เข้ าใจแผนทีถ่ าํ้
สํ าหรับ เอฟซี ของคุณมาร์ ตนิ (ร่ าง 5)
(Understanding cave map for Martin’s FC, draft 5)
วินยั เยาวน้อยโยธิน
นักธรณี วิทยาอิสระ; ธ.ค. 2562
ปัจจุบนั ยังไม่มีหน่วยงานในประเทศ มีหน้าที่โดยตรงสําหรับจัดทําแผนที่และข้อมูลถํ้า ของประเทศ
ให้เป็ นระบบมาตรฐานสากล แต่เรายังโชคดี ที่มีคณะผูห้ ลงไหลในถํ้า มีองค์กรถํ้าต่างประเทศหลายองค์กร เข้า
มาสํารวจถํ้าในประเทศ พร้อมจัดทํา และเผยแพร่ ขอ้ มูลถํ้าในรู ปแบบมาตรฐานสากลแก่ผสู ้ นใจทัว่ ไป ข้อมูล
ดังกล่าวเข้าถึงได้จาก เว็ปไซต์ ของคุณมาร์ติน อิลลิส https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/
ด้วยเรื่ องเกี่ยวกับ “ถํ้า” เป็ นศาสตร์เฉพาะด้าน รวมถึงเป็ นแหล่งข้อมูลของวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา
ประกอบกับ คุณมาร์ติน ซึ่งเป็ นทั้งนักสํารวจถํ้าในสายเลือด เป็ นนักเขียน และเป็ นนักวาดภาพกราฟฟิ ค ทําให้
คุณมาร์ติน ได้รวบรวม และเผยแพร่ ขอ้ มูลถํ้าต่างๆ จากที่ได้สาํ รวจเอง รวบรวมข้อมูลจากคณะสํารวจถํ้าชาว
ต่างประเทศ และวาดแผนที่ดว้ ยตัวเองให้แก่ผสู ้ นใจเกี่ยวกับถํ้าในระดับสากล โดยเฉพาะแผนที่ถ้ าํ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ มีไม่ต่าํ กว่า 528 แห่ง จาก 37 จังหวัดทัว่ ประเทศ
แผนที่ถ้ าํ เป็ นข้อมูลที่มีคุณค่า แต่การนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ผูใ้ ช้ตอ้ งเข้าใจ และอ่านแผนที่ถ้ าํ
ได้อย่างถูกต้อง การทราบถึงวิธีการสํารวจถํ้า การเข้าใจมาตรฐานที่บอกถึงคุณภาพการสํารวจ - การทําแผนที่ถ้ าํ
และรวมถึงการฝึ กฝนให้คุน้ เคยกับสัญลักษณ์ในแผนที่ จะทําให้สามารถอ่าน ใช้ และเข้าใจแผนที่ถ้ าํ ได้
ผมอ่าน และใช้ขอ้ มูลของคุณมาร์ติน จากหนังสื อ The Caves of Thailand ชุดต่างๆ และจากเว็ปไซต์
พบว่านอกจากเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการศึกษาถํ้าในแง่มุมเกี่ยวกับธรณี วิทยาของถํ้าแล้ว ยังพบข้อมูลใน
ด้านอื่นๆ เช่น สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในถํ้า ข้อมูลประวัติศาสตร์-โบราณคดี ข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นในถํ้า และรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับความมานะพยายาม ของคณะสํารวจถํ้าด้วย
ฉบับนี้จดั ทําเป็ นภาษาไทย ให้คุณมาร์ติน สําหรับเผยแพร่ ให้กบั คณะคนไทยที่ติดตาม และติดต่อกับ
คุณมาร์ติน ในหลากหลายเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “ถํ้า”

1) การสํ ารวจ และการวาดแผนทีถ่ ํา้ ทํากันอย่ างไร
การสํารวจ: เหมือนกับการสํารวจรังวัดที่เห็นได้ทว่ั ไป เป็ นการวัดค่าตําแหน่งที่กาํ หนดขึ้นเป็ นโครงข่าย
สําหรับการอ้างอิงในการวาดแผนที่ถ้ าํ ให้มีรูปร่ าง และมาตราส่ วนที่ถูกต้อง ทําได้โดยใช้เข็มทิศ เทปวัด และ/
หรื อ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสม (เครื่ องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ เครื่ องวัดมุมก้มมุมเงยและวัดทิศทาง)
การสํารวจถํ้า ทําในสภาพแวดล้อมที่มืด และเปี ยกชื้น ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมากจะพกพาสะดวก การ
กําหนดตําแหน่ง และรู ปแบบสํารวจภายในถํ้า โดยทัว่ ไป มี 4 รู ปแบบ ส่ วนการทําแผนที่ถ้ าํ มักใช้ผสมกันขึ้นกับ
สภาพลักษณะถํ้า (รู ป 1, Trimmis, 2018)
แนวสํารวจหลักเป็ นศูนย์กลาง รู ป 1 (ก) (ข) และ (ค) ใช้กบั ถํ้าที่มีลกั ษณะถํ้าเป็ นแนวตรง โดยแนว
สํารวจหลักที่กาํ หนดขึ้นกับสภาพภายในแต่ละถํ้า ในกรณี ถ้ าํ ที่แคบการวางแนวสํารวจหลักแบบสลับฟันปลา
เป็ นวิธีที่นิยมใช้ (รู ป 1 (ง)) และควรระวัง วิธีนีเ้ ป็ นวิธีทที่ าํ ให้ ข้อมูลสํ ารวจคลาดเคลื่อนมากสุ ด รู ป 1 (จ) และ
(ฉ) เป็ นแนวสํารวจแบบรัศมี และเป็ นวง ทั้งสองวิธีนิยมใช้ในการสํารวจโถงถํ้า ที่มีลกั ษณะเป็ นวงค่อนข้างกลม
- รี วิธีแนวสํารวจแบบรัศมี ให้ค่าความถูกต้องในการสํารวจสู งสุ ด แต่บริ เวณที่เป็ นจุดศูนย์กลาง ต้องสามารถ
มองเห็นผนังถํ้าโดยรอบได้ ส่ วน แนวสํารวจแบบเป็ นวง เป็ นวิธีที่นกั สํารวจถํ้าสามารถทราบความคลาดเคลื่อน
ในการสํารวจได้ เมื่อสํารวจกลับมาปิ ดวงรอบการสํารวจ

การวาดแผนที่ถ้ าํ (แผนผังถํ้า หรื อผังถํ้า): การวาดผนังถํ้า และรายละเอียดอื่นๆ ภายในถํ้า นิยมวาด
ภาพเสมือนมองถํ้าจากด้านบน ภาพตัดขวางกับแกนยาวของถํ้าบริ เวณโถงถํ้า และ ภาพด้านข้าง (ขนานกับแกน
ยาวของโถงถํ้า) โดยการวาดคํานึงถึงรู ปร่ าง และมาตราส่ วนที่ถูกต้อง อ้างอิงตามตําแหน่งสํารวจโครงข่ายที่
กําหนดขึ้น
การวาดแผนที่ถ้ าํ วาดโดยอาศัยตําแหน่งสํารวจ (1, 1a, 2, 3, …) เป็ นจุดอ้างอิง และวาดผนังถํ้า (เส้นสี
เขียว) รวมถึงลักษณะต่างๆ ที่พบในถํ้าขณะที่ทาํ การสํารวจถํ้า (รู ปที่ 2) สัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงในร่ างแผนที่ถ้ าํ
นี้ส่วนมาก แสดงถึงลักษณะที่พบบริ เวณพื้นถํ้า ตัวเลขในวงกลม แสดงถึงระดับความสู งเพดานถํ้า (Grimes,
2000)

2) องค์ประกอบของแผนทีถ่ าํ้
ในแผนที่ถ้ าํ ที่เผยแพร่ ทว่ั ไป จะประกอบด้วย ผนังถํ้า (มองจากด้านบน) แสดงเป็ นเส้นทึบ ภาพตัดขวาง
ลักษณะความสู ง-ตํ่าในถํ้า (บริ เวณพื้นถํ้า และเพดานถํ้า) องค์ประกอบภายในถํ้า นํ้า หิ นประดับถํ้า ลักษณะ
ตะกอนภายในถํ้า สิ่ งมีชีวิตภายในถํ้า และองค์ประกอบสําคัญอื่นๆ และลักษณะสําคัญอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับผังถํ้า (เช่น มาตราส่ วน คุณภาพการสํารวจ ชื่อผังถํ้า ชื่อคณะผูส้ าํ รวจ และวันที่สาํ รวจ)
2.1) ชื่ อแผนที่ และองค์ ประกอบทีช่ ่ วยในในการเขาใจแผนทีถ่ ํา้
กรอบชื่อแผนที่ เป็ นส่ วนสําคัญ ให้ขอ้ มูลสนับสนุนแก่ผใู ้ ช้แผนที่ ในด้าน ระบบฐานข้อมูล ตําแหน่งที่ต้ งั พิกดั ภูมิศาสตร์ รวมถึงมาตราส่ วน และข้อมูลการสํารวจที่ใช้ในการสร้างแผนที่ รู ปแบบของข้อมูลในส่ วน
นี้มีหลากหลาย ดังตัวอย่าง ในรู ป 3 และ 4

รู ป 3: กรอบข้อมูลที่ช่วยในการอ่านแผนที่ถ้ าํ แปลจาก รู ป 4 จัดรู ปแบบแนะนําโดย Grimes, 2000

รู ป 4: ข้อมูลสนับสนุนในการอ่านแผนที่ถ้ าํ (แผนที่ถ้ าํ จาก https://www.thailandcaves.shepton.org.uk)

ข้อมูลการสํารวจจัดทําแผนที่ถ้ าํ ในปัจจุบนั จัดเป็ นการสํารวจที่มีความคลาดเคลื่อนสู งสุ ดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการสํารวจประเภทอื่นๆ (Trimmis, 2018) ข้อมูลการสํารวจ และการทําแผนที่ถ้ าํ จึงต้องระบุ
วิธีการ และระดับคุณภาพการสํารวจถํ้า
ในเดือน กันยายน 2555 สมาคมหิ นประดับถํ้าระหว่างประเทศ (Union Internationale Spéléologies,
UIS) ได้ปรับปรุ งการระบุมาตรฐานการสํารวจถํ้า จากสมาคมการวิจยั ถํ้าของอังกฤษ (British Cave Research
Association, BCRA) และ สหพันธ์การศึกษาหินประดับถํ้าของออสเตรเลีย (Australian Speleological
Federation, ASF) และเผยแพร่ โดย Häuselmann (2012) สรุ ปได้ดงั นี้
การใช้สญ
ั ลักษณ์ที่ระบุเป็ นอักษรและตัวเลข (ชุดตัวเลข 2 ตัวและตัวอักษร) ในแผนที่ถ้ าํ
“UISv1 4-2-BC” หมายถึง
• UISv1 = การสํารวจถํ้าตามมาตรฐาน UIS ฉบับที่ 1 (ปัจจุบนั ปรับปรุ งเป็ น v2)
• เลข 4 = การสํารวจระดับคุณภาพ 4
• เลข 2 = การทําแผนที่รายละเอียด ระดับ 2 และ
• BC = คุณสมบัติเพิม่ เติม ระดับ B และ C
สําหรับแผนที่ถ้ าํ หลวง ในรู ปที่ 4 แสดงคุณภาพข้อมูลการสํารวจ ที่หลากหลาย เนื่องจากเป็ นการรวบรวม
ข้อมูล และจัดทําแผนที่ถ้ าํ จากหลายแหล่งข้อมูล และจากการสํารวจหลายปี แสดงไว้ดงั นี้
• UIS v2 3-3-A
• UIS v2 2-2-A และ
• UIS v2 6-3-BF
รายละเอียดของ ระดับคุณภาพการสํารวจ (มี 9 ระดับ คือ -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ X ลําดับจากคุณภาพตํ่า
ไปหาคุณภาพสู ง) ระดับรายละเอียดของแผนที่ (มี 5 ระดับ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 ลําดับจากไม่มีการระบุ ไปถึง
รายละเอียดสู ง) อักษรเสริ มท้ายการสํารวจถํ้า (ระบุดว้ ยอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ A, B, C, D, E และ F)
แสดงใน ตารางที่ 1 ถึง 3 พร้อมด้วยบันทึกท้ายตาราง

2.2) สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในแผนทีถ่ ํา้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่ถ้ าํ มีหลากหลายรู ปแบบ แต่ที่นิยมแสดง คือ สัญลักษณ์แสดงชนิดของหิ น
ประดับถํ้าต่างๆ (speleothems) เช่น สัญลักษณ์หินงอก หินย้อย แท่งเสา ฯลฯ (รู ป 5) สัญลักษณ์ถ้ าํ หากใส่ ลงใน
แผนที่ถ้ าํ ทั้งหมดจะทําให้ แผนที่ถ้ าํ ซับซ้อนและเข้าใจได้ยากขึ้น แต่ยงั คงเป็ นที่นิยม เนื่องจากหากเข้าใจจะ
สามารถเข้าใจถํ้าได้ท้ งั หมด ดังแสดงในสัญลักษณ์ในกรอบล่างขวามือที่แสดงถึง สระนํ้า ประกอบด้วย สระนํ้า
หิ นคราบ หิ นนํ้าไหล และตะกอนดินเหนียว รายละเอียดของการเขียนสัญลักษณ์ถ้ าํ ของ สมาคมหิ นประดับถํ้า
ระหว่างประเทศ (UIS) จัดทําโดย Häuselmann (2002)

รู ป 5: ตัวอย่างสัญลักษณ์หินประดับถํ้า (ศัพท์ภาษาไทยในภาพนี้ใช้สาํ หรับการสื่ อสารเท่านั้น อาจมีการปรับปรุ ง
ให้สื่อสารที่ถูกต้อง เช่น หลอดกาแฟ จะเปลี่ยนเป็ นหลอด หิ นปูนเกลียว จะเป็ นผลึกเกลียว ในรู ปที่ 6)

สัญลักษณ์แผนที่ถ้ าํ ที่คุณมาร์ตินได้เขียนขึ้น สําหรับประเทศไทย คุณมาร์ตินได้สรุ ปไว้ในรู ปที่ 6 ซึ่งเป็ น
เพียงการพัฒนาเบื้องต้นเท่านั้น

รู ปที่ 6: สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสํารวจถํ้า ในประเทศไทย (เบื้องต้น) แนะนําโดยคุณมาร์ติน (พ.ย. 2562)

3) ตัวอย่ างแผนทีถ่ าํ้ (ต้นฉบับ และฉบับที่อธิบายรายละเอียด)
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