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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี   

เร่ือง “แนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา 
และจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย” 

-------------------------------------- 

 อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้มีการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือ 
การอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย นั้น 

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี จึงประกาศ
แนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางส าหรับการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งยัง
สามารถใช้ประโยชน์แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและอุทยานธรณีประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน
ของชุมชนและท้องถิ่น 

แนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  

๑) แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 
๒) แนวทางและหลักเกณฑ์จัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย 

ส่วนที่ ๑ แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา 

 แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาจะน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง 
การรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นอันจะส่งผลกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง
อนุรักษ์ธรณีวิทยาต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งมขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) การส ารวจและจัดท าบัญชีข้อมูลแหล่งธรณีวิทยา ด าเนินการโดยกรมทรัพยากรธรณี 
ใช้แบบส ารวจข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาในการส ารวจและจัดท าบัญชี (เอกสารหมายเลข ๒) 
 ๒) การตรวจประเมินคุณค่าทางวิชาการของแหล่งธรณีวิทยา  ด าเนินการโดย 
กรมทรัพยากรธรณี ใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ซึ่งอ้างอิงจากหลักเกณฑ์
การประเมินเพ่ือก าหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี ๒๕๕๔)  
 ๓) การเผยแพร่ผลการประเมินแหล่งธรณีวิทยาและแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา  
เพ่ือสร้างให้เกิดความรับรู้และรับทราบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งธรณีวิทยา อันจะเป็นการ
กระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาต่อไป 



๒ 

 หลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 

 หลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา ใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางวิชาการของ
แหล่งธรณีวิทยาในแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของแหล่งธรณีวิทยา 
และหลักเกณฑ์เฉพาะแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท (เอกสารหมายเลข ๓) มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของแหล่งธรณีวิทยา (น้ าหนักร้อยละ ๖๐) เกณฑ์การประเมิน
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของแหล่งแต่ละประเภทจะเหมือนกัน ประกอบด้วย ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 
ความความหลากหลายทางธรณีวิทยา ความหายาก และการแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ  

 ๒) หลักเกณฑ์เฉพาะแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) มีเกณฑ์ที่ต้อง
ประเมินซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. แหล่งแร่แบบฉบับ ๑.๑ ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 
   ๑.๒ ความชัดเจนของรูปแบบการก าเนิดแร่ 
   ๑.๓ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 ๒. แหล่งพุน้ าร้อน ๒.๑ ปริมาณพุและความต่อเนื่องของการไหลของพุ 
   ๒.๒ อุณหภูมิ 
   ๒.๓ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 ๓. แหล่งซากดึกด าบรรพ์ ๓๑ ความสมบูรณ์ของซากดึกด าบรรพ์ 
   ๓.๒ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ๓.๓ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 ๔. แหล่งธรณีโครงสร้าง ๔.๑ ความชัดเจนของโครงสร้าง 
   ๔.๒ ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง 
   ๔.๓ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 ๕. แหล่งหินแบบฉบับ ๕.๑ ความชัดเจนของชนิดหินที่พบบริเวณแหล่ง 
   ๕.๒ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 ๖. แหล่งธรณีสัณฐาน  ๖.๑ ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐาน 
   ๖.๒ ความหลากหลายแปลกตาของภูมิทัศน์ของแหล่ง 
   ๖.๓ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 ๗. แหล่งล าดับชั้นหินแบบฉบับ ๗.๑ ความสมบูรณ์ของล าดับชั้นหิน 
   ๗.๒ ความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียง 
   ๗.๓ การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 ผลการประเมินคุณค่าทางวิชาการของแหล่งธรณีวิทยา แบ่งออกเป็น  
  ระดับสูง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
  ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ - ๗๔ 
  ระดับต่ า คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

  แหล่งธรณีวิทยาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง จัดเป็นแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ ซึ่งจะด าเนินการจัดท าแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาดังปรากฏใน เอกสารหมายเลข ๔ 



๓ 

ส่วนที่ ๒  แนวทางและหลักเกณฑ์จัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย 

การจัดตั้งอุทยานธรณีเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา โดยเมื่อพ้ืนที่ที่มีแหล่ง
อนุรักษ์ธรณีวิทยาจ านวนหนึ่ง รวมกับแหล่งนิเวศวิทยา แหล่งโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ในขอบเขต
พ้ืนที่เดียวกัน กลุ่มอนุรักษ์ด้านต่างๆ สามารถรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีท้องถิ่นได้ เมื่ออุทยาน
ธรณีท้องถิ่นมีความพร้อมสามารถสมัครเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยได้ 

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีได้จัดท าข้อก าหนด
การประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย โดยใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีโลกของ UNESCO  
เป็นต้นแบบ การสมัครเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยเป็นไปตามความสมัครใจ และพ้ืนที่ที่ประสงค์สมัคร
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี จะ
พิจารณาใบสมัครโดยอ้างอิงจากข้อก าหนดฯ ดังกล่าว 

แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย (เอกสารหมายเลข ๕) 

 ๑) พ้ืนที่ที่ต้องการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ต้องผ่านการเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น
มาก่อน โดยต้องมีการจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ โบราณคดี และ
ศิลปวัฒนธรรม” ประกอบด้วย ผู้น าจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนทีอุ่ทยานธรณี ที่ด าเนินงานอนุรักษ์
ด้านต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิดอุทยานธรณี จากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก าหนดโครงสร้างบริหารอุทยานธรณี  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการอุทยานธรณี และคณะท างาน รวมถึงก าหนดขอบเขตพ้ืนที่อุทยานธรณี และ
แผนบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเผยแพร่องค์ความรู้ การป้องกัน และการอนุรักษ์ 

 ๒) ข้อก าหนดการประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย เป็นข้อก าหนดส าหรับการ
พัฒนาอุทยานธรณีระดับประเทศและความหลากหลายทางธรณีวิทยา โดยใช้แนวทางการพัฒนาอุทยาน
ธรณีโลกของ UNESCO เป็นต้นแบบ (เอกสารหมายเลข ๖) ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ข้อส าคัญในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 
ส่วนที่ ๒ การประเมินตนเอง 
ส่วนที่ ๓ ขั้นตอนการสมัครอุทยานธรณีประเทศไทย 
ส่วนที่ ๔ หลักเกณฑ์การประเมินอุทยานธรณีประเทศไทย 

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย (เอกสารหมายเลข ๖ ส่วนที่ ๔) 

หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
อุทยานธรณีโลกของ UNESCO เป็นต้นแบบ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและ
จัดตั้งอุทยานธรณี จะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ในการพิจารณาเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ซึ่งสามารถ
จ าแนกเป็น ๕ หมวด แต่ละหมวดจะมีองค์ประกอบและค่าน้ าหนักตามความส าคัญ ดังนี้ 

๑. ธรณ ีว ิทยาและภ ูม ิประเทศ ร้อยละ ๓๕ 
๑.๑ ขอบเขตอ ุทยานธรณ ี ร้อยละ ๕ 
๑.๒ การอน ุรกัษ ์ทางธรณ ีว ิทยา ร้อยละ ๒๐  
๑.๓ มรดกทางธรรมชาติและว ัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐ 



๔ 

๒. โครงสรา้งการบริหารจ ัดการ ร้อยละ ๒๕ 
๓. การส ื่อสารและการให ้ความร ู ้ ร้อยละ ๑๕ 
๔. การท ่องเท ี ่ยวเช ิงธรณ ีว ิทยา ร้อยละ ๑๕ 
๕. การพ ัฒนาเศรษฐก ิจในภ ูม ิภาคอย ่างยั่งยืน  ร้อยละ ๑๐ 

 เกณฑ์การประเมินอุทยานธรณีประเทศไทยเพ่ือพิจารณาประกาศการเป็นอุทยานธรณี
ประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร คณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการ
หลักเกณฑ์ฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครตามที่ได้ก าหนด (เอกสารแนบ ๓) 
หากเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน จะด าเนินการประเมินในขั้นตอนต่อไป แต่หากเอกสารประกอบ 
การสมัครไม่ครบถ้วน จะส่งคืนอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

๒. การประเมินคุณค่าทางธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยาและการประเมินภาคสนาม 
คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ ส่งเอกสารประกอบการสมัครในส่วนธรณีวิทยาให้คณะท างานประเมินข้อมูล
ธรณีวิทยา ท าการประเมินคุณค่าทางธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่นั้น หากผ่านการประเมิน 
คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ จะส่งผู้ประเมินภาคสนามลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินพ้ืนที่และจัดท ารายงาน 
การประเมินพ้ืนที่ หากไม่ผ่านการประเมินจะปฏิเสธการสมัคร 

๓. การรับรองและประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ 
พิจารณาเอกสารประกอบการสมัครและรายงานการประเมินพ้ืนที่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ คณะอนุกรรมกรรมการหลักเกณฑ์ฯ จะปฏิเสธ 
การสมัคร และหากประสงค์จะสมัครอีกครั้งต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น 

 ผลคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่องค์ประกอบย่อยข้อใดข้อหนึ่งมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ ให้เลื่อนการสมัครออกไปไม่เกิน ๒ ปี เพ่ือท าการปรับปรุงตามค าแนะน า และอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น
ที่สมัครจะต้องจัดท า “รายงานผลการด าเนินการปรับปรุง” เสนอต่อคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา 
หากปรับปรุงตามค าแนะน าแล้วไม่ผ่านจะถูกปฏิเสธการสมัคร หากผ่านคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ จะ
ยอมรับการสมัครและเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองและประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

 ผลคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป และองค์ประกอบย่อยทุกข้อมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ ยอมรับการสมัคร และน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองและประกาศ
เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

๔. การประเมินซ้้า อุทยานธรณีได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแล้ว จะต้อง
ได้รับการประเมินซ้ าทุก ๔ ปี หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับใบเขียว เพ่ือเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย
ต่ออีก ๔ ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับใบเหลืองและให้ด าเนินการปรับปรุงภายใน ๒ ปี หลังจาก
ปรับปรุงแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอีกครั้งจะได้รับใบแดง และถูกปลดออกจากการเป็นอุทยานธรณี
ประเทศไทย 

ทั้งนี้ หากอุทยานธรณีประเทศไทยมีความพร้อมในการสมัครเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของ
ยูเนสโก สามารถด าเนินการตามข้ันตอนการสมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (เอกสารหมายเลข ๗) 



แนวทางการบริหารจัดการ 
แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ ์

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจและจัดท าบัญชีข้อมูลแหล่งธรณีวิทยา 

ตรวจประเมินคุณค่าทางวิชาการของ 
แหล่งธรณีวิทยา  

ขั้นตอนการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 

พัฒนาระบบข้อมูลแหล่ง

ธรณีวิทยา 

ปรับปรุงข้อมูลแหล่ง

ธรณีวิทยาให้เป็นปัจจุบัน 

กรมทรัพยากรธรณี 

สถานภาพปัจจบุัน ต.ค. ๒๕๕๘ 

1. แหล่งธรณีวิทยา ๑,๒๒๙ แหล่ง 

2. ส ารวจ ประเมิน    ๔๕๒ แหล่ง 

3. แหล่งอันควรอนุรักษ์ ๒๓๐ แหล่ง 

หมายเหตุ ข้อมูล ๑๔ จังหวัด 

ศักยภาพต  า 
< ๕๐% 

ศักยภาพปานกลาง 
๕๐ – ๗๔% 

ศักยภาพสูง 
≥ ๗๕% 

เผยแพร่ผลการประเมินแหล่งธรณีวิทยาและแนวทางการ
อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา ต่อประชาชน/หน่วยงานในพื้นที่ 

๑. การตรวจประเมินคุณค่าทางวิชาการของแหล่งธรณีวิทยา 

การเผยแพร่ผลการประเมินแหล่งธรณีวิทยา
ต่อประชาชน/หนว่ยงานในพื้นที  
- เผยแพร่ผลการประเมินแหล่งธรณีวิทยา 

- เผยแพร่แนวทางการจัดตั้งคณะท างาน
อนุรักษ์ประจ าแหล่งธรณีวิทยา 

- เผยแพร่แนวทางการเตรียมการเพื อขอ
จัดตั้งแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 

 

แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์  

แบบส ารวจข้อมลูแหล่งธรณีวิทยา 

ปรับปรุง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ 
เอกสารหมายเลข ๑ 



๖ 

แบบส ำรวจข้อมูลแหล่งธรณีวิทยำ 

๑. จุดส ำรวจที่  

๒. ชื่อแหล่งธรณีวิทยำ  

๓. ประเภท แหล่งแร่แบบฉบับ   แหล่งพุน ้ำร้อน 
  แหล่งซำกดึกด้ำบรรพ์   แหล่งธรณีโครงสร้ำง 
  แหล่งหินแบบฉบับ   แหล่งธรณีสัณฐำน 
  แหล่งล้ำดับชั นหินแบบฉบับ 
๔. ที่ตั้ง 
 สถำนที่/หมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด  
 พิกัด (WGS84) E N โซน เลขระวำงแผนที่  

๕. ขอบเขต/ขนำดของแหล่งธรณีวิทยำ (แนบแผนที่ประกอบ)  

๖. อธิบำยกำรเข้ำถึงแหล่งธรณีวิทยำ  
   
   

๗. รูปถ่ำย ภำพกว้ำง 
 ภำพขยำยจุดเด่นทั่วไป 
 ภำพขยำยจุดเด่นทำงธรณีวิทยำ 
 วิดีโอ 

๘. ข้อมูลธรณีวิทยำ 

 ๘.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรของแหล่งธรณีวิทยำที่เคยศึกษำมำก่อน 

             ไม่มี 

          มี (โปรดระบุ)  
   
   

 ๘.๒ งำนในภำคสนำม (จำกงำนศึกษำที่มีมำก่อนและจำกกำรส้ำรวจในพื นที่) 
   
   
   

 ๘.๓ กระบวนกำรเกิดทำงธรณีวิทยำ 
   
   
   

เอกสำรหมำยเลข ๒ 



๗ 

๙. ลักษณะเด่นของแหล่ง  

   
   
   

๑๐. ข้อมูลอ่ืนๆ  

  ต ำนำน   
   
   

  นิทำนท้องถิ่น  
   
   

 แหล่งโบรำณคดี  
   
   

 แหล่งวัฒนธรรม  
   
   

 พื้นที่อนุรักษ์   
   
   

 กำรท่องเที่ยวเชิงธรณีธรณีวิทยำ  
   
   

 อ่ืนๆ  
   
   

 

ผู้ส้ำรวจ  

วันที่  



๘ 

หลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 

๑. ค าจ ากัดความ 

 แหล่งธรณีวิทยา (Geosite) หมายถึง แหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าทางด้านวิชาการทางธรณีวิทยา 
แบ่งเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งแร่แบบฉบับ 
 ๒) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งพุน้้าร้อน 
 ๓) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
 ๔) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีโครงสร้าง 
 ๕) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งหินแบบฉบับ 
 ๖) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน 
 ๗) แหล่งธรณีวิทยาประเภทแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 

๒. การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 

การประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา ใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางวิชาการ
ของแหล่งธรณีวิทยาในแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของแหล่งธรณีวิทยา 
และหลักเกณฑ์เฉพาะแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท โดยจะให้น้้าหนักรายเกณฑ์ (Wk) ตามนัยทางวิชาการ 
และก้าหนดระดับความส้าคัญ (Sjk) ในแต่ละเกณฑ์ ตั้งแต่ระดับคะแนน ๑-๕ จากที่มีความส้าคัญน้อย 
(ระดับที่ ๑) ถึงมีความส้าคัญมาก (ระดับที่ ๕) โดยมีการประเมินในรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (น้ าหนักร้อยละ ๖๐) 

 เกณฑ์การประเมินของหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของแหล่งธรณีวิทยาจะเหมือนกัน ประกอบด้วย 
 ๑) ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๕) หมายถึง ลักษณะเด่นที่ท้าให้

แหล่งธรณีวิทยานั้นๆ แตกต่างจากแหล่งธรณีวิทยาอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน 
 ๒) ความหลากหลายทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) หมายถึง การที่มีความหลากหลาย

ของแหล่งธรณีวิทยาประเภทต่างๆ ในบริเวณเดียวกัน 
 ๓) ความหายาก (น้้าหนักร้อยละ ๒๐) หมายถึง เป็นแหล่งธรณีวิทยาที่หายากแตกต่างจาก

แหล่งธรณีวิทยาอ่ืนๆ ประเภทเดียวกัน 
 ๔) การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ (น้้าหนักร้อยละ ๑๕) หมายถึง แหล่งธรณีวิทยานั้น 

บ่งบอกถึงธรณีประวัติเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ  

๒.๒ หลักเกณฑ์เฉพาะแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 

  เกณฑ์การประเมินของหลักเกณฑ์เฉพาะแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท จะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับแหล่งธรณีวิทยาแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



๙ 

 ๑) แหล่งแร่แบบฉบับ 
   ๑.๑) ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
   ๑.๒) ความชัดเจนของรูปแบบการก้าเนิดแร่ (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
   ๑.๓) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๒๐) 
  ๒) แหล่งพุน้้าร้อน 
   ๒.๑) ปริมาณพุและความต่อเนื่องของการไหลของพุ (น้้าหนักร้อยละ ๒๐) 
   ๒.๒) อุณหภูมิ (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
   ๒.๓) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๐)  
  ๓) แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
   ๓.๑) ความสมบูรณ์ของซากดึกด้าบรรพ์ (น้้าหนักร้อยละ ๒๐) 
   ๓.๒) ความหลากหลายทางชีวภาพ (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
   ๓.๓) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
  ๔) แหล่งธรณีโครงสร้าง 
   ๔.๑) ความชัดเจนของโครงสร้าง (น้้าหนักร้อยละ ๑๕) 
   ๔.๒) ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง (น้้าหนักร้อยละ ๑๕) 
   ๔.๓) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
  ๕) แหล่งหินแบบฉบับ 
   ๕.๑) ความชัดเจนของชนิดหินที่พบบริเวณแหล่ง (น้้าหนักร้อยละ ๒๕) 
   ๕.๒) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๕) 
  ๖) แหล่งธรณีสัณฐาน 
   ๖.๑) ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐาน (น้้าหนักร้อยละ ๒๐) 
   ๖.๒) ความหลากหลายแปลกตาของภูมิทัศน์ของแหล่ง (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 

๖.๓) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
  ๗) แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
 ๗.๑) ความสมบูรณ์ของล้าดับชั้นหิน (น้้าหนักร้อยละ ๒๐)  
 ๗.๒) ความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียง (น้้าหนักร้อยละ ๑๐) 
 ๗.๓) การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา (น้้าหนักร้อยละ ๑๐)   

ผลการประเมินคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา แบ่งออกเป็น 
 ระดับสูง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ - ๗๔ 
 ระดับต่้า คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 แหล่งธรณีวิทยาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง จัดเป็นแหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษ ์ซึ่งจะด้าเนินการจัดท้าแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 



๑๐ 

๓. รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินข้อมูลธรณีวิทยา 

 ค้าอธิบายหลักเกณฑ์และความหมายของระดับความส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ แหล่งแร่แบบฉบับ 

 หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา หมายถึง ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้ 
แหล่งแร่แบบฉบับนี้แตกต่างจากแหล่งแร่แบบฉบับอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับ
ความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่แบบฉบับ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก / ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับที่ ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งแร่แบบฉบับอื่นๆ 

 ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 
ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา

อันควรอนุรักษ์ในบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยา 
อันควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษด์้านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณ 
แหล่งแร่แบบฉบับ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งแร่แบบฉบับ 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งแร่แบบฉบับ 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งแร่แบบฉบับ 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งแร่แบบฉบับ 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งแร่แบบฉบับ 

  



๑๑ 

 ๓. ความหายาก 

ความหายาก หมายถึง แหล่งแร่แบบฉบับนี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างจาก
แหล่งแร่แบบฉบับอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ 
ระดับความหายากของแหล่งแร่แบบฉบับ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งแร่แบบฉบับประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งแร่แบบฉบับประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งแร่แบบฉบับประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งแร่แบบฉบับประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งแร่แบบฉบับนี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อเทียบเคียง

กับแหล่งแร่แบบฉบับอ่ืนๆ 

 ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 

 การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งแร่แบบฉบับสามารถบ่งบอกถึง
ธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโบราณเป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

ระดับท่ี ๕ แหล่งแร่แบบฉบับให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับที่ ๔ แหล่งแร่แบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับท่ี ๓ แหล่งแร่แบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 

ระดับท่ี ๒ แหล่งแร่แบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับท่ี ๑ แหล่งแร่แบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษ
ทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

  



๑๒ 

 ๕. ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

 ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ หมายถึง ปริมาณและคุณภาพแร่ที่พบบริเวณแหล่งแร่ 
แบบฉบับ ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้มีความสมบูรณ์มาก 
ระดับท่ี ๔ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้มีความสมบูรณ์ในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้มีความสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้มีความสมบูรณ์น้อย 

 ๖. ความชัดเจนของรูปแบบการเกิดแหล่งแร่ 

 ความชัดเจนของรูปแบบการเกิดแหล่งแร่ หมายถึง รูปแบบการเกิดของแหล่งแร่
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและมีองค์ประกอบครบถ้วน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความชัดเจนของรูปแบบการเกิดแหล่งแร่ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชัดเจนมาก 
ระดับท่ี ๔ รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชัดเจนค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชัดเจนในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชัดเจนค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชัดเจนน้อย 

 ๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

  การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งแร่แบบฉบับมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ระดับความเหมาะสมในการน้าไปใช้เพื่ออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่แบบฉบับ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งแร่แบบฉบับแห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๑๓ 

๓.๒ แหล่งพุน้ าร้อน 

 หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาหมายถึงลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้แหล่ง 
พุน้้าร้อนนี้แตกต่างจากแหล่งพุน้้าร้อนอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของแหล่งพุน้้าร้อน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งพุน้้าร้อนอ่ืนๆ 

๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 

 ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ในบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยา 
อันควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษด์้านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษด์้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณ 
แหล่งพุน้้าร้อน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งพุน้้าร้อน 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งพุน้้าร้อน 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งพุน้้าร้อน 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งพุน้้าร้อน 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งพุน้้าร้อน 



๑๔ 

๓. ความหายาก 

 ความหายาก หมายถึง แหล่งพุน้้าร้อนนี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างจาก
แหล่งพุน้้าร้อนอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ระดับ
ความหายากของแหล่งพุน้้าร้อน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งพุน้้าร้อนประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งพุน้้าร้อนประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งพุน้้าร้อนประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งพุน้้าร้อนประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งพุน้้าร้อนนี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับ

แหล่งพุน้้าร้อนอ่ืนๆ 

๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 

 การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งพุน้้าร้อนสามารถบ่งบอกถึง 
ธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ เป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งพุน้้าร้อนให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์

พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๔ แหล่งพุน้้าร้อนมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งพุน้้าร้อนมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
ระดับท่ี ๒ แหล่งพุน้้าร้อนมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๑ แหล่งพุน้้าร้อนมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทาง

ธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

๕. ปริมาณน้ าและความต่อเนื่องของพุ 

 ปริมาณของพุและความต่อเนื่องของการไหลของพุ หมายถึง  แหล่งพุน้้าร้อนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ประเภทแหล่งพุน้้าร้อนนั้น ควรมีปริมาณพุมาก
และพุมีการไหลอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๒ มิติ คือ ปริมาณของ
น้้าพุ และความต่อเนื่องของการไหลของพุ 



๑๕ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีปริมาณน้้ามาก และพุอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๔ มีปริมาณน้้ามาก แต่พุไม่ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๓ มีปริมาณน้้าน้อย แต่พุอย่างต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๒ มีปริมาณน้้าน้อย และพุไม่ต่อเนื่อง 
ระดับท่ี ๑ มีปริมาณน้้าน้อยมาก และพุไม่มีความต่อเนื่อง 

๖. อุณหภูมิ 
  อุณหภูมิ หมายถึง ความร้อนของพุน้้าร้อน แหล่งพุน้้าร้อนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ประเภทแหล่งพุน้้าร้อนนั้น ควรมีความร้อนสูง ในการพิจารณาให้ระดับ
ความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ อุณหภูมิของพุน้้าร้อน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ พุน้้าร้อนมีอุณหภูมิสูงมาก 
ระดับท่ี ๔ พุน้้าร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง 
ระดับท่ี ๓ พุน้้าร้อนมีอุณหภูมิปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ พุน้้าร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้างต่้า 
ระดับท่ี ๑ พุน้้าร้อนมีอุณหภูมิต่้า 

๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 
 การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งพุน้้าร้อนมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้ น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ระดับความเหมาะสมในการน้าไปใช้เพื่ออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งพุน้้าร้อน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งพุน้้าร้อนแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพื่ออ้างอิงในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งพุน้้าร้อนแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพื่ออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งพุน้้าร้อนแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพื่ออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งพุน้้าร้อนแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพื่ออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งพุน้้าร้อนแห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๑๖ 

๓.๓  แหล่งซากดึกด าบรรพ์ 

  หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

  ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา หมายถึง ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้แหล่ง
ซากดึกด้าบรรพ์นี้แตกต่างจากแหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับ
ความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆ 

๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 

  ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ในบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยาอัน
ควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษด์้านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณ 
แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 

๓. ความหายาก 

  ความหายาก หมายถึง แหล่งซากดึกด้าบรรพ์นี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่าง
จากแหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ระดับความหายากของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 
 
 



๑๗ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์นี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อเทียบเคียง

กับแหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆ 

๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 

 การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งซากดึกด้าบรรพ์สามารถบ่งบอก
ถึงธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ เป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๔ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์มิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์มิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
ระดับท่ี ๒ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์มิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๑ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์มิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์

พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

๕. ความสมบูรณ์ของซากดึกด าบรรพ์ 
  ความสมบูรณ์ของซากดึกด้าบรรพ์ หมายถึง ความสมบูรณ์ของซากสิ่งมีชีวิตและ 
โครงกระดูกที่พบในแหล่งซากดึกด้าบรรพ์เมื่อเทียบเคียงกับแหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน 
ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความสมบูรณ์ของซากสิ่งมีชีวิตและโครงกระดูก  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ ความสมบูรณ์ของซากดึกด้าบรรพ์อยู่ในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับที่ ๔ ความสมบูรณ์ของซากดึกด้าบรรพ์อยู่ในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ ความสมบูรณ์ของซากดึกด้าบรรพ์อยู่ในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ ความสมบูรณ์ของซากดึกด้าบรรพ์อยู่ในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ ซากดึกด้าบรรพ์มิได้มีความสมบูรณ์เป็นพิเศษเมื่อเทียบเคียงกับซากดึกด้าบรรพ์ที่พบใน

แหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆในประเภทเดียวกัน 



๑๘ 

๖. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การที่พบสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
หรือพบสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันในแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน 
๑ มิติ คือ ระดับความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้อยู่ในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้อยู่ในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้อยู่ในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้อยู่ในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้มิได้มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพิเศษเมื่อ

เทียบเคียงกับแหล่งซากดึกด้าบรรพ์อ่ืนๆ 

๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

  การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งซากดึกด้าบรรพ์มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ระดับความเหมาะสมในการน้าไปใช้เพื่ออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งซากดึกด้าบรรพ์  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งซากดึกด้าบรรพ์แห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพื่ออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๑๙ 

๓.๔  แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 

  หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

  ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา หมายถึง ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้ 
แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างนี้แตกต่างจากแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณา
ให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของ 
แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างอื่นๆ 

๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 

 ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ในบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยา 
อันควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษ์ด้านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งอนุรักษ์  ทางธรณีวิทยาด้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณ 
แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 

๓. ความหายาก 

  ความหายาก หมายถึง แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างนี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่
แตกต่างจากแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ระดับความหายากของแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง 
 



๒๐ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างนี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อ

เทียบเคียงกับแหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างอื่นๆ 

๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 
  การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างสามารถ 
บ่งบอกถึงธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ เป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ 
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๔ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดบัที่ ๓ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
ระดับท่ี ๒ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์

พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

๕. ความชัดเจนของโครงสร้าง 

  ความชัดเจนของโครงสร้าง หมายถึง การปรากฏลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างได้ ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ความชัดเจนของโครงสร้าง 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ โครงสร้างมีความชัดเจนมาก 
ระดับท่ี ๔ โครงสร้างมีความชัดเจนค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ โครงสร้างมีความชัดเจนในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ โครงสร้างมีความชัดเจนค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ โครงสร้างมีความชัดเจนน้อย 



๒๑ 

๖. ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง 

  ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง หมายถึง ลักษณะโครงสร้างที่เกิดจากกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาโครงสร้างมีความสมบูรณ์และครบองค์ประกอบ ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ โครงสร้างมีความสมบูรณ์มาก 
ระดับท่ี ๔ โครงสร้างมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ โครงสร้างมีความสมบูรณ์ในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ โครงสร้างมีความสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ โครงสร้างมีความสมบูรณ์น้อย 

๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

  การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ระดับความเหมาะสมในการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา
โครงสร้าง 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้างแห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๒๒ 

๓.๕  แหล่งหินแบบฉบับ 

  หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

  ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา หมายถึง ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้ 
แหล่งหินแบบฉบับนี้แตกต่างจากแหล่งหินแบบฉบับอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับ
ความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของแหล่งหินแบบฉบับ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งหินแบบฉบับอื่นๆ 

๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 

 ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ในบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยาอัน
ควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษด์้านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณ 
แหล่งหินแบบฉบับ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งหินแบบฉบับ 

๓. ความหายาก 

  ความหายาก หมายถึง แหล่งหินแบบฉบับนี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างจาก
แหล่งหินแบบฉบับอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ 
ระดับความหายากของแหล่งหินแบบฉบับ 
 
 



๒๓ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งหินแบบฉบับนี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อเทียบเคียง

กับแหล่งหินแบบฉบับอื่นๆ 

๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 

  การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งหินแบบฉบับสามารถบ่งบอกถึง
ธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ เป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งหินแบบฉบับให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๔ แหล่งหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
ระดับท่ี ๒ แหล่งหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๑ แหล่งหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษ

ทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

๕. ความชัดเจนของชนิดหินที่พบบริเวณแหล่งหินแบบฉบับ 

  ความชัดเจนของชนิดหินที่พบบริเวณแหล่งหินแบบฉบับ หมายถึง การแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะของหินแต่ละชนิดและมีประโยชน์ส้าหรับการศึกษา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความชัดเจนของชนิดหิน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ ชนิดหินมีความชัดเจนมาก 
ระดับท่ี ๔ ชนิดหินมีความชัดเจนค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ ชนิดหินมีความชัดเจนในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ ชนิดหินมีความชัดเจนค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ ชนิดหินมีความชัดเจนน้อย 



๒๔ 

๖. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งหินแบบฉบับมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ระดับความเหมาะสมในการน้าไปใช้เพื่ออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งหินแบบฉบับ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับที่ ๔ แหล่งหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งหินแบบฉบับแห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๒๕ 

๓.๖  แหล่งธรณีสัณฐาน 

 หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

  ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา หมายถึง ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้ 
แหล่งธรณีสัณฐานนี้แตกต่างจากแหล่งธรณีสัณฐานอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับ
ความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาของแหล่งธรณีสัณฐาน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งธรณีสัณฐานอื่นๆ 

๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 

  ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษใ์นบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยาอัน
ควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษด้์านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณแหล่ง
ธรณีสัณฐาน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีสัณฐาน 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีสัณฐาน 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีสัณฐาน 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งธรณีสัณฐาน 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งธรณีสัณฐาน 

๓. ความหายาก 

  ความหายาก หมายถึง แหล่งธรณีสัณฐานนี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่แตกต่างจาก
แหล่งธรณีสัณฐานอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ 
ระดับความหายากของแหล่งธรณีสัณฐาน 
 
 



๒๖ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งธรณีสัณฐานประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งธรณีสัณฐานประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งธรณีสัณฐานประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งธรณีสัณฐานประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีสัณฐานนี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อเทียบเคียง

กับแหล่งธรณีสัณฐานอื่นๆ 

๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 
  การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งธรณีสัณฐานสามารถบ่งบอกถึง
ธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ เป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งธรณีสัณฐานให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๔ แหล่งธรณีสัณฐานมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งธรณีสัณฐานมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
ระดับท่ี ๒ แหล่งธรณีสัณฐานมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีสัณฐานมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษ

ทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

๕. ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐาน 
  ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐาน หมายถึง คุณค่าทางทัศนียภาพ และความงดงาม
ของแหล่งธรณีสัณฐาน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความสวยงามของ
แหล่งธรณีสัณฐาน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีสัณฐานนี้มิได้มีความสวยงามเป็นพิเศษเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งธรณี

สัณฐานอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน 



๒๗ 

๖. ความหลากหลายแปลกตาของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐาน 

  ความหลากหลายแปลกตาของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐาน หมายถึง  การที่ 
แหล่งธรณีสัณฐานมีภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ 
ระดับความหลากหลายของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐาน  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ ความหลากหลายของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับโลก /

ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ ความหลากหลายของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ ความหลากหลายของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ ความหลากหลายของภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐานเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ ภูมิทัศน์ของแหล่งธรณีสัณฐานมิได้มีความหลากหลายเป็นพิเศษเมื่อเทียบเคียงกับ

แหล่งธรณีสัณฐานอื่นๆในประเภทเดียวกัน 

๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

  การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งธรณีสัณฐาน มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน  
๑ มิติ คือ ระดับความเหมาะสมในการน้าไปใช้เพื่ออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งธรณีสัณฐาน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งธรณีสัณฐานแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งธรณีสัณฐานแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งธรณีสัณฐานแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งธรณีสัณฐานแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งธรณีสัณฐานแห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๒๘ 

๓.๗  แหล่งล าดับชั้นหินแบบฉบับ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ค้าอธิบายหลักเกณฑ์ และความหมาย
ของระดับความส้าคัญมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา 

 ความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา หมายถึง ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่ท้าให้ 
แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับนี้แตกต่างจากแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับอ่ืนๆ  ในประเภทเดียวกัน ใน 
การพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณา ใน ๑ มิติ คือ ความโดดเด่นของเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา
ของแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ  

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ มิได้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับอื่นๆ 

๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา 

  ความหลากหลายทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ในบริเวณเดียวกัน เช่น แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านธรณีสัณฐาน แหล่งธรณีวิทยา 
อันควรอนุรักษ์ด้านหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านแร่แบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษด์้านธรณีวิทยาโครงสร้าง แหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านล้าดับชั้นหินแบบฉบับ แหล่งธรณีวิทยา
อันควรอนุรักษ์ด้านพุน้้าร้อน และแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ด้านซากดึกด้าบรรพ์ ในการพิจารณาให้
ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ จ้านวนของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ที่พบบริเวณ 
แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๔ ประเภท บริเวณแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๔ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๓ ประเภท บริเวณแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๓ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๒ ประเภท บริเวณแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๒ มีแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์มากกว่า ๑ ประเภท บริเวณแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
ระดับท่ี ๑ ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์บริเวณแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 

๓. ความหายาก 

  ความหายาก หมายถึง แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับนี้หายาก เนื่องจากมีลักษณะที่
แตกต่างจากแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ระดับความหายากของแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
 



๒๙ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในโลก/ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับประเภทนี้หายากมากในจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับนี้หาได้ไม่ยาก เนื่องจากมิได้มีลักษณะที่โดดเด่นเมื่อ

เทียบเคียงกับแหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับอื่นๆ 

๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ 

  การแสดงหลักฐานทางธรณีประวัติ หมายถึง แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับสามารถ 
บ่งบอกถึงธรณีประวัติ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ เป็นต้น ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๓ มิติ 
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา ข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๔ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยาและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา 
ระดับท่ี ๒ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยาและข้อมูล

เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษทางธรณีวิทยา แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 
ระดับท่ี ๑ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับมิได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยุคต่างๆ ทางธรณีวิทยา เหตุการณ์

พิเศษทางธรณีวิทยา และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโบราณ 

๕. ความสมบูรณ์ของล าดับชั้นหิน 

  ความสมบูรณ์ ของล้ าดับชั้นหิน หมายถึง ล้าดับชั้นหินมีความสมบูรณ์  และมี
องค์ประกอบของหน่วยหินครบถ้วน ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความ
สมบูรณ์ของล้าดับชั้นหิน 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ ล้าดับชั้นหินมีความสมบูรณ์มาก 
ระดับท่ี ๔ ล้าดับชั้นหินมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ ล้าดับชั้นหินมีความสมบูรณ์ในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ ล้าดับชั้นหินมีความสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ ล้าดับชั้นหินมีความสมบูรณ์น้อย 



๓๐ 

๖. ความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียง 

  ความต่อเนื่ องกับหน่วยหินข้างเคียง หมายถึง  หมวดหินมีความต่อเนื่องกัน  
ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียง 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ มีความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียงมาก 
ระดับท่ี ๔ มีความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียงค่อนข้างมาก 
ระดับท่ี ๓ มีความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียงในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี ๒ มีความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียงค่อนข้างน้อย 
ระดับท่ี ๑ มีความต่อเนื่องกับหน่วยหินข้างเคียงน้อย 

๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา 

  การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา หมายถึง การที่แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับ 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา ในการพิจารณาให้ระดับความส้าคัญนั้น 
พิจารณาใน ๑ มิติ คือ ระดับความส้าคัญในการน้าไปใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยาของแหล่งล้าดับชั้นหิน
แบบฉบับ 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 
ระดับท่ี ๕ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับโลก /

ภูมิภาค 
ระดับท่ี ๔ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับประเทศ 
ระดับท่ี ๓ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับภาค 
ระดับท่ี ๒ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับแห่งนี้เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงในระดับจังหวัด 
ระดับท่ี ๑ แหล่งล้าดับชั้นหินแบบฉบับแห่งนี้ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ืออ้างอิงทางธรณีวิทยา 

 



๓๑ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งแร่แบบฉบบั 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก  

(Wk) 

ระดับความส าคัญ 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

  หลักเกณฑ์เฉพาะของแหล่งแรแ่บบฉบับ (ร้อยละ ๔๐) 

   ๕. ความสมบูรณ์ของแหล่งแร ่ ๑๐        

   ๖. ความชัดเจนของรูปแบบการเกิดแหล่งแร่ ๑๐        

   ๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา ๒๐        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน    ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึน้ไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  

๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
       
            
             

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๒ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งพุน้ าร้อน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก 

(Wk) 

ระดับความส าคัญ 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

  หลักเกณฑ์เฉพาะของแหล่งพุน้ าร้อน (ร้อยละ ๔๐) 

   ๕. ปริมาณพุและความต่อเนื่องของการไหลของพุ ๒๐        

   ๖. อุณหภูม ิ ๒๐        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน  ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  
๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
            
            
             

 

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๓ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งซากดกึด าบรรพ์ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก  

(Wk) 

ระดับความส าคัญ 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

  หลักเกณฑ์เฉพาะของแหล่งซากดึกด าบรรพ์ (ร้อย ๔๐) 

   ๕. ความสมบูรณ์ของซากดึกดา้บรรพ ์ ๒๐        

   ๖. ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๐        

   ๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา ๑๐        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน   ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  
๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
            
            
             

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๔ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งธรณีโครงสร้าง 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก  

(Wk) 

ระดับความส าคัญ 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

  หลักเกณฑ์เฉพาะของแหล่งธรณีโครงสร้าง (ร้อยละ ๔๐) 

   ๕. ความชัดเจนของโครงสร้าง ๑๕        

   ๖. ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ๑๕        

   ๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา ๑๐        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน  ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 

                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  

๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
            
            
             

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๕ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งหินแบบฉบบั 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก  

(Wk) 

ระดับความส าคัญ 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

  หลักเกณฑ์เฉพาะของแหล่งหินแบบฉบับ (ร้อยละ ๔๐) 

   ๕. ความชัดเจนของชนิดหินทีพ่บบริเวณ 

      แหล่งหินแบบฉบับ 

๒๕        

   ๖. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา ๑๕        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน  ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  

๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
            
            
             

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๖ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก 

(Wk) 

ระดับวามส าคญั 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

หลักเกณฑ์เฉพาะของแหลง่ธรณีสณัฐาน (ร้อยละ ๔๐) 

   ๕. ความสวยงามของแหล่งธรณีสัณฐาน ๒๐        

   ๖. ความหลากหลายแปลกตาของภูมทิัศน์ของ  

      แหล่งธรณีสัณฐาน 

๑๐        

   ๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา ๑๐        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน  ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  
๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
            
            
             

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๗ 

แบบประเมินข้อมูลธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งล าดับชั้นหนิแบบฉบับ 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 จุดส้ารวจที่ ชื่อแหล่งธรณีวิทยา     
 สถานที่/หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ  จังหวัด    
 พิกัด (WGS๘๔)  E N โซน      
 ผู้ประเมิน  วันที่ประเมิน     

๒. การประเมิน 

หลักเกณฑ์ 
น้ าหนัก  

(Wk) 

ระดับความส าคัญ 

(Sjk) 
ผลรวม

(WkSjk) 

หมายเหต/ุ 

จุดเด่น/จดุขาย 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หลักเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ 

  หลักเกณฑ์พื้นฐานของแหล่งธรณีวิทยา (ร้อยละ ๖๐) 

   ๑. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวิทยา ๑๕        

   ๒. ความหลากหลายทางธรณีวิทยา ๑๐        

   ๓. ความหายาก ๒๐        

   ๔. การแสดงหลักฐานทางธรณีประวตัิ ๑๕        

  หลักเกณฑ์เฉพาะของแหล่งล าดบัชั้นหินแบบฉบบั (ร้อยละ ๔๐) 

   ๕. ความสมบูรณ์ของล้าดับชั้นหิน ๒๐        

   ๖. ความต่อเนื่องกับหน่วยหินขา้งเคียง ๑๐        

   ๗. การเป็นแหล่งอ้างอิงทางธรณีวิทยา ๑๐        

รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ย   

๓. ผลการประเมิน  ค้านวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมิน 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการสูง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป )  
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการปานกลาง  ( ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ) 
                    แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าทางวิชาการต่้า  ( ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ )  

๕. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
            
            
             
 

 

คะแนนเฉลี่ย  =              X ๒๐ 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Vj ) =  WkSjk  

  Vj 

 Wk 



๓๘ 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์แต่ละประเภท 

การบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ทั้ง ๗ ประเภท มีความแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของแหล่งนั้นๆ จึงมีแนวทางเบื้องต้นส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลพ้ืนที่ของแหล่งธรณีวิทยา 
อันควรอนุรักษ์แต่ละประเภทน าไปใช้เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการแหล่งให้มีความเหมาะสมและเกิดการ
อนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา ทั้งนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการสร้างภาคีการท างานร่วมกันของหน่วยงานสนับสนุน
ข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างเหมาะสมด้วย 

แนวทางการบริหารจัดการเบื้องต้นของแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้ 

๑. แหล่งแร่แบบฉบับ 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งแร่แบบฉบับควรพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  ซึ่งควรก าหนด 
เขตแหล่งแร่แบบฉบับไว้เพ่ือการศึกษาวิจัย และเรียนรู้เป็นการเฉพาะ อาจจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่แหล่งแร่แบบฉบับได้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับสันทนาการ กิจกรรมที่จัด เช่น 
จ าลองสภาพการท าเหมืองให้เสมือนจริง หรือมีการจัดพ้ืนที่แสดงกิจกรรมการท าเหมืองแร่ ทั้งนี้หน่วยงาน
ผู้ดูแลพ้ืนที่ต้องก าหนดระเบียบทีเ่กี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ซึ่งแหล่งแร่แบบฉบับสามารถ
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีการท าเหมืองแร่ หรืออาจด าเนินการภายหลังเลิกการท าเหมืองแร่ไปแล้วก็ได้ แหล่งแร่แบบฉบับ
จะเป็นแหล่งทีใ่ช้ส าหรับอ้างอิงทางวิชาการ 

การบริหารจัดการแหล่งแร่แบบฉบับควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษาศักยภาพของแหล่งในด้านขีดความสามารถในการรองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือศึกษาวิจัยในพ้ืนที่  
๒) ศึกษาและด าเนินการด้านความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่เป็นเขตแสดงแหล่งแร่แบบฉบับแก่ผู้เข้าชมอย่าง

เหมาะสม 

๒. แหล่งหินแบบฉบับ 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งหินแบบฉบับควรพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  ซึ่งควรก าหนด 
เขตแหล่งหินแบบฉบับไว้เพ่ือการศึกษาวิจัย และเรียนรู้เป็นการเฉพาะ อาจจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในพ้ืนที่แหล่งหินแบบฉบับได้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับสันทนาการ ทั้งนี้หน่วยงานผู้ดูแล
พ้ืนที่ต้องก าหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม แหล่งหินแบบฉบับจะเป็นแหล่งที่
ใช้ส าหรับอ้างอิงทางวิชาการ  

การบริหารจัดการแหล่งหินแบบฉบับควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้มีความส าคัญกับขอบเขตของแหล่งหินแบบฉบับที่ชัดเจนหรือต าแหน่งที่พบเห็นแหล่งหิน 

แบบฉบับที่ชัดเจน 
๒) จัดท าแนวเขตบริเวณตัวแหล่งเพ่ือป้องกันการสัมผัสจากผู้เยี่ยมชมแหล่ง 
๓) ศึกษาศักยภาพของแหล่งในด้านขีดความสามารถในการรองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



๓๙ 

๓. ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีวิทยาโครงสร้างซึ่งมีเพียง 
ไม่กี่แห่งในประเทศไทย ควรพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งการศึกษาวิจัย  
อีกท้ังต้องค านึงถึงลักษณะของธรณีวิทยาโครงสร้างซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการผุพังโดยธรรมชาติได้ง่าย 

 แนวทางการบริหารจัดการธรณีวิทยาโครงสร้างควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) อนุรักษ์สภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
๒) ควรมีแผนการป้องกันความเสี่ยงของแหล่งตามลักษณะพ้ืนที่เนื่องจากธรณีวิทยาโครงสร้างจะมี

ความเสี่ยงต่อการผุพังโดยธรรมชาติโดยง่าย เช่น การจัดท าแนวเขตบริเวณตัวแหล่งเพ่ือป้องกันการสัมผัสจาก 
ผู้เยี่ยมชมแหล่ง 

๔. ธรณีสัณฐาน 

แหล่งธรณีสัณฐานซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ ภูเขา ถ้ า น้ าตกและชายหาดซึ่งแหล่งธรณีวิทยาอันควร
อนุรักษป์ระเภทนี้มีจ านวนมากในประเทศไทย แนวทางการบริหารจัดการต้องพิจารณาเป็นพื้นที่ซึ่งอาจมีหลาย
แหล่ง และพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้  การศึกษาวิจัย รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ต้องออก
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 

แนวทางการบริหารจัดการธรณีสัณฐานควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) อนุรักษ์เพ่ือให้ด ารงสภาพธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด โดยค านึงถึงระบบนิเวศโดยรวมของพ้ืนที่  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่   
๒) จัดท าผังการใช้ที่ดินในพ้ืนที่แหล่ง การแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่ หรือการก าหนดพ้ืนที่แหล่งทางธรณีวิทยา

เพ่ือก าหนดขอบเขตการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม เช่น การวางต าแหน่งสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสม และไม่แออัดมากเกินไป 
การสร้างสิ่งก่อสร้างให้มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ 

๓) ควรมีแผนการป้องกันความเสี่ยงของแหล่งตามลักษณะพ้ืนที่ เนื่องจากธรณีสัณฐานบางแหล่งมี
ความเสี่ยงต่อการผุพังโดยธรรมชาติโดยง่าย ได้แก่ ภูมิลักษณ์จากการผุพังสึกกร่อนของหิน เช่น หอนางอุษาใน
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สวนหินเทิน และภูมิลักษณ์จากการผุพังสึกกร่อนของตะกอน เช่น แพะเมืองผี 
เสาดินนาน้อย ละลุ เป็นต้น การจัดท าแนวเขตบริเวณตัวแหล่งเพ่ือป้องกันการสัมผัสจากผู้เยี่ยมชมแหล่ง  
ลดการเหยียบย่ าบริเวณแหล่ง การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ใช้ไฟฉายเพ่ือให้แสงสว่างภายใน
ถ้ าและลดการรบกวนสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในถ้ า ติดตั้งป้ายระเบยีบการเยี่ยมชมสถานที่ 

๕. พุน ้าร้อน 

แนวทางการบริหารจัดการพุน้ าร้อนควรพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (อาบน้ าแร่) แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ าพุร้อน ควรมีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ในการต่อเติมในพ้ืนที่ต้องมีความกลมกลืนกับธรรมชาติเดิมให้มากที่สุด หรือการใช้ประโยชน์ให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 



๔๐ 

๒) จัดท าผังการใช้ที่ดินในพ้ืนที่แหล่ง การแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่หรือการก าหนดพ้ืนที่แหล่งทางธรณีวิทยา
เพ่ือก าหนดขอบเขตการอนุรักษ์ที่เหมาะสมไม่ใกล้แหล่งพุน้ าร้อนจนเกิดความเสียหายต่อแหล่ง 

๓) ให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าได้แก่ ๑) กรองน้ าเบื้องต้นเพื่อน าสิ่งปะปนในแหล่งน้ าแร่ออกก่อนน าไป
ให้บริการ ๒) เปลี่ยนถ่ายน้ าส าหรับบ่อแช่รวม (สาธารณะ) ควรใช้ระบบน้ าล้นในการเปลี่ยนถ่ายน้ าและส าหรับ
บ่อแช่ส่วนตัว ควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าทุกครั้งหลังให้บริการ ๓) ล้างท าความสะอาดบ่อแช่รวม (ไม่น้อยกว่า ๒
ครั้งต่อสัปดาห์) และบ่อแช่ส่วนตัว (ทุกครั้งหลังให้บริการ) ๔) ท่อส่งน้ าควรมีความปลอดภัยและทนทาน ใช้
วัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ าและไม่ท าปฏิกิริยากับแร่ธาตุตามธรรมชาติในน้ าร้อน และ ๕) น้ าแร่ที่
ให้บริการแล้วต้องไม่น ากลับมาให้บริการอีก 

๔) ควรก าหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมการให้บริการพุน้ าร้อนต่อ
ระบบนิเวศ  

๕) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ให้บริการบ่อน้ าร้อน ได้แก่ ๑) ควรมีระบบถ่ายเทอากาศที่
ถูกสุขลักษณะ และมีแสงสว่างเพียงพอส าหรับบริเวณที่ให้บริการ  ๒) ควรใช้วัสดุปู พ้ืนที่ง่ายต่อการท า 
ความสะอาดและในบริเวณที่เปียกควรใช้วัสดุพ้ืนผิวกันลื่นหรือกระเบื้องที่มีผิวสัมผัสหยาบ ๓) ทางเดินภายใน
พ้ืนที่ที่ให้บริการต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอ และ ๔) ขนาดของบ่อแช่ควรมีขนาดที่
เหมาะสมกับการให้บริการเพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ 

๖) จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ คอยให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ ตรวจตราดูแลการใช้บริการ
ทั้งในขณะใช้ และหลังใช้บริการ และมีการจดบันทึกอ่านวัดค่าอุณหภูมิเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือการน ามาวิเคราะห์
คุณภาพของน้ าร้อน 

๖. ล้าดับชั นหินแบบฉบับ 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งล าดับชั้นหินแบบฉบับควรพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง
วิชาการ และเพ่ือใช้ส าหรับอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งควรก าหนดเขตล าดับชั้นหินแบบฉบับส าหรับศึกษาวิจัย และ
เรียนรู้ไว้ รวมทั้งหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ต้องออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการแหล่งล าดับชั้นหินแบบฉบับ ควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) ให้ความส าคัญกับขอบเขตของล าดับชั้นหินแบบฉบับ หรือต าแหน่งที่พบล าดับชั้นหินแบบฉบับ 
๒) จัดท าแนวเขตบริเวณตัวแหล่งเพ่ือป้องกันการสัมผัสจากผู้เยี่ยมชมแหล่ง 

๗. ซากดึกด้าบรรพ์ 

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ได้แก่ ซากไดโนเสาร์ หอย สัตว์ประเภทต่างๆ และ
ไม้กลายเป็นหิน ควรพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัยทางวิชาการ 

การบริหารจัดการแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑) ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของซากดึกด าบรรพ์ และแหล่งที่พบ เพ่ือจัดแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่

ชัดเจน ได้แก่ พ้ืนที่สงวนส าหรับเป็นแหล่งขุดค้นซากดึกด าบรรพ์ พ้ืนที่พัฒนาส าหรับเป็นพ้ืนที่จัดแสดงหรือ
พิพิธภัณฑ์ พ้ืนที่อ านวยความสะดวก และพ้ืนที่ส าหรับร้านค้า 

๒) ก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ต่างๆ และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเสียหายต่อ
คุณค่าของแหล่ง รวมถึงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตพ้ืนที่ 



๔๑ 

๓) เก็บรักษาซากดึกด าบรรพ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ หรือในอาคาร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แหล่ง และเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา 

นอกจากที่ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยาไว้ในเบื้องต้นนี้แล้ว การอนุรักษ์แหล่ง
ธรณีวิทยาต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้  

๑. การคุ้มครอง การอนุรักษ์แหล่ง 
๒. การเผยแพร่ความรู้ 
๓. การมีส่วนร่วม  
๔. การรักษาความปลอดภัย 
๕. สิ่งอ านวยความสะดวก 
๖. การเข้าถึงแหล่ง 
๗. การท่องเที่ยวเขิงธรณีวิทยาและเชิงอนุรักษ์ 
๘. การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ซึ่งผู้ดูแลแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาควรด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมโดยมี
ปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการดูแลและอนุรักษ์แหล่ง ทั้งนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้กับแหล่ง 



๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แหล่งธรณีวิทยา + แหล่งนิเวศวิทยา + แหล่งโบราณคดี/ศิลปวัฒนธรรม + ชุมชนท้องถิ่น 

กลุ่มอนุรักษ์ฯ  
- ก าหนดโครงสร้างบริหารอุทยานธรณี (ตั้งผู้อ านวยการอุทยาน
ธรณีและคณะท างาน) 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ 
- จัดท าแผนบริหารจัดการ (ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ การป้องกันและการอนุรักษ์) 

- ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น 

อุทยานธรณี “กรอบแนวคิดการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน” 

แนวทางการจัดตัง้อุทยานธรณีประเทศไทย 

จัดตั้ง“กลุ่มอนุรักษ์ธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม”  
ที่ด าเนินงานอนุรักษ์ภายใต้กรอบแนวคิดอุทยานธรณี  

กลุ่มอนุรักษ์ฯประกอบด้วยผู้น าจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่อุทยานธรณี 

โครงสร้างคณะบริหารอุทยานธรณี (ชื่อพื้นที่) ประกอบด้วย  
- ผู้อ านวยการอุทยานธรณี 
- มีฝ่ายเพื่อด าเนินภารกิจต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน 

ฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย ฝ่ายการตลาดและท่องเที่ยว ฝ่าย
การศึกษาและสารสนเทศ 

ขั้นตอนการสมัครเป็นอุทยานธรณีของประเทศ (เอกสารหมายเลข ๖ : เอกสารแนบ ๒) 

 

 มตคิณะรัฐมนตรี 

ผ่าน 

ขั้นตอนการสมัครเป็นอุทยานธรณโีลก (เอกสารหมายเลข ๗) 

 

 

เอกสารหมายเลข ๕ 
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ข้อก ำหนด 
กำรประกำศเป็นอุทยำนธรณีประเทศไทย 

(National Geopark of Thailand) 

**************************** 

 “ธรณีโดดเด่น คนเห็นคุณค่ำ ร่วมกันพัฒนำ วิถีประชำยั่งยืน” 

 

บทน ำ 

  อุทยานธรณี คือ พ้ืนที่ที่รวมแหล่งธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศท่ีมีความส าคัญทางธรณีวิทยา 
พ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย การคุ้มครองหรือการอนุรักษ์ การให้การศึกษา 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานธรณีไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะธรณีวิทยาเพียงอย่างเดียว อุทยานธรณีต้องมีการ
เชื่อมโยงทางธรณีวิทยากับทรัพยากรด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่น ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม และมรดกด้านอ่ืนๆ  
ที่จับต้องไม่ได ้
  อุทยานธรณี ถูกตั้งขึ้นโดยใช้กระบวนการ “จากล่างสู่บน” ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หน่วยงานในท้องถิ่นและภูมิภาคทั้งหมด (เช่น เจ้าของที่ดิน กลุ่มชุมชน ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ประชาชนใน
พ้ืนที่ และองค์กรท้องถิ่น) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังของชุมชนท้องถิ่น ความเข้มแข็ง
ของพันธมิตรจากหลายภาคส่วนในท้องถิ่น และการสนับสนุนของภาครัฐในระยะยาว และมีการพัฒนายุทธศาสตร์
อย่างจริงจังที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของชุมชน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์มรดกทาง
ธรณีวิทยาไปด้วยกัน  

 

เอกสำรหมำยเลข ๖ 



๔๔ 

  คู่มือนี้ เป็นข้อก าหนดส าหรับการพัฒนาอุทยานธรณีระดับประเทศและความหลากหลายทาง
ธรณีวิทยา โดยใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีโลกของ UNESCO เป็นต้นแบบ ข้อก าหนดฯ ดังกล่าว
ประกอบด้วยเงื่อนไขส าหรับเป็นแนวทางการสมัครเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแบบสมัครใจ พ้ืนที่ที่ประสงค์
สมัครต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดฯ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี จะ
พิจารณาใบสมัครโดยอ้างอิงจากข้อก าหนดฯ นี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อส ำคัญในกำรเป็นอุทยำนธรณีประเทศไทย 
๑. มีแหล่งธรณีวิทยำอันควรอนุรักษ์หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยำ และแหล่งธรรมชำติวิทยำ 

แหล่งประวัติศำสตร์ หรือแหล่งวัฒนธรรม 
ต้องมแีหล่งธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา มีประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา

และกระบวนการที่ท าให้เกิดขึ้น และมีความส าคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ ความแปลกหรือความงดงามตามธรรมชาติ 
นอกจากนี้ต้องมีแหล่งอ่ืนๆ ด้วย เช่น แหล่งธรรมชาติวิทยา แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และแหล่ง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า อุทยานธรณีเป็นการบูรณาการในหลายมิติ เพ่ือเชื่อมโยงมรดกทางธรณีวิทยากับด้านอ่ืนๆ ซึ่ง
มีผลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย์และสังคม 

๒. มีขอบเขตอุทยำนธรณีที่ชัดเจนและเป็นพื้นที่ผืนเดียวกัน 
ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประเมินขอบเขตชัดเจน เป็นพ้ืนที่ผืนเดียวกัน ครอบคลุมแหล่งธรณีวิทยา

อันควรอนุรักษ์หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา และแหล่งอ่ืนๆ อย่างครบถ้วน โดยไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับขอบเขต
การปกครอง ระบุต าบลและอ าเภอทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณี และกว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว ขอบเขตอุทยานธรณีสามารถซ้อนทับกับ
พ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์ในรูปแบบอ่ืนได้ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ขอบเขตอุทยานธรณี 
แห่งหนึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า ๑ จังหวัด 

๓. มีโครงสร้ำงในกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนธรณี 
โครงสร้างในการบริหารจัดการอุทยานธรณี สามารถประกอบด้วยบุคคลจากหลายภาคส่วนตาม

ความเหมาะสม อาทิ หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นต้น เพ่ือด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของอุทยานธรณี 

๔. มีแผนบริหำรจัดกำรอุทยำนธรณ ี
ก่อนการยื่นใบสมัครเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยต้องมีแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
แผนดังกล่าวต้องตรงกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในท้องถิ่น มีการคุ้มครองแหล่ง
ต่างๆ และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตนเอง 

๕. มีกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรมอุทยำนธรณี 
การจัดตั้งอุทยานธรณี ควรได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากชุมชนและเกิดจากความต้องการของ

ชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่น ประชาชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานธรณี เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชน
ในท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ กระตุ้นให้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ และเกิดความหวง
แหนในพื้นที่ อันจะน ามาซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป 



๔๕ 

๖. มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับอุทยำนธรณีผ่ำนสื่อต่ำงๆ  
อุทยานธรณีส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

เป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาจึงมีความจ าเป็นที่ อุทยานธรณีต้องมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่น โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แผ่นพับ 
และแผนที่ที่มีข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอื่นๆ เป็นต้น 

๗. มีกำรท่องเที่ยวบริเวณแหล่งธรณีวิทยำอันควรอนุรักษ์หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยำ และ 
แหล่งธรรมชำติวิทยำ แหล่งประวัติศำสตร์ หรือแหล่งวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ภายในอุทยานธรณี ล้วนมีส่วนช่วยให้อุทยานธรณีประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นและน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญ
เป็นอย่างมากในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ ซึ่งการท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 
ลักษณะธรรมชาติและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ และควรค านึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

ส่วนที่ ๒ กำรประเมินตนเอง 
 อุทยานธรณีระดับท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมัครเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ต้องมีข้อส าคัญ 
ในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยครบทั้ง ๗ ข้อ ตามปรากฏในส่วนที่ ๑ และท าการประเมินอุทยานธรณีเบื้องต้น
ตามแบบฟอร์ม “เอกสารประเมินตนเอง” (เอกสารแนบ ๑) 

ส่วนที่ ๓ ขั้นตอนกำรสมคัรอุทยำนธรณีประเทศไทย (เอกสารแนบ ๒) 
๑) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม : อุทยานธรณีระดับท้องถิ่นที่มีความประสงค์สมัครเป็นอุทยานธรณี

ประเทศไทยต้องยื่นหนังสือแจ้งความจ านงในการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศต่อคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี โดยผ่านผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการอุทยานธรณี (ชื่อพ้ืนที่) (เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

๒)  ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม  – ๒๘ กุมภาพันธ์ : อุทยานธรณีระดับท้องถิ่นที่มีความประสงค์
สมัคร เสนอ “เอกสารประกอบการสมัคร” ผ่านคณะกรรมการฯ โดยผ่านผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการ 
อุทยานธรณี (ชื่อพ้ืนที่)  

๓)  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม : คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์
และประเมินแหล่งธรณีวิทยาและอุทยานธรณี ตรวจสอบความครบถ้วนของ “เอกสารประกอบการสมัคร” และส่ง 
“เอกสารประกอบการสมัคร” ในส่วนธรณีวิทยาให้คณะท างานประเมินข้อมูลธรณีวิทยา เพื่อประเมินคุณค่าวิชาการ
ของแหล่งธรณีวิทยา (Significant Geology) ในพ้ืนที ่

๔)  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน : คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ ส่งผู้ประเมินภาคสนามลง
พ้ืนที่เพ่ือประเมินพื้นที่และจัดท า “รายงานการประเมินพ้ืนที”่ 

๕)  ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม : คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา “เอกสารประกอบ 
การสมัคร” และ “รายงานการประเมินพ้ืนที่” และเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองและประกาศอุทยานธรณี
ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

๖)   อุทยานธรณีได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแล้ว จะมีการประเมินซ้ าทุก ๔ ปี  



๔๖ 

ส่วนที่ ๔ หลักเกณฑ์กำรประเมินอุทยำนธรณีประเทศไทย 

 คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี  ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
อุทยานธรณีประเทศไทยเพ่ือพิจารณาประกาศการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ควำมครบถ้วนของเอกสำรประกอบกำรสมัคร คณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครตามที่ได้ก าหนด (เอกสารแนบ ๓) หากเอกสาร
ประกอบการสมัครครบถ้วน จะด าเนินการประเมินในขั้นตอนต่อไป แต่หากเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน 
จะส่งคืนอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

๒. กำรประเมินคุณค่ำทำงวิชำกำรของแหล่งธรณีวิทยำและกำรประเมินภำคสนำม คณะอนุกรรมการ
หลักเกณฑ์ฯ ส่งเอกสารประกอบการสมัครในส่วนธรณีวิทยาให้คณะท างานประเมินข้อมูลธรณีวิทยา ท าการ
ประเมินคุณค่าทางธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่นั้น หากผ่านการประเมิน คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ 
จะส่งผู้ประเมินภาคสนามลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินพื้นที่และจัดท ารายงานการประเมินพื้นที่ หากไม่ผ่านการประเมินจะ
ปฏิเสธการสมัคร 

๓. กำรรับรองและประกำศเป็นอุทยำนธรณีประเทศไทย คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาเอกสาร
ประกอบการสมัครและรายงานการประเมินพ้ืนที่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ คณะอนุกรรมกรรมการหลักเกณฑ์ฯ จะปฏิเสธการสมัคร และหากประสงค์
จะสมัครอีกครั้งต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น 

 ผลคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่องค์ประกอบย่อยข้อใดข้อหนึ่งมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ให้เลื่อน
การสมัครออกไปไม่เกิน ๒ ปี เพ่ือท าการปรับปรุงตามค าแนะน า และอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นที่สมัครจะต้อง
จัดท า “รายงานผลการด าเนินการปรับปรุง” เสนอต่อคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา หากปรับปรุงตาม
ค าแนะน าแล้วไม่ผ่านจะถูกปฏิเสธการสมัคร หากผ่านคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ จะยอมรับการสมัครและ
เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองและประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

 ผลคะแนนร้อยละ ๕๐  ขึ้นไป และองค์ประกอบย่อยทุกข้อมีคะแนนไม่ต่ ากว่ าร้อยละ ๕๐ 
คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ ยอมรับการสมัคร และน าเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองและ
ประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

๔. กำรประเมินซ้ ำ อุทยานธรณีได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแล้ว จะต้องประเมินซ้ าทุก 
๔ ปี หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับใบเขียว เพ่ือเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยต่ออีก ๔ ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจะได้รับใบเหลืองและให้ด าเนินการปรับปรุงภายใน ๒ ปี หลังจากปรับปรุงแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอีก
ครั้งจะได้รับใบแดง และถูกปลดออกจากการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 











































ขั้นตอนการสมัครอุทยานธรณีประเทศไทย

ยื่นหนังสือแสดงความจ านงต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี
โดยผ่านผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการอุทยานธรณี (ชื่อพื้นที่) (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

อุทยานธรณีท้องถิ่นที่มีความประสงค์สมัคร เสนอ “เอกสารประกอบการสมัคร” ให้ คณะกรรมการฯ
โดยผ่านผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการ (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด)

คณะกรรมการฯ มอบหมาย คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์และประเมินแหล่งธรณีวิทยาและอุทยานธรณี 
ตรวจสอบความครบถ้วนของ “เอกสารประกอบการสมัคร”

ส่ง “เอกสารประกอบการ
สมัคร” คืนเพื่อปรับปรุง

ส่ง “เอกสารประกอบการสมัคร” ในส่วนธรณีวิทยา 
ให้ คณะท างานประเมินข้อมูลธรณีวิทยา

ประเมินคุณค่าทางวิชาการของแหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่

ปฏิเสธการสมัคร คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ ส่ง ผู้ประเมินภาคสนาม 
ลงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่และจัดท า “รายงานการประเมินพื้นที่”

คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา “เอกสารประกอบการสมัคร” 
และ “รายงานการประเมินพื้นที่”

ผลคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐

องค์ประกอบย่อยข้อใดข้อหนึ่ง
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐

ยอมรับการสมัครเลื่อนการสมัครออกไปไม่เกิน ๒ ปี
เพื่อท าการปรับปรุงตามค าแนะน า

น าเสนอในวาระการประชุม 
คณะกรรมการฯ

จัดท า “รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุง” ตามค าแนะน า

ปฏิเสธ

ภายใน ๓๑ ต.ค.

๑ ม.ค. – ๒๘ ก.พ.

๑ -๓๑ มี.ค.

๑ – ๓๐ เม.ย.

ภายใน ๓๑ พ.ค.

ประเมินซ ้ำทุก ๔ ปี

ใบเขียว ใบเหลือง

ผ่ำน ไม่ผ่ำน ปรับปรุง

เป็น “อุทยานธรณี
ประเทศไทย” ต่อ ๔ ปี

ปรับปรุง ใบแดงผ่ำน ไม่ผ่ำน

ไม่ผ่ำน ผ่ำน

ไม่ผ่ำน ผ่ำน

คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯ พิจารณา

ไม่ผ่ำน ผ่ำน

ผลคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

องค์ประกอบย่อยทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐

ประกาศเป็น 
“อุทยานธรณีประเทศไทย”

เอกสำรแนบ ๒
๖๗



๖๘ 

เอกสารประกอบการสมัคร  
(Application dossier)  

 

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

A – รายละเอียดข้อมูลพื้นที่  
1. ชื่อของอุทยานธรณีที่สมัคร 
2. ต าแหน่งที่ตั้งของอุทยานธรณีที่สมัคร (โปรดแนบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ และ พิกัดทางภูมิศาสตร์  : 

ลองจิจูดและละติจูด) 
3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ประชากรของอุทยานธรณีที่สมัคร 
4. องค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลพร้อมโครงสร้างของการบริหารจัดการ (ค าบัญญัติ หน้าที่ และผังที่แสดง

โครงสร้างองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงาน ภาระงานในระดับต่างๆ ภายใน
องค์กร) ของอุทยานธรณีที่สมัคร 

5. ผู้ประสานงานของการสมัคร (ชื่อ ต าแหน่ง โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์) 

B – มรดกทางธรณีวิทยา 
1. รายละเอียดข้อมูลทั่วไปทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีที่สมัคร 
2. บัญชีรายชื่อพร้อมรายละเอียดของแหล่งธรณีวิทยาในอุทยานธรณีที่สมัคร 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับความน่าสนใจของแหล่งธรณีวิทยาเหล่านี้ในคุณค่าของแหล่งในระดับต่างๆ เช่น 

ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น (ตัวอย่างเช่น ทางวิทยาศาสตร์ 
ทางการศึกษา ทางความงาม)  

4. บัญชีรายชื่อพร้อมรายละเอียดของแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งธรณีวิทยา เช่น แหล่งธรรมชาติอ่ืนๆ 
โบราณคดี วัฒนธรรมที่มีคุณค่า และมรดกที่จับต้องไม่ได้ ในด้านความน่าสนใจและสิ่งเหล่านี้มีความ
ผสมผสานหรือรวมเข้ากับอุทยานธรณีที่สมัครอย่างไร 

C – การอนุรักษ์ธรณีวิทยา 
1. สถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดขึ้นของอุทยานธรณีที่สมัคร 
2. สภาพปัจจุบันของการคุ้มครองแหล่งธรณีวิทยาภายในอุทยานธรณีที่สมัคร 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบ ารุงรักษาแหล่ง (ทั้งแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งประเภทอ่ืนๆ) 

 รูปแบบของเอกสารประกอบการสมัคร 

 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ : ขนาดไฟล์สูงสุด ไม่เกิน 5 เมกะไบต์  
 เอกสาร : จ านวนเอกสารสูงสุด ไม่เกิน 50 แผ่น 

เอกสารแนบ 3 



๖๙ 

D – กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี) 
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของอุทยานธรณีที่สมัคร 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่หรือมีแผนจะด าเนินการของอุทยานธรณีที่สมัคร (เช่น การศึกษา

ธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น) 
3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของอุทยานธรณีที่สมัคร 
4. ภาพรวมและนโยบายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของในด้าน 

- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและเศรษฐกิจ 
- การศึกษาด้านธรณีวิทยา 
- มรดกทางธรณีวิทยา 
 (โปรดแนบตัวอย่างกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการในส่วนนี้) 

5. นโยบายพร้อมตัวอย่างของการส่งเสริมบทบาทของสู่ชุมชน (การมีส่วนร่วมและการให้ข้อปรึกษา) ใน
พ้ืนที่อุทยานธรณีที่สมัคร 

6. นโยบายพร้อมตัวอย่างของความตระหนักรู้ของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในอุทยานธรณีที่สมัคร 

ภาคผนวก 1 : ข้อก าหนดส าคัญส าหรับอุทยานธรณีระดับประเทศ 
ภาคผนวก 2 : เอกสารประเมินตนเอง 
ภาคผนวก 3 : แผนบริหารจัดการ (อาจแยกออกมาเป็นอีกเล่มได้) โดยต้องมีองค์ประกอบ อย่างน้อยคือ    
 -  ข้อมูลพื้นฐานอุทยานธรณี  

-  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่  
-  การวิเคราะห์ SWOT  
-  แผนปฏิบัติการ 

 



๗๐ 
 

ขั้นตอนการสมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 

๑. คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เสนอ 
อุทยานธรณีประเทศไทยที่มีคุณสมบัติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบจะท าการแจ้งมติแก่ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะบริหารอุทยานธรณี (ชื่อพ้ืนที่) 

๒. คณะบริหารอุทยานธรณี (ชื่อพ้ืนที่) จัดท าเอกสารแจ้งความจ านงและส่งร่างใบสมัครและ
เอกสารประกอบในการเป็นอุทยานธรณีโลกต่อส านักงานเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่าน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศไทย 
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๓. ผู้สมัครเสนอเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน 

๔. ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ มีนาคม ส านักงานเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสมัคร เมื่อครบถ้วนและถูกต้อง
ตามแบบที่ก าหนด จะส่งเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ด าเนินการประเมินคุณค่าระดับสากลของ
แหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่ที่สมัครจากเอกสารประกอบการสมัคร 

๕. ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ สิงหาคม ผู้ประเมินจ านวนไม่เกิน ๒ ท่าน ลงพ้ืนที่
ประเมินและจัดท ารายงานการประเมิน 

๖. ในเดือนกันยายน สภาอุทยานธรณีโลกด าเนินการพิจารณาใบสมัคร โดยพิจารณาใน
ส านักงานของเรื่องการประเมินแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา และรายงานผลการประเมินจากการลงพ้ืนที่จริง โดย
อาจมีข้อแนะน าเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๖.๑ ยอมรับการสมัครและเสนอให้ส านักอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกน าเสนอให้ 
เลขาธิการ (Director-General) เพ่ือบรรจุพ้ืนที่อุทยานธรณีที่สมัครในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของยูเนสโกเพ่ือพิจารณาในการประชุมในช่วงเดือนเมษายน เมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็จะได้เป็นอุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก และจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายอุทยานธรณีโลกต่อไป 

๖.๒ เลื่อนการสมัครออกไปไม่เกิน ๒ ปี เพ่ือท าการปรับปรุง และอุทยานธรณีที่
สมัครจะต้องท ารายงานว่าได้ด าเนินการตามค าแนะน าอย่างไรบ้าง และสภา อุทยานธรณีโลกจะพิจารณา 
ผลการด าเนินการแล้ว อาจมีข้อเสนอแนะ คือ การยอมรับการสมัครและส่งตามข้ันตอนของข้อ ๖.๑ หรือปฏิเสธ
การสมัคร ซึ่งอุทยานธรณีที่ได้รับการปฏิเสธหากประสงค์จะสมัครอีกครั้งต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น 

๖.๓ ปฏิเสธการสมัครและหากประสงค์จะสมัครอีกครั้งต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น 

ภายหลังได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว จะมีการประเมินซ้ าทุกๆ ๔ ปี 
หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับใบเหลืองให้ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุงมาตรฐาน ๒ ปี หากประเมินไม่
ผ่านอีกครั้งจะได้รับใบแดงและถูกปลดออกจากการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
 

เอกสารหมายเลข ๗ 



๗๑ 
 

 

 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) 

“คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี” 
 
แจ้งมติ ครม. (เห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสู่ระดับโลก) 

อุทยานธรณีระดับประเทศที่มีคุณสมบัติ เสนอ/ทราบ 
เห็นชอบจาก คณะรัฐมนตร ี(ครม.) 

จัดท าเอกสารแจ้งความจ านงและส่งร่างใบสมัคร/เอกสาร

ประกอบให้เลขาธิการอุทยานธรณีแห่ง UNESCO ตรวจสอบ

ความถูกต้องเบื้องต้น  

 

คณะบริหารอุทยานธรณี (ชื่อพื้นที่) 

 

ยื่นใบสมัครให้เลขาธิการอุทยานธรณีแห่ง UNESCO ผ่าน
คณะกรรมการ UNESCO ประเทศไทย  

(1 ต.ค. -1 ธ.ค.) 

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ UNESCO 

 ประเมินเอกสาร  

 ตรวจสอบภาคสนาม  

 

ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับโลก และสมาชิก UNESCO 
Global Geopark ในการประชุม International 
Conference on UNESCO Global Geoparks.  

ผ่าน  

ขั้นตอนการสมัครอทุยานธรณีโลกของยูเนสโก 

ภายหลังอุทยานธรณีได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก จะมีการ
ประเมินซ้ าทุกๆ 4 ปี 

ใบเขียว ใบเหลือง 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

ด าเนินการปรับปรุงมาตราฐาน ระยะเวลา 2 ปี 

ผ่าน  ไม่ผ่าน  

ได้เป็นอุทยานธรณีโลกต่ออีก 4 ปี 

ถูกปลดออกจากการเป็น 
อุทยานธรณีโลก 

ใบแดง 

30 ก.ค. 

1 ต.ค. – 30 พ.ย. 

1 ธ.ค. - 31 มี.ค. 

1 พ.ค. - 15 ส.ค. 
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