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ปัจจุบนั ยงัไม่มีหน่วยงานในประเทศ มีหนา้ท่ีโดยตรงสาํหรับจดัทาํแผนท่ีและขอ้มูลถํ้า ของประเทศ 

ใหเ้ป็นระบบมาตรฐานสากล แต่เรายงัโชคดี ท่ีมีคณะผูห้ลงไหลในถํ้า มีองคก์รถํ้าต่างประเทศหลายองคก์ร เขา้

มาสาํรวจถํ้าในประเทศ พร้อมจดัทาํ และเผยแพร่ขอ้มูลถํ้าในรูปแบบมาตรฐานสากลแก่ผูส้นใจทัว่ไป ขอ้มูล

ดงักล่าวเขา้ถึงไดจ้าก เวป็ไซต ์ของคุณมาร์ติน อิลลิส https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/  

ดว้ยเร่ืองเก่ียวกบั “ถํ้า” เป็นศาสตร์เฉพาะดา้น รวมถึงเป็นแหล่งขอ้มูลของวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา 

ประกอบกบั คุณมาร์ติน ซ่ึงเป็นทั้งนกัสาํรวจถํ้าในสายเลือด เป็นนกัเขียน และเป็นนกัวาดภาพกราฟฟิค  ทาํให้

คุณมาร์ติน ไดร้วบรวม และเผยแพร่ขอ้มูลถํ้าต่างๆ จากท่ีไดส้าํรวจเอง รวบรวมขอ้มูลจากคณะสาํรวจถํ้าชาว

ต่างประเทศ และวาดแผนท่ีดว้ยตวัเองใหแ้ก่ผูส้นใจเก่ียวกบัถํ้าในระดบัสากล โดยเฉพาะแผนท่ีถํ้า ท่ีสามารถ

เขา้ถึงได ้มีไม่ตํ่ากวา่ 528 แห่ง จาก 37 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

แผนท่ีถํ้าเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่า แต่การนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ ผูใ้ชต้อ้งเขา้ใจ และอ่านแผนท่ีถํ้า

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การทราบถึงวิธีการสาํรวจถํ้า การเขา้ใจมาตรฐานท่ีบอกถึงคุณภาพการสาํรวจ - การทาํแผนท่ีถํ้า 

และรวมถึงการฝึกฝนใหคุ้น้เคยกบัสญัลกัษณ์ในแผนท่ี จะทาํใหส้ามารถอ่าน ใช ้และเขา้ใจแผนท่ีถํ้าได ้

ผมอ่าน และใชข้อ้มูลของคุณมาร์ติน จากหนงัสือ The Caves of Thailand ชุดต่างๆ และจากเวป็ไซต ์

พบวา่นอกจากเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการศึกษาถํ้าในแง่มุมเก่ียวกบัธรณีวิทยาของถํ้าแลว้ ยงัพบขอ้มูลใน

ดา้นอ่ืนๆ เช่น สตัวต่์างๆ ท่ีอาศยัในถํ้า ขอ้มูลประวติัศาสตร์-โบราณคดี ขอ้มูลท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในถํ้า และรวมถึง

ขอ้มูลเก่ียวกบัความมานะพยายาม ของคณะสาํรวจถํ้าดว้ย 

ฉบบัน้ีจดัทาํเป็นภาษาไทย ใหคุ้ณมาร์ติน สาํหรับเผยแพร่ใหก้บั คณะคนไทยท่ีติดตาม และติดต่อกบั

คุณมาร์ติน ในหลากหลายเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั “ถํ้า” 

https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/
https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/


1) การสํารวจ และการวาดแผนทีถํ่า้ ทาํกนัอย่างไร 

การสาํรวจ: เหมือนกบัการสาํรวจรังวดัท่ีเห็นไดท้ัว่ไป เป็นการวดัค่าตาํแหน่งท่ีกาํหนดข้ึนเป็นโครงข่าย

สาํหรับการอา้งอิงในการวาดแผนท่ีถํ้า ใหมี้รูปร่าง และมาตราส่วนท่ีถูกตอ้ง ทาํไดโ้ดยใชเ้ขม็ทิศ เทปวดั และ/

หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  (เคร่ืองวดัระยะทางดว้ยเลเซอร์ เคร่ืองวดัมุมกม้มุมเงยและวดัทิศทาง)  

การสาํรวจถํ้า ทาํในสภาพแวดลอ้มท่ีมืด และเปียกช้ืน ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีใชส่้วนมากจะพกพาสะดวก การ

กาํหนดตาํแหน่ง และรูปแบบสาํรวจภายในถํ้า โดยทัว่ไป มี 4 รูปแบบ ส่วนการทาํแผนท่ีถํ้ามกัใชผ้สมกนัข้ึนกบั

สภาพลกัษณะถํ้า  (รูป 1, Trimmis, 2018)  

แนวสาํรวจหลกัเป็นศูนยก์ลาง รูป 1 (ก) (ข) และ (ค) ใชก้บัถํ้าท่ีมีลกัษณะถํ้าเป็นแนวตรง โดยแนว

สาํรวจหลกัท่ีกาํหนดข้ึนกบัสภาพภายในแต่ละถํ้า ในกรณีถํ้าท่ีแคบการวางแนวสาํรวจหลกัแบบสลบัฟันปลา

เป็นวิธีท่ีนิยมใช ้(รูป 1 (ง)) และควรระวงั วธีินีเ้ป็นวธีิทีท่าํให้ข้อมูลสํารวจคลาดเคล่ือนมากสุด  รูป 1 (จ) และ 

(ฉ) เป็นแนวสาํรวจแบบรัศมี และเป็นวง ทั้งสองวิธีนิยมใชใ้นการสาํรวจโถงถํ้า ท่ีมีลกัษณะเป็นวงค่อนขา้งกลม 

- รี วิธีแนวสาํรวจแบบรัศมี ใหค่้าความถูกตอ้งในการสาํรวจสูงสุด แต่บริเวณท่ีเป็นจุดศูนยก์ลาง ตอ้งสามารถ

มองเห็นผนงัถํ้าโดยรอบได ้ส่วน แนวสาํรวจแบบเป็นวง เป็นวิธีท่ีนกัสาํรวจถํ้าสามารถทราบความคลาดเคล่ือน

ในการสาํรวจได ้เม่ือสาํรวจกลบัมาปิดวงรอบการสาํรวจ 

 



 

การวาดแผนท่ีถํ้า (แผนผงัถํ้า หรือผงัถํ้า): การวาดผนงัถํ้า และรายละเอียดอ่ืนๆ ภายในถํ้า นิยมวาด

ภาพเสมือนมองถํ้าจากดา้นบน ภาพตดัขวางกบัแกนยาวของถํ้าบริเวณโถงถํ้า และ ภาพดา้นขา้ง (ขนานกบัแกน

ยาวของโถงถํ้า) โดยการวาดคาํนึงถึงรูปร่าง และมาตราส่วนท่ีถูกตอ้ง อา้งอิงตามตาํแหน่งสาํรวจโครงข่ายท่ี

กาํหนดข้ึน 

การวาดแผนท่ีถํ้า วาดโดยอาศยัตาํแหน่งสาํรวจ (1, 1a, 2, 3, …) เป็นจุดอา้งอิง และวาดผนงัถํ้า (เสน้สี

เขียว) รวมถึงลกัษณะต่างๆ ท่ีพบในถํ้าขณะท่ีทาํการสาํรวจถํ้า (รูปท่ี 2)  สญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีแสดงในร่างแผนท่ีถํ้า

น้ีส่วนมาก แสดงถึงลกัษณะท่ีพบบริเวณพื้นถํ้า ตวัเลขในวงกลม แสดงถึงระดบัความสูงเพดานถํ้า (Grimes, 

2000) 

 
 

  



 

2) องค์ประกอบของแผนทีถํ่า้ 

ในแผนท่ีถํ้าท่ีเผยแพร่ทัว่ไป จะประกอบดว้ย ผนงัถํ้า (มองจากดา้นบน) แสดงเป็นเสน้ทึบ ภาพตดัขวาง 

ลกัษณะความสูง-ตํ่าในถํ้า (บริเวณพื้นถํ้า และเพดานถํ้า) องคป์ระกอบภายในถํ้า นํ้ า หินประดบัถํ้า ลกัษณะ

ตะกอนภายในถํ้า ส่ิงมีชีวิตภายในถํ้า และองคป์ระกอบสาํคญัอ่ืนๆ และลกัษณะสาํคญัอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีสาํคญั

เก่ียวกบัผงัถํ้า (เช่น มาตราส่วน คุณภาพการสาํรวจ ช่ือผงัถํ้า ช่ือคณะผูส้าํรวจ และวนัท่ีสาํรวจ) 

2.1) ช่ือแผนที ่และองค์ประกอบทีช่่วยในในการเขาใจแผนทีถํ่า้ 

กรอบช่ือแผนท่ี เป็นส่วนสาํคญั ใหข้อ้มูลสนบัสนุนแก่ผูใ้ชแ้ผนท่ี ในดา้น ระบบฐานขอ้มูล ตาํแหน่ง-

ท่ีตั้ง พิกดัภูมิศาสตร์  รวมถึงมาตราส่วน และขอ้มูลการสาํรวจท่ีใชใ้นการสร้างแผนท่ี รูปแบบของขอ้มูลในส่วน

น้ีมีหลากหลาย ดงัตวัอยา่ง ในรูป 3 และ 4 

 
รูป 3: กรอบขอ้มูลท่ีช่วยในการอ่านแผนท่ีถํ้า แปลจาก รูป 4  จดัรูปแบบแนะนาํโดย Grimes, 2000 

 

 



 

 
รูป 4: ขอ้มูลสนบัสนุนในการอ่านแผนท่ีถํ้า (แผนท่ีถํ้าจาก https://www.thailandcaves.shepton.org.uk) 



ขอ้มูลการสาํรวจจดัทาํแผนท่ีถํ้าในปัจจุบนั จดัเป็นการสาํรวจท่ีมีความคลาดเคล่ือนสูงสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัการสาํรวจประเภทอ่ืนๆ (Trimmis, 2018)  ขอ้มูลการสาํรวจ และการทาํแผนท่ีถํ้า จึงตอ้งระบุ

วิธีการ และระดบัคุณภาพการสาํรวจถํ้า 

ในเดือน กนัยายน 2555 สมาคมหินประดบัถํ้าระหวา่งประเทศ (Union Internationale Spéléologies, 

UIS) ไดป้รับปรุงการระบุมาตรฐานการสาํรวจถํ้า จากสมาคมการวิจยัถํ้าขององักฤษ (British Cave Research 

Association, BCRA) และ สหพนัธ์การศึกษาหินประดบัถํ้าของออสเตรเลีย (Australian Speleological 

Federation, ASF) และเผยแพร่โดย Häuselmann (2012) สรุปไดด้งัน้ี 

การใชส้ญัลกัษณ์ท่ีระบุเป็นอกัษรและตวัเลข (ชุดตวัเลข 2 ตวัและตวัอกัษร) ในแผนท่ีถํ้า 

“UISv1 4-2-BC” หมายถึง 

• UISv1 = การสาํรวจถํ้าตามมาตรฐาน UIS ฉบบัท่ี 1 (ปัจจุบนัปรับปรุงเป็น v2) 

• เลข 4 = การสาํรวจระดบัคุณภาพ 4 

• เลข 2 = การทาํแผนท่ีรายละเอียด ระดบั 2 และ 

• BC = คุณสมบติัเพิ่มเติม ระดบั B และ C 

สาํหรับแผนท่ีถํ้าหลวง ในรูปท่ี 4 แสดงคุณภาพขอ้มูลการสาํรวจ ท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นการรวบรวม

ขอ้มูล และจดัทาํแผนท่ีถํ้า จากหลายแหล่งขอ้มูล และจากการสาํรวจหลายปี แสดงไวด้งัน้ี 

• UIS v2 3-3-A 

• UIS v2 2-2-A และ 

• UIS v2 6-3-BF 

รายละเอียดของ ระดบัคุณภาพการสาํรวจ (มี 9 ระดบั คือ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ X ลาํดบัจากคุณภาพตํ่า 

ไปหาคุณภาพสูง) ระดบัรายละเอียดของแผนท่ี (มี 5 ระดบั คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 ลาํดบัจากไม่มีการระบุ ไปถึง

รายละเอียดสูง) อกัษรเสริมทา้ยการสาํรวจถํ้า (ระบุดว้ยอกัษรพิมพใ์หญ่ภาษาองักฤษ A, B, C, D, E และ F) 

แสดงใน ตารางท่ี 1 ถึง 3 พร้อมดว้ยบนัทึกทา้ยตาราง 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



2.2) สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในแผนทีถํ่า้ 

 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนท่ีถํ้ามีหลากหลายรูปแบบ แต่ท่ีนิยมแสดง คือ สญัลกัษณ์แสดงชนิดของหิน

ประดบัถํ้าต่างๆ (speleothems) เช่น สญัลกัษณ์หินงอก หินยอ้ย แท่งเสา ฯลฯ (รูป 5) สญัลกัษณ์ถํ้า หากใส่ลงใน

แผนท่ีถํ้าทั้งหมดจะทาํให ้แผนท่ีถํ้าซบัซอ้นและเขา้ใจไดย้ากข้ึน แต่ยงัคงเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากหากเขา้ใจจะ

สามารถเขา้ใจถํ้าไดท้ั้งหมด ดงัแสดงในสญัลกัษณ์ในกรอบล่างขวามือท่ีแสดงถึง สระนํ้า ประกอบดว้ย สระนํ้า

หินคราบ หินนํ้าไหล และตะกอนดินเหนียว รายละเอียดของการเขียนสญัลกัษณ์ถํ้าของ สมาคมหินประดบัถํ้า

ระหวา่งประเทศ (UIS) จดัทาํโดย Häuselmann (2002) 

 

 
 

รูป 5: ตวัอยา่งสญัลกัษณ์หินประดบัถํ้า (ศพัทภ์าษาไทยในภาพน้ีใชส้าํหรับการส่ือสารเท่านั้น อาจมีการปรับปรุง 

ใหส่ื้อสารท่ีถูกตอ้ง เช่น หลอดกาแฟ จะเปล่ียนเป็นหลอด หินปูนเกลียว จะเป็นผลึกเกลียว ในรูปท่ี 6) 

  



 สญัลกัษณ์แผนท่ีถํ้าท่ีคุณมาร์ตินไดเ้ขียนข้ึน สาํหรับประเทศไทย คุณมาร์ตินไดส้รุปไวใ้นรูปท่ี 6 ซ่ึงเป็น

เพียงการพฒันาเบ้ืองตน้เท่านั้น 

 
 

รูปท่ี 6: สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสาํรวจถํ้า ในประเทศไทย (เบ้ืองตน้) แนะนาํโดยคุณมาร์ติน (พ.ย. 2562) 

  



 

3) ตัวอย่างแผนทีถํ่า้ (ตน้ฉบบั และฉบบัท่ีอธิบายรายละเอียด) 
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