่อนปูระวัติศาสำตร์ของปูระเทืศไทืย. กรุงเทืพฯ: อมัรินทืร์การพิมัพ์.

สำุภาพร นาคบัลลังก์ 2540 “หลักูฐานม้น้ษย์ยค้โลหะที่ี�ถ้ำำ�าผีีแม้น”. รายงานทืูลเกล้าถ้ำวายสำมัเด้็จพระเทืพรัตนราชุสุำด้าฯ สำยามับรมัราชุกุมัารี 
เนื�องในวโรกาสำเสำด็้จฯ เปู็นการสำ่วนพระองค์ ทือด้พระเนตรนิทืรรศการทื่�ถ้ำำ�าปูางคามั วันทื่� 4 มั่นาคมั 2540.

สำิทืธิ์พงศ์ ด้ิลกวณิชุ และคณะ 2543 รายงานฉบับสำมับูรณ์รายงานฉบับสำมับูรณ์โครงการสำำารวจและจัด้ทืำาระบบฐานข้อมัูลเก่�ยวกับถ้ำำ�าจังหิวัด้
แมั่ฮ่่องสำอน. เสำนอต่อสำำานักงานกองทืุนสำนับสำนุนการวิจัย สำกว.

อติวัฒน์ วัฒนะพิทืักษ์สำกุล 2563 หิลากพันธ์ุ์: ฟันและกระดู้กโบราณของสัำตว์บนพื�นทื่�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า สำมััยไพลสำโตซีนตอนปูลายถึ้ำง 
โฮ่โลซนี. รัศมั ่ชุทูืรงเด้ชุ, บรรณาธิ์การ. ใน โบราณคด่้กอ่นไทื(ย)บนพื�นทื่�สำงูในอำาเภอปูางมัะผู้้า จังหิวดั้แม่ัฮ่อ่งสำอน. กรงุเทืพฯ: เรอืนแกว้. 
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กี่ระแสความสนใจของส่งคมเก่ี่�ยวก่ี่บถ้ำำ�าได้พุ่ิ่งข้�นส่งเป็นอย่างย่�งในปี พิ่.ศ. 2562  
น่บต่่�งแต่่เม่�อม่เหตุ่กี่ารณ์กี่ารต่่ดอย่่ภัายในถ้ำำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน จ่งหว่ดเช่ยงราย ของ 
ท่ั่มฟุุต่บอลหม่ป่า ท่ั่น ทั่อล์ค อะคาเดม่� ทั่ำาให้สาธารณชนต่่�นต่่วและแสวงหาความร้่ท่ั่�วไป 
เก่ี่�ยวก่ี่บถ้ำำ�าในม่ต่่ต่่าง ๆ โดยเฉีพิ่าะทั่างด้านธรณ่ว่ทั่ยา ระบบนำ�าใต้่ด่นภัายในถ้ำำ�า ฯลฯ  
อย่างไรกี่ด่็ ความร้่เก่ี่�ยวก่ี่บถ้ำำ�าท่ั่�เผ่ยแพิ่รใ่นหม่ส่าธารณชน ม่กี่เปน็ขอ้ม่ลเก่ี่�ยวก่ี่บธรณ่ว่ทั่ยา  
ภ่ัม่ศาสต่ร์ และทั่ร่พิ่ยากี่รธรรมชาต่่ ส่วนถ้ำำ�าจากี่มุมมองทั่างด้านศ่ลปว่ฒนธรรม  
ย่งเป็นมุมมองท่ั่�ไม่ค่อยเป็นท่ั่�ร่บร้่อย่างกี่ว้างขวางในส่�อสาธารณะเทั่่าใดน่กี่ ในทั่าง
โบราณคด่ ถ้ำำ�าเป็นท่ั่�อย่่อาศ่ยพ่ิ่กี่พ่ิ่งแห่งแรกี่ของโลกี่ และเป็นแหล่งส่ญล่กี่ษณ์ทั่าง
ความเช่�อของชุมชนท้ั่องถ่้ำ�นจากี่อด่ต่ถ้้ำงปัจจุบ่น 

ถ้ำ�ในฐ�นะของพิพิธภัณฑสถ�น
ท�งวัฒนธรรมของมนุษยช�ติ
ศาสตราจารย์์ ดร.รัศมีี ชููทรงเดชู

แหล่งมรดูกที่างธรรมชิ้าติ้และวัฒนธรรม ถู้ำาเขาหลวง อำาเภอเม้องเพชิ้รบุร่ จัังหวัดูเพชิ้รบุร่
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บทืความัน่�นำาเสำนอความัรู้เก่�ยวกับถ้ำำ�าในฐานะ
พิพิธ์ภัณฑ์สำถ้ำานทืางวัฒนธ์รรมัของมันุษยชุาติท่ื�บันทืึก
เหิตุการณ์เรื�องราวของมันุษย์และสำิ�งแวด้ล้อมัในอด่้ตโด้ย
สัำงเขปู เพื�อให้ิเกดิ้การสำง่ผู่้านความัรูส้ำูส่ำาธ์ารณชุนนอกระบบ
การศึกษา ทืำาให้ิเกิด้การเรียนรูต้ลอด้ชุีวิต และการจัด้การ
ทืรัพยากรถ้ำำ�าท่ื�จำาเป็ูนตอ้งตระหินักถึ้ำงความัเขา้ใจความัหิมัาย
จากมัติทิืางศิลปูวฒันธ์รรมัด้้วย อันจะทืำาใหิเ้กดิ้การอนุรกัษ์
อย่างยั�งยืนสืำบไปู

	 คำวั�มสำ�คัำญข้องถิ่ำ��ในิฐ�นิะข้อง
มรดกัธรรมชื่�ติ

ก่อนท่ื�จะพูด้ถึ้ำงความัสำำาคัญของถ้ำำ�าในมัุมัมัองด้้าน 
วัฒนธ์รรมั ผูู้้เขียนคิด้ว่าจำาเปู็นท่ื�จะต้องทืำาความัเข้าใจ 
เก่�ยวกับถ้ำำ�า ทื่�นำามัาสำู่ความัเก่�ยวข้องกับมันุษย์ทัื�งในอด้่ต 
และปัูจจุบัน ถ้ำำ�าเป็ูนส่ำวนหินึ�งของภูมิัปูระเทืศแบบคาสำต์  
โด้ยเฉพาะคาสำต์หิินปููน และม่ัความัสำำาคัญต่อสิำ�งมั่ชีุวิต 
และระบบนเิวศวิทืยาเปูน็อยา่งยิ�ง โด้ยสำรปุูอยา่งสัำงเขปูได้ ้ดั้งน่�

ติ�นกูำาเนิดีขึ้องแหล่งนำ�า

ถ้ำำ�าเป็ูนสำ่วนหินึ�งของระบบภูมัิปูระเทืศแบบคาสำต์ ท่ื�มั่
ระบบนำ�าใต้ด้ินภายในโพรงถ้ำำ�า ซ้�งเป็ูนแหิล่งต้นกำาเนิด้ของ
ลำานำ�าสำาขายอ่ย อ่กทัื�งเป็ูนแหิล่งสำำาคญัสำำาหิรบัคน สำตัว์ และ
พืชุในอด้่ตจนถ้ำึงปูัจจุบัน เชุ่น ด้อยหิลวงเชุียงด้าว จังหิวัด้
เชุยีงใหิม่ั เป็ูนตน้นำ�าของแมัน่ำ�าแม่ัปูงิ ผูู้้คนในอด่้ตม่ัภมิูัปูญัญา
ว่า ถ้ำำ�าคือแหิล่งอุปูโภคบริโภคทื่�สำำาคัญ

แหล่งที่ี�อยู่อาศึัยขึ้องสำัติว์และพืช้

นักชุวีวทิืยาพบวา่ มัส่ำตัวห์ิลายชุนิด้ทื่�อาศัยอยูภ่ายในถ้ำำ�า  
เชุ่น ค้างคาว หินู ยุง งู แมัลง ปูลา ปูู หิอย กุง้ ฯลฯ และพืชุ  
เชุ่น จุลินทืรีย์ เฟิร์น รา ฯลฯ ความัหิลากหิลายทืางชุีวภาพ
ของสำตัวแ์ละพืชุ แสำด้งให้ิเหิน็ถึ้ำงความัอุด้มัสำมับรูณข์องระบบ
นิเวศในถ้ำำ�าและนอกถ้ำำ�า

ตัวอยา่งผู้ลงานวิจัยของสำำานกังานพัฒนาวิทืยาศาสำตร์
และเทืคโนโลยแ่หิ่งชุาติ (สำวทืชุ.) เชุ่น ถ้ำำ�าเล สำเตโกด้อน ใน
อทุืยานธ์รณ่โลกสำตูล จงัหิวดั้สำตูล ซ้�งเป็ูนถ้ำำ�าบกทื่�อยูร่ะหิว่าง

ระบบนิเวศบกกับนเิวศปูา่ชุายเลน พบความัหิลากหิลายของ
จุลนิทืรยีแ์ละจลุนิทืรยีช์ุนดิ้ใหิม่ัของโลกจำานวนถ้ำงึ 200 ชุนิด้ 
แสำด้งใหิเ้ห็ินถ้ำงึความัอดุ้มัสำมับรูณข์องระบบนเิวศภายในถ้ำำ�า 
และการเปูล่�ยนแปูลงของสำิ�งแวด้ล้อมั ขอ้มูัลน่�ม่ัความัสำำาคญั 
ต่อการบริหิารจัด้การถ้ำำ�า เพื�อสำร้างแนวปูฏิิบัติสำำาหิรับ 
นักท่ืองเทื่�ยววิถ้ำ่ใหิมั่ (สำวทืชุ. 2564)

แหล่งบันที่ึกูวัฏจุ้ักูรขึ้องภูม้ิอากูาศึ

ปูัจจุบันปูระเด็้นเรื�องการเปูล่�ยนแปูลงของภูมัิอากาศ
เป็ูนเรื�องท่ื�ได้้รบัความัสำนใจเปูน็อยา่งสำงูในบรบิทืสำากลและ
ปูระเทืศไทืย แต่ความัสำำาคัญของถ้ำำ�าท่ื�มัักไมั่ค่อยเป็ูนทื่�รู้จัก
ของสำาธ์ารณชุน คือ ถ้ำำ�าเป็ูนพิพิธ์ภัณฑ์สำถ้ำานทืางธ์รรมัชุาติ 
ทื่�บันทืึกวัฏิจักรของภูมัิอากาศในระยะยาวและระยะสำั�น  
นักวทิืยาศาสำตรไ์ด้้ศกึษาวงปูขีองหิินงอกหิินยอ้ย ทืำาให้ิทืราบ 
ถ้ำึงสำภาพภูมัิอากาศในอด่้ตและปูัจจุบัน เชุ่น ผู้ลงานวิจัย
เรื�องศักยภาพของหิินงอกทืางภาคเหินอืของปูระเทืศไทืยใน
การสำรา้งภูมัอิากาศในอด้ต่ จากตัวอย่างหินิงอกทื่�ถ้ำำ�านำ�าจาง  
จงัหิวดั้แม่ัฮ่อ่งสำอน จากการศกึษาวงเจรญิเติบโตของหินิงอก
ภายในถ้ำำ�าเพื�อกำาหินด้ค่าอายุ และใชุ้ค่าไอโซโทืปูเสำถ่้ำยร 
ของออกซิเจน-18 พบว่าหิินงอกม่ัวงในการเจริญเติบโต  
387 วง ทืำาใหิ้ทืราบอายุระหิว่าปูี ค.ศ. 1622 - 2008 และ 
คา่ไอโซโทืปูเสำถ่้ำยรของออกซเิจน-18 ได้้บนัทืกึความัแปูรปูรวน
ของภมูัอิากาศทื่�เก่�ยวขอ้งกับการนำาพาความัรอ้นและความัชุื�น
จากแอ่งนำ�าอุ่นในมัหิาสำมัทุืรเขตอินโด้-แปูซิฟกิมัายงับรเิวณ
ภาคเหินือของปูระเทืศไทืย อันเป็ูนสำ่วนหินึ�งท่ื�ทืำาใหิ้เกิด้
ความัชุื�นและฝัน (โชุติกา เมัอืงสำง 2559: 115-128)

แหล่งบันทึี่กูกูารเปลี�ยนแปลงขึ้องภูม้ิประเที่ศึ

ถ้ำำ�าเปู็นหิลักฐานทืางธ์รณ่วิทืยาทื่�สำำาคัญท่ื�ชุ่วยอธ์ิบาย 
การเปูล่�ยนแปูลงของโลก โด้ยเฉพาะภูมัิปูระเทืศ เชุ่น การ 
ศกึษาตะกอนรว่นภายในถ้ำำ�าผู่้แมันโลงลงรกั อำาเภอปูางมัะผู้้า 
จังหิวดั้แม่ัฮ่อ่งสำอน โด้ยวธีิ์วเิคราะหิจุ์ลสำณัฐาน แร่วิทืยา และ
เนื�อตะกอน พบวา่มัต่ะกอนตา่งจากตะกอนของภูมิัปูระเทืศ
แบบคาสำต์ภายนอกถ้ำำ�า บ่งบอกว่า ก่อนทื่�คนจะเข้ามัาใชุ้ถ้ำำ�า 
เปู็นทื่�ฝัังศพภายในถ้ำำ�า มั่ร่องรอยอิทืธิ์พลของนำ�าไหิลเข้ามัา 
ในถ้ำำ�าชุว่งแรก และปูรมิัาณนำ�าลด้ลงเป็ูนตะกอนนำ�านิ�ง ท่ื�อาจจะ 
เกิด้จากการเปูล่�ยนแปูลงของภมิูัอากาศ เชุน่ ปูรมิัาณนำ�าฝัน
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ลด้ลง หิรือการยกตัวของถ้ำำ�า ทืำาใหิ้นำ�าใต้ดิ้นลด้ลง สำ่งผู้ลใหิ้
เกิด้การทัืบถ้ำมัตะกอนข้�น หิลักฐานทืางแร่วิทืยาบ่งบอกว่า 
ภูมิัอากาศเปูน็แบบร้อนชุื�น ตอ่มัาคนโบราณสำมัยัวฒันธ์รรมั
โลงไมั้ก็เข้ามัาใชุ้พื�นทื่�เปู็นสำุสำาน (เสำรีวัฒน์ สำมัินทืร์ปูัญญา 
2559: 36-56)

นอกจากน่� ลักษณะของถ้ำำ�ายังเป็ูนสำิ�งทื่�บันทืึกวัฏิจักร
การเปูล่�ยนแปูลงทืางธ์รณ่สำัณฐานของถ้ำำ�าและภูมัิปูระเทืศ
แบบคาสำต์ด้้วย เชุ่น ถ้ำำ�าฟรีแอทืิก (Phreatic Caves) ซ้�ง
เปู็นถ้ำำ�าท่ื�มั่นำ�าท่ืวมัตลอด้เวลาหิรือเป็ูนชุ่วงๆ ทืำาให้ิหิินปููน
ละลายอย่างสำมัำ�าเสำมัอ ทืำาให้ิเกิด้โถ้ำงเรียบ เชุ่น ถ้ำำ�านำ�าลาง 
ถ้ำำ�าแม่ัละนา ถ้ำำ�าซูซ่า่ ในอำาเภอปูางมัะผู้า้ จงัหิวดั้แม่ัฮ่อ่งสำอน 
(พินด้า สำิทืธ์ิสำุนทืร, ไซมัอน การ์ด้เนอร์ และด่้น สำมัาร์ทื 
2549: 24-25)

	 คำวั�มสัมพันิธ์ระหว่ั�งมนุิษย์กัับถิ่ำ��

ความัสำัมัพันธ์์ระหิว่างมันุษย์กับสำิ�งแวด้ล้อมัค่อนข้าง 
ซบัซอ้นมัาก เพราะมันษุยเ์องเปูน็สำว่นหินึ�งของธ์รรมัชุาตด้ิ้วย  
คำาถ้ำามัทื่�น่าสำนใจสำำาหิรับนักโบราณคด่้คือ มันุษย์เริ�มั 
เปูล่�ยนแปูลงสำิ�งแวด้ล้อมัตั�งแต่เมัื�อใด้ และเกิด้ข้�นเพราะ 
ปูัจจัยอะไร นักโบราณคด้่จะศึกษาความัสำัมัพันธ์์ของมันุษย์ 
กับสำิ�งแวด้ล้อมัจากหิลักฐานทืางโบราณคด่้ ไมั่ว่าจะเป็ูน 
เรื�องของเทืคโนโลย่/การทืำาเครื�องมัือเครื�องใชุ้จากวัสำดุ้ 
ต่างๆ หิรือการเปูล่�ยนแปูลงภูมัิปูระเทืศสำำาหิรับท่ื�อยู่อาศัย 
เชุน่ การทืำาอุตสำาหิกรรมั การถ้ำลงุโลหิะ ภาชุนะดิ้นเผู้า ฯลฯ 
หิรือการใชุ้ปูระโยชุน์จากพื�นท่ื�หิรือขยายพื�นท่ื�ทืำากิน เชุ่น  
การเผู้าปูา่เพื�อปูรบัเป็ูนท่ื�สำำาหิรบัทืำานา การขุด้บ่อนำ�าสำำาหิรบั
การชุลปูระทืาน การสำร้างบ้านเรือน การขยายตัวของเมัือง 
หิรอืการเปูล่�ยนแปูลงพันธ์กุรรมัของพชืุและสัำตว์จนเกดิ้การ
ปูฏิิวัติเขียวข้�น หิรือการเพิ�มัปูระชุากร หิรือการเกิด้ภัยพิบัติ
ในอด้่ต เชุ่น นำ�าทื่วมั ภูเขาไฟระเบิด้ แผู้่นดิ้นไหิว 

สำำาหิรบัมันุษย์กับถ้ำำ�านั�น ม่ัความัผูู้กพนักันอย่างยาวนาน
มัาหิลายล้านปีู นับตั�งแต่ปูรากฏิหิลักฐานซากดึ้กด้ำาบรรพ์
มันุษย์ในแอฟริกา ทื่�แสำด้งใหิ้เหิ็นถึ้ำงการเข้าไปูใชุ้ปูระโยชุน์
ของถ้ำำ�าในฐานะของบ้านหิลังแรกของมันุษยชุาติ มันุษย์ได้้
เรียนรูจ้ากปูระสำบการณธ์์รรมัชุาติของถ้ำำ�า จ้งรูจั้กใชุ้ปูระโยชุน์
จากถ้ำำ�าเปูน็ท่ื�หิลบแด้ด้ หิลบฝัน หิลบภัยอนัตรายจากสำตัวป์ูา่ 

เปูน็แหิลง่อาหิารและนำ�า รวมัทืั�งเปูน็ทื่�ใหิค้วามัอบอุ่นในสำมัยั
ยคุนำ�าแขง็ นอกจากน่�ถ้ำำ�ายงัถู้ำกใชุ้อยา่งต่อเนื�อง ในสำมัยัต่อมัา 
เปู็นทื่�ฝัังศพ ผู้ลิตเครื�องมัือเครื�องใชุ้ ทื่�พักพิงชุั�วคราว ทื่�พัก 
ในยามัศึกสำงครามั หิรือหิลบภัย ท่ื�ปูระกอบพิธี์กรรมั  
ศาสำนสำถ้ำาน สำถ้ำานท่ื�ปูฏิบิตัธิ์รรมั แหิลง่เศรษฐกจิ เป็ูนตน้

ในทื่�น่� ผูู้้เขียนได้้ปูระมัวลและเรียบเรียงจากงานวิจัย
ทื่�ทืำา (รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ 2544, รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ และคณะ 
2550, 2555, 2559, 2564) การศกึษาทื่�ผู่้านมัา และ
งานทื่�มัก่ารเผู้ยแพร่ตามัสำื�อตา่งๆ จดั้จำาแนกพอเปูน็สำงัเขปู
และยกตัวอย่าง ด้ังน่�

แหล่งที่ี�อยู่อาศึัย พิธีกูรรม้และทีี่�ฝัังศึพในอดีีติ

ถ้ำำ�าและเพิงผู้าเป็ูนท่ื�อยูอ่าศัย ทื่�ปูระกอบพิธี์กรรมั และ
ท่ื�ฝัังศพแรกเริ�มัของคนยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์ มั่ตัวอย่าง
จากงานวิจัยทืางโบราณคด่้บนพื�นท่ื�สำูงในอำาเภอปูางมัะผู้้า 
จังหิวัด้แม่ัฮ่่องสำอน (รัศมั่ ชูุทืรงเด้ชุ และคณะ 2559: 
87-96) ด้ังน่�

ที่ี�อยู่อาศึัย 

การสำำารวจและการขุด้ค้นทืางโบราณคด้่ พบร่องรอย
การใชุ้พื�นทื่�ภายในถ้ำำ�าและเพิงผู้าในยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์ 
และปูระวัติศาสำตรใ์นทุืกภูมิัภาคของปูระเทืศไทืย โด้ยเฉพาะ
ภาคเหินือ เชุ่น แหิล่งโบราณคด่้ออบหิลวง จังหิวดั้เชุยีงใหิมั ่
แหิล่งโบราณคด้่ด้อยผู้าก้าน จังหิวัด้ลำาปูาง ภาคตะวันตก  
เชุ่น แหิล่งโบราณคด่้ถ้ำำ�าพระไทืรโยค ถ้ำำ�าองบะ ถ้ำำ�าตาด้้วง  
ถ้ำำ�าผู้าแด้ง ถ้ำำ�าเขาทืะล ุถ้ำำ�าเพชุรคูหิา จงัหิวดั้กาญจนบรุ ีภาคกลาง  
เชุ่น ถ้ำำ�าเขาถ้ำมัอรัตน์ เมัืองศรีเทืพ จังหิวัด้เพชุรบูรณ์ และ 
ภาคใต้ เชุ่น แหิล่งโบราณคด่้ถ้ำำ�าผู้่หัิวโต แหิล่งโบราณคด่้ 
เพิงผู้าหิลังโรงเรยีน ถ้ำำ�าหิมัอเขยีว จงัหิวดั้กระบ่� แหิล่งโบราณคด้่ 
เขาเฒ่าหิ้า จังหิวัด้พังงา ถ้ำำ�าซาไก จังหิวัด้ตรัง

ตัวอย่างจากผู้ลการขุด้ค้นร่องรอยการใชุ้พื�นท่ื�เฉพาะ
ชุ่วงสำมัยัไพลสำโตซนีตอนปูลาย ซ้�งตรงกับยคุควอเทือร์นารี  
สำมัยันำ�าแขง็ตอนปูลายของยโุรปู จากแหิล่งโบราณคด้เ่พงิผู้า
ถ้ำำ�าลอด้ [อายรุะหิว่าง 35,782±266 ปีูมัาแลว้ (Akita-TL1) 
ถ้ำงึ 10, 582±49 ปีูมัาแล้ว (Akita-TL4)] และเพิงผู้าบา้นไร่  
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[อายุระหิว่าง 10,210+50 ปูีมัาแล้ว (Beta–168219) 
ถ้ำึง 10,600+40 ปูีมัาแล้ว (Beta–168216)] แสำด้งว่า 
ชุว่งเวลาดั้งกลา่ว คนยคุกอ่นปูระวตัศิาสำตรเ์ลอืกตั�งถ้ำิ�นฐาน
บริเวณเพิงผู้า เปู็นแหิล่งกำาบังแด้ด้และฝันได้้ นอกจากน่� 
ยงัเปูน็พื�นทื่�เปูดิ้โลง่ท่ื�มัอ่ากาศถ่้ำายเทื จ้งเหิมัาะสำำาหิรบัพกัพงิ
ทืั�งระยะสำั�นและระยะยาว เพราะอยู่ใกล้กับแหิล่งทืรัพยากร
หิิน นำ�า และสำัตว์ปู่า 

รปูที ่๑ แหลง่โบราณคดู่เพ้งผาถู้ำาลอดู อำาเภอปางมะผา้ จัังหวดัู
แม่ฮ่่องส่อน (ที่่�มาของภาพ: โครงการโบราณคดู่บนพ้�นที่่�สู่ง
ในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวดัูแมฮ่่่องส่อน)

ผู้ลการกำาหินด้ค่าอายทุืางวิทืยาศาสำตรจ์ากรอ่งรอยการ
อยูอ่าศยัชุั�นล่างสำดุ้ของแหิล่งโบราณคด่้เพิงผู้าถ้ำำ�าลอด้ทืำาใหิ้
ทืราบวา่ บรเิวณพื�นทื่�อำาเภอปูางมัะผู้้ามัค่นอยูแ่รกเริ�มัในสำมัยั
ไพลสำโตซนีตอนปูลายปูระมัาณ 35,782±266 ปูมีัาแลว้ 
การอยูอ่าศยัต่อเนื�องจนถึ้ำงปูระมัาณ 13,000 - 12,000  
ปูีมัาแล้ว บริเวณพื�นทื่�ในเพิงผู้าถ้ำำ�าลอด้ถู้ำกใชุ้เป็ูนทื่�ฝัังศพ
ต่อเนื�องจนถ้ำึงสำมััยปูัจจุบัน ขณะท่ื�แหิล่งโบราณคด่้เพิงผู้า
บ้านไร่เริ�มัมั่คนไปูใชุ้พื�นท่ื�เปู็นท่ื�พักชัุ�วคราวเมืั�อปูระมัาณ 
10,600±40 ปูีมัาแล้ว ต่อเนื�องมัาจนถ้ำึงสำมััยโฮ่โลซีน
ตอนต้นปูระมัาณ 9,720 ปีูมัาแล้ว โด้ยพื�นท่ื�บางส่ำวนของ
เพิงผู้าถ้ำูกใชุ้เปู็นทื่�ฝัังศพจนถึ้ำงสำมััยโฮ่โลซีนตอนปูลายทื่�ใชุ้
โลงไม้ัเปู็นทื่�บรรจุศพ

เพิงผู้าถ้ำำ�าลอด้เป็ูนพื�นทื่�พักหิลักระยะยาว โด้ยใชุ้พื�นทื่�
ทัื�งฤดู้แล้งและฤดู้ฝัน สำ่วนเพิงผู้าบ้านไร่เปู็นทื่�พักชุั�วคราว 
ระยะสำั�นของทัื�งสำองฤดู้เชุน่กัน หิลกัฐานกระด้กูสำตัวแ์สำด้งวา่  
คนยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์มั่พฤติกรรมัในการล่า และ/หิรือ 
บริโภคเนื�อสัำตวท์ื่�ไมัเ่ลอืกชุนดิ้หิรอืขนาด้ของสำตัว ์สัำตวส์ำว่นใหิญ่ 
ทื่�ถ้ำกูฆ่า่เปูน็อาหิารมัห่ิลากหิลายชุนดิ้ คือ เป็ูนสำตัว์ปูา่จำาพวก  
ววั กวาง เล่ยงผู้า หิมั ูลิง คา่ง และสำตัว์นำ�าปูระเภทืปูลา เตา่ 
ปูู หิอยกาบแม่ันำ�า เป็ูนตน้ ส่ำวนสำตัวป์ูระเภทืแรด้ ชุา้ง หิม่ันั�น 
ยังระบไุมัไ่ด้้แนชุ่ดั้วา่เป็ูนสำตัว์ท่ื�ถ้ำกูกินหิรือไมั ่และสำตัวจ์ำาพวก 
เมัน่และหินูอาจจะมัาคุ้ยเศษอาหิารทื่�ทิื�งไวใ้นแหิล่งโบราณคด่้ 
กระด้กูสำตัวพ์บร่วมักับเครื�องมัอืหิินกะเทืาะเปูน็เครื�องมัอืหิลกั 
ในการด้ำารงชุีพ และมั่หิน้าทื่�ใชุ้สำอยสำารพัด้ปูระโยชุน์ เชุ่น 
ทืุบ เฉือน สำับ ตัด้เนื�อสำัตว์หิรือพืชุ

ทีี่�ฝัังศึพ

สำำาหิรับทื่�ฝัังศพ คนโบราณยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์ 
ไม่ัได้้แยกพื�นทื่�ระหิว่างท่ื�อยู่กับทื่�ตาย บางแหิล่งพบการ 
ฝัังศพเด้่�ยว บางแหิล่งพบการฝัังศพหิลายโครง เชุ่น  
แหิล่งโบราณคด้่เพิงผู้าถ้ำำ�าลอด้ ขุด้ค้นพบโครงกระดู้กสำมััย
ไพลสำโตซีนตอนปูลาย ทื่�เปู็นตัวแทืนของมันุษย์สำมััยใหิมั่ 
ทื่�พบในภาคเหินือของปูระเทืศไทืย 

ผู้ลการวิเคราะห์ิโครงกระดู้กสำมััยไพลสำโตซนีตอนปูลาย 
ทื่�แหิล่งโบราณคด่้เพิงผู้าถ้ำำ�าลอด้จำานวน 4 โครง เปู็น
ผูู้้ใหิญ่ 3 โครง และเด้็ก 1 โครง (นัทืธ์มัน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 
2550) คือ

โครงกระดู้กหิมัายเลข 1 เป็ูนผูู้้ใหิญ่อายุไมั่มัาก  
ไม่ัสำามัารถ้ำระบุเพศ ความัสูำง และชุ่วงอายเุมืั�อตายทื่�แน่นอนได้้  
(กำาหินด้อายุ 12,100+60 ปูีมัาแล้ว) โครงกระดู้ก 
หิมัายเลข 2 เปูน็โครงกระด้กูของผูู้ห้ิญงิ อายปุูระมัาณ 25 -  
35 ปู ีคำานวณสำว่นสูำงได้้ปูระมัาณ 152 (152.14±4.4003)  
เซนติเมัตร [กำาหินด้อาย ุ13,640+380 ปูมีัาแล้ว (รปููทื่� 2)] 
โครงกระดู้กหิมัายเลข 3 เป็ูนโครงกระด้กูเด้ก็ อายปุูระมัาณ  
9 - 13 ปูี และโครงกระดู้กหิมัายเลข 4 เปู็นโครงกระดู้ก 
วยัรุน่เพศชุาย อายปุูระมัาณ 15 - 25 ปู ีทืั�งคู่ไมัส่ำามัารถ้ำระบเุพศ 
และความัสูำง มัเ่พ่ยงโครงกระด้กูหิมัายเลข 2 ท่ื�สำามัารถ้ำศกึษา 
ลักษณะทืางกายภาพได้้ละเอ่ยด้กว่าโครงอื�นๆ เพราะพบ 
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ชุิ�นส่ำวนของโครงกระดู้กหิลายชุิ�นทื่�เกือบครบทืั�งโครง เมัื�อ 
ศึกษาเปูรียบเท่ืยบกับโครงกระดู้กจากแหิล่งโบราณคด่้ 
ถ้ำำ�าลอด้และคนปัูจจุบนั พบว่ากะโหิลกมัข่นาด้ใหิญแ่ละดู้บกึบึน 
แขง็แรง จมักูค่อนข้างแบน ใบหิน้ากวา้ง ขากรรไกรด้้านบน 
ยื�นออกมัามัาก ขนาด้ของสำันคิ�วเล็ก ฟันหิน้าเปู็นรูปูพลั�ว 
ซ้�งเป็ูนลักษณะของคนทื่�พบในเอเชีุย แตลั่กษณะของใบหิน้า 
และขากรรไกรจะคงความัดั้�งเดิ้มั คล้ายกับโครงกระดู้ก 

รว่มัสำมัยัจากแหิล่งโบราณคด้กุ่นงุ รนัต ูจากปูระเทืศมัาเลเซยี
ทื่�มั่ลักษณะใหิญ่และแข็งแรงกว่าหิญิงไทืยในปูัจจุบัน 

การข้�นรปููใบหิน้าของโครงกระด้กูหิมัายเลข 2 (รปููทื่� 3)  
และเปูรียบเท่ืยบกับโครงกระดู้กร่วมัสำมััยพบว่า ม่ัลักษณะคล้ายกับ 
กลุ่มัปูระชุากรออสำตราโล-เมัลาน่เซียน ซ้�งเปู็นปูระชุากร 
ร่วมัสำมััยทื่�พบในเอเชุยีตะวนัออกเฉ่ยงใตภ้าคพื�นแผู้น่ด้นิ

สำ่วนแหิล่งโบราณคด่้เพิงผู้าบ้านไร่พบโครงกระดู้ก  
1 โครง กำาหินด้อายไุด้้ 9,720+50 ปีูมัาแลว้ เปูน็เพศชุาย 
อายปุูระมัาณ 45 - 50 ปูขี้�นไปู คำานวณสำว่นสูำงได้ปู้ระมัาณ  
156 เซนติเมัตร มั่ร่องรอยของการเสำื�อมัสำภาพตามัข้อต่อ 
สำ่วนต่างๆ ของร่างกาย และมั่ร่องรอยของพยาธ์ิสำภาพ คือ  
กระดู้กอักเสำบทื่�กะโหิลกศร่ษะด้้วย นอกจากน่�ยงัพบรอยสำบั 
ตัด้ และเฉือนด้้วยของมั่คมั ปูรากฏิบนสำ่วนกะโหิลกศ่รษะ  
และลักษณะการฝัังศพทื่�ดู้ผู้ิด้ธ์รรมัชุาติอก่ด้้วย 

รูปที่ 2  โครงกระดููกหมายเลข ๒ ผู้หญ้ง อายุประมาณ 
๑๓,๖๔๐,๓๘๐ ปีมาแล้วจัากเพ้งผาถู้ำาลอดู (ที่่�มาของภาพ: 
โครงการโบราณคดู่บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดู
แม่ฮ่่องส่อน)

รูปที ่๓ การขึ�นรูปประมาณการใบหน้าของผู้หญ้งจัากเพ้งผา 
ถู้ำาลอดู โดูย ดูร.ซูซาน เฮ่ย์ส่ (ท่ี่�มาของภาพ: โครงการ
ปฏิ้ส่ัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติ้ศาส่ติร์กับส่้�งแวดูล้อม
บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

รปูที ่๔ โครงกระดูกูผูช้ิ้าย อายปุระมาณ ๙,๗๒๐+๕๐ ปีมาแลว้ 
จัากเพ้งผาบ้านไร่ (ที่่�มาของภาพ: โครงการโบราณคดู่บน 
พ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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จากหิลกัฐานของโครงกระด้กูคนทัื�งสำองแหิล่งโบราณคด่้ 
สัำนนิษฐานว่าเพิงผู้าถ้ำูกใชุ้เป็ูนท่ื�พักพิงและทื่�ฝัังศพของ
กลุ่มัสัำงคมัขนาด้เล็ก มั่การฝัังศพของสำมัาชุิกในกลุ่มัและมั่ 
ของเซน่ เชุน่ เปูลอืกหิอย และเครื�องมัอืหิินกะเทืาะฝัังรว่มักบั 
ศพในทื่านอนงอตัวและนอนหิงาย แสำด้งถ้ำึงความัเชุื�อเรื�อง 
หิลังความัตาย

นอกจากน่� สำมััยต่อมัาวัฒนธ์รรมัโลงไมั้อายุระหิว่าง 
2,120 - 1,250 ปีูมัาแล้ว (พทุืธ์ศตวรรษทื่� 4 - 11) จาก
การกำาหินด้อายุด้้วยวธีิ์คาร์บอน 14 ของแหิลง่โบราณคด่้ใน
วฒันธ์รรมัโลงไม้ัภายในอำาเภอปูางมัะผู้า้ จงัหิวดั้แมัฮ่่่องสำอน 
ผู้ลการศึกษาทืำาให้ิทืราบว่าคนโบราณใชุ้ถ้ำำ�าเป็ูนสำุสำานของ
ครอบครัว หิรือเครือญาติ ข้อมัูลจากอำาเภอปูางมัะผู้้าเปู็น
อายุเชุิงเปูรียบเทื่ยบกับรูปูแบบหัิวโลงไมั้ทื่�พบท่ื�อำาเภอปูาย  
และอำาเภอเมัืองแม่ัฮ่่องสำอน จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน อำาเภอ 
เชีุยงด้าว และอำาเภอไชุยปูราการ จังหิวัด้เชุียงใหิมั่ อำาเภอ 
เมืัองกาญจนบรุ ีอำาเภอไทืรโยค และอำาเภอศรสีำวสัำดิ้� จงัหิวดั้ 
กาญจนบุรี (รัศมั่ ชุูทืรงเด้ชุ 2564)

	 ที�ปัระกัอบพิธีกัรรม

ถ้ำำ�าและเพิงผู้าถ้ำกูใชุเ้ป็ูนแหิล่งปูระกอบพิธ์กีรรมัตั�งแต่
ยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์ อายุปูระมัาณ 5,000 - 2,000 ปีู 
มัาแลว้ (พสิำฐิ เจรญิวงศ ์2531 ก, อมัรา ศรสีำชุุาติ 2533) 
เชุ่น แหิล่งศิลปูะถ้ำำ�า หิรือศิลปูะบนหิิน หิรือภาพเขียนส่ำ  
ท่ื�เกิด้จากการสำร้างสำรรคข์องคนโบราณท่ื�บนัทึืกจินตนาการ 
เหิตุการณ์ ความัทืรงจำา ด้้วยการสำรา้งสำรรคภ์าพวาด้ ภาพสำลัก 
บนหิิน เป็ูนการสำื�อสำารเชิุงสำัญลักษณ์ทื่�รับรู้กันในกลุ่มั
คนวัฒนธ์รรมัเด่้ยวกัน ชุ่วงสำมััยเด่้ยวกัน และเป็ูนการ 
สำ่งผู่้านความัรู้ใหิ้กับคนในรุ่นต่อรุน่ ศิลปูะถ้ำำ�าเป็ูนหิลักฐาน
ทืางโบราณคด่้ท่ื�สำำาคญัสำำาหิรบัการศกึษาเรื�องราวของสัำงคมั
และวัฒนธ์รรมัในอด่้ต โด้ยเฉพาะระบบคิด้เชุิงสำัญลักษณ ์
พธีิ์กรรมั ความัเชุื�อ งานรื�นเริง และม่ัการใชุถ้้ำำ�าหิรอืเพงิผู้าตอ่มัา 
ในยคุปูระวัตศิาสำตรท์ื่�ปูรากฏิการใชุ้ตวัอกัษร เปูน็สำงัคมัระด้บัรฐั  
ศลิปูะถ้ำำ�าในสำมัยัน่�สำรา้งตามัคตนิิยมัทืางศาสำนา ได้้แก่ ศาสำนา
พุทืธ์และฮ่ินดู้ 

ปัูจจุบันแหิล่งศิลปูะถ้ำำ�าถ้ำูกสำำารวจพบโด้ยกรมัศิลปูากร
เกือบทืุกภูมัิภาคของปูระเทืศไทืย ยกเว้นภาคตะวันออก  

จำานวนหิลายรอ้ยแหิลง่ ตำาแหินง่ของศลิปูะถ้ำำ�าพบตามัผู้นงัถ้ำำ�า  
หินา้ผู้า เพิงผู้า และก้อนหิินทื่�มัผู่้วิเรยีบของภูเขาหิินปููน และ 
หิินทืราย (พิสำิฐ เจริญวงศ์ 2531ข)

ความัแตกต่างระหิวา่งเทืคนคิและการสำร้างสำรรคร์ะหิว่าง 
งานศิลปูะถ้ำำ�ายุคก่อนปูระวัติศาสำตร์กับปูระวัติศาสำตร์ คือ 
เทืคนิคการวาด้ การลงสำ ่(Pictograph) (เชุ่น การวาด้ลายเสำน้)  
การทืำารปููรอยลงในหิิน (Petroglyph) (เชุ่น การฝันเซาะรอ่ง 
การจารหิรือสำลัก) และเนื�อหิา ยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์มัักจะ
ใชุ้สำเ่ด่้ยว มัส่ำแ่ด้งเปูน็หิลกั รองลงมัามัส่ำด่้ำาและส่ำขาว (อมัรา 
ศรีสำุชุาติ 2535) 

เรื�องราวทื่�ลงสำ ่หิรอืทืำารูปูรอยลงในหิินมัค่วามัแตกต่างกนั 
ตามัภูมัิปูระเทืศ เชุ่น ศิลปูะถ้ำำ�ายุคก่อนปูระวัติศาสำตร์ 
ในภาคเหินือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก
เฉ่ยงเหินือ พบภาพบคุคล ภาพมัอื สัำตวป์ูา่ เชุน่ ววั สุำนขั ฯลฯ  
ภาพและนามัธ์รรมั (อมัรา ศรีสุำชุาติ 2533, 2535)  
สำ่วนภาคใต้ พบภาพบุคคล มืัอ ภาพสำัตว์นำ�า เชุ่น ปูลา นก 
(สุำวิทืย์ ชัุยมังคล และยุภาวด้ ่ชูุเทื่ยนสำุวรรณ 2533)

ภาคตะวันออกเฉ่ยงเหินือ ตัวอย่างภาพลงสำ่ยุคก่อน
ปูระวัติศาสำตร์ทื่�วัด้เขาจันทืน์งามั ตำาบลลาด้บัวขาว อำาเภอ
สำคิ่�ว จงัหิวดั้นครราชุสำม่ัา อยู่ในเขตสำำานกัสำงฆ่เ์ขาจนัทืนง์ามั 
พบภาพทื่�เปูน็เรื�องราวของวถ่ิ้ำชุวีติของกลุ่มัคนทัื�งชุาย-หิญงิ 
เด้็ก-ผูู้้ใหิญ่ และสุำนัข 1 ตัว (พิสิำฐ เจริญวงศ์ 2531ข)

รูปที่ ๕  ภาพเข่ยนส่่รูปคนและสุ่นัขที่่�เขาจัันที่น์งาม จัังหวัดู
นครราชิ้ส่่มา
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สำ่วนศิลปูะถ้ำำ�ายุคปูระวัติศาสำตร์ ให้ิความัสำำาคัญกับ
การเลือกทืำาเล ผู้นังถ้ำำ�า มั่ภูมิัปูระเทืศเชุิงสัำญลักษณ์ ทื่�พบ 
ในปูระเทืศไทืยมัทั่ื�งหิมัด้ 33 แหิล่ง พบในภาคเหินือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉ่ยงเหินือ และภาคใต้  
ความัแตกต่างของภาพและเรื�องราวเก่�ยวเนื�องกับคติความัเชุื�อ 
เนื�องในศาสำนาทื่�สำัมัพันธ์์กับบริบทืทืางปูระวัติศาสำตร์ของ
พื�นท่ื�ในแตล่ะยคุสำมัยั สำว่นใหิญ่เป็ูนรปููเคารพตามัคตท่ิื�ชุมุัชุน
ทื้องถ้ำิ�นรับมัาจากแหิล่งต้นกำาเนิด้ของลัทืธิ์ศาสำนา (ดู้หิัวข้อ
ทื่� 2 และ 3 ในรายละเอ่ยด้)

ภาคใต้ ตัวอย่างจากถ้ำำ�าคูหิาหิรือเขาคูหิา เป็ูนถ้ำำ�าทื่� 
คนโบราณด้ัด้แปูลงธ์รรมัชุาติโด้ยการขุด้เป็ูนถ้ำำ�า 2 ถ้ำำ�า เปู็น 
ศาสำนาสำถ้ำานในศาสำนาฮ่นิด้ ูอายุระหิวา่งพทุืธ์ศตวรรษท่ื� 12 -  
16 ภายในมัภ่าพลงสำแ่ด้งบนผู้นังตอนกลาง นกัโบราณคด่้ 
สำันนิษฐานว่าเปู็นภาพสัำญลักษณ์แทืนเทืพเจ้าผูู้้เป็ูนใหิญ่ 
ทัื�งสำามัของศาสำนาฮ่นิดู้ (อมัรา ศรสีำชุุาติ 2535: 34-35)

รูปที่ ๖  ถู้ำาคูหา จัังหวัดูส่งขลา ศ้ลปะถู้ำายุคประวัติ้ศาส่ติร์ 
ที่่�ถููกขุดูโดูยคนโบราณ เป็นศาส่นาส่ถูานในศาส่นาฮ้่นดูู 
(ที่่�มาของภาพ: https://clib.psu.ac.th/southerninfo/
content/1/33d8a791)

ตัวอย่างทื่�สำำาคัญของศิลปูะถ้ำำ�าในภาคใต้คือ ถ้ำำ�าไวกิ�ง 
เกาะพ่พ่เล จังหิวัด้กระบ่� เปู็นภาพเรือสำมััยปูระวัติศาสำตร์ 
นักโบราณคด่้สัำนนิษฐานว่าเปู็นสำำาเภาจีน เมัื�อปูระมัาณ 
100 ปูีมัาแล้ว ทืำาใหิ้ทืราบเรื�องราวการติด้ต่อค้าขายใน
สำมััยโบราณ

รูปที่ ๗  ถู้ำาไวก้�ง จัังหวัดูกระบ่� ศ้ลปะถู้ำายุคประวัติ้ศาส่ติร์ 
(ที่่�มาของภาพ: 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/)

	 คำวั�มสำ�คัำญข้องถิ่ำ��

ถ้ำำ�าในฐานะแหล่งสำำาคัญที่างประวัติิศึาสำติร์

ถ้ำำ�า มั่ความัสำำาคัญในฐานะของแหิล่งสำำาคัญทืาง
ปูระวัติศาสำตร์ของปูระเทืศไทืยท่ื�ทืำาใหิ้ทืราบและยืนยัน
เหิตุการณ์ในทืางปูระวัติศาสำตร์ บันทึืกการเยือน หิรือใชุ้
ปูระโยชุน์พื�นทื่�ภายในถ้ำำ�า (อมัรา ศรีสุำชุาติ 2535; Munier 
1998)

ภาคกลาง เชุ่น แหิล่งโบราณคด้พ่ระพุทืธ์ฉาย ตำาบล
หินองปูลาไหิล อำาเภอเมัืองสำระบุรี จังหิวัด้สำระบุรี มั่ภาพ
ลงสำ่แด้ง รูปูมืัอ ยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์ อยู่ผู้นังเด่้ยวกับ
ภาพพระพทุืธ์ฉาย ซ้�งเปูน็ภาพสำ่ของพระพทุืธ์เจ้า มั่ลักษณะ
เปูน็เงาสำแ่ด้งคล้ายปูระภามัณฑ์ล ปูระด้ิษฐานอยูใ่นมัณฑ์ปู
เขาชุ่องลมั ถู้ำกค้นพบในสำมััยสำมัเด็้จพระเจ้าทืรงธ์รรมั ยุค 
ปูระวตัศิาสำตร ์สำนันษิฐานวา่วาด้ข้�นในสำมััยอยธุ์ยา และภาพ 
เซาะร่องพระปูรมัาภไิธ์ย พระนามัาภไิธ์ยของพระมัหิากษตัรยิ์ 
และราชุวงศ์แหิ่งกรุงรัตนโกสำินทืร์ ในรัชุสำมััยของพระบาทื- 
สำมัเด้็จพระจุลจอมัเกล้าเจ้าอยู่หัิว เกิด้ศิลปูะหิินแบบใหิมั่  
คือ การจารพระปูรมัาภิไธ์ยของพระมัหิากษัตริย์และ 
พระนามัาภิไธ์ยของพระบรมัวงศานุวงศ์บนผู้นังหิิน/เพิงผู้า  
เชุน่ พระบาทืสำมัเด็้จพระจลุจอมัเกล้าเจา้อยูห่ิวั พระปูยิมัหิาราชุ 
และสำมัเด้็จพระพันวัสำสำาอัยยิกาเจ้า (ได้้เสำด้็จฯ มัาบูรณะ 
พระมัณฑ์ปูพระพุทืธ์ฉาย ได้้ทืรงลงพระปูรมัาภไิธ์ยยอ่ “จุ้ปร.”  
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พร้อมัด้้วยพระนามัาภิไธ์ยฯ พระบรมัวงศานุวงศ์ ด้้านทืิศ 
ตะวนัตกของพระมัณฑ์ปูพระพทุืธ์ฉาย ตอ่มัาพระบาทืสำมัเด้จ็ 
พระมัหิาภูมิัพลอดุ้ลยเด้ชุมัหิาราชุ บรมันาถ้ำบพิตร และ 
พระบรมัวงศานวุงศ ์เสำด็้จฯ เยอืน พรอ้มัทืรงลงพระปูรมัาภไิธ์ย 
จารอยู่เหินือผู้นังท่ื�พระพุทืธ์บาทืฉาย (อมัรา ศรีสุำชุาติ  
2535: 34)

สำำาหิรบัพระปูรมัาภไิธ์ยและพระราชุลญัจกรในพระบาทื-
สำมัเด็้จพระจลุจอมัเกล้าเจ้าอยูหั่ิว พระปิูยมัหิาราชุ พบภายใน
ถ้ำำ�าอ่กหิลายแหิ่ง เชุ่น บนเพด้านปูากทืางเข้าถ้ำำ�าคูหิาสำวรรค์ 
จังหิวดั้พัทืลุง ผู้นังถ้ำำ�าเขาเงนิ จังหิวดั้ชุมุัพร มัพ่ระปูรมัาภิไธ์ย 
ย่อ “จุ้ปร.” สำลักอยู่ภายในถ้ำำ�าทื่�ทืรงพระกรุณาโปูรด้เกล้าฯ 

ให้ิสำร้างเจด่้ย์เมืั�อครั�งเสำด้็จปูระพาสำเมืัองหิลังสำวนเมัื�อ 
พ.ศ. 2472 (Munier 1998: 233)

อ่กตัวอย่างเป็ูนหิลักฐานร่องรอยการใชุ้ถ้ำำ�าบนภูหิิน 
ร่องกล้าในเขตอุทืยานแหิ่งชุาติภูหิินร่องกล้า ท่ื�เปู็นรอยต่อ
ระหิว่างอำาเภอนครไทืย จังหิวัด้พิษณุโลก อำาเภอด้่านซ้าย 
จังหิวดั้เลย และอำาเภอหิล่มัสำกั จงัหิวดั้เพชุรบรูณ ์เปูน็หิลักฐาน
ทืางปูระวติัศาสำตร์ของเหิตกุารณ์ทืางการเมืัองการปูกครอง
สำมััยใหิมั่ ท่ื�เคยเปู็นสำมัรภูมัิการสำู้รบของพรรคคอมัมัิวนิสำต์ 
แหิ่งปูระเทืศไทืย ระหิว่างปูี พ.ศ. 2511 - 2525 มั่การ 
เจาะถ้ำำ�าลึกปูระมัาณ 50 เมัตร ท่ื�คาด้ว่าพรรคคอมัมัิวนิสำต์
ได้้ใชุ้ตั�งวิทืยุกระจายเสำ่ยง

รปูที ่๘ พระปรมาภ้ไธยพระบาที่ส่มเด็ูจัพระจุัลจัอมเกลา้เจ้ัาอยูห่วั  
พระปิยมหาราชิ้ ที่่�วัดูพระพุที่ธฉาย จัังหวัดูส่ระบุร่ (ท่ี่�มา
ของภาพ: http://www.reurnthai.com/index.
php?topic=4355.30)

รูปที ่๙ ถู้ำาวท้ี่ย ุอุที่ยานแหง่ชิ้าติภ้หูน้ 
ร่องกล้า เป็นถู้ำาที่่�ถููกเจัาะโดูยคน  
สั่นน้ษฐานว่าเป็นส่ถูานที่่�ติั�งส่ถูาน่
ว้ ที่ยุ ข องพรรคคอมม้ วน้ ส่ติ์
แห่งประเที่ศไที่ย (ท่ี่�มาของภาพ: 
https://mgronline.com/local/
detail/9570000084546)
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ถ้ำำ�า และเทืี่อกูเขึ้าในฐานะภูมิ้ประเที่ศึเช้ง๊สัำญลักูษณ์ 
(Landmark)

มัิติทื่�สำำาคัญปูระการหินึ�งของถ้ำำ�าและเทืือกเขา คือ เปู็น
ตัวแทืนของภูมัิทืัศน์เชุิงสำัญลักษณ์ของวัฒนธ์รรมัในอด้่ต 
โด้ยมั่ข้อสำังเกตคือ การเปู็นหิินโด้ด้ หิรือเทืือกเขาโด้ด้เด้่น
มัองเหิ็นแต่ไกล (Munier 1998)

ภาคตะวนัตก เชุน่ แหิลง่โบราณคด่้เขางู จังหิวัด้ราชุบรุี 
จัด้อยู่ในสำมััยทืวารวด้ ่นักวิชุาการ เชุ่น ศาสำตราจารย์พิเศษ
ศรีศักร วัลลิโภด้มั (2536: 37-40) เสำนอว่า เขางูเปู็น
พื�นท่ื�ภูเขาศักดิ้�สิำทืธิ์�เชิุงสัำญลักษณ์ของพุทืธ์ศาสำนา ภายใน
เขางูปูระกอบด้้วยถ้ำำ�า 3 ถ้ำำ�า คือ ถ้ำำ�าฤาษ่ ถ้ำำ�าฝัาโถ้ำ และถ้ำำ�า
จามัถ้ำำ�าจีน ถ้ำำ�าฤาษ่มั่ภาพสำลักนูนตำ�าของพระพุทืธ์รูปูสำมััย
ทืวารวด่้ ปูระทัืบหิอ้ยพระบาทื พระหัิตถ้ำซ้์ายวางบนพระเพลา 
พระหิัตถ้ำ์ขวายกข้�นแสำด้งปูางจิตรกะหิรือปูางแสำด้งธ์รรมั 
ได้้รับอิทืธิ์พลศิลปูะอินเด้่ยสำมััยหิลังคุปูตะ ม่ัจาร้กอักษร 

ปูัลลวะภาษาสัำนสำฤตจำานวน 12 ตัว อายุปูระมัาณ พ.ศ. 
1000 - 1100 เป็ูนลายเซน็ของผูู้้สำลักพระพุทืธ์รปูู อา่นวา่ 
“บญ้ วระ ฤษ-ีศึรสีำม้าธค๊ป้ติะ” แปูลวา่ “พระศึรสีำม้าธค๊ป้ติะ 
เปน็ผีู�บรส๊ำท้ี่ธ๊�ดี�วยกูารที่ำาบญ้” (กรมัศิลปูากร 2541: 23)  
อยู่ระหิว่างพระบาทื สำ่วนอ่กสำองถ้ำำ�าเปู็นภาพสำลักนูนตำ�า 
ทื่�ตกแต่งด้้วยลายปููนปูั�นเก่�ยวกับพุทืธ์ปูระวัติ แสำด้งใหิ้เหิ็น 
ถ้ำึงความัศรัทืธ์าและความัตั�งใจทืำาภาพสำลักเหิล่าน่�ให้ิเป็ูน 
ศาสำนสำถ้ำานภายในทื้องถ้ำิ�น

อาจกลา่วได้้วา่บรเิวณเขางูเปูน็พทุืธ์สำถ้ำานทื่�เปูน็สำถ้ำานทื่� 
ปูฏิิบัติธ์รรมัเจริญศ่ลภาวนาของพระในพุทืธ์ศาสำนา และ 
เปู็นพื�นทื่�ศักดิ้�สำิทืธิ์�ในการปูระกอบพิธ์ีกรรมัทืางศาสำนา 
สำำาหิรับชุุมัชุนท้ืองถิ้ำ�นท่ื�อาศัยอยู่บริเวณใกล้เค่ยงทื่�ห่ิางไกล
จากเมืัอง ทัื�งน่�เขางอูยูท่ืางด้า้นทืศิตะวันตกเฉย่งเหินอื และ
ห่ิางจากเมัอืงคูบวัท่ื�เป็ูนเมัอืงสำำาคัญในสำมัยัทืวารวด่้ปูระมัาณ  
14 กิโลเมัตร

รูปที ่๑๐ ภูม้ที่ัศน์เขางู แหล่งโบราณคดู่ ถู้ำาฤๅษ่ 
ถู้ำาฝาโถู และถู้ำาจัามถู้ำาจ่ัน อำาเภอเม้องราชิ้บุร่ 
จัังหวัดูราชิ้บุร่

รูปที่ ๑๑  ประติ้มากรรมนูนติ่ำาส่มัยที่วารวดู่ที่่� 
ถู้ำาฤๅษ่ เขางู จัังหวัดูราชิ้บุร่
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ในสำมััยทืวารวด่้ นิยมัสำร้างศาสำนาสำถ้ำานถ้ำำ�าบนเขา 
ทื่�ห่ิางจากเมัือง เชุ่น ถ้ำำ�าเขาสำมัอคอน จังหิวัด้ลพบุรี  
ถ้ำำ�าเขาถ้ำมัอรัตน์ เมืัองศรีเทืพ จังหิวัด้เพชุรบูรณ์ ถ้ำำ�า 
พระโพธ์ิสำัตว์ จังหิวัด้สำระบุรี เปู็นต้น

ตัวอย่างจากถ้ำำ�าพระโพธิ์สัำตว์ หิรือถ้ำำ�าเขานำ�าพุ ตำาบล
ทัืบกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหิวัด้สำระบุรี มั่ภาพสำลักนูนตำ�า 
ของพระพุทืธ์เจ้าปูระทืับนั�งบนบัลลังก์ ทืรงแสำด้งธ์รรมั 
โปูรด้เทืพเจ้าผูู้้ยิ�งใหิญ่ของศาสำนาฮ่ินดู้ พระศิวะ พระวิษณุ 
และคนธ์รรพ์ ภายในถ้ำำ�าท่ื�เป็ูนศาสำนสำถ้ำานสำมัยัทืวารวด่้ อายุ
ปูระมัาณพุทืธ์ศตวรรษท่ื� 13 - 15 รูปูแบบของศิลปูะได้้รับ
อิทืธิ์พลอินเด่้ยสำมััยคุปูตะและหิลังคุปูตะ รศ. ด้ร.รุ่งโรจน์ 
ธ์รรมัรุ่งเรือง ภาควิชุาปูระวัติศาสำตร์ศิลปูะ คณะโบราณคด้่ 
ให้ิข้อสำนันษิฐานวา่ ปูระติมัากรรมันนูตำ�าสำะทือ้นภาพผู้สำมักัน 
ระหิว่างพระพทุืธ์เจา้กับเทืพเจา้ของศาสำนาฮิ่นดู้ อาจจะแสำด้ง 
ใหิเ้ห็ินถึ้ำงการแขง่ขนัระหิวา่งศาสำนา หิรอืการผู้สำมัผู้สำานกนั 
ของความัเชุื�อ (https://www.matichon.co.th/prachachuen/ 
news_317305) ภาพสำลักน่�แสำด้งให้ิเห็ินถึ้ำงงานชุา่งฝัมืีัอ 
ท่ื�ไม่ัใชุชุ่่างทือ้งถิ้ำ�น และนา่จะเป็ูนศาสำนาสำถ้ำานท่ื�มัค่วามัสำำาคญั 
ต่อชุุมัชุนโบราณทื่�อาศัยอยู่บริเวณใกล้เค่ยง

รูปที่ ๑2  การเล้อกที่ำาเลส่ำาหรับพุที่ธส่ถูานส่มัยที่วารวดู่ท่ี่� 
ถู้ำาพระโพธส้่ตัิว ์จัังหวดัูส่ระบรุ ่(ท่ี่�มาของภาพ: https://www.
matichon.co.th/prachachuen/news_317305)

รูปที ่๑๓ ประติ้มากรรมนูนติ่ำาส่มัยที่วารวดู่ที่่�ถู้ำาพระโพธ้สั่ติว์ 
จัังหวัดูส่ระบุร่

วัดี สำำานักูสำงฆ์์ และสำถ้ำานทีี่�ปฏิบัติิธรรม้

ถ้ำำ�าเป็ูนแหิลง่ปูฏิบิตัธิ์รรมัเจรญิสำตภิาวนาทื่�ได้้รบัความั 
นิยมัอย่างสำูงของพระสำายปูฏิิบัติในปูระเทืศไทืย ถ้ำำ�าเปู็น 
แหิล่งหินึ�งของเสำน้ทืางการจารกิแสำวงบญุเพื�อบำาเพ็ญเพ่ยร 
หิาความัสำงบ ด้งันั�นจ้งพบวา่ ถ้ำำ�าในเทืือกเขาหิินปููนหิลายจังหิวดั้ 
ในปูระเทืศไทืย มั่ร่องรอยสิำ�งก่อสำร้างทื่�พระธ์ุด้งค์ได้้ไปู 
สำร้างไวตั้�งแต่อด่้ตจนถ้ำงึปูจัจบัุน ขอ้สัำงเกตจากปูระสำบการณ์
การสำำารวจถ้ำำ�าในจังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน การเลือกทืำาเลพบว่า  
ลักษณะของถ้ำำ�ามัักจะมั่เพิงผู้าขนาด้ใหิญ่ ม่ัลานกว้างโล่ง  
สำ่วนใหิญ่ใชุ้เปู็นทื่�นอน ใหิ้ญาติโยมัมัาหิาได้้ มั่พระพุทืธ์รูปู 
ขนาด้ต่างๆ ปูระด้ิษฐานอยู่ มั่ถ้ำำ�าขนาด้กลาง-เล็กทื่�อากาศ 
ถ้ำา่ยเทืได้้ภายในเทืือกเขา สำามัารถ้ำนั�งวิปูสัำสำนากรรมัฐานได้้

ภาคเหินือ ถ้ำำ�าเจด่้ยท่์ื�หิมัูบ้่านเมืัองแพมั อำาเภอปูางมัะผู้า้  
จังหิวัด้แมั่ฮ่่องสำอน มั่เจด้่ย์ทื่�มั่อายุเก่าหิลายร้อยปีูสำร้างอยู่ 
บริเวณปูากถ้ำำ�า เพื�อเปู็นสำัญลักษณ์ของเขตสำังฆ่าวาสำ และ 
ยงัคงถู้ำกใชุอ้ยา่งตอ่เนื�องจนถึ้ำงปูจัจบุนั ผูู้้เขียนได้้สำมััภาษณ์ 
พระเจ้าอาวาสำทื่�สำำานักสำงฆ่์เมัืองแพมั ซ้�งท่ืานเปู็นคนจาก 
ภาคตะวนัออกเฉ่ยงเหินอืโด้ยกำาเนิด้ วา่ทืำาไมัจง้มัาธ์ดุ้งคถึ์้ำงท่ื� 
เมัอืงแพมั ทืา่นเล่าใหิฟ้งัว่า มัส่ำมัดุ้ลายแทืงของพระธ์ดุ้งคท์ื่� 
เขยีนวา่มัส่ำถ้ำานทื่�ใด้บ้างในภาคตา่งๆ ของปูระเทืศไทืย และ 
ท่ืานกเ็ลือกธ์ดุ้งค์มัาท่ื�เมัอืงแพมัแห่ิงน่� (รศัมั ่ชุทูืรงเด้ชุ และ 
คณะ 2555) อาจกล่าวได้้วา่หิลกัฐานเจด่้ย์ทื่�เมืัองแพมัเปูน็ 
คตินิยมัทื่�สำืบเนื�องจากแหิล่งโบราณคด่้สำมััยปูระวัติศาสำตร ์
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ทื่�ภกิษสุำงฆ์่วปัิูสำสำนาธ์รุะนิยมัธ์ดุ้งคต์ามัปูา่เขา ถ้ำำ�าหิรือเพิงผู้า 
เพื�อหิาความัวเิวก หิากภิกษสุำงฆ่พั์กแรมัเป็ูนเวลานานกไ็ด้้รบั 
ความัศรัทืธ์าจากชุุมัชุน มั่การปูรับเปูล่�ยนเปู็นพุทืธ์สำถ้ำาน  
มัศ่ลิปูะถ้ำำ�า สำรา้งปูระติมัากรรมันูนตำ�าบนผู้นังถ้ำำ�า ปูระดิ้ษฐาน
พระพุทืธ์รูปู หิรือเจด่้ย์ตั�งแต่อด่้ตสำืบจนปัูจจุบัน (อมัรา  
ศรีสำุชุาติ 2535: 32)

ตัวอยา่งของวดั้ปู่าถ้ำำ�าววัสำญูญตารามั เปูน็ถ้ำำ�าหิินปููน ตั�งอยู่ 
ภายในบ้านสุำยะ ตำาบลหิ้วยผู้า อำาเภอเมืัองแมั่ฮ่่องสำอน  
จงัหิวดั้แมัฮ่่อ่งสำอน เปูน็ตวัอย่างของสำำานกัสำงฆ่ ์และสำถ้ำานทื่� 

ปูฏิิบัติธ์รรมัท่ื�มั่ชุื�อเสำ่ยงแห่ิงหินึ�งของปูระเทืศไทืยและโลก 
(https://www.wattamwua.com/) 

ผูู้เ้ขยีนเคยสำำารวจแหิล่งโบราณคด้วั่ด้ปู่าถ้ำำ�าววัระหิวา่งปูี  
พ.ศ. 2540 - 2550 พบมั่เครื�องมัือหิินกะเทืาะ ชุิ�นสำ่วน
กระดู้กสำัตว์ และมั่ศิลปูะถ้ำำ�าของการเด้ินเปู็นขบวน รูปูแบบ
เครื�องแต่งกายและทืรงผู้มัคล้ายกับคนยุคปูระวัติศาสำตร์ 
ทืำาใหิ้สำันนิษฐานว่าบริเวณเพิงผู้าถ้ำำ�าวัวเคยถ้ำูกใชุ้เปู็นทื่�พัก
อาศัยชุั�วคราวในยคุกอ่นปูระวติัศาสำตร์ และเปูน็ท่ื�พกัคา้งคืน 
ระหิว่างการเด้ินทืางในยุคปูระวัติศาสำตร์สำืบมัา

รูปที ่๑๔ วัดูป่าถู้ำาวัว จัังหวดัูแม่ฮ่่องส่อน ก่อนม่การพัฒนา 
(ที่่�มาของภาพ: โครงการโบราณคดู่บนพ้� นที่่�สู่งในอำาเภอ 
ปางมะผ้า จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน)

รูปที่ ๑๕  ศ้ลปะถู้ำาวัดูป่าถู้ำาวัว จัังหวัดูแม่ฮ่่องส่อน  
ก่อนม่การพัฒนา ปัจัจุับันภาพเล้อนหาย (ที่่�มาของภาพ: 
โครงการโบราณคดู่บนพ้�นที่่�สู่งในอำาเภอปางมะผ้า จัังหวัดู
แม่ฮ่่องส่อน)

ภาคกลาง มัตั่วอยา่งของความัศรทัืธ์าและความัทืรงจำา 
ตอ่พระอรยิสำงฆ์่ พระอาจารยม์ัั�น ภรูทิืตัโต พระวปิูสัำสำนาจารย์  
สำายวิปูสัำสำนาธ์รุะท่ื�มัชุ่ื�อเสำย่งของปูระเทืศไทืย ท่ืานได้้รบัการ 
ยกยอ่งจากองค์การการศกึษา วิทืยาศาสำตร ์และวฒันธ์รรมั 
แหิ่งสำหิปูระชุาชุาติ หิรือยูเนสำโก (UNESCO) ให้ิเปู็นบุคคล 
สำำาคัญของโลก สำาขาสำนัติภาพ ปีู พ.ศ. 2563 - 2564

ถ้ำำ�าภทัืราวโุธ์ วัด้เขาพระงามั จังหิวดั้ลพบรุ ีเปูน็สำถ้ำานท่ื�หินึ�ง 
ทื่�ม่ัเรื�องบอกเล่าว่าท่ืานได้้มัาบำาเพ็ญเพ่ยร แสำวงหิา 
ความัวิเวกสำันโด้ษ ในโอกาสำทื่�พระอาจารย์มัั�น ภูริทืัตโต  

อายคุรบ 150 ปีูและได้้รบัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสำโก  
องคก์รต่างๆ จง้รว่มักนัเปิูด้เสำน้ทืางการทือ่งเทื่�ยวชุื�อ เสำน้ทืาง 
แห่ิงศรัทืธ์าธ์รรมัะ ตามัรอยองค์หิลวงปูู่มัั�น ภูริทืัตโต  
(https://www.thaipost.net/main/detail/53861)

ศรัทืธ์าและความัเชุื�อเก่�ยวกับเรื�องเหินือธ์รรมัชุาติ  
และศาสำนา ท่ื�อยู่ในรูปูแบบของมัุขปูาฐะ นิทืานพื�นบ้าน 
นิยายปูรัมัปูรา ตำานาน ฯลฯ มัักพบในภูมัิภาคต่างๆ ของ
ปูระเทืศไทืยในปูัจจุบัน 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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รูปที ่๑๖ ถู้ำาภัที่ราวุโธ วดัูเขาพระงาม จัังหวดัูลพบุร่ เชิ้้�อว่าเป็นส่ถูานที่่�ปฏิ้บัติธ้รรมของพระอาจัารย์มั�น ภูร้ที่ัติโติ (ที่่�มาของภาพ: 
https://www.thaipost.net/main/detail/53861)

ถ้ำำ�าในฐานะแหลง่ศึนูยร์วม้ความ้เช้ื�อที่างจุ๊้ติวญ๊ญาณ 
และติำานานที่�องถ้ำิ�น

ความัเชุื�อ นทิืานพื�นบา้น เพลงพื�นบ้าน ตำานานท้ืองถิ้ำ�น  
มุัขปูาฐะ คำาพังเพย การละเล่น นิทืาน ตำารายาสำมัุนไพร
พื�นบ้าน พิธ์ีกรรมั ปูระเพณ่ท้ืองถ้ำิ�น ฯลฯ เปู็นสำ่วนหินึ�งของ
การศึกษาคติชุนวิทืยา (Folklore) ซ้�งเป็ูนสำาขาหินึ�งของ
มัานุษยวิทืยา ศึกษาข้อมูัลทืางวัฒนธ์รรมัทื่�สืำบทือด้กันมัา
ของชุาวบ้าน ชุาวนา กลุ่มัชุาติพันธ์ุ์ต่างๆ ในสำังคมัชุนบทื
และสัำงคมัเมัือง (ปูฐมั หิงษ์สำุวรรณ 2550)

สำำาหิรบัตำานานมักัจะเขยีนตามัคำาบอกเล่าปูากเปูลา่ทื่�
จด้จำากันมัา มัักจะมั่เรื�องเก่�ยวกับการสำร้างบ้านแปูงเมืัอง 
ปูระวัติปููชุนย่สำถ้ำาน พุทืธ์ศาสำนา ปูระวัติศาสำตร์บุคคล ฯลฯ  
เปู็นเรื�องทื่�แฝังด้้วยความัจริงผู้สำมักับอภินิหิาร ศรัทืธ์า  
ความัเชุื�อพื�นถ้ำิ�น (นันทืวรรณ เหิมัินทืร์ ภู่สำว่าง 2540)

ถ้ำำ�ามัค่วามัสำำาคญัต่อความัเชุื�อของชุมุัชุนทือ้งถ้ำิ�น ชุมุัชุน
ทื่�ตั�งถ้ำิ�นฐานอยู่กับถ้ำำ�ามั่ความัผูู้กพันต่อถ้ำำ�าผู้่านมัุขปูาฐะหิรือ
เรื�องเล่าท่ื�สำืบทือด้จากรุ่นสำู่รุ่น ถ้ำำ�ากลายเปู็นศูนย์รวมัจิตใจ
ของคนในทื้องถ้ำิ�น และแหิล่งทื่องเทื่�ยวของชุมุัชุน

ภาคใต้ มั่ตำานานนางเลือด้ขาวซ้�งเปู็นตำานานท้ืองถ้ำิ�น 
ทื่�พบหิลายจังหิวัด้ในภาคใต้ เชุ่น จังหิวัด้ชุุมัพร ภูเก็ต 
ตรัง พัทืลุง นครศรีธ์รรมัราชุ สำงขลา ลงไปูถ้ำึงเกาะลังกาวี  
ในปูระเทืศมัาเลเซีย นักวิชุาการวัฒนธ์รรมัได้้อธิ์บายว่า 
ตำานานนางเลือด้ขาวแสำด้งให้ิเห็ินถ้ำงึความัผู้กูพนักบัสำถ้ำานทื่�
สำำาคัญ พิธ์ีกรรมัและปูระเพณ่ร่วมักันของคนทื้องถ้ำิ�นบริเวณ 
คาบสำมัุทืรทืั�งฝัั�งอันด้ามัันและอ่าวไทืย โด้ยมั่ตำานานเล่าว่า 
นางเลอืด้ขาวและกุมัาร สำามัเ่ปูน็ผูู้ท่้ื�ศรทัืธ์าในพทุืธ์ศาสำนามัาก  
ได้้สำร้างกุฏิิ วิหิาร พระพุทืธ์รูปู และพระมัหิาธ์าตุไว ้
ตามัท้ืองถ้ำิ�นต่างๆ จ้งมั่เรื�องเล่าตามัพื�นท่ื�ต่างๆ ทืุกแหิ่งทื่�
นางเด้ินทืางไปู กลายเป็ูนสำิ�งศักด้ิ�สิำทืธิ์�ของทื้องถิ้ำ�นภาคใต้  
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(วลัยลกัษณ ์ทืรงศริิ 2554) และตำานานนางเลอืด้ขาวแสำด้งถ้ำงึ 
ความัศรัทืธ์าทื่�นางเลอืด้ขาวในฐานะท่ื�ม่ับทืบาทืสำำาคญัในการ 
ทืำานบุำารงุพุทืธ์ศาสำนาและการติด้ต่อสัำมัพันธ์์กบัพทุืธ์ศาสำนา 
แบบลังกาวงศ์จากลังกา และเมืัองนครศรีธ์รรมัราชุ  
(ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว 2557)

รูปที่ ๑๗  ประติ้มากรรมท่ี่�ถููกส่ร้างเป็นอนุส่าวร่ย์พระนาง 
เลอ้ดูขาว ภายในว้หารวัดูแมเ่จ้ัาอยูห่วั อำาเภอเช่ิ้ยรใหญ ่จัังหวดัู 
นครศร่ธรรมราชิ้ (เครดู้ติภาพ: fb จัังหวัดูนครศร่ธรรมราชิ้)

ตัวอยา่งจากวดั้ถ้ำำ�าพระพทุืธ์ ตำาบลหินองบวั อำาเภอรัษฎา 
จังหิวัด้ตรงั มัต่ำานานพื�นบ้านเรื�องเล่าของพระนางเลือด้ขาว  
พระมัเหิสำ่ของเจ้าเมืัองพัทืลุง ผูู้้เลื�อมัใสำในพุทืธ์ศาสำนา 
ได้้ทืราบขา่วการสำรา้งพระบรมัธ์าตุเจด่้ย์นครศรธี์รรมัราชุ จ้งได้้ 
อัญเชุิญพระพุทืธ์รูปูปูางต่างๆ จากชุมัพูทืวีปูมัาพร้อมักับ 
ชุาวบ้าน เพื�อนำาไปูถ้ำวายเปูน็พุทืธ์บชูุา เด้นิทืางจากจงัหิวดั้พทัืลงุ  
ผู้า่นปูา่ด้งพงพ่ แล้วแวะมัาพกัคา้งคนืท่ื�บรเิวณบ้านหินองบวั  
จังหิวัด้ตรัง แล้วนำาทืรัพย์สำินบางสำ่วนเก็บไว้ในถ้ำำ�า แล้วปูั�น 
พระพทุืธ์รูปูนอนปูดิ้ไว้บริเวณปูากถ้ำำ�า พรอ้มักบัการสำรา้งวัด้ 

เมัื�อปูระมัาณ พ.ศ. 1110 ทืำาให้ิมัก่ารบันทึืกไว้ในสำมัดุ้ขอ่ย
ด้้วย (http://obtnongbua.go.th/travel4.php) ปูัจจุบัน 
วัด้ถ้ำำ�าพระพุทืธ์ถู้ำกพัฒนาใหิเ้ปูน็แหิล่งทือ่งเท่ื�ยวปูระจำาหิมัูบ้่าน/ 
อำาเภอ และกลายเป็ูนสำถ้ำานท่ื�สำำาคัญสำำาหิรับการปูระกอบ 
พิธ์ีกรรมัทืางพุทืธ์ศาสำนาตามัปูระเพณ่ 

ภาคเหินือ ม่ัตัวอย่างจากถ้ำำ�าผู้านางคอย อำาเภอ
ร้องกวาง จงัหิวดั้แพร ่ม่ัตำานานเก่�ยวกับถ้ำำ�าเป็ูนเรื�องความัรกั 
ระหิว่างชุนชุั�นของเจ้าหิญิงอรญัญาณกั่บคะนองเด้ชุในสำมััย 
อาณาจักรแสำนหิวี ทื่�เจ้าหิญิงทืรงพระครรภ์และหิลบหิน่ไปู 
กับหินุ่มัคนรกั ถ้ำกูทืหิารไลล่่า คะนองเด้ชุถู้ำกยงิ ทืั�งคูห่ิลบหิน่ 
เข้ามัาในถ้ำำ�า เจ้าหิญิงมั่พระปูระสำูติกาลเป็ูนพระโอรสำ  
ขณะเด่้ยวกันกต็ดั้สำนิใจใหิค้นรกัหิน่เอาชีุวติรอด้ไปู และได้้ตั�ง 
อธ์ิษฐานว่าจะรออยู่ทื่�ถ้ำำ�า ด้้วยแรงอธ์ิษฐานทืำาใหิ้เจ้าหิญิง 
กลายเป็ูนหิินพร้อมักับพระโอรสำ ทืำาใหิ้กลายเปู็นท่ื�มัาของ 
ถ้ำำ�าผู้านางคอย เชุ่นเด้ย่วกับวัด้ถ้ำำ�าพระพุทืธ์ ถ้ำำ�าแห่ิงน่�ได้รั้บการ 
สำง่เสำริมัเปูน็แหิล่งท่ืองเทื่�ยวในอำาเภอร้องกวาง โด้ยองคก์าร 
บริหิารสำว่นจงัหิวดั้แพร่ (https://www.phraepao.go.th)

นอกจากน่� ในภาคเหินือ ถ้ำำ�าถู้ำกใชุ้ปูระกอบพิธ์ีกรรมั 
ความัเชุื�อล้านนาเชุ่นกัน เชุ่น พิธี์ชุ้อนขวัญท่ื�ถ้ำำ�าหิลวง- 
ขุนนำ�านางนอน เปู็นการปูระกอบพิธ์ีกรรมัของชุาวล้านนาทื่� 
เรยีกขวัญของเด็้กท่ื�ติด้อยูภ่ายในถ้ำำ�าจำานวน 13 คน จัด้โด้ย 
ผูู้ปู้กครอง เรยีกขวญัของคนทื่�หิายปูว่ยใหิมั่ๆ  หิรอืผูู้ท้ื่�กำาลัง 
ปู่วยใหิ้มั่กำาลังใจ ใหิ้ขวัญกลับมัาอยู่กับเจ้าของ นอกจากน่� 
ยังเป็ูนการเสำริมักำาลังใจในการฝ่ัาฟันอุปูสำรรค และให้ิเป็ูน 
สิำริมังคลด้้วย (Wattanagun 2021)

ถ้ำำ�าในฐานะแหล่งที่รัพยากูรในที่างเศึรษฐกูิจุ้กูาร
ดีำารงช้ีพ

ถ้ำำ�าเป็ูนแหิล่งทืรัพยากรในทืางเศรษฐกิจจากการขาย
มัูลค้างคาวเพื�อเปู็นปุู�ยสำำาหิรับปูลูกต้นไมั้ และการขาย
รังนกนางแอ่น การศึกษาบริบทืทืางปูระวัติศาสำตร์ทืำาใหิ้ 
เกดิ้องค์ความัรูท่้ื�จะเสำรมิัคุณค่าและมัลูคา่ของทืรพัยากรถ้ำำ�า 
เปู็นอย่างยิ�ง 

ในทื่�น่� ผูู้้เขียนจะเน้นและยกตัวอย่างการใชุ้ทืรัพยากร
รงันกทื่�ปูรากฏิในหิลักฐานทืางโบราณคด่้และปูระวติัศาสำตร์ 
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จากผู้ลงานวิจัยทืางปูระวัติศาสำตร์ของเกษมั จันทืร์ด้ำา  
(2550) ทื่�แสำด้งให้ิเห็ินถ้ำึงปูระวัติศาสำตร์ของการค้า 
ภายในปูระเทืศไทืยและต่างปูระเทืศ เชุ่น หิลักฐานทืาง
โบราณคด้่ทื่�พบในเกาะสำ่�เกาะหิ้า ตำาบลเกาะหิมัาก อำาเภอ
ปูากพะยนู จงัหิวัด้พัทืลุง พบเครื�องถ้ำว้ยจีนสำมัยัราชุวงศ์ซ้อง  
(อายุปูระมัาณพุทืธ์ศตวรรษทื่� 16 - 19) ราชุวงศ์หิมัิง 
(อายุปูระมัาณพุทืธ์ศตวรรษทื่� 20 - 22) สำมััยราชุวงศ์ชิุง 
(พุทืธ์ศตวรรษทื่� 22 - 25) และเครื�องสัำงคโลกสำมััยสำุโขทืัย  
(พุทืธ์ศตวรรษท่ื� 18 - 20) แสำด้งใหิ้เหิ็นว่ารัฐโบราณ 
มั่การเก็บรังนกนางแอ่นเปู็นสิำนค้าทัื�งทืางฝัั�งอันด้ามัันและ 
อ่าวไทืย ทัื�งน่� เพราะรังนกนางแอ่นจัด้ว่าเปู็นยาสำมัุนไพร 
หิรือยาบำารุงกำาลังทื่�นิยมัในหิมัู่ของคนจีน จ้งมั่พ่อค้าจีน 
เด้นิทืางมัาในภูมิัภาคเอเชีุยตะวนัออกเฉย่งใต้ เกาะสำ่�เกาะห้ิา 
ในจังหิวัด้พัทืลุงก็เปู็นแหิล่งทื่�สำำาคัญแหิ่งหินึ�งของเสำ้นทืาง 
การค้า นอกจากน่�ในชุ่วงปูลายพุทืธ์ศตวรรษทื่� 19 ถึ้ำง 
ต้นพุทืธ์ศตวรรษทื่� 20 รังนกนางแอ่นยังเป็ูนส่ำวนหินึ�ง 
ของสำ่วยท่ื�นครศรีธ์รรมัราชุในฐานะทื่�เปู็นสำ่วนหินึ�งของ 
อาณาจกัรอยุธ์ยาต้องสำง่ส่ำวยรงันกนางแอน่เข้าท้ืองพระคลัง 
ท่ื�อยุธ์ยาด้้วย ความัซับซ้อนและการแย่งชุิงสำัมัปูทืาน 
รังนกนางแอ่นมั่มัาตลอด้นับตั�งแต่สำมััยอยุธ์ยา กรุงธ์นบุรี  

รัตนโกสิำนทืร์ตอนต้น ต่อเนื�องมัาจนถึ้ำงสำมััยทื่�มัก่ารผูู้กขาด้ 
ของบริษัทืทุืนนิยมัเชุื�อชุาติจีน บริษัทืรังนกแหิลมัทืองทื่� 
ผูู้กขาด้สำัมัปูทืานในเขตจังหิวัด้ปูระจวบค่รีขันธ์์ ชุุมัพร  
สุำราษฎร์ธ์าน่ และพัทืลุง ตลอด้จนสำมััยปูัจจุบันท่ื�สำัญญา 
สำัมัปูทืานได้ห้ิมัด้ไปู

แม้ัในปัูจจุบันรังนกก็เป็ูนแหิล่งเศรษฐกิจสำำาคัญของ
จังหิวัด้ ยังคงมั่การลักลอบเข้าไปูขโมัยรังนกภายหิลัง
สำัมัปูทืานหิมัด้อายุ ชุุมัชุนทื้องถ้ำิ�นและหิน่วยงานท่ื�เก่�ยวข้อง
ได้้เขา้มัารว่มักันบรหิิารจดั้การเพื�อเปูน็แหิลง่รายได้้ทื่�อุด้หินุน
การพัฒนาทื้องถ้ำิ�น

นอกเหินือจากคุณคา่ทืางเศรษฐกจิแลว้ ยังมัค่วามัเชุื�อ 
และพิธ์ีกรรมัทื้องถิ้ำ�นท่ื�เก่�ยวกับนกนางแอ่น การเก็บรัง 
นกนางแอ่นต้องเก็บตามัหิน้าผู้าสูำงในถ้ำำ�ามืัด้และอันตราย  
จ้งเกิด้ความัเชุื�อเรื�องเหินือธ์รรมัชุาติในกลุ่มัของคนท่ื�เก็บ 
รังนกนางแอน่ทื่�แหิลง่รังนกเกาะสำ่�เกาะหิา้ โด้ยจะทืำาพธิ์กีรรมั 
จดุ้ธู์ปูเท่ืยนเพื�อบอกกล่าวเทืวด้าอารกัษ์และผู้บ่รรพบรุุษก่อน
ทื่�จะเขา้ผู้า่นปูากถ้ำำ�าทุืกครั�ง มัก่ารบวงสำรวงสำกัการะศาลเจา้ 
ผู้่คนเฒ่าคนแก่ หิรือบรรพบุรุษทื่�มัาบุกเบิก

รูปที่ ๑๘  แหล่งที่รัพยากรรังนกนางแอ่นภายในถู้ำาเกาะส่่�เกาะห้า จัังหวัดูพัที่ลุง ที่่�ม่ความส่ำาคัญที่างเศรษฐก้จั 
ตัิ�งแติ่อดู่ติจันปัจัจัุบัน (ที่่�มาของภาพ: https://news.gimyong.com/article/14393)
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ถ้ำำ�า เพิงผู้า และภมิูัปูระเทืศคาสำต์หินิปููน มัค่วามัสำำาคัญ
ในฐานะของพิพธิ์ภณัฑ์สำถ้ำานทืางวฒันธ์รรมัของมันุษยชุาตทิื่� 
แสำด้งถึ้ำงปูฏิสิำมััพนัธ์์ระหิวา่งมันษุยกั์บธ์รรมัชุาต ิบันทืกึเรื�องราว 
และเหิตุการณ์ของคนตั�งแต่ยุคก่อนปูระวัติศาสำตร์  
ยุคปูระวัติศาสำตรจ์นถึ้ำงสำมัยัปัูจจุบัน ดั้งนั�นการบรหิิารจดั้การถ้ำำ�า 
จ้งจำาเปู็นต้องตระหินักถึ้ำงความัสำำาคัญของคุณค่าด้้าน 
โบราณคด้่ ปูระวัติศาสำตร์ และวัฒนธ์รรมัพื�นถ้ำิ�น แสำด้งถ้ำึง
ความัสำัมัพันธ์์ระหิว่างชุมุัชุนทื้องถ้ำิ�นกับถ้ำำ�า ความัหิมัายของ

ภูมัิปูระเทืศคาสำต์ในเชุิงสำัญลักษณ์ รวมัทัื�งความัต่อเนื�อง 
ในเรื�องความัเชุื�อหิรือการปูฏิิบัติจากอด้่ตสำู่ปูัจจุบัน เชุ่น 
การใชุ้ถ้ำำ�าสำำาหิรับปูล่กวิเวกหิรือปูฏิิบัติธ์รรมัสำำาหิรับพระสำงฆ่์  
ความัเข้าใจชุ่วยทืำาให้ิการสำร้างเนื�อหิาสำำาหิรับปูระกอบการ 
เป็ูนแหิล่งเรยีนรู ้หิรอืแหิลง่ทือ่งเทื่�ยวได้้อย่างน่าสำนใจ และ 
การจัด้การถ้ำำ�าอย่างเข้าใจบริบทืของทื้องถิ้ำ�นจะนำาไปูสำู่การ 
อนุรักษ์อย่างยั�งยืนต่อไปู
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การท่องเที่ยว ผจญภัย
๓  

วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 
ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ

น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น อุทย�นแห่งช�ติเขือ่นศรีนครินทร์ จังหวัดก�ญจนบุรี



การท่องเที่ยว ผจญภัย
๓  

วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 
ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ



การจัดทำาเอกสาร 
คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำา 
ครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
(The First Handbook on Cave Development for 
Tourism in Thailand)

เล่่าโดย ศาสตราจารย์กิิตติคุุณ เดชา บุุญคุำ�า  
สัมภาษณ์โดย นายพััล่ล่ภ กิฤตยานวััช

 พ.ศ. ๒๕๒๘

มีกีารจัดัทำำาเอกสาร “คู่่�มือืการพัฒันาแหล่�งท่�องเท่่�ยว
ประเภท่ถ้ำำ�า” (231 หน้้า) เป็็น้ครั�งแรกใน้ป็ระเทำศไทำย โดย
คณะสถาปั็ตยกรรมีศาสตร ์จุัฬาลงกรณม์ีหาวิทิำยาลยั โดยมีี 
น้ายเดชา บุุญคำ�า เป็็น้หัวิหน้้าโครงการเสน้อตอ่การท่ำองเทีำ�ยวิ 
แหง่ป็ระเทำศไทำย (พิิมีพิค์รั�งทำี� 2 พิ.ศ. 2537) เป็็น้เอกสาร 
ทำี�ให้ควิามีร้้ทำั�วิไป็เกี�ยวิกับุถำ�า และการวิางผัังบุริเวิณถำ�าเพิ่�อ 
การทำ่องเทำี�ยวิใน้ระยะเริ�มีแรกของไทำยทำี�ดีมีาก

ใน้ปี็ พิ.ศ. 2561 หลังเหตุการณ์เยาวิชน้ทีำมีหมี้ป็่า  
13 คน้ติดถำ�าหลวิงทำี�จังัหวิดัเชยีงราย สมีาคมีอทุำยาน้แหง่ชาติ  
จังึไดจ้ัดัการป็ระชมุีสัมีมีน้าเร่�องถอดบุทำเรยีน้จัากวิกิฤตการณ์
ถำ�าหลวิง โดยผัมีรบัุหน้้าทำี�ตดิต่อทำาบุทำามีวิทิำยากรผั้เ้ชี�ยวิชาญ
ทีำ�สดุใน้ด้าน้การวิางผัังออกแบุบุด้าน้ภูม้ีสิถาป็ตัยกรรมีมีาร่วิมี
อภูิป็รายด้วิย ซึึ่�งสมีาคมีฯ ก็ได้รับุเกียรติจัากศาสตราจัารย์
กติติคณุ เดชา บุุญคำ�า และศาสตราจัารยจ์ัามีร ีอาระยาน้มิิีตสกุล  
มีาร่วิมีอภูิป็รายด้วิย

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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อน่้�ง เมี่�อผัมีกำาลังเรยีบุเรยีงบุทำควิามีเร่�อง “กาล่านกุรมื 
ถ้ำำ�าไท่ย: บัันท่ึกล่ำาดัับัเหตุุการณ์์แล่ะพััฒนาการท่่�สำำาคู่ัญ 
เก่�ยวกับัถ้ำำ�าในประเท่ศไท่ย” จัึงทำราบุวิ่าท่ำาน้อาจัารย์เดชา  
บุุญคำ�า และคณาจัารย์ภูาควิิชาภู้มีิสถาปั็ตยกรรมี คณะ 
สถาป็ัตยกรรมีศาสตร์ จัุฬาลงกรณ์มีหาวิทิำยาลัย เคยจััดทำำา
เอกสารรายงาน้ “คู่่�มือืการพัฒันาแหล่�งท่�องเท่่�ยวประเภท่ถ้ำำ�า”  
เสน้อต่อการท่ำองเทำี�ยวิแห่งป็ระเทำศไทำยมีาตั�งแต่ พิ.ศ.  
2528 ซึึ่�งผัมีเห็น้วิ่า เอกสารดังกล่าวินี้�แม้ีว่ิาจัะได้จััดทำำา 
มีาน้าน้แล้วิ แต่ก็นั้บุวิ่าเป็็น้เอกสารควิามีร้้เร่�องถำ�า และ 
โดยเฉพิาะอยา่งยิ�งแน้วิควิามีคดิใน้การวิางผัังบุรเิวิณถำ�าเพิ่�อ 
การท่ำองเทีำ�ยวิใน้ระยะเริ�มีแรกของไทำยทีำ�ทำรงคุณค่ายิ�งและ 
น้ับุว่ิาเป็็น้การบุุกเบิุกและเป็็น้พัิฒน้าการทีำ�สำาคัญใน้แวิดวิง 
วิิชาการด้าน้ถำ�าวิิทำยาของไทำยทำี�น่้าสน้ใจัและควิรค่าแก่การ 
บุัน้ทำ่กไวิ้เป็็น้ป็ระวิัติศาสตร์ และเป็็น้แน้วิทำางใน้การวิางผััง 
ออกแบุบุพัิฒน้าถำ�าเพิ่�อการทำ่องเทำี�ยวิต่อไป็ใน้อน้าคต

ผัมีจึังได้ติดต่อศาสตราจัารย์กิตติคุณ เดชา บุุญคำ�า 
ศิลป็ิน้แห่งชาติและราชบุัณฑิิต เพิ่�อขอสัมีภูาษณ์เชิงล่กถ่ง
ม้ีลเหตุทีำ�มีาของการจัดัทำำาเอกสารรายงาน้ “คู่่�มือืการพัฒันา
แหล่�งท่�องเท่่�ยวประเภท่ถ้ำำ�า” ดังกล่าวิ

 ขออนุุญาตเรียนุถามประวัติ 
ท่านุอาจารย์โดยย่อครับ

ผัมีเกิด พิ.ศ. 2482 ปี็นี้�เข้า 82 แล้วิ เวิลานี้�จึังเป็็น้ 
ข้าราชการบุำาน้าญทีำ�เกษียณมีาน้าน้กว่ิา 20 ปี็ นั้บุปี็ทีำ�เริ�มีทำำา 
ค่้ม่ีอให้การท่ำองเทีำ�ยวิก็เก่อบุ 40 ปี็มีาแล้วิ รายละเอียดคงจัะ 
เล่อน้ๆ ไป็บุ้าง ผัมีจับุป็ริญญาตรีจัากคณะสถาปั็ตยกรรมีศาสตร์  
จุัฬาลงกรณ์มีหาวิิทำยาลัย เม่ี�อ พิ.ศ. 2506 ต่อมีาจึังไป็ 
เรียน้ต่อทีำ�สหรัฐอเมีริกาทีำ� Harvard University จัน้ได้ป็ริญญาโทำ  
Master of Landscape Architecture (MLA.) เม่ี�อปี็ พิ.ศ. 2513

ช่วิงเริ�มีต้น้หลังจับุ ป็.ตรี ใหม่ีๆ ผัมีได้รับุการบุรรจุั 
เป็็น้ข้าราชการใน้ตำาแหน่้งสถาป็นิ้กโทำทีำ�กรมีโยธาเทำศบุาล  
(ช่�อสมัียนั้�น้) ใน้ปี็ พิ.ศ. 2507 ป็ลายปี็ พิ.ศ. 2515 โอน้ไป็ 

เป็็น้วิทิำยากรโทำใน้สำาน้กัน้โยบุายและแผัน้กระทำรวิงมีหาดไทำย  
และต่อมีาจัฬุาลงกรณม์ีหาวิทิำยาลยัไดข้อรับุโอน้ใหผ้ัมีมีาชว่ิย 
สอน้วิชิาภู้มีสิถาปั็ตยกรรมีและกอ่ตั�งภูาควิชิาภูม้ีสิถาปั็ตยกรรมี 
ใน้ พิ.ศ. 2517 ผัมีมีาดำาเน้ิน้การร่างหลักส้ตร ได้รับุการ 
อน้มุีตัใิหก่้อตั�งภูาควิชิาภูม้ีสิถาปั็ตยกรรมีเสรจ็ัใน้ป็ ีพิ.ศ. 2520  
และรับุน้สิติรุน่้แรกไดใ้น้ป็ถีดัมีาและทำำาหน้า้ทำี�หวัิหน้้าแผัน้ก 
วิชิาภูม้ีสิถาป็ตัยกรรมีทำี�ตั�งขึ�น้ใหมีเ่ป็น็้แหง่แรกใน้ป็ระเทำศไทำย 
และอาเซึ่ียน้ตั�งแต่ป็ี พิ.ศ. 2520 - 2528 ต่อมีา 
ก็เล่�อน้ตำาแหน่้งเป็็น้รองคณบุดี และมีาเป็็น้คณบุด ี
คณะสถาป็ัตยกรรมีศาสตร์ใน้ป็ี พิ.ศ. 2539

หลังเกษียณผัมีได้รับุการแต่งตั�งเป็็น้ศาสตราจัารย์ 
กิตติคุณ และใน้ปี็ พิ.ศ. 2549 ผัมีได้รับุเล่อกเป็็น้ศิลป็ิน้ 
แห่งชาต ิสาขาทำศัน้ศลิป็ ์ภูมิ้ีสถาป็ตัยกรรมี ป็ ีพิ.ศ. 2554 - 
2557 เป็็น้ป็ระธาน้อนุ้กรรมีาธิการวิิสามัีญศ่กษาการ 
ออกแบุบุองค์กรและกระบุวิน้การป็ฏิิบุัติด้าน้การผัังเมี่อง 
แหง่ชาต ิวิฒุสิภูา ปี็ พิ.ศ. 2554 - 2557 เป็็น้รองป็ระธาน้ 
กรรมีาธิการวิิสามัีญศ่กษาการตั�งถิ�น้ฐาน้และการผัังเมี่อง 
คน้ทำี� 1 วุิฒิสภูา และสุดทำ้ายใน้ป็ี พิ.ศ. 2559 ผัมีได้รับุ 
พิระมีหากรุณาธิคุณโป็รดเกล้าฯ ให้เป็็น้ราชบุัณฑิิต สำาน้ัก 
ศิลป็กรรมี ราชบัุณฑิิตยสภูา ตอน้นี้�ก็ถ้กตั�งเป็็น้กรรมีการ 
ให้มีหาวิิทำยาลัยต่างๆ เก่อบุสิบุแห่ง

 เร่่องการจัดทำาเอกสาร “ค่่ม่อการ
พัฒนุาแหล่่งท่องเท่ียวประเภทถำ�า”  
ในุ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีประวัติท่ีมา
อย่างไรครับ

เอกสารค้่มี่อการพิัฒน้าแหล่งทำ่องเทำี�ยวิป็ระเภูทำถำ�า ทำี� 
จััดพิิมีพ์ิใน้ พิ.ศ. 2528 น้ั�น้ เป็็น้ผัลงาน้ของภูาควิิชา 
ภู้มีสิถาป็ตัยกรรมี คณะสถาป็ตัยกรรมีศาสตร ์จัฬุาลงกรณ-์ 
มีหาวิิทำยาลัย โดยเริ�มีต้น้ก่อน้ พิ.ศ. 2528 มีาป็ีเศษแล้วิ  
โดยทีำ�มีผีัมีเป็็น้หัวิหน้้าโครงการจัดัทำำาเสน้อตอ่การทำอ่งเทีำ�ยวิ 
แห่งป็ระเทำศไทำยเมี่�อวัิน้ทีำ�  
26 มิีถุน้ายน้ พิ.ศ. 2528  
ตามีน้โยบุายการ พัิฒน้า 
แหล่งทำ่องเทีำ�ยวิธรรมีชาติ 
ป็ระเภูทำต่างๆ ของรัฐบุาลโดย 
การทำ่องเทำี�ยวิ

34๕การจัดทำาเอกสารคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ าครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  

การท่องเที่ยว ผจญภัย



 เอกสาร “ค่่ม่อการพัฒนุาแหล่่ง 
ท่องเท่ียวประเภทถำ�า” ท่ีจัดทำา 
ในุ พ.ศ. ๒๕๒๘ นุ่าจะเป็นุเอกสาร 
เก่ียวกับถำ�า แล่ะเป็นุค่่ม่อการ
พัฒนุาแหล่่งท่องเท่ียวประเภทถำ�า
ครั�งแรกท่ีจัดพิมพ์ในุประเทศไทย 
ใช่่ไหมครับ 

ถ้าน้ับุวิัตถุป็ระสงค์เฉพิาะ ผัมีคิดวิ่าน้่าจัะใช่ครับุ เป็น็้
เอกสารเกี�ยวิกับุถำ�าและแน้วิทำางการวิางผัังออกแบุบุเพ่ิ�อการ 
พัิฒน้าถำ�าและพ่ิ�น้ทีำ�โดยรอบุและการเข้าถ่งให้เป็็น้แหล่ง 
ท่ำองเทีำ�ยวิของคน้ไทำยเป็็น้ฉบัุบุแรกใน้ป็ระเทำศไทำย เพิราะ 
เวิลานั้�น้ ผัมีก็ค้น้ด้เอกสารทีำ�เขียน้เกี�ยวิกับุถำ�าใน้ภูาษาไทำย
เป็็น้เร่�องเฉพิาะยาวิๆ ไมี่พิบุเลยครับุ

 เวล่านัุ�นุมีใครร่วมศึกษากับ 
ท่านุอาจารย์บ้างครับ

อาจัารย์ทีำ�มีาร่วิมีงาน้กับุผัมีใน้เวิลานั้�น้ก็เป็็น้อาจัารย ์
รุ่น้ใหม่ีหนุ่้มีสาวิไฟแรงใน้ภูาคภู้มีิสถาป็ัตยกรรมีนั้�น้แหละ  
ผัมีจัำาได้วิา่มี ี4 - 5 ทำา่น้ เวิลาน้ี�ทำกุท่ำาน้น่้าจัะเกษียณกนั้ไป็ 
หมีดแล้วิ และตำาแหน้่งวิิชาการก็ส้งขึ�น้ ทำี�จัำาได้ก็มีี ศ.จัามีรี  
อาระยานิ้มีติสกลุ รศ.นิ้ลุบุล คลอ่งเวิสสะ รศ. ดร.พิงศศั์กดิ�  
วิฒัน้สิน้ธ์ุ และ อ. ดร.ดนั้ย ทำายตะค ุน้อกจัากนี้�ยงัมีีทีำ�ป็รึกษา  
จัากคณะวิน้ศาสตร์และกรมีป็่าไมี้อีกด้วิย คอ่ ศ. ดร.นิ้วิัติ  
เร่องพิาน้ิช และคุณเสรี เวิชบุุษกร อีกด้วิย

ก�รสำ�รวจถ้ำ�แหง่หนึง่ในง�นวจิยั อ�จ�รย ์ดร.ดนยั และเพ่ือน 
นิสิตปี ๕ และ รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์

 ทำาไมในุเวล่านัุ�นุการท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทยจึงมาสนุใจเร่่องถำ�า 
แล่ะทำาไมจึงมอบให้อาจารย์มาทำา
ค่่ม่อการพัฒนุาแหล่่งท่องเท่ียว
ประเภทถำ�าครับ

เวิลานั้�น้ รัฐบุาลมีีน้โยบุายการส่งเสริมีการท่ำองเทำี�ยวิ
ของไทำยทัำ�งทำางวิฒัน้ธรรมี วิดัวิาอารามี และแหล่งท่ำองเทำี�ยวิ
ธรรมีชาติ และการทำ่องเทำี�ยวิแห่งป็ระเทำศไทำย หร่อ ทำทำทำ.  
กเ็ป็็น้องค์กรรฐัวิสิาหกิจัทีำ�มีบีุทำบุาทำหน้้าทีำ�ส่งเสรมิีการท่ำองเทำี�ยวิ 
โดยตรง เขา้ใจัว่ิาเวิลานั้�น้ ทำทำทำ. ก็ได้ให้ทำนุ้หลายหน้ว่ิยงาน้ 
ใน้การศก่ษาและจัดัทำำาค้ม่ีอ่พัิฒน้าแหลง่ทำอ่งเทีำ�ยวิไทำยด้าน้ 
อ่�น้ๆ ให้มีีคุณภูาพิได้มีาตรฐาน้ระดับุสากลมีากขึ�น้ ใน้ส่วิน้ 
ของธรรมีชาติก็มีทีำั�งชายทำะเล น้ำ�าตก ทำะเลหมีอก อุทำยาน้
แห่งชาติ รวิมีทำั�งถำ�าด้วิย

ใน้ส่วิน้ทีำ�ถามีว่ิาทำำาไมี ทำทำทำ. จัึงมีอบุงาน้ให้ภูาควิิชา 
ภู้มีิสถาป็ัตยกรรมีดำาเน้ิน้การจััดทำำาค้่มี่อการพัิฒน้าแหล่ง 
ทำ่องเทำี�ยวิป็ระเภูทำถำ�าน้ั�น้ ก็คงเพิราะวิ่าภูาควิิชาน้ี�เกี�ยวิข้อง 
โดยตรงเกี�ยวิกับุการพัิฒน้าและอนุ้รักษ์ภู้มีิป็ระเทำศ  
ภู้มิีลักษณ์ โดยการวิางผัังออกแบุบุทำางสถาป็ัตยกรรมี 
โดยตรง เวิลานั้�น้ ด้เหม่ีอน้วิ่าภูาควิิชาภู้มีิสถาป็ัตยกรรมี 
ยังไมี่มีีทีำ�มีหาวิิทำยาลัยอ่�น้ ทำทำทำ. มีอบุงาน้น้ี�ให้ภูาควิิชา 
ภู้มีิสถาป็ัตยกรรมีดำาเน้ิน้งาน้ ด้วิยมีุ่งหมีายจัะให้ค่้มี่อทำี�
ทำำาเป็็น้ป็ระโยชน้์แก่ข้าราชการและเจั้าหน้้าทีำ�หน่้วิยงาน้

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

346



ต่างๆ ทีำ�มีถีำ�าเพิ่�อการท่ำองเทำี�ยวิอย้ใ่น้ควิามีรับุผิัดชอบุ ไดแ้ก่  
กรมีป็า่ไมี ้อุทำยาน้แห่งชาติ เขตรักษาพัิน้ธุ์สตัว์ิป็า่ กรมีทีำ�ดิน้  
องค์กรบุรหิารสว่ิน้จังัหวิดั หร่อองค์กรป็กครองสว่ิน้ท้ำองถิ�น้
อ่�น้ๆ รวิมีทำั�งผ้้ัสน้ใจัทำั�วิไป็

 เวล่านัุ�นุ อาจารย์เห็นุว่า ประช่าช่นุ
นิุยมท่องเท่ียวถำ�า หร่อไปทำากิจกรรม 
ในุถำ�ามากนุ้อยเพียงใดครับ  
เทียบกับแหล่่งธรรมช่าติอ่่นุ ๆ

ใน้เวิลาน้ั�น้ ช่วิงป็ระมีาณป็ี พิ.ศ. 2525 ผัมีร้้สก่วิ่า 
ควิามีน้ยิมีทำอ่งเทีำ�ยวิถำ�าน่้าจัะยงัน้้อยกวิา่การทำอ่งเทำี�ยวิป็า่เขา 
ธรรมีชาติอ่�น้ๆ เช่น้ ทำะเล น้ำ�าตก ทำะเลหมีอก หร่อการชมี 
สัตวิ์ป่็า การเข้าถำ�าของคน้กรุง การเข้าถง่ก็ลำาบุากและขาด 
สิ�งอำาน้วิยควิามีสะดวิก จัึงมีักจัะเข้าชมีสั�น้ๆ ต่�น้ๆ เพิราะ 
เป็็น้ทำางผั่าน้ ส่วิน้คน้ใน้พิ่�น้ทำี� ก็มัีกจัะเข้าชมีไมี่กี�ครั�งก็เลิก  
ไม่ีเหมีอ่น้ธรรมีชาตอิ่�น้ทีำ�ไป็บุ่อยครั�งกวิา่ สำาหรับุการเขา้ถำ�า หรอ่ 
ไป็เยอ่น้ถำ�านั้�น้ ผัมีสงัเกตวิา่ ป็ระชาชน้จัะมีวีิตัถปุ็ระสงคต่์างๆ กนั้  
ตัวิอย่าง เช่น้ (1) เพ่ิ�อเคารพิสักการะ กราบุพิระพิุทำธร้ป็ 
หรอ่พิระภิูกษุทีำ�อย้วั่ิดถำ�า เน้่�องจัากถำ�าคลา้ยกบัุเป็็น้ศาสน้สถาน้  
หร่อทำี�พิำานั้กของพิระภูิกษุสงฆ์์ (2) เพิ่�อทัำศน้ศ่กษาชมีควิามี 
สวิยงามีแป็ลกตามีหัศจัรรย์ของหิน้งอกหิน้ย้อยภูายใน้ถำ�า  
(3) เพิ่�อแสวิงหาทำรัพิยากรถำ�าใน้เชิงเศรษฐกิจั เช่น้ เก็บุรัง 
น้กน้างแอ่น้ และมีล้คา้งคาวิทำำาปุ็�ย (4) เพิ่�อควิามีต่�น้เตน้้เรา้ใจั 
แบุบุเผัชญิภัูยใน้ควิามีมีด่ลก่ลบัุใน้ถำ�า และ (5) เพิ่�อการศ่กษา 
ทำางดา้น้โบุราณคดี ป็ระวิติัศาสตร ์และภูาพิเขยีน้ผันั้งใน้ถำ�า

 อาจารย์วางโครงสร้างเนุ่�อหา 
ของค่่ม่อนีุ�อย่างไรครับ

คร่าวิๆ กม็ีบีุทำต่างๆ ตั�งแต่บุทำน้ำาวิา่ดว้ิยการน้นั้ทำน้าการ
กับุการท่ำองเทีำ�ยวิ ลกัษณะและวัิตถปุ็ระสงค์การท่ำองเทีำ�ยวิถำ�า 
ต่อด้วิยด้วิยควิามีร้้ทัำ�วิไป็เกี�ยวิกับุถำ�า เช่น้ ธรรมีชาติวิิทำยา
ของถำ�า ควิามีสำาคัญของถำ�าใน้การพัิฒน้าเป็็น้แหลง่ท่ำองเทีำ�ยวิ  
เป็็น้ต้น้ บุทำทีำ� 3 วิา่ดว้ิยป็ญัหาของแหล่งทำอ่งเทำี�ยวิป็ระเภูทำถำ�า  
เชน่้ ปั็ญหาด้าน้น้โยบุายการพิฒัน้าแหล่งท่ำองเทีำ�ยวิป็ระเภูทำถำ�า  
ปั็ญหาทำางกายภูาพิ ปั็ญหาจัากนั้กท่ำองเทำี�ยวิ ป็ัญหา
สวิัสดิภูาพิและสุขภูาพิของนั้กท่ำองเทีำ�ยวิ บุทำทีำ� 4 การ
กำาหน้ดน้โยบุายและแน้วิทำางการพิัฒน้า เช่น้ ปั็ญหาด้าน้

น้โยบุายการพิัฒน้าแหล่งทำ่องเทีำ�ยวิธรรมีชาติป็ระเภูทำถำ�า  
บุทำทีำ� 5 การกำาหน้ดกจิักรรมีและตัวิอยา่งกจิักรรมีการเทำี�ยวิถำ�า  
บุทำทำี� 6 การกำาหน้ดเขตการใช้ทำี�ดิน้และการวิางผัังบุริเวิณ 
บุทำทำี� 7 อุป็กรณ์และสิ�งอำาน้วิยควิามีสะดวิก บุทำทำี� 8 การ
กำาหน้ดเล่อกใช้พิ่ชพิัน้ธุ์ และบุทำทำี� 9 ข้อเสน้อแน้ะ

 ผมเห็นุในุท้ายเอกสารรายงานุมี
บัญชี่รายช่่่อถำ�าในุประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วย ผมล่องนัุบ 
รายช่่่อด่ มีจำานุวนุ ๑๒๗ ถำ�า (ไม่นัุบ
ถำ�าย่อยในุช่่่อถำ�าท่ีเขียนุไว้) อาจารย์
ได้ช่่่อแล่ะฐานุข้อม่ล่นีุ�จากท่ีไหนุ 
หร่อสำารวจเองครับ

คณะทำำางาน้โครงการนี้�ไมี่ได้สำารวิจัเองทัำ�งหมีดครับุ  
รายช่�อถำ�าและข้อมีล้อ่�น้ๆ ด้เหมีอ่น้ว่ิาไดม้ีาจัากกรมีป็า่ไม้ีหรอ่ 
กรมีทำรัพิยากรธรณีเป็็น้หลัก หร่อจัากกระทำรวิงมีหาดไทำย 
บุา้ง จัำาแน้น่้อน้ไมีไ่ด้แลว้ิ แตม่ีถีำ�าทีำ�เราเข้าสำารวิจัอย้ห่ลายถำ�า 
เหมีอ่น้กัน้ ทีำ�จัำาไดค่้อ ถำ�าเขาบุนิ้ ถำ�าทำี�น้ำ�าหน้าวิ และถำ�าอ่�น้ๆ อกี 
จัำาไมี่ได้เพิราะน้าน้มีามีากแล้วิ

 อาจารย์มีความเห็นุว่าหนุ่วยงานุ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการถำ�าในุปัจจุบันุ สามารถศึกษา
ต่อยอดหร่อใช้่ประโยช่น์ุจากค่่ม่อ
เล่่มนีุ�อย่างไรครับ

รายงาน้เล่มีนี้�ถ้านั้บุเวิลาทีำ� ทำทำทำ. เริ�มีติดต่อและคิด 
ทำำากนั้มีนั้น้าน้เก่อบุ 40 ปี็มีาแลว้ิ หลายอยา่งกเ็ป็ลี�ยน้แป็ลง 
ไป็มีาก รวิมีทำั�งเทำคน้ิคการก่อสร้างและวิัสดุ รวิมีทำั�งจัำาน้วิน้
งบุป็ระมีาณและการเห็น้ควิามีสำาคญั แต่สิ�งทำี�เป็ลี�ยน้ไมีม่ีาก 
ค่อแน้วิคิดใน้การอนุ้รักษ์สภูาพิของถำ�าให้คงร้ป็เดิมีและ 
ได้รบัุผัลกระทำบุน้้อยทีำ�สุดจัากมีน้ษุยโ์ดยการวิางผััง ทำำาโซึ่น้นิ้�ง 
ให้เหมีาะกับุสถาน้การณ์ ต้องมีีการจัำาแน้กถำ�าเป็็น้ป็ระเภูทำ 
ทำี�ชัดเจัน้ แล้วิออกแบุบุให้รับุกับุป็ระเภูทำ เช่น้ ถำ�าทำี�มีีควิามี
สวิยงามีทีำ�คน้ท่ำองเทีำ�ยวิมีาก ถำ�าทำี�เหมีาะกับุการผัจัญภัูย หรอ่
ถำ�าทำี�มีีลักษณะพิิเศษทำี�ต้องเก็บุไวิ้ศ่กษา เป็็น้ต้น้
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ถำ�า เป็็นอีีกหน่�งทรััพยากรันันทนาการัที�มีีคุุณคุ่าและคุวามีโดดเด่นอัีนสำำาคัุญ และ 
หลากหลายต่่อีการัเสำรัมิีสำร้ัางป็รัะสำบการัณ์นันทนาการัใหแ้ก่นักท่อีงเที�ยวและผู้้้ที�สำนใจ 
แต่่ภายใต้่คุวามีน่าอัีศจรัรัย์ใจอัีนล่กลับและสำวยงามีขอีงถ้ำำ�า กลับแฝงไว้ด้วยคุวามี 
เป็รัาะบางขอีงทรััพยากรั การัใช้้ป็รัะโยช้น์ภายในถ้ำำ�า เพ่�อีการันันทนาการัและการัท่อีงเที�ยว 
จ่งต้่อีงวางแผู้นกำาหนดอีย่างเข้มีงวด

การให้บริการการท่องเที่ยวถ้ำา
ของอุทยานแห่งชาติถ้ำาแมมมอธ
ผู้้�ช่วัยศาสตราจารย์สารัฐ รัตนะ

ระบบถ้ำ�แมมมอธ ถ้ำ�ทีม่ีคว�มย�วม�กทีสุ่ดในโลก
ทีม่�: https://en.wikipedia.org/wiki/Mammoth_Cave_National_Park 
เครดิตภ�พ National Park Service - Email correspondence with NPS

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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การให้บุริการการทำ่องเทีำ�ยวิถำ�า อัน้เป็็น้บุทำเรียน้จัาก
ป็ระเทำศสหรัฐอเมีรกิาทีำ�น้า่สน้ใจัแห่งหน้่�ง ค่อ การให้บุรกิาร
การทำอ่งเทีำ�ยวิถำ�าของอทุำยาน้แห่งชาตถิำ�าแมีมีมีอธ (Mammoth  
Cave National Park) ทำี�ตั�งอย้่ใน้รัฐเคน้ทัำกกี เป็็น้ถำ�าทีำ� 
ได้รับุการกล่าวิขาน้วิ่า เป็็น้ถำ�าทีำ�มีีระบุบุถำ�ายาวิทีำ�สุดใน้โลก  
หากนั้บุควิามียาวิของชอ่งทำางเดิน้ทีำ�เป็็น้เขาวิงกตหิน้ป้็น้ทีำ�อย้ ่

ใต้ดนิ้อนั้เกดิจัากการกดัเซึ่าะดว้ิยสารละลายทีำ�มีกีารสำารวิจั 
ไป็แล้วิน้ั�น้ยาวิมีากกวิ่า 643 กิโลเมีตร (ภูาพิทำี� 1) และ 
ยังมีสี่วิน้ทำี�อุทำยาน้แห่งชาติป็ระเมิีน้ไว้ิอีก 965 กิโลเมีตร  
ทีำ�ยังมีีศักยภูาพิใน้การศ่กษาสำารวิจัต่อไป็ น้อกจัากน้ี�  
ถำ�าแมีมีมีอธยงัมีีระบุบุถำ�าทีำ�ครอบุคลุมีกระจัายอย้ใ่น้พ่ิ�น้ทีำ�อีก
มีากกวิ่า 200 แห่งอีกด้วิย

ภาพที ่๑ โมเดลจำ�ลองช่องท�งเดินของถ้ำ�แมมมอธทีม่ีคว�มย�วม�กทีสุ่ดของโลก

น้อกเหน่้อจัากควิามีโดดเด่น้ทำางด้าน้ธรณีสัณฐาน้  
อนั้เป็็น้หัวิใจัสำาคญัของควิามีน่้าอศัจัรรย์ ทำี�เอ่�อต่อการสรา้ง
ควิามีน้า่สน้ใจัให้แกนั่้กทำอ่งเทีำ�ยวิและผ้้ัสน้ใจัแล้วิ ถำ�าแมีมีมีอธ 
ยงัเป็รยีบุเสมีอ่น้แคป็ซึ่ล้เวิลาทีำ�เก็บุรกัษาป็ระวิตัศิาสตรข์อง
มีนุ้ษย์กวิ่า 5,000 ป็ี ตั�งแต่ป็ี พิ.ศ. 2343 ถำ�าแมีมีมีอธ 
เป็็น้แหล่งค้น้พิบุทำางวิิทำยาศาสตร์ แต่ใน้ขณะเดียวิกัน้
ป็ระวิัติศาสตร์ของถำ�าก็ย้อน้ไป็ไกลกวิ่าน้ั�น้อีกมีาก 

การสำารวิจัถำ�าแมีมีมีอธทีำ�สบุ่คน้้ไดจ้ัากแหล่งโบุราณคดี
กวิ่า 1,000 แห่งทำี�ยังคงสภูาพิดีเน้่�องด้วิยสภูาวิะอากาศ 
ของถำ�าและการป็อ้งกนั้ตวัิเองตามีธรรมีชาติจัากการรบุกวิน้นั้�น้ 
พิบุว่ิาน้กัสำารวิจัคน้แรกเป็็น้ชาวิอเมีรกินั้อิน้เดยีน้ทีำ�เขา้ไป็ใน้ถำ�า 
เม่ี�อป็ระมีาณ 5,000 ป็กีอ่น้ และเป็็น้เวิลาเก่อบุสองศตวิรรษ
แล้วิทีำ�ชน้พ่ิ�น้เมี่องอเมีริกัน้ได้สำารวิจัและขุดถำ�าแมีมีมีอธ  
อย้่ใน้ตอน้บุน้สามีระดับุ จัวิบุจัน้ใน้ปั็จัจัุบัุน้ องค์ควิามีร้ ้
ใน้ทำุกๆ ด้าน้ของถำ�าแมีมีมีอธได้น้ำามีาส้่การให้บุริการการ
ทำอ่งเทีำ�ยวิของอุทำยาน้แหง่ชาตถิำ�าแมีมีมีอธอยา่งหลากหลาย 
และน้่าสน้ใจั
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การดำารงสถาน้ะเป็็น้พิ่�น้ทีำ�มีรดกโลกและเขตสงวิน้ 
ชีวิมีลฑิลระหวิ่างป็ระเทำศของอุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธ  
นั้บุเป็็น้การรบัุรองใหเ้หน็้ถ่งควิามีสำาคัญยิ�งยวิดของคณุคา่ของ
ทำรพัิยากรน้นั้ทำน้าการของพ่ิ�น้ทีำ� มีนัี้กท่ำองเทีำ�ยวิกวิา่ 2 ลา้น้คน้ 
เข้าไป็เยี�ยมีชมีอุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธ แต่มีนัี้กท่ำองเทำี�ยวิ 
เพีิยง 500,000 คน้ ทำี�ได้เขา้ไป็เทำี�ยวิชมีถำ�า ทำั�งนี้�เน้่�องด้วิย 
อุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธจัำากัดการเข้าถ่งถำ�าต่างๆ ของ 
นั้กทำอ่งเทีำ�ยวิ เพิ่�อป้็องกัน้การทำำาลายถำ�า ควิามีป็ลอดภูยัของ 
นั้กทำอ่งเทีำ�ยวิ รวิมีทัำ�งเพิ่�อควิบุคมุีและจัำากัดจัำาน้วิน้น้กัท่ำองเทีำ�ยวิ 
ให้เหมีาะสมีต่อการรองรับุของพิ่�น้ทำี� 

การให้บุริการการทำ่องเทีำ�ยวิของอุทำยาน้แห่งชาติถำ�า
แมีมีมีอธจึังเป็็น้การให้บุริการน้ำาทำัวิร์โดยเจ้ัาหน้้าทีำ�อุทำยาน้ 
แห่งชาต ิน้กัทำอ่งเทีำ�ยวิทีำ�ตอ้งการเทีำ�ยวิชมีถำ�าตอ้งซ่ึ่�อทัำวิรน์้ำาเทีำ�ยวิ  
ทัำ�งทีำ�สามีารถจัองลว่ิงหน้้าผัา่น้ระบุบุออน้ไลน์้ หรอ่สามีารถซึ่่�อได้  
ณ บุรเิวิณจุัดทำำาการ ซึ่ึ�งทำางอทุำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธไดจ้ัดั
น้ำาทำวัิรไ์ป็ยงัถำ�าตา่งๆ  ตามีควิามีหลากหลาย ควิามีสวิยงามี  
เร่�องราวิของแตล่ะถำ�า ควิามีพิรอ้มีและสมีรรถน้ะสว่ิน้บุุคคล
ของน้ักทำ่องเทำี�ยวิใน้แต่ละคน้ 

อุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธได้จััดเตรียมีน้ำาทำัวิร์เพ่ิ�อ
รองรับุน้ักทำ่องเทำี�ยวิใน้การเข้าเยี�ยมีชมีถำ�าไวิ้ดังต่อไป็น้ี�

1. Historic Modified Tour เป็็น้ทัำวิร์ถำ�าแมีมีมีอธ 
สุดคลาสสิก ทีำ�น้ำานั้กท่ำองเทีำ�ยวิไป็เยี�ยมีชมีสถาน้ทีำ�ทำาง
ป็ระวิัติศาสตร์หลายแห่งทำี�ทำำาให้ถำ�าแมีมีมีอธมีีช่�อเสียง   
เส้น้ทำางภูายใน้ถำ�า น้อกจัากจัะผ่ัาน้โถงถำ�าทำี�มีีขน้าดใหญ่  
ทีำ�เป็็น้สถาน้ทีำ�ซึ่ึ�งมีนุ้ษยใ์ช้มีานั้บุพัิน้ปี็และเป็็น้ทีำ�สร้างช่�อใหก้บัุ
ถำ�าแมีมีมีอธแลว้ิ ยังเดนิ้ลงล่กเขา้ไป็ใน้ถำ�าทำี�ลก่เข้าไป็ขา้งใน้ 
อีกด้วิย ซึ่ึ�งเส้น้ทำางภูายใน้ถำ�ามีทัีำ�งการเดนิ้ขึ�น้และการเดิน้ลง 
โดยใช้บัุน้ไดหลายร้อยขั�น้ การชมีถำ�าน้ี�จึังเหมีาะสำาหรับุ 
ผ้้ัทีำ�มีีควิามีสน้ใจัใน้ป็ระวัิติศาสตร์และชอบุการผัจัญภูัย  
โดยมีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 2 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 3.2 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขัั้�นบัันไดั:  540 ขั�น้ (รวิมีกับุ 155 ขั�น้ใน้

โถงแมีมีมีอธ)
 • คู่วามืยาก: ป็าน้กลาง
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีีอายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี

 • ห้องนำ�า: มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าทั่วร์: 80 น้าทำี
 • อัตุราคู่�าธรรมืเนย่มื: 
ผั้ใ้หญ ่20 เหรียญ เด็ก 15 เหรยีญ ผ้้ัถอ่บุตัรผ้้ัสง้อายุ  
10 เหรียญ ผ้้ัถ่อบุัตรเข้าอุทำยาน้ 10 เหรียญ

2. Extended Historic Modified Tour เป็็น้ทำัวิร์ 
ป็ระวัิติศาสตร์ทีำ�เสริมีขึ�น้มีาจัากทัำวิร์แรก โดยหลังจัากชมี 
ทำวัิรแ์รกเสร็จัแล้วิ กจ็ัะน้ำาไป็ยงัสถาน้ทีำ�แห่งหน้่�งของถำ�าแมีมีมีอธ 
ทีำ�มีีช่�อเสียงมีากเมี่�อศตวิรรษทีำ� 1840 เพ่ิ�อให้นั้กทำ่องเทีำ�ยวิ 
ได้ใช้เวิลาสัมีผััสป็ระสบุการณ์การหาอย้่หากิน้ใน้ถำ�า ทำัวิร์นี้�
เหมีาะสำาหรบัุผ้้ัทีำ�ต้องการทำวัิร์ป็ระวิติัศาสตรแ์ละมีเีวิลาเหลอ่ 
โดยมีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 2.25 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 3.2 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขัั้�นบัันไดั:  540 ขั�น้ (รวิมีกับุ 155 ขั�น้ใน้

โถงแมีมีมีอธ)
 • คู่วามืยาก: ป็าน้กลาง
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีอีายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 40 น้าทำี
 • อัตุราคู่�าธรรมืเน่ยมื:
ผั้้ใหญ่ 23 เหรียญ เด็ก 17 เหรียญ ผั้้ถ่อบุัตร 
ผ้้ัส้งอายุ 11.50 เหรียญ ผ้้ัถ่อบัุตรเข้าอุทำยาน้ 
11.50 เหรียญ

3. River Styx Modified Tour เป็็น้เส้น้ทำางทำัวิร์ 
ป็ระวิติัศาสตรที์ำ�เน้้น้ไป็ยงัป็ระวัิตศิาสตรท์ำางธรณวิีิทำยาและ
ธรรมีชาติอัน้เป็็น้เอกลักษณ์ของถำ�าแมีมีมีอธ และรวิมีทำริป็
สั�น้ๆ ทีำ�น้ำาไป็ยงัระดบัุน้ำ�าใตด้นิ้ ทัำวิรนี์้�จัะน้ำาไป็เจัาะล่กถ่งการ
กอ่ตวัิของถำ�าแมีมีมีอธทีำ�มีอีายหุลายลา้น้ปี็ เป็็น้ทำวัิรที์ำ�เหมีาะ
สำาหรบัุผ้้ัเข้าชมีทีำ�มีคีวิามีสน้ใจัใน้ธรณีวิทิำยาเป็็น้อยา่งมีาก

โป็รดให้ควิามีใสใ่จั ทำวัิรนี์้�จัำาเป็็น้ต้องใชค้วิามีระมีดัระวิงั
เป็็น้พิิเศษเม่ี�อไป็ยังบุริเวิณทำี�เป็็น้ระดับุแมี่น้ำ�า เพิราะใน้การ
เข้าถ่งสว่ิน้นี้�ของถำ�า จัำาเป็น็้จัะตอ้งออกจัากเสน้้ทำางเดิน้หลกั
เพิ่�อไป็ยังบุริเวิณทำี�ไมี่เรียบุ และอาจัเป็ียก เป็็น้โคลน้ และ/
หรอ่เป็็น้เมีอ่กซึ่ึ�งอาจัทำำาให้ล่�น้ เสน้้ทำางทำวัิรจ์ัะลัดเลาะไป็ตามี
ริมีแหล่งน้ำ�า บุางบุริเวิณอาจัล่กมีาก ทำั�งน้ี�ขึ�น้อย้่กับุระดับุน้ำ�า

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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ใน้แม่ีน้ำ�า การชมีถำ�าใน้บุรเิวิณนี้�จัะตอ้งใชต้ะเกยีงไฟฟา้ และ
จัะไมี่มีีระบุบุไฟฟ้าให้บุริการตลอดระยะเส้น้ทำางทำี�เหล่อ

ทำัวิร์น้ี�ครอบุคลุมีเส้น้ทำาง Historic Modified Tour 
ทัำ�งหมีด รวิมีถ่งบุางสว่ิน้ของ Mammoth Passage Modified 
Tour และ Discovery Self-Guided Modified Tours  โดย
มีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 2.5 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 4 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขัั้�นบัันไดั:  ป็ระมีาณ 600 ขั�น้ (รวิมีกับุ 

155 ขั�น้ใน้โถงแมีมีมีอธ)
 • คู่วามืยาก: ป็าน้กลาง
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีอีายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 30 น้าทำี
 • อัตุราคู่�าธรรมืเน่ยมื:
ผั้ใ้หญ ่22 เหรียญ เดก็ 16 เหรยีญ ผ้้ัถอ่บัุตรผ้้ัสง้อาย ุ 
11 เหรียญ ผั้้ถ่อบุัตรเข้าอุทำยาน้ 11 เหรียญ

4. Frozen Niagara Modified Tour เป็็น้ทัำวิรท์ำี�น้ำาชมี 
ป็ระติมีากรรมีของถำ�าทีำ�มีีร้ป็ลักษณ์คล้ายน้ำ�าตกไน้แอการา  
ซึ่ึ�งจัดัได้ว่ิาเป็็น้สว่ิน้ทีำ�มีคีวิามีสวิยงามีมีากทำี�สดุของถำ�าแมีมีมีอธ  
และยังเป็็น้จุัดหมีายป็ลายทำางสุดท้ำายของบุรรดาเส้น้ทำาง 
ทัำวิรถ์ำ�าทีำ�หลากหลาย เสน้้ทำางทัำวิร์บุางเสน้้ต้องเดนิ้ป่็าระยะไกล  
หรอ่ต้องเดิน้มีาตามีทำางเดิน้ทีำ�เป็็น้ขั�น้บัุน้ไดมีาหลายขั�น้มีาก
เพิียงเพิ่�อให้ถ่งบุริเวิณนี้� แต่สำาหรับุทำัวิร์นี้�สามีารถเข้าชมี
ป็ระตมิีากรรมีอนั้งดงามีไดเ้พีิยงใชบุ้นั้ไดแค ่12 ขั�น้ ทัำวิร์น้ี� 
จัึงเหมีาะสำาหรับุผั้้ทีำ�ไม่ีสัน้ทัำดการเดิน้เป็็น้ระยะไกลๆ หร่อ
เดิน้ขึ�น้ลงบุัน้ไดไมี่สะดวิก โดยมีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 1.25 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 0.4 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขัั้�นบัันไดั:  12 ขั�น้ (รวิมีกับุทำางเล่อกอีก 

98 ขั�น้)
 • คู่วามืยาก: ง่าย
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีอีายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: ไมี่มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 20 น้าทำี

 • อัตุราคู่�าธรรมืเนย่มื:
ผั้้ใหญ่ 18 เหรียญ เด็ก 14 เหรียญ ผั้้ถอ่บุัตรผั้้ส้ง
อายุ 9 เหรียญ ผั้้ถ่อบุัตรเข้าอุทำยาน้ 9 เหรียญ

5. Cleaveland Avenue Modified Tour เป็็น้เวิลาเก่อบุ 
สองศตวิรรษทีำ� Cleaveland Avenue ด่งด้ดผั้้คน้จัาก 
ทำั�วิทำุกมุีมีโลกให้มีาชมีผัน้ังยิป็ซัึ่มีทำี�ส่องป็ระกายระยิบุระยับุ 
ไป็ตามีทำางเดนิ้รป้็ท่ำอทำี�เป็็น้เอกลกัษณ์ หลักฐาน้ของผั้ม้ีาเยอ่น้ 
สมีัยก่อน้ยังคงป็รากฏิอย้่บุน้ผัน้ังและเพิดาน้ของถำ�าทีำ�มี ี
ช่�อเสียงทีำ�สุดใน้บุางบุริเวิณ ทัำวิร์นี้�เหมีาะสำาหรับุผ้้ัทำี�กำาลัง 
มีองหาส่วิน้ของถำ�าแมีมีมีอธทีำ�เป็็น้เอกลักษณ์และมีีควิามี
สน้ใจัใน้ด้าน้ธรณีวิิทำยาและป็ระวิัติศาสตร์

ทำัวิร์นี้�จัะย้อน้เส้น้ทำางทัำวิร์ และจัะเข้าและออกมีายัง
ตำาแหน่้งเดิมี ทัำวิรนี์้�มีีรถบุสัไป็รับุไป็สง่ทีำ�ป็ากทำางเข้าถำ�า โดย
มีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 2.5 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 3.2 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขั้ั�นบัันไดั: ป็ระมีาณ 400 ขั�น้
 • คู่วามืยาก: ป็าน้กลาง
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีอีายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผ้้ัใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: ไมี่มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 30 น้าทำี
 • อัตุราคู่�าธรรมืเน่ยมื:
ผั้ใ้หญ ่22 เหรยีญ เดก็ 16 เหรียญ ผ้้ัถอ่บัุตรผ้้ัสง้อายุ  
11 เหรียญ ผั้้ถ่อบุัตรเข้าอุทำยาน้ 11 เหรียญ

6. Mammoth Passages Modified Tour เป็็น้ทำวัิร์ 
ทีำ�น้ำาเข้าส้่ป็ระต้ป็ระวัิติศาสตร์ ไป็ยังโถงถำ�าทีำ�เป็็น้เสม่ีอน้
ทีำ�พิักพิิงทีำ�มีีสิ�งป็ระดิษฐ์จัำาน้วิน้มีากทิำ�งไวิ้โดยคน้ใน้ยุค
ป็ระวิัติศาสตร์และก่อน้ป็ระวิัติศาสตร์ ทำัวิร์น้ี�จัะเดิน้ไป็ตามี 
ทำางเดิน้ยกระดับุ บุางส่วิน้ผั่าน้โถงถำ�าทำี�ใหญ่ทำี�สุดของ 
ถำ�าแมีมีมีอธ ทำวัิรนี์้�เหมีาะสำาหรบัุผั้ที้ำ�ไมีช่อบุพ่ิ�น้ทีำ�แคบุ มีเีดก็เลก็  
หรอ่ใครกต็ามีทีำ�กำาลังมีองหาทัำวิรท์ำี�ไมีต่อ้งเดิน้มีาก ทำวัิรนี์้�เป็็น้ 
ทำวัิรแ์บุบุมีีผ้้ัน้ำาทำางใน้เสน้้ทำางเดนิ้ศก่ษาสำารวิจัดว้ิยตน้เอง

ทำวัิรนี์้�รวิมีพ่ิ�น้ทีำ�บุางสว่ิน้ของ Historic Modified Tour  
และเส้น้ทำางเดิน้ศ่กษาสำารวิจัด้วิยตน้เองทัำ�งเส้น้ รวิมีถ่ง 
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เสน้้ทำางเดนิ้บุน้เขาทีำ�สง้ชัน้ทำี�เป็็น้ทำางเขา้ออกไป็ยงัป็ากทำาง
เข้าถำ�าธรรมีชาติ ทัำวิร์นี้�จัะไมี่ได้เข้าไป็ด้พ่ิ�น้ทีำ�การก่อตัวิของ
หิน้หยดน้ำ�า โดยมีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 1.25 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 1.2 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขั้ั�นบัันไดั: 130 ขั�น้
 • คู่วามืยาก: ง่าย
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีีอายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: ไมี่มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 50 น้าทำี
 • อัตุราคู่�าธรรมืเน่ยมื:
ผ้้ัใหญ่ 11 เหรียญ เด็ก 9 เหรียญ ผั้ถ้อ่บุตัรผั้ส้ง้อายุ  
5.50 เหรียญ ผั้ถ่้อบุตัรเข้าอุทำยาน้ 5.50 เหรยีญ

7. Discovery Self-guided Modified Tour เป็น็้ 
เส้น้ทำางเดิน้ศก่ษาสำารวิจัด้วิยตน้เอง แตเ่ป็็น้เสน้้ทำางทำี�ต้อง
ใช้ตั�วิ เพิ่�อน้ำาเข้าไป็ส้่ดิน้แดน้ป็ระวิัติศาสตร์ใน้ช่วิงยุคก่อน้
ป็ระวิตัศิาสตรแ์ละยคุป็ระวิติัศาสตรข์องถำ�า เฉพิาะสว่ิน้ของ
ถำ�าทีำ�เป็็น้เหมีอ่น้ทีำ�พัิกพิงิจัะมีสีิ�งป็ระดิษฐที์ำ�ยิ�งใหญจ่ัำาน้วิน้มีาก 
ทำวัิรนี์้�เหมีาะสำาหรับุผ้้ัทำี�ต้องการเดนิ้ไป็ตามีจังัหวิะของตน้เอง
หร่อต้องการเข้าไป็สรา้งป็ระสบุการณใ์หต้น้เองแบุบุมีีเวิลา
ไม่ีมีากน้กั เพิราะทำวัิร์นี้�เป็็น้การเทำี�ยวิชมีไป็ตามีช่องทำางเดนิ้
ของถำ�าแมีมีมีอธด้วิยตน้เอง

ทำัวิร์น้ี�รวิมี Historic Modified Tour บุางส่วิน้ และ 
เส้น้ทำางเดิน้ของ Mammoth Passage Modified Tour 
ทำั�งหมีดอีกด้วิย โดยมีีรายละเอียดสรุป็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 1.0 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 1.2 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขั้ั�นบัันไดั: 130 ขั�น้
 • คู่วามืยาก: ง่าย
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีีอายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: ไมี่มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 87 น้าทำี
 • อัตุราคู่�าธรรมืเน่ยมื: 
ผ้้ัใหญ ่8 เหรยีญ เดก็ 6 เหรยีญ ผ้้ัถ่อบุตัรผ้้ัสง้อาย ุ 
4 เหรียญ ผ้้ัถ่อบุัตรเข้าอุทำยาน้ 4 เหรียญ

8. Accessible Modified Tour เป็น็้ทำัวิร์ทำี�ใช้ลิฟต์ 
น้ำาเข้าถำ�า เข้าไป็ด้โถงถำ�าใกล้ๆ ทำี�เป็็น้ห้องก้อน้หิมีะทำี� 
โด่งดัง และเช่�อมีต่อเน้่�องไป็ยังบุริเวิณน้ำาทัำวิร์ของทำัวิร์ 
Historic Cleaveland Avenue ทำี�มีีการจััดป็ระดับุตกแต่ง
อย่างดเีพ่ิ�อให้สัมีผััสกบัุถำ�าใน้ยคุป็ระวิติัศาสตรไ์ด้อย่างแจ่ัมีชดั  
รวิมีถ่งการก่อตัวิทำางธรณีทีำ�ส่องเป็็น้ป็ระกายระยิบุระยับุ  
ทำัวิร์น้ี�เหมีาะสำาหรับุผ้้ัทำี�ต้องการชมีถำ�าและกำาลังมีองหาทำัวิร์ 
แบุบุไมี่ต้องใช้บุัน้ได

ทำวัิรนี์้�ออกแบุบุมีาสำาหรบัุผ้้ัพิิการ ผั้ท้ำี�มีข้ีอจัำากดัใน้การเดนิ้  
หร่อเหตุผัลอ่�น้ใดก็ตามีทีำ�ต้องการทำัวิร์แบุบุไม่ีต้องใช้บัุน้ได  
หากไมี่มีีคน้ใน้กลุ่มีทีำ�จัำาเป็็น้ต้องใช้ทำัวิร์นี้� ขอให้พิิจัารณา 
เลอ่กทำวัิรอ์่�น้ๆ เวิ้น้แต่จัะเป็น็้เพีิยงทำวัิร์เดียวิทำี�เหลอ่อย้แ่ละ 
ให้บุริการใน้ช่วิงเวิลาทีำ�ต้องการพิอดี ทำัวิร์นี้�อนุ้ญาตให้น้ำา 
เก้าอี�รถเข็น้ สก้�ตเตอร์ และอุป็กรณ์ช่วิยเหล่ออ่�น้ๆ เข้าไป็ 
ด้วิยได้ มีีห้องน้ำ�าสำาหรับุคน้พิิการให้บุริการ

ผ้้ัเข้าร่วิมีจัะมีาพิบุกัน้ทีำ�ศ้น้ย์บุริการน้ักท่ำองเทีำ�ยวิเป็็น้ 
กองคาราวิาน้ เพ่ิ�อขบัุรถยน้ตส์ว่ิน้บุุคคลไป็ยงัลิฟต์ป็ากทำาง
เข้าถำ�าทีำ�อย้่ห่างออกไป็ป็ระมีาณ 3.2 กิโลเมีตร อุป็กรณ ์
ช่วิยเหล่อทำุกป็ระเภูทำทีำ�น้ำาเข้าไป็ใน้ถำ�าต้องได้รับุการกำาจััด
การป็น้เป็้�อน้เมี่�อออกจัากถำ�า ทำั�งน้ี�เพิ่�อจัำากดัการแพิรก่ระจัาย
ของโรคจัมี้กขาวิ

สำาหรับุทัำวิรน์้ี�ทำางอทุำยาน้แห่งชาตไิมีม่ีอีปุ็กรณอ์ำาน้วิย
ควิามีสะดวิกใน้การเคล่�อน้ยา้ยใดๆ เชน่้ เกา้อี�รถเขน็้ ไมีค้ำ�ายนั้  
หร่อไม้ีเท้ำาให้บุริการ รวิมีทัำ�งเจั้าหน้้าทีำ�อุทำยาน้แห่งขาติ 
จัะไมี่ขน้ส่งหร่อแม้ีกระทัำ�งช่วิยเหล่อทำั�งน้ักทำ่องเทำี�ยวิ หร่อ 
การดำาเน้ิน้การใน้ทำุกร้ป็แบุบุต่ออุป็กรณ์ของนั้กทำ่องเทีำ�ยวิ  
หากผ้้ัเขา้ชมีตอ้งการควิามีชว่ิยเหลอ่ใน้การเข้าถ่งพ่ิ�น้ทีำ� ขอให้
มีผ้้ีัชว่ิยเหล่อตดิตามีมีาด้วิย โดยมีรีายละเอยีดสรปุ็ดังน้ี�

 • ระยะเวล่า: 2 ชั�วิโมีง
 • ระยะท่าง: 0.8 กิโลเมีตร
 • จำำานวนขั้ั�นบัันไดั: ไมี่มีีขั�น้บัุน้ได
 • คู่วามืยาก: ง�าย
 • อายุ:  ทุำกวัิย เยาวิชน้ทีำ�มีอีายตุำ�ากวิา่ 16 ป็ ีควิรไป็

กับุผั้้ใหญ่ทำี�มีีอายุมีากกวิ่า 18 ป็ี
 • ห้องนำ�า: มีีให้บุริการ
 • ตุั�วท่่�ใช้้ไดั้ในแตุ�ล่ะช้�วงเวล่าท่ัวร์: 14 น้าทำี

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

3๕๒



 • อัตุราคู่�าธรรมืเน่ยมื:
ผั้ใ้หญ ่22 เหรียญ เดก็ 16 เหรยีญ ผ้้ัถอ่บัุตรผ้้ัสง้อาย ุ 
11 เหรียญ ผั้้ถ่อบุัตรเข้าอุทำยาน้ 11 เหรียญ

น้อกเหน่้อจัากนี้� อุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธยังมีี 
ทัำวิร์ถำ�าอีกหลายทัำวิร์ ซึึ่�งจัะป็รับุเป็ลี�ยน้ไป็ตามีฤด้กาลและ 
ควิามีพิรอ้มีของเจ้ัาหน้า้ทีำ�ใน้การใหบุ้ริการ แต่อย่างไรกต็ามี  
จัากควิามีหลากหลายของทัำวิร์ถำ�าของอุทำยาน้แห่งชาต ิ
ถำ�าแมีมีมีอธ สะท้ำอน้ใหเ้ห็น้ถง่ผัลลพัิธข์องการศก่ษาสำารวิจั 
ระบุบุถำ�ามีาอยา่งยาวิน้าน้และต่อเน่้�อง ขอ้มีล้จัากการศก่ษา 
สำารวิจักว่ิาสองศตวิรรษ ทำำาให้สามีารถตัดสิน้ใจัเล่อกใช้
ศักยภูาพิของทำรพัิยากรน้นั้ทำน้าการมีาเตมิีเต็มีป็ระสบุการณ์
น้นั้ทำน้าการของน้กัท่ำองเทีำ�ยวิไดอ้ยา่งหลากหลายใน้ทุำกกลุ่มี  
เพิศ วิยั แม้ีแตผ้้่ัทีำ�มีีควิามีบุกพิรอ่งทำางดา้น้รา่งกาย ทำี�ถ่อเป็็น้ 
อุป็สรรคอย่างมีากใน้การป็ระกอบุกิจักรรมีน้ัน้ทำน้าการทำี� 
เกี�ยวิเน่้�องกบัุถำ�ากต็ามี ตลอดจัน้การน้ำาข้อมีล้มีาใช้เพิ่�อการ 
สลับุป็รับุเป็ลี�ยน้รป้็แบุบุการให้บุริการไดอ้ยา่งเหมีาะสมีตามี 
บุริบุทำทำี�เป็ลี�ยน้แป็ลงไป็

อัตราค่าธรรมีเนี้ยมีทีำ�น้ักท่ำองเทีำ�ยวิต้องจ่ัายให้กับุการ
บุริการน้ำาทัำวิร์ถำ�าของอุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธ สะทำ้อน้

ออกมีาให้เห็น้ถ่งการบุริการการทำ่องเทีำ�ยวิทีำ�น้ักท่ำองเทีำ�ยวิ
ได้รับุกลับุค่น้มีา นั้บุตั�งแต่สิ�งอำาน้วิยควิามีสะดวิกใน้ด้าน้
ต่างๆ ไป็จัน้กระทำั�งการบุริการให้ควิามีร้้ ตลอดจัน้การด้แล 
ควิบุคุมีควิามีป็ลอดภูัยของน้ักทำ่องเทีำ�ยวิใน้ขณะเข้าร่วิมี 
กิจักรรมีทำัวิร์ถำ�า

ศ้น้ย์บุริการนั้กทำ่องเทำี�ยวิ ทีำ�นั้บุเป็็น้หน้่วิยอาคาร
สำาหรับุการติดต่อ สอบุถามีข้อมีล้ดา้น้ต่างๆ โดยทัำ�วิไป็แลว้ิ  
แต่สำาหรับุศ้น้ย์บุริการน้ักทำ่องเทำี�ยวิของอุทำยาน้แห่งชาติ 
ถำ�าแมีมีมีอธนั้�น้ มีีพ่ิ�น้ทีำ�ให้บุริการภูายใน้อาคารทีำ�โดดเด่น้ 
น้ับุแต่เป็ิดป็ระต้เข้ามีา คอ่ ซึุ่้มีให้บุริการข้อมี้ล โดยเฉพิาะ
ข้อม้ีลเกี�ยวิกบัุทัำวิรถ์ำ�า ซึุ่ม้ีดังกลา่วิให้ข้อมีล้ทำั�งผัา่น้ระบุบุจัอทำี�
ตั�งอย้เ่หน่้อซึุ่ม้ี เป็็น้ขอ้มีล้เกี�ยวิกับุรอบุเวิลาให้บุรกิารทำวัิรถ์ำ�า 
ทีำ�ยังคงสามีารถเล่อกเข้าร่วิมีได้ รวิมีถ่งรอบุเวิลาการ 
ให้บุริการทีำ�เต็มีหร่อผั่าน้ไป็แล้วิ และทีำ�สำาคัญภูายใน้ซุ้ึ่มีมีี 
เจัา้หน้้าทีำ�ส่�อควิามีหมีายป็ระจัำาการอย้ด้่วิยใบุหน้้าทีำ�ยิ�มีแยม้ี 
พิร้อมีให้บุริการอย่างเป็็น้กัน้เอง โดยเฉพิาะข้อมี้ลสำาหรับุ
การตดัสนิ้ใจัใน้การเขา้รว่ิมีทำวัิรถ์ำ�าของน้กัทำอ่งเทีำ�ยวิอกีดว้ิย 
(ภูาพิทำี� 2)

ภาพที ่๒ ซุ้มบริก�รข้อมูล และช่องข�ยตั๋วทัวร์ถ้ำ�
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น้อกจัากนี้� ภูายใน้ศน้้ย์บุรกิารน้กัทำอ่งเทีำ�ยวิ ทำางอทุำยาน้ 
แหง่ชาติถำ�าแมีมีมีอธยังมีพีิ่�น้ทีำ�สว่ิน้ทีำ�สำาคัญอีกบุรเิวิณหน้่�งค่อ  
ส่วิน้จััดแสดงน้ิทำรรศการให้ควิามีร้้ใน้ทำุกร้ป็แบุบุทีำ�ส่งเสริมี 
ให้น้กัทำอ่งเทีำ�ยวิสามีารถศ่กษา เรียน้ร้ ้และเขา้ใจัได้ด้วิยตน้เอง  
ภูายใต้เวิลาทีำ�นั้กทำ่องเทีำ�ยวิจััดสรรร่วิมีกับุกิจักรรมีอ่�น้ๆ  
คุณภูาพิของน้ิทำรรศการ และควิามีหลากหลายของร้ป็แบุบุ 
การจััดแสดง เพิ่�อน้ำาเสน้อข้อมีล้ควิามีร้้ทำี�ได้จัากการศ่กษา 
วิจิัยัมีาอย่างยาวิน้าน้ของระบุบุถำ�าแมีมีมีอธ รวิมีทัำ�งคุณภูาพิ 

การจัดัจัำาลองแสดงขอ้มีล้อยา่งมีมีีาตรฐาน้ ทำำาให้น้กัท่ำองเทำี�ยวิ 
เพิลิดเพิลิน้ใน้การศ่กษาหาควิามีร้้ด้วิยตน้เองได้อย่าง 
เพิลิดเพิลิน้ การออกแบุบุนิ้ทำรรศการทีำ�สะทำ้อน้ให้เห็น้ถ่ง 
รายละเอียดของควิามีเข้าใจัใน้พิฤติกรรมีการใช้ป็ระโยชน้์ 
ของนั้กทำ่องเทีำ�ยวิ ค่อ ใน้บุริเวิณส่วิน้จััดแสดงน้ิทำรรศการ 
เหล่านั้�น้จัะมีีน้าฬิิกาติดตั�งกระจัายไป็ทัำ�วิทำั�งบุริเวิณ เพิ่�อ
เป็็น้สิ�งสังเกตและคอยตรวิจัสอบุรอบุเวิลาของการเข้าร่วิมี
ทำัวิร์ถำ�าของน้ักทำ่องเทำี�ยวิไมี่ให้คลาดเคล่�อน้ (ภูาพิทำี� 3)

ภาพที ่3 องค์คว�มรู้จ�กก�รศึกษ�สำ�รวจอย่�งย�วน�นนำ�ไปสู่ก�รคัดสรรเนือ้ห�เพ่ือจัดแสดงนิทรรศก�รภ�ยในอ�ค�รได้อย่�ง
เหม�ะสมและน่�ติดต�ม

การออกแบุบุวิางผัังบุริเวิณทีำ�แยบุยล ทำำาให้พ่ิ�น้ทีำ�สำาหรบัุ 
การยน่้รอขึ�น้รถเพ่ิ�อเขา้ร่วิมีทำวัิรถ์ำ�า เป็็น้พ่ิ�น้ทีำ�ทีำ�แยกสว่ิน้ออกมีา 
อย่างชัดเจัน้ ไม่ีก่อให้เกิดควิามีสับุสน้กับุผั้้ใช้ป็ระโยชน์้ใน้ 
ส่วิน้อ่�น้ๆ โครงสรา้งอาคารใน้บุรเิวิณทีำ�ยน่้รอขึ�น้รถมีขีน้าดทำี� 
เหมีาะสมีตอ่จัำาน้วิน้ผั้ใ้ช้ป็ระโยชน้จ์ัรงิใน้แต่ละรอบุ น้อกจัากนี้� 
พ่ิ�น้ทีำ�ใน้ส่วิน้นี้�ก็ยังเช่�อมีโยงต่อเน่้�องไป็ยังพ่ิ�น้ทีำ�น้ัน้ทำน้าการ 

บุริเวิณป็ากถำ�าได้อย่างเป็็น้สัดส่วิน้ หร่อแม้ีกระทำั�งรถให้  
บุรกิารรับุสง่จัากบุรเิวิณศน้้ยบ์ุรกิารน้กัทำอ่งเทีำ�ยวิไป็ยงัแหลง่
พิ่�น้ทำี�น้ัน้ทำน้าการ ก็เป็็น้การควิบุคุมีจัำาน้วิน้น้ักทำ่องเทำี�ยวิใน้ 
แต่ละวัิน้ให้เหมีาะสมีต่อการรองรับุของแหล่งน้ัน้ทำน้าการ
แต่ละแหล่งอีกด้วิย (ภูาพิทำี� 4)
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ภาพที่ ๔  ก�รจัดสรรพ้ืนที่ก�รใช้ประโยชน์อย่�งมีก�รว�งแผนส่งเสริมให้ก�รใช้ประโยชน์พ้ืนที่จริงเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย 
ตรงต�มวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่

ภาพที่ 5 ก�รออกแบบโครงสร้�งในบริเวณพ้ืนที่นันทน�ก�รเพ่ือรองรับก�รใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวให้ส�ม�รถประกอบ
กิจกรรมนันทน�ก�รได้อย่�งเหม�ะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งนันทน�ก�ร

สำาหรบัุพ่ิ�น้ทีำ�นั้น้ทำน้าการอัน้เป็็น้แหลง่ป็ระกอบุกิจักรรมี
นั้น้ทำน้าการทีำ�สำาคัญของนั้กท่ำองเทีำ�ยวิ ได้รับุการออกแบุบุ
เพิ่�อรองรับุการใช้ป็ระโยชน์้ของนั้กทำ่องเทำี�ยวิ ให้สามีารถ 

เติมีเต็มีป็ระสบุการณ์นั้น้ทำน้าการทีำ�ดีได้อย่างเพิลิดเพิลิน้ 
และป็ลอดภัูย และใน้ขณะเดียวิกนั้ต้องไม่ีก่อให้เกิดผัลกระทำบุ 
ต่อทำรัพิยากรน้ัน้ทำน้าการด้วิยเช่น้กัน้ (ภูาพิทำี� 5)

3๕๕การให้บริการการท่องเที่ยวถ้ำ าของอุทยานแห่งชาติถ้ำ าแมมมอธ
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สิ�งสำาคัญอกีป็ระการหน่้�งทีำ�น้กัทำอ่งเทีำ�ยวิไดร้บัุจัากการ
จัา่ยค่าธรรมีเนี้ยมีทัำวิรถ์ำ�า ค่อ การได้รบัุการน้ำากลุม่ีให้เข้าไป็ 
เทีำ�ยวิชมีสัมีผััสป็ระสบุการณ์อัน้แป็ลกใหมี่และท้ำาทำาย  
พิร้อมีการใหข้อ้ม้ีลของพ่ิ�น้ทีำ�อยา่งมีีน้ยัสำาคญั โดยเจัา้หน้้าทีำ� 
ส่�อควิามีหมีายทีำ�มีากดว้ิยองคค์วิามีร้ ้และป็ระสบุการณ์ใน้พ่ิ�น้ทีำ�  
รวิมีทัำ�งการควิบุคมุีด้แลควิามีป็ลอดภูยัของน้กัทำอ่งเทีำ�ยวิใน้ขณะ 
ป็ระกอบุกิจักรรมีอีกด้วิย เจ้ัาหน้้าทีำ�ส่�อควิามีหมีายจัำาน้วิน้  

2 ท่ำาน้ น้อกจัากน้ำากลุ่มี ให้ขอ้มีล้ได้อยา่งมีเีทำคนิ้คทีำ�น่้าสน้ใจั 
ทำางด้าน้หน้้ากลุ่มีแล้วิ ยังมีีเจ้ัาหน้้าทีำ�อุทำยาน้แห่งชาติ 
อีกท่ำาน้หน่้�งทีำ�คอยเดิน้ปิ็ดทำ้ายขบุวิน้เพิ่�อให้มีั�น้ใจัวิ่า 
น้ักท่ำองเทีำ�ยวิไม่ีออกน้อกเส้น้ทำาง และไม่ีพิลัดหลงหร่อ 
ตามีกลุ่มีด้าน้หน้้าไมีทั่ำน้ รวิมีทัำ�งควิบุคุมีการปิ็ดไฟส่องสวิา่ง 
ภูายใน้ถำ�าเป็็น้ระยะๆ ทำั�งน้ี�เพิ่�อใหค้วิามีรอ้น้จัากแสงไฟรบุกวิน้ 
ระบุบุตามีธรรมีชาติของถำ�าให้น้้อยทีำ�สดุอกีดว้ิย (ภูาพิทีำ� 6)

ภาพที ่๖ เจ้�หน้�ทีส่ือ่คว�มหม�ยให้บริก�รข้อมูลของพ้ืนทีต่ั้งแต่ก�รเตรียมนักท่องเทีย่วก่อนเข้�ถ้ำ�จนกระทั่งออกจ�กถ้ำ�
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ควิามีเข้าใจัใน้ควิามีเป็ราะบุางของสภูาพิธรรมีชาตขิอง
ระบุบุถำ�า ทัำ�งทีำ�เป็็น้ลักษณะทำางกายภูาพิและชีวิภูาพิทำี�มีีอย้ ่
ภูายใน้ถำ�าอัน้เป็็น้ผัลจัากการศก่ษาสำารวิจัและวิจิัยัมีาช้าน้าน้ 

ยอ่มีน้ำาไป็ส้ก่ารควิบุคมุีใน้การใช้ป็ระโยชน้ไ์ดอ้ยา่งเหมีาะสมี 
และป็ลอดภูัยต่อการดำารงชีวิิตป็ระจัำาวัิน้ (ภูาพิทำี� 7)

ภาพที ่๗ เจ้�หน้�ทีส่ือ่คว�มหม�ยทีเ่ป็นผู้นำ�ทัวร์ถ้ำ� นอกจ�กให้คว�มรู้ สร�้งคว�มเพลิดเพลินในก�รชมถ้ำ�แล้ว ยังปฏิบัติหน้�ที ่
ตอ่เนือ่งจนสิ้นสดุก�รนำ�ทวัร ์โดยก�รควบคมุก�รฆ�่เช้ือทีอ่�จติดม�กบัพ้ืนรองเท�้ของนกัทอ่งเทีย่วใหส้ะอ�ด กอ่นเข้�ไปยงัพ้ืนที่
ส�ธ�รณะส่วนอืน่ของอุทย�นแห่งช�ติ

การบุริการการท่ำองเทีำ�ยวิถำ�าของอุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธ 
ใน้ทุำกวิัน้นี้�ยังคงดำาเนิ้น้ไป็อย่างต่อเน่้�อง ผั่าน้ฤด้กาลหน้่�ง 
ส้่ฤด้กาลหน้่�ง กิจักรรมีต่างๆ ทำี�เป็็น้องค์ป็ระกอบุเบุ่�องหลัง 
ของการได้รับุควิามีนิ้ยมีใน้การเข้าไป็ทำ่องเทีำ�ยวิทำัวิร์ถำ�า  

อทุำยาน้แหง่ชาตแิมีมีมีอธของนั้กทำอ่งเทีำ�ยวิกย็งัคงดำาเนิ้น้การ
ต่อเน้่�องเช่น้กัน้ จัากอดีต ส้่ปั็จัจัุบุัน้ และก้าวิไป็ใน้อน้าคต  
การบุรกิารการทำอ่งเทีำ�ยวิถำ�าของอุทำยาน้แห่งชาติถำ�าแมีมีมีอธ
สะทำ้อน้ให้เห็น้อย่างแจั่มีชัดถ่ง “คู่วามืยั�งยืน”

ส่ิงอ้างอิงประกอบการเรียบเรียง

Mammoth Cave National Park. (Online). www.nps.gov/maca/index.htm. 28 กรกฎาคมี 2546.

3๕7การให้บริการการท่องเที่ยวถ้ำ าของอุทยานแห่งชาติถ้ำ าแมมมอธ
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  

Cave Awareness  
และการบริหารความเสี่ยง
รวับุรวัมโดย นายสดีป สุบุรามานยา แล่ะนายโจชัวั เดวิัด มอริส แปล่โดย นางสาวัผุู้สชา ภ่้ระหงษ์

 บทนุำา

ถ ำ�าเป็ดิโอกาสใหเ้ราได้สำารวิจัหน่้�งใน้พิรมีแดน้ทีำ�แทำจ้ัรงิ 
แห่งสุดทำ้ายบุน้โลก ใน้ขณะทำี�มีนุ้ษย์ได้สำารวิจัและสัมีผััส 
พ่ิ�น้ผิัวิโลกสว่ิน้ใหญ่ไป็แล้วิ ถำ�ายงัคงเป็น็้ป็รศิน้าทีำ�ซึ่อ่น้อย้ใ่ตด้นิ้ 
ตลอดช่วิงระยะเวิลาหลายลา้น้ปี็ โลกใต้ดนิ้ของถำ�าเต็มีไป็ดว้ิย 
ควิามีอัศจัรรย์และควิามีสวิยงามี ทำั�งยังสามีารถสอน้ 
บุทำเรียน้อีกหลายอย่างให้กับุเรา ไมี่วิ่าจัะเป็็น้เร่�องเกี�ยวิกับุ 

ตวัิเรา ควิามีเสี�ยง ธรรมีชาต ิและการผัจัญภูยั โดยป็กตแิล้วิ  
ใน้โลกของธรรมีชาติควิามีงามีมีกัจัะมีาพิรอ้มีกบัุควิามีเสี�ยง  
เราพิบุพ่ิชสวิยงามีทีำ�เต็มีไป็ด้วิยหน้ามีแหลมี ป็ลาร้ป็ร่าง 
แป็ลกตาทีำ�มีีฤทำธิ�ถ่งตายเมี่�อสมัีผััส หิมีะทำี�งดงามีทีำ�สามีารถ 
ทำำาให้เกิดหิมีะถล่มีหร่อกองทัำบุ รอยแยกทำี�อัน้ตราย
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  ข้อควรพิจารณาในุการก้่ภัย

ใน้ลักษณะเดียวิกัน้ ถำ�าก็มีีควิามีเสี�ยงมีากมีาย หาก 
บุรหิารจัดัการควิามีเสี�ยงไดไ้มีด่ ีก็อาจัมีอุีบัุตเิหตเุกดิขึ�น้ได้  
และอาจัมีผีัลทีำ�ตามีมีาคอ่น้ข้างรนุ้แรง ว่ิากัน้ว่ิาทำกุๆ 1 ชั�วิโมีง  
ของการสำารวิจัถำ�า ควิรมีีการวิางแผัน้ไวิ้ 10 ชั�วิโมีง สำาหรบัุ 
การก้้ภูัย

อาจัด้เหมีอ่น้วิา่คณุอย้ใ่กลท้ำางเขา้ถำ�า หรอ่ภู้มีปิ็ระเทำศ
นั้�น้ง่าย อย่างไรก็ตามี การบุาดเจั็บุเพิียงเล็กน้้อยอาจั 
กลายเป็็น้ปั็ญหาใหญ่ใน้ถำ�าได ้หากน้กัสำารวิจัถำ�าทำำาข้อเทำา้หกั 
จัากทำางเข้า 1 กมี. และไม่ีสามีารถเดิน้ออกจัากถำ�าได้
อีกต่อไป็ อาจัจัำาเป็็น้ต้องมีีการดำาเนิ้น้การก้้ภัูยทีำ�ต้องให้
ควิามีสำาคัญ แม้ีวิ่าไม่ีมีีทำางทีำ�จัะขจััดควิามีเสี�ยงทัำ�งหมีดได ้ 
แต่ด้วิยการจััดการและการวิางแผัน้ทีำ�เหมีาะสมี ก็จัะช่วิย
ลดควิามีเสี�ยงมีากมีายทำี�เกี�ยวิข้องกับุการสำารวิจัถำ�าได้ และ
น้ักสำารวิจัถำ�าก็จัะสามีารถสนุ้กกับุการสำารวิจัถำ�าได้ โดยไมี่
เกิดอุบุัติเหตุ

บุทำควิามีน้ี�มีีขึ�น้เพิ่�อให้แน้วิทำางป็ฏิิบุัติ เคร่�องมี่อ และ 
เคล็ดลับุพ่ิ�น้ฐาน้ทำี�จัะช่วิยคุณจััดการควิามีเสี�ยงใน้ขณะทีำ� 
คุณสำารวิจัควิามีมีหัศจัรรย์ของโลกใต้ดิน้ใน้ป็ระเทำศไทำยได้ 
อย่างป็ลอดภัูย ช่วิยลดโอกาสใน้การป็ระสบุเหตุการณ์ 
ไมี่พิ่งป็ระสงค์

 การวางแผนุล่่วงหนุ้า

ควิามีเสี�ยงสว่ิน้ใหญ่ทีำ�เกี�ยวิข้องกบัุการสำารวิจัถำ�า สามีารถ
บุรรเทำาได้ด้วิยการวิางแผัน้ และเตรียมีการอย่างละเอียด
ถี�ถว้ิน้ การป็อ้งกนั้เป็็น้น้โยบุายทีำ�ดทีีำ�สดุใน้การลดควิามีเสี�ยง 
ยิ�งมีกีารวิางแผัน้และเตรยีมีการมีากเท่ำาไร โอกาสทีำ�จัะเผัชญิ
สถาน้การณ์ทำี�ยากจัะจััดการได้ ก็จัะยิ�งน้้อยลงเทำ่าน้ั�น้

  การฝึึกอบรม

แมี้วิ่าถำ�าหลายแห่งจัะเข้าถ่งได้ง่าย ด้วิยทำางเดิน้และ
แสงไฟทีำ�มีกีารจัดัการ ถำ�าบุางแหง่ตอ้งการการฝึึกอบุรมีและ
การเตรียมีการเพิิ�มีเติมี นั้กสำารวิจัถำ�าจัำาเป็็น้อย่างยิ�งทีำ�จัะ
ต้องได้รับุการฝึึกฝึน้ทีำ�เหมีาะสมีเพิ่�อเตรียมีตัวิสำาหรับุการ
เดิน้ทำางสำารวิจัถำ�าใน้หัวิข้อสำาคัญๆ ดังต่อไป็น้ี�

• การฝึึกป็ฐมีพิยาบุาลใน้ถิ�น้ทำุรกัน้ดาร
• การฝึึกอบุรมีควิามีร้้พิ่�น้ฐาน้เกี�ยวิกับุถำ�า
• การฝึึกเทำคน้ิคการใช้เช่อกเดี�ยวิ (Single Rope 

Technique Training)
• การฝึึกขั�น้ส้ง
• การฝึึกดำาน้ำ�าใน้ถำ�า

สิ�งทีำ�สำาคัญค่อ ควิามีเข้าใจัเบุ่�องต้น้เกี�ยวิกับุการ
ป็ฐมีพิยาบุาลใน้ถิ�น้ทุำรกัน้ดาร ทำักษะเหล่านี้�เป็็น้ทำักษะทีำ�
จัำาเป็็น้ทีำ�จัะช่วิยให้ทำราบุวิ่า ต้องทำำาอะไรใน้กรณีฉุกเฉิน้ 
เน้่�องจัากโรงพิยาบุาลและควิามีช่วิยเหล่อใน้กรณีฉุกเฉิน้
อาจัอย้่ไกลออกไป็ การฝึึกการสำารวิจัถำ�า และการฝึึกเชิง
เทำคน้ิคเป็็น้สิ�งจัำาเป็็น้ เพิ่�อเตรียมีตัวิสำาหรับุถำ�าทีำ�ยากขึ�น้  
ซึ่ึ�งต้องใช้เทำคน้ิคและอุป็กรณ์ขั�น้ส้ง
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  ทำาความร้่จักกับถำ�า

หาข้อม้ีลให้ได้มีากทีำ�สุดเกี�ยวิกับุถำ�าและบุริเวิณรอบุๆ 
จัากการสำารวิจัถำ�า รายงาน้การสำารวิจั และข้อมี้ลใน้ทำ้องถิ�น้ 
ฐาน้ข้อมี้ลถำ�าป็ระเทำศไทำย (https://www.thailandcaves.
shepton.org.uk) เป็็น้แหล่งข้อม้ีลทำี�เป็็น้ป็ระโยชน้์สำาหรับุ
การสำารวิจัถำ�า ช่วิยให้สามีารถมีองเห็น้ภูาพิของถำ�า ช่วิยใน้
การวิางแผัน้เส้น้ทำางการสำารวิจั และเน้้น้จัุดน้ัดพิบุใน้กรณ ี
ฉุกเฉิน้ให้เด่น้ชัดขึ�น้ หากมีีตำาแหน่้งทำี�ต้องใช้อุป็กรณ์ 
ใน้การป็ีน้ (Rigging Topos) ระบุุอย้่ด้วิยก็จัะช่วิยใน้การ 
เตรยีมีอุป็กรณที์ำ�จัำาเป็็น้ และสามีารถระบุุลักษณะทำางเทำคนิ้ค 
ของถำ�าได้ โป็รดจัำาไว้ิเสมีอวิา่ ไมีมี่ีสิ�งใดมีาทำดแทำน้ป็ระสบุการณ ์
และการฝึึกอบุรมีได ้หากคุณไมีแ่น่้ใจัวิา่คณุมีทีำกัษะทีำ�จัำาเป็็น้ 
สำาหรบัุถำ�าใดถำ�าหน้่�งหรอ่ไม่ี คณุก็ไมีค่วิรเขา้ไป็สำารวิจั และควิร 
แสวิงหาทำกัษะจัากการสอน้และการฝึึกอบุรมีของมีอ่อาชพีิ

 พยา กรณ์อากาศ

หากสำารวิจัถำ�าใน้พ่ิ�น้ทีำ�ทีำ�เสี�ยงต่อป็ริมีาณน้ำ�าฝึน้และ 
น้ำ�าท่ำวิมีขงั ใหต้รวิจัด้การพิยากรณอ์ากาศ เพ่ิ�อดว้ิา่ มีฝีึน้ตก 
ใน้ชว่ิงวัิน้ทีำ�วิางแผัน้จัะสำารวิจัถำ�าหรอ่ไมี ่ดร้ายงาน้สถาน้การณ์ 
ป็ระจัำาวิัน้ของสภูาพิอากาศจัากวิัน้ก่อน้หน้้าเป็รียบุเทำียบุ 
กับุปี็ก่อน้หน้้า การเรยีน้ร้ป้็ระวิติัของสภูาพิอากาศใน้ภูม้ีภิูาค 
จัะชว่ิยใน้การกำาหน้ดแผัน้ดำาเนิ้น้การทีำ�แน้น่้อน้ได ้ใน้ขณะทีำ� 
ถำ�ามัีกจัะมีีน้ำ�าท่ำวิมีใน้เด่อน้กัน้ยายน้ แต่หากมีีฝึน้ตกหนั้ก 
ใน้ชว่ิงตน้้ฤด้กาลอาจัเป็็น้ไป็ไดว้ิา่ น้ำ�าจัะท่ำวิมีไวิขึ�น้ตามีไป็ดว้ิย 

ถำ�าหลวิงใน้เชียงรายเป็็น้ตัวิอย่างทำี�ดี ใน้ป็ี พิ.ศ. 2560 ถำ�า 
ถ้กน้ำ�าท่ำวิมีใน้เดอ่น้กัน้ยายน้ แต่ใน้ป็ี พิ.ศ. 2561 น้ำ�าทำ่วิมี 
ใน้เด่อน้มิีถุน้ายน้ ทำำาให้เด็กชาย 12 คน้และโค้ชติดอย้ ่
ใน้ถำ�า และปี็ต่อมีาเกิดน้ำ�าท่ำวิมีใน้เด่อน้สงิหาคมี เน้่�องจัากถำ�า 
มีีพ่ิ�น้ทีำ�กกัเกบ็ุน้ำ�าขน้าดใหญ ่จังึควิรด้พิยากรณ์อากาศสำาหรบัุ 
พ่ิ�น้ทีำ�โดยรอบุด้วิย โดยใหใ้ช้แหลง่พิยาการณอ์ากาศอยา่งน้อ้ย 
สองแหล่ง บุางครั�งระดบัุน้ำ�าของลำาธารทีำ�อย้ใ่กลเ้คียงจัะเป็็น้ 
เคร่�องบุ่งชี�ทีำ�ดีวิ่า น้ำ�าใน้ถำ�าควิรจัะอย้่ใน้ระดับุไหน้ ควิามีร้้ 
ใน้ท้ำองถิ�น้อาจัมีีป็ระโยชน์้เช่น้เดียวิกับุการเรียน้ร้้สภูาพิ 
ภูายใน้ถำ�าจัากนั้กสำารวิจัคน้อ่�น้ๆ ชมีรมีสำารวิจัถำ�าใน้ท้ำองถิ�น้ 
อาจัมีีข้อมี้ลเกี�ยวิกับุสภูาพิใน้ถำ�าเช่น้กัน้

 ขนุาดของกลุ่่ม

ไม่ีค วิรสำารวิจัถำ�าคน้เดียวิ ขน้าดกลุ่มีทีำ�เล็กทำี�สุดต้อง 
มีีอย่างน้้อยสามีถ่งสี�คน้ เพิ่�อให้สามีารถช่วิยเหล่อกัน้ได้ 
ใน้กรณทีีำ�ไดร้บัุบุาดเจ็ับุ นั้กสำารวิจัถำ�าหน่้�งคน้สามีารถอย้ก่บัุ 
ผ้้ับุาดเจ็ับุ และอีกหน้่�งหร่อสองคน้ทีำ�เหล่อ สามีารถไป็ขอ 
ควิามีชว่ิยเหล่อได้ ทำำาควิามีเข้าใจัควิามีสามีารถทำางเทำคน้คิ  
และทำางกายภูาพิของทำุกคน้ใน้กลุ่มี เล่อกทำีมีตามีทำักษะทำี� 
แต่ละทำมีีมี ีมีใีครมีโีรคป็ระจัำาตวัิทีำ�ทำางกลุ่มีต้องรบัุทำราบุหรอ่ไมี่ 
มีใีครกลวัิทีำ�แคบุหรอ่ไมี ่หากมีีการสำารวิจัถำ�าใน้แน้วิดิ�ง ทุำกคน้ 
มีีระดับุทัำกษะทำางเทำคน้ิคทำี�จัำาเป็็น้หร่อไมี่ หัวิหน้้าทำีมีควิร 
ตรวิจัสอบุใหแ้น่้ใจัวิา่ ทุำกคน้มีอีปุ็กรณป์็อ้งกัน้ส่วิน้บุุคคล (PPE)  
ทีำ�จัำาเป็็น้สำาหรบัุการสำารวิจัวิางแผัน้การเดนิ้ทำางอย่างเหมีาะสมี  
และไม่ีทำำาให้กลุ่มีตกอย้่ใน้สถาน้การณ์ทีำ�ยากลำาบุากทำี�ทีำมี 
อาจัไมี่พิร้อมีรับุมี่อ
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 อุป กรณ์

ใน้ถำ�า คุณจัะได้สัมีผััสกับุหิน้แหลมีคมี พ่ิ�น้ผิัวิขรุขระ 
แอ่งน้ำ�า ทำางเดิน้หน้าวิเย็น้ ควิามีมี่ด ทำางลงใน้แน้วิดิ�ง และ
อ่�น้ๆ อีกมีากมีาย จึังจัำาเป็็น้ต้องเล่อกป็ระเภูทำอุป็กรณ์ทีำ� 
เหมีาะสมี เพิ่�อเตรียมีพิร้อมีสำาหรับุสถาน้การณ์เหล่าน้ี�  
รวิมีถ่งสิ�งทีำ�ไมี่ได้คำาน้่งถ่ง ตรวิจัสอบุให้แน่้ใจัวิ่าอุป็กรณ์ 
ทำั�งหมีด ได้รับุการตรวิจัสอบุควิามีเสียหายอย่างสมีำ�าเสมีอ  
และโดยเฉพิาะอย่างยิ�งการตรวิจัสอบุก่อน้เดิน้ทำาง

 เส่ �อผ้า

เส่�อผั้าทีำ�สวิมีใส่ใน้ถำ�า ควิรแห้งเร็วิและสวิมีซึ่้อน้กัน้ 
หลายชั�น้เพ่ิ�อควิามีอบุอุ่น้ เส้น้ใยสังเคราะห์ เช่น้ ไน้ลอน้  
หรอ่พิอลเิอสเตอรจ์ัะค่อน้ข้างแห้งเรว็ิ ควิรหลกีเลี�ยงผ้ัาฝ้ึาย  
เพิราะเม่ี�อเป็ียกจัะหน้ักและแห้งได้ยาก เส่�อแขน้ยาวิ  
ทีำ�สามีารถทำน้ต่อการเสียดสไีดพ้ิอสมีควิรจัะชว่ิยป็อ้งกนั้แขน้ 
ได้ดี เส่�อคลุมีน้ำ�าหน้ักเบุาทีำ�ทำน้ต่อการเสียดสี สามีารถ 
ป็อ้งกัน้ควิามีสกป็รกได ้โดยเฉพิาะใน้ถำ�าเป็ยีกทีำ�เตม็ีไป็ด้วิย 
โคลน้ สำาหรับุถำ�าเปี็ยกบุางครั�งอาจัต้องสวิมีชุดป็ระดาน้ำ�า  
ส่วิน้ถำ�าทีำ�หน้าวิเย็น้ อาจัสวิมีเส่�อแขน้ยาวิตัวิใน้ (ชุดทำี�มีีขน้ 
เพ่ิ�อเพิิ�มีควิามีอบุอุ่น้) ตามีด้วิยเส่�อคลุมีตัวิน้อก เพิ่�อให้ 
ร่างกายอบุอุ่น้ ถำ�าใน้ป็ระเทำศไทำยมัีกจัะมีีอุณหภูมิ้ีทีำ�สบุายตวัิ 
และไม่ีจัำาเป็็น้ต้องสวิมีเส่�อผั้าเพิ่�อเพิิ�มีควิามีอบุอุ่น้  
สิ�งสำาคัญค่อ ตอ้งทำราบุสภูาพิของถำ�าทีำ�จัะไป็และเลอ่กเส่�อผัา้
ให้เหมีาะสมี

 รอง เท้า

รองเทำ้าทีำ�เหมีาะสมีเป็็น้อุป็กรณ์ทีำ�สำาคัญทีำ�สุดชิ�น้หน้่�ง
สำาหรับุการสำารวิจัถำ�า รองเทำ้าทีำ�มีีพ่ิ�น้ยางเหน้ียวิอย่างดี  
ช่วิยป็้องกัน้การล่�น้ไถล รองเทำ้าหุ้มีข้อสามีารถช่วิยป้็องกัน้
ข้อเทำ้าได้ สำาหรับุถำ�าไทำยทีำ�อบุอุ่น้และแห้งเป็็น้ส่วิน้ใหญ่ 
รองเทำ้าเดิน้ป็่าหร่อรองเทำ้าบุ้�ตเดิน้ป็่าเป็็น้ตัวิเล่อกทีำ�ด ี
รองเท้ำาควิรมีพ่ีิ�น้เป็็น้ยางเหนี้ยวิซึึ่�งจัะใช้งาน้ได้ดบีุน้หิน้และ
โคลน้ รองเท้ำาแบุบุ Gore-Tex สามีารถกัน้ไม่ีให้น้ำ�าเข้าได้ดี  
แต่ใน้ถำ�าไทำยอาจัต้องมีีการเดิน้ใน้น้ำ�า และเมี่�อน้ำ�าเข้าไป็
ใน้รองเท้ำานี้�แล้วิ น้ำ�าจัะระบุายออกได้ไมี่ดีน้ัก รองเทำ้าบุ้�ต 
Wellington สามีารถย่ดเกาะได้ดีขณะเดิน้บุน้พิ่�น้ผัิวิโคลน้ 
ทีำ�ล่�น้ น้อกจัากนี้�ยงัสามีารถล้างออกไดง้า่ย สำาหรบัุรองเทำา้วิิ�ง 
ทำั�วิไป็ รองเทำ้าเทำน้น้ิส หร่อรองเทำ้าใส่ทำำางาน้น้ั�น้ ไมี่แน้ะน้ำา
ให้ใช้ใน้ถำ�า เพิราะล่�น้และใช้งาน้ได้ไมี่ดี

 ถุงม ่อ

ถุงมี่อช่วิยป้็องกัน้มี่อจัากรอยถลอก รักษามี่อให้แห้ง 
อุ่น้ และสะอาด และมีปี็ระโยชน์้อยา่งยิ�งเมี่�อทำำางาน้กบัุเชอ่ก 
ถุงมี่อมีีหลายแบุบุให้เล่อก ถุงมี่อ PU ทัำ�วิไป็ทีำ�มีีจัำาหน่้าย
ตามีรา้น้ขายอปุ็กรณ์ใน้ทำอ้งถิ�น้ มีเีน่้�อบุาง และใหค้วิามีร้ส้ก่
ใน้การสัมีผััสได้ดี แต่ไมี่ทำน้ต่อการเสียดสีมีากน้ัก ถุงมี่อ
สำาหรบัุงาน้หนั้กใหก้ารป็กป็อ้งมีากกวิา่ แตบุ่างครั�งก็ลำาบุาก 
ใน้การผัก้ป็มี และการใช้เช่อก ฯลฯ ควิามีชอบุส่วิน้บุุคคล 
และป็ระสบุการณ์ทีำ�หลากหลายก็เป็็น้สิ�งสำาคัญ ควิรลองใช้
ถงุม่ีอป็ระเภูทำต่างๆ เพิ่�อดว้ิา่แบุบุไหน้เหมีาะกบัุคุณทำี�สดุ

 สนัุบศอก/เข่า

หากมีโีถงถำ�าทีำ�ต้องคลาน้เป็็น้ระยะยาวิ การพิกสน้บัุเข่าไป็ 
จัะช่วิยป็้องกัน้หัวิเข่าจัากการบุาดเจั็บุ และเพิิ�มีการป็้องกัน้
หนิ้หรอ่สิ�งมีคีมีใน้ถำ�า สน้บัุเข่าสำาหรบัุงาน้หนั้กแบุบุ Kevlar 
หร่อสนั้บุเข่าเสริมียางมีีควิามีเหมีาะสมีมีากทีำ�สุด สน้ับุเข่า
สำาหรับุเล่น้วิอลเลย์บุอลอาจัพิอใชง้าน้ได้แต่จัะคอ่น้ขา้งนุ้่มี  
สน้ับุเข่าสำาหรับุสเกตบุอร์ดสามีารถป็้องกัน้ได้ดี แต่อาจั 
เกิดอาการเจับ็ุไดห้ากคลาน้เป็็น้เวิลาน้าน้ ตรวิจัสอบุสน้บัุเขา่ 
เพิ่�อการสำารวิจัถำ�าโดยเฉพิาะจัากร้าน้ค้าอุป็กรณ์สำารวิจัถำ�า 
ใน้ทำ้องถิ�น้
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 ระบบไฟ 

น้ำาไฟฉายเข้าไป็ใน้ถำ�าจัำาน้วิน้ 3 ชิ�น้เสมีอ ไฟฉายหลัก 
อาจัเป็็น้ไฟ LED มีไีฟ LED ทำี�ทำนั้สมียัจัำาน้วิน้มีากใน้ทำอ้งตลาด 
ให้ไดเ้ล่อกใช้ ควิรมีไีฟฉายสำารองตดิตวัิตลอดเวิลา แน้ะน้ำา 
วิ่าไมี่ควิรติดไฟฉายสำารองบุน้หมีวิกกัน้น้็อก เน่้�องจัาก 
หมีวิกกนั้น็้อกอาจัหลุดหายขณะอย้บุ่น้เชอ่ก คณุตอ้งสามีารถ 
หยิบุไฟฉายสำารองขึ�น้มีาใช้ได้โดยง่าย การจััดการทำี�ดีทีำ�สุด  
ค่อ จัดัให้มีไีฟ LED ทีำ�ให้ควิามีสว่ิางสง้เป็็น้ไฟหลกั พิรอ้มีไฟ 
LED ทีำ�เล็กกวิา่เป็็น้ไฟสำารอง น้อกจัากนี้�แสงสวิา่งชิ�น้ทีำ�สามี  
เชน่้ ไฟฉายมีอ่ถ่อ เทีำยน้ ฯลฯ อาจัมีปี็ระโยชน้ใ์น้กรณีฉุกเฉิน้  
ตรวิจัสอบุให้แน้่ใจัวิ่าได้ชาร์จัแบุตเตอรี�จัน้เต็มี และมี ี
ชุดสำารองติดตัวิไว้ิเสมีอ ควิรเก็บุแบุตเตอรี�ไว้ิใน้กระเป็�า 
หร่อกล่องกัน้น้ำ�า

 หม วกกันุน็ุอก

หมีวิกกัน้น็้อกทีำ�ผั่าน้การรับุรองจัาก UIAA หร่อ 
CE ช่วิยป็้องกัน้ศีรษะจัากหิน้หล่น้ และแรงกระแทำก  
ทำี�อาจัพิบุได้ขณะสำารวิจัถำ�า ไม่ีแน้ะน้ำาให้สวิมีหมีวิกจัักรยาน้ 
หร่อหมีวิกกัน้น็้อกสำาหรับุงาน้ก่อสร้างทำั�วิไป็ แมี้วิ่าอาจัจัะมีี 
หลายคน้เล่อกใช้ การเล่อกหมีวิกนิ้รภูัยทีำ�ผั่าน้การรับุรอง 
และเหมีาะสมีเป็็น้สิ�งจัำาเป็็น้และจัะป้็องกัน้การเกดิบุาดแผัล 
ทีำ�รนุ้แรงและการบุาดเจับ็ุอ่�น้ๆ ทำี�ศีรษะได ้แม้ีแต่ใน้ถำ�าทำอ่งเทีำ�ยวิ 
ธรรมีดาๆ ก็แน้ะน้ำาให้สวิมีหมีวิกน้ิรภัูย

 อ ุปกรณ์สำาหรับถำ�าแนุวด่ิง

การขึ�น้-ลงเชอ่กโดยใช้เทำคน้คิเชอ่กเดี�ยวิจัำาเป็็น้ต้องมีี
อุป็กรณ์เฉพิาะ ได้แก่ อุป็กรณ์สำาหรับุไต่ขึ�น้และลงบุน้เช่อก 
เข็มีขัดนิ้รภัูย (Harnesses) แบุบุพิิเศษสำาหรับุสำารวิจัถำ�า  
เช่อกโรยตัวิ (Cowstails) และอ่�น้ๆ การฝึึกอบุรมีทำี� 
เหมีาะสมีก่อน้การใช้อุป็กรณ์สำารวิจัถำ�าแน้วิดิ�งเป็็น้สิ�งทำี�
จัำาเป็็น้และสำาคัญ การมีีป็ระสบุการณ์ด้าน้การป็ีน้หน้้าผัา 
และโรยตัวิอาจัจัะไมี่ได้หมีายควิามีวิ่าคุณมีีควิามีเข้าใจั 
เกี�ยวิกบัุเทำคน้คิการสำารวิจัถำ�าทีำ�เหมีาะสมี อปุ็กรณส์ำารวิจัถำ�านั้�น้  
คอ่น้ข้างมีคีวิามีเฉพิาะตัวิ และการเรยีน้ร้เ้ทำคนิ้คการสำารวิจัถำ�า 
ทีำ�เหมีาะสมีนั้�น้ ดีกว่ิาการน้ำาเอาอุป็กรณ์จัากกิจักรรมีอ่�น้ 
มีาป็รับุใช้อย่างไมี่ถ้กต้อง

 อุปก รณ์ฉุุกเฉิุนุ

น้ำ�า อาหาร ผัา้ห่มี/ถุงยงัชพีิ ไฟฉุกเฉนิ้ เช่น้ แท่ำงเร่องแสง  
แหล่งควิามีร้อน้ อุป็กรณ์ป็ฐมีพิยาบุาล และอุป็กรณ์ก้้ภัูย  
SRT (อย่างน้้อยทีำ�สุดก็ค่อมีีด แต่สิ�งทีำ�เหมีาะสมีควิรเป็็น้ 
รอก ห่วิงเซึ่ฟตี�หร่อคาราบุิเน้อร์สำารอง เช่อกเว็ิบุบิุ�ง  
เช่อกสำารอง และ Jammer ฉุกเฉิน้) แมี้วิ่าคุณจัะวิางแผัน้ 
ทีำ�จัะสำารวิจัถำ�าใน้ช่วิงเวิลาสั�น้ๆ ก็ตามี ให้พิิจัารณาทีำ�จัะน้ำา 
อาหารเข้าไป็ใหเ้พิยีงพิอเพิ่�อให้อย้ไ่ด้น้าน้กว่ิาเวิลา Call-out  
ของคุณ หากเกิดการติดขัดก็ยังมีีน้ำ�าและอาหารเพีิยงพิอ  
ใน้ขณะทำี�รอควิามีช่วิยเหล่อ
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 การแจ้ง เหตุ (Call-out)

เวิลาแจ้ังเหตุ (Call-out) ค่อการกำาหน้ดเวิลาทีำ�จัะ 
เริ�มีต้น้การก้้ภัูย ควิรตรวิจัสอบุเสมีอว่ิามีีการแจั้งเวิลาเข้า  
และเวิลาทีำ�คาดวิ่าจัะออกจัากถำ�าให้กับุคน้ทีำ�อย้่ด้าน้น้อกถำ�า 
รวิมีถ่งแจัง้ระยะเวิลาทีำ�จัะต้องแจ้ังให้มีกีารก้้ภัูย ควิรมีทีำมีีก้้ภัูย 
ทีำ�พิร้อมีช่วิยเหล่อใน้กรณีทีำ�ต้องมีีการก้้ภัูย และจััดเตรียมี 
ข้อมี้ลดังน้ี�

• รายน้ามีผั้้ร่วิมีเดิน้ทำาง
• ช่�อถำ�าและทำี�ตั�ง (ระบุตุำาแหน้่งทำี�ชัดเจัน้)
• เส้น้ทำางทำี�คาดวิ่าใช้ใน้การเดิน้ทำางใน้ถำ�า
• เวิลาเข้า
• เวิลาทำี�คาดวิ่าจัะออก
• เวิลาแจ้ังเหตุ (เวิลาเริ�มีก้้ภัูย)
• รายละเอียดติดต่อทำีมีก้้ภัูยใน้พิ่�น้ทำี�

ก่อน้ตัดสิน้ใจัแจั้งเหตุ ให้คำาน่้งถ่งข้อเทำ็จัจัริงทีำ� 
การไต่เช่อกขึ�น้นั้�น้ใช้เวิลาน้าน้กว่ิาการโรยตัวิลง เผ่ั�อเวิลาสำาหรับุ 
ควิามีลา่ชา้ทีำ�อาจัเกิดขึ�น้จัากควิามีลำาบุากหร่อควิามีอ่อน้ล้า  
พิกน้าฬิิกาไป็ด้วิยเสมีอ เพิ่�อคอยตรวิจัสอบุเวิลาทำี�ใช้ขณะ 

อย้ใ่น้ถำ�า และเริ�มีเดนิ้ทำางกลบัุเม่ี�อใกล้เวิลาแจัง้เหต ุใหค้วิามี 
สน้ใจักับุเวิลาขณะอย่้ใน้ถำ�า จัดบัุน้ท่ำกเวิลาทีำ�ใช้เพิ่�อมีายัง 
ตำาแหน้ง่ป็จััจับุุนั้และป็ระมีาณเวิลาทีำ�จัะใชใ้น้การกลบัุออกไป็  
เวิลาแจัง้เหตคุ่อกำาหน้ดเวิลาทีำ�สำาคญัและไมีค่วิรเกนิ้กำาหน้ด  
ยกเว้ิน้กรณีฉุกเฉนิ้ ระลก่ไว้ิเสมีอวิา่ทำางเขา้อาจัไมีมี่ีสญัญาณ 
โทำรศัพิทำ์ และอาจัใช้เวิลาเพิ่�อแจั้งถ่งการออกจัากถำ�า ควิร 
เผ่ั�อเวิลาสำาหรับุการกลับุออกมีายังทำางเข้า และเข้าถ่ง
สญัญาณโทำรศัพิท์ำ หากคุณกลับุออกมีาหลงัจัากเวิลาแจัง้เหตุ  
ระล่กไวิ้เสมีอวิ่า อาจัมีีการดำาเนิ้น้งาน้ก้้ภูัยเกิดขึ�น้แล้วิ  
โทำร.ติดตอ่บุุคคลของคุณให้เร็วิทีำ�สดุเพิ่�อหลีกเลี�ยงการก้ภัู้ย
ทีำ�อาจัเกดิขึ�น้โดยไมีจ่ัำาเป็็น้ และอย่าล่มียกเลิกเวิลาแจ้ังเหตุ
เมี่�อออกมีาจัากถำ�าแล้วิ 

 การบ  ริหารความเส่ียงขณะอย่่ในุถำ�า

สิ�งสำาคัญทีำ�ต้องจัำาไว้ิค่อ การสำารวิจัถำ�า 1 ชั�วิโมีง 
โดยทัำ�วิไป็ตอ้งใช้เวิลาก้ภู้ยั 10 ชั�วิโมีง พิิจัารณาถง่ทำกุสิ�งทำี�จัะ 
กระทำำาขณะอย้ใ่น้ถำ�า และตระหน้กัเสมีอวิา่ ใน้ระหวิา่งการก้้ภูยั  
แมีจ้ัะเป็็น้การเคล่�อน้ไหวิใน้ระยะทำางเลก็น้้อย กอ็าจัต้องใช้
ผั้้คน้จัำาน้วิน้มีากและอุป็กรณ์พิิเศษ
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 อันุตราย

ถำ�ามีีอัน้ตรายหลายอย่างทีำ�อาจัก่อให้เกิดอุบัุติเหตุได ้
การทำำาควิามีเข้าใจัเกี�ยวิกับุอัน้ตรายต่างๆ สามีารถช่วิยลด
ควิามีเสี�ยงของเหตุการณ์ได้

 การล่่่นุล่ ้ม

อุบุติัเหตุทำี�พิบุบุอ่ยทีำ�สดุทีำ�เกิดขึ�น้ขณะอย้ใ่น้ถำ�า ค่อ การ 
ล่�น้ล้มี เน่้�องจัากทำางใน้ถำ�ามัีกจัะเป็็น้การเดิน้บุน้พ่ิ�น้ทีำ� 
ไม่ีเรียบุ พ่ิ�น้ผิัวิทีำ�ล่�น้ซึ่ึ�งมีีตะกอน้ หลุมีบุ่อ ฯลฯ จัึงทำำาให้ 
เสียการทำรงตัวิได้ง่ายและเกิดการล่�น้ล้มี การล้มีธรรมีดาๆ  
อาจักลายเป็็น้ปั็ญหาใหญ่ได้ หากมีีการบุาดเจั็บุ เช่น้  
ขอ้เทำา้หัก เพิ่�อลดควิามีเสี�ยงใน้การล่�น้ล้มี ควิรสวิมีรองเทำา้ 
ทีำ�เหมีาะสมี (ด้ส่วิน้อุป็กรณ์ด้าน้บุน้) ควิรใช้จุัดสัมีผััส 
สามีจัุดขณะเคล่�อน้ทีำ�บุน้พ่ิ�น้ผิัวิลาดหร่อพ่ิ�น้ทีำ�ทีำ�ลำาบุาก  
ตรวิจัสอบุพ่ิ�น้ผิัวิทีำ�กำาลังเหยียบุอย่้เสมีอ พิ่�น้ทีำ�เป็็น้ตะกอน้ 
อาจัไม่ีสามีารถรองรับุน้ำ�าหน้กัได้ อย่าเดนิ้ใน้ขณะทีำ�มีองขึ�น้ไป็ 
ทีำ�ผันั้งและเพิดาน้ของถำ�า คณุอาจัเดิน้ไป็บุน้พ่ิ�น้ทีำ�ไม่ีเรียบุได้  
หากจัะมีองไป็รอบุๆ ควิรหยดุตั�งหลักใหดี้ แล้วิมีองไป็รอบุๆ  
เดนิ้อีกครั�งเมี่�อคณุดง่ควิามีสน้ใจักลับุมีายงัพ่ิ�น้ทีำ�ตรงหน้้าแลว้ิ

 ส่ิงของ ท่ีร่วงหล่่นุ

หิน้ทำี�หลุดง่าย ก้อน้หิน้ หร่อแม้ีแต่สิ�งของทำี�ทำีมีถ่ออย้่  
อาจัตกลงมีาและทำำาให้ได้รับุบุาดเจั็บุได้ ซึึ่�งหลีกเลี�ยงได ้
โดยสวิมีหมีวิกน้ิรภูัยเสมีอเมี่�ออย้่ใน้ถำ�า แม้ีจัะเป็็น้ถำ�าทีำ�มีี 
ทำางเดิน้ทีำ�ได้รับุการพิัฒน้าอย่างดี มีองหาวิัตถุทีำ�ไมี่มีั�น้คง  
(เช่น้ ก้อน้หิน้ทำี�อย้่ใน้ตำาแหน้่งทำี�ไม่ีป็ลอดภูัย) และพิยายามี 
เคล่�อน้ไป็รอบุๆ อย่างระมีดัระวัิง หลีกเลี�ยงบุรเิวิณป็ล่องถำ�า  
เมี่�อมีนี้ักสำารวิจัถำ�าอย้่บุน้เช่อก ใน้กรณีทำี�คุณทำำาของตกหล่น้ 
หร่อเหน็้ของทำี�ตกลงมีา ให้ตะโกน้วิ่า “ก้อนหิน” เพ่ิ�อบุุคคล 
ด้าน้ล่างจัะได้หาทำี�กำาบุัง เมี่�อป็ีน้ขึ�น้ไป็บุน้ทำางลาดให้อย้่ใน้
ตำาแหน้ง่ทีำ�คณุจัะไม่ีอย้ใ่ตน้้กัสำารวิจัถำ�าคน้อ่�น้ๆ ทีำ�ทำำาหิน้หรอ่
อุป็กรณ์ของตัวิเองตกใส่คุณ

 นุำ�า

การ สำารวิจัถำ�าเป็ยีกควิรพิกอุป็กรณช่์วิยพิยุงตัวิไป็ด้วิย 
อย่าล่มีถอดอุป็กรณ์หน้ักๆ เช่น้ ชุด SRT ออกก่อน้ลงน้ำ�า  
เน้่�องจัากอุป็กรณ์ดังกล่าวิจัะเกาะติดกับุหิน้และเศษซึ่าก 
ใต้น้ำ�าได้ง่าย ควิามีเสี�ยงจัากน้ำ�าทำ่วิมีมีีควิามีรุน้แรงมีาก แต่ 
สามีารถบุรรเทำาได้ด้วิยการวิางแผัน้ล่วิงหน้้าอย่างละเอียด 
ตรวิจัหาควิามีเสี�ยงจัากพิายุฝึน้ฟ้าคะน้อง อย่างไรก็ตามี  
หากคุณพิบุวิ่าตัวิเองอย้่ทำ่ามีกลางน้ำ�าท่ำวิมี ให้เริ�มีเดิน้ทำาง 
ออกจัากถำ�าทัำน้ทำี หร่อมีองหาพิ่�น้ทำี�ทำี�คุณสามีารถรอจัน้พิายุ 
สงบุได ้การขา้มีแม่ีน้ำ�าใตด้นิ้น้ั�น้อนั้ตรายและตอ้งใชเ้ทำคน้คิ
พิิเศษใน้การข้ามีน้ำ�า เพ่ิ�อเดิน้ทำางผั่าน้ส่วิน้นี้�ควิรได้รับุการ
ฝึึกอบุรมีทำี�เหมีาะสมีก่อน้ทำี�จัะพิยายามีข้ามีแมี่น้ำ�าใต้ดิน้

 การปีนุ

การปี็น้ระยะสั�น้มัีกพิบุได้ภูายใน้ถำ�า อาจัเป็็น้การป็ีน้ 
ขึ�น้ไป็บุน้หิน้กรวิด ทำางลาดหนิ้ หนิ้ป้็น้ หรอ่หนิ้ไหล ก่อน้ป็นี้ขึ�น้  
ให้ด้พ่ิ�น้ผิัวิของหิน้บุริเวิณนั้�น้ เป็็น้กรวิดและเป็ราะบุาง  
ป็กคลุมีด้วิยชั�น้ของโคลน้/ดิน้เหนี้ยวิ หร่อเป็็น้ก้อน้หิน้ 
ไมีม่ีั�น้คงหรอ่ไมี ่ใน้ขณะทีำ�นั้กสำารวิจัถำ�าปี็น้ขึ�น้ไป็ควิรมีผีั้ช้ว่ิย 
ทีำ�คอยป็้องกัน้การตกทีำ�อาจัเกิดขึ�น้ หากเป็็น้ไป็ได้ให้ติดตั�ง  
Handline/Fixed Line เพิ่�อช่วิยใน้การป็ีน้ ควิรระล่กไวิ้วิ่า 
คุณอาจัต้องปี็น้ลงเพิ่�อกลับุออกมีา ตรวิจัสอบุให้แน้่ใจัวิ่า 
คุณสามีารถป็ีน้ย้อน้ออกมีาได้ การป็ีน้ขึ�น้มัีกจัะง่ายกว่ิา 
การป็นี้ลง หากไมีแ่น่้ใจั อยา่ปี็น้และรออุป็กรณ์ทีำ�ดกีวิา่ หรอ่ 
รอน้ักสำารวิจัถำ�าทำี�มีีป็ระสบุการณ์มีากกวิ่าน้ี�

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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 Duck

Duc k ค่อส ่วิน้ของโถงถำ�าทีำ�มีีช่องวิ่างหร่อช่องอากาศ 
ระหว่ิางน้ำ�าและเพิดาน้เพิียงเล็กน้้อย โดยทัำ�วิไป็ต้องใช้การ 
กลั�น้หายใจั และดำาน้ำ�าผั่าน้เข้าไป็ Duck ทีำ�มีีระยะยาวิ 
อาจัจัะต้องน้อน้หงาย ถอดหมีวิกน้ิรภูัยและหายใจั บุริเวิณ 
ช่องเล็กๆ สามีารถติดตั�ง Handline เพิ่�อช่วิยน้ำาทำาง 
น้ักสำารวิจัถำ�าได้ ควิรระวิัง! Duck อาจัเป็ลี�ยน้เป็็น้บุ่อน้ำ�า 
ได้อย่างรวิดเร็วิหากมีีน้ำ�าไหลเข้ามีากพิอ หาก Duck มีี
ช่องอากาศอย้่ตำ�าและมีีควิามีเสี�ยงต่อฝึน้ตก ควิรหลกีเลี�ยง 
การผ่ัาน้โถงนั้�น้ หากมีีน้ำ�าทำ่วิมีบุริเวิณน้ี�อาจัใช้เวิลาหลาย 
สัป็ดาห์หร่อหลายเด่อน้ใน้การระบุายน้ำ�าออก บุางครั�ง  
Duck จัะมีีกระเป็าะอากาศ หา้มีหายใจัจัากกระเป็าะอากาศ 
เหล่านี้�เด็ดขาด กระเป็าะอากาศเหล่านี้�อาจัจัะไม่ีเคยมี ี
อากาศใหมีไ่หลเวีิยน้เข้าไป็และมีคีวิามีเสี�ยงสง้ทีำ�จัะได้รับุพิษิ 
จัากอากาศเป็น็้พิิษทำี�ถ้กกักเก็บุอย้่

 ปล่่อ งลึ่ก (Drops/Pitches)

หากจัำาเป็็น้ ควิรใช้บุัน้ไดหร่อ Handline สั�น้ๆ และ
ควิรใช้ระบุบุเช่อกสำารองขณะใช้บุัน้ได ป็ล่องล่ก ควิรสำารวิจั
โดยผั้้ทีำ�ได้รับุการฝึึกการไต่ขึ�น้และลงเช่อกโดยใช้เทำคน้ิค
เช่อกเดี�ยวิ (SRT) ควิรเรียน้ร้้เทำคนิ้คทีำ�จัำาเป็็น้และทำำาการ
ฝึึกอย่างเหมีาะสมี
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 บ่อนุำ�า (S umps)

บุ่อน้ำ�าควิรได้รับุการสำารวิจัโดยน้ักดำาน้ำ�าใน้ถำ�าทีำ�ผ่ัาน้
การฝึึกอบุรมีเทำ่านั้�น้ ไมี่แน้ะน้ำาให้นั้กสำารวิจัถำ�ามี่อใหมี่ 
ดำาน้ำ�า เน่้�องจัากมีแีน้วิโน้้มีทีำ�จัะสง่ผัลให้ไดร้บัุบุาดเจับ็ุสาหสั
หร่อถ่งแก่ชีวิิตได้

 ทางบีบ (Sq ueezes)

หากคุณมีีเคร่�องมี่อ ให้ลองขยายทำางเดิน้ให้กวิ้างขึ�น้
กอ่น้เขา้ไป็ใน้ถำ�า หากโถงนั้�น้ลาดลง แฮน้ด์ไลน์้แบุบุตายตวัิ
สามีารถช่วิยนั้กสำารวิจัถำ�าได้ โดยเฉพิาะขณะออกจัากโถงนั้�น้  
บุางครั�งการเข้าไป็ใน้ช่องแคบุๆ อาจัง่ายกว่ิาการออกมีา 
ควิรพิิจัารณาเร่�องนี้�อย้เ่สมีอ ขณะเขา้ไป็ตรวิจัสอบุใหม้ีั�น้ใจัว่ิา  
คุณสามีารถย้อน้กลับุมีาทำุกระยะทีำ�คุณเดิน้ทำางเข้าไป็  
ถ้าคิดว่ิาจัะกลับุออกมีาไม่ีได้ควิรหยุดแล้วิอย่าไป็ต่อ  
ถ้าทำางบีุบุแน้่น้มีากให้ใช้เทำ้าน้ำาไป็ก่อน้ วิิธีน้ี�ช่วิยให้แน้่ใจัว่ิา
ใบุหน้้าและแขน้ของคุณจัะอย่้ใน้ลักษณะทำี�พิร้อมีใน้กรณีทำี� 
คุณติดขดั หากเกดิการติดขดั สมีาชกิใน้ทีำมีสามีารถด่งแขน้คณุ 
ออกมีาได้ น้อกจัากน้ี�คุณยังสามีารถพิ้ดคุยกับุเจ้ัาหน้้าทีำ� 
ก้้ภัูยและรับุอาหาร น้ำ�า และออกซึ่ิเจัน้ได้ หากคุณใช้หัวิ 
น้ำาหน้้าไป็ก่อน้แล้วิติดขัด เจ้ัาหน้้าทีำ�หน้ว่ิยก้้ภัูยอาจัไม่ีสามีารถ 
เข้าไป็ช่วิยเหลอ่คุณได้เหมี่อน้ทำี�เกิดขึ�น้ใน้ถำ�า Nutty Putty  
ใน้ย้ทำาห์ใน้ปี็ พิ.ศ. 2552 (https://allthatsinteresting.
com/nutty-putty-cave)

 หล่งทาง/กา รนุำาทาง

ใน้ถำ�าโดยเฉพิาะถำ�าเขาวิงกต การส้ญเสียการรับุร้้
ทิำศทำางและหลงทำางเกดิได้ง่ายมีาก ถ้ามีแีผัน้ทีำ�การสำารวิจัถำ�า 
ให้น้ำาไป็ด้วิย และวิางแผัน้เส้น้ทำางก่อน้เข้าถำ�า ตรวิจัสอบุ 
ให้แน่้ใจัวิ่าสมีาชิกแต่ละคน้ใน้ทีำมีมีีแผัน้ทีำ� ทำำาเคร่�องหมีาย  
และกำาหน้ดจุัดรวิมีพิลหากสมีาชกิแยกจัากกนั้ ลกัษณะของถำ�า 
ใน้ขณะเข้าและออกนั้�น้แตกต่างกัน้มีาก หัน้หลังกลับุเป็็น้ 
ระยะๆ เพิ่�อมีองยอ้น้กลับุไป็ใน้โถงทีำ�เพิิ�งเดิน้ผ่ัาน้มีา เมี่�อคุณ 
เดิน้ออกจัากทำางเดิน้เล็กๆ ไป็ส้่ทำางเดิน้ขน้าดใหญ่ ให ้
หัน้กลับุมีาและพิิจัารณาทำำาเคร่�องหมีายทำี�จัุดน้ั�น้ เพิราะคุณ 
อาจัพิลาดจัดุนั้�น้ไป็ เมี่�อเดนิ้ออกมีาจัากโถงใหญไ่ป็ยังทำางเดนิ้ 
เล็กๆ ใน้การสำารวิจัถำ�าใหม่ีแล้วิคุณแยกจัากกลุ่มี ให้หยุด 
เคล่�อน้ไหวิรออย้ใ่น้ทีำ�ทีำ�คุณอย้ ่และรอให้ใครสกัคน้หาคณุพิบุ  
ปิ็ดไฟฉายหลกัและเป็ดิไฟสำารอง เชน่้ เทีำยน้ไข หรอ่ไฟสำาหรับุ 
ตั�งแคมีป็์ อย่าขยับุเขย่�อน้ เพิราะจัะทำำาให้คน้อ่�น้หาคุณเจัอ
ได้ยากขึ�น้ ถำ�าทีำ�มีีทำางเข้าทำี�กว้ิางใหญ่ อาจัจัะมีองเห็น้และ 
น้ำาทำางไป็ได้ง่าย เม่ี�อพิยายามีค้น้หาทำางเข้าถำ�าขน้าดเล็ก  
อาจัทำำาไดล้ำาบุาก ควิรพิกอุป็กรณ ์GPS หร่อแผัน้ทีำ� และเข็มีทิำศ 
เพิ่�อช่วิยใน้การน้ำาทำางเข้าไป็ใน้ถำ�าด้วิย

 นุำ�าท่วม

น้ำ�า ท่ำวิมีใน้ถำ�าเป็็น้หน่้�งใน้สาเหตุทีำ�พิบุบุ่อยทำี�สุดใน้การ
ก้้ภูยัถำ�า ถำ�าเก่อบุทัำ�งหมีดทำี�มีกีระแสน้ำ�าไหลผัา่น้มีคีวิามีเสี�ยง
ทีำ�จัะเกิดน้ำ�าทำ่วิมี ถำ�าทีำ�มีีพ่ิ�น้ทีำ�เก็บุกักน้ำ�าส้งชัน้จัะด้ดน้ำ�าฝึน้ 
ป็ริมีาณมีาก การไหลบุ่าของน้ำ�าจัะส้งเป็็น้พิิเศษเม่ี�อพิ่�น้ดิน้ 
ด้ดซึ่บัุน้ำ�าจัากน้ำ�าฝึน้ครั�งกอ่น้และไมีส่ามีารถทำำาหน้้าทำี�ด้ดซึ่บัุน้ำ�า 
ไดอี้กต่อไป็ ระดับุน้ำ�าใน้ถำ�าสามีารถสงัเกตได้จัากการมีองหา 
โคลน้/เศษซึ่าก/ตะกอน้ทำี�อย้่ส้งขึ�น้ไป็บุน้ผัน้ังหรอ่แมี้แต่บุน้ 
เพิดาน้ เม่ี�อมีสีญัญาณเริ�มีต้น้ของน้ำ�าท่ำวิมี ให้หลกีเลี�ยงพิ่�น้ทีำ� 
ดงักล่าวิและมีองหาทีำ�สง้และโล่ง โถงรป้็ตัวิ “U” จัะกลายเป็็น้บุ่อ  
ดงันั้�น้ใหพ้ิยายามีอย้ด้่าน้ทำี�ถ้กตอ้งของโถงตวัิ “U” เมี่�ออย้บุ่น้ 
พิ่�น้ทำี�ส้ง พิยายามีทำำาให้ร่างกายอบุอุ่น้ และสังเกตสัญญาณ 
ของระดับุน้ำ�าทีำ�ลดลง เม่ี�อเดิน้ทำางใน้ถำ�า ให้สังเกตบุริเวิณ 
ทีำ�ด้เหมี่อน้จัะไมี่ได้รับุผัลกระทำบุจัากน้ำ�าท่ำวิมี ซึ่ึ�งจัะช่วิยให ้
สามีารถระบุุจุัดป็ลอดภูยัใน้กรณทีำี�มีกีารเป็ลี�ยน้แป็ลงสภูาพิ 
ใน้ถำ�าอย่างกะทำัน้หัน้
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 อากาศเ ป็นุพิษ

ถำ�าทีำ�มีีควิามีเข้มีข้น้ของอากาศไม่ีดีส้งทีำ�สุดใน้โลก
บุางแห่งตั�งอย้่ใน้ป็ระเทำศไทำย (โดยเฉพิาะภูาคเหน้่อของ
ป็ระเทำศไทำย) ถำ�าทีำ�อากาศมีีคาร์บุอน้ไดออกไซึ่ด์มีากหร่อ
อากาศไมี่ดีเหล่าน้ี�บุางครั�งเกิดขึ�น้ได้ตามีฤด้กาล จัึงต้อง
มีีการเฝึ้าระวิังอย่างใกล้ชิด น้อกจัากนี้�สภูาพิแวิดล้อมีทีำ�มีี
ควิามีกดอากาศส้ง/ตำ�าก็ยังมีีอิทำธิพิลต่อควิามีเข้มีข้น้ของ 
ก�าซึ่คาร์บุอน้ไดออกไซึ่ด์ (CO

2
) ใน้ถำ�าอีกด้วิย แต่ละบุุคคล

แสดงอาการผัดิป็กตทีิำ�ระดับุควิามีเขม้ีข้น้ของ CO
2
 แตกตา่งกัน้  

ขีดจัำากัดของ CO
2
 ค่อรอ้ยละ 4 ขึ�น้ไป็ ซึ่ึ�งคน้สว่ิน้ใหญเ่ริ�มีแสดง

อาการทำางระบุบุหายใจั เวิยีน้ศีรษะ สับุสน้ และหายใจัลำาบุาก 
CO

2 
เขา้ไป็อย้ใ่น้ถำ�าไดจ้ัากการหายใจัของสิ�งมีชีวิีิตใน้ดนิ้และ 

Epikarst หร่อจัากการคายก�าซึ่คาร์บุอน้ไดออกไซึ่ด์ของน้ำ�า 
ใน้ขณะทำี�เกิดการหายใจั CO

2
 จัะถก้ป็ล่อยออกมีาแทำน้ทำี� O

2
 

และ CO
2
 จัากการคายระเหยของน้ำ�าจัะเขา้มีาแทำน้ทีำ�ออกซิึ่เจัน้

และไน้โตรเจัน้ ดังนั้�น้ระดับุออกซิึ่เจัน้จึังอาจัอย้ที่ำ�ระดบัุป็กติ 
ใน้ขณะทีำ� CO

2
 มีรีะดับุสง้ขึ�น้ ด้วิยเหตผุัลนี้� การทำดสอบุด้วิย 

ไฟแช็กจัึงไม่ีน้่าเช่�อถอ่เสมีอไป็ ใน้การหาระดับุ CO
2
 ก่อน้ 

เข้าส้่โถงทีำ�อากาศทีำ�ไม่ีดี คุณสามีารถจุัดไฟแช็ก/เทำียน้และ 
ตรวิจัสอบุควิามียาวิของเป็ลวิไฟได้ แน้ะน้ำาให้เดิน้กลับุ  
หากไม่ีมีีเป็ลวิไฟ การทำดสอบุทีำ�เช่�อถ่อได้มีากขึ�น้ค่อการใช้ 
เคร่�องวิดัระดับุออกซิึ่เจัน้ และเคร่�องวิดัระดับุ CO

2
 ตรวิจัสอบุ 

กับุทีำมีอยา่งสมีำ�าเสมีอเพ่ิ�อมีองหาอาการเริ�มีต้น้ และเดนิ้ทำาง 
กลบัุก่อน้ทีำ�อาการจัะแย่ลง ระลก่ไวิเ้สมีอว่ิา การเดนิ้ทำางออก 

จัะใช้เวิลาน้าน้กวิ่าเวิลาทำี�ใช้ใน้การเดิน้เข้ามีา และทำางเดิน้ 
ทีำ�แคบุมีีแน้วิโน้้มีทีำ�จัะมีีอากาศไมี่ดี ดังนั้�น้โป็รดใช้ควิามี
ระมีดัระวิงัอยา่งยิ�งใน้ขณะทีำ�เคล่�อน้ผัา่น้ ควิรเดนิ้เขา้ไป็ทีำละคน้  
เพิ่�อหลีกเลี�ยงปั็ญหาคอขวิด

 การประเมินุคว ามเส่ียง

ใน้ถำ�าน้ั�น้ มีีหลายสิ�งทำี�ทำำาให้เกิดการหัน้เหควิามีสน้ใจั 
ได้ง่าย คุณอาจัต่�น้เต้น้และพิยายามีเดิน้ทำางก่อน้ทีำ�จัะ
คิดถง่สิ�งทำี�กำาลังทำำาอย้่ ก่อน้ทำี�จัะพิยายามีป็ีน้ หร่อเดิน้อ้อมี 
ทำางทีำ�ด้ไม่ีป็ลอดภูัย ให้หยุดพิักก่อน้ อาจัพิักด่�มีน้ำ�า  
กิน้อาหาร และหยุดพิักหายใจัสักคร้่ ใช้เมีทำริกซ์ึ่ควิามีเสี�ยง
ง่ายๆ เพิ่�อพิิจัารณาวิ่าควิรไป็ต่อหร่อไมี่ หร่อต้องระวิัง  
อะไรเป็็น้พิิเศษก่อน้เดิน้ทำางต่อ เริ�มีต้น้จัากการตั�งคำาถามี
กับุตน้เองดังน้ี�

โอกาสใน้การเกดิอบัุุติเหตุมีีมีากน้อ้ยเพีิยงใดหากฉัน้
จัะเดิน้ทำางต่อ?

• หากเกิดอุบุัติเหตุขึ�น้จัะมีีควิามีรุน้แรงมีากน้้อย
เพิียงใด?

• ฉัน้จัะสามีารถจััดการได้หร่อไม่ีหากเกิดอุบัุติเหตุ
ขึ�น้?

• ฉัน้จัะต้องการควิามีช่วิยเหล่อหร่อไม่ี?
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เมีทำรกิซึ่ค์วิามีเสี�ยง (Garvey, 1998) น้ี�ช่วิยให้เรามีองเหน็้ 
ภูาพิของสถาน้การณ์และพิิจัารณาใน้แต่ละสถาน้การณ์  

• หากควิามีเป็็น้ไป็ไดต้ำ�า ควิามีรนุ้แรงตำ�า เราสามีารถ
เดิน้ทำางต่อได้อย่างสบุายใจั

• หากควิามีเป็น็้ไป็ได้ส้ง ควิามีรุน้แรงตำ�า หยุดและ
วิางแผัน้และพิยายามีลดควิามีเสี�ยงให้ไดม้ีากทีำ�สดุ

• หากควิามีรุน้แรงส้ง การลดควิามีเป็็น้ไป็ได้ใน้ 
การเกิดอุบัุติเหตเุป็็น้สิ�งสำาคญั ตวัิอยา่งเช่น้ การตก
จัากทีำ�สง้กอ่ให้เกดิการบุาดเจับ็ุรนุ้แรงหรอ่เสียชวิีิต 
สามีารถลดควิามีเป็็น้ไป็ได้ โดยการใช้เข็มีขดัน้ริภัูย
และเช่อกเพิ่�อลดควิามีเสี�ยงต่อการตก

• เม่ี�อควิามีเสี�ยงและควิามีเป็็น้ไป็ได้อย้่ใน้ระดับุส้ง 
เป็น็้สถาน้การณ์ทำี�ต้องหยุดดำาเนิ้น้การ

หยุดพัิกและใช้เมีทำริกซึ่์ควิามีเสี�ยงมีาร่วิมีพิจิัารณาจัะ
ช่วิยลดสถาน้การณ์ทำี�เสี�ยงอัน้ตรายได้มีาก โดยทัำ�วิไป็แล้วิ
หากคุณไมี่มีั�น้ใจัก็ไมี่ควิรทำำา

 กฎทองในุการสำา  รวจถำ�า

ไมี่มีีมีาตรฐาน้ใดทีำ�ใช้ได้กับุทำุกถำ�า แต่ละถำ�ามีีควิามี 
แตกต่างและป็ระสบุการณเ์ป็็น้สิ�งสำาคญั รวิมีถง่การสำารวิจัถำ�า 
รว่ิมีกับุนั้กสำารวิจัถำ�าและครฝึ้ึกทีำ�มีปี็ระสบุการณ์ เพ่ิ�อการเรยีน้ร้้ 
และการป็ระสบุควิามีสำาเร็จัใน้อน้าคต

ขั้้อมื่ล่ท่่�สำามืารถ้ำช้�วยเตุือนคู่วามืจำำา

• สรา้งแผัน้สำารวิจัถำ�ากอ่น้เขา้ (เวิลาออก เวิลาแจ้ังเหตุ  
เป็้าหมีาย ฯลฯ)

• แจั้งแผัน้การของคุณให้ผ้้ัอ่�น้ทำราบุ
• ตรวิจัสอบุพิยากรณอ์ากาศลว่ิงหน้้ากอ่น้การเดนิ้ทำาง
• ไมี่สำารวิจัถำ�าคน้เดียวิ ให้รวิบุรวิมีทำีมีทำี�ดี
• เตรียมีอุป็กรณ์ให้พิร้อมี
• เตรียมีพิร้อมีสำาหรับุเหตุฉุกเฉิน้ (แบุตเตอรี�เสริมี 

อุป็กรณ์ อาหาร น้ำ�า ฯลฯ)

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

36๘



เอกสารอ้างอิง

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

• มีองย้อน้กลับุไป็เสมีอ เมี่�อเดิน้ทำางจัากโถงหน้่�งไป็ยังอีกโถงทำี�มีีขน้าดต่างกัน้ คุณจัะได้ร้้วิ่าคุณมีาจัากทำางไหน้
• หยุดและย่น้ให้มีั�น้คงก่อน้มีองไป็รอบุๆ ถำ�า อย่าเงยหน้้ามีองด้าน้บุน้ใน้ขณะทำี�คุณกำาลังเดิน้
• โป็รดจัำาไวิเ้สมีอวิา่ คณุอาจัต้องกลบัุมีาใน้เส้น้ทำางทีำ�คณุเขา้มีา ตรวิจัสอบุใหแ้น่้ใจัว่ิาคุณสามีารถยอ้น้กลบัุออกไป็ได้
• ยกเลิกการแจั้งเหตุเมี่�อออกจัากถำ�า
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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 
last true frontiers on earth. While most of the surface of 
the earth has been explored and touched by humans, 
caves remain a mystery, hidden underground on a time 
scale measured in millions of years. The underground 
world of caves is filled with wonder and beauty and 

can teach us much about ourselves, risk, nature and 
adventure. As is often the case in the natural world, 
beauty often comes with inherent risk. We see this 
with beautiful plants that can prick and sting, exotic 
fish that are deadly to the touch, gorgeous snow that 
can trigger avalanches.
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 Rescue Considerations

Caves in a similar manner present many risks. If 
those risks are managed poorly, accidents can happen 
and the consequences can be severe. It is said that 
for every 1 hour of caving, 10 hours of rescue should 
be planned.

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.

 Planning Ahead

Most of the risk associated with caving can be 
mitigated by meticulous planning and preparation. 
Prevention is the best policy to minimizing risk. The more 
you plan and prepare, the less chance there is that you 
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:

 � 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

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

If caving in an area that is susceptible to significant 
rainfall and flooding, go over the weather forecast to 
see if there is any rain expected during the planned 
caving days. Also, look at weather patterns from 
previous days as well as comparing it to previous years. 
Knowing the history of weather in the region will help 
create a reference point. While a cave may typically 

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

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 
the group. Choose a team based on complementary 
skill sets. Does anyone have a medical condition that 
the group needs to be made aware of? Is anyone 
claustrophobic? If vertical caving is involved, does 
everyone have the level of technical skills required to 
be comfortable on rope? The trip leader should ensure 
everyone is carrying the necessary PPE (Personal 
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Protective Equipment) for the trip. You are only as strong 
as your weakest link, so plan your trip accordingly and 
don’t put your group in a difficult situation that the team 
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. 

 Clothing

Ideally clothing in caves should be quick dry and 
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 

is not always necessary. It’s important to know the 
condition of the cave you will visit and to choose 
clothing appropriately. 

 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 
gloves to choose from. Simple thin PU gloves available 
at local hardware stores provide tactile feel and are thin, 
however they are not very abrasion resistant. Heavier 
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.

 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 

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. 

 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 
call-out time. If you do get stuck, you will have enough 
water and food to wait while others look for 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)
 � Contact of local rescue team

Before deciding the call out time, take into account 
the fact that it takes longer to ascend back out of the 
cave than to descend. Also, allow for any unexpected 

delays due to navigational challenges or fatigue. Always 
take a watch to monitor the time spent underground and 
turn around if nearing call out time. While in the cave, 
pay attention to the time. Note how long it has taken you 
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 
typically requires 10 hours of rescue. Consider what 
you do while in a cave recognizing that moving even 
a small distance during a rescue can require a large 
number of people and specialized equipment. 
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 Hazards

Caves present many hazards that can cause 
accidents. Understanding the various hazards can help 
you minimize the risk of an incident.

 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.

 Falling Objects

Loose rocks, boulders or even objects carried by 
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. 

 Water

If wet caving it is a good idea to carry a buoyancy 
aid. Remember to remove any heavy gear like your 
SRT kit before entering the water as it can get caught 
easily on rocks and debris underwater.

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 
handline/fixed line to aid in climbing. Remember you 
may have to downclimb to get back out. Make sure you 
can reverse your climb. Climbing up is often easier than 
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climbing down. If you are unsure, don’t climb and wait 
for better equipment or more experienced cavers.

 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 
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.

 Drops/Pitches

Ladders or short handlines should be used where 
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.
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 Sumps

Sumps should be attempted by trained cave divers 
only. Free diving short sumps is highly not recommended 
for novice cavers and is likely to result in serious injury 
or even death.

 Squeezes

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 

you go head first and get stuck, rescuers may not be 
able to get to you to help as took place in Nutty Putty 
Cave in Utah in 2019 (https://allthatsinteresting.com/ 
nutty-putty-cave).

 Getting Lost/Navigation

In caves, especially maze caves, it’s easy to lose 
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. 
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. 
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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 
a fall from a height would result in severe injury 
or death, we can lower the probability by using 
harnesses and ropes and minimizing the risk 
of falling.

 � 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.

 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.)

 � Notify someone of your plans.
 � Check the weather forecast ahead of the trip.
 � Never cave alone. Assemble a good team.
 � Prepare proper equipment.
 � 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.
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 � 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.

3๘1Introduction to Cave Awareness and Risk Management  

การท่องเที่ยว ผจญภัย



ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำา 
และอุบัติภัยจากถ้ำา

๓  
วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 

ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ

ถ้ำ�เข�ช้�งห�ย ตำ�บลน�หมืน่ศรี อำ�เภอน�โยง จังหวัดตรัง



ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำา 
และอุบัติภัยจากถ้ำา

๓  
วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 

ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ



ในประเทศไทยมีีถ้ำำ��เป็นจำำ�นวนมี�ก ท้�งถ้ำำ��ในภููเข�หิินปูนและหิินทร�ย กระจำ�ยไป 
ในทุกภููมิีภู�คของประเทศ ปัจำจุำบ้ันมีีก�รจ้ำดทำ�ฐ�นข้อมูีลแล้วกว่� 6,000 ถ้ำำ�� ท้�งนี�  
มีีผูู้้ค�ดก�รณ์์ว่� ถ้ำำ��มีีจำำ�นวนไม่ีต่ำำ��กว่� 20,000 ถ้ำำ�� จำนถึ้ำงน้บัแสนถ้ำำ�� ถ้ำำ��เหิล่�นี�  

มีีจำำ�นวนมี�กที�ช�วบ้ั�นและประช�ชนท้�วไปได้ใช้ประโยชน์มี�แต่่ำบัรรพก�ล เช่น  
ก�รเปน็ถิ้ำ�นที�พ้กอ�ศ้ยของมีนษุย ์ก�รใชป้ระโยชนน์ำ��ที�ไหิลจำ�กถ้ำำ�� ก�รเกบ็ัร้งนกน�งแอน่  
มูีลค้�งค�ว และก�รใช้เป็นแหิล่งท่องเที�ยวชมีคว�มีสวยง�มีแปลกต่ำ�ของหิินงอก 
หิินย้อย อย่�งไรก็ต่ำ�มี ในปัจำจุำบ้ันทร้พย�กรถ้ำำ��ท้�งหิล�ยกำ�ล้งประสบัปัญหิ�และ 
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บทความน้ี้�จึงึม่�งท้�จึะแสดงให้้เห้น็ี้ถึึงคณ่ค�าห้ลากห้ลาย
นี้านี้าประการของถึำ�า ภััยค่กคาม และสภัาพปัญห้าในี้อด้ต
และปัจึจึบั่นี้ เพ่�อการกำาห้นี้ดนี้โยบาย ห้าแนี้วทางการปอ้งกนัี้
และบรหิ้ารจึดัการทรพัยากรถึำ�าให้้ดำารงคงอย่� และก�อค่ณค�า
อย�างยั�งย่นี้ เห้มาะสมย่�งขึ�นี้ต�อไป

	 คุณค่าหลากหลายของถำ�า	 
และทรัพยากรถำ�า

ถึำ�าทั�งห้ลายเป็นี้ทรัพยากรธรรมชาต่ท้�ทรงค่ณค�า เป็นี้ธรณ้
สัณฐานี้ท้�ม้ร่ปลักษณ์พ่เศษ ท้�นัี้บว�าเป็นี้ข่มทรัพย์ลำ�าค�า และเป็นี้
มรดกของชาต่ท้�สำาคัญ ไม�ว�าจึะมองในี้ม่ต่ของเศรษฐศาสตร์ 
ธรณ้วิทยา อ่ทกวิทยา ชีววิทยา วนี้ศาสตร์ น่ี้เวศวิทยา ศาสนี้า 
ศ่ลปะ ประวัต่ศาสตร์ โบราณคด้ ห้รือแห้ล�งท�องเท้�ยว ท้�
ก�อประโยชน์ี้ทางการศึกษา นัี้นี้ทนี้าการ และทางเศรษฐก่จึ 
มห้าศาล ดังจึะแสดงให้้เห็้นี้โดยสังเขปต�อไปน้ี้�

คุุณคุ่าทางธรณีสััณฐานและแร่วิิทยา (Geomorphological 
and Mineralogical Value): ถึำ�าเป็นี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต่ 
ท้�ก�อตัวมายาวนี้านี้ อาจึจึะนัี้บห้ม่�นี้ แสนี้ ห้รือล้านี้ปี ในี้พ่�นี้ท้� 
ภ่ัเขาต�างๆ โดยเฉพาะ จึะม้มากเป็นี้พ่เศษในี้บริเวณ
ภ่ัม่ประเทศเขาห่้นี้ป่นี้ท้�ม้ภ่ัม่ลักษณ์แบบคาสต์ (Karst 
Landscape, Terrain, Topography) ซึึ่�งคาดว�ามพ่้�นี้ท้�มากถึงึ 
ประมาณรอ้ยละ 20 ของพ่�นี้ท้�ประเทศไทย ถึำ�าเห้ล�าน้ี้�ล้วนี้ม้ 
รป่ลกัษณข์นี้าดให้ญ� เล็ก สง่ กวา้ง ยาว ลึก ท้�แตกต�างกันี้ไป  
(ตัวอย�างเช�นี้ ถึำ�าท้�ยาวท้�ส่ดของไทย ได้แก� ถึำ�าพระวังแดง 
จึังห้วัดพ่ษณ่โลก ยาว 13.79 กโ่ลเมตร และถึำ�าท้�ลึกท้�สด่
ค่อ ถึำ�าผาผึ�ง จึังห้วัดนี้�านี้ ลึก 476 เมตร) อาย่ให้ม�เก�า 
ก็ต�างกันี้มาก ภัายในี้ตัวถึำ�าก็มโ้ถึง ห้รอืเสน้ี้ทางเด่นี้ ทั�งแบบ 
ธรรมดาเรียบง�าย ห้รือม้ความสลับซึ่ับซึ่้อนี้ส่งจึนี้เป็นี้ 
เครือข�ายระบบถึำ�า ท้�ม้จึำานี้วนี้ถึำ�าย�อยเชื�อมโยงถึึงกันี้อย�าง 
นี้�าพ่ศวง ปากทางเขา้ถึำ�าก็เลก็-ให้ญ�ต�างกนัี้มาก ย่�งภัายในี้ถึำ�า 
ท้�ประกอบด้วยห้่นี้งอก ห้่นี้ย้อย และประต่มากรรมถึำ�าอ่�นี้ๆ 
(Speleothems) ห้ลายสบ่ชน่ี้ด ก็ย่�งมค้วามสวยงามแปลกตา 
วจิิึตรพ่สดารต�างกนัี้ไปอย�างเป็นี้เอกลักษณข์องแต�ละถึำ�า

อนี้ึ�ง ภัายในี้ถึำ�ายังม้ตะกอนี้ถึำ�า ด่นี้ ห้่นี้ แร� นี้านี้าชนี้่ด
ดำารงอย่� บางถึำ�าม้แร�ธาต่มาก ห้รือบางแห้�งพบเห็้นี้ยาก  
แม้ว�าถึำ�าจึะประกอบด้วยห้่นี้ป่นี้ท้�ม้แร�ประเภัทคาร์บอเนี้ต 

เช�นี้ แคลไซึ่ต์ อะราโกไนี้ต์ และย่ปซึ่ัม เป็นี้ห้ลัก  
แต�นัี้กธรณ้วิทยาก็ได้ค้นี้พบว�า แม้ในี้ถึำ�าห่้นี้ป่นี้นัี้�นี้ ก็ยังม ้
แร�ชน่ี้ดต�างๆ มากกว�า 250 ชน่ี้ด ความแปลกตานี้�าพ่ศวง 
ทางธรณ้สัณฐานี้ของถึำ�า และห้่นี้แร�ต�างๆ ในี้ถึำ�า จึึงนี้ับว�า  
ถึำ�าม้ค่ณค�าพ่เศษควรแก�การศึกษาวิจึัยทางวิทยาศาสตร์ 
กายภัาพด้านี้ธรณ้วิทยา ปฐพ้วทิยา และแร�วิทยา และชวนี้ให้้ 
ผ่้สนี้ใจึเข้าไปชมความสวยงามแปลกตา ห้รือเข้าไปท�องถึำ�า 
เพ่�อการผจึญภััย โดยท้�นี้ักถึำ�าวิทยาสามารถึจึัดลำาดับค่ณค�า 
ถึำ�าเชงิธรณ้สณัฐานี้ไดใ้นี้ระดบัจึงัห้วดั ภัาค และประเทศ

คุณุคุา่ทางอุุทกธรณีวิทิยา (Hydrogeological Value): 
ถึำ�าม้ความสวยงามแปลกตาในี้ทางภั่ม่สัณฐานี้ แต�การก�อ
กำาเน่ี้ดถึำ�า (Speleogenesis) มค้วามเก้�ยวขอ้งสมัพันี้ธโ์ดยตรง
กบันี้ำ�าฝนี้ นี้ำ�าท�า นี้ำ�าผ่วด่นี้ และนี้ำ�าบาดาลใตด่้นี้ เพราะถึำ�าเก่ด
จึากกระบวนี้การกระทำาของนี้ำ�าต�อห้น่ี้ (Hydrospeleological 
Proceses) โดยเฉพาะจึะเห้น็ี้ไดช้ดัในี้ภ่ัมป่ระเทศแบบคาสต์ 
ในี้เขาห่้นี้ป่นี้ และในี้ถึำ�านี้ำ�าท้�กำาลังเจึรญิเต่บโตอย่�ในี้ถึำ�า ประเภัท
ถึำ�าลอด ถึำ�านี้ำ�าทะล่ ห้รือถึำ�าธารนี้ำ�าไห้ล ท้�มน้ี้ำ�าไห้ลผ�านี้ตลอดป ี 
ห้รือม้ปริมาณนี้ำ�าไห้ลออกเฉพาะห้นี้้าฝนี้ สภัาพนี้ำ�าอาจึใส
ตลอด ห้รอืข่�นี้ตามฤด่กาล การท้�ถึำ�าเปน็ี้แห้ล�งต้นี้นี้ำ�าซึ่มึนี้ำ�าซึ่บั  
นี้ำ�าผ่ด ห้รอืธารนี้ำ�าไห้ล และถึำ�าท้�มก้ารกักเกบ็นี้ำ�าบาดาลใต้ด่นี้
ไว้ได้จึำานี้วนี้มาก ทำาให้้ชาวช่มชนี้ใกล้เค้ยง ห้รือประชาชนี้ 
ทั�วไป สามารถึใช้ประโยชน์ี้จึากธารนี้ำ�าถึำ�าเพ่�อการอ่ปโภัคบริโภัค  
รวมทั�งการทำาเกษตร เพาะปล่ก และการเล้�ยงสัตว์ ถึำ�าจึึงม้
ค่ณค�าย่�งในี้ฐานี้ะท้�เป็นี้แห้ล�งนี้ำ�าธรรมชาต่ให้้กับประชาชนี้
มาตั�งแต�โบราณกาลจึนี้ถึึงปัจึจึ่บันี้

คุุณคุ่าทางชีีวิภาพและระบบนิเวิศธรรมชีาติิ (Bio- 
ecological Value): ถึำ�าม้สภัาพทางกายภัาพและ 
ส่�งแวดล้อมพ่เศษท้�นี้อกจึากจึะมค้วามมด่สน่ี้ทแลว้ ภัายในี้ถึำ�า 
ยังม้อ่ณห้ภั่ม่ และความชื�นี้ค�อนี้ข้างคงท้�ด้วย แห้ล�งอาห้าร  
และพลังงานี้ภัายในี้ถึำ�าม้ค�อนี้ข้างจึำากัด กระนัี้�นี้ก็ยังม้สัตว์
และส่�งม้ชีวิตท้�สามารถึปรับตัวเองและดำารงชีพอย่�ได้ในี้
ระบบน่ี้เวศท้�แตกต�างจึากพ่�นี้ท้�ภัายนี้อกมาก โดยท้�มร้ป่ร�าง
ห้นี้้าตาท้�ประห้ลาดออกไป เช�นี้ ไม�ม้ตา ม้ห้นี้วดและขายาว
กว�าปกต่ ผ่วเปล้�ยนี้เป็นี้ขาวเผ่อก พฤต่กรรมเคล่�อนี้ไห้วนี้อ้ย
ลงเพ่�อลดการใชพ้ลังงานี้และการเผาผลาญอาห้ารนี้อ้ยลง 
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ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำาและอุบัติภัยจากถ้ำา



นี้อกจึากสัตว์ถึำ�านี้านี้าชน่ี้ด เช�นี้ ค้างคาว นี้กอ้แอ�นี้ 
ปลาถึำ�า ก้่ง ง ่แมลง แมงมม่ ก่�งก่อ ตะขาบ และสตัว์ถึำ�าอ่�นี้ๆ  
แล้ว ในี้ถึำ�ายังม้พฤกษาพ่ชพรรณ โดยเฉพาะบริเวณปากถึำ�า
และภัายในี้ถึำ�าท้�แสงส�องถึึง นี้อกจึากน้ี้�ในี้ถึำ�ายังม้ส่�งม้ชีวิต
ประเภัทจึ่ลชีวินี้ห้รือจึ่ล่นี้ทรีย์ เช�นี้ รา แบคท้เรีย โปรโตซึ่ัว  
ไวรัสนี้านี้าชนี้่ดอ้กด้วย

ดังนัี้�นี้ ความห้ลากห้ลายทางชวีภัาพและระบบน่ี้เวศในี้ถึำ�า 
จึงึนัี้บว�ามค่้ณค�าท้�เห้มาะแก�การศกึษาวจิึยัทางวทิยาศาสตร์ 
เช�นี้ ชีววิทยา สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จึ่ลชีวินี้วิทยา และ
นี้่เวศวิทยา เป็นี้อย�างย่�ง

ท้�นี้�าสนี้ใจึพ่เศษในี้เรื�องสัตว์ถึำ�า ได้แก� ธรรมชาต่ชีวิต 
และคณ่ค�าของค้างคาว ท้�เปรียบประด่จึผ่้ผล่ตอาห้ารห้ลัก  
สำาห้รบัส่�งมชี้วิตทั�งห้ลายในี้ถึำ�า ทั�งในี้ช�วงมชี้วติขณะท้�ถึ�ายมล่ 
ออกมาและเม่�อตายแล้วก็เป็นี้อาห้ารสัตว์อ่�นี้ เช�นี้ ห้นี้อนี้ 
รวมทั�งเชื�อแบคท้เรียและราต�างๆ ท้�สำาคัญสำาห้รับมน่ี้ษย ์ 
ค่อ ค้างคาวช�วยสร้างความสมด่ลในี้ธรรมชาต่และระบบ
น่ี้เวศ เช�นี้ คา้งคาวก่นี้ผลไม ้ช�วยผสมเกสรแพร�พนัี้ธ์่ตน้ี้ไมใ้นี้
ปา่ดง และพันี้ธ์่ไมส้วนี้ท้�มค่้ณค�าทางเศรษฐก่จึมล่ค�ามห้าศาล  
เช�นี้ ท่เรียนี้ เงาะ สะตอ ฯลฯ ส�วนี้ค้างคาวก่นี้แมลงก็ช�วย
ควบค่มความสมด่ลของแมลงในี้ธรรมชาตแ่ละแมลงท้�เปน็ี้
ศตัรก่บัไมเ้ศรษฐก่จึของชาวไร�ชาวสวนี้ไดม้าก นี้อกจึากนัี้�นี้
คา้งคาวยงัมค่้ณค�าทางการศกึษาวจิึยัดา้นี้วทิยาศาสตรส์าขา
อ่�นี้ๆ เช�นี้ การบ่นี้ในี้ความมด่ด้วยระบบคล่�นี้เสย้งความถ้ึ�สง่  
“อัุลติราโซนิคุ” นี้ำาวถ้ิึพ่เศษ ท้�มป้ระโยชนี้ต์�อการประยก่ต์ใช ้
ในี้การประด่ษฐ์อ่ปกรณ์ตรวจึวัดระยะของมนี้ษ่ย์

คุณุคุา่ทางสันุทรยีภาพ (Aesthetic Value - Beauty 
and Recreational Value):  ภัายในี้ถึำ�า โดยเฉพาะ 
ถึำ�าห่้นี้ป่นี้ ผ้่เขา้ถึำ�ามกัจึะพบเห้น็ี้ความสวยงามแปลกตาของ 
ห่้นี้งอก ห่้นี้ยอ้ย และประต่มากรรมถึำ�าอ่�นี้ๆ ท้�เรยีกว�า “Cave 
Formation” ห้รือ “Speleothems” 

ประต่มากรรมถึำ�า ห้รอืรป่ลักษณ์ห่้นี้แร�ภัายในี้ถึำ�า ท้�ช�วย 
ประดับความงามในี้ถึำ�า ความจึริงค่อแร�ท่ต่ยภ่ัม่ท้�ก�อตัว
เก่ดขึ�นี้ภัายในี้ถึำ�าห้่นี้ป่นี้ ทั�งท้�เพดานี้ ผนัี้ง และพ่�นี้ถึำ�า โดย 
ส�วนี้ให้ญ�มกัเป็นี้แร�แคลไซึ่ต์ อย�างไรกต็าม อาจึมแ้ร�ชน่ี้ดอ่�นี้ๆ 
มาผสม เช�นี้ โดโลไมต์ อะราโกไนี้ต์ วาเทอไรต์ ย่ปซึ่ัม ห้รือ 

แร�ธาต่อ่�นี้ๆ การก�อตัวของตะกอนี้แร�ธาต่เห้ล�าน้ี้�ทำาให้้
เก่ดเป็นี้ประต่มากรรมห่้นี้ธรรมชาต่ ท้�ม้ร่ปลักษณ์ ขนี้าด
เล็กให้ญ� ความแวววาว ความโปร�งแสง ส้สันี้ และความ
ประณ้ตสวยงาม แปลกตาต�างๆ มากมาย เช�นี้ ห้่นี้งอก 
(Stalagmites) ห้่นี้ย้อย (Stalactites) เสาห้่นี้ (Columns) 
ห้่นี้นี้ำ�าไห้ล (Flowstone) ม�านี้ห้่นี้ย้อย (Curtain/Drapery) 
ทำานี้บและอ�างนี้ำ�าห่้นี้ปน่ี้ (Rimstone Dams/Pools) รอยริ�ว
นี้ำ�าไห้ล (Scallops) ห้ลอดห้่นี้เกล้ยว (Helictite) ดอกไม้ถึำ�า 
(Anthodites) ปะการังถึำ�า (Cave Corals) นี้ำ�านี้มถึำ�า (Moon 
Milk) และไข�มก่ถึำ�า (Cave Pearls) เป็นี้ต้นี้ ซึ่ึ�งประต่มากรรม
ถึำ�าเห้ล�าน้ี้�จึะเต่บโตห้รือเปล้�ยนี้แปลงไปด้วยกระบวนี้การ
ทางเคมฟิ้ิสก่สข์องแร�ปฐมภ่ัมใ่นี้ห้น่ี้ ตามกาลเวลาแสนี้นี้านี้ 
ตามชน่ี้ดแร�ธาต่ ปริมาณและความแรงของนี้ำ�าไห้ล อ่ณห้ภ่ัม ่
อากาศ และความชื�นี้ภัายในี้ถึำ�า

ความงามวิจิึตรพ่สดารของประตม่ากรรมถึำ�าทั�งห้ลาย 
น้ี้�เองท้�เป็นี้ส่�งสำาคัญจึง่ใจึให้้นัี้กท�องเท้�ยวเขา้ชมถึำ�า โดยเฉพาะ 
อย�างย่�ง ถึำ�าท้�เข้าชมได้สะดวก ปลอดภัยั เพราะมก้ารพัฒนี้า 
ส่�งอำานี้วยความสะดวกไว้พร้อม (Show Cave/Tourist 
Cave)

ถึำ�าสวยงามจึงึนี้บัว�ามค่้ณค�าทางสน่ี้ทรยีภัาพ เพ่�อการ 
นัี้นี้ทนี้าการ พักผ�อนี้ห้ย�อนี้ใจึ ให้้ความสดชื�นี้รื�นี้รมย์แก� 
ผ้่มาเย่อนี้ชม ถึำ�าจึึงเป็นี้แห้ล�งท�องเท้�ยวท้�สร้างรายได้แก� 
เจ้ึาของ มคัค่เทศก์ และธร่ก่จึท้�เก้�ยวเน่ี้�องให้้กบัชาวชม่ชนี้รอบ 
บรเิวณถึำ�า เช�นี้ โรงแรมท้�พัก รา้นี้อาห้าร รา้นี้ขายสน่ี้ค้าชม่ชนี้  
และของท้�ระลึก 

คุุณคุ่าทางเศรษฐกิจและการพาณิชีย์ (Economic  
/Commercial Value): นี้อกจึากถึำ�าจึะก�อรายได้จึาก 
ค�าธรรมเน้ี้ยมการเข้าชมถึำ�า และจึากธร่ก่จึการค้าท้�เก้�ยวขอ้ง 
แล้ว ถึำ�าบางแห้�งยงัเป็นี้แห้ล�งทรพัยากรโดยตรงท้�ก�อให้้เกด่
ผลผล่ตทางเศรษฐก่จึการค้า ห้รือสร้างรายได้แก�เจึ้าของ 
ผ่ค้รอบครอง ห้รือผ่้รับสัมปทานี้ ได้แก� ถึำ�าค้างคาว ท้�มล่
ค้างคาวจึำานี้วนี้มากสามารถึเก็บมาทำาป่�ย ถึำ�ารังนี้กอ้แอ�นี้
ท้�อย่�ตามเกาะแก�ง ห้รือบนี้บกชายฝั�งทะเล ทั�งน้ี้� เพราะ
ความเชื�อตั�งแต�อด้ตจึนี้ถึึงปัจึจึ่บันี้ท้�เห็้นี้ว�า “รังนี้กอ้แอ�นี้” 
เป็นี้อาห้ารเสริมส่ขภัาพ บำาร่งร�างกายชั�นี้ยอด ช�วยบำาร่ง 
ผ่วพรรณ และช�วยบำารง่สข่ภัาพผ้่ป่วยให้ฟ้้ิ�นี้ไข้ได้เร็ว นี้อกจึากน้ี้�  
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บางถึำ�ายังประกอบด้วยห่้นี้แร�ม้ค�าห้ายากท้�เป็นี้ท้�ต้องการ
ของตลาดด้วย

คุณุคุ่าทางศลิปะ ประวิติัิศาสัติรแ์ละโบราณคุดี ี(Cave  
Art, Historical and Archeological Value): ถึำ�าในี้ภ่ัมภ่ัาค 
ต�างๆ ของประเทศไทย ทั�งในี้จึังห้วัดภัาคเห้นี้อ่ ภัาคอ้สานี้ 
ภัาคกลาง และภัาคใต้ จึำานี้วนี้มากนี้บัร้อยแห้�ง (ทั�งถึำ�าห่้นี้ป่นี้ 
ถึำ�าและเพ่งผาห้่นี้ทราย ห้รือห้่นี้แกรนี้่ต) ม้คณ่ค�าทางศ่ลปะ  
ประวัต่ศาสตร์ และม้ทรัพยากรทางโบราณคด้ ห้รือ 
บรรพชีวินี้วิทยา อย�างใดอย�างห้นี้ึ�งห้รือห้ลายอย�างรวมกันี้  
เป็นี้ท้�นี้�าศึกษาเรียนี้ร่้ย่�ง

บางถึำ�ามค้วามโดดเด�นี้พ่เศษทางศล่ปะถึำ�า (Cave Art) 
ห้รอืศล่ปะบนี้ห่้นี้ (Rock Art) มภ้ัาพเขยีนี้สโ้บราณบนี้ผนัี้งถึำ�า
ท้�ทรงค่ณค�าทางศล่ปะและวฒันี้ธรรมยค่ประวต่ัศาสตร์นี้านี้
นี้บัพันี้ปี บางถึำ�ามเ้รื�องราวทางประวัต่ศาสตรท้์�ควรค�าแก�การ
ศึกษาจึดจึำา เช�นี้ ประวัต่การต�อส่ท้างการเมอ่งของผ้่พฒันี้า
ชาต่ไทยท้�ใชถ้ึำ�าเป็นี้ฐานี้บญัชาการส่ร้บ เช�นี้ ถึำ�าในี้ภัาคอ้สานี้ 
และภัาคใต้ บางถึำ�าก็ม้ซึ่ากดึกดำาบรรพ์ซึ่ึ�งเป็นี้ห้ลักฐานี้ทาง
วิชาการบรรพชีวินี้วิทยา (Paleontology) ท้�ศึกษาร่ปร�าง 
ลักษณะความเป็นี้อย่� และประวัต่วิวัฒนี้าการของส่�งม้ชีวิต
ทั�งสตัว์และพ่ชในี้ธรณ้กาลช�วงต�างๆ และมถ้ึำ�าจึำานี้วนี้ไม�น้ี้อย  
ท้�มร้�องรอยห้ลกัฐานี้ทางโบราณคด้ (Archeology) ท้�นี้�าสนี้ใจึย่�ง  
เช�นี้ ท้�อำาเภัอปางมะผ้า จึังห้วัดแม�ฮ่�องสอนี้ ท้�พบถึำ�าและ 
เพ่งผาผ้แมนี้ห้ลายสบ่ถึำ�า ท้�มโ้ลงไมโ้บราณอย่�ห้ลายชิ�นี้ รวมทั�ง 
เศษกระด่กสตัว ์ภัาชนี้ะด่นี้เผา เครื�องประดับ อันี้เปน็ี้ร�องรอย 
การอย่�อาศยัของมน่ี้ษย์และสตัวส์มยันี้บัพันี้ห้รอืห้ม่�นี้ปีมาแลว้  
ถึำ�าท้�พบโลงไม้โบราณ ได้แก� ถึำ�าผ้แมนี้ป่งฮ่่ง ถึำ�าผ้แมนี้ 
โลงลงรัก ถึำ�าลอด ถึำ�าผ้แมนี้ผาแดง ถึำ�าผ้แมนี้ลางจึันี้ทร ์ 
ถึำ�าผ้แมนี้บ�อไคร ้และเพ่งผาบ้านี้ไร� ถึำ�าทั�งห้ลายเห้ล�าน้ี้� จึงึเปน็ี้ 
ข่มทรพัยค์วามร่ท้้�ทรงคณ่ค�าแก�การอน่ี้รกัษแ์ละพ่ทกัษค้่์มครอง  
เป็นี้มรดกของชาต่และของโลกส่บไป

คุณุคุ่าทางศาสันาและจิติวิิญญาณ (Religious and  
Spiritual Value):  ถึำ�าส�วนี้ให้ญ�อย่�ในี้พ่�นี้ท้�ปา่เขาลำาเนี้าไพร  
จึึงมักจึะถ่ึกใช้ประโยชน์ี้เพ่�อการแสวงห้าความสงบวิเวก  
บำาเพ็ญเพ้ยรทางจึิตวิญญาณ ห้รือประกอบพ่ธีกรรมทาง 
ศาสนี้าตามความเชื�อดั�งเด่มในี้เรื�องภ่ัตผ้และจิึตวิญญาณ 

มาตั�งแต�โบราณกาลก�อนี้ท้�พ่ทธศาสนี้าจึะเขา้มาในี้ประเทศไทย 
เช�นี้ การใช้ถึำ�าเป็นี้ส่สานี้เก็บศพในี้โลงไม้ของพวกผ้แมนี้ 
ในี้ถึำ�าต�างๆ การใช้ถึำ�าฝกึสมาธขิองฤษ้ห้รอืโยค ้จึนี้ห้ลายถึำ�า 
ม้ชื�อเรียกว�าถึำ�าฤษ้และถึำ�าม่น้ี้ บางถึำ�าปรากฏม้ร่ปปั�นี้ฤษ ้
อย่�ในี้ถึำ�าด้วย เช�นี้ ถึำ�าปากส่ง ถึำ�าเชียงดาว จึังห้วัดเชียงให้ม�  
ถึำ�าพระพ่ทธบาทตากผ้า จัึงห้วัดลำาพ่นี้ ถึำ�าแม�ฮ่่ จัึงห้วัด
แม�ฮ่�องสอนี้ ถึำ�าเห้ล�าน้ี้�อาจึเรียกว�าเป็นี้ถึำ�าทางศาสนี้า  
ห้รือถึำ�าทางจึิตวิญญานี้ เม่�อพระพ่ทธศาสนี้าเข้ามาในี้ 
ประเทศไทย ถึำ�าป่าห้ลายแห้�งถ่ึกใช้เพ่�อการบำาเพ็ญภัาวนี้า  
ทำาสมาธิ เจึริญสมถึะวิปัสสนี้ากรรมฐานี้ของพระธ่ดงค ์ 
เพ่�อแสวงห้าความห้ล่ดพน้ี้ ต�อมาถึำ�าจึำานี้วนี้มากห้ลายรอ้ยแห้�ง 
โดยเฉพาะถึำ�าแห้้งห้รือถึำ�าตาย (Dead Cave ห้รือ Inactive  
Cave) ในี้ท่กภ่ัม่ภัาคทั�วประเทศ ม้การนี้ำาพระพ่ทธร่ป 
ปางต�างๆ ไปประด่ษฐานี้เปน็ี้ท้�เคารพสกัการบ่ชา จึนี้ถึก่เรยีก 
ว�าเป็นี้ “ถ้ำำ�าพระ” (Buddha Caves) ซึึ่�งนี้อกจึากการใช้ถึำ�า
เป็นี้สถึานี้ฝึกจึิต ห้รือท้�พักพ่งชั�วคราวแล้ว พระสงฆ์จ์ึำานี้วนี้ 
ไม�น้ี้อยเล่อกท้�จึะใช้ถึำ�าเป็นี้ท้�จึำาพรรษาห้รืออาศัยประจึำา 
มากขึ�นี้ จึงึมก้ารสรา้งก่ฏพ่ระและศาลา พฒันี้าขึ�นี้เป็นี้ท้�พกัสงฆ์ ์
และสำานี้กัสงฆ์ ์จึนี้ท้�ส่ดม้การสรา้งโบสถึก์ลายเปน็ี้ “วิดัีถ้ำำ�า”  
(Temple Cave) ห้รือ “ถ้ำำ�าพุทธศาสันา” (Buddhist Cave) 
ท้�ถึำ�าและบริเวณปากถึำ�าถ่ึกปรับปร่งและพัฒนี้าขึ�นี้เป็นี้ 
พ่ทธศาสนี้สถึานี้ท้�ประชาชนี้ อ่บาสกอ่บาส่กาใช้ประโยชนี้์ 
ในี้การปฏบ่ต่ัธรรม แสวงบ่ญก่ศล และประกอบศาสนี้ก่จึอ่�นี้ๆ 
ในี้ทางพ่ทธศาสนี้า 

ถึำ�าพระ ห้รือวัดถึำ�า ม้จึำานี้วนี้มากมายนี้ับร้อยถึำ�า 
ในี้ประเทศไทย เช�นี้ ถึำ�าพระเจึด้ย์ ถึำ�าพระบำาเพ็ญบ่ญ  
ถึำ�าพระผางาม (ในี้ภัาคเห้น่ี้อ) ถึำ�าพระนี้อนี้ ถึำ�าพระให้ญ�  
ถึำ�าวัดเขาวงกต ถึำ�าวัดเขาห่้นี้เท่นี้ ถึำ�าวัดพระพ่ทธฉาย  
ถึำ�าวัดป่าดำารงธรรม ท้�ม้ชื�อเส้ยงเป็นี้ท้�ร่้จัึกกันี้แพร�ห้ลาย  
เช�นี้ ถึำ�าพระงาม จึังห้วัดสระบ่รี ถึำ�าค่ห้าสรรค์ จัึงห้วัดพัทล่ง  
ถึำ�าป่่มถึำ�าปลา จัึงห้วดัเชยีงราย ถึำ�าเชยีงดาว และถึำ�าเมอ่งออนี้  
จัึงห้วัดเชียงให้ม� ถึำ�าผานี้างคอย จึังห้วัดแพร� ถึำ�าพระธาต่  
จึังห้วัดกาญจึนี้บ่รี ถึำ�าพระโพธิสัตว์ จึังห้วัดสระบ่รี

ถึำ�าในี้ประเทศไทยจึึงนี้ับว�าม้ความสำาคัญและม้ค่ณค�า 
พ่เศษในี้ทางพระพ่ทธศาสนี้า และอาจึจึะกล�าวได้ว�า
ประเทศไทยม้วัดถึำ�ามากท้�สด่ในี้โลกแห้�งห้นี้ึ�ง
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คุณุคุ่าทางคุวิามเช่ี�อุถื้ำอุ นทิาน หรอุ่ติำานานพื�นบ้าน  
วัิฒนธรรมและประเพณีท้อุงถิ้ำ�น (Folk Beliefs, Local 
Story, Legend, Cultural and Traditional Value): 
ภ่ัเขาร่ปทรงต�างๆ และความลึกลับม่ดดำาของถึำ�าในี้ภ่ัเขา 
รวมทั�งนี้ำ�าท้�ไห้ลออกมาจึากถึำ�าโดยไม�ทราบท้�มาชดัเจึนี้ ทำาให้้
เก่ดความร่สึ้กท้�นี้�าทึ�งนี้�าพ่ศวง และเกด่มเ้รื�องราวความเชื�อ  
น่ี้ทานี้ ห้รือตำานี้านี้พ่�นี้บ้านี้ต�างๆ มากมายทั�วโลก ถึำ�า 
ห้ลายแห้�งในี้ประเทศไทยกเ็ช�นี้กนัี้ มกัจึะเก้�ยวขอ้งกับน่ี้ทานี้ 
ปรมัปรา ตำานี้านี้ท้องถึ่�นี้ ห้รือเรื�องเล�าพ่�นี้บา้นี้ท้�ส่บต�อกนัี้มานี้านี้  
เช�นี้ ตำานี้านี้ถึำ�าห้ลวง (เชียงราย) ถึำ�าผานี้างคอย (แพร�)  
ถึำ�านี้าคา ห้รือถึำ�าพญานี้าคราช (ในี้ห้ลายภั่ม่ภัาค)

นี้อกจึากน้ี้� ชาวบ้านี้ในี้ท้องถ่ึ�นี้ต�างๆ มักเชื�อถึ่อในี้ 
ส่�งล้�ลบัมห้ศัจึรรยอ์าถึรรพห์้ลากห้ลายในี้ถึำ�า เช�นี้ เรื�องเทวดา  
เจึ้าถึำ�าเจึ้าป่าเจึ้าเขา พญานี้าค ผ้เปรต วิญญาณ เห้ล็กไห้ล 
ห้่นี้และบ�อนี้ำ�าศักด่�สท่ธิ� เม่องลับแล เม่องบาดาล ฯลฯ

ตำานี้านี้เห้ล�าน้ี้�จึึงนัี้บว�าม้ค่ณค�าในี้การศึกษาเรื�องราว
ทางมาน่ี้ษยวิทยา โดยเฉพาะอย�างย่�งมาน่ี้ษยวิทยาสังคม 
(Social Anthropology) และมาน่ี้ษยวิทยาวัฒนี้ธรรม 
(Cultural Anthropology) รวมทั�งคต่ชนี้วทิยา (Folkloristics) 
ท้�เนี้้นี้ศึกษาข้อม่ลทางวัฒนี้ธรรมต�างๆ ของชาวบ้านี้ ท้�ม้
การถึ�ายทอดบอกเล�าสบ่ต�อกนัี้มาในี้สงัคม ท้�รวมถึึงตำานี้านี้ 
นี้่ทานี้ท้องถึ่�นี้ เพลงพ่�นี้บ้านี้ ปริศนี้าคำาทาย สำานี้วนี้ภัาษ่ต 
คำาพังเพย การละเล�นี้ การแสดง เครื�องมอ่เครื�องใช ้อาห้าร
การก่นี้ ยาพ่�นี้บ้านี้ ความเชื�อ ประเพณแ้ละพธี่กรรมต�างๆ

อนึี้�ง น่ี้ทานี้และตำานี้านี้ทั�งห้ลายเก้�ยวกับถึำ�า ยังม ้
ส�วนี้สำาคัญท้�ช�วยเสริมสร้างให้้ถึำ�าบางแห้�งได้รับความสนี้ใจึ 
เป็นี้พ่เศษจึากนัี้กท�องเท้�ยวให้เ้ด่นี้ทางไปสมัผัส พ่สจ่ึน์ี้ทราบ  
ห้รือร่้เห้็นี้ความจึริงด้วยตาตนี้เอง

คุณุคุ่าทางคุวิามนยิมพเิศษขอุงสัาธารณชีน (Popular  
Value): ในี้แต�ละย่คสมัยห้รือช�วงเวลาห้นึี้�งแต�ละปี อาจึม้  
ถึำ�าท้�ประชาชนี้ นี้ักท�องเท้�ยวนี้ย่มไปเย่อนี้ชมมากท้�ส่ด ด้วย
เห้ต่ผลพ่เศษต�างๆ กันี้ เช�นี้ ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ 
จึังห้วัดเชียงราย ภัายห้ลังวิกฤตเยาวชนี้ต่ดถึำ�า เป็นี้ท้�สนี้ใจึ
ของชาวไทยและชาวต�างประเทศทั�วโลก ม้นัี้กท�องเท้�ยวมา
เยอ่นี้ชมจึำานี้วนี้มาก บางถึำ�าท้�มก้ารเผยแพร�ข�าวสารจึนี้เกด่
กระแสกล�าวขานี้ เล�าล่อของสาธารณชนี้ ในี้ห้นัี้งส่อและ

ส่�อสังคมต�างๆ เช�นี้ ถึำ�าท้�ถึ่กระบ่ว�าสวยท้�ส่ด 10 ถึำ�าแรก 
ของไทย ห้รือถึำ�าไทยท้�ต่ดอันี้ดับ 1 ในี้ส่บของโลก 
ก็จึะม้ผลให้้นัี้กท�องเท้�ยวทั�งในี้ประเทศและนี้านี้าประเทศ 
สนี้ใจึเข้าชมมากขึ�นี้ อนึี้�ง ค่ณค�าถึำ�าทางด้านี้ความน่ี้ยม 
อาจึวดัจึากสถ่ึต่จึำานี้วนี้ผ้่เขา้ชมถึำ�าในี้แต�ละป ีและจัึดอันี้ดบั 
ออกมา ค่ณค�าของถึำ�าด้านี้ต�างๆ ท้�กล�าวมานี้้� ห้นี้�วยงานี้รัฐ  
เช�นี้ กรมการท�องเท้�ยว กรมอ่ทยานี้แห้�งชาต่ สัตว์ป่า  
และพันี้ธ์่พ่ช กรมทรัพยากรธรณ้ ห้รือองค์กรภัาคเอกชนี้ 
ท้�เก้�ยวข้อง ควรจึะม้การประเม่นี้ความโดดเด�นี้และ 
จึัดระดับค่ณค�าด้านี้ต�างๆ จึาก 1 - 5 ดาว และให้้คะแนี้นี้ 
รวมท่กดา้นี้ของแต�ละถึำ�าเป็นี้ 1 - 5 ดาว ห้รือ 1A - 5A

	 สภาพปััญหาและภัยคุกคามต่อคาสต์ 
และทรัพยากรถำ�าของไทย

ประเทศไทยมภ่้ัมป่ระเทศแบบคาสต์และถึำ�า กระจึายอย่�
ทั�วประเทศ แม้ว�าถึำ�าโดยเฉพาะอย�างย่�งในี้พ่�นี้ท้�ภั่มป่ระเทศ 
แบบคาสต์จึะเปน็ี้ทรพัยากรธรรมชาต่ท้�มค่้ณค�าห้ลากห้ลาย 
ทั�งระบบนี้่เวศ ธรณ้วิทยา ชีววิทยา แห้ล�งนี้ำ�าอ่ปโภัคบริโภัค 
เศรษฐก่จึ โบราณคด้ การท�องท�องเท้�ยว ฯลฯ ดังกล�าวมา
ข้างต้นี้ แต�พ่�นี้ท้�เห้ล�านี้้�ก็กำาลังเผชิญกับภััยค่กคาม ทั�งโดย
ธรรมชาต่ และการกระทำาของมน่ี้ษย์ เน่ี้�องจึากเป็นี้พ่�นี้ท้�
ระบบน่ี้เวศท้�ม้ความอ�อนี้ไห้วและเปราะบาง และห้ากถ่ึก
ทำาลายไปก็ยากท้�จึะฟิ้�นี้ค่นี้ดังเด่ม 

สภัาพปญัห้าและภััยค่กคามต�อคาสตแ์ละทรพัยากรถึำ�า
ของไทย สร่ปได้ดังนี้้� 

ภัยคุุกคุามติ่อุพื�นที�คุาสัติ์และระบบถ้ำำ�าโดียรวิม:   
เป็นี้ภััยค่กคามท้�เก่ดทั�งโดยธรรมชาต่และการกระทำาของ 
มน่ี้ษย์ภัายนี้อกถึำ�าท้�สร้างความเส้ยห้ายต�อพ่�นี้ท้�คาสต์  
ทั�งในี้ระดับผ่วด่นี้และใต้ด่นี้ สร่ปได้ดังนี้้� 

1) ภััยจึากแผ�นี้ด่นี้ไห้ว ท้�เกด่ขึ�นี้โดยธรรมชาต่ ซึึ่�งมน่ี้ษย์
ม่อาจึป้องกันี้ได้ จึนี้ส�งผลกระทบต�อการเปล้�ยนี้แปลงของ
สภัาพพ่�นี้ท้�คาสต ์เช�นี้ เก่ดพ่�นี้ท้�ห้ล่มยบ่ เสน้ี้ทางการไห้ลของ
นี้ำ�าท้�แปรเปล้�ยนี้ รวมทั�งสภัาพภัายในี้ของถึำ�า เช�นี้ รอยแตก 
ของผนี้ังถึำ�า ห้่นี้ย้อย ห้่นี้งอก เสาห้่นี้ และประตม่ากรรมถึำ�า 
ทั�งห้ลาย ซึ่ึ�งอาจึพบเห้็นี้ได้ในี้ห้ลายถึำ�าในี้จึังห้วัดต�างๆ ทั�ง 
ภัาคเห้น่ี้อ ภัาคตะวนัี้ตก และภัาคใต้ ท้�เป็นี้แนี้วแผ�นี้ด่นี้ไห้ว 
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2) ภััยจึากการเปล้�ยนี้แปลงสภัาพภั่ม่อากาศ ทั�งโดย
ธรรมชาต่และก่จึกรรมของมนี้่ษย์ เช�นี้ ปริมาณนี้ำ�าฝนี้ท้�ตก
มากห้รือนี้้อยเก่นี้ไป อ่ณห้ภ่ัม่ท้�ร้อนี้ห้รือห้นี้าวจึัดผ่ดปกต่ 
จึะม้ผลกระทบโดยตรงต�อการเปล้�ยนี้แปลงสภัาพพ่�นี้ท้�คาสต์ 
และระบบน่ี้เวศถึำ�า ทั�งทางธรณ้สัณฐานี้ และชีวิตของสัตว์
และส่�งม้ชีวิตภัายในี้ถึำ�า

3) การทำาเห้ม่องแร�และการระเบ่ดห่้นี้บริเวณถึำ�า เป็นี้การ 
ทำาลายระบบถึำ�าโดยตรง ห้รือแม้แต�แรงสั�นี้สะเท่อนี้จึาก 
การระเบ่ดห่้นี้ใกล้เค้ยงถึำ�า ก็อาจึจึะทำาลายโครงสร้างภัายในี้ถึำ�าได้

4) การพัฒนี้าท้�ด่นี้และส่�งก�อสรา้ง เช�นี้ การสรา้งถึนี้นี้ 
ก�อสร้างอาคาร ห้รือปรับพ่�นี้ผ่วภัายนี้อกของระบบถึำ�า เช�นี้ 
การถึมท้�ด่นี้ การสร้างอาคารขนี้าดให้ญ� รวมทั�งการข่ดตัก
ห้น้ี้าด่นี้ ท้�อาจึส�งผลกระทบต�อภ่ัม่สัณฐานี้ทางธรณ้วิทยา 
การไห้ลซึ่ึมของนี้ำ�าส่�ถึำ�านี้้อยลง ห้รือม้รป่แบบการระบายนี้ำ�า
ท้�เปล้�ยนี้ท่ศทาง ส�งผลกระทบต�อการเปล้�ยนี้แปลงระบบ
นี้่เวศและสภัาพแวดล้อมภัายในี้ถึำ�า 

5) การเปล้�ยนี้แปลงการใช้ประโยชน์ี้ท้�ด่นี้ บรเิวณพ่�นี้ท้� 
แบบคาสต์ห้รือโดยรอบระบบน่ี้เวศถึำ�า เช�นี้ การทำาเกษตร การปล่ก 
พช่ไร� การใช้สารเคม้กำาจึัดวัชพ่ชห้รือแมลง ย�อมก�อให้้เก่ด 
การเปล้�ยนี้แปลงต�อส่�งแวดล้อมและระบบน่ี้เวศถึำ�าด้วย 

6) การตดัต้นี้ไม้ทำาลายปา่ เช�นี้ การก�อสรา้ง แผว้ถึาง 
และเผาป่าบนี้พ่�นี้ท้�ห้รือบริเวณภั่มป่ระเทศเขาห้่นี้ป่นี้ จึะส�ง
ผลกระทบต�อระบบนี้่เวศคาสต์และป่าไม้ การเปล้�ยนี้แปลง
ของทางนี้ำ�า ระบบอ่ทกธรณ้วิทยาถึำ�า และการก�อตัวของ
ประต่มากรรมถึำ�า

7) การสบ่นี้ำ�าบาดาล ห้รือใช้นี้ำ�าในี้ธารถึำ�าปริมาณมาก
เก่นี้ไป อาจึจึะส�งผลกระทบต�อการเปล้�ยนี้แปลงของระดับ
นี้ำ�าใต้ด่นี้ ระบบอ่ทกธรณ้วิทยาถึำ�า ระบบนี้เ่วศสัตว์ถึำ�า และ
การก�อตัวของประต่มากรรมถึำ�าทั�งห้ลาย

8) การท่�งขยะห้รือของเส้ยลงในี้ห้ล่มย่บ ในี้บริเวณ
พ่�นี้ภ่ัม่ประเทศแบบคาสต์ อาจึส�งผลต�อการเก่ดมลพ่ษต�อ
นี้ำ�าภัายในี้ถึำ�าท้�เปน็ี้อันี้ตรายต�อมน่ี้ษย์และสัตวถ์ึำ�าทั�งในี้พ่�นี้ท้�
ใกล้เค้ยงและห้�างออกไปไกล

ปัญหาดีา้นการบุกรกุทำาลายหรอุ่สัรา้งคุวิามเสีัยหาย
ติอุ่ทรัพยากรถ้ำำ�าโดียติรงจากผู้้เ้ข้าถ้ำำ�าหรอุ่นักท่อุงเที�ยวิ

1) การทำาลายห่้นี้งอกห่้นี้ยอ้ยและประต่มากรรมถึำ�าอ่�นี้ 
ให้้แตกห้ักเส้ยห้าย ทั�งแบบตั�งใจึและไม�ตั�งใจึ ทำาให้้ลด 
ค่ณค�าความงามตามธรรมชาต่ และโอกาสเก่ดให้ม�แทนี้ท้�
จึะยากมาก

2) การขีดเขียนี้สลักชื�อ ภัาพห้รือข้อความบนี้ผนี้ังถึำ�า 
ห้รือบนี้ห้่นี้งอกห้่นี้ย้อย ทำาให้้ลดค่ณค�าความสวยงามตาม
ธรรมชาต ่ลดส่นี้ทรียภัาพในี้การเข้าชมถึำ�า 

3) การเก็บห้รือขโมย ชิ�นี้ส�วนี้ของทรัพยากรถึำ�า เช�นี้  
ประต่มากรรมถึำ�า ผลกึแร� สตัวถ์ึำ�า ห้รือวตัถ่ึโบราณออกจึากถึำ�า 
ทำาให้ล้ดคณ่ค�าความงามของถึำ�า ทำาลายระบบนี้่เวศสัตว์ถึำ�า  
ห้รือทำาลายค่ณค�าทางประวัต่ศาสตร์โบราณคด้ในี้ถึำ�าอย�าง
ทดแทนี้ไม�ได้ 

4) การเก็บทรัพยากรถึำ�าท้�ม้ค�าทางเศรษฐก่จึออกไป  
เช�นี้ รังนี้ก มล่ค้างคาว โดยผ่ดกฎห้มาย อาจึก�อความเสย้ห้าย 
ต�อระบบน่ี้เวศของสตัวถ์ึำ�า ห้รอืก�อความขัดแยง้ของผ้่แสวงห้า 
ประโยชนี้์ทั�งห้ลาย

5) การล่บห้รือสัมผัสห้่นี้งอก ห้่นี้ย้อย ห้รือผนี้ังถึำ�าในี้
ส�วนี้ท้�ยงัเจึรญิเต่บโต จึะทำาให้้ส�วนี้นัี้�นี้ตาย ห้รอืห้ยด่เต่บโต  
เน่ี้�องจึากไขมันี้บนี้ผ่วม่อคนี้เป็นี้ตัวการให้้แคลเซึ่ียม 
คารบ์อเนี้ตของห่้นี้ป่นี้ไม�อาจึก�อตวัได ้ทำาให้้สญ่เสย้ความงาม 
ตามธรรมชาตไ่ป

6) การล�าสัตว์ห้รือรบกวนี้สัตว์ถึำ�า เช�นี้ ค้างคาว นี้ก  
ปลา แมลง จึงโคร�ง และสตัวถ์ึำ�าอ่�นี้ๆ จึนี้สรา้งความเสย้ห้าย 
ต�อระบบนี้่เวศสัตว์ถึำ�า

ปัญหาเกี�ยวิกับขยะ มลภาวิะ และสัภาพแวิดีล้อุม

1) การท่�งขยะ เศษอาห้าร และนี้ำ�าเส้ยบริเวณปากถึำ�า  
เป็นี้การทำาลายทัศน้ี้ยภัาพทางเข้าถึำ�า และก�อมลภัาวะ 
ส่�งแวดล้อมต�อถึำ�า
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2) การท่�งขยะ เศษอาห้าร และการถึ�ายของเส้ยจึาก
ร�างกายภัายในี้ถึำ�า ทำาให้้เกด่ความสกปรก ส�งกล่�นี้เห้ม็นี้และ
เป็นี้การก�อมลภัาวะต�อระบบนี้่เวศและส่�งแวดล้อมถึำ�า

3) การจึ่ดธ่ปเท้ยนี้ไห้ว้พระภัายในี้ถึำ�าก�อให้้เก่ดกล่�นี้ 
มลภัาวะ และทำาลายระบบนี้่เวศและส่�งแวดล้อมถึำ�า

ปญัหาการหลงถ้ำำ�า ติิดีนำ�าหลาก และภยันติรายอืุ�นๆ  
ภายในถ้ำำ�า

1) การห้ลงทางในี้ถึำ�า เน่ี้�องจึากความม่ดสน่ี้ท แสงสว�าง 
ไม�พอ อ่ปกรณ์ส�องสว�างชำาร่ดเส้ยห้าย แบตเตอรี�ห้มด และ 
ความสลับซัึ่บซ้ึ่อนี้ในี้ระบบถึำ�าท้�ยากลำาบากในี้การจึดจึำา รวมทั�ง 
การขาดแผนี้ท้�ถึำ�า ห้รือป้ายชี�ทาง ห้รือไม�ม้ไกด์ถึำ�านี้ำาทาง

2) นี้ำ�าไห้ลห้ลากในี้ถึำ�า เน่ี้�องจึากฝนี้ตกห้นี้กั ม้นี้ำ�าป่า ห้รอื
นี้ำ�าจึากพ่�นี้ท้�เขาห่้นี้ป่นี้ไห้ลทะลักเขา้มาในี้ถึำ�าจึนี้ห้าทางออก
ไม�ได้ อาจึเป็นี้อันี้ตรายต�อส่ขภัาพของผ้่ต่ดถึำ�า ห้รือถึึงขั�นี้
เส้ยชีวิตได้ ดังกรณ้ถึำ�าทะล่ อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก จึังห้วัด 
ส่ราษฎร์ธาน้ี้ ท้�ม้ผ้่เส้ยชีวิต 8 คนี้ และกรณ้เยาวชนี้ต่ด 
ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ จึังห้วัดเชียงราย เป็นี้ต้นี้

3) อ่บัต่ภััยจึากการสำารวจึภัายในี้ถึำ�าห้รือท�องถึำ�า 
เนี้่�องจึากสาเห้ตต่�างๆ เช�นี้ การล่�นี้ลม้เพราะห้่นี้ห้รือด่นี้ล่�นี้  
การชนี้กระแทกห้่นี้ย้อยห้รือผนี้ังถึำ�า การสะด่ดห้่นี้งอกห้รือ 
ห่้นี้ถึล�ม การพลัดตกจึากการปีนี้ป่ายบันี้ไดห้รอืโขดห่้นี้สง่ชนัี้  
การตกลงบ�อนี้ำ�าห้รือเห้วในี้ถึำ�า การถึล�มของห่้นี้จึากเพดานี้ถึำ�า 

4) อันี้ตรายจึากสัตว์ถึำ�าทำาร้าย เช�นี้ ง่พ่ษ แมลง แมงม่ม 
ตะขาบ

5) การปล้นี้จึี�ของโจึรผ่้ร้าย เน่ี้�องจึากความม่ดในี้ถึำ�า 
อาจึทำาให้้เก่ดการปล้นี้จึี�ฉกชิงทรัพย์ส่นี้ของนัี้กท�องเท้�ยว
ได้ง�าย

ปัญหาสัุขภาพพลานามัยขอุงผู้้้เข้าถ้ำำ�าจากสัภาพถ้ำำ�า
และสัิ�งแวิดีล้อุม 

1) ปญัห้าสภัาพอากาศไม�ด้ภัายในี้ถึำ�า เนี้่�องจึากถึำ�าบางแห้�ง 
ทึบตันี้ อากาศถึ�ายเทไม�สะดวก บริเวณถึำ�าส�วนี้ลึกอากาศ 

อบอ้าว คาร์บอนี้ไดออกไซึ่ด์สง่ ออกซึ่ิเจึนี้นี้้อย ความชื�นี้ส่ง  
ทำาให้้อึดอัดห้ายใจึลำาบาก ห้นี้้าม่ดตาลายเป็นี้ลมได้ 

2) ปัญห้าสภัาพทางภ่ัม่สัณฐานี้ทางอ่ทกธรณ้ของถึำ�า  
เช�นี้ เป็นี้โขดเขาท้�ต้องปีนี้ป่าย ห้รือเป็นี้โพรงลึกท้�ต้อง
ใช้เชือกโรยตัวลง กองห่้นี้ถึล�มท้�ขวางกั�นี้ ช�องแคบในี้ถึำ�า 
ท้�ต้องม่ด สายนี้ำ�าลำาธารในี้ถึำ�าท้�ต้องเด่นี้ล่ยฝ่าไป พ่�นี้ถึำ�า 
ท้�เป็นี้ด่นี้ห้รือโคลนี้ตมท้�ล่�นี้ ทำาให้้เก่ดความเห้นี้่�อยและ 
เก่ดอ่บัต่ภััยในี้ถึำ�าได้ง�าย

3) ปัญห้าความเห้ม็นี้ของกล่�นี้ม่ลค้างคาว ทำาให้้เก่ด
ความมึนี้ห้ัว เป็นี้ลมห้รืออาการแพ้ได้ 

4) ปัญห้าความอ�อนี้ล้าจึากการเขา้ถึำ�าท้�ยาว แคบ ห้รอื
ลกึมาก เนี้่�องจึากอาจึต้องปนีี้ปา่ยทางชนัี้ ห้รอืมด่ลอดผนี้งั
ถึำ�าแคบๆ การเบ้ยดตวัผ�านี้ห้ลบ่ถึำ�า ห้รือล่ยนี้ำ�าเขา้ไปไกลและ
นี้านี้ จึนี้ร�างกายอ�อนี้ล้า ห้มดแรง จึนี้เป็นี้ลมห้นี้้าม่ดได้

5) ปัญห้าเชื�อโรคจึากค้างคาวห้รือสัตว์ถึำ�า ห้รือเชื�อรา
ในี้ถึำ�าท้�อาจึเป็นี้อันี้ตรายต�อส่ขภัาพ

ปัญหาการขาดีการสัำารวิจ จำาแนกและประเมิน
คุุณคุ่าถ้ำำ�า

1) แม้ว�าในี้ปัจึจึ่บันี้ ได้ม้ห้นี้�วยงานี้ราชการและภัาค
เอกชนี้ได้จึัดทำาฐานี้ข้อม่ลถึำ�าในี้ประเทศไทยมาบ้างแล้ว 
แต�คาดว�ายังม้ถึำ�าในี้ท้องถ่ึ�นี้ต�างๆ ท้�ยังตกสำารวจึอ้กเป็นี้
จึำานี้วนี้มาก ทั�งยงัไม�มก้ารจัึดทำาฐานี้ขอ้ม่ลกลางในี้ระดบัชาต่  
ท้�ประชาชนี้สามารถึตรวจึสอบได้ง�ายจึากกรมป่าไม้  
กรมอ่ทยานี้ฯ ห้รอืส�วนี้ราชการอ่�นี้ๆ ท้�เก้�ยวข้อง ว�ามจ้ึำานี้วนี้
เท�าใด ท้�ไห้นี้ มส้ภัาพอย�างไร เขา้ชมได้ห้รอืไม� ค�าธรรมเน้ี้ยม
เท�าใด เป็นี้ต้นี้

2) ถึำ�าท้�ม้การค้นี้พบและสำารวจึเบ่�องต้นี้แล้ว 
ม้ชื�อแล้ว แต�ยังไม�ม้การสำารวจึเชิงลึกทางธรณ้วิทยา  
การจึำาแนี้กประเภัทถึำ�า การจัึดทำาแผนี้ท้�ถึำ�า และการประเมน่ี้
ค่ณค�าถึำ�าว�าอย่�ในี้ระดับใด ห้รือม้ศักยภัาพด้านี้ใด อย�างไร  
เช�นี้ ค่ณค�าทางวทิยาศาสตร ์ธรณ้วทิยา นี้เ่วศวทิยา สตัววทิยา 
ส่นี้ทรียภัาพ ความงามของประตม่ากรรมถึำ�า การท�องเท้�ยว 
ศาสนี้า วฒันี้ธรรม ศ่ลปะ ประวต่ัศาสตร์ โบราณคด ้เป็นี้ตน้ี้

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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ปัญหาการวิางผู้ัง การอุอุกแบบบริเวิณ และการ
กอุ่สัรา้งระบบสัาธารณป้โภคุภายนอุกและภายในถ้ำำ�าเพื�อุ
การท่อุงเที�ยวิที�ไม่เหมาะสัมติามหลักวิิชีาการ

1) ม้ถึำ�าจึำานี้วนี้มาก แม้จึะเป็นี้ถึำ�าเพ่�อการท�องเท้�ยว 
แต�ยงัไม�มก้ารออกแบบวางผงับรเิวณนี้อกถึำ�าเปน็ี้โซึ่นี้ต�างๆ  
ห้รือม้บ้าง แต�ไม�เห้มาะสม และไม�สอดคล้องตามห้ลักวิชา
ภ่ัม่สถึาปัตยกรรม เช�นี้ เลนี้จึราจึร พ่�นี้ท้�จึอดรถึ ร้านี้ค้า
แผงลอย ท้�ขายของ ห้้องส่ขา ป้อม รปภั. ท้�ท่�งขยะ อาคาร
นี้่ทรรศการ

2) ขาดระบบสาธารณ่ปโภัคและสาธารณ่ปการ 
อำานี้วยความสะดวกผ่้มาเย่อนี้ภัายนี้อกบริเวณถึำ�า ตามผัง
บริเวณท้�กำาห้นี้ดไว้ รวมทั�งไม�ม้แผนี้ท้�ถึำ�าท้�นี้ักท�องเท้�ยว 
สามารถึพบเห็้นี้และศึกษาได้ชัดเจึนี้ก�อนี้เข้าถึำ�า

3) ขาดระบบแสงไฟิและส่�งอำานี้วยความสะดวกต�างๆ  
ภัายในี้ถึำ�าบรกิารผ้่มาเยอ่นี้ เช�นี้ ทางเด่นี้เท้า สะพานี้ ถึงัขยะ  
ป้ายชี�ทาง ป้ายบอกระยะทาง ป้ายส่�อความห้มาย ป้ายเต่อนี้ภััย 
เปน็ี้ต้นี้ ซึ่ึ�งอาจึก�ออันี้ตราย ห้รอือ่บต่ัภััยแก�ผ้่มาเยอ่นี้ได้

ปัญหาการบริหารจัดีการผู้้้มาเยือุนถ้ำำ�าขอุงเจ้าขอุง 
ผู้้้คุรอุบคุรอุงดี้แลถ้ำำ�า และไกดี์ 

1) ขาดการวางแผนี้บริห้ารจัึดการผ้่มาเยอ่นี้ถึำ�าอย�างเปน็ี้ 
ระบบ เช�นี้ แผนี้อำานี้วยความสะดวกผ้่มาเย่อนี้ แผนี้ก้่ภััย
ยามฉก่เฉ่นี้ 

2) ขาดแผนี้ท้� เอกสารความร่้ ห้รือค่�ม่อการชมถึำ�า 
ท้�เห้มาะสม

3) ขาดมคัค่เทศก์ท้�มค้วามร่ค้วามเข้าใจึในี้การบรรยาย
ถึ�ายทอดความร่ ้และส่�อค่ณค�าถึำ�าแก�ผ้่มาเยอ่นี้ระดับต�างๆ

4) ขาดการควบค่ม จึำากดัจึำานี้วนี้ ผ่ม้าเยอ่นี้ถึำ�าในี้ช�วง
เทศกาล ห้รือวันี้ห้ย่ดราชการ

5) ขาดระบบการลงทะเบ้ยนี้ และควบค่มเวลา 
การเข้าออกถึำ�าท้�ชัดเจึนี้

6) ขาดมาตรฐานี้ค�าธรรมเน้ี้ยมในี้การเข้าชมถึำ�า 
ประเภัทต�างๆ ท้�เห้มาะสม

7) ขาดการประชาสัมพันี้ธ์ การส่�อความร่้ความเข้าใจึ
เก้�ยวกับถึำ�า ห้รือชี�แจึงข้อกฎห้มาย และระเบ้ยบกฎเกณฑ์์
การเข้าถึำ�าแก�ผ่้มาเย่อนี้อย�างเพ้ยงพอ

8) ขาดความพร้อมในี้การรับม่อ และแก้ปัญห้า 
พ่บัต่ภััยจึากถึำ�า ทั�งด้านี้ความร่้ ทักษะความชำานี้าญ ท้�ได้รับ 
การฝึกฝนี้อบรมมาแบบม่ออาชีพ

ปัญหาคุวิามขัดีแย้งในสิัทธิเกี�ยวิกับที�ดีิน และการ
คุรอุบคุรอุงถ้ำำ�า และปัญหาทางกฎหมายอืุ�นๆ ในการ
คุวิบคุุมดี้แล และการพิทักษ์คุุ้มคุรอุงถ้ำำ�า

1) ความไม�ชัดเจึนี้ในี้เอกสารสท่ธิ�ท้�ด่นี้ ป่าเขา ห้รือ
ส่ทธิครอบการครองถึำ�า และบริเวณใกล้เค้ยง เช�นี้ ความ
ทับซ้ึ่อนี้ของพ่�นี้ท้�ถึำ�าและบริเวณต่ดกันี้ จึนี้ก�อความขัดแย้ง
ระห้ว�างห้นี้�วยงานี้ และบ่คคลท้�เก้�ยวข้อง

2) ความไม�ชัดเจึนี้ในี้อำานี้าจึ การบริห้ารจึัดการถึำ�า  
ของห้นี้�วยงานี้ราชการและเอกชนี้ท้�เก้�ยวข้อง เช�นี้ พ่�นี้ท้�ถึำ�า 
พ่�นี้ท้� โบราณสถึานี้ พ่�นี้ท้� ป่า พ่�นี้ท้� วัด และพ่�นี้ท้�
สาธารณประโยชนี้์ เป็นี้ต้นี้ จึนี้ก�อความขัดแย้งในี้อำานี้าจึ
ห้นี้้าท้�การบริห้ารจึัดการ การเก็บผลประโยชนี้์ต�างๆ  
ระห้ว�างห้นี้�วยงานี้ และบ่คคลท้�เก้�ยวข้อง 

3) การไม�ม้กฎห้มายค่้มครองถึำ�าและทรัพยากรถึำ�า
โดยเฉพาะ อาศัยเพ้ยงกฎห้มายอ่ทยานี้แห้�งชาต่ กฎห้มาย
ป่าไม้ และกฎห้มายอ่�นี้ๆ ทำาให้้เก่ดปัญห้าความลักลั�นี้  
ในี้การระบ่การกระทำาความผ่ด และบทลงโทษท้�ต�างกันี้  
และปญัห้าความไร้ประสท่ธภิัาพในี้การบงัคับใชก้ฎห้มาย
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ปัญหาการศกึษา ฝึกึอุบรม การวิจัิย และคุวิามรว่ิมมอืุ 
ระหวิ่างประเทศ

1) ปัจึจึบั่นี้ ประเทศไทยยังไม�มก้ารบรรจึห่้ลักสต่รการ
ศึกษาวิชาคาสต์และถึำ�าวิทยาในี้ห้ลักสต่รการเรียนี้การสอนี้
ของมห้าวทิยาลยั เช�นี้ ในี้คณะวทิยาศาสตร ์คณะวนี้ศาสตร ์
ห้รือคณะส่�งแวดล้อม เพ่�อสร้างบ่คลากรท้�มค้วามร่้มากพอ
ในี้การบรหิ้ารจึดัการถึำ�า นี้อกจึากน้ี้� การฝกึอบรมในี้วชิาการ
ถึำ�าวิทยาก็ยังม้จึำากัดมาก

2) การศึกษาวิจึยัคาสต์และถึำ�าในี้ประเทศไทย แม้จึะม้
การดำาเน่ี้นี้การโดยมห้าวทิยาลยัและห้นี้�วยงานี้ราชการต�างๆ  
อย่�บ้าง แต�การศึกษาวิจึัยคาสต์และถึำ�าแบบสห้วิทยาการ 
ท้�อาศัยท้มวิจึัยแบบบ่รณาการศาสตร์ท้�ห้ลากห้ลาย เช�นี้ 
ธรณ้วิทยา อ่ทกวิทยา ชีววิทยา โบราณคด ้ มานี้ษ่ยวิทยา 
ยังม้นี้้อยมาก 

3) การแลกเปล้�ยนี้ข้อม่ล ความร่้ และร�วมม่อทาง
วิชาการกับมห้าวิทยาลัยห้รือองค์การถึำ�าและคาสต์ของไทย 
กับต�างประเทศยังม้นี้้อยมาก เช�นี้ ปัจึจึ่บันี้ ประเทศไทย  
ไม�มอ้งคก์รใดท้�เปน็ี้สมาชิกสห้พนัี้ธ์ถึำ�าวทิยาระห้ว�างประเทศ 
(International Union of Speleology)

ปัญหาขาดีนโยบายและแผู้นแมบ่ทระดีบัชีาติิในการ
บริหารจัดีการถ้ำำ�า

เน่ี้�องจึากถึำ�าในี้ประเทศไทยม้จึำานี้วนี้มาก และอย่�ในี้
พ่�นี้ท้�ความรบัผ่ดของห้นี้�วยงานี้ราชการห้ลายกระทรวง และ 
กรมกอง ดังนัี้�นี้ จึึงม้ความจึำาเป็นี้ต้องม้นี้โยบายและ 
แผนี้แม�บทระดับชาต่ในี้การบรหิ้ารจัึดการถึำ�า เพ่�อเป็นี้กรอบ 
ห้รอืแนี้วทางการดำาเน่ี้นี้งานี้ท้�สอดคล้องกันี้อย�างเปน็ี้เอกภัาพ  
ในี้ปัจึจึบั่นี้ ปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการนี้โยบายการบริห้าร 
จัึดการถึำ�าแห้�งชาต่ได้อนี้่มัต่ร�างนี้โยบายและแผนี้แม�บท 
การบริห้ารจึัดการถึำ�าแห้�งชาต่ (พ.ศ. 2563 - 2580) 
รวมทั�งแผนี้ปฏ่บัต่การด้านี้การบริห้ารจึัดการระบบถึำ�า 
ระยะท้� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) แล้ว ในี้การประช่มเม่�อ 
วันี้ท้� 4 มน้ี้าคม พ.ศ. 2564 อย�างไรก็ตาม นี้โยบายและแผนี้ 
ดังกล�าวจึะเก่ดผลในี้ทางปฏ่บัต่ ยังคงต้องผ�านี้เป็นี้มต่ 

คณะรฐัมนี้ตร ีรวมทั�งมก้ารสั�งการ ตด่ตาม และประเมน่ี้ผล
ในี้ระดับกระทรวงและกรมต�อไป 

ปัญหาการขาดีคุวิามพร้อุมด้ีานกำาลังคุนและ 
งบประมาณขอุงหน่วิยงานที�มีหน้าที�ในการคุุม้คุรอุงและ 
บริหารจัดีการถ้ำำ�า

เน่ี้�องจึากการบรหิ้ารจึดัการถึำ�าเปน็ี้เรื�องท้�ถ่ึกปล�อยปละ 
ละเลยมานี้านี้ ห้นี้�วยงานี้ราชการท้�ม้ห้นี้้าท้�ในี้การค่้มครอง 
และบริห้ารจึัดการถึำ�าของไทยทั�งห้ลาย เช�นี้ กรมอ่ทยานี้ 
แห้�งชาต่ สตัว์ป่า และพนัี้ธ์่พ่ช กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรธรณ้  
กรมศ่ลปากร สำานี้ักงานี้พระพ่ทธศาสนี้าแห้�งชาต่ องค์การ 
บริห้ารส�วนี้ท้องถึ่�นี้ จึึงมักจึะขาดความพร้อมด้านี้กำาลังคนี้
และงบประมาณ ดังนัี้�นี้ ห้ากนี้โยบายและแผนี้งานี้ระดบัชาต่
ม่ได้ม้การเร�งรัดสั�งการและประเม่นี้ผลอย�างจึริงจึัง ปัญห้า
ต�างๆ ท้�ระบ่มาทั�งห้มดข้างต้นี้ก็ยากท้�จึะแก้ไขได้จึริง 

	 บทสรุปั

ภ่ัม่ประเทศแบบคาสต์และถึำ�าในี้ประเทศไทยม้จึำานี้วนี้มาก  
กระจึายไปในี้ท่กภั่ม่ภัาคของประเทศ ปัจึจึ่บันี้ม้การ 
จึดัทำาฐานี้ขอ้มล่แลว้กว�า 6,000 ถึำ�า และคาดว�ายังมอ้้กเปน็ี้ 
จึำานี้วนี้มากนัี้บห้ม่�นี้ห้รือแสนี้ถึำ�า ถึำ�าเห้ล�าน้ี้�เปน็ี้ทั�งถึำ�าเปน็ี้ ถึำ�าตาย  
ห้รอืกึ�งเป็นี้กึ�งตาย และเปน็ี้ถึำ�าท้�ชาวบ้านี้และประชาชนี้ทั�วไป 
ได้ใช้ประโยชนี้์มาแต�บรรพกาล ปัจึจึ่บันี้ นี้อกจึากการ 
ใช้ประโยชน์ี้นี้ำ�าจึากถึำ�า การเกบ็รงันี้กอ้แอ�นี้ มล่คา้งคาว และ
การใชเ้ป็นี้แห้ล�งท�องเท้�ยวแล้ว ถึำ�ายงัมค่้ณค�าท้�ห้ลากห้ลาย  
ใช้สำาห้รบัการศกึษาเรียนี้ร่ ้ทั�งระบบนี้เ่วศ ธรณ้วิทยา ชวีวิทยา 
อ่ทกวิทยา เศรษฐกจ่ึ โบราณคด้ ศาสนี้า และศล่ปวัฒนี้ธรรม 
เป็นี้สถึานี้ท้�ควรค�าแก�การอนี้่รักษ์และค่้มครอง

อย�างไรก็ตาม ในี้ปัจึจ่ึบันี้ พ่�นี้ท้�ภ่ัม่ประเทศคาสต์ห่้นี้ป่นี้  
ระบบถึำ�า ตัวถึำ�า และทรัพยากรถึำ�าทั�งห้ลาย กำาลังประสบ
ปัญห้าและภััยค่กคามห้ลายประการจึากประชาชนี้ท้�ม่�ง
แสวงห้าประโยชนี้์จึากถึำ�าจึนี้เก่นี้ขอบเขต ห้รือม้การทำาลาย
ทรพัยากรถึำ�าอย�างร่เ้ท�าไม�ถึึงการณ ์ดงันัี้�นี้ ผ่ท้้�เก้�ยวขอ้งกับถึำ�า
ทั�งห้ลาย ไม�ว�าจึะเป็นี้ห้นี้�วยงานี้ระดับนี้โยบาย เช�นี้ รัฐบาล 
คณะกรรมการนี้โยบายบริห้ารจึดัการถึำ�าแห้�งชาต ่กระทรวง
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ต�างๆ และห้นี้�วยงานี้ราชการ ท้�ม้ห้น้ี้าท้�บริห้ารจึัดการถึำ�าในี้พ่�นี้ท้� เช�นี้ กรมอ่ทยานี้แห้�งชาต่ สัตว์ป่า และพันี้ธ่์พ่ช กรมป่าไม้  
กรมทรัพยากรธรณ ้กรมศ่ลปากร สำานี้ักงานี้พระพท่ธศาสนี้าแห้�งชาต่ องค์การบริห้ารส�วนี้ท้องถ่ึ�นี้ ตลอดจึนี้เจึ้าห้น้ี้าท้�ผ่้ด่แล 
ปฏ่บัต่งานี้เก้�ยวกับถึำ�า มัคค่เทศก์ถึำ�า นี้ักท�องเท้�ยวถึำ�า และประชาชนี้ทั�วไป ควรท้�จึะรับทราบ และเข้าใจึถึึงค่ณค�าห้ลากห้ลาย 
นี้านี้าประการของถึำ�า รวมทั�งตระห้นี้ักร่้ถึึงสภัาพปัญห้า และภััยค่กคามต�อพ่�นี้ท้�ภ่ัม่ประเทศแบบคาสต์ และทรัพยากรถึำ�า 
ทั�งห้ลายทั�งท้�เคยเก่ดขึ�นี้มาแล้วในี้อดต้และกำาลังเกด่ขึ�นี้ในี้ปัจึจึ่บันี้ เพ่�อพ่จึารณากำาห้นี้ดนี้โยบาย วางแผนี้ ออกกฎห้มาย  
กำาห้นี้ดระเบย้บข้อบังคับ ห้รือห้าแนี้วทางมาตรการในี้การป้องกันี้และบริห้ารจึัดการทรัพยากรถึำ�าท้�เห้มาะสมย่�งขึ�นี้ เพ่�อให้ ้
ถึำ�าท้�ม้สภัาพเปราะบาง ยังดำารงคงอย่�และก�อคณ่ค�าประโยชนี้์อย�างยั�งย่นี้ต�อไป 
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ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำาและอุบัติภัยจากถ้ำา



อุบัติภัยและการกู้ภัยในถ้ำา: 
สรุปบทเรียนด้านการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
นายบุุญธรรม เลิศสุุขีีเกษม

ปัจำจุำบ้ัน ก�รท่องเที�ยวต่ำ�มีแหิล่งธรรมีช�ติ่ำเป็นที�นิยมีแพร่หิล�ยเพิ�มีมี�กขึ�น และได้ร้บั
คว�มีสนใจำจำ�กน้กท่องเที�ยวช�วไทยและช�วต่่ำ�งช�ติ่ำ ส่งผู้ลให้ิแหิล่งท่องเที�ยวต่ำ�มี
ธรรมีช�ติ่ำต่่ำ�ง ๆ มีีน้กท่องเที�ยวไปใช้บัริก�รเพิ�มีมี�กขึ�นต่ำ�มีไปด้วย

และส่�งห้นึี้�งท้�ไม�สามารถึปฏ่เสธได้เลยว�าในี้ห้ลายครั�งมักจึะเก่ด
อ่บัต่ภััยตามสถึานี้ท้�ท�องเท้�ยวต�างๆ ขึ�นี้ ทำาให้้นัี้กท�องเท้�ยว 
อาจึได้รับอันี้ตรายบาดเจ็ึบ และอาจึจึะถึึงขั�นี้ส่ญเส้ยทั�ง 
ต�อชีวิตและทรัพย์ส่นี้ได้ และห้นึี้�งในี้อ่บัต่ภััยท้�มักจึะเห็้นี้ได้ 
บ�อยครั�งก็ค่อ กรณ้ประชาชนี้พลัดห้ลงต่ดอย่�ในี้ถึำ�า อาท่ กรณ้

ของนัี้กฟ่ิตบอลเยาวชนี้ท้ม “หม้ป่า ทีน ทอุล์คุ อุะคุาเดีมี�” 
ต่ดถึำ�าภัายในี้วนี้อ่ทยานี้ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ จัึงห้วัด
เชียงราย พระสงฆ์์ต่ดขังอย่�ภัายในี้ถึำ�าพระไทรงาม จัึงห้วัด
พ่ษณ่โลก เน่ี้�องจึากนี้ำ�าท�วมภัายในี้ถึำ�า
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กรมป้องกนัี้และบรรเทาสาธารณภััย ในี้ฐานี้ะห้นี้�วยงานี้
กลางของรฐัในี้การดำาเน่ี้นี้การป้องกันี้และบรรเทาสาธารณภััย
ของประเทศ ได้ขับเคล่�อนี้การจัึดการสาธารณภััย ภัายใต้
นี้โยบายสำาคัญของรฐับาล โดยม้พระราชบญัญัต่ปอ้งกนัี้และ
บรรเทาสาธารณภััย พ.ศ. 2550 และแผนี้การปอ้งกนัี้และ 
บรรเทาสาธารณภััยแห้�งชาต่ พ.ศ. 2558 ซึึ่�งเป็นี้เครื�องมอ่ 
ท้�ห้นี้�วยงานี้ท้�เก้�ยวขอ้งท่กภัาคส�วนี้ใชเ้ปน็ี้กรอบแนี้วค่ดในี้การ
ปฏบ่ต่ังานี้ร�วมกนัี้ในี้ด้านี้การป้องกันี้ และบรรเทาสาธารณภััย 
ตั�งแต�ระดับทอ้งถึ่�นี้จึนี้ถึึงระดับประเทศ ควบค่�ไปกับการผลักดันี้ 
ให้้ห้นี้�วยงานี้ท่กภัาคส�วนี้ม้กรอบแนี้วทางในี้การป้องกนัี้และ
บรรเทาสาธารณภััยเป็นี้ไปในี้ทศ่ทางเด้ยวกันี้ 

เห้ต่การณ์สำาคญัเห้ต่การณ์ห้นึี้�ง ไดแ้ก� กรณ้การให้้ความ 
ช�วยเห้ล่อแก�ท้มนี้ักฟิต่บอลเยาวชนี้ท้ม “หม้ป่า ทีน ทอุล์คุ 
อุะคุาเดีมี�” ตด่ขังอย่�ภัายในี้ถึำ�าห้ลวง วนี้อ่ทยานี้ถึำ�าห้ลวง-  
ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ ตำาบลโปง่ผา อำาเภัอแม�สาย จัึงห้วดัเชยีงราย  
ส�งผลให้้เก่ดภัารก่จึก้่ภััยครั�งประวัต่ศาสตร์ ช�วงวันี้ท้� 23 
ม่ถึ่นี้ายนี้ - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รวม 19 วันี้) ท้� 
คนี้ไทยทั�งประเทศและทั�วโลกให้้ความสนี้ใจึ โดยเห้ต่การณ ์
ดงักล�าวมก้ารดำาเน่ี้นี้การภัายใต้แผนี้ฯ และกฎห้มายว�าดว้ย 
การปอ้งกนัี้และบรรเทาสาธารณภัยัของประเทศ โดยจัึงห้วดั 
เชียงรายได้ม้การจึัดตั�งศ่นี้ย์บัญชาการค้นี้ห้าผ้่ต่ดภัายในี้ 
วนี้อ่ทยานี้ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ ตำาบลโป่งผา อำาเภัอ 
แม�สาย จัึงห้วดัเชยีงราย ขึ�นี้ เพ่�อเปน็ี้ศน่ี้ยก์ลางการปฏบ่ตัง่านี้ 
ในี้ระดับพ่�นี้ท้� โดยม้ผ่้ว�าราชการจึังห้วัดเชียงราย ในี้ฐานี้ะ
ผ้่อำานี้วยการจึังห้วัดเชียงราย เป็นี้ผ้่บัญชาการเห้ต่การณ์
ม้โครงสร้างการจึัดการตามแผนี้การป้องกันี้และบรรเทา
สาธารณภััยแห้�งชาต่ พ.ศ. 2558 และแบ�งห้นี้�วยงานี้ 
เข้าร�วมปฏ่บัต่การในี้ 3 ส�วนี้ห้ลัก ได้แก�
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(๑) สั่วินปฏิิบัติิการ ได้แก� ห้นี้�วยปฏ่บัต่การค้นี้ห้า 
ทางอากาศ ห้นี้�วยปฏ่บัต่การค้นี้ห้าและก่้ภััยทางบก  
ห้นี้�วยปฏ่บัต่การทางการแพทย์ ห้นี้�วยปฏ่บัต่การระบายนี้ำ�า  
เบ้�ยงเบนี้ทางนี้ำ�า

(๒) สัว่ินอุำานวิยการ ได้แก� ห้นี้�วยสถึานี้การณ ์เป็นี้การ
รวมห้นี้�วยทางด้านี้เทคน่ี้คและผ้่เชี�ยวชาญจึากห้นี้�วยงานี้ 
ต�างๆ ร�วมประเม่นี้สถึานี้การณ์ ห้นี้�วยทรัพยากร และ 
ห้นี้�วยเอกสาร เพ่�อการลงทะเบย้นี้บค่ลากร ทรัพยากรท้�มา
ให้้การช�วยเห้ลอ่

(๓) ส่ัวินสันับสันุน ได้แก� ห้นี้�วยเสบ้ยง เพ่�อส�ง
กำาลังบำาร่ง อาห้าร ห้นี้�วยแพทย์ จึัดเจ้ึาห้น้ี้าท้�แพทย์และ
สาธารณส่ขเพ่�อปฐมพยาบาลเจึ้าห้น้ี้าท้�ท้�ได้รับบาดเจ็ึบ  
ห้นี้�วยสถึานี้ท้� ด่แลการจัึดการพ่�นี้ท้� การสนี้บัสน่ี้นี้ระบบไฟิฟิา้
และแสงสว�าง ห้นี้�วยส่�อสาร สนี้บัสน่ี้นี้การจึดัระบบส่�อสาร 

พร้อมทั�งได้จึัดตั�งศ่นี้ย์ประสานี้การปฏ่บัต่เพ่�ออำานี้วย
ความสะดวกการเขา้ให้้ความช�วยเห้ล่อจึากห้นี้�วยงานี้ต�างๆ 
ทั�งในี้และต�างประเทศ เปน็ี้ไปด้วยความเรยีบรอ้ย และจึดัตั�ง
ศน่ี้ยข์อ้มล่ประชาสัมพนัี้ธร์�วม เพ่�อเป็นี้ศน่ี้ยก์ลางด้านี้ขอ้ม่ล
ข�าวสารและกำาห้นี้ดท่ศทางในี้การเผยแพร�ขอ้มล่ และตอบโต้
ข้อม่ลท้�เป็นี้เท็จึ โดยม้ท้�ปรึกษา/ผ่เ้ชี�ยวชาญ ประกอบด้วย  
หั้วห้นี้า้ส�วนี้ราชการระดบักระทรวง กรม ผ่บ้ญัชาการเห้ล�าทัพ  
ผ้่เชี�ยวชาญจึากศาสตร์ในี้แขนี้งท้�เก้�ยวข้อง เพ่�อร�วมให้้ 
ข้อเสนี้อแนี้ะตามห้ลักสากล เพ่�อใช้ประกอบการตัดส่นี้ใจึ 
สั�งการในี้ส�วนี้ของแนี้วทางปฏ่บัต่ร�วมกันี้ ในี้การจึัดการ 
ภัาวะฉ่กเฉ่นี้ ได้จัึดทำาแผนี้เผชิญเห้ต่ให้้ความช�วยเห้ล่อ 
ผ้่สญ่ห้ายในี้วนี้อ่ทยานี้ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ ตำาบลโปง่ผา  
อำาเภัอแม�สาย จึังห้วัดเชียงราย สำาห้รับเป็นี้กรอบในี้การ 
ปฏ่บัต่งานี้ระห้ว�างภัาคส�วนี้ต�างๆ ร�วมกันี้ ดังนี้้�
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แต�อย�างไรก็ตาม ถึึงแม้จึะสามารถึช�วยเห้ล่อท้ม 
“หม้ป่า ทีน ทอุล์คุ อุะคุาเดีมี�” ออกมาจึากถึำ�าได้เรียบร้อย
แล้ว แต�ภัารก่จึในี้ด้านี้การจึัดการสาธารณภััยยังไม�ถ่ึอว�า
เสร็จึส่�นี้ ซึ่ึ�งการจึัดการสาธารณภััยตามมาตรฐานี้สากลได้
กำาห้นี้ดไวว้�า ภัายห้ลงัจึากการให้้ความช�วยผ้่ประสบภััยแลว้ 
จึะเป็นี้ช�วงเวลาของการฟ้ิ�นี้ฟิ่ ฟ้ิ�นี้สภัาพในี้ด้านี้ต�างๆ โดย
จึังห้วัดเชียงรายได้ดำาเนี้่นี้การสำารวจึ ต่ดตาม และประเม่นี้
สถึานี้การณภ์ัายในี้ถึำ�า เพ่�อเก็บก้่ทรพัยากรท้�ใชใ้นี้การปฏบ่ต่ั 
การค้นี้ห้าและช�วยเห้ล่อผ้่ประสบภััย เพ่�อส�งทรัพยากร 
กลับไปยังห้นี้�วยงานี้ต้นี้สังกัดอย�างถ่ึกต้องครบถ้ึวนี้ตาม 
บัญชีท้�ได้ม้การจัึดทำาและรวบรวมไว้ พร้อมทั�งดำาเน่ี้นี้การ 
ฟ้ิ�นี้ฟ่ิสภัาพร�างกายและจึติใจึ ด้านี้การแพทยแ์ละสาธารณสข่  
ด้านี้การเกษตร การซึ่�อมสร้างส่�งสาธารณ่ปโภัค รวมถึึง  
การฟิ้�นี้ค่นี้สภัาพทรัพยากรธรรมชาต่และส่�งแวดลอ้มให้้กลบั 
ไปเป็นี้อย�างเด่ม

ทั�งน้ี้� จึากเห้ต่การณ์ดังกล�าว กระทรวงมห้าดไทย 
โดยกรมป้องกันี้และบรรเทาสาธารณภััย ได้เล็งเห้็นี้ถึึง
ความสำาคัญของอ่บัต่ภััยและการก้่ภััยในี้ถึำ�า จึึงได้จึัดเวท้  
ถ้ำอุดีบทเรยีนภายหลงัการปฏิบิติัิงาน (After Action Review: 

AAR) ในี้การให้้ความช�วยเห้ล่อผ้่ส่ญห้ายในี้วนี้อ่ทยานี้ 
ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ อำาเภัอแม�สาย จึังห้วัดเชียงราย 
ขึ�นี้ ซึ่ึ�งได้ม้การดำาเนี้่นี้การในี้ 3 ระยะ ได้แก�

ระยะท้� 1 เป็นี้การเชิญผ้่ปฏ่บัต่งานี้ในี้พ่�นี้ท้�จัึงห้วัดเชียงราย
ท้�ปฏ่บัต่งานี้จึริงในี้เห้ต่การณ์เข้าร�วมการถึอดบทเรียนี้ภัายห้ลัง
การปฏ่บัต่งานี้ 

ระยะท้� 2 เป็นี้การเชิญห้นี้�วยงานี้ส�วนี้กลางท้�เข้าร�วม
ปฏ่บัต่งานี้ท้�วนี้อ่ทยานี้ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ ตลอดจึนี้
ห้นี้�วยงานี้เครือข�ายดา้นี้การจึดัการสาธารณภัยัเขา้ร�วมการ
ถึอดบทเรียนี้ภัายห้ลังการปฏ่บัต่งานี้ 

ระยะท้� 3 เป็นี้การสมัภัาษณเ์ชิงลึกกบัผ้่ปฏบั่ต่งานี้ทั�ง 
ชาวไทยและชาวต�างชาต่ ถึึงกรณ้เห้ต่ร่นี้แรงท้�ส่ดท้�อาจึ 
เก่ดขึ�นี้ได้ (Worst Case Scenario) ในี้ด้านี้การค้นี้ห้าก่้ภััย  
และการระบายนี้ำ�า เพ่�อนี้ำาไปส่�การจึำาลองเห้ต่การณล์�วงห้น้ี้า  
และนี้ำาไปส่�การวางแผนี้สำาห้รับการพัฒนี้า ปรับปร่ง เสริม 
องค์ความร่ ้วสัด่ อป่กรณ์ ในี้การปฏบ่ต่ังานี้ท้�เป็นี้มาตรฐานี้ 
สากล 

ศููนย์บัญชาการค้นหาผูู้้สูญหายในวนอุทยานถำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน 
ตำาบลโปัง่ผู้า	อำาเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

ช่ดปฏ่บัต่การ 
ฟิ้�นี้ฟิ่สภัาพจึิตใจึ

แผนี้กสนี้ับสนี้่นี้

ห้นี้�วยจึัดห้า 
ส่�งอป่กรณ์

ห้นี้�วยการเงินี้ 
และบัญชี

ห้นี้�วย
จึัดซึ่ื�อจึัดจึ้าง

ห้นี้�วยรับบริจึาค

ห้นี้�วยส่�อสาร

ห้นี้�วยแพทย์

ห้นี้�วยสถึานี้ท้�

ห้นี้�วยสนี้ับสนี้่นี้
ภัาคพ่�นี้

แผนี้กการเงินี้

ศูนย์ข้อมูีลประช�ส้มีพ้นธ์ร่วมี

ศูนย์ประส�นก�รปฏิิบ้ัติ่ำที�ปรึกษ� / ผูู้้เชี�ยวช�ญ

ผูู้้อำ�นวยก�รจ้ำงหิว้ดเชียงร�ย
(ผูู้้ว่�ร�ชก�รจ้ำงหิว้ด)
ผูู้้บ้ัญช�ก�รเหิตุ่ำก�รณ์์

ส่วนอำ�นวยก�ร

ห้นี้�วยสถึานี้การณ์

ห้นี้�วยทรัพยากร

ห้นี้� วยเอกสาร

แผนี้กค้นี้ห้า
และก่้ภััย

แผนี้ก 
การระบายนี้ำ�า

แผนี้กการแพทย์ 
และสาธารณส่ข

ช่ดปฏ่บัต่ 
ทางการแพทย์

ส่วนปฏิิบ้ัติ่ำก�ร

ช่ดปฏ่บัต่การ 
ค้นี้ห้าภัายในี้ถึำ�า

ช่ดปฏ่บัต่การ 
ค้นี้ห้านี้อกถึำ�า

ช่ดปฏ่บัต่การ 
ระบายนี้ำ�า

ช่ดปฏ่บัต่การ 
เบ้�ยงทางนี้ำ�า

แผนี้กปฏ่บัต่การทางอากาศ จึ่ดระดมทรัพยากร

ส่วนสน้บัสนุน

แผนี้กบริการ

ห้นี้�วยเสบ้ยง
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จ�กก�รรวมใจเป็นหนึ่งเดียว คว�มเสียสละ คว�มมุม�นะ และด้วยศรัทธ�อันแรงกล้�ของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ  
ภ�คเอกชน ภ�คประช�ชน และอ�ส�สมัคร ตลอดทั้งกำ�ลังใจจ�กทั่วโลก ทำ�ให้ก�รปฏิบัติภ�รกิจก�รค้นห�และช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต  
ทีม “หมูป่� ทีน ทอล์ค อะค�เดมี”่ ทีต่ิดอยู่ในวนอุทย�นถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผู้ลจากการร่วิมกันถ้ำอุดีบทเรียนการปฏิิบัติิงาน ตลอดจึนี้ 
การสัมภัาษณ์เชิงลึก บ่คคลท้�เก้�ยวกับข้องกับเห้ต่การณ์
การดำาเน่ี้นี้การให้้ความช�วยเห้ล่อผ้่ส่ญห้ายในี้วนี้อ่ทยานี้
ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ สามารถึสร่ปประเด็นี้ข้อค่ดเห้็นี้  

ข้อเสนี้อแนี้ะ เพ่�อนี้ำาไปส่�การเตรียมความพรอ้มในี้การเผชญิ
เห้ต่ในี้ลักษณะเด้ยวกันี้ ห้รือนี้ำามาใช้ในี้การวางแผนี้รับม่อ
เห้ต่ร่นี้แรงท้�ส่ดท้�อาจึเก่ดขึ�นี้ได้ ดังนี้้�
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	 ผู้ลการปัฏิิบัติที�ดี	ปััญหาอุปัสรรค	และสิ�งที�ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์

๑. ผู้้เ้ข้าร่วิมปฏิบัิติิงานทุกคุนมุง่เป้าไปสั้เ่ป้าหมาย
เดียีวิกัน ค่อการช�วยเห้ล่อเด็ก ดังจึะเห็้นี้จึากภัารก่จึการค้นี้ห้า
และก้่ภััยทั�งภัายในี้ถึำ�าและนี้อกถึำ�า และภัารก่จึการระบายนี้ำ�า 
และเบ้�ยงเบนี้ทางนี้ำ�า ซึ่ึ�งเป็นี้ปัจึจึัยเสริมซึึ่�งกันี้และกันี้ 
จึนี้นี้ำาไปส่�ความสำาเร็จึของการก่ภ้ััยในี้ครั�งนี้้� 

๒. การขาดีขอุ้มล้ แผู้นผัู้ง โคุรงสัรา้งขอุงถ้ำำ�าที�ชีดัีเจน 
ตลอดจึนี้ขาดอ่ปกรณ์ เครื�องมอ่ท้�ตอบสนี้องต�อภัารก่จึก้่ภััย
ภัายในี้ถึำ�า ส�งผลต�อประส่ทธิภัาพในี้การ
ประเมน่ี้สถึานี้การณใ์นี้ช�วงแรก แต�ห้ลังจึาก
ท้�ม้การสนัี้บสน่ี้นี้เพ่�มเต่มกำาลัง ทรัพยากร 
ผ้่ท้�ม้ความร่้ในี้ด้านี้ต�างๆ เข้าไปสนี้ับสน่ี้นี้
การจึัดการ ตลอดจึนี้ผลจึากการบ่รณาการ
ฝึกซึ่อ้มตามภัารก่จึร�วมกนัี้ในี้ร่ปแบบต�างๆ 
อย�างต�อเน่ี้�อง ส�งผลให้้เก่ดความค้่นี้เคย 
ความคล�องตัว และความมั�นี้ใจึในี้การปฏบั่ต่
ของผ้่ปฏบ่ต่ังานี้ ตลอดจึนี้ผ้่บรหิ้ารระดบัส่ง
ได้เป็นี้อย�างด้ 

๓. การใช้ีข้อุม้ลที�เป็นวิิทยาศาสัติร์  
ประกอุบการติัดีสัินใจ รวมถึึงการม้ 
ท้�ปรึกษา ผ้่เชี�ยวชาญจึากห้นี้�วยงานี้ต�างๆ  
และท่กภัาคส�วนี้ได้ร�วมกันี้ห้ารือโดยใช้
ห้ลักของเห้ต่และผล ส�งผลต�อการนี้ำาเสนี้อ
ข้อม่ลท้�สามารถึอธิบายถึึงปรากฏการณ์
ต�างๆ ต�อผ้่บัญชาการเห้ต่การณ์ในี้พ่�นี้ท้� 
ทำาให้้การตัดส่นี้ใจึแก้ไขปัญห้าเป็นี้ไป
อย�างรวดเร็ว โดยผ้่ม้อำานี้าจึตัดส่นี้ใจึในี้
เห้ต่การณ์จึะต้องเปิดกวา้งรบัขอ้มล่ ความร่ ้ 
และเทคน่ี้คต�างๆ ทั�งในี้และต�างประเทศ เพ่�อ
นี้ำามาใชป้ระกอบการตัดสน่ี้ใจึในี้ภัาวะฉ่กเฉ่นี้
ร�วมกันี้

4. การปฏิบิติัิงานที�สัอุดีคุลอุ้งติาม
แผู้นและกฎหมายว่ิาดีว้ิยการปอุ้งกนัและ
บรรเทาสัาธารณภัย ท้�ใช้ระบบโครงสร้าง 
การจึดัการในี้ภัาวะฉ่กเฉ่นี้ในี้การปฏบ่ต่ังานี้

ร�วมกันี้ท้�ม้ส�วนี้ปฏ่บัต่การ ส�วนี้อำานี้วยการ ส�วนี้สนัี้บสน่ี้นี้  
การประสานี้การปฏ่บัต่ การประชาสัมพันี้ธ์ข้อม่ลข�าวสาร 
และการเชื�อมโยงองค์ความร่้ด้านี้ต�างๆ จึากท้�ปรึกษาและ
ผ่้เชี�ยวชาญ อันี้นี้ำาไปส่�การปฏ่บัตง่านี้ร�วมกันี้อย�างประสานี้
สอดคล้อง ได้รับการยอมรับจึากท่กห้นี้�วยงานี้ท้�เข้าร�วม 
ปฏบั่ต่งานี้ และเก่ดความค้่มครองต�อผ้่ปฏบ่ต่ังานี้ตามกฎห้มาย  
ส�งผลให้้ท่กห้นี้�วยงานี้ปรับเปล้�ยนี้บทบาทห้นี้้าท้�ให้้เป็นี้ไป
ตามภัารก่จึของโครงสร้างห้ลักในี้การจึัดการเห้ต่การณ์
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เห้ต่การณค์รั�งน้ี้� ทำาให้้ได้เห้น็ี้การจัึดตั�งระบบบญัชาการ
เห้ต่การณ ์การดำาเนี้น่ี้การตามแผนี้ฯ และกฎห้มายว�าดว้ยการ
ปอ้งกนัี้และบรรเทาสาธารณภัยั โดยผ้่มอ้ำานี้าจึตามกฎห้มาย 
(ผ่้ว�าราชการจึังห้วัด) ตลอดจึนี้การจึัดผังโครงสร้างองค์กร
เชื�อมโยงตามสายบังคับบัญชาท้�ค�อนี้ข้างชัดเจึนี้ แต�จึาก
ข้อค่ดเห็้นี้ของผ้่ท้�เข้าร�วมปฏบ่ต่ังานี้ พบว�า ปัญห้าอป่สรรค
สำาคัญค่อ ความเข้าใจึเก้�ยวกับการจึัดการสาธารณภััยตาม
กฎห้มาย และแผนี้การป้องกันี้และบรรเทาสาธารณภััยท้�
ไม�เท�ากันี้ รวมถึึงการขาดทักษะความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านี้ 
ของผ่ป้ฏบ่ตัง่านี้ ตลอดจึนี้ทรัพยากรก่ภ้ััยท้�ไม�เห้มาะสมกบั 
สภัาพภั่ม่ประเทศ และไม�ทันี้สมัย ดังนี้ั�นี้ จึึงม้ข้อเสนี้อ
ให้้ห้นี้�วยงานี้ควรม้การเรียนี้ร่้ร�วมกันี้ในี้เรื�องการจัึดการ
สาธารณภััยในี้ประเด็นี้การจึัดการในี้ภัาวะฉ่กเฉ่นี้ เพ่�อให้้
เก่ดความเข้มแข็งอย�างเป็นี้ระบบ รวมทั�งปรับปร่งพัฒนี้า
องค์ความร่้ ทักษะ วัสด่อ่ปกรณ์ให้้เป็นี้ไปตามมาตรฐานี้
สากล สอดคล้องกับย่ทธศาสตร์การจึัดการความเส้�ยงจึาก
สาธารณภััย ตามแผนี้การป้องกันี้และบรรเทาสาธารณภััย
แห้�งชาต่ พ.ศ. 2558 ในี้ย่ทธศาสตร์ท้� 2 การบ่รณาการ
การจึัดการในี้ภัาวะฉ่กเฉ่นี้ ดังนี้้� 

	 การสร้างมาตรฐานการจัดการ 
ในภาวะฉุุกเฉิุน	

๑. การขยายอุงคุ์คุวิามร้้ การจัดีการภาวิะฉุกเฉิน 
ในเร่�อุงระบบการบญัชีาการเหติกุารณ ์ให้้กบัส�วนี้ราชการ  
ทห้าร พลเรือนี้ เอกชนี้ และอาสาสมคัร ให้้สามารถึปฏบั่ต่งานี้ 
ร�วมกันี้ได้อย�างม้ประส่ทธิภัาพ โดยเฉพาะผ่้บัญชาการ
เห้ต่การณ์ท่กระดับจึะต้องจึดัตั�งศน่ี้ยบ์ญัชาการไดท้นัี้ท�วงท้ 
และสามารถึประสานี้งานี้กับห้นี้�วยงานี้ท่กห้นี้�วยงานี้ในี้
พ่�นี้ท้�ได้ 

๒. การจัดีทำาแผู้นเผู้ชิีญเหตุิในพื�นที�เสีั�ยงภัย ท้�ม้ 
รป่แบบเปน็ี้มาตรฐานี้เด้ยวกนัี้ โดยเฉพาะแห้ล�งท�องเท้�ยวต�างๆ  
และสามารถึประสานี้สอดคล้องกับแผนี้การปฏ่บัต่ของ 
ห้นี้�วยทห้ารในี้พ่�นี้ท้�

	 การพัฒนาระบบ/เคร่�องม่อ
สนับสนุนการเผู้ชิญเหตุ

๑. เพิ�มการฝึึกอุบรมให้คุวิามร้้เพื�อุสัร้างมาติรฐาน
บุคุลากรในเร่�อุงการเผู้ชิีญเหตุิ การก้ภ้ยัในเหติสุัาธารณภยั
ที�มีคุวิามซับซ้อุน ดำาเนี้่นี้การร�วมกันี้ระห้ว�างฝ่ายพลเรือนี้  
ห้นี้�วยทห้าร ภัาคเอกชนี้ ในี้ระดบัพ่�นี้ท้� การฝกึเพ่�มเตม่ให้้กับ 
ห้นี้�วยทห้ารขนี้าดเล็กถึึงระดบักองรอ้ย รวมถึึงการแลกเปล้�ยนี้ 
ความร่้ ประสบการณ์ในี้การใช้เครื�องม่อ เครื�องจึักรกล 
สาธารณภััยร�วมกันี้ โดยเฉพาะห้ลักส่ตรความเชี�ยวชาญ 
เฉพาะดา้นี้ เช�นี้ ห้ลักสต่รการฝึกการก้่ภััยทางนี้ำ�า โดยเฉพาะ 
การดำานี้ำ�าเพ่�อการก่้ภััยท้�ม้มาตรฐานี้สากล พร้อมอ่ปกรณ์ 
และเครื�องม่อท้�ทันี้สมัยเห้มาะสมกับภัารก่จึ เป็นี้ต้นี้ 

๒. การปรับปรุงระบบฐานข้อุม้ลทรัพยากรก้้ภัย 
 ผู้้เ้ชีี�ยวิชีาญเฉพาะดีา้น โดยให้้ความสำาคญักบัความร�วมม่อ 
ระห้ว�างภัาครัฐกับภัาคเอกชนี้ในี้การจึัดการสาธารณภััย  
ซึ่ึ�งม้ความจึำาเป็นี้ต้องใช้ความร่้ความเชี�ยวชาญพ่เศษ เช�นี้  
ฐานี้ขอ้มล่ผ้่เชี�ยวชาญด้านี้การก้่ภััยทางนี้ำ�า การจึดัทำาฐานี้ขอ้มล่ 
ทรพัยากร ระบบขอ้มล่สารสนี้เทศ แผนี้ท้� แผนี้ผัง ระบบงานี้ 
สารสนี้เทศขอ้มล่ (MIS-Management Information System) 
และระบบงานี้ดา้นี้สารสนี้เทศภัม่ศ่าสตร ์(GIS-Geographic 
Information System) ร�วมกันี้ เพ่�อให้้ระบบฐานี้ข้อม่ล
ทรัพยากรการก้่ภััยทั�งของห้นี้�วยงานี้ภัาครัฐ เอกชนี้ เป็นี้
ปัจึจึ่บันี้ และครอบคล่มในี้ทก่ประเภัทภััย 

๓. การจัดีทำาคุ้่มือุ (Handbook) การเผู้ชีิญเหติุใน
ภาวิะฉุกเฉิน สำาห้รบัการปฏบั่ต่งานี้ภัายใตร้ะบบบญัชาการ
เห้ต่การณ ์ท้�เปน็ี้มาตรฐานี้ตามแผนี้การป้องกนัี้และบรรเทา
สาธารณภััยแห้�งชาต่ พ.ศ. 2558

4. การเสัริมระบบการเตืิอุนภัย การประเม่นี้และ
วเิคราะห์้สถึานี้การณ์ การต่ดตั�งเครื�องตรวจึวัดสภัาพอากาศ
และปริมาณนี้ำ�าฝนี้ พร้อมแอปพล่เคชันี้ ช่ดประจึำาท้� และ 
เคล่�อนี้ท้� ณ จึด่เส้�ยงภััยต�างๆ อย�างครอบคล่มทั�วถึึง ตลอดจึนี้ 
การเสริมระบบการแจึ้งข้อม่ลเม่�อเข้าพ่�นี้ท้�เส้�ยงภััย Alert  
SMS ท้�สามารถึแจึ้งเต่อนี้ประชาชนี้ท้�เด่นี้ทางเข้าไปในี้ 
พ่�นี้ท้�เส้�ยง ห้รือในี้พ่�นี้ท้�ท้�พ่เศษ ท้�ห้นี้�วยงานี้ท้�เก้�ยวข้องในี้พ่�นี้ท้� 
รับผ่ดชอบ เช�นี้ เขตอ่ทยานี้แห้�งชาต่ พ่�นี้ท้�ท�องเท้�ยว พ่�นี้ท้� 
เส้�ยงภััยอ่�นี้ๆ เช�นี้ สึนี้าม่ ด่นี้โคลนี้ถึล�ม เป็นี้ต้นี้
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๕. ระบบการสัื�อุสัารในภาวิะฉุกเฉิน การส่�อสาร 
ระบบด่จึิทัล ระบบการส่�อสารท้�เคล่�อนี้ย้ายได้สะดวก  
ยานี้พาห้นี้ะบญัชาการเคล่�อนี้ท้� (Mobile Command Post)  
ท้�สามารถึเชื�อมต�อการส่�อสารกับระบบดาวเทย้ม ตลอดจึนี้ 
สมาร์ทโฟินี้และเครื�องวิทย่ส่�อสาร Walkie Talkie พด่ค่ย
โดยกดป่ม่ Push to Talk สามารถึตั�งกล่�มในี้การสนี้ทนี้าได ้
ทำาให้้ต่ดต�อส่�อสารกนัี้ได้ครอบคล่มท่กพ่�นี้ท้� โดยใชสั้ญญาณ
อ่นี้เทอร์เนี้็ตเชื�อมโยงกับระบบ Zello

๖. การจัดีหาทรพัยากรก้ภั้ยที�เหมาะสัมติามภารกิจ 
และสัภาพพื�นที� จึากเห้ต่การณ์ดังกล�าวพบว�าเครื�องม่อ  
อ่ปกรณ์ในี้การก้่ภััยของภัาครฐัยงัไม�ทนัี้สมยั และไม�เห้มาะสม 
กับสภัาพภ่ัม่ประเทศ เช�นี้ เครื�องส่บส�งนี้ำ�าระยะไกล และ 
เครื�องสบ่นี้ำ�าขนี้าดต�างๆ ท้�นี้ำามาใชท้้�ถึำ�าห้ลวง เป็นี้เครื�องยนี้ต์
ท้�ใชน้ี้ำ�ามนัี้เป็นี้ห้ลัก ไม�เห้มาะสมกับการใชส้บ่นี้ำ�าในี้พ่�นี้ท้�แคบ  
และเก่ดมลพ่ษระห้ว�างการใช้งานี้ เป็นี้อันี้ตรายต�อผ้่ปฏบ่ต่ังานี้  
และผ้่ประสบภััย จึึงควรพ่จึารณาจัึดห้าเครื�องส่บนี้ำ�าในี้ 
ร่ปแบบต�างๆ ทั�งท้�เป็นี้ระบบไฟิฟิ้าทั�งขนี้าดเล็ก และ 
ขนี้าดกลาง มาเตรียมความพร้อมไว้ ระบบการตรวจึวัด 
ปริมาณนี้ำ�าไห้ลเขา้ และระบายนี้ำ�าออกบริเวณถึำ�า เป็นี้ตน้ี้

จึากบทเรียนี้ครั�งน้ี้� กระทรวงมห้าดไทย โดยกรมป้องกันี้ 
และบรรเทาสาธารณภััย ได้นี้ำาผลจึากการถึอดบทเรียนี้ภัายห้ลัง 
การปฏ่บัต่งานี้ (After Action Review: AAR) มาจัึดทำาเป็นี้ 
แนี้วทางและข้อเสนี้อแนี้ะต�อคณะรัฐมนี้ตรี เพ่�อพัฒนี้าการ
จัึดการสาธารณภััยของประเทศให้้เป็นี้ไปอย�างม้ประส่ทธิภัาพ 
เพ่�มมากขึ�นี้ และเป็นี้ไปตามมาตรฐานี้สากล โดยคณะรัฐมนี้ตรี 
ม้มต่เห็้นี้ชอบเม่�อวันี้ท้� 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามท้� 
กระทรวงมห้าดไทยเสนี้อ ดังน้ี้�

1. ให้้กระทรวงมห้าดไทย กระทรวงกลาโห้ม ส�วนี้
ราชการภัาครัฐ และเอกชนี้ ร�วมกันี้พ่จึารณาปรับปร่ง เพ่�ม
ศักยภัาพการจึัดการภัาวะฉ่กเฉ่นี้ รวมถึึงการพัฒนี้าความ
เชี�ยวชาญเฉพาะด้านี้ให้้กับบ่คลากร และเครื�องม่อในี้การ
ก่้ภััยให้ม้้มาตรฐานี้เพ่�มขึ�นี้ในี้ระดับสากล

2. ให้้กระทรวงการต�างประเทศ กระทรวงมห้าดไทย 
กระทรวงกลาโห้ม และกระทรวงสาธารณสข่ ยกระดบัความ
ร�วมมอ่กับต�างประเทศทั�งในี้และนี้อกภั่ม่ภัาคอาเซึ่ียนี้ เพ่�อ

ให้้ม้การฝึกแลกเปล้�ยนี้ประสบการณ์ องค์ความร่้ เทคน่ี้ค 
วิทยาการ และเพ่�มพ่นี้ประสบการณ์ของห้นี้�วยก่้ภััย และ
ห้นี้�วยบริการทางการแพทย์ฉก่เฉ่นี้

3. ให้้กระทรวงด่จึทัิลเพ่�อเศรษฐก่จึและสงัคม ร�วมกบั 
คณะกรรมการก่จึการกระจึายเส้ยง ก่จึการโทรทัศนี้์ และ
ก่จึการโทรคมนี้าคมแห้�งชาต่ (กสทช.) ร�วมกันี้พัฒนี้า 
และบริห้ารจึัดการโครงข�ายส่�อสารโทรคมนี้าคม ตลอดจึนี้ 
สนัี้บสน่ี้นี้การนี้ำาเทคโนี้โลย้ด่จึิทัลมาใช้ในี้การปรับปร่ง 
ประสท่ธภิัาพการทำางานี้ของห้นี้�วยงานี้ภัาครฐัในี้การปฏบ่ต่ัการ 
ในี้ภัาวะฉ่กเฉ่นี้ เพ่�อการให้้บริการระบบส่�อสารและ 
โทรคมนี้าคมในี้การปอ้งกนัี้และบรรเทาสาธารณภััย เปน็ี้ไป 
อย�างม้ประสท่ธิภัาพในี้ท่กสภัาพพ่�นี้ท้�

4. ให้้สำานี้กังบประมาณพ่จึารณาสนี้บัสน่ี้นี้งบประมาณ
ในี้การพัฒนี้าระบบบริห้ารจัึดการภััยในี้ภัาวะฉ่กเฉ่นี้ตาม
มาตรฐานี้สากล ตลอดจึนี้การจึัดห้าเครื�องม่ออ่ปกรณ์ 
พ่เศษสำาห้รบัการก้่ภััยและช�วยชวีติผ้่ประสบภััย ให้้พรอ้มรบั 
สถึานี้การณ์ภััยท้�ม้ความซัึ่บซ้ึ่อนี้และม้ลักษณะพ่เศษ 
เพ่�มมากขึ�นี้ 

5. ให้้ท่กห้นี้�วยงานี้ตามแผนี้การป้องกันี้และบรรเทา
สาธารณภััยแห้�งชาต่ พ.ศ. 2558 ให้้ความสำาคัญในี้การ 
พฒันี้าบ่คลากรให้้มอ้งคค์วามร่ใ้นี้ระบบบญัชาการเห้ต่การณ์ 
เพ่�อให้้เก่ดมาตรฐานี้การจัึดการภัาวะฉ่กเฉ่นี้ของประเทศ 

6. ให้้กระทรวงมห้าดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต่ 
และส่�งแวดลอ้ม และกระทรวงการท�องเท้�ยวและก้ฬา ร�วมกันี้ 
กำาห้นี้ดร่ปแบบของแผนี้เผชิญเห้ต่พ่�นี้ท้�เส้�ยงภััยในี้สถึานี้ท้� 
ท�องเท้�ยวทางธรรมชาต่ให้้เป็นี้มาตรฐานี้ เพ่�อให้้จัึงห้วัด 
ท้�ม้พ่�นี้ท้�ดงักล�าวนี้ำาไปจึดัทำาเป็นี้แผนี้เผชิญเห้ต่ในี้การแกไ้ข
ปัญห้าระดับพ่�นี้ท้�ได้เก่ดประส่ทธิภัาพ 

กรมป้องกันี้และบรรเทาสาธารณภััยยังคงขับเคล่�อนี้
แนี้วทางจึากการถึอดบทเรียนี้ข้างต้นี้ เพ่�อสร้างมาตรฐานี้
ของการจึดัการความเส้�ยงจึากสาธารณภััยให้้เกด่ขึ�นี้ท่กชม่ชนี้ 
และนี้ำาไปส่�กระบวนี้การพัฒนี้าท้�ยั�งย่นี้ต�อไป
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บทเรียนการช่วยเหลือพระติดถ้ำา:  
กรณีถ้ำาพระไทรงาม
นางสุาวัปานใจ สุารพัันโชติวัิทยา 
และนางสุาวัชัญชนา คำำาชา

ถ้ำำ��พระไทรง�มี บ้ั�นดงงูใหิม่ี หิมู่ีที� 8 ต่ำำ�บัลเนินมีะปร�ง อำ�เภูอเนินมีะปร�ง จ้ำงหิว้ด
พิษณุ์โลก เป็นข่�วโด่งด้ง เมืี�อว้นที� 7 เมีษ�ยน พ.ศ. 2564 เนื�องจำ�กมีีฝนหิลงฤดู 
ต่ำกหิน้ก จำนทำ�ให้ินำ��ไหิลลงไปท่วมีข้งในถ้ำำ��ระด้บัสูง พระภิูกษุที�เข้�ไปปฏิิบ้ัติ่ำธรรมี 
ในถ้ำำ��หิ�ท�งออกไมี่ได้ แต่่ำในที�สุดก็มีีปฏิิบ้ัติ่ำก�รช่วยเหิลือพระออกมี�ได้อย่�ง
ปลอดภู้ย (รูปที� 1)

ถำ�้พระไทรง�ม อำ�เภอเนินมะปร�ง จังหวัดพิษณุุโลก
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	 รายละเอียดของเหตุการณ์	

เม่�อวันี้ท้� 2 เมษายนี้ พ.ศ. 2564 ม้พระภั่กษ่ 2 ร่ป  
เข้าไปธ่ดงค์และนัี้�งวิปัสสนี้ากรรมฐานี้ภัายในี้ถึำ�าพระไทรงาม  
ตั�งแต�วันี้ท้� 3 - 6 เมษายนี้ ปรากฏว�าม้พาย่ฝนี้ตกกระห้นี้ำ�า 
ในี้พ่�นี้ท้�และตกอย�างต�อเนี้่�อง ทำาให้้นี้ำ�าบริเวณปากถึำ�าและ 
ภัายในี้ถึำ�าท�วมขังสง่ ในี้วันี้ท้� 3 เมษายนี้ พระภ่ักษ่ท้�อย่�ภัายในี้ 
ออกมาก�อนี้เพ้ยงร่ปเด้ยว เห้ล่ออ้ก 1 ร่ป ค่อ พระอาจึารย์
มนัี้ส เขมโก อาย่ 46 ปี ซึ่ึ�งตัดส่นี้ใจึอย่�ต�อภัายในี้ถึำ�า  
จึนี้ระดับนี้ำ�าในี้ถึำ�าขึ�นี้ส่งจึนี้ไม�สามารถึออกมาได้

ในี้เช้าวันี้ท้� 6 เมษายนี้ กล่�มชาวบ้านี้ในี้พ่�นี้ท้�ท้�เข้าไป 
ใส�บาตรและถึวายอาห้ารอย่�ประจึำา สังเกตว�าพระอาจึารยม์นี้สั  
ไม�ออกมารับบาตร และสังเกตเห็้นี้นี้ำ�าท�วมบริเวณปากถึำ�า  
จึึงสันี้น่ี้ษฐานี้ว�า พระอาจึารย์มนี้ัสต่ดอย่�ในี้ถึำ�า จึึงได้แจึ้ง
ห้นี้�วยงานี้ท้�เก้�ยวข้องเข้าช�วยเห้ล่ออย�างเร�งด�วนี้ จึากนัี้�นี้
เจึ้าห้นี้้าท้�ก้่ภััยม่ลน่ี้ธิประสาทบ่ญสถึานี้ จัึงห้วัดพ่ษณ่โลก  
จึำานี้วนี้กว�า 30 นี้าย ได้ระดมกำาลังพร้อมประสานี้ไปยัง
ห้นี้�วยงานี้ป้องกันี้สาธารณภััยพ่ษณ่โลก และห้นี้�วยงานี้ 

รููปท่ี่� ๑ ทีต้ั่งถำ�้พระไทรง�ม บ้�นดงงูใหม่ หมู่ที ่๘ ตำ�บลเนินมะปร�ง อำ�เภอเนินมะปร�ง จังหวัดพิษณุุโลก
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ท้�เก้�ยวข้องเขา้ตรวจึสอบท้�เก่ดเห้ต่ เวลาประมาณ 16.30 นี้.  
เจึ้าห้นี้้าท้�ก้่ภััย 9 คนี้ ดำานี้ำ�าตรวจึสอบท้�เก่ดเห้ต่เพ่�อ 
ช�วยเห้ล่อโดยท้�ในี้พ่�นี้ท้�ก็ยังคงม้ฝนี้ตก เจึ้าห้นี้้าท้�ตำารวจึ  
สภั.เน่ี้นี้มะปราง และเจึ้าห้นี้้าท้�จึากอ่ทยานี้แห้�งชาต ่
ท่�งแสลงห้ลวง สล.6 ถึำ�าเด่อนี้ถึำ�าดาว และ สล.5 วังแดง  
ร�วมเด่นี้ทางมาตรวจึสอบท้�เกด่เห้ตค่รั�งนี้้� 

ลกัษณะถึำ�าพระไทรงามจึากระยะของปากถึำ�าเด่นี้เข้าไป
ประมาณ 400 เมตร จึะไปพบลักษณะคล้ายคอห้�านี้ห้รือ
ท้องช้างท้�เป็นี้แอ�งกระทะสง่ประมาณ 4 เมตร ความกว้าง 
ช�วงคอห้�านี้ประมาณ 12 เมตร จึากนัี้�นี้จึะต้องเด่นี้ทาง 
ต�อไปอ้กรวมระยะทางนี้บัรอ้ยเมตร ท�ามกลางห่้นี้งอกห่้นี้ยอ้ย  
แต�ปจัึจึบ่นัี้นี้ำ�าท�วมปดิเต็มทั�งห้มด ซึ่ึ�งเปน็ี้นี้ำ�าฝนี้จึากบนี้ภ่ัเขา
ท้�ไห้ลเอ�อล้นี้มาจึากห้ลังถึำ�า 

ข้อม่ลโดยพระสงฆ์์ร่ปห้นึี้�ง ให้้ข้อม่ลว�าช�วงห้น้ี้าแล้ง 
พระอาจึารยม์นี้สัจึะเด่นี้ทางมาปฏบ่ต่ัธรรมท้�ถึำ�าพระไทรงาม
เป็นี้ประจึำาท่กปี แต�ปีนี้้�พาย่ฝนี้มาเร็ว ทำาให้น้ี้ำ�าท�วมปิดช�วง 
คอห้�านี้ของถึำ�าจึนี้ไม�สามารถึกลับออกมาได้ ถึ้าจึะเข้าไป 
ช�วยเห้ล่อต้องดำานี้ำ�าเข้าไป และข้างในี้ถึำ�าก็ไม�ม้สัญญาณ 
โทรศัพท์ใดๆ จึงึไม�สามารถึต่ดต�อพระอาจึารย์มนี้สัได้ ล�าสด่ 
พระอาจึารยม์นัี้สอาการไม�แนี้�ชดัว�าจึะอ�อนี้เพล้ยห้รือห้มดสต่ 
เป็นี้ลมเนี้่�องจึากไม�ได้ฉันี้อาห้ารเลย

สถึานี้การณก์ารก้่ภััยในี้วันี้ท้� 6 เมษายนี้ พ.ศ. 2564  
ตำารวจึ สภั.เน่ี้นี้มะปราง ก่ภั้ัยมล่นี้ธิ่ประสาทบ่ญสถึานี้ ผ่น้ี้ำาท้องท้�  
ผ้่นี้ำาทอ้งถ่ึ�นี้ ตั�งศน่ี้ยบ์ญัชาการกำาลังร�วมประช่มห้ารอืบริเวณ 
ห้น้ี้าปากถึำ�า ท�ามกลางฝนี้ตกต�อเนี้่�อง เวลาประมาณ 19.00 นี้.  
การช�วยเห้ล่อโดยท้มก้่ภััยย่ต่ชั�วคราวท้�ระยะ 400 เมตร 
จึากปากถึำ�า เนี้่�องจึากนี้ำ�าในี้ถึำ�าม้ปริมาณมาก ไม�สามารถึ 
เข้าไปต�อได้ ยังไม�พบพระท้�ต่ดในี้ถึำ�า 

วันี้ท้� 7 เมษายนี้ พ.ศ. 2564 การก่้ภััยดำาเนี้่นี้ต�อ  
เวลา 11.00 นี้. ท้มก้่ภััยและท้มประดานี้ำ�าพบตัว 
พระอาจึารยม์นี้สั ณ จึด่ท้�อย่�ห้�างจึากปากถึำ�าประมาณ 400 
เมตร มอ้าการอ�อนี้เพล้ย ทางท้มโรงพยาบาลเนี้่นี้มะปราง 
จึึงนี้ำาตัวพบแพทย์ เพ่�อดแ่ลต�อไป (ร่ปท้� 2)

รููปท่ี่� ๒ ก�รกู้ภัยช่วยเหลือพระติดถำ�้ในวันที่ ๖ เมษ�ยน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(อ�้งองิจ�ก https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/931230, ๗ เมษ�ยน ๒๕๖๔)

ในี้วนัี้เด้ยวกนัี้ 7 เมษายนี้ พ.ศ. 2564 คณะอน่ี้กรรมการ 
ด้านี้วชิาการ ภัายใตค้ณะกรรมการนี้โยบายบรหิ้ารจึดัการถึำ�า 
แห้�งชาต่ ไดจ้ึดัให้้ม้การประชม่กรณ้น้ี้�โดยเร�งด�วนี้ เพ่�อศกึษา 
และถึอดบทเรียนี้ไว้เป็นี้การพัฒนี้า ปรับปร่งและป้องกันี้ 
บรรเทาพ่บต่ัภััยการต่ดถึำ�า โดยนี้ำาการถึอดบทเรียนี้ปฏบั่ต่การ 
ก่ภ้ััยถึำ�าห้ลวงมาร�วมเป็นี้ข้อมล่เพ่�อพ่จึารณา ผลการประช่ม  
สร่ปได้ว�า ประเทศไทยยังม้ความตระห้นี้ักถึึงอันี้ตราย 
ในี้เรื�องการต่ดถึำ�า การเตรียมการ และการเอาชีวิตรอดอย่� 
ในี้ระดับค�อนี้ขา้งน้ี้อย และความร่เ้รื�องถึำ�าวทิยา ข้อปฏบั่ต่ตัว  
ยังไม�เป็นี้ท้�แพร�ห้ลาย ซึ่ึ�งการร�วมประชม่และถึอดบทเรียนี้ 
จึากการช�วยเห้ล่อพระตด่ถึำ�า กรณ้ถึำ�าพระไทรงาม มข้้อเท็จึจึรงิ 
และข้อม่ลท้�นี้�าสนี้ใจึดังนี้้�
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ดี้านวิชิีาการ

ถึำ�าพระไทรงามเ ป็นี้ส�วนี้ห้นึี้�งของโครงข�ายนี้ำ�าใต้ด่นี้  
แอ�งรับนี้ำ�าเป็นี้ห้ลม่จึม (Doline) ห้ลังถึำ�า โถึงถึำ�าม้ลักษณะ 
ซึ่ับซึ่้อนี้ โถึงแคบ นี้ำ�าจึึงขึ�นี้ส่งเร็ว กรมป่าไม้เคยสำารวจึไว้  
ทำาให้้ถึำ�าพระไทรงามมข้้อมล่ผงัถึำ�าค�อนี้ข้างละเอ้ยด (รป่ท้� 3)  
และแผนี้ผังน้ี้�ถ่ึกนี้ำามาใชป้ระโยชนี้ใ์นี้ปฏบั่ต่การครั�งนี้้�ด้วย

สั่วินขอุงการป้อุงกัน

1. ท้องถึ่�นี้ท้�มถ้ึำ�าห้รอืใชป้ระโยชน์ี้จึากถึำ�าควรเคร�งครดั 
ต�อการปฏ่บัต่ตาม “ประกาศ ๑๖ ข้อุปฏิิบัติิในการเข้า 
เที�ยวิชีมถ้ำำ�า” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต่และ 
ส่�งแวดล้อม (ร่ปท้� 4)

2. ควรมก้ารจึดัการทางเขา้-ออก เฉพาะพ่�นี้ท้� (Check 
In - Check Out) เพ่�อลดการลักลอบเข้า และต่ดค้าง

3. ควรม้การวางแนี้วเชือกเป็นี้แนี้วนี้ำาทางเส้นี้ทาง 
ในี้ถึำ�า

ส่ัวินขอุงการชี่วิยเหลือุ

1. ท้องถึ่�นี้ท้�มถ้ึำ�าห้รอืใชป้ระโยชนี้จ์ึากถึำ�า ยงัขาดทม้งานี้ 
ก่้ภััยเฉพาะก่จึทางถึำ�า

2. ต้องมร้ะบบการส่�อสารเข้า-ออก กับศ่นี้ย์กลาง

3. ชด่ประดานี้ำ�าสำาห้รบัดำานี้ำ�าในี้ทะเลไม�เห้มาะสำาห้รบั
การดำานี้ำ�าในี้ภัารก่จึก้่ภััย ซึ่ึ�งอาจึทำาให้้เก่ดการฉก้ขาดได้

รููปท่ี่� ๓ ผัังถำ�้พระไทรง�ม
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สั่วินขอุงการวิางแผู้นบริหารจัดีการในอุนาคุติ

1. ควรม้ฐานี้ข้อม่ลถึำ�าทั�วประเทศ ท่กถึำ�าควรระบ่ 
เจึา้ภัาพห้รอืเจึา้ของผ้่ด่แลสถึานี้ท้� และสรา้งระบบเต่อนี้ภัยั
พร้อมทั�งแจึ้งความเส้�ยงเพ่�อเต่อนี้ภััยก�อนี้เวลามฝ้นี้ตก

2. ควรม้การจึัดตั�งมาตรฐานี้การสำารวจึผังถึำ�า และ 
ม้ข้อม่ลผังถึำ�ามาตรฐานี้

3. ควรมก้ารเฝา้ระวัง (Monitoring) ความเคล่�อนี้ไห้ว 
และปัจึจึัยแปรเปล้�ยนี้ท้�เก่ดขึ�นี้กับบริเวณถึำ�า

4. บรรจึวิ่ธีปฏบั่ต่ (วิธเีอาตวัรอด) ในี้การต่ดถึำ�า รวมถึึง 
อันี้ตรายท้�เก้�ยวข้อง เช�นี้ ห้่นี้ถึล�มภัายในี้และภัายนี้อกถึำ�า 
เข้าไปในี้ห้ลักส่ตร

ปัระกาศู	16	ข้อปัฏิิบัติในการเข้าเที�ยวชมถำ�า

1)  ห้้ามสัมผัสห้รือแตะต้องประต่มากรรมในี้ถึำ�า เช�นี้ ห้่นี้งอก ห้่นี้ย้อย เสาห้่นี้ ฯลฯ
2)  ห้้ามต้ เคาะ ทำาลายห้่นี้ในี้ถึำ�า
3) ห้้ามส่บบ่ห้รี� ก�อกองไฟิ จึ่ดธ่ปเท้ยนี้ ห้รือก่จึกรรมใดๆ ท้�ก�อให้้เก่ดการเปล้�ยนี้แปลงต�อสภัาพอากาศภัายในี้ถึำ�า
4)  ห้้ามนี้ำาอาห้ารเข้าไปรับประทานี้ในี้ถึำ�า รวมทั�งท่�งเศษขยะม่ลฝอยใดๆ
5)  ห้้ามทำาเสย้งดงัห้รอืกระทำาการใดๆ ท้�เป็นี้การรบกวนี้ห้รอืก�อความรำาคาญให้้แก�สตัว ์รวมทั�งห้้ามยง่ปน้ี้ จึด่ประทดั  

และวัตถึ่ระเบ่ด
6)  ห้้ามนี้ำาสัตว์เล้�ยงห้รือสัตว์พาห้นี้ะเข้าไปในี้ถึำ�า
7)  ห้้ามขีดเขียนี้ ขด่ลบ ขีดฆ์�า ทาห้รือพ�นี้ส้ ห้รือปิดประกาศ
8)  ห้้ามถึ�ายอ่จึจึาระ ปัสสาวะในี้ถึำ�า
9)  ห้้ามเก็บห้รือนี้ำาส่�งใดๆ ออกจึากถึำ�า อาท่ ห้่นี้ ผนึี้กแร� ซึ่ากดึกดำาบรรพ์ โบราณวัตถึ่ ห้รือส่�งม้ชีวิตภัายในี้ถึำ�า
10)  ห้้ามกระทำาการใดๆ อันี้จึะเป็นี้การเปล้�ยนี้แปลงทางนี้ำ�า ห้รือสร้างส่�งก้ดขวางทางนี้ำ�า ท้�จึะทำาให้้นี้ำ�าท�วมล้นี้ ห้รือ

เห้อ่ดแห้้ง เว้นี้แต�ได้รับการอนี้่ญาตจึากห้นี้�วยงานี้เจึ้าของพ่�นี้ท้�
11)  ห้้ามตั�งแคมป์พักแรมภัายในี้ถึำ�า
12)  ห้้ามเด่นี้ออกนี้อกเส้นี้ทางท้�กำาห้นี้ด
13)  ไม�แตะต้อง และ/ห้รือ ทำาลายระบบไฟิฟิ้าในี้ถึำ�า
14)  ไม�รบกวนี้แห้ล�งโบราณคด้ ห้รือซึ่ากดึกดำาบรรพ์ท้�พบในี้ถึำ�า
15) ไม�ก�อสร้างส่�งอำานี้วยความสะดวก เช�นี้ สะพานี้ ทางเด่นี้ บันี้ได เว้นี้แต�การก�อสร้างเพ่�ออำานี้วยความสะดวก/

ปลอดภััยเท�าท้�จึำาเป็นี้ และให้้ม้ความกลมกล่นี้กับธรรมชาตใ่นี้ถึำ�า
16)  ให้ม้้ผ่้นี้ำาเท้�ยวท้องถ่ึ�นี้ท้�ผ�านี้การฝึกอบรมตามมาตรฐานี้ Local Cave Guide และปฏ่บัต่ตามคำาแนี้ะนี้ำาอย�าง

เคร�งครัด

รููปท่ี่� ๔ “ประก�ศ ๑๖ ข้อปฏิบัติในก�รเข้�เทีย่วชมถำ�้” ของกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
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ข้อุเสันอุแนะอืุ�นๆ รวบรวมเพ่�มเต่มจึากเห้ต่การณ ์
13 ห้ม่ป่า เพ่�อเป็นี้ประโยชนี้์แก�การช�วยเห้ลอ่และบริห้าร
จึัดการต�อไปในี้อนี้าคต ม้ดังนี้้�

1. ในี้ฤด่ฝนี้/ห้รือพ่�นี้ท้�ล่�มตำ�า ไม�ควรวางแผนี้เข้าถึำ�า 
ส�วนี้ถึำ�าท้�เปน็ี้ถึำ�าอนัี้ตราย ไม�นี้ำามาจึดัทำาเปน็ี้แห้ล�งท�องเท้�ยว 
และจึัดให้้เป็นี้ถึำ�าต้องห้้าม

2. เม่�อประสบเห้ต่การณต่์ดถึำ�าเนี้่�องจึากม้นี้ำ�าขึ�นี้สง่ในี้ถึำ�า  
การเอาตวัรอดตอ้งขึ�นี้ไปอาศัยอย่�จึด่ท้�สง่ เคล่�อนี้ไห้วร�างกาย 
ให้้นี้้อย สร้างความอบอ่�นี้แก�ร�างกาย ประทังชีวิตจึากนี้ำ�า 
ท้�ผนี้ังถึำ�าเพ่�อรอคนี้มาช�วย

3. การให้้ความช�วยเห้ล่อ คาดเดาตำาแห้นี้�งผ้่ต่ดขัง 
จึากผงัถึำ�าในี้ท่กท้�ท้�เป็นี้ไปได้ และสำารวจึจึากด้านี้นี้อกเพ่�อห้า
ตำาแห้นี้�งโพรงถึำ�าท้�อาจึทำาให้้ต่ดต�อห้รอืส�งเครื�องยงัชพีเข้าส่�
ภัายในี้ถึำ�า รวมทั�งการใชโ้ดรนี้และสนั่ี้ขดมกล่�นี้ช�วยสำารวจึ

• ใช้ ผ้่เชี�ยวชาญในี้การดำาฝ่านี้ำ�าเพ่�อไปให้้ถึึง 
ผ้่ประสบภััย เช�นี้ ท้มนัี้กทำาลายใตน้ี้ำ�า ห้นี้�วยซีึ่ล ตำารวจึ 
ห้นี้�วยก้่ชีพ อาจึต้องใช้ผ่เ้ชี�ยวชาญจึากต�างประเทศ

• ใชเ้จึา้ห้น้ี้าท้�วศิวกรรม และกล่�มข่ดเจึาะนี้ำ�าบาดาล 
ช�วยข่ดเจึาะและสบ่นี้ำ�าจึากบรเิวณถึำ�าเพ่�อพร�องนี้ำ�า
ออกมาให้้มากท้�ส่ด

• ม้การตั�งศ่นี้ย์บัญชาการในี้พ่�นี้ท้�ถึำ�า เพ่�อต่ดต�อ 
ช�วยเห้ล่อกับคณะก่้ภััยท้�กำาลังปฏ่บัต่ห้น้ี้าท้�และ
ศ่นี้ย์บัญชาการภัายนี้อกถึำ�า

4. การสนี้บัสน่ี้นี้ มก้ารตั�งจ่ึดพยาบาลและยานี้พาห้นี้ะ
เพ่�อการขนี้ส�งไปโรงพยาบาล เพ่�อการช�วยเห้ลอ่ผ่เ้ก้�ยวขอ้ง 
กับเห้ต่การณ์อย�างทันี้ท�วงท้ทั�งด้านี้ร�างกายและจิึตใจึ  
และม้การต่ดตามผลการรักษา

• ม้การประสานี้งานี้ส�งข�าวท้�ถ่ึกต้องไปยังผ้่บังคับบัญชา 
และส่�อมวลชนี้

• ม้การแบ�งปันี้ข้อม่ลท้�เก้�ยวข้องให้้แก�ท่กภัาคส�วนี้
ตลอดเวลา เพ่�อให้้สามารถึใชป้ระโยชนี้จ์ึากขอ้มล่
ต�างๆ ได้อย�างเต็มท้�

• ควรนี้ำาเรื�องถึำ�าวิทยาและพ่บัต่ภััยจึากการต่ดถึำ�า  
เป็นี้ส�วนี้ห้นึี้�งของการอบรมและห้ลกัสต่รแก�เยาวชนี้ 
และประชาชนี้เพ่�อป้องกันี้การส่ญเส้ย

5. แผนี้งานี้ในี้ระยะไกล ควรถ่ึอว�าการต่ดถึำ�าเป็นี้พ่บต่ัภััย 
จึากธรรมชาต่อย�างห้นึี้�ง ต้องม้การเรียนี้ร่้เพ่�อป้องกันี้และ 
ลดความสญ่เสย้ การปอ้งกันี้ ได้แก� เผยแพร�ความร่ผ้�านี้ส่�อ
ให้้ทราบกันี้ทั�วไปเก้�ยวกับอันี้ตรายจึากการเข้าถึำ�าในี้ฤด่ฝนี้  
การสำารวจึความเปราะบางพังทลายของถึำ�า การต่ดป้าย
เต่อนี้ภััยบริเวณพ่�นี้ท้�ถึำ�า การประกาศปิดถึำ�าในี้ฤด่ฝนี้  
วางแผนี้เบ้�ยงเบนี้เส้นี้ทางนี้ำ�า

• การเพ่�มประสท่ธภิัาพของการบรหิ้ารจึดัการเก้�ยวกับ 
พ่บัต่ภััยจึากถึำ�า ได้แก� การกำาห้นี้ดห้นี้�วยงานี้และ
ห้น้ี้าท้�เม่�อเก่ดเห้ต่วิกฤตอย�างชัดเจึนี้ และห้้าม
การดำาเนี้่นี้การโดยพลการ ตลอดจึนี้ถึึงการสร้าง
เครอืข�ายรองรบัพบั่ต่ภัยัต่ดถึำ�า เพ่�อกระจึายขอ้มล่
ข�าวสารและระดมความช�วยเห้ล่อจึากผ้่เชี�ยวชาญ 
การม้ขั�นี้ตอนี้การปฏ่บัต่การชัดเจึนี้ การฝึกซ้ึ่อม
ก้่ภััยจึากพ่บัต่ภััยต่ดถึำ�า การอบรมการสำารวจึถึำ�า 
แก�บ่คลากรของกรมอ่ทยานี้แห้�งชาต ่สตัวป่์า และ
พนัี้ธ์่พ่ช และกรมป้องกันี้และบรรเทาสาธารณภััย
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กรณี์นำ��ป่�ไหิลทะล้กเข้�ถ้ำำ��จำนผูู้้เข้�ถ้ำำ��ไม่ีส�มี�รถ้ำ
ออกมี�ได้ หิรือบั�งกรณี์ต้่ำองเสียชีวิต่ำในถ้ำำ�� 
น้บัเป็นเหิตุ่ำก�รณ์์อุบ้ัติ่ำภู้ยที�เคยเกิดขึ�นแล้วหิล�ยแห่ิง 
ท้�วโลก รวมีท้�งในประเทศเร�เองด้วย ด้งเช่น เหิตุ่ำก�รณ์์
ทีมีฟุุต่ำบัอลเย�วชนติ่ำดอยู่ในถ้ำำ��หิลวง-ขุนนำ��น�งนอน  
จ้ำงหิว้ดเชียงร�ย ในปี พ.ศ. 2561 ที�ปร�กฏิเป็น 
ข่�วใหิญ่ไปท้�วโลก อย�่งไรก็ต่ำ�มี กรณี์น้กท่องเที�ยว
ช�วไทยและต่่ำ�งประเทศเสียชีวิต่ำ 8 คนในถ้ำำ��นำ��ทะลุ 
อุทย�นแห่ิงช�ติ่ำเข�สก จ้ำงหิว้ดสุร�ษฎร์ธ�นี เมืี�อปี  
พ.ศ. 2550 อ�จำน้บัเป็นโศกน�ฏิกรรมีคร้�งร้�ยแรง
ที�สุดในถ้ำำ��ของไทย บัทคว�มีนี�จึำงมุ่ีงที�จำะบ้ันทึกทบัทวน
เหิตุ่ำก�รณ์์ สรุปเป็นบัทเรียนอุท�หิรณ์์ เพื�อป้องก้น 
มิีให้ิเกิดขึ�นอีกต่่ำอไป

อุบัติภัยถ้ำาน้ำาทะลุ  
อุทยานแห่งชาติเขาสก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี: 
บทเรียนจาก 8 ชีวิต
ที่ต้องสังเวย
นายพััลลภ กฤตยานวััช 
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	 อุทยานแห่งชาติเขาสก:	แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ 
ที�ดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติ

อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก จึังห้วัดส่ราษฎร์ธานี้้ จึัดเป็นี้
อ่ทยานี้แห้�งชาต่ทางบก เป็นี้ศ่นี้ย์กลางกล่�มป่าคลองแสง -  
เขาสก (Khlong Saeng - Khao Sok Forest Complex)  
ท้�ครอบคล่มพ่�นี้ท้�กว�าสามลา้นี้ไร�ในี้เขตจึงัห้วดัสร่าษฎรธ์าน้ี้  
ระนี้อง ช่มพร และพังงา อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกประกอบ
ไปด้วยพ่�นี้ท้�ป่าด่บชื�นี้ ป่าพร่ และป่าเขาห่้นี้ป่นี้ พ่�นี้ท้�กว�า  
461,712 ไร� โดยมพ่้�นี้ท้�บกในี้อำาเภัอพนี้ม 356,712 ไร�  
และพ่�นี้ท้�เขื�อนี้รัชชประภัาในี้อำาเภัอบ้านี้ตาข่นี้ เป็นี้พ่�นี้ท้� 
นี้ำ�าท�วมซึ่ึ�งเก่ดจึากการปิดกั�นี้สร้างเขื�อนี้ ประมาณ 105,000 ไร�  
ม้เกาะนี้้อยให้ญ�ท้�โผล�พ้นี้นี้ำ�ากว�า 160 เกาะ อ่ดมไปด้วย
พ่ชพรรณ และสัตว์ป่านี้านี้าชนี้่ด โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวนี้  
4 ชน่ี้ด ได้แก� เก้งหม้อุ (Muntiacus feae) แมวิลาย 
หินอุ่อุน (Pardofelis marmorata) เลียงผู้า (Capricornis 
sumaatraensis) และ สัมเสัร็จ (Tapirus indicus) อ้กทั�ง 
ยังพบว�าท้�น้ี้�เป็นี้ถ่ึ�นี้อาศัยของพ่ชถ่ึ�นี้เด้ยวของ กกเขาสัก  
(Khoasokia caricoides D.A. Sympson, Chayam. & 
J. Parn.) และ ชีมพ้สัิริน ห้รือ เทียนสิัรินธร (Impatiens 
sirindhorniae Triboun & Suksathan) และ บัวิผูุ้ดี 
(Rafflesia kerrii Meijer) ซึึ่�งเป็นี้ดอกไม้ท้�ให้ญ�ท้�ส่ดในี้โลก
และเป็นี้ดอกไม้ประจึำาจึังห้วัดสร่าษฎร์ธานี้้อ้กด้วย

อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกได้รับการประกาศให้้เปน็ี้อ่ทยานี้ 
แห้�งชาต่เม่�อวนัี้ท้� 22 ธันี้วาคม พ.ศ. 2523 ต�อมาเม่�อวนัี้ท้�  

2 ส่งห้าคม พ.ศ. 2537 ได้ม้การปรับปร่งและผนี้วก
พ่�นี้ท้�นี้ำ�าเห้น่ี้ออ�างเก็บนี้ำ�าเขื�อนี้รัชชประภัาเข้าเป็นี้อ่ทยานี้
แห้�งชาต่เขาสก ทำาให้้ปัจึจึ่บันี้ม้เนี้่�อท้�ทั�งห้มดประมาณ 
461,712 ไร� 

อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกมแ้ห้ล�งนัี้นี้ทนี้าการรวม 14 แห้ล�ง  
โดยท้�ม้ความโดดเด�นี้ทางธรรมชาต่ ซึ่ึ�งเป็นี้ท้�สนี้ใจึของ 
นี้กัท�องเท้�ยวทั�งไทยและต�างชาต่ ไดแ้ก� วงัไผ�งา บางห้วัแรด  
นี้ำ�าตกวิ�งห่้นี้ วังยาว บางเล้ยบนี้ำ�า นี้ำ�าตกธารสวรรค์  
ตั�งนี้ำ�า นี้ำ�าตกโตนี้กลอย นี้ำ�าตกส่บเอ็ดชั�นี้ นี้ำ�าตกแม�ยาย 
บัวผ่ด และเขาสามเกลอ

ในพื�นที�อุุทยานมีถ้ำำ�าทั�งหมดี ๕ ถ้ำำ�า ได้แก� ถึำ�าลก่นี้ำ�า  
ถึำ�าประกายเพชร ถึำ�านี้ำ�าทะล่ ถึำ�าส้�ร่ และถึำ�าค้างคาว โดย 
ถึำ�าทั�งห้มดเป็นี้ถึำ�าท้�ยังม้ชีวิตอย่� (Active Caves) 

ในี้ช�วงป ีพ.ศ. 2556 - 2562 แต�ละปมีน้ี้กัท�องเท้�ยว 
ทั�งชาวไทยและต�างประเทศเข้ามาเย่อนี้อ่ทยานี้ฯ เฉล้�ย
ประมาณ 306,300 คนี้ โดยเปน็ี้นัี้กท�องเท้�ยวชาวต�างชาต่ 
ประมาณร้อยละ 58 ช�วงท้�เข้ามามากท้�สด่ค่อช�วงฤด่แล้ง 
เด่อนี้ก่มภัาพันี้ธ์ - เมษายนี้ ทั�งน้ี้� จึากสถ่ึต่นัี้กท�องเท้�ยว 
ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2556 - 2562 จึะเห้็นี้ได้ว�า ม้จึำานี้วนี้ 
นี้ักท�องเท้�ยวเพ่�มส่งขึ�นี้ท่กๆ ปี

ปังีบปัระมาณ	พ.ศู.	
จำานวนนักท่องเที�ยว	(คน)

ชาวไทย ชาวต่างชาติ 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
ท่ี่�มา: อุทย�นแห่งช�ติเข�สก, 
๒๕๖๔
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อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกเปน็ี้แห้ล�งท�องเท้�ยวทางธรรมชาต่ 
ท้�ได้รับการยอมรับในี้ระดับท้องถึ่�นี้และระดับนี้านี้าชาต่  
โดยเฉพาะอย�างย่�งศักยภัาพของแห้ล�งท�องเท้�ยวท้�ม้ความ 
ห้ลากห้ลายของทรัพยากรธรรมชาต่แบบเท่อกเขาห่้นี้ป่นี้  
ห้รือลักษณะภั่ม่ประเทศแบบคาสต์ห่้นี้ป่นี้ ภัายในี้บริเวณ 
อ�างเก็บนี้ำ�าเขื�อนี้รัชชประภัา สร้างความประทับใจึให้้กับผ่้ท้� 
มาเย่อนี้เป็นี้อย�างมาก โดยท้� Vogue นี้่ตยสารแฟิชั�นี้ชื�อดัง 
ระดบัโลกเคยจัึดอันี้ดับอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกให้้เป็นี้ 1 ในี้ 8 
อท่ยานี้แห้�งชาต่ท้�สวยท้�ส่ดในี้โลก (The 8 Most Beautiful 
National Parks around the World)

ในี้ปี พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนี้ตรีได้เห็้นี้ชอบในี้การ
เสนี้ออ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกให้้เป็นี้อ่ทยานี้มรดกอาเซึ่ียนี้ 
(ASEAN Heritage Park: AHP) จึึงเป็นี้ก้าวสำาคัญของ 
ประเทศไทยและอาเซีึ่ยนี้ท้�จึะช�วยให้้อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก 
ได้รับการปกป้องด่แลรักษาให้้คงความเป็นี้ธรรมชาต ่
ท้�สมบ่รณ์ เป็นี้มรดกและประโยชนี้์เก่�อก่ลแก�ประเทศไทย
ภั่ม่ภัาคอาเซึ่ียนี้และของโลกต�อไป

ภ�พบนและล่�ง ทัศนียภ�พเข�หินปูน
อ่�งเก็บนำ�้เขื่อนรัชชประภ� หรือที่รู้จัก
กันดีในหมู่นักท่องเที่ยว เข�ส�มเกลอ  
เข�สก ไฮไลต์ของเขือ่นรัชชประภ� จังหวัด
สุร�ษฎร์ธ�นี

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

410



	 ถำ�านำ�าทะลุ:	ถำ�าแนวผู้จญภัยที�ท้าทาย
นักท่องธรรมชาติ

ถึำ�านี้ำ�าทะล่ ห้รือถึำ�านี้ำ�าห้ล ่เป็นี้ 1 ในี้ 5 ถึำ�าท้�ชาวต�างชาต่ 
น่ี้ยมเขา้ไปท�องเท้�ยว อย่�ห้�างจึากห้นี้�วยพท่กัษอ่์ทยานี้แห้�งชาต ่
ท้� ขส.4 (คลองแปะ) ประมาณ 3 ก่โลเมตร ริมอ�างเก็บนี้ำ�า 
เชี�ยวห้ลานี้ การเขา้ชมตอ้งนี้ั�งเรอืจึากท�าเรอืเขื�อนี้รชัชประภัา 
ไปประมาณ 15 นี้าท้ แลว้เดน่ี้เท้าต�อผ�านี้ป่าด่บชื�นี้ประมาณ  
2 ก่โลเมตร จึงึถึึงถึำ�านี้ำ�าทะล่ ท้�มป้ากถึำ�ากวา้ง 10 - 50 เมตร 
ความยาวประมาณ 750 เมตร ม้ลำาธารไห้ลผ�านี้ตลอด  
ภัายในี้ถึำ�าม่ดสน่ี้ท ม้ห่้นี้งอกห่้นี้ย้อย รวมทั�งโขดห่้นี้ 
ท้�เก่ดจึากการกัดเซึ่าะของสายนี้ำ�าจึนี้ม้ร่ปทรงแปลกตา  
จึัดว�าเป็นี้ถึำ�าเถ่ึ�อนี้ (Wild Cave) ห้รือถึำ�าแนี้วผจึญภััย  
(Adventure Cave) ท้�ท้าทายนี้ักท�องธรรมชาต่ ทั�งชาวไทย 
และต�างชาตใ่ห้้เข้าไปค้นี้ห้าความแปลกให้ม�ท้�นี้�าพ่ศวง

ภ�พก�รเดินเท้�จ�กแพโตนเตยไปยังถ้ำ�น้ำ�ทะลุ

แผันทีเ่ส้นท�งก�รเดินท�งจ�กหน่วยพิทักษ์ฯ ที ่ขส.๔ (คลองแปะ) ไปยังถำ�้นำ�้ทะลุ
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แผนี้ผังถึำ�านี้ำ�าทะล่

อุบัติภัยในถำ�้นำ�้ทะลุ: ๘ ชีวิตทีต้่องสังเวย
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เหติุการณ์อุุบัติิภัย 

เม่�อวนัี้ท้� 13 ต่ลาคม พ.ศ. 2550 นี้กัท�องเท้�ยวต�างชาต่  
จึำานี้วนี้ 8 คนี้ และมัคค่เทศก์ชาวไทย 2 คนี้ (ไกด์เด่นี้ป่า
ของก่จึการนี้ำาเท้�ยวชื�อ “แบมบ ้นำาเที�ยวิ”) ไดเ้ช�าเรอืห้างยาว
จึากท�าเท้ยบเรอืเทศบาลบา้นี้เชี�ยวห้ลานี้ เพ่�อเด่นี้ทางเข้าไป
เด่นี้ป่า และเข้าชมห้่นี้งอกห้่นี้ย้อยท้�ถึำ�านี้ำ�าทะล่ (ถึำ�านี้ำ�าลอด)  
ท้องท้�ห้ม่�ท้� 3 ตำาบลเขาพัง อำาเภัอบ้านี้ตาข่นี้ เม่�อเด่นี้ทาง 
ถึึงถึำ�านี้ำ�าลอด ซึึ่�งระยะทางในี้ถึำ�ายาวประมาณ 750 เมตร  
กวา้ง 5 - 10 เมตร มน้ี้ำ�าส่งจึากพ่�นี้ถึำ�าประมาณ 50 เซึ่นี้ต่เมตร  
แต�ในี้ขณะท้�นี้ักท�องเท้�ยวกล่�มดังกล�าวเข้าไปชมถึำ�า ซึึ่�งเป็นี้ 
ช�วงบ�าย เวลาประมาณ 14.00 นี้. ได้เก่ดฝนี้ตกห้นัี้กท้� 
บริเวณเห้น่ี้อเขื�อนี้รชัชประภัากว�า 3 ชั�วโมง และวนัี้ก�อนี้ห้น้ี้า 
กม็ฝ้นี้ตกอย�างต�อเน่ี้�องมาก�อนี้ เปน็ี้เห้ต่ให้้เก่ดนี้ำ�าปา่ไห้ลห้ลาก 
เขา้ไปท�วมในี้ถึำ�า ทำาให้้นี้กัท�องเท้�ยวไม�สามารถึกลบัออกมาได้  
และเส้ยชีวิตในี้ท้�ส่ด โดยชาวบ้านี้ได้พบศพแรกเม่�อเวลา 
ประมาณ 18.00 นี้. วันี้เด้ยวกันี้ และพบต�อมาอ้ก 7 ศพ

ผู้้้เสัียชีีวิติิและรอุดีชีีวิิติคุือุใคุร เพราะเหตุิใดี

เห้ต่การณ์อ่บัต่ภััยครั�งน้ี้�ม้ผ้่เส้ยชีวิตทั�งห้มด 8 ราย 
เปน็ี้นัี้กท�องเท้�ยวชาวต�างชาต ่6 ราย เปน็ี้มัคค่เทศก์ชาวไทย 
2 ราย (อาย่ 25 และ 30 ปี) ในี้ส�วนี้ของชาวต�างชาต่นี้ั�นี้ 
เป็นี้ชาวสวิตเซึ่อร์แลนี้ด์ 4 ราย (อาย่ 15, 17, 48 และ 
49 ปี) ชาวอังกฤษ 1 ราย (อาย่ 24 ปี) ส�วนี้ชาวเยอรมันี้
เป็นี้เด็กชายอาย ่10 ขวบ

ผ้่รอดชวีติเปน็ี้ห้ญง่ชาวอังกฤษ วัย 21 ปี ซึึ่�งรอดชวีติ 
มาได้ แต�ก็ต่ดอย่�ในี้ถึำ�านี้านี้ประมาณ 20 ชั�วโมง โดย 
อย่�ในี้ส�วนี้ท้�ส่งของถึำ�า และม้ห้ญ่งชาวเยอรมันี้อ้กคนี้ห้นึี้�ง 
อาย ่37 ปี ท้�มากับท้มแต�ไม�ได้เข้าถึำ�าด้วย

มีการก้้ภัยชี่วิยเหลือุกันอุย่างไร โดียใคุร

ค่นี้วันี้ท้� 13 ต่ลาคม พ.ศ. 2550 เวลา ประมาณ 20.00 นี้.  
เจึ้าห้นี้้าท้�ตำารวจึ สภั.อ.บ้านี้ตาข่นี้ ได้รับแจึ้งจึากเจึ้าห้นี้้าท้� 
อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกว�าเก่ดนี้ำ�าป่าไห้ลห้ลาก เป็นี้เห้ต่ให้้ 
นี้ักท�องเท้�ยวชาวต�างชาต่ ซึ่ึ�งกำาลังท�องเท้�ยวถึำ�านี้ำ�าทะล่  
จึำานี้วนี้ 9 คนี้ ประสบภััย ให้้เข้าดำาเนี้่นี้การช�วยเห้ล่อด้วย 

ห้ลังได้รับแจ้ึง เจึ้าห้นี้้าท้�ห้นี้�วยก้่ภััยท่กห้นี้�วย พร้อมด้วย
อ่ปกรณ์ช�วยชีวิตเด่นี้ทางเข้าท้�เก่ดเห้ต่ แต�การช�วยเห้ล่อ
เป็นี้ไปด้วยความยากลำาบาก เน่ี้�องจึากจึ่ดเก่ดเห้ต่อย่�ในี้ 
ป่าห้�างไกลออกไป ต้องนี้ั�งเรือ และเด่นี้เท้าเข้าไประยะทาง 
ประมาณ 3 ก่โลเมตร โดยนี้ายไชยธัช บ่ญภ่ัพันี้ธ์ตันี้ต่ 
ห้วัห้น้ี้าอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก และนี้ายน่ี้สต่ ตระการภัาสก่ล 
ผ้่ช�วยหั้วห้น้ี้าอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก เจึา้ห้นี้า้ท้�จึากกองรอ้ย 
ตำารวจึตระเวนี้ชายแดนี้ท้� 416 ห้นี้�วยก้่ภััยจึากม่ลน่ี้ธิ 
ก่ศลศรัทธาส่ราษฎร์ธานี้้ และเจ้ึาห้น้ี้าท้�เขื�อนี้รัชชประภัา  
ได้เข้าทำาการช�วยเห้ล่อในี้ท้�เกด่เห้ต่ แต�พ่�นี้ท้�ม้กระแสนี้ำ�าเชี�ยว  
การช�วยเห้ล่อเปน็ี้ไปด้วยความยากลำาบาก ตอ้งใชเ้รอืห้างยาว  
เพราะพ่�นี้ท้�ม้ตอไม้ใต้นี้ำ�าจึำานี้วนี้มาก จึนี้เม่�อเวลาประมาณ 
03.00 นี้. ของวันี้ท้� 14 ตล่าคม เจึ้าห้นี้้าท้�จึึงสามารถึ 
ค้นี้ห้าศพผ้่เสย้ชวิีตไดทั้�งห้มด 7 ศพ และช�วยเห้ล่อผ้่รอดชวีติ 
จึนี้เสร็จึส่�นี้ภัารก่จึ และทำาการลำาเล้ยงไปไว้ท้�บริเวณท�าเรือ
การไฟิฟิ้าฝ่ายผล่ตฯ เขื�อนี้รัชชประภัาก�อนี้นี้ำาศพไปชันี้ส่ตร 
ท้�โรงพยาบาลบ้านี้ตาข่นี้ต�อไป

	 สรุปับทเรียน	และแนวทางป้ัองกัน
อุบัติภัยในถำ�านำ�าทะลุ

บทสัรุปอุุบัติิภัยในถ้ำำ�า

๑) ฝึนติกหนัก นำ�าป่าทะลัก คุือุภยันติรายในถ้ำำ�า: 
ในี้ช�วงฤด่ฝนี้ห้นี้้าลมมรส่มในี้ภัาคใต้ โดยเฉพาะช�วงเด่อนี้
มถ่่ึนี้ายนี้ถึึงเด่อนี้พฤศจึกิายนี้ (ห้รอืตามสถึานี้การณภ่์ัมอ่ากาศ 
ท้�เปล้�ยนี้แปลง) ในี้พ่�นี้ท้�อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก มักมป้ริมาณ
นี้ำ�าฝนี้เป็นี้จึำานี้วนี้มาก ซึึ่�งก�อให้้เก่ดความเส้�ยงจึากการท้� 
นี้ำ�าไห้ลทะลักเข้าถึำ�า เป็นี้อันี้ตรายต�อนี้ักท�องเท้�ยว

๒) การละเมดิีประกาศและขอุ้หา้มขอุงอุุทยานแหง่
ชีาติิคืุอุสัาเหตุิแห่งคุวิามเสัี�ยงภยัถ้ำงึชีีวิติิ: โดยปรกต่ อท่ยานี้
แห้�งชาต่เขาสกตระห้นี้ักถึึงภัยันี้ตรายจึากนี้ำ�าป่าไห้ลห้ลาก
เข้าถึำ�าในี้ฤด่ฝนี้อย่�แล้ว จึึงม้ประกาศปิดการเข้าท�องเท้�ยว
ภัายในี้บริเวณห้น้ี้าถึำ�า พร้อมม้การต่ดป้ายเต่อนี้อันี้ตราย 
ห้้ามเข้าถึำ�า กระนัี้�นี้ก็ตาม เห้ต่การณ์อ่บัต่ภััยครั�งน้ี้�ก็ยัง 
เก่ดขึ�นี้ เนี้่�องจึากการละเมด่ประกาศขอ้ห้้ามของไกดท์อ้งถึ่�นี้  
และนี้ักท�องเท้�ยว จึากความประมาท ร่้เท�าไม�ถึึงการณ์  
ห้รืออาจึจึะด้วยเห้็นี้แก�รายได้ค�าจึ้างของไกด์
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ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำาและอุบัติภัยจากถ้ำา



มาติรการในการป้อุงกันอุุบัติิภัยในถ้ำำ�า 

๑) มาติรการเบื�อุงต้ินในการป้อุงกันอุบุตัิภัิยในถ้ำำ�า:  
จึากเห้ต่นี้ำ�าป่าไห้ลทะลักเข้าถึำ�า เป็นี้เห้ต่ให้้ม้นี้ักท�องเท้�ยว 
ชาวต�างชาต่และไกด์ชาวไทย เสย้ชีวติ 8 ราย อ่ทยานี้แห้�งชาต่ 
เขาสก ได้ปิดการเข้าถึำ�าชั�วคราวเป็นี้เวลา 3 เด่อนี้ เพ่�อ 
พ่จึารณาวางมาตรการความปลอดภััย และให้้เจ้ึาห้นี้้าท้� 
รบัผ่ดชอบปฏบ่ต่ัการอย�างเคร�งครดั โดยได้มก้ารพฒันี้าระบบ 
ป้ายส่�อความห้มายให้้ม้ความชัดเจึนี้โดดเด�นี้มากย่�งขึ�นี้ 
ทั�งภัาษาไทยและอังกฤษ เช�นี้ ป้ายเต่อนี้ ข้อห้า้ม ขอ้ควรปฏบั่ต่ 
ในี้การเขา้ชมถึำ�านี้ำ�าทะล่ บรเิวณเส้นี้ทางเดน่ี้ศึกษาธรรมชาต่  
และบริเวณภัายในี้ถึำ�านี้ำ�าทะล่

๒) มาติรการปอุ้งกันอุบัุติภิยัในถ้ำำ�าอุย่างเปน็ทางการ 
พ.ศ. 2555: กรมอ่ทยานี้แห้�งชาต่ สัตว์ป่า และพันี้ธ์่พ่ช  
ได้ม้ประกาศฉบับลงวันี้ท้� 5 ม่ถ่ึนี้ายนี้ พ.ศ. 2555 
กำาห้นี้ดปิดการท�องเท้�ยวถึำ�านี้ำ�าทะล ่ตั�งแต�วนัี้ท้� 1 ม่ถึ่นี้ายนี้  
ถึึง 30 พฤศจึิกายนี้ของท่กปี และอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก 
ได้มป้ระกาศฉบบัลงวันี้ท้� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กำาห้นี้ด
มาตรการเขา้เท้�ยวชมถึำ�านี้ำ�าทะล่ ห้นี้�วยพ่ทักษอ่์ทยานี้แห้�งชาต ่
เขาสกท้� ขส.4 (คลองแปะ) โดยได้เพ่�มมาตรการท้�รัดก่ม
ย่�งขึ�นี้ ดังนี้้� 

1. กำาห้นี้ดเวลาเข้าชมถึำ�า เปิด-ปิด เวลา 09.00 - 
14.00 นี้. ในี้วันี้ท้� 1 ธันี้วาคม - 30 เมษายนี้ 

ของท่กปี กรณ้ปิดการท�องเท้�ยวช�วงห้น้ี้าฝนี้  
(วันี้ท้� 1 พฤษภัาคม - 30 พฤศจึิกายนี้ของท่กปี)  
อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกไม�อน่ี้ญาตให้้นี้กัท�องเท้�ยว
เด่นี้เขา้ไปในี้ถึำ�านี้ำ�าทะล่โดยเดด็ขาด ให้้เจึา้ห้น้ี้าท้�
กำาชับมัคค่เทศก์และนัี้กท�องเท้�ยวให้้ถ่ึอปฏ่บัต่
โดยเคร�งครัด

2. กำาห้นี้ดทางเขา้-ออก ม้เจึา้ห้น้ี้าท้�ประจึำาด�านี้บริการ
และประชาสมัพนัี้ธ์ โดยมอบห้มายให้้ม้หั้วห้น้ี้าด�านี้
บรกิารและประชาสมัพันี้ธป์ระจึำาจ่ึดเขา้-ออก เพ่�อ 
ลงทะเบ้ยนี้ ตรวจึนี้บัคณะนี้กัท�องเท้�ยวพรอ้มจึำานี้วนี้
คนี้ก�อนี้เข้าใช้บริการเพ่�อป้องกันี้การพลัดห้ลง  
และตรวจึสอบไม�ให้้มก้ารนี้ำาขยะ ขวดแกว้ ภัาชนี้ะ
โฟิม พลาสต่ก ห้รือส่�งท้�จึะทำาให้้เก่ดแก�ถึำ�าและ
เส้นี้ทางการศึกษาธรรมชาต่เข้าไป โดยสามารถึ
ฝากของได้ท้�ด�านี้บริการและประชาสัมพันี้ธ์

3. จึัดเวรยามเจึ้าห้น้ี้าท้�ประจึำาเส้นี้ทางธรรมชาต่  
ให้้คำาแนี้ะนี้ำา อำานี้วยความสะดวก ด่แล ปลอดภััย 
และคอยระวงัแจึง้เห้ต่ สภัาพอากาศ สถึานี้การณ์
นี้ำ�าป่าไห้ลห้ลาก แก�เจ้ึาห้น้ี้าท้�และนี้ักท�องเท้�ยว 
และเจึ้าห้น้ี้าท้�ปฏ่บัต่งานี้เวรยามเส้นี้ทางศึกษา
ทางธรรมชาต่เป็นี้ผ้่ตรวจึสอบไม�ให้้มน้ี้กัท�องเท้�ยว 
ตกค้าง และนี้ำานัี้กท�องเท้�ยวคนี้ส่ดท้ายออกมา 
จึากถึำ�าด้วยความปลอดภััย

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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4. ตรวจึสอบการลงทะเบย้นี้นัี้กท�องเท้�ยว มัคคเ่ทศก์ 
และคนี้ขับเรือโดยสารท้�นี้ำานัี้กท�องเท้�ยว ห้าก 
ตรวจึสอบแล้วยังมน้ี้กัท�องเท้�ยวห้ลงเห้ล่ออย่�ห้รอื 
ไม�มั�นี้ใจึ จึะตอ้งประสานี้กบัห้วัห้นี้า้เวรยามเขา้ไป 
ตรวจึในี้ถึำ�า จึนี้แนี้�ใจึว�าไม�มใ้ครตกค้าง ห้ากพบว�า 
เจึ้าห้น้ี้าท้�ผ้่ใดบกพร�องจึะต้องถ่ึกลงโทษตาม 
ระเบ้ยบกฎห้มายกำาห้นี้ด

5. ผ้่ใดฝ่าฝ้นี้เขา้เท้�ยวชมถึำ�าโดยม่ไดร้บัอน่ี้ญาตจึาก
เจึ้าห้นี้้าท้�จึะม้โทษปรับไม�เก่นี้ 500 บาท

ตามประกาศกรมอ่ทยานี้แห้�งชาต่ สตัวป์า่ และพนัี้ธ์่พ่ช 
ฉบับลงวนัี้ท้� 5 มถ่่ึนี้ายนี้ พ.ศ. 2555 เรื�องปิดการท�องเท้�ยว 
และพักแรมในี้อ่ทยานี้แห้�งชาต่และวนี้อ่ทยานี้แห้�งชาต่  
กำาห้นี้ดให้้ปิดการท�องเท้�ยว ถึำ�านี้ำ�าทะล่ อ่ทยานี้แห้�งชาต่ 
เขาสก ตั�งแต�วันี้ท้� 1 พฤษภัาคมถึึง 30 พฤศจิึกายนี้  
ของท่กปี ระยะเวลา 7 เด่อนี้ เพ่�อป้องกันี้อันี้ตรายท้�จึะ 
เก่ดขึ�นี้กั บนัี้กท�องเท้�ยว

๓) มาติรการปอุ้งกันอุบัุติิภัยเข้มงวิดีจากผู้้ว้ิา่ราชีการ
จังหวิดัี พ.ศ. 2561: จึากกรณเ้ห้ต่การณน์ี้กัฟ่ิตบอลเยาวชนี้ 
ท้มห้มป่่า ท้นี้ ทอล์ค อะคาเดม้� และโค้ชรวม 13 คนี้ เขา้ไปตด่ 
ภัายในี้ถึำ�าห้ลวง-ข่นี้นี้ำ�านี้างนี้อนี้ อำาเภัอแม�สาย จัึงห้วัดเชยีงราย  
จึนี้เป็นี้ข�าวให้ญ�ทั�วโลกเม่�อวันี้ท้� 23  
มถ่่ึนี้ายนี้ - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นัี้�นี้ 
ทำาให้้นี้ายวชิวท่ย ์จึนิี้โต ผ้่ว�าราชการจัึงห้วดั 
ส่ราษฎร์ธานี้้ พร้อมทั�งอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขา
สก ห้นี้�วยงานี้ภัาครัฐ เอกชนี้ ผ้่ประกอบ
การท�องเท้�ยว ได้ลงพ่�นี้ท้� พร้อมสำารวจึ
บริเวณถึำ�านี้ำ�าทะล่ และม้คำาสั�งยำ�าให้้ปิดการ
เข้าท�องเท้�ยวภัายในี้บริเวณถึำ�าโดยเด็ดขาด 
ตามประกาศของอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก  
ท้�ต่ดป้ายเต่อนี้ห้้ามเข้าตั�งแต� 1 ม่ถึ่นี้ายนี้ 
ไปจึนี้ถึึงวันี้ท้� 30 พฤศจึิกายนี้ ห้รือตาม
สถึานี้การณ์ พร้อมวางมาตรการความ
ปลอดภััย และกำาชบัให้้เจึา้ห้น้ี้าท้�รบัผ่ดชอบ  
ปฏ่บัต่อย�างเคร�งครัดในี้ 6 มาตรการ  
ไดแ้ก� (1) กำาห้นี้ดการปิด-เปิด การเข้าพ่�นี้ท้�
ถึำ�า ให้้ปฏบ่ต่ัอย�างเคร�งครดั (2) มเ้จึา้ห้น้ี้าท้� 

ประจึำาด�านี้บริการ ลงทะเบ้ยนี้ตรวจึนี้ับจึำานี้วนี้เข้าออก 
นี้ักท�องเท้�ยว (3) จึัดเจึ้าห้นี้้าท้�ประจึำาเส้นี้ทางธรรมชาต่  
คอยระวังแจึ้งเห้ต่ สภัาพอากาศ และสถึานี้การณ์นี้ำ�าป่า 
ไห้ลห้ลาก (4) มัคค่เทศก์ท้�นี้ำานี้ักท�องเท้�ยวต้องเช็คจึำานี้วนี้ 
และคนี้ขับเรือโดยสาร ให้้ปฏบ่ต่ัตามระเบ้ยบ และกฎห้มาย
ท้�กำาห้นี้ด (5) ผ้่ท้�เข้ามาท�องเท้�ยวโดยไม�ได้รับอน่ี้ญาต  
จึะม้โทษปรับตามอัตราส่งส่ดตามท้�กำาห้นี้ด และ (6)  
ให้้นัี้กท�องเท้�ยวและมคัค่เทศกท้์�จึะเขา้มาท�องเท้�ยวปฏ่บัต่ตัว
ในี้การเขา้ท�องเท้�ยวและเชื�อฟิงัเจ้ึาห้น้ี้าท้�อย�างเคร�งครัด

4) แนวิทางและมาติรการป้อุงกันอุุบัติิภัยในถ้ำำ�า 
นำ�าทะลุ: ปัจึจึบั่นี้ อท่ยานี้แห้�งชาต่เขาสกได้ร�วมมอ่กับห้ลาย
ห้นี้�วยงานี้ท้�เก้�ยวข้องกบัการท�องเท้�ยวอ่ทยานี้ฯ และถึำ�าต�างๆ 
ในี้พ่�นี้ท้�อ่ทยานี้ฯ โดยกำาห้นี้ดแนี้วทางและมาตรการป้องกนัี้
อ่บัต่ภััย ดังนี้้� 

(1) การบนัี้ทึกขอ้ตกลง (MOU) “ว่ิาดีว้ิยการปฏิบิตัิิ
ติามมาติรการรักษาคุวิามปลอุดีภัยด้ีานการท่อุงเที�ยวิ
ในเข่�อุนรัชีชีประภา จังหวิัดีสัุราษฎร์ธานี โดียบ้รณาการ 
การมีสั่วินร่วิมอุย่างยั�งยืน” ฉบับลงวันี้ท้� 26 ธันี้วาคม  
พ.ศ. 2560 ของห้นี้�วยงานี้ท้�มส้�วนี้เก้�ยวขอ้งท่กภัาคส�วนี้
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(2) ดำาเน่ี้นี้การจึดัตั�งชด่ก้่ภััยประจึำาท้�ทำาการอ่ทยานี้
แห้�งชาต่เขาสก ศน่ี้ยบ์ริการท�าเรือและแพบริการนัี้กท�องเท้�ยว 
อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสกทั�ง 4 แพ 

(3) กำาห้นี้ดแผนี้ฝึกทบทวนี้และซัึ่กซ้ึ่อมแผนี้ด้านี้การ
เฝ้าระวัง ป้องกันี้เต่อนี้ภััยและการก้่ภััยในี้อ่ทยานี้แห้�งชาต่

(4) กำาห้นี้ดระบบส่�อสาร ห้มายเลขโทรศัพท ์
แจ้ึงเห้ต่เพ่�ออำานี้วยความสะดวกช�วยเห้ล่อนัี้กท�องเท้�ยว  
กรณ้เก่ดอ่บัต่เห้ต่และม้ผ่้บาดเจึ็บ

(5) การจัึดให้้ม้สถึานี้ท้�เพ่�อการปฐมพยาบาลเบ่�องต้นี้ 
ในี้อ่ทยานี้แห้�งชาต่ และประสานี้งานี้ให้้สถึานี้พยาบาลท้�อย่� 
ใกล้เค้ยงพร้อมท้�จึะให้้การช�วยเห้ล่อในี้การรับและส�งผ้่ป่วย

(6) การลงทะเบ้ยนี้ข้อม่ลนัี้กท�องเท้�ยวท้�ประสงค์
จึะประกอบก่จึกรรมท�องเท้�ยวในี้อ่ทยานี้แห้�งชาตเ่ขาสกท้�ม้
ความเส้�ยงภััย

(7) ต่ดตามประกาศกรมอ่ต่น่ี้ยมวิทยาและ
สถึานี้การณ์อย�างใกล้ชิด รวมทั�งเตรียมความพร้อม 
ในี้การเฝ้าระวัง เพ่�อด่แลความปลอดภััยของนัี้กท�องเท้�ยว  
เจึ้าห้นี้้าท้� และประชาชนี้ในี้พ่�นี้ท้�ใกล้เค้ยง

(8) ประชาสัมพันี้ธ์ให้้นัี้กท�องเท้�ยวเพ่�มความ
ระมดัระวงั และปฏบ่ต่ัตามข้อกำาห้นี้ดในี้การเขา้มาในี้อ่ทยานี้
แห้�งชาต่อย�างเคร�งครดั โดยเฉพาะช�วงเทศกาลท�องเท้�ยว

(9) สนี้บัสน่ี้นี้ ให้้การช�วยเห้ล่อ อพยพห้รือปฏ่บต่ัตาม 
คำาแนี้ะนี้ำาของห้นี้�วยงานี้ท้�เก้�ยวข้องในี้การช�วยเห้ล่อนัี้กท�องเท้�ยว  
เจึ้าห้นี้้าท้� และประชาชนี้ ท้�อาศัยบริเวณใกล้เค้ยง
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	 บทสรุปั

อ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสก จัึงห้วัดส่ราษฎร์ธาน้ี้ จัึดเป็นี้อ่ทยานี้แห้�งชาต่ทางบกท้�ม้ชื�อเส้ยงมากท้�ส่ดแห้�งห้นึี้�งในี้ภัาคใต้ 
เปน็ี้ท้�น่ี้ยมของนัี้กท�องเท้�ยวทั�งไทยและต�างชาต่ โดยนัี้กท�องเท้�ยวต�างชาต่มม้ากกว�าปีละ 200,000 ราย เน่ี้�องจึากในี้พ่�นี้ท้�
อ่ทยานี้ม้แห้ล�งท�องเท้�ยวท้�นี้�าสนี้ใจึจึำานี้วนี้มาก รวมทั�งม้ถึำ�าทั�งห้มด 5 ถึำ�า ได้แก� ถึำ�าล่กนี้ำ�า ถึำ�าประกายเพชร ถึำ�านี้ำ�าทะล่ ถึำ�าส้�ร่  
และถึำ�าคา้งคาว อย�างไรกต็าม แมว้�าจึะเก่ดอ่บต่ัภััยถึำ�านี้ำ�าทะล่ในี้ พ.ศ. 2550 จึนี้มผ้่้เสย้ชีวิตทั�งห้มด 8 ราย เปน็ี้ชาวต�างชาต ่ 
6 ราย ชาวไทย 2 ราย แต�อ่ทยานี้ฯ และห้นี้�วยงานี้ท้�เก้�ยวข้อง ก็ได้ดำาเน่ี้นี้การก้่ภััยอย�างรวดเร็ว รวมทั�งม้มาตรการ 
การปอ้งกันี้อ่บัต่ภััยต�างๆ ท้�รอบคอบรัดกม่ย่�งขึ�นี้ จึงึนี้�าเชื�อว�า เห้ต่การณอ่์บัต่ภััยในี้อดต้จึะสามารถึใชเ้ปน็ี้บทเรยีนี้อ่ทาห้รณ์
ท้�จึะไม�เก่ดความประมาทให้้เก่ดเห้ต่ซึ่ำ�าขึ�นี้มาอ้ก
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	 บทคัดย่อ

 เขาตาป่ จัึดเป็นี้พ่�นี้ท้�ของคาสต์ห่้นี้ป่นี้ในี้ทะเล  
เป็นี้แห้ล�งท�องเท้�ยวสัญลักษณ์อันี้โด�งดังของจึังห้วัดพังงา 
ลกัษณะธรณ้สัณฐานี้มเ้อกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเกาะห้น่ี้โด�ง  
(Sea Stack) อย่�ห้�างจึากห้นี้�วยพทั่กษอ่์ทยานี้แห้�งชาต ่ท้� อพ. 2  
(เขาพ่งกนัี้) ประมาณ 112 เมตร ม้ฐานี้ก่�วแคบกว�าส�วนี้ยอด  
เส้นี้รอบวงของฐานี้วัดต่ดพ่�นี้ด่นี้ยาวประมาณ 22.54 
เมตร (รป่ท้� 1) และมค้วามสง่ประมาณ 35 เมตร ตั�งอย่�ในี้ 
บริเวณนี้ำ�าทะเลขึ�นี้ลง 2 ครั�งต�อวันี้ ตะกอนี้ทะเลท้�สะสม
ล้อมรอบฐานี้เขาตาป่ ม้ความห้นี้าไม�นี้้อยกว�า 20 เมตร 
ประกอบด้วยด่นี้เลนี้เป็นี้ห้ลัก แทรกสลับด้วยเปล่อกห้อย 
ชั�นี้บางๆ เขาตาป่ม้องค์ประกอบเป็นี้ห่้นี้ป่นี้เน่ี้�อโดโลไมต ์
ย่คเพอร์เมย้นี้ซึ่ึ�งในี้ส�วนี้ฐานี้ตอนี้ล�างจึนี้ถึึงตอนี้บนี้จัึดเป็นี้
ห่้นี้ชั�นี้ห้นี้ามาก ได้รบัอ่ทธิพลโดยตรงจึากคล่�นี้กระแสนี้ำ�าทะเล  
นัี้บตั�งแต�อด้ตจึนี้ถึึงปัจึจึบั่นี้ โดยเฉพาะในี้ระยะความสง่จึนี้ถึงึ  
2.50 เมตรจึากพ่�นี้ท้องทะเล (ร่ปท้� 2) ส�วนี้ยอดเขาตาป่
ปิดทับด้วยห้่นี้ชั�นี้ห้นี้าปานี้กลาง ชั�นี้ห้่นี้เอ้ยงเทไม�เก่นี้ 25 
องศา ไปทางทศ่ตะวันี้ตกเฉย้งใต้จึนี้ถึึงทศ่ใต้ เขาตาป่ผ�านี้
กระบวนี้การธรณแ้ปรสัณฐานี้อย�างนี้้อย 2 เห้ต่การณ์ อ้ก
ทั�งเป็นี้เกาะท้�ตั�งอย่�ในี้เขตโซึ่นี้รอยเล่�อนี้คลองมะร่�ย จึึงพบ 
รอยแตก รอยแยก และรอยเล่�อนี้พาดตัดผ�านี้เขาตาป ่ 
อย�างน้ี้อย 4 ท่ศทางค่อ NW-SE NE-SW N-S และ E-W 
เขาตาป่จึึงนัี้บเป็นี้ส�วนี้ห้นึี้�งท้�ห้ลงเห้ล่อจึากกระบวนี้การ
กร�อนี้รป่แบบต�างๆ ทั�งทางด้านี้เคม ้ไดแ้ก� การละลาย การ
กัดกร�อนี้ และการผ่พังทางกายภัาพ โดยเฉพาะการเก่ดห้่นี้
แตกหั้กและร�วงถึล�ม ซึึ่�งส�งผลกระทบโดยตรงต�อเสถ้ึยรภัาพ
ของฐานี้เขาตาป่ ณ ปัจึจึ่บันี้ 

การศกึษาครั�งน้ี้�ไดด้ำาเน่ี้นี้การสำารวจึภัาคสนี้ามในี้ขณะ
นี้ำ�าลงตำ�าส่ด ช�วงเวลา 18.00 - 19.30 นี้. ระห้ว�างเด่อนี้
เมษายนี้ 2564 ประกอบด้วย 6 ก่จึกรรมห้ลัก ค่อ 

1) การบ่นี้สำารวจึและจึัดทำาภัาพออร์โธโฟิโต้จึาก
อากาศยานี้ไรค้นี้ขบั รวมทั�งการแปลความห้มายดว้ยสายตา
เพ่�อกำาห้นี้ดจึำาแนี้กขอบเขตธรณ้สัณฐานี้ ธรณ้โครงสร้าง 
และประเภัทห้่นี้ (ร่ปท้� 3)

2) การทดสอบความแขง็ของห่้นี้โดยวัดค�ากระดอนี้กลับ 
จึากค้อนี้กระแทกแบบชม่ดท์ (ร่ปท้� 4) ในี้ภัาพรวม 
รอบฐานี้เขาตาป่ และแปลงเป็นี้ค�าความต้านี้ทานี้แรงกด
ในี้แกนี้เด้ยว (Uniaxial Compressive Strength: UCS) 
โดยใช้สมการท้�นี้ำาเสนี้อโดยดนี้่พล ตันี้โยภัาส (2537)

3) การจึำาแนี้กค่ณภัาพมวลห่้นี้ (Rock Quality 
Designation: RQD) 

4) การจึดัอันี้ดบัค่ณภัาพมวลห่้นี้ (Rock Mass Rating: 
RMR) จึากขอ้ม่ลการตรวจึวดัความไม�ต�อเนี้่�องในี้มวลห่้นี้รอบ
ฐานี้เขาตาป่ จึำานี้วนี้ 15 ตำาแห้นี้�ง (ตารางท้� 1 และรป่ท้� 5) 
ประกอบด้วยแนี้วท่ศทาง มม่เท ลกัษณะรอยห้ยกัห้รอืความ
ขร่ขระ การผ่เปล้�ยนี้สภัาพ ส่�งอ่ดฝัง ความยาว ระยะห้�าง
ระห้ว�างกันี้ สภัาพนี้ำ�าท�วมขัง ช�องโพรง รวมทั�งการวัดแนี้ว
ท่ศทางม่มห้นี้้าลาดเอ้ยงของผนัี้งโดยรอบฐานี้เขาตาป่ 

5) การวิเคราะห์้ร่ปแบบการวิบัต่และแนี้วโน้ี้มการ
เคล่�อนี้ตัวของมวลห้่นี้ในี้ด้านี้ท่ศเห้นี้่อ ใต้ ตะวันี้ออก และ
ตะวันี้ตกของเขาตาป่ 

6) การประเม่นี้เสถ้ึยรภัาพความลาดเอ้ยงมวลห้่นี้ 
(Slope Mass Rating: SMR) ทั�งส้�ท่ศของฐานี้เขาตาป ่
และการเสนี้อแนี้วทางการเสริมสร้างปรับปร่งเสถ้ึยรภัาพ
ลาดมวลห้่นี้ด้วยวิธีของ Romana (1985) 

ผลการศึกษาประเม่นี้ในี้ครั�งน้ี้�พบว�า อันี้ดับค่ณภัาพ
มวลห่้นี้โดยรอบฐานี้เขาตาป ่จึดัอย่�ในี้ระดบัปานี้กลาง (Fair 
Rock) โดยสามารถึแบ�งเปน็ี้ 2 กล่�มย�อยค่อ ระดบัปานี้กลาง
ท้�ค�า RMR สง่กว�าร้อยละ 50 พบอย่�ในี้ช�วง 52 - 55 และ
ระดับปานี้กลางท้�ค�าไม�เก่นี้ร้อยละ 50 โดยพบอย่�ในี้ช�วง 
46 - 50 โดยอัตราส�วนี้ระห้ว�างค่ณภัาพระดับปานี้กลาง 
ท้�ค�า RMR ส่งกว�า 50 ต�อค่ณภัาพระดับปานี้กลางท้� 
ค�าไม�เก่นี้ 50 ม้ค�าใกล้เค้ยงกันี้มากค่อ 56 ต�อ 44  
(ตารางท้� 2 และตารางท้� 3)
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การวิบัต่บริเวณรอบฐานี้เขาตาป่ม้ร่ปแบบท้�แตกต�างกันี้ไป 
ตามลักษณะการวางตัวของรอยแตกและลักษณะของห้น้ี้า
ลาดเอ้ยงของแต�ละท่ศ ผลการวิเคราะห์้สเตอริโอเน็ี้ตโดย
ใชโ้ปรแกรม Dips 7.0 บ�งชี�ถึึงรป่แบบการวบิต่ัท้�มแ้นี้วโนี้ม้
เก่ดขึ�นี้ได้มากส่ดและเก่ดได้ทั�งส้�ท่ศ ค่อ แบบล่�ม (Wedge 
Failure) และแบบลม้ควำ�าชน่ี้ด Direct Toppling ม้ค�าสง่สด่
ร้อยละ 25.74 และ 22.22 (ร่ปท้� 6 และร่ปท้� 7) ของ
ข้อม่ลท้�นี้ำามาวิเคราะห้์เม่�อกำาห้นี้ดให้้ม่มเส้ยดทานี้มวลห้่นี้ 
เท�ากับ 30 องศา บริเวณโดยรอบฐานี้เขาตาป่ท้�มวลห่้นี้
ม้แนี้วโน้ี้มเก่ดการวิบัต่มากค่อ ด้านี้ท่ศตะวันี้ตกเฉ้ยงใต้
จึนี้ถึึงท่ศใต้ และท่ศตะวันี้ออก ซึึ่�งโพรงขนี้าดให้ญ�ตั�งอย่�
ในี้ 3 ท่ศนี้้� โดยพบโพรงร่ปทรงโค้งเว้าอย่�ทางทศ่ตะวันี้ตก  
(รป่ท้� 8 และรป่ท้� 9) และท่ศใต้ และโพรงร่ปทรงยาวเห้ล้�ยม
เรขาคณ่ตอย่�ทางท่ศตะวันี้ออก (ร่ปท้� 8 และร่ปท้� 10)  
ในี้ขณะท้�ทางด้านี้ท่ศเห้น่ี้อม้โอกาสเก่ดการวิบัต่น้ี้อยส่ด  
ในี้ท่กบรเิวณท้�มโ้อกาสเก่ดการวิบัต่แบบล่�ม โดยเฉพาะด้านี้
ท่ศตะวันี้ตกต�อเน่ี้�องจึนี้ถึึงด้านี้ทศ่ใต้ พบว�าม้ค�า SMR อย่�
ในี้ระดับไม�ด้ (Bad) จึนี้ถึึงไม�ด้มาก (Very Bad) และคาด
ว�าจึะเปน็ี้จึด่เริ�มตน้ี้เห้ต่การณ์ห่้นี้ร�วงถึล�มและเสาห่้นี้หั้กโค�นี้
ในี้ส�วนี้ท้�ส่งพ้นี้นี้ำ�าขึ�นี้ไป บริเวณท้�ม้แนี้วโน้ี้มเก่ดการวิบัต่
แบบล้มควำ�าทั�งชนี้่ด Flexural และ Oblique ทั�งส้�ทศ่รอบ
ฐานี้เขาตาป่ ส�วนี้ให้ญ�พบว�าม้ค�า SMR อย่�ในี้ขั�นี้ปานี้กลาง 
(Normal) จึนี้ถึึงด้ (Good) (ตารางท้� 4) รอยแยก รอยแตก 
รอยเล่�อนี้ ห้รือเส้นี้ท้�เก่ดจึากระนี้าบรอยแตกตัดกันี้ และม้
ขนี้าดม่มเทไม�ส่ง ซึ่ึ�งพาดตัดได้ตลอดทั�งมวลห้่นี้ในี้บริเวณ
ฐานี้เขาตาป่ จัึดเป็นี้ความไม�ต�อเน่ี้�องในี้มวลห่้นี้ท้�ลดทอนี้
เสถ้ึยรภัาพได้ในี้อนี้าคต ปัจึจึ่บันี้พบเป็นี้แนี้วเส้นี้จึางๆ  
(รป่ท้� 11) จึำาเปน็ี้ตอ้งใส�ใจึเปน็ี้พเ่ศษและไม�ทำาให้้เก่ดขยาย
เป็นี้ร�องแนี้วขนี้าดให้ญ� 

การเสริมสร้างเสถ้ึยรภัาพเพ่�อลดโอกาสการวิบัต่และ
ป้องกนัี้การเก่ดห่้นี้ร�วงถึล�มห้รือห้กัโค�นี้บรเิวณฐานี้เขาตาป่ 
จึึงควรดำาเน่ี้นี้การม่�งเน้ี้นี้ทางด้านี้ท่ศตะวันี้ตก ท่ศใต้ ท่ศ
ตะวันี้ออก และท่ศเห้น่ี้อ ตามลำาดบั โดยใช้วธิกีารอ่ดประสานี้
ดว้ยสารต�างๆ (Shotcrete) เพ่�อไม�ให้้นี้ำ�าฝนี้ไห้ลผ�านี้และขัง
ในี้ช�องโพรงในี้มวลห่้นี้ (รป่ท้� 12) การต่ดตั�งกองวสัด่ใตน้ี้ำ�า
เพ่�อลดแรงปะทะจึากกระแสคล่�นี้นี้ำ�าทะเล และห้ากเป็นี้ไป
ได้อาจึม้การปรับแต�งห้น้ี้าลาดเอ้ยงมวลห่้นี้ ห้รือใช้ห้ลาย
วิธีร�วมกันี้ (ร่ปท้� 13) กรณ้รอยแตกอย่�ห้�างกันี้บนี้มวล

ห้่นี้ป่นี้ชั�นี้ห้นี้า และส�วนี้ให้ญ�ม้ค�า SMR ปานี้กลางจึนี้ถึึงด้ 
ควรใชเ้ห้ล็กสมอยดึห่้นี้ผา (Rock Anchor) เห้ล็กสลกัยดึห่้นี้  
(Rock Bolts) ขนี้าดเล็ก ยึดตรึงมวลห้่นี้ไว้ด้วยกันี้ 

การประเม่นี้ร่ปแบบการวิบัต่บริเวณฐานี้เขาตาป่ 
ในี้ครั�งน้ี้� เป็นี้การวิเคราะห้์เบ่�องต้นี้โดยใช้ข้อม่ลความ 
ไม�ต�อเน่ี้�องในี้มวลห่้นี้จึากการสำารวจึภัาคสนี้ามเป็นี้ห้ลัก  
ยังขาดข้อม่ลค่ณสมบัต่ของห่้นี้เชิงวิศวกรรมธรณ้อ้ก 
จึำานี้วนี้มาก โดยเฉพาะขอ้มล่การทดสอบในี้ห้้องปฏบ่ต่ัการ 
รวมทั�งต้องศกึษาวเิคราะห์้ในี้ส�วนี้ท้�สง่ขึ�นี้ไปจึากบริเวณฐานี้ 
จึนี้ถึึงส�วนี้ยอดเขาตาป่ ข้อม่ลดังกล�าวจึำาเป็นี้อย�างย่�งต�อ 
การวิเคราะห้์เพ่�อกำาห้นี้ดแนี้วทาง SAVE เขาตาป่

คุำาสัำาคุัญ เขาตาป่ การวิบัต่ จึังห้วัดพังงา ห้่นี้ป่นี้

รููปท่ี่� ๑ ฐ�นเข�ต�ปนูได้ถูกวัดเส้นรอบวงด้วยเชือกภ�ยหลัง
นำ�้ลดลงจนพ้ืนทะเลโผัล่พ้นนำ�้

รููปท่ี่� ๒ เข�ต�ปแูสดงรอ่งรอย 
ก�รกัดกร่อนและผุัพังชัดเจน 
โดยเฉพ�ะฐ�นเข�ต�ปู 
เ นื่องจ�กได้ รับอิทธิพล
โดยตรงจ�กคลื่นกระแส 
นำ�้ทะเล
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ก�รบินโดรน ภ�พ Plan View

รูปทรงด้�นประม�ณุทิศเหนือ รูปทรงด้�นประม�ณุทิศตะวันออก

รูปทรงด้�นประม�ณุทิศใต้ รูปทรงด้�นประม�ณุทิศตะวันตก

รููปท่ี่� ๓ รูปทรง รอยแตก รอยเลือ่น ช่องโพรง รอยเว้� ของเข�ต�ปจู�กก�รบินสำ�รวจด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนขับ
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รููปท่ี่� ๔ ก�รทดสอบคว�มแขง็
ของหินโดยวัดค่�กระดอนกลับ 
จ�กค้อนกระแทกแบบชมิดท์

ตารูางท่ี่� ๑ ตำ�แหน่งสำ�รวจก�รสำ�รวจรอยแตก รอยแยก ช่องโพรง และรอยเว้� โดยรอบบริเวณุฐ�นเข�ต�ปู

ตำาแหน่ง
สำารวจ
บริเวณ
ฐาน 

เขาตาปูั

ภาพถ่าย
รอยแตกหิน 

แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Pole	Plot

รอยแตกหิน 
แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Rose	Diagram

1.

2.
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ตำาแหน่ง
สำารวจ
บริเวณ
ฐาน 

เขาตาปูั

ภาพถ่าย
รอยแตกหิน 

แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Pole	Plot

รอยแตกหิน 
แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Rose	Diagram

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ตำาแหน่ง
สำารวจ
บริเวณ
ฐาน 

เขาตาปูั

ภาพถ่าย
รอยแตกหิน 

แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Pole	Plot

รอยแตกหิน 
แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Rose	Diagram

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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ตำาแหน่ง
สำารวจ
บริเวณ
ฐาน 

เขาตาปูั

ภาพถ่าย
รอยแตกหิน 

แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Pole	Plot

รอยแตกหิน 
แสดงบนสเตอริโอเน็ต
แบบ	Rose	Diagram

15.

รวมท่ก
ตำาแห้นี้�ง
(1 - 15)

ด้�นทิศเหนือ (จุดสำ�รวจ ๖, ๗ และ ๘) ด้�นทิศตะวันออก (จุดสำ�รวจ ๒, ๓, ๔ และ ๕)

ด้�นทิศใต้ (จุดสำ�รวจ ๑๓, ๑๔, ๑๕ และ ๑) ด้�นทิศตะวันตก (จุดสำ�รวจ 9, ๑0, ๑๑ และ ๑๒)

รููปท่ี่� 5 แผันภูมิภ�พรูปกลีบกุหล�บแสดงก�รว�งตัวของทิศท�งแนวรอยแตกหินรอบฐ�นเข�ต�ปูนของจุดสำ�รวจท�งด้�น 
ทิศเหนือ ด้�นทิศใต้ ด้�นทิศตะวันออก และด้�นทิศตะวันตก
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ตารูางท่ี่� ๒ ผัลก�รให้ค่�คะแนน (Rating) สำ�หรับสภ�พรอยแตกหิน (Joint Condition)

ตำาแหน่งสำารวจ
บริเวณฐาน 
เขาตาปูั

Persistence	
(m)

Aperture	
(cm) Roughness Infilling Weathering ค่าคะแนนรวม 

ของแต่ละตำาแหน่ง

1 2.46 2 very rough none moderately

19ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

4 0 6 6 3

2 2.96 4.9 rough none moderately

18ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

4 0 5 6 3

3 3.29 3.3 rough none moderately

16ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

2 0 5 6 3

4 11.7 1.1 rough none moderately

15ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

1 0 5 6 3

5 8.96 2 very rough none moderately

17ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

2 0 6 6 3

6 7.25 1.7 rough none moderately

16ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

2 0 5 6 3

8 7.16 0.7 very rough none moderately

17ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

2 0 6 6 3

10 14.6 1.8 very rough none moderately

16ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

1 0 6 6 3

12 - 13 5.49 0.7 rough none moderately

16ค�าคะแนี้นี้ 
(Rating)

2 0 5 6 3
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ตารูางท่ี่� ๓ ผัลก�รจัดอันดับคุณุภ�พมวลหิน (Rock Mass Rating: RMR)

ตำาแหน่งสำารวจ
บริเวณฐาน 
เขาตาปูั

RQD
(ร้อยละ) UCS Joint	

Spacing
Joint	

Condition GW RMR คุณภาพ 
มวลหิน

1 92.61 45.71 0.56 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 20 4 10 19 0 53 ปานี้กลาง (Fair)

2 93.56 45.71 0.43 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 20 4 10 18 0 52 ปานี้กลาง (Fair)

3 90.91 45.71 1.14 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 20 4 15 16 0 55 ปานี้กลาง (Fair)

4 87.01 45.71 0.32 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 17 4 10 15 0 46 ปานี้กลาง (Fair)

5 88.96 45.71 0.65 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 17 4 15 17 0 53 ปานี้กลาง(Fair)

6 92.04 45.71 0.57 Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 20 4 10 16 0 50 ปานี้กลาง (Fair)

8 82.93 45.71 0.81 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 17 4 15 17 0 53 ปานี้กลาง (Fair)

10 71.43 45.71 0.76 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 13 4 15 16 0 48 ปานี้กลาง (Fair)

12 - 13 91.8 45.71 0.47 * Wet

ค�าคะแนี้นี้ (Rating) 20 4 10 16 0 50 ปานี้กลาง (Fair)
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รููปท่ี่� 6 ก�รวิบัติแบบรูปล่ิมมีค่�สูงสุดเท่�กับ ๒๕.๗๔ เมือ่กำ�หนดให้ค่�แรงเสียดท�นในมวลหินเท่�กับ ๓0 และวิเคร�ะห์ข้อมูล
รอยแตกหินด้วยวิธีสเตอริโอเน็ต

รููปท่ี่� 7 ก�รวิบัติแบบล้มควำ�่ ชนิด Direct Toppling มีค่�สูงสุดเท่�กับ ๒๒.๒๒ เม่ือกำ�หนดให้ค่�แรงเสียดท�นในมวลหิน เท่�กับ 
๓0 และวิเคร�ะห์ข้อมูลรอยแตกหินด้วยวิธีสเตอริโอเน็ต
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ช่องโพรง รอยแตกด้�นตะวันออก ช่องโพรง รอยแตกช่องโพรงด�้นใต้

ช่องโพรง รอยแตกด้�นตะวันตก รอยแตก รอยเว้�ด้�นเหนือ

รููปท่ี่� 8 ช่องโพรง รอยแตก รอยเว้�ของหินปนูรอบฐ�นของเข�ต�ป ูถ่�ยจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับ

รููปท่ี่� ๑0 ช่องโพรงท�งด้�นทิศตะวันออก 
มีลักษณุะรูปทรงย�วเหลีย่มเรข�คณิุต

รููปท่ี่� 9 ช่องโพรงท�งด้�นทิศตะวันตกมีลักษณุะ
โค้งมนม�กกว่�ทิศตะวันออก
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รููปท่ี่� ๑๓ แนวท�งก�รเสริมสร้�งและปรับปรุงเสถียรภ�พล�ดมวลหินบริเวณุฐ�นเข�ต�ปู

รููปท่ี่� ๑๒ ตัวอย่�งก�รอุดประส�นในช่องรอยแตกหิน 
เพ่ือป้องกันก�รไหลซึึมของนำ�้

รููปท่ี่� ๑๑ เส้นที่เกิดขึ้นจ�กรอยแตกตัดกันและมีขน�ดมุมเท
ไม่สูง เป็นคว�มไม่ต่อเนือ่งในมวลหินทีล่ดทอนเสถียรภ�พได้ 
ในอน�คต
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หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว
นายศักดา ขุีนดี, นางสุาวัศรินทิพัย์ กุคำำา, นางสุาวัเสุาวัภาพั อุุทัยรัตน์  
และนางสุาวันิภาพัร หงษาบุาล

หลุมยุบ (Sinkhole) หิมี�ยถึ้ำง หิลุมีหิรือแอ่งบันแผู่้นดินที�ป�กหิลุมีเกือบักลมี และมีี
เส้นผู่้�นศูนย์กล�งร�ว 20 เมีต่ำรถึ้ำงกว่� 200 เมีต่ำร เกิดจำ�กนำ��ละล�ยเอ�หิินเกลือ 
หิินยิปซ้ัมี หิรือหิินปูนที�อยู่ข้�งใต้่ำออกไป ทำ�ให้ิพื�นดินต่ำอนบันยุบัลงเป็นหิลุมีใหิญ่  
หิ�กก�รละล�ยส�รด้งกล่�วเป็นไปอย่�งกว้�งขว�ง หิลุมียุบันี�จำะลึกลง ๆ จำนทะลุถึ้ำง 
ท�งนำ��ข้�งล�่งเกดิเป็นปลอ่งขึ�นได้ (พจำน�นกุรมีศ้พทธ์รณ์วิีทย� พิมีพ์คร้�งที� 2, 2558)
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ห้ล่มย่บเป็นี้ธรณ้พ่บัต่ภััยท้�เก่ดขึ�นี้ในี้ภ่ัม่ประเทศแบบ
คาสต์ ซึึ่�งมห่้้นี้รองรบัอย่�ใต้ผ่วด่นี้เปน็ี้ห่้นี้จึำาพวกละลายนี้ำ�าได้ 
เช�นี้ ห่้นี้ป่นี้ ห่้นี้เกล่อ ย่ปซัึ่ม เม่�อห่้นี้เก่ดการละลาย 
พร้อมทั�งม้กระบวนี้การอ่�นี้เก่ดร�วมด้วย เช�นี้ การกัดกร�อนี้  
การผ่พัง การชะล้างพังทลาย จึะเร�งให้้ชั�นี้ด่นี้ชั�นี้ห้่นี้ท้�เคยม ้
เคล่�อนี้ห้ายออกไปจึากท้�เด่มจึนี้เก่ดเป็นี้โพรงถึำ�าใต้ด่นี้ขึ�นี้ 
แทนี้ท้� เม่�อเพดานี้โพรงถึำ�าบางลงจึนี้ไม�สามารถึแบกรับ 
นี้ำ�าห้นัี้กพ่�นี้ผ่วด้านี้บนี้ ในี้ท้�ส่ดการพังถึล�มห้รือย่บตัวลงส่� 
ด้านี้ล�างก็จึะเก่ดขึ�นี้ และปรากฏให้้เห็้นี้เป็นี้ห้ล่มกวา้งบนี้ผ่วด่นี้  
ห้ล่มยบ่เป็นี้สณัฐานี้ชน่ี้ดห้นึี้�งท้�พบได้เป็นี้ปกต่ในี้พ่�นี้ท้�คาสต ์
ซึึ่�งมร้ะบบทางนี้ำ�าไห้ลอย่�ใต้ด่นี้ นี้ำ�าผว่ด่นี้จึะไห้ลซึ่มึลงส่�ระบบ 
นี้ำ�าใตด่้นี้โดยผ�านี้ทางห้ล่มยบ่ ห้ล่มยบ่มข้นี้าดตั�งแต�ไม�ก้�เมตร 
จึนี้ถึึงห้ลายรอ้ยตารางเมตร และบางครั�งมค้วามลกึมากกว�า 
100 เมตร รป่ร�างห้ลม่ยบ่มล้กัษณะคลา้ยชามห้รอืจึานี้รอง  
แต�ขอบด้านี้ข้างเป็นี้ผนี้ังตั�งชันี้ ปากห้ล่มเป็นี้วงกลม ห้รือ 

วงรี โดยม้ความกวา้งและความลกึแตกต�างกันี้ไปตามแต�ละ 
พ่�นี้ท้� เม่�อก้นี้ห้ล่มยบ่ถ่ึกฉาบด้วยตะกอนี้ด่นี้เห้น้ี้ยวท้�เคล่�อนี้มา 
สะสมจึากพ่�นี้ท้�โดยรอบจึนี้เป็นี้ชั�นี้ห้นี้าสามารถึป้องกันี้ 
การรั�วซึ่ึม และห้ล่มย่บนัี้�นี้จึะกลายเป็นี้แห้ล�งกักเก็บนี้ำ�า 
ตามธรรมชาตไ่ด้ในี้ท้�สด่ โดยปกต่ห้ล่มย่บจึะก�อตัวขึ�นี้ช้าๆ  
จึนี้ยากต�อการสงัเกตเห็้นี้การเปล้�ยนี้แปลง กรณ้เก่ดห้ล่มยบ่ 
แบบพังถึล�มอย�างฉับพลันี้ ไม�ว�าจึะเก่ดเป็นี้เห้ต่การณ์ 
ขนี้าดให้ญ�ห้รอืเก่ดต�อเน่ี้�องในี้เขตชม่ชนี้เมอ่ง จึะส�งผลกระทบ 
อย�างร่นี้แรงครอบคล่มเป็นี้บริเวณกว้าง และสร้างความ 
เส้ยห้ายแก�อาคารบ้านี้เรือนี้ เส้นี้ทางคมนี้าคม พ่�นี้ท้� 
เกษตรกรรม โครงสรา้งพ่�นี้ฐานี้ท้�สำาคญัอ่�นี้ๆ อาท่ เสาไฟิฟิา้
แรงส่ง (ร่ปท้� 1) รวมทั�งเก่ดการปนี้เป้�อนี้ในี้ชั�นี้นี้ำ�าบาดาล 
ห้ากห้ล่มยบ่เก่ดขึ�นี้ ม้ขนี้าดเลก็ห้รืออย่�ไกลชม่ชนี้ ผลกระทบ 
ท้�เก่ดขึ�นี้จึะม้ระดับความร่นี้แรงนี้้อยกว�า

รููปท่ี่� ๑ หลุมยุบในพ้ืนทีต่ำ�บลด่�นช้�ง อำ�เภอน�กล�ง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู [สทข.๒ (ขอนแก่น), ๒๕๖๔]
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	 ชนิดของหลุมยุบ

๑. หลุมยุบที�เกิดีจากการละลาย (Dissolution 
Sinkholes) ชั�นี้ห่้นี้ป่นี้ห้รือห้น่ี้ท้�มก้ารละลายนี้ำ�าไดจ้ึะถึก่ชะลา้ง 
และพังทลายไดม้ากท้�สด่ในี้บรเิวณท้�นี้ำ�าสมัผสักบัพ่�นี้ผ่วของห่้นี้  
การละลายอย�างรวดเร็วมักเก่ดขึ�นี้โดยเฉพาะบริเวณท้�ม้ 
นี้ำ�าไห้ลในี้ช�องเปิดท้�ม้อย่�ในี้มวลห้่นี้ เช�นี้ รอยแตก รอยแยก  
รอยเล่�อนี้ แนี้วชั�นี้ห่้นี้ และในี้พ่�นี้ท้�ท้�ม้ความผันี้ผวนี้ของ

ระดับนี้ำ�าใต้ด่นี้และนี้ำ�าผ่วด่นี้ ปริมาณนี้ำ�าฝนี้และนี้ำ�าผ่วด่นี้ท้� 
ไห้ลซึึ่มผ�านี้แนี้วรอยแตกในี้ห่้นี้ป่นี้ ห้รือห่้นี้คาร์บอเนี้ตจึะ 
ชะละลายเน่ี้�อห่้นี้ให้้ปนี้ไปกบันี้ำ�าและจึะถ่ึกพดัพาออกจึากพ่�นี้ผ่ว  
แล้วค�อยๆ ซึ่มึห้ายไปท้ละนี้อ้ยๆ ห้ล่มยบ่ลักษณะน้ี้�จึะทำาให้้
เก่ดห้่บเขาขนี้าดเล็กห้รือพ่�นี้ท้�ทร่ดตัวแบบต่�นี้ (ร่ปท้� 2)

 รููปท่ี่� ๒ แบบจำ�ลองหลุมยุบทีเ่กิดจ�กก�รละล�ย (Dissolution Sinkholes) (ดัดแปลงจ�ก Land Subsidence in the 
United States, USGS)

๒. หลุมยุบที�เกิดีจากการทรุดีตัิวิ (Subsidence 
Sinkholes) ห้ล่มยบ่ท้�มกัจึะค�อยๆ พฒันี้าขึ�นี้โดยท้�ตะกอนี้
ท้�ปดิทบัค�อยๆ ไห้ลผ�านี้ลงส่�แนี้วแตกห้รือช�องว�างในี้ชั�นี้ห่้นี้ 
จึนี้ทำาให้ผ้่วด่นี้ค�อยๆ มก้ารย่บตัว และพัฒนี้าจึนี้กลายเป็นี้ 
ห้ล่มยบ่ในี้ท้�สด่ ห้ล่มยบ่ชน่ี้ดน้ี้�จึะเก่ดจึากการยบ่ตัวขนี้าดเล็ก 
และใช้ระยะเวลานี้านี้ในี้การขยายเป็นี้ห้ล่มย่บขนี้าดให้ญ�  
ดงันัี้�นี้ห้ากขาดการสงัเกตก็จึะไม�สามารถึร่ไ้ด้ว�า มก้ารยบ่ตวั 
เก่ดขึ�นี้แล้ว ลำาดับการเก่ดห้ล่มย่บท้�เก่ดจึากการทร่ดตัว 
ม้ดังน้ี้� (ร่ปท้� 3)

1) ตะกอนี้ขนี้าดเม็ดเล็กไห้ลลงส่�ช�องว�างในี้ห้่นี้ป่นี้ท้�
อย่�เบ่�องล�าง

2) ตะกอนี้ท้�ปิดทับด้านี้บนี้ค�อยๆ ย่บตัวมาแทนี้ท้�
ตะกอนี้ท้�ไห้ลไป 

3) การละลายและตะกอนี้ท้�ไห้ลแทนี้ท้�จึะทำาให้้เห็้นี้ 
การย่บตัวท้�ชัดเจึนี้มากขึ�นี้ท้�ผ่วด่นี้

4) การค�อยๆ ทรด่ตวัอย�างชา้ๆ ก�อให้้เก่ดห้ล่มขนี้าดเลก็ 
ท้�ม้ความลึกและเส้นี้ผ�านี้ศน่ี้ยก์ลางนี้อ้ยกว�า 1 เมตร จึนี้ถึึง 
ห้ลายเมตร 
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รููปท่ี่� ๓ แบบจำ�ลองหลุมยุบทีเ่กิดจ�กก�รทรุดตัวของช้ันดินทีปิ่ดทับ (Cover-Subsidence Sinkholes) (ดัดแปลงจ�ก Land 
Subsidence in the United States, USGS)

๓. หลุมยุบที�เกิดีจากการพังถ้ำล่ม (Collapse 
Sinkholes) การพังถึล�มห้รือพังทลายของชั�นี้ห่้นี้ชั�นี้ด่นี้ท้� 
ปิดทบัอย่�อาจึเก่ดขึ�นี้อย�างกะทนัี้ห้นัี้ (ในี้ช�วงเวลาไม�ก้�ชั�วโมง)  
และก�อให้้เก่ดความเส้ยห้ายร่นี้แรง มักเก่ดขึ�นี้ในี้พ่�นี้ท้�ท้� 
ตะกอนี้ปิดทบัมด่้นี้เห้น้ี้ยวปะปนี้อย่�จึำานี้วนี้มาก ห้รือมช้ั�นี้ห่้นี้ 
ปิดทับอย่�บนี้ช�องโพรงถึำ�าไม�ห้นี้า กระบวนี้การท้�เก้�ยวข้อง  
เช�นี้ การละลาย การระบายนี้ำ�า การกัดเซึ่าะเป็นี้โพรง และ 
การยบ่ตวัห้รอืพังถึล�มลงส่�โพรงถึำ�าใตพ่้�นี้ด่นี้ ก�อให้้เก่ดห้ล่ม 
ท้�ม้ขอบห้ลม่ลึกและชันี้ (ร่ปท้� 4) 

1. ตะกอนี้ด่นี้เคล่�อนี้ท้�ไปตามช�องว�างห้รือแนี้วแตก 
ในี้ห้่นี้ป่นี้ท้�เก่ดการชะละลายและรองรับอย่�ด้านี้ล�าง

2. ตะกอนี้ด่นี้ห้รือชั�นี้ห้่นี้ปิดทับอย่�บนี้ช�องโพรงท้�เก่ด 
และพัฒนี้าขึ�นี้อย�างต�อเนี้่�อง

3. โพรงในี้ห้่นี้ป่นี้ขยายตัวเพ่�มขึ�นี้จึนี้ทำาให้้ความห้นี้า
ของตะกอนี้ด่นี้ห้รือเพดานี้ชั�นี้ห้่นี้ท้�ปิดทับบางลง

4. ในี้ท้�ส่ดเพดานี้โพรงถึำ�าไม�สามารถึแบกรับนี้ำ�าห้นี้ัก
ดา้นี้บนี้ได ้จึงึเก่ดการพังถึล�มอย�างรวดเรว็ ลงส่�ช�องโพรงถึำ�า
ด้านี้ล�าง กลายเปน็ี้ห้ล่มขนี้าดให้ญ�ลักษณะคลา้ยปากปล�อง 
ผนี้ังขอบห้ล่มชันี้และม้โอกาสเก่ดการพังถึล�มซึ่ำ�าได้อ้ก

รููปท่ี่� ๔ แบบจำ�ลองหลุมยุบทีเ่กิดจ�กก�รพังถล่มของช้ันดินทีปิ่ดทับ (Cover-collapse Sinkholes) (ดัดแปลงจ�ก Land 
Subsidence in the United States, USGS)
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ประชาชนี้ทั�วไปส�วนี้ให้ญ�รับร่้ว�า ห้ล่มย่บเป็นี้ธรณ้
พ่บัตภ่ััยท้�ต้องเฝ้าระวัง เพ่�อไม�ให้ส้�งผลกระทบต�อชีวิตและ
ทรัพย์ส่นี้ แต�ม้เพ้ยงน้ี้อยคนี้ท้�ร่้จึักห้ล่มย่บในี้ฐานี้ะแห้ล�ง 
ท�องเท้�ยวท้�สำาคญัของประเทศไทย ดงัเช�นี้ ห้ล่มยบ่ท้�เก่ดจึาก
การพังถึล�มในี้ครั�งบรรพกาล และม้องค์ประกอบวัสด่ธรณ้
เป็นี้ห่้นี้ป่นี้ ส�วนี้ให้ญ�มเ้สถ้ึยรภัาพและสามารถึคงภ่ัม่ลักษณ์ 
บางส�วนี้ไว้ได้จึนี้ถึึงย่คปัจึจึ่บันี้ ซึึ่�งห้ล่มย่บลักษณะเช�นี้น้ี้� 
สามารถึพบได้ทั�งบนี้แผ�นี้ด่นี้และในี้ทะเล ห้ลายแห้�ง 
กลายสภัาพเป็นี้แห้ล�งท�องเท้�ยวยอดน่ี้ยมของประเทศไทย  
ดังเช�นี้ ถึำ�าพระยานี้คร และปราสาทห้่นี้พันี้ยอด

ถ้ำำ�าพระยานคุร เปน็ี้ตัวอย�างแห้ล�งท�องเท้�ยวบนี้ฝั�งทะเล
อ�าวไทยท้�มค้วามสัมพนัี้ธ์กับห้ล่มยบ่บรรพกาล ถึำ�าพระยานี้คร 
ตั�งอย่�ในี้เขตอ่ทยานี้แห้�งชาต่เขาสามร้อยยอด อำาเภัอ 
สามร้อยยอด จึงัห้วัดประจึวบค้รีขนัี้ธ์ ลักษณะทางธรณ้วทิยา
ประกอบด้วยห่้นี้ป่นี้ ห้่นี้ด่นี้ดานี้ ห้่นี้ทรายส้เทาดำา ม้ซึ่าก 
ดึกดำาบรรพ์ฟิิวซึ่่ล่น่ี้ดและแบรค่โอพอด อาย่เพอร์เม้ยนี้  
ตอนี้กลาง (ประมาณ 253 ล้านี้ปี) (กรมทรัพยากรธรณ้, 
2551) จึด่เด�นี้ของถึำ�าพระยานี้ครค่อ พระท้�นัี้�งค่ห้าคฤห้าสนี้์ 

ท้�ตั�งอย่�ภัายในี้ถึำ�า และม้แสงอาท่ตย์ส�องผ�านี้จึากปล�องถึำ�า 
ลงมากระทบกับพระท้�นี้ั�งแห้�งนี้้� (ร่ปท้� 5 ก และ ข) ปล�องถึำ�า 
ซึึ่�งเป็นี้ช�องให้้แสงผ�านี้นี้้�เอง ค่อ ร�องรอยเด่มของการเกด่
ห้ล่มยบ่แบบพังถึล�ม (Collapse Sinkhole) ท้�ห่้นี้ป่นี้บรเิวณ
เพดานี้ด้านี้บนี้ของถึำ�าเก่ดพังถึล�ม และเก่ดเป็นี้ปากปล�อง
เห้น่ี้อโถึงถึำ�า และจึากภัาพถึ�ายดาวเท้ยมสามารถึมองเห้็นี้
ส�วนี้ท้�เป็นี้ปากปล�องเห้น่ี้อโถึงถึำ�าพระยานี้ครไดอ้ย�างชดัเจึนี้  
(ร่ปท้� 6) นี้อกจึากน้ี้�บริเวณเท่อกเขาถัึดจึากตำาแห้นี้�งของ 
ถึำ�าพระยานี้ครไปทางท่ศเห้น่ี้อ ยงัพบห้ล่มยบ่ท้�เป็นี้ปากปล�องถึำ�า 
วางตัวเรียงต�อกันี้เป็นี้แนี้วเส้นี้ตรงอย�างนี้้อยไม�ตำ�ากว�า  
4 - 5 ห้ล่ม อย่�ในี้ท่ศทางเก่อบเห้นี้่อใต้ (NNW-SSE) การ 
เก่ดห้ล่มยบ่ลกัษณะน้ี้�เก่ดขึ�นี้บนี้จึด่ตดักนัี้ระห้ว�างรอยแตกห้ลกั 
ในี้แนี้วเก่อบเห้น่ี้อใต้และรอยแตกรองในี้มวลห่้นี้ป่นี้ ก�อให้้เก่ด 
ช�องโพรงและเส้นี้ทางการไห้ลของนี้ำ�าใต้ด่นี้ขนี้าดให้ญ�  
เม่�อเพดานี้ถึำ�าห่้นี้ป่นี้บางลงจึนี้ไม�สามารถึแบกรบันี้ำ�าห้นัี้กห่้นี้ 
ด้านี้บนี้ไดก้จ็ึะเก่ดการพงัถึล�ม ณ จึด่ตัดกันี้ระห้ว�างรอยแตกห่้นี้ 
ซึ่ึ�งพบห้ลายตำาแห้นี้�ง แล้วเก่ดเป็นี้ห้ล่มย่บแบบพังถึล�ม 
ห้ลายห้ล่มและแสดงลักษณะเป็นี้ปล�องถึำ�าวางตัวเรียงกันี้ 
เป็นี้แนี้วเส้นี้ตรงเห้็นี้ได้อย�างชัดเจึนี้บนี้ภัาพดาวเท้ยม

ก ข

รููปท่ี่� 5 (ก) ปล่องถำ�้ทีเ่ป็นร่องรอยเดิมจ�กก�รเกิดหลุมยุบแบบพังถล่ม (Collapse Sinkhole) บ�งส่วนยังคงเหลือเป็นสะพ�น
ธรรมช�ติ (Natural Bridge) (ข) กล�ยเปน็ช่องให้แสงผ่ั�นลงม�ยังโถงถำ�้ได้ (กองธรณีุวิทย�ส่ิงแวดล้อม, ธันว�คม ๒๕๖๒) 

ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand
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	 ปัราสาทหินพันยอด

ลักษณะภั่ม่ประเทศแบบคาสต์ห่้นี้ป่นี้ซึ่ึ�งเป็นี้บริเวณท้�
มโ้อกาสเก่ดห้ล่มยบ่นัี้�นี้ ไม�ไดม้เ้ฉพาะในี้เท่อกเขาห่้นี้ป่นี้บนี้
แผ�นี้ด่นี้เท�านัี้�นี้ แต�ยงัปรากฏบนี้ห้ม่�เกาะห้ลายแห้�งในี้ทะเล
อ�าวไทย อาท ่ห้ม่�เกาะอ�างทอง จัึงห้วดัสร่าษฎรธ์าน้ี้ ห้ม่�เกาะ 
ต�างๆ ในี้ทะเลอันี้ดามันี้ โดยเฉพาะอย�างย่�งเขตอ่ทยานี้ 
แห้�งชาต่ห้ม่�เกาะเภัตรา อำาเภัอละง ่จัึงห้วดัสต่ล นี้บัเป็นี้ตวัอย�าง 
แห้ล�งท�องเท้�ยวทางทะเลท้�ม้ชื�อเส้ยงและพบลักษณะของ 
ห้ล่มยบ่บรรพกาลปรากฏอย่�บนี้เกาะเขาให้ญ� นี้ั�นี้ค่อ ปราสาทห้น่ี้ 
พันี้ยอด ซึ่ึ�งประกอบด้วยห่้นี้ป่นี้เนี้่�อโดโลไมต์ ยค่ออรโ์ดวเิชยีนี้  
(ประมาณ 485 - 444 ล้านี้ปี) จึัดอย่�ในี้กล่�มห้่นี้ท่�งสง  
ชั�นี้ห่้นี้เอ้ยงเทไปยังท่ศตะวันี้ตกเฉ้ยงเห้น่ี้อจึนี้ถึึงท่ศเห้น่ี้อ  
ชั�นี้ห่้นี้ตอนี้ล�างมค้วามห้นี้าอย่�ระห้ว�าง 1 - 2 เมตร พบโพรง 
ในี้มวลห้่นี้จึำานี้วนี้มาก ส�วนี้ตอนี้บนี้ประกอบด้วยห้่นี้ป่นี้ชั�นี้ 
บางกว�าและมร้อยแตกมาก และผลจึากกระบวนี้การละลาย 
เน่ี้�อห่้นี้ป่นี้ ก�อให้้เก่ดห้นี้�อห่้นี้ลักษณะปลายแห้ลมจึำานี้วนี้มาก  
จึนี้เปน็ี้ท้�มาของคำาว�า “ปราสัาทหนิพนัยอุดี” จึากภัาพถึ�าย
ดาวเท้ยมซึึ่�งแสดงให้้เห้็นี้ภัาพม่มส่งของเกาะเขาให้ญ� 

ปรากฏร�องรอยของห้ล่มย่บบรรพกาลขนี้าดให้ญ�ร่ปทรง
เห้ล้�ยมเรขาคณ่ต ม้เสน้ี้ผ�านี้ศน่ี้ยก์ลางประมาณ 150 เมตร  
(ร่ปท้� 7 ก) อย่�ทางด้านี้ท่ศเห้นี้่อของจึ่ดสกัดเกาะเขาให้ญ� 
ท้�เป็นี้จึ่ดบริการนัี้กท�องเท้�ยว ห้ล่มย่บเก่ดขึ�นี้บนี้บริเวณ 
จึด่ตดักันี้ระห้ว�างรอยเล่�อนี้แนี้วท่ศทางเห้น่ี้อ-ใต้ (N-S) และ
แนี้วตะวันี้ออกเฉ้ยงเห้น่ี้อ-ตะวันี้ออกเฉ้ยงใต้ (NE-SW)  
ซึ่ึ�งในี้ปัจึจึ่บันี้พบว�า พ่�นี้ท้�บริเวณนี้้�กลายเป็นี้แอ�งนี้ำ�าท�วมขัง 
มป่้าชายเลนี้ขึ�นี้ปกคล่ม โดยระดับนี้ำ�าในี้แอ�งจึะขึ�นี้ลงสมัพันี้ธ์ 
กับระดับนี้ำ�าทะเลด้านี้นี้อก นี้อกจึากห้ล่มย่บบรรพกาล 
ขนี้าดให้ญ� ณ ตำาแห้นี้�งน้ี้�แล้ว ท้�บริเวณจ่ึดเท้�ยวชมปราสาทห่้นี้ 
พนัี้ยอดซึึ่�งตั�งอย่�ต่ดกับผาชนัี้รมิทะเลทางด้านี้ทศ่เห้น่ี้อของ 
เกาะเขาให้ญ� ยังพบห้ล่มย่บบรรพกาลแบบพังถึล�มขนี้าด 
เลก็กว�า แสดงสัณฐานี้เป็นี้ห้้องโถึง รป่ทรงวงร ีกวา้งประมาณ 
20 เมตร ล้อมรอบด้วยชั�นี้ห้่นี้ป่นี้เนี้่�อโดโลไมต์ ห้ลม่ย่บนี้้� 
เก่ดขึ�นี้ตรงจึ่ดตัดกันี้ระห้ว�างรอยเล่�อนี้แนี้วห้ลักท่ศทาง
ตะวันี้ออกเฉ้ยงเห้น่ี้อ-ตะวันี้ตกเฉ้ยงใต้ (NE-SW) และ 
รอยเล่�อนี้แนี้วรองท่ศทางตะวัตกเฉ้ยงเห้น่ี้อ-ตะวันี้ออกเฉ้ยงใต ้

รููปท่ี่� 6 ภ�พถ่�ยด�วเทียมแสดงให้เห็นปล่องถำ�้ของถำ�้พระย�นคร (ดัดแปลงจ�ก Google Map)
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(NW-SE) และเห้น่ี้อ-ใต้ (N-S) กระแสคล่�นี้นี้ำ�าทะเลไดน้ี้ำาพา 
ตะกอนี้ทรายผ�านี้ช�องทางถึำ�าลอดไปสะสมบนี้พ่�นี้ล�างในี้ 
ห้้องโถึงนัี้�นี้ ช�วงเวลานี้ำ�าลงสามารถึพายเรือคายัคผ�านี้ถึำ�า  
ลอดทะล่เข้าไปยงัห้้องโถึงท้�อย่�ด้านี้ในี้ได ้ห้ล่มยบ่ขนี้าดเล็ก 
ท้�ปราสาทห่้นี้พันี้ยอดน้ี้� ม้อาย่นี้้อยกว�าห้ล่มย่บขนี้าดให้ญ� 
ท้�ม้ป่าชายเลนี้ขึ�นี้ปกคล่ม และตั�งอย่�ไม�ไกลจึากจึ่ดสกัด 
เกาะเขาให้ญ� อย�างไรกต็าม จึากเห้ต่การณ์ห่้นี้ร�วงถึล�มเม่�อวันี้ท้�  
21 ก่มภัาพันี้ธ์ พ.ศ. 2564 ท้�ผ�านี้มา ทำาให้้ขอบทางด้านี้ 
ท่ศเห้น่ี้อของห้ล่มยบ่บรรพกาลบรเิวณปราสาทห่้นี้พนัี้ยอดเก่ด 
พงัทลาย และทางอ่ทยานี้แห้�งชาตห่้ม่�เกาะเภัตราได้ทำาการ
กันี้พ่�นี้ท้�ไม�ให้น้ี้ักท�องเท้�ยวเข้าเย้�ยมชม (ร่ปท้� 7 ข และร่ปท้�  
8 ก และ ข ) สาเห้ต่ขอบห้ล่มยบ่ถึล�มมห้้ลายสาเห้ต่ประกอบกนัี้ 
อาท่ มวลห่้นี้ป่นี้ม้รอยแตก รอยเล่�อนี้ และช�องโพรงถึำ�า 

จึำานี้วนี้มากจึงึขาดความแขง็แรง ตำาแห้นี้�งท้�ตั�งต่ดทะเลใกล้ 
ช�องแคบอนัี้เป็นี้เขตนี้ำ�าลึก และมก้ระแสนี้ำ�าคล่�นี้ลมถึาโถึมเข้า 
ปะทะอย�างรน่ี้แรง โดยเฉพาะช�วงฤด่มรสม่ตะวันี้ตกเฉย้งใต้  
เห้ต่การณ์น้ี้�ได้บ�งชี�ว�า ห้ลม่ยบ่ท้�ได้เก่ดขึ�นี้แลว้ในี้ครั�งบรรพกาล  
กส็ามารถึเก่ดการพงัถึล�มขึ�นี้ซึ่ำ�าไดเ้ช�นี้กนัี้ โดยเฉพาะบรเิวณ 
ขอบด้านี้ขา้งของห้ล่มยบ่ ห้ากมปั้จึจึยัต�างๆ มากระต่น้ี้ ดงันัี้�นี้ 
การสร้างความตระห้นี้ักร่้แก�ท่กภัาคส�วนี้ถึึงธรณ้พ่บัต่ 
ท่กประเภัท ไม�เพ้ยงแต�เฉพาะห้ล่มย่บ ยังรวมถึึงการสร้าง 
องค์ความร่้ โดยเฉพาะความปลอดภััยในี้แห้ล�งท�องเท้�ยว 
ธรรมชาต่ประเภัทคาสต์ห่้นี้ป่นี้ของประเทศ จึึงเป็นี้ภัารก่จึ 
สำาคัญอ้กประการห้นึี้�งท้�กรมทรัพยากรธรณ้ควรเข้าไปม้ 
ส�วนี้ร�วมในี้การดำาเน่ี้นี้การทั�งในี้ปัจึจ่ึบันี้และอนี้าคตอนัี้ใกล้ 

	 แนวทางมาตรการจัดการแหล่งท่องเที�ยว

1. ตรวจึสอบค่ณภัาพห่้นี้และเสถ้ึยรภัาพของชั�นี้ห่้นี้
รองรับในี้พ่�นี้ท้�ท�องเท้�ยว

2. ลดการรบกวนี้พ่�นี้ด่นี้โดยไม�ทำาให้้เกด่การสั�นี้สะเทอ่นี้ 
อย�างร่นี้แรง 

3. กันี้เขตพ่�นี้ท้�และกำาห้นี้ดการใช้ประโยชน์ี้ได้เฉพาะ
ก่จึกรรมบางประเภัท

4. เฝ้าระวังและต่ดตามการพังทลายห้รือการย่บตัว
เพ่�มขึ�นี้ของห้ล่มยบ่

5. กำาห้นี้ดช�วงเวลาตามฤด่กาลในี้การท�องเท้�ยวในี้
พ่�นี้ท้�

ขก

รููปท่ี่� 7 ก ภ�พถ่�ยด�วเทียมของเก�ะเข�ใหญ่่ที่มีปร�ส�ทหินพันยอดและหลุมยุบบรรพก�ล ข ปร�ส�ทหินพันยอดหลังเกิด
เหตุก�รณ์ุหินร่วงถล่ม (กองธรณีุวิทย�ส่ิงแวดล้อม, ๒๕๖๔)
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ก

ข

รููปท่ี่� 8 ก ภ�พมุมสูงจ�กอ�ก�ศย�นไร้คนขับของจุดท่องเทีย่วปร�ส�ทหินพันยอด หลังเกิดเหตุก�รณ์ุหินร่วงถล่ม  
(กองธรณีุวิทย�ส่ิงแวดล้อม, ๒๕๖๔) ข ทะเลใน (ลูกศรชี้) หลุมยุบบรรพก�ลในทะเลอ่�วไทย ที่เก�ะแม่เก�ะ หมู่เก�ะอ่�งทอง  
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

439หลุมยุบกับแหล่งท่องเที่ยว

ภัยคุกคามต่อทรัพยากรถ้ำาและอุบัติภัยจากถ้ำา



การบริหารจัดการ	
๓  

วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 
ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ

ดอยน�งนอน (ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน) ตำ�บลโป่งผั� อำ�เภอแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย



การบริหารจัดการ	
๓  

วรรณกรรมจากประสบการณ์การทำางาน การศึกษาค้นคว้า 
ของผู้เกีย่วข้องในสาขาต่าง ๆ



แนวทางการบริหารจัดการถ้ำา
เพ่ือการท่องเที่ยว
ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายชลธร ชำานาญคิิด

แหล่่งท่่องเท่่�ยวประเภท่ถ้ำำ��ในพ้ื้�นท่่�รับผิิดชอบของกรมอุท่ย�นแห่งช�ติิ สััติว์ป่� แล่ะพัื้นธ์ุุ์พ้ื้ช อย่่ในคว�ม 
รับผิิดชอบของ ๒ หน่วยง�นหลั่ก ได้แก่ สัำ�นักอุท่ย�นแห่งช�ติิ แล่ะสัำ�นักอนุรักษ์์สััติว์ป่� 

สัำ�หรับในบท่คว�มน่�จะมุ่งเน้นเฉพื้�ะถ้ำำ��ท่่�เกิดข้�นในเท้่อกเข�หินป่นท่่�ม่ลั่กษ์ณะภ่มิประเท่ศแล่ะระบบนิเวศ 
ท่่�สัวยง�ม แปล่กติ� ม่ถ้ำำ��เป็นจำ�นวนม�กท่่�ได้รับก�รพัื้ฒน�ให้เป็นถ้ำำ��เพ้ื้�อก�รท่่องเท่่�ยว

ในก�รบริห�รจัดก�รถ้ำำ��เพ้ื้�อก�รท่่องเท่่�ยวให้เป็นไปติ�มหลั่กวิช�ก�รของกรมอุท่ย�นแห่งช�ติิ สััติว์ป่�  
แล่ะพัื้นธ์ุุ์พ้ื้ช ได้ม่ก�รดำ�เนินก�รม�อย่�งต่ิอเน้�อง ดังน่�
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การบริหารจัดการ

นัับตัั้�งแต่ั้มีีการประกาศใช้้พระราช้บัญญัติั้อุุทยานั 
แห่่งช้าตั้ิ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในัช้่วงแรก ๆ ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 
- ๒๕๓๗ ช่้วงนัั�นัจะมีุง่เนัน้ัการสำำารวจพ้�นัที�ปา่ เพ้�อุประกาศ 
ให่้เป็นัพ้�นัที�คุุ้้มีคุ้รอุง (Protected Area) ตั้ามีกฎห่มีาย  
ในัรูปแบบขอุงอุุทยานัแห่่งช้าตั้ิ เขตั้รักษาพันัธุ์ุ�สำัตั้ว�ป่า และ 
เขตั้ห้่ามีล่าสำัตั้ว�ป่า เพ้�อุคุุ้้มีคุ้รอุง ดููแล ฟื้้�นัฟืู้ รักษาพ้�นัที�  
เพ้�อุคุุ้ม้ีคุ้รอุงรกัษาฐานัคุ้วามีห่ลากห่ลายทางธุ์รรมีช้าตั้ไิวใ้ห่้ 
คุ้งอุยู ่โดูยมีีการพัฒนัากิจกรรมีการท่อุงเที�ยว นันััทนัาการ 
โดูยใช้้โปรแกรมีสำ้�อุคุ้วามีห่มีายธุ์รรมีช้าตั้ิที�เห่มีาะสำมี 

ในัช้่วงเวลาดัูงกล่าวไดู้มีีการประกาศพ้�นัที�ธุ์รรมีช้าติั้ 
ที�มีีถ้ำำ�าและภููมิีประเทศเขาหิ่นัปูนัเป็นัจุดูเดู่นั ให้่เป็นัพ้�นัที� 
คุุ้้มีคุ้รอุง อุาทิ อุุทยานัแห่่งช้าตั้ิเขาสำามีร้อุยยอุดู จังห่วัดู 
ประจวบคีุ้รขัีนัธุ์� อุุทยานัแห่่งช้าติั้นัำ�าห่นัาว  จงัห่วัดูเพช้รบรูณ์�  
อุุทยานัแห่่งช้าติั้เฉลิมีรัตั้นัโกสำินัทร� จังห่วัดูกาญจนับุรี  
อุุทยานัแห่่งช้าตั้ิไทรโยคุ้ จังห่วัดูกาญจนับุรี อุุทยานั 
แห่่งช้าตั้ิเอุราวัณ์ จังห่วัดูกาญจนับุรี อุุทยานัแห่่งช้าตั้ิ 
ห่มีู่เกาะอุ่างทอุง จังห่วัดูสำุราษฎร�ธุ์านัี อุุทยานัแห่่งช้าติั้ 

อุา่วพงังา จังห่วดัูพังงา อุุทยานัแห่่งช้าตั้หิ่าดูเจา้ไห่มี จังห่วดัูตั้รงั 
อุุทยานัแห่่งช้าติั้ตั้ะรเุตั้า จังห่วดัูสำตูั้ล เขตั้รักษาพนััธุุ์�สำตัั้ว�ป่า 
ลุ่มีนัำ�าปาย จังห่วัดูแม่ีฮ่่อุงสำอุนั เขตั้รักษาพันัธุ์ุ�สัำตั้ว�ป่าดูอุย 
เช้ียงดูาว จังห่วัดูเชี้ยงให่มี่ เป็นัตั้้นั แตั้่อุย่างไรก็ตั้ามี เร่�อุง 
การบริห่ารจัดูการ การพัฒนัาถ้ำำ�า และภูมิูีประเทศเขาห่นิัปูนั 
ในัยคุุ้แรก ตั้อุ้งอุาศยัประสำบการณ์�ขอุงหั่วห่นัา้พ้�นัที�คุุ้้มีคุ้รอุง

การจัดูการถ้ำำ�า และภููมิีประเทศเขาหิ่นัปูนั เพ้�อุการ 
ทอุ่งเที�ยวและศึกษาธุ์รรมีช้าตั้อิุยา่งจรงิจงัตั้ามีห่ลักวชิ้าการ  
เปน็ัที�ยอุมีรบักันัว่า มีผู้ีู้บกุเบิกอุยู ่๒ ทา่นั ไดูแ้ก ่Mr. John Spies  
นัักสำำารวจถ้ำำ�าช้าวอุอุสำเตั้รเลีย ไดู้นัำาเสำนัอุบทคุ้วามีทางวชิ้าการ  
เร่�อุง “ถ้ำำ�� อ�ณ�จัักรมหััศจัรรย์์ใต้้พิิภพิ” และนัายเสำร ี 
เวช้ช้บุษกร ผูู้้เช้ี�ยวช้าญดู้านัการส้ำ�อุคุ้วามีห่มีายในัอุุทยานั 
แห่่งช้าตั้ิ ไดู้เป็นัผูู้้ริเริ�มีนัำาเอุาแนัวคุ้วามีคุ้ิดูห่ลักวิช้าการ 
ดู้านัถ้ำำ�าวิทยามีาใช้้ในัการจัดูการพ้�นัที�ถ้ำำ�า และภููมิีประเทศ 
เขาห่ินัปูนัในัอุุทยานัแห่่งช้าตั้ิ

ประตมิากรรมถ้ำา ถ้ำาธารลอด อทุยานแหง่ชาตเิฉลมิรตันโกสนิทร์ประติมากรรมถ้ำา ถ้ำาพระธาตุ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
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ในัโอุกาสำคุ้รบรอุบ ๕๐ ปี อุุทยานัแห่่งช้าตั้ิไทย สำำานััก 
อุุทยานัแห่่งช้าตั้ิไดู้รวบรวมี เรียบเรียง คุ้้นัคุ้ว้า และ 
จดัูทำาเอุกสำารเผู้ยแพร่ทางวชิ้าการ ช้่�อุ คุู้ม่ีอุ้อุทุยานัแห่่งช้าตั้ ิ 
ลำาดูับที� ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๔  เร่�อุง “ก�รจััดก�รถ้ำำ�� เพิ่�อก�ร 
ท่อ่งเท่่�ย์วในอุท่ย์�นแหัง่ช�ต้”ิ สำำาห่รบัให้่เจ้าห่นัา้ที�อุทุยานั 
แห่่งช้าตั้ิและผูู้้สำนัใจใช้้เป็นัแนัวทางการวางแผู้นัพัฒนัาถ้ำำ�า  
และภููมีปิระเทศเขาหิ่นัปนูั ให้่เปน็ัไปตั้ามีห่ลักวิช้าการตั้อุ่ไป

ผู้บุกเบิกการสำารวจจัดการถ้ำาและภูมิประเทศเขาหินปูน
ในอุทยานแห่งชาติ

ปกนอกและปกในของคู่มืออุทยานแห่งชาติ 
ลำาดับที ่๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือ่ง การจัดการถ้ำาเพ่ือการท่องเทีย่วในอุทยานแห่งชาติ

Mr. John Spies นายเสรี เวชชบุษกร

และเมี้�อุวันัที� ๒๓ มีิถ้ำุนัายนั พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นัตั้้นัมีา 
นัับเป็นัจุดูเริ�มีตั้้นัให่มี่อีุกคุ้รั�งที�ทำาให่้ห่ลายห่น่ัวยงานัต่ั้าง 
ให้่คุ้วามีสำำาคุ้ัญกับการจัดูการถ้ำำ�าและภูมิูีประเทศเขาห่ินัปูนั

ย้อุนักลับไปเห่ตัุ้การณ์�เมี้�อุวันัที� ๒๓ มิีถ้ำุนัายนั พ.ศ. 
๒๕๖๑ นัักฟื้ตุั้บอุลเยาวช้นัทมีี “หัมูป่�่ ท่น่ ท่อล์ค์ อะค�เดม่�”
จำานัวนั ๑๒ คุ้นั และผูู้้ช่้วยโคุ้้ช้ ๑ คุ้นั ไดู้เข้าไปในัถ้ำำ�าห่ลวง 
-ขุนันัำ�านัางนัอุนัในัตั้อุนัเย็นั โดูยไมี่ไดู้แจ้งให้่เจ้าห่น้ัาที� 
ผูู้้ดููแล คุ้้อุ วนัอุุทยานัถ้ำำ�าห่ลวง-ขุนันัำ�านัางนัอุนัทราบ  
การเข้าถ้ำำ�าไปในัช้่วงเย็นั และเดิูนัเข้าไปลึกมีาก ซึ่่�งในั 
ขณ์ะเดีูยวกันัภูายนัอุกถ้ำำ�าเป็นัช่้วงที�มีพีายฝุนัรนุัแรง ทำาให้่เกดิู 
นัำ�าป่าไห่ลเข้าไปในัถ้ำำ�าจนัตัั้ดูขาดูเสำ้นัทาง นัักฟืุ้ตั้บอุลทั�ง  
๑๓ คุ้นัจ่งตั้ิดูอุยู่ในัถ้ำำ�าลึก เป็นัจุดูเริ�มีตั้้นัขอุงปฏิิบัตั้ิการ 
กู้ภูัย ภูารกิจคุ้้นัห่า และช้่วยเห่ล้อุที�ทุกภูาคุ้สำ่วนั ทั�งภูายในั 
ประเทศและตั้่างประเทศให้่คุ้วามีสำนัใจเข้ามีาช้่วยเห่ล้อุ 
จนัประสำบคุ้วามีสำำาเร็จในัคุ้รั�งนัั�นั นัับเป็นัการกระตุ้ั้นัให่้ 
ทุกภูาคุ้สำ่วนักลับมีาสำนัใจในัการบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าและ 
ภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนัอุีกคุ้รั�งห่นัึ�ง 

ในัสำว่นัขอุงกรมีอุุทยานัแห่่งช้าตั้ ิสัำตั้ว�ป่า และพนััธุ์ุ�พ้ช้ 
ตั้้อุงยอุมีรับว่า บทบาทขอุงนัายจงคุ้ล้าย วรพงศธุ์ร ซึ่่�ง 
ดูำารงตั้ำาแห่นัง่รอุงอุธิุ์บดูใีนัขณ์ะนัั�นั มีบีทบาทสำำาคุ้ญัในัการ 
ผู้ลักดัูนัให้่การบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าและภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนั 
กลับมีามีีบทบาทและคุ้วามีสำำาคุ้ัญมีากข่�นัจนัถ้ำึงปัจจุบันั

	 หลัักการจััดการถ้ำำ�าแลัะภููมิิประเทศ
เขาหินปูนในพ้ื้�นท่�ปา่อนุรักษ์์

ห่ลักพ้�นัฐานัขั�นัต้ั้นั คุ้วรจดัูการพ้�นัที�ถ้ำำ�าเพ้�อุการท่อุงเที�ยว 
ให้่สำามีารถ้ำใช้้ประโยช้นั�อุย่างยั�งย้นั ตั้่อุเน้ั�อุง และสำมีดุูล 
รวมีถึ้ำงการลดูผู้ลกระทบที�อุาจเกิดูข่�นัจากการเข้าไป 
ใช้ถ้้ำำ�าให่ม้ีากที�สุำดูเทา่ที�จะทำาไดู ้ทั�งนีั�เพราะการเกิดูถ้ำำ�ามีกีาร 
พัฒนัาที�อุาศัยช้่วงเวลาที�ยาวนัานัมีาก ห่ากถ้ำูกกระทบแล้ว  
ยากที�จะกลับคุ้้นัสำภูาพเดิูมีห่ร่อุอุาจต้ั้อุงใช้้เวลานัานัมีาก 
ในัการฟ้ื้�นัฟูื้ให้่กลับมีาสำู่สำภูาพเดูิมี ในัห่ลักการแล้ว การ 
จัดูการภูายในัถ้ำำ�าที�ดูีที�สำุดูคุ้้อุ การปล่อุยให่้ถ้ำำ�าอุยู่ในัสำภูาพ 
ที�เป็นัธุ์รรมีช้าตั้ิที�สำุดู ไมี่คุ้วรมีีการเปลี�ยนัแปลงโคุ้รงสำร้าง 
ภูายในัถ้ำำ�า ในัถ้ำำ�าบางแห่่งที�มีคีุ้วามีเปราะบางสูำง ย่อุมีไดู้รับ 
ผู้ลกระทบที�เกิดูจากการท่อุงเที�ยวไดู้ง่าย ดูังนัั�นัจะตั้้อุงมี ี
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การบริหารจัดการ

คุ้วามีเข้มีงวดูมีาก โดูยอุาจต้ั้อุงมีีผูู้้นัำาเที�ยว เพ้�อุช้่วย 
คุ้วบคุุ้มี ห่ร่อุอุาจมีีการสำร้างประตัู้ปิดูปากถ้ำำ�า ห่ร่อุบางห่้อุง 
โถ้ำงถ้ำำ�า รวมีถ้ำงึระบบการอุนัญุาตั้ให้่เขา้ถ้ำำ�าไดู้เฉพาะบางพ้�นัที�  
บางบรเิวณ์ สำำาห่รบัถ้ำำ�าที�มีคีุ้วามีเปราะบางน้ัอุยกว่า สำามีารถ้ำ 
สำ่งเสำริมีให่้มีีการพัฒนัาเป็นัแห่ล่งท่อุงเที�ยวไดู้ โดูยจะตั้้อุง 
มีมีีาตั้รการจัดูการที�เห่มีาะสำมี เพ้�อุลดูผู้ลกระทบที�อุาจเกิดู 
จากการทอุ่งเที�ยว โดูยไดูก้ำาห่นัดูแนัวทางในัการอุนัรุกัษ�ถ้ำำ�า 
และภููมิีประเทศเขาห่ินัปูนัไว้ดูังนัี�

(1) ก�รว�งแผนก�รจััดก�รถ้ำำ��แล์ะภูมิป่ระเท่ศ 
เข�หิันปู่นก่อนท่่�จัะม่ก�รพิัฒน�โถ้ำง จะตั้้อุงมีีการศึกษา 
และวางแผู้นัการพัฒนัาเสำียก่อุนั โดูยคุ้ำานัึงถ้ำึงคุ้วามียั�งย้นั  
และคุ้วามีสำมีดุูลขอุงทรัพยากรธุ์รรมีช้าตั้ิและสำิ�งแวดูล้อุมี  
บริบทขอุงวัฒนัธุ์รรมีและเศรษฐกิจ โดูยมีีการประเมีินั 
ผู้ลกระทบสำิ�งแวดูล้อุมีให้่ดูีก่อุนัดูำาเนัินัการ

(2) ก�รอนุรักษ์์ถ้ำำ�� จะต้ั้อุงให้่คุ้วามีสำำาคุ้ัญตั้่อุการ 
อุนุัรักษ�ตัั้วถ้ำำ�า ระบบนิัเวศที�ถ้ำำ�าตั้ั�งอุยู่ (ป่าห่ลังคุ้าถ้ำำ�า) และ 
ระบบพ้�นัที�ต้ั้นันัำ�า ลุ่มีนัำ�า ทั�งห่มีดูที�อุยูใ่นัระบบถ้ำำ�านัั�นัๆ คุ้วบคูุ่้ 
กนััไป ทกุภูาคุ้สำว่นัที�เกี�ยวข้อุงจะต้ั้อุงมีสีำว่นัร่วมีในัการปอุ้งกนัั 
ผู้ลกระทบและลดูคุ้วามีเสำี�ยงจากการใช้้ประโยช้นั�ถ้ำำ�าและ 
พ้�นัที�ลุ่มีนัำ�านัั�นัดู้วย

(3) ก�รพิัฒน� ก�รก่อสร้�งใดๆ หัรือก�รใช ้
ป่ระโย์ชน์ใดๆ ที�อุาจสำ่งผู้ลกระทบตั้่อุถ้ำำ�า และภููมิีประเทศ 
เขาหิ่นัปูนั ทั�งในัพ้�นัที�เขาห่ินัปูนัและพ้�นัที�โดูยรอุบ เช้่นั การ 
ทำาเห่มี้อุงแร่ การก่อุสำร้างเข่�อุนั ถ้ำนันั จะตั้้อุงพิจารณ์าให้่ 
รอุบคุ้อุบ จะตั้้อุงก่อุให่้เกิดูผู้ลกระทบตั้่อุคุุ้ณ์คุ่้าขอุงถ้ำำ�าและ 
ภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนัให่้น้ัอุยที�สำุดู

(4) ใหั้คงไว้ หัรือรักษ์�ไว้ ซึ่่�งกระบวนัการทาง 
ธุ์รรมีช้าติั้ที�มีตีั้อุ่ถ้ำำ�า เช้น่ั ระบบอุุทกวทิยา ช้วีวทิยา บรรยากาศ  
อุุณ์ห่ภููมีิ และคุ้วามีช้่�นั รวมีถ้ำึงป้อุงกันัสำภูาพธุ์รรมีช้าตั้ิ เช้่นั  
รูปลักษณ์� ประตั้ิมีากรรมีถ้ำำ�า สำภูาพทางวัฒนัธุ์รรมี เช้่นั 
โบราณ์คุ้ดีู สำิ�งขอุงห่ลักฐานัทางวัฒนัธุ์รรมี และประวตัั้ศิาสำตั้ร� 
ขอุงถ้ำำ�า

(5) มล์พิษิ์ท่่�ม�กับนำ��ผิวดนิแล์ะนำ��ใต้้ดนิ สำามีารถ้ำ 
สำง่ผู้ลกระทบต่ั้อุระบบนิัเวศขอุงภูมิูีประเทศเขาห่นิัปูนัไดูอุ้ยา่ง 

มีากมีาย คุ้วรตั้ิดูตั้ามีคุุ้ณ์ภูาพทั�งนัำ�าผิู้วดิูนัและนัำ�าใตั้้ดิูนั  
ทั�งปรมิีาณ์นัำ�า และคุ้ณุ์ภูาพนัำ�าอุยา่งสำมีำ�าเสำมีอุ โดูยเฉพาะการ 
ใช้้สำารเคุ้มีี สำารพิษในับริเวณ์พ้�นัที�ต้ั้นันัำ�าที�ไห่ลลงถ้ำำ�า

(6) ก�รจััดก�รถ้ำำ��แล์ะภมูปิ่ระเท่ศเข�หันิปู่น ต้ั้อุงมี ี
เปา้ห่มีายในัการอุนุัรกัษ�เพ้�อุรักษาการไห่ลเวยีนัในัธุ์รรมีช้าติั้ 
วัฏิจักรขอุงอุากาศ วัฏิจักรขอุงนัำ�า ให่้มีีคุ้วามีสำมีดูุล การ 
กระทำาใดูๆ ที�เปน็ัการรบกวนัสำมีดุูลในัพ้�นัที�ถ้ำำ�า ไม่ีสำมีคุ้วรให้่มีกีาร 
กระทำา อุาท ิการนัำานัำ�าจากถ้ำำ�าโดูยตั้รงไปใช้ ้การเกบ็ขี�คุ้้างคุ้าว  
การเกบ็รงันักนัางแอุ่นักินัรัง รวมีถ้ำงึการเปลี�ยนัแปลงระบบ 
การห่มีุนัเวียนัอุากาศตั้ามีธุ์รรมีช้าตั้ิ 

(7) มุง่เน้นก�รอนุรักษ์ ์ป่อ้งกันรักษ์�ใหัร้ะบบนิเวศ 
ป่่�เข�หิันป่นู คุ้งคุ้วามีสำมีบูรณ์� ห่ากมีคีุ้วามีเสำ้�อุมีโทรมีจาก 
การบุกรุกแผู้้วถ้ำางปา่ ไฟื้ป่าห่รอุ่ดิูนัถ้ำล่มี ให้่ดูำาเนันิัการฟ้ื้�นัฟูื้ 
ให่้กลับมีาสำมีบูรณ์�ดูังเดูิมีโดูยเร็ว

(8) ก�รพัิฒน�ถ้ำำ��เพิ่�อก�รท่่องเท่่�ย์ว ตั้้อุงมีีการ 
วางแผู้นัอุย่างรอุบคุ้อุบ คุ้วรฟ้ื้�นัฟืู้ถ้ำำ�าที�เสำียห่ายตั้ามีคุ้วามี 
เห่มีาะสำมี แทนัที�จะเปิดูถ้ำำ�าให่มี่ๆ เพ้�อุการท่อุงเที�ยว  
ในัการพัฒนัาสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวก เช้่นั ถ้ำนันั ที�จอุดูรถ้ำ  
สำิ�งก่อุสำร้าง ห่้อุงสุำขา ที�ทิ�งขยะ คุ้วรอุยูใ่นัพ้�นัที�ที�ไม่ีเกิดูการ 
รบกวนัไดู้ง่าย ห่ร่อุเกิดูมีลภูาวะขอุงนัำ�าใตั้้ดูินั โดูยมีีการ 
กำาห่นัดูเขตั้การจดัูการ (Zoning) เพ้�อุให่ก้ารพฒันัากิจกรรมี
ต่ั้างๆ ในัพ้�นัที�สำอุดูคุ้ล้อุงกับสำภูาพแวดูล้อุมีขอุงพ้�นัที�  
รวมีทั�งคุ้วรมีีการจัดูทำาการวางผู้ังบริเวณ์ (Site Plan) ให่้ 
เห่มีาะสำมีกับศกัยภูาพขอุงถ้ำำ�านัั�นัๆ รวมีถ้ำงึการกำาห่นัดูจำานัวนั 
นัักท่อุงเที�ยว กิจกรรมีการท่อุงเที�ยวนัันัทนัาการ การเข้าไป 
เยี�ยมีช้มีห่ร่อุศึกษาธุ์รรมีช้าตั้ิ และกำาห่นัดูมีาตั้รการในัการ 
บริห่ารจัดูการที�เห่มีาะสำม

(9) ควรจััดท่ำ�ฐ�นข้อมูล์ถ้ำำ��แล์ะภูมิป่ระเท่ศ 
เข�หิันปู่น และสำร้างเคุ้ร่อุข่ายการมีีส่ำวนัร่วมี ตั้ลอุดูจนั 
จัดูลำาดัูบคุ้วามีสำำาคุ้ญัขอุงถ้ำำ�าต่ั้างๆ เพ้�อุให่ม้ีกีารพฒันัาดููแล 
รกัษาถ้ำำ�าประเภูทตั้า่งๆ ให้่เห่มีาะสำมีตั้ามีศกัยภูาพขอุงถ้ำำ�านัั�นัๆ
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	 การแบ่่งประเภูทถ้ำำ�าในพ้ื้�นท่�อนุรักษ์์

การแบ่งประเภูทถ้ำ�ำาเป็นัลักษณ์ะเฉพาะขอุงแต่ั้ละ 
พ้�นัที� ศักยภูาพ และประเภูทการใช้้ประโยช้นั� ตั้ัวอุย่างเช่้นั 
ในัประเทศไทยมีีถ้ำ�ำาที�ใช้้เป็นัวัดูอุยู่จำานัวนัมีาก ในัขณ์ะที� 
ประเทศอุอุสำเตั้รเลีย สำห่รัฐอุเมีริกา และนัิวซึ่ีแลนัดู� ไมี่มีีถ้ำ�ำา 
ประเภูทนีั� ห่ร่อุถ้ำ�ำาที�ถู้ำกใช้้เพ้�อุการศาสำนัา ยกเว้นัในัเร่�อุง 
ขอุงวฒันัธุ์รรมีท้อุงถ้ำิ�นั การปรบัปรงุรปูแบบการแบ่งกลุ่มีถ้ำ�ำา 
ที�เห่มีาะสำมีกับปัจจัยแวดูล้อุมีขอุงประเทศไทยจ่งมีีคุ้วามี 
จำาเป็นัเปน็ัอุย่างมีาก 

สำำาห่รับถ้ำ�ำาในัอุุทยานัแห่่งช้าตั้ิขอุงไทยยังไมี่ไดู้มีีการ 
สำำารวจและจัดูจำาแนักประเภูท รวมีถึ้ำงการประเมิีนัคุุ้ณ์คุ้่า 
คุ้วามีสำำาคุ้ัญเพ้�อุการจัดูการไว้แตั้่อุย่างใดู แตั้่จากสำถ้ำานัะ 
ขอุงถ้ำ�ำาในัเขตั้อุทุยานัแห่่งช้าตั้ ิซึ่่�งมีกีฎห่มีายรอุงรบัในัเร่�อุง 
การคุุ้้มีคุ้รอุงรักษาไว้ ทำาให่้มีีการใช้้ประโยช้นั�ไดู้ทางอุ้อุมี 
เพียงประการเดูียว และสำามีารถ้ำจำาแนักการใช้้ประโยช้นั�ไดู้ 
เปน็ั ๒ สำ่วนั คุ้้อุ ๑) เพ้�อุการทอุ่งเที�ยว และ ๒) เพ้�อุศึกษา 
วจิยัเรยีนัรู ้ซึ่่�งจากห่ลกัเกณ์ฑ�ที�ประเทศต่ั้างๆ ไดูก้ำาห่นัดูไว ้
ข้างตั้น้ัสำามีารถ้ำนัำามีาประยกุตั้�เพ้�อุกำาห่นัดูกลุ่มี ห่รอุ่ประเภูท 
ถ้ำ�ำาในัอุุทยานัแห่ง่ช้าตั้ไิทยในัเบ้�อุงตั้น้ัไดู้ เป็นั ๓ ประเภูทห่ลกั 
คุ้้อุ

1. ถ้ำำ��ท่่�เปิ่ดใหั้ส�ธ�รณชนเข้�ชม 
 (Public Access Caves) 
 ๑.๑ ถ้ำ�ำาเพ้�อุการผู้จญภัูย (Adventure Caves or 

Eco-tourism Caves)
 ๑.๒ ถ้ำ�ำาเพ้�อุการทอุ่งเที�ยว (Tourism Caves or 

Show Caves) 
 ซึ่่�งในับางถ้ำ�ำา บางห่อุ้งโถ้ำง อุาจจะมีพีระพุทธุ์รปูห่รอุ่ 

ศาสำนัสำถ้ำานัตั้ั�งอุยู่ โดูยทั�วไปเรียกว่า “ถ้ำ�ำ�พิระ”

2. ถ้ำำ��ท่่�ใช้เพิ่�อวัต้ถุ้ำป่ระสงค์เฉพิ�ะด้�น 
 (Special Purpose Caves)
 ๒.๑ ถ้ำ�ำาที�ใช้้สำำาห่รับการอุ้างอุิงในัการศึกษาและ 

การวิจัย (Reference Caves)
 ๒.๒ ถ้ำ�ำาที�มีีคุุ้ณ์คุ้่าในัทางธุ์รรมีช้าตั้ิห่ร่อุทาง 

วัฒนัธุ์รรมี (Cave of Special Natural and/or Culture) 
ที�คุ้วรเก็บรักษาไว้

ประติมากรรมถ้ำา ถ้ำาแก้วโกมล วนอุทยานถ้ำาแก้วโกมล

 ๒.๓ ถ้ำ�ำาที�มีีอัุนัตั้ราย (Dangerous Caves) ไม่ี
อุนัุญาตั้ให่้เข้าไป

3. ถ้ำำ��ป่่�แล์ะกลุ่์มอ่�นท่่�ไม่ส�ม�รถ้ำจัำ�แนกได้ 
 (Other Caves) 
 ๓.๑ ถ้ำ�ำาปา่ ห่รอุ่ถ้ำ�ำาที�ไมีม่ีกีารสำำารวจ (Wild Caves)
 ๓.๒ ถ้ำ�ำาที�ไมี่สำามีารถ้ำจำาแนักไดู้ (Unclassified 

Caves)

ในัการพิจารณ์าว่าถ้ำ�ำาแตั้่ละถ้ำ�ำาเป็นัถ้ำ�ำาประเภูทใดูนัั�นั 
จะต้ั้อุงพิจารณ์าในัภูาพรวมี ทั�งนัี�เน้ั�อุงจากถ้ำ�ำาบางแห่่ง 
อุาจจะจัดูเป็นัประเภูทเดีูยว เช้่นั ถ้ำ�ำาแก้วโกมีล จังห่วัดู 
แมีฮ่่อุ่งสำอุนั จดัูเป็นัถ้ำ�ำาเพ้�อุการท่อุงเที�ยว (Tourism Caves  
or Show Caves) ซึ่่�งไดูม้ีกีารพัฒนัาสิำ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวก 
เพ้�อุรอุงรับการท่อุงเที�ยว แตั้่ในับางถ้ำ�ำา เช่้นั กรณ์ีถ้ำ�ำาห่ลวง 
จังห่วัดูเชี้ยงราย จะตั้้อุงพิจารณ์าเป็นัสำ่วนัๆ ไดู้แก่ บริเวณ์ 
ปากถ้ำ�ำาห่ลวงและห่้อุงโถ้ำงถ้ำ�ำาห้่อุงที� ๑ สำามีารถ้ำจัดูให่้เป็นั 
ประเภูทโถ้ำงถ้ำ�ำาเพ้�อุการท่อุงเที�ยวไดู้ แต่ั้โถ้ำงถ้ำ�ำาดู้านัในั 
ลึกเข้าไป อุาจจะพัฒนัาให้่เป็นัถ้ำ�ำาเพ้�อุการผู้จญภัูย (Adventure 
Caves) แต่ั้ห่้อุงโถ้ำงดู้านัในับางห่้อุงที�จำาเป็นัตั้้อุงกั�นัไว้  
เพ้�อุการศึกษาวิจัยและการอุ้างอิุงเปรียบเทียบทางวิช้าการ  
ห่รอุ่บางส่ำวนัขอุงถ้ำ�ำาที�มีหี่นิัถ้ำล่มีห่รอุ่นั�ำาท่วมีอุยูเ่สำมีอุ อุาจจะ 
ถ้ำ้อุว่าเป็นัโถ้ำงถ้ำ�ำาที�อัุนัตั้ราย ในัสำ่วนันัั�นัจะถ้้ำอุว่าเป็นัโถ้ำงถ้ำ�ำา 
ที�ใช้้เพ้�อุวัตั้ถุ้ำประสำงคุ้�เฉพาะดู้านั
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การบริหารจัดการ

ประติมากรรมถ้ำา ถ้ำาเกล็ดแก้ว ขอนแก่น

ดูังนัั�นัในัการจำาแนักประเภูทถ้ำ�ำาแตั้่ละถ้ำ�ำา จำาเป็นัต้ั้อุง 
ทำาการสำำารวจ ศึกษา และวางแผู้นัการจัดูการถ้ำ�ำา ก่อุนัที� 
จะเปิดูให้่มีีการท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา และจะต้ั้อุงกำาห่นัดูมีาตั้รการ 
คุ้วบคุุ้มีการเข้าถ้ำ�ำาให่้สำอุดูคุ้ล้อุงกับสำภูาพถ้ำ�ำาแตั้่ละถ้ำ�ำาที� 
แตั้กตั้่างกันั ซึ่่�งอุุทยานัแห่่งช้าตั้ิแตั้่ละแห่่งจะมีีเจ้าห่นั้าที� 
และมีาตั้รการในัการบรหิ่ารจัดูการ

	 การจััดการท่องเท่�ยวถ้ำำ�า 
ในอุทยานแห่งชาติิ

จากการสำำารวจเบ้�อุงตั้้นัพบว่า ถ้ำ�ำาในัพ้�นัที�รับผิู้ดูช้อุบ 
ขอุงกรมีอุุทยานัแห่่งช้าติั้ สำัตั้ว�ป่า และพันัธุุ์�พ้ช้ กระจาย 
อุยูทั่�วประเทศ นับัเป็นัจำานัวนัมีาก แตั้จ่ะมีเีพยีงไมีก่ี�รอุ้ยถ้ำ�ำา 
ที�มีีการพัฒนัาและเปิดูให้่เป็นัถ้ำ�ำาเพ้�อุการท่อุงเที�ยว ซ่ึ่�งในั 
แตั้่ละถ้ำ�ำาจะมีีการจำากัดูการเข้าช้มีและมีาตั้รการในัการ 
บริห่ารจัดูการที�แตั้กต่ั้างกันัตั้ามีคุ้วามีเห่มีาะสำมีขอุงถ้ำ�ำา  
ดูังนัั�นัผูู้้ที�สำนัใจจะเข้าไปเที�ยวช้มีถ้ำ�ำาที�ใดูจะตั้้อุงห่าข้อุมูีล 
เตั้รียมีตั้ัวล่วงห่น้ัา

ถ้ำ�ำาเพ้�อุการท่อุงเที�ยวจะมีีการพัฒนัาสำิ�งอุำานัวยคุ้วามี 
สำะดูวก และมีนีักัสำ้�อุคุ้วามีห่มีาย เพ้�อุให่คุ้้วามีรู ้คุ้วามีเข้าใจ 
และคุ้ำาแนัะนัำาในัการท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา ผูู้้ที�มีาท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา 
สำ่วนัให่ญ่จะเป็นักลุ่มีที�ช้อุบคุ้วามีลึกลับ 

การผู้จญภูัยมีีคุ้วามีประทับใจในัคุ้วามีงดูงามีนั่า 
อุัศจรรย�ขอุงถ้ำ�ำา และเน้ั�อุงจากถ้ำ�ำาเป็นัทรัพยากรที�มีีคุ้วามี 
เปราะบางสำูง เป็นัแห่ล่งนั�ำา และเป็นัที�อุยู่อุาศัยขอุง 
สำิ�งมีีช้ีวิตั้ที�แตั้กต่ั้างไปจากภูายนัอุกถ้ำ�ำา และยังมีีสำิ�งมีีชี้วิตั้ 
เฉพาะถิ้ำ�นัอุกีมีากมีายที�ยงัไมีถ่้ำกูคุ้น้ัพบ จง่มีคีุ้วามีสำำาคัุ้ญที�จะ 
ระมีดัูระวงัในัการพัฒนัา รวมีถึ้ำงการจดัูการนักัท่อุงเที�ยวและ 
การท่อุงเที�ยวในัถ้ำ�ำา ประเดู็นัสำำาคุ้ัญในัการบริห่ารจัดูการ 
การทอุ่งเที�ยวถ้ำ�ำาในัพ้�นัที�อุุทยานัแห่่งช้าตั้ิ ประกอุบดู้วย

๑. การกำาห่นัดูขีดูคุ้วามีสำามีารถ้ำในัการรอุงรับการ 
ท่อุงเที�ยวภูายในัถ้ำ�ำา

๒. การกำาห่นัดูเขตั้การใช้้ประโยช้นั�การท่อุงเที�ยว 
ภูายในัถ้ำ�ำา

๓. การให้่ประสำบการณ์� และคุ้วามีรู้คุ้วามีเข้าใจ 
ในัการท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา

๔. การจัดูการผูู้้นัำาเที�ยว นัักสำ้�อุคุ้วามีห่มีายถ้ำ�ำา
๕. การคุ้วบคุุ้มีการเข้าถ้ำ�ำา และระบบการอุนัุญาตั้ให่้ 

เข้าถ้ำ�ำา
๖. ข้อุคุ้วรปฏิิบติัั้ในัการเข้าถ้ำ�ำา
๗. การเตั้รียมีตัั้วก่อุนัเข้าถ้ำ�ำา
8. การทำาคุ้วามีสำะอุาดูและฟ้ื้�นัฟืู้ถ้ำ�ำาจากผู้ลกระทบ 

ที�เกิดูจากกิจกรรมีการทอุ่งเที�ยวถ้ำ�ำา
9. การพัฒนัาสิำ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกในัการท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา
๑๐. การพัฒนัารูปแบบการมีีส่ำวนัร่วมีในัการอุนุัรักษ� 

และการบริห่ารจัดูการทอุ่งเที�ยวถ้ำ�ำา
๑๑. การจัดูการดู้านัคุ้วามีปลอุดูภัูยในัการท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา
๑๒. กำาห่นัดูแนัวทาง มีาตั้รการในัการลดูผู้ลกระทบ 

ต่ั้อุการท่อุงเที�ยวถ้ำ�ำา
๑๓. การติั้ดูตั้ามี ประเมีนิัผู้ล และวางแผู้นัการบรหิ่าร 

จัดูการถ้ำ�ำา
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	 บ่ทสรุป

พ้�นัที�ภููมีิประเทศเขาหิ่นัปูนัและถ้ำ�ำาเป็นัพ้�นัที�พิเศษ  
มีีเอุกลักษณ์�โดูดูเดู่นัเฉพาะพ้�นัที� การจัดูการที�เห่มีาะสำมี 
ข่�นัอุยู่กับปัจจัยภูายนัอุกถ้ำ�ำาที�กว้างขวาง การที�จะเป็นั 
นักัทอุ่งเที�ยวถ้ำ�ำาที�ดูใีนัรปูแบบการอุนุัรักษ�ถ้ำ�ำานัั�นั มีกีฎพ้�นัฐานั 
ง่ายๆ ๓ ประการ ดูังนัี� 

 • ไม่นำ�สิ�งใดออกไป่ นอกจั�กภ�พิถ่้ำ�ย์ 
 • ไม่ท่ิ�งสิ�งใดไว้ นอกจั�กรอย์เท้่� 
 • ไม่ฆ่่�สิ�งใด นอกจั�กเวล์�

ไมีน่ัำาสำิ�งใดูอุอุกไปจากพ้�นัที�นัอุกจากภูาพถ่้ำาย คุ้้อุ คุ้วร 
ปล่อุยสิำ�งขอุงนัั�นัๆ ไว้ที�เดูิมี ห่ินังอุก ห่ินัย้อุย ไข่มีุกถ้ำ�ำา และ 
ห่นิัรปูตั้า่ง ๆ  จะดูสูำวยงามีเมี้�อุอุยูใ่นัสำภูาพธุ์รรมีช้าตั้ดิูั�งเดูมิี  
จะไร้คุ้่าเมี้�อุถู้ำกนัำาอุอุกจากถ้ำ�ำา ดูังนัั�นั จ่งคุ้วรเลิกการ 
นัำาสิำ�งขอุงอุอุกจากถ้ำ�ำา ห่มี้อุดิูนัเผู้า ซึ่ากสำัตั้ว� เป็นัสำิ�งที� 
นั่าสำนัใจ แตั้่จะเป็นัประโยช้นั�กับนัักวิจัย จ่งคุ้วรเก็บเอุาไว้ 
เพ้�อุวจิยัต่ั้อุไป นัอุกจากนัี� ไม่ีคุ้วรเคุ้ล้�อุนัย้ายวตัั้ถุ้ำโบราณ์คุ้ดู ี 
เพราะตั้ำาแห่น่ังการวางสำิ�งเห่ล่านีั�มีีคุ้วามีห่มีาย และเป็นั 
ประโยช้นั�มีากสำำาห่รับนัักโบราณ์คุ้ดูี การเก็บตั้ัวอุย่างสำัตั้ว� 
เป็นัสำิ�งจำาเป็นั แตั้่ตั้้อุงทำาอุย่างระมีัดูระวัง เก็บไปให่้นั้อุย 
ที�สำุดูเท่าที�ทำาไดู้ การท่อุงเที�ยวภูายในัถ้ำ�ำาที�ดีูคุ้วรนัำาสำิ�งขอุง 
อุอุกไปไดู้เพียงรูปถ้ำ่าย ภูาพวาดู ซึ่่�งสำ่วนัให่ญ่จะไมี่เป็นั 
อุันัตั้รายตั้่อุถ้ำ�ำาจะมีีก็แตั้่เพียงแสำงแฟื้ลช้จากการถ้ำ่ายภูาพ 
ซึ่่�งจะเป็นัการรบกวนัคุ้า้งคุ้าวที�อุาศยัอุยูใ่นัถ้ำ�ำา ดูงันัั�นั จง่คุ้วร 
ห่ลีกเลี�ยงการใช้้แฟื้ลช้ 

ไม่ีทิ�งสำิ�งใดูไว ้นัอุกจากรอุยเท้า (Leave Nothing but 
Footprints) เศษอุาห่ารสำามีารถ้ำก่อุให่เ้กิดูการรบกวนัสำมีดุูล 
ภูายในัถ้ำ�ำา สำารพิษจากแบตั้เตั้อุรี� และคุ้าร�ไบดู� (ขี�เถ้ำ้าจาก 
แกส๊ำติั้ดูไฟื้) เป็นัอัุนัตั้รายตั้อุ่สำตัั้ว�ถ้ำงึตั้ายไดู ้การสำบูบหุ่รี� การ 
ก่อุกอุงไฟื้ เปน็ัการรบกวนัคุ้้างคุ้าว การกนิัอุาห่าร คุ้วรนัำา 
เศษอุาห่ารอุอุกจากถ้ำ�ำา ถ่้ำานัไฟื้ฉาย และขี�เถ้ำา้ คุ้วรนัำาอุอุกไป 
ทิ�งภูายนัอุกห่ร่อุที�บ้านั ในัถ้ำ�ำาท่อุงเที�ยว (Show Caves) 
มีีสำิ�งที�คุ้วรคุ้ำานึังคุ้้อุ การทำาทางเข้าช้มี ทางเดูินัเท้า การตั้ิดู 
ห่ลอุดูไฟื้ ตั้้อุงคุ้ิดูว่าคุ้วรใช้้วัสำดูุอุะไรที�ดูีที�สำุดู ใช้้ที�ไห่นัและ 
ใช้้อุย่างไร รอุยเท้าเป็นัสำิ�งที�ห่ลีกเลี�ยงไมี่ไดู้ คุ้วรเดิูนัดู้วย 
คุ้วามีระมัีดูระวงั ตั้ะกอุนัหิ่นัและขี�คุ้้างคุ้าวมีีผู้ลตั้อุ่สำิ�งมีชีี้วติั้ 

อุ้�นั ๆ  ในัถ้ำ�ำาจง่คุ้วรป้อุงกันัการเข้าขุดู คุ้น้ั เก็บ ไมีใ่ห่ท้ำาลาย 
สำภูาพแวดูล้อุมี ไม่ีคุ้วรเดิูนับนัหิ่นังอุกแบบนั�ำาตั้ก (Flowstone)  
ดู้วยรอุงเท้าที�สำกปรก ห่ากต้ั้อุงเดูินัคุ้วรถ้ำอุดูรอุงเท้าอุอุก 
และคุ้วรเดูินัให่้เป็นัแนัวซึ่�ำารอุยเท้ากันั 

ไม่ีทำาลาย/ฆ่าสำิ�งใดูนัอุกจากเวลา (Kill Nothing but 
Times) เป็นัสำิ�งที�มีีคุ้วามีห่มีายที�ดูี เราจะไมี่ฆ่าสัำตั้ว�ห่ร่อุ 
พ้ช้ที�อุยู่ในัถ้ำ�ำา ไมี่ว่าโดูยทางตั้รงห่ร่อุทางอุ้อุมี คุ้้างคุ้าว 
ขับถ้ำา่ยมีลูอุอุกมีาเพ้�อุเป็นัอุาห่ารให่ก้บัสิำ�งมีชีี้วติั้อุ้�นั ๆ  ทำาให่ ้
นัิเวศวิทยาขอุงถ้ำ�ำาคุ้รบวงจร ห่ากคุ้้างคุ้าวถ้ำูกรบกวนัจะ 
ทำาให่้ระบบนัิเวศขอุงถ้ำ�ำาเสำียห่ายไดู้ ดูังนัั�นัจ่งไม่ีคุ้วรตั้ะโกนั 
ตั้บมี้อุ ส่ำอุงไฟื้ ใช้้แฟื้ลช้ สูำบบุห่รี� กอุ่ไฟื้ ใกล้กับรังขอุงนัก 
และที�นัอุนัขอุงคุ้า้งคุ้าว ทั�งนัี�เพราะคุ้า้งคุ้าวมีกัจะเลอุ้กที�อุยู ่
อุาศัยที�เห่มีาะสำมี โดูยเฉพาะอุย่างยิ�งในัเร่�อุงขอุงอุุณ์ห่ภููมีิ 
คุ้วามีช้่�นัและระดัูบขอุงก๊าซึ่คุ้าร�บอุนัไดูอุอุกไซึ่ดู� ห่ากคุ้วามี 
สำมีดุูลขอุงถ้ำ�ำาถ้ำกูรบกวนัจากการท่อุงเที�ยวก็ส่ำงผู้ลให่คุ้้า้งคุ้าว 
ห่นีัไปจากถ้ำ�ำา เกิดูการปรับเปลี�ยนัสำภูาพแวดูล้อุมีตั้่าง ๆ 
ทำาให่้ห่ินังอุกห่ินัยอุ้ยตั้ายและแห่้ง ห่ินัจะงอุกต่ั้อุเมี้�อุสำภูาพ 
ทางเคุ้มีเีห่มีาะสำมี ถ้ำา้สำภูาพแวดูล้อุมีถ้ำกูรบกวนัจะทำาให่ห้่นิั 
ตั้า่ง ๆ  ห่ยดุูการเจริญเติั้บโตั้ ไขมีันัจากมี้อุคุ้นัจะทำาให่ผู้้ลกึ 
ขอุงแคุ้ลไซึ่ตั้�ไม่ีสำามีารถ้ำตั้ิดูกันั ทำาให่้ห่ินัไมี่งอุกตั้่อุ และจะ 
ทำาให่้ห่ินันัั�นัมีีสำภูาพบอุบบาง ง่ายต่ั้อุการแตั้กห่ักไดู้ 

ลำาธุ์ารที�ไห่ลผู่้านัถ้ำ�ำาเป็นับ้านัสำำาห่รับสัำตั้ว�ภูายในัถ้ำ�ำา 
มีลพิษทางนั�ำาจะทำาลายสำิ�งมีีช้ีวิตั้ในัถ้ำ�ำา ดูังนัั�นั การอุนุัรักษ� 
ตั้้นันั�ำาและสำภูาพภููมีิประเทศหิ่นัปูนัเห่น้ัอุถ้ำ�ำาเป็นัสำิ�งที�ตั้้อุง 
ปฏิิบัติั้ สำายนั�ำาเล็ก ๆ ที�มีีมีลพิษอุาจทำาให่้ถ้ำ�ำาเสำียไดู้พอุกับ 
สำายนั�ำาให่ญ่ คุ้วรระมีัดูระวังการใช้้นั�ำาจากบอุ่นั�ำาพุ เพราะจะ 
ทำาให่เ้กิดูมีลพิษต่ั้อุคุ้นัใช้้นั�ำาตั้ามีลำาธุ์ารเบ้�อุงลา่งไดู ้ประการ 
สำุดูท้ายมีนัุษย�เข้าไปในัถ้ำ�ำาจัดูไดู้ว่าก่อุกวนัสำภูาพแวดูล้อุมี 
เพราะคุ้วามีร้อุนัจากร่างกายและลมีห่ายใจจะเปลี�ยนัคุุ้ณ์ภูาพ 
ทางเคุ้มีีขอุงอุากาศ ดูังนัั�นั จ่งไมี่คุ้วรอุาศัยอุยู่ในัถ้ำ�ำานัานั 
โดูยเฉพาะอุย่างยิ�งการพักแรมีภูายในัถ้ำ�ำาจะทำาลายถ้ำ�ำาไดูม้ีาก
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เอกสารประกอบ่การเร่ยนรู้

สำำานัักอุุทยานัแห่่งช้าติั้. (๒๕๕๔). คุู้่ม้ีอุอุุทยานัแห่่งช้าติั้ลำาดูับที� ๑๔ เร่�อุง การจัดูการถ้ำำ�าเพ้�อุการท่อุงเที�ยวในัอุุทยานัแห่่งช้าตั้ิ. สำำานัักอุุทยานั 
แห่่งช้าตั้ิ กรมีอุุทยานัแห่่งช้าตั้ิ สัำตั้ว�ป่า และพันัธุ์ุ�พ้ช้. ๒๑๖ ห่นั้า.

<<
บทความทางวิชาการ 
๓/๒๕๖๔

คู่มืออุทยานแห่งชาติลำาดับที ่๑๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือ่ง การจัดการถ้ำา
เพ่ือการท่องเทีย่วในอุทยานแห่งชาติ

<<
บทความทางวิชาการ 
๑/๒๕๖๔

<<
บทความทางวิชาการ  
๒/๒๕๖๔

ทัศนียภาพเทือกเขาหินปูนหรือคาสต์หินปูน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

449แนวทางการบริหารจัดการถ้ำาเพ่ือการท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



การประเมินคุณค่า 
ระบบฐานข้อมูลและแนวทาง 
การบริหารจัดการถ้ำาของกรมป่าไม้

นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล

ถ้ำำ��แล่ะระบบนิเวศโดยรอบถ้้ำอเป็นระบบนิเวศแล่ะท่รัพื้ย�กรธุ์รรมช�ติิท่่�ม่คว�มสัำ�คัญต่ิอมวล่มนุษ์ยช�ติิ  
เน้�องจ�กเป็น ๑) ถิ้ำ�นท่่�อย่่อ�ศัยสัำ�คัญของพ้ื้ชแล่ะสััติว์ห�ย�ก หร้อใกล่้ส่ัญพัื้นธ์ุุ์ ๒) พ้ื้�นท่่�ท่่�ม่ลั่กษ์ณะ 
ภ่มิประเท่ศแล่ะลั่กษ์ณะธุ์รณ่วิท่ย�เด่น ติล่อดจนม่แร่ธุ์�ตุิห�ย�ก ๓) พ้ื้�นท่่�ท่่�ม่คว�มสัำ�คัญต่ิอก�รศ้กษ์� 
ธุ์รณ่วิท่ย� ธุ์รณ่สััณฐ�น แล่ะสั�ข�อ้�น ๆ ๔) พ้ื้�นท่่�ท่่�ม่คว�มสัำ�คัญท่�งวัฒนธุ์รรม โบร�ณคด่ เร้�องร�ว 
ก่อนประวัติิศ�สัติร์แล่ะประวัติิศ�สัติร์ ๕) พ้ื้�นท่่�ท่่�ม่คว�มเช้�อมโยงกับศ�สัน�แล่ะคว�มเช้�อ ๖) พ้ื้�นท่่�ท่่�ม่ 
คว�มเหม�ะสัมติ่อก�รเกษ์ติรแล่ะอุติสั�หกรรม ๗) ประต่ิสั่่คว�มเข้�ใจในเร้�องระบบอุท่กวิท่ย�ภ่มิภ�ค  
๘) แหล่่งสัำ�คัญแล่ะประโยชน์ท่�งด้�นเศรษ์ฐกิจ เช่น แร่ธุ์�ตุิ รังนก ม่ล่ค้�งค�ว แล่ะ ๙) เป็นแหล่่งท่่�ม่ 
ทั่ศน่ยภ�พื้ท่่�สัวยง�มแล่ะชวนให้ค้นห� เหม�ะต่ิอก�รพัื้ฒน�เป็นแหล่่งท่่องเท่่�ยว 
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จากคุ้วามีสำำาคัุ้ญดัูงกล่าวทำาให่เ้กิดูการใช้ป้ระโยช้นั�ในั 
พ้�นัที�เขาห่ินัปูนัและถ้ำำ�าอุย่างห่ลากห่ลาย โดูยสำ่วนัให่ญ่ขาดู 
พ้�นัฐานัขอุงคุ้วามีเข้าใจและคุ้วามีรู้เกี�ยวกับถ้ำำ�าและระบบ 
นัิเวศถ้ำำ�า ทำาให้่เกิดูผู้ลกระทบตั้่อุถ้ำำ�าและระบบนัิเวศโดูยรวมี 
เป็นัอุย่างมีาก จำาเป็นัที�จะตั้้อุงมีีการกำาห่นัดูแนัวทางในั 
การบริห่ารจัดูการที�ไดู้มีาตั้รฐานั เนั้�อุงจาก ๑) ถ้ำำ�าและพ้�นัที� 
เขาหิ่นัปูนัเป็นัระบบนัิเวศที�เปราะบางและมีีโอุกาสำในัการ 
ถ้ำกูทำาลายไดูง้า่ยจากการใช้ป้ระโยช้นั�ที�ไม่ีเห่มีาะสำมี จ่งตั้อุ้ง 
มีีการคุ้วบคุุ้มีการเข้าใช้้ประโยช้นั�อุย่างเห่มีาะสำมี ๒) คุ้วามี 
ปลอุดูภูัย ถ้ำำ�าที�เป็นัธุ์รรมีช้าติั้ดัู�งเดูิมีย่อุมีมีีอัุนัตั้ราย ห่าก 
ไมี่มีีประสำบการณ์�เพียงพอุ บางถ้ำำ�ามีีนัำ�าท่วมีในัฤดููฝนัซึ่่�งไมี ่
สำามีารถ้ำเข้าช้มีไดู้ และนัอุกจากนีั� ถ้ำำ�ายังมีีปัจจัยคุุ้กคุ้ามี 
ทั�งภูายนัอุกและภูายในัที�ห่ลากห่ลาย คุ้้อุ 

 • ปั่จัจััย์คุกค�มภ�ย์ใน เป็นัปัจจัยที�เกิดูจากการ 
ประกอุบกิจกรรมีภูายในัถ้ำำ�า รวมีถึ้ำงการพงัทลายทาง 
กายภูาพ ผู้ลกระทบ และการทำาลายส่ำวนัให่ญ่เกิดูจาก 
การกระทำาขอุงผูู้้มีาเที�ยวช้มีและนัักสำำารวจถ้ำำ�า

 • ป่ัจัจััย์คุกค�มภ�ย์นอก และการจัดูการ ปัจจุบันัมีี 
การประกอุบกิจกรรมีภูายนัอุกถ้ำำ�าที�มีคีุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ที�สำามีารถ้ำก่อุให่้เกิดูผู้ลกระทบต่ั้อุสำภูาพแวดูล้อุมี 
และลักษณ์ะทางกายภูาพ เช้่นั 

การเปลี�ยนัแปลงลักษณ์ะทางกายภูาพดูว้ยการทำาเห่มีอุ้ง 
การเปลี�ยนัแปลงลักษณ์ะทางเคุ้มีีขอุงนัำ�าใต้ั้ดูินัที�เกิดูจาก 
การตั้ัดูไมี้ทำาลายป่าในัพ้�นัที�ตั้้นันัำ�าลำาธุ์าร การเปลี�ยนัแปลง 
ห่ร่อุปรับปรุงโคุ้รงสำร้างขอุงทางเดูินันัำ�า  

การนัำาแร่อุอุกไปจากพ้�นัที� การทิ�งขยะห่ร่อุสำิ�งขอุง 
บริเวณ์ปากถ้ำำ�าห่ร่อุลงไปในัโพรงถ้ำำ�า การเก็บวัสำดูุไว้ในัถ้ำำ�า  
การเก็บตั้วัอุยา่งทางธุ์รณี์วทิยา การกอุ่สำรา้งต่ั้างๆ เช้น่ั ถ้ำนันั  
สำายเคุ้เบิล การวางท่อุ การเปลี�ยนัแปลงระบบอุุทกวิทยา  
เช้น่ั การระบายนัำ�าบนัพ้�นัดิูนั การขดุูเจาะนัำ�า การช้ลประทานั 

ดูงันัั�นั ในัการจดัูการจง่คุ้วรมีกีารดูำาเนันิัการในัลักษณ์ะ  
เป็นัการให้่การเรียนัรู้ในัเร่�อุงคุ้วามีสัำมีพันัธุ์�ขอุงถ้ำำ�าตั้่อุ 
สำภูาพแวดูล้อุมี ห่รอุ่การเปลี�ยนัไปขอุงถ้ำำ�า เม้ี�อุมีีการใช้ป้ระโยช้นั� 
ในัพ้�นัที�ดัูงกล่าว โดูยการเรยีนัรูผู้้า่นัสำ้�อุต่ั้างๆ จดัูทำาคุู้ม่ีอุ้การ 

อุาศัยอุยู่ในัพ้�นัที�ภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนั โดูยให่้คุ้วามีสำำาคัุ้ญ 
ในัเร่�อุงขอุงคุ้วามีเสีำ�ยง ข้อุคุ้วรปฏิิบัติั้ ผู้ลกระทบที�อุาจจะ 
เกิดูข่�นั และอุ้�นัๆ ที�เกี�ยวข้อุง และการกำาห่นัดูนัโยบาย 
การใช้้ประโยช้นั�พ้�นัที�ภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนัที�ช้ัดูเจนั

กรมีป่าไมีใ้นัฐานัะห่น่ัวยงานัที�รับผู้ดิูช้อุบในัการบรหิ่าร 
จัดูการพ้�นัที�ปา่ไม้ี และป่าสำงวนัแห่่งช้าตั้ ิซึ่่�งเปน็ัพ้�นัที�ที�มีีถ้ำำ�า 
อุยู่เป็นัจำานัวนัมีาก ไดู้ตั้ระห่นัักถึ้ำงคุ้วามีสำำาคุ้ัญขอุงถ้ำำ�าและ 
ระบบนิัเวศโดูยรอุบ ตั้ลอุดูจนัเพ้�อุเป็นัการสำนัอุงตั้อุบตั้่อุ 
นัโยบายขอุงรฐับาลในัเร่�อุงขอุงการจดัูการถ้ำำ�าขอุงประเทศไทย 
ให่้ไดู้มีาตั้รฐานั จ่งไดู้จัดูทำาระบบบันัทึก และจัดูการ 
ฐานัข้อุมูีลถ้ำำ�า การประเมีนิัคุุ้ณ์คุ่้า การกำาห่นัดูประเภูทถ้ำำ�า และ 
กำาห่นัดูแนัวทางในัการบรหิ่ารจัดูการถ้ำำ�าในัพ้�นัที�รบัผู้ดิูช้อุบขอุง 
กรมีปา่ไมี ้เพ้�อุให้่เจา้ห่น้ัาที�และผูู้้เกี�ยวขอุ้งไดูใ้ช้เ้ปน็ัแนัวทาง 
ในัการวางแผู้นั การดูำาเนัินัการและบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าเพ้�อุ 
ก่อุให้่เกิดูประโยช้นั�แก่ผูู้้เกี�ยวข้อุงสูำงสำุดู โดูยไมี่ก่อุให้่เกิดู 
ผู้ลกระทบห่รอุ่ก่อุให่เ้กิดูผู้ลกระทบนัอุ้ยที�สุำดูต่ั้อุถ้ำำ�าและระบบ 
นัิเวศโดูยรอุบ ตั้ามีรายละเอุียดูโดูยสำรุปดูังนัี�

ถ้ำาธารน้ำาลอด ตำาบลนาสัก อำาเภอสวี จังหวัดชุมพร

451การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำาของกรมป่าไม้



	 ระบ่บ่การบั่นทึกแลัะ 
จััดการฐานข้อมูิลัถ้ำำ�า

ระบบการบนััทึกและจัดูการฐานัขอุ้มูีลถ้ำำ�า จำาเป็นัที�จะต้ั้อุง 
มีีการพัฒนัาข่�นัเพ้�อุช้ว่ยในัการวางแผู้นัการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�า 
ช่้วยในัการตั้ดิูตั้ามีการเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพแวดูล้อุมีในัถ้ำำ�า  
และการจัดูเตั้รียมีและดูำาเนิันัการเกี�ยวกับการใช้้ประโยช้นั� 
จากพ้�นัที�ถ้ำำ�าในัดู้านัต่ั้างๆ นัอุกจากนีั� ยงัช้ว่ยการวางแผู้นัในั 
เร่�อุงขอุงการฟื้้�นัฟูื้ บำารุงรักษา และพัฒนัาถ้ำำ�า กรมีป่าไมี้ไดู้ 
อุอุกแบบการบันัทึกและจดัูระบบฐานัข้อุมูีลถ้ำำ�า โดูยแบง่เปน็ั

• ข้อมูล์ก�รสำ�รวจัถ้ำำ�� ประกอุบดู้วยอุย่างนั้อุยข้อุมีูล 
ตั้่อุไปนัี�: ช้่�อุถ้ำำ�า พิกัดู/ตั้ำาแห่นั่งที�ตั้ั�ง แผู้นัที�ถ้ำำ�า ข้อุมีูลทั�วไป/ 
คุ้วามีเป็นัมีา ลักษณ์ะทางถ้ำำ�าและธุ์รณี์วิทยา รวมีถ้ำึง 
สำภูาพแวดูล้อุมีขอุงระบบนัเิวศโดูยรอุบ คุ้วามีกวา้ง ยาว และสำงู  
จำานัวนัโถ้ำงถ้ำำ�า สำถ้ำานัภูาพขอุงถ้ำำ�า ประตั้มิีากรรมีถ้ำำ�า สำิ�งมีชี้วีติั้ 
ในัถ้ำำ�า ระบบอุุทกวิทยา โบราณ์คุ้ดีู วฒันัธุ์รรมี ซึ่ากดึูกดูำาบรรพ�  
สำภูาพอุากาศและการไห่ลเวียนัอุากาศในัถ้ำำ�า ปริมีาณ์ 
มีูลคุ้้างคุ้าว และอุ้�นัๆ ที�จำาเป็นัในัการเป็นัข้อุมีูลพ้�นัฐานั

• ข้อมูล์ก�รจัดัก�รถ้ำำ�� ประกอุบดูว้ยอุยา่งนัอุ้ยขอุ้มีลู 
ตั้อุ่ไปนีั�: ประเภูทและศกัยภูาพคุ้วามีเปราะบาง/คุ้วามีเสำี�ยง 
คุ้วามีปลอุดูภัูย ลกัษณ์ะการเข้าถ้ำงึทั�งภูายนัอุกและภูายในัถ้ำำ�า 
ขอุ้จำากัดูในัการจดัูการ การวางแผู้นั การแบง่เขตั้การจดัูการ 
การจำากัดูจำานัวนัการเข้าถ้ำึง ระบบการสำ่อุงสำว่าง ระดูับ 
คุ้าร�บอุนัไดูอุอุกไซึ่ดู�ในัถ้ำำ�า ระดูับการเปลี�ยนัแปลงขอุง 
ระบบอุุทกวทิยา และการวางผู้งัในัการพฒันัาสิำ�งอุำานัวยคุ้วามี 
สำะดูวก และรปูแบบสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกที�คุ้วรมี ีขอุ้มีลูเพ้�อุ 
การสำ้�อุคุ้วามีห่มีาย และการเรียนัรู้ ห่น่ัวยงานัห่ร่อุอุงคุ้�กรที� 
จัดูการถ้ำำ�า (กรณ์ทีี�มีกีารดูำาเนิันัการไปแลว้) จำานัวนันัักท่อุงเที�ยว 
กิจกรรมี และจำานัวนัผูู้้ใช้้ประโยช้นั�พ้�นัที�ถ้ำำ�า ทั�งดู้านั 
การเกษตั้รและอุตุั้สำาห่กรรมี และอุ้�นัๆ ที�จำาเป็นั 

• ข้อมูล์ก�รต้ิดต้�มผล์กระท่บแล์ะก�รบำ�รุงรักษ์�  
ประกอุบดู้วยข้อุมีูลอุย่างนั้อุย: 

๑) สำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกในัเร่�อุงขอุงรูปแบบ อุายุการ 
ใช้ง้านั วสัำดูทีุ�ใช้ ้ระยะเวลาในัการใช้ง้านั ๒) รูปแบบ คุ้วามีถี้ำ� 
และคุ้วามีห่นัาแน่ันัในัการใช้้งานั ๓) การตั้รวจตั้ิดูตั้ามี 
ผู้ลกระทบก่อุนัและห่ลังการใช้้ประโยช้นั�ขอุงแต่ั้ละกิจกรรมี  

๔) ตั้ดิูตัั้�งกลอุ้งวงจรปดิูห่รอุ่การบนััทกึภูาพเพ้�อุศกึษาตั้ดิูตั้ามี 
ผู้ลกระทบตั้อุ่ทรพัยากร (กรณ์ทีี�สำามีารถ้ำดูำาเนิันัการไดูห้่รอุ่มี ี
งบประมีาณ์เพยีงพอุ) ๕) แผู้นัการฟ้ื้�นัฟื้แูละบำารงุรักษา เป็นัต้ั้นั 

	 หลัักเกณฑ์์เพ้ื้�อประเมิินคุุณคุ่า 
คุวามิสำาคัุญของถ้ำำ�า

กอุ่นัการจดัูการห่รอุ่พัฒนัาถ้ำำ�า คุ้วรจะตั้อุ้งมีีการพจิารณ์า 
เพ้�อุจัดูระดัูบคุ้วามีสำำาคุ้ัญขอุงถ้ำำ�าในัเบ้�อุงต้ั้นั ซึ่่�งจะสำามีารถ้ำ 
พิจารณ์าไดู้จากลกัษณ์ะทางกายภูาพ ลักษณ์ะทางธุ์รณ์วีทิยา  
ลักษณ์ะเดู่นัทางชี้วภูาพ คุุ้ณ์คุ่้าทางประวัติั้ศาสำตั้ร�และ 
โบราณ์คุ้ดู ีถ้ำำ�าที�มีคีุ้วามีสำำาคุ้ญัอุยา่งยิ�ง จะตั้อุ้งมีลัีกษณ์ะสำำาคุ้ญั 
มีากในัห่นึั�ง ห่รอุ่สำอุง ห่รอุ่มีากกวา่ตั้ามีห่ลกัเกณ์ฑ�ดัูงต่ั้อุไปนีั�

• ด้�นธรณ่วิท่ย์� จะมีคีุ้วามีห่ลากห่ลายและซัึ่บซึ่้อุนั 
ขอุงเร่�อุงราวทางธุ์รณ์ีวิทยา เช้่นั ลักษณ์ะทางธุ์รณี์ ห่ร่อุ 
แร่ธุ์าตัุ้ที�มีีคุ้วามีโดูดูเดู่นัและ/ห่ร่อุเปราะบาง ห่ร่อุแสำดูงให่้ 
เห่็นัถึ้ำงกระบวนัการเกิดู ซึ่่�งจะเป็นัประโยช้นั�ต่ั้อุการศึกษา 
วิจัย รูปแบบขอุงการเกิดูถ้ำำ�า การตั้กตั้ะกอุนั ห่ร่อุการใช้ ้
รปูลักษณ์ะที�เกิดูข่�นัเพ้�อุประเมิีนัเห่ตุั้การณ์�ที�เคุ้ยเกิดูในัอุดีูตั้  
การศกึษาลำาดูบัช้ั�นัหิ่นั ซึ่ากดึูกดูำาบรรพ� ที�มีศัีกยภูาพในัการเปน็ั 
ข้อุมีูลในัการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสำตั้ร� 

• ธรณ่สัณฐ�น รวมีถึ้ำงรูปแบบคุ้วามีสัำมีพันัธุ์�ขอุง 
การจดัูลำาดูบัเห่ตุั้การณ์�ในัอุดีูตั้ ห่รอุ่ตั้วัอุยา่งทางธุ์รณี์วทิยา 
ที�สำามีารถ้ำบง่บอุกอุาย ุและช้นิัดูขอุงตั้ะกอุนัที�มีคีุ้วามีห่ลากห่ลาย  
และขั�นัตั้อุนัขอุงการเกิดูแร่ทุตั้ิยภููมีิห่ร่อุประตั้ิมีากรรมีถ้ำำ�า

• อุท่กศ�สต้ร์ ถ้ำำ�าเป็นัส่ำวนัห่นัึ�งขอุงระบบอุุทกวิทยา  
ห่ร่อุการกักเก็บนัำ�าที�สำำาคัุ้ญขอุงสำิ�งมีีช้ีวิตั้ โดูยเฉพาะมีนัุษย� 
ในัการพัฒนัาทรัพยากรนัำ�ามีาใช้้ประโยช้นั� อุุทกวิทยาในัถ้ำำ�า 
จะเป็นัเร่�อุงปริมีาณ์การปรากฏิขอุงนัำ�า ลำาธุ์ารใตั้้ดิูนั ห่ร่อุ 
ทะเลสำาบ โคุ้รงข่ายทางนัำ�า และคุ้วามีเข้าใจในัเร่�อุงระบบ 
ส่ำงนัำ�าต่ั้างๆ ในัพ้�นัที�ดูังกล่าว

• ชวีวทิ่ย์� ถ้ำำ�าเปน็ัที�อุยูอุ่าศยัตั้ลอุดูปีห่รอุ่เฉพาะฤดููกาล 
ขอุงสำิ�งมีีช้ีวิตั้ ห่ร่อุสำัตั้ว� ห่ร่อุช้นัิดูพันัธุุ์� ห่ร่อุช้นัิดูพันัธุุ์�ย่อุย 
ขอุงพ้ช้ และสัำตั้ว�พ้�นัถ้ำิ�นัในัถ้ำำ�า ซึ่่�งมีคีุ้วามีเปราะบางตั้่อุการ 
ถู้ำกรบกวนัและมีสีำภูาวะใกล้สูำญพันัธุุ์� การปรากฏิขอุงสำตัั้ว�ห่ายาก 
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และสัำตั้ว�ใกล้สำูญพันัธุ์ุ� โคุ้รงสำร้างสำายใยอุาห่ารที�ไมี่ปกติั้ 
ห่ร่อุเป็นัพ้�นัที�ห่ลักในัการสำ้บพันัธุ์ุ�ขอุงคุ้้างคุ้าว รวมีถ้ำึง 
มีีศักยภูาพในัการวิจัยในัอุนัาคุ้ตั้

• โบร�ณคด่แล์ะวัฒนธรรม ถ้ำำ�าที�มีีคุุ้ณ์สำมีบัตั้ิทาง 
ดู้านัประวัตั้ิศาสำตั้ร� และห่ร่อุทางวัฒนัธุ์รรมี ห่ร่อุโบราณ์คุ้ดูี 
เช่้นั ปริมีาณ์คุ้วามีห่ลากห่ลายขอุงวัตั้ถุ้ำ ลักษณ์ะคุ้วามีลึก  
ช้ั�นัตั้ะกอุนั บทบาทขอุงถ้ำำ�าต่ั้อุวิวัฒนัาการในัยุคุ้ก่อุนั 
ประวัติั้ศาสำตั้ร�ขอุงภููมีิภูาคุ้ คุ้วามีสำำาคัุ้ญทางวัฒนัธุ์รรมี  
ห่ร่อุกิจกรรมีทางศาสำนัา ตั้ัวอุย่างขอุงประวัตั้ิการใช้้ถ้ำำ�า เช้่นั 
การทำาเห่มี้อุงแร่ การจัดูการนัำ�า คุ้วามีเช้่�อุ และจิตั้วิญญาณ์ 
ขอุงชุ้มีช้นัท้อุงถ้ำิ�นั 

• ภมิูก�ย์ภ�พิ เป็นัเร่�อุงขอุงคุุ้ณ์คุ่้าขอุงคุ้วามีเป็นัพ้�นัที� 
สำันัโดูษห่ร่อุป่าเปลี�ยว ห่ร่อุเป็นัพ้�นัที�ที�ตัั้�งอุยู่ในัตั้ำาแห่น่ัง 
ใกล้กบัสำาธุ์ารณ์ปูโภูคุ้ห่รอุ่สำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกต่ั้างๆ เช่้นั  
ถ้ำนันั ไฟื้ฟ้ื้า เป็นัต้ั้นั โอุกาสำดู้านันัันัทนัาการ และคุ้วามี 
สำามีารถ้ำในัการเข้าถึ้ำงขอุงคุ้นักลุ่มีให่ญ่ 

• สุนท่รีย์ภ�พิ ปริมีาณ์ คุุ้ณ์ภูาพ คุ้วามีห่ลากห่ลาย 
และระดูับขอุงการอุนุัรักษ�ประตั้ิมีากรรมีถ้ำำ�า คุ้วามียิ�งให่ญ่ 
ขอุงทัศนัียภูาพขอุงถ้ำำ�า

• นันท่น�ก�ร คุ้วามียาวและลกึขอุงถ้ำำ�า คุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ขอุงโอุกาสำในัการเกิดูกิจกรรมีนัันัทนัาการ คุ้วามีสำามีารถ้ำ 
ส่ำงเสำรมิีให้่เกิดูกิจกรรมีนัันัทนัาการและคุ้ณุ์คุ่้าทางทศันัยีภูาพ

• ก�รศึกษ์�แล์ะวิท่ย์�ศ�สต้ร์ ถ้ำำ�าที�เปิดูโอุกาสำให้่มีี 
การใช้ป้ระโยช้นั�เพ้�อุการศกึษาวจิยัทั�งสำาขาวทิยาศาสำตั้ร� และ 
สำาขาอุ้�นัๆ ห่ร่อุถ้ำำ�าที�มีีลักษณ์ะดัู�งเดิูมี ไมี่พบห่ลักฐานัขอุง 
การรบกวนัขอุงมีนัุษย� ห่ร่อุมีีผู้ลกระทบเกิดูข่�นั 

การประเมีินัคุุ้ณ์คุ่้าและระดูับคุ้วามีสำำาคุ้ัญขอุงถ้ำำ�า  
กรมีปา่ไมีจ้ะกำาห่นัดูเกณ์ฑ�การให้่คุ้ะแนันัในัแต่ั้ละปจัจยั และ 
นัำ�าห่นัักคุ้วามีสำำาคุ้ัญขอุงแต่ั้ละปัจจัยเพ้�อุใช้้ในัการประเมีินั 
คุุ้ณ์คุ้่าขอุงถ้ำำ�า

	 การวางแผนการจััดการถ้ำำ�า

การวางแผู้นัการจัดูการถ้ำำ�าและพ้�นัที�เขาห่ินัปูนัที�มีี 
ประสำิทธุ์ิภูาพจะตั้้อุงพิจารณ์าให้่สำมีดูุลระห่ว่างคุุ้ณ์คุ้่า 
ในัทุกดูา้นัคุ้้อุ เศรษฐกิจ วทิยาศาสำตั้ร� และมีนุัษย�ในัเร่�อุงขอุง 
วัฒนัธุ์รรมีท้อุงถ้ำิ�นัและการเมี้อุง ดูังนัั�นั การจัดูทำาแผู้นัการ 
จัดูการจ่งเป็นักระบวนัการวางแผู้นัที�ประกอุบดู้วยขั�นัตั้อุนั 
การดูำาเนัินังานัห่ลายขั�นัตั้อุนัตั้่อุเนั้�อุงกันั ในัแตั้่ละขั�นัตั้อุนั 
จะประกอุบดู้วยกิจกรรมียอุ่ยห่ลายอุยา่งที�เช้่�อุมีโยงกันั และ 
จะตั้้อุงมีีสำ่วนัร่วมีขอุงภูาคุ้สำ่วนัที�เกี�ยวข้อุง ในัเบ้�อุงต้ั้นั  
กรมีป่าไมี้ไดู้กำาห่นัดูกรอุบในัการวางแผู้นัการจัดูการถ้ำำ�า 
ประกอุบดู้วยอุย่างนั้อุย ๔ ปัจจัย และแต่ั้ละปัจจัยจะมีี 
รายละเอุียดูแยกย่อุยอุอุกไปไดู้อุีก ดัูงนัี�

 ◆ สภูาพื้ทั�วไปของถ้ำำ�า

• สำถ้ำานัภูาพในัปัจจุบันัและแนัวโนั้มีในัอุนัาคุ้ตั้ที�ยัง 
ไมี่มีีแผู้นัการจัดูการ

• ปัจจัยที�มีีผู้ลตั้่อุการเปลี�ยนัแปลงดู้านัต่ั้างๆ จาก 
สำภูาพธุ์รรมีช้าตั้ิ

• โอุกาสำและข้อุจำากัดูในัการจัดูการ/การพัฒนัา
• นัโยบายและแผู้นัพัฒนัาที�เกี�ยวข้อุง

 ◆ การพัื้ฒนาในอนาคุติของถ้ำำ�า

• คุุ้ณ์คุ้่าคุ้วามีสำำาคุ้ัญขอุงถ้ำำ�า
• บทบาทขอุงถ้ำำ�า

 ◆ กรอบ่การจััดการถ้ำำ�า

• วัตั้ถ้ำุประสำงคุ้�ในัการจัดูการ
• เป้าห่มีายในัการจัดูการ
• กลวิธุ์ีในัการจัดูการ
• เขตั้พ้�นัที�การจัดูการ

453การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำาของกรมป่าไม้



 ◆ 	แผนการจััดการถ้ำำ�า	

• แผู้นัการจัดูการพ้�นัที�ตั้ามีเขตั้การจัดูการ
• การอุอุกแบบสำภูาพภููมิีทัศนั�และสิำ�งอุำานัวยคุ้วามี

สำะดูวก
• แผู้นัการจัดูการทรพัยากรในัถ้ำำ�าและระบบนิัเวศขอุงถ้ำำ�า
• แผู้นัการจัดูการเกี�ยวกับการใช้้ประโยช้นั�ถ้ำำ�าและ 

ภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนั
• แผู้นัการบริห่ารจัดูการอุงคุ้�กร 

	 การกำาหนดเขติการจััดการพ้ื้�นท่�

กอุ่นัการพัฒนัาถ้ำำ�า จะต้ั้อุงมีกีารกำาห่นัดูเขตั้การจดัูการ 
พ้�นัที�ห่ร่อุเขตั้การใช้้ประโยช้นั� เพ้�อุให่้การพัฒนัากิจกรรมี 
ตั้่างๆ ในัพ้�นัที�สำอุดูคุ้ล้อุงกับสำภูาพแวดูล้อุมีขอุงพ้�นัที� และ 
สำอุดูคุ้ล้อุงกับคุ้วามีสำัมีพันัธุ์�ระห่ว่างการใช้้ประโยช้นั�ที�ดูินั 
ประเภูทต่ั้างๆ ซึ่่�งนัอุกจากจะช้่วยอุนัุรักษ�ทรัพยากรและ 
สำิ�งแวดูล้อุมีที�มีีคุุ้ณ์คุ่้าแล้วยังช้่วยยกระดูับคุุ้ณ์คุ่้าขอุงพ้�นัที�  
ช่้วยป้อุงกันัการรบกวนัระห่ว่างกิจกรรมีที�มีีลักษณ์ะ 
แตั้กต่ั้างกนััในัดู้านัต่ั้างๆ เช้น่ั เสำยีง มีมุีมีอุง กลิ�นั และคุ้วามี 
เป็นัสำ่วนัตัั้ว ยิ�งกว่านัั�นั การกำาห่นัดูเขตั้การจัดูการยังมีี 
ส่ำวนัช่้วยเพิ�มีคุ้วามีสำะดูวกในัการบริห่ารและการคุ้วบคุ้มุีการ 
จดัูให่มี้ีสำิ�งบรกิารต่ั้างๆ ไดูอุ้ย่างสำอุดูคุ้ล้อุงกับคุ้วามีตั้อุ้งการ 
เพิ�มีคุ้วามีสำะดูวกในัการเข้าถึ้ำง โดูยทั�วไปแล้ว ถ้ำำ�าซ่ึ่�งปกตั้ ิ
เป็นัส่ำวนัห่นึั�งขอุงภูเูขาที�อุยูใ่นัพ้�นัที�คุุ้้มีคุ้รอุง ป่าสำงวนัแห่่งช้าตั้ิ 
ป่าไม้ี ห่ร่อุเป็นัที�สำาธุ์ารณ์สำมีบัติั้ ส่ำวนัให่ญ่จ่งเป็นัพ้�นัที� 
ธุ์รรมีช้าตั้ิ ดูังนัั�นัห่ลักขอุงการแบ่งเขตั้บริเวณ์ธุ์รรมีช้าตั้ิคุ้้อุ 
การสำงวนัรักษาไว้ซ่ึ่�งสำภูาพเดูิมีขอุงบริเวณ์ดัูงกล่าวไว้ให่ ้
มีากที�สำดุู โดูยยอุมีให้่ประช้าช้นัไดูเ้ข้าไปใช้พ้้�นัที�เพ้�อุการพกัผู่้อุนั 
และศึกษาห่าคุ้วามีรู้ไดู้อุย่างมีีขอุบเขตั้ช้ัดูเจนั กรมีป่าไมี ้
ไดู้กำาห่นัดูขอุบเขตั้พ้�นัที�อุอุกเป็นั ๓ พ้�นัที� คุ้้อุ

1. พ้�นัที�เพ้�อุการอุนัุรักษ� ห่มีายถ้ำึง พ้�นัที�ที�มีีลักษณ์ะ 
ธุ์รรมีช้าติั้เดู่นัและสำำาคัุ้ญ มีทีรัพยากรทางธุ์รรมีช้าติั้ที�เปราะบาง 
เสำียห่ายไดู้ง่าย จ่งคุ้วรไดู้รับการอุนุัรักษ�ให่้คุ้งอุยู่ในัสำภูาพ 
ใกล้เคีุ้ยงกบัสำภูาพแวดูลอุ้มีดัู�งเดูมิีมีากที�สำดุู ในัขณ์ะเดีูยวกนัั 
ยังเป็นัพ้�นัที�ที�เปิดูโอุกาสำให่้ผูู้้สำนัใจเข้ามีาศึกษาอุย่างมีี 
เง่�อุนัไข เช้่นั กำาห่นัดูให่้ผูู้้เข้ามีาเข้ารับฟื้ังการบรรยายสำรุป 

เกี�ยวกบัคุ้ณุ์คุ่้าคุ้วามีสำำาคัุ้ญขอุงถ้ำำ�า ข้อุคุ้วรปฏิบิติัั้เมี้�อุเขา้ไป 
ในัถ้ำำ�า และให่้มีีเจ้าห่นั้าที�นัำาทางเมี้�อุเข้าไปในัถ้ำำ�า 

2. พ้�นัที�เพ้�อุการพฒันัา พ้�นัที�ประเภูทนีั�จำาแนักข่�นัเพ้�อุ 
ประโยช้นั�ในัการปฏิิบัติั้งานัขอุงเจ้าห่นั้าที�ที�ปฏิิบัตั้ิงานั 
ในัแห่ล่งท่อุงเที�ยวและอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกแก่ผูู้้เกี�ยวข้อุง  
เพ้�อุประโยช้นั�ในัการปฏิิบัติั้งานัอุย่างมีีประสำิทธุ์ิภูาพและ 
คุ้ล่อุงตัั้วขอุงเจ้าห่นั้าที� พ้�นัที�ในับริเวณ์นีั�จะต้ั้อุงทนัตั้่อุ 
การดัูดูแปลงธุ์รรมีช้าตั้แิละการใช้ป้ระโยช้นั� จง่คุ้วรอุยูใ่นัพ้�นัที� 
ที�มีธีุ์รรมีช้าตั้สิำำาคุ้ญันัอุ้ยห่รอุ่ไมีมี่ีห่ลกัฐานัทางโบราณ์คุ้ดูอีุยู่  
และเป็นัพ้�นัที�เพ้�อุการพัฒนัาเป็นัเขตั้บริการแก่ผูู้้เข้ามีา 
ท่อุงเที�ยว ตัั้วอุย่างกิจกรรมีคุ้้อุ ที�ทำาการแห่ล่งท่อุงเที�ยว  
ศูนัย�การตั้ิดูต่ั้อุสำ้�อุสำาร ห่นั่วยรักษาคุ้วามีปลอุดูภัูย ศูนัย� 
บรกิารซึ่อุ่มีและบำารุงรักษา บา้นัพักอุาศัย และอุ้�นัๆ ที�จำาเป็นั 
แก่การปฏิิบัติั้งานัขอุงเจ้าห่น้ัาที� ศูนัย�บริการนัักท่อุงเที�ยว  
ห้่อุงสำุขา ลานัจอุดูรถ้ำ ระบบการสำ้�อุคุ้วามีห่มีายธุ์รรมีช้าตั้ิ  
ทางเดิูนัศึกษาธุ์รรมีช้าตั้ิ ที�นัั�งพักผู่้อุนั สำำาห่รับผูู้้เข้ามีา 
ท่อุงเที�ยว เป็นัตั้้นั

3. พ้�นัที�แนัวกันัช้นัระห่วา่งการอุนุัรกัษ�กับการพัฒนัา เปน็ั 
พ้�นัที�ที�เป็นัแนัวเช่้�อุมีต่ั้อุระห่ว่างเขตั้อุนัุรักษ�กับเขตั้พ้�นัที� 
เพ้�อุการพัฒนัา จ่งกำาห่นัดูให่้เป็นัจุดูคุ้วบคุุ้มีการเข้าอุอุก 
ระห่วา่งเขตั้พ้�นัที�ทั�งสำอุง การพฒันัาใดูๆ สำามีารถ้ำกระทำาไดู ้
เท่าที�จำาเป็นัเท่านัั�นั เช่้นั ป้อุมีรักษาคุ้วามีปลอุดูภัูยขอุง 
เจ้าห่น้ัาที� ศาลาพักผู้่อุนั และสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวก 
ตั้ามีคุ้วามีเห่มีาะสำมี ปา้ยสำ้�อุคุ้วามีห่มีาย ป้ายเต้ั้อุนั เปน็ัตั้น้ั

	 แนวคิุดพ้ื้�นฐานแลัะหลัักการ 
จััดการถ้ำำ�าเพ้ื้�อเข้าสู่มิาติรฐาน

ห่ลักการห่ร่อุแนัวคุ้ิดูพ้�นัฐานัในัการจัดูการถ้ำำ�าที� 
กรมีป่าไมี้จะดูำาเนัินัการจะตั้้อุงอุยู่บนัพ้�นัฐานัต่ั้อุไปนัี� 

1. ก�รจััดก�รถ้ำำ��ควรจัะส�ม�รถ้ำรกัษ์�สภ�พิดั�งเดิม 
ของถ้ำำ��ไว้ คุ้วรจะเป็นัการอุนุัรักษ�พ้�นัที�ลุ่มีนัำ�าทั�งห่มีดูและ 
จะต้ั้อุงเป็นัคุ้วามีรว่มีมีอุ้ขอุงทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้อุงในัการป้อุงกนัั 
ผู้ลกระทบ และลดูคุ้วามีเสำี�ยงจากการใช้ป้ระโยช้นั�ขอุงพ้�นัที�ถ้ำำ�า
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การบริหารจัดการ

2. คงไว้ หัรือรักษ์�ไว้ซึ่่�งขบวนก�รท่�งธรรมช�ติ้ 
ท่่�มต่่้อถ้ำำ�� เช่้นั ระบบอุุทกวทิยา ระบบการไห่ลและห่มุีนัเวยีนั 
ขอุงอุากาศ/สำภูาพอุากาศ ช้ีววิทยา และการละลาย

3. คงไว้ หัรือรักษ์�ไว้ซ่ึ่�งสภ�พิแวดล้์อมท่�ง 
ธรรมช�ติ้ของถ้ำำ�� เช้่นั บรรยากาศ อุุณ์ห่ภููมีิ และคุ้วามีช้่�นั

4. ป่้องกันสภ�พิธรรมช�ต้ิของถ้ำำ�� เช่้นั ตั้ะกอุนั 
ประติั้มีากรรมีถ้ำำ�า ซึ่ากดึูกดูำาบรรพ� สำิ�งมีีชี้วิตั้ในัถ้ำำ�า สำภูาพ 
ทางวัฒนัธุ์รรมี เช้่นั โบราณ์คุ้ดีูและสิำ�งขอุงห่ลักฐานั 
ทางวัฒนัธุ์รรมี ประวัตั้ิศาสำตั้ร�ถ้ำำ�า 

5. ล์ดผล์กระท่บใหัน้้อย์ท่่�สดุ ป้อุงกนััการเส้ำ�อุมีสำภูาพ 
ฟื้้�นัฟืู้ และช้่วยบรรเทา ลดูอัุนัตั้รายที�อุาจจะเกิดูข่�นั

6. ก�รจััดก�รท่่�ก่อใหัเ้กดิป่ระโย์ชน์ ทางดูา้นัเศรษฐกจิ 
และสำังคุ้มี

7. ก�รจััดก�รในพิ่�นท่่�ถ้ำำ��แล์ะภมูปิ่ระเท่ศเข�หิันปู่น  
ควรจัะพัิฒน�ใหัส้อดรบักบัท่รพัิย์�กร ไม่ีใช้เ่ป็นัการจัดูการ 
ห่ร่อุพัฒนัาที�สำอุดูรับกับผูู้้เข้ามีาใช้้ประโยช้นั�

8. ก�รสร้�งสิ�งอำ�นวย์คว�มสะดวกแล์ะก�รพัิฒน�ใดๆ 
จะตั้้อุงคุ้ำานึังถึ้ำงคุ้วามีอุ่อุนัไห่วและคุ้วามีเปราะบาง 
ขอุงสำภูาพแวดูล้อุมีขอุงถ้ำำ�าและภูมูีปิระเทศเขาหิ่นัปนูั ระบบ 
อุุทกวิทยา โดูยเฉพาะการพัฒนัาสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวก  
เช่้นั ถ้ำนันั ที�จอุดูรถ้ำ อุาคุ้ารตั้่างๆ ห่้อุงสำุขา ที�ทิ�งขยะ ที�เก็บ 
สำารเคุ้มี ีและเช้่�อุเพลิง คุ้วรจะอุยูใ่นัพ้�นัที�ที�ไมีเ่กดิูการรบกวนั 
ไดู้ง่าย ห่ร่อุเกิดูมีลภูาวะขอุงนัำ�าใต้ั้ดิูนัในัพ้�นัที�ภููมีิประเทศ 
เขาห่นิัปนูั ไมีคุ่้วรมีกีารพฒันัาใดูๆ บนัพ้�นัที�ที�มีีถ้ำำ�าอุยู่ใตั้ดู้นิั 
ห่ร่อุเป็นัห่ลังคุ้าถ้ำำ�า

9. ก�รว�งแผนก�รใช้พิ่�นท่่�เพ่ิ�อก�รท่่องเท่่�ย์วแล์ะอ่�นๆ 
จำาเป็นัจะต้ั้อุงทราบถึ้ำงระบบถ้ำำ�าและระบบอุุทกธุ์รณี์ 
ก่อุนัการดูำาเนิันัการ และเป็นัการวางแผู้นัการจัดูการ 
ในัระยะยาว 

10. เนน้ก�รสร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจัในเรื�องระบบถ้ำำ�� 
และระบบนัิเวศเขาห่ินัปูนัให่้แก่ชุ้มีช้นั นัักท่อุงเที�ยว และ 
ประช้าช้นัทั�วไป และเนั้นัการสำร้างคุ้วามีรู้ในัเร่�อุงการอุาศัย 
ในัพ้�นัที�ถ้ำำ�าและระบบนิัเวศเขาหิ่นัปูนัแก่ประช้าช้นัในัพ้�นัที�นัั�นั

11. พัิฒน�ศักย์ภ�พิ แล์ะองค์คว�มรู ้ให่แ้กเ่จ้าห่น้ัาที� 
ในัการบริห่ารจัดูการอุย่างต่ั้อุเนั้�อุง 

12. สร้�งก�รม่ส่วนร่วมของป่ระช�ชนในพิ่�นท่่�  
ในัการอุนัุรักษ�และจัดูการพ้�นัที�ถ้ำำ�า

 
13. ก�รจััดก�รผู้ม�เย์่อน/นักท่่องเท่่�ย์ว จะตั้้อุง 

มีีการจำากัดูจำานัวนัตั้ามีประเภูทขอุงการพัฒนัาถ้ำำ�า 

14. ระบบส่องสว่�งภ�ย์ในถ้ำำ�� เปน็ัสำิ�งจำาเปน็ัในัเร่�อุง 
ขอุงมีาตั้รฐานัคุ้วามีปลอุดูภัูยขอุงผูู้้มีาเย้อุนั/นัักท่อุงเที�ยว 
แต่ั้ตั้้อุงสำร้างมีลภูาวะและผู้ลกระทบต่ั้อุสำภูาพแวดูล้อุมี 
ในัถ้ำำ�าและมีลภูาวะทางสำายตั้าให่้น้ัอุยที�สำุดู

15. ระบบก�รเข้�ถ้ำึงถ้ำำ�� ห่ร่อุภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนั 
และการบำารุงรักษาสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกจะตั้้อุงมีีการ 
วางแผู้นัในัการดูำาเนัินัการ กรณ์ีภูายในัถ้ำำ�า ห่ากเป็นัไปไดู ้
และมีีต้ั้นัทุนัในัการดูำาเนัินัการสำูงคุ้วรจะจัดูทำาเป็นัทางเดูินั 
ยกระดูับ 

16. ระบบก�รจััดก�รของเส่ย์ นำ��เสย่์ เป็นัสำิ�งสำำาคุ้ญั 
ในัการพัฒนัาการท่อุงเที�ยวถ้ำำ�า และการตัั้�งอุยู่ขอุงชุ้มีช้นั 
ในัพ้�นัที�ดูังกล่าว

17. ก�รเล์่อกพิ่�นท่่� การจะพัฒนัาถ้ำำ�าห่ร่อุไมี่ ห่ร่อุ 
ใช้ป้ระโยช้นั�ในัรูปแบบใดู คุ้วรจะตั้อุ้งมีกีารประเมีนิัอุยา่งนัอุ้ย 
ในัข้อุตั้่อุไปนัี� 

 
• ประเมีินัว่าถ้ำำ�ามีีคุ้วามีเห่มีาะสำมีในัการทำาอุะไร

• ที�ตั้ั�ง ซ่ึ่�งจะมีีคุ้วามีสำำาคุ้ญัสำำาห่รบัถ้ำำ�าที�ให่ส้ำาธุ์ารณ์ช้นั 
เข้าถ้ำึง 

455การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำาของกรมป่าไม้



• ระดูับพลังงานั ถ้ำำ�าที�มีีระดัูบพลังงานัตั้ำ�า จะมีคีุ้วามี 
เสำี�ยงสำูงต่ั้อุการท่อุงเที�ยว ถ้ำำ�าที�มีีพลังงานัสำูงจะ 
เห่มีาะสำมีกว่า

• มีีการบูรณ์ะ และปรับปรุงทางเข้าเดูิมีให่มี่ ก่อุนัจะ 
มีีการพัฒนัาทางเข้าให่มี่

	 แนวทางการบ่ริหารจััดการถ้ำำ�าของ
กรมิป่าไม้ิ	

เป้าห่มีายและวัตั้ถ้ำุประสำงคุ้�

1) เป่้�หัม�ย์

• เพ้�อุคุุ้้มีคุ้รอุงคุุ้ณ์คุ่้าที�เป็นัลักษณ์ะพิเศษขอุง 
ทรัพยากรธุ์รรมีช้าตั้ิ ธุ์รณี์วิทยา โบราณ์คุ้ดูีและ 
ประวัตั้ิศาสำตั้ร�ขอุงประเทศไว้

• เพ้�อุรักษาขบวนัการทางระบบนัิเวศธุ์รรมีช้าติั้และ 
ลกัษณ์ะทัศนัียภูาพที�เป็นัธุ์รรมีช้าตั้ิสำวยงามีขอุงถ้ำำ�า  
และพ้�นัที�ภููมีิประเทศเขาห่ินัปูนั

• เพ้�อุส่ำงเสำริมีคุ้วามีรู้คุ้วามีเข้าใจให่้แก่สำาธุ์ารณ์ช้นั 
และสำนัับสำนุันัเพ้�อุคุุ้ม้ีคุ้รอุงมีรดูกทางธุ์รรมีช้าตั้แิละ 
ประวัตั้ิศาสำตั้ร�

• เพ้�อุส่ำงเสำริมีให้่สำาธุ์ารณ์ช้นัไดู้รับคุ้วามีสำนุักสำนัานั 
เพลิดูเพลินัจากการประกอุบกิจกรรมีนัันัทนัาการ  
การพักผู้่อุนัห่ย่อุนัใจ และช้่วยให่้มีีการใช้้ประโยช้นั� 
ทรัพยากรอุย่างเป็นัระบบ

• เพ้�อุกอุ่ให้่เกดิูคุ้วามีตั้ระห่นัักรูใ้นัเร่�อุงขอุงทรพัยากร 
ถ้ำำ�าและเขาหิ่นัปูนัในัดู้านัวิทยาศาสำตั้ร� ทัศนีัยภูาพ  
วัฒนัธุ์รรมี และการนัันัทนัาการ 

2) วัต้ถุ้ำป่ระสงค์

• เพ้�อุกำาห่นัดูนัโยบายการจดัูการและแนัวทางการใช้ ้
พ้�นัที�ที�มีถี้ำำ�าให้่อุยูใ่นัระดัูบที�มีกีารพัฒนัาที�เห่มีาะสำมี 

• เพ้�อุให้่เจา้ห่น้ัาที�ไดู้ตั้ระห่นัักในัการเกิดูผู้ลกระทบขอุง 
กจิกรรมีที�ดูำาเนันิัการตั้อุ่ทรพัยากรถ้ำำ�าและเขาห่นิัปนูั

	 แนวทางการบ่ริหารจััดการถ้ำำ�า

กรมีปา่ไมีก้ำาห่นัดูแนัวทางการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าในัดูา้นั 
ต่ั้างๆ ในัเบ้�อุงต้ั้นั จำานัวนั ๔ ดู้านั ดูังนัี� 

1) แนวท่�งก�รอนรุกัษ์์แล์ะจััดก�รถ้ำำ��แล์ะภมูปิ่ระเท่ศ 
เข�หัินปู่น

• สำำารวจและจัดูทำาระบบฐานัข้อุมีูลทรัพยากรถ้ำำ�า 
ในัพ้�นัที�รับผู้ิดูช้อุบขอุงกรมีป่าไมี้ทุกแห่่ง

• กำาห่นัดูปัจจัยในัการประเมิีนัคุุ้ณ์คุ่้าและศักยภูาพ 
ขอุงถ้ำำ�าและสำภูาพแวดูล้อุมีโดูยรวมี

• ดูำาเนัินัการสำำารวจและจัดูทำาแผู้นัที�ถ้ำำ�าที�มีีศักยภูาพ 
ในัการพัฒนัาเป็นัลำาดัูบแรก และดูำาเนัินัการตั้่อุ 
ในัพ้�นัที�อุ้�นัๆ ที�มีีคุ้วามีสำำาคุ้ัญ

• จัดูทำาแนัวทางและแผู้นัการจัดูการถ้ำำ�าและระบบ 
นัิเวศโดูยรอุบขอุงพ้�นัที�ในัภูาพรวมีขอุงกรมีป่าไมี้ 

• จัดูแบ่งประเภูทถ้ำำ�าและจัดูลำาดัูบการพฒันัาถ้ำำ�า โดูย
การแบ่งประเภูทถ้ำำ�าจะตั้้อุงพิจารณ์าปัจจัยในัเร่�อุง 
ตั้่อุไปนีั� ๑) ลักษณ์ะโดูดูเดู่นัและลักษณ์ะสำำาคุ้ัญ 
ในัระดัูบนัานัาช้าตั้ ิประเทศ ระดูบัภูาคุ้ และท้อุงถ้ำิ�นั 
โดูยประเมิีนัจากคุุ้ณ์คุ่้าในัภูาพรวมีขอุงพ้�นัที�  
๒) คุุ้ณ์คุ้่าทางวิทยาศาสำตั้ร�และการศึกษาพ้ช้  
สำัตั้ว� และถ้ำิ�นัอุาศัย โบราณ์คุ้ดูี การตั้กตั้ะกอุนัขอุง 
ซึ่ากดูึกดูำาบรรพ� ประติั้มีากรรมีถ้ำำ�า และแร่ธุ์าตัุ้  
๓) คุ้ณุ์คุ่้าทางวัฒนัธุ์รรมี ๔) คุ้ณุ์คุ้า่ทางประวตัั้ศิาสำตั้ร� 
และโบราณ์คุ้ดีู ๕) คุุ้ณ์คุ้่าทางสำุนัทรียภูาพขอุง 
ประตั้มิีากรรมีถ้ำำ�า และคุ้ณุ์ภูาพทางทศันัยีภูาพอุ้�นัๆ  
๖) คุุ้ณ์คุ้่าขอุงคุ้วามีเป็นัป่าเปลี�ยว (Wilderness)  
ระดูับที�ถ้ำำ�าสำามีารถ้ำให่้ประสำบการณ์�ขอุงการเป็นั 
ปา่เปลี�ยว ๗) คุ้วามีอุ่อุนัไห่วเปราะบาง คุ้วามีสัำมีพันัธุ์� 
ขอุงคุุ้ณ์คุ้่ากับระดูับขอุงคุ้วามีเปราะบาง ศักยภูาพ 
ที�งา่ยตั้อุ่การทำาลายและระดูบัการใช้ป้ระโยช้นั� และ  
8) ระดูับขอุงคุ้วามีปลอุดูภูัย

456 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



การบริหารจัดการ

• จดัูทำาแผู้นัการจัดูการถ้ำำ�าและสำภูาพแวดูลอุ้มีโดูยรวมี 
ดู้วยการมีีส่ำวนัร่วมีขอุงทุกภูาคุ้สำ่วนั และจะตั้้อุง 
คุ้ำานึังถึ้ำงปจัจัยในัเร่�อุงตั้อุ่ไปนีั� คุ้วามีสำมีดุูลระห่วา่ง 
คุ้ณุ์คุ่้าในัทุกดูา้นั คุ้อุ้ เศรษฐกจิ วิทยาศาสำตั้ร� สัำงคุ้มี 
และวฒันัธุ์รรมีท้อุงถิ้ำ�นั คุ้วามีสำมัีพันัธุ์�ระห่วา่งพ้�นัดิูนั 
กบันัำ�า และการจดัูการพ้�นัที�คุ้วรจะตั้อุ้งวเิคุ้ราะห่�ถ้ำงึ 
ขอุบเขตั้ขอุงพ้�นัที�ลุ่มีนัำ�าขอุงบรเิวณ์เขาหิ่นัปูนัทั�งห่มีดู

• สำรา้งการมีสีำว่นัรว่มีขอุงประช้าช้นัในัพ้�นัที� และกลุ่มี 
เยาวช้นัในัการร่วมีกันัอุนุัรักษ�และจัดูการถ้ำำ�า 

• กิจกรรมีการใช้้ประโยช้นั�ที�ดูินัที�มีีผู้ลต่ั้อุคุุ้ณ์ภูาพ 
และปริมีาณ์การไห่ลเวียนัขอุงอุากาศ นัำ�า และ 
การตั้กตั้ะกอุนัใตั้้ดิูนั จะตั้้อุงมีีการประเมีินั และมี ี
การจัดูการที�ก่อุให่้เกิดูผู้ลกระทบที�นั้อุยที�สุำดู ห่ร่อุ 
เปลี�ยนัรปูแบบที�เป็นัมิีตั้รกบัสำภูาพแวดูลอุ้มีขอุงถ้ำำ�า  
บางกรณี์จะต้ั้อุงห่า้มีการดูำาเนันิักิจกรรมีขอุงมีนัษุย� 
ในัพ้�นัที�เฉพาะ ห่ร่อุมีีการกำาห่นัดูเขตั้ห่วงห่้ามีห่ร่อุ 
เขตั้ที�ไม่ีให่้มีีการใช้้ประโยช้นั�ไว้

• สำนัับสำนัุนัให่้มีีการศึกษาวิจัยเกี�ยวกับถ้ำำ�า ระบบถ้ำำ�า  
และระบบนัเิวศเขาห่นิัปนูั การอุนัญุาตั้ศึกษาวจิยัในัถ้ำำ�า 
จะตั้อุ้งมีหี่ลักเกณ์ฑ�ที�ช้ดัูเจนั และไม่ีเกิดูผู้ลกระทบ 
ตั้่อุสำิ�งสำำาคุ้ัญในัถ้ำำ�า ห่ร่อุเป็นัการวิจัยที�ไดู้ผู้ลที�เป็นั 
ประโยช้นั�มีากกว่าการเกิดูผู้ลกระทบตั้่อุถ้ำำ�า

• สำนัับสำนุันัให้่มีกีารจดัูตั้ั�งห่น่ัวยงานัและกำาห่นัดูอัุตั้รา 
กำาลังเพ้�อุการบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าในัพ้�นัที�ที�มีีคุ้วามี 
สำำาคุ้ญั ห่รอุ่สำนัับสำนุันัให้่ชุ้มีช้นัสำามีารถ้ำบริห่ารจดัูการ 
ถ้ำำ�าที�ชุ้มีช้นัดููแลอุยู่แล้วให้่เป็นัไปตั้ามีห่ลักวิช้าการ  
และมีาตั้รฐานั

• จัดูทำาคูุ่้มี้อุการบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าและระบบนัิเวศ 
เขาหิ่นัปูนัให่้แก่เจ้าห่นั้าที�กรมีป่าไมี้ในัพ้�นัที� และ 
ผูู้้เกี�ยวข้อุง

• จัดูฝึกอุบรมีเช้ิงปฏิิบัติั้การ เพ้�อุการสำำารวจ จัดูทำา 
แผู้นัที�และระบบฐานัข้อุมูีลถ้ำำ�าให่้แก่เจ้าห่น้ัาที� 
กรมีป่าไมี้ และผูู้้เกี�ยวข้อุง

2) แนวท่�งก�รจััดก�รแล์ะพิัฒน�ถ้ำำ��แล์ะบริเวณ 
เท่่อกเข�หัินปู่นเพิ่�อก�รท่่องเท่่�ย์ว

• จดัูทำาแผู้นัการพฒันัาเพ้�อุการทอุ่งเที�ยวตั้ามีประเภูท 
ถ้ำำ�าเพ้�อุการท่อุงเที�ยว เช่้นั ถ้ำำ�าเพ้�อุการท่อุงเที�ยว  
(Show Caves) ถ้ำำ�าเพ้�อุการผู้จญภูัย (Adventure  
Caves) ถ้ำำ�าศาสำนัสำถ้ำานัห่รอุ่ถ้ำำ�าวดัู (Temple Caves)  
และพจิารณ์าถ้ำงึกลุ่มีที�เขา้มีาใช้ป้ระโยช้นั� ระดูบัคุ้วามี 
ตั้ระห่นัักและประสำบการณ์�ในัการเที�ยวถ้ำำ�า ผู้ลกระทบ 
ต่ั้อุสำภูาพแวดูลอุ้มี คุ้วามีเปราะบาง คุ้วามีปลอุดูภูยั 
ทั�งขอุงทรัพยากรและผูู้้มีาใช้้ประโยช้นั�

• กำาห่นัดูเขตั้การจัดูการก่อุนัการพัฒนัา โดูยเขตั้ 
การจัดูการถ้ำำ�า ให่้แบ่งเป็นั ๒ รูปแบบคุ้้อุ 

รูป่แบบท่่� 1 ไดู้แก่ เขตั้การจัดูการภูายนัอุกถ้ำำ�า  
ส่ำวนัให่ญ่ประกอุบดู้วยเขตั้บริการ เขตั้เพ้�อุการพักผู่้อุนั 
ห่ยอุ่นัใจ เขตั้อุนุัรกัษ� และเขตั้สำงวนัทรัพยากร/ระบบนัเิวศถ้ำำ�า 
เขตั้การใช้้ประโยช้นั�ที�ดูินัอุ้�นัๆ เขตั้กันัช้นั

รปู่แบบท่่� 2 ไดูแ้ก่ เขตั้การจัดูการภูายในัถ้ำำ�า ประกอุบดูว้ย 
เขตั้เพ้�อุการท่อุงเที�ยวทั�วไป เขตั้เพ้�อุการท่อุงเที�ยวแบบ 
เข้มีข้นั และเขตั้ห่วงห่้ามีห่ร่อุเขตั้ห่้ามีการเข้าถ้ำึง

• กำาห่นัดูขีดูคุ้วามีสำามีารถ้ำในัการรอุงรับไดู้ในัการ 
เที�ยวถ้ำำ�า และระดูับในัการเข้าถึ้ำง

• กำาห่นัดูสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกเพ้�อุการบริการและ 
การรักษาคุ้วามีปลอุดูภูัย และจัดูทำาผัู้งบริเวณ์ 
ในัพ้�นัที�ที�จะมีีการพัฒนัาสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวก 
เท่าที�จำาเป็นั และจะต้ั้อุงคุ้ำานัึงถ้ำึงวัสำดุูที�ใช้้ในัการ 
พัฒนัาที�ไมี่ก่อุให่้เกิดูผู้ลกระทบตั้่อุสำภูาพแวดูล้อุมี 
ขอุงถ้ำำ�า 

• การพัฒนัาสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกตั้่างๆ คุ้วรจะมีี 
การศึกษาผู้ลกระทบตั้่อุสำภูาพแวดูล้อุมีและให่้มีี 
การพัฒนัาเท่าที�จำาเป็นั โดูยเฉพาะการพัฒนัา 
ภูายในัถ้ำำ�า 
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• จะต้ั้อุงจัดูทำาแผู้นัการจัดูการขอุงเสีำย นัำ�าเสำีย  
โดูยเฉพาะขอุงเสำีย/นัำ�าเสีำยจากผูู้้มีาท่อุงเที�ยวและ 
เจ้าห่น้ัาที�ที�จะไม่ีก่อุให่้เกิดูมีลภูาวะตั้่อุระบบ 
นัำ�าใตั้้ดูินัในับริเวณ์ดัูงกล่าว 

• การจดัูการผูู้้มีาทอุ่งเที�ยวจะตั้อุ้งมีีการจำากดัูจำานัวนั 
โดูยเฉพาะการเข้าช้มีถ้ำำ�า จะมีีกลุ่มีนัักท่อุงเที�ยว 
จำานัวนั ๒ กลุ่มี คุ้้อุ กลุ่มีที�เที�ยวถ้ำำ�าที�พัฒนัาแล้ว  
จะเดิูนัตั้ามีเสำ้นัทางที�กำาห่นัดู และกลุ่มีที�เที�ยวถ้ำำ�า 
ที�ยังไมี่มีีการพัฒนัา จะตั้้อุงมีีการกำาห่นัดูระเบียบ 
และการจัดูการที�ช้ัดูเจนั 

• จดัูให่มี้ีระบบการให้่แสำงสำวา่งในัถ้ำำ�า ซึ่่�งเป็นัสำิ�งสำำาคุ้ญั 
เพราะจะช้่วยให่้มีอุงเห็่นัสำภูาพแวดูล้อุมีในัถ้ำำ�าและ 
คุ้วามีปลอุดูภูัย โดูยการพัฒนัาจะตั้้อุงมีีผู้ลกระทบ 
ตั้่อุสำภูาพแวดูล้อุมีให้่นั้อุยที�สำุดู

• จัดูระบบลงทะเบียนัแก่ผูู้้เข้าช้มีถ้ำำ�าและปฐมีนัิเทศ 
ก่อุนัเข้าถ้ำำ�า โดูยเฉพาะถ้ำำ�าเพ้�อุการผู้จญภูัย/ถ้ำำ�าที�มี ี
นัำ�าไห่ลผู้่านั เพ้�อุติั้ดูตั้ามีการเข้าอุอุกและการรักษา 
คุ้วามีปลอุดูภูัย

• จัดูระบบการคุ้วบคุุ้มีการเข้าอุอุกในัถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามี 
เสำี�ยงสำูง มีีอุันัตั้ราย และห่ร่อุมีีคุ้วามีสำวยงามีและ 
เปราะบางขอุงประตั้มิีากรรมีถ้ำำ�า โดูยจดัูทำาเปน็ัประตูั้ 
ปิดูเปิดู เป็นัเวลาห่ร่อุแบบอัุตั้โนัมีัตั้ิเมี้�อุมีีการ 
ลงทะเบียนั ณ์ จุดูบริการแลว้ จ่งจะสำามีารถ้ำเขา้ไปไดู้ 

• จัดูให่้มีีการป้อุงกันัรักษาในัส่ำวนัขอุงประตั้ิมีากรรมี 
ถ้ำำ�าที�สำำาคุ้ัญและเปราะบาง ภูาพเขียนัสำี และอุ้�นัๆ  
เช้น่ั การทำารั�วตั้าข่ายพลาสำติั้กห่รอุ่วัสำดุูใสำเบาคุ้ล้าย 
กระจกเพ้�อุป้อุงกันัการสำัมีผัู้สำ ห่ร่อุติั้ดูตัั้�งระบบ 
แสำงคุ้วบคุุ้มี ห่ร่อุระบบเสำียงอัุตั้โนัมีัติั้เพ้�อุเต้ั้อุนั 
เป็นัต้ั้นั และเนั้นัการจัดูทำาทางเดิูนัยกระดูับในัถ้ำำ�า 
เพ้�อุสำามีารถ้ำปกปอุ้งผู้ลกระทบต่ั้อุประติั้มีากรรมีถ้ำำ�า 
ไดู้ โดูยเฉพาะในัถ้ำำ�าเป็นั 

• กำาห่นัดูกฎ กติั้กา ระเบยีบ การแตั้ง่กาย และอุุปกรณ์� 
เพ้�อุใช้้ในัการเที�ยวถ้ำำ�าในัแตั้่ละประเภูท เพ้�อุใช้้เป็นั 

แนัวทางในัการดูำาเนิันัการและปฏิบัิตั้ขิอุงเจ้าห่นัา้ที�  
ผูู้้เกี�ยวข้อุงและประช้าช้นัผูู้้เข้ามีาท่อุงเที�ยว

• ตั้ิดูตัั้�งระบบห่ร่อุวิธุ์ีการสำ้�อุสำาร ระบบเต้ั้อุนัภัูย  
เมี้�อุเกิดูอัุนัตั้รายตั้อุ่ผูู้เ้ข้ามีาทอุ่งเที�ยวในัพ้�นัที�ดูงักลา่ว 

• จัดูเจ้าห่น้ัาที�รักษาคุ้วามีปลอุดูภัูย บริเวณ์ทาง 
เข้าถ้ำำ�า และตั้ำาแห่น่ังภูายในัถ้ำำ�าที�มีีโอุกาสำห่ลงทาง  
ห่ร่อุเกิดูอัุนัตั้รายอุย่างต่ั้อุเนั้�อุง ห่ร่อุในับางกรณ์ ี
จะต้ั้อุงมีีเจ้าห่นั้าที�นัำาทาง

• การติั้ดูตั้ั�งกล้อุงอุินัฟื้ราเรดูและจอุภูาพเพ้�อุช่้วยให้่ 
สำามีารถ้ำเข้าช้มีถ้ำำ�าไดู้โดูยไมี่ตั้้อุงเข้าไปรบกวนัถ้ำำ�า  
ในัถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามีเปราะบางสูำง แต่ั้เป็นัถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามี 
สำมีบรูณ์�และสำวยงามีที�คุ้วรคุ่้าแกก่ารเรยีนัรู ้อุาจจะ 
เปน็ัการลงทนุัที�สูำง แต่ั้ในัระยะยาวจะลดูผู้ลกระทบ 
และลดูการบำารุงรักษาถ้ำำ�า

3) แนวท่�งก�รพัิฒน�ระบบก�รส่�อคว�มหัม�ย์แล์ะ 
องค์คว�มรู้เก่�ย์วกับถ้ำำ��แล์ะภูมิป่ระเท่ศเข�หัินปู่น

• พฒันัาศักยภูาพเจา้ห่นัา้ที�ขอุงกรมีป่าไม้ีให่มี้ีคุ้วามีรู ้
คุ้วามีเขา้ใจในัการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�า และการบรกิาร 
การทอุ่งเที�ยวถ้ำำ�า อุยา่งถ่้ำอุงแท้ในัรปูแบบตั้า่งๆ เช่้นั 
การอุบรมี การประชุ้มีเช้ิงปฏิิบัตั้ิการ สัำมีมีนัา  
การจัดูทำาคูุ่้มีอุ้การปฏิบัิตั้งิานั การศกึษาดููงานั และ 
การเข้าร่วมีประชุ้มีตั้่างๆ เป็นัต้ั้นั

• พัฒนัาศักยภูาพขอุงห่น่ัวยงานั/ชุ้มีช้นั ที�อุยู่อุาศัย 
และ/ห่ร่อุมีีสำ่วนัเกี�ยวข้อุงกับถ้ำำ�าและภููมีิประเทศ 
เขาหิ่นัปูนัในัพ้�นัที�ขอุงกรมีป่าไมี้ เพ้�อุให่้มีีคุ้วามีรู ้
คุ้วามีเขา้ใจในัการจดัูการและอุาศัยในัพ้�นัที�เขาห่นิัปนูั 
ผู้่านัระบบการอุบรมี ประชุ้มี สำัมีมีนัา คูุ่้มี้อุการ 
อุยู่อุาศัยในัพ้�นัที�เขาห่ินัปูนั คุู้่มี้อุการจัดูการพ้�นัที� 
เขาห่นิัปูนั/ถ้ำำ�า แผู้่นัปลิว นัิทรรศการ และเคุ้ร่�อุงมี้อุ 
สำ้�อุตั้่างๆ ที�สำอุดูรับกับสำถ้ำานัการณ์� เป็นัต้ั้นั 

• พัฒนัาระบบสำ้�อุคุ้วามีห่มีายห่ร่อุเคุ้ร่�อุงมี้อุเพ้�อุการ 
สำ้�อุสำารให้่คุ้วามีรู้คุ้วามีเข้าใจในัเร่�อุงถ้ำำ�าและการ 
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ท่อุงเที�ยวในัสำภูาพภููมีิประเทศเขาหิ่นัปูนัแก ่
นัักทอุ่งเที�ยว/ผูู้้มีาเยอุ้นัในัรปูแบบตั้า่งๆ ที�เห่มีาะสำมี 
กบัประเภูทห่รอุ่สำถ้ำานัการณ์�ขอุงแต่ั้ละพ้�นัที� อุยา่งนัอุ้ย 
๒ ภูาษา คุ้้อุ ภูาษาไทย และภูาษาอุังกฤษ

• พัฒนัาระบบป้ายห่ร่อุเคุ้ร่�อุงมี้อุเพ้�อุให่้คุ้วามีรู้ 
ในัเร่�อุงขอุงอุนััตั้รายในัถ้ำำ�าและแนัะนัำาการทอุ่งเที�ยว 
อุย่างปลอุดูภัูย

• บริเวณ์ปากถ้ำำ�าห่ร่อุทางเข้าถ้ำำ�าทุกจุดู จะตั้้อุงติั้ดูตั้ั�ง 
แผู้นัที�ห่ร่อุผัู้งถ้ำำ�า เพ้�อุอุธิุ์บายลักษณ์ะขอุงเส้ำนัทาง 
ในัถ้ำำ�า และติั้ดูตัั้�งป้ายเตั้อุ้นัและขอุ้ห่า้มีเพ้�อุให้่ข้อุมีลู 
แก่ผูู้้เข้ามีาท่อุงเที�ยว ก่อุนัจะเข้าช้มีถ้ำำ�า

• พฒันัาและเสำรมิีคุ้วามีแขง็แกรง่ให้่แกผูู่้น้ัำาเที�ยวถ้ำำ�า 
เพ้�อุการผู้จญภูัยแก่เจ้าห่น้ัาที� คุ้นัในัชุ้มีช้นัในั 
ทกุเร่�อุงที�เกี�ยวกบัการนัำาเที�ยวถ้ำำ�าและการอุนัรุกัษ�ถ้ำำ�า  
เทคุ้นิัคุ้การเที�ยวถ้ำำ�า จรรยาบรรณ์และคุ้วามีปลอุดูภูยั

4) แนวท่�งก�รต้ิดต้�ม จััดก�ร แล์ะก�ร 
เป่ล์่�ย์นแป่ล์งของถ้ำำ��

• ให้่มีกีารรวบรวมีขอุ้มีลูพ้�นัฐานัจากการสำำารวจตั้า่งๆ 
เช่้นั การตั้รวจสำอุบดูว้ยสำายตั้า การถ้ำา่ยภูาพ ขนัาดู 
และคุ้วามีห่นัาแน่ันัขอุงช้นิัดูพันัธุุ์� อุุณ์ห่ภูมิูี คุ้วามีช้่�นั  
และระบบนัำ�าในัถ้ำำ�าและโดูยรอุบ 

• ให่้เก็บข้อุมีูลพ้�นัฐานัเป็นัฤดููและตั้ามีการแปรผู้ันั 
จากปัจจัยต่ั้างๆ แต่ั้จะต้ั้อุงมีีการเก็บข้อุมูีล 
อุยา่งนัอุ้ย ๑ ป ีก่อุนัการจดัูการ และติั้ดูตั้ามีต่ั้อุเน้ั�อุง 
ในัถ้ำำ�าที�มีีนัำ�าไห่ลผู้่านัในัเร่�อุงขอุงคุุ้ณ์ภูาพ ปริมีาณ์ 
และอุัตั้ราการไห่ลขอุงนัำ�าในัถ้ำำ�า คุ้วามีเป็นักรดูดู่าง  
และตั้้นักำาเนัิดูขอุงลำาธุ์ารที�ไห่ลผู้่านั

• ใช้้เคุ้ร่�อุงมี้อุและตั้ำาแห่น่ังการติั้ดูตั้ามีผู้ลการ 
เปลี�ยนัแปลงที�เป็นัช้ดุูเดูยีวกันัในัตั้ำาแห่นัง่เดูยีวกันั

• การติั้ดูตั้ามีการเปลี�ยนัแปลงดู้วยการถ่้ำายภูาพ 
เป็นัระยะๆ โดูยให้่มีีการกำาห่นัดูจุดูอุ้างอิุง ห่ร่อุ 

จุดูเปรยีบเทยีบในัถ้ำำ�าที�เปน็ัทางผู่้านั ประตั้มิีากรรมีถ้ำำ�า 
พ้�นัที�เปราะบาง เพ้�อุนัำามีาเปรียบเทียบการ 
เปลี�ยนัแปลงเป็นัระยะๆ เพ้�อุประกอุบการวางแผู้นั 
การจัดูการห่ร่อุฟื้้�นัฟูื้ 

• ให้่มีกีารจัดูทำาบนััทึกการตั้รวจสำอุบการเปลี�ยนัแปลง 
ติั้ดูตั้ามีคุ้วามีถี้ำ�ในัการใช้ป้ระโยช้นั�และให้่เจา้ห่น้ัาที� 
ดูำาเนิันัการตั้รวจสำอุบอุย่างสำมีำ�าเสำมีอุในัจุดูที�มี ี
คุ้วามีเสำี�ยงตั้อุ่การทำาลาย รวมีถ้ำงึจดัูให้่มีกีารสำำารวจ 
คุ้วามีคิุ้ดูเห่็นัขอุงผูู้้เกี�ยวข้อุงเป็นัระยะๆ เมี้�อุมีีการ 
เปิดูถ้ำำ�าเพ้�อุการท่อุงเที�ยว 

• ให่ม้ีกีารจดัูทำาแผู้นัเพ้�อุการฟ้ื้�นัฟื้แูละบำารงุรักษาถ้ำำ�า  
และระบบนัิเวศถ้ำำ�า 

• ดูำาเนิันัการฟ้ื้�นัฟูื้ ทำาคุ้วามีสำะอุาดูถ้ำำ�า ห่รอุ่การบูรณ์ะ 
ประติั้มีากรรมีถ้ำำ�า ตั้ามีแผู้นัการฟ้ื้�นัฟูื้และบำารงุรักษา

• สำ่งเสำริมีให้่ชุ้มีช้นัห่ร่อุผูู้้เกี�ยวข้อุงเข้าร่วมีในัการ 
ติั้ดูตั้ามีผู้ลการเปลี�ยนัแปลง และฟ้ื้�นัฟื้รูะบบนัเิวศถ้ำำ�า 
เพ้�อุให่้เกิดูคุ้วามีเข้าใจและตั้ระห่นัักในัเร่�อุงขอุง 
การจัดูการและผู้ลกระทบที�เกิดูข่�นั

	 บ่ทสรุป

แนัวทางการจดัูระบบฐานัขอุ้มูีลถ้ำำ�า การประเมิีนัคุุ้ณ์คุ่้า 
และแนัวทางการบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าขอุงกรมีป่าไมี้ดัูงกล่าว 
เป็นัรายละเอุียดูในัเบ้�อุงต้ั้นัที�กรมีป่าไม้ีกำาห่นัดูข่�นั เพ้�อุใช้้ 
เป็นัแนัวทางในัการบริห่ารจัดูการพ้�นัที�ถ้ำำ�าและภููมีิประเทศ 
เขาห่ินัปูนั รวมีถ้ำึงประยุกตั้�ใช้้กับถ้ำำ�าที�เกิดูในัสำภูาพทางธุ์รณ์ี 
อุ้�นัๆ ที�อุยูใ่นัคุ้วามีรบัผู้ดิูช้อุบขอุงกรมีป่าไมี ้ซึ่่�งปจัจบุนััไดู้มีี 
การตัั้�งคุ้ณ์ะทำางานับริห่ารจดัูการถ้ำำ�าในัคุ้วามีรบัผู้ดิูช้อุบขอุง 
กรมีป่าไม้ีข่�นั เพ้�อุรวบรวมีและจัดูทำาฐานัข้อุมูีลถ้ำำ�าในัเขตั้ 
ป่าสำงวนัแห่่งช้าตั้ิและพ้�นัที�ป่าอุ้�นัๆ ในัคุ้วามีรับผู้ิดูช้อุบ  
รวมีถ้ำึงสำ่งเสำริมีและสำนัับสำนุันัการดูำาเนัินังานัเกี�ยวกับถ้ำำ�า 
ให้่เปน็ัไปตั้ามีนัโยบายและแนัวการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าแห่่งช้าตั้ิ 
และในัอุนัาคุ้ตั้อัุนัใกล้นีั� กรมีป่าไมี้จะดูำาเนัินัการในัเช้ิง 
รายละเอีุยดูในัการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าและระบบนิัเวศเขาห่นิัปนูั 
ในัพ้�นัที�ต่ั้อุไป

459การประเมินคุณค่า ระบบฐานข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการถ้ำาของกรมป่าไม้



แนวทางการอนุรักษ์
และคุ้มครองสัตว์ถ้ำา 
ของประเทศไทย
ผู้้�ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาคิ จันทฤทธ์�

ถ้ำำ��เป็นหน้�งในระบบนิเวศท่่�สัำ�คัญในก�รรองรับคว�มหล่�กหล่�ยท่�งช่วภ�พื้ม�กกว่�ท่่�เร�ค�ดก�รณ์
ไว้ม�ก ถ้ำำ��เปร่ยบเสัม้อนเก�ะของคว�มหล่�กหล่�ยท่�งช่วภ�พื้ เป็นระบบนิเวศแบบก้�งปิด (Semi-closed
Ecosystem)  ท่่�ม่คว�มซัับซั้อนแล่ะเฉพื้�ะติัว  (Complex  and  Unique)  สั่งผิล่ให้กระบวนก�ร
เกิดสิั�งม่ช่วิติชนิดใหม่  (Speciation)  เกิดข้�นได้สั่ง  แล่ะสัตัิว์ถ้ำำ��จำ�เป็นติ้องม่ก�รปรับติัวผิ่�นวิวัฒน�ก�ร
ท่่�ย�วน�นเพ้ื้� อให้สั�ม�รถ้ำครอบครองแล่ะดำ�รงช่วิติในระบบนิเวศถ้ำำ��ได้  ดังนั�นสััติว์ถ้ำำ��สั่วนใหญ่จ้งม่
คว�มจำ�เพื้�ะกับถ้ำำ��สั่ง  (Endemism)  ห�ย�ก  แล่ะม่ขอบเขติก�รแพื้ร่กระจ�ยท่่�ติำ��  หล่�ยชนิดม่ประช�กร
ท่่�ค่อนข้�งจำ�กัด  แล่ะสััติว์ถ้ำำ��จำ�นวนม�ก  โดยเฉพื้�ะกลุ่่มสััติว์ข�ข้อ  (Hexapods)  ยังไม่ได้ระบุช้�อ
อย่�งถ่้ำกต้ิองติ�มหลั่กวิท่ย�ศ�สัติร์ ซ้ั�งค�ดก�รณ์ว่�ถ้ำำ��จะม่สิั�งม่ช่วิติชนิดใหม่จำ�นวนม�ก ท่่�รอก�รสัำ�รวจ
แล่ะค้นพื้บ

460 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



การบริหารจัดการ

ประเทศไทยเป็นัห่นึั�งในัพ้�นัที�วิกฤตั้ทางคุ้วามี 
ห่ลากห่ลายทางช้วีภูาพ (Biodiversity Hotspot) เน้ั�อุงจาก 
ปัจจุบันัการสูำญเสำียช้นิัดูพันัธุ์ุ� (Extinction) เกิดูข่�นัอุย่าง 
ตั้่อุเน้ั�อุงและทวีคุ้วามีรุนัแรงเพิ�มีข่�นั ระบบนัิเวศถ้ำำ�าหิ่นัปูนั 
เป็นัพ้�นัที�ห่นึั�งที�มีีแนัวโนั้มีที�จะเกิดูภูาวะวิกฤตั้ทางคุ้วามี 
ห่ลากห่ลายทางช้ีวภูาพ และสำูญเสีำยคุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางช้ีวภูาพไปก่อุนัที�จะเป็นัที�รู้จักทางวิทยาศาสำตั้ร� ถ้ำำ�าเป็นั 
ระบบนิัเวศที�เปราะบางและถ้ำูกทำาลายไดู้ง่าย เนั้�อุงจากการ 
กำาเนิัดูถ้ำำ�าและระบบนิัเวศถ้ำำ�ามีคีุ้วามีสำมัีพันัธุ์�กบัปัจจยักายภูาพ 
ห่ลายดูา้นั ไมีว่า่จะเปน็ัอุทิธุ์พิลขอุงระบบอุุทกวทิยา พ้�นัพิภูพ  
พ้ช้พรรณ์และดูินั ดูังนัั�นัการรบกวนัห่ร่อุสำร้างผู้ลกระทบแก่ 
ปัจจัยใดูๆ ห่ร่อุห่ลายปัจจัยพร้อุมีกันั ย่อุมีสำ่งผู้ลกระทบตั้่อุ 
ระบบนัิเวศถ้ำำ�าดู้วย (WCPA, 1997) ปัจจุบันัระบบนัิเวศถ้ำำ�า 
และสำตัั้ว�ถ้ำำ�าไดูถู้้ำกคุ้มุีคุ้ามีอุยา่งมีากจากกจิกรรมีตั้า่งๆ ขอุง 
มีนัุษย� โดูยเฉพาะถ้ำำ�าที�ตั้ั�งอุยู่ในับริเวณ์ที�ราบตั้ำ�า (Lowland  
Areas) และที�ไม่ีไดู้อุยู่ในัพ้�นัที�อุนุัรักษ� ซ่ึ่�งการรบกวนัจาก 
กิจกรรมีต่ั้างๆ ขอุงมีนัุษย�จะสำร้างผู้ลกระทบตั้ั�งแตั้่ระดูับ 
เล็กนัอุ้ยจนัไปถึ้ำงระดูบัสำงู ทำาให้่เกิดูการเปลี�ยนัแปลงรปูแบบ 
ขอุงแห่ล่งอุาศัย พฤตั้ิกรรมี และโคุ้รงสำร้างประช้ากร สำ่งผู้ล 
ต่ั้อุการลดูลงขอุงจำานัวนัประช้ากรสำตัั้ว�ถ้ำำ�า คุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางพนััธุุ์กรรมี การยา้ยแห่ลง่ที�อุยูไ่ปยงับรเิวณ์ที�ยงัไมีไ่ดู้รบั 
การรบกวนั การอุพยพย้ายถิ้ำ�นัทั�งแบบช้ั�วคุ้ราวและถ้ำาวร  
ซึ่่�งการย้ายถิ้ำ�นัขอุงสำิ�งมีชีี้วติั้กลุม่ีใดูกลุม่ีห่นึั�ง โดูยเฉพาะกลุ่มีที� 
เปน็ัสำิ�งมีชีี้วิตั้ห่ลัก (Keystone Species) จะมีผีู้ลอุยา่งมีากตั้อุ่ 
ระบบห่่วงโซึ่ ่สำายใยอุาห่าร และการเสีำยสำมีดูลุทางระบบนิัเวศ 
อุนััจะนัำาไปสำูก่ารล่มีสำลายขอุงคุ้วามีห่ลากห่ลายทางชี้วภูาพ 

ในัถ้ำำ�า และการสำูญพันัธุ์ุ�ขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าบางช้นัิดูที�ไม่ีสำามีารถ้ำ 
ปรับตั้วัไดู้ ดูังนัั�นัจ่งตั้้อุงทำาคุ้วามีเข้าใจเกี�ยวกับปัจจัยเสำี�ยง 
และภัูยคุุ้กคุ้ามีตั้่อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�าขอุงประเทศไทย ซ่ึ่�งสำามีารถ้ำ 
แบ่งประเภูทไดู้ดูังนัี�

	 ปัจัจััยเส่�ยงภัูยคุุกคุามิต่ิอสัติว์ถ้ำำ�า
ของประเทศไทย	(Threats	to	
Thai	Caves)

(1) ก�รท่ำ�เหัม่องหัินปู่น (Limestone Quarrying)  
การสำมัีปทานัและทำาเห่มีอุ้งห่นิัปนูั ไมีเ่พยีงแตั้เ่ปน็ัการทำาลาย 
ภููมีิทัศนั�ขอุงระบบนิัเวศคุ้าสำตั้� ระบบแห่ล่งนัำ�าใตั้้ดูินั และ 
คุ้วามีห่ลากห่ลายทางช้วีภูาพในัพ้�นัที� แต่ั้ยงัเปน็ัการทำาลาย 
ระบบนัเิวศถ้ำำ�าอุยา่งสำิ�นัเช้งิ และห่ากสำตัั้ว�ถ้ำำ�าในับรเิวณ์ที�ทำาเห่มีอุ้ง 
ห่นิัปูนัไมีไ่ดู้รบัการประเมีนิัห่รอุ่ศกึษากอุ่นัที�จะมีีการทำาลาย 
กอ็ุาจจะเปน็ัการสูำญเสำยีสัำตั้ว�ถ้ำำ�าที�มีคีุ้วามีเฉพาะถิ้ำ�นั ซ่ึ่�งคุ้าดูว่า 
ห่ลายช้นัิดูอุาจจะสำูญพันัธุ์ุ�ไปก่อุนัที�จะถ้ำูกคุ้้นัพบดู้วยซึ่ำ�า  
นัอุกจากนีั�สำภูาพพ้�นัที�รอุบนัอุกขอุงเห่มีอุ้งห่นิัปูนัยงักลายเปน็ั 
พ้�นัที�เสำ้�อุมีโทรมี รวมีทั�งการสำูญเสำียคุ้วามีสำามีารถ้ำในั 
การบริการเช้ิงนัิเวศ (Ecological Services) เกิดูผู้งฝุ่นั 
จำานัวนัมีาก แรงระเบิดูจากการทำาเห่มี้อุง (Shockwaves)  
ซึ่่�งสำามีารถ้ำรับคุ้วามีรูส้ำกึไดูห้่ลายกิโลเมีตั้ร ยงัสำง่ผู้ลต่ั้อุการ 
ถ้ำล่มีห่ร่อุพังทลายขอุงเพดูานัห่ร่อุผู้นัังถ้ำำ�าในัพ้�นัที�บริเวณ์ 
ใกลเ้คุ้ยีง ห่รอุ่การยบุตั้วัขอุงถ้ำำ�า ห่ลังคุ้าถ้ำำ�า ทำาให่แ้สำงสำามีารถ้ำ 
ส่ำอุงผู่้านัเขา้ไปไดู้ ซึ่่�งสำง่ผู้ลต่ั้อุพ้�นัที�อุาศยัขอุงสำตัั้ว�ถ้ำำ�าลดูน้ัอุยลง 
การเปลี�ยนัแปลงขอุงบรรยากาศภูายในัถ้ำำ�า นัำาไปสำูก่ารตั้าย 

ค้างคาวเป็นผู้ผลิตแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของสัตว์ถ้ำา ค้างคาวในถ้ำาละว้า จังหวัดกาญจนบุรี

461แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ้ำาของประเทศไทย



ห่รอุ่ลดูจำานัวนัประช้ากร และอุาจนัำาไปสำูก่ารอุพยพขอุงสำตัั้ว� 
เช่้นั คุ้้างคุ้าว นัก เป็นัต้ั้นั นัอุกจากนีั�มีลพิษทางนัำ�าอุ้�นัๆ  
ที�เกิดูจากการใช้้เคุ้ร่�อุงจักรห่นััก เช่้นั ขอุงเสีำย นัำ�ามีันัรถ้ำ  
นัำ�ามัีนัเคุ้ร่�อุงตั้า่งๆ สำามีารถ้ำไห่ลปนัเป้�อุนักับระบบนัำ�าใตั้ดิู้นั 
ไปยังถ้ำำ�าใกล้เคุ้ียงไดู้ รวมีทั�งคุ้นังานัที�ทำางานัในัเห่มี้อุงอุาจ 
มีส่ีำวนัรว่มีในัการล่าสำตัั้ว�ทั�งบรเิวณ์รอุบนัอุกและในัถ้ำำ�า รวมีทั�ง 
การสำร้างมีลพิษตั้่างๆ ทั�งทางตั้รงและทางอุ้อุมี

(2) ก�รกอ่สร�้ง (Construction) การก่อุสำรา้งขนัาดูห่นััก 
ในัรูปแบบตั้่าง ๆ บริเวณ์ใกล้กับถ้ำำ�าห่ร่อุระบบนิัเวศคุ้าสำตั้� 
เช้่นั การสำร้างถ้ำนันั การทำางานัขอุงรถ้ำบดู รถ้ำแทรกเตั้อุร� 
การตั้อุกเสำาเข็มีเพ้�อุสำร้างอุาคุ้าร อุาจสำ่งผู้ลกระทบต่ั้อุการ 
ยุบตัั้วขอุงพ้�นัถ้ำำ�า การพงัทลายขอุงผู้นัังถ้ำำ�า เพดูานัถ้ำำ�า ปากถ้ำำ�า 
ห่ร่อุห่ลังคุ้าถ้ำำ�า ซึ่่�งมีีผู้ลกระทบคุ้ล้ายแรงระเบิดูจากการ 
ทำาเห่มี้อุง (Shockwaves) ดัูงกล่าวไว้ข้างตั้้นั 

(3) ก�รสร้�งเขื�อนหัรืออ่�งเก็บนำ�� (Dam and 
Reservoir) เข่�อุนัห่ร่อุอุ่างเก็บนัำ�าขนัาดูให่ญ่เป็นัห่นึั�งในั 
การทำาลายคุ้วามีห่ลากห่ลายทางช้ีวภูาพและเป็นัการฆ่า 
ล้างเผู่้าพันัธุุ์�ขอุงสำิ�งมีีช้ีวิตั้อุย่างมีโห่ฬาร โดูยเฉพาะ 
สำิ�งมีีชี้วิตั้ขนัาดูเล็ก เข่�อุนัห่ร่อุอุ่างเก็บนัำ�าตั้ามีหุ่บเขาตั้่างๆ  
เมี้�อุปริมีาณ์นัำ�าที�ท่วมีสำงูข่�นั ทำาให่ถ้้ำำ�าที�อุยูใ่นับริเวณ์ที�ราบตั้ำ�า 
ถู้ำกนัำ�าทว่มีทั�งห่มีดู สัำตั้ว�ถ้ำำ�าตั้ายห่รอุ่ต้ั้อุงอุพยพย้ายถิ้ำ�นัอุาศัย 
ไปยังพ้�นัที�อุ้�นั โดูยสำัตั้ว�บกถ้ำำ�าที�มีีขนัาดูเล็กจะตั้ายห่ร่อุ 
สูำญพันัธุุ์�ไปจากถ้ำำ�าเห่ล่านัั�นั แมีแ้ตั้ก่ลุ่มีสัำตั้ว�นัำ�าที�อุาศยัอุยูใ่นัถ้ำำ�า 
(Stygobionts) ก็ไมี่สำามีารถ้ำที�จะดูำารงช้ีวิตั้อุยู่ไดู้ เนั้�อุงจาก 
ปัจจัยและคุุ้ณ์ภูาพขอุงนัำ�าที�เปลี�ยนัแปลงไปจากเดิูมีมีาก  
และมีีผูู้้ล่าที�เพิ�มีจำานัวนัมีากข่�นั

(4) ก�รสร้�งท่ำ�นบ หัรอืฝ�ย์นำ��ล์น้ในถ้ำำ�� (Submersion 
under Water Storage) ถ้ำำ�าในัห่ลายพ้�นัที�ขอุงประเทศไทยมีี 
ลักษณ์ะเป็นัถ้ำำ�านัำ�าไห่ล จ่งถู้ำกสำรา้งเป็นัแห่ล่งกกัเกบ็นัำ�าไวใ้ช้้ 
ประโยช้นั�ทั�งดู้านัอุุปโภูคุ้และบริโภูคุ้ ซึ่่�งอุาจใช้้วิธุ์ีการสำร้าง 
ทำานับกักเก็บนัำ�าบริเวณ์ดู้านัห่น้ัาถ้ำำ�า ห่ร่อุวิธุ์ีการสำร้างประตูั้ 
ห่รอุ่ฝายนัำ�าลน้ัห่น้ัาปากถ้ำำ�า ส่ำงผู้ลให่น้ัำ�าในัถ้ำำ�ามีปีรมิีาณ์สูำงกวา่ 
ปกติั้และท่วมีพ้�นัที�สำ่วนัให่ญ่ภูายในัถ้ำำ�าห่ร่อุอุาจจะทั�งห่มีดู  
การกอุ่สำรา้งลกัษณ์ะนีั�มีผีู้ลทำาให้่พ้�นัที�ขอุงถ้ำำ�าบรเิวณ์ที�ไมีถู่้ำก 
นัำ�าทว่มีลดูลง ซึ่่�งบรเิวณ์ดูงักล่าวปกติั้จะเป็นัที�อุยูข่อุงสำตัั้ว�บก 
ในัถ้ำำ�า นัอุกจากนีั� การสำร้างทำานับ ห่รอุ่ฝายนัำ�าล้นัในัถ้ำำ�า ยงัสำง่ 

ผู้ลกระทบต่ั้อุสำัตั้ว�นัำ�า (Stygobionts) ที�มีีคุ้วามีตั้้อุงการ 
คุ้วามีเป็นัลักษณ์ะเฉพาะขอุงแห่ล่งนัำ�าในัถ้ำำ�า เช้่นั อุัตั้ราการ 
ไห่ลขอุงนัำ�าอุุณ์ห่ภููมีิ อุอุกซึ่ิเจนั ปริมีาณ์ตั้ะกอุนั นัอุกจากนัี�  
ยังรวมีไปถ้ำึงการขุดูเจาะนัำ�าใตั้้ดิูนั ห่ร่อุการช้ลประทานั  
ในับริเวณ์ที�อุยู่ใกล้เคีุ้ยงกับถ้ำำ�า ซ่ึ่�งสำ่งผู้ลต่ั้อุปริมีาณ์ขอุงนัำ�า 
ในัถ้ำำ�าที�ลดูลงและส่ำงผู้ลต่ั้อุกลุ่มีสัำตั้ว�ถ้ำำ�าที�อุาศัยในันัำ�าไดู้

(5) มล์พิษิ์ท่�งนำ�� (Water Pollution) โดูยปกตั้ิแล้ว 
ระบบนัิเวศแห่ล่งนัำ�าในัถ้ำำ�าและแห่ล่งนัำ�านัอุกถ้ำำ�าในับริเวณ์ 
ใกลเ้คุ้ยีงจะเช่้�อุมีต่ั้อุกันั สำตัั้ว�นัำ�าที�อุาศัยอุยูใ่นัถ้ำำ�า (Stygobionts) 
ต่ั้างๆ เช่้นั ปลาถ้ำำ�า กุ้งถ้ำำ�า แมีงกระดูานัถ้ำำ�า แมีงกุ้งถ้ำำ�า  
แพลงก�ตั้อุนัสำัตั้ว� ฯลฯ ส่ำวนัให่ญ่จะมีีคุ้วามีจำาเพาะกับคุ้่า 
ปจัจยัทางกายภูาพขอุงแห่ล่งนัำ�าภูายในัถ้ำำ�า ซ่ึ่�งปกตั้ค่ิุ้าปัจจยั 
ทางกายภูาพเห่ล่านัี�ไมี่ไดู้มีีการเปลี�ยนัแปลงมีากเกินัไปจนั 
เกินัคุ้วามีสำามีารถ้ำที�สัำตั้ว�ถ้ำำ�าจะทนัไดู้ อุย่างไรก็ตั้ามี ถ้ำำ�าขอุง 
ประเทศไทยในัห่ลายพ้�นัที� โดูยเฉพาะบริเวณ์ที�ราบ จะล้อุมีรอุบ 
ไปดูว้ยพ้�นัที�เกษตั้รกรรมี เช้น่ั นัาข้าว สำวนัผู้ลไมี ้สำวนัยางพารา  
ห่ร่อุการปลูกพ้ช้ไร่ในัรูปแบบตั้่างๆ ซึ่่�งส่ำวนัให่ญ่มีีการใช้ ้
ปุ�ยเคุ้มีีและสำารเคุ้มีี ยาฆ่าแมีลง ยาฆ่าห่ญ้า ในัปริมีาณ์ที� 
แตั้กตั้า่งกนััไปแลว้แต่ั้พ้�นัที� ซึ่่�งทำาให่เ้กดิูการปนัเป้�อุนัในัดิูนั 
และแห่ล่งนัำ�า ซึ่่�งจะส่ำงผู้ลต่ั้อุคุ่้าปัจจัยทางกายภูาพขอุงนัำ�า 
และการสำะสำมีคุ้วามีเป็นัพิษที�แตั้กต่ั้างกันัไป รวมีทั�งปัญห่า 
ขยะและนัำ�าเสำีย ซึ่่�งอุาจเกิดูจากโรงงานั การปศุสัำตั้ว� ชุ้มีช้นั  
ห่รอุ่พ้�นัที�ใกลเ้คุ้ยีง ห่รอุ่มีาจากถ้ำำ�าทอุ่งเที�ยวที�มีีนัักทอุ่งเที�ยว 
จำานัวนัมีากและมีีการบริห่ารจัดูการขยะและนัำ�าเสีำยไมี่ดีู  
ซึ่่�งสำตัั้ว�นัำ�าในัถ้ำำ�าจะอุ่อุนัไห่วตั้อุ่การเปลี�ยนัแปลงขอุงคุุ้ณ์ภูาพนัำ�า 
สำ่งผู้ลกระทบต่ั้อุสำุขภูาพ การดูำารงชี้วิตั้ และอุาจนัำาไปสำู่การ 
ลดูจำานัวนัประช้ากร การอุพยพย้ายถิ้ำ�นัไปยังบริเวณ์ที�ไม่ีมีี 
การปนัเป้�อุนั ห่ร่อุอุาจนัำาไปสำู่การสำูญพันัธุ์ุ�ไดู้ นัอุกจากนัี�  
ในักรณ์ีขอุงถ้ำำ�าที�มีีนัำ�าเสำียจากภูายนัอุกไห่ลเข้าถ้ำำ�าก็จะมีี 
การปนัเป้�อุนัทั�งสำารพิษและจุลินัทรีย� การปนัเป้�อุนันีั�อุาจ 
สำะสำมีบรเิวณ์ดูนิัโคุ้ลนัห่รอุ่ตั้ามีขอุบตั้ลิ�งขอุงแห่ล่งนัำ�า ซึ่่�งจะ 
สำ่งผู้ลกระทบต่ั้อุสำัตั้ว�บกถ้ำำ�าที�อุาศัยในับริเวณ์นัี�ดู้วยเช้่นักันั

(6) ก�รเป่ล์่�ย์นแป่ล์งของสภ�พิพิ่�นท่่�รอบถ้ำำ�� รวมท่ั�ง 
ก�รเผ�ป่�่หัรอืไฟป่่� (Habitat Loss, Degradation and 
Fire) การเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพพ้�นัที�รอุบถ้ำำ�า เช้่นั การ 
ตั้ัดูต้ั้นัไมี้ ถ้ำางป่าห่ร่อุการเคุ้ลียร�พ้�นัที�เพ้�อุใช้้ในัการ 
ทำาเกษตั้รกรรมี การถ้ำมีที� ขุดูบ่อุ การเผู้าป่า (รวมีทั�งไฟื้ป่า) 
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จะส่ำงผู้ลกระทบต่ั้อุปัจจัยทางกายภูาพภูายนัอุกถ้ำำ�า  
ทั�งคุ้วามีช้่�นัและอุุณ์ห่ภููมีทีิ�เปลี�ยนัไป จำานัวนัห่นัา้ดูนิัที�ลดูลง  
มีีผู้ลตั้่อุการสำลายขอุงอุินัทรียวัตั้ถ้ำุตั้่างๆ ที�สำามีารถ้ำซึ่่มีผู่้านั 
ทางรอุยแตั้กขอุงห่นิัปนูัเข้าไปในัถ้ำำ�าไดู้ ซึ่่�งลว้นัแต่ั้เป็นัอุาห่าร 
และทรัพยากรที�มีคุีุ้ณ์คุ้า่ต่ั้อุสำตัั้ว�ถ้ำำ�า การตัั้ดูตั้น้ัไม้ียงัทำาให้่ราก 
ขอุงตั้น้ัไม้ีที�ช้อุนัไช้ไปตั้ามีหิ่นัปูนัและเขา้ไปยังถ้ำำ�าตั้ายไปดูว้ย  
ซ่ึ่�งจะมีีผู้ลต่ั้อุการแทรกซึ่่มีขอุงอุินัทรียวัตั้ถ้ำุตั้่าง ๆ การ 
แลกเปลี�ยนัก๊าซึ่บริเวณ์รากไม้ี และแห่ลง่อุาศัยขอุงสำตัั้ว�ถ้ำำ�าที�ใช้้ 
รากไมีเ้ป็นัทั�งแห่ล่งอุาศยัและอุาห่าร อุกีทั�งการเปลี�ยนัแปลง 
ขอุงสำภูาพพ้�นัที�รอุบถ้ำำ�า คุ้วามีแห้่งแล้ง รวมีทั�งไฟื้ปา่ห่รอุ่ไฟื้เผู้า 
จะสำง่ผู้ลตั้อุ่อุุณ์ห่ภููมีแิละคุ้วามีช้่�นัภูายในัถ้ำำ�า ทำาให่ถ้้ำำ�าแห่ง้ลง 
และกระทบต่ั้อุการงอุกขอุงหิ่นังอุกและหิ่นัย้อุยในัถ้ำำ�า ซึ่่�ง 
ล้วนัแตั้่มีีคุ้วามีสำัมีพันัธุ์�ต่ั้อุการดูำารงช้ีวิตั้ขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�า อุีกทั�ง 
คุ้วันัไฟื้ ฝุ่นั เถ้้ำาถ้ำ่านั ทำาให่้สำัตั้ว�ถ้ำำ�าต้ั้�นัตั้ระห่นัก และมีีผู้ล 
ตั้่อุการอุพยพย้ายถ้ำิ�นัทั�งแบบช้ั�วคุ้ราวและถ้ำาวร ซึ่่�งจะสำ่งผู้ล 
ตั้่อุสำมีดูุลขอุงระบบนัิเวศถ้ำำ�า

(7) ก�รป่รับภูมิท่ัศน์ภ�ย์ในถ้ำำ�� (Landscape 
Improvements) การปรับภููมิีทัศนั�ทั�งภูายนัอุกและ 
ภูายในัถ้ำำ�า สำว่นัให่ญ่จะมีคีุ้วามีเกี�ยวข้อุงกบัถ้ำำ�าท่อุงเที�ยว ถ้ำำ�าวดัู 
ห่ร่อุสำำานัักสำงฆ� เพ้�อุรอุงรับนัักท่อุงเที�ยวที�จะเข้ามีาในัพ้�นัที�  
ห่ร่อุเพ้�อุอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกแก่กิจกรรมีใดู ๆ ที�จะเกิดูข่�นั  
การปรับภููมิีทศันั�ทำาให่เ้กิดูการเปลี�ยนัแปลงขอุงระบบนิัเวศถ้ำำ�า 
ทั�งแบบมีีผู้ลกระทบนั้อุยจนัถึ้ำงระดัูบที�มีีผู้ลกระทบรุนัแรง  
ซึ่่�งสำามีารถ้ำแบ่งรายละเอุียดูไดู้ดูังนัี�

๗.๑ การสำร้างสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกใดู ๆ  ภูายในัถ้ำำ�า 
เช้่นั การสำร้างทางเดูินั ศาลา ที�นัั�ง บันัไดู ห่ลังคุ้า  
การทาสีำ การปูพ้�นัถ้ำำ�า ฯลฯ ตั้ั�งแต่ั้การก่อุสำร้างแบบ 
ง่ายๆ เช้่นั การใช้้ไมี้ เห่ล็ก สำังกะสีำ จนัถ้ำึงการใช้้ 
คุ้อุนักรีตั้ห่ร่อุปูนัซีึ่เมีนัตั้�เพ้�อุสำร้างคุ้วามีมีั�นัคุ้งขอุง 
โคุ้รงสำร้าง เป็นัการทำาลายระบบนัิเวศเดูิมีขอุงถ้ำำ�า  
และลดูพ้�นัที�อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าที�อุาศัยตั้ามีห่นั้าดิูนั  
เช่้นั กลุ่มีไร แมีง และแมีลงตั้่างๆ มีีผู้ลต่ั้อุการ 
เปลี�ยนัแปลงทางนัำ�าห่ร่อุขวางทิศทางลมี มีลพิษ 
ที�เกิดูจากการก่อุสำร้าง ฝุ่นั กลิ�นั ไมีโคุ้รพลาสำตั้ิก  
ทำาให่เ้กิดูการเปลี�ยนัแปลงขอุงระบบนิัเวศเดิูมีขอุง 
ถ้ำำ�า ซึ่่�งสำ่งผู้ลกระทบโดูยตั้รงตั้่อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�า

๗.๒ การใช้้ไฟื้ในัถ้ำำ�าอุย่างตั้่อุเน้ั�อุงและเป็นัเวลา 
นัานั สำ่งผู้ล (บังคุ้ับ) ให่้สัำตั้ว�ถ้ำำ�าซึ่่�งปกติั้จะอุาศัยในั 
บริเวณ์ที�มี้ดูสำนิัท อุพยพห่ลีกห่นัีไปยังบริเวณ์อุ้�นั 
ในัถ้ำำ�าที�ไมี่โดูนัรบกวนั ซึ่่�งจะมีีผู้ลต่ั้อุการแก่งแย่ง 
พ้�นัที�และทรัพยากร และลดูพ้�นัที�อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�า  
แสำงประดูิษฐ�ที�ใช้้สำ่อุงสำว่างในัถ้ำำ�าเป็นัระยะต่ั้อุเนั้�อุง 
และยาวนัานั จะมีีผู้ลตั้่อุทั�งโคุ้รงสำร้างขอุงถ้ำำ�าและ 
สำร้างคุ้วามีเสำียห่ายแก่ประติั้มีากรรมีถ้ำำ�าเนั้�อุงจาก 
กลุ่มีจุลินัทรีย�บางกลุ่มีสำามีารถ้ำเจริญเติั้บโตั้ไดู้ดูี 
ในัที�มีแีสำง และยงัเอุ้�อุประโยช้นั�ให้่กลุ่มีแลมีเพนัฟื้ลอุรา 
(Lampenflora) เช้น่ั กลุ่มีสำาห่รา่ยสีำเขยีวแกมีนัำ�าเงนิั 
(Cyanobacteria) สำาห่ร่ายสำีเขียว (Chlorophyta)  
ไดูอุะตั้อุมี (Chrysophyta) มีอุสำ (Mosses) ลเิวอุร�เวริ�ตั้ 
(Liverworts) เและเฟื้ริ�นั (Ferns) ห่รอุ่บางคุ้รั�งอุาจ 
พบพ้ช้มีีท่อุลำาเลียงอุ้�นัๆ สำามีารถ้ำเตั้ิบโตั้ในัถ้ำำ�าไดู้ 
ซึ่่�งกลุ่มีแลมีเพนัฟื้ลอุรานัอุกจากจะทำาลายคุ้วามี 
สำวยงามีขอุงระบบนัเิวศเดูมิีขอุงถ้ำำ�าแล้ว ยงัสำง่ผู้ลให่้ 
เกิดูการกร่อุนัขอุงตั้ะกอุนัถ้ำำ�า นัอุกจากนีั�บริเวณ์นีั� 
ยงัเปน็ัแห่ลง่อุาศยัขอุงกลุ่มีสำิ�งมีชี้วีติั้ตั้า่งถ้ำิ�นัที�อุาจห่ลง 
เข้ามีาอุยู่ในัถ้ำำ�า เช้่นั มีดู แมีงมีุมี ฯลฯ รวมีกลุ่มี 
นัักล่าตั้่างๆ ซึ่่�งจะสำ่งผู้ลต่ั้อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�าและตั้่อุสำมีดูุล 
ขอุงระบบนัิเวศถ้ำำ�า 

๗.๓ การปรบัพ้�นัผิู้วถ้ำำ�า โดูยทั�วไปพ้�นัถ้ำำ�าจะมีลีกัษณ์ะ 
ขรขุระ ตั้ะปุ่มีตั้ะปำ�า ไม่ีเรยีบ ตั้ามีการสำรรคุ้�สำรา้งขอุง 
ธุ์รรมีช้าตั้ ิการปรบัพ้�นัถ้ำำ�าให่เ้สำมีอุกนัั โดูยการขุดู ถ้ำมี  
ห่รอุ่การนัำาดูนิัและทรายจากภูายนัอุกเข้ามีา รวมีไปถึ้ำง 
การปูพ้�นัดู้วยกระเบ้�อุงห่ร่อุคุ้อุนักรีตั้ เป็นัการ 
ทำาลายแห่ล่งที�อุยู่อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าที�รุนัแรงมีาก  
สำ่งผู้ลให่้บริเวณ์ดูังกล่าวแทบไมี่มีีสำัตั้ว�ถ้ำำ�าอุาศัยอุยู่ 
ไดู้เลย นัอุกจากนีั�การนัำาดิูนัและทรายจากภูายนัอุก 
เขา้มีา อุาจมีกีารปนัเป้�อุนัขอุงแบคุ้ทีเรีย เช้่�อุรา และ 
สัำตั้ว�ผูู้้ล่าขนัาดูเล็กต่ั้างๆ เข้ามีาในัถ้ำำ�า

๗.๔ การทำาคุ้วามีสำะอุาดูภูายในัถ้ำำ�า เช่้นั การกวาดู 
ห่รอุ่ล้างพ้�นัถ้ำำ�า ซึ่่�งรวมีถ้ำงึการกวาดูอิุนัทรยีวตัั้ถุ้ำต่ั้างๆ  
เช้่นั เศษซึ่ากใบไมี้ มีูลคุ้้างคุ้าว ซึ่่�งการทำาเช้่นันัี� จะ 
เปน็ัการกวาดูสัำตั้ว�ห่น้ัาดูนิัขนัาดูเลก็ที�อุาศยัอุยูต่ั้ามี 
พ้�นัถ้ำำ�า เช้่นั กลุ่มีแมีง แมีลง ไรตั้่างๆ นัอุกจากนัี� 

463แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ้ำาของประเทศไทย



การกวาดูอุินัทรียวัตั้ถุ้ำไปทิ�ง ยังเป็นัการลดูปริมีาณ์ 
สำารอุาห่ารในัถ้ำำ�า ซึ่่�งปกตั้ิมีีปริมีาณ์ที�จำากัดูอุยู่แล้ว 
ให่้น้ัอุยลงกว่าเดูิมี ซึ่่�งจะสำ่งผู้ลกระทบต่ั้อุสัำตั้ว�ถ้ำำ�า 
ที�อุาศยัห่รอุ่ใช้อิุ้นัทรียวตัั้ถุ้ำเห่ลา่นีั�เปน็ัแห่ล่งพลงังานั  
ซึ่่�งจะส่ำงผู้ลกระทบต่ั้อุระบบห่่วงโซึ่แ่ละสำายใยอุาห่าร 
ภูายในัถ้ำำ�าดูว้ย รวมีถ้ำงึการตั้ดิูตัั้�งพดัูลมี ห่รอุ่เป่าลมี 
เพ้�อุระบายอุากาศ ซ่ึ่�งจะมีผีู้ลต่ั้อุการเปลี�ยนัแปลงและ 
การห่มุีนัเวยีนัขอุงบรรยากาศภูายในัถ้ำำ�า มีผีู้ลกระทบ 
โดูยตั้รงต่ั้อุการดูำารงชี้วิตั้ขอุงกลุม่ีสำตัั้ว�ถ้ำำ�าที�ตั้อุ้งการ 
ระบบนิัเวศถ้ำำ�าที�คุ่้อุนัข้างเสำถี้ำยรห่รอุ่มีกีารเปลี�ยนัแปลง 
ไม่ีมีากนััก

(8) คว�มถ่้ำ�แล์ะจัำ�นวนของมนษุ์ย์ท์่่�เข�้ถ้ำำ�� (Frequent 
Human Visit) โดูยเฉพาะถ้ำำ�าท่อุงเที�ยวห่ร่อุถ้ำำ�าวัดูที�ไดู้รับ 
คุ้วามีนิัยมีจากนัักท่อุงเที�ยว ซึ่่�งถ้ำำ�าส่ำวนัให่ญ่ไมี่ไดู้มีีการ 
ประเมิีนัศักยภูาพขอุงถ้ำำ�าในัการรอุงรบัจำานัวนันักัท่อุงเที�ยวในั 
แตั้่ละรอุบห่ร่อุแตั้่ละวันั ห่ร่อุการกำาห่นัดูช้่วงเวลาในัการ 
พักถ้ำำ�า รวมีทั�งการบริห่ารจัดูการที�คุ้ำานึังถึ้ำงสำวัสำดิูภูาพขอุง 
สัำตั้ว�ถ้ำำ�ามีากเพยีงพอุ การเดูนิัยำ�าขอุงนัักทอุ่งเที�ยวเป็นัจำานัวนั 
มีาก ทำาให่้เห่ยียบสำัตั้ว�ถ้ำำ�าห่น้ัาดูินัขนัาดูเล็ก เช้่นั กลุ่มีแมีง  
แมีลง มีดู ไอุโซึ่พอุดู ไสำ้เดู้อุนั กิ�งก้อุถ้ำำ�า ตั้ะขาบฝอุย ห่อุย  
ฯลฯ ทำาให่สั้ำตั้ว�เห่ล่านัั�นัตั้ายห่รอุ่ลดูจำานัวนัประช้ากรลง การ 
เดูนิัยำ�าขอุงนัักทอุ่งเที�ยวตั้ดิูตั้อุ่กันัเป็นัระยะเวลานัานั สำง่ผู้ลให่้ 
เกิดูการอุัดูแนั่นัขอุงดูินับริเวณ์พ้�นัถ้ำำ�า (Soil Compaction) 
ซึ่่�งปกติั้ทั�วไปดิูนัจะมีชี้อุ่งวา่งที�เป็นัที�อุยูอุ่าศยัขอุงสำตัั้ว�ห่น้ัาดิูนั 
ขนัาดูเล็กต่ั้างๆ การเกิดูการอัุดูแน่ันัขอุงดูินัทำาให่้ลดู 
พ้�นัที�อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�า ห่ากถ้ำำ�านัั�นัไมี่ไดู้มีีการจัดูทางเดูินั 
อุยา่งเป็นัระเบียบห่รอุ่มีกีารยกสำงูขอุงทางเดูนิัถ้ำำ�า การอุดัูแน่ันั 
ขอุงดิูนับริเวณ์พ้�นัถ้ำำ�าก็จะกระจายไปทั�วทั�งถ้ำำ�าและลดู 
พ้�นัที�อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ห่นั้าดูินัถ้ำำ�าอุย่างช้ัดูเจนั

นัอุกจากนีั�ถ้ำำ�าที�มีนัีักท่อุงเที�ยวจำานัวนัมีาก สำง่ผู้ลให่เ้กดิู 
ปัญห่าขยะข่�นัภูายในัถ้ำำ�า ห่ากไม่ีไดูมี้ีการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าที�ดู ี
นัักท่อุงเที�ยวบางกลุ่มีอุาจ (ลักลอุบ) นัำาอุาห่าร ขนัมี เข้าไป 
ทานัในัถ้ำำ�า ซ่ึ่�งขยะนัอุกจากจะสำรา้งมีลพษิในัถ้ำำ�าแล้ว ยังดูงึดููดู 
สำัตั้ว�นัอุกถ้ำำ�าให้่เข้ามีาในัถ้ำำ�าเพ้�อุห่าอุาห่าร การเข้าถ้ำำ�าขอุง 
นัักทอุ่งเที�ยวจำานัวนัมีากยงัมีนัีัยสำำาคัุ้ญในัการนัำาสัำตั้ว�ตั้า่งถ้ำิ�นั 
เขา้มีาในัถ้ำำ�าทั�งตั้ั�งใจและไม่ีตั้ั�งใจ สิำ�งมีชี้วีติั้ห่รอุ่สำตัั้ว�ขนัาดูเล็ก 
เช่้นั เช้่�อุรา สำาห่ร่าย มีอุสำ เฟื้ิร�นั แมีงห่ร่อุแมีลงต่ั้างๆ  

รวมีทั�งสำตัั้ว�ต่ั้างถิ้ำ�นัอุ้�นัๆ อุาจติั้ดูไปกบัรอุงเท้า เส้ำ�อุผู้้า ห่มีวก 
กระเป�าขอุงนัักท่อุงเที�ยว และอุาจห่ลุดูรอุดูเข้าไปอุาศัยอุยู ่
ในัถ้ำำ�าอุย่างไมี่ตัั้�งใจ ซึ่่�งสำิ�งมีีช้ีวิตั้เห่ล่านัี�บางกลุ่มีสำามีารถ้ำ 
ที�จะอุาศัยในัถ้ำำ�าไดูเ้ป็นัระยะเวลานัานั รวมีทั�งสำามีารถ้ำขยาย 
เผู้่าพันัธุ์ุ�ไดู้ เช้่นั กลุ่มีมีดู แมีลงสำาบ เป็นัตั้้นั ดัูงนัั�นัจง่มีีผู้ล 
ต่ั้อุการแก่งแย่งทรัพยากรในัถ้ำำ�ากับสัำตั้ว�ถ้ำำ�า ห่ลายกลุ่มีเป็นั 
ผูู้ล่้า ซึ่่�งจะสำง่ผู้ลโดูยตั้รงตั้อุ่ทั�งจำานัวนัประช้ากรขอุงสัำตั้ว�ถ้ำำ�าที� 
ลดูลง และระบบนิัเวศภูายในัถ้ำำ�าและระบบห่่วงโซึ่แ่ละสำายใย 
อุาห่าร นัอุกจากนีั�นักัท่อุงเที�ยวจำานัวนัมีากยังกอุ่มีลพษิทาง 
เสีำยง ซึ่่�งเสำียงมีีผู้ลทำาให้่สัำตั้ว�ถ้ำำ�าตั้้�นัตั้ระห่นัก มีีผู้ลกระทบ 
ต่ั้อุกิจกรรมีการสำบ้พันัธุุ์� การวางไข่ห่รอุ่การเลี�ยงตัั้วอุ่อุนัขอุง 
สัำตั้ว�ถ้ำำ�า เช้่นั กลุ่มีคุ้้างคุ้าว นักนัางแอุ่นั นักเอุี�ยงถ้ำำ�า เป็นัตั้้นั  
ซึ่่�งจะมีีผู้ลต่ั้อุการอุพยพย้ายถ้ำิ�นัในัที�สุำดู

ที�สำำาคุ้ัญจำานัวนัขอุงนัักท่อุงเที�ยวที�มีีปริมีาณ์มีาก โดูย 
ขาดูการคุ้ำานัึงถึ้ำงขีดูคุ้วามีสำามีารถ้ำในัการรอุงรับขอุงถ้ำำ�า  
จะส่ำงผู้ลตั้่อุการเปลี�ยนัแปลงขอุงปัจจัยทางกายภูาพต่ั้างๆ  
ภูายในัถ้ำำ�า เช้น่ั อุุณ์ห่ภูมิูีถ้ำำ�าที�สำงูข่�นั คุ้วามีช้่�นัลดูลง การเพิ�มีข่�นั 
ขอุงก๊าซึ่คุ้าร�บอุนัไดูอุอุกไซึ่ดู� การลดูลงขอุงอุอุกซิึ่เจนั  
ซึ่่�งมีีผู้ลต่ั้อุกลุ่มีสำัตั้ว�ขาข้อุต่ั้างๆ ที�มีีคุ้วามีอุ่อุนัไห่วตั้่อุการ 
เปลี�ยนัแปลงขอุงปัจจัยทางกายภูาพดูังกล่าว ซึ่่�งอุาจตั้้อุง 
อุพยพไปยงับรเิวณ์ที�ถู้ำกรบกวนัน้ัอุยห่รอุ่ไมีถู่้ำกรบกวนั ถ้ำำ�าในั 
ห่ลายพ้�นัที�ยงัมีกีารใช้ต้ั้ะเกียงเจา้พาย ุเพ้�อุแสำดูงคุ้วามีเปน็ั 
เอุกลกัษณ์�ขอุงการทอุ่งเที�ยวถ้ำำ�าขอุงพ้�นัที� ซึ่่�งการใช้ต้ั้ะเกยีง 
เจ้าพายุทำาให่้เกิดูมีลพิษทางอุากาศ (กลิ�นั คุ้วันั) อุุณ์ห่ภููมี ิ
ขอุงถ้ำำ�าเพิ�มีข่�นั เห่ล่านัี�ล้วนัส่ำงผู้ลกระทบต่ั้อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�าทั�งสำิ�นั 

ปัญห่าขยะจากนัักท่อุงเที�ยวยังสำามีารถ้ำเกิดูข่�นัไดู้จาก 
ภูายนัอุกถ้ำำ�า ห่ากการบริห่ารจัดูการขยะขอุงพ้�นัที�ไมี่ดูี เช้่นั 
มีีการฝังห่ร่อุเผู้าขยะในับริเวณ์พ้�นัที�เขาหิ่นัปูนั จะสำ่งผู้ลให่้ 
นัำ�าสำามีารถ้ำช้ะล้างขยะห่ร่อุเศษขยะซ่ึ่มีห่ร่อุร่วงห่ล่นัตั้ามี 
ช่้อุงแตั้กขอุงห่ินัปูนั ห่ร่อุสำามีารถ้ำไห่ลไปปนัเป้�อุนัแห่ล่งนัำ�า 
ภูายในัถ้ำำ�าไดู้ รวมีทั�งนัำ�าเสีำยห่ร่อุไขมีันัทั�งจากห่้อุงสำุขา  
รา้นัคุ้้า ห่รอุ่จากบา้นัเรอุ่นัในัพ้�นัที�ใกลเ้คุ้ยีง ซึ่่�งจะสำง่ผู้ลกระทบ 
ต่ั้อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�าตั้่อุไปดู้วย

(9) ก�รเป่ล์่�ย์นแป่ล์งของสภ�พิภูมิอ�ก�ศของโล์ก 
(Climate Change) โดูยปกตั้ิแล้ว สำิ�งมีีชี้วิตั้จะตั้อุบสำนัอุง 
ต่ั้อุการเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพภูมูีอิุากาศดูว้ยกันั ๔ รปูแบบ  
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การบริหารจัดการ

คุ้้อุ ๑) สำามีารถ้ำทนัต่ั้อุการเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพภููมิีอุากาศ 
(Toleration) ๒) การยา้ยถิ้ำ�นัอุาศัยไปยงัระบบนิัเวศที�ใกลเ้คีุ้ยง 
(Habitat Shift) ๓) การอุพยพย้ายถ้ำิ�นั (Migration) ๔) ห่ร่อุ 
ห่ากไมี่สำามีารถ้ำปรับตั้ัว ย้ายถ้ำิ�นัห่ร่อุอุพยพไดู้ ก็จะตั้ายและ 
สำูญพันัธุ์ุ�ไปจากบริเวณ์นัั�นั (Extinction) (Dawson et al.,  
2011) การเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพภููมีอิุากาศขอุงโลกโดูยการ 
เพิ�มีข่�นัขอุงอุุณ์ห่ภููมี ิมีผีู้ลกระทบชั้ดูเจนัตั้อุ่วฏัิจกัรขอุงนัำ�าและ 
ระบบอุุทกวิทยา การเปลี�ยนัแปลงขอุงระบบนัำ�าใตั้ดิู้นั รวมีทั�ง 
ปริมีาณ์ขอุงนัำ�าใต้ั้ดูนิัในัถ้ำำ�าดู้วย ขณ์ะเดีูยวกนััการเปลี�ยนัแปลง 
ขอุงสำภูาพภููมิีอุากาศขอุงโลกยังส่ำงผู้ลต่ั้อุการเกดิูพายแุละฝนั 
ในัปรมิีาณ์มีาก ซึ่่�งมีผีู้ลตั้อุ่ฤดููกาลที�เปลี�ยนัแปลงไป นัำ�าท่วมี 
ฉับพลันั ดิูนัถ้ำล่มี ซึ่่�งมีีผู้ลให่้พ้�นัถ้ำำ�าทรุดูตัั้ว เห่ล่านีั�จะสำ่ง 
ผู้ลกระทบโดูยตั้รงต่ั้อุสัำตั้ว�ถ้ำำ�า โดูยเฉพาะกลุ่มีสัำตั้ว�นัำ�าที�อุาศยั 
อุยูใ่นัถ้ำำ�า (Stygobionts) การเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพภููมีอิุากาศ 
ขอุงโลกสำง่ผู้ลให้่สำตัั้ว�ห่ลายช้นิัดูอุพยพยา้ยถ้ำิ�นัฐานัข่�นัไปยงั 
ตั้อุนัเห่น้ัอุห่รอุ่บริเวณ์ที�เยน็ักว่า โดูยเฉพาะกลุม่ีคุ้้างคุ้าว ซึ่่�ง 
จะมีีผู้ลโดูยตั้รงต่ั้อุจำานัวนัมูีลคุ้้างคุ้าวที�ลดูลงห่ร่อุไมี่มีี 
อีุกตั้อุ่ไป ส่ำงผู้ลกระทบโดูยตั้รงต่ั้อุสำิ�งมีชีี้วติั้ที�อุาศยัมีลูคุ้า้งคุ้าว 
เป็นัอุาห่ารและแห่ล่งอุาศัย (Guanobionts) อุย่างไรก็ตั้ามี 
ผู้ลกระทบขอุงการเปลี�ยนัแปลงขอุงสำภูาพภูมูีอิุากาศขอุงโลก 
ตั้อุ่สัำตั้ว�ถ้ำำ�าแทที้�อุยูบ่นับก (Troglobionts) ยังไมีม่ีผีู้ลการศึกษา 
อุอุกมีาช้ัดูเจนั การเปลี�ยนัแปลงสำภูาพภููมิีอุากาศขอุงโลก 
ยังส่ำงผู้ลให้่สำิ�งมีีชี้วิตั้อุ้�นั ๆ ที�อุยู่ภูายนัอุกถ้ำำ�าพยายามี 
ปรับตัั้วห่าระบบนัิเวศให่ม่ี ๆ เพ้�อุการดูำารงขีวิตั้ และอุาจ 
เข้ามีาอุาศัยในัระบบนัิเวศถ้ำำ�า สำ่งผู้ลให่้เกิดูการแข่งขันัและ 
การล่าสัำตั้ว�ถ้ำำ�าเดูิมี รวมีทั�งการเพิ�มีจำานัวนัขอุงสำิ�งมีีช้ีวิตั้ 
ภูายนัอุกเขา้ไปในัถ้ำำ�ามีากข่�นัดู้วย ซึ่่�งจะส่ำงผู้ลต่ั้อุเช่้�อุโรคุ้ห่รอุ่ 
ปรสำิตั้ที�จะเข้าไปในัถ้ำำ�ามีากข่�นัดู้วย 

(10) ก�รเกบ็มูล์ค้�งค�วแล์ะรังนกน�งแอ่น ถ้ำำ�าที�ไดู้รบั 
การสำมัีปทานัมูีลคุ้า้งคุ้าวห่รอุ่เปน็ัแห่ลง่เกบ็มูีลคุ้า้งคุ้าวในัอุดีูตั้ 
จะมีีการทำาลายระบบนิัเวศถ้ำำ�าอุย่างรุนัแรง ทั�งการขุดูเจาะ 
ระเบิดู เพ้�อุนัำามีูลคุ้้างคุ้าวรวมีทั�งตั้ะกอุนัดิูนัที�สำะสำมีอุยู ่
ในัถ้ำำ�ามีาใช้้ประโยช้นั� ทั�งใช้้เป็นัวัตั้ถ้ำุดูิบในัการทำาดูินัประสำิว 
ในัอุดูีตั้ การผู้ลิตั้เป็นัปุ�ยอุินัทรีย�เพ้�อุใช้้ในัภูาคุ้เกษตั้รกรรมี  
ซึ่่�งบางถ้ำำ�าพ้�นัถ้ำำ�าถู้ำกขุดูลึกมีากกว่า ๕ เมีตั้ร ทำาให่โ้คุ้รงสำรา้งถ้ำำ�า 
พ้�นัถ้ำำ�า รวมีทั�งประติั้มีากรรมีถ้ำำ�าถ้ำูกทำาลายอุย่างสำิ�นัเช้ิง  
สำัตั้ว�ถ้ำำ�าก็ถ้ำูกนัำาอุอุกจากถ้ำำ�าทางอุ้อุมีในัรูปขอุงดิูนัตั้ะกอุนั 
และมูีลคุ้้างคุ้าวที�ถู้ำกตัั้กอุอุกไป ทำาให่สั้ำตั้ว�ห่น้ัาดิูนัขนัาดูเล็ก 

ลดูจำานัวนัประช้ากรลง ตั้ายห่ร่อุสำูญพันัธุ์ุ�ไปจากถ้ำำ�าเห่ล่านีั� 
ขณ์ะที�ถ้ำำ�าที�มีีนักนัางแอุ่นัอุาศัยอุยู่ ซึ่่�งส่ำวนัให่ญ่จะมีีการ 
ประมูีลรังนักและการเก็บรังนักนัางแอุ่นั ซึ่่�งเลี�ยงไมี่พ้นัที� 
ไข่นัก ห่ร่อุลูกนักจะตั้กลงมีาและตั้าย (แมี้จะพยายามีห่ร่อุ 
ป้อุงกันัมีากสำักแคุ้่ไห่นั) ทำาให่้ลดูจำานัวนัขอุงประช้ากร 
นักนัางแอุ่นัไดู้เช้่นักันั

(11) ก�รล์�่สัต้ว ์สำตัั้ว�ที�อุาศยัในัถ้ำำ�าห่ลายช้นิัดูถ้้ำอุเปน็ั 
แห่ล่งอุาห่ารสำำาคัุ้ญขอุงคุ้นัในัห่ลายพ้�นัที� เช้น่ั คุ้า้งคุ้าว เม่ีนั 
ปลา กุ้ง ห่อุยในัถ้ำำ�า เป็นัต้ั้นั การล่าอุย่างตั้่อุเนั้�อุงและเกินั 
คุ้วามีจำาเปน็ัสำง่ผู้ลให่ส้ำตัั้ว�ถ้ำำ�าดูงักลา่วลดูจำานัวนัประช้ากรลง  
ห่รอุ่ส่ำงผู้ลต่ั้อุการอุพยพย้ายถิ้ำ�นัฐานัห่รอุ่เคุ้ล้�อุนัย้ายที�อุาศยั 
ไปยงับรเิวณ์ที�ไมีถ่้ำกูรบกวนั ซึ่่�งจะสำง่ผู้ลต่ั้อุสำมีดูลุขอุงระบบ 
นัเิวศถ้ำำ�า ทั�งนีั�ยงัรวมีถ้ำงึการลา่ที�ผู้ดิูวิธุ์ ีเช้น่ั การรมีคุ้วนัั การ 
วางยา การระเบิดูห่ร่อุไฟื้ฟื้้าช้็อุร�ตั้ปลาในัถ้ำำ�า การล่าสำัตั้ว�ยัง 
รวมีไปถึ้ำงการการเก็บตัั้วอุย่างขอุงนัักวิจัยที�เกินัคุ้วามีพอุดีู  
(Overcollection) ทำาให่้จำานัวนัประช้ากรขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าลดูลง  
ซึ่่�งจะมีีผู้ลตั้่อุคุ้วามีห่ลากห่ลายทางพันัธุ์ุกรรมีขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
เห่ล่านัั�นัดู้วย นัอุกจากนีั�สัำตั้ว�ถ้ำำ�าห่ลายช้นัิดูมีีคุ้วามีแปลก  
มีเีอุกลกัษณ์�เฉพาะเป็นัขอุงตั้วัเอุง ห่ายาก จ่งมีีราคุ้าคุ้อุ่นัข้าง 
แพงและเป็นัที�นิัยมีในัห่มีู่ผูู้้ที�ช่้�นัช้มีสำะสำมีห่ร่อุเลี�ยงสำัตั้ว� 
แปลก ๆ เช้่นั แมีงกระดูานัถ้ำำ�า ไอุโซึ่พอุดูถ้ำำ�า ดู้วงถ้ำำ�า  
ปลาถ้ำำ�า จ่งเป็นัช้่อุงทางในัการตั้ามีล่าตั้ัวอุย่างสัำตั้ว�ถ้ำำ�าขอุง 
พวกนัักล่าตัั้วอุย่าง (Specimen Hunters) ห่ร่อุประโยช้นั� 
จากการคุ้้าสัำตั้ว�ถ้ำำ�า

(12) เชื�อโรคต้่�งๆ เช่้�อุโรคุ้มีีผู้ลตั้่อุสุำขภูาพขอุง 
สัำตั้ว�ถ้ำำ�า ส่ำงผู้ลให้่สำตัั้ว�ถ้ำำ�าอุ่อุนัแอุและตั้ายในัที�สำดุู ทำาให่จ้ำานัวนั 
ประช้ากรขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าลดูลง และอุาจเกิดูการแพร่กระจาย 
ขอุงโรคุ้ไปยงัสำตัั้ว�ถ้ำำ�าในับรเิวณ์อุ้�นั ๆ  ดูว้ย ห่ากมีกีารเคุ้ล้�อุนัย้าย 
ขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าและเป็นัพาห่ะไปแพร่กระจายในัถ้ำำ�าอุ้�นั ๆ  
ยกตัั้วอุยา่งเช้น่ั โรคุ้จมีกูขาว (White Nose Syndromes, WNS)  
ซึ่่�งเกดิูจากเช้่�อุราช้นัดิู Pseudogymnoascus destructans 
ที�เจริญเตั้ิบโตั้บนัผิู้วห่นัังขอุงคุ้้าวคุ้าว โดูยเฉพาะบริเวณ์ 
ปากและจมีูก รวมีทั�งปีก ซึ่่�งตั้อุนันัี�มีีการแพร่กระจายอุย่าง 
กว้างขวางในัทวปีอุเมีริกาเห่นัอุ้ ทำาให่จ้ำานัวนัประช้ากรขอุง 
คุ้้างคุ้าวลดูลงอุย่างมีากและบางช้นิัดูอุาจลดูลงมีากกว่า 
ร้อุยละ 9๐ (Langwig et al., 2012) ถึ้ำงแมี้ว่าโรคุ้ WNS  
ยังไมี่ไดู้ปรากฏิในัประเทศไทย เน้ั�อุงจากเช้่�อุราช้นิัดูนีั� 
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ช้อุบอุากาศที�เย็นั และยงัไม่ีมีรีายงานัว่าเช่้�อุราช้นิัดูนีั�สำามีารถ้ำ 
อุยู่รอุดูไดู้ในัถ้ำำ�าที�อุุณ์ห่ภููมิีสูำงกว่า ๒๐ อุงศาเซึ่ลเซีึ่ยสำ  
(Verant et al., 2012) แตั้่ที�นั่ากังวลคุ้้อุ ถ้ำำ�าในัภูาคุ้เห่นั้อุ  
ภูาคุ้ตั้ะวันัตั้กและบางสำ่วนัขอุงภูาคุ้ตั้ะวันัอุอุกเฉียงเห่น้ัอุ 
ขอุงประเทศไทย โดูยเฉพาะบริเวณ์ที�อุยู่ตั้ามีเท้อุกเขาสำูง  
อุุณ์ห่ภููมีขิอุงถ้ำำ�าจะตั้ำ�ากวา่ ๒๐ อุงศาเซึ่ลเซึ่ยีสำ ซึ่่�งมีคีุ้วามีเป็นัไปไดู้ 
เช้่นักันัที�โรคุ้ WNS อุาจจะระบาดูเข้ามีาในัประเทศไทยไดู้

(13) กิจักรรมอ่�นๆ ของมนุษ์ย์์ กิจกรรมีทางศาสำนัา 
การจุดูธุ์ปูเทยีนัภูายในัถ้ำำ�า การเผู้ากระดูาษ การทำาพธิุ์กีรรมี 
ห่รอุ่คุ้วามีเช่้�อุผิู้ดูๆ เช่้นั การห่าเห่ลก็ไห่ลภูายในัถ้ำำ�า การขโมีย 
ห่ร่อุห่ักหิ่นังอุกห่ินัย้อุย ไข่มีุกถ้ำำ�า ห่ร่อุประตั้ิกรรมีถ้ำำ�าตั้่างๆ  
ไปเป็นัที�ระลึกห่ร่อุบูช้า ห่ร่อุใช้้เป็นัมีวลสำารในัการสำร้าง 
พระเคุ้ร่�อุง มีผีู้ลตั้อุ่แห่ล่งอุาศยัขอุงสำิ�งมีชี้วิีตั้ในัถ้ำำ�า การตัั้กนัำ�า 
สำบูนัำ�าในัถ้ำำ�าเพ้�อุนัำามีาอุุปโภูคุ้ห่รอุ่บริโภูคุ้ ห่รอุ่การตัั้กนัำ�า/เกบ็นัำ�า 
ขอุงนัักท่อุงเที�ยวซึ่่�งมีคีุ้วามีเช่้�อุว่านัำ�าในัถ้ำำ�าศกัดิู�สำทิธิุ์� สำะอุาดู 
และสำามีารถ้ำรกัษาโรคุ้ภูยัตั้า่งๆ ไดู ้อุาจตั้กัเอุาสัำตั้ว�นัำ�าขนัาดูเลก็ 
เช้น่ั กลุ่มีแพลงก�ตั้อุนัสัำตั้ว� ไอุโซึ่พอุดู โคุ้พีพอุดู ห่รอุ่ตัั้วอุอุ่นั 
ขอุงสัำตั้ว�นัำ�าที�มีีขนัาดูเล็กตั้ิดูข่�นัมีาดู้วย นัอุกจากนีั�พบว่า 
ปัจจุบันัยังเริ�มีมีีการรับวัฒนัธุ์รรมีคุ้วามีเช้่�อุจากฝั�งเอุเชี้ย 
ตั้ะวนััอุอุกเขา้มีา คุ้อุ้การตั้อุ่ห่รอุ่เรยีงกอุงห่นิัให้่สำงูข่�นั (Stone 
Towers) ห่รอุ่การเอุาไม้ีมีาคุ้ำ�ายนััหิ่นั (Sticks and Stones)  
ในัถ้ำำ�า ซึ่่�งการพลกิห่นิั นัำาหิ่นัมีาเรยีงต่ั้อุกนัั เป็นัการเคุ้ล้�อุนัยา้ย 
ห่ินัจากแห่ล่งเดูิมี จ่งเป็นัการทำาลายที�อุยู่อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
ขนัาดูเล็ก เช้่นั กลุ่มีแมีง แมีลง สำัตั้ว�เล้�อุยคุ้ลานัขนัาดูเล็ก 
ซึ่่�งปกตั้ิสำัตั้ว�กลุ่มีนีั�อุาศัยห่ร่อุห่ลบซึ่่อุนัอุยู่ใตั้้ก้อุนัห่ินัขนัาดู 
ตั้า่งๆ เสำมีอุ้นัเปน็ัการทำาลายบา้นัขอุงสัำตั้ว� นัอุกจากนีั�สัำตั้ว�ถ้ำำ�า 
ห่ลายช้นัิดูยังเป็นัสำัตั้ว�เฉพาะถิ้ำ�นั การเคุ้ล้�อุนัย้ายห่ินัจ่ง 
เปน็ัการทำาลายพ้�นัที�อุาศยั และอุาจสำง่ผู้ลต่ั้อุจำานัวนัประช้ากร 
และเร่งอุัตั้ราการสำูญพันัธุุ์�ขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าไดู้ ถ้ำำ�าบางถ้ำำ�ามีีคุ้วามี 
เปราะบาง การนัำาหิ่นัอุอุกจากแห่ล่งเดิูมีและยา้ยไปบรเิวณ์ให่ม่ี 
นัอุกจากเป็นัการเปลี�ยนัแปลงลักษณ์ะทางกายภูาพขอุง 
ถ้ำำ�าแลว้ มีผีู้ลต่ั้อุคุ้วามีสำมีดุูลและโคุ้รงสำรา้งขอุงถ้ำำ�า อุกีทั�งยงั 
เป็นัการบดูบังมีุมีมีอุง รก และสำูญเสำียทัศนัียภูาพภูาพเดูิมี 
ที�สำวยงามีขอุงระบบนิัเวศถ้ำำ�า ห่นิัในัถ้ำำ�าที�คุ้นัทั�วไปอุาจมีอุงวา่ 

เป็นัหิ่นัธุ์รรมีดูา อุาจเป็นัเคุ้ร่�อุงมี้อุโบราณ์ขอุงมีนัุษย�ถ้ำำ�า  
(เช้่นั ขวานั มีีดู เป็นัต้ั้นั) ดูังนัั�นัการเคุ้ล้�อุนัย้ายห่ินัในัถ้ำำ�า  
ไมีเ่พยีงแต่ั้เปน็ัการทำาลายสำภูาพแวดูล้อุมีและแห่ล่งที�อุยูสั่ำตั้ว�  
แต่ั้อุาจเปน็ัการทำาลายห่ลกัฐานัสำำาคัุ้ญทางประวติัั้ศาสำตั้ร�และ 
โบราณ์คุ้ดูีดู้วย สำ่วนัการนัำาไมี้มีาวางห่ร่อุคุ้ำ�ายำ�าหิ่นั เป็นัการ 
นัำาอิุนัทรียวัตั้ถุ้ำภูายนัอุกถ้ำำ�าเข้ามีาภูายในัถ้ำำ�า ซ่ึ่�งอุาจมีีการ 
ปนัเป้�อุนัขอุงสำัตั้ว�ผูู้้ล่า (ขนัาดูเล็ก) ต่ั้างๆ รวมีถ้ำึงราห่ร่อุ 
จุลินัทรีย�ภูายนัอุกที�ติั้ดูมีากับกิ�งไม้ี เป็นัการนัำาสิำ�งมีีชี้วิตั้ 
ตั้่างระบบนัิเวศเข้ามีาในัระบบนิัเวศถ้ำำ�า ซึ่่�งจะมีีผู้ลกระทบ 
ตั้อุ่สำตัั้ว�ที�อุาศัยถ้ำำ�าไดู้ดูว้ย สำำาคุ้ญัสำดุูคุ้้อุอุาจกอุ่ให้่เกดิูอัุนัตั้ราย 
ต่ั้อุนัักท่อุงเที�ยวที�เข้าไปท่อุงเที�ยวไดู้ เช้่นั สำะดูุดู ในักรณ์ี 
ขอุงการเรยีงหิ่นัที�ไม่ีสำมีดุูลแลว้วางอุยูบ่นัที�สูำง ห่นิัอุาจตั้กใสำ่ 
นัักท่อุงเที�ยว ทำาให้่บาดูเจบ็ ห่อุ้เลอุ้ดูไดู้ นัอุกจากนัี� คุ้วามีเช่้�อุ 
ในัการห่าสำมีบัตั้ิ ทอุงคุ้ำา ห่ร่อุขอุงโบราณ์ที�คุ้าดูว่าจะซึ่่อุนัไว้ 
ในัถ้ำำ�า ทำาให้่เกิดูการทำาลายถ้ำำ�าในัรูปแบบตั้่างๆ ส่ำงผู้ล 
ต่ั้อุโคุ้รงสำร้างเดูิมี พ้�นัถ้ำำ�า และเป็นัการทำาลายถ้ำิ�นัอุาศัย 
ขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าดู้วย

จากปัจจัยเสำี�ยงและภัูยคุุ้กคุ้ามีตั้่อุสัำตั้ว�ถ้ำำ�าขอุง 
ประเทศไทยดูังที�กล่าวมีาข้างตั้้นั จะไดู้เห็่นัว่า สำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
มีคีุ้วามีเสำี�ยงสำงูและอุยูใ่นัสำถ้ำานัะเปราะบางอุยา่งมีาก อุยา่งไร 
ก็ตั้ามี ห่ากพิจารณ์าบัญชี้ช้นัิดูพันัธุุ์�สำัตั้ว�ที�ถู้ำกคุุ้กคุ้ามีขอุง 
อุงคุ้�การระห่ว่างประเทศเพ้�อุการอุนัุรักษ�ธุ์รรมีช้าตั้ิ ห่ร่อุ  
The IUCN Red List of Threatened Species ขอุง 
ประเทศไทย โดูยทั�งห่มีดูเป็นัสำัตั้ว�มีีกระดููกสัำนัห่ลัง  
แบ่งเปน็ัสำตัั้ว�ที�มีสีำถ้ำานัภูาพสูำญพันัธุ์ุ� (Extinct) จำานัวนั 8 ช้นัดิู 
สัำตั้ว�ที�มีีสำถ้ำานัภูาพใกล้สูำญพันัธุุ์�อุย่างยิ�ง (Critically  
Endangered) จำานัวนั ๑๐๑ ช้นัิดู สำัตั้ว�ที�มีีสำถ้ำานัภูาพ 
ใกล้สำูญพันัธุ์ุ� (Endangered) จำานัวนั ๑8๖ ช้นัิดู และสำัตั้ว� 
ที�มีีแนัวโนั้มีใกล้สูำญพันัธุ์ุ� (Vulnerable) จำานัวนั ๒8๑ ช้นัิดู  
(สำำานัักงานันัโยบายและแผู้นัทรัพยากรธุ์รรมีช้าตั้ิและ 
สำิ�งแวดูล้อุมี, ๒๕๖๔) พบว่ามีีสัำตั้ว�ถ้ำำ�าเพยีง ๔๑ ช้นัดิูเทา่นัั�นั  
ที�ถ้ำูกบรรจุอุยู่ในับัญช้ีช้นัิดูพันัธุุ์�ที�ถ้ำูกคุุ้กคุ้ามีขอุงอุงคุ้�การ 
ระห่ว่างประเทศเพ้�อุการอุนัุรักษ�ธุ์รรมีช้าตั้ิ ส่ำวนัให่ญ่เป็นั 
กลุ่มีคุ้้างคุ้าว (๒๒ ช้นัิดู) ปลาถ้ำำ�า (8 ช้นัิดู) ห่นัู (๓ ช้นัิดู)  
และสำัตั้ว�เล้�อุยคุ้ลานั (8 ช้นัิดู)

466 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



การบริหารจัดการ

	 กฎหมิายในการอนุรักษ์์สัติว์ถ้ำำ�า 
ของประเทศไทย	 
(National	Legislation)

แม้ีว่าประเทศไทยจะยังไมี่ไดู้กำาห่นัดูกฎห่มีายในัการ 
บงัคุ้บัใช้เ้พ้�อุสัำตั้ว�ถ้ำำ�าโดูยเฉพาะ ห่ากพิจารณ์าพระราช้บญัญติัั้ 
สำงวนัและคุุ้้มีคุ้รอุงสำัตั้ว�ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดูยปรากฏิ 
รายช้่�อุสำัตั้ว�ป่าสำงวนัจำานัวนั ๑9 ช้นัิดู ซึ่่�งเป็นัสำัตั้ว�ที�ห่ายาก  
มีสีำภูาพลอุ่แห่ลมีต่ั้อุการสำญูพันัธุุ์�ห่รอุ่อุาจจะสำญูพันัธุ์ุ�ไปแลว้  
ไมี่ปรากฏิบัญช้ีรายช้่�อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�าในักลุ่มีสำัตั้ว�ป่าสำงวนั อุย่างไร 
กต็ั้ามี พระราช้บญัญัติั้สำงวนัและคุุ้ม้ีคุ้รอุงสำตัั้ว�ป่า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดูก้ำาห่นัดูให่ส้ำตัั้ว�ปา่บางช้นิัดูเปน็ัสำตัั้ว�ปา่คุุ้ม้ีคุ้รอุง ซึ่่�งห่มีายถึ้ำง 
สัำตั้ว�ป่าเพ้�อุการอุนุัรักษ�ตั้ามีบัญช้ีแนับท้ายกฎกระทรวง  
ซึ่่�งประกอุบดู้วยสัำตั้ว�ป่าจำาพวกสำัตั้ว�เลี�ยงลูกดู้วยนัมี ๒๐๑  
ช้นิัดู นัก 9๕๒ ช้นิัดู สัำตั้ว�เล้�อุยคุ้ลานั 9๑ ช้นิัดู สัำตั้ว� 
สำะเทินันัำ�าสำะเทนิับก ๑๒ ช้นัดิู แมีลง ๒๐ ช้นัดิู ปลา ๑๔ ช้นัดิู  
และสัำตั้ว�ไม่ีมีีกระดููกสำันัห่ลังอุ้�นัๆ ๑๒ ช้นิัดู โดูยปรากฏิ 
รายช่้�อุสัำตั้ว�ถ้ำำ�าอุยา่งน้ัอุย ๖8 ช้นิัดู อุยูใ่นับัญช้สีำตัั้ว�ปา่คุุ้้มีคุ้รอุง 
ประกอุบดู้วยคุ้า้งคุ้าว (๕๐ ช้นัิดู) ลิง (๑ ช้นิัดู) ห่นูั (๑ ช้นัิดู)  
นัก (๑ ช้นิัดู) สำตัั้ว�สำะเทนิันัำ�าสำะเทนิับก (๑ ช้นิัดู) สำตัั้ว�เล้�อุยคุ้ลานั 
(๖ ช้นัิดู) และปลา (8 ช้นิัดู) ซึ่่�งถ้ำ้อุเป็นัเร่�อุงที�นั่ายินัดูีและ 
ปฐมีบทเริ�มีตั้้นัในัการอุนุัรักษ�สำัตั้ว�ถ้ำำ�าที�มีีกฎห่มีายรอุงรับ

นัอุกจากนัี�ถ้ำำ�าที�อุยูใ่นัพ้�นัที�อุนัรัุกษ�ภูายใตั้ก้ารดูแูลขอุง 
กรมีอุุทยานัแห่่งช้าติั้ สัำตั้ว�ป่า และพันัธุุ์�พ้ช้ ไม่ีว่าจะเป็นั  
อุุทยานัแห่่งช้าตั้ ิวนัอุทุยานั เขตั้รกัษาพันัธุุ์�สำตัั้ว�ป่า เขตั้ห้่ามี 
ล่าสำัตั้ว�ป่า ฯลฯ การเข้าพ้�นัที�จำาเป็นัตั้้อุงขอุอุนัุญาตั้ทุกคุ้รั�ง 
และตั้้อุงช้ี�แจงจุดูประสำงคุ้�ในัการเข้าพ้�นัที�อุย่างช้ัดูเจนั  
รวมีทั�งไม่ีอุนัุญาตั้ให้่มีีการเก็บห่ร่อุล่าสัำตั้ว�ในัพ้�นัที�อุนุัรักษ�  
ยกเว้นัไดู้รับการอุนุัญาตั้เปน็ักรณี์ ตั้ามีพระราช้บัญญัติั้อุทุยานั 
แห่่งช้าตั้ิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำาให่้สำัตั้ว�ถ้ำำ�าในัพ้�นัที�อุนัุรักษ�ไดู้รับ 
ผู้ลพลอุยไดู้ในัการปกป้อุงดู้วย 

จากพระราช้บัญญัตั้ิสำงวนัและคุุ้้มีคุ้รอุงสำัตั้ว�ป่า พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่่�งสำตัั้ว�ถ้ำำ�าไดู้รบัการคุุ้ม้ีคุ้รอุงเพยีง ๖8 ช้นิัดูเทา่นัั�นั 
จากบัญช้ีสำัตั้ว�ทั�งห่มีดู ๑,๓๐๒ ช้นิัดู และจากบัญช้ีช้นิัดู 
พันัธุ์ุ�สัำตั้ว�ที�ถ้ำูกคุุ้กคุ้ามีขอุงอุงคุ้�การระห่ว่างประเทศเพ้�อุการ 
อุนัุรักษ�ธุ์รรมีช้าติั้ (The IUCN Red List) ขอุงประเทศไทย  
เพยีง ๔๑ ช้นิัดู แสำดูงให่เ้ห่น็ัถ้ำงึคุ้วามีน่ัากังวลขอุงสำถ้ำานัภูาพ 
สำัตั้ว�ถ้ำำ�าขอุงประเทศไทยเป็นัอุย่างมีาก โดูยเฉพาะกลุ่มี 
สำัตั้ว�ไมี่มีีกระดููกสำันัห่ลัง ซึ่่�งเป็นัสำัตั้ว�กลุ่มีให่ญ่ที�อุาศัยอุยู ่
ในัถ้ำำ�า (รอุ้ยละ ๗๑) ที�มีสีำถ้ำานัะเปราะบางและมีีคุ้วามีอุ่อุนัไห่ว 
ต่ั้อุการเปลี�ยนัแปลงขอุงระบบนิัเวศถ้ำำ�าไมี่นั้อุยกว่าสำัตั้ว� 
มีีกระดููกสำันัห่ลัง และส่ำวนัให่ญ่เป็นักลุ่มีที�มีีการปรับตัั้วให่้ 
เข้ากับระบบนัิเวศถ้ำำ�าอุย่างสำมีบูรณ์� จ่งไมี่สำามีารถ้ำย้ายถิ้ำ�นั 
อุอุกมีายังระบบนัิเวศภูายนัอุกไดู้ รวมีทั�งยังมีีขอุบเขตั้ 
การแพร่กระจายที�ตั้ำ�า จำาเพาะกับถ้ำำ�าที�อุาศัยเพียงพ้�นัที�ใดู 
พ้�นัที�ห่นึั�งขอุงถ้ำำ�าและมีีจำานัวนัประช้ากรที�ไม่ีมีาก เช้่นั  
แมีลงห่างดีูดูถ้ำำ�า (Coecobrya spp., Troglopedetes  
spp, Cyphoderopsis spp. Lepidonella spp.) ดูว้งปีกกดุูถ้ำำ�า 
(Araneibatrus spp., Batraxis spp.) แมีงกุ้งถ้ำำ�า 
(Theosbaena spp.) แมีงกระดูานัถ้ำำ�า (Stenasellus spp.)  
แมีงป่อุงแสำจ้ิ�ว (Eukoenenia spp.)  รวมีทั�งสำตัั้ว�ไมีม่ีกีระดููก 
สัำนัห่ลังกลุ่มีอุ้�นั ๆ ซ่ึ่�งคุ้วรมีีการประเมิีนัห่ร่อุผู้ลักดูันัให่้ 
สำตัั้ว�กลุ่มีดัูงกล่าวอุยูใ่นักลุ่มีสำตัั้ว�ป่าคุุ้้มีคุ้รอุงห่รอุ่ถ้ำกูบรรจใุนั 
บญัช้ชี้นัดิูพันัธุุ์�สำตัั้ว�ที�ถู้ำกคุุ้กคุ้ามีขอุงอุงคุ้�การระห่วา่งประเทศ  
เพ้�อุประโยช้นั�ในัการปกป้อุง การศึกษาวิจัยและการอุนัรุกัษ� 
สัำตั้ว�ถ้ำำ�าเห่ล่านัี�ไว้

467แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ้ำาของประเทศไทย



	 ข้อเสนอแนะต่ิอคุณะกรรมิการ
นโยบ่ายบ่ริหารจััดการถ้ำำ�าแห่งชาติิ
ต่ิอการอนุรักษ์์แลัะคุุ้มิคุรองสัติว์ถ้ำำ�า
ของประเทศไทย

คุ้ณ์ะกรรมีการนัโยบายบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าแห่่งช้าติั้ 
ซึ่่�งมีีอุธิุ์บดีูกรมีทรัพยากรธุ์รณี์เป็นัเลขานัุการ จัดูตั้ั�งข่�นั 
เพ้�อุให่้ทรัพยากรถ้ำำ�าขอุงประเทศไทยไดู้รับการคุุ้้มีคุ้รอุง 
และปกปอุ้งดููแลพ้�นัฐานั รวมีทั�งไดูรั้บการอุนุัรักษ�อุยา่งยั�งยน้ั 
และนัำาไปสำูก่ารเสำรมิีสำร้างเศรษฐกจิช้มุีช้นั ดัูงนัั�นัข้อุเสำนัอุแนัะ 
ต่ั้อุคุ้ณ์ะกรรมีการนัโยบายบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าแห่่งช้าตั้ต่ิั้อุการ 
อุนัุรักษ�และคุุ้้มีคุ้รอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าขอุงประเทศไทย ประกอุบดู้วย

1. ผู้ลักดูันัให้่เกิดูกฎห่มีาย ระเบียบ ข้อุบังคัุ้บและ 
บทลงโทษที�มีีคุ้วามีเห่มีาะสำมีและทันัตั้่อุเห่ตัุ้การณ์� เพ้�อุใช้ ้
ในัการอุนัุรักษ� คุุ้้มีคุ้รอุง ป้อุงกันัระบบนิัเวศถ้ำำ�า ซึ่่�งรวมีถึ้ำง 
พ้�นัที�ระบบนัเิวศคุ้าสำตั้�รอุบนัอุก และสำตัั้ว�ถ้ำำ�ามีใิห่ล้ดูจำานัวนัลง 
ห่ร่อุสำูญพันัธุุ์�ไป รวมีทั�งป้อุงกันัไมี่ให้่เกิดูคุ้วามีเสำ้�อุมีโทรมี 
ขอุงสำภูาพธุ์รรมีช้าติั้ขอุงถ้ำำ�า และคุ้วรสำรา้งคูุ่้มีอุ้แนัวทางการ 
บรหิ่ารจัดูการถ้ำำ�าขอุงประเทศ รวมีทั�งผู้ลกัดัูนัสัำตั้ว�ถ้ำำ�า โดูยเฉพาะ 
กลุ่มีสัำตั้ว�ไม่ีมีีกระดููกสำันัห่ลังช้นิัดูอุ้�นั ๆ ที�มีีสำถ้ำานัภูาพ 
ลอุ่แห่ลมีตั้อุ่การลดูลงขอุงประช้ากรห่รอุ่การสูำญพนััธุ์ุ� ให่เ้ข้าสำู ่
สำถ้ำานัภูาพสำตัั้ว�คุุ้ม้ีคุ้รอุง ห่รอุ่เปน็ัสำตัั้ว�ที�อุยูใ่นับญัช้แีดูงขอุง 
สำห่ภูาพนัานัาช้าตั้ิ (IUCN Red List) 

2. เล้อุกถ้ำำ�าต้ั้นัแบบห่ร่อุถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามีสำามีารถ้ำในัการ 
รอุงรับคุ้วามีห่ลากห่ลายทางช้ีวภูาพขอุงประเทศไทยสำูง  
มีกีารคุ้น้ัพบสำิ�งมีชี้วิีตั้ช้นัดิูให่มี ่(Species New to Sciecne)  
จำานัวนัมีาก เป็นัแห่ล่งตั้้นัแบบถิ้ำ�นักำาเนัิดู (Type Locality)  
รวมีทั�งกลุ่มีสำิ�งมีีช้ีวิตั้เฉพาะถิ้ำ�นั (Endemic) ห่ร่อุมีีสำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
ที�อุยู่ในับัญช้ีสำัตั้ว�ป่าคุุ้้มีคุ้รอุงห่ร่อุบัญชี้แดูงขอุงสำห่ภูาพ 
นัานัาช้าติั้ (IUCN Red List) เช้่นั ถ้ำำ�าเชี้ยงดูาว จังห่วัดู 
เช้ียงให่ม่ี ถ้ำำ�าภููผู้าเพช้ร และถ้ำำ�าเล สำเตั้โกดูอุนั จังห่วัดูสำตูั้ล 
ถ้ำำ�าลอุกอุ จังห่วัดูพัทลุง เป็นัต้ั้นั เพ้�อุประกาศเป็นัถ้ำำ�า (พ้�นัที�)  
อุนุัรกัษ� (Priority in Protection) ภูายใตั้ร้ะเบียบ กฎเกณ์ฑ�  
ข้อุบังคุ้ับที�ร่างข่�นัจากข้อุ ๑ เพ้�อุเป็นัตั้้นัแบบและแนัวทาง 
ในัการบริห่ารจัดูการ ปกป้อุง และป้อุงกันัสำวัสำดูิภูาพขอุง 
สำัตั้ว�ถ้ำำ�า รวมีทั�งการอุนัุรักษ�ที�ยั�งย้นั 

3. สำร้างฐานัข้อุมีูลถ้ำำ�าขอุงประเทศและระบบข้อุมีูล 
ขนัาดูให่ญ ่เพ้�อุใช้ใ้นัการสำำารวจ ตั้ดิูตั้ามี ตั้รวจสำอุบ ประเมิีนัผู้ล 
และมีีการจัดูแบ่งประเภูทขอุงถ้ำำ�าให่้ช้ัดูเจนั ว่าถ้ำำ�าใดูเป็นัถ้ำำ�า 
ที�สำาธุ์ารณ์ช้นัสำามีารถ้ำเข้าถึ้ำงไดู้ ถ้ำำ�าเพ้�อุวัตั้ถุ้ำประสำงคุ้�พิเศษ  
ห่รอุ่ถ้ำำ�าที�ยงัคุ้งลักษณ์ะธุ์รรมีช้าติั้ดัู�งเดิูมีห่รอุ่ยังไมีไ่ดู้จดัูกลุม่ี 
(Worboys et al. 1982) ซึ่่�งปกตั้ิปัจจัยเสำี�ยงและภัูยคุุ้กคุ้ามี 
ตั้อุ่สัำตั้ว�ถ้ำำ�าจะอุยูใ่นัถ้ำำ�าประเภูทแรก คุ้อุ้ ถ้ำำ�าที�สำาธุ์ารณ์ช้นัสำามีารถ้ำ 
เข้าถึ้ำงไดู้ ซึ่่�งแบ่งอุอุกเป็นั ถ้ำำ�าแบบผู้จญภัูย (Adventure  
Caves) ถ้ำำ�าทอุ่งเที�ยวเช้งินิัเวศ (Eco-Tourism Caves) ถ้ำำ�าเพ้�อุ 
การทอุ่งเที�ยว (Tourist Caves) ถ้ำำ�าวดัู/สำำานัักสำงฆ� (Temple  
Caves) (Worboys et al. 1982, Smart, 2000) และยัง 
รวมีถึ้ำงถ้ำำ�าที�สำมัีปทานัห่รอุ่ถ้ำกูเกบ็มีลูคุ้า้งคุ้าวและรงันัก (Guano  
Mining/Nest Harvesting Caves) ทั�งนัี�เพ้�อุประโยช้นั�ในั 
การตั้ิดูตั้ามี ป้อุงกันัและการอุนัุรักษ�ที�ถ้ำูกจุดู

4. การกอุ่สำร้างสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกใดูๆ ที�จะเกดิูข่�นั 
กบัระบบนัเิวศถ้ำำ�าและพ้�นัที�ระบบนิัเวศคุ้าสำตั้�รอุบนัอุก รวมีถ้ำงึ 
การสำร้างแห่ล่งเกบ็กกันัำ�า การขุดูบอุ่บาดูาล ถ้ำมีที� การสำรา้ง 
ช้ลประทานั ที�ต้ั้อุงคุ้ำานังึถ้ำงึระบบนัำ�าใต้ั้ดิูนัที�อุาจสำง่ผู้ลกระทบ 
ต่ั้อุปริมีาณ์นัำ�าในัถ้ำำ�าและส่ำงผู้ลต่ั้อุระบบนิัเวศและสำัตั้ว�ถ้ำำ�า  
รวมีไปถ้ำงึการสำรา้งอุาคุ้ารห่รอุ่ถ้ำนันั ที�ต้ั้อุงใช้เ้คุ้ร่�อุงจักรกลห่นักั 
ห่ร่อุรถ้ำขนัาดูให่ญ่ ตั้้อุงมีีการตั้รวจสำอุบผู้ลกระทบที�อุาจ 
เกดิูข่�นักับระบบนัเิวศถ้ำำ�าและสัำตั้ว�ถ้ำำ�า และต้ั้อุงมีกีารนัำาเสำนัอุ 
แบบแปลนัเพ้�อุขอุรับการประเมิีนัและอุนุัมัีติั้จากคุ้ณ์ะกรรมีการฯ 

5. สำนัับสำนัุนัและจัดูห่าทรัพยากรทั�งดู้านังบประมีาณ์  
ห่้อุงปฏิิบัติั้การ ตั้ามีคุ้วามีเห่มีาะสำมี รวมีทั�งสำนัับสำนัุนัให่้ 
มีีการคุ้้นัคุ้ว้าวิจัยอุย่างต่ั้อุเนั้�อุง มีีการนัำาผู้ลงานัวิจัยไปใช้ ้
ประโยช้นั� การจดัูทำาระบบฐานัขอุ้มีลูอุยา่งเปน็ัระบบ การดูงึ 
นัักวจัิย นัักช้วีวทิยาห่รอุ่อุนักุรมีวธิุ์านัสำตัั้ว� ให่เ้ขา้มีามีส่ีำวนัรว่มี 
ในัการศึกษาวิจัยสำัตั้ว�ถ้ำำ�าขอุงประเทศ การสำร้างเคุ้ร่อุข่าย 
นัักวิจัยที�เข้มีแข็งทั�งในัและนัอุกประเทศ รวมีไปถึ้ำงการ 
ช้ว่ยเห่ล้อุในัการขอุอุนัญุาตั้เขา้พ้�นัที�ห่รอุ่อุำานัวยคุ้วามีสำะดูวก 
ต่ั้าง ๆ  ตั้ามีคุ้วามีเห่มีาะสำมีแก่ทีมีวิจัย พร้อุมีทั�งมีสีำ่วนัร่วมี 
ในัการสำร้างนัักอุนุักรมีวิธุ์านัรุ่นัให่มี่/นัักอุนุักรมีวิธุ์านัรุ่นัจิ�ว  
นัักอุนัุรักษ�รุ่นัจิ�ว เป็นัตั้้นั

6. จัดูประช้มุีเช้งิวชิ้าการสำำาห่รับนักัวจิยัถ้ำำ�าในัประเทศไทย  
เพ้�อุเป็นัการแลกเปลี�ยนัคุ้วามีรูท้างวิช้าการ ตั้ิดูตั้ามีคุ้วามี 

468 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



การบริหารจัดการ

ก้าวห่น้ัา รวมีทั�งสำร้างเคุ้ร่อุข่ายวิจัยทั�งภูายในัและภูายนัอุก 
ประเทศ อุาจเป็นัการจัดูการประชุ้มีในัรอุบ ๑ ปี ห่ร่อุทุก ๒ 
ห่ร่อุ ๓ ปี ตั้ามีคุ้วามีเห่มีาะสำมี

7. ส่ำงเสำริมีให่้เกิดูการจัดูตั้ั�งช้มีรมีถ้ำำ�าท้อุงถ้ำิ�นั (Local 
Cave Club) ขอุงแตั้ล่ะพ้�นัที�ที�มีศัีกยภูาพและคุ้วามีพร้อุมี อุาจ 
มีีการสำนัับสำนันุัดู้านังบประมีาณ์ เพ้�อุจะเป็นักลไกขับเคุ้ล้�อุนั 
คุ้วามีรูพ้้�นัฐานัที�สำำาคัุ้ญในัแต่ั้ละท้อุงถ้ำิ�นั ทั�งเร่�อุงจำานัวนัคุ้วามี 
ห่นัาแนัน่ัขอุงถ้ำำ�าในัพ้�นัที� ฐานัข้อุมูีลดู้านัสัำณ์ฐานัและธุ์รณ์วีทิยา  
ประวัตั้ิศาสำตั้ร� ศิลปวัฒนัธุ์รรมี และคุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางช้ีวภูาพ เป็นัต้ั้นั ซ่ึ่�งเป็นัประโยช้นั�ต่ั้อุฐานัข้อุมูีลถ้ำำ�า 
ขอุงประเทศ และช้มีรมีถ้ำำ�าท้อุงถิ้ำ�นัยังสำามีารถ้ำช้่วยสำำารวจ  
ตั้รวจสำอุบ ประเมีินัและตั้ิดูตั้ามีสำถ้ำานัะขอุงระบบนัิเวศและ 
คุ้วามีห่ลากห่ลายขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าในัพ้�นัที� รวมีทั�งการบริห่าร 
จัดูการและการอุนัุรักษ�ที�ยั�งย้นั

8. การเตั้รยีมีคุ้วามีพรอุ้มีขอุงกำาลงัคุ้นัและนัักวชิ้าการ  
ทั�งนีั�อุาจทำางานัร่วมีกับห่น่ัวยงานัที�เกี�ยวข้อุง ทั�งสำ่วนัขอุง 
กรมีทรัพยากรธุ์รณ์ี กรมีอุุทยานัแห่่งช้าติั้ สัำตั้ว�ป่า และ 
พันัธุุ์�พ้ช้ กรมีป่าไม้ี กรมีศิลปากร มีห่าวิทยาลัย อุงคุ้�การ 
ปกคุ้รอุงสำ่วนัท้อุงถ้ำิ�นั วัดู/สำำานัักสำงฆ� ห่ร่อุห่นั่วยงานัอุ้�นัๆ  
ทั�งภูาคุ้รัฐและเอุกช้นั การประสำานังานัสำร้างคุ้วามีร่วมีมี้อุ 
ระห่ว่างห่นั่วยงานัที�เกี�ยวข้อุง เพ้�อุเพิ�มีประสำิทธุ์ิภูาพในั 
การบรหิ่ารจดัูการ มีกีารแบง่ภูาระห่น้ัาที�ในัการบริห่ารจดัูการ 
แห่ล่งอุนััคุ้วรอุนุัรกัษ�ระห่วา่งผูู้้ที�เกี�ยวข้อุงให้่ช้ดัูเจนั สำอุดูคุ้ลอุ้ง 
กบัคุ้วามีเช้ี�ยวช้าญและคุ้วามีพรอุ้มีระห่วา่งห่นัว่ยงานัตั้า่ง ๆ  
ตั้ลอุดูจนัการส่ำงเสำริมีการมีีสำ่วนัร่วมีขอุงประช้าช้นัในัพ้�นัที� 
ให่เ้ขา้รว่มีในัการบรหิ่ารจดัูการพ้�นัที�และการวางแผู้นัอุนัรุกัษ�

9. เผู้ยแพรป่ระช้าสำมัีพนััธุ์�และให้่คุ้วามีรู้แกป่ระช้าช้นั  
นัักทอุ่งเที�ยว เกี�ยวกับคุ้วามีสำำาคุ้ญัขอุงถ้ำำ�าและทรพัยากรสำตัั้ว�ถ้ำำ�า 
ทั�งรูปแบบขอุงเอุกสำารเผู้ยแพร่ ห่ร่อุสำ้�อุอุ้�นั ๆ การจัดู 
นัิทรรศการ ป้ายคุ้วามีรู้ ห่ร่อุมีีศูนัย�บริการในัพ้�นัที�บริการ 
โดูยห่น่ัวยงานัที�ดููแล สำ่งเสำริมีประช้าธุ์ิปไตั้ยในัทุกระดูับ  
โดูยการเข้ามีามีีสำ่วนัร่วมีขอุงประช้าช้นัในัพ้�นัที� พร้อุมีทั�ง 
สำนัับสำนัุนัให้่ประช้าช้นัมีีสำ่วนัร่วมีในัการบริห่ารจัดูการและ 
อุนุัรักษ� เช้่นั การอุบรมีให่้คุ้วามีรู้ การฝึกปฏิิบัตั้ิ เพ้�อุให่้ 
เกิดูคุ้วามีรู้คุ้วามีเข้าใจ ตั้ระห่นัักต่ั้อุคุุ้ณ์คุ่้าและคุ้วามีเป็นั 
อัุตั้ลักษณ์�ขอุงทรัพยากรสัำตั้ว�ถ้ำำ�าในัท้อุงถ้ำิ�นั ทำาให่้รู้สำึก 

ภูาคุ้ภููมีิใจ รักและห่วงแห่นัทรัพยากรถ้ำำ�าและสัำตั้ว�ถ้ำำ�า สำำานัึก 
ถ้ำงึประโยช้นั�ขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�าที�สำรา้งให่กั้บช้มุีช้นั เพ้�อุจะให้่คุ้วามี 
ร่วมีมี้อุกับคุ้ณ์ะกรรมีการฯ ในัการบริห่ารจัดูการและ 
การอุนัุรักษ�ที�ยั�งย้นัต่ั้อุไป

10. ส่ำงเสำริมีให่้เกิดูการเรียนัรู้อุย่างยั�งย้นัแก่ท้อุงถ้ำิ�นั  
เช้น่ั การสำรา้งห่ลักสูำตั้รการเรียนัรู ้ห่รอุ่พัฒนัาห่ลักสำตูั้รสำาระ 
ท้อุงถ้ำิ�นั สำำาห่รับนัักเรียนัทั�งในัระดัูบประถ้ำมีศึกษาและ/ห่ร่อุ 
มัีธุ์ยมีศึกษา เพ้�อุปลูกฝังคุ้่านัิยมีให้่เกิดูคุ้วามีภูาคุ้ภููมิีใจ  
รักและห่วงแห่นัทรัพยากรในัท้อุงถิ้ำ�นั เห็่นัคุุ้ณ์คุ้่าขอุง 
ทรพัยากรถ้ำำ�า ซึ่่�งจะนัำาไปสำูก่ารอุนัรุกัษ�และใช้ป้ระโยช้นั�คุ้วามี 
ห่ลากห่ลายทางช้ีวภูาพอุย่างยั�งย้นั

	 ข้อเสนอแนะเก่�ยวกับ่การบ่ริหาร
จััดการถ้ำำ�าท่องเท่�ยวเพ้ื้�อการ
อนุรักษ์์สัติว์ถ้ำำ�า	

ถ้ำำ�าท่อุงเที�ยวเป็นัถ้ำำ�าประเภูทแรกที�จะสำร้างภัูยคุุ้กคุ้ามี 
และรบกวนัสำัตั้ว�ถ้ำำ�ามีากที�สำุดู ดัูงนัั�นัเพ้�อุเป็นัแนัวทางในัการ 
อุนุัรักษ�และบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าอุย่างถ้ำูกต้ั้อุง เห่มีาะสำมีและ 
ยั�งย้นั เพ้�อุนัำาไปสู่ำการท่อุงเที�ยวเช้ิงนัิเวศที�แท้จริง จ่งมี ี
ขอุ้เสำนัอุแนัะแนัวทางในัการบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าท่อุงเที�ยวเพ้�อุการ 
อุนัุรักษ�สัำตั้ว�ถ้ำำ�าดัูงตั้่อุไปนัี� 

1. การบริห่ารจัดูการถ้ำำ�าเพ้�อุการอุนัุรักษ�สัำตั้ว�ถ้ำำ�าสำู่การ 
ทอุ่งเที�ยวเช้งินัเิวศ ตั้อุ้งคุ้ำานึังถ้ำงึห่ลกัการรกัษาสำภูาพแวดูล้อุมี 
และบรรยากาศดัู�งเดิูมีขอุงถ้ำำ�าไว้ให้่มีากที�สำุดู รวมีทั�งการ 
อุนัรุกัษ�และรกัษาสำภูาพแวดูลอุ้มีดัู�งเดูมิีขอุงพ้�นัที�รอุบ ๆ  ถ้ำำ�า  
ซึ่่�งคุ้รอุบคุ้ลุมีพ้�นัที�ป่าไมี้ พ้�นัที�ลุ่มีนัำ�า ลำาธุ์าร ฯลฯ เนั้�อุงจาก 
ระบบนิัเวศภูายนัอุกเห่ลา่นีั�มีีคุ้วามีสำมัีพนััธุ์�และเช้่�อุมีโยงกบั 
ระบบนิัเวศภูายในัถ้ำำ�าทั�งปัจจัยทางกายภูาพและช้ีวภูาพ  
ซึ่่�งเป็นัปัจจัยสำำาคุ้ัญตั้่อุการดูำารงชี้วิตั้ขอุงสัำตั้ว�ถ้ำำ�า

2. มีรีะบบการคุ้วบคุุ้มีและรักษาสำิ�งแวดูล้อุมีธุ์รรมีช้าติั้ 
และสำัตั้ว�ถ้ำำ�าอุย่างเคุ้ร่งคุ้รัดู อุาจใช้้มีาตั้รการทางกฎห่มีาย 
และการมีีส่ำวนัร่วมีขอุงชุ้มีช้นัในัพ้�นัที� ห่ากนัักท่อุงเที�ยว/ 
ผูู้้มีาเย้อุนัไมี่เช่้�อุฟื้ังห่ร่อุปฏิิบัติั้ตั้ามี คุ้วรมีีบทลงโทษที�คุ้วร 
แจ้งให้่ทราบก่อุนัเข้าถ้ำำ�าอุย่างช้ัดูเจนั เช้่นั การปรับเงินั  
การทำาทัณ์ฑ�บนั การยกเลิกการนัำาช้มี ห่ร่อุอุาจใช้้มีาตั้รการ 
ทางกฎห่มีาย และ/ห่ร่อุมีาตั้รการทางสัำงคุ้มีที�ชั้ดูเจนัอุ้�นัๆ

469แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ้ำาของประเทศไทย



3. การปรับภููมีิทัศนั�และการก่อุสำร้างใดูๆ ก็ตั้ามีที� 
เกิดูข่�นัภูายในัถ้ำำ�าและระบบนิัเวศโดูยรอุบ ต้ั้อุงมีีการส่ำงแบบแปลนั 
การปรับภููมีิทัศนั�ห่ร่อุการก่อุสำร้าง เพ้�อุรับการพิจารณ์าจาก 
คุ้ณ์ะกรรมีการฯ และการดูำาเนิันัการใดูๆ ไมีคุ่้วรคุ้ำานึังเฉพาะ 
คุ้วามีสำวยงามีขอุงมีนัษุย�เปน็ัที�ตัั้�ง โดูยให่ใ้ช้้ห่ลกัพจิารณ์าว่า  
“สวย์ของเร� (มนุษ์ย์์)” กับ “สวย์ของเข� (สัต้ว์ถ้ำำ��)” นัั�นัมีี 
คุ้วามีแตั้กตั้า่งกนััโดูยสิำ�นัเช้งิ อีุกทั�งคุ้วามีสำวยงามีตั้อุ้งมีคีุ้วามี 
สำอุดูคุ้ลอุ้งกบัระบบนัเิวศถ้ำำ�า ดัูงนัั�นัการเล่นัสำไีฟื้ห่ลากห่ลายสำ ี
ในัถ้ำำ�า ห่รอุ่การนัำาพช้้ (ทั�งพช้้ตั้า่งถิ้ำ�นัและพ้ช้ประจำาถิ้ำ�นั) เข้ามีา 
ปลกูในับรเิวณ์โดูยรอุบถ้ำำ�าห่รอุ่แม้ีแต่ั้นัำามีาไวใ้นัถ้ำำ�า เปน็ัสำิ�งที� 
ห่้ามีไมี่ให่้ปฏิิบัตั้ิ เพราะจะสำ่งผู้ลกระทบตั้่อุสำัตั้ว�ถ้ำำ�าโดูยตั้รง 

4. การจัดูการห่ร่อุการพัฒนัาใดูๆ ภูายในัถ้ำำ�า ตั้้อุง 
คุ้ำานึังถึ้ำงคุ้วามีสำามีารถ้ำในัการรอุงรบัขอุงทรัพยากรถ้ำำ�า (Cave 
Carrying Capacity) กอุ่นัจะคุ้ำานังึถึ้ำงนัักทอุ่งเที�ยว/ผูู้ม้ีาเยอุ้นั 
ห่รอุ่รายไดูที้�จะเข้ามีา ถ้ำำ�าทอุ่งเที�ยวจำาเปน็ัต้ั้อุงมีกีารประเมิีนั 
ศักยภูาพขอุงถ้ำำ�าในัการรอุงรบัจำานัวนันัักท่อุงเที�ยวในัแต่ั้ละรอุบ 
ห่รอุ่แต่ั้ละวนัั จำานัวนันัักทอุ่งเที�ยวต่ั้อุเจา้ห่น้ัาที�ห่รอุ่มัีคุ้คุ้เุทศก� 
และตั้อุ้งมีกีารกำาห่นัดูช่้วงเวลาในัการพกัถ้ำำ�า ทั�งการพักถ้ำำ�าในั 
แต่ั้ละวันัเพ้�อุเป็นัการผู้อุ่นัคุ้ลายบรรยากาศและสำภูาพแวดูล้อุมี 
ภูายในัถ้ำำ�า รวมีทั�งการปิดูถ้ำำ�าในัช้่วงเวลาที�สำมีคุ้วร เช้่นั 
ช้ว่งที�สัำตั้ว�ผู้สำมีพันัธุุ์� วางไขห่่รอุ่เลี�ยงตั้วัอุอุ่นั การพัฒนัาห่รอุ่ 
สำรา้งสำิ�งอุำานัวยคุ้วามีสำะดูวกใดูๆ ทั�งภูายนัอุกและภูายในัถ้ำำ�า 
ต้ั้อุงคุ้ำานัึงถึ้ำงคุ้วามีเปราะบางขอุงสำภูาพแวดูล้อุมีเนั้�อุงจาก 
ถ้ำำ�าเปน็ัระบบนัเิวศที�มีคีุ้วามีเปราะบางและสำามีารถ้ำถู้ำกทำาลาย 
ไดู้ง่าย ห่ากมีจีำานัวนันัักท่อุงเที�ยวเกินักว่าจำานัวนัที�กำาห่นัดู 
ในัแต่ั้ละวันั ก็ไม่ีคุ้วรมีีการอุะลุ่มีอุล่วยห่ร่อุรับเพิ�มี ต้ั้อุงมีี 
ระบบจอุงลว่งห่น้ัารอุงรบั ซ่ึ่�งจะเปน็ัมีาตั้รการในัการบรหิ่าร 
จัดูการถ้ำำ�าที�ดูี 

5. ห่ากเป็นัไปไดู้ กอุ่นัเข้าถ้ำำ�าคุ้วรมีอีุา่งนัำ�ายาฆ่าเช้่�อุที�มีี 
ตั้ะแกรงกรอุงสำิ�งสำกปรก ถั้ำงใสำน่ัำ�ายาฆา่เช่้�อุ และพรมีสำำาห่รับ 
ซึ่ับเพ้�อุลดูปัญห่าการกระจายขอุงเช้่�อุโรคุ้ แบคุ้ทีเรีย สำปอุร� 
ขอุงรา สัำตั้ว�ขนัาดูเล็กห่ร่อุสำิ�งมีีช้ีวิตั้ต่ั้างถิ้ำ�นัที�อุาจตั้ิดูมีากับ 
รอุงเท้า โดูยจะติั้ดูตัั้�งไวห้่นัา้ปากถ้ำำ�าห่รอุ่ทางเข้าถ้ำำ�า นัอุกจากนีั� 
คุ้วรมีีการสำะบัดูเสำ้�อุผู้้า ห่มีวก กระเป�า ก่อุนัเข้าถ้ำำ�า 

6. ถ้ำำ�าต้ั้อุงมีีระบบการจัดูการพ้�นัที�อุย่างชั้ดูเจนั 
(Zonation) โดูยเฉพาะถ้ำำ�าที�มีีขนัาดูให่ญ่ห่ร่อุถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามี 

ซัึ่บซ้ึ่อุนั คุ้วรมีีการกำาห่นัดูว่าพ้�นัที�ใดูเห่มีาะสำมีสำำาห่รับ 
การเข้าช้มี พ้�นัที�ใดูคุ้วรเป็นัพ้�นัที�สำงวนั ห่วงห่้ามี ห่้ามีเข้า  
อุาจเพราะอุันัตั้รายห่ร่อุเป็นัแห่ล่งที�อุยู่อุาศัยขอุงสำัตั้ว� ห่ร่อุ 
ใช้้เพ้�อุการศกึษาวิจยัเท่านัั�นั และไมีคุ่้วรเปดิูพ้�นัที�ท่อุงเที�ยว 
เพิ�มีเตั้ิมี เพราะจะกระทบต่ั้อุสำัตั้ว�ในัถ้ำำ�า ซึ่่�งสำ่วนัให่ญ่จะ 
เคุ้ล้�อุนัย้ายเข้าไปอุยูใ่นับรเิวณ์ที�ไม่ีมีกีารรบกวนัจากกจิกรรมี 
ขอุงมีนัุษย� และยังเป็นัการลดูพ้�นัที�อุาศัยขอุงสำิ�งมีชี้ีวิตั้ที�อุยู ่
ในัถ้ำำ�าดู้วย

7. ขอุบเขตั้เส้ำนัทางเดูนิัภูายในัถ้ำำ�าคุ้วรชั้ดูเจนั และกั�นั 
ไมีใ่ห่คุ้้นัเดูนิัอุอุกนัอุกเสำน้ัทาง ห่รอุ่เปน็ัห่น้ัาที�ขอุงเจา้ห่น้ัาที� 
ห่ร่อุมัีคุ้คุุ้เทศก�ที�ตั้้อุงแนัะนัำาก่อุนัเข้าถ้ำำ�า ทั�งนีั�เพ้�อุป้อุงกันั 
ไมี่ให่้ไปรบกวนัสำัตั้ว�ที�อุาศัยตั้ามีแห่ล่งอุาศัยย่อุยตั้่างๆ 
(Microhabitats) ภูายในัถ้ำำ�า ทางเดูินัภูายในัถ้ำำ�าคุ้วรมีีการ 
ยกระดูบัให้่สำงูข่�นั (เช้น่ั ถ้ำำ�าภูผูู้าเพช้ร จงัห่วดัูสำตูั้ล) เพ้�อุปอุ้งกนัั 
การเห่ยยีบยำ�าพ้�นัถ้ำำ�า ห่รอุ่การสำรา้งทางเดูนิัที�แคุ้บ เรยีงเดูี�ยว  
และห้่ามีผูู้้คุ้นัอุอุกนัอุกเส้ำนัทางที�กำาห่นัดู เน้ั�อุงจากถ้ำำ�า 
ท่อุงเที�ยวที�มีีผูู้้คุ้นัเข้าอุอุกจำานัวนัมีาก การเห่ยียบยำ�า ย่อุมี 
สำ่งผู้ลตั้่อุการอุัดูแนั่นัขอุงห่นั้าดูินั (Soil Compaction) ซึ่่�ง 
จะไปมีีผู้ลต่ั้อุแห่ล่งที�อุยู่อุาศัยห่ร่อุแห่ล่งห่ลบภูัยขอุง 
สำิ�งมีชี้วีติั้ที�อุยูใ่นัถ้ำำ�า และไม่ีคุ้วรสำรา้งทางเดูนิัโดูยใช้คุ้้อุนักรตีั้ 
ห่รอุ่ปูนัซีึ่เมีนัตั้� เพราะนัอุกจากจะเปน็ัการลดูพ้�นัที�อุาศยัขอุง 
สำัตั้ว�ถ้ำำ�าแล้ว ยังเป็นัตัั้วขัดูขวางการเคุ้ล้�อุนัที�ภูายในัถ้ำำ�าขอุง 
สำัตั้ว�ถ้ำำ�าห่น้ัาดูินัขนัาดูเล็ก ซึ่่�งสำ่งผู้ลต่ั้อุการกระจายตั้ัวขอุง 
ประช้ากรและคุ้วามีห่ลากห่ลายทางพนััธุ์กุรรมีขอุงสำตัั้ว�เห่ล่านัั�นั

8. ป้อุงกันัการทำาลายพ้�นัที�อุาศัยขอุงสำัตั้ว�ในัถ้ำำ�า โดูย 
ห่้ามีทำาการใดูๆ ในัการเปลี�ยนัแปลง เคุ้ล้�อุนัย้ายห่ร่อุพลิก 
ห่ินัภูายในัถ้ำำ�า ห่ร่อุการกระทำาใดูๆ ที�เป็นัการเปลี�ยนัแปลง 
ทางนัำ�า ห่ร่อุทำาให่้นัำ�าท่วมีห่ร่อุแห่้งไป ห่ร่อุสำร้างสำิ�งกีดูขวาง 
ทางนัำ�าภูายในัถ้ำำ�า ห่รอุ่การให่อุ้าห่ารห่รอุ่ทิ�งขยะในัถ้ำำ�า การแตั้ะ 
สัำมีผู้ัสำ ห่ร่อุขีดูเขียนั เคุ้าะ ตั้ี ห่ร่อุแกะสำลักภูายในัถ้ำำ�า ทั�งนัี� 
เพ้�อุไมี่ให้่เป็นัการรบกวนัและทำาลายระบบนัิเวศที�อุยู่ในัถ้ำำ�า 
ทั�งทางตั้รงและทางอุ้อุมี 

9. คุ้วรลดูการใช้้แสำงให่้น้ัอุยที�สุำดู (แต่ั้ยังคุ้งให่้คุ้วามี 
ปลอุดูภัูยแก่นัักท่อุงเที�ยวห่ร่อุผูู้้เข้าช้มี) ห่ร่อุอุาจใช้้วิธุ์ีการ 
ติั้ดูเซึ่นัเซึ่อุร� โดูยไฟื้จะสำว่างเมี้�อุมีีคุ้นัเดูินัผู่้านัเท่านัั�นั และ 
จะปิดูอัุตั้โนัมีัติั้เมี้�อุไมี่มีีคุ้นัเข้าช้มี และคุ้วรใช้้ห่ลอุดูไฟื้ที� 
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การบริหารจัดการ

ไม่ีมีีการสำะสำมีคุ้วามีร้อุนั ทั�งนีั�เนั้�อุงจากแสำงสำว่างมีีผู้ลตั้่อุ 
การอุยูอุ่าศยัและปรากฏิขอุงสำตัั้ว�ถ้ำำ�า ขณ์ะเดีูยวกันัแสำงสำว่าง 
ยังกระตุ้ั้นัให้่เกิดูการเจริญเติั้บโตั้ขอุงกลุ่มีแลมีเพนัฟื้ลอุรา  
(Lampenflora) เช่้นั พ้ช้ สำาห่รา่ย ไดูอุะตั้อุมี มีอุสำ ลเิวอุร�เวิร�ตั้ 
และเฟื้ิร�นั รวมีทั�งแบคุ้ทีเรีย ซึ่่�งจะสำ่งผู้ลตั้่อุโคุ้รงสำร้างขอุง 
ถ้ำำ�าและกลุ่มีสัำตั้ว�ถ้ำำ�า นัอุกจากนัี�ยังเป็นัการลดูคุ้่าใช้้จ่าย 
ที�จะเกิดูข่�นักับการใช้้ไฟื้ภูายในัถ้ำำ�าในัระยะยาว

10. อุบรมีให่คุ้้วามีรูเ้จา้ห่นัา้ที�ในัพ้�นัที�รวมีทั�งมีคัุ้คุ้เุทศก� 
โดูยให้่คุ้วามีรู้ทั�งทางดู้านัธุ์รณ์ีวิทยา ปัจจัยทางกายภูาพ  
ระบบนัิเวศภูายในัถ้ำำ�า และคุ้วามีห่ลากห่ลายทางชี้วภูาพ  
รวมีทั�งสำิ�งมีีช้ีวิตั้กลุ่มีห่ลัก/เดู่นั ห่ร่อุกลุ่มีที�มีีคุ้วามีจำาเพาะ 
ตั้่อุถ้ำำ�า เพ้�อุเป็นัแนัวทางในัการอุธุ์ิบาย ส่ำงตั้่อุคุ้วามีรู้  
การช้่วยกันัดููแล รักษา ติั้ดูตั้ามีและประเมีินัสำถ้ำานัการณ์� 
และการอุนัุรักษ�ที�ยั�งย้นัในัพ้�นัที� 

11. จัดูทำาเอุกสำารแนัะนัำา ให่้คุ้วามีรู้ขณ์ะเที�ยวช้มีถ้ำำ�า 
ซึ่่�งเป็นัเอุกสำารที�เข้าใจง่าย ห่ร่อุอุาจสำร้างเป็นัวีดูิทัศนั�ไว้ในั 
ช้่อุงทางสำ้�อุสำารตั้่างๆ บนัอุินัเทอุร�เนั็ตั้ห่ร่อุสำ้�อุอุอุนัไลนั� ซึ่่�ง 
ทุกคุ้นัสำามีารถ้ำเข้าถ้ำึง ห่ร่อุการสำร้างป้ายคุ้วามีรู้เช้ิงวิช้าการ  
แสำดูงขอุ้มูีลแผู้นัที�ถ้ำำ�าอุยา่งช้ดัูเจนั และรปูภูาพคุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางช้วีภูาพขอุงระบบนัเิวศถ้ำำ�านัั�นัๆ โดูยเฉพาะสัำตั้ว�กลุ่มีเดูน่ั  
ห่ร่อุการทำาคุ้ิวอุาร�โคุ้้ดู (QR Code) เป็นัตั้้นั

12. มีมีีาตั้รการรกัษาคุ้วามีปลอุดูภัูย ช้ดุูปฐมีพยาบาล 
และเคุ้ร่�อุงมี้อุแพทย�เบ้�อุงต้ั้นั รวมีทั�งรถ้ำเคุ้ล้�อุนัที�เร็ว ในั 
กรณี์เกิดูภูาวะฉุกเฉินักับนัักท่อุงเที�ยว ซ่ึ่�งอุาจเกิดูไดู้จาก 
โคุ้รงสำร้างขอุงถ้ำำ�า ห่ร่อุเกิดูจากสำัตั้ว�มีีพิษที�อุาศัยอุยู่ในัถ้ำำ�า  
เช่้นั มีดู แมีงมีุมี แมีงป่อุง ตั้ะขาบ งู ห่ร่อุเกิดูจากภูาวะ 
ภููมีิแพ้ตั้่างๆ เช้่นั ฝุ่นั รา เป็นัตั้้นั

13. พฒันัาการบริการนักัท่อุงเที�ยวให้่มีปีระสิำทธุ์ภิูาพ  
รวดูเรว็ และมีรีะบบรอุงรบัที�ทันัสำมียัตั้ามียคุุ้ เช่้นั ระบบการ 
จอุงคุ้ิวเพ้�อุเข้าช้มีถ้ำำ�า ระบบการจ่ายเงินั การพัฒนัา 
แอุปพลิเคุ้ช้ันัห่ร่อุเว็บไซึ่ตั้� เป็นัตั้้นั ส่ำงเสำริมีประช้าธุ์ิปไตั้ย 
ในัทุกระดัูบ รวมีทั�งมีีแบบฟื้อุร�มีการประเมีินัเพ้�อุรับฟื้ัง 
ข้อุเสำนัอุแนัะ ตั้ิช้มี จากนัักท่อุงเที�ยว 

14. เพ้�อุเป็นัการสำรา้งรายไดู้และคุ้วามีเขม้ีแข็งให้่กับ 
ชุ้มีช้นั มีัคุ้คุุ้เทศก� ร้านัคุ้้า ร้านัอุาห่าร คุ้วรเป็นัคุ้นัในัพ้�นัที� 
และอุาจเพิ�มีโอุกาสำการมีีสำว่นัรว่มีขอุงนัักเรยีนั นัักศกึษาในั 
พ้�นัที� ห่ร่อุการจัดูสำวัสำดิูการแก่ผูู้้ดู้อุยโอุกาสำ ให่้เข้ามีามีี 
สำ่วนัร่วมีในัการดููแลห่ร่อุอุนัุรักษ�ถ้ำำ�ามีากข่�นั

15. ห่ากถ้ำำ�าใดูที�ไดู้รับการประเมีนิัวา่มีคีุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางช้ีวภูาพสำูง รวมีทั�งเป็นัถ้ำำ�าที�มีีสำัตั้ว�ที�ห่ายาก สำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
เฉพาะถิ้ำ�นั ห่ร่อุพบสัำตั้ว�ถ้ำำ�าช้นิัดูให่มี่จำานัวนัมีาก การสำร้าง 
ประตั้บูรเิวณ์ปากถ้ำำ�าถ้้ำอุเป็นัแนัวทางที�ยอุมีรบัไดูทั้�วโลก เพ้�อุ 
ป้อุงกันัการรบกวนั บุกรุก ล่าสำัตั้ว�ห่ร่อุกิจกรรมีใดูๆ ขอุง 
มีนุัษย�ที�จะสำง่ผู้ลตั้อุ่สำตัั้ว�ถ้ำำ�า อุยา่งไรกต็ั้ามี การสำรา้งประตูั้นัั�นั  
ตั้้อุงคุ้ำานัึงถ้ำึงสัำตั้ว�ถ้ำำ�าดู้วย โดูยตั้้อุงไม่ีเป็นัประตัู้ทึบ เพราะ 
ตั้้อุงรักษาสำมีดุูลขอุงแสำง อุุณ์ห่ภููมิี คุ้วามีช้่�นั รวมีทั�งลมี  
เป็นัต้ั้นั โดูยเฉพาะกลุ่มีที�มีีการเคุ้ล้�อุนัย้ายประช้ากรตั้ลอุดู 
เวลา เช่้นั คุ้้างคุ้าว เมี่นั ห่นูั ห่ร่อุสัำตั้ว�เล้�อุยคุ้ลานัอุ้�นัๆ 
ตั้้อุงสำามีารถ้ำผู้่านัประตูั้ไดู้อุย่างอุิสำระ มีีช่้อุงว่างเพียงพอุ

16. บางบริเวณ์ขอุงถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามีสำวยงามีและอุาจเป็นั 
จดุูดูงึดููดูการทอุ่งเที�ยวที�สำำาคัุ้ญ แต่ั้อุาจเป็นัพ้�นัที�ที�รอุงรับคุ้วามี 
ห่ลากห่ลายทางช้ีวภูาพสำูง และการอุนุัญาตั้ให้่เยี�ยมีช้มีจะ 
สำุม่ีเสำี�ยงต่ั้อุการรบกวนัและมีผีู้ลตั้อุ่สัำตั้ว�ถ้ำำ�าช้ดัูเจนั และ/ห่รอุ่ 
อุาจเป็นัพ้�นัที�เปราะบาง ง่ายตั้่อุการถ้ำูกทำาลาย วิธุ์ีการ 
แก้ปัญห่าคุ้้อุการใช้ว้ธิุ์กีารตั้ดิูตัั้�งกลอุ้งอุนิัฟื้ราเรดูและจอุภูาพ 
ขนัาดูให่ญ่เพ้�อุเป็นัทางเล้อุกในัการเยี�ยมีช้มีถ้ำำ�า ซึ่่�งข้อุดีูคุ้้อุ  
ระบบนิัเวศถ้ำำ�า รวมีทั�งสำัตั้ว�ถ้ำำ�าบริเวณ์นัั�นั ไมี่ถู้ำกรบกวนั  
แตั้่ข้อุเสีำยคุ้้อุอุาจมีีคุ้่าใช้้จ่ายที�สำูงข่�นั แตั้่จะมีีคุ้วามีคุุ้้มีคุ่้า
ในัระยะยาว

471แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ้ำาของประเทศไทย



	 ข้อปฏิิบั่ติิสำาหรับ่นักท่องเท่�ยว/ 
ผู้มิาเย้อนถ้ำำ�า	(ในถ้ำำ�าท่องเท่�ยว)	 
เพ้ื้�อการอนุรักษ์์สัติว์ถ้ำำ�า

1. ก่อุนัเข้าไปช้มีห่ร่อุศึกษาภูายในัถ้ำำ�า นัักท่อุงเที�ยว/ 
ผูู้้มีาเย้อุนัทุกคุ้นัตั้้อุงผู่้านัการอุบรมี อุธุ์ิบาย และทำาคุ้วามี 
เข้าใจเกี�ยวกบัการปฏิิบัติั้ตัั้วในัการท่อุงเที�ยวถ้ำำ�าเบ้�อุงต้ั้นัก่อุนั 
เข้าช้มีถ้ำำ�าทุกคุ้รั�ง โดูยทำาคุ้วามีเข้าใจเกี�ยวกับธุ์รณี์สัำณ์ฐานั 
ขอุงถ้ำำ�า อุุทกวิทยา ปจัจยัทางกายภูาพ ระบบนิัเวศภูายในัถ้ำำ�า 
คุ้วามีห่ลากห่ลายทางช้ีวภูาพและสัำตั้ว�ถ้ำำ�า รวมีทั�งมีิตั้ิ 
ดู้านัอุ้�นัๆ ถ้ำ้ามีี เช้่นั ประวัติั้ศาสำตั้ร� ศิลปวัฒนัธุ์รรมี รวมีทั�ง 
คุ้วามีเช้่�อุที�ต้ั้อุงใช้ว้จิารณ์ญานั เช้น่ั คุ้วามีเช้่�อุทางไสำยศาสำตั้ร�  
เห่ล็กไห่ล และคุ้วามีเช้่�อุที�ไมี่ถ้ำูกตั้้อุง เช้่นั การดู้�มีนัำ�าที�ห่ยดู 
มีาจากปลายห่นิังอุกหิ่นัย้อุยห่รอุ่นัำ�าที�ขงัภูายในัถ้ำำ�า ซึ่่�งจะช้ว่ย 
ทำาให่้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคุ้ภัูยไข้เจ็บ เป็นัตั้้นั 

2. แตั้่งกายรัดูกุมี มีีคุ้วามีเห่มีาะสำมีกับการเดูินัห่ร่อุ 
ช้มีภูายในัถ้ำำ�า สำวมีห่มีวกเพ้�อุป้อุงกันัห่ยดูนัำ�า มีูลคุ้้างคุ้าว 
สำวมีรอุงเท้าหุ้่มีสำ้นั กางเกงขายาว เพ้�อุป้อุงกันัการช้นัห่ินั  
ห่ร่อุเพ้�อุป้อุงกันัสัำตั้ว�มีีพิษที�อุาศัยอุยูใ่นัถ้ำำ�า เช่้นั มีดู แมีงมุีมี  
แมีงป่อุง ตั้ะขาบ งู ซึ่่�งเจ้าห่น้ัาที�ห่ร่อุมีัคุ้คุุ้เทศก�จะแจ้งให่้ 
ทราบตั้ามีข้อุที� ๑ 

3. ก่อุนัเข้าถ้ำำ�าคุ้วรมีีการสำะบัดูเส้ำ�อุผู้้า ห่มีวก กระเป�า  
ฯลฯ ก่อุนัเข้าถ้ำำ�า เพ้�อุป้อุงกันัการนัำาสัำตั้ว�ตั้่างถ้ำิ�นัห่ร่อุ 
สำิ�งแปลกปลอุมีที�อุาจติั้ดูตัั้วมีาเข้าไปในัถ้ำำ�า และนัักทอุ่งเที�ยว 
ตั้้อุงก้าวผู่้านัอุ่างนัำ�ายาฆ่าเช้่�อุที�มีีตั้ะแกรงกรอุงสิำ�งสำกปรก  
และพรมีฆ่าเช้่�อุสำำาห่รับซัึ่บเพ้�อุลดูปัญห่าการกระจายขอุง 
เช้่�อุโรคุ้ แบคุ้ทีเรีย สำปอุร�ขอุงรา ห่ร่อุสำัตั้ว�ขนัาดูเล็กห่ร่อุ 
สำิ�งมีีช้ีวิตั้ตั้่างถ้ำิ�นัที�อุาจตั้ิดูมีากับรอุงเท้า 

4. เตั้รียมีคุ้วามีพร้อุมีก่อุนัเข้าถ้ำำ�าเสำมีอุ เช้่นั พักผู้่อุนั 
เพยีงพอุ ทานัอุาห่ารและดู้�มีนัำ�ากอุ่นัเข้าช้มีถ้ำำ�า เพราะบางถ้ำำ�า 
ตั้อุ้งเดูนิัข่�นัเนิันัสำงู ห่รอุ่มีีการปนีัปา่ยก่อุนัจะถ้ำงึปากถ้ำำ�า ห่าก 
ร่างกายไมี่พร้อุมี อุาจมีีอุาการห่นั้ามี้ดูห่ร่อุเป็นัลมีไดู้ และ 
ตั้้อุงรู้จักข้อุจำากัดูขอุงตั้ัวเอุง เช้่นั ถ้ำ้าเป็นัโรคุ้กลัวคุ้วามีสำูง  
กลัวที�มี้ดูห่ร่อุกลัวที�แคุ้บ ไม่ีคุ้วรเข้าช้มีถ้ำำ�า ห่ร่อุคุ้นัที�มีีโรคุ้ 
ประจำาตัั้ว คุ้วรพกยา ยาดูมี นัำ�าดู้�มี ห่รอุ่อุุปกรณ์�ป้อุงกนััตัั้วเอุง 
ไปดู้วย ห่ร่อุโรคุ้กลัวสำัตั้ว� เช่้นั กลัวแมีงมีุมี แมีลง ตั้ะขาบ  

คุ้้างคุ้าว ถ้ำ้าบางถ้ำำ�าเป็นัถ้ำำ�าแห้่งและมีีคุ้วามีร้อุนั อุาจทำาให่ ้
มีีการสำูญเสำียเห่ง่�อุไดู้ง่าย ซึ่่�งนัำ�าดู้�มี มีีคุ้วามีจำาเป็นัมีาก

5. ห่า้มีอุอุกนัอุกเสำน้ัทางที�กำาห่นัดูไวใ้นัถ้ำำ�าโดูยเด็ูดูขาดู 
เพราะอุาจเกิดูอัุนัตั้รายแล้ว ยังมีีผู้ลต่ั้อุการทำาลายระบบ 
นิัเวศและแห่ล่งที�อุยู่อุาศัยขอุงสัำตั้ว�ถ้ำำ�าทั�งโดูยตั้ั�งใจและ 
ไมีต่ั้ั�งใจ ห่รอุ่ทำาให่ส้ำตัั้ว�บาดูเจบ็ห่รอุ่ตั้าย เช้น่ั การเห่ยยีบยำ�า  
ห่ร่อุมี้อุปัดูโดูนัสำัตั้ว�ขณ์ะปีนัป่าย มีุดู ห่ร่อุคุ้ลานั

6. ห่ากเป็นัไปไดู้ นัักท่อุงเที�ยวคุ้วรมีีการนััดูห่มีาย 
ล่วงห่น้ัาเพ้�อุจอุงการเข้าช้มี ทั�งนีั�เพ้�อุคุ้วามีสำะดูวกในัการ 
บริห่ารจัดูการ การจัดูเจ้าห่นั้าที�ห่ร่อุมีัคุ้คุุ้เทศก�นัำาทาง และ 
เพ้�อุให้่เกิดูคุ้วามีสำอุดูคุ้ล้อุงกับคุ้วามีสำามีารถ้ำขอุงถ้ำำ�าในัการ 
รอุงรบันัักท่อุงเที�ยวในัแต่ั้ละวนัั และนัักท่อุงเที�ยวเอุงกจ็ะไดู้ 
ไมี่ต้ั้อุงเสำียเวลา 

7. ตั้้อุงคุ้งสำภูาพดัู�งเดูิมีขอุงถ้ำำ�าให่้มีากที�สุำดู ห่้ามีจับ 
ห่ัก ลูบ แตั้ะ สำัมีผัู้สำ ห่ร่อุขีดูเขียนัภูายในัถ้ำำ�า เพราะไขมีันัที� 
เกิดูจากเห่ง่�อุจะทำาปฏิิกิริยากับห่ินั จนัทำาให่้ไมี่สำามีารถ้ำ 
เจริญเติั้บโตั้ห่ร่อุเกิดูการพอุกพูนัขอุงหิ่นัต่ั้อุไปไดู้ ห่้ามีตั้ี  
เคุ้าะห่นิั แกะสำลกั เพราะจะมีผีู้ลตั้อุ่การกรอุ่นัขอุงหิ่นั และสำง่ผู้ล 
ตั้อุ่การพงัทลายห่ร่อุโคุ้รงสำรา้งขอุงหิ่นัไดูแ้ละที�อุยูอุ่าศยัขอุง 
สำัตั้ว�ถ้ำำ�า ห่ร่อุการกระทำาใดูๆ ที�เป็นัการเปลี�ยนัแปลงทางนัำ�า  
ห่ร่อุทำาให่้นัำ�าท่วมีห่ร่อุแห่้งไป ห่ร่อุสำร้างสำิ�งกีดูขวางทางนัำ�า  
รวมีไปถ้ำึงการพลิกห่ร่อุย้ายก้อุนัห่ินัภูายในัถ้ำำ�า 

8. เมี้�อุพบเห็่นัสำัตั้ว�ถ้ำำ�า ไมี่ว่าจะขนัาดูเล็กห่ร่อุให่ญ่  
(มีกีระดููกสำนััห่ลังห่รอุ่ไมีมี่ีกระดููกสำนััห่ลัง) ให่ป้ฏิบิตัั้ติั้อุ่สำตัั้ว�ถ้ำำ�า 
เสำมีอุ้นัเป็นัเจ้าบา้นัและเราเป็นัผูู้ม้ีาเยอุ้นั ดููห่่างๆ ไมีร่บกวนั 
คุ้อุยปกป้อุงห่รอุ่ให่คุ้้ำาแนัะนัำานัักทอุ่งเที�ยวที�มีาดูว้ยกนััห่รอุ่ 
กลุ่มีอุ้�นัๆ ห่ลีกเลี�ยงการจับ ไล่ เห่ยียบยำ�าห่ร่อุทำาลายระบบ 
นิัเวศยอุ่ย ทำาลายกบัดูกัขอุงสำตัั้ว�ถ้ำำ�า เช้น่ั ใย ห่ลมุี รวมีทั�งรงั  
และไมีส่่ำอุงไฟื้ใส่ำสำตัั้ว�ถ้ำำ�าโดูยตั้รง ไมีพู่ดูจาส่ำงเสำยีงดัูง ตั้ะโกนั 
ภูายในัถ้ำำ�า ห่ร่อุกระทำาการใดูๆ ที�เป็นัการรบกวนัห่ร่อุก่อุให่ ้
เกิดูการต้ั้�นัตั้ระห่นักให้่กับสำัตั้ว� เพราะนัอุกจากจะรบกวนั 
สำิ�งมีีช้ีวิตั้และระบบนัิเวศภูายในัถ้ำำ�าแล้ว ยังเป็นัการรบกวนั 
นัักท่อุงเที�ยวกลุ่มีอุ้�นัๆ ดู้วย

9. ไมีน่ัำาอุาห่าร (ยกเวน้ันัำ�า) เขา้ไปรบัประทานั รวมีทั�ง 

472 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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การบริหารจัดการ

การดู้�มีแอุลกอุฮ่อุล�ภูายในัถ้ำำ�า และทิ�งขยะห่ร่อุเศษอุาห่าร 
ใดูๆ เพราะเศษขยะนัอุกจากจะสำร้างมีลภูาวะ (กลิ�นั) 
ภูายในัถ้ำำ�าแล้ว จะเป็นัการดึูงดููดูสำัตั้ว�กลุ่มีตั้่างๆ ทั�งภูายในั 
และภูายนัอุกถ้ำำ�าให่เ้ขา้มีาใช้ป้ระโยช้นั�จากในัถ้ำำ�า ซึ่่�งจะสำง่ผู้ล 
ตั้่อุระบบนัิเวศที�มีีภูายในัถ้ำำ�าไดู้

10. ไม่ีนัำาสำัตั้ว�เลี�ยงเข้าไปในัถ้ำำ�า เนั้�อุงจากสำัตั้ว�เลี�ยง 
อุาจทำาลายระบบนัเิวศถ้ำำ�าไดู ้(กรณี์ห่ลดุู วิ�งห่นั)ี รวมีทั�งเสำี�ยง 
ต่ั้อุการนัำาเช้่�อุโรคุ้ห่ร่อุปรสำิตั้ตั้่างๆ เข้าไปในัถ้ำำ�า สำัตั้ว�เลี�ยง 
อุาจส่ำงเสำียงดูัง ทำาให่้สัำตั้ว�ถ้ำำ�าตั้้�นัตั้ระห่นัก ห่ากดููแลไมี่ดีู  
สำัตั้ว�เลี�ยงอุาจห่ลุดูและสำูญห่ายห่ร่อุไดู้รับบาดูเจ็บไดู้

11. ห่า้มีจดุูไฟื้ กอุ่ไฟื้ จุดูธูุ์ปเทยีนั และสำบูบหุ่รี� เพราะ 
เป็นัการลดูปรมิีาณ์อุอุกซึ่เิจนัที�อุยูใ่นัถ้ำำ�า อุกีทั�งเขมีา่คุ้วนััอุาจ 
จะไปจบัห่รอุ่เคุ้ล้อุบตั้ามีผู้นัังถ้ำำ�า ทำาให้่ระบบนิัเวศถ้ำำ�าเสำยีห่าย 
ไดู้ และยังเป็นัการรบกวนัสำัตั้ว�เน้ั�อุงจากไฟื้และเขมี่าคุ้วันั  
จะทำาให่้สัำตั้ว�ตั้้�นัตั้ระห่นัก 

12. ห่้ามีปัสำสำาวะห่ร่อุอุุจจาระห่ร่อุปล่อุยขอุงเสำีย 
ภูายในันัำ�าในัทุกระบบนัิเวศ ห่ากไม่ีสำามีารถ้ำที�จะอุดูกลั�นัไดู้  
ให้่ใช้้ถ้ำุงพลาสำติั้กห่ร่อุอุุปกรณ์�ใดูๆ ในัการรอุงรับขอุงเสำีย 
และนัำาอุอุกมีาทิ�งภูายนัอุก

13. ไมี่คุ้วรนัำากลิ�นัแปลกปลอุมีเข้าไปในัถ้ำำ�า เช้่นั การ 
ฉีดูห่ร่อุใส่ำนัำ�าห่อุมี การแตั้่งกายสำีฉูดูฉาดู เพราะอุาจดูึงดูดูู 
ห่ร่อุเรียกร้อุงคุ้วามีสำนัใจจากสำัตั้ว�บางกลุ่มีไดู้ ห่ร่อุสำร้าง 
คุ้วามีตั้้�นัตั้ระห่นักให่้แก่สำัตั้ว�

14. ห่้ามีใช้้แฟื้ลช้ในัการถ้ำ่ายภูาพ ห่ร่อุแสำงเลเซึ่อุร� 
ภูายในัถ้ำำ�า ซึ่่�งการใช้้แฟื้ลช้ถ้ำ่ายรูปและการใช้้แสำงเลเซึ่อุร� 
สำ่งผู้ลตั้่อุทั�งระบบนัิเวศและสำิ�งมีีช้ีวิตั้ที�อุาศัยอุยู่ในัถ้ำำ�า สำร้าง 
คุ้วามีตั้้�นัตั้ระห่นักให่้แก่สำัตั้ว� 

15. ไม่ีนัำาสำิ�งใดูๆ ก็ตั้ามีที�อุยู่ในัถ้ำำ�า ไมี่ว่าจะเป็นั 
สำิ�งมีชี้ีวิตั้ห่ร่อุไม่ีมีีช้ีวิตั้ อุอุกจากถ้ำำ�า

16. เช้่�อุฟื้ังเจ้าห่นั้าที�ห่ร่อุมีัคุ้คุุ้เทศก�อุย่างเคุ้ร่งคุ้รัดู

17. สำนัับสำนัุนัสำินัคุ้้า ขอุงที�ระลึก ห่ร่อุร่วมีบริจาคุ้ 

เพ้�อุช้่วยในัการบำารุงรักษาถ้ำำ�า ห่ร่อุคุ้่าใช้้จ่ายอุ้�นัๆ เช้่นั  
คุ้่าสำาธุ์ารณ์ูปโภูคุ้ คุ่้ากำาจัดูขยะ คุ้่าอุุปกรณ์�ทางการแพทย� 
และคุ้่าบริห่ารจัดูการในัการดููแลสัำตั้ว�ถ้ำำ�า

	 หน้าท่�แลัะข้อคุวรปฏิิบั่ติิของ 
นักวิจััยหร้อผู้ท่�เก่�ยวข้อง	

1. ทำางานัร่วมีกันักับคุ้ณ์ะกรรมีการนัโยบายบริห่าร 
จัดูการถ้ำำ�าแห่่งช้าตั้ิและภูาคุ้ีเคุ้ร่อุข่าย เช้่นั กรมีอุุทยานั 
แห่่งช้าตั้ิ สำัตั้ว�ป่า และพันัธุุ์�พ้ช้ กรมีป่าไมี้ กรมีศิลปากร 
จังห่วัดู รวมีทั�งช้มุีช้นัในัพ้�นัที�เปา้ห่มีาย เช้น่ั อุงคุ้�กรปกคุ้รอุง 
สำว่นัท้อุงถิ้ำ�นั โรงเรียนั มัีคุ้คุุ้เทศก�และช้าวบา้นัในัพ้�นัที� รวมีทั�ง 
เจ้าขอุงพ้�นัที�รอุบบริเวณ์ถ้ำำ�า เพ้�อุร่วมีกันัสำำารวจ ติั้ดูตั้ามี  
ประเมีินั กำาห่นัดูนัโยบายเพ้�อุใช้้เป็นัแนัวทางในัการบริห่าร 
จัดูการ ป้อุงกันั และการอุนัุรักษ�ในัสัำตั้ว�ถ้ำำ�าในัพ้�นัที� 

2. เร่งตั้รวจสำอุบคุ้วามีห่ลากห่ลายทางชี้วภูาพและ 
การวินัิจฉัยช้นัิดูที�ถ้ำูกตั้้อุง การศึกษาทางดู้านัอุนัุกรมีวิธุ์านั 
ช้ีววิทยาขอุงสัำตั้ว�ถ้ำำ�า การติั้ดูตั้ามีและประเมีินัประช้ากรและ 
การเคุ้ล้�อุนัย้ายขอุงสัำตั้ว�ถ้ำำ�า รวมีทั�งร่วมีกันัประเมิีนัสำถ้ำานัะ 
ทางการอุนัุรักษ� (IUCN Red List) และผู้ลักดูันัให่้สำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
ที�มีคีุ้วามีเปราะบาง มีจีำานัวนัประช้ากรจำากดัูห่รอุ่มีีแนัวโนัม้ี 
ห่ร่อุเสำี�ยงต่ั้อุการสูำญพันัธุ์ุ�เป็นัสำัตั้ว�คุุ้้มีคุ้รอุงตั้่อุไป

3. พัฒนัานัักอุนัุกรมีวิธุ์านัถ้ำำ�ารุ่นัให่ม่ี การให่้บริการ 
ทางวิช้าการเกี�ยวกับถ้ำำ�าและสำัตั้ว�ถ้ำำ�า เช้่นั การเรียนั 
การสำอุนั การพัฒนัาห่ลักสูำตั้ร วิช้าเรียนั การฝึกอุบรมี 
ให่้คุ้วามีรู้ ห่ร่อุสำร้างห่ลักสูำตั้รประกาศนัียบัตั้ร การให่้ 
คุ้ำาปร่กษาทางวิช้าการ การสำร้างเคุ้ร่อุข่ายวิจัยแบบ 
สำห่วิทยาการ จากทั�งห่นั่วยงานัภูายในัและนัอุกประเทศ

4. ห่าแห่ล่งทนุัวจัิย ศกึษาและวิจยัสำตัั้ว�ถ้ำำ�าอุยา่งจรงิจงั 
ตั้ั�งแต่ั้ระดูับพ้�นัฐานัจนัถึ้ำงการนัำาไปใช้้ประโยช้นั�ในั 
ห่ลากห่ลายมีิติั้ และเผู้ยแพร่คุ้วามีรู้จากงานัวิจัยสำู่สำังคุ้มี 

5. เกบ็ตัั้วอุย่างสำตัั้ว�ถ้ำำ�าอุยา่งสำมีเห่ตั้สุำมีผู้ล เนัน้ัจำานัวนั 
ไมีม่ีากแตั้เ่พียงพอุต่ั้อุการศกึษา ไมีเ่กบ็ตัั้วอุย่างมีากเกินัไป 
โดูยเฉพาะกลุ่มีที�เป็นัสำัตั้ว�ถ้ำำ�าแท้ (Troglobionts) เพราะ 
สำว่นัให่ญ่จะเป็นักลุ่มีที�มีจีำานัวนัประช้ากรไม่ีมีาก เพราะจะสำง่ผู้ล 

473แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ถ้ำาของประเทศไทย



ต่ั้อุจำานัวนัประช้ากรสำตัั้ว�และคุ้วามีห่ลากห่ลายทางพนััธุุ์กรรมี  
ไม่ีคุ้วรมีุ่งแต่ั้เนั้นัเก็บตัั้วอุย่างในักลุ่มีที�ตัั้วเอุงสำนัใจมีาก 
เกินัพอุดูี ห่ร่อุเก็บเผู้้�อุผูู้้อุ้�นั จนัล้มีสำมีดูุลขอุงระบบนิัเวศถ้ำำ�า 

6. กรณ์ทีี�มีกีารคุ้น้ัพบสำิ�งมีชี้วีติั้ที�ห่ายาก แปลก นัักวิจยั 
ไมี่คุ้วรระบุพิกัดูถ้ำำ�าอุย่างช้ัดูเจนัแก่สำาธุ์ารณ์ะ ซึ่่�งคุ้วรเป็นั 
ข้อุมูีลปกปิดูที�ทราบเฉพาะห่นั่วยงานัที�เกี�ยวข้อุง โดูยอุาจ 
เลี�ยงใช้้วิธุ์ีระบุพิกัดูภูาพกว้าง เช้่นั ในัระดูับตั้ำาบล ห่ร่อุ 
อุำาเภูอุ ทั�งนีั�เพ้�อุลดูช่้อุงทางในัการใช้้ประโยช้นั�จากบุคุ้คุ้ล 
บางกลุ่มีที�อุาจช้อุบสำะสำมีห่ร่อุเลี�ยงสำัตั้ว�แปลก ๆ ห่ร่อุ 
ห่ายาก อุันัจะนัำาไปสำู่การคุ้้า เช้่นั ปูถ้ำำ�า แมีงกระดูานัถ้ำำ�า  
ไอุโซึ่พอุดูถ้ำำ�า แมีลงห่างดีูดูถ้ำำ�า ซึ่่�งจะนัำาไปสำู่การลดูลงขอุง 
ประช้ากรสัำตั้ว�ห่ร่อุการสำูญพันัธุ์ุ�ไดู้

7. ทุกๆ การสำำารวจ ศึกษาวิจัย ไมี่ว่าจะเป็นัถ้ำำ�าให่มี่ 
ห่ร่อุถ้ำำ�าที�เคุ้ยสำำารวจมีาแล้ว ย่อุมีมีีผู้ลกระทบตั้่อุทั�งระบบ 
นัิเวศถ้ำำ�าและสัำตั้ว�ถ้ำำ�าทั�งสำิ�นั หั่วห่น้ัาโคุ้รงการวิจัย/นัักวิจัย  
รวมีทั�งทีมีวิจัย คุ้วรคุ้ำานัึงถึ้ำงผู้ลกระทบที�จะเกิดูข่�นักับถ้ำำ�า 
ให้่น้ัอุยที�สุำดู การมีสีำทิธิุ์�ในัการทำาวิจัย ไมีไ่ดูแ้ปลวา่จะเข้าถ้ำงึ 
ทุกพ้�นัที�ห่ร่อุทุกระบบนิัเวศในัถ้ำำ�าไดู้อุย่างอุิสำระ ทั�งนีั�คุ้วร 
คุ้ำานังึถึ้ำงคุ้วามีเปราะบางขอุงระบบนัิเวศ คุ้วามีจำาเป็นั ห่ร่อุ 
จุดูประสำงคุ้�ห่ลักขอุงการเข้าถ้ำำ�า ห่ร่อุอุาจใช้้ถ้ำำ�าทางเล้อุก  
ถ้ำำ�าบรเิวณ์ใกล้เคีุ้ยงที�มีคีุ้วามีเปราะบางนัอุ้ยกว่าเปน็ัตัั้วแทนั 
ในัการศึกษา เป็นัตั้้นั 

8. ห่ัวห่น้ัาโคุ้รงการวิจัย/นัักวิจัย ห่ร่อุทีมีวิจัยที�เพิ�ง 
เริ�มีต้ั้นัศึกษาห่ร่อุวิจัยระบบนิัเวศและสัำตั้ว�ถ้ำำ�า คุ้วรมีี 
นัักวจัิยพี�เลี�ยงห่รอุ่เจา้ห่นัา้ที�ในัพ้�นัที�ที�มีปีระสำบการณ์� คุ้วามี 
ช้ำานัาญในัการสำำารวจห่ร่อุศึกษาวิจัยในัถ้ำำ�าขอุงประเทศไทย 
เข้าร่วมี ทั�งนีั�เพ้�อุให้่คุ้ำาปร่กษา ห่ร่อุบทบาทในัการช้่วย 
ฝกึอุบรมี ลดูอัุนัตั้รายที�อุาจเกดิูข่�นักับทีมีวจัิยและสัำตั้ว�ที�อุยูใ่นั 
ถ้ำำ�า ห่รอุ่การเข้าถ้ำงึแห่ล่งข้อุมูีลสัำตั้ว�ไดูเ้รว็ ถู้ำกต้ั้อุง เฉพาะจุดู  
เพ้�อุลดูเวลาในัการคุ้น้ัห่า รวมีทั�งการทำาลายระบบนัเิวศห่รอุ่ 
ประตั้ิมีากรรมีถ้ำำ�าแบบไมี่ตั้ั�งใจ

9. ห่ากนัักวิจัยต้ั้อุงเก็บตั้ัวอุย่างในัถ้ำำ�าและมีีคุ้วามี 
จำาเป็นัต้ั้อุงปีนัป่ายบนัประตั้ิมีากรรมีถ้ำำ�า เช่้นั ห่ินันัำ�าไห่ล 
(Flowstone) ทำานับห่ินัปูนั (Rimstone) ห่ร่อุมี่านัห่ินัย้อุย  
(Drapery) ตั้้อุงถ้ำอุดูรอุงเท้าอุอุกทุกคุ้รั�ง ห่ร่อุมีั�นัใจว่า 

รอุงเท้าไมี่ไดู้สำกปรกห่ร่อุเป้�อุนัโคุ้ลนั ห่ร่อุมีีเส้ำ�อุผู้้าที�เลอุะ 
โคุ้ลนัอุอุก เพราะจะเป็นัการทำาลายและสำร้างคุ้วามีสำกปรก 
แก่ประตั้ิมีากรรมีถ้ำำ�า โคุ้ลนัห่ร่อุดูินัที�ตั้ิดูรอุงเท้าห่ร่อุเสำ้�อุผู้้า  
อุาจติั้ดูตั้ามีซึ่อุกหิ่นัห่รอุ่ประติั้มีากรรมีถ้ำำ�า มีผีู้ลตั้อุ่การเจรญิ 
เตั้ิบโตั้ขอุงเช้่�อุราและแบคุ้ทีเรีย รวมีทั�งดึูงดููดูสัำตั้ว�ถ้ำำ�าให่้ 
เข้ามีาใช้้ประโยช้นั� รวมีถึ้ำงผูู้้ล่าอุ้�นั ๆ ให่้เข้ามีาดู้วย 

10. ข้อุเสำนัอุแนัะให่้เล้อุกถ้ำำ�าที�เห่มีาะสำมี เพ้�อุใช้้เป็นั 
ห้่อุงปฏิิบัตั้ิการศึกษาและวิจัยสำัตั้ว�ถ้ำำ�าในัห่ลากห่ลายมีิติั้ 
อุย่างจริงจัง เช้่นั การศึกษาวงจรช้ีวิตั้ คุ้วามีสำัมีพันัธุ์�ทาง 
นัิเวศวิทยา การเพาะเลี�ยงห่ร่อุฟ้ื้�นัฟืู้จำานัวนัประช้ากร 
สำตัั้ว�ถ้ำำ�ากลุ่มีที�ใกลสู้ำญพันัธุุ์� รวมีทั�งศึกษาปจัจยัทางกายภูาพ 
อุ้�นั ๆ  เปน็ัต้ั้นั เห่มีอุ้นัห่ลายประเทศในัยโุรป เช้น่ั Tular Cave  
ในัประเทศสำโลวีเนัีย CNRS Subterranean Laboratory  
in Moulis ประเทศฝรั�งเศสำ ซึ่่�งเป็นัห่้อุงปฏิิบัตั้ิการสำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
ที�ให่ญ่และมีีช้่�อุเสำียงขอุงโลก

11. การศึกษาเช้ิงลึกและต่ั้อุยอุดูการวิจัย ทั�งการ 
ศึกษาธุ์รณ์ีสัำณ์ฐานั การละลายขอุงห่ินัปูนัภูายในัถ้ำำ�า ระบบ 
อุุทกวิทยา ปัจจัยทางกายภูาพตั้่าง ๆ ผู้ลขอุงฤดููกาล ห่ร่อุ 
แม้ีแต่ั้การเปลี�ยนัแปลงทางสำภูาพภููมีิอุากาศ (Climate  
Change) ว่ามีีผู้ลต่ั้อุสำิ�งมีีชี้วิตั้ในัถ้ำำ�ามีากนั้อุยเพียงใดู  
ผู้ลกระทบจากกิจกรรมีขอุงมีนัษุย�ต่ั้อุสัำตั้ว�ถ้ำำ�า ผู้ลกระทบจาก 
สำัตั้ว�ต่ั้างถ้ำิ�นั การเฝ้าตั้ิดูตั้ามีและประเมิีนัประช้ากร รวมีทั�ง 
การเคุ้ล้�อุนัย้ายขอุงสัำตั้ว�ถ้ำำ�า การศึกษาพาห่ะนัำาโรคุ้ รวมีทั�ง 
การเฝ้าตั้ิดูตั้ามีกลุ่มีโรคุ้อุุบัตั้ิให่ม่ี นัิเวศบริการขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�า 
ต่ั้อุการสำร้างมูีลคุ้่าทางเศรษฐกิจในัชุ้มีช้นัโดูยรอุบ รวมีทั�ง 
การใช้้ประโยช้นั�จากสำัตั้ว�ถ้ำำ�าในัรูปแบบต่ั้าง ๆ

ทั�งนีั�ต้ั้อุงยอุมีรับว่าการศึกษาเกี�ยวกับสำัตั้ว�ถ้ำำ�าในั 
ประเทศไทยยงัอุยูใ่นัยคุุ้เริ�มีตั้น้ั อุยา่งไรกต็ั้ามี คุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางช้ีวภูาพขอุงสำัตั้ว�ถ้ำำ�ากลับถู้ำกคุุ้กคุ้ามีและอุยู่ในัภูาวะ 
เสำี�ยงสำูงจากกิจกรรมีต่ั้าง ๆ  ขอุงมีนุัษย�ทั�งที�ตัั้�งใจและไมี่ไดู้ 
ตั้ั�งใจดูงัที�กลา่วมีาข้างตั้น้ั ดูงันัั�นัการอุนุัรกัษ�ที�มีปีระสำทิธุ์ภิูาพ 
รวมีทั�งการบรหิ่ารจดัูการและใช้ป้ระโยช้นั�จากคุ้วามีห่ลากห่ลาย 
ทางชี้วภูาพจ่งมีีคุ้วามีสำำาคุ้ัญและเป็นัเร่�อุงเร่งดู่วนัสำำาคัุ้ญ 
อุ้�นัใดู เราไม่ีสำามีารถ้ำอุอุกแนัวทางการอุนัรุกัษ�และคุุ้ม้ีคุ้รอุง 
สำัตั้ว�ถ้ำำ�าขอุงประเทศไทยไดู้ ห่ากไมี่เข้าใจห่ร่อุรู้จักสำัตั้ว�ถ้ำำ�าในั 
ประเทศไทยว่ามีีอุะไรบ้าง อุาศัยอุยู่ที�ใดู มีีขอุบเขตั้การ 
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การบริหารจัดการ

แพรก่ระจายและมีสีำถ้ำานัภูาพเปน็ัอุยา่งไร ฯลฯ ซึ่่�งตั้อุ้งอุาศยั 
คุ้วามีรูท้างดูา้นัช้วีวทิยาและอุนุักรมีวิธุ์านัเป็นัพ้�นัฐานัในัการ 
พิจารณ์า รวมีทั�งการพัฒนัาทรัพยากรบุคุ้คุ้ลเกี�ยวกับงานั 
ดู้านัอุนุักรมีวิธุ์านั และภูาคุ้ีเคุ้ร่อุข่ายวิจัย และสำร้างคุ้วามี 

รว่มีมีอุ้จากทกุภูาคุ้สำว่นั ทั�งห่น่ัวยงานัขอุงรฐั เอุกช้นั ช้มุีช้นั 
ในัพ้�นัที� มัีคุ้คุุ้เทศก� นัักท่อุงเที�ยวและประช้าช้นัทั�วไป  
เพ้�อุนัำาไปสำูก่ารยกระดูับการอุนุัรักษ�และการใช้้ประโยช้นั�ถ้ำำ�า 
ที�มีีคุ้วามีสำมีดูุลและยั�งย้นัต่ั้อุไป
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สถานการณ์และแนวทาง
การบริหารจัดการถ้ำาพระ
ในประเทศไทย

นายณรงคิ์ ทรงอารมณ์

 มิาทำาคุวามิรู้จัักสำานักงานพื้ระพุื้ทธศาสนาแห่งชาติิ

หน่วยง�นหน้�งท่่�ท่ำ�ง�นอย่่เค่ยงข้�งกับพื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน�ก็ค้อ สัำ�นักง�นพื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน�แหง่ช�ติิ ท่่�ม่ภ�รกจิเก่�ยวกับ 
ก�รดำ�เนินง�นสันองง�นคณะสังฆ์์แล่ะรฐั โดยก�รท่ำ�นุบำ�รุง ส่ังเสัรมิกจิก�รพื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน� ใหก้�รอปุถ้ำมัภ์ 
คุ้มครองแล่ะส่ังเสัริมพัื้ฒน�ง�นพื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน� ด่แล่ รักษ์� จัดก�รศ�สันสัมบัติิ พัื้ฒน�พุื้ท่ธุ์มณฑล่ให้ 
เป็นศ่นย์กล่�งท่�งพื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน� รวมทั่�งให้ก�รสันับสันุนส่ังเสัริมพัื้ฒน�บุคล่�กรท่�งศ�สัน� ประกอบกับ 
พื้ระร�ชบัญญัติิคณะสังฆ์์ พื้.ศ. ๒๕๐๕ แล่ะท่่�แก้ไขเพิื้�มเติิม ซ้ั�งในม�ติร� ๑๓ กำ�หนดให้ผ้่ิอำ�นวยก�รสัำ�นักง�น 
พื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน�แห่งช�ติิ ท่ำ�หน้�ท่่�เล่ข�ธุ์ิก�รมห�เถ้ำรสัม�คม ม่หน้�ท่่�สันองง�นคณะสังฆ์์ ๖ ด้�น ได้แก่  
ด้�นก�รปกครอง ก�รศ�สันศ้กษ์� ก�รศ้กษ์�สังเคร�ะห์ ก�รเผิยแผ่ิ ก�รสั�ธุ์�รณ่ปก�รแล่ะก�รศ�สันสังเคร�ะห์  
โดยม่แนวปฏิิบัติิกำ�หนดเพิื้�มเติิมในกฎกระท่รวง กฎมห�เถ้ำรสัม�คม ระเบ่ยบ ข้อบังคับ แล่ะคำ�สัั�งต่ิ�ง ๆ  
เพ้ื้�อให้สัอดคล้่องในก�รดำ�เนินง�น ซ้ั�งกำ�หนดให้สัำ�นักง�นพื้ระพุื้ท่ธุ์ศ�สัน�แห่งช�ติิม่อำ�น�จ หน้�ท่่� ดังน่� 
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การบริหารจัดการ

๑. ดูำาเนัินัการตั้ามีกฎห่มีายว่าดู้วยคุ้ณ์ะสำงฆ� และกฎห่มีายว่าดู้วยการกำาห่นัดูวิทยฐานัะผูู้้สำำาเร็จวิช้าการ 
 พระพุทธุ์ศาสำนัา รวมีทั�งกฎห่มีายและระเบียบที�เกี�ยวข้อุง

๒. รับสำนัอุงงานั ประสำานังานั และถ้ำวายการสำนัับสำนุันักิจการและการบริห่ารการปกคุ้รอุงคุ้ณ์ะสำงฆ� 
๓. เสำนัอุแนัวทางการกำาห่นัดูนัโยบาย และมีาตั้รการในัการคุุ้้มีคุ้รอุงพระพุทธุ์ศาสำนัา
๔. ส่ำงเสำริมี ดููแล รักษา และทำานุับำารุงศาสำนัสำถ้ำานัและศาสำนัวัตั้ถุ้ำทางพระพุทธุ์ศาสำนัา
๕. ดููแล รักษา และจัดูการวัดูร้างและศาสำนัสำมีบัติั้กลาง
๖. พัฒนัาพุทธุ์มีณ์ฑลให้่เป็นัศูนัย�กลางทางพระพุทธุ์ศาสำนัา
๗. ทำานุับำารุงพุทธุ์ศาสำนัศึกษา เพ้�อุพัฒนัาคุ้วามีรู้คุู้่คุุ้ณ์ธุ์รรมี
8. สำนัับสำนัุนัและส่ำงเสำริมีการเผู้ยแผู้่พระพุทธุ์ศาสำนัาทั�งในัประเทศและต่ั้างประเทศ รวมีทั�งเป็นัศูนัย�กลาง 

 พระพุทธุ์ศาสำนัา
9. ปฏิิบัติั้การอุ้�นัใดูตั้ามีที�กฎห่มีายกำาห่นัดูให่้เป็นัอุำานัาจห่นั้าที�ขอุงสำำานัักงานัห่ร่อุตั้ามีที�นัายกรัฐมีนัตั้รี 

 มีอุบห่มีาย

พระพุทธุ์ศาสำนัาเป็นัศาสำนัาที�คุ้นัไทยสำว่นัให่ญไ่ดูเ้คุ้ารพ 
นัับถ้้ำอุ พระพุทธุ์ศาสำนัาเป็นัสำรณ์ะแห่่งช้วิีตั้สำบ้ต่ั้อุกนััมีาเป็นั 
เวลาช้า้นัานั นัับแต่ั้โบราณ์กาลจวบจนัปัจจุบันัที�ช้าติั้ไทยเรา 
มีีคุ้วามีมีั�นัคุ้ง ดูำารงเอุกราช้ มีอีุธุ์ิปไตั้ยเป็นัอุิสำระเสำรีอุยู่ไดู้ 
ตั้ราบเท่าทุกวันันีั� ก็ดู้วยคุ้นัในัช้าติั้ยึดูมีั�นัอุยู่ในัสำามัีคุ้คีุ้ 
ตั้ามีห่ลักธุ์รรมีทางพระพุทธุ์ศาสำนัา ขนับธุ์รรมีเนัียมี จารีตั้ 
ประเพณี์อัุนัดีูงามี ซึ่่�งเป็นัปัจจัยเสำริมีสำร้างสำามีัคุ้คีุ้ธุ์รรมี 
ระห่ว่างคุ้นัในัช้าติั้ สำว่นัให่ญ่มีพี้�นัฐานัมีาจากพระพทุธุ์ศาสำนัา  
ดัูงนัั�นั ห่ลักธุ์รรมีคุ้ำาสำั�งสำอุนัทางศาสำนัาจง่มีบีทบาทสำำาคัุ้ญยิ�ง 

ตั้่อุการพัฒนัาและคุ้วามีมีั�นัคุ้งขอุงประเทศช้าติั้ สำำานัักงานั 
พระพุทธุ์ศาสำนัาแห่่งช้าตั้ิในัฐานัะสำ่วนัราช้การผูู้้รับสำนัอุง 
พระราช้ภูาระขอุงพระมีห่ากษัตั้ริย� จำาเป็นัต้ั้อุงเข้าไปมีี 
สำ่วนัร่วมีในัการดูำาเนัินังานักิจการทางพระพุทธุ์ศาสำนัา 
รว่มีกับคุ้ณ์ะสำงฆ� ทำาห่นัา้ที�ขบัเคุ้ล้�อุนักิจการพระพทุธุ์ศาสำนัา 
สำู่คุ้วามีมีั�นัคุ้ง สำร้างสำังคุ้มีให้่มีีศีลธุ์รรมีเพ้�อุให่้เกิดูคุ้วามี 
สำันัติั้สำุขอุย่างยั�งย้นัในัสัำงคุ้มีไทย 

ถ้ำาวิมานจักรี หรือถ้ำาเขาหลวง อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หลังคาโถงทะลุเป็นช่องแสง และหลวงพ่อถ้ำาหลวง 
เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ไม่มีสถานะเป็นวัด
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	 ถ้ำำ�ากับ่พื้ระพุื้ทธศาสนา

ถ้ำำ�าในัอุดูีตั้เริ�มีตั้ั�งแตั้่สำมีัยพุทธุ์กาล พระภูิกษุ สำามีเณ์ร 
ในัพระพุทธุ์ศาสำนัาไดู้ถ้้ำอุเอุาเป็นัเสำนัาสำนัะเปรียบเสำมี้อุนั 
อุาคุ้ารในัปัจจุบันัสำำาห่รับป้อุงกันัแดูดูและฝนั เป็นัที�พักขอุง 
พระภูิกษุ สำามีเณ์ร ในัการปฏิิบัตั้ิศาสำนักิจ เช่้นั เป็นัสำถ้ำานัที� 
สำำาห่รบัปฏิบิตัั้ธิุ์รรมี เจริญสำตั้วิปิสัำสำนัากรรมีฐานั และเผู้ยแผู้่ 
ห่ลักธุ์รรมีคุ้ำาสำอุนัแก่พุทธุ์ศาสำนัิกช้นั ถ้ำำ�าจ่งเป็นัสำ่วนัห่นัึ�งในั 
การพัฒนัาจนัเกิดูเป็นัวัดูวาอุารามีข่�นัในัปัจจุบันันัี�

ในัช้มีพูทวีป สำมีัยพุทธุ์กาลถ้ำำ�าที�มีีคุ้วามีเกี�ยวข้อุงกับ 
พระพุทธุ์ศาสำนัาและถ้ำูกบันัทึกลงในัพระพุทธุ์ประวัติั้ 
ที�สำำาคัุ้ญๆ อุาทิ ถ้ำำ��สุกรข�ต้�หัรือถ้ำำ��พิระส�รีบุต้ร  
ที�ปรากฏิอุยูก่่อุนัถึ้ำงพระมีลูคุ้นััธุ์กฎุ ีซ่ึ่�งเป็นัสำถ้ำานัที�ที�พระสำารีบตุั้ร 
บรรลุธุ์รรมีเป็นัพระอุรหั่นัตั้� เมี้�อุวันัมีาฆปุรณ์มี ีเพ็ญเดู้อุนั ๓ 
ห่ลังจากอุุปสำมีบทไดู ้๑๕ วนัั และอีุกแห่ง่คุ้้อุ ถ้ำำ��พิระโมคคัล์ล์�นะ 
ซึ่่�งเป็นัที�พักสำำาห่รับสำนัอุงงานัพระพุทธุ์อุงคุ้�ขณ์ะประทับ 
ที�พุทธุ์วิห่าร 

ยอุดูเขาคิุ้ช้ฌกูฏิ เป็นัถ้ำำ�าที�มีีก้อุนัหิ่นัตั้ั�งข่�นัเรียงกันั 
สำามีก้อุนั มีชี้อุ่งวา่งพอุเดูนิัไดู ้จดุูนีั�สำนัันิัษฐานักันัว่า เปน็ับริเวณ์ 
ที�พระเทวทัตั้คิุ้ดูทำารา้ยพระพุทธุ์เจา้ โดูยพระเทวทัตั้แอุบข่�นั 
ไปบนัยอุดูเขาคุ้ิช้ฌกูฏิ แล้วงัดูก้อุนัหิ่นัให่ญ่ลงมีา ห่วังจะ 
ปลงพระช้นัมี� แตั้่ก็ไมี่อุาจทำาอุันัตั้รายพระพุทธุ์เจ้าไดู้ และ 
ถ้ำำ�าที�คุ้้นัพบอีุกแห่่งห่นึั�งที�มีีคุ้วามีเกี�ยวเนั้�อุงกับการเผู้ยแผู่้ 
พระพุทธุ์ศาสำนัาในัอุดีูตั้คุ้้อุ ถ้ำำ��อชันต้� (Ajanta Caves)  
ตั้ั�งอุยูใ่นัเมีอุ้งเอุารงัคุ้าบาดู รฐัมีห่าราษฏิระ ประเทศอิุนัเดีูย  

ไดู้ช้่�อุว่าเป็นั วัดูถ้ำำ�าในัพุทธุ์ศาสำนัาที�งดูงามีและเก่าแก่ที�สำุดู 
ในัโลก สำร้างเมี้�อุ พ.ศ. ๓๕๐ โดูยพระภิูกษุในัสำมียันัั�นัไดู้คุ้น้ัพบ 
สำถ้ำานัที�แห่่งนีั� เห็่นัว่าเป็นัสำถ้ำานัที�เห่มีาะสำำาห่รับการปฏิิบัตั้ิ 
ธุ์รรมีกรรมีฐานัเป็นัอุย่างยิ�ง จ่งไดู้เจาะภููเขาเพ้�อุสำร้างเป็นั 
กุฏิิ โบสำถ้ำ� วิห่าร ฯลฯ เพ้�อุอุาศัยอุยู่อุย่างสำันัโดูษ เนั้�อุงจาก 
เปน็ัสำถ้ำานัที�ห่่างไกลผูู้คุ้้นั ภูายในัเตั้ม็ีไปดูว้ยงานัแกะสำลักห่นิั  
เปน็ัอุงคุ้�เจดูยี� เป็นัพระพุทธุ์รปู และภูาพจติั้รกรรมีฝาผู้นัังถ้ำำ�า 
เล่าเร่�อุงราวตั้่างๆ ในัพุทธุ์ประวัตั้ิและช้าดูก ในัปี พ.ศ.  
๒๕๒๗ ไดู้รับการข่�นัทะเบียนัเป็นัมีรดูกโลกโดูยอุงคุ้�การ 
ยูเนัสำโกเรียบร้อุยแล้ว

ในัประเทศไทย ผู้มีขอุกล่าวถ้ำงึเฉพาะถ้ำำ�าที�มีีที�ตัั้�งอุยูใ่นั 
พ้�นัที�ขอุงวดัูในัพระพทุธุ์ศาสำนัา ซึ่่�งพระภูกิษ ุสำามีเณ์รทา่นัไดู ้
ใช้ป้ระโยช้นั�ในัการปฏิบิติัั้ศาสำนักิจทางพระพุทธุ์ศาสำนัา เพ้�อุ 
ประโยช้นั�แกพ่ทุธุ์ศาสำนักิช้นัทั�วไป สำำาห่รบัถ้ำำ�าที�พบเห็่นัอุยูใ่นั 
ปจัจบุนัันีั�และพระภิูกษุ สำามีเณ์ร ไดูใ้ช้ป้ระโยช้นั�อุยา่งถ้ำกูต้ั้อุง 
เปน็ัไปตั้ามีกฎห่มีายบ้านัเมีอุ้ง ซึ่่�งไดู้กล่าวไปแลว้ข้างต้ั้นัวา่  
ถ้ำำ�ามีสีำถ้ำานัะเห่มีอุ้นัพุทธุ์ศาสำนัสำถ้ำานั อุธุ์บิายให้่เขา้ใจยิ�งข่�นัคุ้้อุ  
ถ้ำำ�ากเ็ปรยีบเสำมีอุ้นัอุาคุ้ารเสำนัาสำนัะต่ั้างๆ ภูายในัวัดูนัั�นัเอุง  
เช่้นั โบสำถ้ำ� วหิ่าร กฏุิ ิศาลาการเปรยีญ ห่รอุ่อุาคุ้ารปฏิบิติัั้ธุ์รรมี 
เป็นัต้ั้นั ดูังนัั�นั การถ้้ำอุเอุาถ้ำำ�าเป็นัสำ่วนัห่นึั�งขอุงวัดูแล้ว  
ถ้ำำ�าจ่งอุยู่ภูายใตั้้การกำากับดููแลขอุงเจ้าอุาวาสำ ซึ่่�งเจ้าอุาวาสำ 
มีีอุำานัาจห่นั้าที�ตั้ามีพระราช้บัญญัตั้ิคุ้ณ์ะสำงฆ� พ.ศ. ๒๕๐๕  
[และที�แก้ไขเพิ�มีเตั้ิมี (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑]

1. หัน้�ท่่�ในก�รบำ�รุงรักษ์�วัดใหั้เป่็นไป่ด้วย์ด ่ การบำารุงรักษาวัดู ไดู้แก่ การก่อุสำร้างอุาคุ้ารเสำนัาสำนัะตั้่างๆ การ 
บรูณ์ปฏิสิำงัขรณ์�อุาคุ้ารถ้ำาวรวตัั้ถ้ำทีุ�ช้ำารดุูทรดุูโทรมีให้่กลับคุ้้นัดีูเห่มีอุ้นัเดิูมี การปรับปรุงตั้กแต่ั้งภููมีทัิศนั� สำถ้ำานัที�ภูายในับรเิวณ์วัดู 
การจัดูทำาแผู้นัผู้ังขอุงวัดู เป็นัต้ั้นั สำำาห่รับในัสำ่วนัขอุงการบำารุงรักษาถ้ำำ�าเช้ิงป้อุงกันัห่ร่อุปกป้อุงทรัพยากรธุ์รรมีช้าติั้  
ในัที�นีั�ห่มีายถ้ำึง การบำารุงรักษาดููแลถ้ำำ�าทั�งภูายในัและภูายนัอุกโดูยการสำอุดูสำ่อุงดููแลสำภูาพ ทำาคุ้วามีสำะอุาดูอุย่างถ้ำูกวิธุ์ ี

	 แนวทางการบ่ริหารถ้ำำ�าท่�อยู่ในการดูแลัของวัดทางพื้ระพุื้ทธศาสนา

การบรหิ่ารจดัูการถ้ำำ�าตั้ามีแนัวทางขอุงวดัูในัพระพทุธุ์ศาสำนัา ดูำาเนิันัการตั้ามีห่นัา้ที�ขอุงเจา้อุาวาสำ ตั้ามีพระราช้บัญญตัั้ ิ
คุ้ณ์ะสำงฆ� พ.ศ. ๒๕๐๕ [และที�แก้ไขเพิ�มีเตั้ิมี (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑] “มีาตั้รา ๓๗ (๑) บำารุงรักษาวัดู จัดูกิจการ และ 
ศาสำนัสำมีบัตั้ิขอุงวัดูให่้เป็นัไปดู้วยดูี” เป็นัสำิ�งที�เจ้าอุาวาสำจะตั้้อุงถ้ำ้อุปฏิิบัตั้ิตั้ามีข้อุนัี� แบ่งไดู้เป็นั ๓ แนัวทาง คุ้้อุ
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การบริหารจัดการ

เป็นัประจำา และสำมีำ�าเสำมีอุตั้ามีระยะเวลา เช้น่ั ทำาคุ้วามีสำะอุาดู 
ทุกๆ สำัปดูาห่� รวมีทั�งร่วมีม้ีอุกับห่นั่วยงานัภูาคุ้รัฐในัพ้�นัที�  
คุ้อุยตั้รวจสำอุบสำภูาพแวดูล้อุมีทางธุ์รณี์วทิยา ห่ากพบสำภูาพ 
ที�เริ�มีช้ำารุดูสำึกห่รอุ จนัอุาจสำ่งผู้ลก่อุให้่เกิดูอัุนัตั้รายต่ั้อุ 
พระภูิกษุ สำามีเณ์ร ห่ร่อุพุทธุ์ศาสำนัิกช้นัที�จะเข้าไปใช้้ในัการ 
ปฏิบิติัั้ศาสำนักิจ จะไดูแ้จ้งเต้ั้อุนัห่รอุ่ประกาศเปน็ัเขตั้อุนััตั้ราย 
ให่้ทราบตั้ามีคุ้วามีเห่มีาะสำมีในัแตั้่ละพ้�นัที�

2. หัน้�ท่่�ในก�รจััดกิจัก�รของวัดให้ัเป่็นไป่ด้วย์ด ่ 
การจดัูกิจการขอุงวัดูในัฐานัะที�เจา้อุาวาสำเป็นัพระสำงัฆาธิุ์การ 
ผูู้้ปกคุ้รอุงวัดู และเป็นัผูู้้แทนันัิติั้บุคุ้คุ้ล ซึ่่�งกิจการขอุงวัดู  
ห่มีายถึ้ำงกิจการขอุงคุ้ณ์ะสำงฆ� ไดู้แก่ การปกคุ้รอุงคุ้ณ์ะสำงฆ�  
การศาสำนัศึกษา การศึกษาสำงเคุ้ราะห่� การเผู้ยแผู้่ 
พระพุทธุ์ศาสำนัา การสำาธุ์ารณ์ปูการ และการสำาธุ์ารณ์สำงเคุ้ราะห่� 
เช้น่ั การจดัูการเรียนัการสำอุนัพระปริยติัั้ธุ์รรมี การจัดูให่ม้ีกีาร 
เทศนัาห่รอุ่บรรยายธุ์รรมี การจดัูงานัเทศกาล งานับำาเพ็ญกุศล 
ตั้่างๆ การจัดูงานัวัดู เป็นัตั้้นั 

สำำาห่รบัในัสำว่นัขอุงการจดัูกิจการขอุงถ้ำำ�าในัที�นีั� ห่มีายถ้ำงึ 
พ้�นัที�บริเวณ์ถ้ำำ�าที�อุยูใ่นัการดููแลขอุงวดัูที�เป็นัแห่ล่งทอุ่งเที�ยว 
เจ้าอุาวาสำจำาเป็นัต้ั้อุงมีีมีาตั้รการห่ร่อุแนัวทางการบริห่าร 
จัดูการพ้�นัที�ให้่เป็นัไปดู้วยคุ้วามีเรียบร้อุย ช้ัดูเจนั คุ้ำานัึงถ้ำึง 
คุ้วามีปลอุดูภูัยเป็นัสำำาคุ้ัญ ซ่ึ่�งถ้ำำ�าที�เป็นัแห่ล่งท่อุงเที�ยว  
มีีคุ้วามีเปราะบางอุย่างมีาก จ่งจำาเป็นัต้ั้อุงมีีการบริห่าร 
จัดูการให่้เป็นัไปตั้ามีเกณ์ฑ�ที�ห่น่ัวยงานัผูู้้รับผู้ิดูช้อุบช้ี�แนัะ 
ไวอุ้ยา่งเคุ้รง่คุ้รดัู เพ้�อุป้อุงกนััผู้ลกระทบทางลบที�อุาจเกดิูข่�นั 
ในัพ้�นัที�ส่ำวนัที�เปราะบาง ในัขณ์ะเดูียวกันัก็จะตั้้อุงมีีการ 
บริห่ารจัดูการเพ้�อุห่ลีกเลี�ยงอุันัตั้รายใดูๆ ที�อุาจจะเกิดูข่�นั 
กับผูู้้เยี�ยมีช้มีดู้วย เพ้�อุสำร้างคุ้วามีสำมีดุูลขอุงรายไดู้ที�สำร้าง 
จากการเป็นัแห่ล่งท่อุงเที�ยว การอุนัุรักษ�และบำารุงรักษา 
พ้�นัที�ถ้ำำ�า การจำากัดูจำานัวนัผูู้้เยี�ยมีช้มี ป้ายแสำดูงเสำ้นัทาง 
และรายละเอีุยดูภูายในัถ้ำำ�า แสำงสำวา่งที�ใช้้ภูายในัถ้ำำ�า เป็นัสำิ�งที� 
ทางวัดูสำามีารถ้ำดูำาเนัินัการตั้ามีคุ้ำาแนัะนัำาขอุงห่น่ัวยงานั 
ที�เกี�ยวข้อุงไดู้

3. หัน้�ท่่�ในก�รจััดศ�สนสมบัติ้ของวัดให้ัเป็่นไป่ 
ด้วย์ด่ การจัดูศาสำนัสำมีบัติั้ขอุงวัดู ไดู้แก่ การจัดูห่า 
ผู้ลประโยช้นั�ในัศาสำนัสำมีบัตั้ิขอุงวัดู เช้่นั การให่้เช้่าที�วัดู  
ที�ธุ์รณี์สำงฆ� การดููแลรักษาที�วัดู ที�ธุ์รณี์สำงฆ� การจัดูเก็บ 
ผู้ลประโยช้นั� รวมีทั�งจดัูทำาบญัช้รีายรบัรายจา่ยขอุงวดัู การทำา 
ทะเบียนัผูู้้เช้่า และการดูำาเนิันัคุ้ดีูเกี�ยวกับวัดู ที�ธุ์รณี์สำงฆ�  
โดูยจะต้ั้อุงดูำาเนันิัการให้่เป็นัไปตั้ามีห่ลักเกณ์ฑ� และวิธุ์กีาร 
ที�กำาห่นัดูในักฎกระทรวง ฉบบัที� ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) อุอุกตั้ามี 
คุ้วามีในัพระราช้บัญญัตั้ิคุ้ณ์ะสำงฆ� และกฎ ระเบียบขอุง 
มีห่าเถ้ำรสำมีาคุ้มีที�เกี�ยวข้อุงกับเร่�อุงดูังกล่าว 

การจัดูการศาสำนัสำมีบัตั้ิที�เป็นัไปในัรูปแบบขอุงถ้ำำ�า 
ภูายในัวัดูนัั�นั โดูยเฉพาะการจัดูการผู้ลประโยช้นั�ที�เกิดูจาก 
การที�ถ้ำำ�าสำามีารถ้ำสำร้างรายไดู้ให่้กับวัดู เจ้าอุาวาสำคุ้วรจะ 
แต่ั้งตั้ั�งไวยาวัจกรเพ้�อุให้่ช้่วยเห่ล้อุทำากิจธุ์ุระแทนัคุ้ณ์ะสำงฆ� 
ในัเร่�อุงการจัดูทำาบัญช้ีรายรับรายจ่ายในัภูารกิจดัูงกล่าว  
ให่มี้ีคุ้วามีถ้ำกูตั้อุ้งตั้ามีห่ลกัเกณ์ฑ� และวธิุ์กีารที�กำาห่นัดูตั้ามี 
กฎกระทรวง และระเบยีบขอุงมีห่าเถ้ำรสำมีาคุ้มี อุกีทั�งเพ้�อุให้่ 
เกิดูคุ้วามีโปรง่ใสำในัการบรหิ่ารจัดูการศาสำนัสำมีบติัั้ขอุงวดัูดูว้ย

ทั�งห่มีดูนีั�เป็นัส่ำวนัห่นึั�งในัห่น้ัาที�การบริห่ารจัดูการถ้ำำ�า 
ตั้ามีแนัวทางขอุงวัดูในัพระพุทธุ์ศาสำนัาขอุงเจ้าอุาวาสำ 
ซึ่่�งจะตั้อุ้งดูำาเนันิัการให่เ้ปน็ัไปดู้วยดีู เพ้�อุให้่เกดิูคุ้วามีเรยีบรอุ้ย  
และถ้ำกูต้ั้อุงตั้ามีพระวนิัยั กฎห่มีาย กฎมีห่าเถ้ำรสำมีาคุ้มี ห่รอุ่ 
ระเบียบแบบแผู้นัที�ไดู้กำาห่นัดูไว้เกี�ยวกับการนัั�นั

ท่ี่�มา:

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 
๒๕๔๕

ครบเครือ่งเรือ่งกฎหมายพระ พุทธศักราช ๒๕๕๔

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
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ถ้ำำ��มีีคว�มีแตกต่�งจ�กแหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่อ่�นๆ 
เน่�องจ�กลั่กษณะท่�งก�ยภ�พต�มีธรรมีช�ติ มีีก�ร 
เปล่ี�ยนแปล่งสภ�พไปได้้ต�มีก�ล่เวล่� รวมีถึ้ำงระบบคว�มี 
สัมีพันธ์ที่�ซัับซัอ้นในตัวเองด้้วยปัจจยัต่�งๆ แล่ะองคป์ระกอบ 
ก�รเปลี่�ยนแปล่งที่�เกิด้ขึ้้�น อ�จค่อยเป็นค่อยไป หรืออ�จ 
รวด้เรว็มี�กจนมีองเห็นได้้ชดั้เจน ด้งันั�น คว�มีสวยง�มีแล่ะ 
คุณค่�ขึ้องถ้ำำ��จ้งเป็นจุด้ดึ้งดู้ด้ด้้�นก�รท่่องเท่ี�ยวที่�สำ�คัญ 
ขึ้องประเท่ศไท่ย

จ�กคว�มีสำ�คัญในขึ้้�งต้น กรมีก�รท่่องเที่�ยวได้้ให้ 
คำ�นยิ�มีแล่ะคว�มีหมี�ยขึ้องแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติ 
ประเภท่ถ้ำำ��ไว้ดั้งนี� “สถานท่ี่�ท่ี่�เปิิดใช้้เพื่่�อการท่ี่องเที่่�ยว  
โดยมีถ่ำ�าเปิน็ที่รพัื่ยากรธรรมีช้าติิที่่�ดงึดดูใจให้้นักท่ี่องเที่่�ยว 
มีาเย่อน โดยมี่วัติถุปิระสงค์์เพื่่�อค์วามีเพื่ลิิดเพื่ลิิน แลิะ 
นันที่นาการในรปูิแบบที่่�ใกล้ิช้ดิกับธรรมีช้าติิ แลิะอาจเสริมี 
กิจกรรมีเพื่่�อการศึึกษาห้าค์วามีรู้เข้้าไปิด้วย” โด้ยก�ร 
จะพัฒน�ถ้ำำ��ให้เป็นแหล่่งท่่องเที่�ยวนั�น มี�ตรฐ�นแหล่่ง 
ท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ��ขึ้องกรมีก�รท่่องเท่ี�ยว 
ได้ก้ำ�หนด้ศักยภ�พแล่ะองค์ประกอบในก�รพิจ�รณ� ด้ังนี� 

• ขึ้น�ด้ขึ้องถ้ำำ�� 
• ลั่กษณะภ�ยในถ้ำำ�� 
• ก�รรุกล่ำ��เขึ้้�ไปในถ้ำำ�� 
• กิจกรรมีที่�ก่อให้เกิด้ก�รท่ำ�ล่�ยสภ�พธรรมีช�ติ 

 บริเวณถ้ำำ�� 
• คว�มีเสี�ยงต่อก�รถ้ำูกท่ำ�ล่�ยจ�กภัยธรรมีช�ติ 
• คว�มีปล่อด้ภัยภ�ยในถ้ำำ�� 
• ก�รถ้ำ่�ยเท่อ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ�� 
• ก�รเกดิ้เหตุอันตร�ยตอ่นกัท่อ่งเที่�ยวจ�กภยัธรรมีช�ต ิ
• ก�รจัด้กิจกรรมีท่ี�เหมี�ะสมี 
• เจ้�หน้�ท่ี�ดู้แล่ถ้ำำ�� 
• โอก�สในก�รพัฒน�เป็นแหล่่งท่่องเท่ี�ยว
• คว�มีส�มี�รถ้ำในก�รรองรับก�รท่่องเท่ี�ยวขึ้อง 

 ตัวแหล่่งท่่องเท่ี�ยว 
• ก�รจดั้ก�รด้้�นก�รใช้ประโยชนข์ึ้องแหล่่งท่่องเที่�ยว

แนวทางการท่องเที่ยวถ้ำา 
เชิงนิเวศของไทย

นางสาวศิิริิวริริณ พริเลิิศิวิวัฒน์

“ถ้ำำ��” จััดเป็็นแหล่่งท่่องเท่่�ยวท่�งธรรมช�ติิท่่�ม่เอกลั่กษณ์์เฉพ�ะตัิว ม่คว�มมหัศจัรรย์ลึ่กลั่บ แล่ะท้่�ท่�ย 
คว�มร้้สึึกของมนุษย์ ก่อให้เกิดคว�มสึนใจัใคร่จัะได้ไป็เย่�ยมชมแล่ะสัึมผััสึ ถ้ำำ��จึังจััดเป็็นแหล่่งท่่องเท่่�ยวท่�ง 
ธรรมช�ติิท่่�สึำ�คัญป็ระก�รหนึ�ง นอกจั�กน่� ถ้ำำ��ยังม่คว�มผ้ักพันกับขนบธรรมเน่ยมแล่ะป็ระเพณ่์ของมนุษย์ 
ม�อย่�งช้�น�น โดยอ�จัม�จั�กมนษุยแ์ล่ะสึตัิว์ใชถ้้ำำ��เป็็นท่่�อย่้อ�ศยัม�ตัิ�งแต่ิดึกดำ�บรรพ์ ถ้ำำ��จึังม่คว�มสึำ�คัญ 
ในแง่ของก�รศึกษ�ค้นคว้�ท่�งด้�นป็ระวัติิศ�สึติร์ โบร�ณ์คด่ แล่ะวิวัฒน�ก�ร
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ถ้ำ�ภูต�หลอ จังหวัดขอนแก่น

ในปัจจุบันถ้ำำ��ที่�มีีศักยภ�พในก�รเป็นแหล่่งท่่องเท่ี�ยว 
นั�น สว่นใหญก่จิกรรมีก�รท่่องเที่�ยวท่ี�เกดิ้ข้ึ้�นจะเปน็กจิกรรมี 
ก�รท่่องเที่�ยวเชิงนิเวศที่�มีีรูปแบบเพ่�อศึกษ�ห�คว�มีรู้  
นนัท่น�ก�ร แล่ะก�รพกัผ่่อนหยอ่นใจ ซั้�งมีลัี่กษณะคล่�้ยคล่งึ 
กับแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ตปิระเภท่อ่�นๆ โด้ยกจิกรรมี 
ก�รท่่องเที่�ยวเชงินเิวศที่�เกดิ้ข้ึ้�นในแหล่่งท่่องเที่�ยวนั�น มีคีว�มี 
แตกต�่งกันออกไปต�มีบรบิท่ขึ้องท่รพัย�กร ศกัยภ�พ แล่ะ 
รูปแบบก�รท่่องเที่�ยวขึ้องพ่�นที่� ซั้�งส�มี�รถ้ำจำ�แนกรูปแบบ 
ขึ้องกิจกรรมีท่ี�เกิด้ขึ้้�นได้ดั้้งนี�

• กิจกรรมีการเดินป่ิา (Hiking/Trekking) เปน็กิจกรรมี 
ท่ี�ให้นักท่่องเท่ี�ยวได้้ผ่จญภัย แล่ะสัมีผ่ัสกับธรรมีช�ติอย่�ง 
ใกล้่ชดิ้ แล่ะอ�จรวมีถึ้ำงก�รเรียนรูร้ะบบนิเวศแล่ะท่รพัย�กร 
ท่�งธรรมีช�ติ 

• กิจกรรมีศึึกษาธรรมีช้าติิ (Nature Learning  
Activities) เปน็กจิกรรมีท่่องเที่�ยวท่ี�นอกจ�กจะได้้รบัคว�มี 
เพล่ดิ้เพลิ่นจ�กก�รได้้มี�เท่ี�ยวในพ่�นที่�ธรรมีช�ติแล้่ว ยงัได้้รบั 
คว�มีรู้เกี�ยวกับธรรมีช�ติในเรื�องต่�งๆ ผ่�่นท่�งโปรแกรมี 
ส่�อคว�มีหมี�ยธรรมีช�ติรูปแบบต่�งๆ 

• กิจกรรมีศึึกษาปิระวัติิศึาสติร์ โบราณค์ด่ ศึาสนา  
ห้รอืวัฒนธรรมีปิระเพื่ณ ่(Historical and Cultural Learning 
Activities) เป็นกิจกรรมีใหนั้กท่อ่งเท่ี�ยวได้้รบัคว�มีรูค้ว�มี 
เขึ้�้ใจเรื�องประวตัศิ�สตร ์โบร�ณคดี้ หรอืวฒันธรรมีประเพณี  
ภูมีิปัญญ�ท้่องถ้ำิ�นท่ี�เกี�ยวเน่�องกับระบบนิเวศบริเวณถ้ำำ��

• กิจกรรมีถ่ายรูปิธรรมีช้าติิ บันที่ึกเที่ปิวิด่โอ เที่ปิ 
เส่ยงธรรมีช้าติิ (Nature Photography, Video Taping 
and Sound of Nature Audio Taping) เป็นก�รถ้ำ่�ยรูป 
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แล่ะก�รบันทึ่กเท่ปวิด้ีโอวิวธรรมีช�ติ แล่ะสิ�งท่ี�น่�สนใจ  
อนัเปน็ร�ยล่ะเอยีด้อยู่ในธรรมีช�ติ เช่น ด้อกไมีป่้� พนัธ์ุพ่ช 
ห�ย�ก แล่ะรอยเท่้�สัตว์ป่� ก�รบันทึ่กเสียงธรรมีช�ตินิยมี 
ท่ั�งเสียงนำ��ตก นำ��ไหล่ เสียงนก แมีล่ง แล่ะสัตว์ป่�ต่�งๆ  
โด้ยกิจกรรมีประเภท่นี�เป็นไปในลั่กษณะเดี้ยวกับก�รดู้แล่ 
รักษ�เส้นท่�งเด้ินเท่้�เพ่�อก�รศึกษ�ธรรมีช�ติ 

• กิจกรรมีสอ่ง / ดูนก (Bird Watching) เปน็กจิกรรมี 
เฉพ�ะสำ�หรับผู้่มีคีว�มีสนใจในเรื�องนกโด้ยสิ�งด้งึด้ดู้ที่�สำ�คญั 
ค่อ นกชนิด้ต่�งๆ ท่ั�งท่ี�เป็นนกประจำ�ถ้ำิ�น นกอพยพ แล่ะ 
นกห�ย�ก

• กิจกรรมีศึึกษา / เที่่�ยวถำ�า (Cave Exploring / 
Visiting) เป็นกิจกรรมีที่�นักท่่องเท่ี�ยวได้้มีีโอก�สในก�ร 
ศึกษ�เรียนรู้เกี�ยวกับเรื�องขึ้องถ้ำำ�� เช่น กระบวนก�รเกิด้ถ้ำำ��  
ล่ักษณะขึ้องหิน/แร่ แล่ะธรณีสัณฐ�น ประเภท่ขึ้องถ้ำำ��  
สิ�งมีชีวีติที่�อ�ศยัอยูใ่นถ้ำำ�� ก�รด้แูล่รกัษ�ถ้ำำ�� ฯล่ฯ นอกจ�กนั�น 
นักท่่องเที่�ยวยงัได้้รับคว�มีเพล่ดิ้เพลิ่นแล่ะต่�นต�กบัคว�มีง�มี 
แปล่กเด้่นท่ี�เป็นเอกล่ักษณ์ขึ้องถ้ำำ��อีกด้้วย

• กิจกรรมีช้มีที่วิทัี่ศึนธ์รรมีช้าติิในบรรยากาศึท่ี่�สงบ  
(Relaxing) เป็นกิจกรรมีที่�เปิด้โอก�สให้นักท่่องเที่�ยวได้้ 
ชื�นชมีแล่ะใกล่้ชิด้กับธรรมีช�ติ ก�รชมีทิ่วท่ัศน์อ�จท่ำ�ได้้ใน 
ล่กัษณะก�รเดิ้นเล่่นต�มีเสน้ท่�งท่ี�จดั้ไวใ้หแ้ล่ะ/หรอืเป็นจดุ้ 
อยูกั่บที่� ทั่�งนี�คุณค่�คว�มีง�มีขึ้องธรรมีช�ต ิแล่ะคว�มีสงบ 
เป็นท่รพัย�กรนันท่น�ก�รท่ี�สำ�คญัสำ�หรบักจิกรรมีประเภท่นี�

• กิจกรรมีพื่ักแรมีด้วยเติ็นท์ี่ (Tent Camping)  
ก�รพักแรมีแบบก�งเต็นท่์มีีหล่�ยรูปแบบ ตั�งแต่พักแรมี 
แบบเตน็ท์่ที่�มีกี�รพฒัน�แล้่วในเขึ้ตบรเิวณต�่งๆ จนกระท่ั�ง 
พกัแรมีกล่�งป�่ที่�ไมีมี่ีสิ�งอำ�นวยคว�มีสะด้วกใด้ ๆ  อย�่งไร 
ก็ดี้ กิจกรรมีพักแรมีด้้วยเต็นท่์มีุ่งเน้นให้นักท่่องเที่�ยวได้้ 
อยู่กับธรรมีช�ติ แล่ะสัมีผ่ัสธรรมีช�ติอย่�งใกล้่ชิด้ แล่ะเป็น
กิจกรรมีท่ี�กระท่ำ�ร่วมีกับกิจกรรมีอ่�น ๆ

กิจกรรมีก�รท่่องเที่�ยวเชงินเิวศเหล่่�นี�ส�มี�รถ้ำพจิ�รณ� 
ส่งเสรมิีได้้ต�มีบริบท่แล่ะศกัยภ�พในพ่�นที่�ท่่องเท่ี�ยว อย่�งไร 
ก็ด้ ีก�รสง่เสริมีกิจกรรมีใด้ ๆ  จำ�เป็นตอ้งพจิ�รณ�ใหร้อบคอบ 

ถึ้ำงคว�มีเป็นไปได้้ในก�รรองรับขึ้องพ่�นท่ี� เพร�ะห�กมีีก�ร 
ท่่องเที่�ยวที่�เกินขึ้ดี้คว�มีจำ�กัด้ในก�รบรหิ�รจัด้ก�รแล่ะก�ร 
ดู้แล่รักษ�แล่้ว อ�จก่อให้เกิด้ผ่ล่กระท่บต่อแหล่่งท่่องเท่ี�ยว  
ดั้งเช่นพ่�นที่�เปร�ะบ�งท่�งธรรมีช�ติบ�งส่วนอ�จได้้รับ 
ผ่ล่กระท่บแล่ะเกิด้ก�รเปลี่�ยนแปล่งจ�กกิจกรรมีนันท่น�ก�ร 
บ�งประเภท่ อ�ท่ิ ก�รตั�งแคมีป์ไฟ ก�รล่่�สัตว์ป่�หรือ 
พันธุ์พช่ ก�รสร้�งสิ�งอำ�นวยคว�มีสะด้วกท่ี�ไมี่กล่มีกล่่นกับ 
ภูมีิท่ัศน์ เกิด้มีล่พิษท่�งสภ�วะแวด้ล่้อมี

ในปัจจุบัน แหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติขึ้อง 
ประเท่ศไท่ยยังคงมีีแนวโน้มีที่�นักท่่องเที่�ยวให้คว�มีสนใจ 
เดิ้นท่�งมี�ท่่องเที่�ยว แล่ะเยี�ยมีชมีเพิ�มีสูงข้ึ้�นอย�่งตอ่เน่�อง 
จ�กผ่ล่ก�รสำ�รวจท่ัศนคติ คว�มีพึงพอใจ พฤติกรรมี แล่ะ 
คว�มีต้องก�รขึ้องนักท่่องเที่�ยวช�วไท่ยแล่ะช�วต่�งช�ติ 
ที่� เดิ้นท่�งท่่องเที่�ยวในประเท่ศไท่ยขึ้องกระท่รวง 
ก�รท่่องเท่ี�ยวแล่ะกีฬ� พ.ศ. 2563 ได้้ด้ำ�เนินก�รสำ�รวจ 
นกัท่่องเที่�ยวช�วต่�งช�ติ จำ�นวน 5 จงัหวดั้ท่อ่งเท่ี�ยวที่�สำ�คญั  
ได้้แก่ กรุงเท่พฯ จังหวัด้ชล่บุรี จังหวัด้เชียงใหมี่  
จังหวัด้ภูเก็ต แล่ะจังหวัด้สุร�ษฎร์ธ�นี พบว่� ปัจจัยสำ�คัญ 
ที่�ท่ำ�ให้นักท่่องเที่�ยวเด้ินท่�งท่่องเที่�ยวในประเท่ศไท่ยค่อ  
แหล่่งท่่องเที่�ยว โด้ยนักท่่องเท่ี�ยวช�วไท่ยคิด้เป็นร้อยล่ะ  
32 แล่ะนักท่่องเท่ี�ยวช�วต�่งช�ตคิดิ้เป็นรอ้ยล่ะ 27.2 แล่ะ 
เมี่�อจำ�แนกประเภท่ขึ้องแหล่่งท่่องเท่ี�ยวที่�กลุ่่มีนักท่อ่งเท่ี�ยว 
ช�วต่�งช�ตินิยมีไปเยี�ยมีชมีหรือท่ำ�กิจกรรมีในแหล่่ง 
ท่่องเที่�ยวประเภท่ป่�/นำ��ตก/ภูเขึ้�/ถ้ำำ�� มีีคว�มีนิยมีอยู่ใน 
ระด้ับท่ี�สูง คิด้เป็นร้อยล่ะ 2๑.6 

เม่ี�อได้้วิเคร�ะห์ขึ้้อมีูล่ดั้งกล่่�วขึ้้�งต้นแล่้ว จะพบว่� 
กลุ่่มีนักท่่องเที่�ยวที่�สนใจก�รท่่องเท่ี�ยวเชิงนิเวศ (Eco  
Tourism) เปน็กลุ่่มีตล่�ด้ที่�มีกี�รเติบโตสงู ซ้ั�งเป็นผ่ล่มี�จ�ก 
ก�รที่�โล่กมีีคว�มีต่�นตัวด้้�นก�รอนุรักษ์ระบบนิเวศแล่ะ 
สภ�พแวด้ล้่อมีเพิ�มีมี�กข้ึ้�น แล่ะมีีแนวโน้มีก�รเติบโตขึ้อง 
กลุ่่มีนักท่่องเที่�ยวระดั้บบน หรือกลุ่่มีที่�มีีร�ยได้้มี�กในก�ร 
ท่่องเที่�ยวเชงินเิวศ ดั้งนั�น เพ่�อใหอุ้ตส�หกรรมีก�รท่่องเที่�ยว 
เกิด้คว�มียั�งย่น เติบโตอย่�งมีีเสถ้ำียรภ�พ แล่ะมีีศักยภ�พ 
ในด้้�นก�รแขึ้่งขัึ้นในระด้ับโล่ก ประเท่ศไท่ยจ้งได้้กำ�หนด้ 
ยุท่ธศ�สตรแ์ล่ะแนวท่�งก�รท่่องเที่�ยวขึ้องประเท่ศออกเปน็ 
หล่�ยประเด้็น ด้ังนี�
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ทะเลใน เก�ะแม่เก�ะ หมู่เก�ะอ่�งทอง จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี จัดเป็นมรดกแห่งเอเชีย แหล่งท่องเทีย่วธรรมช�ติของไทย
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 > 2. แผนแม่่บทภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิ 
ปร์ะเด็็นการ์ท่องเท่�ยว (พ.ศ. 2561 - 
2580)

แผ่นแมี่บท่ภ�ยใต้ยุท่ธศ�สตร์ช�ติประเด็้นก�ร 
ท่่องเที่�ยวให้คว�มีสำ�คัญกับก�รรักษ�ก�รเป็นจุด้หมี�ย 
ปล่�ยท่�งขึ้องก�รท่่องเที่�ยวระด้ับโล่กจ้งเป็นสิ�งสำ�คัญยิ�ง 
โด้ยจะตอ้งพฒัน�ก�รท่่องเที่�ยวท่ั�งระบบ มุีง่เนน้นกัท่อ่งเที่�ยว 
กลุ่่มีคุณภ�พ สร้�งคว�มีหล่�กหล่�ยด้้�นก�รท่่องเท่ี�ยวให ้
สอด้คล่อ้งกับคว�มีต้องก�รขึ้องนกัท่่องเท่ี�ยว แล่ะมีุง่เนน้ก�ร 
พัฒน�ก�รท่่องเที่�ยวในส�ขึ้�ที่�มีีศักยภ�พ แต่ยังคงรักษ� 
จดุ้เด่้นขึ้องประเท่ศ ด้้�นขึ้นบธรรมีเนยีมี ประเพณ ีวัฒนธรรมี  
อัตลั่กษณ์คว�มีเป็นไท่ย ตล่อด้จนให้คุณค่�กับสิ�งแวด้ล้่อมี 
ไวไ้ด้้ ทั่�งนี� ก�รกำ�หนด้เป้�หมี�ยขึ้องก�รพฒัน�ก�รท่่องเที่�ยว 
ในระยะ 20 ปี ในระยะแรกให้คว�มีสำ�คัญกับก�รสร้�ง 
ร�ยได้้จ�กก�รท่่องเที่�ยวอย่�งต่อเน่�อง ว�งร�กฐ�นด้้�น 
ก�รท่่องเที่�ยวที่�เน้นมี�ตรฐ�นแล่ะคุณภ�พระด้ับส�กล่  
สิ�งสำ�คญัที่�สุด้ค่อก�รสร้�งคว�มีเชื�อมีั�นในเรื�องคว�มีปล่อด้ภัย 
ให้แก่นักท่่องเที่�ยว ก�รบังคับใช้กฎหมี�ยให้เกิด้คว�มี 
ปล่อด้ภัย แล่ะไมีใ่ห้นกัท่่องเที่�ยวถ้ำกูเอ�รดั้เอ�เปรยีบ แล้่วจง้ 
กระจ�ยก�รท่่องเที่�ยวท่ั�งในมีิติขึ้องพ่�นที่�แล่ะร�ยได้้สู่ชุมีชน  
ตล่อด้จนก�รใหค้ว�มีสำ�คญักับก�รพฒัน�ก�รท่่องเท่ี�ยวอย�่ง 
ยั�งยน่ เพ่�อมีุง่สูเ่ป้�หมี�ยสงูสุด้ขึ้องก�รท่่องเที่�ยวในก�รเป็น 
เครื�องมี่อในก�รล่ด้คว�มีเหล่่�อมีล่ำ��ขึ้องสังคมีไท่ย โด้ย 
แผ่นแมีบ่ท่ด้้�นก�รท่่องเที่�ยวประกอบด้้วย 6 แผ่นยอ่ย ดั้งนี�

1) ก�รท่่องเที่�ยวเชิงสร้�งสรรค์แล่ะวัฒนธรรมี 
สร�้งสรรค์คณุค�่สินค้�แล่ะบริก�รก�รท่่องเท่ี�ยว มีุง่เนน้ก�ร 
ใช้องค์คว�มีรู้แล่ะนวัตกรรมี ผ่นวกกับจุด้แขึ้็งในด้้�นคว�มี 
หล่�กหล่�ยท่�งท่รัพย�กรธรรมีช�ติ วัฒนธรรมี แล่ะวิถ้ำีชีวิต  
เพ่�อสร้�งคุณค่�ให้กับสินค้�แล่ะบริก�รด้้�นก�รท่่องเที่�ยวที่� 
ตอบสนองพฤติกรรมี คว�มีต้องก�รขึ้องนักท่่องเท่ี�ยว แล่ะ 
สร้�งท่�งเล่่อกขึ้องประสบก�รณ์ใหมี่ ๆ ให้กับนักท่่องเท่ี�ยว 

2) ก�รท่่องเที่�ยวเชิงธุรกจิ สง่เสรมิีใหไ้ท่ยเปน็จุด้หมี�ย 
ปล่�ยท่�งก�รท่่องเท่ี�ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุ่มีก�รจัด้ประชุมี 
แล่ะนิท่รรศก�ร ก�รจัด้ง�นแสด้งสินค้� ก�รจัด้กิจกรรมีก�ร 
ท่อ่งเท่ี�ยวเป็นร�งวลั่ ก�รจดั้ก�รแข่ึ้งขัึ้นกฬี�ระด้บัน�น�ช�ติ  
ก�รท่่องเที่�ยวเชิงกฬี� รวมีถ้ำงึก�รพกัผ่อ่นระหว่�งหรอืหลั่งก�ร 

 > 1. ยุทธศาสต้ร์์ชาติ้ ร์ะยะ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุท่ธศ�สตร์ช�ติฯ ด้้�นก�รสร้�งคว�มีส�มี�รถ้ำในก�ร 
แขึ้ง่ขัึ้น กำ�หนด้แนวท่�งก�รพฒัน�ที่�ให้คว�มีสำ�คัญกับก�ร 
พัฒน�กล่ไกขัึ้บเคล่่�อนเศรษฐกจิเพ่�ออน�คตที่�ส�มี�รถ้ำสร�้ง 
มีลู่ค�่เพิ�มีได้้ในภ�คบรกิ�รแล่ะก�รท่อ่งเที่�ยว เพ่�อเป็นกล่ไก 
ขัึ้บเคล่่�อนประเท่ศไท่ยไปสูป่ระเท่ศพฒัน�แล้่ว รวมีทั่�งรกัษ� 
ก�รเป็นจุด้หมี�ยปล่�ยท่�งขึ้องก�รท่่องเที่�ยวระดั้บโล่ก 
ในอน�คต โด้ยด้้�นก�รสร้�งคว�มีหล่�กหล่�ยด้้�นก�ร 
ท่่องเที่�ยว มีุ่งเน้นก�รรักษ�ก�รเป็นจุด้หมี�ยปล่�ยท่�ง 
ที่�สำ�คัญขึ้องก�รท่่องเท่ี�ยวระดั้บโล่กที่�ดึ้งดู้ด้นักท่่องเที่�ยว 
ทุ่กระดั้บ แล่ะเพิ�มีสัด้ส่วนขึ้องนักท่่องเที่�ยวที่�มีีคุณภ�พสูง  
มีุ่งพัฒน�ธุรกิจด้้�นก�รท่่องเที่�ยวให้มีีมีูล่ค่�สูงเพิ�มีมี�ก 
ยิ�งข้ึ้�นด้้วยอัตลั่กษณ์แล่ะวัฒนธรรมีไท่ย แล่ะใช้ประโยชน์ 
จ�กขึ้อ้มีลู่แล่ะภูมิีปัญญ�ท่อ้งถ้ำิ�น เพ่�อสร�้งสรรค์คณุค่�ท่�ง 
เศรษฐกิจแล่ะคว�มีหล่�กหล่�ยขึ้องก�รท่่องเท่ี�ยวใหส้อด้รบั 
กับทิ่ศท่�งแล่ะแนวโน้มีขึ้องตล่�ด้ยุคใหมี่ ด้้วยวิธีก�รสร้�ง 
แล่ะใชป้ระโยชนจ์�กข้ึ้อมีลู่ขึ้น�ด้ใหญ ่รวมีทั่�งเท่คโนโล่ยีแล่ะ 
นวตักรรมีในก�รสง่เสรมิีก�รตล่�ด้ ก�รดู้แล่คว�มีปล่อด้ภัย  
แล่ะอำ�นวยคว�มีสะด้วกแก่นักท่่องเที่�ยวทุ่กกลุ่่มี รวมีถ้ำึง 
คนพิก�รแล่ะผู้่สูงอ�ยุ ก�รใช้ประโยชน์จ�กก�รท่่องเที่�ยว 
ให้เอ่�อต่อผ่ลิ่ตภัณฑ์์ชุมีชนแล่ะเศรษฐกิจต่อเน่�อง พัฒน� 
แหล่่งท่่องเที่�ยวเด้ิมี แล่ะสร้�งแหล่่งท่่องเท่ี�ยวใหม่ีที่�มีี 
เอกลั่กษณ์เฉพ�ะโด้ยคำ�นึงถึ้ำงศักยภ�พขึ้องแต่ล่ะพ่�นท่ี�  
ก�รส่งเสรมิีก�รท่่องเท่ี�ยวพำ�นักระยะย�ว ตล่อด้จนสง่เสรมิี 
ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ่�นฐ�น ระบบนิเวศ แล่ะท่รัพย�กร 
ที่�เอ่�อต่อก�รเติบโตขึ้องก�รท่่องเที่�ยวท่ี�มีีคุณภ�พ เพ่�อ 
กระจ�ยโอก�สในก�รสร้�งร�ยได้้ไปสู่ชุมีชนแล่ะเมี่อง 
อย่�งทั่�วถึ้ำงแล่ะยั�งย่น รวมีถึ้ำงพัฒน�ก�รเชื�อมีโยง 
ก�รท่่องเที่�ยวไท่ยกับประเท่ศอ่�น ๆ ในภูมีิภ�ค เพ่�อเป็น 
แมี่เหล่็กด้ึงดู้ด้นักท่่องเที่�ยวอย่�งประท่ับใจตล่อด้ 
ก�รท่่องเท่ี�ยวจนเกิด้ก�รท่่องเท่ี�ยวซัำ��แล่ะแนะนำ�ต่อ
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การบริหารจัดการ

ประกอบธุรกิจ หรือก�รท่ำ�กจิกรรมีต่�ง ๆ  อันเป็นก�รด้งึดู้ด้ 
กลุ่่มีนักเดิ้นท่�งเพ่�อธุรกิจแล่ะนักท่่องเที่�ยวที่�มีีคุณภ�พ  
อีกทั่�งส่งเสรมิีให้ก�รจดั้ง�นธรุกิจแล่ะกจิกรรมีต่�ง ๆ  เปน็ก�ร 
สนบัสนุนก�รพัฒน�กลุ่ม่ีอุตส�หกรรมีเป�้หมี�ยขึ้องประเท่ศ  
เปน็เวที่แล่กเปลี่�ยนองค์คว�มีรู ้แล่ะเท่คโนโล่ยทีี่�นำ�ไปสูก่�ร 
สร�้งสรรคน์วัตกรรมี รวมีถ้ำงึก�รสร�้งเวท่เีจรจ�ก�รค�้ แล่ะ 
ก�รล่งทุ่นขึ้องธุรกิจท่ี�เกี�ยวเน่�องกับอุตส�หกรรมีเป้�หมี�ย

3) ก�รท่่องเที่�ยวเชิงสุขึ้ภ�พ คว�มีง�มี แล่ะแพท่ย์ 
แผ่นไท่ย พัฒน�แล่ะยกระด้ับมี�ตรฐ�นก�รท่่องเท่ี�ยวเชิง 
สุขึ้ภ�พ คว�มีง�มี แล่ะแพท่ย์แผ่นไท่ย ท่ั�งสินค้� บริก�ร  
บุคล่�กร ผู้่ประกอบก�ร แล่ะแหล่่งท่่องเที่�ยวที่�เกี�ยวข้ึ้อง 
ตล่อด้ห่วงโซั่คุณค่�ก�รท่่องเท่ี�ยว เน้นสร้�งคว�มีแตกต่�ง 
แล่ะคว�มีเป็นเอกล่ักษณ์จ�กก�รให้บริก�รต�มีแบบอย่�ง 
คว�มีเป็นไท่ยที่�โด้ด้เด่้นในระด้ับส�กล่ ร่วมีกับก�รใช้ 
องคค์ว�มีรูแ้ล่ะภมิูีปัญญ�ไท่ยท่ี�พัฒน�ตอ่ยอด้กับคว�มีคดิ้ 
สร้�งสรรค์ วิท่ย�ศ�สตร์ เท่คโนโล่ยีแล่ะนวัตกรรมี เพ่�อ 
สร้�งมีูล่ค่�เพิ�มีให้กับสินค้�แล่ะบริก�ร

4) ก�รท่่องเที่�ยวสำ�ร�ญท่�งนำ�� สง่เสรมิีก�รท่่องเที่�ยว 
ท่�งนำ��ให้เป็นอีกท่�งเล่่อกหนึ�งขึ้องก�รท่่องเท่ี�ยวไท่ย เป็น 
แหล่่งสร�้งร�ยได้้ใหมีใ่ห้กับประเท่ศ โด้ยคำ�นึงถึ้ำงคว�มียั�งยน่ 
ขึ้องแหล่่งท่่องเที่�ยวแล่ะก�รมีสีว่นร่วมีขึ้องชมุีชน ครอบคล่มุี 
ก�รท่่องเที่�ยวท่�งท่ะเล่แล่ะช�ยฝัั่�ง แล่ะก�รท่่องเที่�ยวใน 
ลุ่่มีนำ��สำ�คัญ โด้ยก�รปรบัปรงุแล่ะพัฒน�โครงสร�้งพ่�นฐ�น  
ส�ธ�รณูปโภค แล่ะสิ�งอำ�นวยคว�มีสะด้วกในก�รท่่องเที่�ยว 
ท่�งนำ��ให้ได้้มี�ตรฐ�น สร้�งสรรค์กิจกรรมีก�รท่่องเท่ี�ยวท่ี� 
หล่�กหล่�ย ตอบสนองคว�มีต้องก�รขึ้องนักท่่องเที่�ยว  
รวมีถ้ำึงบริบท่ขึ้องพ่�นท่ี�แล่ะชุมีชนในพ่�นท่ี� 

5) ก�รท่่องเที่�ยวเชื�อมีโยงภูมิีภ�ค ยกระด้ับให้ 
ประเท่ศไท่ยเป็นศูนย์กล่�งก�รเชื�อมีโยงเส้นท่�งก�ร 
ท่่องเท่ี�ยวภ�ยในภูมีิภ�คอ�เซัียน โด้ยใช้ประโยชน์จ�กท่ี�ตั�ง 
ท่�งภูมีิศ�สตร์ แผ่นก�รล่งทุ่นพัฒน�โครงขึ้่�ยคมีน�คมี 
ทั่�งท่�งถ้ำนน ท่�งนำ�� ท่�งอ�ก�ศ แล่ะกรอบคว�มีร่วมีมี่อ 
กับประเท่ศเพ่�อนบ้�น เพ่�อก�รเชื�อมีโยงเส้นท่�งก�ร 
ท่่องเท่ี�ยวภ�ยในประเท่ศ อนุภูมิีภ�ค แล่ะอ�เซัียน บนฐ�น 
อัตลั่กษณ์เดี้ยวกัน เพ่�อส่งเสริมีให้เป็นจุด้หมี�ยปล่�ยท่�ง 
ก�รท่่องเท่ี�ยวร่วมีกัน 

6) ก�รพัฒน�ระบบนิเวศก�รท่่องเท่ี�ยว พัฒน�ปัจจัย 
แวด้ล่้อมีให้เอ่�อต่อก�รยกระดั้บขึ้ีด้คว�มีส�มี�รถ้ำในก�ร 
แขึ้่งขัึ้นด้้�นก�รท่่องเที่�ยวแล่ะก�รจัด้ก�รท่่องเที่�ยวอย่�ง 
ยั�งยน่ เพ่�อสร้�งมีูล่ค่�เพิ�มีให้กับก�รท่่องเท่ี�ยวไท่ย

 > 3. BCG โม่เด็ลเศร์ษฐกิจส่่การ์พัฒนา
ท่�ยั�งยืน

BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภ�พ เศรษฐกิจ 
หมีุนเวียน แล่ะเศรษฐกิจสีเขึ้ียว (Bio-Circular-Green 
Economy) คอ่ โมีเด้ล่เศรษฐกิจสูก่�รพัฒน�ท่ี�ยั�งย่น เป็น 
แนวคิด้ก�รนำ�วิท่ย�ศ�สตร์ เท่คโนโล่ยี แล่ะนวัตกรรมีไป 
ยกระด้ับคว�มีส�มี�รถ้ำในก�รแขึ้่งขึ้ันอย่�งยั�งย่นให้กับ 4 
อตุส�หกรรมีเป�้หมี�ย (S-curves) ได้้แก ่อตุส�หกรรมีเกษตร 
แล่ะอ�ห�ร อุตส�หกรรมีพล่ังง�นแล่ะวัสดุ้ อุตส�หกรรมี 
สุขึ้ภ�พแล่ะก�รแพท่ย์ แล่ะอุตส�หกรรมีก�รท่่องเท่ี�ยวแล่ะ 
บริก�ร 

โด้ยด้้�นอุตส�หกรรมีก�รท่่องเท่ี�ยวแล่ะบริก�ร จะ 
มีุ่งเน้นก�รท่่องเที่�ยวแล่ะเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Creative 
Economy) แล่ะมีีศักยภ�พในก�รสร้�งมีูล่ค่�เพิ�มีเติมีด้้วย 
ก�รกระจ�ยแหล่่งท่่องเที่�ยวสู่เมี่องรอง โด้ยก�รพัฒน� 
โครงสร�้งพ่�นฐ�นก�รคมีน�คมี ระบบด้จิทิ่ลั่ สนิค�้แล่ะบรกิ�ร 
ซั้�งด้ำ�เนินก�รด้้วยชุมีชนท่้องถ้ำิ�น เน้นตล่�ด้คุณภ�พ สร้�ง 
มี�ตรฐ�น คว�มีสะด้วก สะอ�ด้ ปล่อด้ภัย ร่วมีกับก�รชู 
อตัล่กัษณ์ขึ้องแตล่่ะพ่�นที่� โด้ยก�รนำ�เท่คโนโล่ยแีล่ะนวตักรรมี 
มี�ใช้บริห�รจัด้ก�รแล่ะดู้แล่ระบบนิเวศอย่�งเป็นระบบ  
รวมีถึ้ำงก�รพัฒน�สู่แบบแผ่นก�รท่่องเท่ี�ยวที่�ยั�งย่นด้้วย 
ก�รจัด้ท่ำ�ระบบมี�ตรฐ�นก�รท่่องเท่ี�ยวที่�ยั�งย่น ก�รจัด้ท่ำ�  
National Guideline ด้้�นขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถ้ำในก�รรองรับ 
ขึ้องแหล่่งท่่องเท่ี�ยว จัด้ท่ำ�ระบบบัญชีต้นทุ่นท่รัพย�กรแล่ะ 
สิ�งแวด้ล้่อมีในเขึ้ตพัฒน�ก�รท่่องเท่ี�ยวที่�สำ�คัญ รวมีถึ้ำง 
ก�รปรับพฤติกรรมีขึ้องนักท่่องเท่ี�ยว แล่ะก�รฟ้�นฟูแล่ะ 
พัฒน�แหล่่งเส่�อมีโท่รมีท่�งธรรมีช�ติเป็นแหล่่งท่่องเที่�ยว 
เชิงสร�้งสรรค ์รวมีทั่�งก�รเตรยีมีคว�มีพรอ้มีขึ้องผู่ป้ระกอบก�ร 
เพ่�อล่ด้ผ่ล่กระท่บจ�กก�รเปล่ี�ยนแปล่งสภ�พภูมีิอ�ก�ศ  
(Climate Change) ท่ี�มีีต่อก�รด้ำ�เนินธุรกิจ
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 > 4. เขต้พัฒนาการ์ท่องเท่�ยว

พระร�ชบัญญัตินโยบ�ยก�รท่่องเที่�ยวแห่งช�ติ พ.ศ. 
255๑ มี�ตร� ๑0 (4) ให้คณะกรรมีก�รนโยบ�ยก�รท่่องเที่�ยว 
แห่งช�ติมีีอำ�น�จหน้�ที่�ด้ำ�เนินก�รเพ่�อให้มีีก�รกำ�หนด้ 
เขึ้ตพฒัน�ก�รท่อ่งเที่�ยว แล่ะมี�ตร� ๑7 เพ่�อประโยชน์ในก�ร 
รักษ� ฟ้�นฟูแหล่่งท่่องเท่ี�ยว หรือก�รบริห�รแล่ะพัฒน�ก�ร 
ท่่องเที่�ยวให้สอด้คล้่องกบัแผ่นพัฒน�ก�รท่่องเที่�ยวแหง่ช�ติ  
คณะกรรมีก�รอ�จกำ�หนด้ใหเ้ขึ้ตพ่�นที่�ใด้เป็นเขึ้ตพัฒน�ก�ร 
ท่่องเที่�ยวได้้ โด้ยพิจ�รณ�รว่มีกับหน่วยง�นขึ้องรฐัที่�เกี�ยวขึ้อ้ง 
แล่ะผู้่ว่�ร�ชก�รจังหวัด้ในเขึ้ตพ่�นที่� ทั่�งนี� ให้มีีก�รรับฟัง 
คว�มีคิด้เห็นแล่ะคว�มีต้องก�รขึ้องชุมีชนในพ่�นที่� เพ่�อ 
ประกอบก�รพจิ�รณ�ด้้วยเขึ้ตพฒัน�ก�รท่่องเที่�ยวจะกำ�หนด้ 
เป็นกลุ่่มีจังหวัด้ จังหวัด้ แล่ะพ่�นท่ี�เฉพ�ะก็ได้้ โด้ยให้ออก 
เป็นกฎกระท่รวง ปัจจุบันได้้มีีประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ� 
เขึ้ตพัฒน�ก�รท่่องเท่ี�ยวแล่้ว จำ�นวน ๑5 เขึ้ต ดั้งนี�

1. เข้ติพื่ัฒนาการที่่องเท่ี่�ยวอารยธรรมีล้ิานนา 
ประกอบด้้วย จังหวัด้เชียงใหม่ี จังหวัด้เชียงร�ย จังหวัด้ 
ล่ำ�พูน จังหวัด้ล่ำ�ป�ง แล่ะจังหวัด้พะเย�

2. เข้ติพื่ัฒนาการที่่องเที่่�ยวฝ่ั่�งที่ะเลิติะวันติก  
ประกอบด้้วย จังหวัด้เพชรบุรี จังหวัด้ประจวบคีรีขัึ้นธ ์ 
จังหวัด้ชุมีพร แล่ะจังหวัด้ระนอง

3. เข้ติพัื่ฒนาการท่ี่องเที่่�ยวฝั่่�งที่ะเลิติะวันออก 
ประกอบด้้วย จังหวัด้ชล่บุรี จังหวัด้ระยอง จังหวัด้จันท่บุรี 
แล่ะจังหวัด้ตร�ด้

4. เข้ติพัื่ฒนาการที่่องเที่่�ยวอันดามีัน ประกอบด้้วย  
จังหวัด้ภูเก็ต จังหวัด้กระบี� จังหวัด้พังง� จังหวัด้ตรัง แล่ะ 
จังหวัด้สตูล่

5. เข้ติพัื่ฒนาการที่่องเที่่�ยวอารยธรรมีอ่สานใติ้  
ประกอบด้้วย จังหวัด้นครร�ชสีมี� จังหวัด้บุรีรัมีย์ จังหวัด้ 
สุรินท่ร์ จังหวัด้ศรีสะเกษ แล่ะจังหวัด้อุบล่ร�ชธ�นี

6. เข้ติพื่ฒันาการที่อ่งเที่่�ยววิถ่ช้วิีติลิุม่ีแม่ีนำ�าเจา้พื่ระยา 
ติอนกลิาง ประกอบด้้วย จงัหวัด้พระนครศรอียธุย� จังหวดั้ 

นนท่บุร ีจงัหวดั้ปทุ่มีธ�นี จงัหวดั้อ่�งท่อง แล่ะจงัหวดั้สิงห์บรุี

7. เข้ติพัื่ฒนาการท่ี่องเที่่�ยววิถ่ช้ีวิติลิุ่มีแม่ีนำ�าโข้ง  
ประกอบด้้วย จงัหวดั้หนองค�ย จงัหวัด้เล่ย จงัหวัด้บึงก�ฬ 
จังหวัด้มีุกด้�ห�ร แล่ะจังหวัด้นครพนมี 

8. เข้ติพื่ฒันาการท่ี่องเที่่�ยวมีรดกโลิกด้านวัฒนธรรมี  
ประกอบด้้วย จังหวัด้สุโขึ้ทั่ย จังหวัด้พิษณุโล่ก จังหวัด้ต�ก 
แล่ะจังหวัด้กำ�แพงเพชร

9. เข้ติพื่ัฒนาการท่ี่องเที่่�ยวห้มีู่เกาะที่ะเลิใติ้  
ประกอบด้้วย เก�ะสมุีย เก�ะพะงนั เก�ะเต่� แล่ะหมีูเ่ก�ะอ่�งท่อง 
จังหวัด้สุร�ษฎร์ธ�นี

10. เข้ติพื่ัฒนาการที่่องเที่่�ยวเม่ีองเก่ามี่ช้ีวิติ  
ประกอบด้้วย จังหวดั้น่�น จังหวดั้พะเย� จงัหวดั้แพร่ แล่ะจังหวดั้ 
อุตรด้ิตถ้ำ์

11. เข้ติพื่ฒันาการท่ี่องเที่่�ยววิถ่ชี้วติิช้ายฝั่่�งอ่าวไที่ย  
ประกอบด้้วย จังหวัด้สมีุท่รปร�ก�ร จังหวัด้สมีุท่รสงคร�มี 
จังหวัด้สมีุท่รส�คร แล่ะจังหวัด้ฉะเชิงเท่ร�

12. เข้ติพื่ัฒนาการที่่องเท่ี่�ยวผื่นปิ่ามีรดกโลิก 
ดงพื่ญาเยน็ - เข้าให้ญ่ ประกอบด้้วย จงัหวัด้นครน�ยก จงัหวดั้ 
ปร�จีนบุรี จังหวัด้สระแก้ว แล่ะจังหวัด้สระบุรี

13. เข้ติพื่ัฒนาการที่่องเที่่�ยวธรณ่วิที่ยาถิ�นอ่สาน  
ประกอบด้้วย จังหวัด้ก�ฬสินธ์ุ จังหวัด้ขึ้อนแก่น จังหวัด้ 
ชัยภูมีิ จังหวัด้หนองบัวล่ำ�ภู แล่ะจังหวัด้อุด้รธ�นี

14. เข้ติพื่ฒันาการที่อ่งเท่ี่�ยววถ่ิช้วิีติลิุม่ีนำ�าที่ะเลิสาบ 
สงข้ลิา ประกอบด้้วย จงัหวดั้นครศรธีรรมีร�ช จงัหวดั้พทั่ล่งุ 
แล่ะจังหวัด้สงขึ้ล่�

15. เข้ติพื่ัฒนาการที่่องเที่่�ยวพื่หุ้วัฒนธรรมี 
ช้ายแดนใติ ้ประกอบด้้วย จังหวัด้นร�ธิว�ส จังหวัด้ยะล่� 
จังหวัด้ปัตต�นี แล่ะจังหวัด้สงขึ้ล่�
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การบริหารจัดการ

 > 5. การ์ท่องเท่�ยวท่�ยั�งยืน (Greens 
Concept) 

ก�รท่่องเที่�ยวแห่งประเท่ศไท่ยได้้กำ�หนด้แนวคิด้ 7 
ประก�ร เพ่�อก�รท่่องเท่ี�ยวท่ี�ยั�งย่น (7 Greens Concept) 
โด้ยเป้�หมี�ยขึ้อง 7 Greens ก็ค่อรณรงค์ให้นักท่่องเท่ี�ยว 
รว่มีกันสร้�งสรรค์ก�รท่่องเท่ี�ยวทั่�งระบบรปูแบบให้ใสใ่จต่อ 
สิ�งแวด้ล้่อมี โด้ย 7 Greens Concept มี ี7 ด้�้นท่ี�สำ�คญั ดั้งนี� 

1. Green Heart: หัวใจสเีขึ้ยีว ผู่ที้่�เกี�ยวข้ึ้องท่กุภ�คสว่น 
ในอุตส�หกรรมีท่่องเที่�ยว มีีท่ัศนคติ คว�มีรู้สึกนึกคิด้ 
ก�รรับรู้ แล่ะตระหนักถึ้ำงคุณค่�ขึ้องสิ�งแวด้ล้่อมี แล่ะ 
ภัยคุกค�มีจ�กภ�วะโล่กร้อนที่�มีีต่อก�รท่่องเที่�ยว พร้อมีมีี 
ก�รปฏิิบัติเพ่�อป้องกันรักษ�แล่ะฟ้�นฟูสิ�งแวด้ล้่อมีควบคู่ 
ไปกบัก�รล่ด้ก�รปล่่อยก๊�ซัเรอืนกระจก ด้้วยคว�มีรู ้คว�มีเข้ึ้�ใจ 
แล่ะวิธีก�รท่ี�ถ้ำูกต้องแล่ะเหมี�ะสมี

2. Green Logistics: รูปแบบก�รเดิ้นท่�งสีเขึ้ียว  
วิธกี�รเดิ้นท่�งแล่ะรปูแบบก�รให้บริก�รในระบบก�รคมีน�คมี 
หรอืก�รขึ้นสง่จ�กแหล่ง่พำ�นกั/อ�ศยั ไปยงัแหล่่งท่่องเที่�ยว  
ที่�เนน้ก�รประหยดั้พลั่งง�น ก�รใชพ้ลั่งง�นท่ด้แท่น ก�รล่ด้ 
ก�รปล่่อยก๊�ซัเรือนกระจกแล่ะช่วยรักษ�สิ�งแวด้ล่้อมี

3. Green Attraction: แหล่่งท่่องเท่ี�ยวสีเขึ้ียว เล่่อก 
แหล่่งท่่องเที่�ยวที่�เป็นมิีตรต่อสิ�งแวด้ล่้อมี รวมีถ้ำึงแหล่่ง 
ท่่องเที่�ยวที่�มีีก�รบริห�รจัด้ก�รต�มีกรอบนโยบ�ยแล่ะ 
ก�รด้ำ�เนนิง�นในท่ศิท่�งขึ้องก�รท่่องเที่�ยวอย�่งยั�งยน่ โด้ย 
มีีคว�มีชัด้เจนในก�รปกป้องรกัษ�สิ�งแวด้ล้่อมี แล่ะช่วยล่ด้ 
ก�รปล่่อยก๊�ซัเรือนกระจกอย่�งถ้ำูกวิธี

4. Green Community: ชุมีชนสีเขึ้ียว กิจกรรมี 
ท่่องเที่�ยวที่�มีคีว�มีสอด้คล่อ้งกล่มีกล่่นกบัคณุค�่ขึ้องท่รพัย�กร 
แล่ะสิ�งแวด้ล้่อมีขึ้องแหล่่งท่่องเที่�ยว เปน็กิจกรรมีที่�ใหค้ว�มี 
เพล่ิด้เพล่ิน หรือสนุกสน�น ให้โอก�สในก�รเรียนรู้แล่ะ 
เพิ�มีพูนประสบก�รณ์แก่นักท่่องเที่�ยว โด้ยส่งผ่ล่กระท่บ 
ต่อท่รัพย�กรแล่ะสิ�งแวด้ล่้อมีน้อยท่ี�สุด้

5. Green Activity: กิจกรรมีสีเขึ้ียว แหล่่งท่่องเท่ี�ยว 
ชมุีชนทั่�งในเมีอ่งแล่ะชนบท่ ท่ี�มีีก�รบรหิ�รจดั้ก�รก�รท่่องเที่�ยว 
ในท่ศิท่�งที่�ยั�งยน่ พร้อมีมีีก�รด้ำ�เนินง�นที่�เนน้ก�รอนุรกัษ ์
สิ�งแวด้ล่้อมี โด้ยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง ก�รด้ำ�รงไว้ซั้�งวัฒนธรรมี 
แล่ะวิถ้ำีชีวิตอันเป็นอัตล่ักษณ์ขึ้องชุมีชนก�รท่่องเท่ี�ยว

6. Green Service: ก�รบรกิ�รสเีขีึ้ยว เล่อ่กใชบ้รกิ�ร 
ธุรกิจที่�เป็นมีิตรกับสิ�งแวด้ล้่อมีที่�มีีรูปแบบก�รให้บริก�ร 
ขึ้องธุรกิจท่่องเท่ี�ยวแขึ้นงต่�งๆ ท่ี�สร้�งคว�มีประท่ับใจแก่ 
นักท่่องเที่�ยวด้้วยมี�ตรฐ�นคุณภ�พที่�ด้ี ควบคู่ไปกับก�รมีี 
ปณธิ�นแล่ะก�รด้ำ�เนินก�รรกัษ�สิ�งแวด้ล้่อมี พรอ้มีชว่ยล่ด้ 
ก�รปล่่อยก๊�ซัเรือนกระจกจ�กก�รให้บริก�รต่�งๆ

7. Green Plus: คว�มีรับผิ่ด้ชอบต่อสังคมีแล่ะ 
สิ�งแวด้ล้่อมี ก�รแสด้งออกขึ้องบุคคล่ กลุ่่มีบุคคล่แล่ะองคก์ร 
ในก�รสนบัสนุนแรงก�ย หรอืสติปญัญ� หรอืบรจิ�คท่นุท่รพัย์  
เพ่�อร่วมีม่ีอด้ำ�เนินก�รในก�รปกป้องรักษ�แล่ะฟ้�นฟู 
สิ�งแวด้ล้่อมีขึ้องแหล่่งท่่องเที่�ยว หรือกิจกรรมีที่�ช่วยล่ด้ 
ภัยคุกค�มีอันเกิด้จ�กภ�วะโล่กร้อน
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 > 6. การ์ท่องเท่�ยวส่ขาว (White Tourism)

กระท่รวงก�รท่่องเที่�ยวแล่ะกีฬ�ได้้กำ�หนด้รูปแบบก�รท่่องเที่�ยวสีขึ้�ว (White Tourism) โด้ยมีีใจคว�มีสำ�คัญค่อ  
“ท่ี่องเที่่�ยวสุข้ใจ สะดวก สะอาด ปิลิอดภัยั เป็ินธรรมี แลิะเป็ินมีติิรกบัสิ�งแวดล้ิอมี” เพ่�อพัฒน�แล่ะส่งเสรมิีผู้่ประกอบก�ร 
แล่ะบุคล่�กรด้�้นก�รท่่องเท่ี�ยว “ให้้ม่ีค์วามีเปิ็นธรรมี ซื่ื�อสัติย์ ไมี่เอารัดเอาเปิรียบนักที่่องเที่่�ยว เป็ินเจ้าบ้านที่่�ด ่มี่ค์วามี 
สะอาดแลิะปิลิอดภััยภัายใติ้ช้ีวิติวิถใ่ห้มี่ New Normal” โด้ยกรมีก�รท่่องเท่ี�ยวจะล่งพ่�นท่ี�จัด้ฝึั่กอบรมีให้กับบุคล่�กรด้�้น 
ก�รท่่องเที่�ยวในก�รให้บรกิ�ร แล่ะใหค้ว�มีรูโ้ด้ยมีีวตัถุ้ำประสงค์เพ่�อพัฒน�ก�รใหบ้รกิ�รขึ้องผู้่ประกอบก�รใหม้ีคีว�มีเปน็ธรรมี  
ซัื�อสัตย์ มีีคว�มีเป็นเจ้�บ้�นท่ี�ด้ี แล่ะให้บริก�รนักท่่องเท่ี�ยวด้้วยคว�มีสะอ�ด้แล่ะปล่อด้ภัยภ�ยใต้วิถ้ำีใหมี่ (New Normal)

จ�กคว�มีสำ�คัญด้ังกล่่�วในข้ึ้�งต้น พบว่� ปัจจุบันนโยบ�ย ยุท่ธศ�สตร์ รวมีถ้ำึงสถ้ำ�นก�รณ์ต่�งๆ ทั่�งภ�ยในแล่ะ 
ภ�ยนอกประเท่ศนั�น มีุง่เน้นคว�มีสำ�คัญกบัก�รพัฒน�ก�รท่่องเท่ี�ยวอย�่งยั�งยน่ สร�้งคว�มีหล่�กหล่�ยด้้�นก�รท่่องเท่ี�ยวให้ 
สอด้คล้่องกับคว�มีต้องก�รขึ้องนักท่่องเท่ี�ยว แต่ยังคงรักษ�จุด้เด้่นขึ้องประเท่ศ ด้้�นขึ้นบธรรมีเนียมี ประเพณี วัฒนธรรมี  
อัตลั่กษณ์คว�มีเป็นไท่ย ตล่อด้จนให้คุณค่�กับท่รัพย�กรธรรมีช�ติสิ�งแวด้ล่้อมีให้คงอยู่ไว้ จ้งนับเป็นโอก�สอันดี้ที่�แหล่่ง 
ท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ตปิระเภท่ถ้ำำ��ขึ้องประเท่ศไท่ย จะได้้รบัก�รอนุรกัษ ์แล่ะรักษ�ไว้ใหเ้ป็นมีรด้กท่�งท่รัพย�กรขึ้องประเท่ศ
ต่อไป

อ่�วตะโละว�ว เก�ะตะรุเต� จังหวัดสตูล
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ถ้ำ�นกน�งแอ่น จังหวัดก�ญจนบุรี
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มาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำา 
ในประเทศไทย

นางสาวกอบกุลิ ปิิตริชาต

 ความ่เป็นม่า

ถ้ำำ�� นับเป็นท่รัพย�กรท่�งธรรมีช�ติที่�สวยง�มีแล่ะมี ี
เอกลั่กษณ์เฉพ�ะตัวที่�ส�มี�รถ้ำดึ้งดู้ด้คว�มีสนใจขึ้อง 
นักท่่องเที่�ยวให้เขึ้้�ไปชื�นชมีแล่ะสัมีผั่สกับคว�มีลึ่กลั่บ 
มีหศัจรรย์ภ�ยในถ้ำำ�� นอกจ�กนี� ถ้ำำ��ยังมีคีว�มีสำ�คัญในก�รศกึษ� 
ด้�้นโบร�ณคด้ี ประวัติศ�สตร์ รวมีถ้ำึงมีีคว�มีเกี�ยวพันกับ 
ศ�สน� ขึ้นบธรรมีเนียมีประเพณี แล่ะคว�มีเชื�อขึ้องชุมีชน  
มี�อย่�งย�วน�น 

อย่�งไรก็ต�มี ถ้ำำ��เป็นท่รัพย�กรธรรมีช�ติที่�มีีคว�มี 
เปร�ะบ�ง มีีสภ�พที่�เปลี่�ยนแปล่งไปต�มีก�ล่เวล่� แล่ะ 
ฤดู้ก�ล่ ประกอบกับระบบนิเวศภ�ยในถ้ำำ��ท่ี�มีีคว�มีซัับซั้อน 
แล่ะเปร�ะบ�งทั่�งต่อก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พอ�ก�ศแล่ะ 
กิจกรรมีในก�รเขึ้้�ไปใช้ประโยชน์ขึ้องมีนุษย์ ดั้งนั�น  

ก�รเข้ึ้�ไปใช้ประโยชน์จ�กถ้ำำ��เพ่�อก�รท่่องเที่�ยว จ้งต้อง 
พึงระวังไว้เสมีอว่� แหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติด้ังกล่่�ว  
ส�มี�รถ้ำเส่�อมีโท่รมีได้้ง่�ย แล่ะย�กต่อก�รฟ้�นฟูให้กลั่บค่น 
สภ�พดั้งเด้ิมีได้้เมี่�อถ้ำูกท่ำ�ล่�ย 

กรมีก�รท่่องเที่�ยวจ้งได้้จัด้ท่ำ�มี�ตรฐ�นคุณภ�พ 
แหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ�� (Natural Attraction- 
Cave Standard) เพ่�อให้แหล่่งธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ��  
มีีแนวท่�งในก�รพัฒน�ถ้ำำ��เพ่�อก�รท่่องเที่�ยวที่�ก่อให้เกิด้ 
ผ่ล่กระท่บตอ่แหล่่งธรรมีช�ตินอ้ยท่ี�สดุ้ รวมีท่ั�งตอ้งพจิ�รณ� 
ถ้ำงึผ่ล่กระท่บขึ้องกจิกรรมีต�่ง ๆ  ท่ี�จะจดั้ให้มีบีรกิ�รในพ่�นที่� 
อย่�งรอบคอบ ต้องมีีมี�ตรก�รในก�รล่ด้ผ่ล่กระท่บ แล่ะ 
มีีระบบก�รบริห�รจัด้ก�รท่ี�ด้ี เพ่�อให้กิจกรรมีต่�ง ๆ ท่ี�จะ 
เกิด้ข้ึ้�นไมี่ส่งผ่ล่กระท่บต่อก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พขึ้องถ้ำำ�� 
จนเส่�อมีสภ�พล่งไป
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 กร์ะบวนการ์ในการ์พัฒนาม่าต้ร์ฐาน

กรมีก�รท่่องเที่�ยวได้น้ำ�หล่กัก�รจดั้ท่ำ�มี�ตรฐ�นที่�เปน็ส�กล่ แล่ะแนวคิด้ในก�รพฒัน�มี�ตรฐ�นไปสูก่�รพัฒน�ท่ี�ยั�งยน่ 
มี�กำ�หนด้เป็นกระบวนก�รพัฒน�มี�ตรฐ�นก�รท่่องเท่ี�ยวไท่ยท่ี�เป็นระบบ มีีคว�มีเป็นกล่�ง โปร่งใส แล่ะตรวจสอบได้้ แล่ะ 
สอด้คล่้องกับหล่ักก�รส�กล่ โด้ยมีีร�ยล่ะเอียด้ต�มีภ�พท่ี� ๑ ด้ังนี�

กระบวนก�รพััฒน�
ม � ต ร ฐ � น ก � ร 
ท่องเทีย่วไทย

กรมก�รท่องเที่ยว, 
กองพััฒน�บริก�ร
ท่องเทีย่ว

กรมีก�รท่่องเท่ี�ยวได้้มีอบหมี�ยให้สถ้ำ�บันวิจัยสภ�วะแวด้ล่้อมี จุฬ�ล่งกรณ์มีห�วิท่ย�ลั่ย ด้ำ�เนินก�รศึกษ�แล่ะจัด้ท่ำ� 
มี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� ต�มีกระบวนก�รท่ี�กำ�หนด้ โด้ยมีีก�รประก�ศใช้มี�ตรฐ�น 
ดั้งกล่่�วเมี่�อวันท่ี� 23 เมีษ�ยน พ.ศ. 2552

แหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำำ�� (Natural Attraction-Cave) 
หมี�ยถ้ำึง สถ้ำ�นที่�ที่�เปิด้ใช้เพ่�อก�รท่่องเที่�ยว โด้ยมีีถ้ำำ��เป็น 
ท่รพัย�กรธรรมีช�ติที่�ดึ้งดู้ด้ใจให้นักท่่องเท่ี�ยวมี�เยอ่น โด้ย 
มีีวัตถุ้ำประสงค์เพ่�อคว�มีเพลิ่ด้เพลิ่นแล่ะนันท่น�ก�รใน 
รูปแบบที่�ใกล้่ชิด้กับธรรมีช�ติ แล่ะอ�จเสริมีกิจกรรมีเพ่�อก�ร 
ศึกษ�ห�คว�มีรูเ้ขึ้�้ไปด้้วย ซั้�งกจิกรรมีก�รท่่องเที่�ยวที่�เกดิ้ข้ึ้�น 
ในแหล่่งท่่องเท่ี�ยวประเภท่ถ้ำำ�� ได้้แก่ ก�รเขึ้้�ชมีบรรย�ก�ศ 
แล่ะหินงอกหนิยอ้ยภ�ยในถ้ำำ�� ก�รศกึษ�ด้้�นโบร�ณคด้ขีึ้อง 
มีนุษย์ยุคต่�ง ๆ  ที่�เคยอ�ศยัในถ้ำำ�� ก�รนมัีสก�รพระพทุ่ธรปู 
ก�รปิกนิก แล่ะรับประท่�นอ�ห�ร เป็นต้น

 

มี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ต ิ
ประเภท่ถ้ำำ�� แบ่งก�รประเมีินเป็น 2 ส่วน ค่อ ส่วนที่� ๑  
ศักยภ�พในก�รพัฒน�เป็นแหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำำ��  
ซั้�งเม่ี�อประเมีนิผ่่�นแล้่ว จง้จะประเมีนิในส่วนท่ี� 2 มี�ตรฐ�น 
แหล่่งท่่องเท่ี�ยวประเภท่ถ้ำำ�� ประกอบด้้วย 3 องค์ประกอบ  
ได้แ้ก่ คุณค�่ด้�้นก�รท่่องเท่ี�ยว ศักยภ�พในก�รพัฒน�ก�ร 
ท่่องเท่ี�ยว แล่ะก�รบริห�รจัด้ก�รด้้�นก�รท่่องเท่ี�ยวเพ่�อให้ 
เกิด้คว�มียั�งย่น โด้ยแต่ล่ะองค์ประกอบมีีก�รกำ�หนด้ 
หลั่กเกณฑ์์แล่ะตวัชี�วดั้ในก�รพจิ�รณ�คว�มีมีศีกัยภ�พ คว�มีมี ี
ประสทิ่ธภิ�พ แล่ะคว�มีมีคีณุภ�พ เพ่�อใชป้ระเมีนิมี�ตรฐ�น 
คุณภ�พแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� ซ้ั�งมีี 
ร�ยล่ะเอียด้ดั้งต่อไปนี�

 ม่าต้ร์ฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่�ยวทางธร์ร์ม่ชาติ้ ปร์ะเภทถ้ำำ�า  
(Natural Attraction-Cave Standard)

ศึกษ� 
รวบรวมี
วิเคร�ะห์ 
ขึ้้อมีูล่

จัด้ท่ำ�คู่มี่อ
ตรวจประเมีิน

มี�ตรฐ�น

แต่งตั�ง 
คณะท่ำ�ง�น / 

จัด้จ้�ง 
ท่ี�ปร้กษ�

ท่ด้สอบ 
ตัวชี�วัด้ /  

แบบประเมีิน

จัด้ประชุมี
อนุกรรมีก�ร
พิจ�รณ�ว�ง
มี�ตรฐ�น

จัด้ประชุมี 
กรรมีก�รฯ 
พิจ�รณ� 
เห็นชอบ

ปรับเปล่ี�ยน 
ร่�ง 

มี�ตรฐ�น /  
ตัวชี�วัด้

ประก�ศใช้
มี�ตรฐ�น

จัด้ประช�
พิจ�รณ์

มี�ตรฐ�น /  
ตัวชี�วัด้

เผ่ยแพร่ 
จัด้อบรมี 
สำ�รวจ 
ต้นแบบ

จัด้ประชุมี
อนุกรรมีก�ร

ท่บท่วน
มี�ตรฐ�น

ตรวจประเมีิน 
/ รับรอง
มี�ตรฐ�น

จัด้ท่ำ�ร่�ง
มี�ตรฐ�น

จัด้ประชุมี
อนุกรรมีก�ร
พิจ�รณ�คู่มี่อ
ตรวจประเมีิน

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14 15

มีอบ

ภาพท่ี่� ๑

ท่ี่�มา:
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 > ส่วนท่� 1 ศักยภาพในการ์พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่�ยวปร์ะเภทถ้ำำ�า

ก�รประเมิีนศักยภ�พในก�รพฒัน�เป็นแหล่่งท่่องเที่�ยว 
ประเภท่ถ้ำำ��นั�น เป็นก�รพิจ�รณ�ปัจจัยต่�งๆ ท่ี�มีีส่วนช่วย 
เสริมีแหล่่งธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ��ให้มีีคว�มีเหมี�ะสมีในก�ร 
พัฒน�เป็นแหล่่งท่่องเท่ี�ยว โด้ยไมี่ส่งผ่ล่ให้เกิด้ก�รท่ำ�ล่�ย 
สภ�พธรรมีช�ตขิึ้องถ้ำำ�� โด้ยมีเีกณฑ์์ที่�ใชใ้นก�รพจิ�รณ� ด้งันี�

• ขึ้น�ด้ขึ้องถ้ำำ�� 
• ลั่กษณะภ�ยในถ้ำำ�� 
• ก�รรุกล่ำ��เข้ึ้�ไปในถ้ำำ��
• กิจกรรมีที่�ก่อให้เกิด้ก�รท่ำ�ล่�ยสภ�พธรรมีช�ติ

บริเวณถ้ำำ��
• คว�มีเสี�ยงต่อก�รถู้ำกท่ำ�ล่�ยจ�กภัยธรรมีช�ติ
• คว�มีปล่อด้ภัยภ�ยในถ้ำำ��
• ก�รถ้ำ่�ยเท่อ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ��
• ก�รเกดิ้เหตุอันตร�ยต่อนักท่่องเท่ี�ยวจ�กภยัธรรมีช�ติ
• ก�รจัด้กิจกรรมีท่ี�เหมี�ะสมี
• เจ้�หน้�ท่ี�ดู้แล่ถ้ำำ��
• โอก�สในก�รพัฒน�เป็นแหล่่งท่่องเท่ี�ยว
• คว�มีส�มี�รถ้ำในก�รรองรับก�รท่่องเท่ี�ยวขึ้อง 

ตัวแหล่่งท่่องเท่ี�ยว
• ก�รจัด้ก�รด้้�นก�รใชป้ระโยชนข์ึ้องแหล่่งท่่องเที่�ยว 

 > ส่วนท่� 2 ม่าต้ร์ฐานแหล่งท่องเท่�ยว
ปร์ะเภทถ้ำำ�า

ก�รประเมีินมี�ตรฐ�นแหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำำ��นั�น  
เป็นก�รพิจ�รณ�องค์ประกอบในก�รกำ�หนด้คุณภ�พขึ้อง 
แหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำำ�� ซั้�งประกอบด้้วย 3 องค์ประกอบ 
สำ�คัญ ได้้แก่ คุณค่�ด้้�นก�รท่่องเที่�ยว ศักยภ�พในก�ร 
พัฒน�ก�รท่่องเที่�ยว แล่ะก�รบริห�รจัด้ก�ร โด้ยแต่ล่ะ 
องค์ประกอบมีีก�รกำ�หนด้หล่ักเกณฑ์์แล่ะตัวชี�วัด้ ด้ังนี�

1) คุณค่าด้็านการ์ท่องเท่�ยว

เป็นก�รประเมิีนคุณค่�หรือคว�มีสำ�คัญขึ้องแหล่่ง 
ธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ�� ท่ั�งในด้้�นคว�มีสำ�คัญขึ้องแหล่่ง 
ธรรมีช�ติที่�มีีต่อระบบนิเวศ แล่ะคว�มีสำ�คัญต่อมีนุษย์ 
ทั่�งจ�กก�รเขึ้้�ไปใช้ประโยชน์จ�กแหล่่งธรรมีช�ติ คุณค่� 
ท่�งด้้�นก�รเรียนรู้ แล่ะคุณค่�ท่�งด้้�นจิตใจ โด้ย 
ก�รประเมีินคุณค่�ด้้�นก�รท่่องเท่ี�ยว มีีหล่ักเกณฑ์์ที่�ใช้ 
ในก�รพิจ�รณ� 2 ด้้�น ค่อ

 1.1) คุ์ณค์่าที่างธรรมีช้าติิ  
   ปิระกอบด้วย 4 ตัิวช้ี�วัด ได้แก่ 

• คว�มีง�มีขึ้องถ้ำำ��
• นำ��ภ�ยในถ้ำำ��
• หินงอกหินย้อย
• สิ�งมีชีีวิตท่ี�อ�ศัยอยู่ในถ้ำำ��

 1.2) คุ์ณค์่าที่างศึิลิปิวัฒนธรรมี  
   ปิระกอบด้วย 4 ติัวช้ี�วัด ได้แก่ 

• โบร�ณวัตถ้ำุหรือซั�กด้ึกด้ำ�บรรพ์ที่�มีี 
 อยู่ในถ้ำำ�� 
• ก�รเด้ินท่�งมี�ขึ้องบุคคล่สำ�คัญ
• คว�มีเชื�อพ่�นบ้�น หรือหล่ักฐ�นท่�ง 
 ประวัติศ�สตร์
• คว�มีสัมีพันธ์กับศ�สน�

2) ศักยภาพในการ์พัฒนาด้็านการ์ 
ท่องเท่�ยว 

 เป็นก�รประเมีินปัจจัยต่�ง ๆ ที่�มีีส่วนช่วยเสริมี 
แหล่่งธรรมีช�ตปิระเภท่ถ้ำำ��ใหมี้ีคว�มีเหมี�ะสมีในก�รจดั้ก�ร 
ท่่องเที่�ยว โด้ยศักยภ�พในก�รพัฒน�ก�รด้้�นท่่องเที่�ยว  
มีีหล่ักเกณฑ์์ท่ี�ใช้ในก�รพิจ�รณ� 4 ด้้�น ได้้แก่

2.1) ศัึกยภัาพื่ในการจัดกิจกรรมีการที่่องเที่่�ยว 
  ได้แก่ ค์วามีสามีารถในการรองรับ  
  กิจกรรมีการที่่องเที่่�ยว
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 2.2) การเข้้าถึง ปิระกอบด้วย 3 ติัวช้ี�วัด  
   ได้แก่

• คว�มีสะด้วกในก�รเข้ึ้�ถ้ำงึแหล่่งท่่องเท่ี�ยว 
 บริเวณเขึ้ตบริก�ร
• คว�มีสะด้วกในก�รเขึ้้�ถ้ำึงป�กถ้ำำ��
• คว�มีเชื�อมีโยงกับเส้นท่�งก�รท่่องเที่�ยวหลั่ก

 2.3) ค์วามีปิลิอดภััย ได้แก่ การเกิดเห้ติุ 
   อันติรายต่ิอนักท่ี่องเท่ี่�ยวจากป่ิจจัยอ่�น

 2.4) ศัึกยภัาพื่ในการรองรับด้าน 
   การที่่องเที่่�ยว ได้แก่ ค์วามีร่วมีมี่อ 
   ข้ององค์์กรที่้องถิ�น ภัาค์เอกช้น แลิะ 
   ห้น่วยงานรัฐในการพื่ัฒนา 
   การที่่องเที่่�ยว

3) การ์บริ์หาร์จัด็การ์

เป็นก�รประเมิีนคว�มีส�มี�รถ้ำในก�รบรหิ�รจดั้ก�รขึ้อง 
แหล่่งท่่องเท่ี�ยวประเภท่ถ้ำำ�� เพ่�อให้เกิด้ก�รท่่องเท่ี�ยวอย่�ง 
ยั�งยน่ โด้ยมีีหล่ักเกณฑ์ท์่ี�ใช้ในก�รพิจ�รณ� 2 ด้้�น ได้้แก่

 3.1) การจัดการด้านการอนุรักษ์แลิะรักษา 
   สิ�งแวดล้ิอมี ปิระกอบด้วย 3 ติัวช้ี�วัด  
   ได้แก่ 

• ก�รจัด้ก�รด้้�นภูมีิท่ัศน์แล่ะคว�มีเป็น 
 ระเบียบเรียบร้อยขึ้องพ่�นท่ี�
• ก�รจัด้ก�รขึ้ยะมูีล่ฝั่อยแล่ะก�รรักษ� 
 คว�มีสะอ�ด้
• ก�รให้คว�มีรู้แก่นักท่่องเท่ี�ยว

 3.2) การจัดการด้านการที่่องเที่่�ยว   
   ปิระกอบด้วย 5 ตัิวช้ี�วัด ได้แก่ 

• ก�รจัด้สิ�งอำ�นวยคว�มีสะด้วกบริเวณ 
 เส้นท่�งเด้ินเขึ้้�สู่ถ้ำำ��

• คว�มีพร้อมีขึ้องส�ธ�รณูปโภคพ่�นฐ�น 
• มี�ตรก�รด้้�นคว�มีปล่อด้ภัยแล่ะระบบ 
 เตอ่นภัย 
• ก�รให้บริก�ร
• ก�รจัด้ก�รด้้�นก�รมีีส่วนร่วมี

 การ์ปร์ะเมิ่นม่าต้ร์ฐาน

ก�รประเมีินมี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�ง 
ธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ��นั�น แบ่งก�รประเมีินเป็น 2 ส่วน  
โด้ยมีีร�ยล่ะเอียด้ด้ังนี�

 > ส่วนท่� 1 ศักยภาพในการ์พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่�ยวปร์ะเภทถ้ำำ�า

ก�รประเมีนิในสว่นนี�เป็นก�รประเมิีนตวัชี�วดั้ที่� ๑ - ๑3 
ซั้�งมีีคะแนนเต็มี 65 คะแนน ทั่�งนี� แหล่่งท่่องเท่ี�ยวธรรมีช�ติ 
ประเภท่ถ้ำำ��ที่�จะมีีศักยภ�พในก�รพฒัน�เปน็แหล่่งท่่องเที่�ยว 
นั�น จะต้องได้้คะแนนไมี่ตำ��กว่� 3๙ คะแนน แต่ถ้ำ้�ได้้ 
คะแนนตำ��กว�่ 3๙ คะแนน แสด้งว�่ถ้ำำ��นั�นขึ้�ด้คว�มีด้งึดู้ด้ใจ 
หรือไมีม่ีศัีกยภ�พในก�รพัฒน�เปน็แหล่่งท่่องเที่�ยว ไมีต่อ้ง 
ท่ำ�ก�รประเมีินในส่วนท่ี� 2

 > ส่วนท่� 2 ม่าต้ร์ฐานแหล่งท่องเท่�ยว
ปร์ะเภทถ้ำำ�า

ก�รประเมิีนในส่วนนี�จะท่ำ�เม่ี�อแหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำ�ำ� 
ได้้คะแนนก�รประเมีินในส่วนท่ี� ๑ ไมี่ต�ำ�กว�่ 3๙ คะแนน 
โด้ยก�รประเมีินในส่วนนี�จะต้องท่ำ�ก�รประเมีินท่ั�ง 3 
องค์ประกอบ โด้ยก�รให้คะแนนจะให้คว�มีสำ�คัญกับ 
องค์ประกอบด้�้นคุณค่�ด้้�นก�รท่อ่งเท่ี�ยว แล่ะองค์ประกอบ 
ด้�้นก�รบรหิ�รจดั้ก�ร สำ�หรบัองค์ประกอบด้้�นศกัยภ�พใน 
ก�รพัฒน�ก�รท่อ่งเท่ี�ยวมีคีว�มีสำ�คัญขึ้องคะแนนน้อยที่�สดุ้ 
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การ์ปร์ะเม่ินม่าต้ร์ฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่�ยวทางธร์ร์ม่ชาต้ิ ปร์ะเภทถ้ำ้ำา คะแนน

ส่่วนที่่� ๑ ศัักยภาพในการพัฒนาเป็็นแหล่่งที่่องเที่่�ยวป็ระเภที่ถ้ำำ�า ๖๕

ส่่วนที่่� ๒ มาตรฐานแหล่่งที่่องเที่่�ยวป็ระเภที่ถ้ำำ�า ๑๑๐

 ๑. คุุณคุ่าด้้านการที่่องเที่่�ยว (๔๐)

 ๒. ศัักยภาพในการพัฒนาการที่่องเที่่�ยว (๓๐)

 ๓. การบริหารจััด้การ (๔๐)

รวม ๑๗๕

1.1 ขนาด็ของถ้ำ้ำา คะแนน (A)

• เล็่กแคุบ เข้้าไป็ได้้ไม่ส่ะด้วก ๑

• ข้นาด้ป็านกล่าง พอเข้้าออกได้้ ๒

• ข้นาด้ใหญ่่ เข้้าออกส่ะด้วก ๓

• ข้นาด้ใหญ่่ เข้้าออกส่ะด้วก ม่ห้องโถ้ำงหล่ายห้อง แต่บางห้องไม่ส่ะด้วก ๔

• ข้นาด้ใหญ่่มาก เข้้าออกส่ะด้วก ม่ห้องโถ้ำงหล่ายห้องเข้้าออกส่ะด้วก ๕

คุะแนนที่่�ได้้ ๔

ร�ยล่ะเอียด้ขึ้องค่�คะแนนเตม็ีในก�รประเมีินแต่ล่ะส่วนแล่ะองค์ประกอบ มีีด้ังนี�

 วิธ่การ์ให้คะแนน

วิธีก�รให้คะแนนตัวชี�วัด้มี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเท่ี�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� จะมีี 2 วิธี ค่อ

วิธีที่่� 1 ก�รให้คะแนนโด้ยพิจ�รณ�ว่�แหล่่งท่่องเท่ี�ยวมีคุีณสมีบัติตรงกับตัวชี�วัด้ขึ้้อใด้มี�กท่ี�สุด้ แล่ะจะให้ค่�คะแนน 
ในขึ้้อท่ี�เห็นว่�แหล่่งท่่องเท่ี�ยวควรได้้ในขึ้้อนั�นเพียงขึ้้อเด้ียว ท่ั�งนี� จะมีคี่�ก�รให้คะแนนตั�งแต่ ๑ คะแนน ถึ้ำง 5 คะแนน  
โด้ยให้ผู่ป้ระเมีินท่ำ�เครื�องหมี�ยรอบหมี�ยเล่ขึ้ท่ี�ต้องก�รในช่องคะแนน (A)

ติัวอย่างการให้้ค์ะแนนแบบวิธีที่่� 1
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3.1.4  การ์ให้ความ่ร์่้แก่นักท่องเท่�ยว (5 คะแนน)
หากไม่่ม่่คุณสม่บัต้ิต้าม่ท่�ร์ะบุ ให้ 0 คะแนน หากม่่แต้่ไม่่ได็้ด็ำาเนินการ์หรื์อไม่่ม่่ปร์ะสิทธิภาพ 

ให้ 0.5 คะแนน และหากม่่คุณสม่บัต้ิต้ร์ง ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การ์ให้คะแนน คะแนน (A)

• ม่การให้คุวามร้้แก่นักที่่องเที่่�ยวเก่�ยวกับกฎ ระเบ่ยบ ข้้อห้ามข้องพ้�นที่่� ๐ ๐.๕ ๑

• ม่การให้คุวามร้้แก่นักที่่องเที่่�ยวเก่�ยวกับระบบนิเวศัข้องพ้�นที่่� ๐ ๐.๕ ๑

• ม่การให้คุวามร้้แก่นักที่่องเที่่�ยวเก่�ยวกับการอนุรักษ์์ที่รัพยากรธรรมชาติอย่างยั�งย้น ๐ ๐.๕ ๑

• ม่การจััด้อบรมพนักงาน ผู้้้ป็ระกอบการ แล่ะชุมชนเก่�ยวกับคุุณคุ่าข้องที่รัพยากรธรรมชาติ
แล่ะการอนุรักษ์์ เป็็นระยะๆ ตามคุวามเหมาะส่ม ๐ ๐.๕ ๑

• ม่การจััด้กิจักรรมด้้านการศัึกษ์าธรรมชาติให้กับกลุ่ม่นักที่่องเที่่�ยวที่่�ม่คุวามส่นใจัเฉพาะด้้าน 
เช่น กิจักรรมด้้นก การศึักษ์าพันธุไ์ม้ ฯล่ฯ เป็็นคุรั�งคุราว ๐ ๐.๕ ๑

คุะแนนที่่�ได้้ ๓

ตัวอย่�งก�รให้คะแนนในตัวชี�วัด้ หัวข้ึ้อ ขึ้น�ด้ขึ้องถ้ำำ�� ประเมีินได้้ว่� แหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำำ��นั�นมีีคุณสมีบัติ 
ตรงกับขึ้้อ “ข้นาดให้ญ่ เข้้าออกสะดวก ม่ีห้้องโถงห้ลิายห้้อง แติ่บางห้้องไมี่สะดวก” ซั้�งมีีค่�คะแนนเท่่�กับ 4

วิธีที่่� 2 ก�รให้คะแนนโด้ยพิจ�รณ�ว่�แหล่่งท่่องเที่�ยวนั�นมีีคุณสมีบัติตรงกับตัวชี�วัด้ข้ึ้อใด้บ้�ง โด้ยตัวชี�วัด้ ๑ ขึ้้อ  
จะมีคี่�เท่่�กับ ๑ คะแนน ห�กไม่ีมีีคุณสมีบัติตรงกับตัวชี�วัด้ใด้เล่ย จะมีค่ี�เท่�่กับ 0 คะแนน ห�กมีีคุณสมีบัติตรงแต่ไมี่ได้้ 
ด้ำ�เนินก�รหรือไมี่มีีประสิท่ธิภ�พจะมีีค่�เท่่�กับ 0.5 คะแนน ห�กมีีคุณสมีบัติครบทุ่กข้ึ้อ จะมีีค่�เท่่�กับ 5 คะแนน โด้ยให้ 
ผู่้ประเมีินท่ำ�เครื�องหมี�ยรอบหมี�ยเล่ขึ้ท่ี�ต้องก�รในช่องคะแนน (A)

ตัิวอย่างการให้้ค์ะแนนแบบวิธีที่่� 2

ตัวอย่�งก�รให้คะแนนในตัวชี�วัด้ หัวขึ้้อ ก�รให้คว�มีรู้แก่นักท่่องเท่ี�ยว ประเมีินได้้ว่� แหล่่งท่่องเท่ี�ยวประเภท่ถ้ำำ��นั�น 
มีคีุณสมีบัติตรง 2 ขึ้้อ (ขึ้้อ 4 แล่ะ 5) โด้ยแต่ล่ะขึ้้อมีีค่�เท่่�กับ ๑ คะแนน แล่ะมีีคุณสมีบัติตรงแต่ไมี่ได้ด้้ำ�เนินก�รหรือ 
ไมี่มีีประสิท่ธิภ�พ 2 ขึ้้อ (ขึ้้อ ๑ แล่ะ 2) โด้ยแต่ล่ะขึ้้อมีีค่�เท่่�กับ 0.5 คะแนน ฉะนั�น ก�รประเมีินในเกณฑ์์นี�ได้้ 3 คะแนน

495มาตรฐานและการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำาในประเทศไทย



 การ์กำาหนด็ร์ะดั็บม่าต้ร์ฐาน

ในก�รกำ�หนด้ระดั้บมี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเที่�ยวนั�น จะนำ�คะแนนที่�ได้้ไปเท่ียบระด้ับมี�ตรฐ�นที่�กำ�หนด้ไว้  
ซั้�งระด้ับมี�ตรฐ�นแหล่่งท่่องเท่ี�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� ได้้แสด้งไว้ด้ังต�ร�งขึ้้�งล่่�ง

ค่าคะแนน ร์ะด็ับม่าต้ร์ฐาน สัญลักษณ์

๑๕๑ ข้้�นไป็ ด้เ่ย่�ยม 

๑๒๖ - ๑๕๐ ด้่มาก 

๙๖ - ๑๒๕ ด้่ 

๗๑ - ๙๕ ป็านกล่าง 

๔๖ - ๗๐ ตำ�า 

 หน่วยต้ร์วจปร์ะเมิ่นและรั์บร์อง

กรมีก�รท่่องเที่�ยวได้้เล่่อกใช้ระบบก�รตรวจประเมิีน 
แล่ะรับรองที่�เป็นส�กล่ด้้วยก�รใชห้นว่ยรบัรอง (Certification 
Body: CB) ซ้ั�งเป็นบุคคล่ที่�ส�มี (Third Party) ท่ี�มี ี
คว�มีเชี�ยวช�ญ มีีคว�มีเป็นกล่�งแล่ะมีีประสบก�รณ์ในก�รตรวจ 
ประเมิีนแล่ะรบัรองเป็นที่�ยอมีรับในระดั้บส�กล่ ท่ำ�หน้�ที่�ใน 
ก�รตรวจประเมิีนแล่ะใหค้ำ�รบัรองมี�ตรฐ�นก�รท่่องเที่�ยวไท่ย 

ทั่�งนี� กรมีก�รท่่องเท่ี�ยวได้้ร่วมีกับสำ�นักง�นคณะ 
กรรมีก�รแห่งช�ติว่�ด้้วยก�รรับรองระบบง�น (NAC) 
กระท่รวงอุตส�หกรรมี ซ้ั�งเป็นหน่วยรับรองระบบง�น 
แหง่ช�ติ กำ�หนด้หล่กัเกณฑ์์แล่ะเงื�อนไขึ้ในก�รตรวจประเมิีน 
แล่ะรับรองมี�ตรฐ�นก�รท่่องเท่ี�ยวไท่ย จำ�นวน 3 ฉบับ แล่ะ 
ได้้ยกร�่งหลั่กเกณฑ์์แล่ะเงื�อนไขึ้ก�รกำ�หนด้คุณสมีบัตสิำ�หรบั 
ผู้่ประเมิีน หัวหน้�ผู่้ประเมีิน แล่ะผู่้เชี�ยวช�ญมี�ตรฐ�น 
ก�รท่่องเที่�ยวไท่ย แล่ะรูปแบบก�รรับรองมี�ตรฐ�นก�ร 
ท่่องเที่�ยวไท่ย เพ่�อใชเ้ปน็แนวท่�งปฏิบัิติสำ�หรับผู่ที้่�เกี�ยวข้ึ้อง  
พรอ้มีทั่�งได้้ข้ึ้�นท่ะเบยีนแต่งตั�งเป็นหน่วยตรวจประเมิีนแล่ะ 
รับรองมี�ตรฐ�นก�รท่่องเท่ี�ยวไท่ย

สำ�หรับหน่วยตรวจประเมีินแล่ะรับรองที่�ได้้รับก�ร 
ข้ึ้�นท่ะเบียนกับกรมีก�รท่่องเที่�ยว ต�มีขึ้อบข่ึ้�ยก�รรับรอง 
หมีวด้แหล่่งท่่องเที่�ยว แล่ะท่ำ�หน้�ที่�ในก�รรับรองมี�ตรฐ�น 
แหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� ตั�งแต่ปี พ.ศ.  
255๘ จนถึ้ำงปัจจุบัน ประกอบด้้วย 2 หน่วยง�น ได้้แก่ 

1. สถาบนัรบัรองมีาติรฐานไอเอสโอ ให้้การรบัรอง 
มีาติรฐานในปิี พื่.ศึ. 2558 - 2563

2. สถาบันวิจัยวิที่ยาศึาสติร์แลิะเที่ค์โนโลิย่แห่้ง 
ปิระเที่ศึไที่ย (วว.) ให้้การรับรองมีาติรฐานในปีิ พื่.ศึ. 
2562 เปิ็นติ้นมีา

สำ�หรับร�ยละเอียดของม�ตรฐ�นคุณภ�พั
แหล่งท่องเทีย่วท�งธรรมช�ติ ประเภทถ้ำ� 
ส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�ก QR Code
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 แหล่งท่องเท่�ยวท่�ได้็รั์บการ์รั์บร์องม่าต้ร์ฐาน

แหล่่งท่่องเที่�ยวประเภท่ถ้ำำ��ท่ี�ได้้รับก�รรับรองมี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเที่�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� มีีจำ�นวน 
ท่ั�งสิ�น ๙ แห่ง โด้ยมีีร�ยล่ะเอียด้ด้ังนี�

ลำาดั็บ ร์ายชื�อ
แหล่งท่องเท่�ยว

หน่วยงาน
ท่�ร์ับผิด็ชอบ ปีท่�ได้็ร์ับการ์ร์ับร์อง ร์ะด็ับม่าต้ร์ฐาน

๑ ถ้ำำ�าพระธาตุ อุที่ยานแห่งชาติ
เอราวัณ จัังหวัด้กาญ่จันบุรี

กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๐, ๒๕๖๒ ระด้ับด้ม่าก

๒ ถ้ำำ�าเล่ ส่เตโกด้อน 
จัังหวัด้ส่ต้ล่ อบต.ทีุ่่งหว้า ๒๕๖๐, ๒๕๖๒ ระด้ับด้่, 

ระด้ับด้่มาก

๓ ถ้ำำ�าภ้ผู้าเพชร จัังหวัด้ส่ต้ล่ กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๐, ๒๕๖๒ ระด้ับด้่มาก

๔
ถ้ำำ�าใหญ่่นำ�าหนาว 

อุที่ยานแห่งชาตินำ�าหนาว 
จัังหวัด้เพชรบ้รณ์

กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๑, ๒๕๖๓ ระด้ับด้่มาก

๕
ถ้ำำ�าป็ระกายเพชร 

อุที่ยานแห่งชาติเข้าส่ก 
จัังหวัด้สุ่ราษ์ฎร์ธาน่

กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๒ ระด้ับด้่

๖ ถ้ำำ�าเข้าช้างหาย 
จัังหวัด้ตรัง อบต.นาหม้�นศัรี ๒๕๖๒ ระด้ับด้่

๗ ถ้ำำ�าพุหวาย วนอุที่ยาน
ถ้ำำ�าเข้าวง จัังหวัด้อุที่ัยธาน่

กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๒ ระด้ับด้่

๘
ถ้ำำ�าผู้่หัวโต 

อุที่ยานแห่งชาติ
ธารโบกข้รณ ่จัังหวัด้กระบ่�

กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๒ ระด้ับด้ม่าก

๙
ถ้ำำ�าเข้าวง อุที่ยานแห่งชาติ

เข้าชะเมา - เข้าวง 
จัังหวัด้ระยอง

กรมอุที่ยานแห่งชาติ 
ส่ัตว์ป็่า แล่ะพันธุ์พ้ช ๒๕๖๓ ระด้ับด้่

หมี�ยเหตุ: กรมีก�รท่่องเท่ี�ยวได้้ขึ้ย�ยอ�ยุในก�รรับรองมี�ตรฐ�นคุณภ�พแหล่่งท่่องเท่ี�ยวท่�งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� 
จ�กเด้ิมีกำ�หนด้ไว้ 2 ปี เป็น 3 ปี ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมี�
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ภาพซ้้าย 
ถำ��เข�ช้�งห�ย จังหวัดตรัง

ภาพขวา  
ถำ��เล สเตโกดอน จังหวัดสตูล
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สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำา

นางกิตติมา ยิินเจริิญ

บทนำา 
แหล่่งธรรมช�ติิอันควรอนุรักษ์ของป็ระเท่ศไท่ยม่อย่้ม�กม�ย กระจั�ยตัิวอย่้ทั่�วป็ระเท่ศไม่น้อยกว่� 
๔,๗๐๐ แห่ง “ถ้ำำ��” เป็็นแหล่่งธรรมช�ติิอันควรอนุรักษ์ป็ระเภท่หนึ�งท่่�คณ์ะรัฐมนติร่ได้ม่มติิเห็นชอบเม่�อวันท่่�  
๒๒ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๒ แหล่่งธรรมช�ติิอันควรอนุรักษ์ ๑๐ ป็ระเภท่ ได้แก่ ถ้ำำ�� ภ้เข� นำ��ติก  
ธรณ่์สัึณ์ฐ�นแล่ะภ้มิลั่กษณ์วรรณ์� โป่็งพุร้อน เก�ะ แก่ง ช�ยห�ด แหล่่งนำ�� แล่ะซ�กดึกดำ�บรรพ์  
แหล่่งธรรมช�ติิเหล่่�น่�ล้่วนเกดิขึ�นเองติ�มธรรมช�ติิ ซึ�งม่คุณ์ค่�แล่ะคว�มสึำ�คัญทั่�งในเชงิวิท่ย�ศ�สึติร์ 
แล่ะเชิงอนุรักษ์ รวมถึ้ำงเชิงคุณ์ภ�พท่�งสัึงคม อ�ทิ่ วิท่ย�ก�ร สุึนท่ร่ยภ�พ ติล่อดจันเป็็นเอกลั่กษณ์์ 
แล่ะสึญัล่กัษณ์์ของท่อ้งถิ้ำ�น ท่่�สึ�ม�รถ้ำนำ�ไป็ติอ่ยอดเป็็นติน้ท่นุท่�งเศรษฐกจิัฐ�นร�กของชมุชน สึร้�ง 
ร�ยได้ให้กับชุมชนหร่อท้่องถิ้ำ�นนั�น ๆ ได้ อย่�งไรก็ติ�ม ต้ิองอย่้ภ�ยใต้ิหลั่กก�รก�รอนุรักษ์ พัฒน�  
แล่ะก�รใชป้็ระโยชนท่์่�เหม�ะสึมดว้ย โดยเฉพ�ะอย�่งยิ�งสิึ�งแวดล่อ้มธรรมช�ติิอันควรอนรัุกษ ์ป็ระเภท่ถ้ำำ�� 
ซึ�งต้ิองคำ�นึงถึ้ำงทั่�งบริเวณ์โดยรอบแล่ะบริเวณ์ภ�ยในของถ้ำำ��
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ถ้ำำ�� (Cave) เป็นปร�กฏิก�รณ์ท่�งธรรมีช�ติอย่�งหนึ�ง 
ที่�เกิด้จ�กก�รกระท่ำ�ขึ้องนำ��ใต้ดิ้นต่อภูมีิประเท่ศ โด้ย 
กระบวนก�รท่�งเคมี ีเป็นก�รชะล่ะล่�ยหินปนูต�มีรอยแยก 
จนรอยแยกต่�งๆ แยกออกจ�กกนั ก�รชะล่ะล่�ยจนกล่�ยเป็น 
รูโพรงกว้�งภ�ยใต้ผ่ิวด้ิน ซ้ั�งถ้ำำ��ท่ี�เป็นส่วนหนึ�งขึ้องระบบ 
ค�สต์ (Karst) ท่ี�มีีพัฒน�ก�รอย่�งสมีบูรณ์นั�น มีักพบว่�มีี 
หินที่�ล่ะล่�ยนำ��ได้้ดี้เป็นองค์ประกอบ ด้ังนั�น ถ้ำำ��ในแต่ล่ะ 
ท่อ้งถิ้ำ�นจง้มีโีครงสร�้งล่กัษณะท่�งธรณีวทิ่ย�ที่�มีคีว�มีสวยง�มี 
โด้ด้เด่้น แล่ะแปล่กต�เฉพ�ะถิ้ำ�น ด้้วยก�รสร้�งสรรค์ขึ้อง 
ธรรมีช�ติที่�ใช้ระยะเวล่�หล่�ยล้่�นปี โด้ยสิ�งที่�ผู้่ไปเย่อนได้้ 
พบเหน็ภ�ยในถ้ำำ�� ได้้แก่ หนิงอก หนิย้อย เส�หิน มี�่นหนิปูน  
ท่ำ�นบหินปูน หล่อด้หิน แล่ะไขึ้่มีุกถ้ำำ�� ซั้�งมีีล่ักษณะแตกต่�ง 
กันไปในแต่ล่ะภูมีิภ�คขึ้องประเท่ศ นอกจ�กนี� ถ้ำำ��บ�งแห่ง 
เปน็แหล่่งโบร�ณคด้ที่�งประวติัศ�สตร ์ปูชนยีสถ้ำ�นที่�เก�่แก ่
ศ�สน� วัฒนธรรมีโบร�ณ แล่ะภ�พเขีึ้ยนสี เช่น ถ้ำำ��ฤาษ ี 
จังหวัด้ร�ชบุรี ถ้ำำ��พระเขึ้�คูห�สวรรค์ จังหวัด้พัท่ลุ่ง แล่ะ 
ถ้ำำ��เชียงด้�ว จังหวัด้เชียงใหมี่ แล่ะจ�กคุณค่�คว�มีสำ�คัญ 
แล่ะคว�มีสวยง�มี ถ้ำำ��จง้ถ้ำกูนำ�มี�ใชป้ระโยชน์อย่�งต่อเน่�อง  
ทั่�งในด้้�นก�รศกึษ�คน้คว้�ท่�งวชิ�ก�ร ด้้�นประวตัศิ�สตร์ 
แล่ะวฒันธรรมี ด้�้นเศรษฐกิจ (ก�รให้สัมีปท่�นมีูล่ค้�งค�ว  
หรือรังนกน�งแอ่น) แล่ะด้้�นก�รท่่องเที่�ยว ก�รเข้ึ้�ไปใช้ 
ประโยชนจ์�กถ้ำำ��อ�จก่อให้เกิด้ผ่ล่กระท่บแล่ะเปน็ภัยคุกค�มี 
ต่อระบบนิเวศถ้ำำ��อย่�งต่อเน่�อง เช่น ก�รขึ้ีด้เขึ้ียนผ่นังถ้ำำ�� 
จ�กนักท่่องเที่�ยว ก�รพัฒน�สิ�งอำ�นวยคว�มีสะด้วกท่ี�เกิน 
คว�มีจำ�เป็นแล่ะไม่ีเหมี�ะสมี ก�รยดึ้ครองพ่�นที่�แล่ะตอ่เติมี 
ตัวถ้ำำ��เป็นสำ�นักสงฆ์์  อีกท่ั�งส�เหตุหนึ�งท่ี�สำ�คัญค่อ ถ้ำำ��ใน 
หล่�ยพ่�นที่�ขึ้องประเท่ศกอ่นนำ�มี�ใชป้ระโยชน์ในด้้�นต�่ง ๆ  
องค์กรที่�ดู้แล่พ่�นที่�ขึ้�ด้คว�มีเขึ้้�ใจถ้ำึงคุณค่�คว�มีสำ�คัญ 
อย�่งแท่จ้รงิ แล่ะขึ้�ด้ก�รด้แูล่เอ�ใจใสอ่ย่�งถู้ำกต้อง รวมีถึ้ำง 
ขึ้�ด้ก�รว�งแผ่นก�รจัด้ก�รพ่�นท่ี�ท่ี�เหมี�ะสมีต่อสภ�พพ่�นท่ี� 
ขึ้องถ้ำำ�� จง้กอ่ให้เกิด้ผ่ล่กระท่บในด้้�นต�่งๆ หรือเกดิ้คว�มี 
เสยีห�ยที่�ย�กจะฟ้�นฟูถ้ำำ��ให้กลั่บค่นสูส่ภ�พเดิ้มีได้้ เน่�องจ�ก 
ถ้ำำ��เป็นก�รพฒัน�ท่�งเคมีแีล่ะธรณอีย�่งค่อยเปน็คอ่ยไป ซั้�ง 
ใช้เวล่�น�นหล่�ยร้อยล่�้นปี ก�รฟ้�นตัวจ้งใช้เวล่�น�น แล่ะ 
เมี่�อฟ้�นตัวแล้่วก็ไมีส่�มี�รถ้ำกลั่บมี�เปน็รปูแบบเดิ้มีได้้ ดั้งนั�น 
ก�รบรหิ�รจัด้ก�รสิ�งแวด้ล่อ้มีแหล่่งธรรมีช�ต ิจง้เปน็เครื�องมีอ่ 
ที่�สำ�คัญในปกป้องคุ้มีครองแหล่่งธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ 
ประเภท่ถ้ำำ�� แล่ะสิ�งแวด้ล้่อมีโด้ยรอบขึ้องแหล่่งธรรมีช�ติฯ  
ให้เป็นไปอย่�งมีีประสิท่ธิภ�พด้้วยก�รกำ�หนด้แนวท่�ง 

ก�รใชป้ระโยชนข์ึ้องแหล่่งธรรมีช�ติให้เหมี�ะสมี โด้ยยดึ้ถ่้ำอ 
หล่กัก�รอนรัุกษธ์รรมีช�ตเิปน็สำ�คญัแล่ะมีุง่เนน้ให้ประช�ชน 
แล่ะเครอืข่ึ้�ยมีสีว่นรว่มีในก�รอนุรกัษ ์เพ่�อเกดิ้คว�มีตระหนกั 
ถ้ำงึคว�มีเปน็เจ้�ขึ้องมีรด้กท่�งธรรมีช�ติขึ้องท่อ้งถิ้ำ�นรว่มีกัน  
อีกทั่�งยังเป็นก�รสอด้ประส�นกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจแล่ะ 
สงัคมีสว่นรวมีขึ้องประเท่ศ อนัจะนำ�ไปสูก่�รสร�้งคว�มีสมีด้ลุ่ 
แล่ะคว�มียั�งยน่ท่�งภูมิีนิเวศ ภูมีิสังคมี แล่ะภูมีิวัฒนธรรมี 
ขึ้องพ่�นท่ี�นั�นๆ

สำ�นักง�นนโยบ�ยแล่ะแผ่นท่รัพย�กรธรรมีช�ติแล่ะ 
สิ�งแวด้ล้่อมี (สผ่.) ได้้ตระหนักถึ้ำงคุณค่�คว�มีสำ�คัญขึ้อง 
ระบบนิเวศสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� ที่�ผ่่�นมี� 
จ้งได้้ด้ำ�เนินก�รว�งแผ่นแล่ะป้องกันปัญห�ต่�งๆ ที่�อ�จ 
จะเกิด้ข้ึ้�นจ�กก�รใช้ประโยชน์ด้้�นต่�งๆ ภ�ยใต้ก�ร 
จัด้ท่ำ�แนวท่�งก�รอนุรกัษธ์รรมีช�ตแิล่ะแผ่นแมีบ่ท่เพ่�อก�ร 
อนุรกัษธ์รรมีช�ติ มีุง่หมี�ยที่�จะห�แนวท่�งแล่ะระบบในก�ร 
อนุรักษ์สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติให้มีีประสิท่ธิภ�พแล่ะมีีคว�มี 
สอด้คล้่อง โด้ยประส�นคว�มีร่วมีมี่อระหว่�งหน่วยง�น 
ทั่�งส่วนกล่�งแล่ะท่้องถิ้ำ�น ทั่�งภ�ครัฐแล่ะเอกชน ตล่อด้จน 
ประช�ชนท่ั�วไป ให้ท่ำ�หน้�ท่ี�เป็นผู่้ปกป้อง ดู้แล่ แล่ะรักษ� 
คุณค่�แหล่่งธรรมีช�ติอันเป็นต้นทุ่นอันสำ�คัญในก�รเป็น 
แหล่่งเรียนรู้ด้้�นท่รัพย�กรธรรมีช�ติแล่ะสิ�งแวด้ล่้อมี แล่ะ 
ตอบสนองท่�งด้้�นเศรษฐกิจสังคมี แล่ะด้้�นวัฒนธรรมี  
ตล่อด้จนสร้�งคว�มีภ�คภูมีิใจในพ่�นท่ี�ขึ้องตนแล่ะประเท่ศ

 การ์บริ์หาร์จัด็การ์สิ�งแวด็ล้อม่
ธร์ร์ม่ชาติ้อันควร์อนุรั์กษ์  
ปร์ะเภทถ้ำำ�า

ก�รบรหิ�รจดั้ก�รสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติอันควรอนรุกัษ์  
ประเภท่ถ้ำำ�� สผ่. มีีก�รด้ำ�เนินง�นภ�ยใต้แผ่นจัด้ก�ร 
คุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมี ระยะ 5 ปี ต�มีท่ี�พระร�ชบัญญัติ 
ส่งเสรมิีแล่ะรกัษ�คณุภ�พสิ�งแวด้ล่อ้มีแห่งช�ต ิพ.ศ. 2535 
(มี�ตร� 36) แล่ะพระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิีแล่ะรกัษ�คณุภ�พ 
สิ�งแวด้ล้่อมีแห่งช�ต ิ(ฉบับที่� 2) พ.ศ. 2562 ได้้กำ�หนด้ขึ้้�น  
ซั้�งแผ่นจัด้ก�รคุณภ�พสิ�งแวด้ล่้อมี พ.ศ. 2560 - 2564  
ในยทุ่ธศ�สตรที์่� 2 ก�รจัด้ก�รคุณภ�พสิ�งแวด้ล่อ้มีที่�ด้ ีได้้รบั 
ก�รป้องกัน บำ�บัด้ แล่ะฟ้�นฟู เพ่�อให้มีีแนวท่�งก�รอนุรักษ์ 
สิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติ ท่รัพย�กรธรรมีช�ติหรือสิ�งแวด้ล่้อมี 

501การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำา



ศิล่ปกรรมี รวมีทั่�งต�มีมีติคณะกรรมีก�รสิ�งแวด้ล้่อมี 
แหง่ช�ต ิเรื�องแนวท่�งก�รอนุรกัษธ์รรมีช�ต ิท่ี�คณะรฐัมีนตรี 
มีมีีตเิห็นชอบเมี่�อวนัที่� 2๑ กันย�ยน พ.ศ. 2525 แผ่นแม่ีบท่ 
เพ่�อก�รอนุรักษ์ธรรมีช�ติ แล่ะแผ่นแมี่บท่เพ่�อก�รอนุรักษ์ 
สิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2552 - 2556  
ที่�คณะรฐัมีนตรมีีีมีตเิหน็ชอบเมี่�อวนัที่� 3 กรกฎ�คมี พ.ศ. 2533  
แล่ะวนัที่� 22 กนัย�ยน พ.ศ. 2552 ต�มีล่ำ�ด้บั สผ่. ได้้มีกี�รว�ง 
ระบบก�รอนรุกัษ์สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติเพ่�อใหม้ีปีระสทิ่ธิภ�พ 
(คุ้มีค่�ท่ี�สุด้ ยั�งย่นท่ี�สุด้ แล่ะมีีก�รสูญเสียน้อยท่ี�สุด้) ซั้�งมีี 
ก�รด้ำ�เนินง�นมี�อย่�งต่อเน่�อง ดั้งนี�

1. สำารวจ ปิระกาศึ แลิะจัดที่ำาระบบฐานข้้อมูีลิ 
สิ�งแวดล้ิอมีธรรมีช้าติิ โดยการมี่ส่วนร่วมีข้องภัาค์ส่วน 
ที่่�เก่�ยวข้้องในพื่่�นที่่�

ในปี พ.ศ. 252๘ - 253๑ ได้้สำ�รวจแล่ะจัด้เก็บ 
ข้ึ้อมีูล่แหล่่งธรรมีช�ติไมี่น้อยกว่� 2,700 แห่งทั่�งจ�ก 
ก�รสำ�รวจ แล่ะก�รประส�นขึ้้อมีูล่จ�กหน่วยง�น องค์กร 
ปกครองส่วนท่้องถิ้ำ�น ผู้่นำ�ชุมีชน แล่ะเครือข่ึ้�ยในพ่�นที่�  
(โด้ยหน่วยอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติแล่ะศิล่ปกรรมี 
ท้่องถิ้ำ�นจังหวัด้ 72 จังหวัด้ขึ้ณะนั�น) แล่ะได้้จัด้ท่ำ�เกณฑ์์ 
ในก�รคัด้เล่่อกแหล่่งธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ขึ้องท่้องถิ้ำ�น  
โด้ยในก�รพิจ�รณ�เบ่�องต้นแหล่่งจะต้องผ่่�นเกณฑ์์ข้ึ้อใด้ 
ขึ้้อหนึ�ง ด้ังนี� ๑) เป็นเอกลั่กษณ์หรือสัญล่ักษณ์ขึ้อง 
ท้่องถิ้ำ�น 2) มีคีว�มีสัมีพันธเ์กี�ยวกับประวัติศ�สตร์หรอืนทิ่�น 
พ่�นบ�้น 3) มีปีระโยชนใ์นก�รศกึษ�คน้คว�้ท่�งวทิ่ย�ศ�สตร์  
ภูมีิศ�สตร์หรือโบร�ณคด้ี 4) เป็นโครงสร้�งท่�งธรรมีช�ติ 
ที่�ด้ี ห�ย�กหรือเป็นทั่ศนียภ�พที่�สวยง�มี แล่ะ 5) เป็น 
สถ้ำ�นท่ี�ศักด้ิ�สิท่ธิ�หรือเป็นท่ี�เค�รพบูช� ในปีแห่งก�รพิทั่กษ์ 
ท่รัพย�กรธรรมีช�ตแิล่ะสิ�งแวด้ล้่อมี พ.ศ. 2532 เม่ี�อวันที่� 
7 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2532 คณะรฐัมีนตรมีีีมีติเห็นชอบ ให้ 
ประก�ศแหล่่งธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ จำ�นวน 263 แห่ง  
ใน 63 จังหวัด้ เป็นถ้ำำ�� 43 แห่ง ใน 2๘ จังหวัด้ ได้้แก่  
ถ้ำำ��นำ��ล่อด้ ถ้ำำ��ปล่� จังหวดั้แมีฮ่่อ่งสอน ถ้ำำ��เชยีงด้�ว ถ้ำำ��เมีอ่งออน 
จังหวัด้เชียงใหม่ี ถ้ำำ��หล่วงน�งนอน จังหวัด้เชียงร�ย  
ถ้ำำ��หล่วง จังหวดั้ล่ำ�พนู ถ้ำำ��ผ่�ไท่ จงัหวดั้ล่ำ�ป�ง ถ้ำำ��ผ่�น�งคอย 
จังหวัด้แพร่ ถ้ำำ��ผ่�ตูบ ถ้ำำ��ผ่�มีอง-ถ้ำำ��ผ่�เวียง จังหวัด้น่�น  
ถ้ำำ��แมีอุ่สุ จงัหวดั้ต�ก ถ้ำำ��นเรศวร จงัหวดั้พิษณุโล่ก ถ้ำำ��ล่มี-ถ้ำำ��วงั 
จงัหวัด้สโุขึ้ท่ยั ถ้ำำ��ธ�รล่อด้ ถ้ำำ��พระธ�ตุ ถ้ำำ��ด้�วดึ้งส์ ถ้ำำ��ล่ะว้� 

จังหวัด้ก�ญจนบุรี ถ้ำำ��เขึ้�บิน ถ้ำำ��จอมีพล่ จังหวัด้ร�ชบุรี  
ถ้ำำ��หล่วง จงัหวัด้เพชรบรุ ีถ้ำำ��วัวแด้ง จงัหวัด้ชัยภมิูี ถ้ำำ��ผ่�พวง 
จงัหวัด้ขึ้อนแก่น ถ้ำำ��เอร�วณั จงัหวดั้หนองบัวล่ำ�ภ ูถ้ำำ��ผ่�พวง 
ถ้ำำ��ผ่�ปู่ จงัหวัด้เล่ย ถ้ำำ��พระท่อง จงัหวัด้สกล่นคร ถ้ำำ��พระเวท่ย์  
จังหวัด้นครพนมี ถ้ำำ��ฝ่ั่�มีอ่แด้ง จังหวดั้มุีกด้�ห�ร ถ้ำำ��ววัแด้ง  
จงัหวัด้นครร�ชสมีี� ถ้ำำ��เขึ้�เกรยีบ จงัหวัด้ชมุีพร ถ้ำำ��คูห�ภิมุีขึ้ 
ถ้ำำ��กระแซัง จังหวัด้ยะล่� ถ้ำำ��โต๊ะโม๊ีะ จังหวัด้นร�ธิว�ส  
ถ้ำำ��พระขึ้ย�งค์ จังหวัด้ระนอง ถ้ำำ��สุวรรณคูห� ถ้ำำ��ล่อด้ ถ้ำำ�� 
พงุช�้ง จงัหวดั้พงัง� ถ้ำำ��พระน�งใน ถ้ำำ��เสด้จ็ ถ้ำำ��ไวกิ�ง ถ้ำำ��ผ่หัีวโต 
ถ้ำำ��เพชร จังหวัด้กระบี� แล่ะถ้ำำ��เขึ้�ปินะ จังหวัด้ตรัง

ท่ั�งนี� ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมี� สผ่. ได้จ้ัด้ท่ำ� 
ระบบ “ฐานข้้อมีูลิสิ�งแวดล้ิอมีธรรมีช้าติิ” เพ่�อเป็นก�ร 
บูรณ�ก�รฐ�นข้ึ้อมีูล่แหล่่งธรรมีช�ติขึ้องประเท่ศ เพ่�อให ้
ข้ึ้อมีูล่รวมีอยู่ในที่�เด้ียวกัน ป้องกันก�รสูญห�ยขึ้องขึ้้อมูีล่ 
แล่ะต่อมี�ได้้มีกี�รพฒัน�เพ่�อนำ�เขึ้�้ขึ้อ้มูีล่ในระบบฐ�นขึ้อ้มูีล่ 
เผ่ยแพร่ไปยังเว็บไซัต์ naturalsite.onep.go.th เพ่�อ 
ให้ขึ้้อมีูล่มีีคว�มีถู้ำกต้อง แล่ะท่ันสมีัยอยูต่ล่อด้เวล่� ท่ำ�ให้ 
ก�รปฏิิบัติง�นเป็นไปอย่�งมีีประสิท่ธิภ�พ สะด้วกในก�ร 
ส่บค้น แล่ะหน่วยง�นส�มี�รถ้ำนำ�ข้ึ้อมูีล่ไปใช้ประโยชน์ได้้  
รวมีถึ้ำงสร้�งคว�มีร่วมีมีอ่ระหว่�งหนว่ยง�นในก�รรวบรวมี 
แล่ะตรวจสอบข้ึ้อมีูล่ให้มีีประสิท่ธิภ�พ ซ้ั�งส�มี�รถ้ำส่บค้น 
แล่ะด้�วน์โหล่ด้ข้ึ้อมูีล่แหล่่งธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ขึ้อง 
ประเท่ศไท่ยต�มีมีติคณะรัฐมีนตรีด้ังกล่่�วได้้ที่�เว็บไซัต ์ 
data.go.th โด้ยค้นห�ชุด้ขึ้้อมีูล่ท่ี�ชื�อว่� “แห้ลิ่งธรรมีช้าติิ 
อันค์วรอนรุกัษข์้องปิระเที่ศึไที่ย” หรอืคน้ห�ด้ว้ยองค์กรให้ 
เล่่อก “สำานักงานนโยบายแลิะแผืนที่รัพื่ยากรธรรมีช้าติิ 
แลิะสิ�งแวดล้ิอมี” แล้่วเล่อ่กชุด้ข้ึ้อมูีล่ชื�อ “แห้ล่ิงธรรมีช้าติิ 
อนัค์วรอนรัุกษข์้องปิระเที่ศึไที่ย” หรอืสบ่คน้ได้้ท่�งเว็บไซัต์ 
ขึ้อง สผ่. www.onep.go.th  

2. พื่ัฒนาเค์รื�องมี่อแลิะกลิไกในการอนุรักษ์ 
สิ�งแวดล้ิอมีธรรมีช้าติิอนัค์วรอนุรกัษ ์ปิระเภัที่ถำ�า ระดบัพื่่�นที่่�

หล่กัก�รบรหิ�รจัด้ก�รเชิงพ่�นที่�ได้้ยดึ้ต�มีหล่กัก�รขึ้อง 
แผ่นแมีบ่ท่เพ่�อก�รอนรัุกษ์ธรรมีช�ติ ต�มีมีติคณะรฐัมีนตรี 
เมี่�อวันท่ี� 3 กรกฎ�คมี พ.ศ. 2533 ได้้กำ�หนด้ก�รแบ่ง 
เขึ้ตกิจกรรมีในก�รใช้ประโยชน์พ่�นที่� (Zoning) (รูปที่� ๑) 
ออกเป็น 3 พ่�นท่ี� ค่อ พ่�นท่ี�สงวน (Preservation Area)  

502 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



การบริหารจัดการ

พ่�นท่ี�อนุรักษ์ (Conservation Area) แล่ะพ่�นท่ี�บริก�รแล่ะ 
ก�รจัด้ก�ร (Service and Management Area) หรือพ่�นท่ี� 
พัฒน� (Development Area) เพ่�อกำ�หนด้แนวท่�งแล่ะ 
มี�ตรก�รในก�รบรหิ�รจดั้ก�รพ่�นที่�ให้เกิด้ก�รอนรัุกษ ์ฟ้�นฟู 
แล่ะใช้ประโยชน์ที่�เหมี�ะสมี ตล่อด้จนเพ่�อคว�มีสะด้วก 
ในก�รบรหิ�รจดั้ก�รแล่ะก�รควบคมุีกิจกรรมีที่�อ�จกอ่ใหเ้กดิ้ 
ผ่ล่กระท่บต่อสิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติ ด้ังนี�

 1) พื่่�นที่่�สงวน (Preservation Area) เปน็พ่�นท่ี�ท่ี�มีี 
คุณค่�ท่�งวชิ�ก�รสงู แล่ะมีคีว�มีอ่อนไหวตอ่ก�รเปลี่�ยนแปล่ง 
หรือถู้ำกท่ำ�ล่�ยได้้ง่�ย พ่�นที่�นี�เป็นพ่�นที่�หวงห้�มี มีิให้ 
มีกี�รกระท่ำ�ก�รใด้ๆ ท่ี�เปน็ก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พแวด้ล้่อมี 
ธรรมีช�ตโิด้ยเด็้ด้ขึ้�ด้ ซั้�งอ�จเปน็บรเิวณแหล่่งธรรมีช�ตเิอง 
หรือพ่�นท่ี�ขึ้้�งเคียงก็ได้้

 2) พื่่�นที่่�อนุรักษ์ (Conservation Area) เปน็พ่�นที่� 
ที่�มีคีว�มีเกี�ยวพันกบัแหล่่งธรรมีช�ตทัิ่�งท่�งตรงแล่ะท่�งออ้มี 
ซั้�งเม่ี�อถ้ำูกท่ำ�ล่�ยย่อมีมีีผ่ล่กระท่บต่อก�รคงอยู่ขึ้อง 
แหล่่งธรรมีช�ตินั�นด้้วย พ่�นที่�นี�เป็นบริเวณที่�ยินยอมีให ้
ท่ำ�กิจกรรมีได้้บ�งประก�รที่�ไมี่มีีผ่ล่ต่อก�รเปลี่�ยนแปล่ง 
สภ�พพ่�นที่�มี�กนัก ซ้ั�งอ�จเป็นพ่�นที่�ขึ้้�งเคียงหรือบริเวณ 
โด้ยรอบแหล่่งธรรมีช�ติก็ได้้

 3) พื่่�นท่ี่�บริการแลิะการจัดการ (Service and 
Management Area) หรือพ่�นที่�พัฒน� (Development 
Area) เป็นพ่�นที่�ที่�มีคีว�มีเกี�ยวพนักบัแหล่่งธรรมีช�ตนิอ้ยมี�ก 
จ้งเป็นบริเวณที่�ยินยอมีให้มีีก�รพัฒน�ได้้ แต่ต้องอยู่ใน 
คว�มีควบคุมีขึ้องหน่วยง�นรับผ่ิด้ชอบว่�ล่ักษณะกิจกรรมี 
ก�รพัฒน�แล่ะขึ้น�ด้ขึ้องก�รพัฒน�นั�นจะไมี่ส่งผ่ล่กระท่บ 
ให้เกิด้ก�รท่ำ�ล่�ยคุณค่�ขึ้องแหล่่งธรรมีช�ติในพ่�นที่�นั�น  
ซั้�งอ�จเป็นพ่�นท่ี�ขึ้้�งเคียงหรือโด้ยรอบแหล่่งธรรมีช�ติก็ได้้

ท่ั�งนี� ในก�รกำ�หนด้เขึ้ตก�รใช้พ่�นท่ี�เพิ�มีเติมีในแต่ล่ะ 
เขึ้ตพ่�นที่�ข้ึ้�นอยู่กับคุณล่ักษณะพิเศษขึ้องพ่�นที่� รวมีถ้ำึง 
ขึ้อ้จำ�กดั้ขึ้องสิ�งแวด้ล่อ้มีธรรมีช�ต ิประเภท่ถ้ำำ�� ขึ้องพ่�นที่�นั�น ๆ

สผ่. ได้้จัด้ท่ำ�แผ่นก�รจัด้ก�รสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติ  
ประเภท่ถ้ำำ�� มี�อย่�งต่อเน่�อง ทั่�งแผ่นภ�พรวมี แล่ะแผ่น 
ร�ยพ่�นที่�แหล่่งธรรมีช�ติ โด้ยที่�ผ่่�นมี� สผ่. มีุง่เนน้กระบวนก�ร 
มีีส่วนร่วมี ส่งเสริมี แล่ะสนับสนุนชุมีชน หน่วยง�นในพ่�นท่ี� 
สถ้ำ�บนัก�รศึกษ� องคก์รเอกชน ผู่ป้ระกอบก�ร แล่ะเครือขึ้�่ย 
ต�่ง ๆ  ได้้มีสีว่นรว่มีในก�รกำ�หนด้แล่ะจดั้ท่ำ�แผ่นก�รจดั้ก�ร 
โด้ยแผ่นก�รจัด้ก�รสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ��  
ได้้ด้ำ�เนินก�รด้ังนี�

 
ก�รแบ่งเขตก�รใช้ประโยชน์
พืั�นที ่(Zoning) ในระบบนเิวศ
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ

รูปที่่� ๑
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การบริหารจัดการ

2.1 แผืนบริห้ารจัดการรายถำ�า แลิะแผืนบริห้าร 
จัดการถำ�าในพื่่�นที่่�ลิุ่มีนำ�า 

2.1.1 แผ่นก�รจดั้ก�รสิ�งแวด้ล่อ้มีธรรมีช�ต ิประเภท่ถ้ำำ�� 
ร�ยถ้ำำ�� กล่่�วค่อ ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 254๑ ได้้ 
ด้ำ�เนนิก�รจดั้ท่ำ�แผ่นก�รจัด้ก�รใน 6 ถ้ำำ�� ได้้แก่ ถ้ำำ��นำ��ล่อด้  
จังหวัด้แมี่ฮ่่อนสอน ถ้ำำ��เมี่องออน จังหวัด้เชียงใหม่ี  
ถ้ำำ��หล่วงน�งนอน จังหวัด้เชียงร�ย ถ้ำำ��เอร�วัณ จังหวัด้ 
หนองบัวล่ำ�ภู แล่ะถ้ำำ��เสด้็จ จังหวัด้กระบี� โด้ยก�รว�งแผ่น 
จัด้ก�รในแต่ล่ะพ่�นท่ี�ขึ้องถ้ำำ�� ได้้มีีก�รแบ่งเขึ้ตกิจกรรมีก�ร 
ใช้ประโยชน์พ่�นที่�ต�มีหล่ักก�รบริห�รจัด้ก�รเชิงพ่�นที่�  
ออกเป็น 3 พ่�นท่ี� ค่อ พ่�นท่ี�สงวน พ่�นท่ี�อนุรักษ์ แล่ะพ่�นท่ี� 
พฒัน� ต�มีคุณค�่คว�มีสำ�คญัแล่ะคว�มีเหมี�ะสมีขึ้องแตล่่ะ 
ร�ยพ่�นท่ี�ถ้ำำ��ในก�รใช้ประโยชน์ ภ�ยใต้แนวท่�งก�รบริห�ร 
จัด้ก�รพ่�นท่ี�นั�น ๆ เป็นสำ�คัญ

2.1.2. แผ่นก�รจดั้ก�รสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ต ิประเภท่ถ้ำำ�� 
ในพ่�นที่�ลุ่่มีนำ��ท่ะเล่ส�บสงขึ้ล่�ได้้ด้ำ�เนินก�รในปี พ.ศ. 
254๙  โด้ยครอบคลุ่มีพ่�นที่�จังหวดั้พทั่ล่งุ ซ้ั�งท่ำ�ก�รสำ�รวจถ้ำำ�� 
36 แห่ง แล่ะคัด้เล่่อกถ้ำำ��เป็นพ่�นที่�ตัวอย่�งในก�รบริห�ร 
จดั้ก�รเขึ้ตพ่�นที่� 2 แหง่ คอ่ ถ้ำำ��พระเขึ้�เมีอ่ง แล่ะถ้ำำ��นำ��ชยับุรี 
ซั้�งตั�งอยู่ในเขึ้ตวนอุท่ย�นเมี่องเก่�ชัยบุรี จังหวัด้พัท่ลุ่ง  
โด้ยทั่�ง 2 พ่�นที่�ได้้แบ่งเขึ้ตก�รใช้ประโยชน์พ่�นที่�ออกเป็น  
3 พ่�นที่� ค่อ พ่�นที่�สงวน พ่�นที่�อนรุกัษ ์แล่ะพ่�นที่�บรกิ�ร สำ�หรบั 
พ่�นที่�บริก�รยังได้้แบ่งเขึ้ตก�รจัด้ก�รพ่�นที่�เพิ�มีเติมี เป็น  
3 พ่�นที่� ได้้แก ่พ่�นที่�เข้ึ้มีขึ้น้ในก�รบรกิ�ร พ่�นที่�บรกิ�รเบ�บ�ง 
แล่ะพ่�นท่ี�บริก�รเขึ้้มีขึ้้น โด้ยก�รมีีส่วนร่วมีขึ้องชุมีชน โด้ย 
ในแผ่นก�รจัด้ก�รสิ�งแวด้ล่้อมีฯ มีีก�รกำ�หนด้กิจกรรมีท่ี�จะ 
ด้ำ�เนนิก�รไวใ้นแนวท่�งก�รบรูณะแล่ะปรบัปรงุภูมีทิ่ศัน์ขึ้อง 
พ่�นที่� เพ่�อล่ด้คว�มีเสียห�ยจ�กก�รใช้ประโยชน์จ�กถ้ำำ��  
ให้ส�มี�รถ้ำใช้ประโยชน์ได้้ในระยะย�วอย่�งเหมี�ะสมี แล่ะ 
กอ่ให้เกดิ้คว�มีสมีดุ้ล่แล่ะยั�งยน่ภ�ยใตบ้รบิท่ขึ้องพ่�นที่� ซั้�งมีี 
ก�รศกึษ�แล่ะออกแบบต�มีหลั่กวชิ�ก�ร ด้้�นสถ้ำ�ปตัยกรรมี  
วศิวกรรมีสิ�งแวด้ล้่อมี แล่ะก�รอนุรักษโ์บร�ณสถ้ำ�นประเภท่ถ้ำำ�� 
โด้ยคำ�นึงถึ้ำงขึ้ีด้คว�มีส�มี�รถ้ำในก�รรองรับได้้ขึ้องพ่�นท่ี�  
(Carrying Capacity: CC) เป็นสำ�คัญ 

2.1.3. โครงก�รเตรียมีรับมีอ่แล่ะป้องกันผ่ล่กระท่บ 
จ�กก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พภมูีอิ�ก�ศที่�อ�จมีตีอ่ระบบนิเวศ 

แล่ะสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ตอินัควรอนรุกัษป์ระเภท่ถ้ำำ�� ด้ำ�เนินก�ร 
ในปี พ.ศ. 255๙ เน่�องด้้วยก�รเปล่ี�ยนแปล่งสภ�พ 
ภูมีิอ�ก�ศขึ้องโล่กมีีภ�วะที่�รุนแรงมี�กข้ึ้�นจ�กก�รกระท่ำ� 
ขึ้องมีนุษย์ ซ้ั�งจะเห็นได้้จ�กอุณหภูมิีอ�ก�ศที่�สูงข้ึ้�น  
ฤดู้ร้อนย�วน�นขึ้้�น ฝั่นท่ิ�งช่วงแล่ะมีีปริมี�ณก�รตกขึ้องฝั่น 
นำ��ฝั่นล่ด้ล่งส่งผ่ล่ให้ปริมี�ณนำ��ท่่�ล่ด้ล่งแล่ะเกิด้วิกฤตภัย 
แล่ง้ย�วน�น หรอืบ�งครั�งมีนีำ��ท่่วมีฉบัพล่นัจ�กปริมี�ณฝั่น 
ที่�เพิ�มีข้ึ้�นอย�่งผ่ดิ้ปกติ ปร�กฏิก�รณด์้งักล่่�วสง่ผ่ล่กระท่บตอ่ 
ระบบนิเวศแล่ะสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ตอินัควรอนุรกัษ์ ประเภท่ 
ถ้ำำ�� ท่ั�งท่�งตรงแล่ะท่�งอ้อมีไมี่มี�กก็น้อย อ�ทิ่ ในถ้ำำ��มีีก�ร 
เกิด้หินงอกหินย้อยที่�ล่ด้ล่ง คว�มีหล่�กหล่�ยท่�งชีวภ�พ 
ในถ้ำำ��ก็สูญห�ยไป รวมีทั่�งยังส่งผ่ล่ต่อชีวิตแล่ะท่รัพย์สิน 
ขึ้องมีนษุย์อกีด้้วย โครงก�รด้งักล่่�วมีีวัตถ้ำปุระสงค ์เพ่�อให้ 
ท่ร�บถ้ำึงคว�มีเปลี่�ยนแปล่งหรือผ่ล่กระท่บที่�อ�จมีีต่อถ้ำำ��  
รวมีทั่�งเพ่�อเตรยีมีคว�มีพร้อมีแล่ะรบัมีอ่ในก�รปอ้งกนัปัญห� 
หรอืภยัระยะเริ�มีตน้ใหกั้บชมุีชนหรอืหน่วยง�นในพ่�นที่� แล่ะ 
ได้้เห็นถ้ำึงคว�มีสำ�คัญต่อภัยหรือปัญห�ท่ี�เกิด้ขึ้้�น 

พ่�นท่ี�ด้ำ�เนินก�ร โด้ยท่ำ�ก�รศึกษ�ครอบคลุ่มีพ่�นท่ี�ถ้ำำ�� 
รวมี ๑6 แห่ง ใน ๑3 จังหวัด้ ได้้แก่ ๑) ถ้ำำ��หล่วง จังหวัด้ 
เพชรบุรี 2) ถ้ำำ��เชียงด้�ว จังหวัด้เชียงใหมี่  3) ถ้ำำ��เอร�วัณ 
จังหวัด้หนองบัวล่ำ�ภู 4) ถ้ำำ��ผ่�พวง จังหวัด้ขึ้อนแก่น  
5) ถ้ำำ��ผ่�ปู่ จังหวัด้เล่ย 6) ถ้ำำ��เขึ้�เกรียบ จังหวัด้ชุมีพร  
7) ถ้ำำ��สุวรรณคูห� จังหวัด้พังง� ๘) ถ้ำำ��เขึ้�ปินะ จังหวัด้ตรัง  
๙) ถ้ำำ��ภูผ่�เพชร จังหวัด้สตูล่ ๑0) ถ้ำำ��แมี่อุสุ จังหวัด้ต�ก  
๑๑) ถ้ำำ��ธ�รล่อด้น้อย จังหวัด้ก�ญจนบุรี ๑2) ถ้ำำ��พระธ�ตุ  
จงัหวดั้ก�ญจนบุร ี๑3) ถ้ำำ��จอมีพล่ จงัหวดั้ร�ชบรุ ี๑4) ถ้ำำ��ผ่�ไท่ 
จังหวัด้ล่ำ�ป�ง ๑5) ถ้ำำ��ฝั่่�มีอ่แด้ง จังหวัด้มีุกด้�ห�ร แล่ะ  
๑6) ถ้ำำ��หล่วง-ขุึ้นนำ��น�งนอน จงัหวัด้เชียงร�ย โด้ยรวบรวมี 
ขึ้้อมีูล่ต่�ง ๆ ได้้แก่ สภ�พภูมิีอ�ก�ศที่�อ�จส่งผ่ล่กระท่บ 
ต่อถ้ำำ�� สภ�พธรณีวิท่ย�ขึ้องถ้ำำ�� หล่ักฐ�นท่�งประวัติศ�สตร์ 
แล่ะโบร�ณคด้ ีแล่ะปัจจยัสำ�คญัอ่�นๆ ที่�บง่ชี�ถึ้ำงคุณภ�พขึ้อง 
ระบบนิเวศถ้ำำ��  ซั้�งด้�้นสภ�พภมูีอิ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ��ในภมูีภิ�ค 
หนึ�งๆ ในช่วงเวล่�หนึ�งๆ ซั้�งต้องมี�กกว่� 30 ปี หรือท่ี�มีี 
ก�รตรวจวดั้อย�่งต่อเน่�องเป็นระยะเวล่�หนึ�งๆ เชน่ ปรมิี�ณ 
นำ��ฝั่น อุณหภูมีิอ�ก�ศ แล่ะปริมี�ณค�ร์บอนได้ออกไซัด้์  
ด้้�นธรณีวทิ่ย� อ�ท่ ิจำ�นวนคูห� โถ้ำงถ้ำำ�� คว�มีหล่�กหล่�ยขึ้อง 
หนิงอกหนิยอ้ย หล่มุียบุภ�ยในถ้ำำ�� แล่ะคว�มีหล่�กหล่�ยขึ้อง 
ซั�กด้กึด้ำ�บรรพ ์หลั่กฐ�นท่�งประวติัศ�สตรแ์ล่ะโบร�ณคดี้  
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รูปท่ี่� ๒  
แผนผังแสดงโถงถำ��ภูผ�เพัชร จังหวัดสตูล

ท่ี่�มา:  
สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพัย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม (๒๕๕๙)
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รวมีถ้ำงึปัจจยัสำ�คัญอ่�นๆ ท่ั�งที่�อยูภ่�ยในแล่ะภ�ยนอกถ้ำำ�� เชน่ 
สิ�งมีชีีวิตท่ี�อ�ศัยอยู่ในถ้ำำ�� ก�รเปล่ี�ยนแปล่งก�รใชป้ระโยชน์ 
ที่�ดิ้นบนหลั่งค�ถ้ำำ��แล่ะบริเวณรอบตัวถ้ำำ�� ก�รถ้ำกูท่ำ�ล่�ยจ�ก 
ภัยพิบัติ แล่ะอัตร�ก�รเกิด้ไฟป่�บริเวณถ้ำำ��แล่ะพ่�นที่�ภูเขึ้� 
รอบตัวถ้ำำ�� จ�กก�รศึกษ�พบว่� มีีถ้ำำ��ที่�ต้องเฝ้ั่�ระวัง แล่ะ 
มีีคว�มีเสี�ยงจ�กก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พภูมิีอ�ก�ศ ได้้แก่  
ถ้ำำ��ภูผ่�เพชร จังหวัด้สตูล่ ถ้ำำ��เขึ้�เกรียบ จังหวัด้ชุมีพร  
ถ้ำำ��แมี่อุสุ จังหวัด้ต�ก แล่ะถ้ำำ��หล่วง จังหวัด้เชียงร�ย  
จง้เหน็ควรให้คว�มีสำ�คญัในก�รตดิ้ต�มีแล่ะประเมีนิคุณภ�พ 
สิ�งแวด้ล่้อมีอย่�งต่อเน่�อง

นอกจ�กนี� โครงก�รฯ ได้้คัด้เล่่อกพ่�นที่�ถ้ำำ��ภูผ่�เพชร  
จงัหวดั้สตลู่ เปน็พ่�นที่�ตัวอย่�งในก�รบรหิ�รจัด้ก�รพ่�นท่ี�ด้้วย 
ก�รมีีส่วนร่วมีขึ้องภ�คส่วนที่�เกี�ยวข้ึ้องในก�รใช้ประโยชน์ 
ถ้ำำ��เพ่�อก�รท่่องเท่ี�ยว  “ถำ�าภัูผืาเพื่ช้ร” เป็นแหล่่งธรรมีช�ติ 
ขึ้องท่้องถ้ำิ�น ตั�งอยู่หมีู่ท่ี� ๙ บ้�นป่�พน ตำ�บล่ป�ล์่มีพัฒน�  
อำ�เภอมีะนัง จังหวัด้สตูล่ มีีเน่�อที่�ประมี�ณ 50 ไร่ เป็น 
ถ้ำำ��ที่�ลั่กษณะย�ว คด้เคี�ยว แบ่งเป็นหล่�ยตอน แล่ะภ�ยในถ้ำำ�� 
มีีหินงอกหินย้อยเมี่�อกระท่บแสงไฟผ่นังถ้ำำ��จะมีีประก�ย 
แววว�วเหมี่อนเพชร เดิ้มีชื�อเรียกว่� ถ้ำำ��เพชร (รูปที่� 2)  
อยูใ่นคว�มีด้แูล่รบัผิ่ด้ชอบขึ้องเขึ้ตรกัษ�พนัธ์ุสตัวป่์�เท่่อกเขึ้� 
บรรท่ัด้ กรมีอุท่ย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� แล่ะพันธุ์พ่ช สำ�หรับ 
ก�รบรหิ�รจดั้ก�รพ่�นท่ี�เด้มิี ได้้มีกี�รกำ�หนด้จำ�นวนนกัท่่องเที่�ยว 
ในก�รเขึ้้�ชมีถ้ำำ�� (CC) รวมีทั่�งมีีมัีคคุเท่ศก์ที่�เป็นคนพ่�นท่ี� 
นำ�เยี�ยมีชมี ให้ชุมีชนมีีคว�มีรู้สึกถึ้ำงคว�มีเป็นเจ้�ขึ้อง 
ท่รพัย�กร สร้�งคว�มีภ�คภมิูีใจ ยกระดั้บคณุภ�พชวีติ แล่ะ 
ใช้ประโยชน์จ�กอนุรักษ์ท่รัพย�กรถ้ำำ��ในก�รเป็นต้นทุ่นขึ้อง 
ท้่องถิ้ำ�นทั่�งเป็นแหล่่งเรียนรู้ แล่ะแหล่่งท่่องเที่�ยวเชิงนิเวศ  
ก่อให้เกดิ้คว�มียั�งยน่ได้้ตอ่ไปในอน�คต แตเ่น่�องจ�กระบบ 
นเิวศขึ้องถ้ำำ��มีคีว�มีออ่นไหวแล่ะคว�มีเปร�ะบ�งสงู ห�กได้้รบั 
ผ่ล่กระท่บหรือคว�มีเสียห�ย ก็ไมี่ส�มี�รถ้ำที่�จะฟ้�นฟูค่นสู ่
สภ�พเด้ิมีได้้ จ้งต้องมีีก�รกำ�หนด้เขึ้ตกิจกรรมีแล่ะก�รใช้ 
พ่�นที่�แหล่่งธรรมีช�ติขึ้องถ้ำำ��ใหเ้หมี�ะสมีกับก�รอนุรักษแ์หล่่ง 
ธรรมีช�ติ เป็น 4 พ่�นที่� คอ่ พ่�นที่�สงวน (Preservation Area)  
พ่�นท่ี�อนุรักษ์ (Conservation Area) พ่�นท่ี�บริก�ร (Service 
Area) แล่ะพ่�นที่�กันชน (Buffer Area) เพ่�อกำ�หนด้รูปแบบ 
ก�รใชป้ระโยชนห์รอืแนวท่�งด้ำ�เนินก�รที่�เหมี�ะสมีใหกั้บถ้ำำ�� 
รวมีทั่�งมีคีว�มีสอด้คล้่องกบัสภ�พเศรษฐกจิแล่ะสังคมีขึ้อง 
พ่�นที่�นั�นด้้วย เพ่�อให้เป็นท่ี�ยอมีรับขึ้องชุมีชน แล่ะหนว่ยง�น 

ต่�ง ๆ พร้อมีท่ั�งส�มี�รถ้ำนำ�ไปปฏิิบัติได้้อย่�งแท่้จริง แต่ 
ห�กถ้ำำ��ภูผ่�เพชรนี�มีีก�รแบ่งเขึ้ตก�รจัด้ก�รใช้ประโยชน์ให้ 
ชัด้เจน รวมีถ้ำึงมีีก�รประเมีินคุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมี ก็จะ 
ส่งผ่ล่ใหพ่้�นที่�นี�เป็นพ่�นที่�ตวัอย่�งในก�รบรหิ�รจดั้ก�รอย�่ง 
ประสิท่ธิภ�พ ภ�ยใต้ก�รเตรียมีรับมี่อต่อก�รเปล่ี�ยนแปล่ง 
สภ�พภูมิีอ�ก�ศขึ้องประเท่ศ ท่ั�งนี� ถ้ำำ��ภูผ่�เพชรอยู่ใน 
เขึ้ตรักษ�พันธ์ุสัตว์ป่�เท่่อกเขึ้�บรรทั่ด้ ด้ังนั�น ก�รด้ำ�เนิน
กจิกรรมีใด้ ๆ  ต้องได้้รบัก�รอนญุ�ตจ�กหนว่ยง�นที่�เกี�ยวข้ึ้อง
ภ�ยใต้กฎหมี�ยด้้�นป่�ไมีแ้ล่ะกฎหมี�ยสิ�งแวด้ล้่อมีเปน็สำ�คัญ

ถ้ำ�ภูผ�เพัชร จังหวัดสตูล
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2.2 เกณฑ์์ก�รประเมิีนคุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีแหล่่ง 
ธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ ประเภท่ถ้ำำ�� ซ้ั�งคณะรัฐมีนตรีมีี 
มีติรบัท่ร�บเม่ี�อวนัที่� 6 กุมีภ�พันธ์ พ.ศ.  256๑ นั�น เปน็ก�รพฒัน� 
ต่อยอด้จ�กเกณฑ์์ก�รประเมีินคุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีแหล่่ง 
ธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ประเภท่นำ��ตก ภูเขึ้� ธรณีสัณฐ�น 
แล่ะภูมิีลั่กษณวรรณ� ท่ี�คณะรฐัมีนตรมีีมีีติรบัท่ร�บเม่ี�อวันที่�  
๑๘ เมีษ�ยน พ.ศ.   2560 โด้ยเกณฑ์์ก�รประเมีนิฯ ประกอบด้้วย 
เกณฑ์์ 4 ด้้�น ได้้แก่ องค์ประกอบแล่ะสิ�งแวด้ล้่อมี  
องค์ประกอบภมูีสิถ้ำ�ปตัยกรรมีแล่ะสถ้ำ�ปตัยกรรมี องค์ประกอบ 
ผ่ล่ผ่ล่ิตจ�กก�รบริก�รสิ�งแวด้ล้่อมีขึ้องถ้ำำ��/นำ��ตก/ภูเขึ้�/ 
ธรณีสัณฐ�นแล่ะภูมิีลั่กษณวรรณ� แล่ะองค์ประกอบก�ร 
บรหิ�รจัด้ก�ร โด้ยจัด้ท่ำ�ก�รประเมิีนในรปูแบบขึ้องเวบ็ไซัต์ 
ระบบ “ฐานข้้อมีูลิสิ�งแวดลิ้อมีธรรมีช้าติิ ” 

สำ�หรับเกณฑ์์ก�รประเมิีนคุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีแหล่่ง 
ธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ ประเภท่ถ้ำำ�� เป็นเครื�องมี่อให้กับ 
หนว่ยง�นเจ�้ขึ้องพ่�นที่�ที่�รบัผ่ดิ้ชอบดู้แล่แหล่่งธรรมีช�ต ิเชน่  
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล่ อุท่ย�นแห่งช�ติ เขึ้ตรักษ�พันธุ์ 
สัตว์ป่� แล่ะวนอุท่ย�น ใช้ในก�รประเมีินสถ้ำ�นภ�พแหล่่ง 
ธรรมีช�ตปิระเภท่ถ้ำำ��ขึ้องตนเกี�ยวกบัคุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีแล่ะ 
องค์ประกอบต่�ง ๆ เพ่�อติด้ต�มีแล่ะตรวจสอบผ่ล่กระท่บ 
ที่�เกิด้ข้ึ้�นกับแหล่่งธรรมีช�ติ โด้ยใชตั้วชี�วัด้ที่�เป็นเกณฑ์์เดี้ยวกัน  
ส�มี�รถ้ำเปรยีบเท่ยีบกนัได้้ แล่ะง�่ยตอ่ก�รตดิ้ต�มีตรวจสอบ 
ช่วยให้ท่ร�บส�เหตุขึ้องผ่ล่กระท่บทั่�งจ�กภัยธรรมีช�ติแล่ะ 
ก�รกระท่ำ�ขึ้องมีนุษย์ ซั้�งก�รประเมีินคุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมี 
ธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� หรือแหล่่งธรรมีช�ติประเภท่อ่�น  
(ที่�กล่่�วขึ้�้งตน้) ประเมิีนผ่ล่เปน็ร�ยปี แล่ะผ่ล่ก�รประเมีนิฯ  
ประเภท่ถ้ำำ�� ส�มี�รถ้ำนำ�มี�ใช้ประโยชน์ท่ั�งเพ่�อประกอบก�ร 
พิจ�รณ�ก�รกำ�หนด้แนวท่�ง แล่ะมี�ตรก�รในก�รแก้ไขึ้ 
ปัญห�ได้้ท่ันต่อสถ้ำ�นก�รณ์ห�กพบว่�พ่�นที่�มีีผ่ล่กระท่บสูง  
แล่ะเพ่�อจัด้ท่ำ�ร�ยง�นสถ้ำ�นก�รณ์คุณภ�พสิ�งแวด้ล่้อมีถ้ำำ�� 
ที่�แสด้งให้เหน็ถึ้ำงก�รเปลี่�ยนแปล่งเป็นร�ยปไีด้้อย�่งต่อเน่�อง  
รวมีทั่�งหน่วยง�นในท่กุระดั้บใช้ประกอบก�รตดั้สนิใจในก�ร 
ด้ำ�เนินกิจกรรมีต่�ง ๆ  ท่ี�เหมี�ะสมีสำ�หรบัก�รตั�งรบั ปรับตวั 
แล่ะป้องกันผ่ล่กระท่บที่�อ�จเกิด้ข้ึ้�นต่อแหล่่งธรรมีช�ติ 
ประเภท่ถ้ำำ��ได้้ โด้ยมีีร�ยล่ะเอียด้ ด้ังนี�

2.2.1 เกณฑ์์ในก�รประเมีินคุณภ�พสิ�งแวด้ล่้อมี 
แหล่่งธรรมีช�ติอันควรอนุรักษ์ ประเภท่ถ้ำำ�� ค่อ เกณฑ์์ก�ร 

รักษ�คุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติ หมี�ยถึ้ำง ค่�เกณฑ์์ 
ที่�แสด้งถึ้ำงคุณภ�พขึ้องสภ�วะแวด้ล่้อมีภ�ยใต้แนวคิด้ 
ที่�ว่�ก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�วะดั้งกล่่�วต้องอยู่ภ�ยใต้ระดั้บ 
ที่�ยอมีรบัหรอืกำ�หนด้ข้ึ้�นอันจะไมีท่่ำ�ใหเ้กิด้คว�มีเส่�อมีโท่รมี 
ขึ้องแหล่่งธรรมีช�ต ิซ้ั�งส�มี�รถ้ำแบ่งเกณฑ์์ก�รประเมีนิแหล่ง่ 
ออกเป็น 4 ด้�้น ซั้�งแต่ล่ะด้�้นมีีปัจจัยชี�วัด้รวมี 33 ปัจจัย  
มีีร�ยล่ะเอียด้ ด้ังนี�

• ด้้�นองค์ประกอบขึ้องระบบนิเวศ/สิ�งแวด้ล้่อมี  
(มี ี๑๙ ปจัจยั) เช่น จำ�นวนคูห� (โถ้ำงถ้ำำ��) คว�มีย�ว 
ขึ้องถ้ำำ�� คว�มีหล่�กหล่�ยขึ้องหินงอกหนิย้อย หล่มุียุบ 
ภ�ยในถ้ำำ�� คว�มีหล่�กหล่�ยขึ้องซั�กด้ึกด้ำ�บรรพ์  
ที่�พบในถ้ำำ�� สิ�งมีีชีวิตที่�ใช้ถ้ำำ��เป็นแหล่่งท่ี�อยู่อ�ศัย  
อัตร�ก�รเปล่ี�ยนแปล่งอุณหภูมีิในรอบ ๑0 ปี ก�ร 
ถ้ำกูท่ำ�ล่�ยหรอืได้้รับอันตร�ยจ�กภัยพบัิติ หล่กัฐ�น 
ท่�งโบร�ณคด้ีก่อนประวัติศ�สตร์ เป็นต้น

• ด้้�นองค์ประกอบท่�งภูมิีสถ้ำ�ปัตยกรรมีแล่ะ 
สถ้ำ�ปัตยกรรมี (มีี 4 ปัจจัย) ได้้แก่ ก�รแบ่งก�รใช้ 
ประโยชนร์อบ ๆ  ถ้ำำ�� ก�รขึ้ย�ยพ่�นที่�ขึ้องสว่นบริก�ร  
สุนท่รียภ�พแล่ะคว�มีง�มี แล่ะคว�มีเหมี�ะสมี 
ขึ้องขึ้น�ด้สิ�งก่อสร้�ง รูปท่รง ก�รใช้สีสัน แล่ะวัสดุ้

• ด้้�นผ่ล่ผ่ลิ่ตจ�กก�รบริก�รสิ�งแวด้ล้่อมีขึ้องถ้ำำ��  
(มี ี5 ปจัจยั) ได้้แก ่ก�รใชป้ระโยชนใ์นก�รเป็นแหล่ง่ 
เรยีนรู ้ก�รเปลี่�ยนแปล่งวถีิ้ำชวีติขึ้องคนในพ่�นที่� ง�น 
วิจัย/ผ่ล่ก�รศึกษ�ท่ี�เกี�ยวขึ้้องกับก�รเปลี่�ยนแปล่ง 
สภ�พภูมีิอ�ก�ศต่อระบบถ้ำำ�� คว�มีต่อเน่�องขึ้อง 
ง�นวิจัยฯ แล่ะก�รสำ�รวจศึกษ�วิจัยท่�งวิช�ก�ร 
ก่อนก�รจัด้ก�ร

• ด้้�นก�รบริห�รจดั้ก�ร (มี ี5 ปจัจัย) ได้้แก่ ก�รด้แูล่ 
คว�มีสะอ�ด้แล่ะสขุึ้อน�มียัรอบ ๆ  ถ้ำำ�� ก�รมีสีว่นร่วมี 
ขึ้องท่กุภ�คสว่นในก�รอนรุกัษจ์ดั้ก�รแหล่่งถ้ำำ�� ก�ร 
มีแีผ่นง�นโครงก�ร/กจิกรรมีในก�รอนรุกัษถ์้ำำ��แล่ะ 
นำ�ไปปฏิบิัติ ก�รดู้แล่รักษ�สิ�งอำ�นวยคว�มีสะด้วก 
ในพ่�นที่�แล่ะนอกถ้ำำ�� แล่ะก�รดู้แล่รักษ�โบร�ณคด้ี 
ท่ั�งใน/นอกถ้ำำ�� พร้อมีป้�ยส่�อคว�มีหมี�ย
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ทั่�งนี� เกณฑ์์ก�รรักษ�คุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ต ิ
ได้้กำ�หนด้ไว้เป็น 3 ระดั้บ ได้้แก่ ระด้ับก�รรักษ�คุณภ�พ 
สิ�งแวด้ล้่อมีอยูใ่นระด้บัดี้ (ค�่คะแนนอยูใ่นชว่ง ๑.00 - ๑.66)  
ระดั้บก�รรักษ�คุณภ�พสิ�งแวด้ล่้อมีอยู่ในระดั้บป�นกล่�ง  
(ค่�คะแนนอยู่ในช่วง ๑.67 - 2.33) แล่ะระดั้บก�รรักษ� 
คุณภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีอยู่ในระดั้บตำ�� (ผ่ล่กระท่บสูง)  
(ค่�คะแนนอยู่ในช่วง 2.34 - 3.00) ร�ยล่ะเอียด้ด้ัง QR 
Code 1

2.2.2 ก�รตดิ้ต�มีคณุภ�พสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ตแิล่ะ 
ระบบนิเวศขึ้องธรรมีช�ตอัินควรอนรุกัษ์ประเภท่นำ��ตก ภเูขึ้�  
ธรณสีณัฐ�นแล่ะภมูีลัิ่กษณวรรณ� แล่ะถ้ำำ�� ได้้ด้ำ�เนนิก�รใน 
ปี พ.ศ. 2563 ผ่่�นระบบฐ�นข้ึ้อมีูล่สิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติ 
บนเวบ็ไซัต์ http://naturalsite.onep.go.th โด้ยมีหีน่วยง�น 
ที่�เกี�ยวขึ้อ้ง อ�ทิ่ องคก์�รบรหิ�รส่วนตำ�บล่ อทุ่ย�นแห่งช�ติ  
เขึ้ตรักษ�พันธ์ุสัตว์ป่� แล่ะวนอุท่ย�น เป็นผู้่ประเมีินผ่่�น 
ช่องท่�งต่�ง ๆ ในระบบฐ�นขึ้้อมีูล่สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติ 
บนเว็บไซัต์ แล่ะท่�งไปรษณีย์ พบว่� มีีแหล่่งธรรมีช�ติฯ  
ที่�ได้้รับก�รประเมิีน ทั่�งหมีด้ ๑2๙ แห่ง ประกอบด้้วย  
ประเภท่นำ��ตก 56 แห่ง ประเภท่ภูเขึ้� 23 แห่ง ประเภท่ 
ธรณีสัณฐ�นแล่ะภูมีิล่ักษณวรรณ� 27 แห่ง แล่ะประเภท่ 
ถ้ำำ�� 23 แห่ง สำ�หรับประเภท่ถ้ำำ�� แบ่งเป็นภ�คเหน่อ ๙ แห่ง  
ภ�คกล่�ง 5 แห่ง แล่ะภ�คใต้ ๙ แห่ง ซั้�งพบว่�ถ้ำำ��ท่ี�อยูใ่น 

เกณฑ์์คุณภ�พสิ�งแวด้ล่้อมีในระด้ับดี้ มีที่ั�งหมีด้ 20 แห่ง  
เชน่ ถ้ำำ��หล่วง-ขุึ้นนำ��น�งนอน จงัหวดั้เชยีงร�ย ถ้ำำ��เชยีงด้�ว 
จังหวัด้เชียงใหมี่ ถ้ำำ��ล่มี-ถ้ำำ��วัง จังหวัด้สุโขึ้ท่ัย ถ้ำำ��พระธ�ตุ  
จังหวัด้ก�ญจนบุรี ถ้ำำ��ผ่ีหัวโต จังหวัด้กระบี� ถ้ำำ��ล่อด้ จังหวัด้ 
พงัง� แล่ะถ้ำำ��ภูผ่�เพชร จงัหวดั้สตูล่ ฯล่ฯ แล่ะถ้ำำ��ท่ี�มีีคณุภ�พ 
สิ�งแวด้ล้่อมีในระดั้บป�นกล่�ง มีทัี่�งหมีด้ 3 แหง่ ได้้แก ่ถ้ำำ��สฟี�้ 
จังหวัด้ต�ก ถ้ำำ��จอมีพล่ จังหวัด้ร�ชบุรี แล่ะถ้ำำ��พระน�งใน 
จังหวัด้กระบี� ดั้งรูปท่ี� 3 แล่ะมีีร�ยล่ะเอียด้ดั้ง QR Code 2

2.3 กล่ไกในก�รขึ้ับเคล่่�อนก�รด้ำ�เนินง�นภ�ยใต้ 
แผ่นแมีบ่ท่เพ่�อก�รอนรุกัษส์ิ�งแวด้ล่อ้มีธรรมีช�ต ิแล่ะแผ่นก�ร 
จัด้ก�รสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติเฉพ�ะแหล่่ง ประเภท่ถ้ำำ��  
ไปสู่ก�รปฏิิบัติ 

ที่�ผ่่�นมี� สผ่. ในฐ�นะฝั่่�ยเล่ขึ้�นุก�รในคณะ 
อนุกรรมีก�รอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติแล่ะศิล่ปกรรมี  
ภ�ยใตค้ณะกรรมีก�รสิ�งแวด้ล้่อมีแหง่ช�ตไิด้ด้้ำ�เนนิง�นแล่ะ 
ร่วมีเป็นหน่วยง�นหนึ�งในก�รผ่ลั่กด้ันก�รด้ำ�เนินง�นก�ร 
อนุรักษ์สิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� มี�อย่�งต่อเน่�อง 
ภ�ยใต้แผ่นยุท่ธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี แผ่นแมี่บท่ต�มี 
ยุท่ธศ�สตร์ช�ติ แผ่นพัฒน�เศรษฐกิจแล่ะสังคมีแห่งช�ติ  
(ในระยะต่�ง )ๆ แผ่นแม่ีบท่เพ่�อก�รอนุรักษ์ธรรมีช�ติ แล่ะแผ่นอ่�นๆ  
เช่น ก�รเตรียมีรับมี่อกับก�รเปล่ี�ยนแปล่งสภ�พภูมีิอ�ก�ศ  

<< 
ร�ยละเอียด  
QR Code 
1

<< 
ร�ยละเอียด  
QR Code 
2

ผ ล ก � ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ � พั 
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติอันควร
อนุรักษ์ ประเภทถ้ำ� ประจำ�ปี พั.ศ. 
๒๕๖๓

รูปท่ี่� ๓

คะแนน
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แล่ะคว�มีหล่�กหล่�ยท่�งชีวภ�พ เป็นต้น ซ้ั�งเป็นกล่ไก 
ที่�สำ�คัญอย่�งยิ�งในก�รขัึ้บเคล่่�อนให้เกิด้ก�รอนุรักษ์ ฟ้�นฟู  
แล่ะพัฒน�ด้้�นก�รอนุรักษ์สิ�งแวด้ล่้อมีแหล่่งธรรมีช�ต ิ 
ประเภท่ถ้ำำ�� ตั�งแต่อด้ตีจนถึ้ำงปัจจบุนั แตภ่�ยใตก้�รด้ำ�เนนิง�น 
สผ่. ได้้มีเีครือขึ้�่ยแล่ะภ�คส่วนที่�มีีส่วนรว่มีในก�รขึ้บัเคล่่�อน 
มี�อย่�งต่อเน่�อง ด้ังนี�

• กระท่รวงก�รคล่ัง สนับสนุนก�รขึ้อรับก�รจัด้สรร 
งบประมี�ณสำ�หรับหน่วยง�นที่�ต้องด้ำ�เนินง�น 
ภ�ยใต้แผ่นฯ

• กรมีอุท่ย�นแห่งช�ติ สตัว์ป�่ แล่ะพันธ์ุพ่ช กรมีป่�ไมี้ 
กรมีศลิ่ป�กร แล่ะองค์กรปกครองส่วนท่อ้งถิ้ำ�น มีหีน�้ท่ี� 
ในก�รให้ข้ึ้อมีลู่ประกอบก�รจดั้ท่ำ�แผ่น ก�รนำ�แผ่น 
ไปสูก่�รปฏิบัิติ แล่ะก�รประเมิีนคณุภ�พสิ�งแวด้ล้่อมี 
แหล่่งธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� เพ่�อให้แหล่่งธรรมีช�ติฯ 
ในพ่�นที่�ที่�รบัผ่ดิ้ชอบได้้รบัก�รด้แูล่รกัษ�ให้มีคุีณภ�พ 
แล่ะมีีประสิท่ธิภ�พ

• หน่วยอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติแล่ะศิล่ปกรรมี 
ท่อ้งถิ้ำ�น 76 จังหวดั้ ได้้รับก�รสนบัสนุนงบประมี�ณ 
จ�ก สผ่. ในก�รท่ำ�หน้�ที่�เปน็หนว่ยเฝ้ั่�ระวงัล่ำ�ดั้บแรก 
ในพ่�นที่� พร้อมีนำ�นโยบ�ยจ�กส่วนกล่�งไปสู ่
ก�รปฏิิบัติ แล่ะสร้�งเสริมีองค์คว�มีรู้คว�มีเขึ้้�ใจ 
กับเย�วชน ชุมีชนในพ่�นท่ี� ควบคู่กับก�รบูรณ�ก�ร 
แล่ะด้ำ�เนินง�นในระด้ับนโยบ�ยขึ้องส่วนกล่�ง

• หน่วยง�นภ�ครัฐอ่�น ๆ เช่น กรมีโยธ�ธิก�รแล่ะ 
ผั่งเมีอ่ง สำ�นกัพระพุท่ธศ�สน� สำ�นักง�นปฏิรูิปท่ี�ดิ้น 
เพ่�อเกษตรกรรมี กรมีท่รัพย�กรนำ��บ�ด้�ล่ แล่ะ 
กรมีท่รัพย�กรธรณี จำ�เป็นต้องด้ำ�เนินก�รต�มี 
บท่บ�ท่หน้�ที่�ภ�ยใต้แผ่นก�รจัด้ก�รสิ�งแวด้ล่้อมี 
ธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� ร�ยพ่�นที่� เพ่�อให้เกิด้ 
ก�รด้ำ�เนนิง�นอย�่งบรูณ�ก�ร แล่ะมีปีระสทิ่ธิภ�พ 

• ภ�คก�รศึกษ� ภ�คเอกชน แล่ะภ�คประช�สังคมี 
เป็นอีกภ�คส่วนหนึ�งที่�ต้องให้คว�มีสำ�คัญในก�ร 
เข้ึ้�มี�มีีส่วนร่วมีตั�งแต่ระยะแรกขึ้องก�รด้ำ�เนิน 
โครงก�ร/กิจกรรมี ตล่อด้จนมีีส่วนร่วมีในก�ร 
ขัึ้บเคล่่�อนก�รบริห�รจัด้ก�รพ่�นท่ี�ในล่ำ�ด้ับต่อไป 

3. ป่ิจจัยแห้่งค์วามีสำาเร็จติ่อการบริห้ารจัดการ 
สิ�งแวดลิ้อมีธรรมีช้าติิ ปิระเภัที่ถำ�า โดยการม่ีส่วนร่วมี 
กับภัาค์่เค์รือข้่าย

3.1 ก�รสร้�งภ�คเครือขึ้่�ยจ�กภ�คส่วนต่�ง ๆ  
ท่ี�เกี�ยวขึ้้อง ท่ั�งส่วนกล่�งแล่ะส่วนภูมีิภ�ค เพ่�อให้เขึ้้�ใจถ้ำึง 
คว�มีสำ�คัญขึ้องสิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ�� แล่ะเขึ้�้มี� 
มีีส่วนร่วมีในก�รจัด้ท่ำ�แผ่นก�รบริห�รจัด้ก�รสิ�งแวด้ล้่อมี 
ธรรมีช�ติ ประเภท่ถ้ำำ�� พร้อมีขึ้ับเคล่่�อนแล่ะก�รนำ�แผ่นฯ  
ไปสูก่�รปฏิบิติัอย�่งเป็นรูปธรรมี รวมีถึ้ำงรว่มีตดิ้ต�มีประเมิีน 
คุณภ�พสิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติในระด้ับพ่�นท่ี�อย่�งต่อเน่�อง

3.2 ก�รเปิด้โอก�สให้ชุมีชนในท่้องถิ้ำ�นมีสี่วนร่วมีใน 
ก�รบรหิ�รจดั้ก�รพ่�นที่�สิ�งแวด้ล่อ้มีธรรมีช�ติขึ้องตน ภ�ยใต ้
ก�รสนบัสนุนฐ�นขึ้อ้มีลู่วิช�ก�รต�่ง ๆ  ท่ี�ถู้ำกต้อง สอด้คล้่อง 
กับพ่�นที่�แล่ะบริบท่ขึ้องชุมีชนจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ หรือ 
เครือข่ึ้�ย จะส่งผ่ล่ให้ชุมีชนเกิด้ก�รยกระด้ับคุณภ�พชีวิต  
มีีศักยภ�พด้้�นก�รอนุรักษ์ก�รท่่องเที่�ยวเชิงสร้�งสรรค์  
ส่งเสริมีเศรษฐกิจชุมีชน จะส่งผ่ล่ให้เกิด้คว�มียั�งย่นท่�ง 
ภูมีินิเวศ ภูมีิสังคมีแล่ะภูมีิวัฒนธรรมี

3.3 ก�รสร้�งจิตสำ�นึกด้้�นก�รอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้่อมี 
ธรรมีช�ติ ผ่่�นส่�อช่องท่�งต่�ง ๆ ภ�ยใต้กระบวนก�รมี ี
ส่วนร่วมีขึ้องทุ่กภ�คส่วน เช่น ส่�อสิ�งพิมีพ์ หนังส่อ แผ่่นพับ 
ก�รจดั้ท่ำ�ศูนยข้์ึ้อมีลู่ชุมีชน-โรงเรยีนหรือเวบ็ไซัต์ ก�รใหก้�ร 
ศึกษ�ทุ่กกลุ่่มีอย�่งเท่่�เท่ยีมี ก�รใหชุ้มีชนเขึ้�้มี�มีสีว่นรว่มีใน 
ก�รสำ�รวจท่รัพย�กรท้่องถิ้ำ�นร่วมีกัน รวมีถึ้ำงก�รสร้�ง 
สภ�พแวด้ล่อ้มี หรอืบรรย�ก�ศที่�ด้ใีนก�รแล่กเปลี่�ยนเรยีนรู ้
ร่วมีกัน

3.4 ก�รส่�อส�รที่�มีีประสทิ่ธิภ�พ ซ้ั�งก�รส่�อส�รเปน็ก�ร 
ส่งตอ่ขึ้อ้มีลู่จ�กผู้่สง่ส�รไปยงัผู่ร้บัส�ร ด้งันั�น ก�รให้ขึ้อ้มูีล่ที่� 
ชัด้เจนแล่ะตอ่เน่�องจะท่ำ�ใหผู้้่ที่�ได้้รบัข้ึ้อมูีล่หรอืผู้่ที่�เกี�ยวขึ้อ้ง 
กับก�รบริห�รจัด้ก�รพ่�นท่ี�แหล่่งธรรมีช�ติ เขึ้้�ใจเป้�หมี�ย 
แล่ะตระหนักถึ้ำงคว�มีสำ�คัญขึ้องก�รบริห�รจัด้ก�รพ่�นที่�  
พรอ้มีกบัจำ�แนกบท่บ�ท่ขึ้องหนว่ยง�น องคก์รท่ี�จะเขึ้�้มี�รว่มีใน 
ก�รบริห�รจดั้ก�รพ่�นที่�ได้ ้ซั้�งคว�มีเขึ้�้ใจในเป�้หมี�ยขึ้องง�น 
ร่วมีกันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มีร่วมีมี่อในก�รบริห�ร 
จดั้ก�รพ่�นที่�สิ�งแวด้ล้่อมีธรรมีช�ตไิด้้อย�่งเป็นรูปธรรมี แล่ะ 
เหมี�ะสมีภ�ยใต้บริบท่ขึ้องพ่�นท่ี�นั�นๆ

512 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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3.5 ก�รมีีระบบฐ�นข้ึ้อมูีล่ท่ี�ด้ี หรือก�รนำ�เท่คโนโล่ยี 
ส�รสนเท่ศมี�ประยุกต์ใช้ มี�ประกอบก�รตัด้สินใจในก�ร 
แกไ้ขึ้ปญัห�พ่�นท่ี� กเ็ป็นส่วนสำ�คญัหนึ�งในก�รบริห�รจัด้ก�ร 
พ่�นท่ี�สิ�งแวด้ล่้อมีธรรมีช�ติประเภท่ถ้ำำ��ได้้เช่นเด้ียวกัน

ประเท่ศไท่ยมีกีล่ไกก�รบรหิ�รจัด้ก�รถ้ำำ��ที่�จะขึ้บัเคล่่�อน 
ภ�รกิจภ�ยใต้ยุท่ธศ�สตร์ช�ติอย่�งเป็นรูปธรรมี รัฐบ�ล่ 
โด้ยคว�มีเห็นชอบขึ้องคณะรัฐมีนตรี เมี่�อวันท่ี� 2 เมีษ�ยน  
พ.ศ.  2562 มีีมีติให้แต่งตั�งคณะกรรมีก�รนโยบ�ยบริห�รจัด้ก�ร 
ถ้ำำ��แห่งช�ติ โด้ยมีีคณะอนุกรรมีก�รด้้�นวิช�ก�ร แล่ะคณะ 
อนุกรรมีก�รด้้�นนโยบ�ยแล่ะก�รมีีส่วนร่วมีในก�ร 
ขึ้ับเคล่่�อนนโยบ�ยแล่ะแผ่นแมี่บท่ก�รบริห�รจัด้ก�รถ้ำำ�� 
แหง่ช�ติเพ่�อให้บรรลุ่เป้�หมี�ยขึ้องนโยบ�ยแล่ะแผ่นแมีบ่ท่ฯ  
แล่ะเพ่�อคงไว้ซั้�งระบบนิเวศถ้ำำ��หรือระบบค�สต์ที่�มีีคว�มี 
โด้ด้เด่้นแล่ะมีีเอกลั่กษณ์ รวมีถ้ำึงส�มี�รถ้ำเอ่�อประโยชน์ 

ต่อก�รอนุรักษ์แล่ะใช้ประโยชน์อย่�งสมีดุ้ล่ในก�รต่อยอด้ 
เป็นต้นทุ่นเศรษฐกิจฐ�นร�กขึ้องชุมีชนท่ี�สำ�คัญแล่ะยั�งย่น 
ให้เป็นมีรด้กท่�งธรรมีช�ติแล่ะมีรด้กท่�งวัฒนธรรมีขึ้อง 
ประเท่ศแล่ะขึ้องโล่กต่อไป

เอกสาร์อ้างอิง 

สำ�นักง�นนโยบ�ยแล่ะแผ่นท่รัพย�กรธรรมีช�ติแล่ะสิ�งแวด้ล้่อมี. 
255๙. โครงก�รเตรียมีรับมี่อแล่ะป้องกันผ่ล่กระท่บ
จ�กก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พภูมีิอ�ก�ศที่�อ�จมีีผ่ล่ต่อ
ระบบนิเวศแล่ะสิ�งแวด้ล้่อมีแหล่่งธรรมีช�ติอันควร
อนุรักษ์ประเภท่ถ้ำำ��. กระท่รวงท่รัพย�กรธรรมีช�ติแล่ะ
สิ�งแวด้ล่้อมี. กรุงเท่พฯ. 

ลักษณะป�กถ้ำ�ของถ้ำ�ฤๅษีนิมิตรในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่ละถ้ำ�มีเอกลักษณ์เฉพั�ะตัวเปรียบเหมือนล�ยเซ็นของมนุษย์  
เรียกว่� ล�ยเซ็นถ้ำ� (Cave Signature)
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การพัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบถ้ำาแบบบูรณาการ
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงธรณี
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษา
ถ้ำาน้ำาลอด อำาเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้้�ช่วยิศิาสตริาจาริยิ์ ดริ.โชติกา เมืองสง 
แลิะริองศิาสตริาจาริยิ์ ดริ.นาฏสุดา ภู้มิจำานงค์์

บทนำา 
ถ้ำำ��นำ��ล่อดหร่อถ้ำำ��ล่อด (Thum Lod Cave) (๑๙° ๓๓’ ๕๔.๖๔’’ N, ๙๘° ๑๖’ ๔๓.๗๖’’ E) ได้รับ 
ก�รค้นพบเม่�อป็ระม�ณ์ปี็ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็็นหนึ�งในถ้ำำ��ท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ช่�อเส่ึยงแล่ะม่คว�มสึวยง�มม�ก 
ของจัังหวัดแม่ฮ่่องสึอน ตัิ�งอย่้บริเวณ์หม่้ท่่� ๑ บ้�นถ้ำำ��ล่อด ติำ�บล่ถ้ำำ��ล่อด อำ�เภอป็�งมะผ้ั� เริ�มเปิ็ดรับ 
นักท่่องเท่่�ยวภ�ยนอกตัิ�งแติ่ปี็ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็็นติ้นม�จันถ้ำึงป็ัจัจุับัน โดยถ้ำำ��น่�เป็็นถ้ำำ��ท่่�ม่ล่ำ�นำ�� 
ธรรมช�ติิ ซึ�งม่ต้ินกำ�เนิดจั�กบริเวณ์ช�ยแดนไท่ย-พม่� ไหล่ผ่ั�น ซึ�งก็ค่อ ล่ำ�นำ��ล่�ง [ร้ป็ท่่� ๑ (ก)] 
จั�กลั่กษณ์ะของถ้ำำ��ท่่�ม่ล่ำ�ธ�รนำ��ไหล่ผ่ั�นภ�ยในถ้ำำ�� ท่ำ�ให้ถ้ำำ��แห่งน่�ม่ช่�อเร่ยกเป็็นท่่�ร้้จัักกันว่� 
“ถ้ำำ��นำ��ล่อดหร่อถ้ำำ��ล่อด” 
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(ก) บริเวณท�งเข้�ถ้ำ�น้ำ�ลอด ซึ่งมีลำ�น้ำ�ล�งไหลผ่�น และ  
(ข) โลงไม้ของมนุษย์โบร�ณที่พับภ�ยในถ้ำ�น้ำ�ลอดที่โถงถ้ำ�
โลงผีแมน

ถ้ำำ��นำ��ล่อด้ ประกอบด้้วย 3 คูห�หลั่ก หรือโถ้ำงถ้ำำ��หล่ัก 
ที่�เปดิ้ใหนั้กท่่องเที่�ยวเขึ้�้เที่�ยวชมี ได้้แก ่ถ้ำำ��เส�หิน (Column 
Cave) ถ้ำำ��ตุ๊กต� (Doll Cave) แล่ะถ้ำำ��โล่งผี่แมีน (Coffin Cave)  
[รูปที่� ๑ (ขึ้)] นักท่่องเที่�ยวเข้ึ้�เที่�ยวชมีได้้ตล่อด้ทั่�งปี แต่ 
ในฤดู้ฝั่นจะเปิด้ให้เขึ้้�ชมีเพียงคูห�ท่ี� ๑ (โถ้ำงถ้ำำ��เส�หิน)

ก�รท่่องเที่�ยวถ้ำำ��นำ��ล่อด้อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัด้ก�ร 
แล่ะก�รดู้แล่ขึ้องชุมีชนท่่องเท่ี�ยวบ้�นถ้ำำ��ล่อด้ (Thum Lod 

Tourism Community, Mae Hong Son) ภ�ยใต้ก�รกำ�กบั 
ดู้แล่ขึ้องศูนย์ศึกษ�ธรรมีช�ติแล่ะสัตว์ป่�ถ้ำำ��นำ��ล่อด้  
เขึ้ตรักษ�พันธ์ุสัตว์ป่�ลุ่่มีนำ��ป�ย กรมีอุท่ย�นแห่งช�ติ  
สัตว์ป่� แล่ะพันธ์ุพ่ช จ�กสถิ้ำติที่�ผ่่�นมี� ถ้ำำ��นำ��ล่อด้แห่งนี� 
ส�มี�รถ้ำดึ้งดู้ด้ทั่�งนักท่่องเท่ี�ยวทั่�งช�วไท่ยแล่ะช�วต่�งช�ต ิ
จ�กทั่�วโล่ก โด้ยเป็นนักท่อ่งเที่�ยวช�วต�่งช�ติรอ้ยล่ะ 56.6  
แล่ะนักท่่องเท่ี�ยวช�วไท่ยร้อยล่ะ 43.4

จ�กขึ้้อมีูล่ที่�บันทึ่กจำ�นวนนักท่่องเท่ี�ยวทั่�งหมีด้ท่ี�มี� 
ท่่องเที่�ยวถ้ำำ��นำ��ล่อด้ระหว่�งเด้อ่นมีกร�คมี พ.ศ. 2536 ถ้ำงึ 
เด้่อนธันว�คมี พ.ศ. 2563 โด้ยศูนย์ศึกษ�ธรรมีช�ติแล่ะ 
สัตว์ป่�ถ้ำำ��นำ��ล่อด้ (2563) พบว่�มีีจำ�นวนนักท่อ่งเที่�ยวรวมี 
ท่ั�งหมีด้ เฉล่ี�ยต่อปีประมี�ณ 37,64๘ คน (รูปท่ี� 2) โด้ยปี  
พ.ศ. 2560 เป็นปีที่�มีีจำ�นวนรวมีนกัท่่องเที่�ยวมี�กที่�สดุ้ถึ้ำง  
75,5๙5 คน กอ่ให้เกิด้ร�ยได้้จ�กก�รท่่องเที่�ยวเข้ึ้�สูพ่่�นท่ี� 
เป็นจำ�นวนมี�ก สำ�หรับในช่วงปี พ.ศ. 2563 ท่ี�เกิด้ก�ร 
แพร่ระบ�ด้ขึ้องโรคตดิ้เชื�อไวรสัโคโรน� 20๑๙ (COVID-19) 
ซั้�งมีกี�รประก�ศปดิ้ถ้ำำ��แล่ะงด้รบันักท่่องเท่ี�ยวนั�น นกัท่่องเท่ี�ยว 
มีีจำ�นวนล่ด้ล่งอย่�งชัด้เจนเหล่่อเพียง 26,450 คนต่อปี

อย่�งไรก็ต�มี ถ้ำึงแมี้ว่�จะเป็นถ้ำำ��ท่ี�มีีชื�อเสียงแล่ะเปิด้ 
ใหน้กัท่่องเที่�ยวเขึ้�้ชมีมี�เปน็ระยะเวล่�ย�วน�น แต่กพ็บว่� 
ยังขึ้�ด้แคล่นข้ึ้อมีูล่พ่�นฐ�นขึ้องระบบถ้ำำ�� แล่ะสถ้ำ�นภ�พ 

รูปที่่� ๑
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ขึ้องท่รัพย�กรต่�ง ๆ ภ�ยในถ้ำำ�� ท่ำ�ให้ไมี่ส�มี�รถ้ำประเมีิน 
สถ้ำ�นภ�พแล่ะก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องระบบถ้ำำ�� แล่ะท่รพัย�กร 
ภ�ยในถ้ำำ�� อนัเน่�องมี�จ�กกจิกรรมีก�รท่่องเที่�ยวได้้ โด้ยเฉพ�ะ 
ข้ึ้อมูีล่พ่�นฐ�นที่�ช่วยสนับสนุนให้เกิด้ก�รบริห�รจัด้ก�รคว�มีเสี�ยง 
ท่ี�มีีต่อระบบถ้ำำ��แล่ะมีนุษย์ (นักท่่องเท่ี�ยว) 

ก�รประยุกต์ใช้ขึ้้อมีูล่จ�กก�รตรวจวัด้ระบบถ้ำำ�� 
(Monitoring of Cave Systems) ถ้ำ่อเป็นหนึ�งในแนวท่�ง 
สำ�คัญที่�ได้้รับก�รยอมีรับในระด้ับน�น�ช�ติว่� ส�มี�รถ้ำใช ้
ศกึษ�ผ่ล่กระท่บจ�กก�รท่่องเที่�ยวภ�ยในถ้ำำ��ได้้ รวมีถ้ำงึชว่ย 
สนับสนุนก�รท่่องเที่�ยวถ้ำำ��อย่�งปล่อด้ภัย (Lobo, 2015;  
Novas et al., 2016) โด้ยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง ก�รใช้ตัวแปรท่ี� 
สำ�คัญด้้�นอ�ก�ศหรือบรรย�ก�ศ (Critical Atmospheric  
Parameter) มี�เปน็ตัวกำ�หนด้คว�มีส�มี�รถ้ำในก�รรองรบั 
ก�รท่่องเท่ี�ยวขึ้องถ้ำำ�� อ�ท่ิ ก๊�ซัค�ร์บอนได้ออกไซัด้์ (CO

2
) 

อุณหภูมีิ คว�มีชื�นสัมีพัท่ธ์ ฯล่ฯ เน่�องจ�กว่� ตัวแปรด้้�น 
อ�ก�ศเหล่่�นี� นอกจ�กจะส่งผ่ล่ต่อระบบถ้ำำ��แล้่ว ยังส่ง 

ผ่ล่กระท่บตอ่ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องอัตร�ก�รโตขึ้องหนิ แล่ะ 
สิ�งมีชีวีติต�่ง ๆ  ภ�ยในถ้ำำ�� (Hoyos et al., 1998; Fernandez- 
Cortes et al., 2006; Šebela & Turk, 2014; Novas et 
al., 2016; Muangsong et al., 2020)

ก�รตรวจวัด้ระบบถ้ำำ��แบบบูรณ�ก�รนั�น ควรประกอบ 
ไปด้้วยก�รตรวจวดั้ระบบต่�งๆ ภ�ยในถ้ำำ��ในประเด็้นต�่งๆ 
อ�ท่ ิอตุุนิยมีวทิ่ย�ขึ้องถ้ำำ�� (Cave Meteorology) ผ่ล่กระท่บ 
จ�กผู่เ้ขึ้้�ชมีถ้ำำ�� (Direct Visitor Impacts) ก�รเติบโตขึ้อง 
หินหรือตะกอนท่ับถ้ำมีในถ้ำำ�� (Mineral Growth) (Toomey,  
2009) ดั้งที่�ผู้่วจัิยเคยด้ำ�เนนิก�รศกึษ�มี�กอ่นในถ้ำำ��ภผู่�เพชร  
ซั้�งเปน็ถ้ำำ��ขึ้น�ด้ใหญใ่นอทุ่ย�นธรณสีตลู่ อำ�เภอมีะนัง จังหวัด้ 
สตลู่ (โชติก� เม่ีองสง แล่ะคณะ, 2562, พิมีพ์พจี บวัเพช็ร์ 
แล่ะคณะ, 2562) ในบท่คว�มีนี�เป็นก�รนำ�เสนอข้ึ้อมูีล่ 
บ�งส่วนจ�กก�รศึกษ�ภ�ยใต้โครงก�ร “ก�รพัฒน�ระบบ 
ติด้ต�มีตรวจสอบถ้ำำ��แบบบูรณ�ก�รเพ่�อก�รท่่องเท่ี�ยว 
เชิงธรณีในจังหวัด้แม่ีฮ่่องสอน” โด้ยมีีวัตถ้ำุประสงค์เพ่�อ 

รูปที่่� ๒   
จำ�นวนนักท่องเทีย่วรวมร�ยปีทีม่�เทีย่วถ้ำ�น้ำ�ลอด ในช่วงปี พั.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๒
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โถงเส�หิน ถ้ำ�โลงผีแมน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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๑) ศึกษ�รปูแบบก�รตอบสนองขึ้องระบบถ้ำำ��นำ��ล่อด้ตอ่ก�ร 
เปล่ี�ยนแปล่งสภ�พภูมีิอ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ�� แล่ะ 2) ประเมีิน 
ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องระบบถ้ำำ��นำ��ล่อด้อันเน่�องมี�จ�กกิจกรรมี 
ก�รท่่องเท่ี�ยว โด้ยเน้นท่ี�ตัวแปรด้้�นอ�ก�ศในถ้ำำ�� เช่น CO

2 

อุณหภูมิี แล่ะคว�มีชื�นสัมีพัท่ธ์ ภ�ยในถ้ำำ��นำ��ล่อด้ ประกอบ 
ไปด้้วยท่รัพย�กรธรณีที่�มีีคว�มีสวยง�มีโด้ด้เด้่น รวมีถึ้ำง 
สิ�งมีีชีวิตต่�ง ๆ อ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนมี�ก ซั้�งห�กเกิด้ 
ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องระบบอ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ�� อนัเน่�องมี�จ�ก 
คว�มีผั่นผ่วนขึ้องสภ�พอ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ��ภ�ยใต้สภ�วะ 
โล่กรอ้น ที่�เชื�อมีโยงกบัระบบอ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ�� หรอืก�รรบกวน 

ระบบถ้ำำ��อันเน่�องมี�จ�กกิจกรรมีก�รท่่องเที่�ยว ย่อมีส่ง 
ผ่ล่กระท่บท่�งล่บต่อระบบถ้ำำ��แล่ะสิ�งมีชีีวติภ�ยในถ้ำำ�� ดั้งนั�น 
ก�รศึกษ�ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องระบบต่�งๆ ภ�ยในถ้ำำ��จะชว่ยให ้
เข้ึ้�ใจถ้ำึงก�รตอบสนองขึ้องถ้ำำ��ต่อก�รเปลี่�ยนแปล่งสภ�พ 
ภูมิีอ�ก�ศภ�ยนอก เพ่�อประโยชน์ในด้้�นก�รว�งแผ่นก�ร 
ท่่องเท่ี�ยวถ้ำำ��ท่ี�สอด้คล่้องกับระบบธรรมีช�ติขึ้องถ้ำำ�� เพ่�อให้ 
เกิด้คว�มีปล่อด้ภัยต่อนักท่่องเท่ี�ยวมี�กท่ี�สุด้ แล่ะส�มี�รถ้ำ 
ป้องกันก�รสูญเสียแล่ะอันตร�ยที่�อ�จเกิด้กับนักท่่องเที่�ยว 
ในอน�คตได้้

รูปที่่� ๓
แผนที่ถ้ำ�น้ำ�ลอด บริเวณโถงถ้ำ�โลงผีแมน 
(ปรับปรุงจ�กน�ฏสุด� ภูมิจำ�นงค์ และคณะ, 
๒๕๖๓) แสดงตำ�แหน่งทีด่ำ�เนินก�รตรวจวัด
ที่กระจ�ยไปทั่วทั�งถ้ำ� ดังนี� ๑) อุณหภูมิและ
คว�มชื�นสัมพััทธ์แบบอัตโนมัติ จำ�นวน ๒ 
ตำ�แหน่ง ดังนี� ๑.๑) ท�งเข้�ถ้ำ�ด้�นใน (Near 
Cave Entrance) (CF1) บริเวณด้�นซ้�ย 
ตำ�แหน่ง Auto-T.01 (สัญลักษณ์ด�วสีแดง) 
และ 1.2) ท้�ยถ้ำ� (CF3) ตำ�แหน่ง Auto-T.02 
(สญัลกัษณด์�วสแีดง) และ ๒) CO2 อณุหภมิู 
และคว�มชื�นสัมพััทธ์แบบอัตโนมัติแบบ
อัตโนมัติ บริเวณกล�งถ้ำ� (CH2) ตำ�แหน่ง 
Auto CO2 -01 (สญัลกัษณส์ีเ่หลีย่มสนี้ำ�เงนิ)  
และตำ�แหน่งตรวจวัด CO2 แบบธรรมด� (ไม่
อัตโนมัติ) จำ�นวนทั�งหมด ๙ ตำ�แหน่ง (C-01 
ถึง C-09: สัญลักษณ์สีเ่หลีย่มสีน้ำ�เงิน)
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 ผลและอภิปร์ายผลการ์วิจัย

ค์วามีสัมีพื่ันธ์ระห้ว่างจุลิภัูมีิอากาศึภัายในถำ�ากับ 
ภัูมีิอากาศึภัายนอกถำ�า

ค่�อุณหภูมีิเฉล่ี�ยร�ยวัน ณ ตำ�แหน่งต่�งๆ ขึ้องโถ้ำง 
ถ้ำำ��โล่งผ่ีแมีน มีคี่�เฉล่ี�ยใกล่้เคียงกันท่ั�ง 3 ตำ�แหน่ง คอ่ มีี 
ค่� 23.๑ องศ�เซัล่เซีัยส (19.9 - 23.1 °C), 23.5 องศ� 
เซัล่เซีัยส (22.8 - 24.6 °C), แล่ะ 23.2 องศ�เซัล่เซีัยส  
(22.6 - 23.9 °C) ณ ตำ�แหนง่โถ้ำงถ้ำำ��สว่นตน้ (CF1) สว่นกล่�ง 
(CF2) แล่ะส่วนท่้�ย (CF3) ต�มีล่ำ�ด้ับ [รูปท่ี� 4 (ก)] ซั้�งเป็น 
อุณหภูมีิท่ี�ค่อนขึ้้�งเย็นแล่ะเหมี�ะแก่ก�รท่่องเท่ี�ยว 

ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องอุณหภูมีภิ�ยนอกถ้ำำ��นั�น มีคีว�มี 
สัมีพันธ์อย่�งมีีนัยสำ�คัญท่�งสถ้ำิติในระดั้บที่�สูงกับก�ร 
เปลี่�ยนแปล่งอุณหภูมีิแล่ะคว�มีชื�นสัมีพัท่ธ์ภ�ยในถ้ำำ��ทุ่ก 
ตำ�แหน่ง (CF1 T : r = 0.93, p < 0.01, RH : r = 0.87, 
p < 0.01, CF2 T : r = 0.89, p < 0.01, แล่ะ CF3 T : r  
= 0.89, p < 0.01, RH : r = 0.81, p < 0.01) เช่นเด้ียวกับ 
ค�่คว�มีชื�นสมัีพัท่ธข์ึ้องอ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ��ท่ี�มีคีว�มีสมัีพนัธ์ 
อย่�งมีีนัยสำ�คัญท่�งสถ้ำิติกับระบบอ�ก�ศภ�ยในถ้ำำ�� 
เช่นเดี้ยวกัน (ต�ร�งท่ี� ๑)

นอกจ�กนี�ยังพบว่�ค่�เฉลี่�ยอุณหภูมิีร�ยวันทั่�งหมีด้ 
ทุ่กโถ้ำงถ้ำำ��มีคี่�ตำ��กว่�อุณหภูมีิภ�ยนอก โด้ยโถ้ำงถ้ำำ��ส่วนต้น 
มีีค่�อุณหภูมีิเฉลี่�ยร�ยวันตำ��กว่�อุณหภูมีิภ�ยนอกถ้ำำ�� ๑ 
องศ�เซัล่เซีัยส (-4.3 °C ถึ้ำง 2.9 °C) โถ้ำงถ้ำำ��ส่วนกล่�งมีี 
ค่�อุณหภูมิีเฉลี่�ยร�ยวันตำ��กว่�อุณหภูมีิภ�ยนอกถ้ำำ�� 0.4 
องศ�เซัล่เซีัยส (-4.8 °C ถ้ำึง 4.4 °C) แล่ะโถ้ำงถ้ำำ��ส่วนท้่�ย 
มีีค่�อุณหภูมีิเฉล่ี�ยร�ยวันตำ��กว่�อุณหภูมีิภ�ยนอกถ้ำำ�� 0.๙ 
องศ�เซัล่เซีัยส (-5.5 °C ถ้ำึง 4.2 °C) [รูปท่ี� 4 (ขึ้-ค)]

ในภ�พรวมีพบว่� ก�รเปล่ี�ยนแปล่งจุล่ภูมีิอ�ก�ศ ณ  
ตำ�แหน่งต่�ง ๆ ภ�ยในโถ้ำงถ้ำำ��โล่งผี่แมีน มีีคว�มีเสถ้ำียร 
แล่ะมีีค่�ค่อนขึ้้�งคงที่�ในช่วงเวล่�แล่ะฤดู้ก�ล่ท่ี�เก็บข้ึ้อมีูล่  
ซั้�งสังเกตได้้จ�กคว�มีผั่นผ่วนขึ้องค่�เฉลี่�ยอุณหภูมีิร�ยวัน  
ซั้�งมีีค่�เพียง 5.2 °C สำ�หรับโถ้ำงถ้ำำ��ส่วนต้น แล่ะมีีค่�เพียง  
๑.๘ องศ�เซัล่เซัยีส แล่ะ ๑.3 องศ�เซัล่เซัยีส สำ�หรบัโถ้ำงถ้ำำ�� 
ส่วนกล่�งแล่ะส่วนท่�้ย ต�มีล่ำ�ด้บั [รปูที่� 4 (ก-ค)] ในขึ้ณะท่ี� 

 วิธ่การ์วิจัย

ก�รติด้ต�มีตรวจวัด้ก�รเปล่ี�ยนแปล่งจุล่ภูมิีอ�ก�ศ 
ภ�ยในถ้ำำ�� (Cave Microclimate Monitoring) (โชติก� 
เมี่องสง, 256๑) ขึ้องถ้ำำ��นำ��ล่อด้นี� จะนำ�เสนอข้ึ้อมีูล่จ�ก 
ก�รตรวจวัด้เพียงโถ้ำงถ้ำำ��โล่งผ่ีแมีน ซั้�งเป็นถ้ำำ��ท่ี�นอกจ�ก 
พบโล่งศพขึ้องมีนุษย์โบร�ณ [รูปที่� ๑ (ขึ้)] แล่้วยังพบ 
เศษเครื�องปั�นด้ินเผ่� รวมีถ้ำึงกระดู้กขึ้องมีนุษย์โบร�ณ 
อีกด้้วย (ศนูย์ศึกษ�ธรรมีช�ติแล่ะสตัว์ป�่ถ้ำำ��นำ��ล่อด้ จงัหวดั้ 
แมี่ฮ่่องสอน, 2563) โด้ยเป็นก�รบันทึ่กค่� แล่ะก�รเก็บ 
ขึ้้อมีูล่ทุ่ก 5 - ๑0 น�ท่ี ระหว่�งวันท่ี� ๑2 เด้่อนกันย�ยน 
พ.ศ. 2563 ถ้ำึงวันท่ี� ๑๘ เด้อ่นกุมีภ�พันธ์ พ.ศ. 2564 
ด้้วยอุปกรณ์ตรวจวัด้แบบอัตโนมีัติ ได้้แก่

Onset HOBO® data logger (Onset Corporation, 
Bourne, MA, USA) รุน่ ๑) HOBO® U-14-001 (Auto T.01) 
ตดิ้ตั�งบรเิวณโถ้ำงถ้ำำ��สว่นต้น (CF1), รุน่ 2) HOBO® MX1102  
CO2 logger (Auto CO2-01) ติด้ตั�งบรเิวณโถ้ำงถ้ำำ��สว่นกล่�ง 
(CF2) แล่ะรุน่ 3) HOBO® U-12-011 (Auto-T.02) ท่ี�ตดิ้ตั�ง 
บรเิวณโถ้ำงถ้ำำ��สว่นท้่�ย (CF3) รวมีทั่�งหมีด้จำ�นวน 3 ตำ�แหน่ง  
(รูปท่ี� 3) 

นอกจ�กนี� เพ่�อศึกษ�ผ่ล่กระท่บจ�กนักท่อ่งเที่�ยวแล่ะ 
สนับสนุนขึ้้อมีูล่ก�รท่่องเท่ี�ยวถ้ำำ��อย่�งปล่อด้ภัย ยังมีีก�ร 
ติด้ต�มีตรวจวัด้ระดั้บก๊�ซัค�ร์บอนได้ออกไซัด้์ในอ�ก�ศ 
ภ�ยในถ้ำำ��ที่�มีีก�รเปล่ี�ยนแปล่งไปในแต่ล่ะพ่�นที่�ภ�ยในถ้ำำ�� 
บริเวณจดุ้เที่�ยวชมีขึ้องนกัท่่องเที่�ยวภ�ยในถ้ำำ��นำ��ล่อด้ ทั่�งใน 
ขึ้ณะท่ี�มีีแล่ะไมี่มีีนักท่่องเท่ี�ยว โด้ยใช้เครื�องวัด้ CO

2
 แบบ 

พกพ� (Extech CO250 Portable Indoor Air Quality  
CO

2
) จำ�นวนทั่�งหมีด้ ๙ ตำ�แหน่ง (C-01 ถ้ำงึ C-09) (รปูที่� 3)

สำ�หรับง�นวจัิยนี�มีขีึ้อบเขึ้ตขึ้องตัวแปรท่ี�นำ�เสนอเพยีง  
ค่�ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องอณุหภมิูี คว�มีชื�นสัมีพัท่ธ์ แล่ะ CO

2 

ขึ้องอ�ก�ศภ�ยในโถ้ำงถ้ำำ��โล่งผ่ีแมีน ซั้�งเป็นตัวแปรสำ�คัญท่ี� 
ใช้สำ�หรับก�รว�งแผ่นจัด้ก�รถ้ำำ��แล่ะเป็นตัวแปรที่�ควบคุมี 
ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องท่รัพย�กรชีวภ�พแล่ะท่รัพย�กรธรณี 
ภ�ยในถ้ำำ�� วิเคร�ะห์ขึ้อ้มูีล่โด้ยใช้สถิ้ำตสิหสมัีพันธข์ึ้องเพียรสั์น 
(Pearson Correlation Analysis) เพ่�อห�ค่�คว�มีสัมีพันธ์ 
ระหว่�งตัวแปรโด้ยใช้โปรแกรมีสำ�เร็จรูปท่�งสถ้ำิติ (IBM 
SPSS Statistics 22) 
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โถ้ำงถ้ำำ��อ่�นๆ เช่น โถ้ำงถ้ำำ��เส�หินนั�นมีีค่�คว�มีผ่ันผ่วนขึ้อง 
อุณหภูมิีสูงสุด้ได้้ถ้ำึงประมี�ณ ๑0 องศ�เซัล่เซัียส รวมีถึ้ำง 
ก�รเปล่ี�ยนแปล่งขึ้องค่�เฉล่ี�ยอุณหภูมีิร�ยวัน ณ ตำ�แหน่ง 
ต่�งๆ ภ�ยในถ้ำำ��โล่งผ่ีแมีนในระยะย�วนั�น มีีแนวโน้มีก�ร 
เปล่ี�ยนแปล่งท่ี�สอด้คล่้องกันชัด้เจน [ต�ร�งท่ี� ๑ แล่ะรูปท่ี� 
4 (ก)] ซ้ั�งเป็นรูปแบบปกติขึ้องโถ้ำงถ้ำำ��ที่�มีีลั่กษณะเป็น 
โถ้ำงถ้ำำ��ปิด้แล่ะมีรีะบบอ�ก�ศที่�ค่อนขึ้�้งคงที่� (สงัเกตได้้จ�ก 
ค่�คว�มีผั่นแปรขึ้องอุณหภูมีิ) 

คว�มีเชื�อมีโยงขึ้องระบบจลุ่ภมิูีอ�ก�ศภ�ยในโถ้ำงถ้ำำ��นั�น 
มีีคว�มีสำ�คญัต่อก�รประเมิีนก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องระบบถ้ำำ�� 
อนัเน่�องมี�จ�กก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องภมูีอิ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ��  
โด้ยปกตถิ้ำ�้เป็นถ้ำำ��ที่�มีปี�กถ้ำำ��เปิด้กว�้ง แล่ะเป็นตำ�แหนง่หล่กั 
ที่�เชื�อมีต่อกบัอ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ�� ตำ�แหนง่บรเิวณป�กถ้ำำ��จะ 
เป็นตำ�แหน่งเชื�อมีโยงแล่กเปลี่�ยนหมีุนเวียนกับภูมีิอ�ก�ศ 
ภ�ยนอก แล่ะมีกี�รเปลี่�ยนแปล่งต�มีระบบอ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ�� 
สำ�หรับโถ้ำงถ้ำำ��ส่วนอ่�นๆ โด้ยเฉพ�ะในตำ�แหนง่โถ้ำงถ้ำำ��สว่นท่�้ย 
หรืออยู่ลึ่กเขึ้้�ไปด้้�นในสุด้ ซ้ั�งส่วนใหญ่มีีระบบปิด้ที่�มีี 
ก�รหมุีนเวยีนขึ้องอ�ก�ศไม่ีด้ ี(ค�่คว�มีผั่นแปรขึ้องอุณหภูมีิ 
หรือคว�มีชื�นสัมีพัท่ธ์ตำ��) จะมีีคว�มีผ่ันแปรน้อย รวมีถ้ำึงมีี 

ตารางที่่� ๑ ค่�สัมประสิทธ์ิสหสัมพัันธ์เพีัยร์สัน (Pearson Correlation’s Coefficient: r) แสดงคว�มสัมพัันธ์ของ 
จลุภมูอิ�ก�ศระหว�่งตำ�แหน่งต่�ง ๆ  ภ�ยในโถงถ้ำ�โลงผแีมน และคว�มสมัพัันธก์บัภมูอิ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำ� ระหว�่งวนัที ่๑๒ เดอืน
กันย�ยน พั.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๑๘ เดือนกุมภ�พัันธ์ พั.ศ. ๒๕๖๔ โดยตัวแปรภูมิอ�ก�ศประกอบไปด้วยปริม�ณน้ำ�ฝน (RF) 
อุณหภูมิ (T) คว�มชื�นสัมพััทธ์ (RH) และก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

หมายเหตุ * ระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติที ่95% (p < 0.05)   
 ** ระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติที ่99% (p < 0.01)

 Not available (NA) เนือ่งจ�กค�่คว�มชื�นสัมพััทธ์ในอ�ก�ศของโถงถ้ำ�ส่วนกล�งมีค่�ไม่ผันแปรและมีค่� 100%  
 เกือบทุกตำ�แหน่ง จึงไม่ส�ม�รถห�คว�มสัมพัันธ์กับตัวแปรอืน่ ๆ ได้

ต้ำาแหน่ง/ต้ัวแปร์
สถ้ำาน่อตุุ้ฯ แม่่ฮ่องสอน โถ้ำงถ้ำ้ำาส่วนต้้น โถ้ำงถ้ำ้ำาส่วนกลาง โถ้ำงถ้ำ้ำาส่วนท้าย

RF T RH T RH T RH CO2 T RH

ส่ถ้ำาน่อุตุฯ 
แม่ฮ่่องส่อน

RF 0.25** 0.30** 0.26** 0.28** 0.23** NA 03 0.24** 0.17*

T 0.25** 0.59** 0.93** 0.93** 0.87** NA 0.54** 0.89** 0.81**

RH 0.30** 0.59** 0.70** 0.77** 0.73** NA 0.40** 0.74** 0.76**

โถ้ำงถ้ำำ�า
ส่่วนต้น

T 0.26** 0.93** 0.70** 0.91** 0.96** NA 0.55** 0.97** 0.89**

RH 0.28** 0.93** 0.77** 0.91** 0.74** NA 0.39** 0.76** 0.80**

โถ้ำงถ้ำำ�า
ส่่วนกล่าง

T 0.23** 0.87** 0.73** 0.96** 0.74** NA 0.54** 0.93** 0.86**

RH NA NA NA NA NA NA NA NA NA

CO2 0.03 0.54** 0.40** 0.55** 0.39** 0.54** NA 0.59** 0.59**

โถ้ำงถ้ำำ�า
ส่่วนที่้าย

T 0.24** 0.89** 0.74** 0.95** 0.76** 0.93** NA 0.59** 0.91**

RH 0.17* 0.81** 0.76** 0.85** 0.80** 0.86** NA 0.59** 0.91**
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รูปท่ี่� 4
(ก) ค่�เฉลีย่อุณหภูมิร�ยวัน ณ ตำ�แหน่งต่�ง ๆ ภ�ยในถำ��นำ��ลอด โถงถำ��โลงผีแมน (CF๑, CF๒, และ CF๓) ทีแ่สดงคว�ม
ผันแปรต�มก�รเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิภ�ยนอกถำ�� (สถ�นีอุตุฯ แม่ฮ่องสอน) อย่�งชัดเจน ค่� r แสดงถึงค่�สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพัันธ์ระหว่�งอุณหภูมิภ�ยในถำ��และภ�ยนอกถำ�� ค่� p คือ ระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติ,  (ข) ค่�เฉลีย่ ๑๖0 วันของอุณหภูมิ
ที่แตกต่�งระหว่�งภ�ยในถำ��และภ�ยนอกถำ��* (▲T: ค่�เฉลี่ยอุณหภูมิร�ยวันภ�ยในถำ��-ค่�เฉลี่ยอุณหภูมิร�ยวันภ�ยนอกถำ��)  
และ (ค) อุณหภูมิทีแ่ตกต่�งระหว่�งภ�ยในถำ��และภ�ยนอกถำ�� ณ ตำ�แหน่งต่�ง ๆ ภ�ยในถำ��นำ��ลอด โถงถำ��โลงผีแมน ตั�งแต่วันที ่
๑๒ กันย�ยน พั.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๑๘ กุมภ�พัันธ์ พั.ศ. ๒๕๖๔

ระบบอ�ก�ศท่ี�ค่อนขึ้้�งคงท่ี� (ค่�คว�มีผ่ันแปรขึ้องอุณหภูมีิ 
หรือคว�มีชื�นสัมีพัท่ธ์น้อย) ห�กเกิด้ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้อง 
อ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ�� จง้จะสง่ผ่ล่กระท่บตอ่บริเวณโถ้ำงถ้ำำ��ส่วนต้น 
หรอืตำ�แหนง่ที่�เป็นช่องเปดิ้ที่�เชื�อมีต่อกับบรเิวณภ�ยนอกถ้ำำ��  
เช่น ป�กถ้ำำ��หรือหน้�ต่�งถ้ำำ�� (Cave Window) เท่่�นั�น  
แล่ะส่งผ่ล่กระท่บน้อยต่อตำ�แหน่งอ่�นๆ แต่ห�กทั่�งโถ้ำงถ้ำำ��  
มีีระบบอ�ก�ศท่ี�ผ่ันแปรไปในท่ิศท่�งเดี้ยวกัน [รูปท่ี� 4 (ก)]  

ซ้ั�งเป็นรูปแบบก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องระบบอ�ก�ศภ�ยใน 
โถ้ำงถ้ำำ��โล่งผ่ีแมีน (ที่�มีีก�รแล่กเปลี่�ยนแล่ะหมุีนเวียนขึ้อง 
ระบบอ�ก�ศภ�ยในระหว่�งกัน) ห�กเกิด้ก�รเปล่ี�ยนแปล่ง 
ที่�ตำ�แหน่งที่�เชื�อมีต่อกับป�กถ้ำำ�� ย่อมีส่งผ่ล่กระท่บต่อ 
ตำ�แหน่งอ่�นๆ ทั่�งหมีด้ด้้วยเชน่กนั แต่ผ่ล่กระท่บตอ่ตำ�แหน่ง 
ต�่งๆ อ�จจะมีคีว�มีแตกต�่งกนัไปบ�้งต�มีคุณล่กัษณะเฉพ�ะ 
แล่ะระบบอ�ก�ศขึ้องแต่ล่ะตำ�แหน่งภ�ยในโถ้ำงถ้ำำ��ได้้
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ด้ังนั�น ห�กเกิด้ก�รเปลี่�ยนแปล่งขึ้องสภ�พภูมีิอ�ก�ศภ�ยนอกถ้ำำ�� ย่อมีส่งผ่ล่กระท่บต่อระบบอ�ก�ศภ�ยในโถ้ำงถ้ำำ�� 
โล่งผ่ีแมีนท่ั�งหมีด้ แล่ะอ�จส่งผ่ล่กระท่บต่อท่รัพย�กรภ�ยในถ้ำำ�� โด้ยเฉพ�ะสิ�งมีีชีวิตต่�งๆ ท่ี�อ�ศัยภ�ยในโถ้ำงถ้ำำ��นี� (รูปท่ี� 5)

รูปท่ี่� 5   
ภ�พัส่ิงมีชีวิตต่�ง ๆ ทีพ่ับภ�ยในโถงถำ��โลงผีแมน

ระดับก๊าซื่ค์าร์บอนไดออกไซื่ด์ในอากาศึภัายในถำ�า 
ที่่�มี่การเปิลิ่�ยนแปิลิงไปิในแต่ิลิะพื่่�นที่่�ภัายในถำ�า (Spatial 
Variation of Cave Atmospheric CO

2
 Concentration)

จ�กข้ึ้อมีูล่ก�รตรวจวัด้ค่�องค์ประกอบขึ้องอ�ก�ศใน 
ระหว�่งที่�ไมีม่ีแีล่ะมีนีกัท่่องเที่�ยวนั�น ไมีพ่บค�่ระดั้บผ่ดิ้ปกติ 
ขึ้อง CO

2
 ที่�มีคี�่สงูผ่ดิ้ปกต ิโด้ยมีคี�่ระหว�่ง 398 - 811 ppm  

แล่ะมีีค่�เฉลี่�ย 554 ppm ซ้ั�งอยู่ในระด้ับปกติ เน่�องจ�ก 
ล่กัษณะธรรมีช�ติขึ้องโถ้ำงถ้ำำ��แบบปิด้ท่ี�มีีก�รหมุีนเวียนแล่ะ 
ระบ�ยขึ้องอ�ก�ศนอ้ย  เมี่�อมีนีกัท่่องเที่�ยว ถึ้ำงแมีจ้ะมีเีพยีง 
จำ�นวนน้อยเพียง 3 คน เช่น ในวันท่ี� ๑0 ตุล่�คมี พ.ศ.  
2563 พบว่�ในบริเวณตำ�แหน่ง C-04 ถ้ำึง C-09 ค่�เฉล่ี�ย  
CO

2
 เพิ�มีข้ึ้�นสงูได้้ถึ้ำง 947 ppm แล่ะตรวจพบค่�ระดั้บ CO

2 

สูงท่ี�สุด้ (max) ในตำ�แหน่ง C-08 แล่ะ C-09 บริเวณโถ้ำง 
ท่้�ยถ้ำำ��สูงถึ้ำง 1,012 แล่ะ 1,076 ppm ต�มีล่ำ�ดั้บ แล่ะมี ี
ค�่เฉลี่�ย CO

2 
987 แล่ะ 1,000 ppm ต�มีล่ำ�ด้บั ยังพบอกีว�่ 

ค่�เฉลี่�ยระด้ับ CO
2
 ทั่�วทั่�งโถ้ำงถ้ำำ��โล่งผ่ีแมีน มีีค่�สูงกว่� 

โถ้ำงถ้ำำ��เส�หิน (ค่�เฉลี่�ย 461 ppm) ซั้�งตรวจวัด้ในช่วง 
ระยะเวล่�เด้ียวกัน 

นอกจ�กนี� พบว่�ในบ�งครั�งบริเวณโถ้ำงท่้�ยถ้ำำ��  
(เช่น ตำ�แหน่ง C-08) ส�มี�รถ้ำพบระด้ับ CO

2
 ในอ�ก�ศขึ้้�น 

สูงกว่�ตำ�แหน่งท่ี�ใกล่้เคียงกับป�กถ้ำำ��ท่ี�มีีก�รระบ�ยอ�ก�ศ 
ได้้ดี้กว่�อย่�งชัด้เจน ในภ�พรวมีนั�น ค่�เฉล่ี�ย CO

2
 สำ�หรับ 

โถ้ำงถ้ำำ��ปิด้ มีีค่�เฉลี่�ยไม่ีแตกต่�งกันมี�ก แต่ก็มีีค่�สูงกว่� 

โถ้ำงถ้ำำ��เส�หินซั้�งมีีก�รระบ�ยอ�ก�ศด้ีกว่� แมี้กระนั�นก็ยัง 
อยู่ในระด้ับปล่อด้ภัย แล่ะส�มี�รถ้ำเปิด้ให้ท่่องเท่ี�ยวได้้

แต่เน่�องจ�กคุณล่ักษณะขึ้องโถ้ำงถ้ำำ��ที่�เป็นโถ้ำงถ้ำำ�� 
ค่อนข้ึ้�งปิด้ที่�มีีก�รระบ�ยอ�ก�ศน้อย ในกรณีที่�ห�กมีี 
นักท่่องเที่�ยวเขึ้้�มี�เท่ี�ยวในโถ้ำงถ้ำำ��เป็นจำ�นวนมี�กแล่ะ 
อยู่รวมีกันเป็นระยะเวล่�ที่�น�น รวมีถึ้ำงมีีก�รนำ�เที่�ยว 
โด้ยใช้ตะเกียง ก็มีีคว�มีเป็นไปได้้ท่ี�อุณหภูมิีภ�ยใน 
โถ้ำงถ้ำำ��โล่งผี่แมีนนี�จะมีคี�่เพิ�มีสงูข้ึ้�นในขึ้ณะที่�มีนีกัท่อ่งเที่�ยว 
จำ�นวนมี�กเขึ้้�มี�พร้อมีๆ กัน

อย่�งไรก็ต�มี เน่�องจ�กเป็นช่วง Low Season แล่ะ 
เป็นช่วงปิด้ถ้ำำ��ในสถ้ำ�นก�รณ์ป้องกันก�รแพร่ระบ�ด้ขึ้อง 
โควิด้-19 จ้งไม่ีส�มี�รถ้ำตรวจวัด้อุณหภูมีิท่ี�แท่้จริงระหว่�ง 
ที่�มีนัีกท่่องเที่�ยวจำ�นวนมี�กได้้ ด้งันั�นโถ้ำงถ้ำำ��โล่งผ่แีมีนนี�จง้ 
ต้องอ�ศัยผ่ล่ก�รศึกษ�ระยะย�วต่อไป
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กิต้ติ้กร์ร์ม่ปร์ะกาศ

ง�นวจิยันี�ได้้รบัท่นุอุด้หนุนจ�กหน่วยบรหิ�รจดั้ก�รท่นุด้�้นก�รเพิ�มีคว�มีส�มี�รถ้ำในก�รแขึ้ง่ขึ้นัขึ้องประเท่ศ สำ�นกัง�น 
สภ�นโยบ�ยก�รอุด้มีศึกษ� วิท่ย�ศ�สตร์ วิจัยแล่ะนวัตกรรมีแห่งช�ติ (เล่ขึ้ท่ี�สัญญ� C10F630007) 
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ท่่องเท่ี�ยว หมีู่บ้�นถ้ำำ��ล่อด้ รวมีถ้ำึงหน่วยง�นต้นสังกัด้ขึ้องคณะผู่้วิจัยหล่ัก ได้้แก่ โครงก�รจัด้ตั�งวิท่ย�เขึ้ตอำ�น�จเจริญ แล่ะ 
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ให้คว�มีช่วยเหล่อ่ทุ่กท่�่น จนท่ำ�ให้ง�นวิจัยนี�สำ�เร็จลุ่ล่่วงไปได้้ด้้วยด้ี 
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การวางผังบริเวณและการออกแบบ 
สิ่งอำานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวถ้ำา
(Site Plan and Facilities Design 
for Tourist Cave)

ศาสตราจารย์์จามรี จุลกะรัตน์์

• ถ้ำำ��ท่ี่�มี่คว�มีสวยง�มี คว�มีพิิเศษที่�งธรณ่ีวิที่ย� 
หิินงอก หิินยอ้ย โถ้ำง นำ��ตกภ�ยในถ้ำำ�� แม่ีนำ��ภ�ยในถ้ำำ��

• ถ้ำำ��ท่ี่�เป็็นแหิล่่งโบร�ณีคดี ่ร่องรอยป็ระวติัศ�สตร์ แหิล่่ง
โบร�ณีคดี ่เช่น่ อำ�เภอป็�งมีะผ้้� จังัหิวดัีแมีฮ่่่องสอน 
ซึ่่�งพิบโล่งศพิของมีนุษย์ก่อนป็ระวัติศ�สตร์ถ้ำึง  
74 แห่ิง ถ้ำำ��ผ้่หิัวโต จัังหิวัดีกระบ่� พิบภ�พิเขียน 
เก�่แก่ ถ้ำำ��ท่ี่�เข�ส�มีรอ้ยยอดี (พิระท่ี่�นั�งคูหิ�คฤหิ�สน)์ 
จัังหิวัดีป็ระจัวบค่รีขันธ์ มี่ร่องรอยป็ระวัติศ�สตร์

• ถ้ำำ��ท่ี่�เป็็นศ�สนสถ้ำ�น ซึ่่�งพิบเห็ินทัี่�วไป็ในป็ระเที่ศไที่ย 
เช่่น ถ้ำำ��เพิช่ร อำ�เภออ่�วล่ึก จัังหิวัดีกระบ่�

ที่ำ�ไมีต้องอนุรักษ์ถ้ำำ��? ส�เหิตุเพิร�ะเป็็นธรรมีช่�ติที่่� 
เป็ร�ะบ�ง เป็ล่่�ยนแป็ล่งง�่ยแล่ะตล่อดีเวล่� ถ้ำกูที่ำ�ล่�ยไดีง้�่ย 
มี่คว�มีเป็็นเอกล่ักษณี์ มี่คว�มีเก่�ยวข้องกับที่รัพิย�กรอ่�นๆ 
เช่่น ธรณี่วิที่ย� อุที่กวิที่ย� ป็่�ไมี้ สัตว์ป่็� แล่ะเก่�ยวข้องกับ 
มีนุษย์ เช่่น เป็็นแหิล่่งท่ี่องเที่่�ยวที่�งธรรมีช่�ติ 

• ถ้ำำ��ท่ี่�เป็็นสถ้ำ�นท่ี่�ที่อ่งเท่ี่�ยวที่�งธรรมีช่�ต ิดีงันั�นคว�มี 
ค�ดีหิวังของนักท่ี่องเท่ี่�ยวค่อ ไดี้พิบคว�มีพิิเศษ  
สวยง�มี ต่�นเต้น ล่ึกล่ับ น่�ค้นหิ�แล่ะน่�ผ้จัญภัย

ในบทความน้�จะกล่่าวถึึงการวางผัังแล่ะออกแบบส่ิ่�งอำานวยความสิ่ะดวกเพ่ื่�อการท่องเท้�ยวสิ่ำาหรับถึำ�า 
ท้�อย่่บนบก ไม่รวมถึึงถึำ�าท้�เป็็นพ่ื่�นท้�สัิ่มป็ทาน เช่่น ม่ล่ค้างคาว หร่อรังนกนางแอ่น โดยทั�วไป็ถึำ�าท้�เป็็น 
ศาสิ่นสิ่ถึาน หร่อถึำ�าท้�เปิ็ดเพ่ื่�อการท่องเท้�ยว จะม้ความเด่นในเร่�องต่่าง ๆ เช่่น
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การบริหารจัดการ

	 การวางแผนและการออกแบบ
ภายนอกถ้ำำ�า

 ◆ การวางแผนท่่องเท่่�ยวถ้ำำ�า

ก�รว�งแผ้นก�รที่่องเที่่�ยว อ�จัเป็็นก�รออกแบบใหิม่ี 
หิรือป็รับป็รงุของเดิีมีท่ี่�มีอ่ยูแ่ล้่ว ว�งแผ้นเบ่�องต้น ว่�จัะเป็ดิี 
ใหิ้ที่่องเที่่�ยวไดี้มี�กน้อยแค่ไหิน ฤดูีใดีบ้�ง ก�รป็ิดีบ�งฤดีู 
เพ่ิ�อคว�มีป็ล่อดีภัยของนักท่ี่องเท่ี่�ยวเอง เพิ่�อใหิ้ธรรมีช่�ต ิ
ฟ้ื้�นตวั หิรือเพิ่�อก�รซ่ึ่อมีแซึ่มีดีแูล่รกัษ� นกัที่อ่งเท่ี่�ยวเข�้ถ้ำงึ 
ถ้ำำ��ไหิน ส่วนใดีไดีบ้้�ง หิรอืจัำ�กัดีเฉพิ�ะนกัที่อ่งเท่ี่�ยวเฉพิ�ะกลุ่ม่ี 
เที่�่นั�น เม่ี�อเปิ็ดีบริก�รแล้่ว ต้องม่ีก�รว�งแผ้นจัดัีก�ร ดูีแล่ 
รักษ� ตดิีต�มี ป็ระเมีนิผ้ล่กระที่บต่อธรรมีช่�ต ิแล่ะป็ระเมีนิ 
คว�มีพึิงพิอใจัของนักท่ี่องเที่่�ยว

ถ้ำำ��เพ่ิ�อก�รที่อ่งเท่ี่�ยวแยกต�มีป็ระเภที่ของนกัที่อ่งเท่ี่�ยว 
ไดี้แก่ นักท่ี่องเท่ี่�ยวโดียทัี่�วไป็ หิรือนักท่ี่องเที่่�ยวผ้จัญภัย 
เช่น่ ถ้ำำ��นำ��บ่อผ่้ ท่ี่�หิมีูบ่�้นช่�วเข�เผ้�่มีเูซึ่อ อำ�เภอป็�งมีะผ้้� 
จังัหิวดัีแม่ีฮ่อ่งสอน จัะตอ้งใช่เ้วล่�ในก�รเดิีนข่�นเข�ไป็เป็็น 
เวล่�น�นนับช่ั�วโมีง คว�มีล่ึกถ้ำำ��มี�กถ้ำึง 140 เมีตร  
มี่คว�มีหิล่�กหิล่�ยที่�งธรณี่วิที่ย� วิธีเด่ียวที่่�จัะเข้�ไป็ถึ้ำง 
ในถ้ำำ��ท่ี่�เหิมีอ่นป็�กภเูข�ไฟื้คอ่ ก�รโรยตวัล่งไป็ นกัที่อ่งเท่ี่�ยว 
ผ้จัญภัยต้องมี่ก�รเตรียมีพิร้อมี ร่�งก�ยแข็งแรง สุขภ�พิด่ี  
มีก่�รฝึึกฝึน มีค่ว�มีส�มี�รถ้ำเฉพิ�ะ เช่น่ ว่�ยนำ�� ดีำ�นำ�� ป็นีเข� 
ป็ีนหิน้�ผ้� มี่อุป็กรณี์พิร้อมี ม่ีเวล่� ไม่ีต้องก�รสิ�งอำ�นวย 
คว�มีสะดีวกมี�กนัก อ�จัต้องมี่คนนำ�ที่�ง ต้องล่งที่ะเบ่ยน 
กับเจ้ั�หิน้�ท่ี่� บนัที่กึจัำ�นวนคน เวล่�เข�้-ออก เสน้ที่�งท่ี่�จัะไป็

 ◆ ข้้อมููลเบ้�องต้้นในการสำำารวจภายนอกถ้ำำ�า

ไดี้แก่ ข้อมูีล่ก�รเข้�ถึ้ำง ก�รเดีินที่�ง ระยะที่�ง ข้อมีูล่ 
ก�ยภ�พิ อ�ก�ศ ทิี่วทัี่ศน์ นำ��ฝึน ช่นิดีป่็� ภูมีิป็ระเที่ศ 
พ่ิช่พิันธ์ุ ลั่กษณีะดิีน ข้อมีูล่ชุ่มีช่นใกล่้เค่ยง เส้นที่�งแล่ะ 
แหิล่่งท่ี่องเท่ี่�ยวอ่�นใกล้่เค่ยง ก�รเชื่�อมีโยง ก�รม่ีสิ�งอำ�นวย 
คว�มีสะดีวกร่วมีกัน ฤดีูก�ล่ท่ี่องเที่่�ยว เป็็นต้น

 ◆ ข้้อมููลการสำำารวจกายภาพภายนอกถ้ำำ�า
และพ้�นท่่�โดยรอบ

จัดัีที่ำ�ผ้งัสำ�รวจั ตำ�แหิน่งอ�้งองิ พิิกัดี ภ�พิถ้ำ�่ยที่�งอ�ก�ศ 
ภ�พิถ่้ำ�ยดี�วเที่่ยมี ผั้งเส้นระดีับ (Contour Map) จั�กก�ร 
ส่องกล้่องสำ�รวจั จั�กภ�พิถ่้ำ�ยของโดีรน จั�กก�รสำ�รวจั 
ภ�คสน�มี เก็บข้อมีูล่แล่ะวิเคร�ะห์ิ ได้ีแก่ ที่ิศที่�งแดีดี  
ล่มี คว�มีช่ื�น อณุีหิภูมิี คว�มีสงูจั�กระดัีบนำ��ที่ะเล่ คว�มีช่นั 
คว�มีสูง ภูมีปิ็ระเที่ศ ที่�งนำ��ธรรมีช่�ติ ธรณีว่ทิี่ย� หิิน ดีนิ ที่ร�ย 
นำ��ใต้ดีิน สิ�งก่อสร้�งเดีิมี ภูมีิที่ัศน์ธรรมีช่�ติเดีิมี (Natural  
Landscape) พิ่ช่พัินธุ์เดีิมี คว�มีสำ�คัญที่�งป็ระวัติศ�สตร์ 
โบร�ณีคด่ี ก�รเป็็นแหิล่่งอ�หิ�ร แหิล่่งท่ี่�อยูอ่�ศยั สตัวอ์�ศยั  
สัตว์อพิยพิ ที่ิวที่ัศน์ คว�มีง�มี ท่ี่�หิมี�ยต� (Landmark)  
คณุีภ�พิท่ี่�ว่�ง มุีมีมีองเปิ็ดีกว�้ง (Panoramic View) มีมุีมีอง 
จั�กท่ี่�สงู จัดุีเด่ีน เช่น่ คว�มีพิิเศษของธรณ่ีวิที่ย� ข้อกำ�หินดี 
ของที่้องถิ้ำ�น พิระร�ช่บัญญัติ เที่ศบัญญัติ ข้อกำ�หินดี 
ของก�รข่�นที่ะเบ่ยนพิ่�นที่่�

 ◆ ผังแมู่บท่	(Master	Plan)	

ว�งแผ้นในพ่ิ�นท่ี่�ทัี่�งหิมีดีของบริเวณีแล่ะแบ่งเขตก�ร 
พัิฒน� (Zoning) เช่น่ โซึ่นอนรุกัษ ์โซึ่นท่ี่�ม่ีคว�มีล่ะเอย่ดีอ่อน 
ที่�งธรรมีช่�ติมี�ก โซึ่นฟ้ื้�นฟืู้เพิ่�อธรรมีช่�ติค่นสภ�พิ  
โซึ่นบริก�ร ยอมีให้ิม่ีก�รเข้�ถึ้ำงเพิ่�อก�รพิักผ้่อนแล่ะ 
ที่่องเที่่�ยวไดี้ 

 ◆ การกำาหนดโซน

หิล่ังจั�กก�รเก็บข้อมีูล่แล่ะวิเคร�ะหิ์แล่้ว กำ�หินดีเขต 
ก�รพิัฒน�หิรือโซึ่น (Zone) เช่่น โซึ่นที่่�มี่คว�มีล่ะเอ่ยดีอ่อน 
ที่�งธรรมีช่�ติมี�ก โซึ่นอนุรักษ์ โซึ่นบริก�ร ยอมีให้ิมี่ก�ร 
เข้�ถึ้ำงเพิ่�อที่่องเที่่�ยวได้ี เกิดีกิจักรรมีอะไรไดี้บ้�ง กิจักรรมี 
ที่อ่งเท่ี่�ยวเช่งินิเวศ (Eco Activity) พิิจั�รณี�ขีดีคว�มีส�มี�รถ้ำ 
ในก�รรองรบั (Carrying Capacity) เช่น่ จัำ�กดัีจัำ�นวนคนเท่ี่�ยว 
ภ�ยในถ้ำำ��ในแต่ล่ะช่่วงเวล่� จัำ�กัดีจัำ�นวนคนในแต่ล่ะกลุ่่มี 
กำ�หินดีระยะหิ่�งของแต่ล่ะกลุ่่มี จัำ�กัดีคนในช่่วงเที่ศก�ล่
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 ◆ การวางผังบริเวณ	(Site	Planning)	

ขั�นก�รเก็บข้อมีูล่แล่ะวิเคร�ะห์ิพ่ิ�นท่ี่�เพ่ิ�อก�รว�งผ้ัง 
บริเวณีตั�งแต่ก�รเล่่อกที่่�ตั�งของกลุ่่มีอ�ค�รแล่ะสิ�งก่อสร้�ง 
เส้นที่�งสัญจัร จันถึ้ำงเกณีฑ์์หิรือข้อพิิจั�รณี�ในก�ร 
ว�งผ้ังบริเวณี เช่่น ระยะเดิีนพิอเหิมี�ะ คว�มีป็ล่อดีภัย 
เส้นที่�งหิน่ภัย จัุดีรวมีพิล่ พิ่�นที่่�เพ่ิยงพิอกับก�รใช่้ง�น  
จัำ�นวนเพ่ิยงพิอ ได้ีรบัคว�มีพิงึพิอใจัในคว�มีเป็็นธรรมีช่�ติ 
ล่ดีผ้ล่กระที่บที่�งส�ยต�  ผ้ล่กระที่บต่อธรรมีช่�ติแล่ะ 
แก้ปั็ญหิ� เช่่น ก�รกัดีเซึ่�ะพัิงที่ล่�ยของดิีน หิิน นำ��ท่ี่วมี  

นำ��หิล่�ก เกณีฑ์์ที่�งสุนที่รยีภ�พิ รกัษ�รูป็โฉมีที่�งธรรมีช่�ติ 
ที่่�ต้องใหิ้คว�มีสำ�คัญ เพิร�ะเป็็นที่่�หิมี�ยต� เช่่น เที่่อกเข� 
ป็�กถ้ำำ�� รวมีทัี่�งก�รแก้ไขมีุมีมีองท่ี่�ไม่ีดี่ เช่่น ธรรมีช่�ติ 
ท่ี่�ถู้ำกที่ำ�ล่�ย ธรรมีช่�ติที่่�ถู้ำกเป็ล่่�ยนแป็ล่ง สิ�งก่อสร้�ง 
แป็ล่กป็ล่อมี รกรุงรงั ปิ็ดีบังพิ่�นที่่�ท่ี่�ต้องก�รซ่ึ่อน เข่น ล่�นจัอดีรถ้ำ 
พิ่�นที่่�กองขยะ

นอกจั�กนั�น ก�รว�งผ้ังแล่ะออกแบบควรย่ดีหิยุ่น 
ในวนัโอก�สพิิเศษ วนัเที่ศก�ล่ เตรียมีก�รรองรบันกัที่อ่งเท่ี่�ยว 
จัำ�นวนมี�ก เช่่น ล่�นจัอดีรถ้ำสำ�รอง

ภาพท่ี่� ๒:  
ตััวอย่่างการวางผัังบริเวณขนาดเล็็ก

ภาพท่ี่� ๑:  
ตััวอย่่างการวางผัังบริเวณขนาดใหญ่่

๑

๒
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การบริหารจัดการ

 ◆ สิำ�งอำานวยความูสำะดวกและท่างสัำญจร
ภายนอกถ้ำำ�า	ได้แก่

• ถ้ำนน ที่่�จัอดีรถ้ำ ถ้ำนนส�ยหิลั่ก ส�ยรอง ส�ยย่อย 
ถ้ำนนบรกิ�ร ไหิล่่ที่�ง คว�มีล่�ดีช่นั ก�รว�งแนวถ้ำนน 
ที่วิที่ศัน ์ก�รมีองเห็ินสองข้�งที่�ง วัสดีพุ่ิ�นผิ้วถ้ำนน เช่น่  
คอนกรีต ดิีน ดีนิซีึ่เมีนต์ ลู่กรงัหิรอืกรวดี แอสฟัื้ล่ท์ี่ 

• ที่่�เรือ ที่่�จัอดีเรือ ทีุ่น่จัอดีเรือ

• ที่�งเที่�้ ที่�งเที่�้มีห่ิลั่งค� ที่�งเที่�้ยกระดีบั ที่�งจักัรย�น 
เส้นที่�งศึกษ�ธรรมีช่�ติ (Trail) ที่�งเดีินเรือน 
ยอดีไม้ี (Canopy Walk) สะพิ�น

• พ่ิ�นท่ี่�พิักผ้่อน สน�มีอเนกป็ระสงค์ ล่�นกิจักรรมี 
เวที่่ก�รแสดีง

• อ�ค�รแล่ะสิ�งกอ่สร�้ง อ�ค�รป็ระช่�สมัีพินัธ ์อ�ค�ร 
ศูนย์บริก�รนักท่ี่องเที่่�ยว พิิพิิธภัณีฑ์์ นิที่รรศก�ร  
ข�ยของท่ี่�ระล่ึก อ�ค�รศูนย์บริก�รนักท่ี่องเท่ี่�ยว  
ใหิ้ข้อมูีล่ด้ีวยนิที่รรศก�ร แผ่้นพิับ เอกส�ร คู่มี่อ   
แผ้นท่ี่� แล่ะ QR Code อ�จัเป็็นกลุ่่มีอ�ค�รท่ี่�มี่ 
ห้ิองนำ�� ร้�นค้� ร้�นข�ยของ ร้�นอ�หิ�ร หิรืออ�จั 
แยกตำ�แหิน่งกันก็ได้ี

• ที่่�พิักค้�งค่น บ้�นพิัก โรงแรมี ล่�นก�งเต็นที่์

 ◆ แนวความูคิดอาคารและสิำ�งก่อสำร้าง

• ควรมี่ก�รออกแบบโดียสถ้ำ�ป็นิก นักออกแบบ 
จััดีแสดีงภ�ยในอ�ค�ร

• ออกแบบให้ิเหิมี�ะกับสภ�พิแวดีล้่อมีของท่ี่�ตั�ง 
อ�ก�ศ ภูมีปิ็ระเที่ศ ท่ี่�คว�มีล่�ดีชั่น ที่ศิที่�ง แดีดีล่มี  
คว�มีช่ื�น ที่ิวที่ัศน์ ป็ล่อดีภัยจั�กนำ��หิล่�ก นำ��ที่่วมี  
ไฟื้ป็�่ ตำ�แหิน่งอ�ค�รแล่ะสิ�งกอ่สร�้งท่ี่�เป็ล่่�ยนแป็ล่ง 
ธรรมีช่�ติน้อยที่่�สุดี

• ในพิ่�นที่่�ธรรมีช่�ติ เช่่น ในอุที่ย�นแหิ่งช่�ติ ควรมี่ 
รูป็แบบกล่มีกล่่นกับธรรมีช่�ติ ไมีแ่ป็ล่กแยก ใช่ว้สัดุีที่่� 
ที่นที่�น กล่มีกล่่นธรรมีช่�ติ คว�มีสูงอ�ค�ร ไมีเ่ด่ีน 
เกินไป็ ระยะเว้นว่�งระหิว่�งอ�ค�ร ไมี่เป็็นอ�ค�ร 
ขน�ดีใหิญ่ แต่เป็็นกลุ่่มีอ�ค�ร ดูีแล่รักษ�ง่�ย ก�ร 
ออกแบบท่ี่�ที่นที่�น  ซึ่่อมีง่�ย ใช่้ช่่�งแล่ะวัสดุีใน 
ท้ี่องถิ้ำ�น ส่�อถ้ำงึล่กัษณีะท้ี่องถิ้ำ�น วธีิก�รกอ่สร�้งท่ี่�ง�่ย  
ขนส่งง่�ย เหิล่่อเศษวัสดุีทิี่�งน้อยท่ี่�สุดี ออกแบบ 
ป็ระหิยัดีพิล่ังง�น เช่่น ใช่้แสงธรรมีช่�ติ ระบ�ย 
อ�ก�ศต�มีธรรมีช่�ติ

• ป็ญัหิ�ของอ�ค�รแล่ะสิ�งก่อสร้�งท่ี่�พิบ ไดีแ้ก่ จัำ�นวน 
ไมี่พิอดี่ น้อยไป็ หิรือมี�กไป็ รูป็แบบไมี่ดี่ ออกแบบ 
ไมี่ดี่ วัสดีุไม่ีดี่ ไม่ีกล่มีกล่่นกับธรรมีช่�ติ บดีบัง 
คว�มีง�มีของธรรมีช่�ติ ตำ�แหิน่งไมี่ดี่ ใช่้ง�น 
ไมี่สะดีวก ตำ�แหิน่งไมี่เหิมี�ะ ที่ำ�ใหิ้เกิดีผ้ล่กระที่บ 
กับธรรมีช่�ติ รวมีทัี่�งดีูแล่รักษ�ไมี่ด่ี ไมี่ซ่ึ่อมีแซึ่มี  
ที่รุดีโที่รมี
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ภาพท่ี่� ๓ - ๔:  
ตััวอย่่างอาคารประชาสััมพัันธ์์ อาคารส่ั�อความหมาย่ ทัั้�งเร่�องถ้ำำ�า ธ์รณีวิทั้ย่า อุทั้กวิทั้ย่า ป่า พ่ัช สััตัว์ ธ์รรมชาติั แล็ะระบบนิเวศ

ท่ี่�มา:  
https://www.pinterest.com/pin/425519864772215729/ (๑ สัิงหาคม ๒๕๖๑) https://acadiamagic.com/visitor-
center.html (๑ สัิงหาคม ๒๕๖๑)

๓

๔
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การบริหารจัดการ

ภาพท่ี่� ๕ - ๖: 
Lascaux IV: The International Centre for Cave Art อาคาร Interpretation Center เป็นทัั้�งอาคารจััดแสัดง  
ส่ั�อความหมาย่แล็ะพิัพิัธ์ภััณฑ์์ ประเทั้ศฝรั�งเศสั ภัาย่ในถ้ำำ�าพับภัาพัเขีย่นรูปสััตัว์ คาดว่าอายุ่ ๑๗,๐๐๐ ปี

ที่่�มา:  
https://snohetta.om/project/322-lascaux-iv-the-international-centre-for-cave-ar. (๑ สัิงหาคม ๒๕๖๑)

๕

๖
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ภาพท่ี่� 7 - 9:  
ตััวอย่่างป้าย่ข้อมูล็ บอกทิั้ศทั้าง ระย่ะทั้าง ป้าย่ส่ั�อความหมาย่ 

ท่ี่�มา:  
https://www.vdis.co/projects/signage-rajaji-tiger-reserve/ (๒๕ มิถุ้ำนาย่น ๒๕๖๔)

https://rapidcityjournal.com/news/local/tours-at-wind-cave-national-park-limited-by-elevator- 2564issues/
article_f6ccee20-195f-5780-8ff9-aa6b53a2c407.html  (๒๕ มิถ้ำุนาย่น ๒๕๖๔)

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g46992-d646399-i254832220-Cave_Loop_Trail-
Cochiti_Pueblo_New_Mexico.html (๒๕ มถิ้ำุนาย่น ๒๕๖๔)

๗ ๘

๙
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การบริหารจัดการ

	 การวางแผนและการออกแบบ	
ภายในถ้ำำ�า

 ◆ ข้้อมููลการสำำารวจกายภาพภายในถ้ำำ�า	

การจััดทำำาผัังสำำารวจั มีีหััวข้้อดังนีี้�

• ป็ระเมีนิคว�มีล่ะเอย่ดีอ่อนที่�งธรรมีช่�ติแล่ะคุณีค่� 
ที่�งธรณ่ีวทิี่ย� อ�ย ุช่นิดีหินิ ตะกอนดิีน ที่ร�ย รวมีทัี่�ง 
อุที่กวิที่ย� ชี่ววทิี่ย� กำ�เนดิีของถ้ำำ�� ช่นิดีหินิ แรธ่�ตุ 
ซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ ขบวนก�รต�มีธรรมีช่�ติ นำ��หิยดี  
หิินงอก หิินย้อย หิล่อดีหิินย้อย มี�่นหิินยอ้ย เส�หิิน 
ไข่มุีกถ้ำำ�� นำ��ผุ้ดี นำ��พิ ุโดียป็ระเมีนิรว่มีกบันกัธรณ่ีวทิี่ย�

• ป็ระเมีินคุณีค่�ที่�งคว�มีง�มี จัุดีพิิเศษ คว�มีสวย 
พิิเศษ ท่ี่�หิมี�ยต� เช่น่ โถ้ำง หิินขน�ดีใหิญ ่หิินรปู็ร�่ง 
พิิเศษ 

• คุณีค่�ที่�งป็ระวัติศ�สตร์ โบร�ณีคดี่ ศ�สน�  
วัฒนธรรมีป็ระเพิณ่ี ซึ่�กพิ่ช่ ซึ่�กสัตว์ท่ี่�พิบ  
ภ�พิเขียนโบร�ณี โบร�ณีวัตถ้ำุ ก�รใช้่ง�นถ้ำำ��เดีิมี 
เช่่น ก�รที่ำ�เหิมี่อง 

• ขอ้มีลู่สตัวใ์นถ้ำำ�� เช่น่ นก ค�้งค�ว ป็ล่� กุง้ ป็ ูง ูแมีล่ง

• ก�รเป็ล่่�ยนแป็ล่ง ก�รพิังที่ล่�ยของหิิน ก�รยุบตัว

• อันตร�ยแล่ะคว�มีเส่�ยงท่ี่�อ�จัเกิดี นำ��หิล่�ก  
นำ��ท่ี่วมีในถ้ำำ�� อนัตร�ยจั�กก�รกรอ่น ก�รพัิงของผ้นงั 
เพิดี�น ก�รเข้�ถ้ำำ��ในหิน้�ฝึนแล่ะหิน้�แล่้ง

• คว�มีกว้�ง คว�มีสูง ที่�งนำ��ภ�ยในถ้ำำ��

• อ�ก�ศ ก�รระบ�ยอ�ก�ศ ล่มี ป็ริมี�ณีออกซึ่ิเจัน 
แสงสว่�งต�มีธรรมีช่�ติ 

 ◆ สิำ�งก่อสำร้างประกอบอ้�น	

เช่น่ ศ�ล่� เขื�อน สะพิ�น กำ�แพิงกันดิีน ท่ี่�นั�ง โต๊ะ เก้�อ่� 
ถ้ำังขยะ ป้็�ยต่�ง ๆ เช่่น ป็้�ยส่�อคว�มีหิมี�ย (Interpretive 
Sign) ป้็�ย QR Code ป็้�ยช่ื�อ ป้็�ยข้อมีูล่ คำ�นึงถ้ำึงรูป็แบบ  
ส่วัสดีุท่ี่�ไม่ีมัีนว�ว ไมี่สะท้ี่อนแสง ตำ�แหิน่งติดีตั�งป็้�ย 
ขน�ดีแล่ะคว�มีสูงป้็�ย หิ�กมีจ่ัำ�นวนมี�กเกินไป็ จัะกล่�ยเป็็น 
รกรุงรัง

• ส่วนเจั้�หิน้�ท่ี่� ส่วนบริก�ร เช่่น สำ�นักง�น 
เจ้ั�หิน�้ท่ี่� บ้�นพัิกเจั�้หิน�้ที่่� เกบ็วสัดุีอปุ็กรณี ์รถ้ำ เรอื  
เรือนเพิ�ะช่ำ� 

• ส�ธ�รณีปู็โภค เช่น่ นำ��ใช่ ้นำ��เส่ย ไฟื้ฟื้�้ บรเิวณีกอง 
เก็บขยะ แยกขยะ กำ�จัดัีขยะ บ่อดีักไขมัีน พิล่ังง�น 
ที่�งเล่อ่ก เช่่น พิล่ังง�นแดีดี ล่มี

 ◆ ภูมิูทั่ศน์และต้้นไมู้ในบริเวณ

ก�รเก็บรักษ�คว�มีสมีบูรณ์ีของธรรมีช่�ติบริเวณี 
โดียรอบ รักษ�ภูมีทัิี่ศนธ์รรมีช่�ตเิดีมิี  เป็ล่่�ยนแป็ล่งนอ้ยท่ี่�สดุี 
เพิ่�อไดี้เรียนรู้เรื�องภูมีิป็ระเที่ศ ต้นไม้ี สัตว์ ก�รเก็บต้นไมี้ 
ยน่ตน้ขน�ดีใหิญ่เดิีมีมี�กท่ี่�สุดี จัง่เป็็นสิ�งท่ี่�ควรคำ�นึงถึ้ำงอย�่ง 
ระมีัดีระวัง มี่ก�รสำ�รวจัผ้ังต้นไมี้ ตั�งแต่ขั�นก�รเก็บข้อมีูล่  
ก�รวเิคร�ะหิ ์ก�รว�งผ้งั ก�รออกแบบ อ�จัป็รบัก�รออกแบบ  
ป็รับตำ�แหิน่งอ�ค�ร หิรอืล่�นจัอดีรถ้ำเพิ่�อเก็บต้นไม้ี รวมีถ้ำงึ 
ก�รเก็บต้นไมี้ในระหิว่�งก�รก่อสร้�งดี้วย

หิ�กป็ลู่กใหิม่ี ต้องกล่มีกล่่นแล่ะรวมีกลุ่่มีให้ิดูีเป็็น 
ธรรมีช่�ต ิคำ�นงึถ้ำงึป็ระโยช่นใ์ช่ส้อย เช่น่ ให้ิรม่ีเง� บัง พิร�ง 
หิรอืซึ่อ่นสิ�งท่ี่�ไมีน่่�ดูี รกัษ�หิน้�ดิีน ล่ดีก�รกรอ่น ก�รพิงัที่ล่�ย 
ของดิีน เอ่�อเฟ้ื้�อต่อสัตว์ พิ่ช่พิรรณีเดิีมีช่่วยส่�อคว�มีรู้ 
ที่�งธรรมีช่�ต ิธรณ่ีวทิี่ย� ในพ่ิ�นท่ี่�ธรรมีช่�ติล่ะเอย่ดีอ่อน เช่น่ 
ในอุที่ย�นแหิ่งช่�ติ ใช่้ไมี้พ่ิ�นถิ้ำ�น ซึ่่�งมี่ข้อด่ีค่อ ที่นที่�น  
ดูีแล่น้อย กล่มีกล่่นกับพ่ิช่พิรรณีเดีมิี ม่ีคว�มีเป็็นเอกลั่กษณ์ี  
ไมี่ใช่้ไมี้ต่�งถิ้ำ�นรุกร�น ไมี่จััดีสวนหิย่อมีท่ี่�เน้นก�รป็ระดัีบ 
ตกแต่ง
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ภาพท่ี่� ๑๐ - ๑๑:
เร่อบริการ รถ้ำบริการ ภัาย่ในถ้ำำ�า

ท่ี่�มา:  
https://www.lostrivercave 
.org/ (๒๕ มิถุ้ำนาย่น ๒๕๖๔)

https://fantasticcaverns.
com/ (๒๕ มถิ้ำนุาย่น ๒๕๖๔)

ก�รกำ�หินดีพิ่�นที่่�ที่่องเที่่�ยวหิรือโซึ่นภ�ยในถ้ำำ�� บ�งถ้ำำ�� 
อ�จัต่อเน่�องย�วหิล่�ยกิโล่เมีตร แบ่งเป็็นหิล่�ยส่วน เช่่น  
โซึ่นทัี่�วไป็ท่ี่�ให้ินักที่่องเท่ี่�ยวเข้�ถ้ำึงไดี้ โซึ่นอนุรักษ์เข้�ถ้ำึง 
เฉพิ�ะกลุ่่มีพิิเศษ เช่่น เพิ่�อก�รศึกษ� นักท่ี่องเที่่�ยวผ้จัญภัย  
โซึ่นท่ี่�ยังไมี่ไดี้สำ�รวจั โซึ่นล่ะเอ่ยดีอ่อนท่ี่�มี่ผ้ล่กระที่บกับ 
ธรรมีช่�ติ หิรืออ�จัเกิดีอันตร�ย ไมี่เป็ิดีใหิ้ที่่องเที่่�ยว

อันตร�ยแล่ะคว�มีเส่�ยงจั�กก�รที่่องเท่ี่�ยวภ�ยในถ้ำำ��  
ได้ีแก่ ล่่�น หิกล้่มี สะดีุดี ศ่รษะช่น เพิร�ะพ่ิ�นไมี่เรียบ  
เพิดี�นตำ�� ก�รเดีนิต้องกม้ี มีดุี ล่อดี อนัตร�ยจั�กดีนิถ้ำล่่มี หิินถ้ำล่่มี 
นำ��ท่ี่วมี นำ��หิล่�ก สัตว์ในถ้ำำ�� หิล่งที่ิศที่�ง จัำ�ที่�งเดิีมีไมี่ไดี้ 
ไมี่มี่อ�ก�ศเพิ่ยงพิอ อ�ก�ศหิน�วเย็น

 ◆ สิำ�งอำานวยความูสำะดวกภายในถ้ำำ�า

• ที่�งเดิีน สะพิ�น ถ้ำนน รถ้ำบริก�ร หิรือเรือบริก�ร 
ควรหิล่บตำ�แหิน่งของหิินงอก หิินย้อย เส�หิิน  
ไมีใ่ห้ิอยูใ่นระยะม่ีอจับัผ้นงั เพิดี�นหินิได้ี ไมีใ่หิศ้ร่ษะ 
ช่นเพิดี�น ไมีก่่ดีขว�งที่�งนำ�� หิล่บเล่่�ยงที่�งนำ��ไหิล่ 
ยกที่�งเดิีนสูงจั�กระดีับพ่ิ�นถ้ำำ�� วิธีก�รก่อสร้�งท่ี่� 
ไมี่กระที่บธรรมีช่�ติ หิ�กรื�อถ้ำอนในอน�คตจัะไม่ี 
ทิี่�งร่องรอยไว้ ถ้ำนน รถ้ำบริก�รเหิมี�ะสำ�หิรับถ้ำำ��ท่ี่� 
ระยะที่�งไกล่ เพ่ิ�อบริก�รสำ�หิรับทีุ่กวัย สำ�หิรับ 
ครอบครัวผู้้มี่ข้อจัำ�กัดีที่�งร่�งก�ย

• จัุดีพิักหิรือที่่�นั�งพิัก อ�จัมี่ไดี้หิ�กระยะที่�งเดีินไกล่ 
เฉพิ�ะจุัดีท่ี่�จัำ�เป็็น หิ�กม่ีโถ้ำงใหิญ่ อ�จัมี่ท่ี่�ย่น 
หิรือท่ี่�นั�ง บริเวณีบรรย�ยรวมี หิรือบริเวณีแสดีง 
แสงส่เส่ยงในถ้ำำ��

• ระบบเสย่ง หิ�กมี่ ให้ิซึ่่อนก�รเดีินส�ย ซึ่่อนล่ำ�โพิง

• ไฟื้ฟื้้� หิ�กมี่ ใช่้ไฟื้แล่ะส�ยไฟื้กันคว�มีช่ื�น กันนำ��  
ไมี่เพิิ�มีคว�มีร้อน ซึ่่อนก�รเดีินส�ย เช่่น อยู่ใต้พิ่�น 
ที่�งเดิีน ไม่ีตั�งเส� ซ่ึ่อนดีวงโคมี มี่คว�มีสว่�ง 
เพ่ิยงพิอเพิ่�อเดิีน ใช่้ไฟื้เพิ่�อเน้นจัุดีสวยง�มีพิิเศษ  
ไฟื้ใต้นำ�� ไฟื้ตกแต่งสร้�งบรรย�ก�ศ อ�จัมี่ป็้�ยไฟื้ 
ที่�งออกฉุกเฉินดี้วย๑๐

๑๑
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การบริหารจัดการ

ภาพท่ี่� ๑๒:  
ตััวอย่่างการกำาหนดตัำาแหน่งสัาย่ไฟภัาย่ในถ้ำำ�า

ภาพท่ี่� ๑๓:  
ตััวอย่่างการกำาหนดตัำาแหน่งสิั�งอำานวย่ความสัะดวกภัาย่ในถ้ำำ�า๑๑
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การบริหารจัดการ

ภาพท่ี่� ๑๔ - ๑๕:  
ตััวอย่่างจุัดพัักหร่อทีั้�นั�งพััก

ท่ี่�มา:  
http://kakulitan.com/news/the-magnificent-caves-in-the-philippines 
(๒๕ มิถุ้ำนาย่น ๒๕๖๔)

https://www.travelzoo.com/blog/15-incredible-caves-explore-
america/ (๒๕ มิถ้ำุนาย่น ๒๕๖๔)

๑๔

๑๕
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ภาพท่ี่� ๑๖ - ๑7:  
ตััวอย่่างการกำาหนดดวงโคม ไฟส่ัองสัว่าง ไฟสัร้างบรรย่ากาศภัาย่ในถ้ำำ�า

๑๖.๑๖

๑๗
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การบริหารจัดการ

ภาพท่ี่� ๑๘ - ๑9:  
ตััวอย่่างทั้างเดิน ไฟส่ัองสัว่าง ไฟส่ัองจุัดสัำาคัญ่ การสัร้างบรรย่ากาศ

ท่ี่�มา: 
https://www.chinatravel.com/guilin-attraction/reed-flute-cave/ (๒๕ มิถุ้ำนาย่น ๒๕๖๔)

https://www.travelzoo.com/blog/15-incredible-caves-explore-america/  (๒๕ มิถ้ำุนาย่น ๒๕๖๔)

๑๘

๑๙
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การบริหารจัดการ

ภาพท่ี่� ๒๐ - ๒๑: 
ตััวอย่่างทั้างเดิน ราวกันตัก สัะพัาน ไฟส่ัองสัว่าง 
ไฟส่ัองจุัดสัำาคัญ่ ไฟใต้ันำ�า

ท่ี่�มา:  
https://www.facebook.com/natural 
bridgecavernstx/photos/a.2211980 
31282989/39769078823786 33 /?type= 
3&theater (๒๕ มิถ้ำุนาย่น ๒๕๖๔)

https://www.cavelighting.de/cave-
lighting.html (๒๕ มิถ้ำุนาย่น ๒๕๖๔)

ภาพท่ี่� ๒๒:
ตััวอย่่างทั้างเดิน ราวกันตัก สัะพัาน ไฟส่ัองสัว่าง
 
ท่ี่�มา:  
https://www.travelzoo.com/blog/15-
incredible-caves-explore-america/  
(๒๕ มิถ้ำุนาย่น ๒๕๖๔) housandwonders.
net/photo/30019 (๒๕ มิถุ้ำนาย่น ๒๕๖๔)

• ป็้�ย ป็้�ยภ�ยในถ้ำำ��ควรมี่ให้ิน้อยที่่�สุดีเที่่�ที่่�จัำ�เป็็น 
หิรือมีข่น�ดีเล็่ก เช่น่ บอกที่ศิที่�ง ระยะที่�ง อ�จัใช่้ 
สส่ะที่้อนแสงใหิ้อ่�นง่�ย

• สิ�งก่อสร้�งอ่�น มี่เที่่�ที่่�จัำ�เป็็นในบริเวณีท่ี่�อ�จัเป็็น
อันตร�ย เช่่น รั�ว กำ�แพิงเต่�ย ร�วเก�ะ โซึ่่ เช่ือกกั�น 
ล่วดีสล่ิงกั�น กล้่อง CCTV ป็ระตูเปิ็ดีปิ็ดีหิน้�ถ้ำำ��
แล่ะภ�ยในถ้ำำ�� ออกแบบให้ิกล่มีกล่่นแล่ะซึ่อ่นไป็กับ 
ภูมีิป็ระเที่ศ

เอกสำารอ้างอิง

• คู่มี่อพิัฒน�แหิล่่งที่่องเที่่�ยวป็ระเภที่ถ้ำำ��จัดัีพิิมีพิ์เผ้ยแพิร่โดียก�รที่่องเที่่�ยวแหิ่งป็ระเที่ศไที่ย, ๒๕๒๘

• โครงก�รจััดีที่ำ�แผ้นฟ้ื้�นฟูื้พิ่�นท่ี่�อุที่ย�นแห่ิงช่�ติ ในพิ่�นท่ี่�ป็ระสบพิิบัติภัย 6 จัังหิวัดีภ�คใต้ โดียสำ�นักบริก�รวิช่�ก�รจัุฬ�เสนอต่อ 
กรมีอุที่ย�นแหิ่งช่�ติ สัตว์ป่็� แล่ะพิันธุ์พ่ิช่ กระที่รวงที่รัพิย�กรธรรมีช่�ติแล่ะสิ�งแวดีล่้อมี, ๒๕4๘ เอกส�ร โครงก�รอบรมีหิัวหิน้�อุที่ย�น
แห่ิงช่�ติ จััดีโดียกรมีอุที่ย�นแหิ่งช่�ติ สัตว์ป็่� แล่ะพิันธุ์พิ่ช่ กระที่รวงที่รัพิย�กรธรรมีช่�ติแล่ะสิ�งแวดีล้่อมี, ๒๕๕4

• เอกส�รป็ระกอบก�รเสวน�เรื�อง พิล่ิกวิกฤตถ้ำำ��หิล่วง สู่โอก�สก�รจััดีก�รถ้ำำ��ไที่ย ณี หิ้องป็ระชุ่มีจังรักป็รีช่�นนที่์ คณีะวนศ�สตร ์
มีหิ�วิที่ย�ล่ัยเกษตรศ�สตร์ หิัวข้อ ก�รจััดีก�รสิ�งอำ�นวยคว�มีสะดีวกของถ้ำำ��แล่ะก�รส่�อคุณีค่�สำ�หิรับผู้้มี�เย่�ยมีช่มี ศ.เดีช่� บุญคำ��,  
รศ.จั�มีรี อ�ระย�นิมิีตสกุล่ วันศุกร์ที่่� 3 สิงหิ�คมี พิ.ศ. ๒๕61 เวล่� 13.00 - 14.30 น.

• www.dmr.go.th

๒๑

๒๒
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เทคนิคการแก้ไข 
รอยขีดเขียนหินที่ถ้ำานาคา

น์าย์ภููผา มุงคุุณ

บท่คัดย่อ	
จากกรณ้ีอุทยานแห่งช่าต่่ภู่ลั่งกาป็ระกาศปิ็ดการท่องเท้�ยว “ถึำ�านาคา” อำาเภูอบึงโขงหล่ง จังหวัดบึงกาฬ  
ตั่�งแต่่วันท้� ๙ กันยายน พื่.ศ. ๒๕๖๓ จากเหตุ่นักท่องเท้�ยวทำาล่ายทรัพื่ยากรธรรมช่าต่่ โดยข้ดเข้ยน 
กลุ่่มห่นต่่าง ๆ ป็รากฏเป็็นร่องรอยท้�ไม่น่าด่ ส่ิ่งผัล่ให้กรมทรัพื่ยากรธรณี้ได้ส่ิ่งเจ้าหน้าท้�จาก 
ศ่นย์ศึกษาว่จัยแล่ะพ่ื่พ่ื่ธภัูณีฑ์์ไดโนเสิ่าร์ จังหวัดขอนแก่น เข้าดำาเน่นการแก้ไขรอยข้ดเข้ยนห่น 
ในบร่เวณีเขต่อุทยานแห่งช่าต่่ภู่ลั่งกา ร่วมกับเจ้าหน้าท้�ของอุทยานแห่งช่าต่่ภู่ลั่งกา โดยป็ระยุกต์่ใช้่ 
ว่ธ้การซ่่อมแซ่มฟื้้�นฟ่ื้อนุรักษ์ซ่ากดึกดำาบรรพ์ื่ช่น่ดกระด่กไดโนเสิ่าร ์เช่่น การใช้่วัสิ่ดุกาวร้อนผัสิ่มกบั 
ผังห่นผุับดล่ะเอ้ยดอุดอัดรอยข้ดเข้ยน การใช่้วัสิ่ดุป่็นกาวยาแนวผัสิ่มกับผังห่นผุับดล่ะเอ้ยด 
แล่ะผังส้ิ่ ต่ล่อดจนการใช้่กระดาษทรายขัดล่บรอยข้ดเข้ยนห่น ในพ่ื่�นท้� ๗ แห่ง เป็็นจำานวนกว่า  
๑๐๐ รอย แล้่วเสิ่ร็จ ดังร่ป็ท้� ๑
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รูปที่่� ๑
แผันทั้ี�ภูัมิประเทั้ศแสัดงตัำาแหน่งทั้ี�ปฏิบัตัิงาน
แกไ้ขรอย่ขีดเขยี่นหนิ ๑ ถ้ำ้ำานาคา ๒ ถ้ำ้ำาหล็วงปู่วัง 
๓ ชอ่งหนิโกศลิ็ป์ ๔ รอย่ขีดเขยี่น (ภัาษาองักฤษ) 
๕ เจัดยี่ห์ล็วงปูเ่สัาร ์๖ ทั้างขึ�นล็ง วัดถ้ำ้ำาชยั่มงคล็ 
๗ จัุดชมวิว (ดัดแปล็งจัากแผันทั้ี�ภัูมิประเทั้ศ 
ระวางอำาเภัอบ้านแพัง หมาย่เล็ข 5844 IV)

 > 1.	การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณถ้ำำ�านาคา

รอยข้ีดทีำ� 1 เป็็นรอยขีดีเขียนตัวเล่ข “534” บนหิินบริเวณีหิัวพิญ�น�ค ไดี้ที่ำ�ก�รล่บรอยขีดีเขียนดัีงกล่่�วจัำ�นวน 
สองครั�ง ในครั�งแรกใช้่วสัดีกุ�วรอ้นผ้สมีกบัผ้งหิินผ้บุดีล่ะเอ่ยดีอุดีอดัีรอ่งรอยขดีีของตวัเล่ข ดีงัแสดีงในรปู็ท่ี่� ๒ แล่ะดีำ�เนินก�ร 
ซึ่อ่มีแซึ่มีสภ�พิดีว้ยก�รใช่ว้สัดุีป็นูก�วย�แนวผ้สมีกบัผ้งหิินผ้บุดีล่ะเอ่ยดีแล่ะผ้งส่ ปิ็ดีที่บัรอยป็รแิตกของวัสดีอุดุีรอยขดีีเขยีน 
แล่ะตกแต่งดี้วยตะไคร่นำ��ใหิ้มี่สภ�พิใกล่้เค่ยงกับธรรมีช่�ติดีังเดีิมี ดัีงแสดีงในรูป็ที่่� 3
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รูปที่่� ๓
ก. การปริแตักของวัสัดุทั้ี�ทั้ำาการอุดอัดรอย่ขีดเขีย่น “534” หล็ังจัากใช้วัสัดุกาวร้อนผัสัมกับผังหินผัุบดล็ะเอีย่ด  
บริเวณหัวพัญ่านาค ข. หล็ังจัากดำาเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดย่ใช้วัสัดุปูนกาวย่าแนวผัสัมกับผังหินผัุบดล็ะเอีย่ดแล็ะผังสัี

ข.

ข.

ก.

ก.

รูปที่่� ๒
ก. รอย่ขีดเขีย่น “534” บริเวณหัวพัญ่านาคก่อนดำาเนินการแก้ไข ข. สัภัาพัหลั็งการแก้ไขรอย่ขีดเขีย่นโดย่ใช้วัสัดุกาวร้อน 
ผัสัมกับผังหินผัุบดล็ะเอีย่ด
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ก. ข.

รอยข้ดีทีำ� 2 เป็็นรอยขดีีเขยีนตัวอกัษรคำ�ว�่ “ดาบ” บริเวณีหิวัพิญ�น�ค ไดีแ้ก้ไขโดียก�รใช่ก้ระดี�ษที่ร�ยล่บรอยขีดีเขยีน 
แล่ะตกแต่งให้ิมี่สภ�พิใกล่้เค่ยงกับธรรมีช่�ติมี�กที่่�สุดี ดีังแสดีงในรูป็ที่่� 4

รูปที่่� ๔
ก. ร่องรอย่ขีดเขีย่นหินบริเวณหัวพัญ่านาค ตััวอักษรคำาว่า “ดาบ” ก่อนดำาเนินการแก้ไข ข. หลั็งจัากดำาเนินการแก้ไขร่องรอย่
ขีดเขีย่นหินแล้็ว

ก. ข.

 > 2.	การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณถ้ำำ�าหลวงปู�วัง

รอยขีดีเขียนท่ี่�บริเวณีถ้ำำ��หิล่วงปู่็วงั สว่นมี�กเป็็นรอ่งรอยขดีีเขียนดีว้ยสน่ำ��มีนัต�มีผ้นังหินิที่ร�ย ดีงัรปู็ท่ี่� ๕ ก. ไดีท้ี่ำ�ก�ร
แกไ้ขโดียก�รใช่้ผ้�้ชุ่บนำ��มัีนสนแล่ะกระดี�ษที่ร�ยล่บรอยขดีีเขียนแล่ะตกแต่งดี้วยวัสดีปูุ็นย�แนวผ้สมีส่ใหิ้มี่สภ�พิใกล้่เคย่ง
กับธรรมีช่�ติ ดีังแสดีงในรูป็ที่่� ๕ ข.

รูปท่ี่� ๕  
ก. ร่องรอย่ขีดเขีย่นด้วย่สีันำ�ามันตัามผันังหินทั้ราย่บริเวณถ้ำำ�าหล็วงปู่วัง ข. สัภัาพัของผันังหินทั้ราย่หลั็งจัากแก้ไข
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 > 3.	 การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณ 
ช่่องหินโกศิลป์

พิบร่องรอยขีดีเขียนบนผ้นังหิินที่ร�ยบริเวณีช่่องหิิน 
โกศิล่ป์็ ได้ีแก้ไขโดียใช่้วัสดุีก�วย�แนวผ้สมีกับผ้งหิินผุ้ 
บดีล่ะเอย่ดีแล่ะผ้งสปิ่็ดีที่ับแล่ะตกแต่งให้ิม่ีสภ�พิใกล่เ้คย่ง 
กับธรรมีช่�ติมี�กที่่�สุดี ดีังแสดีงในรูป็ที่่� 6

รูปที่่� ๖
สัภัาพัของผันังหินทั้ราย่บริเวณช่องหินโกศิล็ป์ หลั็งจัากแก้ไข

 > 4.	 การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณ 
รอยข่้ดเข่้ยนภาษาอังกฤษ

พิบรอยขีดีเขยีนเป็็นภ�ษ�อังกฤษบนผ้นังหินิที่ร�ยท่ี่�อยู ่
ใกล้่กบับรเิวณีช่อ่งหิินโกศลิ่ป์็ ดีำ�เนินก�รแกไ้ขโดียวิธกี�รใช่้ 
วสัดุีปู็นก�วย�แนวผ้สมีกับผ้งหินิผ้บุดีล่ะเอย่ดีแล่ะผ้งสใ่ห้ิมี่ 
สภ�พิใกล่้เค่ยงกับธรรมีช่�ติมี�กที่่�สุดี ดัีงรูป็ที่่� 7

รูปที่่� 7
สัภัาพัของผันังหินทั้ราย่บริเวณรอย่ขีดเขีย่นภัาษาอังกฤษ 
หล็ังจัากแก้ไข
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 > 5.	การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณเจด่ย์
หลวงปู�เสำาร์

ดีำ�เนินก�รแก้ไขร่องรอยขีดีเขียนพ่ิ�นหิินที่ร�ยบริเวณี 
เจัด่ีย์หิล่วงปู่็เส�ร ์โดียก�รใช่ก้ระดี�ษที่ร�ยล่บรอยขดีีเขียน 
แต่เน่�องจั�กเป็็นร่องรอยขดีีเขยีนท่ี่�ลึ่ก จัง่แก้ไขได้ีไม่ีสมีบรูณ์ี 
ดีังรูป็ท่ี่� ๘ ป็ระกอบกับม่ีร่องรอยขีดีเขียนในบริเวณีน่�เป็็น 
จัำ�นวนมี�ก จั่งให้ิเจั้�หิน้�ท่ี่�อุที่ย�นแหิ่งช่�ติภูลั่งก�มี� 
ดีำ�เนินก�รต่อไป็ในภ�ยหิล่ัง

รูปที่่� ๘
ก. ตััวอย่่างรอย่ขีดเขีย่นบนพ่ั� นหินทั้ราย่บริเวณเจัดีย์่ 
หล็วงปู่เสัาร์ ข. แก้ไขร่องรอย่ โดย่ใช้กระดาษทั้ราย่

ก. ก.

ข. ข.

 > 6.	การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณท่างข้้�นลง 
วัดถ้ำำ�าชั่ยมูงคล

รอยขีดีเขียนหิินบริเวณีที่�งข่�นล่งวัดีถ้ำำ��ช่ัยมีงคล่ ไดี้ 
ที่ำ�ก�รแก้ไขโดียใช้่วัสดีุป็ูนก�วย�แนวผ้สมีกับผ้งหิินผุ้บดี 
ล่ะเอ่ยดีแล่ะผ้งสใ่หิม่้ีสภ�พิใกล่เ้ค่ยงกับสภ�พิเดีมิีมี�กท่ี่�สดุี  
ดีังรูป็ที่่� 9

รูปที่่� 9
ก. ร่องรอย่ขีดเขีย่นหินบริเวณทั้างขึ�นล็งวัดถ้ำำ�าชัย่มงคล็  
ข. สัภัาพัหลั็งจัากแก้ไข
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 > 7.	การแก้ไข้รอยข่้ดเข่้ยนบริเวณจุดช่มูวิว

รอ่งรอยขีดีเขยีนหิินบรเิวณีจัดุีช่มีววิข้�งที่�งเดิีนข่�นล่งวดัีถ้ำำ��ช่ยัมีงคล่ ใช่ว้สัดีปุ็นูก�วย�แนวผ้สมีกบัผ้งหิินผ้บุดีล่ะเอ่ยดี
แล่ะผ้งสใ่หิ้มี่สภ�พิใกล่้เค่ยงกับธรรมีช่�ติมี�กที่่�สุดี ดีังรูป็ที่่� 10

รูปที่่� ๑๐
ก. เจ้ัาหน้าทีั้�กรมทั้รัพัย่ากรธ์รณีร่วมกับเจ้ัาหน้าทีั้�อุทั้ย่านแห่งชาติัภูัลั็งกาปฏิบัติังานแก้ไขรอย่ขีดเขีย่นหินบริเวณจุัดชมวิว 
ข้างทั้างขึ�นล็งวัดถ้ำำ�าชัย่มงคล็ ข. สัภัาพัหลั็งจัากแก้ไข

ก.

ข.
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นอกจั�กน่� กรมีที่รัพิย�กรธรณี่ไดี้ดีำ�เนินก�รจััดีที่ำ�โป็สเตอร์ข้อมีูล่คว�มีรู้เก่�ยวกับข้อป็ฏิบิัติในก�รเที่่�ยวถ้ำำ��แล่ะขั�นตอน
ป็ฏิบิติัง�นแกไ้ขล่บร่องรอยขดีีเขียนบนหิิน ติดีตั�งป็ระช่�สมัีพัินธ์ในบรเิวณีจัดุีจัำ�หิน�่ยตั�วแล่ะคดัีกรองนกัท่ี่องเท่ี่�ยวช่อ่งที่�ง
ข่�นล่งนำ��ตกต�ดีวิมี�นที่ิพิย์

รูปท่ี่� ๑๑
ก. เจ้ัาหน้าทีั้�กรมทั้รัพัย่ากรธ์รณีติัดตัั�ง 
ป้าย่โปสัเตัอร์ ๑๖ ข้อปฏิบัติั รู้ไว้...ก่อน 
เข้าถ้ำำ�า บริเวณจุัดจัำาหน่าย่ตัั�วแล็ะคัดกรอง 
นักท่ั้องเทีั้�ย่วช่องทั้างขึ�นล็งนำ�าตักตัาด 
วิมานทิั้พัย์่ ข. ขั�นตัอนปฏิบัติังานการแก้ไข 
รอย่ขีดเขีย่นล็งบนหิน จััดแสัดงเม่�อวันทีั้� ๔  
ตุัล็าคม พั.ศ. ๒๕๖๓ โดย่รัฐมนตัรีว่าการ 
กระทั้รวงทั้รพััย่ากรธ์รรมชาตัแิล็ะสิั�งแวดล็อ้ม
อนุมัติัให้กลั็บมาเปิดบริการแก่นักท่ั้องเทีั้�ย่ว 
อีกครั�งหนึ�ง

ก.

ข.
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รองศาสตราจารย์์ ดร.สุทธิิศักด์� ศรลัมพ์์
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ตััวอยา่งเง่�อนี้ไข้ข้องระบบความีปลอดภัยัภัายในี้ถ้ำำ�า

1. เป็็นระบบเพ่ิ�อคว�มีป็ล่อดีภัยของนักท่ี่องเท่ี่�ยว แล่ะ 
ผู้้ป็ฏิิบัติง�นภ�ยในถ้ำำ��ในลั่กษณีะป็กติ ไม่ีรวมีก�รเข้�ไป็ 
อยู่อ�ศัยหิรือก�รเข้�ไป็สำ�รวจัเป็็นเวล่�น�น

๒. ต้องไมี่ที่ำ�ใหิ้เกิดีก�รเป็ล่่�ยนแป็ล่งสภ�พิต�มี 
ธรรมีช่�ติทัี่�งก�ยภ�พิ ชี่วภ�พิ เคม่ี ภ�ยในตัวถ้ำำ��มี�กจัน 
สูญเส่ยล่ักษณีะต�มีธรรมีช่�ติของถ้ำำ��

	 การติ้ดเคร้�องมู้อต้รวจวัด 
ภายในถ้ำำ�า	(Cave	Monitoring	
and	Instrumentations)

ก�รเข้�ใจัสภ�พิแวดีล่้อมีต�มีธรรมีช่�ติของถ้ำำ�� เป็็น 
เรื�องท่ี่�จัำ�เป็็นท่ี่�จัะใช้่ในก�รออกแบบแล่ะกำ�หินดีมี�ตรก�ร 
คว�มีป็ล่อดีภัยต�่ง ๆ  ภ�ยในตวัถ้ำำ�� เร�จัำ�เป็็นตรวจัวดัีแล่ะ 
ติดีต�มีข้อมูีล่ดีังต่อไป็น่�เป็็นอย่�งน้อย (รูป็ที่่� 1)

1. แผ้นที่่�เส้นที่�งแล่ะภ�พิ 3 มีิติของถ้ำำ��

๒. ก�รเป็ล่่�ยนแป็ล่งอุณีหิภูมีิแล่ะคว�มีช่ื�น

3. ก�รไหิล่เวียนของอ�ก�ศ

4. ก�รไหิล่ของนำ��ภ�ยในถ้ำำ��

๕. แสงสว่�งต�มีธรรมีช่�ติภ�ยในถ้ำำ��

6. ป็ริมี�ณีออกซิึ่เจันภ�ยในถ้ำำ��

ก�รตรวจัวัดีตัวแป็รในข้อ ๒ - 4 นั�น ส�มี�รถ้ำที่ำ�ไดี้ 
โดียก�รติดีตั�ง Sensor ป็ระเภที่ต่�ง ๆ ภ�ยในถ้ำำ�� ไดี้แก่ 
Thermo-couple, Resistivity Type Moisture Sensor,  
Air Pressure and Flow, Water Pressure Sensor แล่ะ  

Flow Meter ที่ั�งน่� Sensor ต่�ง ๆ จัะต้องม่ีระบบก�รจั่�ย 
พิล่ังง�นไฟื้ฟ้ื้� ซึ่่�งส�มี�รถ้ำใช้่แบตเตอรี� หิรือก�รจั่�ยไฟื้ฟื้้� 
ต�มีส�ย (ในกรณี่ท่ี่�ที่ำ�ไดี้) แล่ะม่ี Data Logger ในก�ร 
บันที่ึกข้อมีูล่ โดียข้อมีูล่ตัวแป็รต่�ง ๆ  ข้�งต้นจัะต้องม่ีก�ร 
สุม่ีเกบ็ (Sampling) โดีย Data Logger ในช่ว่งเวล่�ท่ี่�เหิมี�ะสมี 
นอกจั�กนั�น Sensor ทุี่กตัวในระบบจัะต้องอยู่ในฐ�นเวล่� 
เด่ียวกนั เพิ่�อให้ิส�มี�รถ้ำนำ�มี�เป็รยีบเท่ี่ยบหิ�คว�มีสัมีพัินธ์ 
กนัไดี ้แล่ะยงัจัะตอ้งนำ�มี�เป็รยีบเท่ี่ยบกบัขอ้มีลู่สภ�พิแวดีล่อ้มี 
ภ�ยนอกตัวถ้ำำ��ไดี้อ่กดี้วย

ก�รดีงึขอ้มูีล่ออกจั�ก Data Logger นั�น ส�มี�รถ้ำที่ำ�ได้ี 
สองล่กัษณีะ ค่อ ก�รนำ�ออกขอ้มูีล่แบบ Manual โดียตรงจั�ก 
Data Logger (รปู็ท่ี่� ๒) แล่ะก�รสง่ขอ้มีลู่ผ้�่นสญัญ�ณีวทิี่ยุ  
โดียอ�จัจัะต้องมี ่Repeater หิรอืตวัขบักำ�ลั่งสง่ ในกรณีท่่ี่�ก�รสง่ 
มี่ระยะไกล่แล่ะมี่สิ�งก่ดีขว�ง ซึ่่�งเป็็นที่่�แน่นอนว่� ภ�ยในถ้ำำ�� 
น่�จัะมี่คว�มีซัึ่บซึ่้อนแล่ะก่ดีขว�งสัญญ�ณีอยู่พิอสมีควร

ทัี่�งน่�เพิ่�อตรวจัวดัีกำ�ลั่งไฟื้ของระบบ ขอ้มีลู่สถ้ำ�นก�รณีใ์ช่้ 
แล่ะคงเหิล่่อของแบตเตอรี� ส�มี�รถ้ำท่ี่�จัะส่งผ้�่นระบบสญัญ�ณี 
วทิี่ยุได้ีเช่น่เด่ียวกัน ที่ำ�ให้ิส�มี�รถ้ำท่ี่�จัะเห็ินภ�พิทัี่�งหิมีดีของ 
เครื�องมี่อวัดี ที่ั�งข้อมูีล่แล่ะป็ระสิที่ธิภ�พิ

จากเหตุ่การณ์ีเยาวช่นต่่ดถึำ�าท้�จังหวัดเช้่ยงราย ทำาให้ป็ฏ่เสิ่ธไม่ได้ว่า ถึำ�านั�นม้ความจำาเป็็นท้�จะต่้องม้ระบบ 
เทคโนโล่ย้ความป็ล่อดภัูยเพ่ื่�อป้็องกันเหตุ่ลั่กษณีะดังกล่่าว ทั�งน้�คงจะต้่องมาตั่�งหลั่กให้เข้าใจต่รงกันว่า 
ระบบความป็ล่อดภัูยต่่าง ๆ นั�นออกแบบมาภูายใต้่เง่�อนไขอะไร

รูปท่ี่� ๑
ตััวอย่่างระบบการติัดตัามสัภัาพัแวดล้็อมภัาย่ในถ้ำำ�า  
(ภัาพัจัากอินเทั้อร์เน็ตั)
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	 ความูปลอดภัยภายในถ้ำำ�า

เมี่�อที่ร�บข้อมูีล่สภ�พิแวดีล้่อมีต�มีธรรมีช่�ตภิ�ยในถ้ำำ�� 
เป็็นท่ี่�เรียบร้อยแล่้ว เร�จัะส�มี�รถ้ำมี�ออกแบบระบบ 
คว�มีป็ล่อดีภัยภ�ยในถ้ำำ��ไดี้อย่�งเหิมี�ะสมี ที่ั�งน่�เครืองมี่อ 
ตรวจัวัดีภ�ยในถ้ำำ��ท่ี่�ไดี้กล่่�วไป็ข้�งต้น ก็จัะได้ีถู้ำกนำ�มี�ใช่้ 
ตรวจัสอบก�รเป็ล่่�ยนแป็ล่ง รวมีถึ้ำงอ�จัจัะนำ�มี�ใช่้เพิ่�อก�ร 
เต่อนภัยไดี้เช่่นเดี่ยวกัน โดียคว�มีป็ล่อดีภัยภ�ยในถ้ำำ��ควร 
ป็ระกอบดี้วย

รูปที่่� ๒  
Data Logger ประเภัทั้ทีั้�ใช้ในถ้ำ้ำา แล็ะนำาออกข้อมูล็แบบ Manual (TurkFranci and Gabrovsek, 2010)

รูปท่ี่� ๓  
การไหล็ของนำ�าภัาย่ในถ้ำำ�า

1. ระบบตัิดตัามีข้้อมีูลคาดการณ์์ 

ข้อมีลู่ดี�้นคว�มีป็ล่อดีภัย เช่น่ ป็รมิี�ณีก�รไหิล่ของนำ�� 
ระดีับออกซึ่ิเจัน ส�มี�รถ้ำที่่�จัะติดีต�มีไดี้จั�กเครื�องมี่อวัดี 
ท่ี่�ติดีตั�งไป็ แต่จัะต้องตั�งค่� Threshold เพิ่�อเต่อนภัย  
ที่ั�งน่�จัำ�เป็็นต้องม่ีก�รสร้�งแบบจัำ�ล่องในเรื�องนั�น ๆ แล่ะ 
สมีมุีติกรณ่ีวิกฤตเพิ่�อหิ�ค่�ตัวแป็รท่ี่�จัะใช่้ในก�รเต่อนภัย  
เช่่น ก�รค�ดีก�รณี์คว�มีสูงของนำ��ท่ี่�จัะเพิิ�มีข่�นภ�ยในถ้ำำ�� 
จั�ก Inflow แล่ะ Outflow ของนำ��ภ�ยในถ้ำำ�� (รูป็ที่่� 3) แล่ะ 
ต�มีจัุดีตรวจัวัดีต่�ง ๆ หิรือแบบจัำ�ล่องเพิ่�อค�ดีก�รณี์ 
ป็รมิี�ณีออกซึ่เิจันท่ี่�จัะเหิล่่อในช่ว่งเวล่� ๒4 ช่ั�วโมีงข�้งหิน�้ 
โดียพิิจั�รณี�ก�รเติมีออกซึ่ิเจันเข้�ไป็ในระบบป็ิดีจั�ก 
ก�รไหิล่ของนำ��เข้�ไป็ในถ้ำำ��หิรือก�รไหิล่เวียนของอ�ก�ศ  
เป็็นตน้ โดียสรุป็แล่ว้ เร�ไมีส่�มี�รถ้ำท่ี่�จัะแคต่ดิีต�มีตวัแป็ร  
แต่เร�ต้องส�มี�รถ้ำที่่�จัะสร้�งแบบจัำ�ล่องต�มีสภ�พิที่�ง 
ก�ยภ�พิของถ้ำำ��นั�น ๆ เพ่ิ�อค�ดีก�รณี์สถ้ำ�นก�รณี์วิกฤต 
ท่ี่�จัะเกดิีข่�น แล่ะเต่อนภัยล่่วงหิน�้ โดียที่ั�งหิมีดีน่�จัะต้องที่ำ�เป็็น  
Pre-process เพิ่�อใหิ้ไดี้ค่�ชุ่ดีตัวแป็รท่ี่�จัะต้องพิร้อมี 
ที่่�จัะเต่อนภัยในสถ้ำ�นก�รณี์อันไมี่พิึงป็ระสงค์ต่�ง ๆ
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รูปที่่� ๔  
ตััวอย่่างระบบตััดสัินใจัเสัม่อนผัู้เชี�ย่วชาญ่ เพ่ั�อการเตั่อนภััย่หร่อปฏิบัตัิการอตััโนมัติั (Rossi, Caffi and Salinari, 2012)

2. ระบบการเตัือนี้ภััย 

สำ�หิรับก�รเต่อนภัยนั�น ส�มี�รถ้ำที่ำ�ไดี้อย่�งน้อยสอง 
รูป็แบบ ค่อ ระบบก�รเต่อนภัยล่่วงหิน้� แล่ะระบบก�ร 
เต่อนภัยฉุกเฉิน โดียก�รเต่อนภัยล่่วงหิน้�นั�นมี�จั�กก�ร 
ค�ดีก�รณ์ีจั�กแบบจัำ�ล่องรว่มีกับป็ระสบก�รณ์ีของผู้้ดูีแล่ถ้ำำ�� 
เพ่ิ�อที่ำ�ก�รแจั้งปิ็ดี-เปิ็ดีถ้ำำ��อย่�งเหิมี�ะสมี สำ�หิรับก�ร 

เต่อนภัยฉุกเฉิน จัะเกิดีข่�นเม่ี�อม่ีก�รเป็ล่่�ยนแป็ล่งแบบ 
ฉบัพิลั่น เช่น่ ม่ีฝึนตกหินักท่ี่�ไมีไ่ด้ีค�ดีก�รณี ์ดัีงเช่น่ในกรณี่ 
ของเย�วช่นท่ี่�ติดีถ้ำำ��หิล่วงฯ โดียในกรณี่น่�ส�มี�รถ้ำสร้�ง 
ระบบเสมีอ่นผู้้เช่ี�ยวช่�ญในก�รตดิีต�มีตัวแป็ร แล่ะตัดีสินใจั 
เต่อนภัยอัตโนมีัติ ทัี่�งน่�จัะต้องม่ีระบบเต่อนภัยอัตโนมีัติ 
รองรบัภ�ยในถ้ำำ�� ไมีว่�่จัะเป็็นระบบแสงหิรือเส่ยงเพิ่�ออพิยพิคน 
ออกจั�กถ้ำำ��ใหิ้เร็วที่่�สุดี (รูป็ที่่� 4)  
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3. ระบบการเตัิมีอากาศและแสำงสำว่างในี้สำภัาวะ
ฉุุกเฉุินี้

ก�รว�งที่่อเพ่ิ�อเติมีแล่ะระบ�ยอ�ก�ศในกรณี่ฉุกเฉิน 
เพิ่�อเติมีอ�ก�ศบริสุที่ธิ�แล่ะไล่่อ�ก�ศพิิษออก (รูป็ที่่� ๕) ที่่อ 
แล่ะระบบป็ั�มีอัดีอ�ก�ศจัะต้องถู้ำกออกแบบให้ิเข้�กับสภ�พิ 
ของถ้ำำ��แต่ล่ะถ้ำำ�� โดียจัะต้องม่ีอัตร�ก�รไหิล่ของอ�ก�ศ 
ที่่�สัมีพิันธ์กับป็ริมี�ณีแล่ะระยะที่�งก�รไหิล่ของถ้ำำ�� อย่�งไร 
ก็ต�มี ป็ระเด็ีนท่ี่�ควรคำ�นงึถ้ำงึเป็็นอนัดัีบแรกคอ่ ขน�ดีของที่อ่ 
ท่ี่�จัะไมี่ที่ำ�ใหิ้ล่ักษณีะคว�มีสวยง�มีของถ้ำำ��เป็ล่่�ยนแป็ล่งไป็ 
ทัี่�งน่�เป็็นไป็ไดี้ท่ี่�จัะออกแบบระบบดีังกล่่�วโดียอ�ศัยช่่อง 
หิรือป็ล่่องภ�ยในตัวถ้ำำ�� แที่นที่่�จัะผ้่�นเข้�ที่�งป็�กถ้ำำ��เพิย่ง 
อย่�งเดี่ยว

4. ทำางเข้้าออกฉุุกเฉุินี้

ถ้ำำ��ส่วนใหิญ่ม่ีที่�งเข้�ออกต�มีธรรมีช่�ติที่�งเด่ียว  
ซึ่่�งโดียธรรมีช่�ตนัิ�นก็จัะม่ีคว�มีเส่�ยงเรื�องคว�มีป็ล่อดีภยัเป็็น 
พิ่�นฐ�น จั�กบที่เรยีนเย�วช่นติดีถ้ำำ��แล่ะอก่หิล่�ยเหิตกุ�รณี์ 
ที่ำ�นองเดี่ยวกัน ที่ำ�ใหิ้อ�จัจัะมี่คว�มีจัำ�เป็็นท่ี่�จัะต้องหิ� 
ที่�งเข้�ออกฉุกเฉินเพ่ิ�อสำ�รองไว ้โดียช่อ่งที่�งต�มีธรรมีช่�ติ 
ท่ี่�ส�มี�รถ้ำหิ�ไดี้จัะดี่ท่ี่�สุดี อย่�งไรก็ต�มี คงไมี่ใช่่เรื�องง่�ย 
ท่ี่�จัะหิ�ได้ีโดียง่�ย ก�รตั�งนโยบ�ยว่� ถ้ำำ��นั�นควรจัะม่ี 
ที่�งเข้�ออกฉุกเฉินหิรือไมี่นั�น จัง่เป็็นป็ระเด็ีนจัำ�เป็็นที่่�ต้อง 
ดีคูว�มีเป็็นไป็ไดี ้เพิร�ะหิ�กเป็็นนโยบ�ย ก�รใช่เ้ที่คโนโล่ย ่
ในก�ร “เจัาะถ้ำำ�า” ก็อ�จัจัะจัำ�เป็็น ซึ่่�งจัะต้องพิิจั�รณี� 
ผ้ล่กระที่บต่�ง ๆ ใหิ้รอบด้ี�น 

รูปที่่� ๕  
ระบบหมุนเวีย่นอากาศภัาย่ในถ้ำ้ำา (Tremaine, N Froelich and Wang, 2011)
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5. ระบบติัดตัามีตััวผัู้เข้้าไปในี้ถ้ำำ�า

ระบบก�รตรวจัวัดีแล่ะติดีต�มีด้ีวย CCTV ในป็ัจัจัุบนั
ไมีใ่ช่เ่รื�องย�กอ่กตอ่ไป็ ที่ั�งน่�ต้องม่ีระบบไฟื้ฟ้ื้�แล่ะระบบส่ง
สัญญ�ณีรองรับ นอกจั�กนั�น ก�รใช่้ระบบ Tracking Tag 
สำ�หิรบัผู้้เข�้ไป็ในถ้ำำ��กเ็ป็็นอ่กหินึ�งที่�งเล่่อก เพิ่�อให้ิส�มี�รถ้ำ
ติดีต�มีผู้ท้ี่่�เข้�ไป็ในถ้ำำ��ไดี้ในกรณ่ีฉุกเฉิน (รูป็ที่่� 6)

รูปท่ี่� ๖  
Tracking Tag

รูปท่ี่� 7  
ตััวอย่่าง Virtual Reality

	 แผนเผชิ่ญเหตุ้

ระบบต่�ง ๆ  ที่่�ได้ีกล่่�วมี�จัะไร้ป็ระโยช่น์ หิ�กไม่ีมี่ก�รซึ่้อมีแผ้นเผ้ชิ่ญเหิตุ ที่ั�งก�รตรวจัจัับสถ้ำ�นก�รณี์ คว�มีอันตร�ย 
ก�รตัดีสินใจั ก�รเต่อนภัย ก�รอพิยพิ แล่ะก�รค้นหิ� ก�รซ้ึ่อมีนั�นควรจัะที่ำ�ก�รซึ่้อมีจัริงแล่ะยังส�มี�รถ้ำซึ่้อมีเสมี่อนจัริง 
ด้ีวยระบบ Virtual Reality ที่ั�งน่�เน่�องจั�กเร�ส�มี�รถ้ำ Scan ถ้ำำ��เป็็นส�มีมิีติ เป็็นข้อมูีล่ดิีจัิที่ัล่ ทัี่�งน่� Virtual Reality  
ได้ีถู้ำกนำ�มี�ใช่้ในก�รใหิ้ป็ระสบก�รณี์กับผู้้ใช่้ เพิ่�อใหิ้ไดี้คว�มีรู้สึกแล่ะวิธีก�รป็ฏิิบัติตัวไดี้อย่�งถู้ำกต้อง เม่ี�อต้องเผ้ช่ิญเหิตุ 
(รูป็ที่่� 7)

557เทคโนโลยีความปลอดภัยภายในถ้ำา
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การท่องเที่ยวถ้ำาเชิงอนุรักษ์ 
อย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น
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	 ความูเป็นมูาและการค้นพบ 
ถ้ำำ�าเล	สำเต้โกดอน

ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน (Tham Le Stegodon) (ถ้ำำ��วังกล่ว้ย) 
เป็็นถ้ำำ��อยู่ในเท่ี่อกเข�หิินปู็นที่่�ที่อดีย�ว มี่ลั่กษณีะคล้่�ย 
อุโมีงค์ใต้ภูเข� ภ�ยในถ้ำำ��คดีเค่�ยว มี่ระยะที่�งจั�กป็�กถ้ำำ�� 
จันถ้ำึงที่�งออก ป็ระมี�ณี 3.3๘9 กิโล่เมีตร สิ�งที่่�โดีดีเดี่น 
ของถ้ำำ��แหิ่งน่� ที่่�สำ�คัญคอ่ ก�รพิบซึ่�กดีึกดีำ�บรรพ์ิของช่้�ง 
แล่ะแรดีสมีัยไพิล่สโตซึ่ีน โดียเฉพิ�ะอย่�งยิ�งช่้�งสกุล่  
สเตโกดีอน ซึ่่�งเป็็นท่ี่�มี�ของก�รเรียกช่ื�อถ้ำำ��แห่ิงน่�ว่�  
“ถ้ำำ�าเล สำเตัโกดอนี้” ซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิดั์ีงกล่่�วเป็็นซึ่�กกระดูีก 
ข�กรรไกรพิร้อมีฟื้ันกร�มีซึ่ี�ที่่� ๒ แล่ะ 3 ดี้�นล่่�งขว�ของ 
ช้่�งดีึกดีำ�บรรพิ์ เช่ื�อกันว่� ก�รพิบเจัอฟื้ันกร�มีช่้�งสกุล่ 
สเตโกดีอน เป็็นจัุดีกำ�เนิดีเรื�องร�วก�รศึกษ�ค้นคว้� 
ที่�งธรณ่ีวทิี่ย�ในจังัหิวดัีสตูล่ โดียใช้่ก�รบรูณี�ก�รที่กุภ�คสว่น 
ทุี่กฝ่ึ�ยต่�งก็เห็ินป็ระโยช่น์ที่่�จัะเกิดีข่�นกับท้ี่องถิ้ำ�นแล่ะ 
ป็ระเที่ศช่�ติร่วมีกัน อ�ที่ิ หิน่วยง�นในจัังหิวัดีสตูล่  
กรมีที่รัพิย�กรธรณี่ สถ้ำ�บันวิจััยไมี้กล่�ยเป็็นหิิน กระที่รวง 
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยวแล่ะกฬ่� กรมีก�รท่ี่องเท่ี่�ยว ก�รที่อ่งเท่ี่�ยวแหิง่ 
ป็ระเที่ศไที่ย (ที่ที่ที่.) แล่ะภ�คส่วนจั�กชุ่มีช่นที่้องถ้ำิ�นในเขต 
อุที่ย�นธรณี่สตูล่ จันเกิดีก�รจััดีตั�งอุที่ย�นธรณี่สตูล่ข่�น  
เพิ่�อผ้ล่ักดีันใหิ้เป็็นสมี�ช่ิกอุที่ย�นธรณ่ีโล่กสตูล่

ป็ระวัติคว�มีเป็็นมี� จั�กจุัดีเริ�มีต้นเมี่�อช่่วงเด่ีอน 
เมีษ�ยน พิ.ศ. ๒๕๕1 ช่�วบ้�นกลุ่่มีหินึ�ง (๕ คน) นำ�โดีย 
น�ย “ยทุำธนี้นัี้ทำ ์แกว้พิิทำกัษ์์” ไดีเ้ข้�ไป็ดีำ�นำ��หิ�กุ้งก�้มีกร�มี 
ใน “ถ้ำำ�าวังกล้วย” ที่่�ตั�งอยู่ในเขตบ้�นค่รีวง ตำ�บล่ทีุ่่งหิว้�  
อำ�เภอทุ่ี่งหิว้� จังัหิวดัีสตลู่ แล้่วพิวกเข�บังเอิญได้ีไป็พิบกับ 
ฟื้อสซึ่ลิ่หิรอืซึ่�กดึีกดีำ�บรรพ์ิช่ิ�นหินึ�ง ม่ีล่กัษณีะเป็็นสน่ำ��ต�ล่ไหิมี้ 
นำ��หินักป็ระมี�ณี ๕.3 กก. ย�วป็ระมี�ณี 44 ซึ่มี.  
สูงป็ระมี�ณี 16 ซึ่มี. ซึ่่�งตอนนั�นยังไม่ีรู้ ว่�มีันค่อ 
ซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์อะไร แล่ะมี่คว�มีสำ�คัญอย่�งไร

กระทัี่�งเมี่�อนำ�ซึ่�กดีึกดีำ�บรรพ์ิดัีงกล่่�วมี�ผ่้�น 
กระบวนก�รต่�ง ๆ  ก่อนนำ�ใหิ้ผู้เ้ช่ี�ยวช่�ญตรวจัสอบ พิบว่�  
ซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ช่ิ�นน่�เป็็นฟัื้นกร�มีของช้่�ง “สำเตัโกดอนี้”  
ท่ี่�มี่ช่ีวิตอยู่ในสมัียไมีโอซีึ่นตอนป็ล่�ยถ้ำึงสมีัยไพิล่สโตซึ่ีน 

ตอนต้นมี่อ�ยุป็ระมี�ณี 1.๘ ล้่�นป็ีมี�แล่้ว เป็็นช่้�งรุ่นที่่� 6  
ในวิวัฒน�ก�รของสัตว์ตระกูล่ช่้�งท่ี่�มี่อ�ยุเก่�แก่กว่� 
ช่้�ง “แมีมีมีอธ” ซึ่่�งเป็็นช้่�งรุ่นที่่� ๘ มี่อ�ยุร�ว ๒0,000 
ป็กีอ่น ก�รพิบครั�งน่�เป็็นอ่กหินึ�งก�รคน้พิบซึ่�กดึีกดีำ�บรรพ์ิ 
ของไที่ย ซึ่่�งหิลั่งจั�กน่�ที่�งเจั�้ของพ่ิ�นท่ี่� นำ�โดีย น�ยณีรงคฤ์ที่ธิ� 
ทุ่ี่งป็รอื หิรอื “นี้ายกโอเล่” น�ยกองคก์�รบรหิิ�รส่วนตำ�บล่ 
ทุ่ี่งหิว้� ท่ี่�เล่็งเห็ินถึ้ำงคว�มีสำ�คัญของซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ ์
ดีังกล่่�ว ไดี้นำ�ท่ี่มีคณีะอ�จั�รย์ผู้้เช่ี�ยวช่�ญ แล่ะท่ี่มีวิจััย 
เข้�ที่ำ�ก�รศึกษ�พิร้อมีกับช่�วบ้�น เพ่ิ�อพิัฒน�ถ้ำำ��วังกล่้วย 
ใหิเ้ป็็นแหิล่่งที่อ่งเท่ี่�ยว พิรอ้มีกบัเรยีกข�นถ้ำำ��แห่ิงน่�เสย่ใหิมี่ 
ว�่ “ถ้ำำ�าเล สำเตัโกดอนี้” ต�มีล่กัษณีะของถ้ำำ��ท่ี่�มีธ่�รนำ��ไหิล่ผ้�่น 
ผ้นวกกับช่ื�อของซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์กร�มีช่้�งสเตโกดีอนที่่�พิบ 
ในถ้ำำ��แหิ่งน่�

ปั็จัจัุบันถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน ถ้ำ่อเป็็นหินึ�งในสถ้ำ�นท่ี่� 
ที่่องเท่ี่�ยวท่ี่�ข่�นช่ื�อของจัังหิวัดีสตูล่ ก�รเข้�ไป็เท่ี่�ยวใน 
ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน นักที่่องเท่ี่�ยวต้องนั�งเรือค�ยัคเข้�ไป็  
ซึ่่�งภ�ยในนั�น ดีูงดีง�มีไป็ดี้วยหิินงอกหิินย้อยที่่�สวยง�มี 
หิล่�กหิล่�ย ไม่ีว่�จัะเป็็นหิินงอกหิินย้อยต�มีเพิดี�นถ้ำำ��  
ผ้นังถ้ำำ�� หิินป็ระก�ยเพิช่ร ซึ่่�งเป็็นหิินท่ี่�มี่ส�ยนำ��ไหิล่ผ่้�น 
ดีคูล่�้ยมี�่นนำ��ตกเล็่ก ๆ  ภ�ยในถ้ำำ�� เส�หิิน หิินรปู็หิล่อดี แล่ะ 
ที่ำ�นบหิิน (ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เป็็น “ถ้ำำ�าเป็นี้” นักที่่องเที่่�ยว 
หิ�้มีไป็แตะ จับั สมัีผ้สั หิินงอกหิินยอ้ยท่ี่�กำ�ลั่งเติบโตภ�ยในถ้ำำ�� 
อย่�งเดี็ดีข�ดี!!!) 

ตอ่มี�ม่ีก�รสร�้ง “ศนูี้ยวั์ฒนี้ธรรมีเฉุลิมีราช พิพิิธิภัณั์ฑ์์
ช้างดึกดำาบรรพิท์ำุง่หัว้า” ข่�น ณี ท่ี่�ว�่ก�รอำ�เภอทุ่ี่งหิว�้ เพิ่�อ 
เป็็นสถ้ำ�นท่ี่�เก็บรักษ�ซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิ์ท่ี่�พิบในท้ี่องท่ี่�อำ�เภอ 
ทุ่ี่งหิว้� พิร้อมีทัี่�งเปิ็ดีเป็็นแหิล่่งที่่องเท่ี่�ยวเรียนรู้ให้ิผู้้สนใจั 
ไดี้เข้�ไป็เท่ี่�ยวช่มี ภ�ยในพิิพิิธภัณีฑ์์แหิ่งน่�มี่ก�รจััดีแสดีง 
สิ�งน่�สนใจัต่�ง ๆ อ�ทิี่ นิที่รรศก�รเฉลิ่มีพิระเก่ยรติ  
ในหิล่วงรัช่ก�ล่ที่่� 9 ป็ระวัติคว�มีเป็็นมี�ของอำ�เภอทีุ่่งหิว้�  
ซึ่�กขว�นหิินของมีนุษย์โบร�ณี พิร้อมีที่ั�งมี่ก�รจััดีแสดีง 
ซึ่�กดีึกดีำ�บรรพ์ิต่�ง ๆ ท่ี่�ค้นพิบในจัังหิวัดีสตูล่ให้ิช่มีกัน  
นำ�โดียไฮ่ไล่ที่ค่์อ ซึ่�กดีกึดีำ�บรรพิก์ร�มีช้่�งสเตโกดีอน แล่ะ 
ซึ่�กกระดีูกแล่ะฟื้ันของแรดีโบร�ณี
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	 แหล่งท่่องเท่่�ยวถ้ำำ�าเล	สำเต้โกดอน

ล่กัษณีะเดีน่ เป็็นแหิล่ง่ท่ี่�มีลั่่กษณีะธรณ่ีสณัีฐ�นป็ระเภที่ถ้ำำ�� 
ท่ี่�สวยง�มีแล่ะมี่คว�มีย�วมี�ก ท่ี่�สำ�คัญที่่�สุดีเป็็นแหิล่่งท่ี่� 
พิบซึ่�กดีกึดีำ�บรรพิข์องช่�้งสเตโกดีอนท่ี่�เด่ียวในจังัหิวดัีสตลู่

ล่กัษณีะที่�งธรณ่ีวทิี่ย� เป็็นถ้ำำ��หิินปู็นที่่�มีค่ว�มีโดีดีเด่ีน 
ที่�งด้ี�นธรณี่วิที่ย� ค่อเป็็นถ้ำำ��ธ�รล่อดี (Stream Cave)  
ที่่�ม่ีคว�มีย�วมี�กไมี่ตำ��กว่� 3 กิโล่เมีตร ภ�ยในถ้ำำ��ยังคง 
มีก่�รก่อตวัของหิินงอกหิินยอ้ยท่ี่�มีล่่กัษณีะสวยง�มีแป็ล่กต� 
มี�กมี�ย อ�ที่ิ หิล่อดีหิินย้อย หิินป็ูนฉ�บ แล่ะมี่�นหิินย้อย 
เป็็นต้น จั่งถ้ำ่อไดี้ว่�ถ้ำำ��เล่ฯ แหิ่งน่�เป็็น ถ้ำำ��เป็็น (Live Cave) 
แล่ะท่ี่�สำ�คัญม่ีก�รค้นพิบซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิ์ของสัตว์ม่ี 
กระดูีกสันหิลั่งจัำ�นวนมี�กบริเวณีพิ่�นล่ำ�ธ�รในบ�งช่่วง
คว�มีย�วของถ้ำำ�� เช่น่ พิบข�กรรไกรพิรอ้มีฟัื้นกร�มีล่่�งของ 
ช้่�งโบร�ณีสเตโกดีอน อ�ยุป็ระมี�ณี 1.๘ ล่้�นปี็ ถ้ำึง 
10,000 ปี็ก่อน แผ้น่ฟื้นักร�มีของช้่�งโบร�ณีสกุล่เด่ียวกัน
กับช่้�งป็ัจัจัุบัน กร�มีแรดีโบร�ณี แล่ะเข�กว�ง เป็็นต้น  
ถ่้ำอได้ีว่�เป็็นถ้ำำ��ท่ี่�มี่คว�มีโดีดีเดี่นทัี่�งที่�งด้ี�นธรณ่ีสัณีฐ�น
แล่ะด้ี�นซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิเ์ป็น็อย่�งมี�ก นอกจั�กน่�ยังเป็น็ถ้ำำ��
ที่่�พิบซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ ๒ ป็ระเภที่ ค่อ ซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ที่่�พิบ
ในตะกอนที่่�นำ��พิัดีพิ�มี� ได้ีแก่ กระดีูกของซึ่�กดีึกดีำ�บรรพ์ิ
สัตว์เล่่�ยงลู่กดี้วยนมี สกุล่ช่้�ง สกุล่แรดี แล่ะวงศ์วัวคว�ย 

แล่ะซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ที่่�พิบในหิินป็ูนที่่�เป็็นตัวถ้ำำ�� เช่่น ฝึังอยู่ 
ในผ้นังถ้ำำ�� ไดีแ้ก ่นอติล่อย ซึ่่�งเป็็นสตัวท์ี่ะเล่ดึีกดีำ�บรรพิท่์ี่�มีอ่�ยุ 
ยุคออรโ์ดีวิเช่ยีน ซึ่่�งซึ่�กของสตัว์จัำ�พิวกน่�สะสมีตัวพิร้อมีกับ 
ช่ั�นหิินปู็นท่ี่�ต่อมี�กระบวนก�รกรอ่นที่ำ�ให้ิเกดิีเป็็นถ้ำำ��หิินปู็น

ก�รเท่ี่�ยวช่มีถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน ต้องนั�งเรือค�ยัคเข�้จั�ก 
ป็�กถ้ำำ��ด้ี�นท่ี่�อยูบ่นฝัึ�ง พิ�ยเรือคดีเค่�ยวช่มีหิินงอก หิินยอ้ย 
ไป็ต�มีที่�งเป็็นเวล่�ป็ระมี�ณีช่ั�วโมีงคร่�ง เมี่�อออกจั�กถ้ำำ��  
นกัที่อ่งเท่ี่�ยวจัะไดีส้มัีผ้สักบัป็�่ช่�ยเล่นใช่เ้วล่�ร�ว 30 น�ท่ี่  
แล้่วตอ่เรือยนต์ไป็ข่�นบกที่่�ท่ี่�เรอืบ�้นที่�่อ้อย ดีว้ยระยะที่�ง 
ป็ระมี�ณี 4 กมี. แม้ีว่�ก�รเข้�ช่มีถ้ำำ��เล่ฯ น่�จัะส�มี�รถ้ำที่ำ�ได้ี 
ตล่อดีฤดีูก�ล่ แต่เน่�องจั�กนำ��ในถ้ำำ��ไดี้รับอิที่ธิพิล่จั�กนำ��ใน 
ล่ำ�ธ�รแล่ะนำ��ที่ะเล่ข่�นล่งเป็็นป็ระจัำ�ทีุ่กวัน ป็ระกอบกับ 
ก�รที่่องเท่ี่�ยวภ�ยในถ้ำำ��จัะต้องพิ�ยเรือล่อดีถ้ำำ�� ดัีงนั�นจั่ง 
ตอ้งพิิจั�รณี�ระดีบันำ��ในถ้ำำ��แตล่่ะวันด้ีวย แล่ะจัะต้องตดิีต่อ 
นดัีหิมี�ยกบัเจั�้หิน�้ที่่�ขององคก์�รบรหิิ�รสว่นตำ�บล่ทุ่ี่งหิว�้ 
ล่่วงหิน�้ เน่�องจั�กอุที่ย�นธรณ่ีสตูล่จัะเนน้ก�รท่ี่องเท่ี่�ยวเพิ่�อ 
ก�รเรยีนรู ้นักท่ี่องเที่่�ยวส�มี�รถ้ำช่มีพิิพิิธภณัีฑ์์ที่�งธรณีว่ทิี่ย� 
ก่อนเข้�ถ้ำำ��ไดี้ ขณีะเดี่ยวกันจัะมี่มี�ตรก�รคว�มีป็ล่อดีภัยที่่� 
เขม้ีงวดี แล่ะจัำ�กัดีจัำ�นวนนกัที่อ่งเท่ี่�ยว โดียเน้นก�รที่อ่งเท่ี่�ยว 
เช่งิคุณีภ�พิเพ่ิ�อรกัษ�ที่รพัิย�กรธรรมีช่�ตใิหิค้งอยูต่ล่อดีไป็

ภัาพัซ้าย่ แผันทีั้�ภูัมิประเทั้ศ
เขาวังกล้็วย่ แล็ะเส้ันทั้าง 
ในถ้ำ้ำาเล็ สัเตัโกดอน (เสั้น 
สีัแดง) จัากดา้นแผ่ันดนิล็อดใตั ้
เขาวงักล็ว้ย่ไปทั้ะลุ็ป่าชาย่เล็น 
ริมชาย่ฝั� งทั้ะเล็

ภัาพัขวา ทั้ัศนีย่ภัาพัในถ้ำ้ำา
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Lestegodon Cave Hall The Cave Hall Formed by Water Pressure

	 พบอะไรในถ้ำำ�าเล	สำเต้โกดอน

ภ�พิถ่้ำ�ยหิน�้ตัดีของโถ้ำงถ้ำำ��หิลั่กต�มีเส้นที่�งท่ี่องเท่ี่�ยว 
ในบริเวณีต่�ง ๆ ภ�ยในถ้ำำ�� เริ�มีจั�กที่�งเข้�ถ้ำำ��ไป็ตล่อดี 
จันถึ้ำงที่�งออก ช่ื�อสถ้ำ�นท่ี่� เช่น่ คอหิอยช้่�ง น�งฟ้ื้� แล่ะหัิวใจั 
ท่ี่�ป็ล่�ยอุโมีงค์ เป็็นช่ื�อสถ้ำ�นท่ี่�เรียกกันในกลุ่่มีพิ�ยเรือ 
หิน้�ตัดีของโถ้ำงถ้ำำ��ส่วนมี�กม่ีล่ักษณีะเป็็นที่รงรีโดีย 
ดี�้นเพิดี�นถ้ำำ��จัะร�บขน�นไป็กบัระดัีบนำ�� ล่กัษณีะดัีงกล่่�ว 
เกิดีจั�กก�รไหิล่เต็มีอโุมีงคข์องนำ��ใต้ดิีนในอด่ีต แล่ะต่อมี� 
ระดีบันำ��ล่ดีล่งอยูใ่นระดีบัป็จััจุับนั ท่ี่�มี�ข้อมีลู่: คูม่ีอ่ผู้้เล่่�เรื�อง 
ธรณี่ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน ฉบับหิินป็ระดัีบถ้ำำ�� อำ�เภอทุ่ี่งหิว้�  
จัังหิวัดีสตูล่

ป็ระตมิี�กรรมีถ้ำำ��ภ�ยในถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน แบ่งไดีเ้ป็็น 
๒ กลุ่่มีหิลั่กค่อ หิินนำ��หิยดี แล่ะหิินนำ��ไหิล่ หิินนำ��หิยดีเป็็น 

ป็ระติมี�กรรมีถ้ำำ��ท่ี่�เกิดีจั�กก�รหิยดีของนำ�� แบ่งย่อยเป็็น  
หิล่อดีก�แฟื้หิรือหิล่อดีโซึ่ดี� หิินย้อย หิินงอก มี่�นหิินย้อย  
โล่่หิิน แล่ะเส�หิิน หิินนำ��ไหิล่ เป็็นป็ระติมี�กรรมีถ้ำำ��ท่ี่�เกดิีจั�ก 
ก�รที่่�นำ��ใต้ดีินซึ่่มีไหิล่เข้�ไป็ในถ้ำำ�� แบ่งเป็็นหิินนำ��ไหิล่ 
แล่ะที่ำ�นบหิินป็ูน 

ป็ระติมี�กรรมีถ้ำำ��ที่่�พิบภ�ยในถ้ำำ��เล่ฯ พิบว่� บ�งแหิ่ง  
ม่ีก�รเกดิีหิินนำ��หิยดีแล่ะหิินนำ��ไหิล่ผ้สมีกนัอยู ่จัดุีท่ี่�น่�สนใจั  
เช่น่ “คอหิอยช้่�ง” ดี�้นบนสดุีจัะเป็็นที่ำ�นบหิินป็นูขน�ดีเล็่ก 
จัำ�นวนมี�ก ส่วนด้ี�นข้�งจัะเป็็นหิินนำ��ไหิล่ หิรือบริเวณี 
น�งฟ้ื้� ซึ่่�งผ้มีของน�งฟื้้�เป็็นหิินนำ��ไหิล่แต่ส่วนป็ล่�ยเป็็น 
หิินนำ��หิยดี (เฉพิ�ะส่วนที่่�เป็็นป็ล่�ยผ้มี) ที่่�มี�ข้อมีูล่: คู่มี่อ 
ผู้้เล่่�เรื�องธรณี่ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน ฉบับหิินป็ระดัีบถ้ำำ�� อำ�เภอ 
ทีุ่่งหิว้� จัังหิวัดีสตูล่
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	 การเกิดถ้ำำ�าเล	สำเต้โกดอน

ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เป็็นถ้ำำ��หิินปู็นท่ี่�เกิดีจั�กก�รกร่อน 
ล่ะล่�ยเน่�อหิินป็ูนอย่�งช้่�ๆ โดียนำ��ที่่�มี่ฤที่ธิ�เป็็นกรดีอ่อนที่่� 
ถ้ำกูกกัขงัอยูต่�มีรอยแตกของเน่�อหิิน จันเกิดีช่อ่ง เกดิีโพิรงข่�น 
แล่ะเม่ี�อโพิรงขย�ยขน�ดีจันกว้�งใหิญ่ก็จัะกล่�ยเป็็นถ้ำำ��ข่�น 
ดีังภ�พิกำ�เนิดีถ้ำำ��หิินป็ูนแล่ะภูมีิป็ระเที่ศแบบค�สต์ 
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	 ซากด้กดำาบรรพ์ท่่�ค้นพบ 
ในถ้ำำ�าเล	สำเต้โกดอน

ซึ่�กดึีกดีำ�บรรพ์ิท่ี่�พิบภ�ยในถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน ป็ระกอบ 
ไป็ดี้วยสัตว์ดีึกดีำ�บรรพิ์ 4 กลุ่่มีหิลั่ก ๆ ดี้วยกัน ค่อ กลุ่่มี 
สตัว์งวง กลุ่่มีแรดี กลุ่่มีสตัวว์งศว์วัคว�ย แล่ะกลุ่่มีกว�ง ดีงัน่�

ซากฟนัช้างสัเตัโกดอน (ด้านข้างตัิดแก้ม)

ซ้้าย 
เศษฟนัของช้างเอลิ็ฟา  
(เศษฟนักรามทีั้�แตักหัก) 

ขวา 
เขากวางดึกดำาบรรพ์ั  
(เศษเขาซ้าย่ทีั้�แตักหัก)

ซากดึกดำาบรรพ์ั 
กรามเล็ีย่งผัาด้านตัิดล็ิ�น

ฟนัแรดดึกดำาบรรพ์ั  
(ฟนักรามบนขวา)

ฟนัควาย่ดึกดำาบรรพ์ั  
(เศษชิ�นสั่วนฟนักรามบน)
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จั�กก�รสำ�รวจัแล่ะก�รนำ�เข�้ข้อมีลู่ ในก�รวเิคร�ะห์ิผั้ง 
ของโถ้ำงถ้ำำ��ดีว้ยโป็รแกรมี Leapfrog โดียเฉพิ�ะโถ้ำงถ้ำำ��ท่ี่�พิบ 
ซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิเ์ป็็นจัำ�นวนมี�กนั�น ที่ำ�ใหิส้�มี�รถ้ำแยกโถ้ำงถ้ำำ�� 
ซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิไ์ดีเ้ป็็น ๕ โถ้ำงดีว้ยกนั นอกจั�กนั�นยงัส�มี�รถ้ำ 
ป็รับแก้ผั้งถ้ำำ��ท่ี่�ระบุตำ�แหิน่งของซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิ์จั�กก�ร 
สำ�รวจัตั�งแต่ป็ ีพิ.ศ. ๒๕๕1 - ๒๕๕๕ ของจัรูญ ดีว้งกระยอมี 
แล่ะคณีะ ซึ่่�งได้ีตำ�แหิน่งซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ใกล่้เค่ยงกับ 
ตำ�แหิน่งจัริงมี�กที่่�สุดี

ท่ี่�มาข้อมูล:  
ดร.จัรูญ่ ด้วงกระย่อม แล็ะคณะ  
มหาวิทั้ย่าลั็ย่ราชภััฏนครราชสีัมา
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ศูนย่์วัฒนธ์รรมเฉล็ิมราช พิัพิัธ์ภััณฑ์์ช้างดึกดำาบรรพ์ัทัุ้่งหว้า
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สมีเด็ีจัพิระกนิษฐ�ธริ�ช่เจั�้ กรมีสมีเดีจ็ัพิระเที่พิรตัน- 
ร�ช่สดุี� ฯ สย�มีบรมีร�ช่กมุี�ร ีเสดีจ็ัพิระร�ช่ดีำ�เนนิไป็ที่รงง�น 
ท่ี่�จังัหิวัดีสตลู่บอ่ยครั�ง ครั�งท่ี่�มีค่ว�มีสำ�คญัค่อ เม่ี�อวนัจัันที่รท์ี่่� 
๒ มีน่�คมี พิ.ศ. ๒๕๕7 เวล่� 10.09 น. พิระองคไ์ดีเ้สดีจ็ั 
พิระร�ช่ดีำ�เนินโดียรถ้ำยนต์พิระท่ี่�นั�งไป็ที่รงเป็ิดีศูนย์พัิฒน� 
เดี็กเล่็กเที่ศบ�ล่ตำ�บล่ทีุ่่งหิว้� อำ�เภอทีุ่ง่หิว้� จัังหิวัดีสตูล่  
ในครั�งนั�น องคก์�รบรหิิ�รส่วนตำ�บล่ทุ่ี่งหิว�้ไดีจั้ัดีนิที่รรศก�ร 
แสดีงซึ่�กช่้�งดีึกดีำ�บรรพิ์ แล่ะน�ยณีรงค์ฤที่ธิ� ทุ่ี่งป็รือ  
น�ยกองค์ก�รบริหิ�รส่วนตำ�บล่ทุ่ี่งหิว้� ได้ีกร�บบังคมีทีู่ล่ 
ถ้ำว�ยร�ยง�นในก�รค้นพิบซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ อ�ยุ 1.๘  
ล้่�นป็กีอ่น สมีเด็ีจัพิระกนษิฐ�ธิร�ช่เจ้ั� กรมีสมีเดีจ็ัพิระเที่พิ- 
รตันร�ช่สดุี� ฯ สย�มีบรมีร�ช่กมุี�ร ีสนพิระร�ช่หิฤที่ยัเย่�ยมีช่มี 
แล่ะตรสัว�่ เก็บอนรุกัษใ์หิลู้่กหิล่�นได้ีศกึษ�เรยีนรู ้แล่ะน่�ค่อ 
ที่่�มี�ของก�รก่อสร้�ง ศูนย์วัฒนธรรมีเฉล่ิมีร�ช่ พิิพิิธภัณีฑ์ ์
ช่้�งดึีกดีำ�บรรพิ์ทุ่ี่งหิว้� ข่�นมี� เพ่ิ�อเป็็นแหิล่่งเรียนรู้แล่ะ 
แหิล่่งที่่องเท่ี่�ยวใหิ้กับคนทัี่�งในแล่ะต่�งป็ระเที่ศในเวล่� 
ต่อมี� แล่ะเป็็นจัุดีเริ�มีต้นของก�รก่อตั�งอุที่ย�นธรณี่สตูล่  
(Satun Geopark) เพ่ิ�อก�รอนรุกัษท์ี่รพัิย�กรแล่ะที่อ่งเที่่�ยว 
อย�่งยั�งยน่ ซึ่่�งในเวล่�ต่อมี�ไดีม้ีก่�รผ้ลั่กดัีนจันเป็็นอุที่ย�น 
ธรณี่โล่กสตูล่ในป็ี พิ.ศ. ๒๕61

	 สำมูเด็จพระกนิษฐาธิิราช่เจ้า	กรมูสำมูเด็จพระเท่พรัต้นราช่สุำดา	ฯ	 
สำยามูบรมูราช่กุมูาร่	ท่รงเปดิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่ศบาลต้ำาบลทุ่่งหว้า

ที่่�มาข้อมูล: ดร.จัรูญ่ด้วง กระย่อม แล็ะคณะ มหาวทิั้ย่าล็ัย่ราชภััฏนครราชสัีมา
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	 สำภาพพ้�นท่่�ข้องถ้ำำ�าเล	สำเต้โกดอน	
และการใช้่ประโยช่น์

พ่ิ�นท่ี่�ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เป็็นถ้ำำ��ธ�รนำ��ล่อดี อยูใ่นเท่ี่อกเข� 
หิินป็ูนช่ื�อ เข�วังกล่้วย มี่ที่�งต่อเช่ื�อมีระหิว่�งเขตป็่�สงวน 
แหิ่งช่�ติ ซึ่่�งอยูบ่นฝึั�งกับป็่�สงวนแหิ่งช่�ติป็่�เล่น ซึ่่�งอยู่ใน 
ป่็�ช่�ยเล่นที่�งออกสู่ที่ะเล่ โดียป็�กที่�งเข้�ถ้ำำ��แล่ะบริเวณี 
ในตัวถ้ำำ��จัะอยูใ่นเขตป็่�สงวนแหิ่งช่�ติ

จัุดีเด่ีนของถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน ค่อ เป็็นถ้ำำ��ท่ี่�เกิดีจั�ก 
ภูเข�หิินปู็นยุคออร์โดีวิเช่ียน อ�ยุกว่� 4๕0 ล่้�นปี็ก่อน 
ภ�ยในถ้ำำ��ม่ีระดัีบนำ��ที่ะเล่ข่�นล่ง คว�มีย�วของถ้ำำ�� 3.4๕ กมี. 
ภ�ยในถ้ำำ��มี่หิินงอกหิินย้อยที่่�ยังมี่ก�รก่อตัวหิรือเรียกว่�  
มี่ก�รเกิดีอยู่ตล่อดีเวล่� เป็็นถ้ำำ��ท่ี่�พิบซึ่�กดีึกดีำ�บรรพิ์ ๒  
ป็ระเภที่ ค่อ ซึ่�กดึีกดีำ�บรรพิ์ท่ี่�พิบในตะกอนท่ี่�นำ��พิัดีพิ� 
มี�สะสมีอยูต่�มีล่ำ�ธ�ร มี่อ�ยุไม่ีแก่กว่� 1.๘ ล่้�นป็ี แล่ะ 
ซึ่�กดีกึดีำ�บรรพ์ิท่ี่�พิบในหิินป็นูที่่�เป็็นตัวถ้ำำ�� ซึ่่�งมีอ่�ยเุดีย่วกับ 
หิินป็ูน ค่อป็ระมี�ณี 4๕0 ล่้�นป็ี

ก�รจัดัีก�รแหิล่่งที่อ่งเท่ี่�ยวถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน องคก์�ร 
บรหิิ�รสว่นตำ�บล่ทุ่ี่งหิว�้ได้ีเหิน็ถึ้ำงคว�มีสำ�คญัในก�รจัดัีก�รให้ิ 
แหิล่่งถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เป็็นแหิล่ง่ท่ี่องเท่ี่�ยว จัง่เริ�มีดีำ�เนินก�ร 
ให้ิชุ่มีช่นเข้�มี�ม่ีส่วนร่วมีแล่ะบริหิ�รจััดีก�รโดียชุ่มีช่นเอง  
มีอ่งค์ก�รบรหิิ�รส่วนตำ�บล่ทุ่ี่งหิว้�เป็็นพิ่�เล่่�ยง ได้ีบูรณี�ก�ร 
ของบป็ระมี�ณีจั�กจังัหิวัดีแล่ะหิน่วยง�นอ่�น ๆ  มี�พัิฒน�พ่ิ�นที่่� 
เป็ิดีเป็็นแหิล่่งที่่องเที่่�ยวเช่ิงอนุรักษ์ เพิ่�อส่งเสริมีอ�ช่ีพิแล่ะ 
ก�รอนุรกัษท์ี่รพัิย�กรในที่อ้งถ้ำิ�นของตัวเอง ให้ิใช่ป้็ระโยช่น์ไดี ้

ศูนย่์เรีย่นรู้อุทั้ย่านธ์รณีโล็กสัตัูล็

ยั�งยน่ ได้ีจัดัีตั�งกลุ่่มีที่อ่งเท่ี่�ยว วสิ�หิกิจัพิ�ยเรอืค�ยคัถ้ำำ��เล่ฯ 
ข่�นมี� มีช่่�วบ�้นมี�รวมีกลุ่่มีกนัป็ระมี�ณี 6๕ คน มีก่�รแบง่หิน้�ท่ี่� 
ก�รที่ำ�ง�นภ�ยในกลุ่่มี แล่ะที่กุคนเป็็นสต๊�ฟื้ พิ�ยเรอืใหิแ้ก่ 
นักที่อ่งเที่่�ยว พิร้อมีกบับรรย�ยสภ�พิภ�ยในถ้ำำ�� ก�รเกิดีถ้ำำ�� 
ที่�งธรณี ่ก�รค้นพิบซึ่�กดีกึดีำ�บรรพ์ิ แล่ะระบบนเิวศภ�ยใน 
แล่ะภ�ยนอกถ้ำำ�� โดียม่ีก�รอบรมีให้ิคว�มีรู้จั�กหิน่วยง�น 
ต่�ง ๆ ไมี่ว่�จัะเป็็นกรมีที่รัพิย�กรธรณี่ กรมีก�รที่่องเที่่�ยว  
มีหิ�วิที่ย�ล่ัย วิที่ย�ล่ัยชุ่มีช่นสตูล่ ฯล่ฯ

ก�รจัดัีเสน้ที่�งท่ี่องเท่ี่�ยวมีเ่สน้ที่�งดัีงน่� นัดีนักท่ี่องเท่ี่�ยว 
ใหิ้มี�พิร้อมีกันท่ี่�ศูนย์วัฒนธรรมีเฉลิ่มีร�ช่ พิิพิิธภัณีฑ์์ช้่�ง 
ดึีกดีำ�บรรพิ์ทุ่ี่งหิว้� เพิ่�อเริ�มีต้นโป็รแกรมีล่่องเรือ ก่อน 
ออกเดีินที่�งไป็ถ้ำำ��เล่ฯ นำ�นักท่ี่องเท่ี่�ยวช่มีพิิพิิธภัณีฑ์์ช่้�ง 
ดึีกดีำ�บรรพ์ิ แล่ะศูนย์เรียนรู้อุที่ย�นธรณ่ีโล่กสตูล่ โดียมี่ 
ไกดีท์ี่อ้งถิ้ำ�นบรรย�ย เสรจ็ัแล่ว้นำ�นักท่ี่องเท่ี่�ยวข่�นรถ้ำส่�ล้่อไมี ้
โบร�ณีไป็ยังถ้ำำ��เล่ฯ ก�รเดิีนที่�งใช่้เวล่�ป็ระมี�ณี 10 น�ที่่  
กถ็้ำงึบรเิวณีหิน้�ถ้ำำ�� จั�กนั�นฟัื้งบรรย�ยเรื�องร�วของถ้ำำ��แห่ิงน่�  
พิรอ้มีทัี่�งใส่เส่�อช่ชู่พีิ หิมีวก แล่ะฟัื้งข้อหิ�้มีต่�ง ๆ  เสร็จัแล่ว้ 

พิัพิัธ์ภััณฑ์์ช้างโบราณ
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การบริหารจัดการ

รถ้ำสัี�ล้็อไม้โบราณพัาหนะรับ-สั่ง แล็ะเตัรีย่มตััว 
ก่อนล็งเร่อ ณ ปากถ้ำ้ำา ฝั� งแผั่นดิน

เจั้�หิน้�ท่ี่�พิ�นั�งเรือค�ยัค พิ�ยเรือไป็ต�มีล่ำ�ธ�ร ช่มี 
สิ�งมีหิศัจัรรยต์�่ง ๆ  ภ�ยในถ้ำำ��ฯ พิรอ้มีก�รบรรย�ยป็ระกอบ 
จั�กเจั้�หิน้�ที่่� ใช่้เวล่�ร�ว 1.30 ช่ั�วโมีง ออกจั�กป็�กถ้ำำ�� 
นั�งเรือต่ออ่ก 30 น�ท่ี่ ในระหิว�่งน่�นกัท่ี่องเที่่�ยวจัะได้ีสัมีผั้ส 
กับป่็�ช่�ยเล่น แล้่วต่อเรอืยนต์เป็็นระยะที่�งป็ระมี�ณี 4 กมี. 
ไป็ข่�นบกท่ี่�ที่่�เท่ี่ยบเรือบ้�นที่่�อ้อย พิักผ่้อนอิริย�บถ้ำ  
รับป็ระที่�นอ�หิ�รว่�งแล่ะเครื�องดี่�มีท่ี่�ที่�งเจ้ั�หิน้�ท่ี่�ได้ี 
จััดีเตรียมีไว้ใหิ้ ก่อนนั�งรถ้ำไม้ีโบร�ณีท่ี่�มี�รอรับ กลั่บไป็ยัง 
ศนูย์วฒันธรรมีเฉลิ่มีร�ช่ ซึ่่�งเป็็นจุัดีรวมีพิล่ แล้่วจัง่แยกย�้ยกลั่บ 

โป็รแกรมีก�รนั�งเรือเที่่�ยวถ้ำำ��เล่ฯ น่� ไมี่เป็ิดีใหิ้นักที่่องเที่่�ยว 
ไป็เอง ต้องม่ีก�รนัดีหิมี�ย แล่ะม่ีเจั้�หิน้�ท่ี่�พิ�ไป็ ที่ั�งน่� 
เพิร�ะข้อจัำ�กัดีของเวล่�กระแสนำ��ข่�น-นำ��ล่งในแต่ล่ะวันที่่� 
ไมีเ่หิมีอ่นกนั แล่ะก�รเท่ี่�ยวถ้ำำ��เล่ฯ กำ�หินดีใหิเ้ป็็นก�รที่อ่งเท่ี่�ยว 
เช่ิงคุณีภ�พิ ทัี่�งน่�เพิ่�อรักษ�ที่รัพิย�กรธรรมีช่�ติใหิ้คงอยู่ 
ตล่อดีไป็ ดีงันั�นจัง่ตอ้งม่ีมี�ตรก�รคว�มีป็ล่อดีภยัที่่�เขม้ีงวดี 
แล่ะจัำ�กัดีจัำ�นวนนักที่่องเที่่�ยว

ล็่องเร่อชมความมหัศจัรรย่์ของประตัิมากรรมถ้ำ้ำา
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ตัารางน้ำาในการเข้าถ้ำ้ำาเล็ สัเตัโกดอน
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จัำานวนนักทั้่องเทั้ี�ย่วในแตั่ล็ะปี ตัั�งแตั่ปี พั.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๖๓

ราย่ได้จัากนักทั้่องเทั้ี�ย่วในแต่ัล็ะปี ตัั�งแตั่ปี พั.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๖๓

	 รายได้	

ปั็จัจุับัน ชุ่มีช่นม่ีร�ยได้ีจั�กก�รท่ี่องเท่ี่�ยวล่่องเรือช่มี 
ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เป็็นก�รก่อร�ยได้ีให้ิท้ี่องถิ้ำ�นท่ี่�มี่จัำ�นวน 
เพิิ�มีข่�นทีุ่กๆ ป็ี

	 การจัดการท่รัพยากรธิรรมูช่าติ้ 
เพ้�อความูยั�งย้น

ในส่วนขององค์ก�รบริหิ�รส่วนตำ�บล่ทีุ่่งหิว้� ปั็จัจัุบัน 
เร�ดีูแล่ในส่วนก�รป็ระส�นง�นรับจัองจั�กนักท่ี่องเท่ี่�ยว  
โดียมี่เจ้ั�หิน้�ท่ี่�ฝ่ึ�ยท่ี่องเท่ี่�ยวของ อบต. เป็็นผู้้ป็ระส�น 
รบัก�รจัองในก�รเข�้ถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เพิร�ะก�รที่อ่งเท่ี่�ยวถ้ำำ�� 
แห่ิงน่� มีก่�รกำ�หินดีจัำ�นวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวแล่ะวันเวล่�ในก�ร 
เข้�ช่มีวนัล่ะหินึ�งรอบเที่�่นั�น แล่ะแต่ล่ะรอบก็ไม่ีเกินจัำ�นวน  
6๕ คน 

การเข้้าถ้ำำ�าตัามีตัารางนี้ำ�า

• สเ่ขียวเข้�ไดี้
• สแ่ดีงเข้�ไมี่ไดี้
• สเ่หิล่อ่งเข้�ไดี้นำ��น้อย

	 รางวัลแห่งความูภาคภูมิูใจ	

ในก�รบริหิ�รจััดีก�รแหิล่่งที่่องเท่ี่�ยวธรรมีช่�ติถ้ำำ��เล่  
สเตโกดีอน เร�ไดี้ส่งถ้ำำ��เล่ สเตโกดีอน เข้�ป็ระเมิีนร�งวัล่ 
อุตส�หิกรรมีที่่องเที่่�ยวไที่ย (Thailand Tourism Awards)  
ในป็ระเภที่แหิล่่งที่่องเที่่�ยวธรรมีช่�ติ 

ซ่ึ่�งได้ีรับก�รป็ระเมิีนให้ิได้ีรับร�งวัล่กินรีทัี่�ง 3 สมัียติดีต่อกัน 
โดียครั�งที่่� 10 ในป็ี ๒๕๕๘ ครั�งที่่� 11 ในป็ี ๒๕60 แล่ะ 
ครั�งที่่� 1๒ ในป็ี ๒๕6๒
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๔
เหตุุการณ์์ 13 หมููป่่าติุดถ้ำำ�า
กับการกู�ภััยบันลืือโลืก



๔
เหตุุการณ์์ 13 หมููป่่าติุดถ้ำำ�า
กับการกู�ภััยบันลืือโลืก



การบริหารความูเส่ี่�ยง 
ในภัาวะวกิฤตุกบัการบญัชาการ 
เหตุุการณ์์ค�นหาผูู้�สูี่ญหาย
ในวนอุทยานถ้ำำ�าหลืวง-  
ขุุนนำ�านางนอน
ดร.ณรงค์์ศัักด์� โอสถธนากร

จากเหตุุการณ์์ค้้นหาผู้้้สู้ญหายในวนอุุทยานถ้ำำ�าหลวง-ขุุนนำ�านางนอุน หลายท่านได้้รับทราบถึ้ำงการปฏิิบัติุ 
ภารกิจในแง่มุุมุตุ่าง ๆ มุาแล้ว ในบทค้วามุน้�จะนำาเสูนอุในลักษณ์ะเป็นการถ่้ำายทอุด้ประสูบการณ์์ 
บทบาทขุอุงผู้้้นำาท้�ได้้บริหารจัด้การภาวะวิกฤตุ โด้ยอุธิิบายสูอุด้แทรกด้้วยหลักวิชาการท้�นำามุา 
ปรับใช้ได้้จริง ทั�งการบริหารจัด้การในภาวะวิกฤตุ การบริหารค้วามุเสู้�ยง รวมุถ้ำึงปัจจัยท้�ทำาให้ประสูบ 
ค้วามุสูำาเร็จในสูภาวะวิกฤตุน้�
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เหตุการณ์เมือ่ได้รับรายงานเด็กสูญหายในวันที ่๒๓ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุุการณ์์เกดิข้ึ้�นเมื่่�อวันัท่ี่� ๒๓ มื่ถิุนุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวัลา 
ประมื่าณ์ ๕ ทุี่�มื่เศษ ผมื่ไดร้บัรายงานวั�า มื่เ่ดก็สููญหายเข้ึ้าไป 
ในถุำ�าขึ้องวันอุที่ยานถุำ�าหลวัง-ขึุ้นนำ�านางนอน ซึ่้�งตุอนแรก 
ในใจคิิดวั�า เป็นเหตุุการณ์์ปกติุทัี่�วัไป “เด็กติุดถุำ�า ก็หา 
ท่ี่มื่กู้ภััยพาเด็กเหล�านั�นออกมื่า” แตุ�เมื่่�อได้เดินที่างมื่าถุึง 
จุดเกดิเหตุุ ตุอนนั�นเวัลาประมื่าณ์ตุ่ ๑ (เป็นห้วังค่ินวันัเสูาร์ 
ที่่� ๒๓ - เช้้าวัันอาที่ิตุย์ที่่� ๒๔) ผมื่พบวั�าน่�ไมื่�ใช้�เหตุุการณ์์ 
ปกติุทัี่�วัไป แตุ�จะเป็นเหตุุการณ์์ท่ี่�มื่่ผลกระที่บตุ�อจังหวััด  
ซ้ึ่�งหน�วัยปฏิบิัตุิในพ่�นที่่�ไมื่�สูามื่ารถุรับมื่่อและแก้ไขึ้ได้
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	 สภาวะวิกฤต

โดยเหตุุการณ์์เดก็ตุดิภัายในถุำ�าหลวังฯ เขึ้า้ขึ้�ายสูภัาวัะ 
วักิฤตุ (Crisis) ท่ี่�มื่ผ่ลกระที่บขึ้นาดใหญ�มื่าก เมื่่�อเปรยีบเท่ี่ยบ 
กับศักยภัาพขึ้องพ่�นที่่� สูภัาวัะวัิกฤตุขึ้องเหตุุการณ์ถ์ุำ�าหลวัง  
มื่าจากปัจจัยเง่�อนไขึ้ ๔ ปัจจัยหลัก ประกอบด้วัย

1.		สภาพกายภาพภายในถ้ำำ�า:	

เป็นถุำ�าที่่�มื่่คิวัามื่ยาวัเป็นอันดับที่่� ๔ ขึ้องประเที่ศ ยาวั 
ประมื่าณ์ ๑๐ กโิลเมื่ตุร ภัายในถุำ�าไมื่�มื่แ่สูงสูวั�างเลย ถุำ�าเปน็ 
ถุำ�าธารลอด มื่่คิวัามื่คิดเคิ่�ยวั มื่่คิวัามื่ซัึ่บซึ่้อน (แคิบ - กวั้าง,  
แยกซึ่้าย - ขึ้วัา) จุดวัิกฤตุที่่�เราเรียกวั�า ไซึ่ฟ่่อน มื่่ลักษณ์ะ  
เป็น V - Shape มื่่คิวัามื่ลึก ๕ เมื่ตุรและแคิบ ไมื่�มื่่แผนที่่� 
การสูำารวัจท่ี่�เป็นที่างการมื่าก�อน ไมื่�สูามื่ารถุระบุพิกัดท่ี่� 
แน�นอนได้วั�าเด็กตุิดที่่�พิกัดใด ถุำ�ามื่่คิวัามื่มื่ด่ ไมื่�มื่่แสูงสูวั�าง

สภาพกายภาพภายในถ้ำา

2.		ปริิมาณนำ�า:	

นำ�าเยน็จัด ประมื่าณ์ ๑๘ - ๒๐ องศาเซึ่ลเซึ่ยีสู หากอยู� 
ในนำ�าเป็นเวัลานานจะเปน็ตุะคิริวั และจมื่นำ�าได ้ผูเ้ช้ี�ยวัช้าญ 
ได้ร�วัมื่กันประเมื่ินลักษณ์ะและปริมื่าณ์นำ�า มื่่นำ�าที่�วัมื่เตุ็มื่ 
พ่�นท่ี่�ทัี่�งหมื่ดขึ้องถุำ�า ลักษณ์ะนำ�าขุึ้�น ในวัันแรกขึ้องภัารกิจ 
มื่่ปริมื่าณ์นำ�าประมื่าณ์ ๒๗๐,๐๐๐ ลบ.มื่. ในวัันท่ี่�ห้าขึ้อง 
ภัารกิจ (๒๗ มิื่ถุุนายน ๒๕๖๑) ฝนตุกหนัก ที่ำาให้มื่่ปริมื่าณ์ 
นำ�าในถุำ�าเพิ�มื่ข้ึ้�นอ่ก ๓๑๐,๐๐๐ ลบ.มื่. คิำานวัณ์ปริมื่าณ์ 
นำ�าเข้ึ้าถุำ�าเฉล่�ยเพิ�มื่ ประมื่าณ์ ๔๐,๐๐๐ ลบ.มื่./วันั หากเปรียบ 
ให้เข้ึ้าใจง�าย ๆ ก็เสูมื่่อนปริมื่าณ์นำ�าขึ้นาดสูนามื่ฟุ่ตุบอล  
ม่ื่คิวัามื่สูงูเที่�ากบัตึุก ๕๐ ช้ั�น ท่ี่�กกัตุวัันอ้ง ๆ  เหล�านั�นนั�นเอง 
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ลักษณะน้ำาภายในถ้ำาหลวง

3.		ปริิมาณอากาศ	(ออกซิิเจน):	

อากาศในสูภัาวัะปกตุิจะมื่่ปริมื่าณ์ออกซิึ่เจน ร้อยละ 
๒๐ ในวัันที่่� ๖ - ๗ กรกฎาคิมื่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในถุำ�ามื่่ปริมื่าณ์ 
ออกซิึ่เจนเหล่อเพ่ยงร้อยละ ๑๕ หากออกซึ่ิเจนลดตุำ�าลง 
ถุึงร้อยละ ๑๔ - ๑๐ จะกระที่บตุ�อระบบการหายใจ จะมื่่ 
อาการหวััใจเตุน้แรง มื่นึงง เคิล่�อนไหวัช้า้ลง หากออกซิึ่เจน 
ตุำ�ากวั�าร้อยละ ๑๒ เล่อดจะเป็นพิษ และหากออกซึ่ิเจน 
เหล่อเพย่งร้อยละ ๑๐ เด็กจะหมื่ดสูตุิ ในปฏิิบัตุิการ แมื่้จะ 
เตุมิื่ออกซิึ่เจนเข้ึ้าไปภัายในถุำ�าด้วัยเคิร่�องปั�มื่ ปรมิื่าณ์ออกซิึ่เจน 

ก็ไมื่�เพิ�มื่ขึ้้�นจากร้อยละ ๑๕ เลย และน่�คิ่อเหตุุผลที่่�จะตุ้อง 
นำาตัุวัเด็กออกมื่าให้เร็วัที่่�สุูด

4.		เวลา:	

หากปฏิิบัติุการช้้าไปเพ่ยง ๑ - ๒ วััน เด็กอาจจะ 
ไมื่�รอด จะเห็นไดจ้ากเมื่่�อปฏิบัิติุภัารกจินำาเดก็คินสุูดที่า้ยออก
มื่าจากถุำ�าได้สูำาเร็จ ซึ่้�งเป็นเวัลาประมื่าณ์ ๒๑.๐๐ น. ขึ้อง 
วันัท่ี่� ๑๐ กรกฎาคิมื่ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำ�าก็ไหลบ�าที่�วัมื่ถุำ�าในทัี่นท่ี่
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	 การบริหารความเส่�ยง 
ในสภาวะวิกฤต

ในฐานะผู้บัญช้าการเหตุุการณ์์ ผู้นำาในสูภัาวัะนั�น 
จะตุ้องบริหารจัดการเหตุุการณ์์ในสูภัาวัะวัิกฤตุ สูภัาวัะท่ี่� 
เต็ุมื่ไปด้วัยคิวัามื่เสู่�ยงด้วัยหลักการบริหารคิวัามื่เสู่�ยง และ 
การตุัดสูินใจในสูภัาวัะวัิกฤตุ ซึ่้�งการบริหารคิวัามื่เสู่�ยงตุามื่ 
หลักที่ฤษฎ่ แบ�งเป็น ๔ ประเภัที่ คิ่อ

1.	 การิยอมริับความเส่�ยง	 (Risk	 Acceptance) 
เป็นการยอมื่รับคิวัามื่เสู่�ยงท่ี่�เกิดข้ึ้�น เน่�องจากไมื่�คุ้ิมื่คิ�าใน 
การจัดการคิวับคิุมื่หร่อป้องกันคิวัามื่เสู่�ยง

2.	การิลด/การิควบคมุความเส่�ยง	(Risk	Reduction)	
เป็นการปรับปรุงระบบการที่ำางาน หร่อการออกแบบวัิธีการ 
ที่ำางานใหมื่� เพ่�อลดโอกาสูที่่�จะเกดิ หรอ่ลดผลกระที่บใหอ้ยู� 
ในระดับที่่�องคิ์กรยอมื่รับได้

3.	การิกริะจายความเส่�ยง	หรืิอการิโอนความเส่�ยง		
(Risk	Sharing)  เป็นการกระจายคิวัามื่เสู่�ยงออกเปน็หลายสู�วัน 
และรับคิวัามื่เสู่�ยงเที่�าท่ี่�องค์ิกรคิวับคุิมื่ได้ หร่อถุ�ายโอน 
คิวัามื่เสู่�ยงให้ผู้อ่�นช้�วัยแบ�งรับคิวัามื่เสู่�ยงนั�นไปบ้าง 

	 ระดัับสาธารณภัย 
และการบัญชาการ

ดว้ัยสูภัาวัการณ์์วักิฤตุ เปน็เร่�องท่ี่�ตุ้องแกไ้ขึ้ปัญหาโดย 
เร�งด�วัน ตุ้องลด/ตัุดขึ้ั�นตุอนสูายงานบังคิับบัญช้า ระบบ 
การที่ำางาน หร่อระบบการปฏิิบัติุการท่ี่�เป็นปกติุประจำาวััน  
เป็นสูภัาวัะท่ี่�ไมื่�มื่่ที่างท่ี่�จะใช้้แผนปกตุิและตุามื่หลักการได้  
เมื่่�อเกิดภัยัมื่ร่ะดบัคิวัามื่รนุแรง และการจดัการจากเหตุุการณ์์ 
ดังกล�าวัแมื่้วั�าจะเกิดข้ึ้�นในพ่�นที่่�จำากัด ไมื่�ได้ขึ้ยายวังกวั้าง  

แตุ�ก็เกินกวั�าท่ี่�ระดับที่้องถิุ�น/อำาเภัอ จะคิวับคุิมื่ดูแลได้  
จง้ไดม้ื่ก่ารประกาศภััยในระดบั ๒ โดยมื่ผู้่วั�าราช้การจงัหวัดั 
เปน็ผู้บัญช้าการเหตุุการณ์์ เพ่�อท่ี่�จะสูามื่ารถุสูั�งการ ประสูาน 
คิวัามื่ร�วัมื่มื่่อ และขึ้อสูนับสูนุนคิวัามื่ช้�วัยเหล่อได้อย�าง 
คิล�องตัุวัมื่ากยิ�งข้ึ้�น ผู้วั�าราช้การจังหวััดได้ประกาศภััยใน 
วันัท่ี่� ๒๔ มิื่ถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่้�งเปน็วัันท่ี่�สูองขึ้องเหตุุการณ์์  
และได้ที่ำาการขึ้อยกเว้ันการบังคัิบใช้้กฎหมื่ายหลายฉบับที่่� 
จำาเป็น โดยขึ้ออนุญาตุเที่�าที่่�จำาเป็น ไมื่�เป็นการสูร้างภัาระ 
ให้กับผู้ปฏิิบัตุิ

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและผู้มีอำานาจบัญชาการตามกฎหมาย

ระดัับความรุนแรงของสาธารณภัย

จากแผนการิป้องกันและบริริเทาสาธาริณภัยแห่งชาติิ	พ.ศ.	2๕๕๘
ได้แบ่งริะดับความรุินแริงของสาธาริณภัยแบ่งเป็น	4	ริะดับ

ริะดับ การิจัดการิ
ผ้้ม่อำานาจติามกฎหมาย

ควบคุม	สั�งการิ	และบัญชาการิ

๑ สาธารณภััยขนาดเล็็ก ผู้้�อำำานวยการอำำาเภัอำ ผู้้�อำำานวยการท้�อำงถิ่่�นแล็ะ/หรือำ  
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำานวยการกรุงเท้พมหานคร

๒ สาธารณภััยขนาดกล็าง ผู้้�อำำานวยการจัังหวัด หรือำผู้้�อำำานวยการกรุงเท้พมหานคร

๓ สาธารณภััยขนาดใหญ่่ ผู้้�บััญ่ช่าการป้้อำงกันแล็ะบัรรเท้าสาธารณภััยแห่งช่าติ ่
(รัฐมนติรีว่าการกระท้รวงมหาดไท้ย)

๔ สาธารณภััยร�ายแรงอำย่างย่�ง นายกรัฐมนติรี แล็ะรอำงนายกรัฐมนติรีท้่�นายกรัฐมนติรีมอำบัหมาย
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4.	หล่กเล่�ยงความเส่�ยง	(Risk	Avoidance) เปน็การ 
จดัการคิวัามื่เสู่�ยงท่ี่�อยู�ในระดับสูงูมื่าก และหน�วัยงานไมื่�อาจ 
ยอมื่รับคิวัามื่เสู่�ยงนั�นได้ จ้งตุ้องตุัดสูินใจยกเลิกโคิรงการ/ 
กิจกรรมื่นั�น เพ่�อไมื่�ใหเ้กิดคิวัามื่เสูย่หายท่ี่�จะมื่เ่พิ�มื่ข้ึ้�นตุ�อไป

	 การบริหารความเส่�ยงในภารกิจ 
ถ้ำำ�าหลวง

ในเหตุุการณ์์น่�ไดใ้ช้แ้นวัที่างในการกระจายคิวัามื่เสู่�ยง 
และการลด/คิวับคิุมื่คิวัามื่เสู่�ยง คิ่อ

1.	 การิกริะจายความเส่�ยงในภาริกิจถ้ำำ�าหลวง	 คือ		
ในภาริกิจได้ม่การิจัดทำาแผนในการิค้นหาผ้้ส้ญหาย	
ออกเป็น	4	แผน	คือ 

1.1	 แผนท่�	 1	 (แผนหลัก) การสููบนำ�าออกแล้วั 
พาน้อง ๆ ที่ั�ง ๑๓ คินออกมื่า คิอ่ การสููบนำ�าออก 
ให้อยู�ในระดับท่ี่�เหมื่าะสูมื่ แล้วัใช้้ผู้เช้ี�ยวัช้าญ 
การดำานำ�าถุำ�า ดำานำ�าเขึ้า้ไปพานอ้ง ๆ  ที่ั�ง ๑๓ คินออกมื่า 
ในแผนน่�แบ�งเป็นแผนย�อยท่ี่�มื่่การแบ�งหน้าที่่�กัน 
ที่ำางาน และมื่่การปรับแผนตุลอดเวัลาเพ่�อให้ทัี่น 

ตุ�อสูถุานการณ์์ ได้แก� การสููบนำ�า การเบ่�ยงเบน 
ที่างนำ�า การดำานำ�า การใหค้ิวัามื่ช้�วัยเหล่อ การนำาสู�ง 
โรงพยาบาล โดยแตุ�ละแผนงาน/กิจกรรมื่ 
มื่่รายละเอ่ยดที่่�ตุ้องคิวับคิุมื่ เช้�น

การิส้บนำ�า การสูบูนำ�าในถุำ�าไมื่�สูามื่ารถุใช้ร้ะบบท่ี่�เติุมื่ 
นำ�ามื่นั หรอ่ระบบการปั�นไฟ่ฟ้่าท่ี่�ใช้น้ำ�ามื่นั เน่�องจาก 
เคิร่�องยนตุ์ดังกล�าวัเมื่่�อเกิดการเผาไหมื่้เช้่�อเพลิง 
ซึ่้�งเป็นนำ�ามื่ัน จะสูร้างก๊าซึ่คิาร์บอนมื่อนอกไซึ่ด์ 
ภัายในถุำ�า ที่ำาให้ผู้ปฏิบิัตุิงานไมื่�มื่่ออกซิึ่เจนหายใจ  
ดังนั�นเคิร่�องสููบนำ�าท่ี่�ใช้้ตุ้องจัดหาแบบที่่�ใช้้ไฟ่ฟ่้า  
และตุ้องมื่่การเดินระบบไฟ่เขึ้้าไปในถุำ�า โดยตุ้อง 
เดินระบบไฟ่ฟ้่าและระบบสู่�อสูารถุงึ ๑๑ วังจร ยาวั 
ตุั�งแตุ�หน้าถุำ�าจนถึุงจุดที่่�เด็กตุิดถุำ�าอยู�

นอกจากการสููบนำ�าในถุำ�า ยังมื่่การปรับแผนร�วัมื่กับ 
การสูบูนำ�า และการเจาะบาดาลภัายนอกถุำ�าด้วัย และ 
เปน็หนึ�งในปจัจยัท่ี่�ประสูบคิวัามื่สูำาเรจ็ท่ี่�ที่ำาใหร้ะดบั 
นำ�าในถุำ�าลดระดับลง ๓๘ เซึ่นตุิเมื่ตุร ที่ำาให้ที่่มื่งาน 
สูามื่ารถุดำานำ�าเขึ้า้ไปช้�วัยเหล่อเดก็ได้อย�างปลอดภััย

๔ แผนงานหลักในการค้นหาผู้สูญหาย
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การิเบ่�ยงเบนทางนำ�า ที่ม่ื่สูำารวัจไดค้ิน้พบวั�า มื่ท่ี่างนำ�า 
สูายหลัก ๒ สูายท่ี่�น�าเช้่�อวั�า นำ�าไหลเข้ึ้าไปในถุำ�า  
จง้ได้ใช้ว้ัสัูดธุรรมื่ช้าติุในพ่�นที่่� เช้�น ใช้ก้้อนหิน ที่ราย  
ไมื่้ไผ�สูร้างเขึ้่�อนกั�นที่างนำ�า และใช้้ที่�อบังคิับนำ�าให้ 
ไหลไปตุามื่ที่�อ ภัารกิจน่�มื่่คิวัามื่ยากลำาบากตุรงท่ี่� 
ที่�อสู�งนำ�าดังกล�าวัม่ื่ขึ้นาดใหญ� และมื่ค่ิวัามื่ยาวัท่ี่�ท่ี่มื่ 
เจ้าหน้าที่่� และจิตุอาสูาที่่�ไปช้�วัยจะขึ้นย้ายด้วัยการ 
เดินเที่้าข้ึ้�นไปเขึ้าหลายกิโลเมื่ตุร จะตุ้องมื่่คิวัามื่ 

สูามื่ัคิค่ิ เป็นท่ี่มื่หนึ�งท่ี่มื่เด่ยวักัน เพราะหากขึ้ณ์ะ 
ลำาเล่ยงขึ้นย้ายที่�อท่ี่�ช้�วังใดช้�วังหนึ�งหย�อนลักษณ์ะ 
ตุกที่อ้งช้า้ง ผู้ขึ้นยา้ยจะแบกรบันำ�าหนกัไวัม้ื่าก และ 
จะที่ำาให้การขึ้นย้ายเป็นไปด้วัยคิวัามื่ยากลำาบาก 
ยิ�งข้ึ้�น คินสู�วันใหญ�จะไมื่�ที่ราบถุึงคิวัามื่สูำาเร็จน่�  
แตุ�ภัารกจิน่�ถุ่อได้วั�า ประสูบคิวัามื่สูำาเรจ็มื่าก ๆ  และ 
เป็นสู�วันสูนับสูนุนให้ปริมื่าณ์นำ�าในถุำ�าลดลง  
จนสูามื่ารถุดำานำ�าและพาน้อง ๆ ออกมื่าได้

การสูบน้ำาและการเจาะบาดาลภายนอกถ้ำา
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การิดำานำ�า เริ�มื่ตุ้นคิรั�งแรก ได้รับคิวัามื่ช้�วัยเหล่อ 
จากท่ี่มื่นักดำานำ�าในพ่�นท่ี่�ใกล้เค่ิยงจังหวััดเช้ียงราย  
ซึ่้�งเป็นท่ี่มื่อาสูาสูมื่ัคิรในภัาคิเหน่อ ตุ�อมื่าเมื่่�อ 
ประเมื่นิแลว้ัวั�า สูถุานการณ์์มื่ค่ิวัามื่ยากลำาบากมื่าก 
ตุ้องใช้ผู้้ท่ี่�มื่สู่มื่รรถุนะในการดำานำ�าสูงู จง้ได้ประสูาน 
ขึ้อคิวัามื่ช้�วัยเหล่อจากหน�วัยเร่อรักษาคิวัามื่สูงบ 
เรียบร้อยตุามื่ลำาแมื่�นำ�าโขึ้ง (นรขึ้.) เพ่�อขึ้อให้ 
ประสูานหน�วัย SEAL เขึ้้ามื่าช้�วัยในภัารกิจน่� โดย 
หน�วัย NAVY SEAL ได้ตุอบรับ และเดินที่างมื่า 
ช้�วัยเหล่อในทัี่นท่ี่ แตุ�เน่�องด้วัยพ่�นที่่�ภัายในถุำ�าม่ื่ 

คิวัามื่ซัึ่บซ้ึ่อน และม่ื่ดสูนิที่ ประกอบกับมื่วัลนำ�า 
ภัายในถุำ�าที่่�มื่ป่ริมื่าณ์มื่หาศาล เปรยีบเสูม่ื่อนปรมิื่าณ์ 
นำ�าเที่�ากับตุึกขึ้นาดเที่�าสูนามื่ฟุ่ตุบอลท่ี่�มื่่คิวัามื่สููง 
๕๐ ช้ั�น ซึ่้�งตุ�อมื่าได้ปรับแผนการดำานำ�า โดย 
ขึ้อคิวัามื่ร�วัมื่มื่่อจากนักดำานำ�าถุำ�านานาช้าติุมื่าช้�วัย 
มื่ากกวั�า ๒๕ ช้าติุ และยังมื่่คุิณ์หมื่อแฮริสูท่ี่�เป็น 
นักดำานำ�าถุำ�าช้าวัออสูเตุรเล่ย นอกจากท่ี่มื่นักดำานำ�า 
เหล�าน่�แลว้ั การท่ี่�จะเดนิสูายไฟ่ภัายในถุำ�า กไ็ด้รบัการ 
สูนับสูนุนจากการไฟ่ฟ่้าฝ่ายผลิตุแห�งประเที่ศไที่ย  
ที่่มื่นักดำานำ�าขึ้อง ปตุที่. ฯลฯ

การขนย้ายท่อและการสร้างฝาย เพ่ือเบ่ียงเบน 
ทางน้ำา
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ในภัารกจิการดำานำ�า ถัุงออกซิึ่เจนถุ่อวั�าเปน็สูิ�งท่ี่�จำาเป็น 
มื่ากสูำาหรับนักดำานำ�าในภัารกิจน่�ตุลอดเสู้นที่างท่ี่� 
ดำานำ�า จำาเป็นตุ้องใช้้ถัุงออกซึ่ิเจนถุึง ๖๐๐ ถุัง  
จ้งตุ้องม่ื่การขึ้นและลำาเล่ยงถุังออกซิึ่เจนเขึ้้าไป 
ติุดตุั�งตุามื่ตุำาแหน�งที่่�กำาหนด ซ้ึ่�งตุ้องใช้้เจ้าหน้าที่่� 
จำานวันมื่ากในการช้�วัยกันลำาเลย่งถุงัออกซึ่เิจนติุดตุั�ง 
ตุามื่แผน ก�อนเริ�มื่ปฏิิบัตุิการดำานำ�าเพ่�อพาน้อง ๆ 
ออกมื่า ในวันัท่ี่� ๘ กรกฎาคิมื่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ี่มื่งาน 
มื่่ถัุงออกซิึ่เจนไมื่�เพ่ยงพอ สูามื่ารถุหาได้เพ่ยง 
๔๐๐ ถัุงจากทัี่�งประเที่ศ และคิวัามื่ที่ราบถึุง 
พระบาที่สูมื่เดจ็พระวัชิ้รเกลา้เจา้อยู�หวัั พระองคิท์ี่รงมื่ ่
พระมื่หากรณุ์าธคุิิณ์ พระราช้ที่านถุงัออกซึ่เิจนให้กับ 
ท่ี่มื่งาน จำานวัน ๒๐๐ ถุงั ภัารกิจน่�จง้สูำาเรจ็ลลุ�วังได้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถังออกซิเจน จำานวน ๒๐๐ ถัง ในภารกิจถ้ำาหลวง

1.2	แผนท่�	 2	หาช่องทางเข้าทางอื�น หาโพรง 
หร่อปล�อง มื่่แนวัคิิดท่ี่�วั�า นอกจากที่างปากถุำ�า 
น�าจะมื่ช่้�องที่างอ่�น ๆ  ค่ิอ โพรง/ปล�องจากบนเขึ้าท่ี่� 
สูามื่ารถุเขึ้้าได้  จ้งจัดที่่มื่เพ่�อเดินป่า ค้ินหาโพรงที่่� 
จะเขึ้า้ถุำ�า ภัารกิจไดม้ื่อบหมื่ายใหผู้้บญัช้าการมื่ณ์ฑล 
ที่หารบกท่ี่� ๓๔ (พะเยา) กองที่พัภัาคิที่่� ๓ สูนบัสูนนุ 
เจ้าหน้าที่่� ที่ั�งการแพที่ย์และกำาลังพล เน่�องจากมื่่ 
คิวัามื่เช้ี�ยวัช้าญในการเดินป่า ที่ั�งยังมื่่ท่ี่มื่ตุำารวัจ 
ตุระเวันช้ายแดน ที่หารพราน เจ้าหน้าที่่�ป่าไมื่้และ 
อทุี่ยานฯ โดยมื่ผู้่บญัช้าการตุำารวัจแห�งช้าตุริ�วัมื่เปน็ 
ที่่มื่เดินป่าคิ้นหา ในสู�วันขึ้องประช้าช้นอาสูาสูมื่ัคิร 
ท่ี่�เข้ึ้ามื่าช้�วัยในภัารกิจน่�ค่ิอ ที่่มื่เก็บรังนกซ้ึ่�งมื่ ่
คิวัามื่เช้ี�ยวัช้าญในการปนีถุำ�าจากภัาคิใตุ ้ช้�วัยสูำารวัจ 
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ภัายในโพรงตุ�าง ๆ  เพ่�อหาโพรงหร่อปล�องท่ี่�จะเข้ึ้าไป 
ช้�วัยเด็ก ๆ  ได้ ที่่มื่งานได้สูำารวัจโพรงและเจาะโพรง 
ที่่�คิาดการณ์ว์ั�า น�าจะที่ะลุลงในตุัวัถุำ�าได้ลึกลงไปได้ 
ประมื่าณ์ ๑๐๐ โพรง เจาะลงไปได้ประมื่าณ์ ๒๔ 
โพรง มื่่จำานวัน ๒ โพรง ที่่�เจาะลงไปลึกได้ ๔๐๐  
เมื่ตุรแล้วั ขึ้าดอ่กประมื่าณ์ ๒๐๐ เมื่ตุร ก็คิาดวั�า 
จะถึุงภัายในตุัวัถุำ�าได้ แตุ�แผนการดำานำ�าเข้ึ้าไป 
พาเด็กออกมื่าประสูบคิวัามื่สูำาเร็จเสู่ยก�อน
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การสำารวจท้ายถ้ำา (ปลายถ้ำา)
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1.3	แผนท่�	3	เข้าจากท้ายถ้ำำ�า	(ปลายถ้ำำ�า) การที่่� 
นำ�าเขึ้า้ในถุำ�าได ้กน็�าเช้่�อวั�า น�าจะม่ื่ช้�องที่างท่ี่�นำ�าไหล 
ออกจากถุำ�า การสูำารวัจหาช้�องที่างอ่�น ๆ ขึ้องถุำ�าที่่� 
อาจสูามื่ารถุเขึ้้าไปในถุำ�าได้

การสำารวจโพรงและแนวเส้นการเจาะผนังเพดานถ้ำา

1.4	 แผนท่�	 4	 การิเจาะผนังถ้ำำ�า เป็นแนวัคิิดท่ี่� 
จะที่ำาการสูำารวัจโดยใช้้เที่คิโนโลย่ Scan Section  
เพ่�อตุรวัจกายภัาพถุำ�า แล้วัที่ำาการเจาะผนังถุำ�าใน 
ตุำาแหน�งท่ี่�คิาดการณ์์วั�า เป็นจุดที่่�น้อง ๆ ติุดอยู�  
ซ้ึ่�งท่ี่มื่เที่คินิคิได้สูำารวัจธรณ่์ฟ่สิูกิสูด้์วัยการวัดัคิวัามื่ 
ตุ้านที่านไฟ่ฟ่้า (Resistivity Sounding) แตุ�ขึ้้อมืู่ล 
ไมื่�สูามื่ารถุสูนับสูนุนภัารกิจการเจาะผนังถุำ�าได้  
อย�างไรกต็ุามื่ ได้มื่ก่ารที่ดลองเจาะ ๒ บริเวัณ์ ท่ี่�ดา้น 
ตุะวันัตุกและด้านใตุ้ขึ้องดอยนางนอน ผลการเจาะ 
ทัี่�งสูองบริเวัณ์เจอโพรงในระดับตุ่�นที่่�ไมื่�สูามื่ารถุ 
ไปตุ�อได้

ท้ายถ้ำ้ำา
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2.	 การิลดความเส่�ยงในภาริกิจถ้ำำ�าหลวง	 สำาหรัิบ	
การิลดความเส่�ยงในปฏิบัิติิการิภาริกจิถ้ำำ�าหลวง	ด้วยการิ	
ซิักซิ้อมแผน/กิจกริริมท่�ม่ความเส่�ยง	ซิ่�งหากดำาเนินการิ	
อาจทำาให้เกิดความเส่ยหาย	 และเด็กอาจไม่ม่ชีวิติริอด		
ด้วยการิซิ้อมแผนให้ท่มงานม่ความเชี�ยวชาญ	 จ่งได้	
ทำาการิซิ้อมและปริะเมินผลเพื�อปริับให้แผนนั�นสามาริถ้ำ	
ปริะสบความสำาเร็ิจได้	 ในภาริกิจถ้ำำ�าหลวงได้ดำาเนินการิ	
ซิ้อมแผนปฏิิบัติิการิ	3	ปริะการิด้วยกัน	คือ

2.1	ซ้ิอมการิดำานำ�า เน่�องจากตุามื่แผนที่่� ๑ หาก 
ตุ้องดำานำ�าพาเด็กออกมื่าจากถุำ�า ที่่มื่ผู้เชี้�ยวัช้าญ 
ด้านการดำานำ�าถุำ�าได้ประเมิื่นแล้วัวั�า จะประสูบ 
คิวัามื่สูำาเร็จเพ่ยงแคิ�ประมื่าณ์ร้อยละ ๕๐ เที่�านั�น  
นั�นเที่�ากับวั�า มื่่คิวัามื่เสู่�ยงท่ี่�เด็กคิร้�งหนึ�งอาจไมื่�มื่่ 
ชี้วัิตุรอด จ้งได้จัดที่ำาการซ้ึ่อมื่แผนการดำานำ�า  
ด้วัยการให้ท่ี่มื่ดำานำ�าฝึกซึ่้อมื่ดำานำ�าโดยได้รับคิวัามื่ 
อนุเคิราะห์จากเด็กในพ่�นที่่�ที่่�มื่่ขึ้นาด นำ�าหนัก อายุ  
คิวัามื่แขึ้ง็แรงใกล้เค่ิยงกบัเดก็ที่่�ติุดอยู�ในถุำ�า จนได้ 
ที่�าการดำานำ�าที่ั�งขึ้องนักดำานำ�า และที่�าขึ้องเด็ก ๆ ที่่� 
เหมื่าะสูมื่การซึ่้อมื่ดำานำ�าจ้งเป็นการลดคิวัามื่เสู่�ยง 
ในแผนที่่� ๑ ซ้ึ่�งเป็นแผนหลัก การซึ่้อมื่ดังกล�าวัได้ 
ดำาเนินการเป็นระยะเวัลา ๓ วััน จนท่ี่มื่นักดำานำ�า 
ม่ื่คิวัามื่มื่ั�นใจและคิาดการณ์์คิวัามื่สูำาเร็จท่ี่�คิวัามื่ 
เช้่�อมื่ั�นมื่ากกวั�าร้อยละ ๙๐

การซ้อมดำาน้ำาเพ่ือพาเด็กออกจากถ้ำา

2.2	ซิ้อมการิขนย้าย ลำาเล่ยงเด็ก ๆ ออกจากถุำ�า 
และการนำาสู�งโรงพยาบาล จากการซึ่้อมื่ที่ั�ง 
ที่างบกโดยใช้้รถุฉุกเฉินเดินที่างสู�งโรงพยาบาล 
และการขึ้นย้ายด้วัยอากาศยาน ในช้�วังท่ี่�มื่่การ 
เตุรียมื่การก�อนเริ�มื่แผนการดำานำ�า ได้ที่ำาการที่ดสูอบ 
ขึ้นย้าย/ลำาเล่ยงเด็ก พบวั�า คิวัามื่เสู่�ยงท่ี่�เกิดข้ึ้�น  
ค่ิอ ภัารกจิช้า้กวั�าแผนท่ี่�กำาหนดประมื่าณ์คิร้�งช้ั�วัโมื่ง 
อปุสูรรคิท่ี่�พบค่ิอ การจราจรเสูน้ที่างเขึ้า้บรเิวัณ์เขึ้ตุ 
วันอุที่ยานฯ รถุเจ้าหน้าที่่� รถุประช้าช้นอาสูาสูมื่ัคิร 
และรถุสู่�อมื่วัลช้น จง้ไดท้ี่ำาการจัดระเบ่ยบการจราจร 
เสู้นที่างเขึ้้าวันอุที่ยานเสู่ยใหมื่� ขึ้อคิวัามื่ร�วัมื่มื่่อ 
สู่�อมื่วัลช้นเคิล่�อนย้ายรถุสู่�อสูาร และกำาหนดพ่�นที่่�/ 
โซึ่นในการรายงานขึ้�าวั จากการซึ่อ้มื่และปรบัตุามื่แผน 
ดังกล�าวั ที่ำาให้ภัารกิจน่� เมื่่�อที่ำาการปฏิิบัติุการจริง  
สูามื่ารถุดำาเนนิการลำาเล่ยงเดก็ ๆ  ได้ตุามื่ระยะเวัลา 
ที่่�กำาหนดไวั้ตุามื่แผน
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การซอ้มลำาเลยีงเดก็ ๆ  ออกจากถ้ำา และการนำาสง่โรงพยาบาล
การจัดระเบียบเส้นทางการจราจรตลอดเส้นทางที่นำาเด็ก 
ส่งโรงพยาบาล

2.3	 ซิ้อมแผนเผชิญเหติุ ในปีงบประมื่าณ์ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้ที่ำาการซ้ึ่อมื่แผนเผชิ้ญเหตุุถึุง ๓ คิรั�ง  
ซึ่้�งมื่่การซึ่้อมื่แผนเผช้ิญเหตุุคิรั�งใหญ�ในวัันท่ี่� ๕  
มิื่ถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปน็การซึ่อ้มื่เรอ่ล�มื่ในแมื่�นำ�ากก 
ท่ี่�มื่่การกู้ภััยช้�วัยเหล่อข้ึ้�นจากนำ�า แล้วันำาสู�ง 
โรงพยาบาลสูนามื่ และตุ�อด้วัยการลำาเล่ยงผู้ป่วัย 
ที่างรถุยนตุ์ และที่างอากาศยานไปยังโรงพยาบาล  
โดยได้รวัมื่สูรรพกำาลัง ยุที่โธปกรณ์์ อุปกรณ์์การ 
กู้ภััยท่ี่�ม่ื่ทัี่�งหมื่ดในจงัหวัดัเช้ยีงราย และจากการซึ่อ้มื่ 
ในคิรั�งน่�อ่กเพ่ยง ๑๘ วััน แผนการซ้ึ่อมื่ดังกล�าวั  
จ้งได้เป็นฐานคิวัามื่พร้อมื่ในการจัดที่ำาแผนในการ 
พาเด็ก ๆ ออกจากถุำ�าหลวัง และสู�งโรงพยาบาล 
ได้ประสูบผลสูำาเร็จนั�นเอง
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	 ๕	ปััจจัยหลักของการบริหาร
จัดัการท่�ปัระสบความสำาเร็จ	 
จากบทเร่ยนการก้้ภัย 
ในสถ้ำานการณ์วิกฤต	การค้นหา 
ผู้้้ส้ญหายในวนอุทยานถ้ำำ�าหลวง	 
-ขุนนำ�านางนอน	ได้ัแก่

1.	 องค์กริต้ิองม่การิยืดหยุ่น	 (Organizational	
Resilience) หากเปน็องคิก์รจะตุ้องปรบัตัุวักับสูภัาวัะวักิฤตุ 
ได้สููงจากเหตุุการณ์ถ์ุำ�าหลวัง แมื่้วั�าภััยจะเกิดเป็นพ่�นที่่�เล็ก  
ค่ิอ ในพ่�นท่ี่�อำาเภัอแมื่�สูาย แตุ�ด้วัยมื่่การประเมิื่นแล้วัวั�า  
ผลกระที่บท่ี่�จะเกิดขึ้้�นร้ายแรงเกินกวั�าท่ี่�ระดับท้ี่องถุิ�นจะ 
รับมื่่อได้ เพ่�อให้เกิดการบังคิับบัญช้าแก้ไขึ้ปัญหาอย�าง 
ที่ันที่�วังท่ี่ และการประสูานทัี่�งในระดับภัูมิื่ภัาคิ สู�วันกลาง 
ภัาคิสู�วันตุ�าง ๆ  ไดอ้ย�างคิล�องตุวััมื่ากขึ้้�น จ้งได้ประกาศภัยั 

ในระดับกลาง โดยมื่่ผู้วั�าราช้การจังหวััดเป็นผู้บัญช้าการ 
เหตุุการณ์์ พร้อมื่ที่ั�งที่ำาการขึ้อยกเวั้นการบังคิับใช้้กฎหมื่าย 
ท่ี่�เป็นอุปสูรรคิตุ�อการปฏิิบัติุภัารกิจ ซ้ึ่�งการปฏิิบัติุการ 
เหล�าน่� หากเปน็การบรหิารแบบไมื่�มื่ค่ิวัามื่ยด่หยุ�น ยึดกฎหมื่าย 
และระเบ่ยบอย�างเคิร�งคิรัดเกินไปแล้วั ไมื่�มื่่วัิสูัยที่ัศน์ที่่� 
มื่องถึุงปัญหา และเป้าหมื่ายท่ี่�จะแกไ้ขึ้ กไ็มื่�สูามื่ารถุจะที่ำาให้ 
ภัารกิจลุล�วังได้

2.	ความริวดเริ็ว	(Speed) การกำาหนดแผนที่่�ช้ัดเจน 
และรวัดเรว็ั โดยกำาหนดแผนออกเปน็ ๔ แผน ตุั�งแตุ�วันัท่ี่�สูอง 
ขึ้องเหตุุการณ์์ (๒๔ มื่ถุิุนายน ๒๕๖๑) โดยใช้เ้วัลาวัางแผน 
เพ่ยงคิร้�งช้ั�วัโมื่ง และจดัท่ี่มื่/องคิก์ร กำาลงัคินตุามื่แผนงาน 
ได้อย�างชั้ดเจน ที่ำาให้การปฏิิบัตุิงาน การจัดท่ี่มื่งาน  
การเตุรียมื่คิวัามื่พร้อมื่ และลงมื่่อปฏิบัิตุภิัารกจิเป็นไปดว้ัย 
คิวัามื่รวัดเร็วั ที่ันตุ�อเวัลาที่่�จำาเป็น
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การซ้อมแผนเผชิญเหตุในจังหวัดเชียงราย เมือ่วันที ่๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

3.	การิติิดติามผล	(Monitoring	and	Evaluation)	
ในเหตุุการณ์์ถุำ�าหลวัง มื่่การประชุ้มื่หาร่อ ตุิดตุามื่และ 
ประเมื่ินผล วัันละ ๒ รอบ คิ่อ ช้�วังเช้้าและช้�วังบ�าย เพ่�อ 
ประเมิื่นเหตุุการณ์์ ขึ้้อขึ้ัดขึ้้องที่่�จะตุ้องมื่่การปรับให้ที่ันและ 
รับมื่่อสูถุานการณ์์ได้ 

4.	ข้อมล้สาริสนเทศ	(Information) ซ้ึ่�งมื่ค่ิวัามื่สูำาคิญั 
มื่ากสูำาหรบัผู้นำาในการตุดัสูนิใจ ผูน้ำาตุอ้งศึกษาหาคิวัามื่รูจ้าก 
หลายด้าน ในเหตุุการณ์์ ตุอ้งศึกษาเที่คิโนโลยใ่ดท่ี่�สูามื่ารถุ 
นำามื่าใช้ใ้นภัารกจิ องคิค์ิวัามื่รู้ด้านตุ�าง ๆ  เช้�น สูภัาพภูัมิื่ศาสูตุร ์ 
ลักษณ์ะธรณ่์วิัที่ยา ข้ึ้อมืู่ลอุตุุนิยมื่วัิที่ยา หลักช้ลศาสูตุร์  
กฎ/ระเบ่ยบการบินน�านฟ่้าระหวั�างประเที่ศ ขึ้้อกฎหมื่าย 
ที่างการแพที่ย์และสูาธารณ์สูุขึ้ ฯลฯ ท่ี่�จะใช้้วิัเคิราะห์ 
นำามื่าแก้ไขึ้ปัญหา ตัุวัอย�างเช้�น การศกึษาดชั้น่มื่วัลกายขึ้อง 
นอ้ง ๆ  ท่ี่�ติุดในถุำ�า เพ่�อคิำานวัณ์สูดัสู�วันขึ้องร�างกาย คิวัามื่สูงู 
นำ�าหนัก ลกัษณ์ะที่างสูรรีะ สูมื่รรถุนะที่างกายภัาพ เพ่�อวัเิคิราะห ์
ถุึงคิวัามื่เป็นไปได้ที่่�เด็ก ๆ สูามื่ารถุอยู�รอดได้ คิ่อ แมื่้จะ 
ขึ้าดอาหารถุึง ๔๕ วััน เด็ก ๆ จะยังสูามื่ารถุมื่่ชี้วัิตุรอดได้ 
ผู้นำาตุ้องกล้าท่ี่�จะตุัดสูินใจแตุ�ตุ้องอยู�บนพ่�นฐานขึ้องการ 
วัเิคิราะหข้์ึ้อมูื่ลสูารสูนเที่ศอย�างรอบคิอบ และเลอ่กแนวัที่าง 
ที่่�มื่่ผลกระที่บน้อยที่่�สูุดเป็นสูำาคิัญ

๕.	การิทำางานเป็นทม่และการิบริหิาริความแติกติา่ง	
ทางความคิด	 (Teamwork) เน่�องจากการที่ำางานกับคิน 
จำานวันมื่าก หลากหลายสูาขึ้าวัิช้าช้ีพ ย�อมื่มื่่คิวัามื่คิิดเห็น 
ที่่�แตุกตุ�างกัน ที่่�สูำาคิัญคิ่อ การคิำานึงถุึงเป้าหมื่ายเด่ยวักัน  
และคิ�อย ๆ ปรับแนวัคิวัามื่คิิดขึ้องแตุ�ละกลุ�มื่ให้มื่องท่ี่� 
เป้าหมื่ายเด่ยวักัน ผลประโยช้น์ภัาพรวัมื่ขึ้ององคิ์กร  
บนพ่�นฐานเพ่�อประโยช้น์สูาธารณ์ะและประเที่ศช้าติุเป็นสูำาคิญั

จากหลกัการบริหารจดัการในสูภัาวัะวิักฤตุ ณ์ เหตุุการณ์์ 
ดังกล�าวัน่� ทัี่�งด้านการบริหารคิวัามื่เสู่�ยง การซึ่้อมื่แผน 
เผช้ญิเหตุุ การเตุรยีมื่พรอ้มื่เพ่�อปฏิบัิติุการ การบรหิาร และ 
ภัาวัะการตุัดสูินใจขึ้องผู้นำา เช้่�อวั�าเป็นแนวัที่างเบ่�องตุ้น 
ที่่�สูามื่ารถุนำามื่าปรับใช้ก้ับสูภัาวัการณ์์วัิกฤตุอ่�น ๆ ได้
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ป่ฏิิบัติุการกู�วิกฤตุ 
ช่วยท่มูหมููป่่าติุดถ้ำำ�าหลืวง 
ขุองทหารหน่วยซ่ีลื
พลเรือตรี อาภากร อยู่่�ค์งแก้ว 
สัมภาษณ์โดยู่ นายู่พัลลภ กฤตยู่านวัช

อุุบัติุภัยเยาวชนนักฟุุตุบอุลท้มุหมุ้ป่า ท้น ทอุล์ค้ อุะค้าเด้มุ้� ๑๓ ค้น ติุด้ถ้ำำ�าหลวงระหว่างวันท้� ๒๓ มิุถุ้ำนายน - ๑๐ กรกฎาค้มุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นขุ่าวโด่้งดั้งทั�วไทย และเป็นท้�สูนใจไปทั�วโลก ท่ามุกลางค้วามุร่วมุมืุอุขุอุงท้มุงานช่วยเหลือุ
ก้้ภัยขุอุงฝ่่ายตุ่าง ๆ มุากมุาย ทั�งท้มุชาวไทยและตุ่างประเทศ ในจำานวนน้� หน่วยซ้ีลขุอุงกอุงทัพเรือุนับว่า
มุ้บทบาทสูำาคั้ญท้�สุูด้ท้มุหนึ�งในการก้้ภัยจนสูำาเร็จในค้รั�งน้�

ในโอุกาสูท้�กรมุทรัพยากรธิรณ้์จะจัด้ทำาหนังสืูอุระบบถ้ำำ�าและค้าสูต์ุในประเทศไทย ด้ร.สูมุหมุาย เตุชวาล 
อุธิิบด้้กรมุทรัพยากรธิรณ้์ ในฐานะบรรณ์าธิิการบริหาร เห็นสูมุค้วรให้มุ้บทค้วามุเก้�ยวกับบทบาทขุอุงทหาร
หน่วยซ้ีลด้้วย ผู้มุในฐานะบรรณ์าธิิการค้นหนึ�งขุอุงหนังสืูอุเล่มุน้� จึงได้้ติุด้ตุ่อุขุอุสัูมุภาษณ์์พลเรือุตุร้ 
อุาภากร อุย่้ค้งแก้ว รอุงผู้้้บัญชาการทัพเรือุภาค้ท้� ๓ อุด้้ตุ ผู้บ.หน่วยซ้ีล เก้�ยวกับประสูบการณ์์การ 
ก้้วิกฤตุถ้ำำ�าหลวงขุอุงทหารหน่วยซ้ีลเมืุ�อุ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื�อุเป็นบทเร้ยนท้�น่าศึกษาตุ่อุไป
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Q ขอทริาบปริะวัติิโดยสังเขปของท่านครัิบ

Q ท่านได้รัิบมอบหมายภาริกิจก้้ภัยถ้ำำ�าหลวงจากใคริ	เมื�อใดครัิบ

Aผมเคยรับตำาแหน่ง ผบ.หน่วยซีล ซึง่คำาเต็มคือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ กองเรือยุทธการ ทีไ่ด้ไปทำางานทีถ่ำา้หลวง-ขุนนำา้นางนอน

ผมเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นนักเรียน 
เตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๔ นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๘๑ จบหลักสูตร 
นักทำาลายใต้นำา้จู่โจม รุ่นที ่ ๑๗ หลักสูตรจู่โจมจากศูนย์การทหารราบ 
หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน หลักสูตรต่อต้านการข่าวกรอง 
หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวนำา้ ในส่วนการฝึกอบรมที ่
ต่างประเทศ ได้แก่ Counter Terrorist ประเทศออสเตรเลีย 
Role of Police in Managing a Crisis ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผมเคยดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษ
ที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  
ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำากรุงย่างกุ้ง รองเสนาธิการทัพเรือ 
ภาคที ่๓ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ ผู้บัญชาการกองเรือลำานำา้ กองเรือยุทธการ

Aผมได้รับการสั่งการจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้ไปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยถำา้หลวง โดย 
ให้จัดกำาลังพลไป เมือ่วันอาทิตย์ที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมจงึแจ้งผู้บังคับกรมรบพิเศษที ่๑  
(น.อ.อนันต์ สุราวรรณ์) ว่า ให้จัดกำาลังพลไปคืนนี้เลย และให้ ผบ.กรมฯ นำากำาลังพลไป 

ปฏิบัติภารกิจนี ้ เพราะเป็นภารกิจทีส่ำาคัญเร่งด่วนทีผู้่บังคับบัญชาได้ส่ังการ ทหารเรือชุดแรกท่ีไปจำานวน 
๑๘ นาย เดินทางโดยอากาศยานของกองทัพเรือเวลาประมาณเทีย่งคืน ไปถึงสนามบินเชียงรายเกือบตี ๒ 
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Aหลังจากดูแผนที่ถำา้ และรับฟงัการ 
บรรยายสรปุสถานการณปั์ญหาจาก 
จนท.อุทยานถำา้หลวง-ขุนนำา้นางนอน, 

จนท.ทบ.จาก มทบ.๓๗ (จว.เชียงราย) ที ่
บก.เหตุการณ์อุทยานฯ แล้ว ประมาณเวลาตี ๔ 
กำาลังพลของเราก็เดินทางเข้าถำา้เลย จากน้ันประมาณ  
๗ โมงเช้า ก็เร่ิมดำานำา้เข้าไปในบริเวณทีน่ำา้ท่วมขัง 
ข้างในถำา้ 

ซึ่งบริเวณน้ันทีมกู้ภัยเคยเข้าไปก่อนหน้าน้ัน 
จะต้องดำานำา้ลอดเข้าไป และเป็นช่วงที่นำา้กำาลัง 
ไหลบา่เขา้มาในถำา้ นำา้ไดพั้ดทรายมาปิดปากช่องทีเ่จาะ 
เข้าไป ต่อมานำา้ก็ยังขึน้สูง ด้วยความยากลำาบากของ 
พ้ืนที ่ชุดทำางานชุดแรกของหน่วยซีลพยายามดำานำา้ 
เข้าไป แต่ลักษณะของถำา้บริเวณสามแยกเป็นช่องทีมี่ 
ลักษณะแคบมาก จะต้องใช้เท้าตะกุยเขีย่ตะกอนดิน 
ออก แล้วพยายามแทรกตัวและขวดอากาศดำานำา้  
ผ่านเข้าไปอีกด้านหนึง่ แต่เมือ่ผ่านเข้าไปแล้ว ได้เห็น 
แต่รอยเท้า ไม่เจอตัวเด็ก ๆ เมือ่ไม่เจอ ทีมงานได้ 
พยายามดำานำา้ต่อไปยังบริเวณที่มีชือ่ว่า พัทยาบีช  
ซึง่ตอนน้ันสภาพภายในถำา้มีลักษณะเป็นโพรงทีมี่นำา้ 
เต็มไปหมด ระยะทางจากปากถำา้ถึงเนินนมสาว หรือ 
ทีเ่รียกว่า โถง ๙ ประมาณ ๓ กิโลเมตร ลักษณะ 
ภายในถำา้ค่อนข้างสลบัซับซ้อน เหมอืนทอ่นำา้ในภเูขา 
หินปนู แต่ละช่วงมีความแคบความกว้างไม่เท่ากัน 

ทีมงานชุดแรกทีเ่ข้าไป ได้รายงานสถานการณ์ 
ภายในถำา้ให้ผมรับทราบ ซึ่งตอนน้ันผมอยู่สัตหีบ 
ผมไม่เข้าใจชัดว่า ทำาไมมันถึงยากลำาบาก ผมจึง 
ขออนุญาตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ขึ้นไปดู 
ด้วยตัวเอง พอไปถึงผมได้เข้าไปถึงโถง ๓ พบว่า  
ภายในถำา้มีความซับซ้อนมาก บางช่วงของผนังถำา้ 
มีโคลนติดอยู่ บางช่วงก็ไม่มี แสดงว่า ถำา้นี้จะมี 
นำา้ท่วมทุกปี ส่วนทีเ่ป็นโคลนแสดงวา่ เป็นบริเวณที ่
นำา้ท่วมถึง ในส่วนโถงที่ไม่มีโคลนแสดงว่านำา้ท่วม 
ไม่ถึง 

ผมเข้าไปภายในถำา้ในเย็นวันที่ ๒๖ มิถุนายน  
เพ่ือดูลักษณะของถำา้ว่าเป็นอย่างไร แต่กว่าจะ 
ออกมาไดก็้ประมาณ ๑๐ โมงเชา้ของวันรุ่งขึน้ เพราะ 
ต้องมุ่งอยู่ที่การสูบนำา้ ช่วงเวลาน้ัน การสูบนำา้ 
ยากลำาบากมาก เม่ือสูบนำา้ไม่เป็นผล ประกอบกับ 
ปริมาณนำา้ทียั่งคงไหลเพ่ิมเข้ามาในถำา้ ทำาให้นำา้ท่วม 
เอ่อล้นไหลออกมาปากถำา้ ผู้ปฏิบัติงานต้องถอยร่น 
มาปากถำา้ 

ช่วงน้ันการสูบนำา้ก็ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร  
มีภาคเอกชนนำาเครือ่งสูบนำา้มาช่วยหลายหน่วยงาน  
แต่นำา้ลดลงเพียง ๑ - ๒ เซนติเมตรเท่าน้ัน แล้วต่อมา 
มีนักธรณีวิทยาให้ข้อมูลว่า ปริมาณนำา้ทีสู่บออกไป 
มีปริมาณน้อยกว่านำา้ที่ไหลเข้าถำา้ ดังน้ัน ถ้าเรา 
หวังแต่จะสูบนำา้อย่างเดียวคงไม่มีทางสำาเร็จได้

Q ม่การิปริะเมินสถ้ำานการิณ์ภายในถ้ำำ�า		
	 และวางแผนการิทำางานก้้ภัยอย่างไริคริับ
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Aครับ มีครับ ผมได้เชิญนักดำานำา้ท้ังหมด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วม 
หารือ ในขณะน้ันมีนักดำานำา้ต่างชาติ ได้แก่ หน่วยพลร่มกู้ภัยทหารอากาศจาก 
กองกำาลังสหรฐัอเมรกิาภาคพ้ืนอินโด-แปซฟิกิ หน่วยกู้ภัยตำารวจออสเตรเลยี  

นักดำานำา้เอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และอาสาสมัครนักดำานำา้ต่างชาติอืน่ ๆ  จากยุโรป 
สำาหรับในส่วนของนักดำานำา้ถำา้ชาวอังกฤษมาร่วมงานในภายหลัง

ผมได้ประกาศให้ทุกคนรับทราบว่า ต่อไปนี้จะไม่รอทำางาน ไม่ว่านำา้จะลดลงเท่าไหร่ การ 
สูบนำา้จะได้ผลอย่างไร ไม่สนใจแล้ว เราจะต้องทำาตัวเป็นมนุษย์นำา้ เราจะต้องยึดโถง ๓ เป็น 
บก.ส่วนหน้า แล้วลุยต่อไปให้ได้ ซึง่ทีป่ระกาศไปไม่ใช่เป็นเรือ่งทีบ้่าบ่ิน คือ ถ้าเราดำานำา้ในทะเล  
จะมีความลึกของนำา้เป็นขีดจำากัด ว่าจะดำานำา้ได้นานเท่าไหร่ อย่างเช่น เราดำานำา้อยู่ทีค่วามลึก  
๖๐ ฟุต หรือ ๒๐ เมตร เราจะดำานำา้ได้ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง ถ้าเป็นความลึก ๙๐ ฟุต เราจะดำานำา้ 
ได้ไม่เกิน ๑/๒ ช่ัวโมง ซึง่จะมีเวลาทำาการใตน้ำา้กำากับอยู่ แต่กรณีในถำา้หลวงทีค่วามลึกของนำา้ 
ไม่เกิน ๕ เมตร ดังน้ัน เราจึงอยู่ในนำา้ได้ตามทีเ่รามีอากาศหายใจ ณ เวลาน้ัน จากสถานการณ์ 
ภายในถำา้ เราจำาเป็นต้องใช้ขวดอากาศจำานวนมาก เพ่ือต่อระยะให้นักดำานำา้เข้าถึงเด็ก ๆ  
ผู้ประสบภัยทีร่อคอยความช่วยเหลืออยู่น้ัน เราเองมีขวดอากาศอยู่ ๒๐๐ ขวด ซึง่ยังไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติภารกิจที่ต่อเนื่องและยาวนาน เราจึงได้ร้องขอเพ่ิมเติมไป ซึ่งในเวลาต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานขวดอากาศ 
จำานวน ๒๐๐ ขวด รวมถึงพันธมิตรทีเ่ป็นบริษัทใหญ่ ๆ เช่น เชฟรอน ปตท.สผ. ทีเ่ราได้มี 
การฝึกที่แท่นขุดเจาะฯ เป็นประจำาทุกปี รวมท้ังกำาลังพลของหน่วยที่ลาออกจากราชการไป  
ซึง่ส่วนหนึง่ได้ไปทำางานตามบรษัิทเหลา่นีไ้ด้ช่วยสนบัสนุนการทำางานและสนบัสนุนขวดอากาศ 
เพ่ิมเติม ดังเช่น กรณผีมขอขวดอากาศจากบรษัิทเชฟรอน ทางบรษัิทได้สนับสนุนขวดอากาศ 
จำานวน ๒๐๐ ขวด ซึง่รุ่งเช้าสามารถไปรับจากร้านดำานำา้ทีภู่เก็ต โดยขอรับการสนับสนุนจาก 
กองทัพอากาศในการส่งเครื่องบินไปรับขวดอากาศดังกล่าว เมื่อรวมจำานวนขวดอากาศ 
ทีมี่อยู่ จึงทำาให้ภารกิจนีมี้ขวดอากาศทีใ่ช้ปฏิบัติภารกิจมากกว่า ๖๐๐ ขวด ถือเป็นปฏิบัติการ 
ทีไ่ม่เคยใช้ขวดอากาศจำานวนมากขนาดนีม้าก่อน

ต่อมา เราได้พิจารณาประเมินสภาพร่างกาย 
น้อง ๆ  เพราะว่าตอนน้ันก็เข้าสู่วันที ่๗ แล้วพวกเขา 
จะมีสภาพเป็นอย่างไร ผมเองก็ได้ศึกษาเหตุการณ์ 
ทีเ่กิดขึน้คล้าย ๆ  กันนีใ้นโลกว่า เขาจะสามารถอยู่ได้ 
ประมาณกีวั่น ซึง่จากการหาข้อมูลพบว่า ประมาณ 
ระยะเวลา ๑ เดือน ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ผมก็ 
ประเมินว่าน้อง ๆ  เคยเข้าไปในถำา้หลวงมาก่อน และ 
เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วย เขานา่จะมีร่างกายแขง็แรง  
ส่ิงสำาคัญทีสุ่ดเราต้องเร่งค้นหาให้เจอโดยเร็ว และ 

ต้องเอาอาหารไปให้ก่อน ส่วนจะนำาออกมาอย่างไร 
ค่อยคิดกันอีกที 

จากการประเมินสถานการณ์นำา้ที่ยากจะลดลง 
ได้เร็ว สุดท้าย ผมกับทีมงานจึงตัดสินใจเร่งค้นหา 
โดยด่วนทีสุ่ด

Q ม่การิวางแผนริ่วมมือกับท่มดำานำ�าติ่างชาติิ		
	 และหน่วยอื�น	ๆ	อย่างไริคริับ
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Aเมือ่เราได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบว่า “เราท�างานเต็มที ่
ไม่พบ เราไม่เลิิก” จึงได้มีการวางแผนการปฏิบัติการที่จะ 
ต้องให้กำาลังพลกลับเข้าไปยังบริเวณโถง ๓ แล้วหาวิธีการทีจ่ะดำานำา้ 

ไปหานอ้ง ๆ  ทีมฟุตบอลหมปู่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี ่ให้พบ โดยผมไดบ้อกวา่ ใหท้ำาตัว 
ให้กลมกลนืไปกบันำา้ และในทีสุ่ดเรากส็ามารถยดึโถง ๓ เปน็ บก.สว่นหนา้ ไดส้ำาเรจ็ 

กำาลังพลหน่วยซีลชุดแรกทีไ่ป มีจำานวน ๑๘ คน ซึง่กำาลังพลไม่เพียงพอ 
ปฏิบัติการ เพราะในการทำางานน้ัน หน่วยซีลของเราจะทำาหน้าที่เหมือนกับเป็น 
หัวหมู่ทะลวงฟนั จึงได้มีการเสริมกำาลังอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกำาลังพล 
ของหน่วยซีลประมาณ ๒๐๐ นาย นอกจากน้ันผมได้ขอรับการสนับสนุนจาก  
พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. ขอนักดำานำา้หน่วยรบพิเศษ ทบ. มาเสริม  
ท่านกส่็งมาให ้๓๐ คน นอกจากนี ้ยังมนัีกดำานำา้อดีตหนว่ยซีลนอกราชการ นักดำานำา้ 

จาก กฟผ. และจากกู้ภัยบางส่วน ช่วยในการลำาเลียง 
ขวดอากาศจากปากถำา้ไปถงึจดุทีจ่ะต้องดำานำา้ และลำาเลยีง 
ขวดอากาศไปถึงโถง ๓

เมือ่มีนักดำานำา้มาช่วยจำานวนมากขึน้ จึงต้องมีการ 
บริหารจัดการคนในการลำาเลียงให้ดี นักดำานำา้ต่างชาติ 
เช่น สหรัฐอเมริกา หน่วยงานของเขาไม่อนุญาตให้ 
ดำานำา้ระยะไกลกว่าโถง ๓ นักดำานำา้จากออสเตรเลียและ 
จีน ก็ดำานำา้ไม่เกินโถง ๓ เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ทีส่ามารถ 
ดำานำา้ออกไปไกลกว่าโถง ๓ ก็จะมีหน่วยซีล นักดำานำา้ 
ต่างชาติชาวเบลเยียมที่มาจากภูเก็ต และนักดำานำา้จาก 
อังกฤษ ซึง่เป็นนักดำานำา้ในถำา้โดยตรง 

ส่วนการปฏิบัติ นักดำานำา้ของเราจากเดิมจะใช้ 
ขวดอากาศดำานำา้ไปเพียง ๑ ขวด ซึ่งดำานำา้ได้ไม่เกิน  
๑ ช่ัวโมง แต่สำาหรับภารกิจนีเ้ราต้องดำานำา้นานขึน้ ต้องไป 
ให้ไกลกว่าเดิม นักดำานำา้จึงต้องเพ่ิมขวดอากาศดำานำา้เป็น  
๔ ขวด เราได้เร่ิมวาง Base Line จากจุดดำาลงทีโ่ถง ๑ 
เข้าไปทีโ่ถง ๓ และวางไปเรือ่ย ๆ จนผ่านสามแยก ซึง่ 
เราจะทำางานกันเป็นทีม วางแผนว่าใครทำางานได้แค่ไหน 
รับผิดชอบอะไรบ้าง ท่านณรงค์ศักดิ� โอสถธนากร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะน้ัน ได้มอบหมาย 
ให้ผมเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบภารกิจภายในถำา้ท้ังหมด

Q กำาลังพลหน่วยซิ่ลไปร่ิวมปฎิบัติิการิจำานวนเท่าใด		
	 แบ่งภาริกิจกับนักดำานำ�าติ่างชาติิอย่างไริคริับ
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Aเราไดว้างแผนและดำานำา้ 
วาง Base Line ผ่าน 
สามแยกเขา้ไป หลังจาก 

ทีชุ่ดวาง Base Line ของเรากลับมา 
นักดำานำา้อังกฤษได้อาสาจะช่วยวาง 
Base Line ต่อจากเรา จนกระทัง่นักดำานำา้ 
อังกฤษไปเจอเด็กทีเ่นินนมสาว ผมคิดว่า 
ถ้านักดำานำา้อังกฤษไม่เจอเด็ก เราดำา 
ต่อจากเขา เรากน่็าจะเจอเดก็เช่นเดยีวกนั 
นีคื่อการทำางานเปน็ทมี แตที่น่่าแปลกใจ 
คือ สภาพของเดก็ ๆ  ในตอนนัน้ ทุกคน 
มีชีวิตและดูแข็งแรงดี นักดำานำา้ทีเ่ข้าไป 
จะมีกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วย เขาได้ถ่ายภาพมาให้เราดู เมื่อได้ภาพมาแล้ว เราก็ต้องให้ประชาชนได้ 
เห็นภาพดว้ย โดยไดน้ำาเสนอในเพจ Thai Navy SEAL ซึง่ต่อมาเพจนี ้ผู้สือ่ข่าวท่ัวโลกไดน้ำาข้อมลูไปอา้งองิ 
ในการนำาเสนอข่าวอย่างแพร่หลาย

Aชว่งทีเ่รากำาลงัทำางาน มปีระเดน็ขา่วตา่ง ๆ  คอ่นขา้งมาก ทัง้ขา่วจรงิ 
และข่าวลือ แม้กระทั่งมีข่าวว่าหน่วยซีลถูกงูกัดตายก็มี  
ดังเช่น ในแต่ละช่วงทีผ่มกลับไปโรงแรมทีพั่ก ได้เปิดโทรทัศน์ดู 

เห็นข่าวที่นำาเสนอเร่ืองทีมหมูป่าฯ ท้ังวันท้ังคืน เรื่องที่นำาเสนอส่วนใหญ่มี 
ความคลาดเคลือ่น หรือบางคนมาทีถ่ำา้หลวงได้ร่วมงานเพียงนิดเดียว กลับออกไป 
พูดเสียใหญโ่ตเกินความเปน็จริง ทำาใหค้นตดิตามขา่วบางครัง้จะไดรั้บขอ้มลูแบบ 
ผิด ๆ  ส่วนทีมี่การแถลงข่าวของกองอำานวยการร่วมฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน 
คือเรือ่งจริง แต่ส่วนใหญ่เรือ่งทีเ่ปิดเผย เปิดกว้าง คนจะไม่ค่อยสนใจ แต่จะ 
ชอบประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเชิงลบ เราจึงได้พิจารณา นำาเอาข้อมูลข่าวสาร 
ทีส่าธารณชนควรได้รับทราบ นำาเสนอลงในเพจ Facebook: Thai Navy Seal  
ซึง่ข่าวทีจ่ะลงน้ันมีการกล่ันกรองอยา่งดี เพราะเกรงวา่จะมผีลทางจติวิทยาของ 
สังคม ดังเชน่ ตอนเจอนอ้ง ๆ  ทีมหมปู่าฯ ในเวลาประมาณ ๓ ทุ่ม เราไดท้ิ้งระยะไว้ 
ระยะหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ให้เห็นสภาพของเด็กจริง ๆ แล้วจึง 
นำาเสนอข่าวโดยลง Facebook ในเวลาประมาณ ๕ ทุ่ม 

Q การิริายงานข่าวปฏิิบัติิการิก้้ภัย	
	 ภายในถ้ำำ�าทำากันอย่างไริคริับ

Q ม่การิพบเด็กอย่างไริคริับ
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Aเมือ่นกัดำานำา้องักฤษเจอเดก็แล้ว ก็ได้ดำานำา้ออกมาบอกพวกเราท่ีโถง ๓ ว่าได้พบทีมฟุตบอล 
หมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี่ ที่โถง ๙ (เนินนมสาว) เราก็ได้ดำาเนินการตามแผนที่วางไว้  
โดยการสง่ทีมซีลชุดแรกจำานวน ๔ คน ดำานำา้เข้าไปหาเด็ก ๆ  พรอ้มอาหารซึง่ได้เตรียมไว้แล้ว 

และได้วางแผนให้ทีมซีลชุดนี ้เมือ่ถึงโถง ๙ แล้ว ให้อยู่กับเด็ก ๆ  ๒ คน ส่วนอีก ๒ คน ให้เอาข้อมูลข่าวสาร 
กลับมา สำาหรับใช้วางแผนดำาเนินการช่วยเหลือต่อไป

เมือ่เวลาผ่านไปประมาณ ๗ - ๘ ช่ัวโมง ทีมซีลชุดแรกยังไม่กลับมา เราจึงส่งชุดทีส่องไปอีก ๓ คน  
หนึ่งในน้ันคือ หมอภาคย์ (พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน) หมอภาคย์ถือว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญมาก 
เป็นคนทีอ่อกกำาลังกายตลอดเวลา ร่างกายแข็งแรง ซีลอีก ๒ คน เป็นพยาบาล ๑ คน จบเวชศาสตร์ 
ใต้นำา้ เนื่องจากเมื่อเจอเด็กแล้ว การพยาบาลถือเป็นความสำาคัญ ลำาดับแรกนอกเหนือจากเรื่องอาหาร  
อีกส่ิงทีน่ำาติดตัวไปด้วยคือ Emergency Blanket Foil สำาหรับใช้ห่ม เพ่ือรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่น 

ตอนน้ัน ทางด้านผู้สือ่ข่าวมีความพยายามถามว่า เมือ่ไหร่เด็กจะออกมา ผมได้บอกไปว่าอีก ๔ เดือน 
รอนำา้ลดก่อน ตอนน้ีก็ส่งข้าวส่งนำา้เข้าไปก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลทางจิตวิทยา แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาเด็ก 
ออกมาได้ ทางด้านทีมงานก็พยายามสูบนำา้ภายในถำา้และตัดทางนำา้จากผาหมี ซึ่งมีกำาลังพลจำานวนกว่า 
พันคนทีม่าจากกองทัพบก (ทภ.๓ มทบ.๓๔ มทบ.๓๗ กกล.ผาเมือง) กู้ภัย กฟผ. ป่าไม้ ช่วยกันเยอะมาก  
ใครเห็นบรรยากาศ จะรู้สึกปลืม้ใจถึงความร่วมมือและความสามัคคี

ในการทำาภารกิจคร้ังนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน 
กำาลังใจ และความช่วยเหลือตลอดภารกิจ พระองค์ทรงมอบให้เจ้าหน้าทีก่องงานในพระองค์ฯ ให้อยู่ประจำา 

ในพ้ืนที ่เพ่ือประสานความต้องการ  
และให้ความช่วยเหลือส่ิงจำาเป็นต่าง ๆ  
ดังเช่น เมื่อขอรับการสนับสนุน 
อุปกรณ์ดำานำา้ ที่ มี ลักษณะเป็น  
Harness เพ่ือใช้สำาหรับประกอบ 
ขวดอากาศหลาย ๆ  ขวด ซึง่อุปกรณ์ 
ดำานำา้แบบนี้ไม่มีวางจำาหน่ายใน 
ประเทศ พระองค์ได้พระราชทาน 
ความช่วยเหลือจัดซื้อมาให้จาก 
ต่างประเทศ ทำาให้เรามอุีปกรณด์ำานำา้ 
ทีส่ามารถนำาขวดอากาศติดตัวไปได้  
๔ ขวด สามารถดำานำา้ได้นานขึน้ และ 
ไกลขึน้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างหาทีสุ่ดมิได้

Q หลังจากพบเด็กแล้ว		
	 ม่การิบริิหาริจัดการิอย่างไริต่ิอไปคริับ
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Aภารกิจการช่วยเหลือหลายวิธีที่เราทำาในถำ้าหลวง ถือว่าเป็น 
ประสบการณ์แปลกใหม่คร้ังแรก เราไม่เคยฝึกงานในถำา้มาก่อนเลย 
พอเสร็จงานเราได้กลับมาทบทวนบทเรียน มาทำาการฝึก 

เพ่ิมเติม ท้ังศึกษาตามคู่มือ Cave Diving Manual และประยุกต์ใช้ตาม 
สภาพการณ์และข้อจำากัดต่าง ๆ ในถำา้ เช่น ในสภาวะพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อน  
มีความมืด รวมท้ังการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ  ขณะดำานำา้ในสภาวะจำากัด จะต้อง 
ทำาอย่างไรให้ช่วยตัวเองได้ และกลับมาปฏิบัติต่อไปให้ได้ นีเ่ป็นบทเรียนสำาคัญ 
ประการแรก 

บทเรียนต่อมา เป็นการร่วมมือแก้ปัญหาที ่
วิกฤต คือเราพบวา่ ในถำา้หลวงบริเวณเนนินมสาว 
ปริมาณออกซิเจนมีอยู่เพียง ๑๕% ซึ่งอากาศ 
ปกติท่ัวไปจะมีไนโตรเจน ๘๐% ออกซิเจน  
๒๐% ทางทีมแพทย์ได้บอกว่า ถ้าเมือ่ใดปริมาณ 
ออกซิเจนลดลงเหลือ ๑๒% จะทำาให้คนที่อยู่ 
ตรงน้ันหมดสติได้ จึงมีการวางแผนเอาออกซิเจน 
เข้าไปเตมิในบรเิวณเนนินมสาว โดยใชส้ายอากาศ 
ต่อเข้าจากด้านนอกของปากถำา้ โดยใช้ความยาว 
ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร ซึง่ก็ได้รับการสนับสนุน 
ทันทีจากภาคเอกชน นอกจากนัน้ เราไดว้างแผน 
ในการเอาสายโทรศัพท์ส่งเข้าไปด้วย เพ่ือจะได้ 

ติดต่อสื่อสารกัน ดังน้ันต้องใช้เทปพันสายส่งออกซิเจนและสายโทรศัพท์ 
เข้าด้วยกันในความยาว ๕,๐๐๐ เมตร ต้องใช้เทปพันสายจำานวนประมาณ  
๕,๐๐๐ ม้วน ซึ่งเราต้องวางสายไปเนินนมสาวให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือ 
เอาออกซิเจนไปเติม ก่อนที่ปริมาณออกซิเจนในเนินนมสาวจะลดลงมาก 
จนถึงขีดอันตราย ซึง่เราได้ใช้กำาลังพลหลายหน่วยมาช่วยเหลือกัน แต่สุดท้ายแล้ว 
ในคืนน้ัน เราสามารถนำาไปได้แค่ถึงโถง ๓ เพราะความยากลำาบากคือ ความสลับ 
ซับซ้อนของถำา้และมีอุปสรรคมากมาย 

นอกเหนือจากงานการวางสายออกซเิจนแล้ว ในช่วงเวลาเดยีวกนันี ้เรายงั 
มีงานอีกอย่างหนึง่ทีต้่องทำาควบคู่กันไปด้วยคือ การเอาขวดอากาศและอุปกรณ์ 
ดำานำา้ไปวางตามจุดต่าง ๆ บริเวณจากโถง ๓ ถึงสามแยก เพ่ือให้นักดำานำา้ที ่
ดำานำา้ไปยังเนินนมสาว ใช้สับเปลีย่นในกรณีอากาศไม่เพียงพอ ซึง่จ่าแซมได้ร่วม 
ปฏิบัติในงานนีด้้วย และในทีสุ่ดจ่าแซมได้เสียชีวิตในคืนน้ัน

Q บทเริ่ยนจากปฏิิบัติิการิก้้ภัยถ้ำำ�าหลวงของหน่วยซิ่ล		
	 ท่�สำาคัญม่อะไริบ้างคริับ
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บทเรียนแห่งความสูญเสียจ่าแซม การปฏิบัติการดำานำา้ในถำา้หลวงเป็นการ 
ดำานำา้ทีเ่ต็มไปด้วยภยันตราย จ่าแซมหมดสติในนำา้ในขณะท่ีกำาลังดำานำา้กลับมายัง 
โถง ๓ หลังจากทีไ่ด้นำาขวดอากาศและอุปกรณ์ดำานำา้ไปวางไว้บริเวณสามแยก  
ซึง่เราไดท้ำาการปฐมพยาบาลกไ็ม่สามารถกู้ชพีได้ จากการสญูเสียจ่าแซม กำาลังพล 
หน่วยซีลท้ังในและนอกราชการ มีความโศกเศร้าในการสูญเสีย แต่ทุกคนยังคง 
ยืนยันที่จะทำางานต่อไป ซึ่งหน่วยซีลน้ันถูกฝึกมาให้ทำางานในสภาวะความเสี่ยง 
ตลอดเวลา ดังน้ันไม่ว่าการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นส่ิงที่เราต้องเผชิญ 
เป็นประจำาอยู่แล้ว และทุกคนจะไม่ยอมให้การสูญเสียของจ่าแซมเป็นเรือ่งสูญเปล่า 
ทุกคนยังคงมีความฮึึกเหิมทีจ่ะทำางานต่อไปจนสำาเร็จภารกิจ 

บทเรียนในการนำาทีมฟุตบอลหมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี ่ออกมาจากถำา้ ในทีสุ่ด 
เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าจำาเป็นต้องนำาเด็ก ๆ ออกมาจากถำา้เนื่องจากปริมาณ 
ออกซิเจนในโถง ๓ ทีล่ดลง รวมท้ังพยากรณ์อากาศจะมีฝนตกหนักในสัปดาห์ต่อไป 
ทำาให้เราต้องมีการวางแผนกับนักดำานำา้ท้ังหมดโดยได้ข้อสรุปว่า ให้นักดำานำา้ถำา้ 
ชาวอังกฤษรับผิดชอบในการนำาเด็กออกมาจากเนินนมสาวมายังโถง ๓ และ 
ในส่วนของเราและนักดำานำา้อืน่ ๆ จะรับผิดชอบในการนำาเด็กจากโถง ๓ มายัง 
ด้านนอกถำา้

การลำาเลียงนำาเด็กออกจากเนินนมสาว โดยให้เด็กสวมหน้ากากดำานำา้ 
แบบเต็มหน้า (Full Face Mask) และใช้ยาให้เด็กหลับ เพ่ือไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะ 
วิตก เครียด และด้ินในขณะดำานำา้ สำาหรับอุปกรณ์ดำานำา้แบบ Full Face Mask  
ใช้เป็นแบบ Positive ซึง่หน้ากากชนิดนีส้ามารถปล่อยอากาศออกมาได้ตลอด 
เวลาโดยไม่ต้องสูดอากาศ และส่ิงทีส่ำาคัญทีสุ่ดคือจะต้องกระชับกับใบหน้าไม่ให้ 
นำา้เข้า ซึง่ก่อนการปฏิบัติงานจริงได้มีการตรวจสอบและซักซ้อมการนำาพาใต้นำา้ 

ของนักดำานำา้ในสภาพทีเ่ด็กหลับให้เกิด 
ความม่ันใจและไม่ผิดพลาด

ส่วนการลำาเลยีงจากโถง ๓ มายงั 
ด้านนอกของถำา้ เราได้จัดนักดำานำา้ใน 
ส่วนอืน่ ๆ ท้ังหน่วยซีล นักดำานำา้ของ 
กองทัพบก นักดำานำา้จากการไฟฟา้ 
ฝ่ายผลิต นักดำานำา้ของหน่วยกู้ภัย  
รวมท้ังนักดำานำา้ของสหรัฐอเมริกา  
ออสเตรเลีย จีน และอืน่ ๆ  รวมประมาณ  
๒๐๐ คน จัดเป็นชุด ๆ รับผิดชอบ 
ในแต่ละพ้ืนทีภ่ายในถำา้ทีมี่ความแตกต่าง 
ของภูมิประเทศ และให้มีการซักซ้อม 
การเคลือ่นย้ายให้เกิดความม่ันใจ และ 
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ัน  
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เราได้จัดชุดแพทย์ท้ังแพทย์เวชศาสตร์ 
ใต้นำา้ของกองทัพเรือ แพทย์ของ 
กองทัพบก และของสาธารณสุข  
ตรวจสอบสภาพของเด็กในจุดต่าง ๆ  
ขณะทำาการเคลือ่นย้าย

ในที่สุดเราก็ได้ปฏิบัติการนำาเด็ก 
ออกมาจากถำา้โดยใช้เวลานำาออก ๓ วัน 
ได้อย่างปลอดภัย และประสบความ 
สำาเร็จอย่างงดงาม ซึ่งปฏิบัติการนี ้
ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ยากลำาบาก  
เต็มไปดว้ยอนัตราย มีโอกาสทีอ่าจเกดิ 
การสูญเสีย แต่หากไม่รีบปฏิบัติใน 
ห้วงเวลาทีเ่หมาะสมในขณะน้ัน เราอาจจะ 
ต้องสูญเสียท้ังหมด

บทเรียนที่สำาคัญอีกประการหนึ่งในการกอบกู้วิกฤตคือ 
ความสำาเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจกันของหลายภาคส่วน 
หลายหน่วยงาน มีการวางแผน และบริหารอย่างเป็นเอกภาพ  
ใช้ประโยชน์จากความเชีย่วชาญชำานาญการของทุกฝ่าย ทุกระดับ  
ท้ังภาครัฐและเอกชน แม้กระท่ังจากชาวต่างชาติทีมี่ประสบการณ์ 
พิเศษด้านการดำานำา้ในถำา้

ประสบการณ์จากปฏิบัติการกู้ภัยในถำา้คร้ังนี้ ผมเห็นว่า  
เป็นบทเรียนที่ลำา้ค่า จะเป็นแนวทางการปฏิบัติหากเกิดภัยพิบัติ 
ขึ้นอีก เราจะเตรียมการท่ีพร้อมมากข้ึน สำาหรับหน่วยซีลเอง  
เราต้องเรียนรู้การดำานำา้ในหลาย ๆ  รูปแบบ เพราะภัยพิบัติในอนาคต 
อาจมีอะไรแปลก ๆ เกิดขึน้อีกมากทีค่าดไม่ถึง 

ในฐานะทหาร ภารกิจหลักคือ รักษาอธิปไตยของชาติ  
ตามรัฐธรรมนูญจะต้องมีงานพัฒนาประเทศด้วย และท่ีหลีกเลีย่งไม่ได้ 
คือการช่วยเหลือประชาชน ทุกเหล่าทัพมีประชาชนอยู่ในหัวใจ 
อยู่แล้ว การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต้องมีการเตรยีมพรอ้มไว ้

ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานราชการ 
เอกชน อาสาสมัคร ชาวไทยและต่างชาติที่ได้ร่วมในปฏิบัติการนี ้
รวมท้ังผู้ทีไ่ห้กำาลังใจและบริจาคส่ิงของต่าง ๆ  ทำาให้การปฏิบัติการ 
ในคร้ังนีป้ระสบความสำาเร็จอย่างดีย่ิง

ขอบคุุณท่านมากคุรับ
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วิศวกรรมูกับภัารกิจ 
การช่วยท่มูหมููป่่าติุดถ้ำำ�า 
ท่�ถ้ำำ�าหลืวง-ขุุนนำ�านางนอน 
อำาเภัอแมู่สี่าย  
จังหวัดเช่ยงราย
ผู้่้ช�วยู่ศัาสตราจารยู่์ ดร.ธเนศั วีระศั์ริ 
และผู้่้ช�วยู่ศัาสตราจารยู่์ ดร.ฟองจันทร์ จิราส์ต

กลับมุานั�งอุ่านหนังสืูอุเรื�อุง “ขุอุบคุ้ณ์ในนำ�าใจ Behind the Scenes บันทึกจาก ‘นายช่าง’ กับภารกิจ  
๑๓ ช้วิตุ ตุ้อุงรอุด้!” ท้�เขุ้ยนไว้หลังเหตุุการณ์์ช่วยเหลือุ “หมุ้ป่า” ซึี�งเป็นท้�ทราบกันด้้ว่าหมุายถึ้ำงการช่วยเด็้ก 
พร้อุมุโค้้ช ๑๓ ค้นท้�ติุด้อุย่้ในถ้ำำ�าหลวง-ขุุนนำ�านางนอุน อุำาเภอุแมุสู่าย จังหวัด้เช้ยงราย เมืุ�อุปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หนงัสูอืุ 
เล่มุท้�เขุ้ยนไว้นั�น มุ้วัตุถุ้ำประสูงค้์เพื�อุขุอุขุอุบคุ้ณ์หลาย ๆ ท่านท้�อุย่้เบื�อุงหลังการทำางาน รวมุถ้ำึงบทบาท
สูำาคั้ญขุอุงหลายหน่วยงานท้�เป็นสู่วนช่วยให้การทำางานในค้รั�งนั�นประสูบค้วามุสูำาเร็จด้้วยด้้ เมืุ�อุกลับมุา 
อุ่านเรื�อุงในอุด้้ตุเหล่านั�นอุ้กค้รั�ง แล้วทำาให้เกิด้แรงบันด้าลใจท้�อุยากจะเขุ้ยนเพิ�มุเติุมุเก้�ยวกับการนำา 
หลักทางวิศวกรรมุมุาใช้ในภารกิจดั้งกล่าว โด้ยจะขุอุเขุ้ยนเป็นภาพรวมุโด้ยย่อุไว้ในท้�น้�
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ขอ้ม้ลนับตัิ�งแต่ิเดก็และโคช้ทม่หมป้า่เข้าไปติิดอย้ใ่น	
ถ้ำำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน	อำาเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงริาย	
จนถ้ำึงได้ริับการิช่วยเหลือออกมาจากถ้ำำ�า	สรุิปได้ดังน่�

• ท่ี่มื่หมูื่ป่าเข้ึ้าถุำ�าหลวังวัันท่ี่� ๒๓ มิื่ถุุนายน พ.ศ.  
๒๕๖๑

• ปฏิิบัตุิการคิ้นหาเริ�มื่เย็นวัันที่่� ๒๓ มื่ิถุุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๑

• พบตุำาแหน�งท่ี่มื่หมูื่ปา่วันัท่ี่� ๒ กรกฎาคิมื่ พ.ศ. ๒๕๖๑

• ช้�วัยออกมื่าได้หมื่ดในช้�วังวัันที่่� ๘ - ๑๐ กรกฎาคิมื่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่ี่มื่วัิศวักรอาสูาขึ้องวัิศวักรรมื่สูถุานแห�งประเที่ศไที่ย 
ในพระบรมื่ราชู้ปถัุมื่ภ์ั ได้เดินที่างไปร�วัมื่ช้�วัยในภัารกิจ 
ดงักล�าวั โดยไดเ้ดนิที่างไปถุงึบริเวัณ์กองบัญช้าการหน�วัยกู้ภััย 
ท่ี่�ตัุ�งอยู�บริเวัณ์พ่�นที่่�ด้านหน้าขึ้องถุำ�าหลวังในช้�วังเย็น 
ขึ้องวันัท่ี่� ๒๖ มื่ถุิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนั�นไดเ้ข้ึ้าร�วัมื่เป็น 
สู�วันหนึ�งขึ้องปฏิบิัติุการการช้�วัยเหลอ่ที่่มื่หมืู่ป่าออกจากถุำ�า 
จนแล้วัเสูร็จเมื่่�อวัันท่ี่� ๑๐ กรกฎาคิมื่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
วัิศวักรรมื่สูถุานฯ ม่ื่สู�วันช้�วัยในภัารกิจคิรั�งน่�ในด้าน 
ใหค้ิำาปรก้ษา และภัาคิปฏิบัิติุท่ี่�ตุ้องมื่ก่ารตุดัสูนิใจดำาเนนิการ 
โดยนำาหลักวิัศวักรรมื่มื่าใช้้ รวัมื่ถึุงการประยุกต์ุใช้้ให้เกิด 
ประสิูที่ธิผล
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ที่�านท่ี่�อยู�ในเหตุุการณ์์คิรั�งนั�นคิงที่ราบกันด่วั�า  
หลายหน�วัยงานได้นำาเที่คิโนโลย่ท่ี่�ที่ันสูมื่ัยหลายอย�างมื่า 
ประยกุต์ุใช้ ้และขึ้ณ์ะเด่ยวักนักพ็บวั�า มื่ห่ลายเร่�องท่ี่�เที่คิโนโลย ่
ไมื่�สูามื่ารถุนำามื่าใช้ไ้ด ้ยกตุวััอย�างเช้�น การติุดตุ�อสู่�อสูารกบั 
ผู้ท่ี่�อยู�ในถุำ�า ทัี่�งกับผู้ท่ี่�เข้ึ้าไปช้�วัยเหล่อท่ี่�จะติุดตุ�อกับ 
กองบัญช้าการท่ี่�อยู�หนา้ถุำ�า หรอ่แม้ื่เมื่่�อพบเด็ก ๆ  ท่ี่�อยู�ในถุำ�า 
แล้วั ก็ไมื่�สูามื่ารถุติุดตุ�อสู่�อสูารกบัภัายนอกถุำ�าได ้ทัี่�งน่�เพราะ 
ไมื่�มื่่สัูญญาณ์โที่รศัพที่์ รวัมื่ถุึงไมื่�สูามื่ารถุระบุตุำาแหน�งที่่�อยู� 
ขึ้องเด็กด้วัย GPS เป็นตัุวัอย�างท่ี่�ยกมื่าเพ่�อแสูดง 
ให้เห็นวั�า ไมื่�ใช้�ทีุ่กกรณ์ท่ี่่�จะนำาเที่คิโนโลย่สูมื่ัยใหมื่�มื่าใช้้ได้ 
ในบางคิรั�งจำาเป็นตุ้องประยุกต์ุวัศิวักรรมื่พ่�นฐาน และยงัตุอ้ง 
ร�วัมื่กบัสูาขึ้าวัชิ้าการดา้นตุ�าง ๆ  เป็นสูหวัทิี่ยาการ จง้จะที่ำาให้ 
ปฏิิบัตุิงานได้ผลเป็นอย�างด่ 

เริ�มื่ตุ้นจากวันัแรกท่ี่�เขึ้า้ร�วัมื่ภัารกิจ ปัญหาแรกท่ี่�ที่ำาให ้
ตุ้องสู่บคิ้นค่ิอ แนวัวัางตุัวัและตุำาแหน�งท่ี่�ตัุ�งขึ้องถุำ�าอยู� 
ตุำาแหน�งใดบนแผนท่ี่� โช้คิด่ท่ี่�มื่ช่้าวัตุ�างช้าตุแิละผู้เช้ี�ยวัช้าญท่ี่� 
ได้เคิยสูำารวัจถุำ�าไวัก้�อนและได้ลากเสูน้แนวัถุำ�าลงบนแผนท่ี่�ให้ 
ที่ราบพกัิดในเบ่�องตุ้น จากพกัิดนั�นเม่ื่�อนำามื่าศกึษาสูณั์ฐาน 
ขึ้องแนวัถุำ�าด้วัยหลักสูารสูนเที่ศภัูมื่ิศาสูตุร์ (GIS) ที่ำาให้ 
ที่ราบพิกัดท่ี่�ชั้ดเจนยิ�งข้ึ้�น เป็นข้ึ้อมูื่ลสูำาหรับวิัศวักรอาสูา 
ขึ้องวิัศวักรรมื่สูถุานฯ ได้ใช้้ในการสู่บคิ้นหาช้�องที่างท่ี่�เป็น 
โพรงด้านที่้ายถุำ�าในเวัลาตุ�อมื่า

	 ในส่วนงานวิศวกรรมท่�ได้ัม่โอกาส
ช่วยให้คำาปัรึกษา	พอกล่าวโดัยย่อ
ได้ัดัังน่�

• จากสูญัญาณ์ท่ี่�มื่ก่ารแจง้จากโถุง ๓ ในถุำ�า ช้�วังหัวัคิำ�า 
ขึ้องวันัที่่� ๒๗ มื่ถุิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วั�า มื่เ่สูย่งลั�นจาก 
ด้านในถุำ�าเป็นช้�วัง ๆ ที่ำาให้ที่ราบวั�า นั�นค่ิอเสู่ยง 
นำ�าไหลจากด้านในถุำ�าออกมื่าด้านนอก เสู่ยงลั�นนั�น 
เปน็เสูย่งท่ี่�นำ�าดนัไล�อากาศออกมื่า เปน็ปรากฏิการณ์์  
ขึ้อง Water Hammer แสูดงให้เห็นวั�า นำ�ากำาลัง 
ไหลจากที่้ายถุำ�าออกมื่าสูู�โถุง ๑ ซ้ึ่�งเป็นพ่�นที่่� 
กองบัญช้าการสู�วันแรกท่ี่�อยู�ในถุำ�า จ้งไดตุ้ดัสูนิใจกนัวั�า 
ให้อพยพสูิ�งขึ้องและสู�วันสัู�งงานที่ั�งหมื่ดข้ึ้�นไป 
อยู�บริเวัณ์ขึ้อบถุำ�าด้านบน หลังจากย้ายขึ้องเสูร็จ 
ประมื่าณ์ ๔ ช้ั�วัโมื่ง นำ�าก็ไหลมื่าที่�วัมื่ปากถุำ�า ระดับ 
นำ�าที่�วัมื่ประมื่าณ์ ๑ เมื่ตุร

• ให้ขึ้้อเสูนอแนะเร่�องตุำาแหน�งขุึ้ดเจาะนำ�าบาดาล 
เน่�องจากม่ื่หน�วัยงานภัาคิรฐัท่ี่�ดูแลเก่�ยวัข้ึ้องกบัการ 
ขึุ้ดเจาะนำ�าบาดาลและภัาคิเอกช้น ได้นำาเคิร่�องมื่่อ 
เจาะนำ�าบาดาลเขึ้้ามื่าช้�วัย เพ่�อจะระบายนำ�าใตุ้ดิน 
ให้ลดระดับนำ�าในถุำ�า ได้ให้ขึ้้อเสูนอแนะเก่�ยวักับ 
ตุำาแหน�งท่ี่�จะดำาเนินการเจาะ และได้ร�วัมื่กับ 
ผู้เช้ี�ยวัช้าญการเจาะนำ�าบาดาลพิจารณ์าคิวัามื่ลึกท่ี่� 
เหมื่าะสูมื่ในการเจาะด้วัย

• สูำารวัจที่้ายถุำ�าในตุำาแหน�งโพรงถุำ�าท่ี่�พบวั�า เป็น 
จดุเช้่�อมื่ตุ�อแนวัเดย่วักับที่ศิที่างขึ้องแนวัถุำ�า เมื่่�อให้ 
คินโรยตัุวัลงไปในโพรงถุำ�า ลองใช้ค้ิวันัธูปตุรวัจสูอบ 
พบวั�า คิวัันถุูกดูดเขึ้้าในช้�องแตุกขึ้องผนังภัายใน 
โพรงนั�น แสูดงวั�าอากาศไหลไปในที่ิศที่างที่่�มื่่การ 
สููบนำ�า นอกจากนั�น เม่ื่�อม่ื่คิำาถุามื่จากหน�วัยงาน 
บางหน�วัยวั�า นำ�าที่่�สููบออกจากถุำ�ามื่่สู�วันที่่�ไหลกลับ 
เข้ึ้าถุำ�าอ่กหร่อไมื่� สูามื่ารถุหาคิำาตุอบด้วัยการใช้ ้
เม็ื่ดโฟ่มื่สูตุ่�าง ๆ  โรยลงในนำ�าที่่�สูบูออกแตุ�ละตุำาแหน�ง 
แล้วัตุรวัจในถุำ�าวั�ามื่่เมื่็ดโฟ่มื่สู่ใดไหลกลับเขึ้้ามื่า 
ในถุำ�าบ้าง นั�นเป็นการประยุกตุ์ใช้้หลักการพ่�นฐาน 
ด้านวัิศวักรรมื่สู�วันหนึ�ง มื่าตุรวัจสูอบในสูภัาพท่ี่� 
ไมื่�สูามื่ารถุใช้อุ้ปกรณ์์ที่่�ที่ันสูมัื่ยอ่�น ๆ ได้

• มื่ก่ารประยกุต์ุใช้ ้Seismic Survey ดว้ัยวิัธี Electrical 
Resistivity เพ่�อตุรวัจสูภัาพชั้�นหนิด้านล�างที่่�บริเวัณ์ 
ที่า้ยถุำ�า ข้ึ้อมูื่ลท่ี่�ไดแ้สูดงลกัษณ์ะช้ั�นหนิที่า้ยถุำ�าท่ี่�อยู� 
ด้านล�างลึกลงไปจากโพรงท้ี่ายถุำ�าที่่�ที่ำาการสูำารวัจ

• ตุดิตุ�อและเตุรยีมื่การให้มื่ก่ารเจาะถุำ�าดว้ัยเคิร่�องเจาะ 
HDD (Horizontal Directional Drilling) ซึ่้�งเป็น 
เคิร่�องมื่อ่เจาะหินที่่�มื่ป่ระสูทิี่ธภิัาพ สูามื่ารถุเจาะหิน 
ไดม้ื่ากกวั�า ๒๐๐ มื่. ตุ�อวันั สูามื่ารถุตุั�งพกิดัได ้และ 
สูามื่ารถุ Reaming โดยเจาะถุอยกลบัให้ขึ้ยายรเูจาะ 
กว้ัางเป็นเมื่ตุร ทัี่�งน่�ไดม่้ื่การประสูาน บ.อติุาเล่ยนไที่ย 
ดิเวัล๊อปเมื่นตุ์ จำากัด (มื่หาช้น) ซึ่้�งมื่่เคิร่�องมื่่อตุัวัน่� 
อยู�ท่ี่�จงัหวัดัสูระบรุ ีในขึ้ณ์ะนั�น และไดน้ำาข้ึ้�นรถุเที่รเลอร์ 
เตุรยีมื่ตุวััเพ่�อการเดนิที่างไปเจาะ แตุ�ในช้�วังนั�นได้ 
มื่่การนำาเด็กที่่มื่หมืู่ป่าชุ้ดแรกออกมื่าได้แล้วั จ้งได้ 
ระงับไวั้ก�อน โดยให้รถุพรอ้มื่เคิร่�องมื่่อจอดรออยู�ที่่� 
จังหวััดสูระบุรี เผ่�อกรณ์่จำาเป็นตุ้องใช้้
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งานท่ี่�ท่ี่มื่วัศิวักรอาสูาวัศิวักรรมื่สูถุานฯ ไดร้�วัมื่ในคิรั�งน่� 
นอกจากลงปฏิบัิติุในพ่�นท่ี่�แลว้ั ยังช้�วัยในสู�วันขึ้องการตัุดสิูนใจ 
ให้คิวัามื่เห็นตุ�อปฏิิบัตุิการตุ�าง ๆ โดยเฉพาะเหตุุการณ์์ 
เฉพาะหน้าที่างด้านวิัศวักรรมื่ท่ี่�ตุ้องร�วัมื่กันตัุดสิูนใจอย�างรวัดเร็วั 
และได้ให้คิวัามื่เห็นไวั้อยู�ตุลอดวั�า การสููบนำ�าเป็นเร่�องหลัก 
แตุ�ช้�วังนั�นฝนตุกตุิดตุ�อกัน นำ�าในถุำ�าลดลงน้อยมื่ากแมื่้จะมื่่ 
คิวัามื่พยายามื่สูบูนำ�าออกอยู�ตุลอด รวัมื่ถึุงคิวัามื่พยายามื่ที่่� 
จะเพิ�มื่เคิร่�องสูบูนำ�าใหสู้ามื่ารถุสูบูนำ�าไดป้รมิื่าณ์มื่าก ๆ  กต็ุามื่ 

จดุเปล่�ยนสูำาคิญัประการหนึ�งที่่�เหน็ได้ช้ดัคิอ่ การประชุ้มื่ 
เพ่�อตุัดสูินใจโดยที่ำา Bypass นำ�าบริเวัณ์ท้ี่ายถุำ�า จำาได้วั�า 
วันันั�นผู้ใหญ�ขึ้องกรมื่ปอ้งกนัและบรรเที่าสูาธารณ์ภััยเช้ญิให้ 
เขึ้า้ไปประชุ้มื่ช้�วังเช้า้ โดยแจง้วั�าเจา้หนา้ท่ี่�กรมื่ที่รพัยากรธรณ่์  
กรมื่ช้ลประที่าน และบรษิัที่เช้ฟ่รอนประเที่ศไที่ยสูำารวัจและ 
ผลิตุ จำากัด จะเขึ้้ามื่าประชุ้มื่ปร้กษากัน การประชุ้มื่วัันนั�น 
กรมื่ที่รัพยากรธรณ่์ได้แจง้ใหท้ี่ราบวั�า ผลการสูำารวัจพบวั�า นำ�าท่ี่� 
ไหลผ�านลำาธารด้านหลังขึ้องที่้ายถุำ�า เมื่่�อตุรวัจที่่�ตุ้นนำ�าและ 
ที่้ายนำ�าขึ้องลำาธารบริเวัณ์ช้�วังที่่�ผ�านที่้ายถุำ�านั�น มื่่นำ�าหายไป

603วิศวกรรมกับภารกิจการช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำาที่ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



เป็นจำานวันมื่าก พร้อมื่ทัี่�งนำาลกัษณ์ะสัูณ์ฐานที่างธรณ่์วัทิี่ยามื่า 
แสูดงให้ดวูั�า หินบริเวัณ์นั�นน�าจะเป็น Fault (รอยเล่�อน) ซึ่้�ง 
นำ�าน�าจะไหลเข้ึ้าถุำ�าจากตุรงนั�น ทัี่�งกรมื่ช้ลประที่าน และบรษิทัี่  
เช้ฟ่รอนฯ ก็อธิบายวั�า จะแก้ปัญหาด้วัยการที่ำา Bypass  
สู�งนำ�าผ�านที่�อขึ้า้มื่ร�องแยกหรอ่ร�องแตุกขึ้องหิน เพ่�อลดปริมื่าณ์ 
นำ�าท่ี่�จะไหลเขึ้้าถุำ�าให้มื่ากท่ี่�สูุด ซึ่้�งวัิธีดังกล�าวัได้เคิยที่ำากับ 
อ่กด้านหนึ�งขึ้องถุำ�าสูำาเร็จมื่าแลว้ั บริเวัณ์ท่ี่�ที่ำามื่าก�อนหน้านั�น 
คิ่อ บริเวัณ์ผาหมื่่ซึ่้�งอยู�ปลายถุำ�าอ่กด้านหนึ�ง

จากขึ้้อมูื่ลตุ�าง ๆ ที่่�ประชุ้มื่ในวัันนั�น เป็นการบ�งบอก 
สูาเหตุุและแนวัที่างที่่�ด่มื่าก ทุี่กฝ่ายมื่่คิวัามื่เห็นสูอดคิล้อง 
และขึ้อใหด้ำาเนินการเปน็การเร�งด�วัน ในการปฏิบัิติุงานจรงิ 
ก็ที่ำาได้อย�างรวัดเร็วั ยังจำาได้วั�า หลังจากหน�วัยงานที่ั�ง ๓ 
ดังกล�าวัได้ที่ำา Bypass เรียบร้อยแล้วัประมื่าณ์ ๒ วััน  
ที่�านผู้อำานวัยการกรมื่ปอ้งกนัและบรรเที่าสูาธารณ์ภััยท่ี่�ดแูล 
การสูบูนำ�าอยู�ท่ี่�ปากถุำ�าแจง้วั�า ระดบันำ�าท่ี่�ปากถุำ�ายงัไมื่�ลดเลย 
ม่ื่คิวัามื่สูงสูัยวั�าอาจจะไมื่�ได้ผล ที่�านถุามื่มื่าด้วัยคิวัามื่ 
เป็นห�วัง จ้งได้ตุอบกลับไปวั�าระดับนำ�าท่ี่�คิวัรจะลดลงก�อน 
ไมื่�ใช้�ท่ี่�ปากถุำ�า ระดับนำ�าท่ี่�จะลดลงก�อนจะเป็นที่่�ที่า้ยถุำ�า ที่�าน 
ก็เห็นด้วัย (เปรียบเหมื่่อนขึ้ันที่่�วัางซึ่้อนและเหล่�อมื่กันเป็น 

ช้ั�น ๆ  นำ�าในขึ้นัด้านบนตุ้องลดลงก�อนจนไมื่�สูามื่ารถุไหลลน้ 
มื่าเตุิมื่ขึ้ันขึ้้างล�างได้ การสููบนำ�าจากขึ้ันล�างสูุดจ้งจะที่ำาให้ 
ลดระดบันำ�าลดลงได)้ จากนั�นอ่กหนึ�งวันัถุดัมื่ากพ็บวั�า ระดบันำ�า 
ท่ี่�ปากถุำ�าเริ�มื่ลดลงตุามื่ลำาดับ และเมื่่�อลดลงถึุงระดับหนึ�ง 
หน�วัยปฏิิบัติุการก็สูามื่ารถุเขึ้้าช้�วัยเหล่อ นำาเด็ก ๆ และ 
โคิ้ช้ที่่มื่หมืู่ป่าออกจากถุำ�าได้ในที่่�สุูด

จากประสูบการณ์์การเขึ้้าไปม่ื่สู�วันร�วัมื่ในเหตุุการณ์์ 
ช้�วัยที่่มื่หมูื่ป่าน่�ที่ำาให้ตุระหนักวั�า การประสูานคิวัามื่ร�วัมื่มื่อ่ 
ทัี่�งภัาคิรัฐและเอกช้นดา้นการซัึ่กซึ่อ้มื่เร่�องภััยพิบัติุตุ�าง ๆ  นั�น 
มื่่ประโยช้น์อย�างมื่าก และจะเป็นการด่ยิ�งที่่�จะม่ื่การ 
จดัที่ำาที่ะเบ่ยนผู้เช้ี�ยวัช้าญ มื่ฐ่านขึ้อ้มื่ลูเคิร่�องจกัรเคิร่�องมื่อ่ 
ตุ�าง ๆ วั�าม่ื่อยู�ในหน�วัยงานใดบ้างที่ั�งภัาคิรัฐและเอกช้น 
และรวัมื่ถึุงฐานข้ึ้อมูื่ลผู้เชี้�ยวัช้าญด้านตุ�าง ๆ  เพ่�อให้สูามื่ารถุ 
ติุดตุ�อได้ในกรณ์่มื่่เหตุุภััยพิบัติุตุ�าง ๆ

วัศิวักรรมื่สูถุานฯ ยินดท่่ี่�ได้ร�วัมื่ปฏิบัิติุการตุ�าง ๆ  และ 
พร้อมื่เข้ึ้าร�วัมื่ช้�วัยเหล่อพ่�น้องประช้าช้นกรณ่์เกิดภััยพิบัติุ 
และขึ้อขึ้อบคิณุ์หน�วัยงานทัี่�งภัาคิรฐัและเอกช้น ขึ้อขึ้อบคิณุ์ 
วัิศวักรอาสูาทีุ่กที่�าน มื่า ณ์ ที่่�น่�
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605วิศวกรรมกับภารกิจการช่วยทีมหมูป่าติดถ้ำาที่ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย



สี่รุป่บทเร่ยนอุบัติุภััยถ้ำำ�าหลืวง 
แลืะแผู้นการบริหารจัดการ 
ในอนาคตุ
นายู่จงค์ล้ายู่ วรพงศัธร

บทเร้ยนท้�ได้้รับจากการก้้ภัยขุอุงถ้ำำ�าหลวงนั�น ได้้มุ้หลายหน่วยงาน ซึี�งมุ้ตัุวแทนร่วมุอุย่้ในเหตุุการณ์์  
ได้้เขุ้ยนเผู้ยแพร่งานขุอุงแตุ่ละท่านท้�ได้้รับมุอุบหมุาย ให้ปฏิิบัติุภารกิจตุามุค้วามุร้้ท้�แตุ่ละหน่วยมุ้ค้วามุชำานาญ 
เขุ้าช่วยเหลือุในวันนั�น และถ้ำอุด้บทเร้ยนขุอุงแตุ่ละหน่วยงาน มุ้ให้อุ่านมุากมุายไปแล้ว บทค้วามุน้�ก็เป็น 
อุ้กมุุมุมุอุงหนึ�ง ซึี�งผู้มุจะเขุ้ยนเฉพาะงานในสู่วนขุอุงกระทรวงทรัพยากรธิรรมุชาติุและสิู�งแวด้ล้อุมุเท่านั�น 
ผู้มุได้้มุ้โอุกาสูร่วมุทำางานอุย่้ในเหตุุการณ์์ค้รั�งนั�น ในฐานะรอุงอุธิิบด้้กรมุอุุทยานแห่งชาติุ สัูตุว์ป่า และพันธ์ุิพืช 
ซึี�งวนอุุทยานถ้ำำ�าหลวง-ขุุนนำ�านางนอุน เป็นหน่วยงานท้�กรมุอุุทยานแหง่ชาติุ สัูตุว์ป่า และพันธ์ุิพืช เป็นผู้้้ด้้แล 

โด้ยภารกจิท้�ได้้รับมุอุบหมุาย คื้อุ เปน็หนว่ยงานสูนบัสูนุนท้�ทำางานอุย่้ภายนอุกถ้ำำ�า สูำารวจหาจดุ้ท้�นำ�าไหลเขุา้ถ้ำำ�า 
ตุามุลำาห้วยท้�อุย่้โด้ยรอุบ สูำารวจหลุมุด้้านบนเขุา ซึี�งอุาจทะลุเขุ้าขุ้างในถ้ำำ�า และขุนเค้รื�อุงมืุอุ-อุุปกรณ์์ ถั้ำงอุอุกซิีเจน 
ให้กับหน่วยบัญชาการสูงค้รามุพิเศษทางเรือุ (หน่วยซ้ีล) ซึี�งหน่วยซ้ีลและนักด้ำานำ�าจากหลายประเทศ  
ถื้ำอุว่าเป็นงานหลักท้�ทำางานหนักท้�สุูด้ เสู้�ยงอัุนตุรายมุากท้�สุูด้ อุย่้ภายในถ้ำำ�า ภารกิจค้รั�งน้�ใช้เวลา  
๑๘ วัน เป็น ๑๘ วัน ท้�เห็นได้้ว่า ไมุ่เพ้ยงแตุ่ค้นไทยเท่านั�นท้�เค้ร้ยด้ ค้นทั�งโลกท้�ได้้รับทราบเรื�อุงราวก็กังวล 
และลุ้นไปกับค้นไทยด้้วย เป็นภารกิจท้�ท่านผู้้้ว่าราชการจังหวัด้เช้ยงราย (นายณ์รงค์้ศักดิ้� โอุสูถ้ำธินากร)  
เค้ยกล่าวไวว่้า Mission Impossible แตุสุู่ด้ท้าย ด้้วยค้วามุรว่มุมุอืุขุอุงค้นนบัหมืุ�นท้�หมุุนเว้ยนกันเขุ้าไปชว่ย 
สุูด้ท้ายก้้ภัยได้้สูำาเร็จ ซึี�งผู้มุขุอุเร้ยกปฏิิบัติุการทั�งหมุด้ว่า “พลังแห่งจิตุอุาสูา” เป็นพลังแห่งพระมุหากษัตุริย์  
จนถึ้ำงภาค้รัฐ ภาค้เอุกชน ภาค้ประชาชน และค้นตุ่างชาติุ ท้�รวมุกันเป็นหนึ�ง ปาฏิิหาริย์จึงเกิด้ขึุ�น...
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ภาพที ่2
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพ้ืนที่
หารือการเจาะน้ำาบาดาลหน้าปากถ้ำา

ภาพที ่1  
การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรายงาน
ต่อนายกรัฐมนตรีเมือ่คร้ังมาตรวจเยีย่ม

	 ภารกิจท่�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดัล้อม 
ได้ัรับมอบหมายจากท่�ปัระชุม

 > 1.	การเจาะนำ�าบาดัาลหน้าปัากถ้ำำ�า

กรมื่ที่รัพยากรนำ�าบาดาลโดย ผอ.ศักดิ�ฉลาด ศรีวัิช้า ผู้อำานวัยการสูำานักที่รัพยากรนำ�าบาดาล เขึ้ตุ ๑ ลำาปาง ได้มื่่ขึ้้อมืู่ล 
ที่างวัิช้าการเก่�ยวักับตุำาแหน�งและที่ิศที่างการไหลขึ้องนำ�าบาดาลบริเวัณ์หน้าปากถุำ�าหลวัง หากเจาะสููบนำ�าออก นำ�าในถุำ�าจะ 
ซึ่ม้ื่ไหลเข้ึ้าแที่นท่ี่�นำ�าใตุด้นิ จะสูามื่ารถุช้�วัยลดระดับนำ�าภัายในถุำ�าหลวัง ซึ่้�งพลเอก สูรุศกัดิ� กาญจนรตัุน ์รัฐมื่นตุรีวั�าการกระที่รวัง 
ที่รัพยากรธรรมื่ช้าตุิและสูิ�งแวัดล้อมื่ ได้ลงพ่�นที่่�หาร่อแนวัที่างการเจาะ
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ภาพที ่๓
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
สำารวจโพรงถ้ำา

 > 2.	การสำารวจโพรงถ้ำำ�า	

กรมื่อุที่ยานแห�งช้าติุ สัูตุว์ัป่า และพันธุ์พ่ช้ ร�วัมื่กับ 
กองร้อยตุำารวัจตุระเวันช้ายแดนท่ี่� ๓๒๗ ที่่มื่เก็บรังนก 
เกาะลิบง และราษฎรในพ่�นท่ี่� ได้ร�วัมื่สูำารวัจด้วัยการเดินเท้ี่า 
ตุามื่เสู้นที่างโดยรอบ และได้มื่่การใช้้อากาศยานไร้คินขึ้ับ  
(Drone) ที่ำาให้สูามื่ารถุคิ้นหาโพรงหร่อปล�องหร่อหลุมื่ยุบ 
บนเพดานถุำ�าไดจ้ำานวัน ๑๐๙ หลมุื่ มื่ ่๒๔ หลุมื่ท่ี่�มื่ค่ิวัามื่ลึก 
แตุ�เป็นโพรงตุัน และโพรงที่่�มื่่คิวัามื่ลึกมื่ากที่่�สูุดที่่�คิวัามื่ลึก  

๖๐๐ เมื่ตุร ร�วัมื่กันสูำารวัจปล�องหร่อหลุมื่ยุบภัายนอกขึ้อง 
ถุำ�าหลวัง ซ้ึ่�งสูามื่ารถุสูำารวัจคิน้หาปล�องได้ทัี่�งหมื่ด ๒๔ ปล�อง 
คิรอบคิลุมื่พ่�นท่ี่�โดยรอบขึ้องวันอทุี่ยานถุำ�าหลวัง-ขึ้นุนำ�านางนอน 
เพ่�อหาที่างเข้ึ้าสูู�ภัายในถุำ�าหลวัง แม้ื่ปล�องถุำ�าท่ี่�สูำารวัจพบ 
จะยังไมื่�พบช้�องท่ี่�จะสูามื่ารถุที่ะลุผ�านเขึ้้าไปยังถุำ�าหลวังได้ 
อย�างไรก็ตุามื่ คิวัามื่คิาดหวัังที่่�จะพบช้�องที่างอ่�นที่่�สูามื่ารถุ 
เข้ึ้าสูู�ภัายในถุำ�าหลวังก็ยังไมื่�สูิ�นหวััง เพราะเจ้าหน้าท่ี่� 
ที่กุคินตุ�างปฏิบิตัุหิน้าท่ี่�ด้วัยคิวัามื่เตุม็ื่ใจ ถึุงแม้ื่ที่า้ยท่ี่�สูดุแล้วั 
จะไมื่�เจอโพรงที่่�สูามื่ารถุเขึ้้าไปถุึงถุำ�าข้ึ้างในเลยก็ตุามื่ แตุ�ก็ 
แสูดงให้เห็นวั�าอะไรที่่�พอเป็นไปได้ เราที่ำาหมื่ด
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 > 3.	 การเบ่�ยงเบนทางนำ�าไม่ให้เข้าถ้ำำ�า	 
(ลดันำ�า เ ข้าถ้ำำ�า ไ ด้ั วันละ	 32,000	 
ล้กบาศก์เมตร)

การลดระดับนำ�านั�น นอกจากมื่่การสููบนำ�าออกจากถุำ�า 
โดยตุรง การเจาะนำ�าบาดาลแล้วั ยงัมื่ค่ิวัามื่พยายามื่หาวั�าม่ื่ 
นำ�าไหลเข้ึ้าถุำ�าจากภัายนอกอ่กหรอ่ไมื่� ที่างกรมื่อุที่ยานแห�งช้าติุ 
สูัตุว์ัป่า และพันธุ์พ่ช้ ได้สูำารวัจจนกระที่ั�งวัันท่ี่� ๓๐ 
มิื่ถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมื่มื่่โอกาสูลงเดินสูำารวัจ 
ร�วัมื่กับอธิบด่กรมื่ที่รัพยากรธรณ่์ (นายที่ศพร นุช้อนงคิ์  

อธิบด่ฯ ในขึ้ณ์ะนั�น) และอธิบด่กรมื่ช้ลประที่าน  
(นายที่องเปลวั กองจนัที่ร ์อธบิดฯ่ ในขึ้ณ์ะนั�น) บริเวัณ์ลำาหว้ัย 
นำ�าดั�น โดยใช้้เคิร่�องมื่่อสูำารวัจธรณ่์ฟิ่สิูกสู์ (Electrical 
Resistivity Meter) สูแกนนำ�าท่ี่�ไหลเขึ้า้โพรงถุำ�า ปรากฏิวั�าพบ 
มื่่บริเวัณ์บางช้�วังขึ้องลำาห้วัยนำ�าดั�น นำ�าหายเข้ึ้าไปในที่ิศ 
ท่ี่�เขึ้้าถุำ�า สูอดคิล้องกับท่ี่�ที่�านดำารงคิ์ พิเดช้ อด่ตุอธิบด่ 
กรมื่อุที่ยานแห�งช้าติุ สูตัุวัป์า่ และพันธ์ุพ่ช้ ได้โที่ร.บอกผมื่วั�า  
ด้านนอกถุำ�ามื่่ลำาห้วัยอยู�มื่ากมื่าย และนำ�าอาจไหลเข้ึ้าถุำ�า 
ได้หลายที่าง (ที่�านดำารงคิฯ์ เคิยเป็นหัวัหนา้หน�วัยตุน้นำ�าและ 
ปลูกป่าอยู�ดอยตุุงหลายปี)
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ภาพที ่4
รองอธบิดกีรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ
อธิบดีกรมชลประทาน และ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รว่มวางแผนเพ่ือการเบีย่งเบน 
ทางน้ำา

ภาพที ่๕
รองอธบิดกีรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นำาทีม 
เจ้าหน้าท่ีทำาการเบ่ียงเบนทางน้ำา
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จากผลการสูำารวัจดังกล�าวั พบวั�า นำ�าในลำาห้วัย 
๒๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมื่ตุรตุ�อวััน จะไหลเข้ึ้าสูู�ถุำ�าหลวัง 
๑๘,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มื่ตุรตุ�อวันั หลงัจากนั�นผมื่ก็ได้หารอ่กบั 
ที่�าน ผวัจ.ณ์รงคิ์ศักดิ� วั�าที่างกรมื่อุที่ยานแห�งช้าตุิ สูัตุวั์ป่า 
และพันธ์ุพ่ช้ จะร�วัมื่กับกรมื่ช้ลประที่านและที่หาร ช้�วัยกัน 
เบ่�ยงเบนที่างนำ�า จะตุ้องยา้ยนำ�าทัี่�งลำาห้วัยนำ�าดั�นออกทัี่�งหมื่ด 
๒๖,๐๐๐ ลกูบาศก์เมื่ตุรตุ�อวันั ไมื่�ใหผ้�านเขึ้า้ถุำ�า จง้ไดสู้รา้ง 
ฝาย จำานวัน ๕ ตัุวั แล้วัตุ�อที่�อซึ่้�งได้รับบริจาคิจากบริษัที่  
เช้ฟ่รอนฯ ที่ำา Bypass เบ่�ยงเบนที่างนำ�าออกจากลำาห้วัย  
ไมื่�ใหไ้หลเข้ึ้าถุำ�า ซึ่้�งสูามื่ารถุลดปรมิื่าณ์นำ�าท่ี่�หลดุเข้ึ้าไปในถุำ�า 
ได้ ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมื่ตุรตุ�อวััน

ภาพที ่๖
รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาตฯิ และ ผอ.สบอ.๑๕ (เชยีงราย) 
รายงานผลการเบีย่งเบนทางน้ำากบัผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย
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ภาพที ่๗
เจา้หนา้ทีก่รมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพันธุพื์ช รว่มจดัทำา
ฝายและต่อท่อทำา Bypass บริเวณผาฮีึ ้(ห้วยมะกอก)

สู�วันอ่กลำาห้วัยบริเวัณ์ผาฮ่� (ห้วัยมื่ะกอก) ม่ื่ปริมื่าณ์ 
นำ�าท่ี่�ไหลผ�าน ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมื่ตุรตุ�อวันั จ้งไดสู้รา้งฝาย 
จำานวัน ๑ ตุัวั โดยฝายท่ี่�สูร้างได้ตุ�อที่�อ ที่ำา Bypass  
เหม่ื่อนเดิมื่ ซ้ึ่�งสูามื่ารถุลดปริมื่าณ์นำ�าได้ ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมื่ตุร 
ตุ�อวััน 

สูรุปรวัมื่แล้วั ๒ ลำาห้วัยน่�ตุ้องสูร้างฝายและตุ�อที่�อนำ�า
รวัมื่ ๒,๘๐๐ เมื่ตุร ปอ้งกันนำ�าไหลเขึ้า้ถุำ�าได้วันัละ ๓๒,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมื่ตุร
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ภาพที ่๘
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกันขนวัสดุ-อุปกรณ์ 
ให้หน่วยซีล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 > 4.	การขนวัสดุั-อุปักรณ์ให้หน่วยซ่ีล

ที่างกรมื่อุที่ยานแห�งช้าตุิ สูัตุวั์ป่า และพันธุ์พ่ช้ ได้รับ 
มื่อบหมื่ายเป็นการเฉพาะร�วัมื่กับที่างเจ้าหน้าท่ี่�ที่หาร  
ใหด้ำาเนินการลำาเล่ยงถัุงออกซิึ่เจนและขึ้นย้ายวัสัูดอุุปกรณ์ใ์น 
การกู้ภััยขึ้องหน�วัยบญัช้าการสูงคิรามื่พิเศษที่างเรอ่ (หน�วัยซีึ่ล) 
และนักดำานำ�าจากตุ�างประเที่ศ เข้ึ้าสูู�บริเวัณ์ถุำ�าหลวังตุลอด 
ภัารกิจทัี่�ง ๑๘ วันั ประกอบด้วัยเจา้หนา้ที่่�จากสูถุาน่คิวับคุิมื่ไฟ่ป่า 
ศนูยป์ฏิบิติัุการไฟ่ป่า เจา้หนา้ท่ี่�อทุี่ยานแห�งช้าตุ ิและเจา้หนา้ท่ี่� 

เขึ้ตุรักษาพันธ์ุสัูตุวั์ป่า ที่ั�งในพ่�นที่่�จังหวััดเช้ียงรายและ 
จังหวัดัใกลเ้คิย่ง ตุลอดจนจากสู�วันกลาง มื่่การผลดัเวัรกนั 
ปฏิบิัตุิภัารกิจตุลอด ๒๔ ช้ั�วัโมื่ง

หลงัปฏิบัิติุการคิน้หากู้ภััยสูำาเร็จ ตุ้องถุ่อวั�าสูมื่บูรณ์แ์บบ 
ทีุ่กอย�าง ยกเวั้นเร่�องเด่ยวัคิ่อการจากไปขึ้องจ�าแซึ่มื่  
(จ�าเอก สูมื่าน กุนัน ขึ้ณ์ะนั�น) ซึ่้�งยังคิวัามื่เศร้าโศกเสู่ยใจ 
ใหกั้บพวักเรา ในวันันั�นผมื่ยงัจำาได ้ที่ม่ื่งานที่กุคินเศรา้มื่าก 
ในขึ้ณ์ะเด่ยวักันเหตุุการณ์์น่�ได้สูร้างแรงใจให้ทุี่กคิน  
โดยเฉพาะหน�วัยบัญช้าการสูงคิรามื่พิเศษที่างเรอ่ (หน�วัยซึ่ลี) 
ซึ่้�งผู้บัญช้าการหน�วัยซีึ่ล (พล.ร.ตุ.อาภัากร อยู�คิงแก้วั)  
ได้กล�าวัวั�า จะไมื่�ที่ำาให้การจากไปขึ้องจ�าแซึ่มื่คิรั�งน่� เป็น 
การสูญูเปล�า จะตุอ้งปฏิบิติัุภัารกิจคิรั�งน่�ใหสู้ำาเรจ็ให้ได ้ที่ำาให้ 
ทีุ่กคินในวัันนั�นมื่่การให้กำาลังใจซึ่้�งกันและกัน

61๔ ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ภาพที ่๙  
การสำารวจถำา้หลวงคร้ังแรก หลังเหตุการณ์ค้นหากู้ภัย (เมือ่วันที ่๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) พบว่าความยาวจากปากถำา้ - 
จุดที ่๑๓ หมูป่าติด ระยะทางประมาณ ๒,๓๔๐ เมตร

	 บทเร่ยนอุบัติภัยถ้ำำ�าหลวงฯ

1.	ริะบบฐานข้อมล้ ช้�วังเกดิเหตุุการณ์์ ระบบฐานขึ้อ้มื่ลู 
เช้ิงพ่�นท่ี่�ขึ้องวันอุที่ยานถุำ�าหลวัง-ขึุ้นนำ�านางนอน  
ในด้านตุ�าง ๆ  คิ�อนขึ้า้งมื่น้่อย หรอ่เรียกได้วั�าแที่บจะไมื่�ม่ื่อยู�เลย 
สู�งผลให้การปฏิิบัติุการคิ้นหากู้ภััยเป็นไปอย�างล�าช้้า 
และยากลำาบากมื่ากกวั�าท่ี่�คิวัรจะเป็น ข้ึ้อมูื่ลธรณ์่วิัที่ยา 
มื่่น้อย มื่่แคิ�ในสู�วันขึ้องนายเวิัร์น อันสูเวิัร์ธ นักสูำารวัจถุำ�า 
ช้าวัอังกฤษ ที่่�เคิยสูำารวัจไวั้ สู�วันด้านอุที่กวัิที่ยา ตุ้องอาศัย 
สูำารวัจกนัใหมื่�เลย เป็นตุ้น ซ้ึ่�งภัายหลังเกดิเหตุุการณ์์ จำาเป็น 
ท่ี่�จะตุอ้งรวับรวัมื่ฐานขึ้อ้มูื่ลด้านตุ�าง ๆ  ขึ้องอทุี่ยานแห�งช้าตุ ิ
ถุำ�าหลวัง-ขึ้นุนำ�านางนอน (เตุรยีมื่การ) ใหเ้ปน็ระบบ สูามื่ารถุ 
นำาไปใช้้งานเมื่่�อเกิดเหตุุการณ์์ได้อย�างทัี่นที่�วังที่่

ภัายหลงัการเกิดเหตุกุารณ์์ ผมื่ไดล้งพ่�นที่่�อทุี่ยานแห�งช้าตุิ 
ถุำ�าหลวัง-ขึ้นุนำ�านางนอน (เตุรียมื่การ) อก่หลายคิรั�ง และได้
มื่โ่อกาสูร�วัมื่ที่ำาการสูำารวัจภัายในถุำ�าหลวัง และถุำ�าที่รายที่อง 
(อยู�บรเิวัณ์ขุึ้นนำ�านางนอน) กบันายกมื่ลไช้ย คิช้ช้า ผู้อำานวัยการ 
สูำานักบรหิารพ่�นท่ี่�อนุรกัษ์ท่ี่� ๑๕ (เชี้ยงราย) นายกวั ีประสูมื่พล 
หัวัหน้าอุที่ยานแห�งช้าตุิฯ นายเวัิร์น อันสูเวิัร์ธ นักสูำารวัจ
ถุำ�าช้าวัอังกฤษ นายช้ัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผูเ้ช้ี�ยวัช้าญพิเศษ
ด้านการประสูานงานระหวั�างประเที่ศ ซ้ึ่�งมื่่คิวัามื่เช้ี�ยวัช้าญ
ด้านถุำ�าในประเที่ศไที่ย กรมื่ที่รัพยากรธรณ์่ และเจ้าหน้าท่ี่�
ผู้เก่�ยวัขึ้้อง โดยภัายในถุำ�าที่ั�ง ๒ แห�ง มื่่คิวัามื่สูวัยงามื่ที่าง
ธรรมื่ช้าตุิ สูามื่ารถุพัฒนาเป็นแหล�งที่�องเท่ี่�ยวัท่ี่�มื่่คิุณ์คิ�า 
ในอนาคิตุได้
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2.	ความร่ิวมมือของคนไทย เมื่่�อเกดิเหตุุการณ์์วิักฤตุ 
เราได้เห็นจิตุใจและนำ�าใจขึ้องคินไที่ยจริง ๆ วั�า มื่หัศจรรย์ 
แคิ�ไหน รวัมื่ทัี่�งคินตุ�างช้าติุที่่�เขึ้า้มื่าช้�วัยด้วัย น�าจะเรียกได้วั�าเปน็ 
พลังแห�งจิตุอาสูาที่่�โลกไมื่�มื่่วัันล่มื่ เป็นพระมื่หากรุณ์าธิคิุณ์ 
อนัหาท่ี่�สุูดมื่ไิด้ขึ้องพระบาที่สูมื่เดจ็พระเจ้าอยู�หัวัท่ี่�ที่รงมื่ตุ่�อ 
การกู้ภััยคิรั�งน่� ที่�านนายกรฐัมื่นตุร ีที่�านรฐัมื่นตุร ีและผู้บรหิารฯ 
ขึ้องหลายหน�วัยงาน หน�วัยงานเอกช้นหลายบรษัิที่ ประช้าช้น 
คินไที่ยท่ี่�มื่จ่ติุอาสูา คิวัามื่ร�วัมื่มื่อ่ขึ้องนกัขึ้�าวัและคินตุ�างช้าตุ ิ 
มื่าร�วัมื่กนัโดยไมื่�มื่ใ่คิรหวังัผลตุอบแที่นแตุ�อย�างใด จ้งถุ่อเปน็ 
ปฏิิบัตุิการที่่�น�าศึกษาและเผยแพร�เป็นอย�างยิ�ง

ภาพที ่1๐
การสำารวจถ้ำาทรายทอง (เมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) ระยะทางประมาณ ๙๒๕ เมตร
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ภาพที ่11
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช ผู้แทนกองทัพบก และผู้แทนสำานักงานตำารวจ
แหง่ชาต ิรว่มแถลงขา่วความกา้วหน้าในปฏิบติัการค้นหากูภ้ยั
ในช่วงเช้าของทุก ๆ วัน

ภาพที ่12
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจพ้ืนที่ถ้ำาหลวง 
เมื่อครั้งมาประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำา 
แหง่ชาติ ครัง้ที ่๑/๒๕๖๓ เมือ่วันที ่๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3.	ปลกุกริะแสให้ผ้ค้นสนใจในเริื�องถ้ำำ�าในมติิิต่ิางๆ 
จากท่ี่�ไมื่�คิ�อยมื่ค่ินสูนใจในการพฒันากิจกรรมื่การที่�องเท่ี่�ยวั 
ถุำ�าในประเที่ศไที่ยเที่�าท่ี่�คิวัร หลายหน�วัยงานหันมื่าให้คิวัามื่ 
สูำาคัิญเก่�ยวักับเร่�องถุำ�าอย�างมื่ากในประเที่ศไที่ย ตุ�อมื่า 
กระที่รวังที่รัพยากรธรรมื่ช้าตุิและสูิ�งแวัดล้อมื่ได้จัดตุั�ง 
คิณ์ะกรรมื่การนโยบายบริหารจัดการถุำ�าแห�งช้าติุ โดยม่ื่ 
รฐัมื่นตุรวีั�าการกระที่รวังที่รพัยากรธรรมื่ช้าตุแิละสูิ�งแวัดลอ้มื่ 
เป็นประธานคิณ์ะกรรมื่การ เพ่�อรวับรวัมื่ฐานขึ้้อมืู่ลขึ้องถุำ�า 
ที่ั�วัประเที่ศ รวัมื่ที่ั�งการบริหารจัดการถุำ�าที่ั�งระบบ
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4.	 ความปลอดภัยสำาหรัิบนักท่องเท่�ยว ในพ่�นที่่� 
อุที่ยานแห�งช้าติุแตุ�ละแห�งยังมื่่ศูนย์กู้ภััยไมื่�คิรบ ภัายหลัง 
เหตุุการณ์์ กรมื่อุที่ยานแห�งช้าติุ สัูตุว์ัปา่ และพนัธ์ุพ่ช้ ได้กลบัมื่า 
ที่บที่วันในเร่�องขึ้องคิวัามื่ปลอดภััยและเร่�องการให้คิวัามื่ 
ช้�วัยเหล่อกับนักที่�องเที่่�ยวั ให้คิวัามื่สูำาคิัญกับเร่�องการกู้ภััย 
เป็นหลัก และมื่ก่ารระมื่ัดระวัังในเร่�องฤดูกาลตุ�างๆ ที่่�อาจ 
สู�งผลกระที่บกับนักที่�องเที่่�ยวั ซึ่้�งกระจายไปในทีุ่กกิจกรรมื่ 
การที่�องเท่ี่�ยวัในพ่�นท่ี่�อุที่ยานแห�งช้าติุให้ได้มื่าตุรฐานยิ�งขึ้้�น

ภาพที ่1๓ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนทีต่รวจเยีย่มให้ขวัญและกำาลังใจแก่เจ้าหน้าทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕.	วกิฤติเปน็โอกาส วักิฤตุท่ี่�เกิดขึ้้�นในคิรั�งน่�ไดสู้รา้ง 
โอกาสูให้กับประเที่ศไที่ย เพราะที่ำาให้คินรู้จักพ่�นที่่�แห�งน่� 
ไปทัี่�วัโลก ได้เห็นถึุงคิวัามื่สูมื่ัคิรสูมื่าน สูามื่ัคิค่ิขึ้อง 
คินไที่ย ซ้ึ่�งเป็นเร่�องที่่�น�าเรียนรู้สูำาหรับคินตุ�างช้าตุิวั�าที่ำาไมื่ 
คินมื่าช้�วัยกันมื่ากมื่ายเป็นหมื่่�น ช้�วัยทัี่�งแรงกาย แรงใจ  
และที่รัพย์สูิน โดยไมื่�หวัังผลตุอบแที่นใดๆ ที่ั�งสูิ�น ภัาคิรัฐ  
ภัาคิเอกช้น ประช้าช้น ที่่�เขึ้้าไปช้�วัย ได้แก� วัินมื่อเตุอร์ไซึ่คิ์  
ช้�างตัุดผมื่ รา้นซัึ่กรดี ช้าวันาท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากนำ�า ภัาคิรฐั  
ทัี่�งที่หาร ตุำารวัจ ข้ึ้าราช้การหลายกระที่รวัง ภัาคิเอกช้นทัี่�งหมื่ด 
มื่าช้�วัยโดยไมื่�หวังัสูิ�งตุอบแที่นใด ๆ  ทัี่�งสูิ�น เหตุุการณ์์คิรั�งน่� 
ไดสู้รา้งช้่�อเสูย่งให้กบัประเที่ศไที่ยอย�างมื่าก และน่�ค่ิอจดุเริ�มื่ท่ี่� 
รฐับาลคิวัรใช้โ้อกาสูน่�ที่ำาพ่�นท่ี่�แห�งน่�ให้เป็นแหล�งที่�องเท่ี่�ยวั 
ที่างวััฒนธรรมื่ ประวััติุศาสูตุร์ และธรณ์่วัิที่ยาขึ้องประเที่ศ 
ให้ได้ในอนาคิตุ
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ภาพที ่14
การรื้ อท่อน้ำ าที่ ใ ช้ ในการ 
เบี่ยงเบนทางน้ำาภายหลัง 
เสร็จสิ้นภารกจิ เพ่ือใหน้้ำาไหล
เข้าถ้ำาได้ตามปกติ

	 แผู้นการฟื้้� นฟ้ื้ระยะเร่งด่ัวน

จากเหตุุการณ์์คิรั�งนั�น มื่่ปฏิิบัติุการในพ่�นท่ี่�มื่ากมื่าย 
ที่ั�งภัายในถุำ�า ภัายนอกถุำ�า ตุามื่ลำาห้วัยลำาธาร มื่่การเปล่�ยน
ที่างนำ�า ขุึ้ดเจาะโพรงบนเขึ้า ขุึ้ดปากถุำ�าที่รายที่อง ขึ้ดุบรเิวัณ์
ขุึ้นนำ�านางนอน เจาะบ�อบาดาล ๑๐ กวั�าจดุ พ่�นที่่�ทัี่�งบรเิวัณ์
ถุำ�าหลวังและขึุ้นนำ�านางนอนได้รับคิวัามื่เสู่ยหายมื่าก ที่�าน
รฐัมื่นตุรวีั�าการกระที่รวังที่รพัยากรธรรมื่ช้าตุแิละสูิ�งแวัดลอ้มื่ 
และอธิบด่กรมื่อุที่ยานแห�งช้าตุิ สูัตุวั์ป่า และพันธ์ุพ่ช้  
(นายธัญญา เนตุิธรรมื่กุล) จ้งได้สูั�งการให้มื่่การฟ้่�นฟู่ 
ให้กลับมื่าอยู�ในสูภัาพเดิมื่ด�วันท่ี่�สูุด ผมื่ได้รับมื่อบหมื่าย
ให้เข้ึ้าไปกำากับดูแลเร่�องน่� ซ้ึ่�งในวัันนั�นผมื่ตัุ�งปณ์ิธานไวั้วั�า 
จะตุ้องที่ำาวันอุที่ยานถุำ�าหลวัง-ขึุ้นนำ�านางนอนแห�งน่�  
ให้ด่กวั�าเดิมื่ใหไ้ด้ และจะใช้ค้ิวัามื่รู ้ประสูบการณ์์ท่ี่�มื่ทั่ี่�งหมื่ด 
ขึ้องผมื่ พัฒนาพ่�นที่่�แห�งน่�ให้ได้ตุามื่หลักวัิช้าการและ 
การจดัการอทุี่ยานแห�งช้าติุที่่�เราตุอ้งการจรงิๆ โดยแนวัคิิด
ในการฟ่้�นฟู่และพัฒนา คิ่อ 

๑. ฟ้่�นฟู่ระบบนิเวัศท่ี่�เสู่ยหายทัี่�งหมื่ดให้กลับมื่า 
ด่กวั�าเดิมื่

๒. การพัฒนาสูิ�งก�อสูร้าง สูิ�งอำานวัยคิวัามื่สูะดวัก
สูำาหรับนักที่�องเท่ี่�ยวัท่ี่�ซึ่�อมื่และสูร้างใหมื่� จะตุ้องกลมื่กล่น
กับธรรมื่ช้าติุและสูวัยงามื่

๓. ราษฎรในพ่�นที่่�จะตุ้องได้รับประโยช้น์จากกิจกรรมื่
ที่�องเที่่�ยวัที่่�จะเกิดขึ้้�นในอนาคิตุ

๔. ยกระดับพ่�นที่่�แห�งน่�จากวันอุที่ยานขึ้้�นเป็นอุที่ยาน
แห�งช้าติุ

๕. จัดที่ำาแผนการบริหารจัดการพ่�นท่ี่�แห�งน่�ให้คิรบ 
ทีุ่กด้าน และได้มื่าตุรฐานตุามื่หลักสูากล
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ภาพที ่1๕  
หน่วยซีล ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เข้าถำา้หลวงเพ่ือเก็บถังออกซิเจนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกมา

1. ฟื้้� นฟูื้ระบบนิเวศท่ี่�เส่ียหายท้ี่�งหมด 
ให้กล้ับมาด่กว่าเดิม

มื่ก่ารฟ้่�นฟู่ระบบนิเวัศท่ี่�ไดรั้บผลกระที่บ ได้แก� บรเิวัณ์ 
ลานจอดเฮลิคิอปเตุอร์ บริเวัณ์ถุำ�าหลวัง บริเวัณ์อ�างเก็บนำ�า 
ขึ้นุนำ�านางนอน และถุำ�าที่รายที่อง บริเวัณ์โพรงหรอ่ปล�องถุำ�า  
รวัมื่ทัี่�งบริเวัณ์ฝายปิดกั�นที่างนำ�า การร่�อที่�อ การสูำารวัจเอาขึ้อง 
ออกจากถุำ�า ภัายหลังปฏิิบัติุการค้ินหากู้ภััย กรมื่อุที่ยาน 

แห�งช้าตุ ิสูตัุวัป่์า และพนัธ์ุพ่ช้ ไดร้�วัมื่กับที่างจงัหวัดัเช้ยีงราย 
จดัที่ำาโคิรงการ Big Cleaning Day เมื่่�อวันัท่ี่� ๑๔ กรกฎาคิมื่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มื่่ประช้าช้นมื่าเข้ึ้าร�วัมื่ ๒,๕๐๐ คิน ร�วัมื่กัน 
เก็บขึ้ยะ สูิ�งตุกค้ิาง และวัสัูดทุี่่�เสู่�อมื่สูภัาพท่ี่�ถุกูทิี่�งไวัภ้ัายในถุำ�า 
ปรบัปรงุฟ่้�นฟู่บรเิวัณ์ขุึ้นนำ�านางนอน ขุึ้ดลอกสูระขึ้นุนำ�ามื่รกตุ 
ปูหญ้าที่ดแที่นพ่�นที่่�ท่ี่�เสูย่หายจากการกู้ภััย ซึ่้�งมื่ท่ี่างภัาคิรฐั  
เอกช้น และประช้าช้นในนามื่จิตุอาสูาที่ำาคิวัามื่ด่ด้วัยหัวัใจ 
มื่าเขึ้้าร�วัมื่ฟ่้�นฟู่พ่�นที่่�และปรับปรุงภัูมื่ิทัี่ศน์ด้วัย
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ภาพที ่1๖  
การปรับภูมิทัศน์สระขุนนำา้มรกต บริเวณขุนนำา้นางนอน ทีไ่ด้รับความเสียหายมาก
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ภาพที ่1๗
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ริเริ่มก่อสร้างอนุสาวรีย์ 
จ่าแซม ศาลาภาพเขียน และห้องน้ำา ไว้ที่อุทยานแห่งชาติ 
ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน

2. การพ้ัฒนาสิี�งก่อสีร้าง สิี�งอำานวย 
ความสีะดวกสีำาหร้บน้กท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ซ่่อมแลัะ 
สีร้างใหม่ จะต้้องกลัมกลืันก้บธรรมชาติ้  
แลัะสีวยงาม 

การพัฒนาสูิ�งก�อสูร้าง สูิ�งอำานวัยคิวัามื่สูะดวักสูำาหรับ 
นักที่�องเท่ี่�ยวั จะตุ้องกลมื่กล่นกับธรรมื่ช้าติุ และสูวัยงามื่ 
ที่ำาการซึ่�อมื่แซึ่มื่ปรับปรุงศูนย์บริการนักที่�องเที่่�ยวั ซึ่้�งใน 
ช้�วังเกิดเหตุุการณ์์ได้ใช้้เป็นศูนย์แถุลงขึ้�าวัในแตุ�ละวััน การ 
ซึ่�อมื่แซึ่มื่ศาลาแปดเหล่�ยมื่ ซ้ึ่�งในช้�วังเกิดเหตุุการณ์์ใช้้เป็น 
ศูนย์ปฐมื่พยาบาลและหน�วัยแพที่ย์ เพิ�มื่ปริมื่าณ์ถัุงไฟ่เบอร์กลาสู 
เพ่�อกกัเก็บนำ�าและซึ่�อมื่แซึ่มื่ระบบนำ�าภัายในท่ี่�ที่ำาการบริเวัณ์ 
ถุำ�าหลวัง ซึ่้�งในช้�วังเกิดเหตุุการณ์์ระบบที่�อนำ�าถุูกร่�อถุอน 
และถุังเก็บนำ�าเกิดคิวัามื่เสู่ยหาย (ปัจจุบันน่�มื่่นักที่�องเที่่�ยวั 
มื่าใช้้บริการเป็นจำานวันมื่าก ที่ำาให้ปริมื่าณ์นำ�าไมื่�เพ่ยงพอ 
ในการให้บริการ)

สูำาหรบัการปรบัปรุงภูัมื่ทัิี่ศน์บริเวัณ์ถุำ�าหลวัง ไดม่้ื่ภัาคิ 
เอกช้นร�วัมื่สูนับสูนุนหินคิลุกบริเวัณ์ลานถุำ�าหลวัง รวัมื่ทัี่�ง 
งบประมื่าณ์ในการบริจาคิ ได้แก� ขึ้ัวัศิลปะ วััดถุำ�าผาใหญ� 
จังหวััดเลย นางสููปรี แซึ่�ฟ่าง ฯลฯ ซ้ึ่�งที่างอาจารย์ 

เฉลิมื่ชั้ย โฆษิตุพิพัฒน์ และที่่มื่งาน ได้ที่ำาการตุิดตุั�ง 
อนสุูาวัรยีจ์�าแซึ่มื่ พรอ้มื่ติุดตัุ�งภัาพวัาด The Heroes ภัายใน 
ศาลาอนุสูรณ์์จ�าแซึ่มื่เพ่�อเป็นการรำาลึกถุึงเหตุุการณ์์ และ 
เปิดให้นักที่�องเท่ี่�ยวัเข้ึ้ามื่าเย่�ยมื่ช้มื่ โดยที่างมื่หาวัิที่ยาลัย 
แมื่�ฟ้่าหลวังได้ให้การสูนับสูนุนรถุรางด่เซึ่ล เพ่�อรับ-สู�ง  
นักที่�องเที่่�ยวัเขึ้้าออกถุำ�าหลวัง

การที่ำาเสู้นที่างศึกษาธรรมื่ช้าติุสูำาหรับเดินช้มื่ 
สูระขุึ้นนำ�ามื่รกตุ โดยใช้้หินเท่ี่ยมื่และไม้ื่เที่่ยมื่ ซึ่้�งช้�วัง 
เกิดเหตุุการณ์์เป็นโคิลนเลนไมื่�สูามื่ารถุเดินเข้ึ้าพ่�นที่่�ได้  
โดยไดร้บัการช้�วัยเหลอ่และสูนับสูนนุคิวัามื่รูใ้นการที่ำาหนิเท่ี่ยมื่ 
และไมื่เ้ท่ี่ยมื่จากสูวันพฤกษศาสูตุรว์ัรรณ์คิด่แมื่�เหย่ะ จงัหวัดั 
เชี้ยงใหมื่� (นางอญัช้ล่ ศรีเงนิยวัง หวััหนา้สูวันฯ และเจา้หนา้ท่ี่� 
มื่าช้�วัยออกแบบและฝึกสูอน ตุามื่ข้ึ้อสัู�งการขึ้องนายจงคิล้าย  
วัรพงศธร รองอธิบด่กรมื่อุที่ยานแห�งช้าตุิฯ ขึ้ณ์ะนั�น) ที่ั�งน่�  
บริเวัณ์ขุึ้นนำ�านางนอนมื่่ร้านคิ้าเดิมื่ ซึ่้�งมื่่สูภัาพที่รุดโที่รมื่  
ไดม้ื่ก่ารเจรจาให้เจา้ขึ้องร้านย้ายออกและปรบัปรงุร้านใหมื่�  
แลว้ับรหิารจัดการโดยชุ้มื่ช้นภัายใตุ้รปูแบบตุลาดประช้ารัฐ  
เน้นเร่�องคิวัามื่สูะอาด ราคิายตุุธิรรมื่ และคิวัามื่เป็นระเบ่ยบ 
เรียบร้อยขึ้องพ่�นที่่�
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ภาพที ่1๘  
โต๊ะไม้หินเทียม และป้ายชือ่อุทยานแห่งชาติ

ภาพที ่1๙ 
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณขุนนำา้นางนอน

623สรุปบทเรียนอุบัติภัยถ้ำ�หลวง และแผนก�รบริห�รจัดก�รในอน�คต



3. ราษฎรในพืั� นท่ี่�จะต้้องได้ร้บประโยชน์  
จากกิจกรรมท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�จะเกิดข้ึ้�นในอนาคต้

สูำาหรบัการที่�องเท่ี่�ยวัเชิ้งนเิวัศท่ี่�แที่จ้รงิ ตุามื่หลกัการแลว้ั 
หนึ�งในนั�นราษฎรในพ่�นท่ี่�จะตุอ้งได้รบัประโยช้น์จากกจิกรรมื่ 
ที่�องเท่ี่�ยวัท่ี่�จะเกดิข้ึ้�นในอนาคิตุ ทัี่�งการใหบ้รกิารลานจอดรถุ 
ร้านคิา้ บริการรถุรบัสู�งในพ่�นท่ี่� โฮมื่สูเตุย ์ตุลอดจนการเสูนอ 
แนวัคิิดในการจัดการอุที่ยานแห�งช้าตุิ เป็นตุ้น ซ้ึ่�งจะที่ำาให้ 
ราษฎรในพ่�นท่ี่�เห็นถึุงประโยช้นข์ึ้องการจดัตัุ�งอทุี่ยานแห�งช้าตุิ 
ท่ี่�นอกจากเร่�องการอนุรักษ์แล้วั ยังได้ในเร่�องขึ้อง 
ภัาคิเศรษฐกิจด้วัย

4. ยกระด้บพืั� นท่ี่�แห่งน่�จากวนอุที่ยาน 
ข้ึ้�นเป็นอุที่ยานแห่งชาติ้

กรมื่อุที่ยานแห�งช้าติุ สูัตุวั์ป่า และพันธุ์พ่ช้ ได้ที่ำาการ 
สูำารวัจพ่�นท่ี่�และนำาสูู�ที่่�ประช้มุื่คิณ์ะกรรมื่การอุที่ยานแห�งช้าติุ 
แล้วั โดยอยู�ระหวั�างการประกาศเพ่�อรับฟั่งคิวัามื่คิิดเหน็ขึ้อง 
ผู้มื่่สู�วันได้สู�วันเสู่ยโดยรอบพ่�นท่ี่� ตุามื่มื่าตุรา ๘ แห�ง 
พระราช้บัญญัตุิอุที่ยานแห�งช้าตุิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ้ึ่�งหาก 
ดำาเนินการตุามื่ขัึ้�นตุอนเสูรจ็เรยีบรอ้ย ก็จะสูามื่ารถุยกระดบั 
วันอุที่ยานแห�งน่�เป็นอุที่ยานแห�งช้าตุิตุามื่กฎหมื่าย ซึ่้�งจะ 
ที่ำาให้การพัฒนาพ่�นท่ี่�แห�งน่�เป็นไปอย�างมื่่ประสูิที่ธิภัาพ 
มื่ากยิ�งขึ้้�น
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ภาพที ่2๐  
ภายในศูนย์บริการนักท่องเทีย่ว และอาคารนิทรรศการ

5. จ้ดที่ำาแผนการบริหารจ้ดการพืั�นท่ี่�แห่งน่� 
ให้ครบทุี่กด้าน แลัะได้มาต้รฐานต้ามหล้ัก
สีากลั

ให้มื่ก่ารจดัที่ำาแผนการจดัการเบ่�องตุ้นอุที่ยานแห�งช้าตุ ิ
ถุำ�าหลวัง-ขึุ้นนำ�านางนอน (เตุรียมื่การ) ดังกล�าวั โดยอาศัย 
ผู้เช้ี�ยวัช้าญแตุ�ละด้านร�วัมื่จัดที่ำาเพ่�อให้เกิดประสูิที่ธิภัาพ 
และประสิูที่ธิผลอย�างสููงสูุดในการดำาเนินการตุามื่แผนฯ  
ในอนาคิตุ ซ้ึ่�งตุ้องขึ้อบคุิณ์อาจารย์ดรรช้น่ เอมื่พนัธ์ุ ท่ี่�ร�วัมื่กบั 
กรมื่อทุี่ยานแห�งช้าติุ สูตัุวัป่์า และพนัธ์ุพช่้ ในการจดัที่ำาแผน 
การจดัการเบ่�องตุน้อุที่ยานแห�งช้าตุถิุำ�าหลวัง-ขึ้นุนำ�านางนอน 
(เตุรียมื่การ) คิรั�งน่�
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	 แผู้นการจัดัการเบ้�องต้นอุทยาน
แห่งชาติถ้ำำ�าหลวง-ขุนนำ�านางนอน	
(เตร่ยมการ)	

สูำาหรับอุที่ยานแห�งช้าตุิถุำ�าหลวัง-ขุึ้นนำ�านางนอน 
(เตุรียมื่การ) เป็นพ่�นท่ี่�การเกิดกระบวันการที่างธรณ่์วัิที่ยา 
และอุที่กวัิที่ยานำ�าใตุ้ดินจากโพรงใตุ้แผ�นดินท่ี่�สูำาคิัญ เป็น 
แหล�งคิ้นพบซึ่ากดึกดำาบรรพ์ ภัายในถุำ�าเล่ยงผา เป็นถุิ�นที่่� 
อยู�อาศัยขึ้องพันธุ์พ่ช้ พันธุ์สูัตุวั์ที่่�หายากมื่ากกวั�า ๒๐ ช้นิด  
มื่่ระบบนิเวัศท่ี่�เปราะบางพิเศษ ได้แก� ระบบนิเวัศถุำ�าและ 
หลังคิาถุำ�า ระบบนิเวัศป่าพรุในบริเวัณ์หลุมื่ยุบท่ี่�ตุ้องได้รับ 
การคุ้ิมื่คิรอง รวัมื่ถุงึเปน็แหล�งท่ี่�มื่เ่ร่�องราวัสูะที่อ้นใหเ้หน็ถุงึ 
คิวัามื่เปน็หนึ�งเด่ยวัขึ้องมื่วัลมื่นษุยช้าติุในการช้�วัยเหลอ่และ 
การกู้ภััยภัายในถุำ�า แหล�งกำาเนิดวััฒนธรรมื่และคิวัามื่เช้่�อ 
(เจา้แมื่�นางนอน) ขึ้องผู้คินในท้ี่องถิุ�น ซ้ึ่�งพ่�นท่ี่�โดยรอบม่ื่ช้มุื่ช้น 
หลายช้าตุพัินธ์ุซ้ึ่�งมื่ว่ัฒันธรรมื่ท่ี่�หลากหลาย การมื่เ่ป้าหมื่าย 
ในการอนรุกัษร์ะบบนิเวัศถุำ�า ลกัษณ์ะภูัมื่ปิระเที่ศแบบคิาสูต์ุ 
(Karst Topography) พ่ช้และสัูตุวั์ในถิุ�นและ/หร่อหายาก 
ซึ่ากดกึดำาบรรพ์ ภัมิูื่ที่ศันแ์ละทัี่ศน่ยภัาพธรรมื่ช้าตุเิปน็สูำาคิญั  
ในด้านการป้องกนัคุิณ์คิ�าคิวัามื่สูำาคิญัขึ้องพ่�นที่่� การฟ้่�นฟู่ระบบ 
นเิวัศสูำาคิญัขึ้องพ่�นท่ี่�ท่ี่�ไดร้บัผลกระที่บ การสูรา้งประสูบการณ์์ 
นันที่นาการที่่�มื่่คิุณ์คิ�า การสูนับสูนุนการเรียนรู้ สูร้างคิวัามื่ 
ตุระหนกัถึุงคุิณ์คิ�าคิวัามื่สูำาคิญัขึ้องที่รพัยากรธรรมื่ช้าตุแิละ 
การมื่สู่�วันร�วัมื่ในการอนรุกัษ์ ยกระดับคุิณ์คิ�าขึ้องวัฒันธรรมื่ 
ที่้องถิุ�น การสูนับสูนุนกระบวันการมื่่สู�วันร�วัมื่และพัฒนา 
เศรษฐกิจขึ้องชุ้มื่ช้นท้ี่องถิุ�นในรูปแบบขึ้องการที่�องเท่ี่�ยวั 
อย�างยั�งยน่ และการพัฒนาพ่�นท่ี่�เพ่�อเป็นแหล�งเรยีนรูเ้ร่�องถุำ�า 
ที่รัพยากรธรณ์่ และการช้�วัยเหล่อกูภ้ััยภัายในถุำ�า

ปริะกอบดว้ย	4	ยทุธศาสติริ	์9	กลยทุธ	์22	แผนงาน	
๘0	โคริงการิ	ทั�งน่�	ม่ยุทธศาสติริ์ท่�สำาคัญ	ได้แก่

1)	 การิป้องกันและฟ้ื้�นฟื้้คุณค่าความสำาคัญของ
ทริัพยากริ	

2)	 การิพัฒนาการิท่องเท่�ยวอย่างยั�งยืน	

3)	 การิวิจัยและพฒันาเพื�อจดัการิอทุยานแหง่ชาติิ	

4)	 การิเพิ�มปริะสิทธภิาพและการิบ้ริณาการิในการิ
บริิหาริจัดการิ

กลยุทธ์ท่�	1 ป้องกัน รักษาที่รัพยากรอย�างมื่่สู�วันร�วัมื่  
มื่่ ๓ แผนงาน ๘ โคิรงการ ประกอบด้วัย แผนงานการ 
สูำารวัจพ่�นท่ี่�เขึ้ตุกันช้นขึ้องอทุี่ยานแห�งช้าติุและขึ้อใช้ป้ระโยช้น์ 
ป่าสูงวันแห�งช้าตุ ิแผนงานเพิ�มื่ประสูทิี่ธภิัาพการปอ้งกันรักษา 
ที่รัพยากร และแผนงานพัฒนาแนวัร�วัมื่พิทัี่กษ์อุที่ยานแห�งช้าติุ

กลยุทธ์ท่�	2 การจดัการที่รพัยากรและฟ่้�นฟู่คุิณ์คิ�าคิวัามื่ 
สูำาคิัญขึ้องพ่�นที่่� มื่่ ๔ แผนงาน ๑๔ โคิรงการ ประกอบด้วัย 
แผนงานจัดการระบบนเิวัศ และคิวัามื่หลากหลายที่างช้วีัภัาพ  
แผนงานจัดการที่รพัยากรที่างประวัติัุศาสูตุร ์แผนงานฟ้่�นฟู่ 
คิุณ์คิ�าคิวัามื่สูำาคิัญขึ้องพ่�นที่่� และแผนงานเฝ้าระวััง และ 
ติุดตุามื่ผลกระที่บตุ�อที่รัพยากร

กลยุทธ์ท่�	 3 การจัดการผลกระที่บสูิ�งแวัดล้อมื่และ 
สุูขึ้อนามื่ัย มื่่ ๑ แผนงาน ๕ โคิรงการ คิ่อ แผนงานจัดการ 
เพ่�อสูิ�งแวัดล้อมื่ที่่�ด่

กลยทุธท์่�	4 พฒันาและจดัการแหล�งที่�องเท่ี่�ยวั กจิกรรมื่ 
นนัที่นาการและการบรกิารท่ี่�ได้มื่าตุรฐานมื่ ่๓ แผนงาน ๑๕ 
โคิรงการ ประกอบด้วัย แผนงานพัฒนาแหล�งที่�องเท่ี่�ยวั 
คิุณ์ภัาพ แผนงานยกระดับการบริการ และแผนงานฟ่้�นฟู่ 
และจัดการแหล�งที่�องเที่่�ยวัที่่�เสู่�อมื่โที่รมื่

กลยทุธ์ท่�	๕	การสูนับสูนุนภัาคิท้ี่องถิุ�นบริการการที่�องเท่ี่�ยวั 
มื่่ ๒ แผนงาน ๖ โคิรงการ ได้แก� แผนงานสู�งเสูริมื่การมื่่ 
สู�วันร�วัมื่ในการบริการที่�องเท่ี่�ยวั และแผนงานพัฒนาและ 
เพิ�มื่ศักยภัาพเอกช้นและชุ้มื่ช้นที่้องถุิ�นด้านการที่�องเที่่�ยวั

กลยทุธท์่�	6 พฒันาระบบสู่�อคิวัามื่หมื่ายและธรรมื่ช้าตุ ิ
ศึกษา มื่่ ๒ แผนงาน ๘ โคิรงการ ได้แก� แผนงานพัฒนา 
นักที่�องเท่ี่�ยวัคิณุ์ภัาพ และแผนงานพฒันาระบบสู่�อคิวัามื่หมื่าย 
และธรรมื่ช้าติุศึกษา

กลยุทธท์่�	7 การพฒันาฐานขึ้อ้มื่ลู งานวัจิยั และเคิรอ่ขึ้�าย 
คิวัามื่ร�วัมื่มื่่อด้านการวิัจัย มื่่ ๒ แผนงาน ๑๐ โคิรงการ 
ประกอบดว้ัย แผนงานสูำารวัจและประเมื่นิสูถุานภัาพที่รพัยากร  
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และแผนงานสูร้างเคิร่อขึ้�าย คิวัามื่ร�วัมื่มื่่อในการศึกษาวัิจัย 
ที่ั�งภัาคิรัฐและภัาคิประช้าช้น

กลยุทธ์ท่�	๘ การเพิ�มื่ประสูิที่ธิภัาพการบริหารจัดการ 
และศกัยภัาพขึ้องที่รัพยากรบุคิคิล มื่ ่๔ แผนงาน ๙ โคิรงการ 
ประกอบด้วัย แผนงานปรบัปรงุโคิรงสูรา้งการบรหิารองคิก์ร  
แผนงานเพิ�มื่ประสูทิี่ธิภัาพในการบรหิารจดัการ และการบังคิบั 
ใช้ก้ฎหมื่าย แผนงานพฒันาคิวัามื่รูแ้ละที่กัษะ และแผนงาน 
สูร้างแรงจูงใจขึ้วััญและกำาลังใจขึ้องบุคิลากร

กลยทุธท่์�	9 การสูนบัสูนนุการมื่สู่�วันร�วัมื่ขึ้องประช้าช้น 
ท้ี่องถุิ�นและภัาคิสู�วันตุ�าง ๆ  มื่่ ๑ แผนงาน ๔ โคิรงการ คิ่อ 
แผนงานสู�งเสูรมิื่และสูนบัสูนนุการมื่สู่�วันร�วัมื่ขึ้องประช้าช้น 
ท้ี่องถุิ�นและภัาคิสู�วันตุ�าง ๆ

ปฏิิบัตุิการในคิรั�งน่� ตุ้องขึ้อขึ้อบคุิณ์ทุี่กหน�วัยงาน  
ทัี่�งภัาคิรฐั เอกช้น ประช้าช้นจติุอาสูา นกัดำานำ�าจากประเที่ศตุ�าง ๆ  
รวัมื่ทัี่�งผู้สู่�อขึ้�าวั หลังเสูร็จภัารกิจ ถุึงแมื่้การปฏิิบัติุงาน 
จะสู�งผลให้พ่�นท่ี่�เสู่ยหาย เราก็สูามื่ารถุฟ่้�นฟู่ค่ินกลับมื่าได ้
แตุ�ถุ้าวัันนั�นเราไมื่�ที่ำาอะไร เราคิงไมื่�สูามื่ารถุเอาเด็ก ๆ 
กลับค่ินมื่าได้แน�นอน บที่สูรุปค่ิอ “พลังแห�งจิตุอาสูา” 
สูามื่ารถุที่ำาสูิ�งที่่�เป็นไปไมื่�ได้ ให้เป็นไปได้

ปัจจุบันพ่�นท่ี่�อุที่ยานแห�งช้าตุิได้รับการฟ้่�นฟู่ทัี่�งระบบ 
นิเวัศ สูถุานท่ี่�ท่ี่�ได้รับคิวัามื่เสู่ยหาย ตุลอดจนสูิ�งก�อสูร้าง 
และสูิ�งอำานวัยคิวัามื่สูะดวักตุ�าง ๆ จนกลับค่ินสูภัาพ  
ซึ่้�งสูามื่ารถุเห็นได้วั�าด่กวั�าเดิมื่ และจะตุ้องมื่่การพัฒนา 
ตุ�อไปให้เปน็ไปตุามื่หลกัวัชิ้าการ เพ่�อเตุรยีมื่รบันักที่�องเท่ี่�ยวั 
ท่ี่�คิาดวั�าจะมื่่มื่าก หากสูามื่ารถุพัฒนาได้ตุามื่แผนการ 
จัดการเบ่�องตุ้นอุที่ยานแห�งช้าติุถุำ�าหลวัง-ขึุ้นนำ�านางนอน  
(เตุรียมื่การ) ดังกล�าวั
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๕
ปฐมบท 
ของการปฏิิรูป 
การบริหารจััดการถ้ำำ�า





“ปฐมบทของการปฏิิรูป
การบริหารจััดการถ้ำำ�าของ
ประเทศไทย”
พลเอก สุุรศัักดิ์์� กาญจนรัตน์ 
สุัมภาษณ์์โดิ์ย ดิ์ร.สุมหมาย เตชวาล

Q ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านถ�้าตั้งแต่เมื่อใด  
 และมีบทบาทอย่างไร

Aผมคิดว่า แต่ก่อนคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้หรือสนใจเรือ่งถ�า้เท่าใดนัก มีเพียงคนในพ้ืนที ่ เจ้าหน้าที ่
หน่วยงานที่ดูแลถ�า้ นักผจญภััย นักท่องเที่ยวและนักวิชาการจ�านวนหน่่งเท่าน้ัน จนกระทั่ง

เกิดเหตุการณ์์ ๑๓ หมูป่าติดถ�า้ในพ้ืนทีว่นอุทยานถ�า้หลวง-ขุุนน�า้นางนอนเมือ่ปี ๒๕๖๑ ในฐานะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในขุณ์ะน้ัน ได้เขุ้าไปก�ากับหน่วยงานในสังกัด 
ให้ร่วมสนับสนุนการค้นหาผู้สูญหายอย่างใกล้ชิด จ่งได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องราวขุองถ�า้ในหลากหลายมิติ  
ท้ังความลีลั้บ มหัศจรรย์ และอันตราย

ภัาพขุณ์ะลงพ้ืนทีร่่วมกับทีมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่าติดถ้ำา
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Q กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติภารกิจอะไรในเหตุการณ์กู้ภัย 13 หมูป่า  
 ถ�้าหลวง- ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2561

Aได้มอบหมายให้ ๓ หน่วยงานหลักสนับสนุนการค้นหา 
ผู้สูญหายอย่างเต็มความสามารถ ได้แก่ 

• กรมทรัพยากรน�า้บาดาล ซ่ึ่ง่มีความรู้ ความเชีย่วชาญด้านอุทกธรณี์วิทยา เร่งหาวิธีลดระดับน�า้ใน
ถ�า้หลวง ซ่ึ่ง่กรมทรัพยากรน�า้บาดาลและพันธมิตรหลายหนว่ยงานไดช่้วยกนัเจาะน�า้บาดาลรอบปากถ�า้หลวง
กว่า ๒๐ จุด รวมถ่งการสูบและระบายน�า้ทีถ่�า้ทรายทอง

• กรมทรัพยากรธรณ์ ีสนับสนนุขุอ้มลูทางวชิาการส�าหรบัการท�างานขุองทกุหนว่ยงานซ่ึ่ง่กรมทรพัยากรธรณี์
ได้ประมวลขุ้อมูลธรณี์วิทยา แผนทีภู่ัมิประเทศและภัาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือส�ารวจหาโพรง แนวถ�า้ ต�าแหน่งการ
เจาะผนังถ�า้ จัดท�าขุ้อมูลผังถ�า้ รวมถ่งการวิเคราะห์ปริมาณ์น�า้ผิวดินและบริเวณ์ทีน่�า้จะไหลเขุ้าถ�า้

• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สนบัสนุนภัารกิจท้ังหมดภัายใต้ศูนย์อ�านวยการร่วมท้ังการ
สูบน�า้ทีป่ากถ�า้ เจาะน�า้บาดาล การอุดโพรงและการเบ่ียงเบนทางน�า้ท้ังหมด รวมท้ังภัารกิจอืน่ ๆ  ทีท่�าคู่ขุนาน เช่น 
การตระเวนหาโพรงร่วมกับเจ้าหน้าทีต่�ารวจตระเวนชายแดน และอาสาสมคัรผู้มีอาชีพเก็บรังนกจากจังหวัดตรัง 
การท�างานร่วมกบัเจา้หนา้ทีท่หารและประชาชนอาสาสมคัรในการล�าเลยีงถงัออกซึ่เิจนและอปุกรณ์์การกู้ภััยขุอง
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีึ่ล) และนักด�าน�า้กู้ภััยจากต่างประเทศตลอดภัารกิจ จนกระท่ัง
ในทีสุ่ดทีมกู้ภััยสามารถช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่าออกจากถ�า้เป็นผลส�าเร็จเมือ่วันที ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กรมทรัพยากรธรณี์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ร่วมสนับสนุน
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Q  ภายหลังวิกฤตการณ์กู้ภัย 13 หมูป่า  
 ท่านด�าเนินการอย่างไร

Aภัายหลังเหตุการณ์์กู้ภััย ๑๓ หมูป่า 
 เป็นการเร่งฟื้้้ นฟูื้ถ�า้หลวงที่ผ่านการ 

ใช้งานอย่างหนักในช่วงปฏิิบัติการกู้ภััย และได้มีการ 
ถอดบทเรียนเหตุการณ์์การกู้ภััยถ�า้หลวงที่น�าไปสู่ 
การปฏิิรูปการบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศไทย 

คณ์ะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวฒันธรรม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวขุ้องร่วมกันพิจารณ์าความ 
เหมาะสมและความเปน็ไปได้ในการประกาศก�าหนดให้ 
ถ�า้หลวง-ขุุนน�า้นางนอน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ 
เพ่ือยกระดับความส�าคัญขุองสถานที่ให้เป็นที่รู้จัก 
กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก จัดท�าแผนการฟื้้้นฟูื้และ 
พัฒนาพ้ืนที่ถ�า้หลวง-ขุุนน�า้นางนอน และชุมชน 
โดยรอบอย่างเป็นระบบ ค�าน่งถ่งการอนุรักษ์และการใช้ 
ประโยชน์อย่างย่ังยืน เนื่องจากในเหตุการณ์์กู้ภััย 
ถ�า้หลวงได้มีปฏิิบัติการในพ้ืนทีม่ากมาย ท้ังภัายใน 
และภัายนอกถ�า้ ท�าให้พ้ืนทีไ่ด้รับความเสียหายมาก 
จากการเปลี่ยนทางน�า้ การขุุดเจาะโพรงบนเขุา  
เจาะบ่อบาดาล ขุุดปากถ�า้ทรายทอง ผมไดม้อบหมาย 
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
เร่งฟื้้้นฟูื้ระบบนิเวศถ�า้หลวงใหก้ลบัมาอยู่ในสภัาพเดมิ 
ให้เร็วทีสุ่ด และบูรณ์าการการท�างานกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขุ้อง โดยเฉพาะส่วนราชการในพ้ืนที ่ ในการ 
วางแผนพัฒนาวนอุทยานถ�า้หลวง-ขุุนน�า้นางนอน 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ให้รวบรวมขุ้อมูล 
เชิงประวัติศาสตร์ขุองเหตุการณ์์กู้ภััย ๑๓ หมูป่า  
และให้มีการศ่กษาวิจัยเพ่ือเป็นขุ้อมูลในการบริหาร 
จัดการถ�า้หลวงอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ให้ค�าน่งถ่ง 
ประโยชน์ทีร่าษฎรในพ้ืนทีจ่ะได้รับ ระบบการจัดการ 
ท้ังภัายในและภัายนอกถ�า้ท้ังด้านความปลอดภััยขุอง 
นักท่องเทีย่วและส่ิงอ�านวยความสะดวกทีก่ลมกลนื 
กับธรรมชาติ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี์  
กรมทรัพยากรน�า้บาดาล และกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ไปร่วมกันจัดท�าโครงการ 
ศ่กษาส�ารวจธรณ์วิีทยาและอทุกธรณ์วิีทยาเทอืกเขุา 
หินปูน วนอุทยานถ�า้หลวง-ขุุนน�า้นางนอน เป็น 
โครงการน�าร่องเพ่ือเป็นต้นแบบส�าหรับการส�ารวจ 
ถ�า้อืน่ ๆ ในประเทศไทย 

บทเรียนจากเหตุการณ์์ถ�า้หลวงเน้นย�า้ว่า  
ถ�า้ต่าง ๆ  โดยเฉพาะถ�า้เพ่ือการท่องเทีย่ว การผจญภััย 
จ�าเป็นต้องมีระบบการดูแลความปลอดภััยและการ 
เตือนภััยที่มีประสิทธิภัาพ เหมาะสมกับสภัาพขุอง 
พ้ืนที ่มีเจ้าหน้าทีแ่ละเครือ่งมืออุปกรณ์์ในการกู้ภััยที ่
พร้อมในกรณี์เกิดเหตุ นอกจากนี ้ขุ้อมูลผังถ�า้ ขุ้อมูล 
ธรณี์วิทยาและอุทกธรณ์ีวิทยาเป็นขุ้อมูลที่ส�าคัญ 
มาก โดยเฉพาะถ�า้ทีมี่น�า้ เพ่ือให้สามารถก�าหนดพ้ืนที ่
อันตราย ก�าหนดช่วงระยะเวลาทีส่ามารถเขุ้าถ�า้ได้ หรือ 
ไม่ได้ รวมถ่งการน�าขุ้อมูลไปใช้งานเมือ่เกิดเหตุการณ์์ 
วิกฤตอย่างทันท่วงที ซ่ึ่ง่ภัายหลังเหตุการณ์์กู้ภััย 
ถ�า้หลวงไม่นาน กรมทรัพยากรธรณี์ได้ขุอเสนอตัว 
เป็นเจ้าภัาพในการจัดการประชุมสัมมนาถอดบทเรียน 
วิกฤตถ�า้หลวงในเชิงวิชาการ เพ่ือเป็นเวทใีห้หน่วยงาน 
ด้านเทคนิคได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์์ที่จะเป็น 
ประโยชน์ส�าหรับการท�างานเกี่ยวกับถ�า้ในอนาคต  
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เกีย่วกับการส�ารวจถ�า้เพ่ือเป็นกลไกหลักในการส�ารวจ 
และพัฒนาถ�า้ขุองประเทศไทย โดยคณ์ะกรรมการ 
ชุดนี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านถ�า้ขุองประเทศไทย 
และต่างประเทศเป็นองค์ประกอบขุองคณ์ะกรรมการ 
ซ่ึ่่งต่อมาอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี์ได้เสนอให้ 
คณ์ะกรรมการชุดนี้ท�าหน้าที่ให้ครอบคลุมการท�า 
นโยบายการบริหารจัดการถ�า้ในภัาพรวมขุองประเทศ 
การจัดท�าแผนแม่บท ตลอดจนมาตรการและหลักเกณ์ฑ์์ 
ต่าง ๆ  เกีย่วกับการบรหิารจดัการถ�า้เพ่ือใหห้นว่ยงาน 
ในพ้ืนทีใ่ช้เป็นแนวปฏิิบัติ โดยให้มีผู้แทนส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวขุ้องเป็นองค์ประกอบคณ์ะกรรมการด้วย 
และในเวลาต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมก็ได้เสนอเรือ่งการจัดต้ังคณ์ะกรรมการ 
นโยบายบริหารจัดการถ�า้แห่งชาติเขุ้าสู่การพิจารณ์า 
ขุองคณ์ะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
และคณ์ะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ถือเป็นปฐมบท 
ขุองการปฏิิรูปการบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศไทย 

ซ่ึ่ง่ผมสนับสนุนและให้กรมทรัพยากรธรณี์ใช้โอกาสนี ้
ในการริเร่ิมการท�างานวิชาการเกีย่วกับการส�ารวจถ�า้ 
อย่างจริงจัง  

หลังเหตุการณ์์ถ�า้หลวงไม่นาน ผมกับท่าน 
วีระศักดิ� โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกีฬาในขุณ์ะน้ัน ได้หารือกันเมือ่คราว 
ประชุมคณ์ะกรรมการร่วมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยืน เมือ่วันที ่๒๗ พฤศจกิายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่งการจัดต้ังคณ์ะกรรมการระดับชาติ 

ภัาพการประชุมคณ์ะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำาแห่งชาติ  
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
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ในการประชุมคณ์ะกรรมการนโยบายบริหาร 
จัดการถ�า้แห่งชาติคร้ังแรกเม่ือวันที ่ ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร ก่อนการประชุมได้มีกิจกรรมการ 
สัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ขุ้อมูลขุ่าวสาร 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมขุองทุกภัาคส่วน และสร้าง 
การรับรู้ขุองสาธารณ์ชนเก่ียวกับสถานการณ์์ถ�า้ใน 
ประเทศไทยในแงมุ่มต่าง ๆ  และความจ�าเปน็ทีรั่ฐบาล 
ต้องปฏิิรูปการบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศ ซ่ึ่ง่ผล 
ขุองการประชุมได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการบริหาร 
จัดการถ�า้ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิิรูปประเทศ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณ์ภัาพ 
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เป้าหมายการ 
พัฒนาทีย่ั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sustainable  
Development Goals 2015 - 2030) และแนวทาง 
การบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศต่าง ๆ โดยจะเร่ง
ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศ 
เสนอตอ่คณ์ะรฐัมนตร ีพัฒนาศักยภัาพขุองบคุลากร 
ภัาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือให้มีองค์ความรู้  

ทักษะ ความสามารถในการส�ารวจ การวจัิยและบรหิาร 
จัดการถ�า้ พัฒนาศักยภัาพขุองหน่วยงานส�ารวจ 
และวิจัยถ�า้ขุองประเทศ รวมท้ังการพัฒนาเครือขุ่าย 
ท้ังในและต่างประเทศในการส�ารวจและวิจัยถ�า้ โดย 
ก�าหนดเป้าหมายขุองการบริหารจัดการถ�า้ดังนี ้

 (๑) ทรัพยากรถ�า้ขุองประเทศได้รับการ 
  อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและถูกต้อง 
  ตามหลักวิชาการ 

 (๒) ชุมชนในพ้ืนทีไ่ด้รับประโยชน์จาก 
  การอนุรักษ์และพัฒนาเป็น 
  แหล่งท่องเทีย่ว 

 (๓) แหล่งท่องเทีย่วประเภัทถ�า้ขุองประเทศ 
  มีมาตรฐานในระดับสากล 

 (๔) นักท่องเทีย่วได้รับความรู้  
  ความเพลิดเพลิน และความปลอดภััย 
  จากการท่องเทีย่วถ�า้ 

 (๕) ถ�า้เป็นพ้ืนทีที่นั่กวิชาการได้ศ่กษา วิจัย 
  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  ทีเ่ป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
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ท้ั้� งน้ี้�กำำ�หนี้ดระยะของกำ�รดำ� เ นิี้นี้ง�นี้ 
(Roadmap) ไว้้เป็็นี้ ๓ ระยะ

(๑) ระยะการปฏิิรูปการบรหิารจัดการถ�า้ (เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๕) ปฏิิรูประบบการส�ารวจ วิจัย และพัฒนา 
ขุ้อมูลถ�า้ ก�าหนดนโยบาย หลักเกณ์ฑ์์ กฎระเบียบ  
ควบคู่ไปกับการส�ารวจและก�าหนดแนวทางบริหาร 
จัดการถ�า้ที่มีปัญหาหรือความส�าคัญเร่งด่วน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ถ�า้

(๒) ระยะการสร้างความม่ันคงในการบริหาร 
จัดการถ�า้ (เป้าหมายปี ๒๕๗๐) สร้างฐานขุ้อมูลและ 
องค์ความรู้ที่ครอบคลุมถ�า้ที่มีความส�าคัญ มีการ 
จ�าแนกประเภัทขุองถ�า้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการ 
ท่องเทีย่ว การผจญภััย การศ่กษาวิจัย การสงวน  
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการสร้าง 
กลไกการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยก�าหนด 
เป้าหมายขุองการส�ารวจถ�า้ตามหลักวิชาการและมี 
การบริหารจัดการถ�า้ ๑๐๐ แห่งภัายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) ระยะการสรา้งความม่ังค่ังย่ังยืนในการบรหิาร 
จัดการถ�า้ (เป้าหมายปี ๒๕๘๐) พัฒนาเศรษฐกิจที ่
ม่ังค่ังให้ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการและดูแลรักษาถ�า้ มีการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรถ�า้อย่างสมดุลเป็นธรรมและย่ังยืน  

โดยก�าหนดเป้าหมายขุองการส�ารวจถ�า้ตามหลัก 
วิชาการและมีการบริหารจัดการถ�า้ต่อเนื่องจาก 
ระยะทีส่องเป็น ๒๐๐ แห่งภัายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐

ในการประชุมค ร้ัง น้ัน มีการแต่ง ต้ัง 
คณ์ะอนกุรรมการฯ ขุ่น้ ๒ ชุด ไดแ้ก ่คณ์ะอนกุรรมการ 
ด้านนโยบายและการมีส่วนร่วม ท�าหน้าทีจั่ดท�าร่าง 
นโยบาย แผนแม่บท หลักเกณ์ฑ์์ แนวทางในการ 
ใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการ การก�ากับดูแล 
ติดตามการด�าเนินงานขุองหน่วยงานท่ีเกีย่วขุ้อง และ 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขุองภัาคส่วนต่าง ๆ 
ในการบริหารจัดการถ�า้ และคณ์ะอนุกรรมการด้าน 
วิชาการ ท�าหนา้ทีศ่่กษาส�ารวจวจัิย จัดท�าขุ้อมลูและ 
ประเมินศักยภัาพถ�า้เพ่ือการพัฒนาใช้ประโยชน์ใน 
ด้านต่าง ๆ  การเสนอแนะทางวชิาการ และการจดัท�า 
สถานการณ์์การบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศไทย 

นับเป็นคร้ังแรกที่มีคณ์ะกรรมการระดับชาติ 
ชุดนี้ขุ่้นในประเทศไทย ซ่ึ่่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญใน 
งานบริหารจัดการถ�า้ขุองประเทศ เปลีย่นวิกฤตเป็น 
โอกาส และนบัเป็นอกีหน่ง่กลไกขุองการปฏิิรูปดา้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขุองประเทศ  
โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ด�าเนินการปฏิิรูปด้านป่าไม ้ 
ทะเล ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรแร่ไปแล้ว
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Q  มุมมองอนาคตและสิ่งที่ท่านจะฝากผู้เกี่ยวข้อง 
 กับการท�างานด้านถ�้า

Aถ�า้มีแง่มุมทางวิชาการมากมาย แต่ก็ม ี
บางมิติทีไ่ม่ค่อยมผู้ีกล่าวถ่งมากนกั จาก 

ขุ้อมูลวิชาการพบว่า ถ�า้ใต้ดินบางพ้ืนที่เป็นแหล่ง 
กักเก็บน�า้ ซ่ึ่่งเป็นเรื่องที่ควรศ่กษา ผมได้เคยให้ 
กรมทรัพยากรธรณี์ไปศ่กษาเรือ่งนีเ้พ่ือจะได้มีแหล่งน�า้ 
จากถ�า้ใต้ดินเพ่ือบรรเทาภััยแล้ง ยกตัวอย่างพ้ืนที ่
ป่าเขุาบางแห่งมีความแห้งแล้งมาก เช่นทีเ่ขุาตะเกียบ  
อ�าเภัอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัุนธ์ ต้องสร้าง 
แหล่งน�า้ส�าหรับสัตว์ป่าโดยการน�าน�า้จากทีสู่งลงมา 
ทราบว่าพ้ืนทีบ่ริเวณ์น้ันเป็นพ้ืนทีค่าสต์หินปูนทีอ่าจมี 
ถ�า้ใต้ดินทีมี่แหล่งน�า้ หากส�ารวจพบแหล่งน�า้ใต้ดินก็ 
จะเป็นประโยชน์ในการบรหิารจัดการพ้ืนทีอ่ย่างมาก 

ถ�า้ทีเ่ป็นแหล่งท่องเท่ียวทีมี่คนเทีย่วจ�านวนมาก 
จะต้องเน้นความปลอดภััย ควรไปศ่กษาจ�าแนก 

ประเภัทถ�า้ว่า ถ�า้ไหนจะเขุ้าได้ขุนาดไหน ในช่วงเวลา 
ไหน ถ�า้ไหนควรจะหา้มเขุา้โดยเดด็ขุาด ถ�า้ไหนจะตอ้ง 
ใช้มัคคุเทศก์น�าทางเท่าน้ัน จะจัดวางระบบระเบียบ 
การจัดการกันอย่างไรเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ถ�า้ 
อย่างพอเหมาะพอควร ไม่เกินขุีดความสามารถใน 
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ที่ส�าคัญชุมชนในพ้ืนที ่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดการถ�า้อย่างไร เพ่ือให้ 
เขุาเห็นคุณ์ค่าและร่วมกับภัาครัฐในการดูแลรักษาถ�า้ 
ด้วย การมีแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นถ�า้ในท้องถ่ินใด ๆ 
หากชุมชนสามารถจดัการดแูล มีรายไดใ้ห้กับชุมชน  
มีการจัดระเบียบให้สวยงาม ก็จะให้ประโยชน์กับ 
ทุกฝ่่าย แต่หากมุ่งประกอบอาชีพโดยไม่ค�าน่งถ่ง 
ส่ิงแวดล้อมก็จะเกิดผลเสียต่อทรัพยากรถ�า้ ผมคิดว่า 
เราควรต้องรู้จักการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ควบคู่ไปด้วยกัน 

ถ้ำาหลวง-ขุุนน้ำานางนอน จังหวัดเชียงราย

636 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ส�าหรับกรณี์ขุองถ�า้หลวง เรามีถ�า้หลวงมา 
นานแล้ว แต่ก่อนยังไม่ค่อยเป็นทีรู้่จักขุองนักท่องเทีย่ว 
เมื่อเกิดเหตุการณ์์โด่งดังทางประวัติศาสตร์จาก 
การช่วยเหลือทีมหมูป่าขุองมวลมนุษยชาติ ท�าให้ 
คนท่ัวโลก รวมทัง้คนไทยตา่งให้ความสนใจเรือ่งถ�า้ 
เพ่ิมขุ่น้มาก คนเร่ิมไปเทีย่วมากขุ่น้ เป็นโจทย์ให้คิดว่า 
เราจะสรา้งโอกาสจากถ�า้หลวงอยา่งไร จะท�าอยา่งไร 
ให้นักท่องเทีย่วไปเทีย่วและมีการเทีย่วซึ่�า้ การท�าป้าย 
หรือส่ิงที่เป็นเอกลักษณ์์ขุองถ�า้หลวง การสร้าง 
เส้นทางการท่องเทีย่วธรรมชาติและถ�า้อีกหลายแห่งใน 
พ้ืนที ่เช่น ถ�า้ทรายทอง มีการปลูกต้นไม้ส�าคัญขุอง 
พ้ืนที่ที่มีดอกไม้เป็นฤดูกาล จะท�าให้นักท่องเที่ยว 
ได้เรียนรู้ธรรมชาติและชื่นชมความสวยงามใน 
เส้นทางการท่องเทีย่ว

ประเทศไทยขุองเรามีทรัพยากรธรรมชาติที ่
อุดมสมบูรณ์์และมีความสวยงามมากมาย ถ�า้เป็น 
ทรัพยากรธรรมชาติทีมี่ระบบนิเวศเฉพาะ มีศาสตร์ 
ทีเ่กีย่วขุ้องหลายด้าน อาทิ ธรณี์วิทยา ภูัมิศาสตร์  
ชีววทิยา โบราณ์คด ีวัฒนธรรม เปน็ต้น ถ�า้เปน็แหลง่ 
ทีส่ามารถใช้ในการท่องเทีย่วได้ ศ่กษาหาความรู้ได้  
ในขุณ์ะเดียวกันก็อาจจะมีอันตรายเกิดขุ่น้ได้ ดังทีเ่คย 
เกิดมาแล้วในอดีตหรือในทุกพ้ืนทีท่ั่วโลก ทรัพยากรถ�า้ 
ถือว่าเป็นอีกหน่ง่โอกาสขุองประเทศ หากเราบริหาร 
จัดการให้ดี ก็จะเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีดี่ แหล่งศ่กษา 
เรียนรู้ที่ดี หรืออาจเป็นแหล่งน�า้ในยามจ�าเป็น  
กรมทรัพยากรธรณี์ เคยรายงานว่า ถ�า้ในประเทศไทย 
ทีร่ะบุต�าแหน่งขุองถ�า้ได้มีประมาณ์ ๓,๐๘๐ แหง่ อยู่ใน 
ภัาคเหนือมากท่ีสุด ๑,๓๙๙ แห่ง รองลงมาคือ 
ภัาคใต้ ๘๘๓ แห่ง ภัาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๘๙  
แห่ง และภัาคกลาง ภัาคตะวันออก และภัาคตะวันตก  
๓๐๙ แห่ง จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรามีถ�า้มากมาย  
การบริหารจัดการทีดี่จะสร้างโอกาสได้มาก

การทีรั่ฐบาลต้ังคณ์ะกรรมการนโยบายบริหาร 
จัดการถ�า้แห่งชาติขุ่น้มา ท�าให้มีการบูรณ์าการขุอง 
ภัาครัฐที่มีการท�างานเกี่ยวกับถ�า้ ท�าให้การบริหาร 
จัดการมีทิศทางชัดเจนและมีประสิทธิภัาพ อย่างไร 
ก็ตาม การมีกฎหมายขุองส่วนราชการในพ้ืนที ่

ขุองถ�า้ จะท�าให้มีความซัึ่บซ้ึ่อนในการบริหารจัดการถ�า้ 
จ่งต้องหาแนวทางการด�าเนินการอย่างรอบคอบ  
ซ่ึ่ง่ควรมีการหารอืร่วมกนัขุองหนว่ยงานทีเ่กีย่วขุ้อง 
ในการก�าหนดเป้าหมายขุองการท�างานร่วมกันในพ้ืนที ่ 
เช่น กรณี์ปฏิิรูปการบริหารจัดการป่าไม้ ซ่ึ่ง่ทีผ่่านมา 
รัฐได้ป่า ประชาชนได้ทีท่�ากินบนผืนดินเดียวกัน ต้องแก้ 
กฎหมายกันถ่ง ๕ ฉบับ จ่งสามารถด�าเนินการต่อไปได้ 
เรือ่งการบริหารจัดการถ�า้ก็เช่นเดียวกัน ต้องหารือกัน 
ในการก�าหนดเป้าหมายและวิธีการท�างานในพ้ืนที ่
เดียวกัน ออกแบบการท�างานร่วมกันและท�าแผน 
ร่วมกัน

ผมได้รับทราบความก้าวหน้าขุองการด�าเนินงาน 
เกี่ยวกับถ�า้มาโดยตลอดในฐานะประธานคณ์ะ 
กรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
วุฒิสภัา ทราบว่าภัารกิจด้านถ�า้ขุองกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความก้าวหน้า 
โดยล�าดับ  มีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ถ�า้ระยะยาวและแผนระยะกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และเร่ิมปฏิิบัติตามแผนงานไปบา้งแล้ว จ่งเป็นเรือ่ง 
ทีน่่ายินดี 

ท้ายทีสุ่ดนี ้ผมขุอฝ่ากไวว่้า ทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นสมบัติล�า้ค่าขุองแผ่นดินที่บรรพบุรุษไทยได้ 
ปกปักรักษาไว้ จ่งเป็นหน้าทีขุ่องคนไทยทุกคนทีต้่อง 
ดูแลรักษา และส่งต่อให้เป็นมรดกขุองลูกหลานไทย 
ในอนาคต ถ�า้ก็เป็นหน่่งในทรัพยากรธรรมชาติน้ัน  
ผมหวังว่าทุกภัาคส่วนที่เกี่ยวขุ้องจะได้ท�าหน้าที่ใน 
การดูแลทรัพยากรถ�า้ภัายใต้บทบาทขุองตนเอง 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถในความมุ่งหมายที ่
จะให้สมบัติขุองแผ่นดินช้ินนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่าง 
รู้คุณ์ค่าในปัจจุบัน และส่งต่อไปถ่งรุ่นลูกรุ่นหลาน 
ขุองเราในสภัาพทีส่มบูรณ์์ต่อไปด้วย
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	 ระบบถ้ำำ��และค�สต์์

“ระบบถ้ำำ��และค�สต์์ (Cave and Karst System)”
พบท่ัวไปในเทือกเขาหินปูนท่ีมีลักษณะภูมิประเทศพิเศษ 
หรือที่เรียกชือ่ทางวิชาการ ว่า “ภููมิิทััศน์์แบบค�สต์์ (Karst 
Landscape)” เน่ืองจากเกิดจากการกัดกร่อนของหินปูน 
ด้วยน�้าผิวดินและใต้ดินท่ีมีสภาพเป็นกรดอ่อน ตาม 
รอยแตก รอยแยกของชัน้หิน กอ่ใหเ้กดิถ�้าตา่งๆ จ�านวนมาก 
รวมถงึสภาพภมิูประเทศท่ีสวยงาม แปลกตา อาท ิหุบเขาคาสต์ 
หลุมยุบ (Sinkhole) หอคอยและเสาเข็ม (Tower and 
Pinnacles) แม่น�้าหาย (Loss River) ล�าธารและทะเลสาบ 
ชัว่คราว (Intermitten Rivers and Lakes) สุสานหิน (Lapies)

ภูมิทัศน์แบบคาสต์นี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ตอ่เน่ืองตลอดเวลา ทางธรณีกาลแบง่ไดเ้ปน็ข้ันตอนต่างๆ 
ต้ังแต่ Youthful Stage ไปจนถึง Mature Stage และ  
Old Stage ซึ่่ง่ในแตล่ะข้ันตอนสง่ผลตอ่ท้ังวิวฒันาการสภาพ 
ธรณีสณัฐานและระบบนเิวศของเทือกเขาหินปูน ทัง้บนผวิดิน 
และใต้ดิน ตลอดจนถ�้าที่ก�าเนิดในเทือกเขาหินปูน ท�าให้มี 
รูปร่างต่างๆ มากมาย มีทั้งที่เป็นรูปแนวราบ แนวตั้ง หรือ 
ท้ังสองแบบผสมผสานกนั ภายในถ�้าอาจมีทางเพียงเสน้เดียว
หรือหลายเสน้ทาง มกีารกระจายแบบกระจุกในบรเิวณแคบ 
หรอืแผก่ระจายไปเป็นบรเิวณกวา้งหลายกโิลเมตร ภายในถ�้า 
อาจเป็นแบบมีน�้าไหลผ่านตลอดปี หรอืมนี�้าไหลผา่นเฉพาะฤดู 
หรือเป็นถ�้าทีอ่ยู่ใต้น�้า หรือเป็นถ�้าทีแ่ห้งสนิทไม่มีน�้าไหล

คาสต์หินปูน เขุาสก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วิวัฒนาการของเทือกเขาหินปูนน้ี ส่งผลต่อ 
ความสามารถในการเกบ็กกัน�้าผวิดินและใตด้นิ สรา้งความ 
หลากหลาย และความอดุมสมบรูณ์ใหก้บั “ระบบนเิวศคาสต ์
(Karst Ecosystem)” ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้  
สัตว์ป่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามยอดเขา หลังคาถ�้า ตลอดจน 
นกนางแอน่ คา้งคาวทีอ่าศยัตามปากถ�้า จง่ดงึดดูใหม้นษุย์ 
เข้าไปใช้ประโยชน์และศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แผ่นดินทั่วโลกประกอบไปด้วยพ้ืนท่ีระบบถ�้าและ 
คาสต์ร้อยละ 25 ส�าหรับประเทศไทย ผลการศึกษาของ 
กรมทรัพยากรธรณีพบว่า มีพื้นที่หินปูนในยุคออร์โดวิเชียน 
เพอร์เมียน และไทรแอสซิึ่ก ประมาณ 28,000 ตาราง 
กโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 6 ของเนือ้ท่ีประเทศ ซึ่่ง่คาดวา่จะ 
มีพืน้ที่ระบบถ�้าและคาสต์อยู่เป็นจ�านวนมาก ถือเป็นระบบ 
นิเวศเฉพาะและฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคัญเป็น 
อย่างยิ่งของประเทศ

	 ๒.	มุุมุมุองแบบองค์รวมุ	นโยบ�ย	
และแนวท�งก�รบริห�รจััดก�ร	

 > ๒.1	มุุมุมุองแบบองค์รวมุ
 

เมื่อมองต้นก�าเนิดโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้ว  
จะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีท่ีมีองคป์ระกอบของ “ระบบถ้ำำ��และค�สต์์”
“ภููมิิทััศน์์แบบค�สต์์ (Karst Landscape)” และ “ระบบ 
นิ์เวศค�สต์์” เป็นพ้ืนที่ท่ีอ่อนไหวและเปราะบางมาก  
มีคณุค่าท่ีหลากหลาย ท้ังดา้นธรณวีทิยา โบราณคด ีวัฒนธรรม 
ศาสนา ความเชื่อ อุทกวิทยา เกษตร อุตสาหกรรม และ 
การท่องเทีย่ว จง่มีความอ่อนไหว จากการถูกท�าลาย จาก 
การใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนัน้  
การบริหารจัดการจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้ “ก�รบริห�ร 
จััดก�รแบบองค์รวมิ (Holistic Approach Management)”  
ให้ครอบคลุมทั้ง “บริเวณทั่�อยูู่�เหน์ือถ้ำำ��และระบบถ้ำำ��ทั่�อยูู่�
ใต์้ดิน์” มิใช่มองเฉพาะแค่ตัวถ�้าแค่นั้น ดังแสดงในรูปที่ 1

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ�้า 
แห่งชาติก�าหนดให้ใช้ค�าในเชิงบริหารจัดการว่า “ถ้ำำ��และ
ระบบถ้ำำ��” ซึ่่ง่หมายรวมถงึ พ้ืนท่ีและระบบดังกลา่วน้ีท้ังหมด  
ดังน้ัน การบรหิารจดัการระบบถ�้าและคาสตจ์ง่ไมเ่พียงแตเ่ปน็ 
การวางแผนอนรัุกษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโถงถ�า้และ 
ทรัพยากรถ�้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องค�านึงถึง 
การบรหิารจัดการแบบองค์รวมโดยใชพ้ื้นท่ีเปน็ฐาน รวมถงึ  
การน�าแนวทางการบรหิารจดัการเชงิระบบนเิวศมาประยกุตใ์ช้ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพทางธรรมชาติ ลักษณะ 
ทางสังคมประชากร และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินใน 
พ้ืนท่ีน้ันร่วมด้วย การบรหิารจดัการเชงิระบบนเิวศจ่งควรได้ 
พิจารณาถงึภมูปิระเทศแบบคาสต ์ทรพัยากรทางธรรมชาต ิ 
นิเวศวิทยาของพืชและสัตว์ แหล่งน�้า และกระบวนการทาง 
อทุกวทิยา การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ อตุสาหกรรม การต้ังถ่ินฐาน 
ชุมชน วัฒนธรรมและความเชือ่ของผู้คนในท้องถิ่น รวมทั้ง 
ความล่อแหลมเปราะบางของระบบท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
จากปัจจัยทางธรรมชาติและการพัฒนาของมนุษย์เป็น 
ส�าคัญ ท่ัวโลกได้ให้ความส�าคญักบัคณุคา่และความออ่นไหว 
เปราะบางของพ้ืนท่ีระบบถ�้าและคาสต์เป็นอยา่งมาก ซึ่่ง่อยาก 
หยบิยกการใหค้ณุคา่ความส�าคัญของพ้ืนทีดั่งกล่าวน้ีไว้ดังน้ี

องค์กรระหว่างประเทศ International Union for 
Conservation of Nature: IUCN (Watson, J. et al,  
1997) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของความเปราะบาง 
อย่างมีนัยส�าคัญระหว่างพ้ืนที่คาสต์กับพ้ืนที่ภูเขาประเภท 
อื่นๆ ไว้ว่า “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.” แปลว่า “พื้ื�น์ท่ั�ภููเข�ส�มิ�รถ้ำ 
กำ�หน์ดได้ด้วยู่สภู�พื้ภููมิิประเทัศ ซ่ึ่�งเปรียู่บเสมืิอน์เป็น์ 
ตั์วเก�ะเก�ะหน์่�ง ซ่ึ่�งสิ�งต์��งๆ ท่ั�เกิดจั�กบริเวณรอบๆ  
ส�งผลกระทับไดไ้มิ�มิ�กน์กั แต์�ใน์ทั�งกลบักนั์ พื้ื�น์ทั่�ค�สต์์ 
น์ั�น์เปรียู่บเสมิือน์ดั�งเป็น์ต์ัวทัะเลส�บหรือพืื้�น์ท่ั�ล่�มิน์ำ��  
ซ่ึ่�งสิ�งต์��งๆ ท่ั�เกิดข่�น์จั�กบริเวณรอบๆ ข้�ง ส�มิ�รถ้ำ 
ส�งผลกระทับได้อยู่��งมิ�กมิ�ยู่”
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สมาคมธรณีวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับ 
National Speleological Society และองค์กรต่าง ๆ ใน 
ประเทศท่ีเก่ียวข้อง ได้ตีพิมพ์เอกสารเรื่อง Living with  
Karst: A Fragile Foundation (Veni, G., 2001) เพื่อใช้ 
เปน็แนวทางในการใชช้วีติและอาศัยอยูใ่นพืน้ทีร่ะบบถ�้าและ 
คาสต์ และมีการน�าเสนออธิบายให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลทาง 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ ์
และใชป้ระโยชน์ทีมี่ประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้่น

รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ใช้ค�าว่า Karst 
Wetland (พ้ืนท่ีชุม่น�า้แบบคาสต์) ส�าหรบัพ้ืนท่ีคาสต์เป็นการเฉพาะ 
โดยไดก้�าหนดพ้ืนท่ีประเภทน้ีไว้ภายใตโ้ปรแกรม Queensland 
Wetland Program และให้ค�าอธบิายวา่ พืน้ท่ีชุม่น�้าแบบคาสต์ 
เปน็ระบบพ้ืนท่ีชุม่น�้าใตดิ้นท่ีอาจจะมหีรอืไมม่อีงคป์ระกอบ 
ของน�้าบนผิวดินก็ได้ และมักจะมีความสัมพันธ์กับระบบถ�้า 
โดยภัยคุกคามที่ส�าคัญคือ มลพิษ การประกอบกิจกรรมที่ 
รบกวนต่อพ้ืนดินและระบบอุทกวิทยา รวมถงึการใชป้ระโยชน์ 
พ้ืนท่ีอย่างไม่เหมาะสม ซึ่่่งหากเกิดการเปล่ียนแปลงใน 
ทางลบแลว้ จะท�าการฟ้ื้�นฟูื้สภาพพ้ืนท่ีได้ยาก จง่จ�าเปน็ตอ้ง 
มีแนวทางและมาตรการจัดการพื้นที่เป็นกรณีเฉพาะ

รูป็ท้ั้� 1 ระบบถ�า้และคาสต์
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โดยท่ีได้เล็งเห็นคุณค่าและความส�าคัญในเรื่องน้ี 
ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ�้าแห่งชาติ 
ไดก้�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการระบบถ�้าแห่งชาตไิว ้4 
ด้านหลัก (รูปที่ 2) ประกอบด้วย

น์โยู่บ�ยู่หลกัท่ั� 1 นโยบายด้านการคุม้ครองและอนรุกัษ ์
ระบบถ�้า เพื่อคงไว้ซึ่่่งมรดกทางธรรมชาติของชาติ มุ่งเน้น 
การด�ารงคุณค่าของระบบถ�้าในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ  
ตามศักยภาพของแหล่ง รวมทัง้การประเมินบทบาทหน้าที่ 
ทางนิเวศของระบบถ�้า เพื่อการคุม้ครอง สงวนไว้เป็นพืน้ที่ 
ธรรมชาต ิหรอืเพือ่วตัถุประสงคท่ี์สอดคล้องกบันิเวศบรกิาร  
ของระบบถ�้า ก�าหนดให้มีการจัดการตามหลักวิชาการและ 

ฐานความรู้ ด้านระบบนิเวศถ�้า เพือ่คงไว้ซึ่่่งความสวยงาม 
โดดเด่นท้ังทางกายภาพ ธรณีวิทยา และแหล่งอาศัยของ 
สิง่มีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ

น์โยู่บ�ยู่หลักทั่� 2 นโยบายด้านการวางแผนพัฒนา 
ระบบถ�้าตามศักยภาพ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการอย่าง 
เป็นระบบ มุ่งเน้นการประเมินพื้นที่ระบบถ�้า ศักยภาพของ 
ระบบถ�้า ความอ่อนไหว เปราะบาง ทางระบบนิเวศถ�้า 
และสิง่แวดล้อม การก�าหนดเขตการพฒันาและใชป้ระโยชน์ 
อย่างเหมาะสม สง่เสรมิคณุคา่ของนเิวศบรกิารจากระบบถ�้า  
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การตอบโต้ 
เหตุฉุกเฉิน และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รูป็ท้ั้� 2  
นโยบายการบริหารจัดการระบบถ�า้แห่งชาติ
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ผากะโหลก เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

น์โยู่บ�ยู่หลักทั่� 3 นโยบายด้านการเสริมสร้าง 
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดจิตส�านึกและความ 
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ระบบถ�้า มุ่งเน้นการส่งเสริมการ 
ศึกษา พัฒนาข้อมูล ความรู ้ การวิจัยเกีย่วกับถ�้าวิทยาเชิง 
สหวิทยาการ พัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติจาก 
ระบบถ�้า การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอื อาสาสมคัรเพ่ืออนรุกัษ์ 
ระบบถ�้า การแลกเปล่ียนวิทยาการ การประสานความ 
ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

น์โยู่บ�ยู่หลักทั่� 4 นโยบายด้านการสร้างระบบกลไก 
การบริหารจัดการระบบถ�้าให้มีความเชื่อมั่นและเป็นท่ี 
ยอมรบัของสงัคม มุ่งเน้นการวางระบบการบรหิารจดัการทีม่ี 
ประสิทธิภาพท้ังทางโครงสรา้งองคก์รหลกั องคก์รสนับสนุน  
การบูรณาการงาน การจัดท�าแผนบริหารจัดการรายพื้นท่ี 
ระบบถ�้า การริเริ่มโครงการที่ส�าคัญ เครื่องมือการประเมิน 
ระบบถ�้าและอ่ืนๆ เพ่ือคงไว้ซึ่่่งการบริหารจัดการระบบถ�้า 
ที่ยั่งยืนและสมดุล เกิดการยอมรับของเครือข่ายทั้งในและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากถ�้าเกิดความเชือ่มัน่ 
ในแนวทางการก�ากับดูแลที่ดี

 > ๒.3	แผนแมุ่บทก�รบริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ�� 
แห่งช�ติ์	(พ.ศ.	๒563	-	๒580)	และ	
แผนปฏิิบัติ์ก�รด้�นบริห�รจััดก�รถ้ำำ�� 
ระยะท่�	1	(พ.ศ.	๒563	-	๒565)

ภายใต้นโยบายดังกล่าวนี้ ได้มีการจัดท�าแผนแม่บท 
การบรหิารจดัการระบบถ�้าแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2563 - 2580) 
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการถ�้าระยะท่ี 1  
(พ.ศ. 2563 - 2565) ข้่นมา เพ่ือรองรบัการขบัเคล่ือนการ 
ด�าเนนิงาน โดยมห่ีวงโซึ่ค่ณุค่าของการบรหิารจดัการ ดังรปู 
ที่ 3 ที่ค�านึงถึงเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องแบบ 
สหวิทยาการ ท้ังในมติิการอนรุกัษ ์คุม้ครอง การวจิยัพฒันา 
ข้อมูลเพ่ือประเมินศักยภาพและสร้างความตระหนักรู้ถึง 
คุณค่าความส�าคัญของแหล่ง การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว 
และแหล่งเรียนรูข้องผู้คนทกุระดับ การสรา้งการมส่ีวนรว่ม 
และจิตส�านึกของชุมชนท้องถ่ินในการได้รับประโยชน์จาก 
การอนรุกัษแ์ละพฒันาพ้ืนทีร่ว่มกัน การจัดท�าแผนปฏิบติัการ 
ระดับพ้ืนท่ี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรถ�้าให้เกิดผล 
ทางเศรษฐกิจชุมชน การกระจายรายได้และโอกาส 
ให้กับชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือ 
ผลกระทบท่ีอาจเกดิจากภยัพิบติัธรรมชาตแิละการใชป้ระโยชน ์
ของมนุษย์แผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ�้าแห่งชาต ิ
(พ.ศ. 2563 - 2580) และแผนปฏบิติัการดา้นการบรหิาร 
จัดการถ�้าระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วย  
8 กลยุทธ ์รวม 40 แผนงานหลกั ท่ีมตัีวชีวั้ดและเปา้หมาย 
ต่างๆ สรุปได้ตามรูปที่ 4
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 > ๒.4	ข้้อปฏิิบัติ์ก�รคุ้มุครองถ้ำำ��	16	ข้้อ

นอกเหนือจากการก�าหนดนโยบาย การจัดท�าแผนแมบ่ท 
และแผนปฏิบัติการฯ แล้ว คณะกรรมการนโยบายบริหาร 
จัดการถ�้าแห่งชาติยังได้ออกข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ�้า  
16 ข้อ ดังรูปท่ี 5 เพื่อปกป้องรักษาถ�้าท่ีเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ซึ่่่งปัจจุบันได้เวียน 
หนังสอืสง่ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ใหถื้อปฏบิตัแิล้ว

	 3.	กรณ่ีศึกษ�ต่์�งประเทศท่�ควร 
นำ�มุ�ประยุกต์์ใช้

การอนุรักษ์และคุ้มครองระบบถ�้าและคาสต์ใน 
ตา่งประเทศ ได้มกีารด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองมาเปน็ระยะ 
เวลานาน จ่งอยากหยิบยกกรณีตัวอย่างในต่างประเทศ 

ท่ีน่าสนใจ สมควรน�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการ 
บริหารจัดการในประเทศไทย ดังนี้

(1) เอกสาร Guidelines for Geoconservation in  
Protected and Conserved Area (Crofts, R., 2020) ของ 
IUCN มส่ีวนเน้ือหาเฉพาะในบทท่ี 7 ดา้นการอนรัุกษร์ะบบ 
ถ�้าและคาสต์ ได้เสนอไว้ว่า พ้ืนฐานส�าคัญของการบริหาร 
จัดการระบบถ�้าและคาสต์ คือ การมองภาพแบบองค์รวม 
ท้ังระบบ อันประกอบด้วยภูมิประเทศแบบคาสต์บนพ้ืนผิว 
และระบบถ�้าท่ีอยู่ใต้ดิน ความเช่ือมโยงและการหมุนเวียน 
ของน�้าในระบบ บรรดาพรรณพืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่น  
ซึ่่ง่ในปจัจบุนัมีหนว่ยงานระดับนานาชาตแิละระดบัประเทศ 
ไดต้พิีมพ์เอกสารหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางการบรหิาร 
จดัการเพ่ืออนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตจิาก 
ระบบถ�้าและคาสต์ ซึ่่่งมีแนวทางพ้ืนฐานที่ส�าคัญ 2 ส่วน  
ประกอบด้วย

รูป็ท้ั้� ๓ ห่วงโซ่ึ่คุณ์ค่าขุองการบริหารจัดการระบบถ�า้และคาสต์
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ตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมายของแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการระบบถ า้แหง่ชาติ

ประกาศใชน้โยบาย 9 ดา้น  (4 
หมวดหลกั) และแผนแมบ่ท 8 
กลยทุธ ์(40 มาตรการ)

- จ าแนกระบบถ า้ของประเทศ 
- รายงานการส ารวจขอ้มลูระบบถ า้ 11 แหง่ ใน
ปี พ.ศ.2565

- มาตรการการฟ้ืนฟถู า้
- มาตรการการจดัการ
- มาตรการจดัการ
คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม
- มาตรการวางแผน
พฒันาระบบพืน้ท่ีถ า้

- การใชป้ระโยชนเ์ชิง
นนัทนาการ การส่ือ
ความหมายธรรมชาติ
- พฒันากลไกการมีสว่น
รว่ม องคค์วามรู ้การวิจยั
พฒันา หนว่ยวิจยัรว่ม 
- ระบบขอ้มลูกลาง 
- การเตรียมพรอ้มรบัมือ
ภยัพิบตัิ

แผนบรหิารจดัการถ า้
ระดบัพืน้ท่ี (11 แหง่)
ในปี พ.ศ.2565

- เรง่เสรมิกลไกการบรหิาร
จดัการ 
- พฒันาองคก์ร บคุลากร
- เครื่องมือ และกลไก
ระดบัพืน้ท่ี

KPIs

KPIs

KPIs

KPIs
KPIs

KPIs

KPIs ระดบักลไกหลกัที่ตอ้งเรง่รดั
ผลลพัธก์ารด าเนินงาน

KPIs ระดบักลไกตามภารกิจและ
การบรูณาการหน่วยท างาน

ปี พ.ศ.2565 = 11 ถ า้
ปี พ.ศ.2570 = 100 ถ า้
ปี พ.ศ.2580 = 200 ถ า้

สว่นแรก “แน์วทั�งก�รจััดก�รพื้ื�น์ท่ั�ค�สต์์ส�วน์ท่ั�เป็น์ 
พื้ื�น์ผิว” ประกอบด้วยการจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับ 
พ้ืนท่ีรบัน�้าบนผวิดิน การใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
การก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดย่อม การจัดการกับ 
ตัวอาคารบ้านเรือน เส้นทางการคมนาคม ระบบไฟื้ฟ้ื้า  
ระบบน�้าใช้ การบ�าบดัของเสยีและน�้าเสยี การคุม้ครองพรรณพชื 
และสัตว์ป่าเฉพาะถิน่ 

ส่วนท่ีสอง “แน์วทั�งก�รจััดก�รพื้ื�น์ทั่�ส�วน์ทั่�อยูู่�ใต้์ 
พื้ื�น์ดิน์” ประกอบด้วยการจัดการด้านต่างๆ ที่รวมถึง  
การจัดการพ้ืนท่ีรับน�้าของระบบถ�้าภายใต้ผิวดิน การจัด 
โซึ่นนิง่ การเข้าถึงของนักท่องเทีย่ว รวมถึงการดูแลรักษา 
ความสะอาดในสถานที่ท่องเท่ียวถ�้าต่างๆ การพัฒนา 
ถ�้าใหม่ๆ  เพ่ือการท่องเท่ียว การอนรุกัษ์สภาพแวดล้อมและ 
คุม้ครองสัตว์ป่าภายในถ�้า

(2) เอกสาร World Heritage Cave and Karst: A 
Thematic Study (Williams, 2008) ของ IUCN ได้สรุป 
ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลการส�ารวจระบบถ�้าและคาสต์ 
ที่ปรากฏอยู่ในแหล่งมรดกโลกทั่วโลก รวมถึงคุณค่าความ 
ส�าคญั พรอ้มท้ังจดัท�าข้อเสนอแนะในเรือ่งการบริหารจดัการ 
พ้ืนท่ีดังกล่าว ผลการศึกษาของเอกสาร IUCN ฉบบันี ้พบวา่  
มีมรดกโลกอย่างน้อยจ�านวน 45 แหล่งของโลกท่ีมีพ้ืนท่ี 
ระบบถ�้าและคาสต์ และมอีกี 30 แหลง่ท่ีอยูใ่น Tentative Lists 
ส�าหรบัประเทศไทย มอียู ่2 แหลง่ คือ เขตรกัษาพนัธ์ุสตัวป์า่ 
ทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง และผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
อกีท้ังคาดวา่ยงัมอียูอ่กีหลายๆ แหง่ท่ัวโลกท่ียงัไมไ่ดม้กีาร 
ส�ารวจศกึษาวจิยั รวมถึงไดม้ขีอ้แนะน�าในเรือ่ง หนา้ท่ีความ 
รับผิดชอบในการอนุรักษ์ของแต่ละประเทศ การวางระบบ 
บริหารจดัการตัง้แต่ในระดบัชาต ิระดับแผนงาน และระดบั 
พ้ืนท่ี โดยมปีระเดน็ส�าคัญๆ อาท ิการจดัการคณุภาพน�้าใน 
ระบบ การศกึษาจดัท�าแผนท่ีอุทกธรณีวทิยาอนัเปน็เครือ่งมือ 
ส�าคัญ การฟื้้�นฟืู้สภาพสิง่แวดล้อม การบริหารจัดการถ�้าใน 
รูปแบบ Tourist Caves และ Wild Caves 

รูป็ท้ั้� 4  
ตัวชีวั้ดและเป้าหมายขุองแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ�า้แห่งชาติ
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รูป็ท้ั้� ๕ ขุ้อปฏิิบัติในการคุ้มครองถ�า้ ๑๖ ขุ้อ

(3) เอกสาร Guidelines for 
Cave and Karst Protection (Watson  
J. et al, 1997) ของ IUCN ได้น�าเสนอ 
เน้ือหาคุณค่า ความส�าคัญ และ 
ภัยคุกคามของระบบถ�้าและคาสต ์ 
รวมถงึแนวทางการบรหิารจัดการ และ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย 
ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
จัดการไว้ทั้งสิ้น 31 ข้อ

(4) องคก์ร IUCN ยงัไดมี้ความ 
ร่วมมือกับ International Show  
Caves Association (ISCA) และ  

International Union of Speleology 
(UIS) ตีพิมพ์เอกสาร International 
Guidelines for the Development  
and Management of Show Caves  
(ISCA, 2014) วัตถุประสงค์คอื เพ่ือให้ 
ค�าแนะน�าเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีดี (Best Practices) ส�าหรับการ 
พัฒนาและบริหารจัดการถ�้า เพื่อการ 
ท่องเท่ียวท่ัวโลกอย่างมืออาชีพ  
ก่อให้เกิดการสร้างแนวทางสากล 
ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ซึ่่ง่ผู้จัดการถ�้า 
และผู้ปฏิบติังานในทุกประเทศสามารถ 
ปฏิบัติตามได้ โดยค�านึงถึงท้ังการ 

คุ้มครองสิง่แวดลอ้มและข้อจ�ากัดทาง 
เศรษฐกิจและสังคม เอกสารฉบับน้ี  
ได้ให้ข้อแนะน�าไว้ 18 ข้อ ดังนี้

การพฒันาถ�้าป่าเปน็ถ�้าท่องเท่ียว 
การจัดการความปลอดภัยของ 
ผูม้าเยือน การก่อสร้างสิง่ต่างๆ ใน 
ระดับเหนือพ้ืนดิน การเข้าถึงในถ�้า 
ท่องเท่ียว การจัดทางเดินภายในถ�้า  
การก�าหนดจ�านวนผู้เยี่ยมชม การ 
จัดวางแสงไฟื้ส่องสว่าง การควบคุม 
การเจริญเติบโตของพืชและสาหร่าย  
(Lampenflora) การศึกษาความ 
เข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสีเรดอน 
ท่ีเกินค่าขดีจ�ากัด การคุ้มครองคา้งคาว  
การเลือกใช้วัสดุในยุคใหม่ วัสดุที ่
ไมค่วรใชใ้นถ�้าทอ่งเทีย่ว การตดิตาม 
ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้จัดการถ�้า  
ไกด์และคู่มือการทอ่งเท่ียวถ�้า การสรา้ง 
ความตระหนักรู้แก่ผูเ้ยีย่มชม

ท้ังน้ี ยงัมข้ีอมลูเอกสารเก่ียวกบั 
การบริหารจัดการระบบถ�้าและคาสต์ 
ขององค์กรระหว่างประเทศและ 
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกอีกเป็นจ�านวนมาก 
ท่ีไมไ่ด้น�ามากลา่วถึงในทีน้ี่ ซึ่่ง่สามารถ 
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากระบบเอกสาร 
ออนไลน์ประเภทต่างๆ

ส�าหรบัตัวอย่างวดีิโอทีน่่าสนใจ 
ท่ีบรรยายถึงคุณค่าความส�าคัญของ 
ระบบถ�้าและคาสต์ อาท ิวิดโีอ 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.
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	 4.	Flagship	Projects	 
เพ่�อขั้บเคล่�อนก�รดำ�เนินก�ร

พ้ืนฐานส�าคัญท่ัวไปของการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ไปสูก่ารปฏบัิติได้อยา่งเป็นรปูธรรม คอื การสือ่สารท�าความ 
เข้าใจ การประสานแผน การถ่ายทอดและการน�าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติในรูปแบบของการก�าหนดแผนงาน โครงการ  
กิจกรรมรองรับ ตลอดจนการประสานงานด้านแหล่ง 
งบประมาณ การติดตามประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 
ความรว่มมอืของฝา่ยบรหิาร ภาคีเครอืข่าย องคก์ร หนว่ยงาน 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่่่งคงไม่กล่าวในรายละเอียด ณ ที่นี ้
แต่อยากเน้นย�้างานส�าคัญๆ ที่ต้องเร่งด�าเนินการ หรือ  
จัดท�าเป็นโครงการส�าคัญ Flagship Projects ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

(1) การวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการบริหาร 
จัดการระบบถ�้า 11 ระบบ ซึ่่ง่เปน็หนึง่ในแผนงานโครงการ 
ส�าคัญเร่งด่วนท่ีคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้วางไว้ เพ่ือ 
ศึกษาคุณค่าและประเมนิความเปราะบางระบบถ�้าท่ีมีสภาพ 
ภมิูประเทศแบบคาสตท้ั์งบนผวิดินและใตพ้ื้นผิว ผืนปา่และ 
ระบบนิเวศท่ีอยูเ่หนือถ�้า ระบบอทุกวิทยาภูเขาหินปูน (Karst 
Hydrology) ระบบนิเวศถ�้า (Karst Ecosystem) ผังถ�้า  
รายละเอียดและแบบจ�าลองทางกายภาพของถ�้า รวมท้ังข้อมลู 
คุณค่าทางโบราณคด ีประวติัศาสตร ์ศาสนา และวฒันธรรม  
น�ามาจดัท�าเป็นแผนบรหิารจัดการรายถ�้าเพือ่การอนุรกัษ์และ 
พัฒนา ตลอดจนเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบถ�้า 
และถ�้าอ่ืนๆ ต่อไป โดยระบบถ�้าต้นแบบ 11 ระบบ  
ประกอบด้วย 1) ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย  
2) ถ�้าแก้วโกมล จังหวัดแม่ฮ่่องสอน 3) ถ�้าเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 4) ถ�้าปาฏิหาริย์ จังหวัดอุบลราชธาน ี 
5) ถ�้าพญานาคราช จังหวัดขอนแก่น 6) ถ�้าละว้า จังหวัด 
กาญจนบุร ี7) ถ�้าพระโพธสิตัว ์จงัหวัดสระบุร ี8) ถ�้าธารน�้าลอด 
จังหวดัชุมพร ๙) ถ�้าภูผาเพชร จงัหวัดสตลู 10) ถ�้าเขาชา้งหาย 
จังหวัดตรัง และ 11) ถ�้าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  
จังหวัดน่าน

(2) การประเมินศักยภาพ คุณค่าความส�าคัญ และ 
ความเปราะบางของพ้ืนท่ีระบบถ�้าและคาสต์ มีเป้าหมาย 
อยูท่ี่เทือกเขาหินปูนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ คดิเปน็ร้อยละ 

18 ของประเทศ ซึ่่่งมีพืน้ที่ภูมิทัศน์แบบคาสต์จ�านวนมาก 
และมีถ�้าอยู่จ�านวนหลายพันถ�้า โดยจัดท�าเป็นข้อมูลแผนที ่
ในระดับมาตราส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
ขอ้มลูแผนท่ีศักยภาพพ้ืนทีร่ะบบถ�้าและคาสต์ของประเทศไทย 
มาตราสว่น 1:500,000 หรอื 1:250,000 เพ่ือการวางแผน 
ระดับเชิงยุทธศาสตร์ ข้อมูลแผนท่ีเพื่อการวางแผนระดับ 
เชิงพ้ืนท่ีเปา้หมาย มาตราสว่น 1:50,000 และข้อมลูแผนท่ี 
ในระดับรายละเอียดเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ 
รายพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีระบบถ�้าและคาสต์ท่ีให้ความสนใจ  
มาตราส่วน 1:10,000 หรือ 1:4,000

(3) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่่่งในปัจจุบัน 
ได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการเครือข่ายอนุรักษ์ถ�้าและ 
ระบบถ�้าภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ�้า 
แห่งชาติ การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายน้ีจะเป็น 
กลไกส�าคัญในการสนับสนุนการท�างานของภาครัฐ โดย 
กจิกรรมส�าคญัทีค่วรเรง่ด�าเนนิการ อาทิ การพฒันาเครอืขา่ย 
การส�ารวจศกึษาวจิยัท้ังในและต่างประเทศ การสรา้งเครอืข่าย 
อาสาสมัครการอนรุกัษถ์�้า การพฒันาบคุลากรและหลกัสูตร 
การบริหารจัดการถ�้า

(4) การพัฒนาระบบงานศึกษา อนรัุกษ ์และใชป้ระโยชน์ 
น�้าท่ีหมุนเวยีนและเก็บกักอยูใ่นพ้ืนท่ีระบบถ�้าและคาสต์ ซึ่่ง่ 
มีกรณีตัวอยา่งมากมายในตา่งประเทศของการใชป้ระโยชน์ 
น�้าจากเทือกเขาหินปูนเพื่อการพัฒนาระบบงาน ข้อมูลเชิง 
ประจักษ์เก่ียวกับปริมาณของมวลน�้าท่ีเก็บกักอยู่ในระบบ 
ถ�้าและคาสต์ของประเทศไทย จะเห็นได้อย่างชัดเจนจาก 
กรณีการระบายมวลน�้าจ�านวนมหาศาลของเหตุการณ์กู้ภัย  
13 หมูป่า ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนท่ีผ่านมา พื้นท่ีระบบ 
ถ�้าและคาสต์ซ่่ึ่งกระจัดกระจายอยู่เกือบท่ัวภูมิภาคของ 
ประเทศ ถือเป็นแหล่งน�้าต้นทุนที่ส�าคัญ สามารถวางแผน 
การพัฒนาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี  
ท่ีขาดแคลนน�้า หรืออย่างในกรณีในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาต ิ
และป่าไม้ภายใต้กฎหมายต่างๆ สามารถวางแผนเพื่อการ 
น�ามาใชใ้นการฟ้ื้�นฟูื้สภาพป่า การจดัเตรียมเพือ่การป้องกนั 
ไฟื้ป่า การจัดการเป็นแหล่งน�้าส�าหรับสัตว์ป่าได้ด่ืมกินใน 
ช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น
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	 5.	ท้�ยบท

ผู้คนสว่นใหญเ่ม่ือพดูถึงการบรหิารจดัการถ�้า มักเน้น 
ความสนใจและเข้าใจวา่เป็นเรือ่งของการอนรัุกษแ์ละพัฒนา 
โถงถ�้าท่ีมีประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีงดงามเพื่อการ 
ท่องเที่ยว ซึ่่่งแท้ที่จริงแล้ว การมองแบบองค์รวมในทุกมิติ 
ไม่ว่าจะเป็น “ถ้ำำ��และระบบถ้ำำ�� ระบบถ้ำำ��และค�สต์์ ระบบ 
น์ิเวศค�สต์์ โดยู่ม่ิถ้ำำ��เป็น์องค์ประกอบสำ�คัญส�วน์หน์่�ง 
ของตั์วระบบ” ควรเปน็เรือ่งท่ีส�าคัญเป็นอย่างยิง่ในการวาง 
แนวทางบรหิารจดัการ ค�ากล่าว “ถ้ำำ��ไมิ�ใช่�แค�รูหรอืโพื้รงใน์ 
ภููเข�” ที่ผู้เชี่ยวชาญชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ใช้ในการบรรยาย 
อยูบ่่อยครัง้ ควรเปน็สิง่ท่ีน�ามาขยายผลใหเ้กิดในทางปฏบิตัิ 
อย่างเป็นรูปธรรม

หวังว่าบทความน้ีจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ 
เข้าใจเพ่ือการน�าไปสูก่ารขบัเคล่ือนการอนุรกัษแ์ละคุ้มครอง 

ระบบถ�้าและคาสต์แบบองค์รวม สมด่ังเจตนารมณ์ของการ 
เฉลิมฉลองปีสากล International Year of Caves and  
Karst 2021 และเป้าหมายที่วางไว้ทัง้ 3 ประการ คือ การ 
ส�ารวจ (Explore) การสรา้งความเขา้ใจ (Understand) และ 
การคุ้มครอง (Protect)

	 คำ�ข้อบคุณี

ขอขอบคุณ คุณสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อ�านวยการ 
กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี คุณนรรัตน์ บุญกันภัย 
และทีมงาน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติชัย รัตนะ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ท่ีรว่มกนัจดัท�าเน้ือหาสาระนโยบาย แผนแมบ่ท 
และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการถ�้าจนส�าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี รวมท้ังให้ค�าแนะน�าปรับปรุงสาระการจัดท�า 
ภาพประกอบบทความฉบับนี้
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	 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.

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  

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.

	 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  
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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

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t /
publication/286149418_Show_cave_development_
with_special_references_to_active_caves

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t /
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/

	 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  

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  
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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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การพััฒนุากรอบการประเมินุ
ระบบถ้ำำ�าระดับยุทธศาสต์ร์ 
เพ่ั�อการวางแผนุและตั์ดสินุใจัระดับนุโยบาย

ผู้้�ช่วยศัาสุตราจารย์ ดิ์ร.ก์ต์ชัย รัตนะ

บทนำ�	

กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ�าระดัับยุุทธศาสตร์ (Strategic Caves System Assessment  
Framework) เป็นการพััฒนาแนวทางเบ้�องต้นในการกำาหนดัองค์์ประกอบสำาคั์ญท่�ใช้้ใน 
การพััฒนาข้้อมูิลและสารสนเทศเพ้ั�อการประเมิินสถ้ำานภาพัข้องระบบถ้ำำ�าและพ้ั�นท่�ท่�ม่ินิเวศภูมิิทัศน์ 
แบบค์าสต์ (Karst Landscape Ecology) ซ่ึ่�งม่ิอาณาเข้ตพ้ั�นท่�กว้าง อันเป็นพ้ั�นฐานสำาหรับ 
การวางแผนและพััฒนาระบบพ้ั�นท่�เหล่าน่�ให้เป็นไปตามิศักยุภาพัข้องทรัพัยุากรและระบบนิเวศโดัยุรวมิ  
และเป็นสิ�งท่�จำำาเป็นในงานประเมิินคุ์ณค่์าข้องระบบถ้ำำ�าในมิิติต่าง ๆ  ท่�สะท้อนถ่้ำงนิเวศบริการข้องระบบถ้ำำ�า  
ทั�งน่� กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ�าจำะสามิารถ้ำให้ผู้วางแผนพััฒนาและบริหารจัำดัการพ้ั�นท่�ถ้ำำ�า สามิารถ้ำบ่งช่้� 
หร้อระบุประเด็ันท่�เป็นตัวแปร หร้อดััช้น่ท่�ม่ิค์วามิสำาคั์ญสูงท่�ต้องนำามิาใช้้ในการประเมิินระบบถ้ำำ�าในขั้�น 
รายุละเอ่ยุดัตอ่ไป ทั�งน่� กรอบการประเมิินระบบถ้ำำ�าสามิารถ้ำนำามิาประยุุกตใ์ช้้ในการวางแผนและตดััสินใจำ
ในแผนงานพััฒนาทั�งในระดัับพ้ั�นท่� (Area-based) และระดัับยุุทธศาสตร์ (Strategic-based)
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การพัฒนาเครื่องมือส�าหรับการประเมินระบบถ�้า  
โดยท่ัวไปมักมีการพัฒนามาใช้ในการประเมินระบบถ�้า  
เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังเปน็การประเมนิ 
ศกัยภาพของทรพัยากรถ�้าท่ีโดดเดน่ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีอาจเกดิ 
ความเปราะบางต่อการรบกวนระบบนิเวศของระบบถ�้า  
เพ่ือท่ีจะได้วางมาตรการในการคุม้ครองและปอ้งกันปญัหา 
ท่ีอาจเกิดข้่นจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การประเมิน 
ระบบถ�้าจง่ช่วยใหอ้งค์กรทีก่�ากบัดแูลพ้ืนท่ีสามารถน�ามาใช้ใน 
การวางแผนจัดการในระดับพ้ืนท่ีได้ง่ายข่้น ขณะเดียวกัน 
จะเหน็ได้วา่ นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ท่ีส�าคัญ รวมท้ังการน�าทรัพยากรของระบบถ�้าและคาสต์ 
มาใช้ในการรองรบัการพฒันาประเทศน้ัน อาจด�าเนินการไปใน 
เขตพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิประเทศแบบคาสต์ซึ่่่งเป็นท่ีทราบกันดีว่า 
พ้ืนท่ีเหลา่น้ีมคีวามส�าคญัในด้านนิเวศบริการ (Ecosystem 
Services) ท่ีหลากหลาย เป็นพืน้ทีท่ี่มีหย่อมของระบบนิเวศ 
(Patch) กระจายในพ้ืนท่ีระบบถ�า้และคาสต์หลายรูปแบบ  
เช่น หย่อมป่า หย่อมโพรงถ�้า หย่อมผาหิน หย่อมของ 
แหลง่น�้าผวิดนิ แหล่งน�้าใตด้นิ แต่ละหยอ่มมคีวามสมัพนัธ ์
ด้านโครงสร้าง (Structure) และบทบาทหน้าที่ (Function)  
ในระบบคาสต์ที่เกื้อกูลต่อกัน ดังนั้นการพัฒนาที่ส่งผลต่อ 
การปรับเปล่ียนโครงสร้างในระบบ ย่อมมีผลโดยตรงต่อ 
ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบ 
ธรรมชาติอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ดงัน้ัน ในการวางแผนระดบั 
นโยบาย (Policy Planning) ท่ีตอ้งใช้กระบวนการตดัสนิใจ 
ในการก�าหนดแผน และแผนงานพัฒนาในระดับพื้นท่ี  
ท่ีมนีเิวศภมิูทศันแ์บบคาสต ์จ่งตอ้งใช้การประเมินระบบถ�้า 
ระดับยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
กับบริบททางนโยบายและศักยภาพของทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
รองรับการพัฒนา

การจดัท�ากรอบการประเมินระบบถ�้าระดับยทุธศาสตร์  
ได้ประยุกต์และผสมผสานแนวคิดเรื่องการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ซึ่่่งเป็นแนวคิดท่ีหลายประเทศ  
ท้ังประเทศสหรฐัอเมรกิาและกลุ่มประเทศยโุรปใหค้วามสนใจ 
ในการน�าแนวคิดน้ีไปใช้ในการวางแผนพัฒนา โดยเฉพาะ 
แผนพัฒนาท่ีคาบเก่ียวข้ามพรมแดน หรือการตัดสินใจ 
ในการก�าหนดแผนพัฒนาขนาดใหญ่ ส�าหรับประเทศไทย  
หนว่ยงานด้านการก�ากับนโยบายก็เริม่ให้ความสนใจในการ 
พัฒนาระบบการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยทุธศาสตรม์าใช้ 

ในการวางแผนและตัดสนิใจมาไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี โดยน�ามา 
ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาขนาดใหญ่ท่ีกระทบต่อการ 
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินในลุ่มน�้า การพัฒนาพ้ืนที ่
เศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ดงัน้ันการจัดท�ากรอบการประเมินระบบถ�้าระดบัยทุธศาสตร์ 
จ่งเป็นแนวทางท่ีช่วยให้การพัฒนาระดับพ้ืนท่ีทางนิเวศ  
(Ecological-based Planning) เป็นไปตามสถานภาพของ 
ระบบทรัพยากรธรรมชาติ และระบบสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
วางแผนพัฒนาให้เป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีสามารถ 
รองรับการพัฒนาได้ อีกทั้งช่วยในการก�าหนดมาตรการท่ี 
เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ มิให้เกิดผลกระทบ 
ในวงกวา้ง และลดการสญูเสียคณุคา่ของระบบนิเวศถ�้าและ 
คาสต์ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

	 ๒.	คว�มุสำ�คัญจัำ�เป็นข้อง 
กรอบก�รประเมิุนระบบถ้ำำ�� 
ระดับยุทธศ�สต์ร์

ความส�าคัญของการประเมนิระบบถ�้าระดับยทุธศาสตร์ 
นบัเปน็การพฒันารปูแบบการตดัสนิใจเชิงระบบ และให้ความ 
ส�าคญักบัมติผิลกระทบท่ีอาจเกดิข้่นอยา่งรอบดา้นจากการ 
พัฒนาพื้นที่ระบบถ�้า (ระบบคาสต์) ทัง้ในมิติด้านเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยวางแผนระดับนโยบาย 
ใช้ในการออกแบบการตัดสินใจหรือการก�าหนดมาตรการ 
ในการควบคุม และป้องกันแก้ไขปัญหาก่อนท่ีปัญหาและ 
ผลกระทบจะลุกลามจนยากต่อการแก้ไข และช่วยใน 
การออกแบบนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy Plan 
Program: PPP) และยงัเป็นการสรา้งทางเลอืกในการพฒันา 
นโยบายและแผนพัฒนาใหส้อดคล้องกบัศกัยภาพ ความพรอ้ม 
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยหลักการแล้ว พื้นท่ี 
ระบบถ�้าเป็นหน่วยพ้ืนท่ีทางนิเวศท่ีมีความส�าคัญต่อนิเวศ 
บริการท่ีเกิดข้่น ทั้งในด้านการรักษาสมดุลของธรรมชาติ  
การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การเป็นพื้นที่เก็บกักน�้า 
ในระบบลุ่มน�้า การเปน็พ้ืนท่ีแหลง่รวมของความหลากหลาย 
ทางชวีภาพของพืชและสตัว ์รวมท้ังสิง่มชีวีตินานาชนดิ ตลอดจน 
สิง่มีชวีติท่ีหายากและอาศยัเฉพาะถิน่ นอกจากนีย้งัมคีณุคา่ 
ในด้านการเป็นพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีคุณค่า 
ในด้านการเปน็แหลง่สะสมความรูท่ี้เชือ่มโยงกบันเิวศวทิยา 
ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน
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ระบบถ�้ามคีวามเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงจากปจัจยั 
แวดล้อมทางธรรมชาติและอาจเป็นผลมาจากกิจกรรมการ 
พฒันาของมนุษย ์ประเทศไทยมพ้ืีนท่ีระบบนิเวศแบบคาสต์ 
และถ�้าประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีประเทศ กระจาย 
ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่่่งปัจจุบันพ้ืนท่ีระบบถ�้าเหล่านี้มีการ 
เปล่ียนสภาพไปจากเดิมไปเป็นจ�านวนมาก ส่งผลกระทบ 
ต่อการเปล่ียนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ 
การน�าทรัพยากรจากระบบถ�้าและคาสต์ไปใช้ในการพัฒนา 
เศรษฐกจิและการลงทุนตา่งๆ อาจไม่เปน็การสรา้งสมดลุการ 
พัฒนาท่ีเอ้ืออ�านวยตอ่การไดป้ระโยชน์ของผู้คนในวงกวา้ง 
และยิ่งในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากระบบถ�้าและคาสต ์
ได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้่น เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ 
โดดเด่นดา้นภมิูลักษณ์ มคีวามสวยงาม และใหสุ้นทรยีภาพดา้น 
นันทนาการและการท่องเท่ียว ซ่ึ่ง่สรา้งรายไดแ้ละเศรษฐกจิ 
มหาศาล ดังนั้นการตัดสินใจระดับนโยบายในการวางแผน  
และก�าหนดทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
จากระบบถ�้าและคาสต์ จ่งต้องด�าเนินงานอย่างรอบคอบ 
ให้มากท่ีสดุ หากต้องมีการพัฒนากิจกรรมใด ควรมกีารศกึษา 
ผลกระทบระดับพ้ืนท่ีรองรับการด�าเนนิงาน และต้องพจิารณา 
ความคุ้มคา่ท่ีจะเกิดข้่นในภาพรวม รวมท้ังประเมนิความเสีย่ง 
ที่อาจเกิดข่น้จากการตัดสินใจระดับนโยบายทั้งในทางบวก 
และทางลบ

	 3.	ประโยชน์ข้องกรอบก�รประเมิุน
ระบบถ้ำำ��ระดับยุทธศ�สต์ร์

กรอบการประเมินระบบถ�า้ระดับยุทธศาสตร์ เป็น 
เคร่ืองมอืส�าหรับการบริหารและก�าหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร 
ท่ีต้องน�ามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการก�าหนด 
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่หรือการลงทุนในการใช้ประโยชน์ 
พ้ืนท่ีระบบถ�้าและคาสต์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลง 
ระบบนเิวศไปจากเดมิ อาทิ การพัฒนาอา่งเก็บน�้าขนาดใหญ ่
การประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหินปูน การพัฒนาพ้ืนท่ี 
เศรษฐกิจท่ีมีการลงทุนด้านโครงสร้างและกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจ การขยายตัวของพื้นทีเ่กษตรกรรม ซึ่่่งเป็นพื้นที ่
ขนาดใหญ่ที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก  
หรือมีการต้ังถ่ินฐานในพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดภัยพิบัติ 

ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก เช่น  
การพฒันาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมพาดผ่านพ้ืนท่ีระบบถ�้า 
ซึ่่ง่กจิกรรมเหล่าน้ี หากเปน็กิจกรรมท่ีมีการปรับเปล่ียนพ้ืนที ่
เปน็วงกวา้ง จะสง่ผลต่อการปรบัเปลีย่นระบบนิเวศดัง้เดมิ 
ได้ ดังนั้น กรอบการประเมินระบบถ�้าระดับยุทธศาสตร์จ่งม ี
ประโยชน์ในการน�ามาใช้ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

3.1 เป็นกระบวนการประเมินโอกาสในการ 
เปล่ียนแปลงระบบถ�้าและคาสต์ก่อนท่ีจะมีการ 
ด�าเนินนโยบาย แผน และแผนงานลงไปในพ้ืนท่ี  
ช่วยกล่ันกรองความเป็นไปได้ในการด�าเนนินโยบาย 
และแผนการพัฒนา ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปใน 
ทางที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะมากข่้น

3.2 ช่วยลดข้อโต้แย้งในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 
โดยค�านงึถงึความสามารถในการรองรบัการพฒันา 
โครงการเชิงพ้ืนท่ี และการด�าเนนิมาตรการท่ีเหมาะสม 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม

3.3 ช่วยให้การพัฒนารายโครงการ (Project-
based) ในพ้ืนท่ีระบบถ�้าและคาสต์มีกระบวนการ 
บ่งชี้ตัวแปรท่ีมีนัยส�าคัญสูงต่อระบบถ�้าและคาสต์ 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายโครงการ (Environmental Impact Assessment:  
EIA) ต่อไป

3.4 เปน็กระบวนการท่ีชว่ยสรา้งทางเลอืกท่ีเหมาะสม 
อันเป็นการป้องกันแก้ไข และบรรเทาปัญหาหากมี 
การพัฒนาพ้ืนท่ี รวมท้ังช่วยให้การออกแบบแผน 
(Plan) และแผนงาน (Program) ในพ้ืนท่ีมีการ 
พิจารณาตามทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว

3.5 เปน็กระบวนการทีส่าธารณะมสีว่นรว่มในการ 
รับรู้ กล่ันกรองข้อมูล ก�าหนดทางเลือก รวมท้ัง 
เสนอแนะนโยบาย แผน และแผนงานในการพฒันา 
พ้ืนท่ี ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการท่ี 
แทจ้รงิ รวมถงึเป็นการสะทอ้นการยอมรบัแนวทางการ 
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คุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนท่ีด้ังเดิมไว้ให้คงอยู ่ 
ผ่านการตัดสินใจในทางเลือกการไม่พัฒนาพ้ืนท่ี 
(No Action Alternative) หากกระบวนการปรก่ษา 
หารือสาธารณะแล้วเห็นว่า การสูญเสียพื้นที่ส�าคัญ 
เหล่าน้ันไมอ่าจก�าหนดมาตรการในการปอ้งกันและ 
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพได้

3.6 ช่วยในการอนุรักษ์ คุ้มครองระบบนิเวศและ 
ธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 การขจัด 
ความอดอยาก และสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
เปา้หมายท่ี 6 การจดัการน�้าอยา่งยัง่ยืน เป้าหมาย 
ที่ 13 การด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา 
โลกร้อน เป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก เห็นได้ว่า ระบบถ�้า 
และคาสต์มฐีานทรพัยากรธรรมชาตแิละทรัพยากร 
ชีวภาพท่ีมีความส�าคัญสูงต่อการขับเคล่ือนงาน 
ด้านการอนุรักษ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

	 4.	ก�รนำ�กรอบก�รประเมิุนระบบถ้ำำ�� 
ระดับยุทธศ�สต์ร์ไปใช้ในก�ร
ว�งแผนนโยบ�ย

กรอบการประเมนิระบบถ�้าระดบัยทุธศาสตร ์สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในระดับ 
นโยบายการพัฒนาได้ เนือ่งจากกระบวนการประเมนิระดบั 
ยุทธศาสตร์นัน้ ให้ความส�าคัญกับกระบวนการตัดสินใจ 3  
ระดับ คอื (1) ระดับนโยบาย (Policy) (2) ระดับแผน (Plan)  
และ (3) ระดับแผนงาน (Program) โดยองค์กรผู้วางแผน 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาในกิจกรรม 
การพัฒนาใน 2 ลักษณะ ดังนี้

4.1 วางแผนพัฒนารายสาขา (Sectoral-based) 
เชน่ การพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน�้าและ 
แหล่งน�้า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบ 

โลจิสติกส์ การวางแผนพัฒนาด้านพลังงาน การ 
วางแผนพัฒนาพ้ืนทีเ่กษตรเศรษฐกิจ การวางแผน 
พัฒนาพ้ืนท่ีปา่ไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขยีว การวางแผนพฒันา 
ทรัพยากรเพ่ือการทอ่งเท่ียวท่ีมมีลูค่าสงู การวางแผน 
พัฒนาทรัพยากรธรณีเพื่ออุตสาหกรรมแร่และหิน 

4.2 การวางแผนระดับพื้นที่ (Area-based) เช่น  
การวางแผนพัฒนาระดับภาค การวางแผนพัฒนา 
ระดับกลุ่มจังหวดั การวางแผนพฒันาระดบัจังหวดั  
การวางแผนพัฒนาระดบัพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ การ 
วางแผนพฒันาพ้ืนท่ีชุม่น�้า การวางแผนพฒันาพืน้ท่ี 
กลุ่มป่า การวางแผนพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน�้าท่ีสูงชนัและ 
ต้นน�้าล�าธาร 

	 5.	คว�มุเข้้�ใจัต่์อระบบก�รประเมิุน
ระดับยุทธศ�สต์ร์

การประเมนิ (Assessment) หมายถึง กจิกรรมการน�า 
ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการคาดการณ์หรือวิเคราะห์ 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิงขนาด (Magnitude)  
และทิศทาง (Direction) ของระบบทรัพยากรหรือระบบ 
สิ่งแวดล้อมหน่ึงๆ โดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง 
สภาวะน้ันตามชว่งเวลา หรอืการเปรยีบเทียบกบัการด�าเนนิ 
กิจกรรมการพัฒนาท้ังก่อนและหลังการด�าเนินงาน ทั้งน้ี  
การประเมินสามารถก�าหนดวิธีการท่ีใช้ในการประเมิน 
ให้เหมาะสมกับประเด็นการด�าเนินงานหรือการด�าเนิน 
กิจกรรมได้ เช่น การประเมินด้วยวิธีเหตุผลสัมพันธ์ 

การประเมนิดว้ยหลกัสถิติ การประเมินด้วยแบบจ�าลอง 
ทางคณิตศาสตร์ การประเมินด้วยการเปรียบเทียบกับ 
พ้ืนท่ีอ้างอิง การประเมินสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการ 
ประเมินผลกระทบการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมท้ังสิง่แวดลอ้มได ้หรืออาจน�ามาใช้ 
ในการประเมินระบบทรพัยากรรายสาขา เชน่ ระบบทรัพยากร 
ป่าไม้ ระบบทรัพยากรดิน ระบบทรัพยากรแหล่งน�้า ระบบ 
ทรัพยากรถ�้า รวมถึงระบบเศรษฐสังคมชุมชน 

6๕9การพัฒนากรอบการประเมินระบบถ้ำาระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจระดับนโยบาย



 ◆ ยุุทธศาสตร์์ (Strategy) 

หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและการ 
ปฏิบัติการ และต้องอาศัยการจัดกระบวนการท่ีเหมาะสม 
และมียุทธวิธีในการด�าเนินงานให้บรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจ  
ยุทธศาสตร์อาจหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการโดยรวม  
เพ่ือให้การด�าเนนิงานเผชิญกับอปุสรรคได้อย่างมีความพร้อม  
ลดความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดข้่น การด�าเนนิยทุธศาสตรจ์ง่ต้อง 
ใชท้รพัยากรในการด�าเนนิงานท่ีเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  
มีการจดักระบวนการด�าเนินงานท่ีมลี�าดบัข้ันตอน อาจมกีาร 
จ�าลองสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการซึ่ักซึ่้อมความเข้าใจท่ี 
ถูกต้อง เพื่อให้การด�าเนินงานจริงในขั้นปฏิบัติการมีความ 
ผิดพลาดน้อยที่สุด 

การด�าเนินยทุธศาสตร ์จ�าเปน็ตอ้งใชก้ศุโลบายในการ 
ด�าเนนิงาน ซ่ึ่ง่หมายรวมถงึรปูแบบหรอืแผนงานท่ีไดป้ระมวล 
เป้าหมายนโยบายและล�าดับข้ันของการกระท�าท้ังหมด 
ขององค์กรให้ประสานสัมพันธ์กันและเอ้ืออ�านวยให้การ 
ด�าเนนิงานเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล การด�าเนินยทุธศาสตร ์
ตอ้งอาศัยระบบวธีิ มอีงคป์ระกอบทีส่นับสนุนรอบด้าน มกีาร 
ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้บรรลุ และต้องด�าเนินการ 
บนฐานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

พ้ืนฐานส�าคัญประการหน่ึงของยุทธศาสตร์คือ การ 
บูรณาการการท�างาน ซ่ึ่ง่หมายถงึ การประสานอยา่งกลมกลืน 
ของแผนการด�าเนนิงาน รวมถงึกระบวนการด�าเนนิงาน การ 
ตัดสนิใจ การใช้สารสนเทศท่ีแมน่ย�า การแลกเปลีย่นความรู ้
ความเข้าใจในแนวทางการด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง 
การกระจายทรัพยากรในการด�าเนินงานให้ทั่วถึง ซึ่่่งแต่ละ 
ภารกิจต้องประสานการท�างานให้เป็นหนึ่งดียว

การวิเคราะหแ์ละประเมนิสภาพแวดล้อม เปน็สว่นหนึง่ 
ของการด�าเนินงานระดับยุทธศาสตร์ โดยต้องประเมิน 
สภาวะแวดลอ้มภายในองค์กรและภายนอกองคก์รรอบด้าน  
ท้ังการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะขององค์กร ก�าลังคน  
เครือ่งมอื กระบวนการ แผนและนโยบาย กฎระเบียบ เครือข่าย 
ความร่วมมือ การได้รับงบประมาณสนับสนุน ความพร้อม 

ของสังคม สภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความ 
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแข่งขัน ความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศ พันธกรณีทีเ่ป็นเงื่อนไขในระดับนานาชาติ รวมทั้ง 
แผนพัฒนาท่ีส�าคัญของนโยบายของชาติ เป็นต้น ดังน้ัน 
การประเมินสภาพแวดล้อมจ่งต้องอาศัยสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย และต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีมองสถานการณ์ แนวโน้ม 
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

การประเมินระดบัยทุธศาสตร์ เก่ียวข้องกบักระบวนการ 
ตัดสินใจในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ่่่งจะ 
เป็นพ้ืนฐานรองรับการปฏิบัติการในการจัดท�าโครงการ 
หรือกิจกรรมในล�าดับต่อไป ดังน้ัน การประเมินระดับ 
ยุทธศาสตร์ จ่งเป็นการคาดการณ์อย่างมีศาสตร์และศิลป์ 
ในการใชค้วามรู ้วิทยาการและสารสนเทศท่ีสามารถก�าหนด 
นโยบายการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
โดยรอบ กิจกรรมการประเมินระดับยุทธศาสตร์ไม่อาจ 
กระท�าได้โดยฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว แต่ต้องประสาน 
บูรณาการการท�างานแบบสหวิทยาการจากผู้เชี่ยวชาญ 
หลายสาขา เพื่อร่วมกันประเมินและสนับสนุนการตัดสินใจ 
ของฝ่ายบริหารให้มีความเชือ่มั่นในแนวทางที่ได้เลือกไว้

 ◆ ร์ะบบถ้ำำ�า (Caves System) 

เป็นหน่วยทางนิเวศพ้ืนท่ีหน่ึงที่มีโครงสร้างของ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มท่ีมีความสมัพนัธร่์วมกนั 
มบีทบาทหน้าท่ีการท�างานในระบบท่ีมคีวามเปน็เอกลักษณ์ 
ตามโครงสรา้งของระบบท่ีมคีวามโดดเด่น มสีภาพภมิูประเทศ 
แบบคาสต์ (Karst Topography) ประกอบด้วยหินปูนหรือ 
หนิท่ีสามารถท�าปฏกิิรยิากบัน�้าฝนและน�้าใตด้นิ สง่ผลให้เกดิ 
ลกัษณะภูมิประเทศเฉพาะ ซึ่่ง่เกดิข้่นท้ังผิวโลกและใตพ้ื้นโลก 
โดยท่ีคาสต์จะมีภูมิประเทศเป็นหลุม เป็นเขาท่ีพัฒนา 
ข้่นจากการกัดกร่อนของน�้าใต้ดินเป็นหลัก มีและประกอบ 
ไปด้วยหลุมยุบ ถ�้า กลุม่ถ�้า โพรงใต้ดินขนาดเล็กใหญ่ น�้าพุ  
น�้าผุด ธารน�้าลอด ธารน�้าใต้ดิน ภูเขาหินปูนที่สูงชัน และ 
ยังประกอบด้วยหย่อมทางนเิวศมากมายหลายลกัษณะ เปน็ 
พ้ืนท่ีท่ีให้นิเวศบริการที่หลากหลาย ท้ังทางด้านการรักษา 
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สมดลุของระบบธรรมชาต ิเป็นแหลง่สะสมและให้ธาตอุาหาร 
แก่ระบบนิเวศ การเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว ์ 
เปน็แหล่งอาหารส�าหรับคนในทอ้งถิน่ เกบ็กักคารบ์อน แหล่ง 
สืบคน้ทางโบราณคด ีประวตัศิาสตร ์วิวฒันาการของมนษุย ์ 
และยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสวยงามและสร้างสนุทรยีภาพของ 
ผูค้นที่มาเยือนหรือที่ได้มาสัมผัสพื้นที่

กรอบการประเมนิระบบถ�้าระดับยทุธศาสตร ์(Strategic  
Caves System Assessment Framework) จ่งมีความ 
ส�าคัญในด้านการเป็นระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน 
การใชป้ระเด็นความส�าคัญของระบบนิเวศถ�้าหรอืภมิูประเทศ 
แบบคาสต์ เป็นองค์ความรู้ในการช่วยวางแผนในระดับ 
นโยบายท่ีจะไมด่�าเนินนโยบายหรอืแผนพัฒนาใดๆ ทีเ่สีย่ง 
ตอ่การสญูเสยีคณุค่าของพ้ืนท่ีไปอยา่งถาวร หรอืยากต่อการ 
ด�าเนินมาตรการฟื้้�นฟืู้และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข่้น เป็น 
หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เนือ่งจาก 
พ้ืนท่ีระบบถ�้ามคีวามอ่อนไหวเปราะบางแตกต่างกนัไปตาม 
ปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งผลท่ีอาจเกิดข้่นจาก 
กิจกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้วยเหตุน้ี 
การกระท�าใดๆ ในเขตพื้นที่ระบบถ�้า จ่งต้องมีการประเมิน 
ระบบถ�้าระดับยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการวางแผนและ 
ตดัสนิใจเพ่ือให้ได้มาซึ่่ง่ทางเลอืกทีดี่ท่ีสุด (Best Alternative) 
ในการพฒันาน้ัน ซึ่่ง่อาจรวมถงึทางเลอืกท่ีไม่มีความจ�าเปน็ 
ตอ้งพฒันากิจกรรมใดๆ ในพ้ืนท่ี อันเป็นการสงวน คุม้ครอง 
พืน้ที่เหล่านั้นให้คงสภาพดั้งเดิมให้มากที่สุดก็ได้ เช่น การ 
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
วนอุทยาน เขตหา้มล่าสตัวป์า่ พืน้ท่ีชุม่น�้า พืน้ท่ีตน้น�าล�าธาร  
พ้ืนท่ีสงวนธรรมชาติในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ป่านันทนาการ  
หรือแม้กระท่ังการก�าหนดให้เขตพ้ืนที่ป่าชุมชน หรือพื้นท่ี 
ทีส่าธารณชนได้ใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน

	 6.	ขั้�นต์อนและกรอบก�รประเมิุน
ระบบถ้ำำ��ระดับยุทธศ�สต์ร์

ข้ันตอนและกรอบการประเมนิระบบถ�้าระดับยุทธศาสตร์ 
เป็นการจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการน�ากรอบการประเมิน 
ระบบถ�้ามาใช้ในการด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ◆ ข้ั้�นการ์กล้ั่�นกร์อง (Screening) 

เป็นข้ันตอนการพิจารณาว่า ขอบข่ายของการพัฒนา 
พ้ืนท่ีจะกระทบต่อระบบถ�้าหรือไม่ โดยพิจารณาได้จาก 
ขอ้เสนอการพฒันาโครงการ หรอืการศกึษาความเปน็ไปได้ 
ของการด�าเนินโครงการ หรือแผนการลงทุนในการพัฒนา  
โดยต้องวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญจ�าเป็นของ 
การแผนพฒันา กจิกรรมการพฒันา พืน้ท่ีรองรบัการพฒันา  
ผลการศกึษาความเหมาะสมและรายละเอยีดข้ันตน้ ประโยชน์ 
หรือมลูค่าท่ีเกิดข้่นจากการพฒันา กลุ่มเปา้หมายทีเ่ปน็กลุ่ม 
ท่ีอาจได้รับประโยชนแ์ละผลกระทบของการพัฒนา ขอบข่าย 
ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง องค์กรรับผิดชอบ 
แผนพฒันา ตลอดจนมาตรการในข้ันตน้ท่ีองคก์รรบัผดิชอบ 
ใช้ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
ท้ังน้ี อาจพจิารณารว่มกบัผลการศกึษาจากรายงานการศกึษา 
ในด้านต่างๆ ประกอบกัน โดยในสว่นของขัน้ตอนการกล่ันกรอง 
แผนพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบถ�้าน้ัน ตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นวา่ 
แผนพัฒนาท่ีอาจเกิดข่้นเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับการใช้พ้ืนท่ี 
หรือทรัพยากรในเขตพ้ืนท่ีระบบถ�้าหรือพ้ืนท่ีแบบคาสต์ 
ในมิติใดเป็นส�าคัญ

 ◆ ข้ั้�นกำาหนดขั้อบเขั้ต (Scoping)

เป็นข้ันตอนการก�าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี (Spatial)  
ระยะเวลา (Temporal) และประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Issues) หรือแผนหรือแผนงาน ตลอดการประเมินสถานภาพ 
ในอดีตและปัจจุบันของประเด็นยุทธศาสตร์ และประเมิน 
แนวโน้มท่ีอาจเกิดข้่นในอนาคต ท้ังน้ีในกระบวนการน้ี  
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับยุทธศาสตร์ ต้องวิเคราะห์ 
และประเมินบริบทแวดล้อมท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับมิติทาง 
นโยบาย แผนการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกันอย่างเป็นห่วงโซึ่่ 
การพฒันาท่ีจะกระทบในระดับพ้ืนท่ีหรอืหน่วยทางนเิวศ เช่น  
แผนพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนาระดับภาค แผนพัฒนา 
ระดับกลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาระดับจงัหวดั หรอืแผนพัฒนา 
รายสาขาท่ีจะมีการด�าเนินงานในอนาคต หรือก�าลังมีการ 
พัฒนาในปัจจุบัน
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ในข้ันตอนน้ี ผู้ประเมินต้องวิเคราะห์แรงขับเคล่ือน 
การพัฒนา (Driving Force) ที่ต้องมีการด�าเนินงานในเชิง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ปัจจัยทางนโยบาย การสร้าง 
การเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่แรงกดดนัในการด�าเนนิ 
นโยบาย ควบคู่กับการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
พ้ืนท่ี วสิยัทศัน์ท่ีต้องการใหบ้รรลุผลการพฒันาน้ัน ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถ 
บ่งชีส้ภาวะการเปล่ียนแปลงเชงิผลกระทบในอนาคต ส�าหรบั 
การประเมนิประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ีอาจกระทบต่อ 
การเปลี่ยนระบบถ�้า เช่น

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการ 
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

2) การพฒันาด้านอตุสาหกรรมและการลงทนุ
3) การพฒันาด้านกระจายการเตบิโตของเมือง 

ในภูมิภาค
4) การพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพือ่คุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
5) การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตเิพ่ือรักษา 

สมดุลของระบบนิเวศ
6) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
7) การพัฒนาทรัพยากรน�้าให้มีความมัน่คง

อยา่งไรกต็าม ในการประเมนิเพ่ือก�าหนดขอบเขตของ 
การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดข่้นนั้น จะต้องมีการรวบรวม 
และพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศท่ีเพียงพอในการใช้เป็น 
ขอ้มลูฐาน (Baseline Data) เพ่ือประเมนิสถานภาพของการ 
พัฒนาในปัจจุบันก่อนที่จะมีการวางแผนพัฒนา พร้อมท้ัง 
ก�าหนดทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ ควบคู่กับการประเมิน 
ทางเลือกเบ้ืองต้น (Initial Alternative) ในกระบวนการ 
ประเมินทางเลือกเบื้องต้น เป็นการสร้างรูปแบบทางเลือก 
ที่มากกว่า 1 ทางเลือกเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกีย่วข้องมี 
ส่วนร่วมในการประเมินและกล่ันกรองหาแนวทางเลือกท่ีมี 
ความเหมาะสมในการพจิารณาและประเมนิในข้ันตอนต่อไป

 ◆ ข้ั้�นปร์ะเมิินทางเลั่ือก (Alternative 
Assessment) 

เป็นข้ันตอนการก�าหนดทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความ 
เป็นไปได้มาใช้ในการประเมินในข้ันรายละเอียดของแต่ละ 
ทางเลือก โดยสามารถน�าเทคนคิการประเมนิความเปน็ไปได้ 
ของแต่ละทางเลือก (Alternative-Possibility-Choice:  
APC) มาใช้ในการด�าเนินงาน โดยพิจารณาประเด็นย่อย 
ของแต่ละทางเลือกในด้านต่างๆ เช่น

1) ขนาดของแผนการพัฒนา
2) เศรษฐศาสตร์และการลงทุน
3) การน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ใน 

การพัฒนา
4) พืน้ที่รองรับผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ
5) มาตรการท่ีเลอืกใช้ในการปอ้งกนัและแกไ้ข

อย่างเป็นระบบ
6) ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
7) การยอมรับได้ของสังคมและประชาชน
8) การสูญเสียคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และระบบนิเวศ
๙) ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

จากภาวะมลพิษ
10) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน�้า 

จากการพัฒนา
11) ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact)  

ที่อาจเกิดข่้นในระยะยาว
12) ความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสุขภาพ

อน่ึง ในการประเมินระบบถ�้าระดับยทุธศาสตรน้ั์น เมือ่น�า 
ประเด็นการพิจารณาทางเลือกต่างๆ มาใช้ในการประเมิน 
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ต้องน�ามิติรายละเอียดของ 
ข้อมูลเก่ียวกับระบบถ�้าหรือระบบคาสต์มาใช้ร่วมกับการ 
ตัดสินใจในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมสาขาอื่นๆ ร่วมด้วย โดยมิติรายละเอียดที่ 
ควรน�ามาใช้ในการประเมินทางเลือก ได้แก่
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1) ขนาดหรอืหน่วยพืน้ท่ีของระบบถ�้าท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับแผนพัฒนา

2) โครงสรา้งในระบบถ�้าและคณุคา่ดา้นนเิวศ 
บริการของระบบถ�้าทั้งหมด

3) สถานภาพการใช้ประโยชน์ของระบบถ�้า 
ในปัจจุบัน

4) องค์กรรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ีท้ังระบบนิเวศ 
ภูมิทัศน์ และสถานภาพทางกฎหมาย

5) รูปแบบการใช้ประโยชน์จากระบบถ�้าของ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

6) ความล่อแหลมเปราะบางของระบบถ�้าจาก 
ปัจจัยสิง่แวดล้อมต่างๆ

7) การประเมินมูลค่ารวมของทรัพยากร 
ในระบบถ�้าทุกมิติ

8) การสร้างโอกาสของการใช้ประโยชน์จาก 
ระบบถ�้าในอนาคต

๙) ความเสีย่งต่อการสร้างผลกระทบท่ีอาจเกดิข้่น 
จากการมีแผนพัฒนาพื้นที่

10) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการอนุรักษ ์
ระบบถ�้า

11) การสูญเสียคุณค่าของนิเวศภูมิทัศน์ 
อย่างถาวรของพื้นทีร่ะบบถ�้า

12) ความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านนิเวศวิทยา 
และกระบวนการทางอุทกวิทยา

13) โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากพ้ืนท่ี 
ระบบถ�้า (ก่อน-หลังการพัฒนา)

14) ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 
ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ระบบถ�้า

15) การขัดกันต่อมาตรการและข้อก�าหนด 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกีย่วข้อง

16) การสูญเสียแหล่งอันทรงคุณค่าด้าน 
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ในระบบถ�้า

17) ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผลกระทบต่อ 
ระบบถ�้าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

 ◆ ข้ั้�นกำาหนดมิาตร์การ์ท่� เหมิาะสมิ 
(Mitigation Plan)

เป็นข้ันตอนหลังจากการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดที ่
น�ามาใชใ้นการวางแผนพฒันา พรอ้มท้ังจัดท�าแผนปอ้งกนัและ 
แก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้่น รวมท้ังแผนการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยมาตรการ 
ที่น�ามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ สามารถผสมผสานมาตรการ 
ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการด�าเนินนโยบาย 
และแผนพัฒนาท่ีจะกระท�าลงในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ส�าหรับ 
มาตรการท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการระบบพ้ืนท่ีถ�้า 
และคาสต์ในงานประเมินระดับยุทธศาสตร์ เช่น

1) มาตรการด้านกฎหมายและระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง

2) มาตรการดา้นการส่งเสริมและใชก้ลไกทาง 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

3) มาตรการด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม 
เพื่อป้องกันความเสียหาย

4) มาตรการด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชนและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

5) มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม 
ขององค์กรท้องถิ่นในการดูแลรักษาร่วมกัน

6) มาตรการด้านการออกแบบการพัฒนา 
รายโครงการที่รบกวนระบบนิเวศน้อยที่สุด

7) มาตรการด้านการก�าหนดเขตพ้ืนท่ีรองรับ 
การพัฒนาที่เหมาะสม

8) มาตรการด้านตดิตามผลกระทบตอ่ระบบถ�้า 
ในพื้นที่เสีย่งสูง

๙) มาตรการด้านการรับมือกับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10) มาตรการด้านการวางแผนการปรับตัว 
ของชุมชนในพื้นทีร่องรับการเปลี่ยนแปลง

11) มาตรการอื่นๆ ที่จ�าเป็น
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 ◆ ข้ั้�นการ์ต้ดสินใจ (Decision Making)

เป็นข้ันตอนท่ีฝ่ายบรหิารนโยบายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับการก�ากับดูแลพ้ืนท่ีระบบถ�้าต้องใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ 
ศกึษาและด�าเนนิงานมาท้ังหมดเพ่ือน�าไปสูก่ารประเมินการ 
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในระดับนโยบาย แผน และ 
แผนงาน ว่าจะกระท�าหรอืไมก่ระท�าต่อระบบถ�้า หากเหน็ว่า 
แผนพัฒนากระทบในวงกว้าง ก็อาจยุติแผนพัฒนา หรือ 
อาจใช้การก�าหนดมาตรการมาเป็นเครือ่งมอืในการป้องกัน  
ลด และบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้่น อยา่งไรกต็าม ระบบถ�้า 
หากไดมี้การคุ้มครองและอนุรกัษไ์ว้อยา่งสมดลุ ย่อมเปน็การ 
สร้างโอกาสท่ีดีส�าหรับสังคม จะได้รับบริการจากระบบ 
นิเวศของพ้ืนท่ีระบบถ�้าหรือใช้สอยร่วมกันเพื่อการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อนึ่ง ขั้นตอน 
การตัดสินใจอาจให้เกณฑ์์เบื้องต้นในการพิจารณาดังนี้

1) การตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาใน 
ระดับชาติและระดับภาค

2) การด�ารงคุณค่าของระบบถ�้าให้คงอยู ่
หรือกระทบน้อยที่สุด

3) การมสีว่นร่วมและการยอมรบัไดข้องสงัคม
4) โอกาสท่ีจะเกดิข่น้ในอนาคตหากมกีารพัฒนา  

และ/หรือไม่มีการพัฒนา

	 ๗.	สรุป

การพัฒนากรอบการประเมนิระบบถ�้าระดับยทุธศาสตร์ 
เป็นการขยายอาณาเขตทางความคดิในการสรา้งจดุมุง่เน้น 
(Focus) ในการใชอ้งคค์วามรูเ้ชงิสหวิทยาการเก่ียวกบัระบบถ�้า 
มาใช้ในการประเมิน การวางแผน และตัดสินใจในระดับ 
นโยบายของฝ่ายบริหารที่ต้องก�ากับดูแลพ้ืนท่ีระบบถ�้า  
ซึ่่ง่ยงัตอ้งมกีารทบทวน ศกึษาและพฒันากรอบการประเมนิ 
ใหม้รีายละเอียดเพ่ิมมากข้่น ปัจจุบันยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคมเก่ียวข้องกับการพัฒนาใน 
ระดบัพ้ืนท่ีของภูมิภาคตา่งๆ ของประเทศมากข้่นเป็นล�าดบั  
ท้ังแผนพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ  
การขยายตวัของความเปน็เมืองในภมูภิาค รวมท้ังสถานการณ์ 
และประเด็นปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ล้วนเป็นเงื่อนไขส�าคัญท่ีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ควรตระหนัก และให้ความส�าคัญกับการบูรณาการศาสตร ์
แต่ละด้านเพ่ือให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจในแผนพัฒนาท่ีมุ่งสู ่
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานการรักษาสมดุล 
ของระบบนเิวศและธรรมชาติ เชน่เดียวกับระบบทรพัยากรถ�้า 
และพ้ืนท่ีถ�า้ (ระบบคาสต์) เป็นระบบพ้ืนท่ีทางนิเวศท่ีมี 
ความส�าคัญสูง ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมหลากหลายมิติ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนเป็น 
จ�านวนมาก การพัฒนาใดๆ ควรต้องมกีารประเมนิระบบถ�้า 
ระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการวางแผน 
ในระยะยาว

แมว้า่ระบบการประเมนิระดบัยทุธศาสตรเ์ปน็เรือ่งใหม่ 
ส�าหรับประเทศไทย และยังต้องได้รับการพัฒนาต่อยอด 
ต่อไป แต่องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีถ�้า  
ก็ควรทีจ่ะได้เตรียมความพร้อมในการวางระบบการประเมนิไว้ 
แต่เน่ินๆ เพ่ือใหอ้งค์ความรูแ้ละวิทยาการดา้นถ�้าวทิยาและ 
สหวิทยาการท่ีเก่ียวข้องกับระบบถ�้าสามารถเป็นส่วนหน่ึง 
ในการวางรากฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนืตอ่ไป โดยมขีอ้เสนอแนะ 
ส�าหรับการด�าเนินงานในเรื่องกรอบการประเมินระบบถ�้า 
ระดับยุทธศาสตร์ในอนาคตดังนี้

7.1 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ�้า 
แหง่ชาติ และกรมทรัพยากรธรณีควรมีการแต่งตั้ง 
คณะท�างานในการพฒันาและจดัท�ากรอบการประเมิน 
ระบบถ�้าระดับยทุธศาสตรเ์พ่ือใชเ้ปน็เครือ่งมอืและ 
กลไกการวางแผนและตดัสนิใจในการอนรุกัษพ้ื์นท่ี 
ระบบถ�้าและคาสต์

7.2 ควรได้สื่อสารความเข้าใจในคุณค่าของงาน 
ประเมินระบบถ�้าระดับยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการระบบถ�้าใหก้วา้งขวาง 
ยิง่ข้่น เพ่ือให้สามารถน�ามาประยกุต์ใชใ้นการประเมนิ 
ระบบถ�้าระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังการประเมินระบบถ�้า 
ในระดับพืน้ที่รองรับการพัฒนาระดับนโยบาย

7.3 ควรเรง่ด�าเนนิงานศึกษาและประเมนิสถานภาพ 
ของระบบถ�้า (ระบบคาสต์) ในปัจจุบันในพ้ืนท่ี 
กรณีศึกษาท่ีส�าคัญในภมูภิาค เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส�าหรบั 
แนวทางการจดัท�ากรอบการประเมินระบบถ�้าระดบั 
ยุทธศาสตร์ต่อไป
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การวางแผนุและบริหารจััดการ
ระบบถ้ำำ�าโดยใช้้พ่ั�นุท่�เปน็ุฐานุ
ผู้้�ช่วยศัาสุตราจารย์ ดิ์ร.ก์ต์ชัย รัตนะ

บทนำ� 

ถ้ำำ�า เป็นทรัพัยุากรท่�เกิดัข่้�นจำากการผสมิผสานข้องกระบวนการทางธรรมิช้าติ ผนวกกับค์วามิ
ผันแปรท่�เกิดัจำากปัจำจัำยุแวดัล้อมิท่�แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพัพ้ั�นท่� จำนปรากฏเป็นทรัพัยุากรถ้ำำ�า
ทั�งในแง่มุิมิข้องสิ�งแวดัล้อมิท่�เกิดัข่้�นภายุในโถ้ำงถ้ำำ�า และภูมิิกายุภาพัท่�เป็นพ้ั�นผิวภายุนอกท่�สามิารถ้ำ
มิองเห็นได้ัเป็นภูมิิลักษณ์ต่าง ๆ อ่กทั�งทรัพัยุากรถ้ำำ�าและระบบถ้ำำ�ายัุงเป็นระบบพ้ั�นท่�ท่�เอ้�ออำานวยุ 
ต่อการให้นิเวศบริการทั�งทางด้ัานการรวมิข้องสิ�งม่ิช่้วิตและค์วามิหลากหลายุทางช่้วภาพัข้องพ้ัช้ 
และสัตว์ เป็นแหล่งเก็บกักนำ�าในพ้ั�นท่�ต้นนำ�าลำาธาร เป็นพ้ั�นท่�สำาหรับการประกอบกิจำกรรมินันทนาการและ 
การท่องเท่�ยุวทางธรรมิช้าติ และหากยุ้อนอด่ัตไป ทรัพัยุากรถ้ำำ�ายัุงเป็นถิ้ำ�นอาศัยุข้องมินุษยุ์ 
มิาตั�งแต่โบราณ และเช้้�อมิโยุงการใช้้ประโยุช้น์ในคุ์ณค่์าข้องถ้ำำ�าจำนถ่้ำงยุุค์สมัิยุปัจำจุำบัน ทั�งในด้ัานการ 
เป็นพ้ั�นท่�ประกอบกิจำกรรมิทางศาสนา การส่งเสริมิวัฒนธรรมิ แหล่งเร่ยุนรู้ทางธรรมิช้าติวิทยุา 
และประวัติศาสตร์ให้กับประช้าช้น เยุาวช้น และผู้สนใจำ จำนกระทั�งปัจำจุำบันหลายุภาค์ส่วนไดั้เล็งเห็น 
ค์วามิสำาคั์ญข้องทรัพัยุากรถ้ำำ�าเพิั�มิมิากข่้�น
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อน่ึง การวางแผนและบรหิารจัดการระบบถ�้า ไมเ่พียงแต่ 
ค�านึงถึงการมุ่งเน้นการอนุรักษ์ คุ้มครอง พัฒนาและ 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีปรากฏอยู่เพียงในพ้ืนที่โถงถ�้า 
เท่าน้ัน แต่ยังต้องพิจารณาถึงระบบทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท่ีเก่ียวข้องเชื่อมโยง 
กับทรัพยากรถ�้าเหล่าน้ันควบคู่ไปด้วย ซึ่่่งเรียกว่าเป็นการ 
บรหิารจัดการระบบถ�้า เพ่ือใหก้ารวางแผนและบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรใด ๆ ในพืน้ที่ระบบถ�้าสัมพันธ์และเกีย่วเนื่องกัน 
อย่างเป็นห่วงโซึ่่คุณค่าของการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  
โดยค�านึงถึงหลักการพ้ืนฐานในการวางแผนและบริหาร 
จัดการแบบร่วมมือกันโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based  
Collaborative Management)

	 ๒.	หลักก�รพ่�นฐ�นในก�รว�งแผน
และบริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ��

หลักการพ้ืนฐาน หมายความถงึ สาระส�าคญัท่ีก�าหนดไว ้
โดยชัดแจ้งและให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวของยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
ท้ังน้ีเพ่ือความสอดคล้องกับแนวนโยบาย แผนการด�าเนนิงาน 
และการมส่ีวนรว่มของภาคีรว่มพฒันาในฐานะท่ีเป็นหุ้นสว่น 
การท�างาน ในสาระส�าคัญของหลักการนั้น อาจครอบคลุม 
ถึงการระบุรายละเอียดที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป เช่น  
การก�าหนดกฎพ้ืนฐาน หลกัการ แนวทาง วธิปีฏบิติั ขอ้ตกลง 
ฉันทามติ หรืออาจหมายรวมถึงกระบวนการด�าเนินงาน 
ต่าง ๆ ต้องด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเหตุและผล 

เพ่ือการบรรลุความส�าเร็จในการด�าเนินงานได้ ท้ังน้ี  
การก�าหนดหลักการพ้ืนฐานอาจสามารถกระท�าได้ 
ท้ังการเขียนเปน็ลายลักษณอ์กัษร และประกาศให้ทราบโดย 
ทั่วกัน หรือการแจ้งกล่าวให้ฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องยึดไป 
ปฏบิตัหิรอืน�าไปประยกุต์ใชใ้นการด�าเนนิงานใหส้อดคล้อง 
กับหลักการพื้นฐานก็ได้ และอีกกรณีหนึ่ง หลักการพื้นฐาน 
อาจไม่มีความจ�าเป็นต้องกระท�าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
หากมวลสมาชกิและฝ่ายตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวขอ้งเรียนรูแ้ละเข้าใจ 
ในแนวทางการด�าเนินงานท่ีจะไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการ 
พื้นฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน

การวางแผนและบริหารจัดการระบบถ�้า เป็นงาน 
เชิงกระบวนการท่ีฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานต้องมี 
การเตรียมความพร้อมในการวางระบบการท�างาน ตั้งแต่ 
การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผน ก�าหนดขั้นตอน 
การวางแผน การได้มาซึ่่ง่ข้อมลูและสารสนเทศประกอบการ 
วางแผน การสรา้งกลยทุธแ์ละทางเลอืกของแผน การพฒันา 
กลการถ่ายทอดและการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน 
ต้องจัดหาสิ่งสนับสนุนการบริหารแผนให้มีความพร้อม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ สามารถท�างาน 
ได้อย่างเต็มที ่ด้วยเหตุนี้ กระบวนการวางแผนและบริหาร 
จดัการระบบถ�้าจง่เป็นภารกิจรว่มท่ีส�าคญั (Joint Mission)  
เพ่ือใหส้ามารถผลติแผนการบรหิารจดัการระบบถ�้าท่ีเป็นไป 
ตามหลักการพ้ืนฐานท่ีวางไว้ โดยหลักการพ้ืนฐานส�าหรับ 
การวางแผนและบริหารจดัการระบบถ�้าท่ีควรค�านงึถงึมดัีงน้ี

ทรัพัยุากรถ้ำำ�าและระบบถ้ำำ�าจ่ำงไม่ิเพ่ัยุงแต่ให้คุ์ณค่์าข้องนิเวศบริการแก่ผู้ค์น แต่ยัุงม่ิค์วามิสำาคั์ญ 
ในด้ัานการเป็นทรัพัยุากรธรรมิช้าติ ท่�เป็นมิรดักทางธรรมิช้าติท่�ค์วรค่์าแก่การอนุรักษ์ คุ้์มิค์รองและพััฒนา 
ให้ค์งสภาพั และสามิารถ้ำใช้้ประโยุช้นจ์ำากค์ณุค์า่เหลา่นั�นอยุา่งสมิดัลุและช้าญฉลาดั ภายุใตก้ารดัแูลรกัษาท่�ด่ั  
การท่�จำะทำาให้ทรัพัยุากรถ้ำำ�าท่�กระจำายุอยูุ่ตามิภูมิิภาค์ต่าง ๆ ข้องประเทศ และม่ิกลุ่มิผู้ใช้้ประโยุช้น์หลากหลายุ 
ได้ันั�น จำำาเป็นต้องม่ิกระบวนการวิเค์ราะห์ ประเมิิน และวางแผนการบริหารจัำดัการท่�ม่ิประสิทธิภาพัและ 
ประสิทธิผล เน้�องจำากทรัพัยุากรถ้ำำ�าในแต่ละพ้ั�นท่� ยุ่อมิม่ิสภาพัภูมิิประเทศ ทรัพัยุากรช่้วภาพั และคุ์ณค่์า 
การใช้้ประโยุช้นแ์ตกตา่งกันไป อ่กทั�งวิถ่้ำช่้วิตช้มุิช้น ระบบสงัค์มิและวฒันธรรมิ ยัุงม่ิอิทธพิัลต่อการอนรัุกษ์ 
และใช้้ประโยุช้น์จำากทรัพัยุากรถ้ำำ�า ทั�งทางตรงและทางอ้อมิ บทบาทการบริหารจัำดัการระบบถ้ำำ�าจ่ำงข่้�นกับ 
หลายุปัจำจัำยุ ถ่้ำงอยุ่างไรกต็ามิ การวางแผนและบรหิารจำดััการถ้ำำ�า จ่ำงต้องสอดัค์ลอ้งกันอยุ่างเปน็ระบบ ตั�งแต่ 
ค์วามิสอดัค์ลอ้งเช้้�อมิโยุงกับระบบนโยุบายุ และแผนการบรหิารจำดััการถ้ำำ�าข้องประเทศ การประเมิินสถ้ำานภาพั 
และศักยุภาพัข้องถ้ำำ�า และการกำาหนดัรปูแบบการบรหิารจัำดัการท่�ตอบสนองตอ่ข่้ดัค์วามิสามิารถ้ำในการบรหิาร 
จัำดัการอยุ่างเป็นระบบ
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2.1 หลกัการดา้นความสอดคลอ้งกบันโยบายบรหิาร 
จัดการระบบถ�้าแห่งชาติ อันเป็นหัวใจส�าคัญของ 
การถา่ยทอดนโยบายสูก่ารปฏบิตัผ่ิานกระบวนการ 
วางแผนและบริหารจัดการระบบถ�้า ทัง้นี ้นโยบาย 
ส�าคัญในด้านการบริหารจัดการะบบถ�้าของชาติ  
มุง่เนน้การคุ้มครองและอนรุกัษร์ะบบถ�้า เพ่ือคงไว้ซึ่่ง่ 
มรดกทางธรรมชาติของชาติท่ีทุกภาคส่วนต้องมี 
ส่วนร่วมในการปกป้องและบ�ารุงรักษาให้คงสภาพ 
ท่ีดี และเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ตามนิเวศบริการ  
(Ecosystem Services) ของแต่ละระบบพื้นที่ถ�้า 
ซึ่่่งควรได้มีการจ�าแนกบทบาทหน้าท่ีของระบบถ�้า 
แต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการให้ 
ตรงกับการจ�าแนกระบบถ�้า และการวางแผนพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ�านวยความสะดวก  
สภาพแวดลอ้ม และการฟื้้�นฟื้ทูรพัยากรธรรมชาติใด ๆ  
ตอ้งพจิารณาให้สอดคล้องกลมกลืนกับระบบนิเวศ 
พ้ืนผิวของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ เป็นส�าคัญ หรือให้มีการ 
พัฒนาในด้านโครงสร้างให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการ 
คงสภาพเหล่าน้ันไว้ให้คงเดิมมากท่ีสุด และหาก 
ต้องมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากระบบถ�้า จ�าเป็นต้องมี 
การศกึษา ส�ารวจ วเิคราะห์ ประเมินผลกระทบอยา่ง 
รอบด้าน เพื่อจะได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบอยา่งรัดกุม รวมถงึการก�าหนดเขตพ้ืนท่ี 
เพ่ือการจดัการ (Management Zones) ทีเ่หมาะสม 
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์โดยรวมในด้านการปกป้อง 
ทรพัยากรถ�้า สภาพภมิูทศันโ์ดยรอบ ระบบนิเวศท่ีมี 
ความส�าคัญสูง และการสร้างความมัน่ใจ ปลอดภัย 
ในการใชป้ระโยชนข์องผูม้าเยอืนหรอืผู้มาใชบ้รกิาร

นอกจากน้ี นโยบายการบริหารจัดการระบบถ�้า 
ของชาตยิงัมีเจตนารมณใ์นการเสรมิสรา้งเครอืขา่ย 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบถ�้า และ 
เป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความ 
ส�าคญัของระบบถ�้าให้เปน็ฐานทรพัยากรทีส่ามารถ 
สรา้งประโยชน์ในดา้นการเปน็แหลง่เรยีนรูห้รอืเป็น 
ห้องสมุดธรรมชาติแก่คนในชุมชนและประชาชน 
ผู้มาเยือน และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร 
ส�าหรับคนในท้องถ่ิน (ป่าชุมชน ป่าใช้สอย) และ 

แหล่งส�าหรับการพัฒนาอาชีพด้านการท่องเท่ียว 
และกจิกรรมบริการเพ่ือสรา้งเศรษฐกจิฐานรากของ 
ชุมชนได้อีกทางหน่ึง การมีส่วนร่วมยังมีส่วนใน 
การผลักดันให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ด้านการอนุรักษ์ตามแนววิถีใหม่ของผู้คนท่ีต้องมี 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยผู้ใช ้
ประโยชน์จากระบบถ�้าจะได้รับท้ังประสบการณ์ใน 
การประกอบกิจกรรมคู่ไปกบัการยกระดับจิตส�านึกใหม่ 
ในคุณค่าของทรัพยากรและระบบถ�้า ด้วยเหตุนี ้
การบริหารจัดการระบบถ�้าจ่งควรได้เล็งเห็นความ 
ส�าคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนา 
เครอืขา่ยความรว่มมอืในการท�างานรว่มกนัในระดบั 
พ้ืนท่ีอยา่งเข้มแขง็ และเปน็แนวทางการสรา้งคณุคา่ 
ร่วมกับสังคม (Creating Shared Value)

2.2 หลกัการดา้นการวางแผนท่ีผสมผสานแนวคิด 
เรือ่งระบบถ�้าเปน็รากฐานในการด�าเนินงาน กลา่วคอื 
เป็นการวางแผนเชิงระบบนิเวศถ�้า (Caves &  
Ecological System) โดยผา่นการส�ารวจ ประเมนิ 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีจะมีการวางแผนแบบเป็นระบบพ้ืนท่ี  
ในฐานะท่ีเป็นหน่วยทางนิเวศท่ีต้องมีการบริหาร 
จัดการ และเป็นท่ีทราบกันว่า ระบบนิเวศถ�้าหรือ 
ระบบถ�้า หมายถึง ระบบพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ซึ่่่งเป็น 
หน่วยการจดัการท่ีประกอบดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ 
ท่ีมคีวามสัมพันธกั์นอยา่งเปน็ระบบหว่งโซึ่ท่างนิเวศ 
เชื่อมโยงกับลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์  
สภาพภูมิอากาศ ระบบลุ่มน�้า ธรณีวิทยา และ 
สภาพภูมิทศัน์โดยรอบทีเ่ช่ือมต่อเป็นสว่นหนึง่ของ 
ระบบถ�้า ในการวางแผนเชงิระบบถ�้า ยงัตอ้งพิจารณา 
ถึงการกระท�าของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี 
เกิดข้่น ท้ังระบบนเิวศผวิพืน้และระบบนเิวศใต้ผวิพืน้ 
(ระบบน�้าใต้ดิน โพรง อุโมงค์ ช้ันหิน) และยัง 
หมายรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ จากกิจกรรม 
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ระบบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน ระบบการผลิตเศรษฐสังคม วิถีการด�ารงชีพ 
ของชุมชน วัฒนธรรม องค์ความรู้ และภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ ความเชือ่ จารีต และแบบแผนการปฏิบัต ิ
ของชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบถ�้าอย่าง 
กลมกลืน ท้ังท่ีเป็นผลมาจากกิจกรรมท่ีเกิดข้่นใน 
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อดตีและปจัจุบัน ดงัน้ัน การวางแผนระบบถ�้าจง่ใช้ 
พ้ืนฐานของการวางแผนตามระบบย่อยภายใต้ 
ระบบนิเวศถ�้า อาทิ ระบบคาสต์ ระบบลุม่น�้า ระบบ 
โครงขา่ยน�้า ระบบปา่ไม ้ระบบสัตวป่์า ระบบทรัพยากร 
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human-use  
Values) และระบบคุณค่าต่อคณุภาพชีวิต (Quality  
of Life Values) 

นอกจากน้ี การวางแผนและบรหิารจดัการระบบถ�้า 
ในความหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังเป็นการ 
วางแผนภายใตแ้นวคิด การวางแผนแบบคาบเก่ียวกัน 
หลายมิติ (Cross-cutting Planning) ผู้วางแผน 
อาจไม่สามารถวางแผนระบบถ�้าโดยใช้ขอบข่าย 
อ�านาจและบทบาทหน้าท่ีขององค์กรใดองคก์รหน่ึง 
เป็นการเฉพาะเจาะจงได้ เน่ืองจากระบบพ้ืนท่ีถ�้า 
มีการคาบเก่ียวกันหลายมิติ ทั้งทรัพยากรที่เป็น 
โถงถ�้าหรือปากทางเข้าถ�้าท่ีอาจอยู่ในความดูแล 
รบัผดิชอบขององค์กรหน่ึง ขณะท่ีแหลง่ธรรมชาตอ่ืิน ๆ  
ท่ีกระจายอยู่ในระบบนิเวศพ้ืนผิวของระบบถ�้าน้ัน  
อาจอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีขององคก์รในทอ้งถ่ินหรอืชุมชน  
หรอืพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีเป็นพ้ืนทีส่าธารณะในรปูแบบตา่ง ๆ  
และการวางแผนพัฒนาพ้ืนทีถ่�้าท่ีต้องใชก้ารพัฒนา 
โครงสร้างและสิ่งอ�านวยความสะดวกแบบ 
โครงสรา้งแข็ง อาจไม่สามารถด�าเนนิการไดใ้นบาง 
อาณาเขต พ้ืนท่ีท่ีมคีวามออ่นไหวเปราะบางต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพ แต่อาจกระท�าได้ในอาณาเขตท่ี 
เหมาะสม และช่วยให้การใช้สอยประโยชน์จาก 
โครงสรา้งและสิง่อ�านวยความสะดวกน้ัน เปน็ไปตาม 
วัตถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ดงัน้ัน หากวิเคราะห์รปูแบบ 
แนวทางในการวางแผนและบริหารจัดการโดยใช้ 
ระบบถ�้าเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาและ 
ด�าเนินงาน กล่าวได้ว่าเป็นการปรับเปล่ียน 
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จากการวางแผนแบบใชอ้�านาจหน้าท่ีแนวด่ิง (Vertical 
Approach) มาเป็นการวางแผนและบรหิารจดัการ 
แบบแนวราบ (Horizontal Approach) ที่มี 
การบรูณาการการท�างานรว่มกนัโดยใช้พ้ืนท่ีเปน็ฐาน

2.3 หลักการด้านการบริหารจัดการระดับพ้ืนท่ี  
ซึ่่ง่หมายถงึ การวางแผนและบรหิารจดัการระบบถ�้า 
ท่ีตอบสนองต่อการท�างานร่วมกันของภาคี 
เครือข่ายในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
แม้ว่านโยบายบริหารจัดการระบบถ�้าของชาติจะ 
ใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการปกปอ้งดแูลทรัพยากรถ�้า 
และระบบถ�้ามากเพียงใด หากไม่ได้รับการ 
ตอบสนองในการวางแผนการบรหิารจัดการในระดบั 
พ้ืนท่ีแล้ว ย่อมท�าให้ระบบถ�้าไม่ได้รบัการดูแลรกัษา 
และใชป้ระโยชนอ์ยา่งสมดลุได ้หรือแนวทางในการ 
ถ่ายทอดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัต ิ
ไมเ่อ้ืออ�านวยใหห้นว่ยงานหรือองคก์รท่ีรบัผดิชอบ 
ดูแลพืน้ที่ตระหนักต่อการวางแผน ก็ย่อมเป็นการ 
เสียโอกาสในการส่งเสริมความตระหนักร่วมใน 
การบรหิารจัดการระบบถ�้าของประเทศในระยะยาว 
ดังนั้น การจัดท�าแผนบริหารจัดการระบบถ�้าระดับ 
พ้ืนท่ี (Caves System Management Plan)  
จ่งเป็นเครื่องมือหลักในการบูรณาการการท�างาน  
การประสานความรว่มมือ การก�าหนดต�าแหน่งการ 
พัฒนาระบบถ�้า (Positioning) การก�ากับ ควบคุม  
ดูแล การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ระบบถ�้า  
การจดัเตรียมความพรอ้มขององคก์รและก�าลังคน  
รวมท้ังระบบงบประมาณในการด�าเนนิงานใหส้ามารถ 
ยกระดบัคณุคา่ของการบรหิารจัดการระบบถ�้าให้มี 
มาตรฐานเป็นท่ียอมรบัและสามารถส่งเสริมการเข้าถึง 
การใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการของระบบถ�้าได ้
อย่างสมดุลและชาญฉลาด

การบริหารจัดการระดับพื้นที่ เป็นการผสมผสาน 
แนวคิดระดับนโยบาย แผนแม่บท และบทบาท 
ภารกจิขององค์กรท่ีรบัผิดชอบในการจดัท�าแผน ตอ้ง 
ถ่ายโยงสาระส�าคัญของประเด็นการพัฒนางาน 
ให้เชื่อมโยงสู่การบริหารจัดการระดับพ้ืนท่ี (Area  
Approach) ซึ่่่งเม่ือต้องวางแผนในระดับพ้ืนท่ี 
ผู้วางแผนต้องตระหนักและวางระบบการจัดท�า 
แผนบริหารจัดการระบบถ�้าให้สอดคล้องกับ 5 
องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ (1) การประเมินสภาพแวดล้อม 
ระดับพ้ืนท่ี ท้ังสภาพแวดล้อมทางนิเวศและ 
กายภาพ รวมท้ังสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม 
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ของชุมชน (2) การประเมินสถานภาพและ 
ศักยภาพของระบบถ�้า (ระบบคาสต์) ครอบคลุม 
ท้ังทรัพยากรถ�้า โถงถ�้า และระบบนิเวศพ้ืนผิว 
ทั้งมวล (3) แนวคิดในการวางแผนอนุรักษ์ พัฒนา 
และใชป้ระโยชนจ์ากนเิวศบรกิารของระบบถ�้า รวมถึง 
การใช้คุณค่าระบบถ�้าในการสร้างความตระหนักรู้ 
ในการอนรุกัษใ์หกั้บคนในทอ้งถิน่และผู้มาใชบ้รกิาร 
ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ (4) รูปแบบการ 
จดัรูปองค์กรการท�างานเพ่ือบรหิารจดัการระบบถ�้า 
โดยการมีส่วนร่วม (5) การเตรียมความพร้อมของ 
องค์กรและก�าลังคนในการสนับสนุนการท�างาน 
ระดับพื้นที่ เห็นได้ว่า การวางแผนเพื่อจัดท�าแผน 
บริหารจัดการระบบถ�้าระดับพ้ืนท่ี มีรายละเอียด 
ที่ต้องศึกษา ส�ารวจ วิเคราะห์ ประเมินระบบข้อมูล 
หลายมิติประกอบกัน และไม่อาจด�าเนินงานได้ 
เพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เนื่องจากเป็นงานเชิง 
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ใช้นักวิชาการ  
นกัส�ารวจ นักวางแผน นกัออกแบบ และนักพฒันา 
ในหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และยังรวมถึงการ 
เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
หรอืองคก์รชุมชน และอาสาสมัครชมุชนเพ่ือเขา้มา 
มีบทบาทร่วมในการอนุรักษ์ระบบถ�้าควบคูไ่ปด้วย

2.4 หลักการด้านสื่อสารและถ่ายทอดคุณค่าของ 
ระบบถ�้าให้กับสังคมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและวิถีใหม่ 
หลักการดังกล่าวน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้อง  
คุ้มครองระบบถ�้าให้ด�ารงไว้ซ่่ึ่งคุณค่าของมรดก 
ทางธรรมชาติของชาติและสามารถวางแผนพฒันา 
ให้ประชาชนและผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าถึงคุณค่า 
ของระบบถ�้า เพ่ือเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ 
วิทยาการดา้นถ�้าวทิยาให้กวา้งขวาง เปน็การขยาย 
กระบวนทศัน์ให้กับสงัคมในการเล็งเห็นความส�าคญั 
ของระบบถ�้า ทรัพยากรถ�้า สุนทรียภาพของถ�้า  
ประโยชน์ของถ�้า ความสนใจในการค้นคว้า วิจัย 
แสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ ๆ  การใชบ้ทบาทถ�้าในการ 
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวที ่
มีความรับผิดชอบสูงและได้รับประสบการณ์ใหม่  
การสร้างความรู้สึกผูกพันต่อถิ่นของผูค้นในชุมชน  
หรือแม้กระท่ังการส่ือสารบทบาทของระบบถ�้าใน 

การสร้างความมั่นคงทางอาหารและน�้าเพ่ือผลิต 
และการอุปโภคบริโภค ประเด็นเหล่าน้ีล้วนเป็น 
เน้ือหาท่ีควรค่าแก่การถา่ยทอดและส่ือความหมาย 
ให้กบัผู้คนในสังคม เพ่ือใหมี้รูค้วามเขา้ใจท่ีถกูต้อง 
ต่อระบบถ�้าและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ประโยชน์ 
จากคุณค่าของถ�้าต่อไป 

อน่ึง ระบบการถ่ายทอดและสื่อสารคุณค่าของ 
ระบบถ�้า อาจปรากฏในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ท้ังการอบรมสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนท้องถิ่น  
การถ่ายทอดกระบวนการวางแผนบริหารจัดการ 
ระบบถ�้าให้กับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับ 
ดูแลและใช้ประโยชน์ การออกแบบและพัฒนา 
ระบบสื่อความหมายธรรมชาติของระบบถ�้าให้กับ 
ผู้มาใช้บริการหรือผู้มาเยือน ทั้งป้าย สื่อเผยแพร่ 
วีดิทัศน์ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ตลอดจน 
การก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ 
จากถ�้าในการด้านการศึกษา วิจัย ส�ารวจข้อมูล 
โดยไม่กระทบและสูญเสียคุณค่าของระบบถ�้า  
การติดตามการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศถ�้าใน 
ระยะยาว และควรอย่างยิ่งท่ีองค์กรท่ีร่วมบริหาร 
จัดการระบบถ�้าต้องริเริ่มพัฒนาโปรแกรมการ 
สื่อความหมายธรรมชาติของระบบถ�้าให้กับ 
ผู้มาเยือนเพ่ือเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ 
จากนิเวศบริการของระบบถ�้าให้เข้าถึงผู้คนให้ 
มากข้่น ซึ่่่งอาจจ�าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะ 
ของระบบข้อมูลของระบบถ�้า การออกแบบระบบ 
สื่อความหมาย เทคนิคการสื่อความหมาย  
ผู้ถ่ายทอด กลุ่มเป้าหมายหลัก และการสร้างการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครอนุรักษ ์
ระบบถ�้าในกจิกรรมการสือ่สารความหมายธรรมชาติ 
ไปพร้อมๆ กัน

2.5 หลักการด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ 
การอนรุกัษร์ะบบถ�้ารว่มกนั ถอืเป็นหลักการส�าคัญ 
ในการบริหารจัดการระบบถ�้าระดับพื้นที่ เนื่องจาก 
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
จากระบบถ�้า มีหลายบทบาทและมีขอบข่ายทาง 
อ�านาจหน้าท่ีแตกต่างกันไป ความรับผิดชอบ 
ร่วมกันจะเกิดข่้นได้ ต้องอาศัยการบริหารจัดการ 
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โดยใช้พ้ืนท่ีเปน็ฐาน เนน้การวางแผนบรูณาการงาน
เชงิพ้ืนท่ี (Integrated Spatial Planning) กลา่วคือ 
การใช้ฐานทรัพยากร และระบบนิเวศเป็นฐาน 
ในการวิเคราะห์ศักยภาพ ความได้เปรียบ และ 
ข้อจ�ากัดของพื้นที ่พร้อมทั้งก�าหนดกลยุทธ์ในการ 
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของฐาน 
ทรพัยากรเหล่าน้ัน รวมท้ังก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ 
องค์กรและส่วนงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับภารกิจใน 
การบรูณาการการท�างานร่วมกัน อนัเป็นเป้าหมายหลัก 
ของการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อการ 
วางแผนพัฒนา 

ปัจจุบันระบบการวางแผนพัฒนาโดยใช้พ้ืนท่ี 
เป็นฐาน ได้รับการยอมรับและส่วนราชการท่ี 
เกี่ยวข้องกับการก�าหนดแผนงาน โครงการพัฒนา 
ในระดับท้องถิน่ ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ล้วน 
บูรณาการงานอย่างเป็นระบบห่วงโซึ่่การพัฒนา  
(Values-chain)ผ่านระบบแผนเดียว (One Plan 
System) ต้ังแตก่ารก�าหนดปญัหาจากชมุชน สูก่าร 
จัดท�าแผนพัฒนาระดบัต�าบล (คณะกรรมการบริหาร 
งานต�าบลแบบบูรณาการ) และบรูณาการแผนระดบั 
ต�าบลสูร่ะดบัอ�าเภอ (คณะกรรมการบริหารงานอ�าเภอ 
แบบบูรณาการ) สู่และเชือ่มโยงต่อแผนบูรณาการ 
ระดับจังหวดั (คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ 
บรูณาการ) ดงัน้ัน หากประเด็นการพฒันาระบบถ�้า 
สามารถเชือ่มโยงความตอ้งการและได้รบัการบรรจไุว ้
ในแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น แผนงานด้านการ 

ยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากชมุชน (Local Economy) 
แผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม แผนงานดา้นการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 
และคุณภาพชีวิตชุมชน ก็สามารถบูรณาการงาน 
พัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับระบบถ�้าให้สามารถเป็น 
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีได้ ทั้งน้ี องค์กร 
ในระดบัพ้ืนท่ี หรือองคก์รรบัผดิชอบดูแลทรพัยากรถ�้า 
และระบบถ�า้ จ�าเป็นต้องวิเคราะห์สถานภาพ  
ประเด็นปัญหา โอกาส ความได้เปรียบ ข้อจ�ากัด 
ในมิติต่าง ๆ  รอบด้าน เช่น คุณค่าของระบบถ�้าต่อ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภัยคุกคามต่อการ 
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพจากปัญหาไฟื้ป่า การจัดการป่าชุมชน  
การพัฒนาแหลง่น�้าเพ่ือระบบการผลติ การสง่เสรมิ 
การท่องเท่ียวถ�้าโดยชมุชน การพฒันาระบบถ�้าเพือ่ 
เป็นแหล่งศกึษาเรียนรูข้องเยาวชนในท้องถ่ิน ท้ังน้ี  
เพ่ือให้การก�าหนดกลยทุธ์พฒันางานตอบสนองตอ่ 
สถานการณ์และการพัฒนาที่ประชาชนและชุมชน 
ทอ้งถ่ินจะได้รบัประโยชน์รว่มกัน ดงัน้ัน หลกัการดา้น 
การสง่เสรมิความรบัผิดชอบต่อการอนรุกัษร์ะบบถ�้า 
ร่วมกัน จ่งถือเป็นแนวทางหลักท่ีช่วยให้เกิดการ 
กระจายบทบาทภารกิจในการอนุรักษ์ระบบถ�้า 
จากท่ีต้องรับผิดชอบดูแลโดยองค์กรเดียวสู่ระบบ 
การจัดการแบบร่วมมือกัน (Collaborative 
Management)

การวางแผนพัฒนาระบบถ้ำาทีส่อดคล้องกับภัูมิกายภัาพขุองพ้ืนที่
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 ◆ 3.1	ขั้�นก่อนก�รว�งแผน	(Preparation	
Phase)

1) สื่อสารคุณค่าความส�าคัญ ความจ�าเป็นใน 
กระบวนการจดัท�าแผนในระดับองคก์ร เป็นข้ันตอนการสือ่สาร 
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงท�าความเข้าใจให้องค์กรหลักและ 
องค์กรหุ้นส่วนการท�างานได้รับทราบและเห็นคุณค่าของ 
การจัดท�าแผนบริหารจัดการระบบถ�้าระดับพื้นที่ ผ่านกลไก 
การสื่อสารความส�าคัญของกลไกขององค์กร กลไกระดับ 
อ�าเภอ และกลไกระดับต�าบล ทั้งน้ีต้องจัดเตรียมข้อมูล 
ความส�าคัญจ�าเป็นของการจดัท�าแผนระดบัพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับความจ�าเป็นของการจัดท�าแผนโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 
การท�างาน ประโยชน์ที่ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่จะได้รับ  
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�าแผน การบูรณาการ  
มิติการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ระบบถ�้า  
ช่องทางการเข้าถึงระบบงบประมาณ บทบาทของแตล่ะฝ่าย 
ในการสนบัสนนุกระบวนการจดัท�าแผนแบบมีส่วนรว่ม เปน็ตน้

2) ก�าหนดผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในฐานะหุน้สว่นการพฒันา 
 เปน็ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะทีเ่ป็น 
หุ้นสว่นการพัฒนาท่ีส�าคัญ ซึ่่ง่ควรจ�าแนกผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 
ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ (1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขั้นพื้นฐาน (Primary Stakeholders) เช่น องค์กรหลักที่ 
มีบทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแลทรัพยากรถ�้าและระบบ 

พื้นที่ธรรมชาติ กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ระบบถ�้า  
กลุ่มจัดการการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ผู้น�าชมุชน กลุ่มอนรุกัษ์ปา่ กลุ่มผู้ใชน้�้า สถานศกึษา 
ในทอ้งถ่ิน เปน็ต้น อนึง่ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีข้ันพ้ืนฐาน อาจเปน็ 
กลุ่มผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั (Key Stakeholders) ดว้ยกไ็ด ้
หากกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสียเหลา่น้ันมอิีทธิพลต่อความส�าเรจ็ 
ในการด�าเนินงาน และ (2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 
(Secondary Stakeholders) เช่น ภาคธุรกิจเอกชน  
ผู้ประกอบการในพื้นที่ หน่วยงานสนับสนุนการด�าเนินงาน  
เป็นต้น การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีส่วนส�าคัญ 
ในการร่วมรับรู้ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนพัฒนา และร่วม 
ตัดสินใจในการด�าเนินงาน ตลอดจนเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับ 
ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นทีร่ะบบถ�้า

3) ก�าหนดล�าดับกิจกรรมการด�าเนินงานจัดท�าแผน 
เป็นการด�าเนนิงานเพ่ือก�าหนดข้ันตอนการจดัท�าแผน ต้ังแต่ 
การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ การประสานองค์กรและ 
เครือข่าย การจัดตัง้คณะท�างานจัดท�าแผนแบบมีส่วนร่วม 
การยกร่างแผนการบริหารจัดการระบบถ�้าระดับพ้ืนท่ี  
การรบัฟื้งัความคิดเหน็ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี การปรบัปรงุ 
แก้ไขร่างแผน และการรับรองแผนที่จัดท�าข่น้

	 3.	ขั้�นต์อนก�รว�งแผนและจััดทำ�แผนบริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ��โดยใช้พ่�นท่�เป็นฐ�น

การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการและวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทัง้การทบทวน 
สภาพแวดล้อมและบริบทท้ังด้านนโยบาย องค์กร กฎระเบียบ โอกาส ความได้เปรียบ ปัญหาข้อจ�ากัดต่างๆ เพ่ือน�ามา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินเพ่ือการก�าหนดกลยุทธ์ ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดการด้าน 
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้การจัดท�าแผน และการบริหารจัดการแผนสูก่ารปฏิบัติให้บรรลุผลที่ก�าหนดไว้ 

การวางแผนที่ดี ต้องท�าอย่างเป็นกระบวนการตามล�าดับขัน้ตอน เพือ่ให้เกิดสารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นย�าและ 
ใช้ในการวางแผนคาดการณ์สิง่ทีจ่ะเกิดข่น้ในอนาคต (Scenario Planning) ซึ่่่งยังมาไม่ถึง และเพือ่ให้เกิดความมั่นใจใน 
การวางแผนอนาคตได้ จ่งจ�าเป็นต้องมีการตระเตรียมความพร้อมไว้ก่อนการด�าเนินงาน ซึ่่่งประกอบด้วย (1) ขั้นก่อนการ 
วางแผน (2) ขั้นการวางแผน (3) ขัน้การน�าแผนไปใช้งาน (4) ขั้นการติดตามและประเมินผลแผน และ (5) ขั้นการทบทวน 
และปรับปรุงแผนในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดของสิ่งที่ต้องด�าเนินการดังนี้
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 ◆ 3.๒	ขั้�นก�รว�งแผน	(Planning	Phase)

1) ทบทวนสถานภาพการด�าเนนิงานเก่ียวกบัการบรหิาร 
จัดการระบบถ�้าท่ีผ่านมา เป็นกิจกรรมการทบทวนผลการ 
ด�าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรทีเ่กี่ยวข้อง สถานภาพของ 
ทรัพยากรและระบบถ�้าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย การใช้ประโยชน ์
ท่ีผา่นมา ประเดน็ปญัหาและภัยคุกคามท่ีเกดิข้่นกับระบบถ�้า 
ในพื้นที่เป้าหมายการท�างาน โดยทัว่ไปผู้วางแผนสามารถ 
ประยกุต์ใชแ้นวทางการวเิคราะห์และประเมินสภาพแวดลอ้ม 
ดว้ยเทคนคิการวิเคราะหจุ์ดแข็ง-จดุอ่อน-โอกาส-ภัยคกุคาม  
(SWOT Matrix) หรอืเทคนิคการวิเคราะหแ์รงขับ-แรงกดดนั- 
สภาวะ-ผลกระทบ-การตอบสนอง (Drivers-Pressure-State- 
Impact-Response: DPSIR) หรือเทคนิค PEST Analysis  
(Policy-Economic-Social-cultural-Technology) เพ่ือให ้
สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบด้าน

2) ก�าหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ (วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์ พันธกิจร่วม และตัวชี้วัด) เป็นกระบวนการ 
ระดมความคิดเห็นตอ่การก�าหนดเป้าหมายต่างๆ ใหมี้ความ 
สอดคล้องกันอย่างกลมกลืน ซึ่่่งประกอบด้วยเป้าหมายใน 
ด้านต่างๆ ดังนี้

2.1) วิสัยู่ทััศน์์ (Vision) 

หมายถึง สภาพท่ีองคก์รหรอืการด�าเนินงานต้องการ 
จะเปน็ในอนาคต มุง่เน้นการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในขัน้ปลาย ช่วยสะท้อน 
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของการด�าเนินงาน

2.2) เป้�ประสงค์ (Goals) 

หมายถงึ สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด�าเนินงาน 
ท่ีต้องการให้บรรลุเป้าประสงค์เป็นได้ท้ังระยะสั้น 
และระยะยาว เป้าประสงคจ์ง่เปน็จุดหมายปลายทาง 
ซึ่่่งชี้น�าการปฏิบัติ เป้าประสงค์สามารถก�าหนดได้ 
ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก�าหนด 
เป้าประสงค์ท่ีท้าทาย (Stretch Goals) มักจะเก่ียวกบั 
การปรับปรุง พัฒนาในงานท่ีส�าคัญยิ่งหรือเป็น 
การพฒันาระบบถ�้าแบบกา้วกระโดดซึ่่ง่มผีลกระทบ 

ต่อบทบาทการท�างานขององค์กรและประสิทธิผล 
ของการด�าเนินงาน ประโยชน์ของการก�าหนด 
เป้าประสงค์คือ ท�าให้การวางกลยุทธ์และการ 
ปฏิบัติการมคีวามชดัเจนข้่นและสามารถวดัผลลพัธ์ 
ไดโ้ดยตรง รวมท้ังการสนบัสนนุการท�างานเปน็กลุ่ม 
ให้มุ่งเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ และยัง 
สนับสนุนความคิดในการวางแผนแบบนอกกรอบ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท�างานที่มีความซึ่ับซึ่้อน 
และท้าทายการเปลี่ยนแปลง

2.3) พื้ัน์ธกิจั (Mission) 

หมายถึง หน้าท่ีโดยรวมขององค์กรหรอืภารกจิงานที ่
ตอ้งท�าตามพนัธสญัญาท่ีองค์กรนัน้มตีอ่สงัคมหรอื 
มีต่อองค์กรทางสังคมอื่น ๆ หรือถูกก�าหนดไว้ให ้
องค์กรต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
กฎหมายหรอืขอ้ผกูพนัตา่ง ๆ  พันธกจิเป็นภารกจิท่ี 
องค์กรต้องกระท�าอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ เชน่ พนัธกิจ 
ในการก�าหนดมาตรการในการคุ้มครอง อนุรักษ์  
ฟ้ื้�นฟื้แูละจดัการการใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีปา่ไม ้พนัธกจิ 
ในการส่งเสรมิการมสีว่นรว่มในการวางแผนจดัการ 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน พนัธกจิ 
ในการก�ากับ ควบคุมการใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ พันธกิจอาจก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง  
แต่สามารถน�าพันธกิจน้ันไปปฏิบัติโดยการพัฒนา  
ปรับปรุงระบบการท�างานด้วยแนวทางที่เหมาะสม 
เพื่อให้พันธกิจเหล่านั้นบรรลุผลด้วยก็ได้

2.4) ต์ัวช่ี�วัด (Key Performance Indicators: 
KPIs) 

หมายถึง คา่เปา้หมายทีไ่ด้ก�าหนดข้่นตามแผนการ 
ด�าเนินงาน หรือตามโครงการที่จัดท�าข่้น เป็นการ 
ก�าหนดสิ่งท่ีสะท้อนสภาวะการเปล่ียนแปลงการ 
ด�าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับ 
หลังการด�าเนินงาน ตัวชี้วัดต้องประกอบด้วย 
ค่าเป้าหมายท่ีต้องการให้บรรลุตามกรอบเวลา 
ในการด�าเนินงาน ผลการประเมินตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย สามารถบ่งชี้ถึงความส�าเร็จหรือ 
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ความล้มเหลวในการด�าเนินภารกิจหนึ่ง ๆ นั้นได้ 
เช่น ตัวชี้วัดการด�าเนินโครงการส�ารวจสถานภาพ 
ของระบบถ�้าระดับพื้นท่ี ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้าน 
ระบบข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระบบถ�้า ตัวชี้วัด 
การจัดท�าผงัถ�้า ตัวช้ีวดัระดบัศกัยภาพของระบบถ�้า 
ตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์จากระบบถ�้า โดยแต่ละ 
ตวัชีวั้ดยังสามารถก�าหนดคา่เปา้หมายในเชิงปริมาณ 
หรือคณุภาพตามแตล่กัษณะของตัวชีว้ดัเหล่านัน้ได้ 

3) ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี 
วางไว้ (กลยุทธ์ แผนงาน โครงการส�าคัญ) เป็นการก�าหนด 
แนวทางปฏบัิติท่ีเป็นการถ่ายโยงมาจากการจัดท�าวสัิยทัศน์  
เป้าประสงค ์พันธกิจ ตวัชีว้ดั โดยประกอบด้วยรายละเอียด 
ของสิ่งที่ต้องด�าเนินงานดังนี้

3.1) กลยู่่ทัธ์ (Strategy)

หมายถึง แนวทางในการด�าเนนิงานท่ีท�าใหอ้งค์กร 
หรือพนัธกจิน้ันบรรลเุป้าหมาย หรอืหมายถึง วิธกีาร 
ในการท�าให้องค์กรหรือพันธกิจสามารถปฏิบัติได้ 
อยา่งเหน็ผลและเป็นท่ียอมรบั การก�าหนดกลยทุธ ์
จะชว่ยให้องค์กรสร้างคณุค่ารว่มกบัสงัคมและผูม้า 
ใช้บริการจากระบบถ�า้ท่ีได้รับการอนุรกัษ์และพฒันาข้่น 
การก�าหนดกลยทุธ์ท่ีดใีนการบรหิารจัดการระบบถ�้า 
ต้องค�านึงถึง ความสามารถในการปฏิบัติได้จริง  
มีความท้าทายในการปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติ 
ใหม้คีวามชดัเจน นา่เชือ่ถอื สามารถควบคมุปจัจยั 
แวดล้อมหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข่้นได้ ช่วยสร้าง 
แนวรว่มในการท�างาน ลดแรงตา้นจากการพฒันาที ่
ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม กลยทุธท่ี์ดี 
ควรผสมผสานทางเลือกในการพัฒนางานท้ังในเชงิ 
การวางระบบการท�างาน การปอ้งกนัและแก้ปญัหา 
ท่ีเกิดข้่น รวมถึงการริเริ่มสรรค์สร้างงานพัฒนา 
ข้่นมาเพ่ือรองรับความต้องการของสังคมในการ 
เข้ามาใช้บรกิารจากระบบถ�า้ในอนาคต ตัวอยา่งของ 
การก�าหนดกลยุทธ์ เช่น

กลยู่่ทัธ์ทั่� 1 วางแผนพัฒนาและอนุรักษ์ระบบถ�้า 
ด้วยข้อมูลสารสนเทศ

แผน์ง�น์ท่ั� 1.1 จัดท�าแผนการศึกษา ส�ารวจและ 
วิจัยเพื่อการประเมินระบบถ�้า

แผน์ง�น์ทั่� 1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี 
ทันสมัยเพื่อการวางแผนระบบถ�้า

กลยู่ท่ัธ์ท่ั� 2 คุ้มครองทรัพยากรถ�้าและระบบนเิวศถ�้า 
ที่มีความส�าคัญสูง

แผน์ง�น์ทั่� 2.1 ก�าหนดมาตรการในการคุ้มครอง 
ระบบนิเวศเชิงพื้นที่

แผน์ง�น์ทั่� 2.2 ก�าหนดเขตการเข้าถึงการใช ้
ประโยชน์ตามศักยภาพของทรัพยากรถ�้า

3.2) แผน์ง�น์ (Plan) 

ชุดของโครงการท่ีก�าหนดข้่นท่ีมคีวามเชือ่มโยงกนั 
ภายใตแ้ผนงานหน่ึง โดยในแตล่ะแผนงานสามารถ 
จดัท�าโครงการรองรบัได้หลายโครงการเพ่ือเปน็การ 
บูรณาการการด�าเนนิงานใหบ้รรลผุลลพัธร์ว่มกนั เชน่ 

แผน์ง�น์ท่ั� 1.1 จัดท�าแผนการศึกษา ส�ารวจและ 
วิจัยเพื่อการประเมินระบบถ�้า

โครงก�รทั่� 1.1.1 โครงการส�ารวจและจดัท�าผงัถ�้า

โครงก�รท่ั� 1.1.2 โครงการส�ารวจ วิจยัความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระบบพื้นที่ถ�้า

โครงก�รทั่� 1.1.3 โครงการศึกษาผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของถ�้า

3.3) โครงก�ร (Projects) 

หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่ต้องด�าเนินงานภายใต้ 
การก�าหนดความต้องการท่ีจะท�าให้บรรลุผลตาม 
กรอบเวลาในการน�าโครงการน้ันไปปฏบัิติ โครงการ  
ประกอบด้วยชือ่โครงการ วตัถปุระสงค ์กิจกรรมการ 
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ด�าเนินงาน พ้ืนท่ีเปา้หมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
งบประมาณ และการติดตามและประเมินผลการ 
ด�าเนินโครงการ การก�าหนดโครงการเป็นรูปแบบหน่ึง 
ของการด�าเนนิงานใหบ้รรลผุล แตเ่ป็นการสะทอ้น 
กระบวนการท�างาน (Process) มากกว่าการสะท้อน 
ผลลพัธ์ (Outcome) ขณะทีก่ารบริหารความส�าเรจ็ 
ในยุคสมัยปัจจุบัน นิยมใช้การบริหารผลลัพธ์หลัก 
ตามวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน (Objectives &  
Key Results: OKRs) เช่น 

วัต์ถ้ำป่ระสงค์ทั่� 1 ส�ารวจสถานภาพของระบบถ�้า 
เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งการพัฒนา

ผลลัพื้ธ์ทั่� 1.1 รายงานสถานภาพของระบบนิเวศ 
ป่าไม้และสัตว์ป่าของระบบถ�้า 

ผลลัพื้ธ์ท่ั� 1.2 ระดับการประเมินศักยภาพของ 
ระบบถ�้า

วัต์ถ่้ำประสงคท่์ั� 2 การวางแผนพฒันาพืน้ท่ีระบบถ�้า 
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ผลลัพื้ธ์ทั่� 2.1 ผังก�าหนดเขตการจัดการพื้นท่ี 
ระบบถ�้า

ผลลัพื้ธ์ทั่� 2.2 ผังบริเวณการใช้ประโยชน์ส�าหรับ 
ผู้มาเยือน

วตั์ถ่้ำประสงคท์ั่� 3 การสร้างเครอืขา่ยการมีส่วนรว่ม 
ในการอนุรักษ์ระบบถ�้า

ผลลพัื้ธ์ท่ั� 3.1 ทะเบียนอาสาสมคัรอนรุกัษร์ะบบถ�้า 
รายพื้นที่

ผลลัพื้ธ์ทั่� 3.2 การเฝ้าระวังป้องกันไฟื้ป่าโดย 
อาสาสมัครอนุรักษ์ระบบถ�้า

 ◆ 3.3	 ขั้�นก�รนำ�แผนไปใช้ง�น	 (Plan	
Implementation	Phase)

1) สื่อสารแผนการบริหารจัดการระบบถ�้าระดับพื้นที่ 
ให้กบัเครอืข่ายหุ้นสว่นการท�างาน เปน็ข้ันตอนการน�าแผนท่ี 
ได้รับการจัดท�าข้่นไปปร่กษาหารือหุ้นส่วนการท�างานท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบสาระส�าคัญของแผน ผลลัพธ์ที ่
พงึประสงคใ์นการน�าแผนไปใชง้าน การซึ่กัซึ่อ้มความเขา้ใจ 
ในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการกระจาย 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 
กรอบเวลาที่ก�าหนดไว้

2) ประสานองค์กรและหน่วยสนับสนุนเพ่ือจัดท�า 
โครงการและงบประมาณ (แผนระยะปานกลางและแผน 
ประจ�าป)ี เปน็การบูรณาการแผนการด�าเนนิงานใหอ้งคก์รหลกั 
และองค์กรสนับสนุนบรรลุแผนงาน โครงการส�าคัญไว้ใน 
ระบบแผนขององค์กร อาจก�าหนดไวใ้นแผนระยะปานกลาง  
หรือแผนปฏิบัติการประจ�าปี เพ่ือให้สามารถประสานงาน 
ในระบบงบประมาณมาด�าเนนิงานตามขอบข่ายภารกิจหนา้ท่ี  
ท้ังน้ีกลไกการประสานงานควรเป็นไปในรูปแบบของการ 
จัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะท�างานร่วมระดับพื้นท่ี โดย 
มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีสามารถประสานการด�าเนินงาน 
ในระดับพื้นที่เป็นกลไกการประสานงานหลักได้ เช่น กลไก 
ระดับจังหวัด หรือกลไกระดับอ�าเภอ หรือใช้กลไกของ 
องคก์รหลักท่ีมบีทบาทหน้าท่ีในการก�ากบัดูแลทรัพยากรถ�้า 
ตามอ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่ก็ได้

3) ก�าหนดองค์กรรับผิดชอบการด�าเนินงานในระดับ 
พ้ืนท่ี เป็นการก�าหนดองค์กรรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 
ตามแผนงาน โครงการที่ก�าหนดไว้ องค์กรรับผิดชอบหลัก  
อาจหมายถึง องค์กรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีด�าเนินงาน เช่น  
หน่วยปอ้งกนัและพัฒนาปา่ไม ้หน่วยจดัการปา่นนัทนาการ  
(ปา่สงวนแหง่ชาติ) หนว่ยจดัการตน้น�้า หน่วยปอ้งกนัไฟื้ป่า 
อทุยานแหง่ชาต ิวนอุทยาน เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า เขตหา้มล่า 
สัตว์ป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน 
ต�าบล หรอืองคก์รทีก่�ากบัการใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีระบบถ�้า ท้ังนี้  
แผนงาน โครงการท่ีมอบหมายหน่วยงานและองค์กร 
รับผิดชอบด�าเนินงานต้องเป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี หรือ 
การปฏบัิตกิารรว่มกนัโดยใช้พ้ืนท่ีด�าเนนิงานเปน็เปา้หมาย 
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ร่วมกันก็ได้ อน่ึง พ้ืนท่ีระบบถ�้าโดยมากจะเป็นส่วนหน่ึง 
ของพ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีธรรมชาติ หรือพ้ืนท่ีสาธารณะซึ่่่งมี 
ขอบเขตทางกฎหมายให้หน่วยงานใดท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
เป็นการเฉพาะแล้วก็ได้ 

 ◆ 3.4	 ขั้�นก�รติ์ดต์�มุและประเมิุนผล	
(Monitoring	&	Evaluation	Phase)

1) ก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานที่ตอบสนองต่อ 
ผลลัพธ์ของโครงการ เป็นการก�าหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์การ 
ด�าเนินงานท่ีต้องระบุไว้ในแผนการบริหารจัดการระบบถ�้า 
ระดับพ้ืนท่ี โดยตวัชีว้ดัต้องสามารถวดัผลได้โดยตรง จ�าแนก 
ได้เป็นกลุ่มตัวชี้วัดได้ 3 กลุ่มดังนี้

1.1) กลุ่มตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ เชน่ พืน้ท่ีปา่ไม้ท่ีคลุม 
พ้ืนท่ีระบบถ�้าท่ีได้รับการปกปอ้งคุ้มครอง ดชันีความ 
หลากหลายทางชวีภาพในพ้ืนท่ีระบบถ�้า อัตราเสีย่ง 
ในการเกิดไฟื้ปา่ในพ้ืนท่ีระบบถ�้าลดลง อตัราการเกิด 
น�้าป่าไหลหลากในพ้ืนท่ีระบบถ�้า จ�านวนเครอืขา่ยท่ี 
ข้่นทะเบยีนเปน็อาสาสมคัรอนรัุกษร์ะบบถ�้า เปน็ตน้

1.2) กลุ่มตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีใช้วัดส่ิงท่ีเป็น 
นามธรรม เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้มาเยือน 
ที่ใช้บริการกิจกรรมนันทนาการจากระบบถ�้า ระดับ 
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ระบบถ�้า ร้อยละของ 
การน�าความรูไ้ปใช้ในการสือ่สารความเขา้ใจในการ 
อนุรักษ์ระบบถ�้า ระดับการยอมรับต่อการบริหาร 
จัดการระบบถ�้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม

1.3) กลุ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น การน�าแผน 
บรหิารจดัการระบบถ�้าไปปฏบิติั การเหน็คณุคา่และ 
ความส�าคัญของการอนุรักษ์ระบบถ�้าของผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน การสนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานใน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนบริหาร 
จดัการระบบถ�้า การน�าข้อมูลสารสนเทศดา้นระบบถ�้า 
ไปใช้ในการวางแผนการด�าเนินงาน

2) พัฒนาระบบและกลไกการตดิตามและประเมนิผล 
การด�าเนนิงานระดบัพ้ืนท่ี กลไกการติดตามและประเมนิผล 
แผนการบริหารจัดการระบบถ�้าระดับพ้ืนท่ี มีส่วนส�าคัญ 
ในการเร่งรัดให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและความ 
รวดเรว็ รวมท้ังใช้ในการประเมินผลลพัธ์เมือ่การด�าเนนิงาน 
สิ้นสุดระยะเวลา โดยทั่วไปการวางระบบกลไกการติดตาม 
และประเมินผลต้องให้องคก์รรบัผดิชอบหลักมกีารติดตาม 
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และประเมินผลภายในองค์กรตนเอง และควรจัดกิจกรรม 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาระบบ 
การติดตามและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
มากข่้น อนึง่ ระบบติดตามที่ดีต้องมีแผนการติดตามงาน  
หว้งเวลาในการตดิตามงาน บทบาทผูติ้ดตามงาน การประเมนิ 
ขีดความสามารถและความพร้อมในการบริหารจัดการ 
โครงการและงานท่ีได้รับมอบหมาย และมีการน�าผลการ 
ติดตามไปปรบัปรงุกระบวนการท�างาน (Work Flow) ให้ดีข้่น 
ขณะท่ีกลไกการประเมินผลนั้น ต้องมุ่งเน้นการก�าหนด 
ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการประเมิน  
การสะท้อนผลลัพธ์และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้กับ 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้แต่แรกเริ่ม

3) สือ่สารและถา่ยทอดคุณคา่ผลลัพธก์ารด�าเนนิงาน 
สู่การรับรู้ของสังคม เป็นกระบวนการในการน�าผลการ 
ประเมินผลการด�าเนินงานไปสื่อสารและถ่ายทอดให้ 
ภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งได้รบัทราบและเหน็คณุคา่ของการบรหิาร 
จัดการระบบถ�้า รูปแบบการสื่อสารและถ่ายทอดคุณค่าการ 
ด�าเนินงาน อาจกระท�าได้ทั้งวิธีการประชุมสัมมนา การจัด 
นิทรรศการ การจัดเสวนาสื่อสารผลการด�าเนินงาน  
การจัดเวทีสนทนาระดับนโยบาย (Policy Dialogue) หรือ 
การสือ่สารผ่านสื่อออนไลน์

 ◆ 3.5	 ขั้�นก�รทบทวนและปรับปรุงแผน	
(Review	&	Revise	Phase)

1) ทบทวนบทเรียนการด�าเนินงาน ต้นแบบความ 
ส�าเร็จ ปัญหาและข้อจ�ากัด เป็นกิจกรรมการสังเคราะห์ 
บทเรียนท่ีเกิดข้่นจากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา (Lessons  
Learned) โดยกระบวนการในการสังเคราะห์บทเรียนการ 
ด�าเนนิงานน้ัน ควรท�าโดยการมสีว่นรว่มของผู้เก่ียวขอ้งท้ัง 
ในระดับนโยบายหรือฝ่ายบริหารแผนงาน ฝ่ายปฏิบัติการ 
และฝ่ายสนับสนุน รวมท้ังฝ่ายท่ีเปน็ชมุชนในพืน้ท่ีเปา้หมาย 
การท�างาน บทเรียนท่ีสังเคราะห์ได้ ควรจ�าแนกออกเป็น 
มิติตา่ง ๆ  เพ่ือใหก้ารศกึษาและท�าความเขา้ใจในการท�างาน 
ท่ีผ่านมาได้อย่างลึกซ้่ึ่ง และสามารถน�าบทเรียนมาใช้ใน 
การทบทวนการท�างานในระยะต่อไป โดยจ�าแนกมิติของ 
บทเรียนได้ดังนี้

1.1) มิิติ์ด้�น์คว�มิเช่ื�อมิโยู่งของแผน์กับบริบทั
ทั�งน์โยู่บ�ยู่และก�รพื้ัฒน์�

1.2) มิิติ์ด้�น์ประสิทัธิภู�พื้ก�รดำ�เน์ิน์ง�น์และ
ก�รบรรลเ่ป้�หมิ�ยู่

1.3) มิิติ์ด้�น์ก�รเสริมิสร้�งก�รเรียู่น์รู้และ
จัิต์สำ�น์่กของประช่�ช่น์ใน์ก�รอน์่รักษ์์ระบบถ้ำำ��

1.4) มิิต์ิด้�น์ก�รว�งแผน์และพัื้ฒน์�ง�น์โดยู่
กระบวน์ก�รมิ่ส�วน์ร�วมิ

1.5) มิิติ์ด�้น์กลยู่ท่ัธ์ก�รบริห�รจัดัก�รคว�มิเส่�ยู่ง 
และกฎระเบ่ยู่บใน์ก�รดำ�เน์ิน์ง�น์

1.6) มิติ์ดิ�้น์คว�มิค่ม้ิค��ของก�รใช่ง้บประมิ�ณ

2) ปรบัปรุงแผนการบรหิารจัดการระบบถ�้าให้สอดคลอ้ง 
กับบริบทการเปล่ียนแปลง เป็นกิจกรรมในการปรับปรุง 
แผนการบริหารจัดการระบบถ�้าให้ตอบสนองต่อบริบทการ 
เปล่ียนแปลงท้ังทางดา้นการด�าเนนินโยบายของรัฐ สภาวะทาง 
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การมีสว่นรว่มและความคาดหวงั 
ของสงัคม ระบบแผนและงบประมาณ ความพร้อมขององค์กร 
รับผิดชอบ การสนับสนุนของฝ่ายบริหารองค์กร รวมท้ัง 
การสนับสนุนของเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย

3) ขยายการด�าเนินงานให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบพื้นที่  
เป็นการพฒันาแผนการบรหิารจัดการระบบถ�้าท่ีน�าบทเรียน 
ท่ีดีและผลลพัธ์ท่ีเกดิข้่นอยา่งเปน็รูปธรรมไปใชใ้นการขยายผล 
การด�าเนินงาน (Best Practices) หรือการสร้างโครงการ 
ตน้แบบท่ีสามารถขยายผลการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ได้ 
ตอ่ไป ท้ังน้ี การเป็นโครงการต้นแบบท่ีดีน้ัน ควรพิจารณาให้ 
เกดิผลกระทบต่อการใหบ้รกิารประชาชนอยา่งมนียัส�าคญัสงู 
เช่น การให้บริการประชาชนในการเข้ามาใช้บริการจาก 
คุณค่าของระบบถ�้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา 
ความรูแ้ละทักษะพ้ืนฐานใหกั้บเยาวชนในการเปน็นักส�ารวจถ�้า 
อย่างง่าย โครงการส่งเสริมการเดินตระเวนไพรและถ�้า 
โดยชมุชนมสีว่นรว่ม โครงการสง่เสริมกิจกรรมนนัทนาการ 
และการท่องเทีย่วถ�้าแบบผจญภัย
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	 4.	ก�รเต์ร่ยมุคว�มุพร้อมุรองรับก�รว�งแผนและบริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ��โดยใช้
พ่�นท่�เป็นฐ�น

กระบวนการวางแผนและการจัดท�าแผนบรหิารจดัการระบบถ�้าโดยใชพ้ื้นท่ีเปน็ฐาน เปน็งานเชงิกระบวนการท่ีต้องด�าเนนิการ 
อย่างเป็นล�าดับข้ันตอน และยังเกีย่วข้องกับฝา่ยบริหารองค์กรท่ีก�ากับดแูลทรพัยากรถ�้าและพืน้ทีร่ะบบถ�้าท่ีต้องให้การสนับสนุน 
และก�าหนดเป็นนโยบายส�าคญัในการจดัท�าแผนการบรหิารจดัการระบบถ�้าระดับพ้ืนท่ี เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมือก�ากบัการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมความสมดุลในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี เพ่ือการใช้ประโยชน์ตาม 
มาตรการท่ีควบคมุดูแล และเปน็การยกระดับศกัยภาพขององคก์รและบุคลากร ในวางแผนพฒันางานบรหิารจดัการระบบถ�้า 
ให้มีความเป็นมืออาชีพ บนฐานความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากน้ี ยังสามารถใช้แผนบริหารจัดการระบบถ�้า 
สะท้อนความส�าเร็จ ในการอนุรกัษ์ฟื้้�นฟูื้ระบบนเิวศทางธรรมชาต ิปา่ไม้ พืน้ทีคุ่้มครอง พืน้ทีต่น้น�้าล�าธารไดอ้กีทางหนึง่ดว้ย 

อยา่งไรกต็าม ระบบถ�้าไมเ่พยีงแตใ่หคุ้ณค่าในดา้นการรักษาสมดลุของระบบธรรมชาติ และธรรมชาติวทิยาเทา่นัน้ แต่ 
ยังมคุีณคา่ในการเป็นพ้ืนท่ีรองรบั การสร้างปรบัเปล่ียนกระบวนทศันใ์หมใ่ห้กบัประชาชน ได้ตระหนักถงึมรดกทางธรรมชาติ 
ของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในด้านนันทนาการและการท่องเทีย่ว ได้มีความภาคภูมิใจใน 
สนุทรยีภาพอันสวยงามและเปน็เอกลกัษณ์เฉพาะพ้ืนที ่และยงัเชือ่มโยงถึงความสมัพนัธใ์นระบบนิเวศวทิยามนุษย ์(Human  
Ecology) ต้ังแตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุน ท้ังในดา้นโบราณคด ีประวติัศาสตร ์การตัง้ถิน่ฐานมนษุย ์พฒันาการเก่ียวกับการด�ารงชพี 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และบทบาทของระบบถ�้ากับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในแต่ละช่วงกาลเวลา
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การเตรียมความพรอ้มรองรับการวางแผนและบริหาร 
จดัการระบบถ�้าโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นฐานน้ัน เก่ียวข้องกบัภาคสว่น 
ต่างๆ หลายด้าน รวมท้ังบทบาทของแต่ละฝ่ายต้องม ี
การเตรียมการในประเด็นงานต่างๆ ดังนี้

 ◆ 4.1	 องค์กรท่�มุ่บทบ�ทในก�รว�งแผน 
บริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ��ระดับพ่�นท่�	 ต้์องมุ่ 
ก�รเต์ร่ยมุก�รด้�นบุคล�กรและผ้เ้ช่�ยวช�ญ 
ในก�รเข้้�สำ�รวจัและจััดทำ�ข้้อมุ้ลเก่�ยวกับ 
ระบบถ้ำำ��เพ่�อนำ�มุ�ใช้ในก�รจััดทำ�แผน	

ซ่ึ่่งข้อมูลท่ีจ�าเป็นต้องรวบรวมและส�ารวจอย่างน้อย 
ต้องครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่

4.1.1 กล่�มิข้อมิูลด้�น์ทัรัพื้ยู่�กรก�ยู่ภู�พื้

1) สภาพภูมิศาสตร์ และสภาพภูมิอากาศ
2) อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา แหล่งน�้า และ
น�้าบาดาล
3) ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานและระบบคาสต์
4) ปฐพีวิทยา
5) ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ น�้าป่าไหลหลาก  
ดินโคลนถล่ม หลุมยุบ

4.1.2 กล่�มิข้อมิูลด้�น์ทัรัพื้ยู่�กรช่ีวภู�พื้

1) นิเวศวิทยาป่าไม้ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
2) นิเวศวิทยาสัตว์ป่า
3) นิเวศวิทยาทางน�้า

4.1.3 กล่�มิข้อมิูลด้�น์ค่ณค��ก�รใช่้ประโยู่ช่น์์
ของมิน์่ษ์ยู่์

1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2) ระบบระบายน�้าของพื้นที่
3) โครงข่ายคมนาคมและการสัญจร
4) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน�้าของชุมชน

5) การจดัการของเสีย ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู
6) ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
7) คุณภาพน�้าผิวดิน น�้าใต้ดิน

4.1.4 กล่�มิข้อมิูลด้�น์ค่ณค��ต์�อค่ณภู�พื้ช่ีวิต์

1) ประชากรและการตัง้ถิ่นฐาน
2) เศรษฐสังคม ระบบการผลิต อนามัยและ
การสาธารณสุข
3) คุณค่าทางโบราณคดี แหล่งส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์
4) คุณค่าทางทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการ
5) ชุดองค์ความรู้และนิเวศภูมิปัญญาชุมชนท่ี
ส�าคัญ
6) องค์กรในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์กับองค์กร
เครือข่าย และการมีส่วนร่วม
7) ระบบวิถีชีวิตชุมชนกับการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในท้องถิ่น
8) ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชน

 ◆ 4.๒	องค์กรท่�เก่�ยวข้้องกับก�รว�งแผน 
ต้์องมุ่ระบบก�รประเมุินสถ้ำ�นภ�พข้อง 
ระบบถ้ำำ��	(Caves	System	Assessment)	

โดยเปน็การประเมนิสถานภาพของระบบทรัพยากรท่ีได้ 
มกีารรวบรวม ส�ารวจและศกึษา พรอ้มท้ังประเมินสถานภาพ 
และศกัยภาพของระบบถ�้าเพ่ือใชใ้นการก�าหนดนิเวศบริการ 
ของระบบถ�้า รวมทั้งประเมินความล่อแหลมเปราะบางของ 
พ้ืนท่ีจากปจัจัยแวดล้อมต่างๆ ดงัน้ัน ผู้วางแผนควรค�านงึถงึ 
ในการน�ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการจัดท�าแผน ซึ่่ง่ระบบถ�้า 
บางแห่งอาจพัฒนาให้เป็นระบบถ�้าส�าหรับการศึกษาวิจัย 
เพื่อค้นหาองค์ความรูใ้หม่ ๆ ระบบถ�้าส�าหรับการควบคุม 
ความเสีย่งตอ่ภัยธรรมชาต ิระบบถ�้าส�าหรบัแหล่งโบราณคด ี
ระบบถ�้าส�าหรับกิจกรรมทางศาสนา ระบบถ�้าส�าหรับการ 
ท่องเท่ียวแบบผจญภยั ระบบถ�้าท่ีใหค้ณุคา่ดา้นสนุทรยีภาพ 
และความงาม อย่างไรก็ตาม การประเมินสถานภาพของ 
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ระบบถ�้า จะช่วยให้ผู้วางแผนก�าหนดมาตรการป้องกันและ 
อนรุกัษ์ทรัพยากรถ�้าให้อยูใ่นสภาพทีล่ดความเสีย่งจากปัจจยั 
แวดล้อมต่างๆ ได้อีกทางหนึง่

 ◆ 4.3	 มุ่คว�มุจัำ�เป็นอย่�งยิ�งท่�องค์กร 
ด้�นก�รว�งแผนระดับนโยบ�ยต้์องพัฒน� 
หลักส้ต์รก�รเสริมุสร้�งคว�มุพร้อมุให้กับ 
บุคล�กรในองคก์รท่�เก่�ยวข้้องเพ่�อให้มุ่คว�มุร้้ 
คว�มุเข้้�ใจัในก�รจััดกระบวนก�รว�งแผน 
บริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ��ระดับพ่�นท่�	

ท้ังในดา้นความรูด้า้นถ�้าวทิยา ทักษะในงานส�ารวจถ�้า 
และทรัพยากรถ�้า รวมถึงเทคนิควิธีในการรวบรวมและ 
ส�ารวจข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อการจัดท�าแผน และควรได ้
พฒันาความพร้อมของบุคลากรในด้านน้ี ท้ังในระดบัองคก์ร 
รับผิดชอบหลัก และองค์กรในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 ◆ 4.4	ง�นอนุรักษ์ระบบถ้ำำ��ระดับพ่�นท่�	เป็น 
ง�นท่�ต้์องอ�ศยัเคร่อข่้�ยก�รมุ่ส่วนร่วมุข้อง 
คนในท้องถิ้ำ�นเป็นฐ�นในก�รทำ�ง�น	

ดงัน้ัน จง่ควรประสานความร่วมมอืกับภาคีเครือขา่ยใน 
ท้องถ่ิน เพ่ือส�ารวจความพรอ้มของกลไกในพ้ืนท่ีเพือ่รองรับ 
การอนุรักษ์ระบบถ�้า รวมทั้งการเตรียมการจัดตั้งเครือข่าย 
อาสาสมัครอนรุกัษ์ระบบถ�้าในพืน้ท่ีเพือ่เปน็การสรา้งเครอืขา่ย 
ทางสงัคมในการดูแลและใชป้ระโยชนต์ามหลกัการอนรุกัษ ์ 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การยกระดบัความพรอ้มด้านบทบาท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องเข้ามามีส่วนส�าคัญ 
ในการรับรู้ และเห็นคุณค่าความส�าคัญของการอนุรักษ์ 
ระบบถ�้า เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนาระบบถ�้าที่มีอยู่ในพื้นที่  
ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรูใ้นท้องถิ่น เยาวชน รวมทั้ง 
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบถ�้า และยังมีส่วน 
ในการก�าหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการอนุรักษ์ระบบถ�้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือเปน็การสะทอ้นถงึความรับผดิชอบตอ่การดูแลและบ�ารงุ 
รักษาระบบถ�้าแบบร่วมมือกัน

 ◆ 4.5	ก�รกำ�หนดกลยทุธ์และแผนง�นใน
กระบวนก�รว�งแผนบริห�รจััดก�รระบบถ้ำำ��	

เป็นประเด็นท่ีส�าคัญยิ่ง เน่ืองจากระบบถ�้ามีความ 
ซัึ่บซึ่อ้นด้านลักษณะทางภมูกิายภาพ กระบวนการเกดิถ�้าและ 
สภาพทางนิเวศ รวมท้ังกระบวนการท�างานตามธรรมชาต ิ
ของระบบถ�้าซ่ึ่่งอาจเกิดข้่นใต้พ้ืนพิภพหรือชั้นบาดาล ซึ่่่ง 
นักวางแผนอาจไม่สามารถมองเห็นและคาดการณ์ปรากฏการณ์ 
ได้โดยตรง ดังน้ัน ในกระบวนการวางแผนจ่งต้องใช้ 
องค์ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
มาร่วมสนับสนุนกระบวนการท�างานเพ่ือให้ได้แผนงาน 
อนุรักษ์และการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ 
พืน้ที่ อีกทั้งการจัดท�าแผนบริหารจัดการระบบถ�้ามีลักษณะ 
ของการคาบเก่ียวประเด็นการพัฒนาท้ังในด้านนิเวศวิทยา  
การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ในด้านนันทนาการและ 
การเรียนรู้ การวางผังพัฒนาพ้ืนท่ี การวางโครงสร้างและ 
สิง่อ�านวยความสะดวก การจัดการด้านสิง่แวดล้อม การเตรยีม 
ความพร้อมส�าหรับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ท่ีอาจเกิดข้่น รวมท้ังการบรหิารจดัการ ดังน้ันจง่ควรบูรณาการ 
การท�างานให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา และก�าหนด 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการที่ต้องด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 
หลักวิชาการ มีความรอบคอบและยึดถือการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจที่ดี 

อย่างไรก็ตาม ระบบการวางกลยุทธ์ในการวางแผน 
และบริหารจัดการระบบถ�้าโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน อย่างน้อย 
ควรประกอบด้วยกลยุทธ์ส�าคัญดังนี้

1) กลยู่่ทัธ์ด้�น์ปกป้อง ค้่มิครองระบบน์ิเวศและ
พืื้�น์ทั่�ระบบถ้ำำ��ทั่�มิ่คว�มิสำ�คัญสูง

2) กลยู่ท่ัธ์ด้�น์ก�รบูรณะฟื้้�น์ฟูื้ระบบพืื้�น์ท่ั�ธรรมิช่�ติ์
เพื้ื�อรักษ์�ค่ณค��และภููมิิทััศน์์ของระบบถ้ำำ��

3) กลยู่ท่ัธ์ด้�น์ก�รว�งแผน์ก�รใช่ป้ระโยู่ช่น์ร์องรบั
เขต์ก�รจััดก�รต์�มิศักยู่ภู�พื้ก�รพื้ัฒน์�

4) กลยู่่ทัธ์ด้�น์ก�รจััดห�และพื้ัฒน์�สิ�งอำ�น์วยู่ 
คว�มิสะดวกเพื้ื�อก�รให้บริก�รผู้มิ�เยู่ือน์
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5) กลยู่่ทัธ์ด้�น์ก�รสื�อคว�มิหมิ�ยู่ค่ณค��ระบบถ้ำำ��
และจััดกิจักรรมิน์ัน์ทัน์�ก�ร

6) กลยู่่ทัธ์ด้�น์ก�รเสริมิสร้�งจัิต์สำ�น่์กและก�รมิ่
ส�วน์ร�วมิเพื้ื�อก�รอน์่รักษ์์ระบบถ้ำำ��

7) กลยู่่ทัธ์ด้�น์ก�รเต์รียู่มิคว�มิพื้ร้อมิใน์ก�ร 
ปฏิิบัติ์ก�รต์อบโต์้เหต์ฉุ่่กเฉิุน์และภูัยู่จั�กถ้ำำ��

8) กลยู่ท่ัธด์�้น์ก�รสร�้งห้่น์ส�วน์ก�รบรหิ�รจััดก�ร
ทั่�มิ่ประสิทัธิภู�พื้

	 5.	สรุป

การวางแผนเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเมิน 
และก�าหนดความต้องการในการด�าเนินงานท่ีจะกระท�าใน 
อนาคต โดยการวางแผนเป็นงานเชิงกระบวนการ ต้อง 
ด�าเนินการอย่างเปน็ล�าดับขัน้ตอน เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานบรรลุ 
เปา้หมายท่ีวางไว ้ดังน้ัน การวางแผนจง่มคีณุค่าในการดา้น 
เปน็เครือ่งมือสนบัสนนุการตดัสนิใจของฝา่ยท่ีตอ้งก�าหนด 

การวางแผนบริหารจัดการระบบถ้ำาย่ดหลักการพัฒนาอย่าง
เป็นองค์รวม

เรียนรู้ระบบถ้ำาอย่างมีคุณ์ค่าเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและฝ่ายท่ีต้องน�านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้  
การวางแผนท่ีดียังชว่ยในการจดัสรรทรพัยากรเพือ่การท�างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ลดต้นทุน 
ในการด�าเนินงานท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรซึ่�้าซึ่้อนและ 
ไม่คุ้มค่าหรือน�าไปใช้ในการด�าเนินงานที่ไม่บังเกิดผลลัพธ ์
ท่ีเป็นท่ีพอใจ และการวางแผนยังเป็นการสร้างแนวทาง 
ในการปฏิบัติการระดับพื้นท่ีให้สอดคล้องกับเจตนารมณ ์
ของกลยุทธ์ที่ได้ก�าหนดไว้แต่ต้น
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แผนบริหารจัดการระบบถ�้า เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้่น 
จากกระบวนการวางแผน แผนบริหารจดัการท่ีดย่ีอมมาจาก 
การวางแผนท่ีค�านงึถึงปัจจยัแวดลอ้มรอบดา้น มสีาระส�าคัญ 
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นห่วงโซึ่่คุณค่าการพัฒนา ต้ังแต่ 
การทบทวนการด�าเนินงาน การส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของ 
ระบบถ�้า และประเมินสภาพแวดล้อมด้านตา่ง ๆ  การก�าหนด 
สถานภาพการพัฒนาระบบถ�้าท่ีเป็นไปตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
และทรัพยากร การก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ  
ตัวชี้วัด ตลอดจนการสร้างรายละเอียดของการด�าเนินงาน 
ต้ังแต่กลยุทธ์ แผนงาน โครงการเพือ่ใหก้ารน�าแผนไปปฏิบติั 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและตอบสนองต่อผลลัพธก์ารด�าเนนิงาน 
ทั้งในเชิงเป้าหมายของงานและคุณภาพของงาน

ผู้วางแผนและบริหารจัดการระบบถ�้าโดยใช้พ้ืนท่ี 
เป็นฐาน ตอ้งมคีวามสนใจในการอนุรกัษ์และพัฒนาระบบถ�้า 
เน่ืองจากเป็นภารกิจท่ีมีความละเอยีดและใชค้วามรอบคอบสงู 
ดังน้ัน การวางแผนและการตัดสินใจในการด�าเนินงาน
ต้องกระท�าบนฐานความรู้ท่ีถูกต้องและมีการปร่กษาหารือ 
ผู้เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ี การสรา้งเครอืขา่ยอนุรักษ์ 
ระบบถ�้าในระดับพื้นที่ จะมีส่วนช่วยในการแสวงหาความ 
ร่วมมือในการท�างานอย่างสร้างสรรค์มากยิ่งข้่น อนึ่ง  
ความส�าเร็จและความมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
ระบบถ�้าโดยใชพ้ื้นท่ีเปน็ฐานยงัข้่นอยูกั่บการบรหิารนโยบาย 
ขององค์กรหลัก การอ�านวยการท�างาน การใหค้�าปรก่ษาและ 
ข้อแนะน�าต่าง ๆ รวมท้ังความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้วางแผน 
เป็นส�าคัญ
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ภ�พใหญ ่ระบบถ้ำาทีม่คีวามเชือ่มโยงกบันเิวศวทิยามนษุยแ์ละชุมชน
ภ�พซ้�ย บทบาทขุองระบบถ้ำากับแหล่งต้นน้ำาล�าธาร
ภ�พขว้� ระบบถ้ำากับความโดดเด่นทางธรรมชาติ
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หิินปููนกัับศัักัยภาพ 
ในกัารพัฒนานำ�าใต้้ดิิน
นายนราเมศวร์ ธีีระรังสิิกุุล, 
ดร.พล เชาว์ดำารงค์์, 
นางสิาวจัันทร์แรม พุทธีเสิม  
และนายกุฤตภพ อััค์รวินทวงศ์

บทนำำ� 

ปััญหาภััยแล้้งท่ี่�เกิิดข้ึ้�นในปัระเที่ศไที่ยมี่ผล้กิระที่บโดยตรงกิับกิารเกิษตรแล้ะแหล้่งนำ�า ส่่งผล้ 
เส่่ยหายต่อกิิจกิรรมีที่างกิารเกิษตร เช่่น พ้ื้�นดินขึ้าดความีช่่่มีช้่�น พ้ื้ช่ขึ้าดนำ�า พ้ื้ช่ช่ะงักิกิารเจริญเติบโต 
ผล้ผลิ้ตท่ี่�ได้ม่ีค่ณภัาพื้ตำ�า รวมีถ้ึงปัริมีาณล้ดล้ง ภััยแล้้งมัีกิเกิิดในฤดูฝนท่ี่�ม่ีฝนทิี่�งช่่วง 
เป็ันเวล้านาน ส่่วนใหญ่เกิิดจากิฝนแล้้ง แล้ะทิี่�งช่่วง โดยแต่ล้ะปีัจะเกิิดข้ึ้�นได้ ๒ ช่่วง ได้แก่ิ ช่่วงฤดูหนาว 
ต่อเน้�องถึ้งฤดูร้อน ซ้ึ่�งจะเริ�มีจากิคร้�งหล้ังขึ้องเด้อนต่ล้าคมีเปั็นต้นไปั บริเวณปัระเที่ศไที่ย 
ตอนบน (ภัาคเหน้อ ภัาคตะวันออกิเฉ่ียงเหน้อ ภัาคกิล้าง แล้ะภัาคตะวันออกิ) จะม่ีปัริมีาณฝนล้ดล้ง 
เป็ันล้ำาดับ ยกิเว้นภัาคใต้ จนกิว่าจะย่างเข้ึ้าสู่่ฤดูฝนในช่่วงกิล้างเด้อนพื้ฤษภัาคมีขึ้องปีัถัึดไปั  
ซ้ึ่�งภััยแล้้งล้ักิษณะน่�จะเกิิดข้ึ้�นเปั็นปัระจำาท่ี่กิปีั แล้ะม่ีแนวโน้มีท่ี่�จะที่ว่ความีร่นแรงข้ึ้�นเปั็นล้ำาดับ  
ส่่วนภััยแล้้งอ่กิช่่วงหน้�งมัีกิเกิิดข้ึ้�นในช่่วงกิล้างฤดูฝนค้อ ปัระมีาณปัล้ายเด้อนมิีถ่ึนายน 
ถ้ึงกิรกิฎาคมี จะม่ีฝนทิี่�งช่่วงซ้ึ่�งอาจเกิิดข้ึ้�นเฉีพื้าะท้ี่องถิึ�นหร้อบางบริเวณ แต่บางครั�งก็ิอาจ
ครอบคล่้มีพ้ื้�นท่ี่�กิว้างเก้ิอบทัี่�วปัระเที่ศไที่ย ปััญหาภััยแล้้งส่่งผล้กิระที่บต่อภัาวะขึ้าดแคล้นนำ�าส่ะอาด 
เพ้ื้�อกิารบริโภัคแล้ะอ่ปัโภัค ขึ้าดแคล้นนำ�าเพ้ื้�อกิารเกิษตร ซ้ึ่�งยังคงเป็ันอาช่่พื้ขึ้องปัระช่ากิรส่่วนใหญ่
ท่ี่�อาศัยอยู่ในช่นบที่ จากิขึ้้อมีูล้ขึ้องกิรมีปั้องกัินแล้ะบรรเที่าส่าธารณภััยปัรากิฏว่า ในปัระเที่ศไที่ย 
ม่ีปััญหาภััยแล้้งซึ่ำ�าซึ่ากิท่ี่� ๑๔ จังหวัด โดยเป็ันพ้ื้�นท่ี่�ภัาคเหน้อ ๔ จังหวัด ภัาคตะวันออกิเฉ่ียงเหน้อ 
๖ จังหวัด ภัาคตะวันออกิ ๑ จังหวัด ภัาคกิล้าง ๒ จังหวัด แล้ะภัาคตะวันตกิ ๑ จังหวัด ดังนั�น 
จ้งจำาเป็ันอย่างยิ�งในกิารแก้ิไขึ้ หร้อป้ัองกัินปััญหาภััยแล้้งท่ี่�เกิิดข้ึ้�นหร้ออาจจะเกิิดข้ึ้�น พื้ร้อมีทัี่�ง
หามีาตรกิารแล้ะเที่คโนโล้ย่ท่ี่�เหมีาะส่มีในกิารนำาพ้ื้�นท่ี่�ภััยแล้้งมีาใช่้ปัระโยช่น์ให้มีากิข้ึ้�น กิารจัดกิาร
พ้ื้�นท่ี่�เกิษตรเส่่�ยงภััยแล้้ง เปั็นแนวคิดแล้ะวิธ่ปัฏิบัติในกิารล้ดโอกิาส่ท่ี่�จะได้รับผล้กิระที่บที่างล้บ 
จากิภััยแล้้ง โดยกิารบริหารจัดกิารปััจจัยท่ี่�เป็ันส่าเหต่แล้ะผล้กิระที่บขึ้องภััยแล้้ง 
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ในปีั ๒๕๕๙ คณะที่ำางานขัึ้บเคล้้�อนแล้ะปัฏิรูปัที่รัพื้ยากิรนำ�า ที่รัพื้ยากิรธรณ่แล้ะภััยพิื้บัติ (คขึ้ปั.นธภั.) 
ม่ีข้ึ้อสั่�งกิารให้กิรมีที่รัพื้ยากิรธรณ่ศ้กิษาวิธ่กิาร องค์ความีรู้ กิรณ่นำานำ�าจากิโพื้รงหินปูันใต้ดินมีาใช่้ 
เป็ันนำ�าต้นท่ี่นส่ำารอง เพ้ื้�อเป็ันกิารเตร่ยมีข้ึ้อมีลู้พ้ื้�นฐานท่ี่�จะนำาไปัสู่่กิารบรหิารจดักิารที่รพัื้ยากิรนำ�าในโพื้รงใตดิ้น 
กิรมีที่รัพื้ยากิรธรณ่จ้งม่ีแนวคิดเพิื้�มีปัริมีาณนำ�าต้นท่ี่น ท่ี่�จะใช้่ที่ำากิารเกิษตรในช่่วงฤดูแล้้ง หร้อกัิกิเก็ิบ 
ปัริมีาณนำ�าท่ี่�มีากิเกิินไปัในหน้าฝน แนวที่างน่�จ้งนำาไปัสู่่โครงกิารด้านธรณ่วิที่ยาเพ้ื้�อหาพ้ื้�นท่ี่�ศักิยภัาพื้ 
โพื้รงให้นำ�าในหินปูันเพ้ื้�อเป็ันข้ึ้อมูีล้ฐานในกิารหานำ�าต้นท่ี่นต่อไปั แล้ะนำาไปัสู่่เร้�องราวขึ้องหินปูันกัิบศักิยภัาพื้ 
ในกิารพัื้ฒนานำ�าใต้ดิน

	 หินำปูนำแหล่งกำ�เนำิดโพรงถ้ำ�

หิินปููนในปูระเทศไทยมีีการกระจายตััวอยู�เกือบทั�ว 
ปูระเทศ (รูปูที� 1-1) ธรณีีสััณีฐานวิทยาของหิินปููนใน 
ปูระเทศไทยพบว�ามีีลัักษณีะเป็ูนแนวเทือกเขาสูัง แสัดง 
ลัักษณีะภููมิีปูระเทศแบบคาสัต์ั มีีการวางตััวสั�วนใหิญ่�อยู� 
ในแนวเหินือใตั้ โดยมีีระดับความีสัูงจากระดับนำ�าทะเลั 
ที�แตักตั�างกัน หิินปููนในปูระเทศไทยแบ�งตัามียุคของ 
การเกิดได้หิลัายยุค เช่�น หิินปููนยุคออร์โดวิเชี่ยน หิินปููน 
ยุคเพอร์เมีียน หิินปููนยุคไทรแอสัซิิก หิินแตั�ลัะยุคมีีสัมีบัติั 
ด้านฟิสิัิกสั์ เคมีี ตัลัอดจนโครงสัร้างแตักตั�างกันไปู หิินปููน 
เปูน็หิินที�มีสีัมีบติััเหิมีาะสัมีเป็ูนแหิลั�งกักเกบ็นำ�าบาดาลัดีกว�า 
หิินแขง็ช่นิดอื�น ๆ  ทั�งนี�เพราะหิินปููนมีโีครงสัร้างที�พเิศษกว�า 
คือ เนื�อหิินปูระกอบด้วยแคลัเซิียมีคาร์บอเนตั (CaCO

3
)  

ซ่ิ�งลัะลัายนำ�าได้ง�าย เกิดเปู็นโพรงถ้ำำ�าหิรือธารนำ�าใตั้ดิน  
บางพื�นที�มีีรอยแตักหิรือรอยเลืั�อนเป็ูนจำานวนมีาก แลัะ 
มีกีารแผ่�กระจายตััวเปูน็บรเิวณีกวา้ง หิินปููนทั�ง 3 ยุคดังกลั�าว 
หิินปููนยุคเพอร์เมียีนจดัว�าเปูน็หินิปููนที�มีถี้ำำ�า โพรง ที�มีนีำ�ากักเก็บ 
อยู�มีากกว�าหิินปููนยุคอื�น จ่งเปู็นแหิลั�งกักเก็บนำ�าบาดาลัที�ดี

	 ศักยภ�พโพรงใต้ดนิำของหินำปูนำ

หิินปููนมีีสัมีบัติัเหิมีาะสัมีเป็ูนแหิลั�งกักเก็บนำ�าบาดาลั 
ได้ดี เพราะเนื�อหิินปูระกอบด้วยแคลัเซิียมีคาร์บอเนตั  
ซิ่�งลัะลัายนำ�าได้ง�าย เกิดเป็ูนโพรง ถ้ำำ�า หิรือธารนำ�าใตั้ดิน  
จากลัักษณีะดงักลั�าว หิินปููนใตัผ้่วิดนิจง่สัามีารถ้ำใช่เ้ปูน็แหิลั�ง 
กักเกบ็นำ�าใตัด้นิอย�างด ีกรมีทรพัยากรธรณีีไดจ้ดัทำาโครงการ 
นำาร�องเพื�อการสัำารวจโพรงนำ�าใตั้ดินในพื�นที�หิินปููน ซ่ิ�งเปู็น 
กระบวนการยุทธศาสัตัรเ์ช่งินโยบายแลัะมีาตัรการที�มีคีวามี 
เหิมีาะสัมีกับสัภูาพธรณีีวิทยา ธรณีีวิทยาโครงสัร้างของ 
ปูระเทศไทย เพื�อให้ิทุกท้องถิ้ำ�นที�ปูระสับปัูญ่หิาการขาดแคลัน 
นำ�าแลัะภัูยแล้ัง สัามีารถ้ำจดัการให้ิมีีนำ�าใช้่อย�างพอเพียงทั�วถ้ำงึ 
ตัามีศักยภูาพของแหิลั�งกักเก็บนำ�าที�อยู�ในโพรงใตั้ดิน แลัะ 
นำาข้อมีูลัที�สัำารวจได้ของโครงการมีาใช่้ปูระเมีินศักยภูาพ 
ของแหิลั�งนำ�าในโพรงใตั้ดิน เพื�อใช่้ในการจัดการแหิลั�งนำ�า 
ในโพรงใตัดิ้นของปูระเทศไทยในอนาคตั อันเป็ูนการบรหิิาร 
จัดการอย�างยั�งยืน

กรมีทรัพยากรธรณีีได้จัดตัั�งคณีะทำางานเพื�อศึกษา 
วิจัยข่�น แลัะได้เลัือกพื�นที�ในจังหิวัดสัระบุรี แลัะลัพบุรี ซ่ิ�ง 
มีีโครงสัร้างทางธรณีวีิทยาที�มีีหิินปููนรองรับแลัะเปู็นพื�นที�ที� 
ได้รับผ่ลักระทบจากภูัยแลั้ง โดยเฉพาะในปูี พ.ศ. 2558 
มีาเปู็นพื�นที�ศึกษาวิจัยโดยมีวีัตัถ้ำุปูระสังค์ดังตั�อไปูนี�
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หนิปูน หินปูนแทรกสลับหนิทรายและหินดินดาน 
ช้ันหนาบางถึงปานกลาง พื้นที่ 4,553 ตารางกิโลเมตร

หนิปูน เนื้อแน่น มีหินทรายสลับช้ัน พื้นที่ 558 ตารางกิโลเมตร

หนิปูน เนื้อแน่น แสดงช้ันหนาถึงหนามาก พื้นที่ 15,753 ตารางกิโลเมตร
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พื้นท่ีศักยภาพหินปูนในประเทศไทย

หนิปูนเนื้อดิน พื้นที่ 8,530 ตารางกิโลเมตร

รููปท่ี่� 1-1  
การแผ่่กระจายตััวของหิินปูนูในปูระเทศไทย (ข้อมููล: กรมูทรัพยากรธรณีี, 2564)

ขอ้มีลูัของกรมีทรัพยากรธรณีี (2550) ระบวุ�า ปูระเทศไทยมีหิีินปููนแผ่�กระจายตััวโดยทั�วไปูคิดเปูน็พื�นที�รวมี 29,394 
ตัารางกิโลัเมีตัร จากพื�นที�ปูระเทศ 513,120 ตัารางกิโลัเมีตัร หิรือคิดเปู็นพื�นที�หิินปููนร้อยลัะ 5.72
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การไหิลัปูระมีาณี 250 ลับ.มี./ช่มี. แลัะพบนำ�าซิบัหิลัายพื�นที�  
พบทะเลัสัาบคาสัต์ั พบลัำาธารจมีซิ่�งเปู็นจุดที�แหิลั�งนำ�าจาก 
ผ่วิดินไหิลัเตัมิีลังสัู�ถ้ำำ�าหิรอืโพรง หิรอืระบบธารนำ�าใต้ัดินแลัะ 
ถื้ำอเป็ูนรูปูลัักษณ์ีทางกายภูาพของคาสัต์ัที�สัำาคัญ่แบบหินึ�ง 
ที�สัามีารถ้ำนำามีาเปู็นจุดตัั�งต้ันการสัำารวจหิาโพรงนำ�าใตั้ดิน

การดำำาเนิินิงานิเพื่่�อหาพื่่�นิที่่�ศัักยภาพื่โพื่รงนิำ�าในิ 
หินิปููนิมี่ขั้ั�นิตอนิ คื่อ

1. รวบรวมีข้ั้อมีูลและวิเคืราะห์ข้ั้อมีูลนิำ�าในิโพื่รง 
หินิปููนิดำ้วยวิธีีการสารสนิเที่ศัภูมิีศัาสตร์ พื่ร้อมีกำาหนิดำ 
พื่่�นิที่่�เปู้าหมีาย บรเิวณพื่่�นิที่่�อำาเภอชััยบาดำาล จังัหวดัำลพื่บรุี 

2. สำารวจัธีรณ่วิที่ยาในิพื่่�นิที่่� ระวางบ้านิหนิองใหญ่่  
5239 II 

3. สำารวจัธีรณ่ฟิิสิกส์ภาคืพื่่�นิดำินิเพื่่�อหาโพื่รงท่ี่�อยู่ 
ใต้ดำินิ ชัั�นินิำ�าใต้ดิำนิ เพื่่�อการวางแผนิในิการจััดำที่ำาขั้้อมีูล 
นิำารอ่งบา้นิปูา่สกั บา้นิซัับเคืา้แมีว และบา้นิวงัอา่ง อำาเภอ 
ชััยบาดำาล จัังหวัดำลพื่บุรี

	 พ้ืนำที่ศักยภ�พโพรงนำ้ำ�ในำหินำปูนำ

กรมีทรัพยากรธรณีี (2559) โดย ดร.ศศิวิมีลั  
นววธิไพสัฐิ แลัะคณีะทำางาน ไดท้ำาการศกึษาศกัยภูาพโพรงนำ�า 
ในหิินปููนด้วยระบบสัารสันเทศภููมีิศาสัตัร์โดยข้อมีูลัที�ใช่้ใน 
การวิเคราะหิ์ ปูระกอบด้วย

1) หินิปููนิ คัดเลัือกหิินปููนตัามียุคที�มีีหิินปููนเนื�อแน�น 
ที�มีีคุณีสัมีบัติัเหิมีาะสัมีเปู็นแหิลั�งกักเก็บนำ�าบาดาลั คือ 
ยุคออร์โดวิเช่ียน ยุคเพอร์เมีียน แลัะยุคไทรแอสัซิิก ไมี�ใช่� 
หิินปููนยุคจูแรสัซิิก เพราะสั�วนใหิญ่�พบเป็ูนช่ั�นแทรกสัลัับ 
ในหิินดินดานแลัะหิินทราย

2) ธีรณ่วิที่ยาโคืรงสร้าง ได้แก� รอยแตัก แลัะ 
รอยเลัื�อนที�มีีทั�งขนาดเลั็กใหิญ่� (รูปูที� 1-2, ซิ้าย)

1. เพื่่�อศักึษา วิจััยวิธีกีารสำารวจัพื่่�นิท่ี่�โพื่รงใตด้ำนิิให้
มี่คืวามีเหมีาะสมีกับพื่่�นิที่่�หินิปููนิในิปูระเที่ศัไที่ย

2. เพื่่�อวางแผนิการบริหารจัดัำการโพื่รงใตด้ำนิิ ตลอดำจันิ 
เปู็นิฐานิข้ั้อมีูลเพื่่�อการบริหารจััดำการเชิังพื่่�นิที่่�ขั้องนิำ�าในิ 
โพื่รงใต้ดำินิขั้องปูระเที่ศัไที่ย 

3. เพื่่�อศัึกษา วิเคืราะห์ วิจััย จััดำที่ำารายละเอ่ยดำ 
ข้ั้อมีูลที่างธีรณ่วิที่ยาคืรอบคืลุมีพื่่�นิที่่�แหล่งโพื่รงใต้ดำินิ

	 ผลง�นำที่ศึกษ�ม�ก่อนำ

ผ่ลัการสัำารวจศึกษาแลัะวิจัยที�เคยทำามีาก�อนด้านการ 
ปูระเมีนิศักยภูาพในบรเิวณีพื�นที�สัำารวจแลัะใกลัเ้คียงที�มีกีาร 
ตัีพิมีพ์เผ่ยแพร� มีีดังนี�

บริษัทวอเตัอร์ รีซิอร์ซิ เอ็นจิเนียริ�ง จำากัด (2557)  
ได้ศกึษาแลัะสัำารวจในโครงการปูระเมิีนศักยภูาพแลัะบริหิาร 
จัดการทรัพยากรนำ�าบาดาลัในกลุั�มีหิินสัระบุรีแลัะพื�นที�ที�มีี 
ลัักษณีะโครงสัร้างทางธรณีีวิทยาที�ซัิบซ้ิอน ภูายใต้ังานของ 
กรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลั คลัอบคลุัมีในพื�นที�บางสั�วนของ 
จังหิวัดลัพบุรี จังหิวัดสัระบุรี แลัะจังหิวัดนครราช่สัีมีา คลัุมี 
พื�นที�ปูระมีาณี 6,000 ตัารางกิโลัเมีตัร 

ผ่ลัการศึกษาแลัะรวบรวมีข้อมีูลัในพื�นที�ลัพบุรีพบว�า  
หิินปููนในพื�นที�ลัพบุรมีีีลัักษณีะเป็ูนพื�นที�แบบคาสัต์ั กลั�าวคอื 
มีีหิลัุมียุบ ลัำาธารจมี ถ้ำำ�า/โพรง นำ�าพุ นำ�าซิับ ทะเลัสัาบคาสัตั์ 
แลัะที�ราบขนาดใหิญ่� โดยพบว�า หิินปููนในพื�นที�ศึกษา 
มีีรูปูแบบเป็ูนที�ราบขนาดใหิญ่�เรียกว�า Polje มีีลัำาธารจมี 
แลัะมีเีขาหิินปููนซ่ิ�งมีกีารแตักแบบคอลััมีนาร์ คือ มีรีอยแตัก 
ในแนวนอน แลัะมีีความีสูังแตักตั�างกันมีาก บางลูัก 
สัูงมีากกว�า 2 เมีตัร แตั�โดยเฉลีั�ยสัูง 0.5 - 1.00 เมีตัร 
พบหิลุัมียบุ ถ้ำำ�า/โพรงที�อยู�ในภููเขาหิินปููน โดยเฉลีั�ยถ้ำำ�า/โพรง 
จะอยู�เหินือระดับผิ่วดินที�เปู็นที�ราบบริเวณีเช่ิงเขาปูระมีาณี  
5 - 20 เมีตัร เปู็นถ้ำำ�าลัอยไมี�มีีนำ�ากักเก็บ พบนำ�าพ ุ 
บ�อนำ�าเดือดที�บ้านนำ�าสัุด อำาเภูอท�าหิลัวง นำ�าพุแหิ�งนี�มีีอัตัรา 
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รููปท่ี่� 1-1 แผ่นที�หิินปูนูและธรณีีวิทยาโครงสร้าง

688 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



รููปท่ี่� 1-๒ แผ่นที�การให้ินำ�าบาดาล
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แผนท่ี่� 1-3 แผ่นที�ภััยแล้งซ้ำำ�าซ้ำาก (ข้อมููลจากกรมูพัฒนาที�ดิน)
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3) พื่่�นิที่่�ศัักยภาพื่การให้ปูริมีาณนิำ�าบาดำาล ข้อมีูลั 
จากกรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลั แบ�งได้ 6 กลุั�มี คือ (รูปูที� 
1-2, ขวา)

i. กลุั�มีที� 1 มีีปูริมีาณีนำ�าบาดาลั 10 - 20 ลับ.มี./ช่มี.

ii. กลัุ�มีที� 2 มีีปูริมีาณีนำ�าบาดาลั 2 - 10 ลับ.มี./ช่มี.

iii. กลัุ�มีที� 3 มีีปูริมีาณีนำ�าบาดาลั 5 - 10 ลับ.มี./ช่มี.

iv. กลัุ�มีที� 4 มีีปูริมีาณีนำ�าบาดาลั <2 ลับ.มี./ช่มี.

v. กลัุ�มีที� 5 มีปีูริมีาณีนำ�าบาดาลั <5 ลับ.มี./ช่มี.

vi. กลัุ�มีที� 6 มีีปูริมีาณีนำ�าบาดาลั >20 ลับ.มี./ช่มี.

4) พื่่�นิที่่�ภัยแล้งซัำ�าซัาก ข้อมีูลัจากกรมีพัฒนาที�ดิน  
แบ�งได้ 3 ระดับคือ (รูปูที� 1-3)

i. พื�นที�ภัูยแล้ังซิำ�าซิากระดับที� 1 มีีภูัยแล้ังน้อยกว�า  
3 ครั�งในรอบ 10 ปูี

ii. พื�นที�ภูัยแล้ังซิำ�าซิากระดับที� 2 มีีภูัยแล้ังน้อยกว�า  
4 - 5 ครั�งในรอบ 10 ปูี

iii. พื�นที�ภูัยแลั้งซิำ�าซิากระดับที� 3 มีีภัูยแลั้งมีากกว�า  
6 ครั�งในรอบ 10 ปูี

	 ผลก�รดำ�เนำินำง�นำ	

การศึกษาใช้่การซ้ิอนทับข้อมูีลัทั�ง 4 ด้านโดยระบบ 
สัารสันเทศดังกลั�าวข้างตั้น รวมีทั�งการสัำารวจธรณีีวิทยา 
แลัะธรณีีฟิิสัิกสั์ ได้ผ่ลัการศึกษาดังนี�

1) ผลวิเคืราะห์โดำยระบบสารสนิเที่ศัจัากขั้้อมีูลที่่� 
กลา่วมีา ระดำบัโอกาสท่ี่�นิา่จัะพื่บนิำ�าในิโพื่รงหนิิปููนิจัดัำเปูน็ิ 
5 ระดำับ คื่อ 

1. ระดำับตำ�ามีาก หิินปููนมีีความีหินาแน�นของ 
รอยแตักรา้วของช่ั�นหิินตัำ�ามีาก, yield นอ้ยกว�า 2 ลับ.มี./ช่มี.

2. ระดำบัตำ�า หิินปููนมีคีวามีหินาแน�นของรอยแตักร้าว 
ของช่ั�นหิินตัำ�า, yield น้อยกว�า 5 ลับ.มี./ช่มี.

3. ระดำับปูานิกลาง หิินปููนมีีความีหินาแน�นของ 
รอยแตักร้าวของช่ั�นหินิปูานกลัาง, yield 2 - 10 ลับ.มี./ช่มี.

4. ระดำบัสูง หิินปููนมีคีวามีหินาแน�นของรอยแตักร้าว 
ของช่ั�นหิินสูัง, yield 5 - 10 ลับ.มี./ช่มี.

5. ระดำับสูงมีาก หิินปููนมีีความีหินาแน�นของ 
รอยแตักร้าวของช่ั�นหิินสัูง, yield 10 - 20 หิรือมีากกว�า 
20 ลับ.มี./ช่มี.
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รููปท่ี่� 1-4 แสดงแผ่นที�ศักยภัาพโพรงนำ�าของหิินปูนู (กรมูทรัพยากรธรณีี, 2559)
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รููปท่ี่� 1-5 แสดงแผ่นที�ศักยภัาพโพรงนำ�าของหิินปูนูในพ้�นที�ภััยแล้ง (กรมูทรัพยากรธรณีี, 2559)
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รููปที่่� 1-๖  
พ้�นที�ศึกษาระวางบ้านหินองใหิญ่ 5239 II (ซ้้ำาย) และแผ่นที�ธรณีีวิทยาในพ้�นที�ศึกษาและใกล้เคียง (ขวา)
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ซ่ิ�งได้แสัดงพื�นที�การกระจายตััวทั�งหิมีดในปูระเทศไทย 
ในแผ่นที�ศกัยภูาพหิินปููน (รปููที� 1-4) แลัะผ่ลัจากการวิเคราะห์ิ 
ร�วมีกับพื�นที�ภูัยแลั้งจะได้ผ่ลัตัามีที�แสัดงไว้ในแผ่นที� (รูปูที่่� 
1-5) ซิ่�งสัามีารถ้ำนำาไปูเปูน็ขอ้มีลูัฐานในการไปูใช่ปู้ระโยช่น์ 
ในการช่�วยแก้ปัูญ่หิาภูัยแลั้งได้ในอนาคตั

2) ผลการสำารวจัธีรณว่ทิี่ยารายละเอ่ยดำและธีรณว่ทิี่ยา 
โคืรงสร้าง ให้คืรอบคืลุมีพื่่�นิที่่�ศัักยภาพื่โพื่รงนิำ�าใต้ดำินิในิ 
ระวางบ้านิหนิองใหญ่่ (รูปูที่่� 1-6, ซั้าย) พื่บลักษณะที่าง 
ธีรณ่วิที่ยาขั้องพื่่�นิที่่�สำารวจั (รูปูที่่� 1-6, ขั้วา) ส่วนิใหญ่่ 
เป็ูนิกลุม่ีหนิิสระบรุ ีปูระกอบด้ำวยหนิิปููนิเป็ูนิส่วนิใหญ่ ่พื่บ 
หินิที่ราย และหินิดำินิดำานิ ยุคืเพื่อร์เมี่ยนิ ที่างตอนิกลาง 
ขั้องพื่่�นิที่่�สำารวจั และพื่บกลุ่มีหนิิโคืราชั (Khorat Group)  
ปูระกอบดำ้วยหินิที่ราย หินิที่รายแปู้ง หินิโคืลนิและหินิ 
กรวดำมีนิ ยคุืไที่รแอสซิัก-จูัแรสซิัก ที่างดำา้นิที่ศิัตะวนัิออก 
ขั้องพื่่�นิท่ี่�สำารวจั นิอกจัากนิ่�ยังพื่บตะกอนิตะพื่ักลำานิำ�า  

(Terrace Deposits, Qt) และตะกอนินิำ�าพื่ดัำพื่า (Alluvial,  
Qa) อายยุคุืคืวอเที่อรน์ิาร ี(Quaternary) คืรอบคืลมุีพื่่�นิที่่�ราบ 
ในิระวางสำารวจัดำ้วย

3) ผลจัากการสำารวจัธีรณ่ฟิิสิกส์โดำยวิธีีการศัึกษา 
ลักษณะดำ้านิธีรณ่วิที่ยาโคืรงสร้างใต้ผิวดำินิ ซ่ั�งเปู็นิการ 
ศักึษาขัั้�นิรายละเอ่ยดำในิพ่ื่�นิที่่� ระวางบา้นิหนิองใหญ่ ่5239 II 
โดำยใช้ัวิธีีที่างธีรณ่ฟิิสิกส์ 2 วิธีี คื่อ การสำารวจัวัดำคื่า 
คืวามีต้านิที่านิไฟิฟ้ิาแบบหยั�งลึก (Vertical Electrical  
Sounding, VES) ใชัร้ปููแบบการวางขั้ั�วแบบชัลมัีเบอรเ์จัร์ 
และการสำารวจัวัดำคื่าคืวามีต้านิที่านิไฟิฟิ้าแบบภาพื่ 
ตดัำขั้วาง (Electrical Resistivity Imaging, ERI) ใชัร้ปููแบบ 
การวางขัั้�วแบบแวนิเนิอร์-ชัลัมีเบอร์เจัร์ ที่ำาการสำารวจั 
ที่ั�งหมีดำ 5 พื่่�นิที่่� คือ่ บา้นิปูา่สกั บา้นิซัับเคืา้แมีว บา้นิวงัอา่ง 
พื่่�นิที่่�บา้นิเขั้าตะแคืง และวดัำเที่พื่มีงคืลวนิารามี สามีารถ
สรุปูไดำ้คื่อ 
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• พื�นที�บา้นปู่าสักั (นาโสัมี-หินองยายโตัะ๊-ซิบัตัะเคยีน) 
พบหิินปููนรองรับที�ระดับลัึก ปูระมีาณี 40 เมีตัร

• พื�นที�บา้นซัิบเค้าแมีว พบหิินปููนระดบัตืั�นบรเิวณีเช่งิเขา 
สัมีโภูช่น์ พื�นที�สั�วนใหิญ่�เปู็นตัะกอนตัะพักนำ�าเก�า 

• พื�นที�บ้านวงัอ�างพบพื�นที�ศกัยภูาพโพรงนำ�าในหิินปููน 
ที�ระดับลัึกปูระมีาณี 60 เมีตัร จากผ่ิวดิน 

• พื�นที�บ้านเขาตัะแคงพบพื�นที�ศักยภูาพโพรงนำ�า 
ในหิินปููน 2 พื�นที� ได้แก� พื�นที� A บริเวณีไร� 
มัีนสัำาปูะหิลััง หิน้าบ�อเจาะนำ�าเก�า พบรอยแตัก/ 
โพรงในหิินปููนที�ระดับลัึกปูระมีาณี 50 เมีตัรจาก 
ผิ่วดิน แลัะพื�นที� B บริเวณีดา้นหิน้าสัวนยาง ก�อนถึ้ำง 
วัดเทพมีงคลัวนารามีปูระมีาณี 50 เมีตัร พบ  
รอยแตัก/โพรง ในหิินปููนที�ระดับลัึกปูระมีาณี 40  
เมีตัร แลัะ 110 เมีตัร จากผ่ิวดิน

สัรุปูปูระเทศไทยมีีพื�นที�ศักยภูาพที�จะพบโพรงใต้ัดิน 
แลัะโพรงที�ให้ินำ�าจำานวนมีากในหิลัายพื�นที� (รปููที� 1-4) แลัะ 
เมีื�อวิเคราะหิร์�วมีกับพื�นที�ภูยัแล้ังซิำ�าซิากจะไดพื้�นที�แหิลั�งนำ�า 
ต้ันทนุสัำารอง (รูปูที� 1-5) อกีในหิลัาย ๆ  พื�นที� แลัะนอกจากนี� 
เมีื�อมีีการศึกษาด้านธรณีีฟิิสัิกสั์พบว�า หิินปููนที�รองรับพื�นที� 
สัำารวจเปูน็หิินปููนที�มีศัีกยภูาพในการใหิน้ำ�าได้จรงิ โดยพบทั�ง 
รอยแตัก แลัะโพรงใตัดิ้นในระดบัความีลักึที�สัามีารถ้ำพฒันา 
เปู็นพื�นที�ตั้นทุนนำ�าใตั้ดินได้

	 คว�มร่วมมือกับหนำ่วยง�นำอืน่ำ	ๆ

 > 1 .  โครงการ บููรณาการ ข้้อ มููล 
ธรณีวิิทยากรมูทรัพยากรธรณี และ 
กรมูทรัพยากรน้ำำ�าบูาดาล 

รัฐมีนตัรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าติัแลัะ 
สัิ�งแวดล้ัอมี นายวราวุธ ศิลัปูอาช่า มีอบนโยบายใหิ้ 
กรมีทรัพยากรธรณีีบูรณีาการข้อมีูลัด้านธรณีีวิทยาเพื�อแก้ 
ปัูญ่หิาภูยัแล้ัง ปีูงบปูระมีาณี 2563 ร�วมีกับกรมีทรัพยากร 
นำ�าบาดาลั กระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าติัแลัะสัิ�งแวดลั้อมี 

กรมีทรัพยากรธรณีีแลัะกรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลัได้ 
ทำาการปูระชุ่มีเพื�อหิารอืแลัะวางแผ่นในการจัดทำาความีร�วมีมีอื 
ระหิว�าง 2 หิน�วยงานเพื�อแกปัู้ญ่หิาภูยัแลัง้โดยเร�งด�วน เพื�อ

• แก้ปูัญ่หิาภูัยแลั้งแลัะสัถ้ำานการณี์ไฟิปู่าในพื�นที� 
อุทยานแหิ�งช่าติัภููกระดึงตัามีนโยบาย รมีว.ทสั.  
โดยทั�ง 2 หิน�วยงานจะร�วมีมีือทางวิช่าการในการ 
ศึกษาปูญั่หิาแลัะแนวทางแกไ้ขในพื�นอทุยานแหิ�งช่าตัิ 
ภููกระดึง กรมีทรัพยากรธรณีีได้ดำาเนินการศึกษา 
ลัักษณีะทางธรณีีวิทยา ลัำาดับช่ั�นหิินของภููกระดึง  
ธรณีีวิทยาโครงสัร้าง แนวแตัก แลัะรอยเลัื�อนเพื�อ 
หิาพื�นที�เหิมีาะสัมีในการขุดเจาะนำ�าบาดาลั 

• แลักเปูลีั�ยนข้อมีูลัธรณีีวิทยา ข้อมีูลัหิลุัมีเจาะทั�ง 
ปูระเทศ ด้านบุคลัากรนักวิช่าการ ด้านอุปูกรณ์ี 
เครื�องมีือสัำารวจธรณีีฟิิสัิกส์ั แลัะงบปูระมีาณีจาก 
กองทุนนำ�าบาดาลั เปู็นตั้น
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 > 2. ควิามูร่วิมูมืูอทางวิิชาการด้าน้ำ 
ธรณวิีิทยาและทรพัยากรธรณรีะหวิา่ง 
กรมูทรัพยากรธรณีกับูศููน้ำย์วิิจััย 
ธรณีวิิทยาเทือกเข้าหิน้ำปููน้ำน้ำาน้ำาชาติิ  
(International Research Center  
on Karst: IRCK) สาธารณรัฐปูระชาชน้ำจันี้ำ

กรมีทรพัยากรธรณีีไดด้ำาเนนิความีร�วมีมืีอกับศูนยวิ์จยั 
ธรณีีวิทยาเทือกเขาหิินปููนนานาช่าตัิ (International  
Research Center on Karst: IRCK) สัาธารณีรฐัปูระช่าช่นจีน  
ภูายใตัอ้งคก์ารการศึกษา วทิยาศาสัตัร์ แลัะวฒันธรรมีแหิ�ง 
สัหิปูระช่าช่าตัิ หิรือยูเนสัโก (UNESCO) ในสัังกัดสัถ้ำาบัน 
ธรณีีศาสัตัรแ์หิ�งสัาธารณีรฐัปูระช่าช่นจนี (China Academy  
of Geological Sciences: CAGS) โดยมีกีารดำาเนินกจิกรรมี 
ในการปูระช่มุี สัมัีมีนา ร�วมีสัำารวจแลัะศกึษาธรณีวีทิยาในพื�นที� 
ทั�งสัองปูระเทศ แลัะแลักเปูลีั�ยนการเยือนระดบัผู่บ้รหิิารแลัะ 
ผู่เ้ช่ี�ยวช่าญ่ ซิ่�งได้ดำาเนินการร�วมีกัน 9 ครั�ง ดังนี�

1. การปูระชัมุีหารอืระดัำบผูบ้ริหาร ไที่ย - จันีิ ระหว่าง 
กรมีที่รัพื่ยากรธีรณ่กับ IRCK คืรั�งที่่� 1/2559 เมี่�อวันิที่่� 
21 เมีษายนิ พื่.ศั. 2559 ณ ห้องปูระชุัมี ชัั�นิ 2 อาคืารเพื่ชัร 
กรมีที่รัพื่ยากรธีรณ่

การปูระชุ่มีหิารอืปูระกอบด้วยผู้่แทนกรมีทรัพยากรธรณีี  
จำานวน 10 คน โดยมีีนายทศพร นุช่อนงค์ อธิบดีกรมี 
ทรัพยากรธรณีีในขณีะนั�น เปู็นปูระธาน

ผู่แ้ทนกรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลัจำานวน 4 คน โดยมีี  
นายมีหิิปูพงศ ์วรกลุั เปูน็หัิวหิน้า แลัะมีนีายอดิช่าตั ิสัรุนิทรค์ำา 
ผู่้อำานวยการสัำานักเลัขาธิการ CCOP เข้าร�วมีรับฟิังด้วย

ผู้่แทนฝ่่ายจีนมี ีMs. Luo Qukan รองเลัขาธิการ IRCK  
แลัะ Mr. Yang Xiangpeng ผู่เ้ช่ี�ยวช่าญ่ด้านขอ้มูีลัระยะไกลั 
ฝ่่ายจีนได้เสันอข้อมีูลัเกี�ยวกับการจัดการฝึ่กอบรมีเช่ิง 
ปูฏิิบัตัิการด้านธรณีีวิทยาสิั�งแวดลั้อมีแลัะการพัฒนาอย�าง 
ยั�งยืนในบริเวณีอนุภููมิีภูาคลุั�มีแมี�นำ�าโขง แลัะการสัำารวจ 
ทรพัยากรนำ�าบาดาลั เพื�อการบรหิิารจดัการนำ�าบาดาลัร�วมีกนั 
ของปูระเทศสัมีาช่ิกอาเซิียนใหิ้ยั�งยืน

รููปที่่� 1-๗
การฝึกอบรมูเชิงปูฏิบัติัการด้านธรณีีวิทยาสิ�งแวดล้อมูและ
การพัฒนาอย่างยั�งย้นในบริเวณีอนุภูัมูิภัาคลุ่มูแมู่น้ำาโขง 
ระหิว่างวันที� 22 - 2๘ สิงหิาคมู พ.ศ. 2559 ณี โรงแรมู 
ซ้ำินนามู่อน เรสซ้ำิเดนซ้ำ์ กรุงเทพมูหิานคร
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ที�ปูระชุ่มีได้ร�วมีกันพิจารณีาเรื�อง การจัดฝ่ึกอบรมี 
เช่ิงปูฏิิบัติัการด้านธรณีีวิทยาสัิ�งแวดลั้อมีแลัะการพัฒนา
อย�างยั�งยนืในบรเิวณีอนุภููมีภิูาคลุั�มีแมี�นำ�าโขง แลัะการสัำารวจ 
ทรัพยากรนำ�าบาดาลั เพื�อการบริหิารจัดการนำ�าบาดาลั 
ร�วมีกันของปูระเทศสัมีาชิ่กอาเซิยีนให้ิยั�งยนื ซิ่�งมีกีำาหินดจะ 
จัดข่�นระหิว�างวันที� 14 - 20 สิังหิาคมี พ.ศ. 2559  
ณี โรงแรมีซิินนามี�อน เรสัซิิเดนซิ์ กรุงเทพมีหิานคร แลัะ 
หิารือความีร�วมีมีือของกรมีทรัพยากรธรณีีแลัะ IRCK  
ในอนาคตั แบ�งออกเป็ูน 2 เรื�อง ได้แก� 

1) ความีร�วมีมืีอทางวิช่าการด้านการสัำารวจ 
ธรณีีวทิยาแลัะธรณีีพบิตััภิูยัตัามีแนวเสัน้ทางรถ้ำไฟิ  
จีน - ไทย โดยให้ิผู้่อำานวยการสัำานักธรณีีวิทยา  
เป็ูนผู่้ปูระสัานงาน

2) ความีร�วมีมีอืทางวิช่าการดา้นการสัำารวจธรณีีวทิยา 
ลัักษณีะภููมีปิูระเทศแบบหิินปููน โดยให้ิผู้่อำานวยการ 
สัำานักทรัพยากรธรณีี เขตั 3 (ปูทุมีธานี) เปู็น 
ผู่้ปูระสัานงาน

2. การฝึึกอบรมีเชัิงปูฏิิบัติการด้ำานิธีรณ่วิที่ยา 
สิ�งแวดำล้อมีและการพัื่ฒนิาอย่างยั�งย่นิในิบริเวณ 
อนุิภมิูีภาคืลุม่ีแม่ีนิำ�าโขั้ง และการสำารวจัที่รัพื่ยากรนิำ�าบาดำาล  
เพื่่�อการบริหารจััดำการนิำ�าบาดำาลร่วมีกันิขั้องปูระเที่ศั 
สมีาชัิกอาเซัียนิให้ยั�งย่นิ 

กรมีทรพัยากรธรณีีไดร้�วมีเปูน็เจา้ภูาพจดัการฝ่กึอบรมี 
เช่ิงปูฏิิบัติัการด้านธรณีีวิทยาสัิ�งแวดลั้อมีแลัะการพัฒนา 
อย�างยั�งยนืในบรเิวณีอนุภููมีภิูาคลุั�มีแมี�นำ�าโขง แลัะการสัำารวจ 
ทรพัยากรนำ�าบาดาลั เพื�อการบรหิิารจดัการนำ�าบาดาลัร�วมีกนั 
ของปูระเทศสัมีาชิ่กอาเซีิยนให้ิยั�งยืน ระหิว�างวนัที� 22 - 28  
สังิหิาคมี พ.ศ. 2559 (เลัื�อนวันจากกำาหินดเดมิี) ณี โรงแรมี 
ซิินนามี�อน เรสัซิิเดนซ์ิ กรุงเทพมีหิานคร 

นอกจากนี� เมีื�อวันที� 26 สัิงหิาคมี พ.ศ. 2559 ได้มีี 
การจัดปูระชุ่มีทวิภูาคีระหิว�างกรมีทรัพยากรธรณีี สัถ้ำาบัน
ธรณีีวิทยาเทือกเขาหิินปููน (IKG) แลัะหิน�วยงาน Institute 
of Hydrogeology and Environment Geology (IHEG) 

เพื�อหิารือโครงการความีร�วมีมีือในอนาคตั ภูายใต้ับันทึก
ความีเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)  
ระหิว�างกรมีทรัพยากรธรณีีกับ CGS โดยได้จัดทำาบันทึก 
การปูระช่มุี (Minute of the Meeting) แลัะเห็ินช่อบร�วมีกนั 
ที�จะดำาเนนิงานความีร�วมีมีอื จำานวน 3 โครงการ ไดแ้ก� (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

3. การปูระชัุมีหารือโคืรงการคืวามีร่วมีมี่อด้ำานิ 
แหล่งอนุิรักษ์ที่างธีรณวิ่ที่ยา ระหว่างกรมีที่รพัื่ยากรธีรณ่ 
กับหน่ิวยงานิ IKG และ IRCK ณ เมี่องกุ้ยหลินิ (Guilin)  
มีณฑลกวางซีั สาธีารณรัฐปูระชัาชันิจัีนิ 

คณีะผู่แ้ทนกรมีทรัพยากรธรณีีเดินทางไปูร�วมีปูระชุ่มี 
หิารอืโครงการความีร�วมีมืีอด้านแหิลั�งอนรุกัษ์ทางธรณีีวิทยา 
กับสัถ้ำาบันธรณีีวิทยาเทือกเขาหิินปููน (Institute of Karst  
Geology: IKG) แลัะศูนย์วิจัยธรณีีวิทยาเทือกเขาหิินปููน 
นานาช่าตัิ (International Research Center on Karst:  
IRCK) ณี เมืีองกุ้ยหิลิัน มีณีฑลักวางซิ ีสัาธารณีรฐัปูระช่าช่นจนี 
ระหิว�างวันที� 24 - 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ซิ่�งเปู็น 
ผ่ลัสัืบเนื�องจากการปูระชุ่มีหิารือเมีื�อวันที� 26 สัิงหิาคมี 
พ.ศ. 2559 โดยผู่้แทนกรมีทรัพยากรธรณีีจำานวน 6 คน 
โดยมีีนายทศพร นุช่อนงค์ อธิบดีกรมีทรัพยากรธรณีีเปู็น 
หิัวหิน้าคณีะ 

การปูระชุ่มีครั�งนี�ได้หิารือถึ้ำงกรอบโครงการความี 
ร�วมีมีือแลัะเพื�อเตัรียมีพร้อมีสัำาหิรับการทำางานร�วมีกัน  
ใน 3 โครงการ ไดแ้ก� (1) โครงการการศกึษาทางธรณีวีทิยา 
สัิ�งแวดลั้อมีตัามีเสั้นทางรถ้ำไฟิความีเร็วสัูง กรุงเทพฯ -  
นครราช่สัีมีา (2) โครงการศึกษาการเก็บนำ�าไว้ในโพรงถ้ำำ�า 
ในพื�นที�หิินปููน แลัะ (3) โครงการวางแผ่นการศึกษาทาง 
ธรณีีวิทยาเพื�อสันับสันุนอุทยานธรณีี จังหิวัดสัตูัลั ใหิ้เป็ูน 
อุทยานธรณีีระดับโลัก
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รููปท่ี่� 1-8 
การปูระชุมูหิาร้อโครงการความูร่วมูมู้อด้านแหิล่งอนุรักษ์ทางธรณีีวิทยา ระหิว่างกรมูทรัพยากรธรณีีกับ IKG และ IRCK  
ณี เมู้องกุ้ยหิลิน (Guilin) มูณีฑลกวางซี้ำ สาธารณีรัฐปูระชาชนจีน ระหิว่างวันที� 24 - 27 กันยายน พ.ศ. 2559
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4. การปูระชัุมีหารือโคืรงการคืวามีร่วมีมี่อด้ำานิ 
ธีรณศ่ัาสตรใ์นิกลุม่ีปูระเที่ศัอนุิภูมิีภาคืลุม่ีแมีน่ิำ�าโขั้งระหว่าง 
วันิท่ี่� 30 กรกฎาคืมี - 3 สิงหาคืมี พื่.ศั. 2560 ณ  
เมี่องคืุนิหมิีง สาธีารณรัฐปูระชัาชันิจัีนิ

คณีะผู้่แทนกรมีทรัพยากรธรณีี จำานวน 6 คน  
นำาโดยนายทศพร นุช่อนงค์ อธิบดีกรมีทรัพยากรธรณีี  
เดนิทางไปูเข้าร�วมีการปูระชุ่มีหิารือโครงการความีร�วมีมืีอดา้น 
ธรณีีศาสัตัรใ์นกลุั�มีปูระเทศอนภูุูมีภิูาคลุั�มีแมี�นำ�าโขง ภูายใตั ้
ความีร�วมีมืีอทางวชิ่าการดา้นธรณีีวทิยาแลัะทรพัยากรธรณีี 
ไทย - จีน ณี เมีอืงคนุหิมีงิ สัาธารณีรัฐปูระช่าช่นจีน ระหิว�าง 
วนัที� 30 กรกฎาคมี - 3 สิังหิาคมี พ.ศ. 2560 สัรปุูปูระเดน็ 
สัำาคัญ่ของการปูระชุ่มี ดังนี�

1) ผู้่เข้าร�วมีปูระชุ่มีปูระกอบด้วยผู้่แทนปูระเทศ 
กลุั�มีอาเซิียน ได้แก� กัมีพูช่า ลัาว เมีียนมีา  
ไทย มีาเลัเซีิย เวียดนามี แลัะคณีะผู่้แทนจาก 
กรมีสัำารวจธรณีีวิทยา สัาธารณีรัฐปูระช่าช่นจีน   
(China Geological Survey: CGS) โดย Dr. Xie 
Yuan รองผู้่อำานวยการกรมีสัำารวจธรณีีวิทยาของ 
สัาธารณีรัฐปูระช่าช่นจีน ศูนย์เฉินตัู (Chengdu  
Center, China Geological Survey: CDC - CGS)  
เป็ูนปูระธานในพิธีเปูิด 

ที�ปูระชุ่มีรับทราบแผ่นงานโครงการความีร�วมีมืีอ 
ทางวชิ่าการด้านธรณีีวทิยาแลัะทรัพยากรธรณีี จาก 
ผู้่แทนของ CGS ที�ปูระกอบดว้ย 3 โครงการย�อย ไดแ้ก� 
(1) โครงการด้านทรัพยากรแร� (2) ด้านนำ�าบาดาลั 
แลัะ (3) ดา้นธรณีีวทิยาสิั�งแวดลัอ้มี เหิน็ช่อบร�วมีกนั 
ที�จะดำาเนินการจัดทำาแผ่นที�ในระดับภููมีิภูาคของ 
ทั�งสัามีโครงการ ในมีาตัราสั�วน 1 : 1,000,000  
แลัะปูระเทศกลุั�มีอาเซีิยนได้นำาเสันอผ่ลัการ 
ดำาเนนิงานความีร�วมีมืีอกบัตั�างปูระเทศของตันเอง  
ซิ่�งที�ปูระชุ่มีเหิ็นช่อบในหิลัักการที�จะเข้าร�วมีใน 
โครงการที�นำาเสันอโดย CGS เรื�อง Cooperative  
Project of China - ASEAN Cross - border  
Geological Correlation and Map Compilation

2) ได้มีีการปูระชุ่มีหิารือการบริหิารจัดการอุทยาน 
ธรณีี ณี อุทยานธรณีี Stone Forest National  
Park แลัะปูระชุ่มีหิารือกับผู้่แทนจาก Luoping  
Biota National Geopark เกี�ยวกับแหิลั�ง Stone  
Forest National Park เมีือง Shilin มีณีฑลั 
ยนูนาน ที�มีคีวามีโดดเด�นของภููมีปิูระเทศแบบคาสัต์ั 
(Karst) ซ่ิ�งได้รับการข่�นทะเบียนเป็ูนอุทยานธรณีี 
ระดับโลักในปูี ค.ศ. 2004 แลัะเปู็นมีรดกโลัก โดย 
UNESCO ในปูี ค.ศ. 2007 เพื�อนำามีาเปู็นข้อมีูลั 
ในการบรหิิารจดัการอุทยานธรณีีสัตูัลั ปูระเทศไทย 

การปูระชุมูหิาร้อโครงการความูร่วมูมู้อด้านธรณีีศาสตัร์ 
ในกลุ่มูปูระเทศอนุภูัมิูภัาคลุ่มูแมู่น้ำาโขง ระหิว่างวันที� ๓๐ 
กรกฎาคมู - ๓ สิงหิาคมู พ.ศ. 256๐ ณี เมู้องคุนหิมูิง 
สาธารณีรัฐปูระชาชนจีน

รููปที่่� 1-๙

700 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



รููปท่ี่� 1-10  
การปูระชุมูหิาร้อระหิว่างกรมูทรัพยากรธรณีีกับ IKG เมู้�อวันที� 
21 กันยายน พ.ศ. 256๐ ณี ห้ิองปูระชุมูกรมูทรัพยากรธรณีี

5. การปูระชัุมีหารือระหว่างกรมีที่รัพื่ยากรธีรณ่กับ
คืณะผูแ้ที่นิ IKG 

กรมีทรัพยากรธรณีีได้จัดการปูระชุ่มีหิารือความี 
ร�วมีมืีอทางวิช่าการด้านธรณีีวิทยาแลัะทรัพยากรธรณีี 
ไทย - จีน กับผู่แ้ทน IKG เมีื�อวันพฤหิัสับดีที� 21 กันยายน 
พ.ศ. 2560 ณี กรุงเทพมีหิานคร สัรุปูปูระเด็นสัำาคัญ่ของ 
การปูระชุ่มีหิารือได้ ดังนี�

1) การปูระช่มุีหิารอืความีร�วมีมีอืในครั�งนี� มีนีายนิวัติั 
มีณีีขัติัย ์รองอธบิดีกรมีทรพัยากรธรณีเีปูน็ปูระธาน 
การปูระชุ่มี Mr. Zhang Fawang, Executive Deputy 
Director ของ IKG ซิ่�งเป็ูนหัิวหิน้าคณีะผู้่แทนฝ่่ายจนี 
ไดเ้สันอว�า เนื�องจากการร�วมีสัำารวจดา้นธรณีีวทิยา 
ธรณีีวิทยาสัิ� งแวดล้ัอมี แลัะธรณีีพิบั ติั ภัูย 
ในปูระเทศไทย ทำาใหิ้มีีความีรู้ความีเข้าใจเกี�ยวกับ 
Marine Karst ของไทยเพิ�มีข่�นเปูน็อย�างมีาก ดงันั�น 
ฝ่่ายจีนจง่มีคีวามีปูระสังคจ์ะหิารอืเกี�ยวกบัโครงการ  
Marine Karst แล้ัวตัามีด้วยการหิารือเกี�ยวกับ 
โครงการ China - Thailand Railway ที�เคยได้ 
หิารือแลัะลังนามีข้อตักลังร�วมีกันไว้แลั้ว ว�าน�าจะ 
ศึกษาเกี�ยวกับธรณีีพิบัตัิภัูย (Geohazards) แลัะ 
การทรุดตััวของแผ่�นดิน (Land Subsidence)

2) การหิารือโครงการร�วมีสัำารวจ Marine Karst  
ในดา้นรายลัะเอียดของข้อตักลัง (Agreement) ยงัไมี� 
เรยีบรอ้ย ฝ่่ายไทยจง่รบัดำาเนินการ สัำาหิรับขอบเขตั 
ของการศึกษา Marine Karst ที�ฝ่่ายจีนต้ัองการ 
ศึกษาร�วมีกัน มีี 2 ปูระเด็นใหิญ่� คือ (1) การเก็บ 
ข้อมูีลั (Collect Data) แลัะ (2) การเปูรยีบเทียบใน 
ระดบัภููมิีภูาคเฉพาะแหิลั�ง (Specific Site Regional  
Compare) เพื�อสัรา้งแบบจำาลัองการพฒันาในดา้น 
ตั�าง ๆ  ซ่ิ�งจนีจะจดัการปูระช่มุีสัมัีมีนาเช่งิปูฏิบิติััการ 
ในช่�วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมี 2560 แลัะ 
ขอเช่ิญ่นายช่ัยพร ศิริพรไพบูลัย์ ผู่้เช่ี�ยวช่าญ่พิเศษ 
ดา้นปูระสัานความีร�วมีมืีอระหิว�างปูระเทศ เขา้ร�วมี 
การปูระชุ่มีดังกลั�าวด้วย

3) โครงการ China - Thailand Railway ผู่เ้ข้าร�วมี 
ปูระชุ่มีฝ่่ายไทยแลัะจีนร�วมีกันพิจารณีาร�าง 
ขอ้ตักลัง ไดข้อ้สัรุปูดังนี� ทั�งสัองฝ่่ายเหิน็ว�าควรเพิ�มี 
รายลัะเอียดในสั�วนของบทนำาด้วยว�า การทำาความี 
ร�วมีมืีอนี�เปูน็ผ่ลัสับืเนื�องมีาจากการลังนามีร�วมีกัน 
ในบันทึกความีเข้าใจเมืี�อวันที� 29 มิีถุ้ำนายน พ.ศ. 2560 
แลัะการลังนามีในข้อตักลังนี�จะเปู็นการลังนามีใน 
ระดับผู่บ้รหิิาร โดยฝ่่ายจีนจะหิาโอกาสัที�เหิมีาะสัมี 
ในช่�วงเวลัาปูระชุ่มี Mining Conference ให้ิฝ่า่ยไทย 
แลัะจีนได้มีีโอกาสัหิารือกัน หิรืออาจเปู็นการหิารือ 
ในการปูระชุ่มีอื�นซิ่�งมีกีำาหินดจัดข่�น ณี สัาธารณีรัฐ 
ปูระช่าช่นจีน อาทิ การปูระชุ่มี Marine Geology  
ที�เมีืองชิ่งเตั�า

ทั�งนี� ภูายหิลัังจากเสัรจ็สัิ�นการปูระชุ่มีหิารอื หัิวหิน้าคณีะ 
ของทั�งสัองฝ่่ายได้ลังนามีร�วมีกันในบันทึกผ่ลัการปูระชุ่มี 
หิารือ (Minutes of the Meeting)
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6. การปูระชุัมีหารือคืวามีร่วมีมี่อที่างวิชัาการดำ้านิ 
ธีรณ่วิที่ยากับ IKG 

กรมีทรพัยากรธรณีีไดจั้ดการปูระช่มุีหิารอืความีร�วมีมีอื 
ทางวชิ่าการด้านธรณีีวทิยา ธรณีีวทิยาสัิ�งแวดล้ัอมี แลัะธรณีี 
พิบัติัภัูย ภูายใต้ัความีร�วมีมืีอทางวิช่าการด้านธรณีีวิทยา 
แลัะทรัพยากรธรณีี ไทย - จีน ระหิว�างกรมีทรัพยากรธรณีี 
กับผู้่แทน IRCK หิน�วยงานภูายใตั้สัังกัด IKG เมีื�อวันที�  
10 พฤษภูาคมี พ.ศ. 2561 ณี ห้ิองปูระช่มุีกรมีทรัพยากรธรณีี  
เพื�อให้ิทั�งสัองฝ่่ายได้นำาเสันอความีกา้วหิน้าของการดำาเนนิงาน 
แลัะแผ่นการดำาเนนิงานร�วมีกัน พร้อมีทั�งการหิารอืเกี�ยวกับ 
โครงการ China - Thailand Railway ธรณีีพิบัติัภูัย 
(Geohazards) แลัะการทรุดตััวของแผ่�นดิน (Land 
Subsidence) 

7. การปูระชัุมีหารือคืวามีร่วมีมี่อที่างวิชัาการด้ำานิ 
ธีรณพ่ื่บัิตภัิยและการวางแผนิบรหิารจััดำการที่่�ดำนิิบรเิวณ 
เที่อ่กเขั้าหินิปููนิ (Karst Topography) 

คณีะผู่้แทนกรมีทรัพยากรธรณีี จำานวน 6 คน โดยมีี 
นายสัันตั์ อัศวพัช่ระ นักธรณีีวิทยาช่ำานาญ่การพิเศษ  
เปูน็หิวัหินา้คณีะ เดนิทางไปูเข้าร�วมีปูระช่มุีหิารอืความีร�วมีมืีอ 
ทางวิช่าการด้านธรณีีพิบัติัภัูยแลัะการวางแผ่นบริหิาร 
จัดการที�ดินบริเวณีเทือกเขาหิินปููน (Karst Topography) 
ระหิว�างวันที� 13 - 17 สังิหิาคมี พ.ศ. 2561 ณี เมืีองกุย้หิลันิ 
สัาธารณีรัฐปูระช่าช่นจีน โดยการปูระชุ่มีครั�งนี�เป็ูนการดำาเนินงาน 
ตัามีบันทึกความีเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: 
MOU) เพื�อแลักเปูลีั�ยนเรียนรู้แลัะพัฒนาความีร�วมีมืีอ 
ด้านการสัำารวจธรณีีวิทยาสัิ�งแวดลั้อมีของบุคลัากรทั�งสัอง 

การปูระชมุูหิาร้อความูรว่มูมู้อทางวชิาการด้านธรณีีพิบติััภัยัและ
การวางแผ่นบริหิารจัดการที�ดินบริเวณีเทอ้กเขาหิินปููน (Karst 
Topography) ระหิว่างวันที� 1๓ - 17 สิงหิาคมู พ.ศ. 2561  
ณี เมู้องกุ้ยหิลิน สาธารณีรัฐปูระชาชนจีน

รููปท่ี่� 1-1๒ 
การปูระชุมูหิาร้อความูร่วมูมู้อทางวิชาการด้านธรณีีวิทยากับ 
IKG เมู้�อวันที� 1๐ พฤษภัาคมู พ.ศ. 2561 ณี ห้ิองปูระชมุู
ทรัพยากรธรณีี

รููปท่ี่� 1-11 
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หิน�วยงาน ทำาใหิเ้กดิความีช่ดัเจนแลัะนำาไปูสัู�การปูฏิบิติัังาน 
ร�วมีกัน อันจะเปู็นปูระโยช่น์ตั�อการเพิ�มีขีดความีสัามีารถ้ำ 
ทางวิช่าการ แลัะการแลักเปูลีั�ยนข้อมูีลั องค์ความีรู้ แลัะ 
เทคโนโลัยีระหิว�างกัน สัรุปูผ่ลัการปูระชุ่มีได้ดังนี�

1) การปูระช่มุีหิารอืกับผู้่แทน IKG มี ีProf. Zhang 
Fa Wang ผู่้อำานวยการสัถ้ำาบัน IKG เปู็นปูระธาน 
ในการปูระชุ่มี มีีการนำาเสันอโดยผู่แ้ทนทั�งสัองฝ่่าย  
ทั�งนี� ภูายหิลัังจบการนำาเสันอมีกีารแลักเปูลีั�ยนความีรู ้
แลัะหิารือเกี�ยวกบัแผ่นการดำาเนินโครงการร�วมีกัน  
แลัะได้เข้าเยี�ยมีช่มีหิอ้งทดลัองแลัะห้ิองปูฏิบัิตักิาร  
รวมีทั�งพิพิธภูัณีฑ์ภูายในบริเวณีสัถ้ำาบัน IKG ด้วย

2) การศึกษาดูงาน จำานวน 2 แหิ�ง ได้แก� (1)  
สัถ้ำานีติัดตัั�งอุปูกรณ์ีติัดตัามีสัถ้ำานการณี์นำ�าใต้ัดิน  
(Experimental Base for Haiyang-Zhaidi 
Underground River System) เมีือง Haiyang  
ซ่ิ�งเป็ูนเมืีองย�อยของเมีอืงกุ้ยหิลันิ ที�สัถ้ำานตีัดิตัามี 
สัถ้ำานการณีน์ำ�าใต้ัดนิแหิ�งนี� วทิยากรช่าวจนีไดบ้รรยาย 
ใหิ้ความีรู้เบื�องตั้นเกี�ยวกับภููมีิปูระเทศหิินปููนที�มี ี
ผ่ลัตั�อการไหิลัของนำ�าใตั้ดินจากที�สัูงบนเทือกเขา 
ลังสัู�ที�ราบ (2) แมี�นำ�า Li ที�ไหิลัผ่�านภููมีิปูระเทศ 
แบบหิินปููนของเมืีองกุ้ยหิลิัน ซิ่�งแสัดงลัักษณีะ 
ทางธรณีีวิทยาแบบเทือกเขาหิินปููนอันโดดเด�น  
เพื�อทำาการศึกษาลัักษณีะภููมีิปูระเทศแลัะปัูจจัย 
ที�ทำาใหิ้เกิดธรณีพีิบัตัิภูัย

สัรุปูผ่ลัการศึกษาดูงาน บริเวณีที�เปู็นหิินปููนสัามีารถ้ำ 
ก�อให้ิเกดิธรณีีพิบัติัภัูยไดใ้นบรเิวณีที�มีคีวามีเปูราะบาง เช่�น 
บริเวณีที�มีรีอยเลืั�อน มีธีรณีีวทิยาโครงสัรา้ง เช่�น รอยคดโคง้ 
รอยแตักในช่ั�นหิิน ซิ่�งทำาให้ิหิินปููนในบริเวณีดังกลั�าวโดน 
กัดกร�อนแลัะผุ่พังได้ง�าย แลัะจากการศึกษาดูงาน หิินปููน 
ยังเป็ูนแหิลั�งที�เกิดธรณีีพิบัตัิภูัยหิลุัมียุบได้ เนื�องจากมีี 
นำ�าใต้ัดินไหิลัผ่�านในบริเวณีกว้างจ่งตั้องมีีการตัิดตัั�งสัถ้ำาน ี
คอยตัรวจวัดแลัะตัิดตัามีสัถ้ำานการณ์ีนำ�าอยู�ตัลัอดเวลัา  
แตั�ข้อดีของภููมิีปูระเทศแบบหิินปููน คอื การทำาใหิเ้กิดลัักษณีะ 
ภููมีปิูระเทศที�สัวยงามี สัามีารถ้ำพัฒนาเปูน็แหิลั�งท�องเที�ยวได้ 
ภูายใตั้การควบคุมีดูแลัของหิน�วยงานที�รับผิ่ดช่อบ แลัะ 
มีีมีาตัรฐานความีปูลัอดภูัย 

8. การปูระชุัมีหารือในิโคืรงการคืวามีร่วมีมี่อด้ำานิ 
การสำารวจัธีรณ่วิที่ยาในิภูมีิปูระเที่ศัแบบหินิปููนิ 

การปูระชุ่มีหิารือในโครงการความีร�วมีมีือด้านการ 
สัำารวจธรณีีวทิยาในภููมีปิูระเทศแบบหิินปููน ณี เมีอืงกุ้ยหิลันิ 
สัาธารณีรัฐปูระช่าช่นจีน ระหิว�างวันที� 20 - 23 กันยายน  
พ.ศ. 2562 คณีะผู้่แทนกรมีทรัพยากรธรณีี นำาโดย 
นายสัมีหิมีาย เตัช่วาลั อธิบดีกรมีทรพัยากรธรณีี เขา้ปูระช่มุี 
หิารอืการสัำารวจธรณีีวทิยาในภููมีปิูระเทศหิินปููนกบัผู้่แทน IKG  
ทั�งสัองฝ่่ายได้หิารือเกี�ยวกับกรอบการดำาเนินงานร�วมีกัน 
ด้านคาสัต์ัแลัะถ้ำำ�า แลัะได้ร�วมีกันพิจารณีาร�างโครงการ 
ความีร�วมีมีือฯ (Agreement on Cooperative Project  
on Karst Geological Survey in Thailand) โดยระบุ 
พื�นที�ทำาการศึกษาคอื บรเิวณีเทอืกเขาหินิปููนในภูาคใตั้ของ 
ปูระเทศไทย โดยเฉพาะพื�นที�อุทยานธรณีีโลักสัตัูลั โดยมีี 
วัตัถ้ำุปูระสังค์ของการดำาเนินความีร�วมีมืีอภูายใตั้โครงการ 
ดังกลั�าว ดังนี�

1) เพื�อสั�งเสัรมิีการแลักเปูลัี�ยนแลัะความีร�วมีมืีอของ 
นกัธรณีีวทิยาระหิว�างกนัเพื�อเพิ�มีขดีความีสัามีารถ้ำ 
ในการสัำารวจแลัะวิจยัทางธรณีีวทิยาเกี�ยวกบัหินิปููนที� 
แสัดงลัักษณีะภูมูีปิูระเทศแบบคาสัต์ัของทั�งสัองฝ่่าย 

2) เพื�อดำาเนินการสัำารวจทางธรณีีวิทยาในพื�นที� 
หิินปููนที�แสัดงลัักษณีะภููมีิปูระเทศแบบคาสัตั์

3) เพื�อสันบัสันุนการจัดตัั�งศนูยวิ์จัยทางธรณีีวทิยา 
พื�นที�หิินปููนที�แสัดงลัักษณีะภููมีิปูระเทศแบบคาสัต์ั 
ในปูระเทศไทย (Thailand Cave and Karst  
Research Center)

โดยที�ปูระชุ่มีเหิ็นช่อบให้ิมีีการลังนามีในร�างโครงการ 
ความีร�วมีมืีอฯ ภูายหิลัังจากได้ผ่�านการตัรวจสัอบจาก 
หิน�วยงานที�เกี�ยวข้องของทั�งสัองฝ่่ายแล้ัว แลัะ IKG จะสันบัสันนุ 
การให้ิความีช่�วยเหิลืัอด้านเทคนิคแลัะปูระสับการณี์ใน 
การพัฒนางานวิจัยคาสัต์ัแลัะถ้ำำ�าในปูระเทศไทย 

นอกจากนี� ภูายหิลัังการปูระชุ่มี คณีะผู่้แทนจาก 
กรมีทรพัยากรธรณีีไดเ้ขา้เยี�ยมีช่มี IKG แลัะ IRCK พพิธิภูณัีฑ์ 
คาสัต์ั แลัะพื�นที�ศึกษาวิจัยด้านอุทกธรณีีวิทยาในพื�นที� 
เขาหิินปููน Haiyang - Zhaidi 
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9. การปูระชัมุีหารอืคืวามีรว่มีมีอ่กบั IKG และ IRCK 

ผู้่แทนหิน�วยงาน IRCK แลัะ IKG ได้เดินทาง 
มีาปูระชุ่มีหิารือร�วมีกันกับผู้่แทนกรมีทรัพยากรธรณีี ณี  
กรมีทรัพยากรธรณีี ปูระเทศไทย เมีื�อวันที� 3 ตุัลัาคมี  
พ.ศ. 2562 โดยได้หิารือความีร�วมีมีือทางวิช่าการร�วมีกัน 
สัรุปูผ่ลัได้ดังนี�

1) ร�างข้อตักลังความีร�วมีมืีอระหิว�างกรมีทรัพยากรธรณีี 
แลัะ IRCK/IKG (The Minutes of the Meeting 
between IKG and DMR) (22 กันยายน พ.ศ.  
2562) โดยที�ปูระชุ่มีมีมีีติัเห็ินช่อบการเสันอจัดตัั�ง  
Karst Research Center แลัะ Cave Researches  

or Global Karst ตัามี MOM ที�เสันอ โดยให้ิ 
ผ่นวกรวมีกับข้อตักลังความีร�วมีมีือในเรื�อง Karst  
Geological Survey in Thailand นอกจากนี�  
ทั�งสัองฝ่่ายพิจารณีาให้ิการศึกษาวิจัยธรณีีวิทยา 
สัิ�งแวดลัอ้มีจากการทำาเหิมืีองโพแทช่ใน MOM เปูน็ 
สั�วนหินึ�งของความีร�วมีมีอืไทย - จีนด้านการศกึษา 
วิจัยโพแทช่ ที�ได้ลังนามีแลั้ว

2) Agreement on Cooperative Project: 
Joint Environmental Geological Survey and  
Compilation of Related Maps (CGS - DMR)  
โดยทั�งสัองฝ่่ายรับทราบข้อตักลังความีร�วมีมีือฯ  
ที�ไดล้ังนามีแลัว้ เมีื�อวนัที� 23 มีนีาคมี พ.ศ. 2562 

การปูระชุมูหิาร้อในโครงการความูร่วมูมู้อด้านการสำารวจ
ธรณีีวิทยาในภูัมูิปูระเทศแบบหิินปููน ระหิว่างวันที� 2๐ - 2๓ 
กนัยายน พ.ศ. 2562 ณี เมู้องกุย้หิลนิ สาธารณีรฐัปูระชาชนจนี

รููปท่ี่� 1-13
การปูระชุมูหิาร้อความูร่วมูมู้อระหิว่างกรมูทรัพยากรธรณีีกับ IKG 
และ IRCK เมู้�อวันที� ๓ ตุัลาคมู พ.ศ. 2562 ณี กรุงเทพมูหิานคร

รููปท่ี่� 1-14 
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แลัะรับทราบการเตัรียมีจัดทำาแผ่นงานแลัะการตัั�ง 
กรอบงบปูระมีาณี เพื�อให้ิข้อตักลังความีร�วมีมืีอนี�  
มีผี่ลัในเช่ิงปูฏิบิัตัิ 

3) ร�าง Agreement on Cooperative Project:  
Karst Geological Survey in Thailand โดย 
ทั�งสัองฝ่่ายเห็ินช่อบให้ิปูรับปูรุงร�างข้อตักลังความี 
ร�วมีมืีอนี� โดยให้ิเพิ�มีเตัมิีหัิวข้อเรื�อง Karst Research  
Center แลัะ Cave Researches or Global Karst 
ตัามีขอ้เสันอ MOM แลัะเหิน็ช่อบให้ินำาร�างข้อตักลัง 
ความีร�วมีมืีอฯ ที�ผ่�านการปูรับปูรุงร�วมีกันแลั้ว  
นำาเสันอตั�อผู้่บรหิิารทั�งสัองฝ่่ายให้ิเห็ินช่อบร�วมีกัน 
ตั�อไปู

4) แผ่นการตัรวจสัอบทางธรณีีวิทยาพื�นที�ภูาคใตัข้อง 
ปูระเทศไทย ปู ีพ.ศ. 2563 โดยทั�งสัองฝ่่ายเหิน็ช่อบ
ร�วมีกนัให้ิการตัรวจสัอบทางธรณีีวทิยาพื�นที�ภูาคใตั้ 
ของปูระเทศไทย ปีู พ.ศ. 2563 ปูระกอบด้วยหิวัข้อ  
Karst Form and Karst Landform Survey, Karst  
Hydrogeological Survey, Marine Karst Form  
Survey แลัะ Karst Soil and Vegetation Survey  
แลัะเหิ็นช่อบกำาหินดการตัรวจสัอบทางธรณีีวิทยา 
ที�ผู้่แทนกรมีทรัพยากรธรณีีนำาเสันอ โดยจะมีีการ 
ปูรบัเปูลีั�ยนพื�นที�เพื�อความีเหิมีาะสัมีในสันามีตั�อไปู

ทั�งนี� ภูายหิลัังการปูระชุ่มี คณีะผู่้แทนกรมี 
ทรพัยากรธรณีีแลัะคณีะผู้่แทนหิน�วยงาน IRCK/IKG  
ไดเ้ดินทางไปูตัรวจสัอบภูาคสันามีร�วมีกนั ระหิว�าง 
วันที� 4 - 16 ตัุลัาคมี พ.ศ. 2562 ณี จังหิวัด 
สัุราษฎร์ธานี กระบี� แลัะสัตูัลั

ถ้ำำ�าเล สเตัโกดอน จังหิวัดสตูัล
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	 บทสรุปและข้อเสนำอแนำะ

กรมีทรัพยากรธรณีีศึกษาวิธีการ องค์ความีรู ้กรณีีนำา 
นำ�าจากศักยภูาพโพรงหิินปููนใตัดิ้นมีาใช้่เป็ูนนำ�าตัน้ทุนสัำารอง 
เพื�อเป็ูนข้อมีลูัพื�นฐานนำาไปูสัู�การบรหิิารจดัการทรพัยากรนำ�า 
ในโพรงใตั้ดิน  โดยมีีแนวคิดเพิ�มีปูริมีาณีนำ�าต้ันทุนที�จะ 
ใช่้ทำาการเกษตัรในช่�วงฤดูแล้ัง หิรือการกักเก็บปูริมีาณีนำ�า 
ที�มีากเกินไปูในหิน้าฝ่น จ่งได้ตัั�งโครงการด้านธรณีีวิทยา 
กับการแก้ปัูญ่หิาภัูยแลั้งข่�นในปูี 2559 ตัราบจนปูัจจุบัน   

กจิกรรมีแลัะโครงการที�กรมีทรพัยากรธรณีีดำาเนนิการ
ศึกษาศักยภูาพโพรงหิินปููนแลัะกิจกรรมีแก้ปูัญ่หิาภูัยแลั้ง
แบ�งออกเป็ูน 2 ลัักษณีะคือ 

1) โครงการใช่อ้งคค์วามีรูด้้านธรณีีวทิยาแลัะโครงสัรา้ง 
ทางธรณีีวทิยาเพื�อหิาช่ั�นนำ�าในโพรงถ้ำำ�าใตัดิ้นของพื�นที�ที�รองรบั 
ด้วยหิินปููนยุคเพอร์เมีียน (หิินปููนในปูระเทศไทยที�พบมีาก 

เปูน็หิินปููนยุคออรโ์ดวิเชี่ยน ยคุเพอรเ์มียีน แลัะยคุไทรแอสัซิกิ) 
ผ่ลัวิเคราะห์ิโดยระบบสัารสันเทศจากขอ้มีลูัที�กลั�าวมีา พบว�า 
โอกาสัที�น�าจะพบนำ�าในโพรงหิินปููนจัดเป็ูน 5 ระดับ คือ  
ตัั�งแตั�ระดับตัำ�ามีากจนถึ้ำงระดับสัูงมีาก โดยระดับตัำ�ามีาก 
หิินปููนจะมีคีวามีหินาแน�นของรอยแตักร้าวตัำ�าแลัะค�า Yield  
นอ้ยกว�า 2 สั�วนในระดับสังูมีาก หินิปูนูจะมีคีวามีหินาแน�น 
ของรอยแตักร้าวสัูงแลัะค�า Yield อยู�ระหิว�าง 10 ถ้ำึง 20 
หิรือมีากกว�า 20 นอกจากนี�ผ่ลัจากการวิเคราะหิ์ร�วมีกับ 
พื�นที�ภัูยแล้ังจะไดพื้�นที�แผ่นที�ศกัยภูาพหิินปููนเพื�อแก้ปูญั่หิา 
ภัูยแลัง้ซิ่�งสัามีารถ้ำนำาไปูเปูน็ข้อมูีลัฐานในการไปูใช่ปู้ระโยช่น์ 
ในการช่�วยแก้ปัูญ่หิาภัูยแลั้งได้ในอนาคตั สั�วนโครงการ 
สัำารวจหิาพื�นที�ศักยภูาพในการเปู็นช่ั�นนำ�าใต้ัดินในหิินปููน 
ในพื�นที�จังหิวัดสัระบุรีแลัะลัพบุรี พบแนวแตักหิรือโพรง 
ในระดับความีลึักที� 40 - 110 เมีตัรจากระดับผิ่วดิน  
ซิ่�งเหิมีาะสัำาหิรับพัฒนาเปู็นพื�นที�ขุดเจาะใช่้ชั่�นนำ�าใตั้ดิน  
หิรือเปู็นแหิลั�งสัำาหิรับกักเก็บนำ�าใตั้ดินไว้ใช้่ปูระโยช่น์ได้ 

เกาะหิินโด่ง หิร้อเกาะเขาหิินปููนเล็ก ๆ ในอ่าวตัะโละวาว เกาะตัะรุเตัา จังหิวัดสตัูล มูีช้�อเรียกว่า เกาะหิมูากหิลอด (Mak Lot)
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2) โครงการบรูณีาการขอ้มีลูัระหิว�างกรมีทรพัยากรธรณีี 
กับกรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลัเพื�อปูระโยช่น์ในการหิาแหิลั�ง 
นำ�าบาดาลั ด้านแลักเปูลีั�ยนขอ้มูีลัธรณีีวิทยาขอ้มูีลัหิลัมุีเจาะ 
ทั�งปูระเทศ ด้านบุคลัากรนกัวชิ่าการ ดา้นอปุูกรณีเ์ครื�องมืีอ 
สัำารวจธรณีีฟิิสิักส์ั แลัะงบปูระมีาณีจากกองทุนนำ�าบาดาลั  
นอกจากนี�กรมีทรัพยากรธรณีแีลัะหิน�วยงาน IRCK ยงัได้มีกีาร 
ร�วมีมืีอทางวชิ่าการด้านธรณีีวทิยาแลัะทรัพยากรธรณีีร�วมีกบั 
ศูนยว์จิยัธรณีีวทิยาเทอืกเขาหิินปููนนานาช่าติั (International  
Research Center on Karst: IRCK) สัาธารณีรฐัปูระช่าช่นจีน 
ภูายใต้ัองค์การการศึกษา วิทยาศาสัตัร์ แลัะวัฒนธรรมี 
แหิ�งสัหิปูระช่าช่าตัิ หิรือยูเนสัโก (UNESCO) ในสัังกัด 
สัถ้ำาบันธรณีีศาสัตัร์แหิ�งสัาธารณีรัฐปูระช่าช่นจีน (China  
Academy of Geological Sciences: CAGS) โดยมี ี

การดำาเนินกิจกรรมีในการปูระชุ่มี สััมีมีนา ร�วมีสัำารวจแลัะ 
ศึกษาธรณีีวิทยา ธรณีีวิทยาในพื�นที�หิินปููนทั�งสัองปูระเทศ  
แลัะแลักเปูลัี�ยนการเยือนระดับผู่้บริหิารแลัะผู่เ้ช่ี�ยวช่าญ่

ภูารกิจของกรมีทรัพยากรธรณีีในการใช้่องค์ความีรู ้
ธรณีีวิทยากับการแก้ปูัญ่หิาเรื�องนำ�าแลัะภูัยแลั้งยังคงตั้อง 
ดำาเนนิการไปูอย�างตั�อเนื�องในการหิาพื�นที�ศักยภูาพแนวแตัก 
หิรือโพรงถ้ำำ�าในหิินปููนใหิ้มีากข่�นแลัะจัดการข้อมีูลัหิรือ 
จัดทำาแผ่นที�ฐานหิินปููนใต้ัดินแสัดงโพรงถ้ำำ�าทั�งปูระเทศ  
การบูรณีาการขอ้มีลูัดา้นธรณีีวทิยายังต้ัองมีอียู�อย�างตั�อเนื�อง 
กบัหิน�วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการหิาแหิลั�งกกัเกบ็นำ�าทั�งใตัดิ้นแลัะ 
บนดิน ทั�งนี�เพื�อบรรเทาภูยัแล้ังที�มีีอย�างยาวนานให้ิหิมีดไปู
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ถ้ำำ�าหิลวง-ขุุนนำ�านางนอน: 
แหิล่งเรียนรู้สำำาหิรับ 
โรงเรียนในท้้องถิ้ำ�น
นายอันุกุูล วงศ์ใหญ่่,   
นางสิาววันเพ็ญ่ อั่วมใจับุุญ่   
และนางสิาวใจัศิริ วรธีรรมเนียม

บทนำำ� 
บที่ความีน่�กิล่้าวถ้ึงกิารนำาถึำ�าแล้ะพ้ื้�นท่ี่�ภูัเขึ้าหินปูัน บริเวณถึำ�าหล้วง-ข่ึ้นนำ�านางนอน อำาเภัอแม่ีส่าย 
จังหวัดเช่่ยงราย มีาจัดที่ำาเป็ันแหล้่งเร่ยนรู้ในระบบกิารศ้กิษาขึ้องโรงเร่ยนในท้ี่องถิึ�น กิารนำาเส่นอ 
จะกิล่้าวถ้ึงท่ี่�มีา หลั้กิคิด แล้ะขัึ้�นตอนในกิารดำาเนินงาน จนกิระทัี่�งได้พัื้ฒนาเป็ันช่่ดกิารเร่ยนรู้  
“ถึำ�าหล้วงข่ึ้นนำ�านางนอนกัิบกิระบวนกิารเปัล่้�ยนแปัล้งที่างธรณ่วิที่ยาบนเปัล้้อกิโล้กิ” ปัระกิอบกิารเร่ยน 
วิช่าพ้ื้�นฐานวิที่ยาศาส่ตร์ ชั่�นมัีธยมีศ้กิษาปัีท่ี่� ๒ เล่้มี ๒ ขึ้องกิระที่รวงศ้กิษาธิกิาร (ส่ถึาบัน 
ส่่งเส่ริมีกิารส่อนวิที่ยาศาส่ตร์แล้ะเที่คโนโล้ย่, ๒๕๖๒) นอกิจากิน่�ยังได้ส่อดแที่รกิกิารนำาวิช่ากิารท่ี่�ใช้่ 
ระหว่างเหต่กิารณ์กิารค้นหากู้ิภััยท่ี่มี ๑๓ หมูีป่ัา ท่ี่น ที่อล์้ค อะคาเดม่ี� เข้ึ้ามีาปัระกิอบในเน้�อหาช่่ด 
กิารเร่ยนรู้ ซ้ึ่�งที่ำาให้นักิเร่ยนเกิิดความีส่นใจแล้ะที่ราบถึ้งเบ้�องหล้ังความีเปั็นไปัในระหว่างเหต่กิารณ์ 
เพิื้�มีเติมี ครูผู้ส่อนจากิโรงเร่ยนแกินนำาแล้ะโรงเร่ยนในพ้ื้�นท่ี่�ใกิล้้เค่ยง ได้นำาช่่ดกิารเร่ยนรู้น่�ไปัใช้่ใน 
กิารเร่ยนกิารส่อนควบคู่ไปักัิบกิารล้งพ้ื้�นท่ี่�ถึำ�าหล้วง-ข่ึ้นนำ�านางนอนต่อเน้�องเป็ันเวล้า ๒ ปีักิารศ้กิษา

กรมูทรัพยากรธรณีี 
มููลนิธิควีนฟอเรสต์ัพาร์คทรัสตั์ 
หิมูายเหิตัุ: ภัูเขาหิินปููน ในบทความูนี�ใช้ในความูหิมูายทั�วไปูเพ้�อใหิ้ง่ายตั่อความูเข้าใจ ซ้ำึ�งในทางวิชาการจะใช้คำาว่าภัูเขาหิิน
คาร์บอเนตั หิร้อจะให้ิถ้ำูกตั้องยิ�งขึ�นในกรณีีของเท้อกเขานางนอนนี�จะต้ัองเรียกเป็ูนเท้อกเขาหิินอ่อน เน้�องจากมูีการแปูรสภัาพ
จากหิินปููนเป็ูนหิินอ่อน
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	 จุดกำ�เนำิดของก�รเป็นำแหล่งเรียนำรู้

จดุแรกเริ�มีของการนำาถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอนมีาใช่เ้ป็ูนแหิลั�งเรียนรูนั้�น เกิดข่�นระหิว�างการถ้ำอดบทเรียนการนำาความีรู้ 
ทางธรณีวีิทยามีาใช่้เพื�อการค้นหิาแลัะกู้ภูัยกรณีทีีมี 13 หิมีูปู่าฯ ติัดถ้ำำ�าหิลัวงในปีู พ.ศ. 2561 ระหิว�างกรมีทรัพยากรธรณีี  
กับตััวแทนชุ่มีช่นแลัะหิน�วยงานท้องถิ้ำ�น ที�อำาเภูอแมี�สัาย จังหิวัดเช่ียงราย โดยครูบัวจันทร์ ขุนซิาง ผู่้บริหิารโรงเรียน 
บ้านปู่าเหิมืีอด อำาเภูอแมี�สัาย ซิ่�งเปู็นโรงเรียนในท้องถ้ำิ�น ได้ยกปูระเด็นว�า

“จะม่ีที่างใด? ท่ี่�สามีารูถนำาความีรูู�และปรูะสบการูณ์์ท่ี่�ใช้�ใน 
รูะหว่างเหตุุการูณ์์ และในอนาคตุท่ี่�จะม่ีนักวิช้าการูผู�รูู�จำานวนมีาก
ท่ี่�จะเข้�ามีาศึึกษาสำารูวจในพ้ื้� นท่ี่�... โดยนำาความีรูู�เหล่าน่�เข้�ามีาสู่
ห�องเรู่ยนข้องเด็ก ๆ ในชุ้มีช้นที่�องถิ�นได�...”

ขอ้สังัเกตัที�ถ้ำกูหิยิบยกข่�นมีานี� ทำาให้ิกรมีทรพัยากรธรณีี 
รับรู้ถึ้ำงแนวทางความีตั้องการ แลัะความีเป็ูนเจ้าของแหิลั�ง 
ทรพัยากรธรรมีช่าตัขิองชุ่มีช่นท้องถ้ำิ�น ซ่ิ�งในห้ิวงเวลัาขณีะนั�น  
กรมีทรัพยากรธรณีีเองก็ได้รับการมีอบหิมีายจากรัฐมีนตัร ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าติัแลัะสัิ�งแวดล้ัอมีให้ิตัั�งโครงการ 
สัำารวจภูายในถ้ำำ�าหิลัวงแลัะบริเวณีภูายนอกถ้ำำ�าโดยรอบ  
เพื�อเป็ูนข้อมูีลัสัำาหิรับใช้่ในการฟิ้�นฟิูแลัะบริหิารจัดการถ้ำำ�า 
ที�มีีการมีสีั�วนร�วมีของชุ่มีช่นท้องถ้ำิ�นในอนาคตั

	 โครงก�รสำ�รวจศึกษ�ถ้ำ�หลวง-
ขนุำนำ้ำ�นำ�งนำอนำ

ภูายหิลัังเหิตุัการณ์ีการค้นหิาแลัะกู้ภูยัทีมี 13 หิมีปูู่าฯ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าตัิแลัะสัิ�งแวดล้ัอมีได้มีอบให้ิ 
กรมีทรัพยากรธรณีี ร�วมีกับกรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลัแลัะ 
กรมีอุทยานแหิ�งช่าติั สัตััว์ปู่า แลัะพนัธุพื์ช่ จัดทำา “โครงการ 
ศึกษาสัำารวจธรณีีวิทยาแลัะอุทกธรณีีวิทยาเทือกเขา 
หิินปููน วนอุทยานถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน” ข่�น เพื�อศึกษา 
สัำารวจดา้นธรณีีวิทยา ถ้ำำ�าวทิยา ธรณีีสัณัีฐาน นำ�าบาดาลั แลัะ 
ธรณีีพิบัติัภัูย โครงการดังกลั�าวมีีระยะเวลัา 2 ปูี (พ.ศ.  
2562 - 2563) โดยมีกีองทนุพฒันานำ�าบาดาลัเป็ูนผู้่ใหิก้าร 
สันบัสันุนงบปูระมีาณีโครงการ (กรมีทรพัยากรธรณีี, 2563) 

ในระหิว�างการศึกษาสัำารวจของโครงการนี� ทีมีงาน 

สั�วนหินึ�งก็ได้มีีการปูระสัานงานกับทางโรงเรียนในชุ่มีช่น 
เพื�อสัานตั�อแนวคิดในการนำาองค์ความีรู้เข้าไปูสูั�หิ้องเรียน  
โดยมีีแนวคิดในการใช่้ถ้ำำ�าแลัะพื�นที�บริเวณีนี�เปู็นแหิลั�ง 
เรียนรู้ตัามีธรรมีช่าตัิ

	 ภ�รกิจด�้นำก�รเผยแพร่ 
องค์คว�มรู้ด้�นำธรณีวิทย�

การเผ่ยแพร�องค์ความีรู้ด้านธรณีีวิทยาแลัะ 
ทรัพยากรธรณีี ถ้ำือเป็ูนภูารกิจตัามีกฎหิมีายปูระการหินึ�ง 
ของกรมีทรัพยากรธรณีี ที�ผ่�านมีากรมีทรัพยากรธรณีีได ้
จัดทำาเอกสัารเผ่ยแพร� สัื�อออนไลัน์ จัดฝ่ึกอบรมีสััมีมีนา  
จดัค�ายเยาวช่นใหิกั้บช่มุีช่น หิน�วยงาน แลัะภูาคการศกึษาใน 
ทอ้งถิ้ำ�น มีกีารจดัตัั�งพิพธิภูณัีฑด์า้นธรณีีแลัะธรรมีช่าตัวิิทยา 
ข่�นในทกุภูาคของปูระเทศ แลัะใหิก้ารสันับสันนุในการจัดตัั�ง 
ศูนย์การเรียนรู้ข่�นในโรงเรียนแลัะสัถ้ำาบันการศึกษาตั�างๆ  
นอกจากนี� กรมีทรพัยากรธรณีียงัไดม้ีขีอ้ตักลังความีร�วมีมีอื 
กับกระทรวงศึกษาธิการในการอบรมีครูใหิ้มีีความีรู้ทาง 
ด้านธรณีีวิทยาอีกด้วย 

กรมีทรัพยากรธรณีีได้ดำาเนินการจัดฝ่ึกอบรมีครู 
ด้านธรณีีวิทยามีาอย�างตั�อเนื�องหิลัายปีูจนจบโครงการ 
ครอบคลัุมีพื�นที�การศึกษาได้เกือบทั�วปูระเทศ โครงการนี� 
ไดก้�อใหิเ้กดิครธูรณีีวทิยาที�มีีความีโดดเด�นแลัะมีีช่ื�อเสีัยงข่�น 
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หิลัายท�าน อาทิ ครูธรรมีรัตัน์ นุตัะธีระ ครูผู้่ริเริ�มีก�อตัั�ง 
พิพิธภัูณีฑ์ธรรมีช่าตัวิิทยา โรงเรยีนกำาแพงวทิยา อำาเภูอลัะงู  
จงัหิวัดสัตูัลั ซ่ิ�งเปูน็ผู่ม้ีสีั�วนสัำาคญั่ที�ทำาใหิเ้กดิอุทยานธรณีีสัตูัลั 
ในเวลัาตั�อมีา หิรือครูกานดา ช่�วงชั่ย โรงเรียนแมี�จัน 
วิทยาคมี จังหิวัดเช่ียงราย ที�ได้สัร้างบทเรียนปูระจำาแหิลั�ง 
ธรณีีวทิยาหิลัายแหิ�งในจังหิวัดเชี่ยงราย รวมีทั�งไดจ้ดัแคมีป์ู 
วิทยาศาสัตัร์ที�ถ้ำำ�าหิลัวง โดยได้จัดตั�อเนื�องมีายาวนานกว�า  
13 ปูีก�อนเกิดเหิตัุการณี์ เปู็นตั้น 

จากปูระสับการณ์ีในการจัดอบรมีครใูนหิลัายปูทีี�ผ่�านมีา 
ปูัจจุบันกรมีทรัพยากรธรณีีได้ตัระหินักถ้ำึงความีสัำาคัญ่ 
ของความียั�งยืนของโครงการ การมีีสั�วนร�วมีของครูผู้่สัอน  
โรงเรียน การให้ิความีสัำาคัญ่ตั�อความีต้ัองการขององค์กร 
บรหิิารการศกึษาในทอ้งถิ้ำ�น ความีสัอดคล้ัองตัามีมีาตัรฐาน 
วิช่าที�กระทรวงศึกษาธกิารกำาหินด ความีเหิมีาะสัมี สัอดคล้ัอง 
กับภูาระหิน้าที� ภูาระงาน ห้ิวงเวลัาการเรียนการสัอน  
พื�นความีรู้ แลัะความีสันใจของครูที�จะนำาองค์ความีรู้นั�น 
กลัับไปูสัู�หิอ้งเรียนมีากข่�น ซ่ิ�งจะเปูน็ปูจัจยัที�ก�อให้ิเกดิความี 
ยั�งยืนของแตั�ลัะโครงการตั�อไปู

	 ก�รก่อตั้งโครงก�รถ่�ยทอด 
องค์คว�มรู้

จากคำาแนะนำาของอาจารย์วินัย เยาวน้อยโยธิน  
นักธรณีีวิทยาแลัะนักวชิ่าการอิสัระที�ได้ร�วมีลังพื�นที�กับทมีีงาน 
ของกรมีทรัพยากรธรณีี โดยให้ิความีเหิน็ว�า ควรเริ�มีต้ันจาก 
ผู่้ก�อการจำานวนไมี�ตั้องมีาก แตั�ปูระกอบไปูด้วยตััวแทนผู่้มี ี
สั�วนได้สั�วนเสีัยที�ครบถ้้ำวน ซิ่�งควรปูระกอบไปูด้วยครแูกนนำา 
ที�จะทำาหิน้าที�สัอนแลัะยกร�างหิลัักสูัตัร ผู้่บริหิารโรงเรียน 
ที�จะช่�วยสันับสันุนโครงการ เขตัการศกึษาต้ันสังักัด โรงเรียน 
ที�อาจเป็ูนเจ้าของโครงการในอนาคตั นักธรณีีวิทยา 
ผู้่ทรงคุณีวุฒิที�จะทำาหิน้าที�ถ้ำ�ายทอดองค์ความีรู้ แลัะหิาก 
เป็ูนไปูได้ก็ควรมีนีกัวชิ่าการดา้นการศกึษาจากมีหิาวทิยาลัยั 
ในท้องถิ้ำ�น โดยทั�งหิมีดนี�มีีจำานวนไมี�เกิน 10 คน เปู็น 
แกนกลัางในการเริ�มีต้ัน

ในการระดมีความีคิดเห็ินโครงการในครั�งแรก เกดิข่�น 
ที�โรงเรียนบ้านปู่าเหิมีือด อำาเภูอแมี�สัาย จังหิวัดเช่ียงราย 
โดยมีีศึกษานิเทศก์จากสัำานักงานเขตัพื�นที�การศึกษา 

ปูระถ้ำมีศกึษาเช่ยีงราย เขตั 3 มีาเปูน็ผู่อ้ธิบายถ้ำงึทางเลัอืก 
ตั�าง ๆ  มีโีรงเรียนในพื�นที�ที�มีคีวามีสันใจ กรมีทรัพยากรธรณีี  
แลัะมูีลันิธิควีนฟิอเรสัต์ัพาร์คทรัสัต์ั เข้าร�วมีปูระชุ่มี 

สัาระในการหิารือมีีปูระเด็นเปู้าหิมีายสัำาคัญ่ ได้แก�  
หิลัักสูัตัรที�จะสัร้างข่�นควรเป็ูนแบบใด (อาทิ เป็ูนหิลัักสูัตัรใหิมี� 
เปู็นกิจกรรมีเสัริมีการเรยีน หิรือเปู็นชุ่ดการเรียนรูปู้ระกอบ 
วิช่าพื�นฐาน) จะเป็ูนหิลัักสูัตัรสัำาหิรับช่�วงช่ั�นเรียนใดจ่งจะ 
เหิมีาะสัมี ตัลัอดจนได้มีีการหิารือถ้ำึงปูระเด็นแนวทางการ 
ดำาเนินโครงการแลัะแหิลั�งงบปูระมีาณีในการสันบัสันุนด้วย

จากเหิตุัผ่ลัข้างต้ัน ผู่้ก�อการมีีความีเหิ็นร�วมีกันที�จะ 
จัดทำาเปูน็ช่ดุการเรยีนรูใ้นกลุั�มีสัาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสัตัร ์ 
ช่ั�นมัีธยมีศึกษาปูีที� 2 ตัามีตััวช่ี�วัดแลัะสัาระการเรียนรู ้
แกนกลัาง กลุั�มีสัาระการเรียนรูว้ทิยาศาสัตัร ์(ฉบบัปูรบัปูรงุ  
พ.ศ. 2560) ตัามีหิลัักสัตูัรแกนกลัางการศกึษาขั�นพื�นฐาน  
พ.ศ. 2551 (สัำานกังานคณีะกรรมีการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
แลัะสัถ้ำาบันสั�งเสัริมีการสัอนวิทยาศาสัตัร์แลัะเทคโนโลัยี,  
2560) ด้วยเหิตัุผ่ลัสัำาคัญ่ กลั�าวคือ 

• เป็ูนหิลัักสูัตัรที�มีกีารนำาความีรูจ้ากแหิลั�งธรรมีช่าตัิ 
ในทอ้งถิ้ำ�นแลัะเปูน็ความีรูที้�ช่มุีช่นทอ้งถิ้ำ�นมี ีมีาเปูน็ 
ฐานในการเรียนรู้ในระบบการศึกษา ซ่ิ�งสัอดคล้ัอง 
กับการเรียนรู้ตัามีแนวทางของ Place-Based  
Education in Geoscience (Semken, 2017)  
แลัะจัดเปู็นหิลัักสัูตัรท้องถ้ำิ�นปูระเภูทหินึ�ง 

• นักเรียนมีัธยมีศึกษาปูีที� 2 เปู็นช่�วงวัยที�กำาลััง 
แสัวงหิาคำาตัอบ ช่อบทดลัอง แข็งแรง แลัะมี ี
วฒิุภูาวะในการดูแลัตััวเองได้ดพีอสัมีควรหิากต้ัองมี ี
การลังพื�นที�เรียนรู้ทางธรรมีช่าติันอกหิ้องเรียน  
โดยเฉพาะถ้ำำ�า ดังนั�นการใหิค้วามีรูค้วามีเขา้ใจเกี�ยวกับ 
ถ้ำำ�าที�ถ้ำูกต้ัอง ก็จะช่�วยลัดอุบัตัิเหิตัุจากการตัิดถ้ำำ�าได้ 

• นักเรียนระดับมีัธยมีศึกษาปูีที� 2 อยู�ในช่�วงช่ั�นที� 
จะตั้องเรียนรู้เข้มีข้นข่�นกว�าระดับปูระถ้ำมีศึกษา  
เพื�อปููพื�นฐานสัู�การเรยีนเนื�อหิาวทิยาศาสัตัรที์�มีคีวามี 
ซิับซิ้อนยิ�งข่�นในระดับมัีธยมีปูลัาย แลัะยังเปู็นการ 
ปููทางไปูสัู�การมีอีาช่พีที�ช่�วยสัรา้งรายได้ให้ิทอ้งถิ้ำ�นได้ 
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ไมี�ว�าจะเปู็นการเกษตัร มัีคคุเทศก์ การผ่ลัิตัสิันค้า 
จากความีเข้าใจเรื�องธรณีวีิทยา 

• หิลัักสัูตัรแกนกลัางสัาระการเรียนรู้วิทยาศาสัตัร ์ 
ถื้ำอเป็ูนหิลัักสูัตัรภูาคบังคับของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ที�ทกุโรงเรียนตัอ้งจัดการเรียนการสัอนตัามีตัวัช่ี�วดั 
ที�กำาหินดไว้ ดังนั�นโรงเรียนอื�นในอำาเภูอแมี�สัาย 
แลัะอำาเภูออื�นๆ ที�อยู�รอบถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน  
ก็จะสัามีารถ้ำใช่้ชุ่ดการเรียนรู้จากถ้ำำ�าหิลัวงนี�ได้ด้วย

 

• เหิตุัการณีถ์้ำำ�าหิลัวง ถื้ำอเปูน็เหิตักุารณ์ีกู้ภัูยระดับโลัก 
เปู็นที�รับรู้กว้างขวาง ชุ่มีช่นรอบถ้ำำ�าหิลัวงตั�างมี ี
ปูระสับการณี์ร�วมีใกล้ัช่ิดกับเหิตัุการณ์ีนั�น ดังนั�น  
จ่งสัามีารถ้ำใช่้ปูรากฏิการณ์ีดังกลั�าวโน้มีน้าวความี 
สันใจของผู้่เรียนเข้าสัู�บทเรียนได้ง�ายแลัะสัำาเร็จ 
ตัามีเปู้าปูระสังค์ นอกจากนี�ยังสัร้างโอกาสัการ 
แลักเปูลัี�ยนเรียนรู้ระหิว�างผู่้เรียน ครอบครัว แลัะ 
ชุ่มีช่นที�อยู�รอบถ้ำำ�าหิลัวง 

ด้วยเหิตุันี� ชุ่ดการเรียนรู้วิทยาศาสัตัร์นี� จ่งใช่้ช่ื�อว�า 
“ถ้ำำ�าหิลัวงขุนนำ�านางนอนกับกระบวนการเปูลีั�ยนแปูลัง
ทางธรณีีวิทยาบนเปูลัือกโลัก”

รููปท่ี่� 1  
เคร้อข่ายการจัดทำาชุดการเรียนรู้ถ้ำำ�าหิลวง

	 ผู้ก่อตั้งโครงก�ร

สัำาหิรับทีมีงานที�จัดทำาชุ่ดการเรียนรู้ปูระกอบด้วยภูาคการศึกษา ทีมีศึกษานิเทศก์จากสัำานักงานเขตัพื�นที�การศึกษา 
ปูระถ้ำมีศึกษาเชี่ยงราย เขตั 3 ทมีีครูจากโรงเรียนบ้านปู่าเหิมีอืด โรงเรียนบ้านเวยีงพาน โรงเรยีนชุ่มีช่นบ้านไมีลุ้ังขน มีติัรภูาพ 
ที� 169 โรงเรียนธรรมีจาริกอุปูถ้ำัมีภู์ 1 ร�วมีกันเขียนเนื�อหิาการสัอน มีีครูกานดา ช่�วงช่ัย จากโรงเรียนแมี�จันวิทยาคมี 
เปู็นที�ปูร่กษา ในสั�วนของทีมีงานผู่้ทรงคุณีวุฒิผู่้ถ้ำ�ายทอดองค์ความีรู้ใหิ้กับครูผู่้จัดทำาเนื�อหิาการสัอน นำาโดยอาจารย์ช่ัยพร  
ศิริพรไพบูลัย์ ผู้่เชี่�ยวช่าญ่ด้านถ้ำำ�าของปูระเทศไทย ทีมีนักวิช่าการจากกรมีทรัพยากรธรณีี กรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลั แลัะ 
กรมีอุทยานแหิ�งช่าติั สััตัว์ปู่า แลัะพันธ์ุพืช่ โดยมีีกรมีทรัพยากรธรณีีแลัะมีูลันิธิควีนฟิอเรสัต์ัพาร์คทรัสัต์ัทำาหิน้าที�เป็ูน 
ผู่้ปูระสัานงานโครงการ รายลัะเอียดตัามีรูปูที� 1
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แนวทางการดำาเนินโครงการนี�อาศัยกระบวนการ 
มีีสั�วนร�วมีอย�างเตั็มีรูปูแบบในการขับเคลืั�อนการจัดทำา 
ชุ่ดความีรู้ กลั�าวคือ เริ�มีตั้นจากระดับการใหิ้ข้อมีูลั ระดับ 
การเปูิดรับความีคิดเหิ็น ระดับการปูร่กษาหิารือ ระดับการ 
วางแผ่นร�วมีกนั ระดบัการร�วมีปูฏิบิตัั ิแลัะระดบัการควบคมุี 
โดยปูระช่าช่น ซิ่�งในที�นี�ไดแ้ก�โรงเรยีนที�อยู�ในสังักดัสัำานักงาน 
เขตัพื�นที�การศกึษาปูระถ้ำมีศึกษาเช่ยีงราย เขตั 3 นอกจากนี� 
การดำาเนินโครงการยังสัะท้อนวิถี้ำการดำาเนินงานแบบลั�าง 
ข่�นบน หิรือ Bottom-Up Approach ตัามีหิลัักการในการ 
พัฒนาของ UNESCO Global Geopark (UNESCO, 2016)  
กลั�าวคือเริ�มีจากความีตั้องการของชุ่มีช่นท้องถ้ำิ�น ซิ่�งในที�นี� 
คือผู้่บรหิิารโรงเรยีนบา้นปู่าเหิมืีอดแลัะกลุั�มีครแูกนนำาจาก 
โรงเรียนในพื�นที� ที�ต้ัองการเชื่�อมีโยงเรื�องราวแลัะวิช่าการที� 
เกี�ยวข้องจากถ้ำำ�าหิลัวงเข้ามีาสัู�บทเรียนในหิ้องเรียนนั�นเอง

รููปท่ี่� ๒  
แผ่นผั่งความูคิดเน้�อหิาของชุดการเรียนรู้ “ถ้ำำ�าหิลวงขุนนำ�านางนอนกับกระบวนการเปูลี�ยนแปูลงทางธรณีีวิทยาบนเปูล้อกโลก” 
ระดับชั�นมัูธยมูศึกษาปีูที� 2 (ดัดแปูลงจาก กาญจนา ยะใจมัู�น, 256๓)

ชุ่ดการเรยีนรู ้“ถ้ำำ�าหิลัวงขุนนำ�านางนอนกับกระบวนการเปูลีั�ยนแปูลังทางธรณีีวทิยาบนเปูลัอืกโลัก” (กาญ่จนา ยะใจมีั�น, 
2563) แบ�งเนื�อหิาเปู็น 6 เลั�มี เพื�อความีสัะดวกในการใช่้ในการเรียนการสัอน (รูปูที� 3) โดยเริ�มีจาก

	 ก�รว�งเนำื้อห�

ชุ่ดการเรยีนรู ้“ถำ�าหลวงขุั้นินิำ�านิางนิอนิกับกระบวนิการ 
เปูล่�ยนิแปูลงที่างธีรณวิ่ที่ยาบนิเปูลอ่กโลก” ที�ไดจั้ดทำาข่�น 
(รูปูที� 2) เปู็นการออกแบบสัำาหิรับใช้่ปูระกอบการเรียนวิช่า 
พื�นฐานวิทยาศาสัตัร์ ช่ั�นมีัธยมีศึกษาปีูที� 2 เลั�มี 2 ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเช่ื�อมีโยงพื�นที�แลัะเหิตุัการณ์ี 
ถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน เข้ากับ “สาระที่่� 3 วิที่ยาศัาสตร์ 
โลก และอวกาศั มีาตรฐานิการเรยีนิรู ้มีาตรฐานิ ว 3.2” 
ซิ่�งในมีาตัรฐานดังกลั�าวปูระกอบด้วยเนื�อหิาเกี�ยวกับ  
กระบวนการเปูลีั�ยนแปูลังภูายในโลักแลัะบนผ่ิวโลัก ธรณีี 
พิบัติัภูัย กระบวนการเปูลัี�ยนแปูลังลัมีฟิ้าอากาศแลัะ 
ภููมีิอากาศโลัก รวมีทั�งผ่ลัตั�อสัิ�งมีีชี่วิตัแลัะสัิ�งแวดล้ัอมี  
รวมีทั�งสัิ�น 7 ตััวช่ี�วัด (สัำานักงานคณีะกรรมีการการศึกษา 
ขั�นพื�นฐานแลัะสัถ้ำาบันสั�งเสัริมีการสัอนวิทยาศาสัตัร์แลัะ 
เทคโนโลัยี, 2560, หิน้า 96-99) 
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รููปที่่� 3 รูปูเล่มูชุดการเรียนรู้ “ถ้ำ้ำาหิลวงขุนน้ำานางนอนกับกระบวนการเปูลี�ยนแปูลงทางธรณีีวิทยาบนเปูล้อกโลก”  
ระดับชั�นมูัธยมูศึกษาปีูที� 2 (กาญจนา ยะใจมัู�น, 256๓)

ชุัดำที่่� 1 ตะลุยถำ�าหลวง เปู็นชุ่ดสัำาคัญ่ เปู็นการพา 
นักเรียนเข้าสัู�แหิลั�งเรียนรู้ถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน กระตัุ้น 
ใหิ้นักเรียนสัังเกตับันทึกข้อเท็จจริง ตัั�งคำาถ้ำามีแลัะค้นหิา 
คำาอธิบาย อันเปู็นทักษะการเรียนรู้ทางธรณีี เปู็นการเปูิด 
พื�นที�ในสัมีองแลัะความีทรงจำาของนักเรียน ก�อนที�จะเข้า 
สัู�การคลีั�ขยายเนื�อหิาร�วมีกันระหิว�างครูผู้่สัอนกับนักเรียน 
ภูายในห้ิองเรียนตัลัอดเทอมี 

ชัดุำที่่� 2 ล่วงรูภ้มูีลิกัษณ์ เกี�ยวกับการเปูลีั�ยนแปูลังของ 
เปูลัือกโลักเนื�องจากปูัจจัยตั�างๆ อาทิ อุณีหิภููมีิ กระแสันำ�า 
ปูฏิกิิรยิาทางเคมี ีโดยศกึษาจากธรณีีสัณัีฐานแลัะรปููลัักษณี์ 
ตั�างๆ ในบริเวณีถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน  

ชุัดำที่่� 3 ปูระจัักษ์ปูฐพื่่ เปู็นการเรียนรู้เกี�ยวกับดิน 
ช่ั�นหิน้าตััดของดิน การเกิดของดิน การจำาแนกดินแลัะ 
ปูระโยช่น์ของดิน 

ชุัดำที่่� 4 สายธีารแหง่นิท่ี่ เปูน็การเรยีนรูเ้กี�ยวกบัแหิลั�ง 
นำ�าใต้ัดิน ผ่ิวดิน แลัะการใช่้ปูระโยช่น์อย�างยั�งยืน 

ชัุดำที่่� 5 ธีรณ่พื่ิบัติภัย เป็ูนการเรียนรู้เกี�ยวกับภูัย 
ทางนำ�า ธรณีีพิบัติัภูัย สัาเหิตัุการเกิด แลัะการเอาตััวรอด

ชุัดำที่่� 6 ไขั้ขั้้อสงสัยถำ�าหลวง เปู็นการเรียนรู้เนื�อหิา 
โดยสัรุปูของโครงสัร้างของเปูลัือกโลัก แลัะสัะท้อนความี 
เข้าใจในรูปูแบบจำาลัอง
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ตัำาแหิน่งที�ตัั�งของแหิล่งเรียนรู้ถ้ำ้ำาหิลวง และแหิล่งเรียนรู้ขุนน้ำานางนอน ในภัาพดาวเทียมูจาก Google Earth (ที�มูาของข้อมููล 
Google Earth, 2021 )

	 แหล่งเรียนำรู้ถ้ำ�หลวง-ขุนำนำ้ำ�นำ�งนำอนำ

แหิลั�งเรียนรูถ้้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอนที�ใช้่ในการเรียน 
การสัอน ปูัจจุบันตัั�งอยู�ในเขตัอุทยานแหิ�งช่าตัิถ้ำำ�าหิลัวง- 
ขนุนำ�านางนอน (เตัรยีมีการ) แบ�งออกเปูน็ 2 พื�นที� (รปููที� 4)

• แหิลั�งเรียนรู้ขุนนำ�านางนอน มีีลัักษณีะเด�นซิ่�งเปู็น 
สัถ้ำานที�สัำาคัญ่ในการเจาะนำ�าบาดาลัแลัะขุดลัอก 
เบี�ยงทางนำ�า เพื�อช่�วยพร�องนำ�าจากถ้ำำ�าหิลัวงใน 
ปูฏิบัิตักิารช่�วยเหิลืัอ 13 ช่วีติั ซิ่�งเป็ูนปูระวตััศิาสัตัร์ 
สัำาคัญ่ แลัะภูายหิลัังจากปูฏิิบัติัการ พบว�าแหิลั�ง 
นำ�าผิ่วดินบริเวณีหิน้าถ้ำำ�าทรายทองซิ่�งเดิมีเรียกว�า 
สัระขุนนำ�านางนอน นำ�ามีลัีักษณีะใสัเป็ูนสีัเขียวมีรกตั 
เป็ูนที�มีาของช่ื�อเรียกใหิมี�ว�า สัระขุนนำ�ามีรกตั

• แหิลั�งเรยีนรูถ้้ำำ�าหิลัวง มีีลัักษณีะเด�นเปูน็สัถ้ำานที�สัำาคัญ่ 
ที�เกดิเหิตุัการณ์ีทีมี 13 หิมีปููา่ ทนี ทอลัค์ อะคาเดมีี� 

เข้าไปูในถ้ำำ�าแล้ัวติัดอยู�ด้านในเนื�องจากนำ�าท�วมี 
ภูายในถ้ำำ�า เป็ูนที�มีาของปูฏิิบัติัการช่�วยเหิลัือช่ีวิตั 
ด้วยสัหิวิทยาการตั�าง ๆ จนเป็ูนข�าวไปูทั�วโลัก 

แหิลั�งเรียนรู้ทั�ง 2 แหิ�งนี� ใช่้ร�วมีกับชุ่ดการเรียนรู้ที� 1  
เรื�องตัะลัุยถ้ำำ�าหิลัวง โดยแบ�งแหิลั�งเรียนรู้ออกเปู็นฐานการ 
เรียนรู้จำานวนรวมี 10 ฐาน (รูปูที� 5) นักเรียนจะได้เรียนรู้ 
เกี�ยวกับลัักษณีะโครงสัรา้งของถ้ำำ�าหิลัวง ลัักษณีะทางภููมีลิักัษณ์ี 
ของถ้ำำ�าหิลัวง สัมีบัติัของหิินที�พบในบริเวณีถ้ำำ�า การเกิด 
หิินงอก หิินยอ้ย แลัะเสัาหิิน สัมีบัตัขิองดนิ กระบวนการแลัะ 
ปูจัจัยการเกิดสัระขนุนำ�ามีรกตั ปูรมิีาณีนำ�าในถ้ำำ�าหิลัวง ความีลักึ 
ระดับนำ�าใตัดิ้นจากบ�อนำ�าบาดาลั การวดัอัตัราการไหิลัของนำ�า 
เพื�อดูปูริมีาณีนำ�าที�ไหิลัเข้าถ้ำำ�า การบริหิารจัดการนำ�าบริเวณี 
เทอืกเขาขนุนำ�านางนอน แลัะนำ�าท�วมีถ้ำำ�าหิลัวง รวมีทั�งปูระวติัั 
เหิตัุการณี์การค้นหิาแลัะกู้ภูัยทีมี 13 หิมีูปู่าฯ (รูปูที� 6)

รููปที่่� 4
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ฐานการเรียนรู้ 1๐ ฐาน ใช้ปูระกอบชุดการเรียนรู้ 
ที� 1 เร้�องตัะลุยถ้ำ้ำาหิลวง (กาญจนา ยะใจมูั�น, 256๓)

รููปที่่� 5 
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มีขีอ้สังัเกตัว�าในการลังพื�นที�ของโรงเรยีน ได้มีีการให้ิขอ้ปูฏิบิติััในการใช่แ้หิลั�งเรยีนรูแ้ก�นักเรยีนในดา้นความีปูลัอดภูยั 
ที�ต้ัองแตั�งกายที�รัดกุมี สัวมีรองเท้าหุ้ิมีส้ัน สัวมีหิมีวกนิรภัูยเมืี�อเข้าภูายในถ้ำำ�า หิรือให้ิข้อปูฏิิบัติัในการรักษาสัภูาพแหิลั�ง 
ธรรมีช่าตัิ อาทิ ไมี�ทำาลัายหิรือสัร้างความีเสัียหิายใหิ้แก�แหิลั�งเรียนรู้ ไมี�นำาสัิ�งของใดๆ ออกจากแหิลั�งเรียนรู้ การใช่้แหิลั�ง 
เรียนรู้ตั้องอยู�ในขอบเขตัที�เปู็นไปูตัามีที�เจ้าหิน้าที�กำาหินด

รููปท่ี่� ๖  
ภัาพการทำากิจกรรมูในฐานการเรียนรู้ต่ัาง ๆ
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	 ก�รขับเคลื่อนำก�รดำ�เนำินำง�นำ

ดังที�ได้กลั�าวมีาในตัอนตั้น การจัดทำาชุ่ดการเรียนรู ้
ถ้ำำ�าหิลัวงขุนนำ�านางนอนกับกระบวนการเปูลีั�ยนแปูลังทาง 
ธรณีีวิทยาบนเปูลืัอกโลักนี� เริ�มีต้ันจากความีต้ัองการของ 
ชุ่มีช่นท้องถิ้ำ�น ซ่ิ�งเปู็นไปูตัามีแนวทางการพัฒนาจากลั�าง 
ข่�นสัู�บน แลัะได้อาศัยกระบวนการการมีีสั�วนร�วมีในการ 
ขบัเคลืั�อน ซ่ิ�งในช่�วงปูแีรกของโครงการยงัไมี�ไดร้บัการสันับสันุน 
ด้านงบปูระมีาณีดำาเนินการ โดยแตั�ลัะสั�วนก็อาศัยทำางาน 
ในลัักษณีะของจติัอาสัาเป็ูนหิลััก ที�สัำาคญั่คือผู้่บริหิารโรงเรยีน 
บ้านปู่าเหิมืีอด อาจารย์โยธิน สัิทธิปูระเสัริฐ ผู่้อำานวยการ 
โรงเรียน อาจารย์ช่ัยพร ศิริพรไพบูลัย์ แลัะทีมีสัำารวจถ้ำำ�า 
กรมีทรพัยากรธรณีี ที�ไดช้่�วยกันผ่ลัักดันจนผ่�านห้ิวงเวลัาวกิฤตั 
ของโครงการไปูได ้ตั�อมีาในปูทีี� 2 กองทนุพฒันานำ�าบาดาลั 
ก็เริ�มีให้ิการสันบัสันุนโครงการ ทำาให้ิการดำาเนินงานสัามีารถ้ำ 

ขยายในวงกวา้งได้มีากข่�น นอกจากนี�ก็ยงัได้รบัการสันับสันนุ 
จากผู้่บรหิิารระดบัสังูของกระทรวงทรพัยากรธรรมีช่าตัแิลัะ 
สัิ�งแวดล้ัอมี แลัะมีผู้ี่แทนจากกระทรวงศกึษาธกิารที�ดแูลัด้าน 
อุทยานธรณีีโลักได้เข้ามีาร�วมีสัังเกตัการณี์การทำากิจกรรมี 
ของโครงการนี�ด้วย (รูปูที� 7)

รููปท่ี่� ๗  
ภัาพกิจกรรมูการมีูส่วนร่วมูในการจัดทำาเน้�อหิาชุดการเรียนรู้ 
และการขับเคล้�อนโครงการ

นำาเสนอหิลักสูตัรตั่อรัฐมูนตัรี

การปูระชุมูหิาร้อแนวทางในการจัดทำาหิลักสูตัร
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ในสั�วนของการถ้ำ�ายทอดองค์ความีรู้ใหิ้กับครูแลัะ 
ศึกษานิเทศก์นั�น อาจารย์ช่ัยพร ศิริพรไพบูลัย์ ผู่้เช่ี�ยวช่าญ่ 
ดา้นถ้ำำ�าของปูระเทศไทยร�วมีกับทีมีงานจากกรมีทรัพยากรธรณี ี
แลัะกรมีทรัพยากรนำ�าบาดาลั ได้จัดกิจกรรมีนำาครูลังพื�นที� 
ถ้ำำ�าทรายทอง ขุนนำ�านางนอน ถ้ำำ�าพระ ถ้ำำ�าพญ่านาค แลัะ 
ถ้ำำ�าเลีัยงผ่า (ขณีะนั�นถ้ำำ�าหิลัวงยงัปิูดอยู�) ตัลัอดจนให้ิความีรูท้าง 
ธรณีีวทิยาแลัะธรณีีสัณัีฐานจุดที�นำ�ามีดุเขา้ถ้ำำ�าบรเิวณีดอยผ่าหิมีี 
แลัะได้จัดปูระชุ่มีปูฏิิบัตัิการแลัะลังพื�นที�ร�วมีกับครูแกนนำา 
หิลัายครั�งเพื�อให้ิเกดิความีรู้ความีเข้าใจ สัามีารถ้ำนำาความีรู้ 
ทางถ้ำำ�าวิทยา ธรณีีวิทยา นำ�าบาดาลั แลัะข้อมีูลัเหิตัุการณี์ 
การค้นหิากู้ภูัยไปูปูระกอบการจัดทำาชุ่ดการเรียนรู้

ในสั�วนของการจดัทำาเนื�อหิาชุ่ดการเรยีนรูนั้�น ปูระกอบ 
ไปูด้วยกิจกรรมีการมีีสั�วนร�วมีของเครือข�ายพันธมีิตัรที� 
ร�วมีกนัจดัทำาหิลัักสัตูัรในหิลัายๆ ช่�วงเวลัา เช่�น การปูระช่มุี 
หิารือการจัดทำาหิลัักสัูตัร การกำาหินดพื�นที�แหิลั�งเรียนรู้  
ระยะเวลัาการลังพื�นที� การปูระช่มุีเพื�อพจิารณีาความีถู้ำกต้ัอง 
ทางวชิ่าการ การปูรบัปูรงุ การทดลัองใช่ ้การเสัรมิีองคค์วามีรู้ 
ดา้นธรณีีวทิยาใหิก้บัครใูนท้องถิ้ำ�น การนำาเสันอผ่ลังานในเวที 
ตั�างๆ ตัลัอดจนการเข้ามีามีบีทบาทของสัำานักงานเขตัพื�นที� 
การศกึษาปูระถ้ำมีศกึษาเช่ยีงราย เขตั 3 ที�เขา้มีามีสีั�วนร�วมีใน 
การบรหิิารจดัการใหิโ้รงเรยีนในสังักดัจำานวนกว�า 50 แหิ�ง 
เข้ารับการแนะนำาการใช้่ช่ดุการเรยีนรูนี้�จนสัำาเรจ็ลุัลั�วงด้วยดี  

การทดลองใช้หิลักสูตัรในแหิล่งเรียนรู้การเสรมิูองค์ความูรู้ให้ิกับครูในท้องถ้ำิ�น

	 บทสรุปและข้อเสนำอแนำะ

การสั�งเสัริมีองค์ความีรู้ด้านถ้ำำ�าแลัะภููมิีปูระเทศภููเขา 
หิินปููน ใหิถึ้้ำงปูระช่าช่นในพื�นที�ถ้ำำ�าหิลัวง-ขนุนำ�านางนอนผ่�าน 
กลัไกระบบการศกึษาของโรงเรยีนในทอ้งถ้ำิ�น โดยจดัทำาเปูน็ 
ช่ดุเรยีนรูปู้ระกอบวิช่าพื�นฐานในครั�งนี� เป็ูนงานที�ต้ัองอาศยั 
มุีมีมีองแบบภูายนอกเขา้หิาภูายใน (Outside-In) ค�อนขา้งมีาก 
แลัะยังเปู็นการทำาโครงการแบบลั�างสัู�บน (Bottom-Up 
Approach) ซิ่�งเปู็นปูระสับการณ์ีใหิมี�ของผู้่เขียนเปู็น 
อย�างมีาก โดยปูกติังานราช่การที�ปูระสับผ่ลัสัำาเร็จสั�วนใหิญ่� 
มีักต้ัองอาศัยกรอบการทำางานแบบบนสัู�ลั�าง (Top-Down  
Approach) แทบทั�งสัิ�น เช่�น จะตั้องใหิ้ผู้่บริหิารระดับสัูง 
เห็ินช่อบแลัะใหิค้วามีสันใจคอยตัดิตัามี เปูน็ต้ัน อย�างไรกต็ัามี 
ผ่ลัที�ไดจ้ากการดำาเนินโครงการที�ได้รับกเ็กินกว�าที�คาดคดิไว้ 
เปูน็อย�างมีาก โดยเฉพาะในปูระเดน็ของความียั�งยนืของงาน 
ซิ่�งดูเหิมืีอนว�าจะไดร้บัการตัอบรบัที�ดีจากท้องถิ้ำ�นเปูน็อย�างด ี
แลัะมีีสัญั่ญ่าณีบ�งช่ี�ว�าจะมีีการดำาเนินงานกันตั�อไปู

ปัูจจัยบวกอีกปูระการคือ การที�จังหิวัดเชี่ยงรายได้ 
ปูระกาศที�จะจัดตัั�งอุทยานธรณีเีช่ยีงรายข่�น โดยให้ิครอบคลุัมี 
พื�นที�นี�เอาไวด้้วยนั�น การจดัทำาหิลัักสูัตัรการศึกษาในลัักษณีะนี� 
ก็จะเปู็นที�ตั้องการของทางจังหิวัดมีากยิ�งข่�น แลัะตััว 
โครงการเองก็สัามีารถ้ำสันบัสันนุความีเปูน็อทุยานธรณีีของ 
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จังหิวัดเชี่ยงรายใหิ้ก้าวไปูเปู็นอุทยานธรณีีระดับปูระเทศ 
แลัะระดับโลักได้โดยตัรง ตัลัอดจนสัามีารถ้ำขยายผ่ลัใหิเ้ปูน็ 
ความีโดดเด�นปูระการหินึ�งของอุทยานธรณีีเช่ยีงรายไดใ้นตััว 

ปูระเด็นสัำาคญั่ปูระการหินึ�งของโครงการนี�ก็คอื ความี 
สัำาเร็จในการดำาเนินโครงการ หิากดูอย�างผ่ิวเผ่ินความี 
สัำาเร็จแลัะผ่ลังานที�ปูรากฏิไมี�ได้เกิดที�กรมีทรัพยากรธรณีี 
หิรือหิน�วยราช่การสั�วนกลัางโดยตัรง แลัะดูคลั้ายจะเปู็น 
โครงการที�เป็ูนแบบ “ปิูดทองหิลัังพระ” แตั�หิากพจิารณีาถ้ำงึ 

ขอ้เทจ็จรงิที�เกดิข่�น ซ่ิ�งกค็อื การที�องคค์วามีรู้ทางธรณีีวทิยา 
จะถ้ำูกถ้ำ�ายทอดไปูยังเยาวช่นในท้องถิ้ำ�นรุ�นแลั้วรุ�นเลั�า 
ผ่�านระบบการศึกษาของโรงเรียน แลัะเมีื�อเยาวช่นเหิลั�านี� 
มีีความีรู้ความีเข้าใจที�ถ้ำูกต้ัองเกี�ยวกับทรัพยากรในท้องถ้ำิ�น 
ของตัน สัามีารถ้ำนำาความีรูเ้หิลั�านี�ไปูทำามีาหิากินเลัี�ยงช่พีจน 
เกิดปูระโยช่น์ได้ ก็จะเห็ินคุณีค�าความีสัำาคัญ่ของทรัพยากร 
เหิลั�านี� จะดูแลัแลัะสั�งมีอบทรัพยากรดังกลั�าวสัู�รุ�นตั�อไปู 
ในอนาคตัได้ในที�สัุด
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กัลไกักัารขัุบเคล่�อน 
ภารกิัจกัารบริหิารจัดิกัารถ้ำำ�า 
ขุองปูระเท้ศัไท้ย
นายสิุรชัย ศิริพงษ์์เสิถีียร

นับตั�งแต่คณะรัฐมีนตร่ได้ม่ีมีติเม้ี�อวันท่ี่� ๒ เมีษายน พื้.ศ. ๒๕๖๒ ให้แต่งตั�งคณะกิรรมีกิารนโยบายบริหาร 
จัดกิารถึำ�าแห่งช่าติ แล้ะนายกิรัฐมีนตร่ได้ม่ีคำาสั่�งส่ำานักินายกิรัฐมีนตร่ ท่ี่� ๙๗/๒๕๖๒ ล้งวันท่ี่�  
๘ พื้ฤษภัาคมี พื้.ศ. ๒๕๖๒ มีอบหมีายให้รัฐมีนตร่ว่ากิารกิระที่รวงที่รัพื้ยากิรธรรมีช่าติแล้ะสิ่�งแวดล้้อมี 
เป็ันปัระธาน แล้ะมี่กิรรมีกิารเป็ันปัลั้ดกิระที่รวง ๓ กิระที่รวง ค้อ ปัลั้ดกิระที่รวงที่รัพื้ยากิรธรรมีช่าติ 
แล้ะสิ่�งแวดล้้อมี ปัลั้ดกิระที่รวงมีหาดไที่ย แล้ะปัลั้ดกิระที่รวงกิารท่ี่องเท่ี่�ยวแล้ะก่ิฬา อธิบด่กิรมีท่ี่�เก่ิ�ยวข้ึ้อง 
เล้ขึ้าธิกิารส่ำานักิงานคณะกิรรมีกิารกิารศ้กิษาขัึ้�นพ้ื้� นฐาน ผู้ว่ากิารกิารที่่องเท่ี่�ยวแห่งปัระเที่ศไที่ย  
ผู้ที่รงค่ณว่ฒิในส่าขึ้าต่าง ๆ จำานวน ๖ ท่ี่าน แล้ะม่ีท่ี่�ปัร้กิษาแล้ะกิรรมีกิารเปั็นผู้เช่่�ยวช่าญด้านถึำ�า 
ช่าวต่างปัระเที่ศจำานวน ๔ ราย ปัระกิอบด้วย Mr. John Spies, Mr. Vernon Unsworth, Mr. Martin 
Ellis แล้ะ Mr. Joshua David Morris โดยม่ีอธิบด่กิรมีที่รัพื้ยากิรธรณ่เป็ันกิรรมีกิารแล้ะเล้ขึ้าน่กิาร 
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การดำาเนินงานของคณีะกรรมีการฯ ภูายใตั้การได้รับ 
มีอบหิมีายภูารกิจให้ิทำาหิน้าที�ด้านกำาหินดนโยบายบริหิาร 
จัดการถ้ำำ�าของปูระเทศ ที�สัืบเนื�องมีาจากถ้ำำ�าเปู็นทรัพยากร 
ธรรมีช่าตัิที�สัำาคัญ่แลัะทรงคุณีค�าทางด้านวิช่าการ 
ด้านธรณีีวิทยา ปูระวัติัศาสัตัร์ วัฒนธรรมี นันทนาการ  
ระบบนิเวศทางธรรมีช่าตั ิแลัะเปูน็ที�อยู�อาศัยของพืช่แลัะสัตััว์ 
หิายากหิรือใกลั้สัูญ่พันธุ์ อีกทั�งเปู็นแหิลั�งนำ�าใตั้ดิน มีีความี 
อ�อนไหิวตั�อการถู้ำกทำาลัายโดยกระบวนการทางธรรมีช่าตั ิ
แลัะกิจกรรมีของมีนุษย์ สิั�งสัำาคัญ่เมืี�อถู้ำกทำาลัายลังแลั้ว  
จะทำาใหิเ้หิมืีอนเดมิีหิรือฟิ้�นฟิไูด้ยาก ปูระกอบกบัต้ัองใช่เ้วลัา 
นานกว�าจะเกดิถ้ำำ�าแลัะลัักษณีะที�สัวยงามีของปูระตัมิีากรรมีถ้ำำ�า 
ข่�นมีาได้ ในปูระเทศไทยยังไมี�มีีกฎหิมีายที�เกี�ยวกับถ้ำำ�า 
โดยตัรง จ่งทำาใหิ้หิน�วยงานตั�าง ๆ  ที�มีีหิน้าที�บริหิารจัดการ 
พื�นที�ที�มีีถ้ำำ�าอยู� ตั้องกำากับดูแลัในบริบทของตันเอง แลัะ 
ตัามีหิลัักวิช่าการเฉพาะด้านใดดา้นหินึ�งเท�านั�น ปูระเด็นตั�าง ๆ   
ที�กลั�าวมีานี� ทำาให้ิเกดิคณีะกรรมีการนโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�า 
แหิ�งช่าติัชุ่ดนี�ข่�นมีา เพื�อบูรณีาการการทำางานให้ิเกิดการ 
บริหิารจัดการถ้ำำ�าที�ดีมีีปูระสัิทธิภูาพ

คณีะกรรมีการฯ ได้มีกีารปูระชุ่มีครั�งแรกเมีื�อวนัที� 26 
เมีษายน พ.ศ. 2562 ที�โรงแรมีมิีราเคลิั แกรนด์ คอนเวนชั่�น 
กรุงเทพมีหิานคร โดยปูระธานกรรมีการท�านแรกคือ 
พลัเอก สุัรศักดิ� กาญ่จนรัตัน์ รัฐมีนตัรีว�าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมีช่าติัแลัะสิั�งแวดล้ัอมี เปูน็ปูระธานในที�ปูระช่มุี  
การปูระชุ่มีครั�งนี� มีรีัฐมีนตัรีว�าการกระทรวงการท�องเที�ยว 
แลัะกีฬา นายวีระศักดิ� โควสัุรัตัน์ เข้าร�วมีปูระชุ่มีในฐานะ 
แขกของปูระธานกรรมีการ คณีะกรรมีการฯ ได้กำาหินด 
เปู้าหิมีายของการบรหิิารจดัการถ้ำำ�าอย�างมีสีั�วนร�วมีเพื�อให้ิเกิด 
การอนุรักษ์อย�างสัมีดุลัแลัะยั�งยืน มีีความีเปู็นธรรมีในการ 

เข้าถ้ำึงทรัพยากรธรรมีช่าตัิแลัะมีีการบริหิารจัดการอย�าง 
มีอือาชี่พ โดยมีเีปูา้หิมีายคอื ทรพัยากรถ้ำำ�าไดร้บัการอนรัุกษอ์ย�าง 
เปูน็ระบบแลัะถู้ำกตัอ้งตัามีหิลัักวชิ่าการ ช่มุีช่นในพื�นที�ไดร้บั 
ปูระโยช่น์จากการอนรุกัษแ์ลัะพฒันาเปูน็แหิลั�งท�องเที�ยว แหิลั�ง 
ท�องเที�ยวปูระเภูทถ้ำำ�ามีมีีาตัรฐานในระดับสัากลั นักท�องเที�ยว 
ได้รับความีรู้ ความีเพลิัดเพลิัน แลัะความีปูลัอดภูัยจาก 
การท�องเที�ยวถ้ำำ�า แลัะนักวิช่าการได้มีีการศึกษา วิจัย เพื�อ 
พัฒนาองค์ความีรู้ทางวิทยาศาสัตัร์ที�เปู็นปูระโยช่น์ในการ 
พัฒนาปูระเทศ

	 เมื่อคณะกรรมก�รฯ	ได้กำ�หนำด
กรอบแนำวคิดก�รบริห�รจัดก�รถ้ำ�
ของประเทศและกำ�หนำดเป้�หม�ย
ของก�รบริห�รจัดก�รถ้ำ�แล้ว	 
จึงได้กำ�หนำดระยะเวล�ก�รดำ�เนิำนำง�นำ 
หรือ	Road	Map	ไว้เป็นำ	 
๓	ระยะ	

ระยะแรก จะเปูน็การปูฏิรูิปูระบบการบรหิิารจดัการถ้ำำ�า  
กำาหินดไว้ถึ้ำงปูี พ.ศ. 2565 ใหิ้มีีการทำาระบบการสัำารวจ 
วิจัย แลัะพัฒนาข้อมีูลัถ้ำำ�า กำาหินดนโยบาย หิลัักเกณีฑ์  
กฎระเบยีบ ควบคู�ไปูกบัการสัำารวจแลัะกำาหินดแนวทางการ 
บรหิิารจดัการถ้ำำ�าที�มีปีูญั่หิาหิรือความีสัำาคัญ่เร�งด�วน จำานวน
ไมี�น้อยกว�า 10 ถ้ำำ�า 

ระยะที่่� 2 กำาหินดถึ้ำงปูี พ.ศ 2570 ใหิ้มีีการสัร้าง 
ฐานข้อมีูลัแลัะองค์ความีรู้ที�ครอบคลัุมีถ้ำำ�าที�มีีความีสัำาคัญ่ 
มีีการจำาแนกปูระเภูทถ้ำำ�าเพื�อการใช้่ปูระโยช่น์ในด้านตั�าง ๆ  
แลัะสัรา้งกลัไกการบรหิิารจดัการอย�างมีอือาช่พี แลัะกำาหินด 

แล้ะม่ีรองอธิบด่กิรมีที่รัพื้ยากิรธรณ่ รองอธิบด่กิรมีป่ัาไม้ี รองอธิบด่กิรมีอ่ที่ยานแห่งช่าติ สั่ตว์ปั่า แล้ะ 
พัื้นธ์่พ้ื้ช่ เป็ันกิรรมีกิารแล้ะผู้ช่่วยเล้ขึ้าน่กิาร คณะกิรรมีกิารฯ ไดรั้บมีอบหมีายใหม่้ีหน้าท่ี่�ในกิารกิำาหนดนโยบาย 
กิำาหนดหล้ักิเกิณฑ์์ กิำาหนดแนวที่างในกิารใช่้ปัระโยช่น์กิารบริหารจัดกิารถึำ�า ดำาเนินกิารเพ้ื้�อให้ม่ีกิารศ้กิษา 
ส่ำารวจ วิจัย จัดที่ำาข้ึ้อมูีล้ แล้ะปัระเมิีนศักิยภัาพื้ถึำ�าเพ้ื้�อกิารพัื้ฒนาแล้ะกิารใช้่ปัระโยช่น์ในด้านต่าง ๆ 
นอกิจากิน่�ยังได้รับมีอบหมีายให้กิำาหนดแนวที่างในกิารบริหารจัดกิารแบบม่ีส่่วนร่วมีกัิบภัาคส่่วน 
ต่าง ๆ  เพ้ื้�อกิารพัื้ฒนาท่ี่�ยั�งย้นขึ้องที่อ้งถิึ�น แล้ะบรูณากิารกิารบรหิารจดักิารกิารที่อ่งเท่ี่�ยวถึำ�าโดยตอ้งมีก่ิาร 
เช้่�อมีโยงกัิบกิารพัื้ฒนาเศรษฐกิิจช่่มีช่นท้ี่องถิึ�น
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ใหิม้ีกีารสัำารวจแลัะกำาหินดแนวทางการบรหิิารจดัการถ้ำำ�าที�มีี 
ปูญั่หิาหิรือความีสัำาคัญ่เร�งด�วน จำานวนไมี�น้อยกว�า 100 ถ้ำำ�า 

ส่วนิระยะสุดำท้ี่าย คือถ้ำึงปูี พ.ศ. 2580 กำาหินดใหิ้มี ี
การพัฒนาเศรษฐกิจที�มีั�งคั�งแก�ชุ่มีช่น ปูระช่าช่นมีีสั�วนร�วมี 
ในการบริหิารจัดการแลัะดูแลัรักษาถ้ำำ�า มีีการใช่้ปูระโยช่น์ 
ทรัพยากรถ้ำำ�าอย�างสัมีดุลั เปู็นธรรมี แลัะยั�งยืน แลัะกำาหินด 
ใหิม้ีกีารสัำารวจแลัะกำาหินดแนวทางการบรหิิารจดัการถ้ำำ�าที�มีี 
ปูญั่หิาหิรือความีสัำาคัญ่เร�งด�วน จำานวนไมี�น้อยกว�า 200 ถ้ำำ�า

จากการกำาหินดทิศทางของการบริหิารจัดการถ้ำำ�าของ 
คณีะกรรมีการนโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตั ิทำาใหิต้้ัอง 
แตั�งตัั�งคณีะอนกุรรมีการแลัะคณีะทำางานข่�นมีาเพื�อทำาหิน้าที� 
เปู็นกลัไกหิลัักในการทำางานตัามีที�กำาหินดไว้ 

คณีะอนุกรรมีการที�แตั�งตัั�งข่�นมีาใน 
การปูระชุ่มีครั�งที� 1 มีี 2 คณีะ คือ คณีะ 
อนกุรรมีการดา้นนโยบายแลัะการมีสีั�วนร�วมี 
แลัะคณีะอนุกรรมีการด้านวิช่าการ ซิ่�ง 
ตั�อ มีาในการปูระช่มุีคณีะกรรมีการฯ ครั�งที� 2  
ที�สัำานักงานอุทยานแหิ�งช่าติัถ้ำำ�าหิลัวง- 
ขุนนำ�านางนอน (เตัรียมีการ) อำาเภูอแมี�สัาย  
จงัหิวัดเชี่ยงราย เมืี�อวนัที� 24 มีกราคมี พ.ศ. 
2563 โดยนายวราวุธ ศิลัปูอาช่า รัฐมีนตัรี 
ว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าตัิแลัะ 
สัิ�งแวดลั้อมี เป็ูนปูระธาน ได้แตั�งตัั�ง 
คณีะอนุกรรมีการฯ เพิ�มีอีกจำานวน 3 คณีะ 
แลัะคณีะทำางานอีกจำานวน 2 คณีะ คือ 

• คณีะอนกุรรมีการสัำารวจแลัะบรหิิาร 
จัดการระบบถ้ำำ�าธารนำ�าลัอด ในเขตั 
ปู่าสังวนแหิ�งช่าติั ปู่าทุ�งระยะแลัะ 
ปู่านาสััก อำาเภูอสัวี จังหิวัดชุ่มีพร 

• คณีะอนกุรรมีการสัำารวจแลัะบรหิิาร 
จัดการระบบถ้ำำ�าในเขตัอทุยานแหิ�งช่าตัิ 
ดอยภููคา อำาเภูอปูัว จังหิวัดน�าน 

• คณีะอนุกรรมีการสัำารวจแลัะบรหิิารจดัการระบบถ้ำำ�า 
ในเขตัอุทยานแหิ�งช่าติัถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน  
(เตัรียมีการ) อำาเภูอแมี�สัาย จังหิวัดเชี่ยงราย 

• คณีะทำางานจดัทำาแผ่นแมี�บทการบรหิิารจดัการถ้ำำ�า 
ของปูระเทศ 

• คณีะทำางานศึกษากฎหิมีายการบริหิารจัดการถ้ำำ�า 

นอกจากนี� คณีะกรรมีการฯ ได้มีีมีตัิใหิ้แตั�งตัั�งคณีะ 
อนกุรรมีการเครอืข�ายอนรุกัษถ์้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า ในการปูระช่มุี 
เมีื�อวันที� 4 มีนีาคมี พ.ศ. 2564 ณี หิอ้งปูระชุ่มีอารียส์ัมัีพนัธ์  
กรมีสั�งเสัริมีคุณีภูาพสัิ�งแวดลั้อมี ทำาให้ิขณีะนี�มีีคณีะ 
อนุกรรมีการทั�งสัิ�น 6 คณีะ แลัะคณีะทำางานจำานวน 2 คณีะ

722 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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	 ผลก�รดำ�เนำินำง�นำของ 
คณะอนำุกรรมก�รและคณะทำ�ง�นำ 
ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนำโยบ�ย
บริห�รจัดก�รถ้ำ�แห่งช�ติ 
ของแต่ละคณะ	พร้อมร�ยละเอียด	 
องค์ประกอบและหนำ้�ที่อำ�นำ�จ 
จะได้กล�่วถึงร�ยละเอียด 
ดังต่อไปนำี้

1. คืณะอนิกุรรมีการดำา้นินิโยบายและการมีส่ว่นิรว่มี  
แตั�งตัั�งข่�นตัามีคำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�า 
แหิ�งช่าติั เลัขที� 1/2562 เมืี�อวันที� 8 พฤษภูาคมี พ.ศ. 2562 
โดยมีีปูลััดกระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าตัิแลัะสัิ�งแวดลั้อมี 
เป็ูนปูระธานอนุกรรมีการ อธิบดีกรมีทรัพยากรธรณีี เปู็น 

รองปูระธานอนุกรรมีการ แลัะมีีกรรมีการที�มีาจากผู้่แทน 
หิน�วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ผู้่เชี่�ยวช่าญ่ด้านตั�างๆ เปูน็อนุกรรมีการ  
แลัะผู้่อำานวยการกองธรณีีวิทยา กรมีทรัพยากรธรณีีเป็ูน 
อนุกรรมีการแลัะเลัขานุการ ผู่้อำานวยการสัำานักอุทยาน 
แหิ�งช่าตัิ กรมีอุทยานแหิ�งช่าติั สััตัว์ปู่า แลัะพันธุ์พืช่ แลัะ 
ผู่อ้ำานวยการสัำานักแผ่นงานแลัะสัารสันเทศ กรมีปู่าไม้ี เป็ูน 
อนุกรรมีการแลัะผู่้ช่�วยเลัขานุการ 

หิน้าที�รับผ่ิดช่อบ จัดทำาร�างนโยบาย แผ่นแมี�บท  
หิลัักเกณีฑ ์แนวทางในการใช่ปู้ระโยช่น์ การบรหิิารจัดการถ้ำำ�า 
แลัะร�างแนวทางในการบริหิารจัดการแบบมีีสั�วนร�วมี 
กับภูาคสั�วนตั�างๆ เพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืนของท้องถ้ำิ�น แลัะ 
บูรณีาการการบริหิารจัดการการท�องเที�ยวถ้ำำ�า โดยมีีความี 
เช่ื�อมีโยงกบัการพฒันาเศรษฐกจิของช่มุีช่นทอ้งถิ้ำ�นเสันอตั�อ 

คณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�า 
แหิ�งช่าตัิพิจารณีา รวมีถ้ำึงมีีหิน้าที�ตัิดตัามี 
การดำาเนินงานของหิน�วยงานที�เกี�ยวข้อง  
พร้อมีจัดทำารายงานเสันอตั�อคณีะกรรมีการ 
นโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั แลัะสั�งเสัรมิี 
เสัรมิีสัร้างการมีสีั�วนร�วมีของภูาคสั�วนตั�างๆ 
ในการบริหิารจัดการถ้ำำ�า

คืณะอนุิกรรมีการดำา้นินิโยบายและการ
มี่ส่วนิร่วมีไดำ้มี่การปูระชัุมีที่ั�งหมีดำ 3 คืรั�ง 
คื่อ

1) การปูระชุ่มีครั�งที� 1/2562  
วันอังคารที� 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

2) การปูระชุ่มีครั�งที� 1/2563  
วันพฤหิัสับดีที� 23 มีกราคมี พ.ศ. 2563 

3) การปูระชุ่มีครั�งที� 2/2563 
วันที� 3 ธันวาคมี พ.ศ. 2563 

ทศันยีภัาพคาสตัหิ์ินปูนู และปู่าชายเลนปูากน้ำา
คลองละงู ซ้ำึ�งเป็ูนคลองสองน้ำา (น้ำาจ้ดและ 
น้ำาเค็มู) จังหิวดัสตัลู ปัูจจุบันทอ้งถ้ำิ�นจดับรกิาร
นำาเที�ยว ล่องแพ คลองละงู 
ภาพื้จาก สวทช
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คณีะอนุกรรมีการฯ ได้นำาเสันอเรื�องตั�อคณีะกรรมีการฯ 
เพื�อพิจารณีา โดยมีปีูระเด็นที�สัำาคัญ่ดังนี� 1) จัดทำาข้อควร 
ปูฏิิบัติัในการคุ้มีครองถ้ำำ�า 2) เสันอใหิ้มีีการแตั�งตัั�ง 
คณีะทำางานแลัะคณีะอนุกรรมีการภูายใตั้คณีะกรรมีการ 
นโยบายบริหิารจดัการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั รวมีทั�งสัิ�น 6 คณีะ คณีะทำางาน 
2 คณีะ แลัะคณีะอนุกรรมีการฯ 4 คณีะ แลัะ 3) เสันอ 
ร�างนโยบายแลัะแผ่นแมี�บทการบรหิิารจดัการระบบถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั 
(พ.ศ. 2563 - 2580) แลัะแผ่นปูฏิบิติััการด้านการบรหิิาร 
จัดการระบบถ้ำำ�าระยะที� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

2. คืณะอนุิกรรมีการดำ้านิวิชัาการ แตั�งตัั�งข่�นตัามี 
คำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั  
เลัขที� 2/2562 เมีื�อวนัที� 8 พฤษภูาคมี พ.ศ. 2562 โดยมี ี
อธบิดีกรมีทรัพยากรธรณีีเปูน็ปูระธานอนกุรรมีการ รองอธบิดี 
กรมีทรัพยากรธรณีี เปู็นรองปูระธานอนุกรรมีการ แลัะ 
มีีกรรมีการที�มีาจากผู้่แทนหิน�วยงานที�เกี�ยวข้องทั�ง 
ภูาครฐัแลัะสัมีาคมี ผู่เ้ช่ี�ยวช่าญ่ดา้นตั�าง ๆ  เปูน็อนุกรรมีการ  
มีีผู่้อำานวยการกองเทคโนโลัยีธรณีี กรมีทรัพยากรธรณีีเปู็น 
อนุกรรมีการแลัะเลัขานุการ ผู่้อำานวยการกองธรณีีวิทยา  
กรมีทรัพยากรธรณีี เปู็นอนุกรรมีการแลัะเลัขานุการ

มีีหิน้าที�ในการดำาเนินการเพื�อให้ิมีีการศึกษา สัำารวจ  
วิจัย จัดทำาข้อมูีลัด้านธรณีวีิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวีิทยา 
ช่ีววิทยา ภููมิีสััณีฐานของถ้ำำ�า โบราณีคดี แลัะนิเวศวิทยาที� 
เกี�ยวข้อง แลัะปูระเมีินศักยภูาพถ้ำำ�าเพื�อการพัฒนาแลัะการ 
ใช่้ปูระโยช่น์ด้านตั�าง ๆ ดำาเนินการแลัะจัดทำาข้อเสันอแนะ 
ทางวิช่าการ ข้อเสันอแนะในการสัำารวจ วิจัย พัฒนา แลัะ 
ข้อเสันอแนะในการบริหิารจดัการตั�อคณีะกรรมีการนโยบาย 
บรหิิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั สั�งเสัรมิีการพฒันาองคค์วามีรู ้แลัะ 
บุคลัากรเพื�อการสัำารวจ วิจัย บริหิารจัดการถ้ำำ�า แลัะจัดทำา 
รายงานสัถ้ำานการณ์ีการบรหิิารจดัการถ้ำำ�าของปูระเทศไทยรายปู ี

คืณะอนิกุรรมีการดำา้นิวชิัาการ ไดำม้ีก่ารปูระชุัมี 5 คืรั�ง 
คื่อ 

1) การปูระชุ่มีครั�งที� 1/2562 ในวันที� 30 
กรกฎาคมี พ.ศ. 2562 ที�ปูระชุ่มีได้พจิารณีาเห็ินช่อบ 
กรอบแนวคิดการดำาเนินงานแลัะแผ่นปูฏิิบัตัิการ 
ของคณีะอนุกรรมีการด้านวิช่าการ การจัดทำา 
ฐานข้อมีูลัถ้ำำ�าของปูระเทศไทย

2) การปูระชุ่มีครั�งที� 2/2562  
เมีื�อวันพุธที� 25 ธันวาคมี พ.ศ. 2562 

3) การปูระชุ่มีครั�งที� 1/2563  
เมีื�อวันที� 12 มีิถุ้ำนายน พ.ศ. 2563 

4) การปูระชุ่มีครั�งที� 2/2563  
เมีื�อวันที� 28 กันยายน พ.ศ. 2563 

5) การปูระชุ่มีครั�งที� 1/2564  
เมีื�อวันที� 2 มีีนาคมี พ.ศ. 2564 

	 ผลก�รดำ�เนำินำง�นำที่สำ�คัญและ 
นำำ�เสนำอต่อคณะกรรมก�รฯ	คือ	

1) คำานิยามี ถ้ำำ�า เพื�อการบริหิารจัดการภูายใตั้ 
คณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตัิ 

2) คัดเลืัอก 10 ถ้ำำ�าที�สัำาคัญ่เพื�อการบริหิารจัดการ 

3) คัดเลัือกพื�นที�ระบบถ้ำำ�า เพื�อการสัำารวจแลัะ 
บริหิารจัดการ ปูีงบปูระมีาณี พ.ศ. 2564 แลัะมี ี
การปูรับเปูลีั�ยนลัำาดับของระบบถ้ำำ�า สัามีารถ้ำ 
ดำาเนินการได้ตัามีความีจำาเปู็น โดยขอใหิ้ปูระธาน 
คณีะอนุกรรมีการด้านวชิ่าการเปูน็ผู้่พจิารณีา โดยมีี 
การเรียงลัำาดับของระบบถ้ำำ�าจำานวน 11 ระบบถ้ำำ�า  
ดังตั�อไปูนี� (1) ระบบถ้ำำ�าดอยภููคา จังหิวัดน�าน (2)  
ระบบถ้ำำ�าปูาฏิหิิาริย์ จังหิวัดอุบลัราช่ธานี (3) ระบบ 
ถ้ำำ�าธารนำ�าลัอด จังหิวัดชุ่มีพร (4) ระบบถ้ำำ�าหิลัวง-  
ขุนนำ�านางนอน จังหิวัดเชี่ยงราย (5) ระบบถ้ำำ�าแกว้โกมีลั 
จังหิวัดแมี�ฮ่�องสัอน (6) ระบบถ้ำำ�าเช่ียงดาว จังหิวัด 
เช่ยีงใหิมี� (7) ระบบถ้ำำ�าพญ่านาคราช่ จังหิวดัขอนแก�น  
(8) ระบบถ้ำำ�าลัะว้า จังหิวัดกาญ่จนบุรี (9) ระบบถ้ำำ�า 
พระโพธสิัตััว์ จังหิวัดสัระบรุ ี(10) ระบบถ้ำำ�าภููผ่าเพช่ร 
จงัหิวดัสัตูัลั แลัะ (11) ระบบถ้ำำ�าเขาช้่างหิาย จังหิวัด 
ตัรัง 
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4) ร�างรายงานสัถ้ำานการณี์การบริหิารจัดการถ้ำำ�า 
ของปูระเทศไทย ปูี พ.ศ. 2563 

5) การจัดทำาฐานข้อมูีลัถ้ำำ�าปูระเทศไทย การจำาแนก 
พื�นที�ระบบถ้ำำ�าแลัะการกำาหินดรหัิสัถ้ำำ�าที�อ้างอิง 
รหิสััมีาตัรฐานเขตัการปูกครองของไทย การจดัทำาร�าง 
พื�นที�ระบบถ้ำำ�า (Karst System Area) แลัะการกำาหินด 
โครงสัร้างของระบบฐานข้อมูีลัถ้ำำ�า แลัะมีอบหิมีาย 
ใหิฝ่้่ายเลัขานกุารแจง้เวียนระบบฐานขอ้มีลูัถ้ำำ�า แลัะ 
รหัิสัถ้ำำ�าดังกลั�าว เพื�อให้ิหิน�วยงานที�เกี�ยวข้องดำาเนินการ 
ในสั�วนที�เกี�ยวข้อง แลัะดำาเนินการในสั�วนของการ 
จดัทำาร�างพื�นที�ระบบถ้ำำ�า (Karst System Area) ของ 
ปูระเทศไทยตั�อไปู 

6) การคัดเลัือกพื�นที�ระบบถ้ำำ�า เพื�อการสัำารวจแลัะ 
บริหิารจัดการ ปูีงบปูระมีาณี พ.ศ. 2565 จำานวน  
9 ระบบถ้ำำ�า ปูระกอบด้วย (1) ระบบถ้ำำ�าพระวังแดง  
จังหิวัดพิษณุีโลัก (2) ระบบถ้ำำ�าแมี�ลัะนา จังหิวัด 
แมี�ฮ่�องสัอน (3) ระบบถ้ำำ�าผ่ามีอญ่ จงัหิวัดแมี�ฮ่�องสัอน  
(4) ระบบถ้ำำ�าผี่หิวัโตั จังหิวัดกระบี� (5) ระบบถ้ำำ�าคลััง  
จังหิวัดกระบี� (6) ระบบถ้ำำ�าขมีิ�น จังหิวัดสุัราษฎรธ์านี 
(7) ระบบถ้ำำ�าพระธาตัุ จังหิวัดกาญ่จนบุรี (8) ระบบ 
ถ้ำำ�านำ�าเขาศิวะ จังหิวัดสัระแก้ว แลัะ (9) ระบบถ้ำำ�า 
อุทยานแหิ�งช่าติัคลัองพนมี จังหิวัดสัุราษฎร์ธานี 

7) จัดทำากรอบสัารบัญ่รายงานการสัำารวจวิจัย 
ระบบถ้ำำ�า เพื�อการบริหิารจัดการ

3. คืณะอนุิกรรมีการสำารวจัและบรหิารจััดำการระบบ 
ถำ�าธีารนิำ�าลอดำในิเขั้ตปู่าสงวนิแห่งชัาติ ปู่าทุ่ี่งระยะและ 
ปู่านิาสัก อำาเภอสวี จัังหวัดำชัุมีพื่ร แตั�งตัั�งข่�นตัามีคำาสัั�ง 
คณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั เลัขที�  
3/2563 เมีื�อวันที� 12 มีีนาคมี พ.ศ. 2563 โดยมีอีธิบดี 
กรมีปู่าไมี ้เป็ูนปูระธานอนกุรรมีการ รองผู้่ว�าราช่การจงัหิวัด 
ชุ่มีพร (ที�ได้รับมีอบหิมีาย) เป็ูนรองปูระธานอนุกรรมีการ  
มีผู้ี่แทนหิน�วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็ูนอนกุรรมีการผู้่อำานวยการ 
สัำานักจัดการทรัพยากรปู่าไมี้ที� 11 (สุัราษฎร์ธานี) เปู็น 
อนุกรรมีการแลัะเลัขานุการ ผู่้อำานวยการสั�วนจัดการปู่าไมี้  
สัำานักจัดการทรัพยากรปู่าไม้ีที� 11 (สัุราษฎร์ธานี) แลัะ  

ผู่้อำานวยการศูนย์ปู่าไมี้ชุ่มีพร สัำานักจัดการทรัพยากรปู่าไมี้ 
ที� 11 (สัรุาษฎรธ์าน)ี เปูน็อนกุรรมีการแลัะผู้่ช่�วยเลัขานกุาร  
มีีผู้่เช่ี�ยวช่าญ่ด้านถ้ำำ�าคือ Mr. Vernon Unsworth แลัะ  
Mr. Joshua David Morris เปู็นที�ปูร่กษา 

มีหีิน้าที�แลัะอำานาจในการจดัให้ิมีกีารสัำารวจ ศกึษา วจัิย 
ข้อมีูลัด้านตั�าง ๆ ของระบบถ้ำำ�าธารนำ�าลัอด ในเขตัปู่าสังวน 
แหิ�งช่าติั ปู่าทุ�งระยะแลัะปู่านาสััก อำาเภูอสัวี จังหิวัดชุ่มีพร  
แลัะปูระเมิีนศักยภูาพถ้ำำ�าเพื�อการพัฒนาแลัะใช่้ปูระโยช่น์ที� 
เหิมีาะสัมี จัดทำาแผ่นพัฒนาแหิลั�งท�องเที�ยวเชิ่งนิเวศระบบ 
ถ้ำำ�าธารนำ�าลัอด โดยการมีีสั�วนร�วมีของชุ่มีช่นท้องถิ้ำ�นแลัะ 
ภูาคสั�วนตั�างๆ เพื�อการอนุรักษ์แลัะการใช้่ปูระโยช่น์อย�าง 
ยั�งยืน บูรณีาการการบริหิารจัดการการท�องเที�ยวบริเวณี 
ระบบถ้ำำ�าธารนำ�าลัอด โดยใหิ้มีีความีเช่ื�อมีโยงกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจของชุ่มีช่นท้องถิ้ำ�น ปูัจจุบันอนุกรรมีการชุ่ดนี� 
ยังไมี�มีีการปูระชุ่มี

4. คืณะอนุิกรรมีการสำารวจัและบริหารจััดำการระบบถำ�า 
ในิเขั้ตอุที่ยานิแห่งชัาติดำอยภูคืา อำาเภอปูัว จัังหวัดำน่ิานิ  
แตั�งตัั�งข่�นตัามีคำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�า 
แหิ�งช่าติั เลัขที� 4/2563 เมีื�อวันที� 12 มีนีาคมี พ.ศ. 2563 
โดยมีีอธิบดีกรมีอุทยานแหิ�งช่าตัิ สัตััว์ปู่า แลัะพันธุ์พืช่ เปู็น 
ปูระธานอนกุรรมีการ รองอธบิดกีรมีอทุยานแหิ�งช่าติั สัตััว์ปู่า  
แลัะพันธ์ุพืช่ (ที�ได้รับมีอบหิมีาย) แลัะรองผู้่ว�าราช่การ 
จงัหิวดัน�าน (ที�ไดร้บัมีอบหิมีาย) เปูน็รองปูระธานอนกุรรมีการ  
มีีผู้่แทนหิน�วยงานที�เกี�ยวข้องเป็ูนอนุกรรมีการ แลัะ 
ผู้่อำานวยการสัำานักบริหิารพื�นที�อนุรักษ์ที� 13 (แพร�) เปู็น 
อนกุรรมีการแลัะเลัขานกุาร ผู่อ้ำานวยการสั�วนอุทยานแหิ�งช่าติั  
สัำานักบริหิารพื�นที�อนุรักษ์ที� 13 (แพร�) แลัะหิัวหิน้าอุทยาน 
แหิ�งช่าตัดิอยภููคา เปูน็อนุกรรมีการแลัะผู้่ช่�วยเลัขานุการ แลัะ 
มีีผู้่เช่ี�ยวช่าญ่ด้านถ้ำำ�าคือ Mr. Vernon Unsworth แลัะ  
Mr. Joshua David Morris เปู็นที�ปูร่กษา 

มีีหิน้าที�อำานาจ จัดใหิ้มีีการสัำารวจ ศึกษา วิจัยข้อมีูลั 
ด้านตั�างๆ ของระบบถ้ำำ�า ภูายในเขตัอุทยานแหิ�งช่าติั 
ดอยภููคา จังหิวัดน�าน แลัะปูระเมิีนศักยภูาพถ้ำำ�าเพื�อการ 
พัฒนาแลัะใช่้ปูระโยช่น์ที�เหิมีาะสัมี จัดทำาแผ่นพัฒนา 
แหิลั�งท�องเที�ยวเช่ิงนิเวศพื�นที�ถ้ำำ�าตั�างๆ ภูายในเขตัอุทยาน 
แหิ�งช่าตัดิอยภููคา โดยการมีสีั�วนร�วมีของช่มุีช่นทอ้งถ้ำิ�นแลัะ 
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ภูาคสั�วนตั�างๆ เพื�อการอนุรกัษแ์ลัะการใช่ปู้ระโยช่น์อย�างยั�งยนื 
แลัะบูรณีาการการบรหิิารจดัการการท�องเที�ยวบรเิวณีพื�นที�ถ้ำำ�า 
ตั�างๆ ภูายในเขตัอุทยานแหิ�งช่าติัดอยภููคา โดยให้ิมีีความี 
เช่ื�อมีโยงกบัการพัฒนาเศรษฐกิจของช่มุีช่นท้องถิ้ำ�น ปัูจจบัุน 
คณีะอนุกรรมีการชุ่ดนี�ยังไมี�มีีการปูระชุ่มี

5. คืณะอนิุกรรมีการสำารวจัและบริหารจััดำการ 
ระบบถำ�าในิเขั้ตอุที่ยานิแห่งชัาตถิำ�าหลวง-ขุั้นินิำ�านิางนิอนิ  
(เตรียมีการ) อำาเภอแมี่สาย จัังหวัดำเชัียงราย แตั�งตัั�งข่�น 
ตัามีคำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตั ิ 
เลัขที� 5/2563 เมีื�อวนัที� 12 มีนีาคมี พ.ศ. 2563 โดยมีอีธิบดี 
กรมีอุทยานแหิ�งช่าติั สััตัว์ปู่า แลัะพันธ์ุพืช่ เปู็นปูระธาน 
อนกุรรมีการ รองอธิบดกีรมีอุทยานแหิ�งช่าติั สัตััวป่์ูา แลัะพันธุพื์ช่ 
(ที�ได้รับมีอบหิมีาย) แลัะรองผู้่ว�าราช่การจังหิวัดเช่ียงราย  
(ที�ได้รับมีอบหิมีาย) เปู็นรองปูระธานอนุกรรมีการ มีผีู่้แทน 
หิน�วยงานที�เกี�ยวข้องเปู็นอนุกรรมีการ ผู่้อำานวยการสัำานัก 

บริหิารพื�นที�อนุรักษ์ที� 15 (เช่ียงราย) เปู็นอนุกรรมีการแลัะ 
เลัขานุการ ผู่้อำานวยการสั�วนอุทยานแหิ�งช่าตัิ สัำานักบริหิาร 
พื�นที�อนุรักษ์ที� 15 (เช่ียงราย) แลัะหิัวหิน้าอุทยานแหิ�งช่าตั ิ
ถ้ำำ�าหิลัวง-ขนุนำ�านางนอน (เตัรยีมีการ) เปูน็อนุกรรมีการแลัะ 
ผู่ช้่�วยเลัขานุการ แลัะมีีผู่เ้ช่ี�ยวช่าญ่ด้านถ้ำำ�าคือ Mr. Vernon  
Unsworth แลัะ Mr. Joshua David Morris เปู็นที�ปูร่กษา

มีีหิน้าที�แลัะอำานาจ จัดให้ิมีีการสัำารวจ ศึกษา วิจัย 
ข้อมีูลัด้านตั�างๆ ของระบบถ้ำำ�าภูายในเขตัอุทยานแหิ�งช่าตั ิ
ถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน (เตัรียมีการ) จังหิวัดเช่ียงราย  
แลัะปูระเมิีนศักยภูาพถ้ำำ�าเพื�อการพัฒนาแลัะใช่้ปูระโยช่น์ที� 
เหิมีาะสัมี จดัทำาแผ่นพัฒนาแหิลั�งท�องเที�ยวเช่งินิเวศพื�นที�ถ้ำำ�า 
ตั�างๆ ภูายในเขตัอุทยานแหิ�งช่าตัิถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน 
(เตัรียมีการ) จังหิวัดเชี่ยงราย โดยการมีีสั�วนร�วมีของ 
ชุ่มีช่นท้องถ้ำิ�นแลัะภูาคสั�วนตั�างๆ เพื�อการอนุรักษ์แลัะการ 
ใช่้ปูระโยช่น์อย�างยั�งยืน แลัะบูรณีาการการบริหิารจัดการ 

เขาน้ำาเตั้า เขาหิินปููนลูกโดด และเท้อกเขาหิินปููน ในจังหิวัดตัรัง เป็ูนส่วนหินึ�งในคาสต์ัหิินปููน
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การท�องเที�ยวบริเวณีพื�นที�ถ้ำำ�าตั�างๆ ภูายในเขตัอุทยานแหิ�งช่าติั 
ถ้ำำ�าหิลัวง-ขุนนำ�านางนอน (เตัรียมีการ) จังหิวัดเช่ียงราย  
โดยใหิ้มีีความีเช่ื�อมีโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุ่มีช่น 
ท้องถ้ำิ�น ปูัจจุบันคณีะอนุกรรมีการชุ่ดนี�ยังไมี�มีีการปูระชุ่มี

6. คืณะอนิกุรรมีการเคืรอืข่ั้ายอนุิรักษถ์ำ�าและระบบถำ�า 
แตั�งตัั�งข่�นตัามีคำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบริหิาร 
จัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั เลัขที� 1/2564 เมีื�อวันที� 8 มีิถ้ำุนายน 
พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ี่ช่�วยศาสัตัราจารยกิ์ตัชิ่ยั รตัันะ เปูน็ปูระธาน 
คณีะอนุกรรมีการ นายทศพร นุช่อนงค์ เป็ูนรองปูระธาน 
อนุกรรมีการ ผู่้แทนหิน�วยงานที�เกี�ยวข้องเปู็นอนุกรรมีการ  
มีีผู้่อำานวยการกองธรณีีวิทยา กรมีทรัพยากรธรณีี เป็ูน 
อนุกรรมีการแลัะเลัขานุการ ผู้่อำานวยการสั�วนบริหิาร 
จัดการธรณีวีิทยา กองธรณีีวิทยา กรมีทรัพยากรธรณีี เปู็น 
อนกุรรมีการแลัะผู้่ช่�วยเลัขานุการ มีทีี�ปูรก่ษา จำานวน 2 ราย  
คือ ปูลััดกระทรวงทรัพยากรธรรมีช่าตัิแลัะสัิ�งแวดลั้อมีแลัะ 
อธิบดีกรมีทรัพยากรธรณีี 

มีหีิน้าที�อำานาจจดัทำาหิลักัเกณีฑ์ แนวทาง แลัะข้อปูฏิบิติัั 
การดำาเนินงานของเครือข�ายอนุรักษ์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า 
เสันอตั�อคณีะกรรมีการนโยบายบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั รเิริ�มี  
สั�งเสัริมีแลัะสันับสันุนการจัดกิจกรรมีด้านการอนุรักษ์ถ้ำำ�า 
แลัะระบบถ้ำำ�าของเครอืข�ายอนุรักษ์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า รวมีทั�งจดั 
การปูระช่มุีปูระจำาปูขีองเครือข�ายอนุรักษถ์้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า รเิริ�มี 
พัฒนาแลัะจัดทำาระบบสันับสันุนแลัะรูปูแบบการถ้ำ�ายทอด 
เพื�อเสัริมีสัร้างขีดความีสัามีารถ้ำของบุคลัากรแลัะองค์กร 
เครือข�ายที�เกี�ยวข้องกับการบริหิารจัดการถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า 
ให้ิมีีสัมีรรถ้ำนะสูัง เป็ูนศูนย์กลัางในการรวบรวมีข้อมีูลัแลัะ 
พัฒนาระบบสัารสันเทศเพื�อการสัื�อสัารแลัะปูระช่าสััมีพันธ ์
ภูารกิจของการอนุรักษ์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า สัร้างความีร�วมีมีือ 
ระหิว�างเครือข�ายอนุรักษ์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�าในภูมูีิภูาค รวมีทั�ง 
เผ่ยแพร�ตั�อเครอืข�ายอนรุกัษถ์้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�าอื�น ๆ  ทั�งระดับ 
ท้องถ้ำิ�น ระดับช่าตัิ ระดับภููมิีภูาค แลัะระดับโลัก ปูระสัาน 
แลัะบูรณีาการความีร�วมีมีอืของภูาคสั�วนตั�าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้ง 
ในการอนุรักษ์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า โดยใช่้พื�นที�เป็ูนฐาน แลัะ 
ถ้ำ�ายทอดนโยบายแลัะแผ่นแมี�บทการบรหิิารจดัการระบบถ้ำำ�า 
แหิ�งช่าตัิ พ.ศ. 2563 - 2580 สัู�การปูฏิิบัตัิที�เกี�ยวข้อง 
กับการพัฒนาเครือข�ายแลัะการมีสีั�วนร�วมี 

คณีะอนุกรรมีการฯ ได้มีีการปูระชุ่มี 1 ครั�ง เมีื�อวันที� 
11 สัิงหิาคมี พ.ศ. 2564 พิจารณีาในปูระเด็นสัำาคัญ่ คือ 
1) แผ่นการปูฏิิบัตัิงานของคณีะอนุกรรมีการฯ 2) กิจกรรมี 
พฒันาเครือข�ายอนรุกัษ์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�าตัน้แบบ 11 ระบบถ้ำำ�า 
3) การสัรา้งเครอืข�ายความีร�วมีมีอืกับนักสัำารวจถ้ำำ�าตั�างช่าตัิ 
ในปูระเทศไทย แลัะ 4) กิจกรรมีความีร�วมีมืีอภูายใตับั้นทกึ 
ความีเข้าใจระหิว�างสัมีาคมีธรณีีวิทยาแหิ�งปูระเทศไทยกับ 
สัมีาคมีอุทยานแหิ�งช่าติั

7. คืณะที่ำางานิจัดัำที่ำาแผนิแมีบ่ที่การบรหิารจััดำการ 
ถำ�าขั้องปูระเที่ศั แตั�งตัั�งข่�นตัามีคำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบาย 
บริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่ติั เลัขที� 1/2563 เมืี�อวันที� 12  
มีนีาคมี พ.ศ. 2563 โดยมีนีายทศพร นชุ่อนงค ์ผู่ท้รงคณุีวฒุ ิ
ในคณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตัิเปู็น 
ปูระธานคณีะทำางาน ผู่แ้ทนหิน�วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ผู่เ้ชี่�ยวช่าญ่ 
ด้านตั�าง ๆ เปู็นผู่้ทำางาน แลัะผู่้อำานวยการกองธรณีีวิทยา 
กรมีทรัพยากรธรณีี เป็ูนผู้่ทำางานแลัะเลัขานุการ ผู้่แทน 
กรมีอุทยานแหิ�งช่าตัิ สััตัว์ปู่า แลัะพันธ์ุพืช่ แลัะผู้่แทน 
กรมีปู่าไมี้ เปู็นผู่้ทำางานแลัะผู่้ช่�วยเลัขานุการ 

มีีหิน้าที�ในการเสันอยุทธศาสัตัร์ นโยบาย แลัะ 
แผ่นแมี�บทการบริหิารจัดการถ้ำำ�าของปูระเทศอย�างมีสีั�วนร�วมี 
เพื�อให้ิเกดิการอนรุกัษอ์ย�างสัมีดลุัแลัะยั�งยืน มีคีวามีเปูน็ธรรมี 
ในการเข้าถ้ำึงทรัพยากรธรรมีช่าตัิ แลัะมีีการบริหิารจัดการ 
อย�างมืีออาชี่พตั�อคณีะอนุกรรมีการด้านนโยบายแลัะ 
การมีีสั�วนร�วมีเพื�อใหิ้การบริหิารจัดการถ้ำำ�าของปูระเทศ 
เกิดปูระโยช่น์สัูงสุัด 

คืณะที่ำางานิฯ ได้ำมี่การปูระชัุมีจัำานิวนิ 2 คืรั�ง ค่ือ 

1) การปูระช่มุีครั�งที� 1/2563 เมืี�อวนัที� 8 สิังหิาคมี 
พ.ศ. 2563 แลัะ 2) การปูระชุ่มีครั�งที� 2/2563  
เมีื�อวันที� 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ได้พิจารณีาการจัดทำาร�างนโยบายแลัะแผ่นแมี�บท 
การบรหิิารจดัการระบบถ้ำำ�าแหิ�งช่าตั ิ(พ.ศ. 2563 - 
2580) แลัะแผ่นปูฏิบิติััการด้านการบรหิิารจดัการ 
ระบบถ้ำำ�าระยะที� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) แลัะ 
นำาเสันอตั�อคณีะอนุกรรมีการด้านนโยบายแลัะ 
การมีีสั�วนร�วมีพิจารณีาตั�อไปู
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8. คืณะที่ำางานิศักึษากฎหมีายการบริหารจััดำการถำ�า 
แตั�งตัั�งข่�นตัามีคำาสัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการ 
ถ้ำำ�าแหิ�งช่าตัิ เลัขที� 2/2563 เมีื�อวันที� 12 มีีนาคมี พ.ศ.  
2563 โดยมีนีายพลััลัภู กฤตัยานวชั่ เป็ูนปูระธานคณีะทำางาน  
ผู้่แทนกรมีทรัพยากรธรณีี เปู็นรองปูระธานคณีะทำางาน  
มีผีู่ท้ำางานมีาจากผู่แ้ทนหิน�วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ผู่้อำานวยการ 
กลุั�มีนิติัการ กรมีทรพัยากรธรณีี เปูน็ผู้่ทำางานแลัะเลัขานกุาร  
แลัะผู้่อำานวยการสั�วนอนุรักษ์มีรดกธรณีีแลัะอุทยานธรณีี 
แลัะนางสัาวกานตั์พิช่ช่า เลัิศเรืองฤทธิ� กลุั�มีนิตัิการ  
กรมีทรัพยากรธรณีี เปู็นผู่้ทำางานแลัะผู่้ช่�วยเลัขานุการ 

มีหีิน้าที�แลัะอำานาจ ศึกษาแลัะวิเคราะหิส์ัถ้ำานการณ์ี แลัะ 
สัภูาพปัูญ่หิาเกี�ยวกับการอนุรักษ์ การใช่้ปูระโยช่น์ แลัะการ 
บริหิารจดัการถ้ำำ�าของปูระเทศไทย สัำารวจศกึษาแลัะวิเคราะหิ์ 
กฎหิมีายที�เกี�ยวกับถ้ำำ�าของปูระเทศไทยแลัะตั�างปูระเทศ เช่ญิ่ 
ผู้่แทนหิน�วยงาน หิรือหิน�วยงานราช่การที�เกี�ยวข้อง หิรือ 
บุคคลัใดมีาใหิข้อ้เท็จจรงิ อธิบาย ใหิค้วามีเหิน็ ให้ิคำาแนะนำา  
หิรือสั�งเอกสัารหิลักัฐาน ข้อมูีลัที�เกี�ยวข้องเพื�อปูระกอบการ 

พิจารณีาตั�อคณีะทำางานได้ตัามีความีจำาเปู็น แลัะเสันอ 
รายงานการศึกษา ความีเห็ิน แลัะข้อเสันอแนะตั�อคณีะ 
กรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าติัพิจารณีาตั�อไปู 

คืณะที่ำางานิฯ ไดำ้มี่การปูระชัุมี จัำานิวนิ 3 คืรั�ง ดัำงนิ่� 

1) การปูระชุ่มีครั�งที� 1/2563 เมีื�อวันที� 30  
กรกฎาคมี พ.ศ. 2563 2) การปูระชุ่มีครั�งที� 
2/2563 เมีื�อวันที� 8 ตุัลัาคมี พ.ศ. 2563 แลัะ 
3) การปูระชุ่มีครั�งที� 3/2563 เมีื�อวันที� 26  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ผ่ลัการดำาเนินงาน ได้จัดทำาร�างโครงการศึกษา 
แลัะรายงานของคณีะทำางานศึกษากฎหิมีาย 
การบริหิารจัดการถ้ำำ�า แลัะได้พิจารณีาทางเลัือก 
ความีเหิมีาะสัมีทางกฎหิมีายเพื�อการคุ้มีครองแลัะ 
บริหิารจัดการถ้ำำ�าของไทย 3 แนวทางหิลััก ได้แก�  
1) การออกกฎหิมีายฉบับใหิมี�เพื�อการคุ้มีครองถ้ำำ�า 

ทัศนียภัาพของเกาะรอกลอย (ด้านหิน้า) ซ้ำึ�งเป็ูนที�กล่าวขานว่า มูีหิาดทรายขาวสวย และหิมูู่เกาะดง (ด้านหิลัง)  
อยู่ในเขตัของอุทยานแหิ่งชาตัิตัะรุเตัา
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เปู็นการเฉพาะ 2) การปูรับปูรุงแก้ไขกฎหิมีายเดิมี 
ที�มีีอยู� แลัะ 3) การออกกฎหิมีายลัำาดับรองใน 
การคุ้มีครองถ้ำำ�าแลัะทรัพยากรถ้ำำ�า

สัรุปูผ่ลัการดำาเนินงานของคณีะอนุกรรมีการฯ แลัะ 
คณีะทำางาน ภูายใตั้คณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการ 
ถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั ในระยะเวลัาที�ผ่�านมีา ทำาใหิไ้ด้ร�างนโยบายแลัะ 
แผ่นแมี�บทการบรหิิารจัดการระบบถ้ำำ�าแหิ�งช่าติั (พ.ศ. 2563  
- 2580) แลัะแผ่นปูฏิบิตัักิารด้านการบรหิิารจดัการระบบถ้ำำ�า 
ระยะที� 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ที�กำาลัังนำาเสันอตั�อ 
คณีะรัฐมีนตัรีเพื�อปูระกาศตั�อสัาธารณีะแลัะนำาไปูกำากับ 
การดูแลั จัดการทรัพยากรถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า แลัะขณีะนี�  
คณีะอนุกรรมีการฯ กำาลัังดำาเนินการจัดทำาแผ่นปูฏิิบัติัการ 
ด้านการบรหิิารจดัการระบบถ้ำำ�าระยะที� 2 ที�จะใช่ใ้นช่�วงปู ีพ.ศ. 
2566 - 2570 นอกจากนี� คณีะอนุกรรมีการฯ จะไดจั้ดทำา 
กฎเกณีฑ์ ระเบียบตั�าง ๆ  ที�จำาเปูน็เพื�อให้ิการบรหิิารจดัการ 
ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�ามีปีูระสิัทธิภูาพแลัะเป็ูนแนวทางการนำาไปูสัู� 
การปูฏิบิตััขิองผู้่ที�มีหีินา้ที�ในการดแูลัพื�นที�ที�มีถี้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า 

สัิ�งที�จะได้จากการทำางานของคณีะอนุกรรมีการฯ  
ในระยะของแผ่นปูฏิิบัติัการระยะที� 1 คือ การพัฒนาระบบ 
ขอ้มูีลัถ้ำำ�าของปูระเทศ การคดัเลัอืกถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�าเพื�อเร�งรดั 
ให้ิมีกีารสัำารวจแลัะบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�าตัามีเปู้าหิมีาย 
ที�คณีะกรรมีการฯ กำาหินด การบัญ่ญ่ัติัศัพท์ที�เกี�ยวกับ 
การบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า การจำาแนกพื�นที�ระบบถ้ำำ�า 
การจัดทำารายงานสัถ้ำานการณี์ถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�าปูระจำาปูี การ 
พัฒนาองค์กรแลัะบุคลัากรที�มีีหิน้าที�เกี�ยวกับการบริหิาร 
จัดการถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า แลัะการศึกษาความีเปู็นไปูได้ใน 
การนำากฎหิมีายมีาใช่เ้พื�อการบรหิิารจดัการถ้ำำ�าแลัะระบบถ้ำำ�า 
ของปูระเทศ ทั�งนี� ผ่ลัการดำาเนนิงานของคณีะอนกุรรมีการฯ  
แลัะคณีะทำางาน เพื�อเสันอตั�อคณีะกรรมีการนโยบายบรหิิาร 
จัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตัจิะทำาให้ิปูระเทศไทยมีกีารบรหิิารจัดการถ้ำำ�า 
แลัะระบบถ้ำำ�าที�มีปีูระสัทิธภิูาพเทยีบเท�าระบบสัากลั ปูระช่าช่น 
ในพื�นที�ไดรั้บปูระโยช่นแ์ลัะร�วมีกันอนรัุกษท์รพัยากรถ้ำำ�า แลัะ 
มีีความียั�งยืนในทรัพยากรปูระเภูทถ้ำำ�าสืับตั�อไปู
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กัฎหิมายกัารคุ้มครอง 
และบริหิารจัดิกัารถ้ำำ�า 
ในนานาปูระเท้ศั
นายพัลลภ กุฤตยานวัช

ถึำ�าเป็ันที่รัพื้ยากิรธรณ่ท่ี่�เป็ันข่ึ้มีที่รัพื้ย์ที่รงค่ณค่าแล้ะเป็ันมีรดกิขึ้องช่าติท่ี่�ส่ำาคัญ ไม่ีว่าจะมีองในมิีติขึ้อง
เศรษฐศาส่ตร์ ธรณ่วิที่ยา อ่ที่กิวิที่ยา ช่่ววิที่ยา วนศาส่ตร์ นิเวศวิที่ยา ศาส่นา ศิล้ปัะ ปัระวัติศาส่ตร์ 
โบราณคด่หร้อแหล่้งท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ก่ิอปัระโยช่น์ที่างกิารศ้กิษา นันที่นากิาร แล้ะที่างเศรษฐกิิจมีหาศาล้
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แตั�เนื�องจากถ้ำำ�าโดยธรรมีช่าติัใช่้เวลัานานนับพัน หิรือ 
หิลัายหิมีื�นปีูกบัทั�งปูระตัมิีากรรมีในถ้ำำ�า เช่�น หิินงอก หิินยอ้ย 
มีักจะมีีความีเปูราะบางแตักหัิกทำาลัายได้ง�าย บ้างก็มีีการ 
ขดีเขยีน หิรอืลัักลัอบนำาออกไปู ถ้ำำ�าบางแหิ�งมีกีารใช้่ปูระโยช่น ์
ที�ไมี�เหิมีาะสัมี บ้างก็มีีการบริหิารจัดการถ้ำำ�าที�ขาดหิลัักวิช่า  
จนทำาใหิถ้้ำำ�าเสีัยหิาย หิรอืลัดคณุีค�าลังไปู บางถ้ำำ�าก็มีกีรณีีพิพาท 
จากการแย�งสัิทธิการครอบครองเพื�อแสัวงหิาผ่ลัปูระโยช่น์ 
จากถ้ำำ�า ด้วยเหิตุันี� หิลัายปูระเทศในโลักจ่งใหิ้ความีสัำาคัญ่ 
กบัถ้ำำ�า โดยการใหิค้วามีคุ้มีครองแลัะอนุรกัษถ์้ำำ�า เพื�อปูอ้งกัน 
ความีเสีัยหิายแลัะปัูญ่หิาตั�าง ๆ ที�เกิดข่�นเกี�ยวกับถ้ำำ�าแลัะ 
ทรพัยากรถ้ำำ�าทั�งหิลัาย ทั�งโดยการออกกฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�า 
โดยเฉพาะ หิรือโดยการออกกฎเกณีฑ์ ระเบียบข้อบังคับที� 
แทรกอยู�ในกฎหิมีายตั�าง ๆ

บทความีนี� มุี�งสัำารวจตัรวจสัอบกฎหิมีายที�เกี�ยวกับ 
การคุ้มีครองถ้ำำ�า แลัะทรัพยากรถ้ำำ�าในบางปูระเทศในยุโรปู 
อเมีริกาเหินือ (สัหิรัฐอเมีริกา แลัะแคนาดา) แลัะในเอเช่ีย  
โดยเฉพาะอย�างยิ�งในปูระเดน็หิลัักการแลัะเหิตัผุ่ลัในการออก 
กฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�า เพื�อเป็ูนข้อมูีลัแลัะแนวทางเบื�องตั้น 
สัำาหิรับการศึกษาแลัะพิจารณีาความีเหิมีาะสัมีในการออก 
กฎหิมีายถ้ำำ�าเปู็นการเฉพาะในปูระเทศไทยตั�อไปู 

	 ๑.	กฎหม�ยก�รคุ้มครอง 
ทรัพย�กรถ้ำ�ในำสหรัฐอเมริก�

1.1 กฎหมีายคืุม้ีคืรองถำ�าในิระดัำบรฐับาลกลาง: ใน 
สัหิรัฐอเมีรกิามีกีารจดัตัั�งสัมีาคมีถ้ำำ�าวทิยาแหิ�งช่าตั ิ(National 
Speleological Society — NSS)  มีาตัั�งแตั� ค.ศ. 1941  
(80 ปีูแลัว้) แลัะสัมีาคมีอนุรกัษถ์้ำำ�าแหิ�งอเมีริกา (American  
Cave Conservation Association — ACCA) ที�จัดตัั�งใน 
ค.ศ. 1981 โดยเป็ูนองคก์รที�ไมี�แสัวงหิาผ่ลักำาไร ที�มีุ�งอทุศิตัน 
ทำางานเพื�อการศกึษาทางวทิยาศาสัตัรเ์กี�ยวกับถ้ำำ�าแลัะคาสัตั์ 
การปูกปูอ้งถ้ำำ�าแลัะทรพัยากรธรรมีช่าติัในถ้ำำ�า โดยการอนรุกัษ์ 
การเฝ่้าดูแลั การใหิ้การศึกษาแก�สัาธารณีช่น การสั�งเสัริมี 
การสัำารวจถ้ำำ�า แลัะการปูระสัานความีร�วมีมืีอในหิมีู�ผู้่สันใจถ้ำำ�า 
ทั�งหิลัายทั�งในแลัะตั�างปูระเทศ  

อย�างไรก็ตัามี แม้ีจะมีกีารจดัตัั�งสัองสัมีาคมีถ้ำำ�าวทิยานี� 
มีานาน แตั�การผ่ลัักดันให้ิออกกฎหิมีายคุ้มีครองทรพัยากรถ้ำำ�า 
ก็ปูระสับผ่ลัสัำาเร็จเมืี�อปูระมีาณี 30 กว�าปีูมีานี�เอง  

เมีื�อรฐับาลักลัางไดอ้อกกฎหิมีายการคุม้ีครองทรพัยากรถ้ำำ�า 
ในช่ื�อว�า “Federal Cave Resources Protection Act  
of 1988” (FCRPA) โดยได้รับการอนุมีัติัเมีื�อวันที� 18  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปูระกอบด้วย 10 มีาตัรา ได้แก� 
1) ผ่ลัการค้นพบ วัตัถุ้ำปูระสังค์ แลัะนโยบาย (Findings,  
Purposes, and Policy) 2) คำาจำากัดความี (Definitions)  
3) การบริหิารจัดการ (Management Actions) 4) การ 
รักษาความีลัับของขอ้มีลูัเกี�ยวกบัธรรมีช่าตัแิลัะที�ตัั�งของถ้ำำ�า 
ที�สัำาคัญ่ (Confidentiality of Information Concerning  
Nature and Location of Significant Caves) 5)  
การรวบรวมีแลัะการถ้ำอดถ้ำอนจากรายการถ้ำำ�าของรัฐบาลักลัาง 
(Collection and Removal from Federal Caves)  
6) บทต้ัองหิ้ามีแลัะโทษทางอาญ่า (Prohibited Acts and  
Criminal Penalties) 7) บทลังโทษทางแพ�ง (Civil Penalties)  
8) บทบัญ่ญั่ติัเบ็ดเตัล็ัด (Miscellaneous Provisions)  
9) บทสังวนสิัทธิ� (Savings Provision) 10) การจัดตัั�ง 
โครงการวิจัยถ้ำำ�า (Establishment of Cave Research  
Program) 

(ดูรายลัะเอียดใน https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/16/chapter-63)

1.2 หลักการและเหตุผล: กฎหิมีายคุ้มีครองทรัพยากรถ้ำำ�า 
ในสัหิรฐัอเมีรกิาของรฐับาลักลัาง ได้ระบหุิลัักการแลัะเหิตุัผ่ลั 
ของการออกกฎหิมีาย โดยระบใุนสั�วนแรกที�ว�าด้วยขอ้คน้พบ 
วัตัถ้ำุปูระสังค์ แลัะนโยบาย ดังนี�

1) ขั้้อคื้นิพื่บ (Findings) สัภูาคองเกรสัค้นพบแลัะ 
ขอปูระกาศว�า—

(1) ถ้ำำ�าที�สัำาคัญ่ในดินแดนของรัฐบาลักลัางเปู็น 
สั�วนหินึ�งของมีรดกทางธรรมีช่าติัของปูระเทศ  
ที�ทรงคุณีค�าแลัะไมี�สัามีารถ้ำสัร้างทดแทนได้ แลัะ

(2) ในบางกรณีี ถ้ำำ�าที�สัำาคัญ่เหิลั�านี�ถ้ำกูคุกคามีเนื�องจาก 
การใช่้ปูระโยช่น์ที�ไมี�เหิมีาะสัมี จากความีต้ัองการ 
ด้านนันทนาการที�เพิ�มีข่�น จากการแผ่�ขยายของ 
ชุ่มีช่นเมีอืง แลัะการขาดการคุ้มีครองทางกฎหิมีาย 
ที�บัญ่ญ่ัติัข่�นเปู็นการเฉพาะ
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2) วตัถปุูระสงคื ์(Purposes): กฎหิมีายนี�มีวีตััถ้ำปุูระสังค์ 
ดังนี� 

(1) เพื�อรักษาความีปูลัอดภูยั การปูกปูอ้งคุม้ีครอง 
แลัะการสังวนรักษาถ้ำำ�าที�สัำาคัญ่บนที�ดินของรัฐเพื�อ 
การใช้่ปูระโยช่น์อย�างยั�งยืน เพื�อความีสัดช่ื�นรื�นรมีย์  
แลัะเพื�อก�อคุณีปูระโยช่น์แก�ปูระช่าช่น แลัะ

(2) เพื�อสั�งเสัริมีความีร�วมีมืีอที�มีากข่�นแลัะเพื�อ 
การแลักเปูลีั�ยนข้อมีูลัระหิว�างหิน�วยงานของรัฐ 
กับผู้่ที�ใช่้ปูระโยช่น์ถ้ำำ�าที�ตัั�งอยู�ในที�ดินของรัฐ เพื�อ 
วัตัถ้ำุปูระสังค์ทางวิทยาศาสัตัร์ การศึกษา หิรือเพื�อ 
การพักผ่�อนหิย�อนใจ

3) นิโยบาย (Policy): เปูน็นโยบายของสัหิรัฐอเมีรกิา 
ที�จะจดัการที�ดนิของรฐับาลักลัางในลัักษณีะที�เป็ูนการปูกปูอ้ง 
คุ้มีครอง แลัะบำารงุรกัษาถ้ำำ�าที�สัำาคัญ่ใหิเ้กิดผ่ลัในทางปูฏิบิติัั

1.3 นิิยามีถำ�าและคืำาศัพัื่ที่อ์่�นิๆ: กฎหิมีายนี�ไดก้ำาหินด 
บทนิยามีเกี�ยวกับถ้ำำ�าไว้ดังนี�

“ถำ�า” (CAVE) หิมีายถ้ำงึ ช่�องว�างที�เกดิข่�นตัามีธรรมีช่าตัิ  
ช่�องแคบ โพรง หิรือระบบเสั้นทางที�เช่ื�อมีตั�อถ้ำึงกัน ซิ่�งเกิด 
ข่�นใต้ัพื�นผิ่วโลักหิรอืภูายในหิน้าผ่าหิรอืหิิ�ง (รวมีถึ้ำงทรพัยากร 
ถ้ำำ�าใดๆ ในนั�น แตั�ไมี�รวมีถ้ำงึหิลัมุี เหิมีอืง อุโมีงค ์ท�อระบายนำ�า 
หิรือการขดุค้นที�มีนษุยส์ัรา้งข่�นอื�นๆ) แลัะมีขีนาดใหิญ่�พอที� 
จะใหิ้บุคคลัเข้าไปูได้ ไมี�ว�าทางเข้าจะเกิดข่�นตัามีธรรมีช่าติั 
หิรือที�มีนุษย์สัร้างข่�นก็ตัามี คำาดังกลั�าวจะรวมีถ้ำึงหิลัุมีตัามี 
ธรรมีช่าตัิ หิลัุมียุบ หิรือลัักษณีะอื�นๆ ที�เปู็นสั�วนขยายของ 
ทางเข้า

[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.]

“ที่รัพื่ยากรในิถำ�า” (Cave Resource) หิมีายความี 
รวมีถ้ำึงวัตัถ้ำุหิรือสัสัารใดๆ ที�เกิดข่�นตัามีธรรมีช่าตัิในถ้ำำ�า 
บนที�ดินของรัฐบาลักลัาง เช่�น ช่ีวิตัสััตัว์ ช่ีวิตัพืช่ แหิลั�ง 
ซิากดึกดำาบรรพ์ ตัะกอน แร�ธาตุั หิินนูนจากพื�นผิ่ว (หิรือ 
หิินสัะสัมีจากพื�นผ่ิว) แลัะปูระตัิมีากรรมีถ้ำำ�าทั�งหิลัาย

(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) 

“ปูระติมีากรรมีถำ�า” (Speleothem) หิมีายถึ้ำง 
การก�อตััวหิรอืการสัะสัมีของแร�ตัามีธรรมีช่าตัทีิ�เกิดข่�นในถ้ำำ�า 
หิรือท�อลัาวา ซ่ิ�งรวมีถึ้ำงแตั�ไมี�จำากัดเพียงหิินย้อย หิินงอก  
หิินปููนเกลัียว ดอกไมี้ถ้ำำ�า หิินนำ�าไหิลั หิินพอก มี�านหิินย้อย  
ทำานบถ้ำำ�า หิรือการก�อตััวของดินเหินียวหิรือโคลัน

(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.)

“หินินูินิจัากพื่่�นิผวิ” (Speleogen) หิมีายถ้ำึง ลักัษณีะ 
นนูบนผ่นงั เพดาน แลัะพื�นของถ้ำำ�าหิรือท�อลัาวาใด ๆ  ที�เปูน็ 
สั�วนหินึ�งของพื�นหิินโดยรอบ ซิ่�งรวมีถ้ำึงแตั�ไมี�จำากัดเพียง 
หิินเช่ื�อมีปูระสัาน รอยริ�วนำ�าไหิลั ซิอกคดเคี�ยว หิินปิูโตัรมีอรฟ์ิ  
แลัะหิินลูักตุ้ัมีในถ้ำำ�าสัารลัะลัายแลัะลัักษณีะเฉพาะที�คล้ัายคลึังกัน 
ที�อยู�ในถ้ำำ�าภููเขาไฟิ

(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,  
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meander niches, petromorphs and rock pendants 
in solution caves and similar features unique to  
volcanic caves.) 

(ดรูายลัะเอียดเพิ�มีใน https://www.blm.gov/sites/ 
blm.gov/files/FCRPA-of-1988.pdf)

1.4 กฎหมีายคืุ้มีคืรองถำ�าในิระดำับมีลรัฐ: นอกจาก 
การมีีกฎหิมีายถ้ำำ�าในระดับช่าติั ได้แก� รัฐบัญ่ญั่ตัิคุ้มีครอง 
ทรพัยากรในถ้ำำ�าของรฐับาลักลัางปู ีพ.ศ. 2531 ซิ่�งกำาหินด 
ให้ิมีีการอนุรักษ์ถ้ำำ�าสัำาหิรับหิน�วยงานจัดการที�ดินของ 
รฐับาลักลัางหิลัายแหิ�งแล้ัว ในรฐัตั�างๆ ก็ยงัมีกีฎหิมีายเปูน็ 
รัฐบัญ่ญั่ติัคุ้มีครองถ้ำำ�าอีกหิลัายรัฐ โดยเริ�มีครั�งแรกในรัฐโคโลัราโด 
ใน พ.ศ. 2426 แตั�น�าเสีัยดายที�ถ้ำกูยกเลิักในปีู พ.ศ. 2514   
แตั�จากจดุเริ�มีต้ันนั�นเอง ก็ทำาใหิมี้ีการตัรากฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�า 
ในหิลัายรฐัตั�อมีา ปูจัจบุนั ในสัหิรฐัอเมีรกิามีทัี�งหิมีด 28 รัฐ 
ที�มีีการออกกฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าโดยเฉพาะ โดยสั�วนใหิญ่� 
ออกมีาในช่�วง 20 - 40 ปูีที�ผ่�านมีานี� 

กฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าใน 28 รัฐ เรียงตัามีลัำาดับปูี 
ก�อนหิลัังการออกกฎหิมีาย ได้แก� Missouri Cave Protection 
Laws (1959) Nevada Cave Protection Laws (1959)  
Oklahoma Cave Protection Law (1967) Vermont cave  
protection law (1975) California Laws Relating to  

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) แลัะ Texas Bat  
Protection Law (2001) 

นอกจากกฎหิมีายถ้ำำ�าหิลัายฉบับในระดับรัฐบาลักลัาง 
แลัะรัฐแล้ัว ยังมีกีฎหิมีายอื�นๆ ที�สัามีารถ้ำใช่ใ้นการคุ้มีครอง 
ทรัพยากรถ้ำำ�าบนที�ดินของรัฐได้ด้วย เช่�น รัฐบัญ่ญั่ตัิสััตัว์ 
ใกลั้สูัญ่พันธุ์ ค.ศ. 1973 แลัะรัฐบัญ่ญ่ัตัิคุ้มีครองทรัพยากร 
ทางโบราณีคดีของรัฐบาลักลัาง ค.ศ. 1976 

การพายเร้อคายัคท่องเที�ยวภัายในถ้ำ้ำาที�มูีลักษณีะเป็ูนถ้ำ้ำาธารลอด ถ้ำ้ำาเจ็ดคตั อำาเภัอทุ่งหิว้า จังหิวัดสตัูล
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การออกกฎหิมีายดังกลั�าว อาจมีีผ่ลัทางปูฏิิบัตัิจริงที� 
ตั�างกันไปู โดยปูัจจัยหินึ�งคือเจ้าหิน้าที�หิน�วยงานหิลััก แลัะ 
เจ้าหิน้าที�บังคับใช่้กฎหิมีาย มีีความีคิดคำานึงหิรือจิตัสัำานึก 
เรื�องถ้ำำ�าอย�างไร เช่�น บางพื�นที�มีีการดำาเนินการเพยีงเล็ักนอ้ย 
ในการคุ้มีครองหิรือฟ้ิองร้องดำาเนินคดีตั�อศาลั แม้ีว�าจะมีี 
การจับกุมีผู่ก้ระทำาผ่ิดแลั้วก็ตัามี แตั�ทัศนคตัิที�หิย�อนยานนี� 
มีีการเปูลีั�ยนแปูลังอย�างรวดเร็วเนื�องจากผู้่ที�เกี�ยวข้อง 
ในการบังคับใช่้กฎหิมีายได้รับการศึกษาถึ้ำงเอกลัักษณี์แลัะ 
คุณีค�าความีสัำาคัญ่ของถ้ำำ�าแลัะเริ�มีมีีความีรู้ความีเข้าใจ 
ในเรื�องถ้ำำ�ามีากข่�น

	 ๒.	กฎหม�ยก�รคุ้มครองถ้ำ�ในำ
แคนำ�ด�

ปูจัจบัุน ปูระเทศแคนาดายังไมี�มีีกฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�า 
ที�ปูระกาศออกมีา แม้ีว�าจะได้มีีการเสันอ เรียกร้องแลัะ 
ผ่ลัักดันมีาอย�างยาวนานกว�า 30 ปูี โดยร�างกฎหิมีาย 
คุ้มีครองถ้ำำ�าฉบบัแรกได้มีกีารเสันอมีาตัั�งแตั� ค.ศ. 1988 โดย 
นาย P. A. Griffiths (First Draft Prepared by P. A.  
Griffiths December 22, 1988)

ตั�อมีา ก็ไดม้ีกีารร�างกฎหิมีายขอ้เสันอตั�อสัภูานิตับิญั่ญั่ติั 
แหิ�งรัฐบริติัช่โคลััมีเบยี (The Legislative Assembly of the 
Province of British Columbia) ปูระเทศแคนาดา อีก 
หิลัายครั�ง เพื�อให้ิตัรากฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าออกมีา เช่�น ร�าง 
ในปูี 2010 ที�ให้ิช่ื�อว�า “The Cave Protection Act 2010” 
โดยมีวีตััถ้ำปุูระสังค์เพื�อการสั�งเสัรมิีแลัะอำานวยความีสัะดวกใน 
การคุ้มีครองแลัะอนุรกัษถ์้ำำ�าในรฐัของตัน (The purpose of  
this Act is to encourage and facilitate the protection 
and conservation of caves in the Province) 

2.2 เหตุผลการออกกฎหมีายการคืุม้ีคืรองถำ�า: ร�าง 
กฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�า “The Cave Protection Act 2010” 
ดังกลั�าว ไดใ้หิเ้หิตุัผ่ลัอธิบายตั�อทา้ยกฎหิมีาย (Explanatory  
Note) ดังนี�

“สภานิิติบัญ่ญั่ติพิื่จัารณาเห็นิว่าถำ�าม่ีลักษณะภูมิีปูระเที่ศั 
ท่ี่�ม่ีเอกลักษณ์พิื่เศัษ (Unique Landforms) กล่าวค่ือ 
มีักม่ีที่รัพื่ยากรที่่�มี่คุืณคื่าที่างธีรรมีชัาติและวัฒนิธีรรมี 

อันิยิ�งใหญ่่ ที่่�ไมี่สามีารถจัะถูกแที่นิที่่�ไดำ้ (Irreplaceable 
Resources) รวมีถงึยังมีค่ืณุคืา่ที่างจิัตวิญ่ญ่าณ คืวามีงามี 
เชัิงสุนิที่รียภาพื่ และคืุณคื่าที่างวิที่ยาศัาสตร์หลาย 
ปูระการ ดำงันิั�นิ การปูกปู้องคืุม้ีคืรองที่รพัื่ยากรที่่�เปูราะบาง 
เหล่านิ่� จ่ังเป็ูนิสิ�งสำาคืัญ่ยิ�ง สำาหรับการดำำารงคืงอยู่ 
ขั้องถำ�า เพื่่�อปูระโยชันิข์ั้องคืนิรุน่ิต่อไปูในิอนิาคืต ในิฐานิะ 
ที่่�เปู็นิที่รัพื่ยากรส่วนิหนิึ�งที่่�เปู็นิมีรดำกที่างธีรรมีชัาติและ 
วัฒนิธีรรมีขั้องรฐับรติชิัโคืลมัีเบ่ย ที่รพัื่ยากรที่างชัวีวทิี่ยา 
และนิิเวศัวิที่ยา (The Biological and Ecological  
Resources) จัะรวมีถึงแหล่งท่ี่�อยู่อาศััยใต้ดิำนิท่ี่�ม่ี 
ลักษณะพื่ิเศัษ (Unique Subterranean Habitats) ซั่�งมี่ 
สิ�งมีชี่ัวิตเฉพื่าะถิ�นิอาศัยัอยู ่รวมีที่ั�งพื่ช่ัและสตัว์ปูระจัำาถิ�นิ 
ต่างๆ อาศัยัอยูภ่ายในิถำ�า สว่นิที่รัพื่ยากรอ่�นิๆ มัีกรวมีถงึ 
การก่อตัวขั้องแร่และหินิปูระติมีากรรมี บรรพื่ชัีวินิหรือ 
ซัากดำกึดำำาบรรพื่ ์(Paleontological or Fossil Deposits)  
ซ่ั�งรวมีถึงซัากพื่่ชัสัตว์และเศัษวัสดุำต่าง ๆ บนิพื่่�นิผิว  
ที่่�ถูกกักเก็บรักษาไว้ในิถำ�า ซั่�งนิับว่าเปู็นิบันิทึี่กที่่�เก่�ยวกับ 
สภาพื่ภูมิีอากาศัและสิ�งม่ีชัีวิตในิอด่ำตดำ้วย เน่ิ�องจัาก 
ที่รพัื่ยากรที่ั�งหมีดำเหลา่นิ่�มีค่ืวามีเปูราะบางและเส่�ยงตอ่การ 
ถูกที่ำาลายไดำง้า่ย (Vulnerable to Destruction) จัง่สมีคืวร 
ไดำ้รับการปูกปู้องคืุ้มีคืรองอย่างจัริงจััง”

2.3 นิยิามีถำ�าและคืำาศัพัื่ที่อ่์�นิๆ: กฎหิมีายการคุ้มีครอง 
ถ้ำำ�าในแคนาดา ไดค้ำานยิามีคำาว�าถ้ำำ�า แลัะทรัพยากรถ้ำำ�า ไวดั้งนี�

“ถำ�า” (Cave) หิมีายถึ้ำง ช่�องว�างในพิภูพที�เกิดข่�นตัามี 
ธรรมีช่าตัทีิ�เช่ื�อมีโยงกบัพื�นผ่วิดนิ มีกัจะก�อตััวจากการลัะลัาย 
ของหิินปููน ซิ่�งมีนุษย์สัามีารถ้ำจะเข้าไปูได้ ไมี�ว�าทางเข้า 
จะเกิดข่�นตัามีธรรมีช่าตัิหิรือที�มีนุษย์สัร้างข่�นก็ตัามี รวมีถ้ำึง 
หิลัุมีธรรมีช่าตัิ หิลุัมียุบ หิรือช่�องพื�นผ่ิวอื�นๆ ซิ่�งเป็ูน 
องค์ปูระกอบหิรือขยายไปูจากตััวถ้ำำ�า

“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. 
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“ที่รัพื่ยากรถำ�า” (Cave Resource) หิมีายถ้ำึง วัตัถุ้ำ 
หิรอืสัสัารใด ๆ  ที�เกดิข่�นในถ้ำำ�า เช่�น ช่วีติัสััตัวใ์นทอ้งถิ้ำ�น ช่วีติั 
พืช่ในท้องถ้ำิ�น ร�องรอยหิลัักฐานการใช่้ปูระโยช่น์ของมีนุษย์ 
เกินกว�า 50 ปูี แลัะคุณีลัักษณีะอื�น ๆ ที�จับตั้องได้หิรือ 
จับตั้องไมี�ได้ ที�เช่ื�อมีโยงทางวัฒนธรรมีปูระเพณีีที�มีีอายุ 
เกินกว�า 50 ปู ีแหิลั�งซิากดึกดำาบรรพ ์ตัะกอนดินหินิ แร�ธาตุั 
หิินนูนจากพื�นผ่ิวแลัะปูระตัิมีากรรมีถ้ำำ�าทั�งหิลัาย

“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.	กฎหม�ยก�รคุ้มครองถ้ำ� 
ในำโรม�เนำีย	(Cave	Protection	
Laws	in	Romania)	

3.1 สถานิการณ์ปัูญ่หา: ปูัจจุบันโรมีาเนีย มีีการ 
ขยายตััวเพิ�มีข่�นอย�างมีากของกิจกรรมีการท�องเที�ยวถ้ำำ�า 
(Speleological Tourism) ทั�งในพื�นที�อนรัุกษ์ที�มีกีารคุ้มีครอง 
แลัะพื�นที�อื�นๆ ที�ยังไมี�มีีการพัฒนาโครงสัร้างพื�นฐานด้าน 
การท�องเที�ยว แลัะยังไมี�มีีการศึกษาผ่ลักระทบตั�อคุณีภูาพ 
สัิ�งแวดล้ัอมีถ้ำำ�า แลัะแทบไมี�มีกีารติัดตัามีตัรวจสัอบผ่ลักระทบ 
ทางช่ีววิทยา นับว�าเป็ูนปัูจจัยที�เป็ูนอันตัรายตั�อการ 
ปูกปูอ้งถ้ำำ�าแลัะการรกัษามีรดกทางธรรมีช่าติัตั�างๆ ภูายในถ้ำำ�า 
เช่�น ปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�าทั�งหิลัาย ตัะกอนดินหิิน แร�ธาตัุ 
หิายาก ซิากดึกดำาบรรพ์ของมีนุษย์แลัะสััตัว์ แลัะสัิ�งมีชีี่วิตั  
เฉพาะถ้ำิ�น ฯลัฯ ดังนั�น นักวิจัยของสัถ้ำาบัน Emil Racoviță  

Institute of Speleology ในเมีืองคลัูจ แลัะบูคาเรสัตั์ ที�มีี 
ปูระสับการณ์ีของการศึกษาถ้ำำ�ามีานานเกือบ 100 ปูี จ่งมีุ�ง 
เสันอปัูญ่หิา เพื�อการคุ้มีครองถ้ำำ�าของโรมีาเนยี แลัะชี่�ทศิทาง 
ในอนาคตั เพื�อหิยดุยั�งแนวโนม้ีของการทำาลัายถ้ำำ�าที�มีมีีากข่�น 

3.2 แนิวคิืดำการคืุ้มีคืรองถำ�า: ถ้ำำ�ามีีคุณีค�าใน 
หิลัากหิลัายมิีติั ทั�งทางระบบนิเวศ โบราณีคดี เศรษฐกิจ  
การท�องเที�ยว ฯลัฯ แตั�ทรัพยากรถ้ำำ�า ทั�งปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�า แลัะ 
ระบบนิเวศถ้ำำ�ามีคีวามีอ�อนไหิวแลัะเปูราะบางตั�อการทำาลัาย 

ของมีนุษยที์�เข้าไปูในถ้ำำ�าอย�างยิ�ง แลัะหิากถู้ำกทำาลัายไปู ก็ยาก 
ที�จะฟิ้�นตััวได้ดังเดิมี การพิทักษ์รักษาหิรือการคุ้มีครองถ้ำำ�า  
จ่งมีีความีจำาเปู็นอย�างยิ�ง มีิใช่�เพียงแตั�อาศัยเจตันาดีของ 
ผู้่เกี�ยวข้องเท�านั�น แตั�จำาตั้องอาศัยกฎหิมีายที�ร�างโดย 
หิน�วยงานรัฐโดยอาศัยผู้่รู้ด้านถ้ำำ�าวิทยาในการปูกปู้อง 
คุ้มีครองด้วย

แนวคิดเรื�อง การพิทักษ์รักษาหิรือการคุ้มีครองถ้ำำ�าใน 
โรมีาเนีย มีีมีานานตัั�งแตั� ค.ศ. 1920 เมีื�อ Emil Racoviță 

ได้จัดตัั�ง Institute of Speleology ที�เปู็นสัถ้ำาบันถ้ำำ�าวิทยา 
แหิ�งแรกของโลัก โดยระบใุนวตััถ้ำปุูระสังค ์แลัะระเบยีบของ 
สัถ้ำาบันว�า นอกจากจะมีีภูารกิจในการศึกษาวิจัยถ้ำำ�าแลั้ว  
กิจกรรมีใดๆ จะตั้องไมี�ก�อใหิ้เกิดความีเสัียหิายแก�ถ้ำำ�าด้วย  
กระนั�นก็ตัามี ผู้่เกี�ยวข้องกับถ้ำำ�าในโรมีาเนียทั�งระดับช่าตัิ 
แลัะระดับท้องถิ้ำ�น ก็ไมี�ได้ให้ิความีสัำาคัญ่แลัะสันใจมีากนัก  
อย�างไรกต็ัามี ก�อน ค.ศ. 1989 ถ้ำำ�าทั�งหิลัายกยั็งไมี�ถ้ำกูทำาลัาย 
มีากนัก เพราะเหิตัุว�าถ้ำำ�ามีักอยู�ในปู่าเขา หิ�างไกลัเสั้นทาง 
คมีนาคมี การท�องเที�ยวก็มีนี้อย จนกระทั�งใน ค.ศ. 2000  
จ่งได้มีีการออกกฎหิมีาย The National Landscaping  
Plan แลัะมีีการระบุช่ื�อถ้ำำ�าแลัะคาสัต์ั จำานวน 83 แหิ�ง ใน 
ฐานะที�เปู็นมีรดกของช่าติั

ตั�อมีา ใน ค.ศ. 2004 รฐับาลัไดเ้พิ�มีรายช่ื�อถ้ำำ�าอีก 4 ถ้ำำ�า 
ตั�อมีาในปูีเดียวกัน ได้มีีการออกกฎกระทรวง โดยแบ�งถ้ำำ�า 
ออกเป็ูน 4 ระดับ (Classes of Cave Protection)  
ตัามีความีสัำาคัญ่ เพื�อการคุ้มีครองถ้ำำ�าในโรมีาเนีย ได้แก� 

ระดัำบ A ได้แก� ถ้ำำ�าที�มีคีุณีค�าสัูงเปู็นพิเศษ ในฐานะ 
ที�เปู็นทรัพยากรทางวิทยาศาสัตัร์หิรือมีีลัักษณีะที�เปู็น 
เอกลัักษณี์เฉพาะ ที�จัดว�าเปู็นมีรดกของช่าตัิแลัะนานาช่าตัิ

ระดัำบ B ได้แก� ถ้ำำ�าที�มีีความีสัำาคัญ่ระดับช่าติัโดยมีี 
ความีโดดเด�นด้วยขนาดความีหิายากของทรัพยากรแลัะ 
การมีีศักยภูาพด้านการท�องเที�ยว

ระดำับ C ได้แก� ถ้ำำ�าที�มีีความีสัำาคัญ่ในระดับท้องถ้ำิ�น  
ที�ควรจะไดรั้บการคุ้มีครองทางธรณีีวทิยา ภููมีทัิศน์ อทุกวทิยา  
ปูระวัติัศาสัตัร์ ความีหิลัากหิลัายทางช่ีวภูาพ ศักยภูาพ 
ในการท�องเที�ยว หิรือในมีิติัอื�น ๆ 
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ระดำับ D ได้แก� ถ้ำำ�าขนาดเลั็กหิรือขนาดกลัางที�ไมี�มีี 
คุณีค�าพิเศษ แตั�มีีความีสัำาคัญ่ทางธรณีีวิทยาในภููมีิภูาค 
ความีหิลัากหิลัายทางช่วีภูาพแลัะววิฒันาการ ที�สัมีควรตัอ้ง 
ได้รบัการอนุรักษ์แลัะปูกปู้องจากมีลัภูาวะหิรอืการถู้ำกทำาลัาย

ใน ค.ศ. 2007 รัฐบาลัได้ออกกฎหิมีาย The  
Emergency Ordinance no.57/2007 ที�มีีบางมีาตัรา  
ที�เปู็นการคุ้มีครองถ้ำำ�าโดยเฉพาะ โดยอยู�ภูายใตั้การกำากับ 
ดูแลัของ The Romanian Academy 

ตั�อมีา ใน ค.ศ. 2011 ก็มีีการออกกฎหิมีายใหิมี� ใหิ้มีี 
การจัดตัั�ง Speleological Heritage Commission  
ภูายใตัก้ระทรวงสัิ�งแวดล้ัอมี โดยมีวีตััถุ้ำปูระสังคแ์ลัะภูารกิจ 
สัำาคัญ่ ได้แก� 

1) กำาหินดคุณีค�าของถ้ำำ�าตัามีหิลัักวิช่าการ 

2) จำาแนกปูระเภูทถ้ำำ�าตัามีระดับของการคุ้มีครอง 

3) อนุญ่าตักิจกรรมีที�จะกระทำาได้ในถ้ำำ�า 

4) คุ้มีครองมีรดกถ้ำำ�าโดยไมี�ใหิ้มีีผ่ลักระทบทางลับ 
ใดๆ เกิดข่�น

5) ร้องขอให้ิหิน�วยงานที�เกี�ยวข้องใหิ้ทำาการควบคุมี 
แลัะติัดตัามีผ่ลัสัถ้ำานะของถ้ำำ�าทั�งหิลัาย กระนั�นก็ตัามี 
Speleological Heritage Commission ก็ไมี�สัามีารถ้ำ 
ดำาเนินการคุ้มีครองถ้ำำ�าได้อย�างมีีปูระสัิทธิภูาพเนื�องจาก 
ไมี�ได้รับงบปูระมีาณีอย�างเพียงพอ

	 ๔.	กฎหม�ยก�รคุ้มครองถ้ำ� 
ในำสโลวีเนีำย	(Cave	Conservation 
Act	of	the	Republic	of	 
Slovenia)

4.1 การปูระกาศัใช้ักฎหมีายอนิุรักษ์ถำ�า: ปูระเทศ 
สัโลัวีเนียได้ตัรากฎหิมีายการคุ้มีครองถ้ำำ�า โดยใช่ช้่ื�อว�า “Cave 
Conservation Act 2003” โดยปูระกาศของรัฐสัภูาเมีื�อ 

วนัที� 17 ธันวาคมี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ปูระกอบดว้ย 
เนื�อหิา 70 มีาตัรา ที�ครอบคลัุมีปูระเด็นตั�างๆ เกี�ยวกับ 
การคุ้มีครอง แลัะการใช่ปู้ระโยช่นถ์้ำำ�าใตัด้นิ (Underground  
Caves) การจัดการแลัะมีาตัรการคุ้มีครอง แลัะระเบียบ 
กฎเกณีฑ์ตั�าง ๆ  รวมีถ้ำงึการฟ้ิ�นฟูิถ้ำำ�าที�มีมีีลัภูาวะหิรอืที�ไดร้บั 
ความีเสีัยหิาย (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) 

4.2 หลักการและเหตุผลการออกกฎหมีายการ 
คืุม้ีคืรองถำ�า: กฎหิมีายนี�ไดก้ำาหินดหิลัักการในการคุม้ีครอง 
แลัะอนุรักษ์ถ้ำำ�า (Principle of Cave Protection and  
Conservation) ในมีาตัรา 3 ไว้ดังนี�

“การค้ืนิหาและสำารวจัถำ�า ถำ�าวทิี่ยา การที่อ่งเท่ี่�ยวถำ�า 
การตรวจัสอบและการเย่�ยมีชัมีถำ�า การติดำตามีผล  
การตรวจัสอบสภาพื่ถำ�าท่ี่�เส่ยหายและการบูรณะ  
การคืุม้ีคืรองถำ�าและการใช้ัปูระโยชันิถ์ำ�า ตลอดำจันิกจิักรรมี
อ่�นิใดำที่่�เก่�ยวข้ั้องกับถำ�า จัะต้องดำำาเนิินิการในิลักษณะ 
ที่่�ลดำผลกระที่บที่่�อาจัเกิดำขั้่�นิตอ่ถำ�า ปูระตมิีากรรมีถำ�า และ 
สิ�งมี่ชีัวิตในิถำ�าให้น้ิอยที่่�สุดำ” (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 นิิยามีคืำาว่าถำ�า: กฎหิมีายนี�ได้ใหิ้คำานิยามีคำาว�า 
“ถ้ำำ�าใตั้ดิน” (Underground Caves) หิรือ “ถ้ำำ�า” (Cave)  
ในมีาตัรา 2 ไว้ดังนี� 

“(1) ถ้ำ�ำาใต้ัดินตัามีรัฐบัญ่ญั่ติันี� (ซ่ิ�งตั�อไปูนี�จะเรียกว�า 
“ถ้ำ�ำา”) หิมีายถ้ำึงช่�องว�างใต้ัดินที� เ กิดข่�นในหิิน โดย 
กระบวนการทางธรรมีช่าตัติั�างๆ ที�รวมีอยู�ในพื�นที�ภูายนอก 
ที�ถ้ำูกจำากัดโดยภููมีิปูระเทศแนวตัั�งของสั�วนที�ปูกคลัุมีถ้ำ�ำา 
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หิรือปูลั�องที�มีีทางเข้าออก เริ�มีตั้นที�ความีลัาดเอียงเกิน 
30 องศาแลัะสั�วนที�เข้าถ้ำึงได้ยาวกว�าหิรือลัึกกว�า 10 
เมีตัร ไมี�ว�าทางเข้าหิรือทางออกของถ้ำ�ำา (ตั�อไปูนี�จะเรียกว�า  
“ทางเข้า”) เป็ูนธรรมีช่าตัิหิรือที�มีนุษย์สัร้างข่�น ถ้ำ�ำาคือโพรง  
รอยแตัก หิลัุมี แลัะทางใตั้ดิน แลัะอาจแห้ิงอย�างถ้ำาวร 
หิรือบางระยะเวลัา หิรือมีีน�ำาท�วมีบางสั�วนหิรือทั�งหิมีด (2)  
โดยไมี�คำานึงถ้ำึงบทบัญ่ญั่ติัของวรรคก�อน ถ้ำ�ำาอาจเปู็น 
ช่�องว�างที�มีีความียาวน้อยกว�า 10 เมีตัรก็ได้หิากมีลัีักษณีะ 
พเิศษทางสััณีฐานวทิยา อุทกวทิยา การกระจายตัวัของสัตััว ์ 
หิรือคุณีลัักษณีะอื�น 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 นิยิามีคืำาศัพัื่ที่อ่์�นิๆ เก่�ยวกบัถำ�า: อนึ�ง กฎหิมีาย 
การคุ้มีครองถ้ำำ�าในสัโลัวีเนยีฉบบันี� ยังกำาหินดนยิามีความีหิมีาย 
คำาศัพท์อื�นๆ เกี�ยวกับถ้ำำ�าอีก 16 คำา ได้แก� กิจกรรมีทาง 
ถ้ำำ�าวทิยา (Speleology-speleological Activities) โครงสัรา้ง 
พื�นฐานถ้ำำ�า (Cave Infrastructure) ปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�า (Cave 
Formations) การท�องเที�ยวถ้ำำ�า (Caving Tourism) มีคัคเุทศกถ์้ำำ�า 
(A Cave Tour Guide) สัิ�งมีชี่ีวิตัในถ้ำำ�า (Cave Life Forms)  
นักท�องถ้ำำ�า (A Caver) สัมีาคมีการสัำารวจหิรือถ้ำำ�าวิทยา (A  
Caving or Speleological Society) ผู่้เยี�ยมีช่มีถ้ำำ�า (A  

Cave Visitor) การค้นหิาหิรือสัำารวจถ้ำำ�า (The Discovery 
and Exploration of Caves) ถ้ำำ�าเปูิดที�เข้าถ้ำึงได้อิสัระ  
(An Open Cave with Free Access) ถ้ำำ�าเปูดิที�เขา้ถ้ำงึไดโ้ดย 
มีกีารควบคมุี (An Open Cave with Controlled Access)  
การเยือนถ้ำำ�า (Visit to the Cave) การพิทักษ์ถ้ำำ�า (Cave 
Custodianship) ผู่้พิทักษ์ถ้ำำ�า (A Custodian of the Cave)  
ถ้ำำ�าปิูด (A Closed Cave) ซิ่�งจะไมี�ลังคำานิยามีในบทความีนี�  

	 ๕.	กฎหม�ยก�รคุ้มครองและ
บริห�รจัดก�รถ้ำ�และทรัพย�กรถ้ำ�
แห่งช�ติของฟลิิปปินำส์	(National	
Caves	and	Cave	Resources	
Management	and	Protection	
Act	of	the	Philippines)

5.1 ชัื�อและที่่�มีาขั้องการออกกฎหมีายถำ�า: สัภูา 
ผู้่แทนราษฎรแลัะวุฒสิัภูาของสัาธารณีรัฐฟิิลัปิูปูนิสั ์ไดเ้สันอ 
ร�างกฎหิมีายเกี�ยวกับการคุ้มีครองถ้ำำ�า เมีื�อเดือนกุมีภูาพันธ์  
ค.ศ. 2002 ตั�อมีาไดมี้ีการรวมีสัองร�างเขา้ด้วยกนัเป็ูนกฎหิมีาย 
เพื�อการจัดการแลัะคุ้มีครองถ้ำำ�าแลัะทรัพยากรถ้ำำ�า 
แลัะเพื�อวัตัถุ้ำปูระสังค์อื�น (An Act to Manage and  
Protect Caves and Cave Resources and for  
Other Purposes) แลัะผ่�านการอนุมีัติัของที�ปูระชุ่มี 
รัฐสัภูา (Congress) ครั�งที�สัิบเอ็ด สัมัียการปูระชุ่มีสัามัีญ่ 
ครั�งที�สัามี เมีื�อวันที� 8 เมีษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 
ใหิ้ตัราเปู็นกฎหิมีายสัาธารณีรัฐ (Republic Act No. 
90729135) ให้ิช่ื�อว�า “National Caves and Cave  
Resources Management and Protection Act.”  
(รัฐบัญ่ญั่ติัการคุ้มีครองแลัะบริหิารจดัการถ้ำำ�าแลัะทรัพยากรถ้ำำ�า 
แหิ�งช่าตัิ) เป็ูนกฎหิมีายขนาดสัั�น ปูระกอบด้วย 15 มีาตัรา 

5.2 หลักการและเหตุผลการออกกฎหมีาย:  
รัฐบัญ่ญ่ัติันี�ได้แสัดงหิลัักการหิรือเจตันารมีณี์ของกฎหิมีาย 
โดยระบุเป็ูน “คำาปูระกาศนโยบาย” (Declaration of  
Policy) ในมีาตัรา 2 ดังนี�

“ขั้อปูระกาศันิโยบายขั้องรัฐในิการอนิุรักษ์ปูกปู้อง 
และบริหารจััดำการถำ�าและที่รัพื่ยากรถำ�าในิฐานิะที่่�เป็ูนิ 
ส่วนิหนึิ�งขั้องคืวามีมัี�งคัื�งที่างธีรรมีชัาติขั้องปูระเที่ศั เพ่ื่�อการน่ิ� 
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รัฐต้องเสริมีสร้างคืวามีร่วมีมี่อและการแลกเปูล่�ยนิ 
ขั้้อมีูลข่ั้าวสารระหว่างหน่ิวยงานิขั้องรัฐกับปูระชัาชันิผู้ที่่� 
ใช้ัปูระโยชัน์ิจัากถำ�าและที่รพัื่ยากรในิถำ�าเพ่ื่�อวตัถปุูระสงค์ื 
ที่างวิที่ยาศัาสตร์ การศึักษา การพื่ักผ่อนิหย่อนิใจั  
การที่่องเที่่�ยวและกิจัการอ่�นิๆ”

5.3 คืำาจัำากัดำคืวามีขั้องศััพื่ที่์ท่ี่�ใชั้ในิกฎหมีาย:  
รัฐบัญ่ญ่ัตัินี�ได้ใหิ้นิยามีศัพท์ตั�าง ๆ ที�ใช่้ตัามีเจตันารมีณี์ 
ของกฎหิมีาย โดยระบุในมีาตัรา 3 ดังตั�อไปูนี�

(ก) “ถำ�า” (Cave) หิมีายถ้ำึง ช่�องว�างที�เกิดข่�นตัามี 
ธรรมีช่าตัิ ช่�องหิรือระบบเส้ันทางที�เช่ื�อมีตั�อถึ้ำงกันภูายใต้ั 
พื�นผ่ิวโลักหิรือภูายในหิน้าผ่าหิรือหิิ�ง แลัะมีีขนาดใหิญ่�พอที� 
บุคคลัสัามีารถ้ำจะเข้าได้ ไมี�ว�าทางเข้าจะอยู�ในที�ดินสั�วนตััว 
หิรอืสัาธารณีะหิรอืไมี�กต็ัามี แลัะไมี�ว�าจะเกดิข่�นตัามีธรรมีช่าติั 
หิรือที�มีนษุยส์ัรา้งข่�น ซิ่�งอาจจะรวมีถ้ำงึหิลุัมีธรรมีช่าติั หิลุัมียบุ 
หิรอืลัักษณีะอื�นๆ ซิ่�งเป็ูนสั�วนขยายของทางเขา้ คำานี�ยงัรวมีถึ้ำง 
แหิลั�งทรัพยากรในถ้ำำ�าด้วย แตั�ไมี�รวมีถ้ำึงอุโมีงค์เหิมืีอง  
ท�อระบายนำ�า หิรือการขุดค้นอื�นๆ ของมีนุษย์

(ข) “ที่รัพื่ยากรถำ�า” (Cave Resources) หิมีายความี 
รวมีถ้ำึงวัตัถ้ำุ หิรือสัารใดๆ ที�เกิดข่�นตัามีธรรมีช่าติัในถ้ำำ�า  
เช่�น ช่ีวิตัสััตัว์ ช่ีวิตัพืช่ รวมีถึ้ำงซิากดึกดำาบรรพ์ แลัะ 
โบราณีวัตัถ้ำุ สัิ�งปูระดิษฐ์ทางวัฒนธรรมี หิรือผ่ลัิตัภัูณีฑ์จาก 
กจิกรรมีของมีนุษย์ ตัะกอน แร�ธาตั ุหิินมีคี�า (Speleogems)  
แลัะปูระตัิมีากรรมีถ้ำำ�าทั�งหิลัาย (Speleothems)

(ค) “เลขั้าธีิการ” (Secretary) หิมีายความีถ้ำึง 
ปูลััดกระทรวงสัิ�งแวดล้ัอมีแลัะทรพัยากรธรรมีช่าติั (DENR)

(ง) “หนิินินูิจัากพื่่�นิผวิ” (Speleogen) หิมีายถ้ำงึ ลัักษณีะ 
การสัะสัมีหิินบนผ่นัง เพดาน แลัะพื�นของถ้ำำ�า หิรอืท�อลัาวาใดๆ 
ที�เป็ูนสั�วนหินึ�งของหิินดั�งเดิมีโดยรอบ ซิ่�งรวมีถ้ำึงแตั� 
ไมี�จำากดัเพยีงหิินเชื่�อมีปูระสัาน รอยริ�วนำ�าไหิลั สั�วนคดเคี�ยว 
หิินฐานคดเคี�ยว แลัะหิินลัูกตัุ้มี ในถ้ำำ�าหิินปููน แลัะลัักษณีะ 
พิเศษทั�งหิลัายที�คลั้ายกันในถ้ำำ�าภููเขาไฟิ

(จ) “ปูระตมิีากรรมีถำ�า” (Speleothem) หิมีายถ้ำงึ การ 
ก�อตััวของแร�ธรรมีช่าติัหิรือการสัะสัมีตััวที�เกิดข่�นในถ้ำำ�าหิรือ 
ท�อลัาวา รวมีถึ้ำงแตั�ไมี�จำากัดเพยีงหิินงอก หิินย้อย หิินปููนเกลีัยว 
ดอกไมี้ถ้ำำ�า หิินนำ�าไหิลั หิินปููนตัะกอน มี�านหิินย้อย ทำานบถ้ำำ�า 
หิรือการก�อตััวของดินเหินียวหิรือโคลันในถ้ำำ�า

ปูราสาทหิินพันยอด จังหิวัดสตัูล
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(ฉ) “ถำ�าสำาคืัญ่พิื่เศัษ” (Significant Cave) หิมีายถ้ำึง 
ถ้ำำ�าที�ปูระกอบดว้ยวัตัถุ้ำที�มีคีณุีสัมีบติััเช่งิคณุีค�าทางโบราณีคดี 
วัฒนธรรมี นิเวศวิทยา ปูระวัติัศาสัตัร์ หิรือวิทยาศาสัตัร ์
ตัามีที� DENR กำาหินด โดยปูระสัานงานกับองค์กรทาง 
วิทยาศาสัตัร์แลัะสัถ้ำาบันการศึกษา

5.4 หนิว่ยงานิดำำาเนินิิการตามีกฎหมีาย: ในมีาตัรา 4 
กำาหินดให้ิกระทรวงสัิ�งแวดล้ัอมีแลัะทรัพยากรธรรมีช่าตัิ 
(Department of Environment and Natural Resources  
—DENR) เปูน็หิน�วยงานหิลัักที�ไดร้บัมีอบหิมีายให้ิดำาเนินการ 
ตัามีบทบัญ่ญ่ติััของรฐับัญ่ญ่ตัันีิ� โดยปูระสัานงานกับกระทรวง 
การท�องเที�ยว (DOT) พิพิธภัูณีฑสัถ้ำานแหิ�งช่าติั สัถ้ำาบัน 
ปูระวติััศาสัตัรแ์หิ�งช่าติั แลัะหิน�วยงานการปูกครองทอ้งถิ้ำ�น  
(LGU) ที�เกี�ยวข้องสัำาหิรับถ้ำำ�าตั�างๆ โดยเฉพาะ ยกเว้นใน 
จงัหิวดัปูาลัาวนัที�สัภูาปูาลัาวนัเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยนื จะเป็ูน 
หิน�วยงานนำาในการดำาเนินการตัามีรัฐบัญ่ญ่ัติัสัาธารณีรัฐ 
ฉบับที� 7611 หิรอืแผ่นสัิ�งแวดลัอ้มีเชิ่งยทุธศาสัตัร์สัำาหิรบั 
รัฐบัญ่ญ่ัตัิปูาลัาวัน

(อ�านรายลัะเอียดเพิ�มีเติัมีใน https://lawphil.net/
statutes/repacts/ra2001/ra_9072_2001.html)

	 ๖.	กฎหม�ยคุ้มครองถ้ำ� 
ในำประเทศอืน่ำ	ๆ

6.1 ปูระเที่ศัต่าง ๆ ในิที่วีปูยุโรปู: จากการสัำารวจ 
เบื�องต้ัน พบว�าปูระเทศฝ่รั�งเศสั องักฤษ แลัะเยอรมีน ียงัไมี�มีี 
กฎหิมีายถ้ำำ�าที�ตัราข่�นโดยเฉพาะ (No specific cave  
protection laws) แตั�ถ้ำำ�าทั�งหิลัายได้รับการคุ้มีรักษาจาก 
กฎหิมีายอื�นๆ เช่�น กฎหิมีายการอนุรักษ์ธรรมีช่าตัิแลัะ 
สัิ�งแวดลั้อมี รวมีทั�งกฎหิมีายการผ่ังเมืีอง (Caves are  
protected by other laws such as environmental,  
nature conservation and planning)

1) ปูระเที่ศัฝึรั�งเศัส: ในปูัจจุบัน ปูระเทศฝ่รั�งเศสั  
ยงัไมี�มีกีฎหิมีายเฉพาะที�คุ้มีครองภููมีปิูระเทศแบบหิินปููนแลัะถ้ำำ�า 
แตั�การคุ้มีครองอยู�ภูายใตั้กฎหิมีายว�าด้วยการคุ้มีครอง 
สัิ�งแวดล้ัอมีทั�วไปูเท�านั�น (General Environmental  
Protection Laws) ทั�งนี� พื�นที�คาสัต์ับางแหิ�งได้รับการระบุ 
ว�าเปู็นอนุสัรณี์สัถ้ำานทางปูระวัตัิศาสัตัร์ บางแหิ�งได้รับการ 
คุ้มีครองสัำาหิรับช่ีวภูาพพิเศษ แลัะมีีถ้ำำ�า 4 แหิ�งได้รับการ 
ปูระกาศใหิเ้ป็ูนเขตัอนรุกัษธ์รรมีช่าตั ิแลัะอีกสัองสัามีรอ้ยแหิ�ง 
ได้รับการจัดปูระเภูทเป็ูน “พื่่�นิที่่�และอนิุสรณ์สถานิที่าง 
ธีรรมีชัาติ” (Natural Sites and Monuments) 

ในฝ่รั�งเศสั มีรดกทางธรรมีช่าติัแลัะวัฒนธรรมีได้รับ 
การคุ้มีครองตัามีกฎหิมีายตั�าง ๆ ตัามีปูระเภูทของมีรดก 
คุณีค�าที�มี ีตััวอย�างเช่�น กฎหิมีายปู ีค.ศ. 1913 เกี�ยวขอ้งกบั 
อนุสัรณีส์ัถ้ำานทางปูระวตััศิาสัตัร ์ซิากดกึดำาบรรพ ์แลัะศิลัปูะ 
สัมีัยก�อนปูระวัตัิศาสัตัร์ หิรือสัมัียปูระวัตัิศาสัตัร์ กฎหิมีาย 
ปูี 1930 มีุ�งคุ้มีครองสัิ�งแวดลั้อมี (Environment) อนุญ่าตั 
ให้ิปูกปู้องพื�นที�หิรืออนุสัรณี์สัถ้ำานธรรมีช่าติัที�มีีลัักษณีะ 
พิเศษหิรือมีีคุณีค�าทางศิลัปูะ ปูระวัติัศาสัตัร์ วิทยาศาสัตัร์ 
ตัำานานหิรอืความีงดงามีทางธรรมีช่าตั ิซิ่�งรวมีถ้ำงึทะเลัสัาบ  
นำ�าตัก บึงพรุ แลัะเนินทรายช่ายฝ่ั�ง รวมีทั�งถ้ำำ�าด้วย ขณีะนี� 
มีีพื�นที�ปูระกาศเปู็นเขตัคุ้มีครองมีากกว�า 2,700 แหิ�ง  
แลัะกฎหิมีายปูี 1976 ที�เน้นการอนุรักษ์ธรรมีช่าตัิ (Nature  
Conservation) อนญุ่าตัใหิค้ำานึงถึ้ำงการอนรุกัษช์่วีภูาพแลัะ 
การก�อตััวทางธรณีีวทิยา ธรณีีสัณัีฐานหิรอืลัักษณีะหิินพเิศษ 
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ที�มีคีณุีค�าชั่ดเจน รวมีทั�งการอนุรกัษพื์�นที�ที�มีคีณุีค�าพิเศษใน 
การศึกษาววิฒันาการช่วีติัแลัะกิจกรรมีของมีนุษยค์รั�งแรก ๆ

2) ปูระเที่ศัอังกฤษ: ปูัจจุบันปูระเทศอังกฤษยังไมี�มีี 
กฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าที�ตัราข่�นโดยเฉพาะ แตั�ถ้ำำ�าทั�งหิลัาย 
ได้รับความีคุ้มีครองจากกฎหิมีายอื�น กลั�าวคือ เมีื�อถ้ำำ�าใด 
ได้รับการปูระกาศตัามีกฎหิมีายให้ิเป็ูน “พ่ื่�นิที่่�ที่รงคืุณคื่า 
พื่ิเศัษที่างวิที่ยาศัาสตร์” (Site of Special Scientific  
Interest — SSSI) เช่�น มีพีืช่พรรณี สััตัว์ปู่า หิรือลัักษณีะ 
พิเศษทางธรณีวีิทยา หิรือธรณีีสัณัีฐานวิทยา (Geological  
or Geomorphological Features) ก็จะได้รบัความีคุม้ีครอง 
จาก 3 หิน�วยงานที�มีีหิน้าที�อนุรกัษท์รพัยากรธรรมีช่าตั ิไดแ้ก�  
The Countryside Council for Wales, English Nature  
แลัะ Scottish Natural Heritage ปูัจจุบัน อังกฤษมีี 36 
ระบบถ้ำำ�าที�ได้รับการปูระกาศตัามีกฎหิมีายให้ิเปู็น SSSI

6.2 ปูระเที่ศัออสเตรเล่ย (Australia): เริ�มีมีีบางรัฐ 
ในออสัเตัรเลัียที�เลั็งเห็ินคุณีค�าถ้ำำ�าแลัะความีจำาเป็ูนในการ 
พิทักษ์รักษาแลัะได้มีีการเสันอกฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�า เช่�น  
รัฐออสัเตัรเลัียตัะวันตัก (Western Australia proposed  
cave protection law) เปู็นตั้น 

6.3 ปูระเที่ศัในิที่วีปูเอเชัีย: 

ปูระเที่ศัฟิลิิปูปิูนิส์ มีกีฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าโดยเฉพาะช่ื�อ  
“National Caves and Cave Resources Management 
and Protection Act” มีาตัั�งแตั� พ.ศ. 2544

ปูระเที่ศัอนิิโดำน่ิเซัยี อยู�ในระหิว�างการยกร�างกฎหิมีาย 
การบริหิารจัดการแลัะคุ้มีครองระบบนิเวศภููมีิปูระเทศ 
เขาหิินปููนแลัะถ้ำำ�า

ปูระเที่ศัมีาเลเซัีย พบว�าถ้ำำ�าในพื�นที�อนุรักษ์ เช่�น  
ในอุทยานแหิ�งช่าติั ได้รับความีคุ้มีครองตัามีกฎหิมีาย  
แตั�ถ้ำำ�านอกพื�นที�อุทยาน ยังมีีกฎหิมีายคุ้มีครองน้อยมีาก

ปูระเที่ศัอ่�นิๆ หิลัายปูระเทศมีีการออกกฎหิมีาย 
คุ้มีครองถ้ำำ�าบางแหิ�งที�สัำาคัญ่โดยเฉพาะ หิรือคุ้มีครองพื�นที� 
ภููมิีปูระเทศแบบคาสัตั์ในบริเวณีเขาหิินปููน บางปูระเทศก็มี ี
การคุ้มีครองอนุรักษ์ค้างคาว เปู็นตั้น

สัำาหิรับ ปูระเที่ศัไที่ย แมี้ว�าจะพบว�ามีีจำานวนถ้ำำ�ากว�า  
6,000 ถ้ำำ�า กระจายไปูทั�วปูระเทศ แตั�ยังไมี�มีีกฎหิมีาย 
คุ้มีครองถ้ำำ�าแลัะทรพัยากรถ้ำำ�าโดยเฉพาะ กระนั�นก็มีกีฎหิมีาย 
ที�คุ้มีครองทรัพยากรถ้ำำ�า (ในฐานะเป็ูนดนิหิินแร� หิรอืเป็ูนของปู่า) 
ในพื�นที�ปู่า พื�นที�ปู่าสังวนแหิ�งช่าติั แลัะในเขตัอุทยาน 
แหิ�งช่าตัิ ในกฎหิมีายตั�างๆ เช่�น พระราช่บัญ่ญ่ัติัปู่าไมี้  
พ.ศ. 2484 พระราช่บัญ่ญั่ติัปูา่สังวนแหิ�งช่าตั ิพ.ศ. 2507  
พระราช่บัญ่ญั่ตัอิทุยานแหิ�งช่าติั พ.ศ. 2562 พระราช่บัญ่ญ่ตััิ 
สังวนแลัะคุ้มีครองสััตัว์ปู่า พ.ศ. 2562 แลัะปูระมีวลั 
กฎหิมีายที�ดนิ เป็ูนต้ัน ทั�งนี� ปูจัจุบนั คณีะกรรมีการนโยบาย 
บริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตัิได้แตั�งตัั�ง “คณีะทำางานศึกษา
กฎหิมีายการบริหิารจัดการถ้ำำ�า” เมีื�อวันที� 12 มีีนาคมี พ.ศ.  
2563 เพื�อศกึษาความีเปูน็ไปูไดห้ิรอืความีเหิมีาะสัมีในการ 
ออกกฎหิมีายเฉพาะ เพื�อการคุ้มีครองแลัะการบรหิิารจดัการ 
ทรัพยากรถ้ำำ�าของไทยใหิ้มีีปูระสัิทธิภูาพยิ�งข่�น 

โดยสัรปุู จากการสัำารวจตัรวจสัอบกฎหิมีายที�เกี�ยวกบั 
การคุ้มีครองถ้ำำ�า แลัะทรพัยากรถ้ำำ�าในปูระเทศตั�างๆ ในเบื�องต้ัน 
พบว�าในยุโรปู เช่�น โรมีาเนีย สัโลัวีเนีย แลัะสัหิรัฐอเมีริกา 
ได้มีีกฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าเกิดข่�นเปู็นการเฉพาะแลั้ว  
สั�วนปูระเทศอื�นๆ หิลัายปูระเทศก็มีบีทบัญ่ญั่ติัการคุ้มีครอง 
ถ้ำำ�าในกฎหิมีายอื�น บางปูระเทศอยู�ระหิว�างการเสันอร�าง 
กฎหิมีายคุ้มีครองถ้ำำ�าโดยเฉพาะ เช่�น ปูระเทศแคนาดา 
สัำาหิรับในเอเชี่ย มีีปูระเทศฟิิลัิปูปูินส์ัที�มีีการออกกฎหิมีาย 
คุ้มีครองถ้ำำ�าโดยเฉพาะแลั้วในช่ื�อ National Caves and  
Cave Resources Management and Protection Act  
ทั�งนี� กฎหิมีายตั�างๆ เหิลั�านี�จะเปู็นข้อมูีลัแลัะแนวทาง 
สัำาหิรับการศึกษาแลัะพิจารณีาเหิตัุผ่ลัแลัะความีจำาเปู็น 
ในการออกกฎหิมีายถ้ำำ�าเปูน็การเฉพาะในปูระเทศไทยตั�อไปู
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กัารท่้องเที้�ยว “ถ้ำำ�า”:  
มุมมองและปูระสำบกัารณ์์
สำากัลที้�อาจเปูน็ปูระโยชน์ 
ต่้อถ้ำำ�าไท้ย
นายวีระศักุดิ� โค์วสุิรัตน์

ถึำ�า เป็ันส่ถึานท่ี่�ท่ี่�ผูกิพัื้นกัิบมีน่ษย์มีาตั�งแต่ด้กิดำาบรรพ์ื้ เคยถูึกิใช้่เป็ันท่ี่�อาศัย ท่ี่�หล้บภััย ท่ี่�ต่นเส่บ่ยง 
อาหารในยามีส่งครามี ถึำ�าถูึกิใช้่เก็ิบขึ้องม่ีค่า เก็ิบย่ที่ธปััจจัย ถึำ�าถูึกิใช้่เป็ันท่ี่�จาริกิแส่วงบ่ญในศาส่นา 
ต่าง ๆ ทัี่�วโล้กิ พิื้ธ่กิรรมีส่ารพัื้นเกิิดในหร้อหน้าถึำ�า 

ในที่างกิารศ้กิษา ถึำ�าเป็ันเส่ม้ีอนไที่ม์ีแมีช่ช่่นท่ี่�พื้าให้นักิวิจัยเข้ึ้าถ้ึงข้ึ้อมูีล้ส่ารพัื้นท่ี่�หาไม่ีได้ในพ้ื้�นท่ี่�ทัี่�วไปั  
ในด้านอ่ที่กิวิที่ยา ถึำ�าเป็ันที่างเดินขึ้องนำ�า เป็ันท่ี่�ส่ะส่มีนำ�า เป็ันท่ี่�อาศัยขึ้องสิ่�งม่ีช่่วิตบางกิล่่้มี แล้ะในกิาร 
เข้ึ้าส่ำารวจถึำ�า ก็ิมัีกิต้องใช้่ความีท้ี่าที่ายคล้้ายจะเป็ันเกิมีก่ิฬาส่ารพัื้ดรูปัแบบท่ี่�หาไม่ีได้ในส่ถึานท่ี่�ปัระเภัที่อ้�น  
ถึำ�าจ้งด้งดูดมีน่ษย์เร้�อยมีา ไม่ีว่าจะม่ีนโยบายเร้�องท่ี่องเท่ี่�ยวถึำ�าหร้อไม่ี เหต่กิารณ์ถึำ�าหล้วง-ข่ึ้นนำ�านางนอน  
ได้เขึ้ย่าโล้กิให้ต้�นตัว ให้อยากิรู้จักิกัิบถึำ�าอย่างเหล้้อเช้่�อ เพื้ราะเร้าใจ จบส่วย แล้ะก่ิอความีหวัง ส่ร้างความี 
เช้่�อมัี�นในเพ้ื้�อนร่วมีพิื้ภัพื้ได้อย่างส่มีบูรณ์แบบ แล้้วเราจะใช้่โอกิาส่น่�อย่างไร ผมีขึ้อเล่้าจากิสิ่�งท่ี่�บังเอิญ 
รับรู้มีาครับ
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ในมีหิาวิทยาลััย Nova Gorica ที�ปูระเทศสัโลัวีเนีย 
มีีหิลัักสูัตัรสัอนนักศึกษาว�าด้วย วิช่าการจัดการการ 
ท�องเที�ยวถ้ำำ�า เป็ูนหิลัักสูัตัรเฉพาะ เปูน็หิลักัสัตูัรบรรยาย 50 
ช่ั�วโมีง ภูาคสันามี 10 ช่ั�วโมีง สััมีมีนา 30 ช่ั�วโมีง แลัะ 
ผู้่เรยีนต้ัองไปูทำาโครงการดว้ยตันเองอีก 90 ช่ั�วโมีง มีสีัอน 
ทั�งในภูาษาอังกฤษแลัะภูาษาสัโลัวีเนียน การวัดผ่ลัมีีทั�ง 
การนับช่ั�วโมีงฟิังบรรยาย ทำาสััมีมีนา ผ่ลัิตัข้อเขียน แลัะทำา 
รายงานตัามีโจทย์ที�แตั�ลัะคนจะได้รับมีอบ เปู็นหิลัักสัูตัรที� 
สัามีารถ้ำใช่ปู้ระกอบในการทำาปูรญิ่ญ่าโทแลัะปูริญ่ญ่าเอกได้

อ�านจากเปู้าปูระสังค์ หิลัักสูัตัรของมีหิาวิทยาลััยนี� 
นอกจากผู้่เรียนจะตั้องเข้าใจหิลัักการพื�นฐานเกี�ยวกับ 
การท�องเที�ยวถ้ำำ�าแลั้ว ผู่้เรียนต้ัองจบมีาพร้อมีความีเข้าใจ 
ในวิธีนำาเที�ยวที�จะไมี�สั�งผ่ลัร้ายตั�อถ้ำำ�า รู้จักปัูจจัยตั�าง ๆ  
ที�เกี�ยวกับระบบของถ้ำำ�า ตัระหินักถึ้ำงความีสัำาคญั่ของถ้ำำ�าตั�าง ๆ  
ในสัโลัวเีนีย ตัลัอดจนรูจั้กเครือข�ายสัถ้ำาบนัการเรยีนรูเ้กี�ยวกบั 
ถ้ำำ�าที�มีใีนสัากลั สัามีารถ้ำจำาแนกจุดอ�อนจุดแข็งของการจดัการถ้ำำ�า 
ที�เปู็นกรณีีศึกษาได้ เข้าใจผ่ลักระทบของการท�องเที�ยว  
ที�อาจมีีตั�อถ้ำำ�าแลัะระบบของถ้ำำ�า นอกจากนี� ผู่้จบการศึกษา 
ต้ัองมีีความีรู้สัำาหิรับการคุ้มีครองฟ้ิ�นฟิูถ้ำำ�า แลัะต้ัองเข้าใจ 
ถ้ำึงวิธีคำานวณีจำานวนผู่้เข้าถ้ำำ�าในปูริมีาณีที�เหิมีาะสัมี

นี�ย�อมีาเพยีงสังัเขปู หิลัักสูัตัรกำาหินดเอกสัารการเรียน 
ที�ต้ัองอ�านไว้อย�างน้อย 12 ชิ่�น ระบุผู้่แตั�ง จำานวนหิน้า  
ปูีที�พิมีพ์ แลัะช่ื�อสัำานักพิมีพ์ใหิ้มีาเสัร็จสัรรพ ขอดึงมีาใหิ้ดู 
เปู็นตััวอย�างนะครับ

1. Encyclopedia of Cave and Karst Science  
902 หนิา้ มี ่Gunn, J. (บรรณาธีกิาร) Fitzroy Dearborn 
New York และ London เล่มีนิ่�พื่ิมีพื่์ปูี 2004

2. Conservation of Cave Communities in  
Australia-Ecosystems of the World, Subteranean 
Ecosystems, บที่ท่ี่� 33 หน้ิา 647 - 664, Amsterdam  
etc. เล่มีนิ่�พื่ิมีพื่์ปูี 2000

3. Development, Management and Economy of  
Show caves, เขีั้ยนิโดำย Cigna, Arrigo A., International 
Journal of Spelelogy, 27 หนิ้า เผยแพื่ร่เมี่�อปูี 2001

4. Environmental Management of Tourist Caves.  
The Examples of Grotta di Castellana and Grotta 
Grand del Vento, Italy-Environmental Geology หนิา้  
173 - 180 เผยแพื่ร่เมี่�อปูี 1993
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5. Engineering Problems in Developing and 
Managing Show Caves, Journal of Nepal Geological 
Society, หนิ้า 85 - 94, เผยแพื่ร่เมี่�อปีู 2000

6. Use of Modern Technologies in the 
Development of Caves for Tourism, เอกสารปูระกอบ 
การจััดำ 4th International ISCA Congress, Postojna  
เมี่�อ 21 - 27 October 2002

7. Natural and Anthropogenic Influences on  
the Year Round Temperature Dynamics of Air and 
Water Postjana Show Caves, Slovenia, Tourism  
Management, หนิ้า 233 - 243, เผยแพื่ร่เมี่�อปูี 2014

8. Karstology and Development Challenges on  
Karst II, Construction, Tourism, Ecology, Protection, 
เขีั้ยนิโดำย Culver, D.C., Debevec B., Knez M, Postjana- 
Ljubljana, ZRC Publishing, ชัิ�นินิ่�ต่พิื่มีพื่์ปูี 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: เขีั้ยนิโดำย Mulec J.  
เผยแพื่ร่ปูี 2014

10. Sustainable Use of the Predjama Cave  
(Slovania) and Possible Scenarios Related to 
Anticipated Major Increase in Tourist Numbers, 
เขีั้ยนิโดำย Selaba S.& Turk J, Tourism Management  
Perspectives หนิ้า 37 - 45 ต่พิื่มีพื่์ปูี 2014

11. Cave Tourism, Proceedings of International 
Symposium at 170 Anniversary of Postojnska jama,  
Postojna (Yugoslavia), November 10 - 12, ม่ี Kranjc  
A เปู็นิบรรณาธีิการ เผยแพื่ร่ปูี 1989

12. Sources Assessment of Deposited Particles  
in a Slovanian Show Cave (Postojnka jama) Evidence 

of Long Lasting Antropogenic Impact เขีั้ยนิโดำย Muri 
G, Jovicic A & Mihevc A เผยแพื่ร่ปูี 2013 ในิวารสาร  
International Journal of Speleology

แปูลัว�าเขาดึงความีรู ้ข้อมีลูัแลัะปูระสับการณ์ีการสังัเกตั 
แลัะปูระเมิีนผ่ลัเรื�องถ้ำำ�ามีาบันทกึ เผ่ยแพร� แลัะวเิคราะหิกั์น 
ตั�อเนื�อง ผ่นวกความีรู้จากสัหิสัาขามีาวิเคราะหิ์สัังเคราะหิ์ 
ใหิ้เกิดเปู็นความีรู้แลัะสัร้างฐานทักษะ อย�างเอาจริงเอาจัง 
นี�ไมี�ใช่�หิลัักสูัตัรปูริญ่ญ่าธรณีีวิทยา แตั�เป็ูนหิลัักสูัตัร 
การจดัการการท�องเที�ยวถ้ำำ�า ดูจากรายการเอกสัารบงัคับอ�าน 
มีีทั�งที�อยู�ในสัิ�งพิมีพ์ตัั�งแตั� 1989 คือราวสัามีสัิบปีูก�อน  
มีาจนถ้ำงึ 2014 ซ่ิ�งแปูลัว�า การจดัการท�องเที�ยวเกี�ยวกบัถ้ำำ�านั�น 
มีอีะไรให้ิต้ัองคดิทบทวนอยู�เนือง ๆ  เขาดึงข้อคิดข้อสังัเกตั 
จากออสัเตัรเลัีย จากเนปูาลั เข้ามีาปูระยุกต์ัเปูรียบเทียบ 
กบัสัิ�งที�เขาปูระมีวลัไว้จากปูระสับการณีเ์ปิูดถ้ำำ�าใหิท้�องเที�ยว 
ในสัโลัวีเนีย วันหินึ�งในไมี�ช้่า กรณีีตััวอย�างของถ้ำำ�าหิลัวง 
ขุนนำ�านางนอนในไทยก็คงไปูอยู�ในหิลัักสูัตัรที�ต้ัองศึกษา 
กันทั�วโลักเช่�นกัน แตั�อย�ารอใหิ้ศึกษาเฉพาะการกู้ภูัยเลัย 
นะครับ น�าจะทำาใหิ้เป็ูนกรณีีศึกษา เพื�อการพัฒนาใหิ้เปู็น 
สัถ้ำานที�ท�องเที�ยวระดับโลัก แลัะมีีการจัดการที�ยั�งยืนไปู 
เสัียด้วยเลัย ทำาหิลัักสัูตัรในไทยใหิ้เขามีาเรียนด้วย ผู่้เรียน 
หิลัักสูัตัรนี� ควรจะได้เข้าถ้ำึงมิีตัิทางธรณีีวิทยา ปูฐพีวิทยา  
สัิ�งปูลัูกสัร้าง ปูระเด็นด้านวิศวกรรมี การบริหิารจัดการ  
การมีองมีิติัเศรษฐกิจ มิีติัการพัฒนา มีิติัทางเทคโนโลัยี 
สัำารวจ ซิ่�งเราได้ร�วมีกับเครือ National Geographic 
Chanel มีาบันทึกโพรงถ้ำำ�าด้วยเครื�องตัรวจวัด แลัะจำาลัอง 
ภูาพ 3 มีิติั จนเสัร็จครบทุกโพรง แลัะปูระกอบเข้ากัน 
เปู็นภูาพตััดแบบ Cross Section ที�สัมีบูรณี์แบบได้สัำาเร็จ  
เรียกว�า ถ้ำ้าตั้องหิลั�อไฟิเบอร์เพื�อสัร้างถ้ำำ�าหิลัวงจำาลัอง  
หิรือจะย�อสั�วน หิรือจะใหิ้เท�าขนาดจริงทีลัะท�อน แลั้วใสั�นำ�า 
พุ�งเขา้ไปูให้ินกักู้ภูยัในถ้ำำ�าจากทั�วโลักมีาเข้าหิลัักสูัตัรทลีัะสั�วน 
ทีลัะท�อนก็ทำาได้

ผู้่เรียนยังควรได้ศึกษาเกี�ยวกับมีลัพิษจากมีนุษย์ที� 
สั�งผ่ลัตั�อสัภูาพแวดลั้อมีของถ้ำำ�า การเปูลัี�ยนแปูลังอุณีหิภูมูี ิ
แลัะความีช่ื�น ตัลัอดจนถึ้ำงปูริมีาณีคารบ์อนไดออกไซิด์ของถ้ำำ�า 
อากาศในถ้ำำ�า นำ�าในถ้ำำ�า ทั�งตัอนใน ตัอนนอก ระบบนิเวศ 
ของถ้ำำ�า มีรดกทางธรรมีช่าติั แลัะวัฒนธรรมีแวดลั้อมี แลัะ 
ความีเช่ื�อของคนแมี�สัายเกี�ยวกับถ้ำำ�าหิลัวงฯ แปูลัว�า ไมี�ใช่� 

744 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
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เห็ินแตั�ความีสัขุสันกุสันาน ความีปูลัอดภัูย แลัะความีสัะดวก 
ของนักท�องเที�ยวเปู็นปูระเด็นเดียว 

	 กลับม�เล่�เรื่องที่สโลวีเนำียต่อ

ที�มีหิาวิทยาลััย Nova Gorica มีหีิลัักสูัตัรนี� ก็เพราะ 
การท�องเที�ยวถ้ำำ�า แลัะการใช้่ปูระโยช่น์จากถ้ำำ�าในสัโลัวเีนยีนั�น 
มีีทำากันมีาเปู็นศตัวรรษแลั้ว

สัโลัวีเนียถื้ำอด้วยว�า การท�องเที�ยวถ้ำำ�าเปู็นกิจกรรมี 
การท�องเที�ยวที�เก�าแก�ที�สัุดในอุตัสัาหิกรรมีท�องเที�ยวของ 
ปูระเทศด้วย มีหิาวทิยาลััยระบุว�านี�เปูน็หินึ�งในกจิกรรมีตัามี 
ปูรัช่ญ่า “การศึกษาตัลัอดชี่วิตั” ซ่ิ�งแปูลัว�าไมี�จำากัดอายุ 
ผู้่เรยีน ไมี�จำากดัสัญั่ช่าตัผู้ิ่เรยีน เพื�อให้ิเหิมีาะสัำาหิรับผู้่ทำางาน 
ด้านท�องเที�ยวจากทั�วโลักที�จะมีาเตัิมีความีรู้ มีุมีมีอง แลัะ 
ทักษะ แถ้ำมีหิลัักสูัตัรยงัตัั�งเปู้าให้ิผู้่เรยีนรูจั้กพฤติักรรมี เขา้ใจ 
แรงขับดันที�ทำาให้ินักเดินทางเลัือกที�จะทำากิจกรรมีเที�ยวถ้ำำ�า 

นี�แค�มีหิาวิทยาลััยเดียวที�ผ่มีหิยิบมีากลั�าวเปู็น 
ตััวอย�างเท�านั�น สัโลัวเีนียมีปีูระช่ากรสัองล้ัานคนเศษ อยู�ใน 
ยุโรปูกลัาง มีีพรมีแดนติัดปูระเทศที�มีีช่ื�อเสัียงกว�าตััวเอง 
ทางการท�องเที�ยว อย�างอติัาลีั ออสัเตัรยี โครเอเชี่ย สัโลัวเีนยี 
มีีพื�นที�เพียงสัองหิมีื�นกว�าตัารางกิโลัเมีตัร (ในขณีะที�ไทย 

มีีพื�นที�กว�าห้ิาแสันตัารางกิโลัเมีตัร) แตั�เพราะสัโลัวีเนีย 
ตัั�งอยู�บนที�ราบสัูง แลัะมีีพื�นที�แบบคาสัต์ั (Karst) หิรือเปู็น 
คาสัต์ัที�เกิดจากที�ราบสัูงแลัะภููเขาหิินปููนที�ถ้ำูกนำ�ากัดเซิาะ 
มีานานจนเป็ูนบรเิวณีขนาดใหิญ่� จง่มีทีางนำ�าใตัดิ้น แมี�นำ�าใต้ัดิน 
แลัะระบบถ้ำำ�าใตัผิ้่วพื�นมีากมีาย เขาจง่สันใจเรื�องถ้ำำ�ากันจรงิจงั  
แลัะลัูกค้าท�องเที�ยวที�มีาสัโลัวีเนียก็ไมี�ผิ่ดหิวัง 

แม้ีสัโลัวีเนียจะไมี�มีีตัลัาดนักท�องเที�ยวขนาดใหิญ่�  
แตั�ในปูี 2017 วารสัาร National Geographic ปูระกาศว�า 
สัโลัวีเนียเปู็นปูระเทศที�ทำาการท�องเที�ยวยั�งยืนที�ดีที�สัุด 
ของโลัก ลูักค้าท�องเที�ยวของสัโลัวีเนียมีาจากยุโรปูแลัะ 
รัสัเซิียแทบทั�งสัิ�น ปูีหินึ�งราว 4 ลั้านคน แตั�นักท�องเที�ยว 
ที�มีาเยอืนต้ัองเคารพความียั�งยนืตัามีกตักิาแลัะความีมุี�งมัี�น 
ของสัโลัวีเนียตั�อสัิ�งแวดลั้อมี ความีสัะอาด แลัะวิถ้ำีท้องถ้ำิ�น  
องค์กรอนุรักษ์ธรรมีช่าตัิสัีเขียว หิรือ Green Destination  
Organization ของเนเธอรแ์ลันด์ ปูระกาศรางวลััความีเปูน็  
“ปูระเทศสัีเขียว” แหิ�งแรกของโลักในปูี 2016 ใหิ้สัโลัวีเนีย

	 เห็นำไหมครับ	ถ้ำ�มีอะไรให้นำ่�ค้นำห�
ขนำ�ดไหนำ	ทีนำี้ม�ดูเก�หลีใต้ครับ

เกาหิลัีใต้ัมีีงานศึกษาที�ช่ี�ว�าตัลัาดนักท�องเที�ยวถ้ำำ�า  
มีีการเติับโตัที�น�าสันใจ โดยเปู็นกิจกรรมีสัาขาหินึ�งของ 
การท�องเที�ยวแนวอนุรักษ์ธรรมีช่าตัิ จำานวนคนมีากน้อย 
อาจไมี�ใช่�ปูระเด็น เพราะคนกลุั�มีนี�ยอมีจ�าย ยอมีใช่้เวลัา  
แลัะยอมีบุกฝ่่าอุปูสัรรคสัารพัน เพื�อไปูสััมีผั่สับรรยากาศ 
การเที�ยวถ้ำำ�าเกาหิลัใีตั ้เลัยสังสัยัใคร�รูเ้หิมีอืนกันว�า คนแบบไหิน 
กันนะ ที�หิันมีาช่ื�นช่อบกิจกรรมีแบบนี�

งานศกึษาของกระทรวงการต้ัอนรับแลัะการท�องเที�ยว 
(Ministry of Hospitality and Tourism) ของเกาหิลีั  
เมีื�อปูี 2008 เปูิดผ่ลัการสัอบถ้ำามีผู่้ที�ไปูปูีนปู่ายมีุดอยู�ที�ถ้ำำ�า 
ช่ื�อ Hwansun Cave ในเกาหิลีัว�า กลุั�มีผู้่มีาที�ถ้ำำ�าแบ�งได้ 
เป็ูนสัี�ปูระเภูท พวกแรกคือผู้่หินีความีจำาเจ เกาหิลัีเรียก 
กลุั�มีนี�ว�าเปู็น Escape-seeking Group ดังนั�นพวกเขา 
เพียงแตั�หินีของเดิมี ๆ ที�คนกำาลัังนิยมีเท�านั�น คือเบื�อของ 
คุ้นเคย พวกที�สัองคอื อยากแสัวงความีรู ้เกาหิลีัเรยีกกลัุ�มีนี� 
ว�า Knowledge Seeking Group พวกที�สัามีคือ เน้นหิา 
ความีแปูลักใหิมี� แตั�อาจไมี�ถ้ำงึขนาดสันใจจะเอาเปูน็ความีรู้  
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เกาหิลีัเรียกกลุั�มีนี�ว�า Novelty Seeking Group กลุั�มีนี�รวมีถ้ำงึ 
ผู่รั้กความีตัื�นเต้ันลึักลับัทา้ทายดว้ย บ้างมีาถ้ำำ�าเพราะช่อบที� 
“ความีมีืดอันจริงแท้” บ้างมีาเพราะช่อบที� “เงียบสังัด” 
อย�างที�หิาข้างนอกไมี�ได้ พวกที�สัี�คือ พวกที�มีาเข้าถ้ำำ�าเพื�อ 
จะได้มีกีจิกรรมีกลุั�มี มีาร�วมีปูระสับการณีก์นัเปูน็หิมีู�เปูน็คณีะ 
เกาหิลีัเรยีกกลุั�มีนี�ว�า Socialization Group ถ้ำำ�าเป็ูนเครื�องมืีอ 
ให้ิเกิดกิจกรรมีร�วมีเฉย ๆ มีีตัั�งแตั�เด็กปูระถ้ำมีมีากับครู  
เด็กโตัมีากับผู่้นำากิจกรรมี ครอบครัวมีากับไกด์ แลัะบริษัท 
มีากับไลัฟิ์โค้ช่

ในงานศึกษาที�อื�นๆ ชี่�ว�า ผู่้ที�ไปูเที�ยวเชิ่งธรณีีวิทยา 
นั�นยังมีรีะดบัอีกด้วย คอื ระดบัที�ไปูเอาแค�ความีเพลิัดเพลิัน  
กับระดับที�ไปูมีุ�งจะสัังเกตั ฝ่ึกฝ่น ศึกษา เปูรียบเทียบ คือ 
ช่อบเข้าไปูค้นเอาจริงเอาจัง อีกช่ิ�นของงานศึกษาใน 
ตั�างปูระเทศ ตัั�งข้อสัังเกตัว�า ปู้ายบอกในแหิลั�งท�องเที�ยว 
ปูระเภูทธรณีีวทิยาจะมีีพลัังมีากข่�นมีาก ถ้้ำาภูาษาที�ใช้่อธบิายใน 
ปู้ายจะลัดความีเป็ูนวชิ่าการลัง แตั�ออกไปูในทางเปูรยีบเปูรย 

ให้ิเหิ็นภูาพที�จะขายมุีมีมีองใหิ้ผู้่อ�านปู้ายต้ัองทึ�ง แล้ัวจะ 
นำามีาซ่ิ�งความีเคารพตั�อปู้ายถ้ำัดๆ ไปู แลัะใหิ้ความีเคารพ 
ตั�อสัถ้ำานที�นั�น เปูน็ผ่ลัทางจิตัวิทยาที�เกดิจากการได้มีมุีมีองที� 
เกนิคาด จากขอ้ความีในปูา้ยอธบิาย เช่�น เขาแมีทเทอรฮ์่อรน์ 
ในสัวิตัเซิอร์แลันด์ (ที�กลัายเปู็นสััญ่ลัักษณ์ีอย�างหินึ�ง 
ของสัวิตัเซิอร์แลันด์) ตัิดปู้ายที�นักท�องเที�ยวได้อ�านว�า…  
“แมีที่เที่อรฮ์อรน์ิมีส่ถานิะท่ี่�เหมีอ่นิไสก้ลางขั้องแซันิดำว์ชิัที่่� 
ขั้นิมีปัูงขั้้างหนิึ�งคื่อแอฟิริกา และอ่กขั้้างหนิึ�งคื่อยุโรปู” 
…เพราะแมี้ภููเขาที�เปู็นทรงพีระมีิดสูังช่ันแลัะผ่ิวเรียบ 
น�าทึ�งนี�จะอยู�ไกลัจากแผ่�นดินทวปีูแอฟิรกิามีาก ตัามีแผ่นที� 
ทางการเมืีอง แตั�ในทางธรณีีวิทยา เทือกเขาแอลัป์ูอันเลัื�องช่ื�อ 
ซิ่�งมีีภููเขาแมีทเทอร์ฮ่อร์นเปู็นหินึ�งในยอดเขานั�น แท้จริง 
แล้ัวคือผ่ลัของแผ่�นเปูลัอืกโลักหิลัายช่ิ�นเคลัื�อนมีาช่นกัน คอื 
แผ่�นเปูลืัอกโลักแอฟิริกากับแผ่�นเปูลืัอกโลักอีกหิลัายช่ิ�น 
ในยุโรปูเมีื�อนับร้อย ๆ ลั้านปีูก�อน!! (รูปูที� 1) หิินที�เป็ูน 
สั�วนยอดของแมีทเทอร์ฮ่อร์นนั�น นิตัยสัารสัมีิธโซิเนียน  
อธิบายว�าเปู็นหิินที�มีาจากแผ่�นเปูลัือกโลักแอฟิริกาเสีัยอีก 

  
เท้อกเขาแมูทเทอร์ฮอร์นในสวิตัเซ้ำอร์แลนด์ ซึ้ำ�งเป็ูนผ่ลมูาจาก
การชนกันของแผ่่นเปูล้อกโลกแอฟริกากับแผ่่นเปูล้อกโลก 
อีกหิลายชิ�นในยุโรปู

รููปท่ี่� 1

746 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ตั�างหิาก ผ่ลัในทางจิตัวิทยาคือ คนยุโรปูจะรูสึ้ักโดยไมี�รูตั้ัวว�า 
ควรให้ิเกยีรติัแก�ช่าวแอฟิรกิาที�มีาเยอืนแมีทเทอรฮ์่อร์น แลัะ 
เมีื�อช่าวแอฟิรกิามีาเที�ยวที�นั�น ก็จะรูสึ้ักผ่กูพันกบัเทอืกเขานี� 
อย�างสัดช่ื�นข่�น สั�วนช่าวทวปีูอื�นที�มีารับรูข้อ้ความี กจ็ะทึ�งว�า 
ตัวัเองได้มีาเยือนจุดเช่ื�อมีสัำาคัญ่ของแผ่�นเปูลัือกโลัก ไมี�ใช่� 
แค�มีาเห็ินภููเขาสัวยช่ื�อดังจากหิน้ากลั�องช่็อกโกแลัตั 

เรื�องการท�องเที�ยวของโลักในยุคหิลัังโควดิ-19 นั�น เปูน็ 
ที�รู้กันว�า ยังไงก็จะกลัับคืนมีาในเช่ิงปูริมีาณี แตั�พฤติักรรมี 
จะเปูลีั�ยนไปู นกัท�องเที�ยวจะวางแผ่นการออกเดินทางอย�าง 
ระแวดระวงัมีากข่�น สั�วนใหิญ่�จะเลีั�ยงการท�องเที�ยวในแหิลั�ง 
ที�แออัดด้วย ผู้่คนจำานวนหินึ�งจะตั้องการสััมีผ่ัสัธรรมีช่าติั  
สัมัีผั่สัความีสัดช่ื�นของอากาศ บ้างอยากสัมัีผ่สััความีทา้ทาย  
แตั�ตั้องการความีปูลัอดภัูยที�วางใจได้ อยากเคลัื�อนไหิวใน 
ลัักษณีะที�ไมี�เคยบ้าง ตัั�งแตั�เดนิปู่า ปีูนเขา เขา้ถ้ำำ�า หิรอืดำานำ�า 
กจิกรรมีกลัางแจ้งจะเป็ูนที�หิมีายปูองในทุกเพศวยั แลัะจาก 
หิลัากกลัุ�มีเปู้าปูระสังค์ การเดินทางแบบกรุ๊ปูใหิญ่�มีาก ๆ  
จะถู้ำกซิอยแบ�งใหิเ้ล็ักลัง กลุั�มีเดินทางจะเน้นสัมีาชิ่กเฉพาะกลุั�มี 
ใช้่พาหินะเลั็กลังเพื�อลัดความีเสัี�ยงที�ตั้องปูะปูนกับคนที� 
ไมี�แน�ใจว�าจะปู้องกันตััวเองมีาดีพอ วิธีเดินทางด้วยระบบ 
ขนสั�งสัาธารณีะจะถู้ำกตัั�งเงื�อนไขมีากข่�น คนจะสันใจใช้่ระบบ 
ไร้สััมีผั่สั สันใจสุัขอนามัีย สันใจระบบที�ไมี�ต้ัองจับเงินสัด  
ใหิน้ำ�าหินกักบัระบบจองควิลั�วงหิน้า อยากใช่เ้วลัานานข่�นกับ 
แตั�ลัะแหิลั�งท�องเที�ยว ช่ะโงกทวัร์แบบมีาเพื�อถ้ำ�ายรปููทำาแต้ัมี 
น�าจะยิ�งแผ่�วลังๆ ผู่้เดินทางไมี�อยากหิมีดเวลัาไปูกับการ 
รอคอยระหิว�างเดินทางอย�างไมี�สัมีเหิตัุสัมีผ่ลั 

ตัรงนี�คือโอกาสัสัำาคัญ่ของไทยในการพัฒนาแลัะ 
ยกระดับการท�องเที�ยวทีเดียวครบั เราควรจะลัดการกระจกุ  
ผ่ลัักดันการกระจายตััว สัรา้งวงจรการเช่ื�อมีตั�อให้ิไดปู้ระโยช่น์ 
แก�ชุ่มีช่นท้องถิ้ำ�นมีากๆ ใช่้ความีมีีอัตัลัักษณี์ของแตั�ลัะที� 
มีาเป็ูนจุดดึงดูด จุดจดจำา แลัะเป็ูนจุดขาย พัฒนาความี 
สัะดวกให้ิดีข่�น แตั�ไมี�ต้ัองถึ้ำงขนาดยดัเยยีดความีเจรญิ่รดุหินา้  
จัดวางกตัิกาที�ทำาให้ิตั้องเคารพ พอๆ กับการให้ิมีุมีมีองที� 
ทำาให้ิตัอ้งอยากคน้หิา ใช่ค้วามีร�วมีมืีอของเครอืข�าย ไมี�พึ�งพา 
แตั�การใช่้กฎหิมีายทางอาญ่าเข้าขู� ยกเว้นเรื�องมีาตัรฐาน 
ความีปูลัอดภูยัแลัะสุัขอนามัีย ทำาให้ินักท�องเที�ยวรูส้ักึเคารพ  
เช่ื�อมีั�น ช่�วยรักษาสัภูาพแวดลั้อมี ลัดปูริมีาณีขยะ ทำาปู้าย  
ทำาสัื�อ ทำาห้ิองนำ�า ทำาที�จอดพาหินะแลัะจุดบริการที�เข้ากับ 

ระบบสัากลั มีีอารยสัถ้ำาปูัตัย์ ด้วยวัสัดุที�หิาได้ง�ายในพื�นที� 
ตัิดตัั�งสัั�งปูระกอบโดยคนในพื�นที� เพื�อใหิ้การดูแลัรักษา  
ทั�งง�าย ปูระหิยดัเวลัา แลัะสัรา้งงานใหิค้นท้องถิ้ำ�น ใช่ดิ้จทิลััใน 
การจอง การจ�าย การแจกขอ้มีลูั การปูระมีวลัแลัะปูระเมิีนผ่ลั 
เพื�อนำามีาปูรับปูรุง เสัริมีลัดกิจกรรมีได้อย�างยืดหิยุ�น 
เหิมีาะกับแตั�ลัะสัภูาพพื�นที� ห้ิวงเวลัา ฤดูกาลั แลัะความี 
สัามีารถ้ำในการรองรับแลัะบรหิิาร มีอัีตัราค�าบรกิารที�โปูร�งใสั  
ให้ิข้อมูีลัแลัะสั�งมีอบได้อย�างมีืออาชี่พ สัามีารถ้ำสัื�อสัารได้ 
ข้ามีภูาษา ข้ามีวัฒนธรรมี ข้ามีกลุั�มีอายุได้ดี ปู้ายเช่ิง 
สััญ่ลัักษณี์หิรือ Pictogram จะสัำาคัญ่ข่�นมีาก ใช่้พื�นที�น้อย 
แตั�มีนุษย์เข้าใจง�ายในทุกภูาษา 

ปูระเทศไทยในสัายตัาของช่าวตั�างช่าติันั�น จดุเด�นคือ 
มีแีหิลั�งท�องเที�ยวที�หิลัากหิลัาย มีชี่าวพื�นเมีอืงที�เปูน็มิีตัรใน 
ทกุที� เมีอืงไทยมีดี ีแถ้ำมีมีคีวามีหิลัากหิลัาย ในขณีะเดยีวกัน  
ตัลัาดนกัท�องเที�ยวไทยก็โตัข่�นมีาก แลัะมีีศกัยภูาพที�พึ�งพาได้ 
นักท�องเที�ยวกลุั�มีรักธรรมีช่าตัิ กลุั�มีใฝ่่รู้ กลุั�มีหินีความี 
จำาเจ กลุั�มีอยากรับสัมัีผั่สัใหิมี�ๆ  กลุั�มีอยากมีกิีจกรรมีทา้ทาย  
หิรือแค�อยากได้กิจกรรมีกลุั�มี ลั้วนเปู็นนักท�องเที�ยวที�ให้ิ 
คุณีค�า แลัะใหิ้มูีลัค�าได้ ถ้้ำาเราทำาระบบใหิ้มีีคุณีภูาพ ทำาใหิ้ 
พวกเขาสัามีารถ้ำทำาการบ้านลั�วงหิน้า ทำาใหิ้เขาใช่้เวลัากับ 
แตั�ลัะกิจกรรมีอย�างมีีความีหิมีาย ทำาใหิ้เขากลัับไปูด้วย 
จิตัวิญ่ญ่าณีใหิมี�ๆ ใสั�ใจกับสัภูาพแวดลั้อมี ผู่้คนแวดล้ัอมี  
มีคีวามีพร้อมีแลัะความีกลัา้ที�จะปูรบัปูรงุปูรบัเปูลีั�ยน มีคีวามีนิ�ง 
ทางอารมีณี์ มีีความีมีั�นคงทางสัมีาธิ

เปิูดศักราช่ครั�งใหิมี� ไมี�ว�าจะหิลัังหิรือระหิว�างโควดิ-19  
วงการท�องเที�ยวไทยตัอ้งไมี�ไหิลักลัับไปูเผ่ช่ญิ่กบั “วงจรเดมิี ๆ ” 
ครบั ปูฏิบัิตักิารกู้ภูยัช่�วย 13 ช่วีติัเยาวช่นหิมีปูู่า ทีน ทอลัค์ 
อะคาเดมีี� ที�เกิดข่�นเพียงสัองปูีก�อนโควิดระบาด ได้ทำาให้ิ 
ความีน�าสััมีผั่สัของถ้ำำ�าเจิดจ้าข่�นอย�างสัำาคัญ่ (รูปูที� 2)  
คนไทยเองก็ตืั�นตััวอยากรูจ้กัถ้ำำ�ามีากข่�น การท�องเที�ยวปูา่เขา 
แลัะถ้ำำ�าจง่ไดร้บัการสันใจทั�งจากตัลัาดภูายในแลัะจากภูายนอก 
ปูระเทศอย�างไมี�ตั้องเสีัยค�าโฆษณีา 

การได้พักฟ้ิ�นของธรรมีช่าตัิในช่�วงล็ัอกดาวน์ของ 
โลัก ทำาใหิ้กลัไกธรรมีช่าติัได้พัก ไมี�ต้ัองผ่จญ่กับการบุกไปู 
เหิยียบยำ�าของมีนุษย์เท�าเดิมี กรณีีตััวอย�างคือ หิาดทราย 
หิลัายแหิ�งมีปูีู มีเีตั�า กลัับมีาปูรากฏิตััวมีากข่�น เพราะหิลัายปัูจจยั 

747การท่องเที่ยว “ถ้ำา”: มุมมองและประสบการณ์สากลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อถ้ำาไทย



เมีื�อหิาดทรายไมี�ถ้ำูกนักท�องเที�ยวจำานวนมีากๆ รบกวน 
ทกุวนัจนเกนิความีสัามีารถ้ำในการรองรับ ทรายบนหิาดที�เคย 
ถ้ำกูยำ�าบดอัดก็เริ�มีคลัายตััว ปูรบัฟ้ิ�นตันเองข่�นมีาใหิมี� สัตััว์เล็ักๆ 
ที�อาศัยหิากินหิาอยู�ใต้ัพื�นทรายจ่งทยอยปูรากฏิข่�นมีา  
ถ้ำำ�าเองก็เช่�นกัน ไขมัีนจากนิ�วมีือที�จับต้ัองผิ่วผ่นังถ้ำำ�า  
ลัมีหิายใจแลัะไออุ�นจากตััวคนที�เข้าถ้ำำ�าจำานวนมีากเกินไปู 
ก็สัามีารถ้ำเปูลีั�ยนระบบนิเวศในถ้ำำ�าได้ การใช่้ไฟิสั�องสัว�าง 
ที�ไมี�ถ้ำูกตั้องกระทบความีชื่�นที�เคยลังตััวในบางโถ้ำงได้  
นี�ยงัไมี�นับถึ้ำงความีสักึกร�อนในจุดเปูราะบาง หิรือที�รา้ยกว�า  
คอืการขดีเขยีน จารก่ บนต้ันไมีบ้นหิินที�ทำาลัายความีบรสิัทุธิ� 
ของเส้ันทางเรยีนรูธ้รรมีช่าตั ิตัลัอดจนการใดๆ ที�ไมี�เคารพ 
ตั�อความีเช่ื�อของช่าวท้องถ้ำิ�น

โอกาสัแลัะความีท้าทายเหิลั�านี�จะกลัับมีาเริ�มีวนใหิมี� 
ในไมี�ช่้า ถ้้ำาเราไมี�เตัรียมีทั�งนโยบาย แลัะการเรียนรู ้
ชุ่ดใหิมี�ที�จะต้ัองใช่้ ช่�วงการระบาดของโควิด-19 จ่งทอด 
เวลัาใหิ้เราสัามีารถ้ำทำาการบ้านได้รอบคอบ แลัะครอบคลัุมี 
มีากข่�น นอกจากไทยจะมีถี้ำำ�าอยู�เป็ูนจำานวนมีากกว�าที�คนไทย 

ตัระหินัก ด้วยตััวเลัขหิลัักหิลัายๆ พันๆ แหิ�ง กระจายอยู� 
ในทุกภูาคของปูระเทศ บางแหิ�งอยู�ติัดถ้ำนน 4 เลัน 8 เลัน 
ดว้ยซิำ�า แตั�สั�วนมีากจะอยู�หิ�างเสัน้ทางหิลัักเขา้ไปู ถ้ำำ�าบางแหิ�ง 
อยู�ในเขตัปู่าบา้ง เขตัวดับ้าง อยู�ในที�ดินสัาธารณีปูระโยช่น์บ้าง 
อยู�ในอุทยานบ้าง อยู�ในแหิลั�งโบราณีคดีบ้าง อยู�ใน 
พื�นที� อบตั. เทศบาลับ้าง อยู�ในพื�นที�ทหิาร อยู�บนเกาะ  
อยู�ตัดิหิาดทราย หิรอือยู�ใต้ันำ�าที�มีีอทิธิพลัจากนำ�าข่�นนำ�าลังบา้ง 
อยู�ตัามีคุ้งแมี�นำ�าบ้าง บางแหิ�งถ้ำำ�าอยู�บนที�ราบก็มีี

การที�ผ่มีไดเ้สันอตั�อท�านพลัเอก สัรุศกัดิ� กาญ่จนรตััน ์
สัมีัยที�ท�านดำารงตัำาแหิน�งรัฐมีนตัรีว�าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมีช่าตัิแลัะสิั�งแวดล้ัอมี เพื�อท�านพิจารณีา 
ตัั�งคณีะกรรมีการนโยบายบริหิารจัดการถ้ำำ�าแหิ�งช่าตัิ  
(รูปูที� 3) หิลัังเหิตัุการณี์กู้ภูัยในถ้ำำ�าหิลัวงจบลังนั�น ก็เพราะ 
ได้รับทราบทั�งศักยภูาพแลัะความีท้าทายที�ถ้ำำ�าไทยมีี แลัะ 
เพราะมีหีิน�วยเจา้ของถ้ำำ�าอย�างหิลัากหิลัายนี�แหิลัะ ที�ทำาใหิก้าร 
มีีคณีะกรรมีการระดับช่าติัที� ครมี. ตัั�ง จะช่�วยใหิ้ทุกหิน�วย 
มีาร�วมีทำางานกันถ้ำนัดข่�น ปูระกอบกับเมีื�อได้รับการยืนยัน 

ถ้ำำ�าหิลวง-ขุนนำ�านางนอน สถ้ำานที�เกิดปูฏิบัติัการกู้ภััยช่วย 1๓ ชีวิตัเยาวชนหิมููปู่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมีู� ที�ทำาให้ิการท่องเที�ยวถ้ำำ�า
ในปูระเทศไทยได้รับความูสนใจมูากขึ�น

รููปท่ี่� ๒ 
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จากทีมีกู้ภูัยในถ้ำำ�าช่าวตั�างปูระเทศ แลัะทีมีปูีนเขาโรยตััวที� 
เขา้ร�วมีปูฏิบิติััการในการลัำาเลีัยงเด็กๆ ออกจากจดุนำ�าท�วมี 
อนัตัรายลักึเขา้ไปูหิลัายกิโลัเมีตัรจากปูากถ้ำำ�า ว�าพวกเขาเคย 
เห็ินถ้ำำ�ามีาแล้ัวในทั�วโลัก แตั�พวกเขายืนยันว�า ความีน�าอศัจรรย์ 
ของถ้ำำ�าไทย เมีื�อปูระกอบกับความีมีไีมีตัรใีนวัฒนธรรมีท้องถิ้ำ�น 
ความีมีีรสัช่าติัของอาหิารช่าวบ้านแลัะความีเอื�อเฟิ้�อของ 
คนไทย ทำาใหิ้พวกเขามีั�นใจว�า เมืีองไทยมีีดี…จริงๆ

ตัลัาดนักสัำารวจ นักวิจัย นักผ่จญ่ภูัย นักกีฬาปูีนเขา  
นักลังทุนกิจกรรมีกลัางแจ้ง สัถ้ำาบันฝ่ึกทักษะกลัางแจ้ง  
ทั�งในไทย หิรือในระดับสัากลัก็น�าจะสันใจปูระเทศไทยได้ 
ไมี�ยาก เพราะการบรกิารด้านอาหิาร ที�พัก เดนิทาง การรกัษา 
พยาบาลัที�ไทยมีีอยู� นับว�าเปู็นสิั�งที�เอื�อเฟิ้�อให้ิน�าพิจารณีา 
อยู�แล้ัว แหิลั�งท�องเที�ยวปูระเภูทถ้ำำ�าแลัะกิจกรรมีปูีนปู่ายนั�น 
อาจมีีได้ในที�อื�นทั�วโลักก็จริง แตั�ที�เหิลั�านั�นมัีกจะตัั�งอยู� 
โดดเดี�ยว ระบบสันบัสันนุเข้าถึ้ำงยาก สิั�งที�ยังสัามีารถ้ำพัฒนาตั�อ 
ในไทย จง่อยู�ที�เรื�องนโยบายที�ตัรงปูระเด็น การวางโครงสัรา้ง 
ที�สัามีารถ้ำก้าวข้ามีความีซัิบซ้ิอนของระเบียบที�ตั�างหิน�วย 
ตั�างทำา ความีรู้เชิ่งลึักเกี�ยวกับธุรกิจท�องเที�ยวเช่ิงอนุรักษ์  
แลัะผ่จญ่ภูัยที�ทั�งภูาคราช่การ องค์กรที�กำากับพื�นที� ผู่้สัร้าง 
ระเบียบกตัิกาจะพึงมีี การดูแลัค�าธรรมีเนียมี ค�าเช่�า แลัะ 
การปูระกาศกำาหินดขั�นตัอน ตัลัอดจนถึ้ำงการเขา้ใจถ้ำงึมีาตัรการ 
สันับสันุน ใหิ้กิจกรรมีนันทนาการแนวนี�ได้รับการก�อตััวข่�น  
การเอื�อเฟิ้�อตั�อการนำาเข้าอุปูกรณ์ีคุณีภูาพแลัะมีาตัรฐาน 
ความีปูลัอดภัูยที�สังูๆ มีาใช่ง้าน การวางระบบภูาษทีี�จะช่�วย 
เอื�อเฟิ้�อตั�อท้องถิ้ำ�น การสันับสันุนวิสัาหิกจิช่มุีช่น เพื�อจัดการ 

ทรพัยากรร�วมีกับภูาคสั�วนอื�นๆ จง่เปูน็ฐานใหิมี�ที�จะยกระดบั 
การท�องเที�ยวของไทยใหิ้เข้มีแข็งมีากข่�น ฟ้ิ�นตััวเศรษฐกิจ 
การท�องเที�ยว แลัะช่�วยเพิ�มีมีลูัค�าใหิก้ารท�องเที�ยวโดยช่มุีช่น

อย�างไรก็ตัามี ถ้ำำ�าในไทยแม้ีมีอียู�มีาก แตั�เราตัอ้งมีองถ้ำำ�า 
ว�าเป็ูนทรัพยากรที�มีีอยู�จำากัด แลัะหิลัายถ้ำำ�าก็ยังอยู�หิ�างไกลั 
จากการเข้าถึ้ำง แลัะยังสัำารวจได้ไมี�ทั�วถึ้ำง ดังนั�น เราจ่งอาจ 
เลืัอกเฟ้ินจดัช่ั�น แลัะกันแยกกลุั�มีถ้ำำ�าที�ยังไมี�จำาเปูน็ ตัอ้งเปูดิ 
ใหิ้คนเที�ยวออก คัดเลัือกกลัุ�มีถ้ำำ�าที�มีีศักยภูาพที�เหิมีาะสัมี  
ไมี�นำามีาซิ่�งความีขัดแย้งหิรือความีเสัี�ยงที�ยังไมี�ได้ปู้องกัน 
ออกไปูก�อน สัำาหิรับกลุั�มีถ้ำำ�าที�จะเปิูดใหิ้พัฒนาร�วมีกันนั�น  
อาจเริ�มีด้วยการเทยีบเคียงกตักิามีาตัรฐานที�กรมีการท�องเที�ยว 
เคยกำาหินดไว้ไปูได้พลัางก�อน เพราะการยกระดบัมีาตัรฐาน 
นั�น ยงัสัามีารถ้ำเตัมิีมีติัติั�างๆ ได้เสัมีอ เรายงัสัามีารถ้ำจัดช่ั�น 
ระบคุวามียากง�ายในการเข้าถ้ำงึ เพราะบางถ้ำำ�าบางผ่า อยู�ลึัก 
จากถ้ำนนหิลัักเข้าไปูไกลั เสั้นทางในหิน้าฝ่นอาจไมี�สัะดวก  
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มีบีอกความียากง�ายในการเขา้ช่มีเมีื�อ 
ไปูถึ้ำง บางถ้ำำ�าต้ัองใช่้การเดินข่�นหิรือ 
เดินข้ามีเขาเป็ูนระยะทางเพิ�มีพอควร  
บางถ้ำำ�ามีีทางเข้าช่�องทางหินึ�ง แลัะมี ี
ทางออกอีกช่�องทางหินึ�ง เพราะวธีิช่มี 
ต้ัองไปูแบบวันเวย์ ย้อนสัวนไมี�ได้ 
บางถ้ำำ�ามีทีางออกหิลัายทาง แลัะหิลังง�าย 
บางถ้ำำ�ามีีเหิวในถ้ำำ�าก็มีี มีีหิน้าผ่าในถ้ำำ�า 
ใหิ้ต้ัองไตั�ข่�นก็มีี สิั�งเหิลั�านี�ควรได้รับ 
การบอกแจ้งลั�วงหิน้า เพื�อเตืัอนผู้่ที� 
ไปูเข้าเยี�ยมีช่มีใหิ้ทราบ เพื�อปูระเมิีน 
ข้อจำากัดของตันเอง ผ่มีเคยพบผู้่ที� 
ร�วมีกับคนในครอบครวัเขา้ถ้ำำ�า ช่�วงแรกๆ 
ก็ไมี�มีีข้อจำากดัอะไร แตั�พอไปูถึ้ำงระยะหินึ�ง 
มีีบันไดช่ันใหิ้ต้ัองไตั� คุณีสุัภูาพสัตัรี 
บอกว�าน�าจะไมี�ไหิว ทีนี�กอ็หิิลัักอิเหิลืั�อ 
ลั�ะครับ คณีะสัมีาช่ิกจะไปูตั�อก็หิ�วง  
จะถ้ำอยกลัับก็มีาไกลัแลั้ว ในที�สัุดก็ 
ต้ัองถ้ำอยกลัับเอา ดังนั�น การใหิข้อ้มีลูั 
สัำาคญั่ที�อ�อนไหิวจง่สัำาคัญ่มีาก สัำาหิรบั 
การท�องเที�ยวเช่ิงผ่จญ่ภัูย โดยเฉพาะ 
อย�างยิ�ง ผ่จญ่ภูัยในกลัางธรรมีช่าติัที� 
อาจควบคมุีไมี�ไดท้กุอย�างแบบสัวนสันกุ 

การจัดการด้านความีปูลัอดภูัย 
ในการเขา้ช่มี เปูน็อกีปูระเด็นที�ตัอ้งใช่ ้
ความีรู้ที�ลัะเอียดอ�อนพอควร ถ้ำำ�าที�ได้ 
รับการสัำารวจแลัะเปิูดให้ิเยี�ยมีช่มีได้  
ควรถู้ำกจัดช่ั�นแบบลัะเอียด เช่�น ถ้ำา้ช่มี 
แค�โถ้ำงหิน้าสุัด แสังแดดสั�องถึ้ำง  
ปูระเมิีนความีเสัี�ยงแล้ัวตัำ�ามีาก ก็แล้ัวไปู  
แตั�ถ้้ำาจะเข้าลึักกว�าจุดกำาหินด ใครจะเข้า 
ต้ัองซืิ�อปูระกันภูัยเพิ�มี แลัะต้ัอง 
ปูฏิิบัตัิตัามีกติักาที�กำาหินด มีิเช่�นนั�น 
จะมีีผ่ลัตั�อความีสัมีบูรณ์ีของเงื�อนไข 
การเอาปูระกัน ถ้ำ้าเกิดมีีเหิตัุ สัถ้ำานที� 
หิลัายแหิ�งทางธรรมีช่าตัไิมี�สัามีารถ้ำกูภัู้ย 
กันได้ง�าย ทีมีกู้ภูัยต้ัองมีีค�าใช่้จ�าย  
อุปูกรณ์ีกู้ภูยัสั�วนมีากราคาแพง ปูระเทศ 
ใดจะทำาเรื�องท�องเที�ยวธรรมีช่าตัิแลัะ 
ผ่จญ่ภัูยนั�น แม้ีจะสัร้างรายได้ได้ดี  
มีีมีูลัค�าเพิ�มีสัูง แตั�ก็ควรตั้องมีีระบบ 
ปูระกันภัูยเข้ามีากำากับด้วย เพื�อใหิ ้
ทุกอย�างมีีมีาตัรฐาน ที�วางใจได้ 
 ในทางกลัับกัน การเตัรยีมีข้อมูีลัสัำาหิรบั 
ผู้่บริหิารพื�นที�แลัะผู้่มีาเยี�ยมีเยือนให้ิ 
ตัระหินกัรูเ้กี�ยวกบัความีเปูราะบางของ 
ระบบนิเวศของถ้ำำ�าที�เปูิดให้ิเข้าช่มีได้ 

กเ็ป็ูนสัิ�งจำาเปูน็ บางถ้ำำ�าควรมีเีงื�อนเวลัา 
ของปีูที�ต้ัองปิูด ไมี�ว�าเพราะเหิตัุ 
ด้านความีเสัี�ยงเรื�องนำ�าปู่า นำ�าใตั้ดิน  
หิรือจะเพราะระบบนิเวศต้ัองได้รับ 
การพักฟ้ิ�นสัมีำ�าเสัมีอ บางถ้ำำ�าอาจพอ 
จะจัดวางแสังสัว�าง ช่นิดหิลัอด LED  
ซิ่�งจะไมี�ร้อน ไมี�ทำาลัายความีช่ื�นของ 
ผ่นังถ้ำำ�า หิรอือาจมีรีาวจับ มีขัี�นเหิยยีบ 
เพื�อการเข้าถึ้ำงอย�างปูลัอดภูัย ที�ไมี�ใหิ้ 
กระทบนิเวศของถ้ำำ�ามีากเกินไปูได้  
บางถ้ำำ�ามีีปูระเด็นเกี�ยวกับความีเช่ื�อ 
ในสัิ�งศักดิ�สิัทธิ�เร้นลัับของคนท้องถิ้ำ�น  
ก็ต้ัองสัื�อสัารขอความีเห็ินจากภูาคี 
ในพื�นที� แล้ัวทำาระบบแนะนำาให้ิผู้่มีาเยือน 
ตั้องคำานึงถ้ำึงการเคารพตั�อพื�นที�เปู็น 
พิเศษ การสัร้างการมีีสั�วนร�วมีโดย 
ชุ่มีช่นอย�างเหิมีาะสัมี จะทำาใหิ้เกิด 
ความียั�งยืนสัันตัิสุัขมีากกว�าวิธีอื�นๆ

การถ้ำ�ายทอดความีรูแ้ก�ช่าวบ้าน  
เยาวช่นในท้องถิ้ำ�นเพื�อใหิ้สัามีารถ้ำ 
ร�วมีรับปูระโยช่น์จากการมีีถ้ำำ�าอยู�ใกลั ้
แหิลั�งอาศัยก็ควรมีีอย�างตั�อเนื�อง  
บางพื�นที� เราสัามีารถ้ำเปูลีั�ยนพราน 
ผู้่เคยลั�า กลัายมีาเป็ูนลั�ามีผู่้นำาทาง 
แลัะเลั�าเรื�อง เราอาจสัามีารถ้ำเปูลัี�ยน 
การหิาปูระโยช่น์จากการลัักลัอบเผ่า  
มีาเปู็นผู้่หิวงแหินความีช่ื�นของพื�นที� 
เพื�อรักษาทรัพยากรธรรมีช่าตัิที�เอื�อ 
อาชี่พนำาทางเดินปู่า หิรือเป็ูนพื�นที� 
ฝ่ึกทักษะใหิ้เยาวช่นเข้าค�าย สัถ้ำาบัน 
การศึกษาควรไดร้บัการสันับสันนุการ 
พัฒนาความีรู้เฉพาะทาง เพื�อให้ิมี ี
ฐานะเปูน็ผู้่สันบัสันนุทางวชิ่าการแลัะ 
ความีรอบรู้ที�จำาเป็ูนในการคุ้มีครอง  
อนุรักษ์ หิรือใช่้ปูระโยช่น์จากถ้ำำ�าใน 
แง�มีมุีตั�างๆ อย�างยั�งยืน แตั�ไมี�ว�าอย�างไร  
ถ้ำำ�าตัอ้งถู้ำกยกย�องใหิเ้ปูน็หิอ้งเรยีนของ 
เราเสัมีอ แลัะระลึักเสัมีอว�าถ้ำำ�าเปู็น 
“ของสังวน” ที�หิาได้ยาก
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ถ้ำำ�าไมี�ได้มีไีวเ้พียงสันองเงินตัรา หิรอืความีสันุกเท�านั�น 
เพราะถ้ำำ�ามีีบทบาทของเขาเองอยู�ในวงจรธรรมีช่าตัิ เราจ่ง 
ต้ัองสังวนทรัพยากรนี�ไว้เพื�อใหิ้เราแลัะคนรุ�นถั้ำดๆ ไปูใช่้ 
เรียนรู้ระบบที�ธรรมีช่าตัิจัดสัรรมีา เรียนรู้ที�เราจะเข้าใจ 
ขอ้จำากัดของถ้ำำ�า เรียนรู้ข้อจำากัดของเรากันเองในการเข้าไปู 
ในดินแดนอัศจรรย์ของเปูลัือกโลัก

จากเหิตุัการณี์ที�ถ้ำำ�าหิลัวง แลัะอีกหิลัายๆ แหิ�งในไทย 
แลัะในโลัก เราควรมีีสัถ้ำาบันการเรียนรู้เรื�องการปู้องกัน 
ความีเสัี�ยงในการเข้าถ้ำำ�า เรียนรูก้ารกู้ภูยัในถ้ำำ�า รวมีทั�งเรียนรู ้
เทคนิคในการสัื�อ เพื�อใหิ้คนเคารพธรรมีช่าติั แลัะเคารพ 
ในความีเช่ื�อของคนในพื�นที� เรียนรูว้ธิทีำาการตัลัาดใหิกั้บถ้ำำ�า  
แลัะสัิ�งแวดล้ัอมีที�เกี�ยวข้องใหิ้น�าสันใจ เรียนรู้วิธีจัดบริการ 
สันับสันนุจากผู้่ปูระกอบการรายเลัก็ๆ เปูน็ระบบที�เปูน็ธรรมี  
แลัะมีีเสัน�หิ์สัำาหิรับการเข้ามีาของนักเดินทาง ไมี�ว�าจะมีา 
พักค้าง หิรือไมี�พักค้าง แหิลั�งท�องเที�ยวทางธรรมีช่าติั 
หิลัายแหิ�งมีีการจัดการในตััวแหิลั�งโดยผู้่มีีความีรู้ แตั�รอบทางเข้า 
ยังมีผีู่้ที�ทำาตัรงข้ามี ซิ่�งไมี�สั�งเสัริมีความียั�งยืน เช่�น บริการ 
ลัานจอดควรอยู�หิ�างออกไปูเพื�อใหิมี้ีเสัน้ทางเดินช่มีธรรมีช่าตั ิ
ก�อนเข้าถ้ำึงถ้ำำ�า เพื�อจะได้มีีจังหิวะให้ิปูลุักเร้าความีเคารพที� 
พึงมีีตั�อระบบนิเวศ จะปูลุักเร้าโดยปู้าย จะปูลุักเร้าโดย 

ผู่ส้ัื�อความีหิมีายปูระจำาถ้ำิ�นก็ได้ จัดใหิ้มีีเส้ันทางแยกสัำาหิรับ 
จักรยาน หิรือรถ้ำไฟิฟิ้าเพื�อช่�วยพานักท�องเที�ยวสัูงอายุ หิรือ 
ผู้่พิการ คนมีีครรภู์หิรือเด็กเลั็กเข้าถึ้ำงที�หิมีายได้แบบ 
ไมี�ลัำาบากเกินไปู มีีบริการให้ิเช่�าอุปูกรณ์ีเพื�อการเข้าถ้ำำ�าที� 
เหิมีาะสัมี ตัั�งแตั�แสังสั�องสัว�างสั�วนบคุคลั หิมีวกกนักระแทก 
ถ้ำุงมีือ รองเท้าที�เหิมีาะสัมี ที�รับฝ่ากของ เพื�อจะได้ไมี�มีีการ 
นำาสัิ�งแปูลักปูลัอมีเข้าไปูในพื�นที�เปูราะบางโดยไมี�จำาเป็ูน หิรอื 
ไมี�ตัั�งใจ แถ้ำมียงัอาจไปูเกาะเกี�ยวปุู่มีหิินหิรอืราวจับในระหิว�าง 
เดินช่มีด้วย การจัดระเบียบการตัั�งร้านจำาหิน�ายของที�ระลัึก  
สัินค้าท้องถิ้ำ�น จุดบริการลั�ามีแลัะผู่้นำาทาง ปู้ายบอกทาง 
ปูา้ยแสัดงราคามีาตัรฐาน มีรีะบบออนไลัน์ การจอง การจ�าย 
ที�ใช่้ง�าย เปู็นต้ัน

มีนุษย์ยังรู้จักเปูลัือกโลักได้อีกมีาก แลัะเรายังอาจใช้่ 
ปูระโยช่นห์ิรอืทำาปูระโยช่นใ์ห้ิกบัระบบนเิวศได้อกีมีากเช่�นกนั 
ขอเพียงเราสัามีารถ้ำบอกกันแลัะกัน ผ่�านปูระสับการณ์ี 
ของการท�องเที�ยวที�มีีถ้ำำ�าเข้ามีาเพิ�มีเปู็นองค์ปูระกอบเสัริมี  
เพื�อกระตุ้ันใหิ้เราเคารพธรรมีช่าติั ระบบนิเวศแลัะเคารพ 
กันแลัะกันใหิ้มีากเพียงพอ
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มหัิศัจรรย์ถ้ำำ�าไท้ย... 
สู่ำมรดิกัโลกั 
นายปอังพล อัดิเรกุสิาร

ในช่่วงท่ี่�ผมีดำารงตำาแหน่งรัฐมีนตร่ว่ากิารกิระที่รวงศ้กิษาธิกิารในปีั ๒๕๔๖ นั�น หน้าท่ี่�หน้�งค้อ กิารติดต่อ 
ปัระส่านงาน แล้ะร่วมีปัระช่่มีกัิบองค์กิารยูเนส่โกิ ซ้ึ่�งม่ีคณะกิรรมีกิารมีรดกิโล้กิเป็ันผู้พิื้จารณาคัดเล้้อกิ 
ส่ถึานท่ี่�ส่ำาคัญท่ี่�ม่ีค่ณค่าโดดเด่นอันเปั็นส่ากิล้ (Outstanding Universal Value) ในปัระเที่ศต่าง ๆ  
ให้เป็ันมีรดกิโล้กิที่างธรรมีช่าติแล้ะที่างวัฒนธรรมีเปั็นปัระจำาท่ี่กิปีั ต่อมีา ผมีได้รับแต่งตั�งให้เปั็นปัระธาน 
คณะกิรรมีกิารแห่งช่าติขึ้องไที่ยว่าด้วยอน่สั่ญญาค้่มีครองมีรดกิโล้กิ ที่ำาให้ม่ีความีส่นใจเก่ิ�ยวกัิบ 
มีรดกิโล้กิเพิื้�มีข้ึ้�น ปัระเที่ศไที่ยม่ีส่ถึานท่ี่�ซ้ึ่�งได้ข้ึ้�นที่ะเบ่ยนเป็ันมีรดกิโล้กิทัี่�งที่างธรรมีช่าติแล้ะที่างวัฒนธรรมี 
รวมี ๕ แห่งด้วยกัิน เม้ี�อผมีพ้ื้นตำาแหน่งทัี่�งส่องมีาแล้้ว แต่ก็ิยังส่นใจเร้�องราวขึ้องมีรดกิโล้กิอยู่  
จ้งมีาเป็ันผู้ผลิ้ตรายกิารส่ารคด่โที่รทัี่ศน์ช้่�อ “ส่่ดหล้้าฟ้า้เข่ึ้ยว” เก่ิ�ยวกัิบมีรดกิโล้กิ ออกิอากิาศที่างส่ถึาน่ 
โที่รทัี่ศน์ช่่อง ๓ ตั�งแต่ปีั ๒๕๔๗ มีาจนถ้ึงท่ี่กิวันน่� แล้ะได้เคยเดินที่างไปักัิบท่ี่มีงานเพ้ื้�อถ่ึายที่ำาในปัระเที่ศ 
ต่าง ๆ ท่ี่�ม่ีมีรดกิโล้กิทัี่�งที่างธรรมีช่าติแล้ะที่างวัฒนธรรมีมีาเป็ันปีัท่ี่� ๑๗ ในปีัน่�
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การระบาดของไวรัสัโควิด-19 ในเกือบทุกปูระเทศ 
ทั�วโลัก มีีผ่ลักระทบอย�างยิ�งตั�อการเดินทางแลัะกิจกรรมี 
ที�เกี�ยวกับตั�างปูระเทศ ทำาให้ิผ่มีกับทีมีงานไมี�สัามีารถ้ำ 
เดินทางไปูถ้ำ�ายทำารายการในตั�างปูระเทศได้ ตัั�งแตั�ต้ันปีู 
2563 เปู็นตั้นมีา แตั�รายการสัารคดีโทรทัศน์ของผ่มีตั้อง 
ดำาเนนิตั�อไปู จง่มีาพิจารณีาจะถ้ำ�ายทำารายการในปูระเทศไทย  
ผ่มีเป็ูนสัมีาชิ่กของห้ิองปู่าดงพงไพรของสัมีาคมีอทุยานแหิ�งช่าติั 
ได้รับฟัิงเรื�องราวพร้อมีด้วยภูาพปูระกอบเกี�ยวกับถ้ำำ�าใน 
ภูาคตั�าง ๆ  ของปูระเทศในหิอ้งนี�จากคุณีพัลัลัภู กฤตัยานวชั่  
ที�ปูรก่ษาสัมีาคมีฯ ซิ่�งได้เดนิทางไปูสัำารวจถ้ำำ�ามีาแล้ัวจำานวน 
มีาก จง่ได้หิารือกับคณุีพัลัลัภูแลัะตััดสันิใจที�จะผ่ลัติัรายการ 
ใหิช้่ื�อว�า “มีหิศัจรรยถ์้ำำ�าไทย” ข่�นมีาในรายการ “สัดุหิล้ัาฟิา้เขียว” 

ผ่มีเป็ูนช่�างภูาพสัตััว์ปู่า ซิ่�งได้เขา้ปู่า เดนิปูา่ ไปูถ้ำ�ายภูาพ 
สัตััว์ปู่าแลัะนกในอทุยานแหิ�งช่าตัแิลัะแหิลั�งธรรมีช่าตัติั�างๆ 
ในปูระเทศไทย แลัะตั�างปูระเทศ แตั�ยังไมี�เคยเข้าถ้ำำ�า  
เดินถ้ำำ�าในปูระเทศไทยเลัย เมีื�อได้ฟัิงจากคุณีพัลัลัภูจ่งรู้ว�า  
ปูระเทศไทยมีถี้ำำ�าราวหิมีื�นถ้ำำ�า แลัะหิลัายถ้ำำ�าก็เป็ูนแหิลั�งท�องเที�ยว 
ที�นิยมีกัน เมีื�อตััดสัินใจจะทำารายการเกี�ยวกับถ้ำำ�า ผ่มีจ่งเริ�มี 
ศึกษาเกี�ยวกับถ้ำำ�าในปูระเทศไทยจากเว็บไซิตั์ของถ้ำำ�าตั�างๆ  
แลัะหินังสืัอเกี�ยวกับถ้ำำ�าไทยที�หิาช่มีได้ เช่�น “ถ้ำำ�าถ้ำิ�นเหินือ” 
เปู็นต้ัน รวมีทั�งหิาความีรู้เพิ�มีเตัิมี โดยสัั�งซิื�อหินังสัือ 
ตั�างปูระเทศที�เกี�ยวกับถ้ำำ�า ไดแ้ก� Encyclopedia of Caves, 
Cave Minerals of the World, Speleogy, Cave Animals 
แลัะ Cave Biology ทำาให้ิพอมีีความีรู้เบื�องตั้นเกี�ยวกับถ้ำำ�า

คุณีพลััลัภูได้แนะนำาให้ิผ่มีรูจ้กัสัหิภูาพถ้ำำ�าวิทยานานาช่าตั ิ
(International Union of Speleogy) ซิ่�งก�อตัั�งในปูี ค.ศ. 
1965 ปูจัจบุนัมีสีัมีาช่กิทั�งหิมีด 183 ราย เป็ูนระดับปูระเทศ  
50 กว�าปูระเทศ นอกนั�นเปูน็องค์การระหิว�างปูระเทศ แลัะ 
บุคคลัทั�วไปู เปู้าหิมีายหิลัักของสัหิภูาพถ้ำำ�าวิทยานานาช่าตัิ 
ได้แก� สัำารวจ (Explore) เข้าใจ (Understand) แลัะปู้องกัน  
(Protect) ซิ่�งผ่มีได้นำามีาเป็ูนแนวทางในการผ่ลัิตัรายการ  
“มีหิัศจรรย์ถ้ำำ�าไทย”

ในช่ั�วชี่วิตัของผ่มีได้ปูระจักษ์ถ้ำึงความีมีหัิศจรรย์ที� 
ธรรมีช่าติัได้สัร้างข่�นมีา ทั�งบนบกแลัะในทะเลั ภูายใต้ั 
แสังอาทติัยแ์ลัะแสังจนัทรม์ีาแล้ัวมีากมีายทั�วโลัก แตั�ครั�งนี�จะ 
เปูน็ครั�งแรกที�ผ่มีจะได้ไปูสัมัีผั่สัความีมีหัิศจรรยข์องธรรมีช่าติั 
ในถ้ำำ�าแลัะใตัด้นิ ท�ามีกลัางความีมีดืสันทิ โดยอาศยัแสังสัว�าง 

อนันอ้ยนดิจากไฟิฉายที�คาดอยู�บนหิวัของผ่มีเท�านั�น หิลัังจาก 
ที�ได้เหิ็นภูาพความีสัวยงามีแปูลักตัาของถ้ำำ�าตั�างๆ จาก 
แมีกกาซิีน หินังสืัอ แลัะภูาพวิดีโอในสัารคดีมีาบ้างแลั้ว

ผ่มีวางแผ่นที�จะไปูถ้ำ�ายทำาถ้ำำ�า 5 ถ้ำำ�าที�จังหิวัดเช่ียงราย 
เป็ูนกลุั�มีแรกในตัน้เดอืนธนัวาคมี 2563 ซิ่�งการแพร�ระบาด 
โควิด-19 ในปูระเทศไทยเริ�มีเบาบางลัง การเดินทางข้ามี 
จังหิวัดไมี�มีีปูัญ่หิา ถ้ำำ�าแรกคือถ้ำำ�าผ่ายาวซิ่�งผ่มีตืั�นเตั้นมีาก 
เพราะเป็ูนครั�งแรกที�ได้เข้าไปูสัำารวจถ้ำำ�าไทย ได้เรียนรู ้ 
ไดเ้ขา้ใจเกี�ยวกบัสัิ�งตั�างๆ มีากมีายในถ้ำำ�า โดยเฉพาะอย�างยิ�ง 
กำาเนิดของปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�า (Speleothem) ช่นิดตั�างๆ  
ซิ่�งธรรมีช่าติัได้สัรา้งข่�นมีาในความีมืีดโดยใช่เ้วลัาเป็ูนลัา้นๆ ปูี 
เมีื�อได้เห็ินแลัะตัระหินักถ้ำึงคุณีค�าอันมีหิาศาลัที�ธรรมีช่าติั 
ได้ใหิไ้วก้บัโลักของเรา จง่เกดิแรงบนัดาลัใจที�จะช่�วยปู้องกนั 
ไมี�ใหิ้สูัญ่หิายถ้ำูกทำาลัายไปู ผ่มีถื้ำอว�าถ้ำำ�าผ่ายาวคือหิ้องเรียน 
เรื�องถ้ำำ�าหิ้องแรกของผ่มี คณีะครู ได้แก� ช่าวบ้านดงเจริญ่ที� 
ตัำาบลัมี�วงคำา อำาเภูอพาน นำาโดยอดตีัผู้่ใหิญ่�บ้าน คณุีจรีรตััน์ 
ทองคง ซ่ิ�งเปู็นทั�งผู้่นำาทางแลัะใหิ้ข้อมูีลัของถ้ำำ�าผ่ายาว  
ความีรู้เบื�องต้ันที�ผ่มีได้ศึกษาจากเว็บไซิต์ัเกี�ยวกับถ้ำำ�าแลัะ 
ได้ไปูเรียนรู้ แลัะสััมีผ่ัสัด้วยตันเองที�ถ้ำำ�าผ่ายาว คือได้เห็ิน 
ปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�า ซ่ิ�งหิลัักๆ ที�พบได้ทั�วไปูในถ้ำำ�าตั�างๆ มีีอยู� 
6 ช่นิด ได้แก� หิินยอ้ย หิินงอก เสัาหิิน หิินนำ�าไหิลั มี�านหิินปููน 
แลัะหิลัอดหิินย้อย มีีภูาพตััวอย�างของแตั�ลัะช่นิดจาก 
ถ้ำำ�าผ่ายาวมีาใหิ้ช่มี

ผ่มีใช้่เวลัา 5 ช่ั�วโมีงในถ้ำำ�าผ่ายาวเดนิสัำารวจห้ิองโถ้ำงใหิญ่� 
1 หิ้องแลัะหิ้องโถ้ำงเลั็กอีก 42 หิ้อง ซิ่�งได้ตัั�งช่ื�อหิ้อง 
ตัามีปูระตัิมีากรรมีถ้ำำ�าที�พบในห้ิองนั�น รู้สึักตืั�นตัาตืั�นใจกับ 
ปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�าที�สัวยงามีอย�างมีหิศัจรรย ์ทำาใหิผ้่มีเข้าใจถ้ำงึ 
คณุีค�า แลัะความีเปูราะบางของสิั�งแวดลัอ้มีในถ้ำำ�าซิ่�งใช้่เวลัา 
เปูน็ล้ัานๆ ปู ีกว�าธรรมีช่าตัจิะสัรา้งสัรรค์ข่�นมีาให้ิเราไดช้่ื�นช่มี 
แตั�เสัียดายที�ต้ัองมีาสัูญ่เสัียคุณีค�าอันปูระเมิีนไมี�ได้โดย 
ฝ่มีีอืของมีนษุย์ในเวลัาไมี�กี�นาที ผ่มีไดพ้บปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�า 
2 ช่ิ�นในถ้ำำ�าผ่ายาวที�มีีความีสัวยงามีโดดเด�น แตั�มีนัีกท�องเที�ยว 
ที�ไมี�มีีจิตัสัำานึกไปูเขียนช่ื�อ แลัะข้อความี แลัะตั�อเติัมีภูาพ  
ซิ่�งไมี�สัามีารถ้ำจะลับลั้างหิรือทำาความีสัะอาดใหิ้กลัับมีา 
เหิมืีอนเดิมีได้ ดังนั�น ถ้ำำ�าที�เปูิดให้ินักท�องเที�ยวเข้าไปูช่มี 
จะต้ัองหิาวิธีปู้องกันไมี�ใหิ้นักท�องเที�ยวเข้าไปูในระยะ 
อย�างน้อยหินึ�งเมีตัรจากปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�า
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ระหิว�างที�เดินช่มีปูระติัมีากรรมีถ้ำำ�าในห้ิองโถ้ำงตั�างๆ นั�น 
คำาถ้ำามีที�ผ่มีถ้ำามีตััวเองนับครั�งไมี�ถ้ำ้วนก็คือ “สิ�งสวยงามี 
เชั่นินิ่�เกิดำขั้่�นิมีาไดำ้อย่างไรในิคืวามีมี่ดำสนิิที่” “ที่ำาไมีมี่รูปู 
ที่รงลักษณะท่ี่�สมีบูรณ์เหมี่อนิที่ำามีาจัากบล็อก” ผ่มีขอ 
ยกตััวอย�างที�ผ่มีถ้ำือว�า เปู็นมีหิัศจรรย์ของสัิ�งมีหิัศจรรย ์ 
2 ตััวอย�างมีาใหิ้ช่มี สิั�งแรกคือ ทำานบหิิน (Rimstone)  
หิรืออ�างดักนำ�าที�ตักลังมีาถ้ำึง 15 ช่ั�น มีีขนาดแตักตั�างกัน  
แตั�สัร้างได้ลังตััวเหิมีือนกับนำ�าตักของบางบ้านที�จ้าง 
ช่�างแตั�งสัวนมีาสัรา้งนำ�าตักเป็ูนช่ั�นๆ ในสัวนที�บา้น ที�ดมูีหัิศจรรย์ 
เพิ�มีข่�นอีกก็คอื สัิ�งที�ดูเหิมืีอนนำ�าขังอยู�ในแตั�ลัะอ�างนั�น ไมี�ใช่� 
ของเหิลัวแตั�เปู็นแก้วผ่ลัึกใสัเหิมีือนนำ�าจริงๆ

ตััวอย�างที�สัองก็คือสัิ�งที�เรียกกันว�า ไข�มุีกถ้ำำ�า (Cave  
Pearl) ซิ่�งเปู็นหิินลัักษณีะกลัมีหิลัายขนาดจำานวนมีาก  
พบกองอยู�ในแอ�งนำ�าตืั�นๆ เกิดจากก้อนผ่ลัึกแคลัไซิต์ัมีา 
สัะสัมีกันบนแกนกลัางที�เป็ูนเมี็ดทราย กลิั�งไปูมีาตัามี 
กระแสันำ�าที�ไหิลับนพื�นถ้ำำ�าจนถู้ำกแร�แคลัไซิตัเ์คลืัอบไปูทั�วทั�งเม็ีด 

ภัาพที� 1 ทำานบหิินปููน 
ภัาพที� 2 ไข่มุูกถ้ำ้ำา

ถ้ำา้กลิั�งได้ทกุมุีมีก็จะเปูน็ทรงกลัมี ถ้ำา้กลัิ�งไปูกลัับ 4 ทศิก็จะเป็ูน 
สัี�เหิลีั�ยมีลูักเตั๋า ไข�มีุกถ้ำำ�าพบในถ้ำำ�าใน 35 ปูระเทศตั�างๆ  
ทั�วโลัก รวมีทั�งปูระเทศไทยด้วย

ขอกลั�าวถึ้ำงสัิ�งมีหัิศจรรย์ที� เป็ูนต้ันกำาเนิดของ 
สัิ�งมีหิัศจรรย์ทั�งหิลัายที�พบในทุกถ้ำำ�า รวมีทั�งถ้ำำ�าผ่ายาวด้วย  
ก็คือหิลัอดหิินย้อย ซิ่�งก�อเกิดจากหิยดนำ�าเลั็กๆ เติับโตั 
เปู็นหิลัอดยาวกลัวง แลัะขยายตััวเปู็นหิินย้อยรูปูทรงกรวย
เป็ูนสั�วนใหิญ่� แตั�หิยดนำ�ายังหิยดอยู�ตัลัอดเวลัาลังสัู�พื�นถ้ำำ�า 
ทำาใหิ้เกิดหิินงอกเตัิบโตัสูังข่�นจนไปูบรรจบกับหิินย้อย  
ที�หิ้อยลังมีา กลัายเป็ูนเสัาหิินขนาดตั�างๆ หิยดนำ�ายังได้ 
รวมีตััวก�อใหิ้เกิดมี�านหิินย้อยอันสัวยงามีข่�นมีาอีกด้วย

สัิ�งมีหิัศจรรย์ซ่ิ�งผ่มีได้พบที�ถ้ำำ�าผ่ายาว เปู็นแรงกระตัุ้น 
ให้ิผ่มีไปูสัำารวจถ้ำำ�าอื�นๆ อกี 4 ถ้ำำ�าในจงัหิวัดเช่ยีงรายในทรปิู 
เดียวกัน ได้แก� ถ้ำำ�าเสัาหิินพญ่านาค ถ้ำำ�ากู�แก้ว ถ้ำำ�าหิลัวงน้อย  
แลัะถ้ำำ�าทรายทอง ซ่ิ�งแตั�ลัะถ้ำำ�าก็มีีจุดเด�นที�แตักตั�างกัน ถ้ำา้จะ 
นำามีากลั�าวรวมีกัน ก็จะเปู็นหินังสัือเลั�มีใหิญ่�หินาข่�นมีา  
หิลัังจากนั�นก็ตัั�งใจจะไปูสัำารวจถ้ำำ�าในอำาเภูอปูางมีะผ่้าของ 
จังหิวดัแมี�ฮ่�องสัอน ซิ่�งเปูน็การกา้วไปูสัู�อกีระดับหินึ�งในการ 
เรียนรู้เกี�ยวกับเรื�องถ้ำำ�าของผ่มี

ปูางมีะผ่้าได้ช่ื�อว�าเปู็นดินแดนแหิ�งถ้ำำ�า ซิ่�งผ่มีได้ยิน 
คำาบอกเลั�าว�า ใตั้แผ่�นดินของปูางมีะผ่้านั�น เตั็มีไปูด้วยถ้ำำ�า 
ขนาดใหิญ่�เช่ื�อมีติัดตั�อกันไปูทั�งอำาเภูอ แตั�สัิ�งที�ดึงดูดความี 
สันใจของผ่มีตั�อปูางมีะผ่้านอกจากความีมีหัิศจรรย์ของถ้ำำ�า 
ตั�างๆ แลัว้ ยังมีวีฒันธรรมีเก�าแก�ของช่นเผ่�าดั�งเดมิีปูรากฏิ 
อยู�ทั�วไปูในถ้ำำ�าจำานวนมีากของปูางมีะผ่า้อีกดว้ย คอื ปูระเพณีี 
การบรรจุศพในโลังไมี้สััก เรียกว�า โลังผ่ีแมีน ย้อนหิลัังไปู 
เปู็นพันๆ ปูี ซ่ิ�งผ่มีจะกลั�าวถ้ำึงในบทความีนี�ด้วย

ผ่มีกับทีมีงานได้วางแผ่นไปูสัำารวจถ้ำำ�าทั�งหิมีด 7 ถ้ำำ�า 
ที�ปูางมีะผ้่า ได้แก� ถ้ำำ�าลัอด ซิ่�งปูระกอบด้วย 3 ถ้ำำ�า คือ  
ถ้ำำ�าเสัาหิิน ถ้ำำ�าตุ๊ักตัา แลัะถ้ำำ�าผ่แีมีน นอกจากนั�นก็มีีถ้ำำ�าเพช่ร ถ้ำำ�า 
ปูะการัง ถ้ำำ�าบ�อไคร้ ถ้ำำ�านำ�าลัาง ถ้ำำ�าผ่าแดง แลัะเพิงผ่าบ้านไร� 
แผ่นเดมิีนั�น จะไปูสัำารวจถ้ำำ�าแมี�ลัะนาแลัะถ้ำำ�าผ่ามีอนด้วย แตั� 
ถ้ำูกจำากัดด้วยระยะเวลัา แลัะความียากลัำาบากในการเข้าไปู 
สัำารวจถ้ำำ�าทั�งสัอง จ่งขอเลืั�อนไปูคราวหิน้า เพื�อวางแผ่น 
เตัรียมีการใหิ้มีีความีพร้อมีกว�าครั�งนี�
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ผ่มีได้เรียนรู้พื�นฐานเบื�องต้ันเรื�องถ้ำำ�าจากถ้ำำ�าผ่ายาว 
แลัะอีก 4 ถ้ำำ�าที�จังหิวัดเช่ียงราย ซิ่�งเป็ูนการเตัรียมีตััวที� 
จะไปูเผ่ช่ิญ่กับการสัำารวจถ้ำำ�า 7 ถ้ำำ�าที�ปูางมีะผ่้า แตั�สัิ�งที�ผ่มี 
ได้ค้นพบที�ปูางมีะผ่้านั�น ได้จุดปูระกายใหิ้ผ่มีตัระหินักถ้ำึง 
ศักยภูาพของถ้ำำ�าปูางมีะผ่้าที�ซิ�อนอยู�ใต้ัดินในถ้ำำ�าลึักทั�งด้าน 
ธรรมีช่าติัอันสัวยงามีมีหัิศจรรยแ์ลัะดา้นวัฒนธรรมีที�สืับทอด 
มีายาวนานนับพันๆ ปูี ซ่ิ�งพบได้แหิ�งเดียวในปูระเทศไทย  
จากปูระสับการณ์ีที�ผ่มีได้ไปูสัำารวจแลัะถ้ำ�ายทำาสัารคดเีกี�ยวกับ 
มีรดกโลัก ทั�งทางธรรมีช่าตัิแลัะทางวัฒนธรรมีมีาแลั้ว 
ทั�วโลัก รวมีทั�งปูระเทศไทย ซิ่�งมีมีีรดกโลักทางธรรมีช่าตั ิ2  
แหิ�ง แลัะทางวัฒนธรรมี 3 แหิ�ง ผ่มีมีองเหิ็นความีพร้อมี 
ด้านคุณีสัมีบัตัิของกลุั�มีถ้ำำ�าจำานวนหินึ�งของปูางมีะผ่้าที� 
สัามีารถ้ำนำาเสันอตั�อคณีะกรรมีการมีรดกโลักขององค์การ 
ยูเนสัโก ใหิ้ข่�นทะเบียนเปู็นมีรดกโลักทั�งทางธรรมีช่าติัแลัะ 
ทางวัฒนธรรมีได้

คณีะกรรมีการมีรดกโลักไดก้ำาหินดหิลัักเกณีฑ์มีาตัรฐาน 
มีรดกโลักทั�งทางธรรมีช่าติัแลัะทางวัฒนธรรมีรวมี 10 ข้อ 
ซ่ิ�งผ่มีได้ศึกษาแลั้วเหิ็นว�า มีี 4 ข้อที�กลัุ�มีถ้ำำ�าของปูางมีะผ่้า 
อยู�ในหิลัักเกณีฑข์องมีรดกโลัก โดยแบ�งเปูน็หิลัักเกณีฑท์าง  
ธรรมีช่าตัิในข้อที� 9 แลัะข้อที� 10 แลัะเปู็นหิลัักเกณีฑ์ทาง 
วัฒนธรรมีในข้อที� 3 แลัะข้อที� 5

ผมีขั้อเริ�มีที่่�ขั้้อที่่� 9 และขั้้อที่่� 10 ก่อนิดำังนิ่�

ข้ั้อที่่� 9 - เป็ูนแหิลั�งที�เกิดจากปูรากฏิการณีท์างธรรมีช่าตัิ 
ที�มีีเอกลัักษณี์ หิายาก หิรือสัวยงามีเปู็นพิเศษ เช่�น แมี�นำ�า  
นำ�าตัก ภููเขา กลัุ�มีถ้ำำ�าของปูางมีะผ่้าที�ผ่มีได้ไปูสัำารวจมีา มีี 
จดุเด�นหิลัายจุดซิ่�งอยู�ในหิลัักเกณีฑ์ขอ้นี�ดงัที�ปูรากฏิในภูาพ 
ตั�างๆ บางสั�วนที�นำามีาใหิ้ช่มี

Mud Flowstone and  
Mud Stalactites

Flowstone

Wall of Stalactites

ถ้ำ้ำาทรายทอง จังหิวัดเชียงราย ถ้ำ้ำาเพชร
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Mud Flowstone and Mud Stalactites

Wall of Stalactites

Breast-shaped Stalactite Mud Stalagmite ถ้ำ้ำาผ่าแดง Mud Flowstone

Soda Straw

หิลอดหิินย้อย 

ถ้ำ้ำาปูะการัง

เสาหิิน ถ้ำ้ำาเพชร
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ข้ั้อท่ี่� 10 - เปู็นถ้ำิ�นที�อยู�ของช่นิดสััตัว์แลัะพันธุ์พืช่ที� 
หิายาก หิรอืที�ตักอยู�ในสัภูาวะอนัตัรายแตั�ยงัคงสัามีารถ้ำดำารง 
ชี่วิตัอยู�ได้ ซ่ิ�งรวมีถ้ำึงระบบนิเวศอันเปู็นแหิลั�งรวมีความี 
อดุมีสัมีบรูณ์ีของพชื่แลัะสัตััวท์ี�ทั�วโลักให้ิความีสันใจดว้ย ผ่มีได้ 
พบสัตััวแ์ลัะพชื่ในถ้ำำ�าตั�างๆ ของปูางมีะผ่า้ซิ่�งอยู�ในหิลัักเกณีฑ์
ข้อนี� ตัามีที�ปูรากฏิในภูาพซิ่�งนำามีาใหิ้ช่มีดังนี�

จิ�งหิรีดถ้ำ้ำา

แมูงมูุมูถ้ำ้ำา

กิ�งก้อถ้ำ้ำา ตัะไคร่ถ้ำ้ำาสีทอง

ตััตัั๊๊กแตันถ้ำ้ำากแตันถ้ำ้ำา

กระสุนพระอินทร์ถ้ำ้ำา

กบชะง่อนผ่าอัสสมัู

ราถ้ำ้ำา

ค้างคาวมูงกุฎจมููกยาวใหิญ่

ตั้นกระท้บยอบ

ค้างคาวหิน้ายักษ์ทศกัณีฐ์

ใยหินอนถ้ำ้ำา
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ส่วนิหลักเกณฑ์ที่างวัฒนิธีรรมีในิข้ั้อที่่� 3 และ 
ข้ั้อที่่� 5 มี่ดำังนิ่�

ขั้้อที่่� 3 - เป็ูนสัิ�งที�ยืนยันถ้ำึงหิลัักฐานของวัฒนธรรมี 
หิรอือารยธรรมีที�ปูรากฏิใหิเ้ห็ินอยู�ในปัูจจุบนัหิรือว�าที�สัาบสูัญ่ 
ไปูแลั้ว

ขั้อ้ที่่� 5 - เปูน็ตััวอย�างอันโดดเด�นของวัฒนธรรมีมีนษุย ์
ขนบธรรมีเนยีมีปูระเพณีีแหิ�งสัถ้ำาปูตััยกรรมี วิธีการก�อสัรา้ง 
หิรือการตัั�งถิ้ำ�นฐานของมีนุษย์ ซ่ิ�งเสัื�อมีคลัายได้ง�ายจาก 
ผ่ลักระทบจากการเปูลีั�ยนแปูลังทางสัังคมีแลัะวัฒนธรรมี 
ตัามีกาลัเวลัา

การสัำารวจแลัะศกึษาทางโบราณีคดใีนระยะเวลัา 40 ปูี 
ที�ผ่�านมีา ในพื�นที�อำาเภูอปูางมีะผ้่า สัามีารถ้ำสัรุปูได้ว�า 
มีีคนโบราณีมีาพำานักอยู�ช่ั�วคราวตัั�งแตั� 22,190 ปีูถ้ำึง  
3,000 ปีูมีาแล้ัว โดยหิลัักฐานทางโบราณีวตััถ้ำจุากที�ฝ่งัศพ  
กระดูกคนแลัะเครื�องมืีอหิินกะเทาะ ตัลัอดจนภูาช่นะดนิเผ่า 
ตั�อมีาเมีื�อ 2,200 ปูีมีาแลั้วหิรือ 57 ปีูก�อนพุทธศักราช่ 
ถ้ำึงพุทธศตัวรรษที� 14 ได้พบหิลัักฐานของกลัุ�มีช่นแลัะ 
ช่นเผ่�าซิ่�งมีีวัฒนธรรมีการฝ่ังศพด้วยโลังไม้ีในถ้ำำ�าที�เรียกว�า  
โลังผ่แีมีนตัามีเพิงผ่าในพื�นที�สังูใกลัแ้มี�นำ�าสัายตั�าง ๆ  ในอำาเภูอ 
ปูางมีะผ้่า เช่�น ที�เพิงผ่าบ้านไร� ซิ่�งได้พบซิากโลังผ่ีแมีน 
 ภูาพเขียนสัโีบราณี แลัะโบราณีวตััถุ้ำหิลัายช่นดิ ที�ถ้ำำ�าบ�อไคร้ 
แลัะถ้ำำ�าผ่ีแมีนในถ้ำำ�าลัอดก็ได้พบซิากโลังผ่ีแมีนเช่�นเดียวกัน  
ได้มีีการสัำารวจค้นพบบริเวณีที�มีีการฝั่งศพด้วยโลังผ่ีแมีน 
ตัามีถ้ำำ�าแลัะเพิงผ่าในพื�นที�สังูในอำาเภูอปูางมีะผ่า้จำานวนมีาก 
ถ้ำึง 74 แหิ�งด้วยกัน

ตั�อมีาในรัช่สัมัียรัช่กาลัที� 3 ของราช่วงศ์จักรี ระหิว�าง 
พ.ศ. 2367 ถ้ำงึ 2394 ได้มีีช่าวไทใหิญ่�จำานวนมีาก อพยพ 
หินีภัูยสังครามีจากรัฐฉานในพมี�ามีาตัั�งถิ้ำ�นฐานอยู�ในพื�นที� 
ช่ายแดนตัอนเหินือของราช่อาณีาจักรสัยามี ซิ่�งปูัจจุบัน 
คือจังหิวัดแมี�ฮ่�องสัอน แลัะยังคงปูระเพณีีวัฒนธรรมีของ 
ช่าวไทใหิญ่�มีาจนถึ้ำงทุกวันนี�

หิลัักฐานทางวัฒนธรรมีที�ได้ค้นพบในอำาเภูอปูางมีะผ้่า  
แลัะผ่�านการศึกษาค้นคว้าทางโบราณีคดีมีาเป็ูนระยะเวลัา 
ร�วมี 40 ปูี โดยนักโบราณีคดี นักวิช่าการ นักวิทยาศาสัตัร์  
แลัะนักปูระวัติัศาสัตัร์ของไทยซิ่�งสัามีารถ้ำใหิ้ข้อมีูลัแลัะ 
หิลัักฐานสัำาคัญ่ ๆ ในการจัดทำาแฟิ้มีข้อมีูลั (Nomination  
File) ที�สัมีบูรณีเ์พื�อนำาเสันอตั�อคณีะกรรมีการมีรดกโลักของ 
องค์การยูเนสัโกได้ตัามีหิลัักเกณีฑ์ข้อที� 3 แลัะข้อที� 5 โดย 
เสันอใหิก้ลุั�มีถ้ำำ�าจำานวนอย�างนอ้ย 10 ถ้ำำ�าในอำาเภูอปูางมีะผ้่า 
ข่�นทะเบียนเปูน็มีรดกโลักแบบผ่สัมีคือทั�งทางธรรมีช่าตัแิลัะ 
ทางวัฒนธรรมี

ถ้ำ้ากลุั�มีถ้ำำ�าในอำาเภูอปูางมีะผ่้าได้รับการข่�นทะเบียน 
เปูน็มีรดกโลัก ก็เปูน็โอกาสัที�ทางปูระเทศไทยจะขอเพิ�มีเติัมี 
ถ้ำำ�าอีกหิลัายถ้ำำ�า ทั�งในจังหิวัดแมี�ฮ่�องสัอนแลัะจังหิวัดอื�นๆ  
ซิ่�งอยู�ในหิลัักเกณีฑที์�จะขอข่�นทะเบยีนเปูน็มีรดกโลักทั�งทาง 
ธรรมีช่าตัแิลัะทางวฒันธรรมีให้ิเปูน็สั�วนหินึ�งของมีรดกโลัก 
ที�ได้ข่�นทะเบียนแลั้ว

ตัั�งแตั�ปูี พ.ศ. 2518 ถ้ำึงเดือนมีิถ้ำุนายน พ.ศ.  
2563 องค์การยูเนสัโกได้ข่�นทะเบียนมีรดกโลักไปูแลั้ว 
ทั�งสัิ�น 1,121 แหิ�ง แบ�งเป็ูนมีรดกโลักทางธรรมีช่าตั ิ213 
แหิ�ง ทางวัฒนธรรมี 869 แหิ�ง แลัะแบบผ่สัมี 39 แหิ�ง

760 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



เพิงผ่าบ้านไร่ เพิงผ่าบ้านไร่

เพิงผ่าบ้านไร่ภัาพเขียนสีโบราณี เพิงผ่าบ้านไร่ 

ถ้ำ้ำาบ่อไคร้ถ้ำ้ำาผี่แมูนในถ้ำ้ำาลอด
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บทส่่งท้าย

เขาทะนาน จังหวัดสตูล



บทส่่งท้ายจากกองบรรณาธิิการ

ภาพท้ายเล่่ม

Infographic ภารกิจถ้ำำ�ากับกรมทรัพยากรธิรณี



บทส่่งท้าย  
จากกองบรรณาธิิการ
ดร.สมหมาย เตชวาล 
และนายสุวภาคย์ อิ่่�มสมุทร
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ในการจััดทำำาหนังสืือ “ระบบถ้ำำ�าและคาสืต์์ในประเทำศไทำย” ฉบบัน้� กองบรรณาธิิการ
ได้รวบรวมเรื�องจัากประสืบการณ์ของผู้้้ท้ำ�ทำำางานหรือม้ประสืบการณ์เก้�ยวกับ 
ถ้ำำ�าเป็นสืำาคัญ เป็นเรื�องท้ำ�ผู้้้เข้ยนได้เข้ยนข้�นมาจัากการทำำางานของต์น
โดยต์รงหรือจัากการค้นคว้าเชิิงล้กต์ามข้อม้ลเผู้ยแพร่ท้ำ�ได้ม้การจััดทำำาข้�น  
ในบทำความหลาย ๆ  เรื�องอาจัม้เนื�อหาท้ำ�อาจัจัะเหมือนกันหรือคล้ายคล้งกัน แต่์ก็
นับว่า เป็นเรื�องด้ท้ำ�จัะทำำาให้ผู้้้อ่านได้ทัำ�งร้้จัักและเข้าใจั “ถ้ำำ�า” หรือ “ระบบถ้ำำ�า” และ 
“คาสืต์์” ในแง่มุมต่์าง ๆ จัากผู้้้เข้ยนท้ำ�หลากหลายซ้ึ่�งม้พื�นฐานมาจัากศาสืต์ร์
แขนงต่์าง ๆ

ในการจััดเร้ยงลำาดับการนำาเสืนอบทำความภายในหนังสืือฉบับน้� ได้เน้นการจััดเร้ยง
ต์ามลำาดับเวลาของเหตุ์การณ์สืำาคัญต่์าง ๆ ท้ำ�เกิดข้�นเก้�ยวกับถ้ำำ�าในประเทำศไทำย
ตั์�งแต่์ในอด้ต์จันถ้้ำงปัจัจุับัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) แบ่งเป็นต์อนต่์าง ๆ รวม ๖ ต์อน 
รวมทัำ�งได้ม้การนำาเสืนอคำาจัำากัดความเบื�องต้์นเก้�ยวกับถ้ำำ�าและคาสืต์์ ท้ำ�มุ่งให้เกิด
ความเข้าใจัท้ำ�ต์รงกนั เพื�อการใช้ิประโยชินจ์ัากหนงัสืือฉบับน้�ในการศ้กษาคน้คว้า 
หรือการตั์ดสิืนใจัในเรื�องของการจััดการแหล่งท่ำองเท้ำ�ยว การอนุรักษ์ การใช้ิ
ประโยชิน์ การปกป้อง หรือการป้องกันอันต์ราย ต์ลอดจันการบริหารจััดการ
พื�นท้ำ�ของถ้ำำ�าและคาสืต์์

กองบรรณาธิิการขอสืรุปสืาระสืำาคัญของหนังสืือระบบถ้ำำ�าและคาสืต์์ของประเทำศไทำย
ฉบับน้� และเสืนอมุมมองบางประการเก้�ยวกับการดำาเนินงานถ้ำำ�าของประเทำศไทำย
ในอนาคต์ท้ำ�ได้จัากการศ้กษาหนังสืือฉบับน้� ดังน้�

7๖5บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ



 ๑. ผู้เขียนบทความ 

หนัังสืือเล่่มน้ั�ได้้รัับความร่ัวมมือจากผู้้้เขีียนัที่้�มาจาก
หล่ากหล่ายภาคสืว่นั บที่ความทัี่�งหมด้มจ้ำานัวนั ๗๐ บที่ความ 
ม้ผู้้้เขีียนัจำานัวนั ๖๘ คนั แบ่งเป็็นั  

๑.๑ กลุ่่�มผู้้�บริหิาริริะดับัสูง้ ริะดับัอธิบิดีัขึ้้�นไปทัั้�งอดัตี
แลุ่ะปัจจ่บัน จำานวน ๑๒ คน 

๑.๒ กลุ่่�มขึ้�าริาชการิกริมทั้ริพัยากริธิริณี ีจำานวน ๒๑ คน

๑.๓ กลุ่่�มหน�วยริาชการิอ่�นทั้ี�เกี�ยวขึ้�อง จำานวน ๙ คน 

๑.๔ กลุ่่�มมหาวิทั้ยาลัุ่ยต�าง ๆ จำานวน ๑๖ คน

๑.๕ กลุ่่�มสูมาคม องค์กริ แลุ่ะม้ลุ่นิธิิ จำานวน ๕ คน 
แลุ่ะ 

๑.๖ กลุ่่�มนกัสูำาริวจถ้ำำ�า นักถ้ำำ�าวทิั้ยา แลุ่ะผู้้�ทั้ริงคณ่ีว่ฒิิ
เกี�ยวกับถ้ำำ�า จำานวน ๕ คน

ด้งัมร้ัายชื่่�อแล่ะหน่ัวยงานัที่้�สืงักดั้ป็รัากฏในันัามานักุรัม 
ผู้้เ้ขีียนับที่ความหนัังสือื “ริะบบถ้ำำ�าแลุ่ะคาสูต์ในปริะเทั้ศไทั้ย”

 ๒. บทความ 

ทัี่�งหมด้ม้จำานัวนั ๗๐ บที่ความ ม้บที่ความในั 
รั้ป็แบบบที่สัืมภาษณ์์ป็รัะสืบการัณ์์โด้ยตรัง รัวม ๔ 
บที่ความ ได้้แก่ ๑) เรั่�อง “ปฐมบทั้ขึ้องการิปฏิิริ้ป
การิบริิหาริจัดัการิถ้ำำ�าขึ้องปริะเทั้ศไทั้ย” จากพล่เอก 
สืุรัศัักด์้� กาญจนัรััตนั์ สืมาชื่ิกวุฒ์ิสืภา ๒) เรั่�องกำาเนั์ด้
หล่ักสื้ตรัการัสือนัวิชื่าถ้ำำ�าวิที่ยาครัั�งแรักในัป็รัะเที่ศัไที่ย จาก  
ผู้ศั.สืุรัพงษ์ เล์่ศัที่ัศัน้ัย์  ๓) เรั่�องการัจัด้ที่ำาเอกสืารัค่้มือ 
การัพฒัินัาแหล่่งท่ี่องเท้ี่�ยวป็รัะเภที่ถ้ำำ�าครัั�งแรักในัป็รัะเที่ศัไที่ย
ในั พ.ศั. ๒๕๒๘ จาก ศั.ก์ตต์คุณ์ เด้ชื่า บุญคำ�า รัาชื่บัณ์ฑิ์ต 
แล่ะ ๔) เร่ั�องป็ฏ์บัต์การัก้้วิกฤตชื่่วยที่้มหม้ป่็าต์ด้ถ้ำำ�าหล่วง
ขีองที่หารัหนั่วยซีีล่ จากพล่เรั่อตรัี อาภากรั อย่้คงแก้ว  
อด้ต้ ผู้บ. หนั่วยซีีล่ 

เนืั�อหาหล่ักขีองบที่ความป็รัะกอบด้้วยกลุ่่มต่าง ๆ  
ด้ังต่อไป็น้ั�

๒.๑ การิเกดิัถ้ำำ�า คาสูต ์สูิ�งทั้ี�เกดิัอย้�ในถ้ำำ�าหริอืทั้ี�พบเหน็ไดั� 
ในถ้ำำ�า แลุ่ะนิเวศป่าหลุ่ังคาถ้ำำ�า ๑๕ บทั้ความ

• ธรัณ์้วิที่ยากับคาสืต์ห์นัป็้นัในัป็รัะเที่ศัไที่ย 

• ถ้ำำ�าในัห์นัป็้นั

• ถ้ำำ�าในัห์นัที่รัาย

• กำาเนั์ด้ถ้ำำ�าห์นัที่รัายแล่ะนั์ยายป็รััมป็รัา

• เรั่�องจรัิงช็ื่อกโล่กที่างธรัณ์้วิที่ยา 

• โล่กเย็นั โล่กรั้อนั ซี่อนัอย้่ในัถ้ำำ�า

• ธรัณ้์กำาเน์ัด้ในัพื�นัท้ี่�คาสืต์ แล่ะกรัณ์้ศัึกษาอุที่ยานั
ธรัณ์้โล่กสืต้ล่

• ตะกอนัถ้ำำ�าแล่ะป็รัะตม์ากรัรัมถ้ำำ�า

• ตะกอนัธารันัำ�าถ้ำำ�าหล่วง 

• การัสืำารัวจซีากด้ึกด้ำาบรัรัพ์ในัถ้ำำ�าขีองไที่ย

• สื์�งม้ชื่ีวิตภายในัถ้ำำ�า

• ถ้ำำ�าในัม์ต์ที่างโบรัาณ์คด้้: วัฒินัธรัรัมโล่งไม้

• วิธีการักำาหนัด้อายุวัตถ้ำุถ้ำำ�า

• ห์นัป็้นักับศัักยภาพในัการัพัฒินัานัำ�าใต้ด้์นั

• ป็่าไม้แล่ะสืังคมพืชื่ในัพื�นัที่้�เขีาห์นัป็้นั
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๒.๒ องค์ความริ้�ทีั้�เกี�ยวกับถ้ำำ�า แลุ่ะการิเผู้ยแพริ�ใน 
ริ้ปแบบขึ้องแหลุ่�งทั้�องเทั้ี�ยวถ้ำำ�า ๑๗ บทั้ความ

• กำาเน์ัด้หลั่กสื้ตรัการัสือนัวิชื่าถ้ำำ�าวิที่ยาครัั�งแรักในั
ป็รัะเที่ศัไที่ย 

• ถ้ำำ�า วิที่ยา: ศัาสืตรั์ว่าด้้วยการัศึักษาถ้ำำ�าแล่ะ 
สื์�งแวด้ล่้อมถ้ำำ�า 

• ชื่ีววิที่ยาเบื�องต้นัขีองถ้ำำ�า

• ถ้ำำ�าในัฐานัะขีองพ์พ์ธภณั์ฑิสืถ้ำานัที่างวฒัินัธรัรัมขีอง
มนัุษยชื่าต์

• ค้างคาวในัถ้ำำ�าขีองป็รัะเที่ศัไที่ย

• ถ้ำำ�าหล่วงในัมุมมองด้้านัถ้ำำ�าวทิี่ยาแล่ะอทุี่กธรัณ้์วทิี่ยา

• สืมมต์ฐานัการัเ ก์ด้สื้ขีองนัำ�า ในัสืรัะมรักต  
ขีุนันัำ�านัางนัอนั

• Foreign Cave Exploration in Thailand 

• การัจัด้ที่ำาเอกสืารัค่้มือการัพัฒินัาแหล่่งที่่องเที่้�ยว
ป็รัะเภที่ถ้ำำ�าครัั�งแรักในัป็รัะเที่ศัไที่ยในั พ.ศั. ๒๕๒๘

• มหัศัจรัรัย์ถ้ำำ�าไที่ย...สื้่มรัด้กโล่ก

• การัที่อ่งเท้ี่�ยว "ถ้ำำ�า": มมุมองแล่ะป็รัะสืบการัณ์์สืากล่
ที่้�อาจเป็็นัป็รัะโยชื่นั์ต่อถ้ำำ�าไที่ย

• การัใหบ้รักิารัการัที่อ่งเท้ี่�ยวถ้ำำ�าขีองอุที่ยานัแหง่ชื่าต์ 
ถ้ำำ�าแมมมอธ

• ความรั้้เบื�องต้นัเก้�ยวกับ Cave Awareness แล่ะ
การับรัิหารัความเสื้�ยง 

• เที่คโนัโล่ย้ความป็ล่อด้ภัยในัถ้ำำ�า

• แนัวที่างการัที่่องเท้ี่�ยวถ้ำำ�าเชิื่งนัเ์วศัขีองไที่ย

• IYCK 2021: ป็สีืากล่แห่งถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์ พ.ศั. ๒๕๖๔  

• กาล่านัุกรัมถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์ในัป็รัะเที่ศัไที่ย

๒.๓ การิริเิริิ�มจดััทั้ำาฐานขึ้�อม้ลุ่ถ้ำำ�าเพ่�อการิอนร่ิกัษ์แ์ลุ่ะ
การิบริิหาริจัดัการิถ้ำำ�าในพ่�นทั้ี�ทั้�องเทั้ี�ยว ๙ บทั้ความ

• เที่คโนัโล่ย้การัสืำารัวจถ้ำำ�า ในัรัะบบ ๓ ม์ต์

• ป็รัิมาณ์ถ้ำำ�า การัจำาแนักป็รัะเภที่ แล่ะการัป็รัะเม์นั
คุณ์ค่าถ้ำำ�าในัป็รัะเที่ศัไที่ย

• Thailand Cave Database and Cave Mapping

• แนัวที่างการัจัด้ที่ำา "สืารัสืนัเที่ศัถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์
ป็รัะเที่ศัไที่ย"

• การัพฒัินัารัะบบต์ด้ตามตรัวจสือบถ้ำำ�าแบบบ้รัณ์าการั 
เพื�อการัที่่องเที่้�ยวเชิื่งธรัณ้์ในัจังหวัด้แม่ฮ่่องสือนั: 
กรัณ้์ศัึกษา ถ้ำำ�านัำ�าล่อด้ อำาเภอป็างมะผู้้า จังหวัด้
แม่ฮ่่องสือนั

• แนัวที่างการัอนุัรัักษ์แล่ะคุ้มครัองสัืตว์ถ้ำำ�าขีอง
ป็รัะเที่ศัไที่ย

• การัวางผัู้งบรัิเวณ์แล่ะการัออกแบบสื์�งอำานัวย 
ความสืะด้วกเพื�อการัที่่องเที่้�ยวถ้ำำ�า

• เที่คนั์คการัแก้ไขีรัอยขีีด้เขีียนัห์นัที่้�ถ้ำำ�านัาคา

• กฎหมายการัคุ้มครัองแล่ะบรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าในั 
นัานัาป็รัะเที่ศั
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๒.๔ พบัิติภัยัในถ้ำำ�าแลุ่ะพ่�นทั้ี�คาสูตซ์ึ่้�งก�อให�เกิดัอันตริาย
ต�อการิใช�ปริะโยชนพ์่�นทั้ี�เปน็แหลุ่�งทั้�องเทั้ี�ยว ๗ บทั้ความ

• คุณ์ค่าหล่ากหล่ายขีองถ้ำำ�า สืภาพปั็ญหาแล่ะ 
ภัยคุกคามต่อที่รััพยากรัถ้ำำ�าขีองไที่ย

• อุบัต์ภัยแล่ะการัก้้ภัยในัถ้ำำ�า: สืรัุป็บที่เรัียนัด้้านั 
การับรัิหารัจัด้การัแบบบ้รัณ์าการั

• ถ้ำำ�าหล่วงขีุนั-นัำ�านัางนัอนั: แหล่่งเรัียนัรั้้สืำาหรัับ
โรังเรัียนัในัท้ี่องถ้ำ์�นั

• บที่เรัยีนัการัชื่ว่ยเหลื่อพรัะต์ด้ถ้ำำ�า: กรัณ้์ถ้ำำ�าพรัะไที่รังาม

• อุบัต์ภัยถ้ำำ�านัำ�าที่ะลุ่ อุที่ยานัแห่งชื่าต์เขีาสืก จังหวัด้
สุืรัาษฎรั์ธานั้: บที่เรัียนัจาก ๘ ชีื่วิตที่้�ต้องสัืงเวย

• การัป็รัะเม์นัรั้ป็แบบการัวิบัต์บรัิเวณ์ฐานัเขีาตาป็้

• หลุ่มยุบกับแหล่่งที่่องเที่้�ยว 

๒.๕ วกิฤตถ้ำำ�าหลุ่วงแลุ่ะจด่ักำาเนดิัขึ้องคณีะกริริมการิ
นโยบายบริิหาริจัดัการิถ้ำำ�าแห�งชาติ ๕ บทั้ความ

• "ป็ฐมบที่ขีองการัป็ฏ์รั้ป็การับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าขีอง
ป็รัะเที่ศัไที่ย"

• การับรัหิารัความเสื้�ยงในัภาวะวกิฤตกบัการับัญชื่าการั
เหตุการัณ์์ค้นัหาผู้้้สื้ญหายในัวนัอุที่ยานัถ้ำำ�าหล่วง-
ขุีนันัำ�านัางนัอนั

• ป็ฏ์บัต์การัก้้วิกฤตชื่่วยท้ี่มหม้ป่็าต์ด้ถ้ำำ�าหล่วงขีอง
ที่หารัหนั่วยซีีล่

• วิศัวกรัรัมกับการัภารัก์จช่ื่วยท้ี่มหม้ป่็าต์ด้ถ้ำำ�า  
ที่้�ถ้ำำ�าหล่วง-ขีุนันัำ�านัางนัอนั อำาเภอแม่สืาย จังหวัด้
เชื่ียงรัาย

• สืรัุป็บที่เรัียนัอุบัต์ภัยถ้ำำ�าหล่วง แล่ะแนัวที่างการั
วางแผู้นัการัพัฒินัาแล่ะบรัิหารัจัด้การัในัอนัาคต

๒.๖ นโยบายแลุ่ะแนวทั้างการิบริิหาริจัดัการิถ้ำำ�าขึ้อง
หน�วยงานทั้ี�เกี�ยวขึ้�อง ๑๑ บทั้ความ

• กล่ไกการัขีับเคลื่�อนัภารัก์จการับริัหารัจัด้การัถ้ำำ�า
ขีองป็รัะเที่ศัไที่ย

• มุมมองการับรัิหารัแบบองค์รัวมแห่งการัอนัุรัักษ์
รัะบบถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์

• Policy Recommendations for Cave Management 
and Development from the Perspective of 
a Speleologist 

• การัพัฒินัากรัอบการัป็รัะเม์นัรัะบบถ้ำำ�ารัะด้ับ
ยุที่ธศัาสืตรั์ เพื�อการัวางแผู้นัแล่ะตัด้สื์นัใจรัะด้ับ
นัโยบาย

• การับรัิหารัจัด้การัสื์�งแวด้ล้่อมธรัรัมชื่าต์อันัควรั
อนัุรัักษ์ ป็รัะเภที่ถ้ำำ�า

• มาตรัฐานัแล่ะการัป็รัะเมน์ัคุณ์ภาพแหล่่งท่ี่องเที่้�ยว
ป็รัะเภที่ถ้ำำ�าในัป็รัะเที่ศัไที่ย

• การัวางแผู้นัแล่ะบรัิหารัจัด้การัรัะบบถ้ำำ�าโด้ยใช้ื่ 
พื�นัที่้�เป็็นัฐานั

• การัป็รัะเม์นัคุณ์ค่า รัะบบฐานัขี้อม้ล่แล่ะแนัวที่าง
การับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าขีองกรัมป็่าไม้

• แนัวที่างการับรัหิารัจดั้การัถ้ำำ�าเพื�อการัที่อ่งเที่้�ยวขีอง
กรัมอุที่ยานัแห่งชื่าต์ สัืตว์ป็่า แล่ะพันัธุ์พืชื่

• สืถ้ำานัการัณ์์แล่ะแนัวที่างการับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าพรัะ
ในัป็รัะเที่ศัไที่ย

• การับรัิหารัจัด้การัการัที่่องเที่้�ยวถ้ำำ�าเชื่ิงอนัุรัักษ ์
อย่างยั�งยืนัโด้ยชุื่มชื่นัท้ี่องถ้ำ์�นั

7๖8 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



 ๓. รูปแบบหนังสื่อ

หนัังสืือม้ความหนัา 9๒๐ หน้ัา แบ่งออกเป็็นั ๒ เล่่ม 
เล่่มที่้� ๑ ป็รัะกอบด้ว้ยสืารัจากผู้้้บรัหิารั บที่บรัรัณ์าธกิารั แล่ะ
วรัรัณ์กรัรัมจากป็รัะสืบการัณ์์ขีองผู้้้เก้�ยวขี้อง รัวมบที่ความ
ที่ั�งหมด้ ๔๒ บที่ความ เล่่มที่้� ๒ ป็รัะกอบด้้วยเรั่�อง การั
บรัิหารัจัด้การัจากป็รัะสืบการัณ์์ผู้้้เก้�ยวขี้อง เหตุการัณ์์ ๑๓ 
หม้ป็่าต์ด้ถ้ำำ�ากับการัก้้ภัยบันัล่ือโล่ก แล่ะป็ฐมบที่ขีองการั
ป็ฏ์รั้ป็การับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�า รัวมบที่ความ ๒๘ บที่ความ

รั้ป็เล่่ม จัด้ที่ำาที่ั�งรั้ป็แบบ e-Book เพื�อสืะด้วกในัการั
เผู้ยแพร่ั เข้ีาถึ้ำงขีองนัักวชิื่าการัแล่ะป็รัะชื่าชื่นัทัี่�วไป็ แล่ะการั
จัด้พ์มพ์เป็็นัเล่่มหนัังสือืกรัะด้าษ เพื�อใชื่ใ้นัการัศักึษาอา้งอ์ง
ในัห้องสืมุด้มหาวิที่ยาล่ัยแล่ะหนั่วยงานัต่าง ๆ

 ๔. มุมมองบางประการ 
ของกองบรรณาธิิการ

การัสืำารัวจแล่ะบรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์จากอด้้ต
จนัถึ้ำงป็จัจบัุนั จะเหน็ัว่า ม้ววิฒัินัาการัมาโด้ยตล่อด้จากเด้ม์
ด้ำาเน์ันัการัโด้ยนัักสืำารัวจถ้ำำ�า นัักผู้จญภัยหรัอ่ผู้้้เชีื่�ยวชื่าญท้ี่�ม้ 
ความสืนัใจเป็็นัพ์เศัษเฉพาะในัเรั่�องรัาวขีองถ้ำำ�าในัแงม่มุที่าง
กายภาพ ชีื่วภาพ แล่ะวฒัินัธรัรัม  ความก้าวหนัา้ที่างวิชื่าการั
ตา่ง ๆ  ได้้ถ้ำา่ยที่อด้ผู่้านัตำารัาหรัอ่เอกสืารั  รัวมถ้ำงึมร้ัป้็แบบ
การับันัที่ึกผู้่านัป็รัะต์มากรัรัมถ้ำำ�าในัหล่ายสืถ้ำานัที่้�

เหตุการัณ์์ ๑๓ หม้ป่็าต์ด้ถ้ำำ�ากับการัก้้ภัยบันัลื่อโล่ก 
เป็็นัจุด้เป็ล้่�ยนัสืำาคัญท้ี่�ที่ำาให้เรัามองเห็นัอ้กม์ต์หนึั�งขีองถ้ำำ�า 
ท้ี่�นัอกจากม้ความสืวยงามแล่ะนั่าสืนัใจแล่้ว ยังม้จุด้ที่้� 
จำาเป็็นัต้องให้ความสืำาคัญ ไม่ว่าจะเป็็นัมุมขีองแนัวที่าง  
หรั่อมาตรัการัป้็องกันัอันัตรัายที่้�อาจเก์ด้จากเหตุการัณ์์ 
ไม่คาด้ค์ด้ ตล่อด้จนัการัสื่งเสืรัิมความรั้้ สืรั้างความเขี้าใจ
เพื�อสืรัา้งการัมส้ืว่นัรัว่มในัการัชื่ะล่อหรัอ่ล่ด้ความเสืื�อมโที่รัม
ท้ี่�เก์ด้จากธรัรัมชื่าต์หรั่อก์จกรัรัมที่้�เก์ด้จากพฤต์กรัรัมขีอง
มนัษุย ์ โด้ยต้องมก้ารับริัหารัจดั้การัถ้ำำ�าท้ี่�ถ้้ำกต้องแล่ะเหมาะสืม 
เพื�อให้คุณ์ค่าขีองถ้ำำ�ายังคงไว้ซี่�งความสืวยงามแล่ะความ
ป็ล่อด้ภัยในัการัที่่องเที่้�ยว

จากปั็จจัยดั้งกล่่าวจ่งนัำามาสื้่แนัวที่างการัด้ำาเน์ันัการั

อยา่งเป็็นัรัป้็ธรัรัม โด้ยรัฐับาล่เห็นัชื่อบให้ม้การัแตง่ตั�งคณ์ะ
กรัรัมการันัโยบายบรัหิารัจดั้การัถ้ำำ�าแหง่ชื่าต์ เพื�อเป็็นักล่ไกหล่กั 
ในัการัขีับเคลื่�อนันัโยบายแล่ะการับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�า 
ในัรัะดั้บชื่าต์อย่างเป็็นัรัะบบ ม้การับ้รัณ์าการัภาคส่ืวนั 
ตา่ง ๆ  ในัการัแกไ้ขีป็ญัหาความเสืื�อมโที่รัมขีองรัะบบถ้ำำ�าแล่ะ 
คาสืต ์แล่ะพฒัินัาการัใชื่ป้็รัะโยชื่นัเ์ชิื่งพื�นัท้ี่�ใหม้ค้วามสืมดุ้ล่ 
ยั�งยนืั แล่ะเป็็นัป็รัะโยชื่น์ัตอ่ชื่มุชื่นั ซีี�งป็จัจุบนััได้้มม้าตรัการั  
กฎรัะเบ้ยบหรั่อข้ีอกำาหนัด้ต่าง ๆ ที่้�นัอกจากจะสื่งผู้ล่ให้
เกด์้ความก้าวหน้ัาที่างการัสืำารัวจแล่ะบรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าแล่ะ 
คาสืตแ์ล่ว้ ยังสืรัา้งความป็ล่อด้ภยัแกผู้้่้เขีา้เย้�ยมชื่มถ้ำำ�าอ้กด้้วย

ป็รัะวัต์ศัาสืตรั์แล่ะความก้าวหนั้าด้ังกล่่าวได้้ถ้้ำก 
เรีัยงล่ำาด้บัแล่ะบันัทึี่กล่งอยา่งสืมบ้รัณ์์ในัหนัังสือื “ริะบบถ้ำำ�า
แลุ่ะคาสูต์ในปริะเทั้ศไทั้ย” ซี่�งเป็็นัชื่ว่งโอกาสืเด้้ยวกบัการั
เฉล่์มฉล่องป็ีสืากล่แห่งถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์ (International Year 
of Caves and Karst 2021: IYCK 2021) ในัครัั�งนั้�

อย่างไรัก็ตาม ในัมุมขีององค์ความรั้้แล่ะการับรัิหารั
จัด้การัถ้ำำ�าในัวันัน้ั�ยังคงไม่ครับถ้้ำวนัสืมบ้รัณ์์ โด้ยหากมอง
ยอ้นักลั่บไป็ การับรัหิารัจดั้การัถ้ำำ�ายงัคงมป้็รัะเด็้นัด้้านัขีอ้มล้่
วิชื่าการั แล่ะการับรัิหารัจัด้การัที่้�ต้องขีบค์ด้ สืืบเสืาะ ค้นัหา
ขีอ้มล้่ แล่ะรัว่มอภ์ป็รัายเพื�อความสืมบ้รัณ์ใ์นัอนัาคต โด้ยขีอ
ยกบางป็รัะเด้็นัไว้ด้ังน้ั�

๑) การิสูำาริวจ (Explore) อาท์ี่ ถ้ำำ�า รัะบบถ้ำำ�า หรัอ่คาสืต์ 
ควรัม้ความหมายอย่างไรักันัแน่ั จำานัวนัถ้ำำ�าม้เที่่าไรั ถ้ำำ�าม้ 
ก้�ป็รัะเภที่แล่ะม้คุณ์สืมบัต์อย่างไรั ที่ั�งนั้�เพื�อป็รัะโยชื่นั์ในั
การัรัวบรัวมจัด้ที่ำาเป็็นัฐานัขี้อม้ล่ถ้ำำ�าแล่ะการับรัิหารัจัด้การั
สืำารัวจถ้ำำ�าอย่างม้รัะบบต่อไป็  ในัอด้้ตท้ี่�ผู้่านัมานัักวิชื่าการั
ในัสืาขีาต่าง ๆ ต่างเขี้าด้ำาเน์ันัการัสืำารัวจถ้ำำ�าตามหนั้าที่้�
ความรัับผู้์ด้ชื่อบหรั่อตามความสืนัใจ เชื่่นั การัสืำารัวจผู้ังถ้ำำ�า 
ป็รัะต์มากรัรัมถ้ำำ�า ชื่ีววิที่ยา โบรัาณ์คด้้ การัศึักษาวิจัยการั
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งสืภาพภ้ม์อากาศั เป็็นัต้นั ในัขีณ์ะที่้�การัสืำารัวจ
ที่างธรัณ้์วทิี่ยา อุที่กธรัณ้์วทิี่ยา แล่ะการัสืำารัวจถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์
ในัเชิื่งรัะบบยังม้นั้อย

๒) การิริับริ้� (Understand) อาที่์ หลั่กเกณ์ฑิ์การั
กำาหนัด้คุณ์ค่าขีองถ้ำำ�าทัี่�งหล่าย เช่ื่นั คุณ์ค่าที่างธรัณ้์วิที่ยา 
คุณ์ค่าในัการัเป็็นัแหล่่งที่่องเที่้�ยวแล่ะเป็็นัแหล่่งท้ี่�อย้่อาศััย
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ขีองสื์�งม้ชื่ีวิต คุณ์ค่าในัการัเป็็นัแหล่่งโบรัาณ์คด้ห้รัอ่แหล่่ง
วฒัินัธรัรัม รัวมไป็ถึ้ำงป็รัะโยชื่น์ัในัการัเป็็นัแหล่่งที่นุันัำ�าสืำารัอง 
ทัี่�งน้ั�เพื�อป็รัะโยชื่น์ัในัการัวางแผู้นับรัิหารัจัด้การัเพื�อเสืริัม
ม้ล่ค่าในัการัพัฒินัาเชิื่งพื�นัที่้�รัายถ้ำำ�าต่อไป็ 

ป็จัจบัุนัการัรับัร้้ัถึ้ำงคณุ์ค่าความสืำาคญัขีองถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์
ขีองคนัไที่ยยงันัอ้ยอย่้ การักรัะตุ้นัการัรับัร้้ัอาจด้ำาเน์ันัการัได้้
หล่ายแนัวที่าง อาท์ี่ การัจดั้ที่ำาหนัังสือืเก้�ยวกับความสืวยงาม
แป็ล่กตาหล่ากหล่ายขีองป็รัะต์มากรัรัมถ้ำำ�า (Speleothems) 
เพื�อสืง่เสืรัมิการัที่อ่งเที่้�ยวถ้ำำ�าแล่ะการัอนัรุักัษถ์้ำำ�า การัพฒัินัา
หล่กัสื้ตรัการัศัึกษาขีองโรังเรัียนัท้ี่องถ้ำ์�นั หล่ักสืต้รัฝึึกอบรัม
เรั่�องถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์แก่ผู้้้เก้�ยวขี้อง หลั่กสื้ตรัการัศัึกษาวิชื่า 
ถ้ำำ�าวิที่ยา (Speleology) คาสืต์วิที่ยา (Karstology) ในั 
ภาควิชื่าที่้�เก้�ยวขี้องในัรัะด้ับป็รัิญญาตรัี ด้ังเช่ื่นัท้ี่�เคยม้ในั 
ภาควชิื่าธรัณ้์วทิี่ยา คณ์ะวทิี่ยาศัาสืตรั ์มหาวทิี่ยาล่ยัเชีื่ยงใหม่  
การัยกรัะดั้บชื่มรัมถ้ำำ�าวทิี่ยาไที่ยที่้�ได้ก่้อตั�งเมื�อป็ ีพ.ศั. ๒๕๖๒ 
เป็็นั “สูมาคมถ้ำำ�าวิทั้ยาแห�งปริะเทั้ศไทั้ย” การัจดั้ตั�งสืถ้ำาบนัั
ศึักษาวิจัยถ้ำำ�าแล่ะคาสืตแ์ห่งชื่าต์ (National Cave and Karst 
Research Institute) เป็็นัต้นั

๓) การิปกป้อง (Protect) อาท์ี่ แนัวที่างการัใชื่้
ป็รัะโยชื่น์ัจากที่รััพยากรัถ้ำำ�า การัสืรั้างเครั่อขี่ายวิชื่าการัแล่ะ
กล่ไกบรัิหารัจัด้การัท้ี่�ม้ป็รัะสื์ที่ธิภาพ การัผู้ลั่กด้ันัการัออก
กฎหมายคุ้มครัองถ้ำำ�าแล่ะที่รััพยากรัถ้ำำ�า การัตั�งกล่ไกการั
บรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าในัรัะด้ับพื�นัท้ี่�เพื�อนัำาไป็สื้่การัพัฒินัาอย่าง
ยั�งยืนัต่อไป็ 

ที่้ายที่้�สืุด้น้ั� กองบรัรัณ์าธิการัหวังว่าที่่านัผู้้้อ่านัจะ 
ได้้รับัความรั้ค้วามเขีา้ใจในัเรั่�องความสืำาคัญขีองถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์ 
จากหนัังสืือ "รัะบบถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์ในัป็รัะเที่ศัไที่ย" ฉบับน้ั� 
แล่ะรั่วมชื่่วยกันัอนุัรัักษ์ไว้ เพื�อการัใชื่้ป็รัะโยชื่นั์ที่รััพยากรั
ถ้ำำ�าแล่ะคาสืต์ได้้อย่างยั�งยืนัสืืบไป็

คาสต์หินปูน ปราสาทหินพันยอด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล  
ก่อนเกิดหินถล่มในวันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

770 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ถ้ำาหินปูน แหล่งกำาเนิดประติมากรรมถ้ำา ม่านหินย้อย ในถ้ำาระฆังทอง อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
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นามานุกรมผู้้้เขีียนบทความหนังสื่อ  
“ระบบถ้ำำ�าและคาส่ต์์ในประเทศไทย”

 > ผู้บริหารระดัับสู่ง

๑. นายปองพลุ่ อดัิเริกสูาริ อด้้ตรัองนัายกรััฐมนัตรัี อด้้ตรััฐมนัตรัีว่าการักรัะที่รัวงศัึกษาธิการั  
  อด้้ตป็รัะธานัคณ์ะกรัรัมการัแห่งชื่าต์ว่าด้้วยอนัุสัืญญาคุ้มครัองมรัด้กโล่ก

๒. นายวริาว่ธิ ศิลุ่ปอาชา รััฐมนัตรัีว่าการักรัะที่รัวงที่รััพยากรัธรัรัมชื่าต์แล่ะสื์�งแวด้ล่้อม  
  ป็รัะธานัคณ์ะกรัรัมการันัโยบายบรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าแห่งชื่าต์

๓. พลุ่เอก สู่ริศักดัิ� กาญจนรัิตน์ สืมาชิื่กวุฒิ์สืภา ป็รัะธานักรัรัมาธิการัที่รััพยากรัธรัรัมชื่าตแ์ล่ะสื์�งแวด้ล่้อม 
  วุฒ์ิสืภา อด้ต้รััฐมนัตรัีว่าการักรัะที่รัวงที่รััพยากรัธรัรัมชื่าต์แล่ะสื์�งแวด้ล้่อม

๔. นายวีริะศักดัิ� โควสู่รัิตน์ สืมาชิื่กวุฒ์ิสืภา รัองป็รัะธานักรัรัมาธิการัที่รััพยากรัธรัรัมชื่าต์แล่ะส์ื�งแวด้ล้่อม 
  วุฒิ์สืภา อด้้ตรััฐมนัตรัีว่าการักรัะที่รัวงการัที่่องเที่้�ยวแล่ะก้ฬา

๕. นายจต่พริ บ่ริ่ษ์พัฒิน์ ป็ล่ัด้กรัะที่รัวงที่รััพยากรัธรัรัมชื่าต์แล่ะสื์�งแวด้ล่้อม  
  ป็รัะธานัคณ์ะอนัุกรัรัมการัด้้านันัโยบายแล่ะการัม้สื่วนัรั่วมในัคณ์ะกรัรัมการั 
  บริัหารัจัด้การัถ้ำำ�าแห่งชื่าต์

๖. นายจงคลุ่�าย วริพงศธิริ ผู้้้ตรัวจรัาชื่การักรัะที่รัวงที่รััพยากรัธรัรัมชื่าต์แล่ะสื์�งแวด้ล่้อม

๗. ดัริ.ณีริงค์ศักดัิ� โอสูถ้ำธินากริ  ผู้้้ว่ารัาชื่การัจังหวัด้ป็ทีุ่มธานั้ อด้้ตผู้้้ว่ารัาชื่การัจังหวัด้เชื่ียงรัาย  
  แล่ะผู้้้บัญชื่าการัศั้นัย์อำานัวยการัรั่วมค้นัหาผู้้้สื้ญหายในัวนัอุที่ยานั 
  ถ้ำำ�าหล่วง-ขุีนันัำ�านัางนัอนั อำาเภอแม่สืาย จังหวัด้เชื่ียงรัาย (ศัอรั.)

๘. ดัริ.ทั้ศพริ น่ชอนงค์ อด้้ตอธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์้  
  ป็รัะธานัคณ์ะที่ำางานัจัด้ที่ำาแผู้นัแม่บที่การับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�า

๙. ดัริ.สูมหมาย เตชวาลุ่ อด้้ตอธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์้ กรัรัมการัแล่ะเล่ขีานัุการัคณ์ะกรัรัมการั 
  นัโยบายบรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าแห่งชื่าต ์ป็รัะธานัคณ์ะอนัุกรัรัมการัด้้านัวิชื่าการั  
  ภายใต้คณ์ะกรัรัมการันัโยบายบรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าแห่งชื่าต์

๑๐. นายพงศ์บ่ณีย์ ปองทั้อง อธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์้

๑๑. พลุ่เรืิอตริี อาภัากริ อย้�คงแก�ว รัองผู้้้บัญชื่าการัที่ัพเรัอ่ภาคที่้� ๓ อด้ต้ผู้้้บัญชื่าการัหนั่วยบัญชื่าการัสืงครัาม 
  พเ์ศัษที่างเรั่อ (หนั่วยซีลี่) กองเรั่อยุที่ธการั

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
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 > กรมทรัพยากรธิรณี

๑. นายกฤตภัพ อัคริวินทั้วงศ์ นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั  
  ศั้นัย์เที่คโนัโล่ย้สืารัสืนัเที่ศัแล่ะการัสืื�อสืารั 

๒. นางสูาวจันทั้ริ์แริม พ่ทั้ธิเสูม นัักวิเครัาะห์นัโยบายแล่ะแผู้นัชื่ำานัาญการัพ์เศัษ  
  กองอนัุรัักษ์แล่ะจัด้การัที่รััพยากรัธรัณ์้

๓. นางสูาวชัญชนา คำาชา นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการัพ์เศัษ สืำานัักงานัที่รััพยากรัธรัณ์้ เขีต ๑ 

๔. นายชัยพริ ศิริิพริไพบ้ลุ่ย์ ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญด้้านัถ้ำำ�าวิที่ยา ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญเฉพาะด้้านัการับรัิหารัจัด้การั 
  แหล่่งอนัุรัักษ์ธรัณ์้วิที่ยา 

๕. นางสูาวญาดัาริักษ์์ วิลุ่่นกิจ นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั สืำานัักงานัที่รััพยากรัธรัณ์้ เขีต ๒ 

๖. นายธินวัฒิน์ รัิกเฮงก่ลุ่ นัักธรัณ์้วิที่ยา กองธรัณ์้วิที่ยาสื์�งแวด้ล่้อม 

๗. นายนริาเมศวร์ิ ธิีริะรัิงสูิก่ลุ่ ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญเฉพาะด้้านัที่้�ป็รั่กษาที่างการับรัิหารัจัด้การัที่รััพยากรัธรัณ์้

๘. นางสูาวนิภัาพริ หงษ์าบาลุ่ นัักธรัณ์้วิที่ยา กองธรัณ์้วิที่ยาสื์�งแวด้ล่้อม 

๙. นางสูาวปานใจ สูาริพันโชติวิทั้ยา นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการัพ์เศัษ สืำานัักงานัที่รััพยากรัธรัณ์้ เขีต ๑ 

๑๐. นางปิยริัตน์ ปรีิชาชน นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการัพ์เศัษ สืำานัักงานัที่รััพยากรัธรัณ์้ เขีต ๓ 

๑๑. นายภััณีฑรัิกษ์์ ชาญณีริงค์ นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั กองเที่คโนัโล่ย้ธรัณ์้

๑๒. นายภั้ผู้า ม่งค่ณี นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั สืำานัักงานัที่รััพยากรัธรัณ์้ เขีต ๒ 

๑๓. นางสูาววริินทั้ริา เทั้พจ้ นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั กองธรัณ์้วิที่ยา 

๑๔. นางสูาววันเพ็ญ อ�วมใจบ่ญ นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั กองเที่คโนัโล่ย้ธรัณ์้

๑๕. นางสูาวศริินทิั้พย์ ก่คำา นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั กองธรัณ์้วิที่ยาสื์�งแวด้ล่้อม 

๑๖. นายศักดัา ขึ้่นดัี นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการัพ์เศัษ กองธรัณ์้วิที่ยาสื์�งแวด้ล้่อม

๑๗. นายสู่ริชัย ศิริิพงษ์์เสูถ้ำียริ  ผู้้้อำานัวยการักองธรัณ์้วิที่ยา 
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๑๘. นายสู่วภัาคย์ อิ�มสูม่ทั้ริ ผู้้้อำานัวยการักองเที่คโนัโล่ย้ธรัณ์้

๑๙. นางสูาวเสูาวภัาพ อ่ทั้ัยรัิตน์ นัักธรัณ์้วิที่ยาป็ฏ์บัต์การั กองธรัณ์้วิที่ยาสื์�งแวด้ล่้อม 

๒๐. นายอดั่ลุ่ย์วิทั้ย์ กาวีลุ่ะ นัักธรัณ์้วิที่ยาป็ฏ์บัต์การั กองคุ้มครัองซีากด้ึกด้ำาบรัรัพ์

๒๑. นายอน่ก้ลุ่ วงศ์ใหญ� ผู้้้ตรัวจรัาชื่การักรัมที่รััพยากรัธรัณ์้ 

 > หน่วยราชการอื�นที�เกี�ยวข้อง

๑. นางสูาวกอบก่ลุ่ ปิตริชาต ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญเฉพาะด้้านัพัฒินัาแหล่่งท่ี่องเที่้�ยว กรัมการัที่่องเที่้�ยว

๒. นางกิตติมา ยินเจริิญ ผู้้้อำานัวยการักองจัด้การัสื์�งแวด้ล่้อมธรัรัมชื่าตแ์ล่ะศั์ล่ป็กรัรัม  
  สืำานัักงานันัโยบายแล่ะแผู้นัที่รััพยากรัธรัรัมชื่าต์แล่ะสื์�งแวด้ล่้อม

๓. นายชลุ่ธิริ ชำานาญคิดั  นัักวิชื่าการัป็่าไม้ชื่ำานัาญการัพ์เศัษ ผู้้้อำานัวยการัสื่วนัวิจัยแล่ะพัฒินัา  
  นัวัตกรัรัมอุที่ยานัแห่งชื่าต์ กรัมอุที่ยานัแห่งชื่าต ์สืัตว์ป็่า แล่ะพันัธุ์พืชื่

๔. นางสูาวนัยนา เทั้ศนา นัักวิชื่าการัป็่าไม้ชื่ำานัาญการั กลุ่่มงานัพฤกษศัาสืตรั์ป่็าไม้  
  สืำานัักวิจัยการัอนัุรัักษ์ป็่าไม้แล่ะพันัธุ์พืชื่ กรัมอุที่ยานัแห่งชื่าต์ สัืตว์ป็่า  
  แล่ะพันัธุ์พืชื่

๕. นายณีริงค์ ทั้ริงอาริมณ์ี  ผู้้้อำานัวยการัสืำานัักงานัพรัะพุที่ธศัาสืนัาแห่งชื่าต์ 

๖. นายณีริงค์ฤทั้ธิิ� ทั้่�งปรืิอ  นัายกองค์การับรัิหารัสื่วนัตำาบล่ทีุ่ง่หว้า อำาเภอทีุ่ง่หว้า จังหวัด้สืต้ล่  
  ผู้้้อำานัวยการัอุที่ยานัธรัณ์้โล่กสืต้ล่ 

๗. นายบ่ญธิริริม เลุ่ิศสู่ขีึ้เกษ์ม  อธิบด้้กรัมป็้องกันัแล่ะบรัรัเที่าสืาธารัณ์ภัย 

๘. นางสูาวรัิตนา ลัุ่กขึ้ณีาวริก่ลุ่  ท้ี่�ป็รั่กษาอธิบด้้กรัมป่็าไม้ 

๙. นางสูาวศิริิวริริณี พริเลุ่ิศวิวัฒิน์ รัักษารัาชื่การัแที่นัผู้้้อำานัวยการักองพัฒินัาแหล่่งท่ี่องเที่้�ยว  
  กรัมการัที่่องเที่้�ยว
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 > มหาวิทยาลั่ย 

๑. ผู้ศ. ดัริ.กิติชัย ริัตนะ อาจารัย์ป็รัะจำาภาควิชื่าอนุัรัักษวิที่ยา คณ์ะวนัศัาสืตรั์  
  มหาวิที่ยาล่ัยเกษตรัศัาสืตรั์

๒. ดัริ.กฤษ์ณี์ วันอินทั้ริ์ ผู้้้ชื่่วยอธิการับด้้ฝึ่ายนัวัตกรัรัมแล่ะกจ์การัเพื�อสัืงคม 
  มหาวิที่ยาล่ัยเกษตรัศัาสืตรั์ ภาควิชื่าวิที่ยาศัาสืตรั์พื�นัพ์ภพ  
  คณ์ะวิที่ยาศัาสืตรั์ มหาวิที่ยาล่ัยเกษตรัศัาสืตรั์

๓. ศ.จามรีิ จ่ลุ่กะริัตน์  อาจารัย์ป็รัะจำาภาควิชื่าภ้ม์สืถ้ำาป็ัตยกรัรัม คณ์ะสืถ้ำาป็ัตยกรัรัมศัาสืตรั์  
  จุฬาล่งกรัณ์์มหาวิที่ยาล่ัย

๔. ผู้ศ. ดัริ.โชติกา เม่องสูง อาจารัย์ป็รัะจำาหล่ักสื้ตรัศั์ล่ป็ศัาสืตรับัณ์ฑิ์ต สืาขีานัวัตกรัรัมการัจัด้การั 
  สืังคมแล่ะสื์�งแวด้ล่้อม มหาวิที่ยาล่ัยมห์ด้ล่ วิที่ยาเขีตอำานัาจเจรัิญ

๕. ศ.กิตติค่ณี เดัชา บ่ญคำ�า รัาชื่บัณ์ฑิ์ต ศั์ล่ป็ินัแห่งชื่าต ์อด้้ตอาจารัย์ป็รัะจำาคณ์ะสืถ้ำาป็ัตยกรัรัมศัาสืตรั์  
  จุฬาล่งกรัณ์์มหาวิที่ยาล่ัย

๖. ริศ. ดัริ.นาฏิสู่ดัา ภั้มิจำานงค์ อาจารัย์ป็รัะจำาคณ์ะสื์�งแวด้ล่้อมแล่ะที่รััพยากรัศัาสืตรั์ มหาวิที่ยาลั่ยมห์ด้ล่

๗. ผู้ศ.ทิั้วา ศ่ภัจริริยา อด้้ตอาจารัย์ภาควิชื่าธรัณ์้วิที่ยา จุฬาล่งกรัณ์์มหาวิที่ยาล่ัย  
  ผู้้้อำานัวยการัสืถ้ำาบันัถ้ำ์�นัฐานัไที่ย 

๘. ดัริ.ปริิญญา พ่ทั้ธิาภัิบาลุ่ อาจารัย์ป็รัะจำาสืาขีาธรัณ์้ศัาสืตรั์ มหาวิที่ยาล่ัยมห์ด้ล่ วิที่ยาเขีตกาญจนับุรัี

๙. ดัริ.พิพัฒิน์ สูริ�อยสู่ขึ้ อาจารัย์ป็รัะจำาพ์พ์ธภัณ์ฑิสืถ้ำานัธรัรัมชื่าต์วิที่ยา ๕๐ พรัรัษา  
  สืยามบรัมรัาชื่กุมารัี แล่ะศั้นัย์แม่ขี่ายป็รัะสืานังานั อพ.สืธ. ภาคใต้   
  มหาวิที่ยาล่ัยสืงขีล่านัครัินัที่ร์ั

๑๐. ศ. ดัริ.รัิศมี ช้ทั้ริงเดัช อาจารัย์ป็รัะจำาภาควิชื่าโบรัาณ์คด้้ คณ์ะโบรัาณ์คด้้ มหาวิที่ยาล่ัยศั์ล่ป็ากรั 

๑๑. ผู้ศ. ดัริ.ฟองจันทั้ร์ิ จิริาสูิต อาจารัย์หล่ักสื้ตรัวิศัวกรัรัมโยธา คณ์ะวิศัวกรัรัมศัาสืตรั์  
  มหาวิที่ยาล่ัยเที่คโนัโล่ย้รัาชื่มงคล่ล่้านันัา เชื่ียงใหม่ 

๑๒. ผู้ศ.สูาริัฐ ริัตนะ  อาจารัย์ป็รัะจำาภาควิชื่าอนุัรัักษวิที่ยา คณ์ะวนัศัาสืตรั์  
  มหาวิที่ยาล่ัยเกษตรัศัาสืตรั์

๑๓. ริศ. ดัริ.สู่ทั้ธิิศักดัิ� ศริลุ่ัมพ์ หัวหน้ัาศั้นัย์วิจัยแล่ะพัฒินัาวิศัวกรัรัมป็ฐพ้แล่ะฐานัรัาก  
  ภาควิชื่าวิศัวกรัรัมโยธา คณ์ะวิศัวกรัรัมศัาสืตรั์ มหาวิที่ยาลั่ยเกษตรัศัาสืตรั์
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๑๔. ผู้ศ.สู่ริพงษ์์ เลุ่ิศทั้ัศนีย์ อด้้ตอาจารัย์ผู้้้สือนัหลั่กสืต้รัถ้ำำ�าวิที่ยาที่ั�วไป็ ภาควิชื่าธรัณ์้วิที่ยา 
  คณ์ะวิที่ยาศัาสืตรั์ มหาวิที่ยาล่ัยเชื่ียงใหม่

๑๕. ผู้ศ. ดัริ.โสูภัาค จันทั้ฤทั้ธิิ� อาจารัย์ป็รัะจำาสืถ้ำานัวิจัยความเป็็นัเล่์ศัความหล่ากหล่ายที่างชื่ีวภาพ 
  แห่งคาบสืมุที่รัไที่ย คณ์ะวิที่ยาศัาสืตรั์ มหาวิที่ยาล่ัยสืงขีล่านัครัินัที่รั์  
  วิที่ยาเขีตหาด้ใหญ่

๑๖. นางสูาวนภััตสูริ ตัณีฑ์สู่ริะ นัักศัึกษาสืหก์จศัึกษาสืาขีาวิชื่าเที่คโนัโล่ยธ้รัณ์้ สืำานัักวิชื่าวิศัวกรัรัมศัาสืตรั์ 
  มหาวิที่ยาล่ัยเที่คโนัโล่ย้สุืรันัารัี 

 > ส่มาคม องค์กร แล่ะมูล่นิธิิ

๑. นายกฤษ์ณีพลุ่ วิชพันธิ์ นัักวิชื่าการั ที่้�ป็รั่กษาสืถ้ำาบันัถ้ำ์�นัฐานัไที่ย 

๒. นางสูาวใจสูิริิ วริธิริริมเนียม เล่ขีานัุการัม้ล่นั์ธิควีนัฟอเรัสืต์พารั์คที่รััสืต์

๓. ผู้ศ. ดัริ.ธิเนศ วีริะศิริิ  นัายกวิศัวกรัรัมสืถ้ำานัแห่งป็รัะเที่ศัไที่ย ในัพรัะบรัมรัาชื่้ป็ถ้ำัมภ์ 

๔. นายนเริศ สูัตยาริักษ์ ์ ที่้�ป็รัก่ษาสืมาคมธรัณ์้วิที่ยาแห่งป็รัะเที่ศัไที่ย  
  อด้้ตผู้้้ตรัวจรัาชื่การักรัะที่รัวงพล่ังงานั

๕. ดัริ.พลุ่ เชาว์ดัำาริงค์ ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญ สืมาคมธรัณ์้วิที่ยาแห่งป็รัะเที่ศัไที่ย 

 > นักส่ำารวจถ้ำำ�า นักถ้ำำ�าวิทยา แล่ะผู้ทรงคุณวุฒิิเกี�ยวกับถ้ำำ�า

๑. Mr. Martin Ellis นัักสืำารัวจถ้ำำ�า นัักถ้ำำ�าวิที่ยา ท้ี่�ป็รั่กษาแล่ะกรัรัมการัในัคณ์ะกรัรัมการันัโยบาย 
  บริัหารัจัด้การัถ้ำำ�าแห่งชื่าต ์Webmaster of  
  “Caves and Caving in Thailand” Website 

๒. Mr. Joshua David Morris นัักสืำารัวจถ้ำำ�า ที่้�ป็รั่กษาแล่ะกรัรัมการัในัคณ์ะกรัรัมการันัโยบายบรัิหารั 
  จัด้การัถ้ำำ�าแห่งชื่าต ์ผู้้้ก่อตั�งแล่ะผู้้้บรัิหารัขีอง The Progression Group

๓. Mr. Sudeep Subrahmanya นัักสืำารัวจถ้ำำ�า แล่ะจัด้ที่ำาแผู้นัที่้�ถ้ำำ�า ผู้้้ชื่่วยผู้้้บรัิหารัขีอง  
  The Progression Group

๔. พลุ่โทั้ บ่ญริอดั ศริีสูมบัติ บรัรัณ์าธิการัหนัังสืือ ถ้ำอด้บที่เรัียนัถ้ำำ�าหล่วง ก้้ภัยรัะดั้บโล่ก  
  อด้้ตผู้้้บัญชื่าการัโรังเรัียนัเสืนัาธิการัที่หารับก

๕. นายพัลุ่ลุ่ภั กฤตยานวัช นัักถ้ำำ�าวิที่ยา ท้ี่�ป็รั่กษาอธิบด้ก้รัมที่รััพยากรัธรัณ์้ ป็รัะธานัคณ์ะที่ำางานัศัึกษา 
  กฎหมายการับรัิหารัจัด้การัถ้ำำ�าภายใต้คณ์ะกรัรัมการันัโยบายบรัิหารัจัด้การั 
  ถ้ำำ�าแห่งชื่าต์ ผู้้้ก่อตั�งชื่มรัมถ้ำำ�าวิที่ยาไที่ย
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๑. นายสูมหมาย เตชวาลุ่  
 อธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์ ้ 
 บรัรัณ์าธิการับรัิหารั 

๒. นายทั้ศพริ น่ชอนงค์  
 ที่้�ป็รั่กษาอธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์้   
 บรัรัณ์าธิการั

๓. นายพัลุ่ลุ่ภั กฤตยานวัช
 ที่้�ป็รั่กษาอธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์้     
 บรัรัณ์าธิการั

๔. ผู้ศ.กิติชัย ริัตนะ  
 ที่้�ป็รั่กษาอธิบด้้กรัมที่รััพยากรัธรัณ์้   
 บรัรัณ์าธิการั

๕. นายชัยพริ ศิริิพริไพบ้ลุ่ย์  
 ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญเฉพาะด้้านัการับรัิหารัจัด้การั 
 แหล่่งอนัุรัักษ์ธรัณ์้วิที่ยา  
 บรัรัณ์าธิการั

๖.  นางเบ็ญจา เสูกธีิริะ                     
 ผู้้้เชื่ี�ยวชื่าญเฉพาะด้้านัการับรัิหารัจัด้การั 
 แหล่่งซีากด้ึกด้ำาบรัรัพ์    
 บรัรัณ์าธิการั

๗.  นายอน่ก้ลุ่ วงศ์ใหญ�   
 ผู้้้ตรัวจรัาชื่การักรัมที่รััพยากรัธรัณ์้  
 บรัรัณ์าธิการั

๘.  นายสู่ริชัย ศิริิพงษ์์เสูถี้ำยริ  
 ผู้้้อำานัวยการักองธรัณ์้วิที่ยา  
 บรัรัณ์าธิการั

๙.  นายสู่วภัาคย์ อิ�มสูม่ทั้ริ  
 ผู้้้อำานัวยการักองเที่คโนัโล่ย้ธรัณ์้  
 บรัรัณ์าธิการั

๑๐. นายสูมศักดัิ� วัฒินปฤดัา  
 ผู้้้อำานัวยการักองคุม้ครัองซีากด้ึกด้ำาบรัรัพ์ 
 บรัรัณ์าธิการั

๑๑. นายนริริัตน์ บญ่กันภััย  
 ผู้้้อำานัวยการัสื่วนับรัิหารัจัด้การัธรัณ์้วิที่ยา  
 เล่ขีานัุการักองบรัรัณ์าธิการั

๑๒. นางสูาวธิีริะพริ สู่ปริะดัิษ์ฐอาภัริณ์ี  
 นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการัพ์เศัษ 
 ผู้้้ช่ื่วยเล่ขีานุัการัฯ

๑๓. นางสูาวชัญชนา คำาชา       
 นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการัพ์เศัษ 
 ผู้้้ช่ื่วยเล่ขีานุัการัฯ

๑๔. นางสูาววริินทั้ริา เทั้พจ้
 นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั 
 ผู้้้ช่ื่วยเล่ขีานุัการัฯ

๑๕. นางสูาวญาดัาริักษ์์ วิลุ่่นกิจ
 นัักธรัณ์้วิที่ยาชื่ำานัาญการั 
 ผู้้้ช่ื่วยเล่ขีานุัการัฯ

๑๖. นางสูาวรัิสูริินทั้ร์ิ ศิริิภััทั้ริภั้รีินนทั้์
 นัักธรัณ์้วิที่ยาป็ฏ์บัตก์ารั 
 ผู้้้ชื่่วยเล่ขีานัุการัฯ

๑๗. นางสูาวมย่ริี ธิริริมาน่สูาริ
 นัักป็รัะชื่าสัืมพันัธ์ชื่ำานัาญการั 
 ผู้้้ชื่่วยเล่ขีานัุการัฯ

๑๘. นางสูาวฝนทั้ิพย์ สู่ริสูิทั้ธิิ�
 นัักป็รัะชื่าสัืมพันัธ์ป็ฏ์บัต์การั 
 ผู้้้ชื่่วยเล่ขีานัุการัฯ

กองบรรณาธิิการหนังสื่อ “ระบบถ้ำำ�าและคาส่ต์์ในประเทศไทย”  
กรมทรัพยากรธิรณี

778 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand



ปล่องทางเข้าถ้ำาเจดีย์ อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำาปาง

779บทส่งท้ายจากกองบรรณาธิการ



ภาพท้้ายเล่่ม



คาสต์์

ถ้ำำ�าและโถ้ำงถ้ำำ�า

ประติ์มากรรมถ้ำำ�า

หลุมยุุบ





คาสต์

คาสต์์ 
คาสต์์ เป็็นพ้ื้�นผิิวหร้ือภููมิิป็รืะเทศท่�เป็็นผิลจากการืกรือ่นโดยกรืะบวนการืชะละลาย
ในหนิท่�ละลายนำ�าได้ เชน่ หินปู็นและเกล้อหิน ก่อใหเ้กิดเป็็นคาสต์์หินป็นู และคาสต์์ 
เกล้อหินข้ึ้�น ซ้ึ่�งในท่�น่�จะพูื้ดถ้ึงคาสต์์ท่�เกิดในแหล่งหินปู็น หร้ือภููมิิป็รืะเทศ 
เขึ้าหินปู็น หร้ือคาสต์์หินปู็นเพ่ื้ยงอย่างเด่ยว 

พ้ื้�นผิิวแหล่งหินปู็น หรื้อภููมิิป็รืะเทศเขึ้าหินป็ูน หรื้อคาสต์์หินปู็น จะเต์็มิไป็ด้วย 
เขึ้าหินปู็นโดด ๆ   และเท้อกเขึ้าหินปู็น กรืะจายตั์วอยู่ในพ้ื้�นท่�รืาบกว้างใหญ่่  ภูายใน 
เขึ้าหินปู็นจะม่ิถึำ�ามิากมิาย ม่ิป็รืะติ์มิากรืรืมิถึำ�า หินถึล่มิ ป็ล่องหลุมิยุบ ธารืลอด 
นอกจากน่�ยังม่ิสิ�งม่ิช่วิต์ท่�อาศัยถึำ�าในการืดำารืงช่วิต์ และอาจม่ิร่ืองรือยขึ้องกิจกรืรืมิ 
การืใช้ป็รืะโยชน์ขึ้องมินุษย์ ภูายนอกบนผิิวพ้ื้�นดินซ้ึ่�งเป็็นพ้ื้�นท่�รืาบกว้างจะม่ิแอ่งนำ�า 
เช่น หนอง บ้ง นำ�าซัึ่บ ธารืมุิด ธารืโผิล่ หลุมิยุบหร้ือพ้ื้�นดินยุบ ป่็าหิน และบางพ้ื้�นท่� 
ม่ิก้อนหินปู็นขึ้นาดต่์าง ๆ  กรืะจัดกรืะจายอยู่ต์ามิพ้ื้�นดิน เป็็นภูารืะให้ชาวไร่ืต้์องขึ้นออกไป็ 
กองรืวมิกันอยู่ริืมิไร่ื  หน้าดินบางแห่งล้ก บางแห่งต้์�น ทั�งน่�เน้�องจากพ้ื้�นท่�รืาบน่� 
รืองรัืบด้วยชั�นหินปู็นท่�ยังคงม่ิกรืะบวนการืกร่ือนเกิดอยู่ ลักษณะพ้ื้�นท่�ขึ้อง 
เขึ้าหินปู็นจะเป็็นเขึ้าสูงชัน ม่ิยอดหยักแหลมิขึ้ยุกขึ้ยิก ม่ิธารืนำ�าใต้์ดิน ม่ินำ�าไหล 
ออกจากโพื้รืงถึำ�า นำ�าต์ก ลำาธารื แอ่งนำ�า นำ�าซัึ่บ นำ�าซ้ึ่มิ บางพ้ื้�นท่�ม่ิถึำ�าลอดเข้ึ้าไป็ 

ในใจกลางขึ้องหลุมิยุบท่�ปั็จจุบันเป็็นพ้ื้�นท่�รืาบท่�ม่ิพ้ื้ชพื้รืรืณต์่าง ๆ ข้ึ้�นอยู่ 
หนาแน่น และล้อมิรือบด้วยเขึ้าหินปู็นสูงชัน ตั์วอย่างถึำ�าลอดลักษณะน่� พื้บท่�  
ถึำ�าลอด จังหวัดสตู์ล หร้ือท่�หุบป่็าต์าด จังหวัดอุทัยธาน่

783ภาพท้ายเล่ม 783



ปราสาทหินพันยอด (แอ่งหลุมยุบในอดีต) เกาะเขาใหญ่ จังหวัดสตูล
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พระพุทธศาสนากับเขาหินปูน เจดีย์ลอยฟา้ อุทยานธรรมเขานาใน ตำาบลตันยวน อำาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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787ภาพท้ายเล่ม 787



ทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำาเขือ่นรัชชประภา และเขาหินปูน ในลำาน้ำาคลองแสง ตำาบลเขาพัง อำาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ภูมิประเทศแบบคาสต์หินปูนในอ่าวพังงา เมือ่มองจากจุดชมวิวเสม็ดนางชี ตำาบลคลองเคียน อำาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
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ภาพบน กำาแพงคาสต์ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
ภาพซ้ายและขวา กำาแพงคาสต์ เส้นทางถ้ำาอุไรทอง จังหวัดสตูล
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หินปูนชั้นบางและสะพานหินธรรมชาติ เกาะสามเส้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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คาสต์หินปูน 
ภาพใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภาพบน เขาทะลุ จังหวัดชุมพร 
และภาพล่าง เขาหน้าถ้ำาเพชร จังหวัดกระบี่
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คาสต์แบบต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล
ภาพใหญ่ คาสต์หินสาหร่าย บ้านป่าพน ตำาบลปาล์มพัฒนา อำาเภอมะนัง ภาพขวาบน น้ำาตกคาสต์ น้ำาตกวังสายทอง  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำาเภอละงู และภาพขวาล่าง น้ำาตกธารปลิว ตำาบลทุ่งหว้า อำาเภอทุ่งหว้า
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ภาพบน ทวิเขาหนิปนูหลงัถ้ำาอุไรทองกับความหลากหลายทางชวีภาพคลองละง ูอำาเภอละง ูจงัหวัดสตลู ภาพล่าง กำาแพงคาสต์ 
ของทิวเขาวังกล้วย (ถ้ำาเล สเตโกดอน) อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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ภาพใหญ่ คาสต์รูปทรงกลมหรือรูปลูกบิด เขาทะนาน จังหวัดสตูล
ภาพซ้ายบน แนวเขาหินปูนเส้นทางบายพาส หมายเลข ๔๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-กระบี ่
ภาพซ้ายล่าง เขาล่องเรือตาหมืน่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นคาสต์หินปูนทีเ่รียกว่า 
ป่าหิน

ภาพ: เพจ GumnerdThai
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ภาพ: เพจ GumnerdThai
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เกาะหมากหลอด เขาหินปูนส่วนทีเ่หลือจากการกร่อน ท่าเทียบเรือเกาะตะรุเตา อ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

804 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

804



805ภาพท้ายเล่ม 805



806



ถ้ำาและโถงถ้ำา

ถ้ำำ�าแล่ะโถ้ำงถ้ำำ�า 
เรืารู้ืแล้วว่าป็รืะติ์มิากรืรืมิถึำ�านั�นเกิดในถึำ�าหินปู็น แต่์ถึำ�าซ้ึ่�งเป็็นคำาท่�เรืาตั์�ง 
ให้กับลักษณะขึ้องหินท่�เป็็นโพื้รืง ร่ือง ช่อง หร้ือทาง อาจม่ินำ�าหร้ือไม่ิม่ินำ�าขัึ้งอยู่ 
หร้ือไหลอยู่ก็ได้นั�น เกิดข้ึ้�นเฉพื้าะในหินปู็นหร้ือไม่ิ คำาต์อบค้อ ไม่ิ 

หินชนิดไหนก็ได้ท่�ม่ิลักษณะช่อง โพื้รืงท่�ม่ิขึ้นาดใหญ่่จนคนสามิารืถึเข้ึ้าไป็ได้ละก็ 
เร่ืยกว่าถึำ�าทั�งนั�น การืจะเกิดป็รืะติ์มิากรืรืมิถึำ�าได้นั�น ต้์องเป็็นถึำ�าท่�ม่ิอากาศ  
หร้ือพูื้ดง่าย ๆ ว่า เป็็นถึำ�าท่�เกิดอยู่ในหินบนผ้ินแผ่ินดินนั�นเอง ถ้ึาจะถึามิว่า ถึำ�า
ท่�อยู่ใต้์นำ�าทะเลม่ิไหมิ ต์อบว่าม่ิ แล้วจะพื้บป็รืะติ์มิากรืรืมิถึำ�าได้ไหมิ ต์อบว่าได้ 
แต่์ถ้ึาจะถึามิว่า ป็รืะติ์มิากรืรืมิถึำ�านั�นเกิดใต้์นำ�าทะเลได้หร้ือไม่ิ ก็ต้์องต์อบว่าไม่ิได้ 
ต้์องเกิดข้ึ้�นในขึ้ณะท่�ถึำ�าเป็็นส่วนหน้�งขึ้องผ้ินแผิ่นดินเท่านั�น ดังนั�น
การืท่�เรืาพื้บป็รืะต์ิมิากรืรืมิถึำ�าในถึำ�าท่�อยู่ใต้์ทะเล ก็แป็ลว่า ครัื�งหน้�งถึำ�าน่� 
เคยเป็็นส่วนหน้�งขึ้องผ้ินแผ่ินดินท่�ปั็จจุบันถูึกนำ�าทะเลท่วมินั�นเอง หลักฐานก็ม่ิ 
ท่�ถึำ�าคลัง จังหวัดกรืะบ่� (โลกเย็น โลกร้ือน ซ่ึ่อนอยู่ในถึำ�า) และท่�หลุมิยุบซ้ึ่�งม่ิช้�อเส่ยง 
ขึ้องโลก ค้อ หลุมินำ�าเงินครืามิเบลิซึ่ [The Great Blue Hole แห่งป็รืะเทศเบล่ซึ่  
(Belize) ท่�ฝัั่� งต์ะวันออกขึ้องทว่ป็อเมิริืกากลาง รืะหว่างเม็ิกซิึ่โกกับกัวเต์มิาลา]
พื้บหินย้อยใต้์นำ�า แสดงว่าเดิมิหลุมิน่�เป็็นถึำ�าบนแผ่ินดิน ปั็จจุบันถูึกนำ�าท่วมิ 
ล้กป็รืะมิาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมิต์รื (ดูภูาพื้ในเว็บไซึ่ต์์ board.postjung.com)

หลุมินำ�าเงินครืามิแห่งเบล่ซึ่ เป็็นมิรืดกโลกนอกชายฝัั่� งเบล่ซึ่ เป็็นแหล่งท่องเท่�ยว
ท่�ม่ิช้�อเส่ยง นักท่องเท่�ยวไป็ดำานำ�าดูสภูาพื้ป็ะการัืงและป็ลาใต้์ทะเล และดำาล้กต่์อไป็ 
เพ้ื้�อดูหินงอกหินย้อยท่�อยู่ล้กลงไป็กว่านั�น

ดูวิด่โอท่� https://YouTu.be/LiRvseaj4NI  
และ https://YouTu.be/fPehnEcCCmE

807ภาพท้ายุเล่ม



ถ้ำำ�าแล่ะโถ้ำงถ้ำำ�า 
ภาคเหนืือ

808808



ถ้ำำ�าหลวง-ขุุนนำ�านางนอน จัังหวัดเชีียุงรายุ

ถ้ำำ�าหลวงแม่สาบ จัังหวัดเชีียุงใหม่

ถ้ำำ�าผาฆ้้อง จัังหวัดน่าน

ถ้ำำ�านำ�าผ่าผางาม จัังหวัดลำาปาง

ถ้ำำ�าปา่ไผ่ จัังหวัดลำาพูน

ถ้ำำ�าหลวงผาเวียุง จัังหวัดลำาพูน

ถ้ำำ�าเอราวัณ จัังหวัดลำาพูน

809ภาพท้ายเล่ม 809ภาพท้ายเล่ม



810 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

810



ถ้ำาที่มีชื่อเสียงก้องโลกจากเหตุการณ์ทีมฟุตบอลเยาวชน 
ติดถ้ำาเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

811ภาพท้ายเล่ม 811



ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

812 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

812



813ภาพท้ายเล่ม 813



ประติมากรรมธรรมชาติอันเกิดจากการกัดเซาะของ 
กระแสน้ำา โถงถ้ำาสีรุ้ง ถ้ำาหลวงแม่สาบ อุทยานแห่งชาติ 
ขุนขาน อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพซ้ายบน หินรูปแรด
ภาพซ้ายล่าง หินงอก 
ภาพขวาบน โถงถ้ำาสีรุ้ง 
ภาพขวาล่าง หินรูปช้าง

814 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

814



815ภาพท้ายเล่ม 815



ประติมากรรมถ้ำาอันเกิดจากการตกสะสมตัวของแร่แคลไซต์ทีน่้ำาพามา ถ้ำาหลวงแม่สาบ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพใหญ่ ทางเข้าถ้ำา
ภาพขวาบน หินงอก 
ภาพขวาล่าง หินงอก

816 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

816



817ภาพท้ายเล่ม 817



ประติมากรรมถ้ำา ถ้ำาผาฆ้อง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำาเภอปัว จังหวัดน่าน

ภาพใหญ่ หินน้ำาไหล
ภาพขวาบน หินย้อย 
ภาพขวาล่าง หินน้ำาไหล

818 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

818



819ภาพท้ายเล่ม 819



820 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

820



ถ้ำาน้ำาผ่าผางาม (วัดถ้ำาน้ำาผา่ผางาม) อทุยานแหง่ชาตแิม่วะ ตำาบลพระบาทวังตวง  
อำาเภอแมพ่ริก จังหวดัลำาปาง ในฤดฝูนจะมนี้ำาจากลำาห้วยทีอ่ยู่เหนอืถ้ำาไหลผา่น
โพรงถ้ำา เป็นถ้ำาทีค่วรมีมาตรการควบคุมการเทีย่วชมถ้ำา

821ภาพท้ายเล่ม 821



ถ้ำาป่าไผ่ อยู่หลังวัดพระพุทธบาทถ้ำาป่าไผ่ ตำาบลป่าไผ่ อำาเภอลี ้จังหวัดลำาพูน ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา

ภาพใหญ่ โถงถ้ำา
ภาพขวาบน หินงอก 
ภาพขวากลาง หินงอกและหินย้อย
ภาพขวาล่าง หน้าต่างถ้ำา

822 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

822



823ภาพท้ายเล่ม 823



ถ้ำาหลวงผาเวียง ตำาบลป่าพลู อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน แสดงหลักฐาน
การลดระดับลงของพ้ืนถ้ำา และสะพานหินธรรมชาติซึ่งเป็นรูปร่างของคาสต์
ชนิดหนึง่ เช่นเดียวกับป่าหิน

ภาพซ้ายบน หินน้ำาไหล
ภาพซ้ายล่าง ระดับพ้ืนถ้ำาเดิม (ลูกศรชี)้
ภาพใหญ่ สะพานธรรมชาติ

824 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

824



825ภาพท้ายเล่ม 825



ถ้ำาเอราวัณ ตัง้อยู่ในพ้ืนทีห่น่วยป้องกนัรกัษาป่าที ่ลพ. ๓ (แมอ่าว) ตำาบลนครเจดยี ์อำาเภอป่าซาง 
จังหวัดลำาพูน เป็นถ้ำาแห้ง มืด ทีม่ีทางเข้าออกทางเดียว

ภาพซ้ายบน ทำานบหินปูน
ภาพซ้ายล่าง หินงอก
ภาพขวา ริ้วสีต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการแทรกสลับชั้นของหินปูน หินทราย และหินดินดาน

826 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

826



827ภาพท้ายเล่ม 827



ถ้ำำ�าแล่ะโถ้ำงถ้ำำ�า 
ภาคต์ะวัันืออกเฉีียงเหนืือ

828 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

828



ถ้ำำ�าผาแดง จัังหวัดขุอนแก่น

ถ้ำำ�าพญานาคราชี จัังหวัดขุอนแก่น

ถ้ำำ�าภูต์าหลอ จัังหวัดขุอนแก่น

ถ้ำำ�านาคา จัังหวัดบึงกาฬ

ถ้ำำ�าประกายุเพชีร จัังหวัดเลยุ

ถ้ำำ�าดินเพียุง จัังหวัดหนองคายุ

ถ้ำำ�าเอราวัณ จัังหวัดหนองบัวลำาภู

ถ้ำำ�าปาฏิิหาริย์ุ จัังหวัดอุบลราชีธานี

829ภาพท้ายเล่ม 829



830



ถ้ำาผาแดงเป็นถ้ำาหินทราย ตำาบลบ้านโคก อำาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

831ภาพท้ายเล่ม 831



832832



ถ้ำาพญานาคราช จังหวัดขอนแก่น

833ภาพท้ายเล่ม 833



834 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

834



ถ้ำาภูตาหลอ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำาบลวังสวาบ อำาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

835ภาพท้ายเล่ม 835



ถ้ำานาคา เป็นถ้ำาในหินทราย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

836 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

836



837ภาพท้ายเล่ม 837



ทำานบหินปูน ม่านหินย้อย และหินน้ำาไหล ถ้ำาประกายเพชร ตำาบลนาดอกคำา อำาเภอนาด้วง จังหวัดเลย

838 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

838



839ภาพท้ายเล่ม 839



ถ้ำาในหินทราย ถ้ำาดินเพียง ตำาบลผาตั้ง อำาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

840 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

840



841ภาพท้ายเล่ม 841



842



หน้าต่างถ้ำา และปากทางเข้าถ้ำา ถ้ำาเอราวัณ ตำาบลวังทอง อำาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำาภู

843ภาพท้ายเล่ม 843



ช่องทางติดต่อระหว่างโถงถ้ำา ถ้ำาปาฏิหาริย์ ตำาบลนาโพธิ์กลาง อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

844 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

844



845ภาพท้ายเล่ม 845



ถ้ำาจอมพล จังหวัดราชบุรี

ถ้ำำ�าแล่ะโถ้ำงถ้ำำ�า 
ภาคต์ะวัันืต์ก

846846



ถ้ำำ�านกนางแอ่น จัังหวัดกาญจันบุรี

ถ้ำำ�านำ�าต์ก จัังหวัดกาญจันบุรี

ถ้ำำ�าละว้า จัังหวัดกาญจันบุรี

847ภาพท้ายเล่ม 847



848



ถ้ำานกนางแอ่น อุทยานแห่งชาติลำาคลองงู หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพระอินทร์ ตำาบลชะแล อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
ทีต่้องโดดลงน้ำาเพ่ือไปชมหินงอกหินย้อยในถ้ำา

849ภาพท้ายเล่ม 849



ถ้ำาน้ำาตก หมู่ที ่๔ บ้านคลิตี ้ตำาบลชะแล อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติลำาคลองงู

850 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

850



851ภาพท้ายเล่ม 851



คา้งคาวในโถงถ้ำา ถ้ำาละวา้ หนว่ยพิทกัษอ์ทุยานแหง่ชาตไิทรโยคที ่ทย. ๓ (ถ้ำาละว้า) ตำาบลไทรโยค อำาเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี

852 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

852



853ภาพท้ายเล่ม 853



ถ้ำำ�าแล่ะโถ้ำงถ้ำำ�า 
ภาคใต้์

ถ้ำาเขาช้างหาย จังหวัดตรัง

854854



ถ้ำำ�าคลัง จัังหวัดกระบี�

ถ้ำำ�าเพชีร จัังหวัดกระบี�

ถ้ำำ�าสระยุวนทอง จัังหวัดกระบี�

ถ้ำำ�าเขุาช้ีางหายุ จัังหวัดต์รัง

ถ้ำำ�าเขุาสามบาต์ร จัังหวัดต์รัง

855855



856 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

856



ถ้ำาคลัง ตำาบลอ่าวลึกน้อย อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

857857



858 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

858



ถ้ำาคลงั ตำาบลอา่วลกึนอ้ย อำาเภออา่วลึก จังหวดักระบี ่มโีถงถ้ำาทีม่แีอง่น้ำาทีเ่ป็นแหล่งฝึกดำาน้ำาถ้ำา

859859



สภาพโถงถ้ำาของถ้ำาเพชร ตำาบลอ่าวลึกเหนือ อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่และอุดมไปด้วยหนอนถ้ำา

860 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

860



861861



ถ้ำาสระยวนทอง ตำาบลอา่วลกึเหนอื อำาเภออา่วลกึ จงัหวดักระบี ่เป็นถ้ำาทีบ่รเิวณ
ปากถ้ำามีระดับน้ำาตามฤดูกาล

862 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

862



863863



864864



ถ้ำาเขาช้างหาย จังหวัดตรัง

865865



เสาหิน ประติมากรรมถ้ำา ในถ้ำาเขาสามบาตร ตำาบลนาตาล่วง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

866 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

866



867867



868



ประติ์มากรรมถ้ำำ�า
เป็็นผิลขึ้องการืสะสมิตั์วขึ้องพื้วกคาร์ืบอเนต์หร้ือสารืหินปู็น นอกจากน่� อาจพื้บ
เป็็นต์ะกอนท่�ไม่ิใช่สารืหินปู็น ได้แก่ ดินเหน่ยว ทรืาย กรืวดและเศษหิน ในโถึงถึำ�า 
ซ้ึ่�งเป็็นส่วนหน้�งในกรืะบวนการืกร่ือนและการืสะสมิตั์วขึ้องแร่ืทุติ์ยภููมิิภูายในถึำ�า

กรืะบวนการืน่�เริื�มิต้์นจากการืกร่ือนขึ้องแหล่งหินปู็น โดยนำ�าฝั่นท่�ม่ิฤทธิ�เป็็นกรืดอ่อน 
ชะละลายเน้�อหินปู็น ซ้ึ่�งเป็็นสารืแคลเซ่ึ่ยมิคาร์ืบอเนต์ ให้เป็็นสารืละลายไบคาร์ืบอเนต์  
แล้วพื้าออกไป็จากพ้ื้�นท่�ชะละลาย เป็็นผิลให้พ้ื้�นท่�นั�นเกิดเป็็นโพื้รืง หร้ือในท่�สุด 
เป็็นโถึงถึำ�าข้ึ้�น อ่กทั�งรือยแต์กในเน้�อหินปู็นยังเปิ็ดโอกาสให้นำ�าได้ชะละลาย 
เน้�อหินปู็นออกไป็เร้ื�อย ๆ  จนเกิดเป็็นช่องทางให้โถึงถึำ�าต่์อเน้�องกันจนเป็็นกลุ่มิถึำ�า 
หร้ือเป็็นรืะบบถึำ�า หร้ือแม้ิแต่์เป็็นช่องทางไหลขึ้องนำ�าใต้์ดิน เกิดเป็็นถึำ�าธารืลอด 
หร้ือธารืนำ�าใต้์ดิน สิ�งเหล่าน่�ค้อกรืะบวนการืชะละลายขึ้องนำ�าฝั่นท่�ม่ิฤทธิ�เป็็นกรืด 
กรืะทำาต่์อเน้�อหินปู็น กรืะบวนการืกร่ือนจะดำาเนินการืไป็เร้ื�อย ๆ  จนกว่านำ�าท่�ไหลอยู่ 
ภูายในหินปู็นน่�จะเดินทางออกไป็สู่แหล่งนำ�าภูายนอก จ้งจะเสร็ืจสิ�นกรืะบวนการื 
หร้ือจนกว่าแหล่งหินปู็นน่�จะหมิดไป็ ไม่ิเหล้อให้ม่ิการืชะละลายได้อ่ก

การืเดินทางขึ้องนำ�าในเน้�อหินป็นู ไม่ิไดท้ำาใหเ้กดิการืชะละลายแต์เ่พ่ื้ยงอยา่งเด่ยว 
การืสะสมิตั์วขึ้องสารืละลายแร่ืท่�นำ�าพื้ามิาในรูืป็ขึ้องไบคาร์ืบอเนต์ก็เกิดได้เช่นเด่ยวกัน 
เม้ิ�อนำ�าเดินทางออกมิาสู่ท่�โล่ง กว้าง เช่น โถึงถึำ�า ท่�ซ้ึ่�งทำาให้นำ�าม่ิความิเร็ืวลดลง 
ท่�ซ้ึ่�งทำาให้ผิิวหน้าสัมิผัิสบรืรืยากาศได้มิากข้ึ้�น เม้ิ�อนั�นการืรืะเหยจะป็ลดป็ล่อย 
สารืแคลเซ่ึ่ยมิคาร์ืบอเนต์ท่�นำ�าพื้ามิาด้วย ให้ต์กสะสมิตั์วพื้อกพูื้นข้ึ้�นต์ามิลักษณะ
การืไหลขึ้องนำ�า เช่น การืหยาดหยด การืไหลรืนิ การืไหลพื้ริื�ว การืไหลเป็็นรืะลอก 
การืไหลเป็็นรืะดับ หรื้อแม้ิแต่์การืทำาให้เกิดการืพื้อกขึ้องเม็ิดต์ะกอนท่�กลิ�งไป็มิา
ต์ามิพ้ื้�นแอ่งนำ�าในถึำ�า การืต์กสะสมิตั์วขึ้องแร่ืแคลไซึ่ต์์ครัื�งน่�เร่ืยกว่า การืสะสมิตั์ว
ทุติ์ยภููมิิ เป็็นการืสะสมิตั์วครัื�งท่�สองจากการืสะสมิตั์วครัื�งแรืกในรูืป็ขึ้องหินปู็น 
และผิลขึ้องการืสะสมิตั์วทุติ์ยภููมิิเป็็นรูืป็ร่ืางต่์าง ๆ ท่�ลอกเล่ยนลักษณะการืไหล
ขึ้องนำ�าน่�เร่ืยกว่า ป็รืะติ์มิากรืรืมิถึำ�า

ประติมากรรมถ้ำา

ภาพท้ายุเล่ม



หินงอก ถ้ำาลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หินืงอก (Stalagmite)

870 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

870



ภาพซ้ายบน หินงอก ถ้ำาเขาช้างหาย จังหวัดตรัง
ภาพซ้ายล่าง หินงอก ถ้ำาเอราวัณ จังหวัดลำาพูน
ภาพขวาบน หินงอก ถ้ำาหลวงแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพขวาล่าง หินงอก ถ้ำาธารน้ำาลอด จังหวัดชุมพร

871ภาพท้ายเล่ม 871ภาพท้ายเล่ม 871



ภาพซ้ายบน หินย้อย ถ้ำาผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพซ้ายล่าง หินย้อย ถ้ำาละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพใหญ่ หินย้อย ถ้ำาหลวงแม่สาบ จังหวัด 
เชียงใหม่

หินืย้อย (Stalactite)

872 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

872



873ภาพท้ายเล่ม 873ภาพท้ายเล่ม 873



หล่อดหินืย้อย (Soda Straw)

874 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

874



ภาพใหญ่ หลอดหินย้อย ถ้ำาละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพขวาบน หลอดหินย้อย ถ้ำาหลวง จังหวัดเชียงราย
ภาพขวาล่าง หลอดหินย้อย ถ้ำาเล สเตโกดอน จังหวัดสตูล

875ภาพท้ายเล่ม 875ภาพท้ายเล่ม 875



ภาพใหญ่ หินงอก หินย้อย ถ้ำาเอราวัณ จังหวัดลำาพูน
ภาพซ้ายบน หินงอก หินย้อย ถ้ำาผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพซ้ายล่าง หินงอก หินย้อย ถ้ำาป่าไผ่ จังหวัดลำาพูน

หินืงอก (Stalagmite) 
หินืย้อย (Stalactite)

876 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

876



877ภาพท้ายเล่ม 877ภาพท้ายเล่ม 877



878 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

878



ภาพใหญ่ ม่านหินย้อย ถ้ำาผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพขวาบน ม่านหินย้อย ถ้ำาจอมพล จังหวัดราชบุรี
ภาพขวาล่าง ถ้ำาน้ำาตก จังหวัดกาญจนบุรี

กล่่่มม่านืหินืย้อย (Draperies)

879ภาพท้ายเล่ม 879ภาพท้ายเล่ม 879



ภาพบน หินน้ำาไหล ถ้ำาละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพล่าง หินน้ำาไหล ถ้ำาป่าไผ่ จังหวัดลำาพูน

หินืนืำ�าไหล่ (Flowstone)

880 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

880



ภาพบน หินน้ำาไหล ถ้ำาผาฆ้อง จังหวัดน่าน
ภาพล่าง หินน้ำาไหล ถ้ำาน้ำาผ่าผางาม จังหวัดลำาปาง

881ภาพท้ายเล่ม 881ภาพท้ายเล่ม 881



หินน้ำาไหล ถ้ำาหลวงผาเวียง ตำาบลป่าพลู อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน

882 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

882



883ภาพท้ายเล่ม 883ภาพท้ายเล่ม 883



ท้ำานืบหินืปูนื (Rimstone)

884 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

884



ภาพใหญ่ ทำานบหินปูน ถ้ำาละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพบน ทำานบหินปูน ถ้ำาเอราวัณ จังหวัดลำาพูน
ภาพล่าง ทำานบหินปูน ถ้ำาละว้า จังหวัดกาญจนบุรี

885ภาพท้ายเล่ม 885ภาพท้ายเล่ม 885



รอยริ้วน้ำาไหล ถ้ำาละโอ่ง ตำาบลสันทะ อำาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

รอยริ�วันืำ�าไหล่ (Scallop)

886 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

886



887ภาพท้ายเล่ม 887ภาพท้ายเล่ม 887



888 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

888



รอยริ�วันืำ�าไหล่ (Scallop)

รอยริ้วน้ำาไหล ถ้ำาธารน้ำาลอด ตำาบลนาสัก อำาเภอสวี  
จังหวัดชุมพร

889ภาพท้ายเล่ม 889ภาพท้ายเล่ม 889



890 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

890



ภาพใหญ่ ถ้ำาเขาช้างหาย จังหวัดตรัง
ภาพขวาบน หินรูปช้าง ถ้ำาละโอ่ง จังหวัดน่าน
ภาพขวาล่าง หินรูปแรด ถ้ำาหลวงแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่

ประติ์มากรรมถ้ำำ�าที้�มีชืื่�อต่์าง ๆ  
ต์ามจิินืต์นืาการของมน่ืษย์

891ภาพท้ายเล่ม 891ภาพท้ายเล่ม 891



892 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

892



หล่่มย่บ 
หลุมิยุบ เป็็นป็รืากฏการืณ์ธรืรืมิชาติ์อย่างหน้�งท่�ดินยุบตั์วลงเป็็นหลุมิล้ก และ 
ม่ิเส้นผ่ิานศูนย์กลางตั์�งแต่์ ๑ - ๒๐๐ เมิต์รื ล้กตั์�งแต่์ ๑ ถ้ึงมิากกว่า ๒๐ เมิต์รื  
เม้ิ�อแรืกเกิดป็ากหลุมิม่ิลักษณะเก้อบกลมิและม่ินำ�าขัึ้งอยู่ก้นหลุมิ ภูายหลังนำ�า 
จะกัดเซึ่าะดินก้นหลุมิกว้างข้ึ้�น ลักษณะคล้ายลูกนำ�าเต้์า ทำาให้ป็ากหลุมิพัื้งลงมิา 
จนเหม้ิอนกับว่าขึ้นาดขึ้องหลุมิยุบกว้างข้ึ้�น โดยป็กต์ิหลุมิยุบจะเกิดในบรืิเวณ 
ท่�รืาบใกล้กับภููเขึ้าหินปู็น เน้�องจากหินปู็นม่ิคุณสมิบัติ์ละลายนำ�าได้ จ้งทำาให้เกิดเป็็น 
โพื้รืงอยู่ใต้์ดิน ป็รืะกอบกบัภููเขึ้าหนิปู็นม่ิรือยเล้�อนและรือยแต์กมิากมิาย บรืเิวณใด 
ท่�รือยแต์กขึ้องหินปู็นตั์ดกันจะเป็็นบริืเวณท่�ทำาให้เกิดโพื้รืงได้ง่ายข้ึ้�น โพื้รืงหนิปู็น 
ถ้ึาอยู่พ้ื้นผิิวดินก็ค้อถึำ�า ถ้ึาไม่ิโผิล่เร่ืยกว่า โพื้รืงหินปู็นใต้์ดิน ซ้ึ่�งจำาแนกเป็็น ๒ รืะดับ 
ค้อ โพื้รืงหนิปู็นใต้์ดินรืะดับล้ก (ล้กจากผิิวดนิมิากกวา่ ๕๐ เมิต์รื) และโพื้รืงหินปู็น 
ใต้์ดินรืะดับต์้�น (ล้กจากผิิวดนิไมิเ่กนิ ๕๐ เมิต์รื) ส่วนใหญ่่หลมุิยุบจะเกดิในบรืเิวณ 
ท่�ม่ิโพื้รืงหินปู็นใต้์ดินรืะดับต้์�น

นอกจากน่� พ้ื้�นท่�ท่�ม่ิชั�นทรืายรืองรืบัอยู่ใต้์ดินและอยู่ใกล้แม่ินำ�า ลำาคลอง เม้ิ�อม่ิฝั่นต์กหนกั 
หร้ือต์กต่์อเน้�อง นำ�าใต้์ดินจะพัื้ดพื้าเอาต์ะกอนทรืายใต์ดิ้นไหลลงสู่แม่ินำ�าลำาคลอง 
เพิื้�มิมิากข้ึ้�น กรืะทั�งสามิารืถึทำาให้เกิดหลุมิยุบได้เช่นเด่ยวกัน 

893ภาพท้ายเล่ม 893



894 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

894



หลุมยุบ ตำาบลบ้านมุง อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

895ภาพท้ายเล่ม 895



หลมุยบุใกลเ้สาไฟฟา้ อำาเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัลำาภู

896 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

896



897ภาพท้ายเล่ม 897



หลุบยุบไร่อ้อย อำาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำาภู

898 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

898



899ภาพท้ายเล่ม 899



หลุมยุบมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายระบบโพรงถ้ำาหินปูนใต้ดิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของมนุษย์  
จัดเป็นพิบัติภัยหลุมยุบ หลุบยุบไร่อ้อย อำาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
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ภาพใหญ่ หลุมยุบ อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพบน หลุมยุบ อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ภาพซ้ายล่าง หลุมยุบ อำาเภอละงู จังหวัดสตูล
ภาพขวาล่าง หลุมยุบ อำาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
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ปราสาทหินพันยอด แอ่งหลุมยุบในอดีต ตำาบลปากน้ำา อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใต้อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และซ้ายแอ่งภายในหลุมยุบ แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของอุทยาน 
ธรณีโลกสตูล

904 ระบบถ้ําและคาสต์ในประเทศไทย
Caves and Karst of Thailand

904



905ภาพท้ายเล่ม 905



Infographic 
ภารกิจิถ้ำำ�ากับ 
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