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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาของเหมือง      
ตะโกปิดทอง โดยท าการเก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนัของพ้ืนท่ีบริเวณเหมืองตะโกปิดทองร่วมกบัการสัมภาษณ์ขอ้มูลจาก
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง ก านนั และผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลสวนผึ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการประเมิน 
ซ่ึงใชห้ลกัเกณฑ์ในการประเมินปรับปรุงจากแบบประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพ่ือก าหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 
ประเภทแหล่งแร่แบบฉบบั  ท่ีพฒันาข้ึนโดยกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2555 ผลการประเมินพบวา่ศกัยภาพในดา้นคุณค่า
ทางวิชาการอยูใ่นระดบัสูง (คะแนนศกัยภาพเฉล่ียร้อยละ 75) ส่วนศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (คะแนนศกัยภาพเฉล่ียร้อยละ 65) ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนท่ี และหน่วยงานทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาพ้ืนท่ี ทั้งความคิดเห็นในดา้นรูปแบบการพฒันาและ
การบริหารจดัการพ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
ABSTRACT 

This research aimed at assessing on the geotourism site potential:  TaKO PID THONG MINE.  The 
researcher had collected the information at the actual state of the site area as well as interviewed the following people 
as follows:  Chief Executive of the Sub-district Administrative Organization ( SAO) , Suan Phueng Sub-District, 
Kamnan (Sub-District headman) and Sub-District village headman. All the data and findings have been used to assess 
and evaluate [which has been based on certain criteria] the geotourism site potential for the geological conservation, 
typical types of mineral resources developed by Department of Mineral Resources B.E.  2555.  It found that its 
potential for academic value and research was high (average potential score of 75% ) and for the potential for the 
development and management was moderate (average potential score of 65%). Suggestions and recommendations are 
that local people as well as the local administrations which directly have reaped the benefits of this development 
project should have been encouraged to participate in this assessment and evaluation expressing opinions and voicing 
their concerns regarding the framework of development and research and management of the area for the sustainable 
development of the area. 
 

ค าส าคญั: การประเมินศกัยภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา เหมืองตะโกปิดทอง 
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บทน า 
  ปัจจุบนัแหล่งอนัควรอนุรักษท์างธ  รณีวทิยา หลายแห่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก เช่น เขาพิงกนั 

เกาะตะปู บางแหล่งมีทศันียภาพท่ีสวยงาม เช่น ภูช้ีฟ้า ถ ้าแกว้โกมล หรือบางแหล่งใชอ้า้งอิงทางธรณีวิทยาได ้และใช้
ศึกษาวิวฒันาการของประเทศไทย เช่น แหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง แหล่งไดโนเสาร์ภูกุม้ขา้ว ซ่ึงแหล่งอนัควรอนุรักษ์ทาง
ธรณีวิทยาท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติเหล่าน้ี ลว้นเป็นทรัพยากรธรณีท่ีส าคญัในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา 
(Geo-tourism) ท่ีนอกจากนกัท่องเท่ียวจะไดค้วามเพลิดเพลินแลว้ ยงัไดศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรณีอีกดว้ย   

  จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและสามารถ
ยกระดบัรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน โดยไดพ้ฒันาการท่องเท่ียวในฤดูหนาวบริเวณอ าเภอสวนผึ้ง จนเป็นท่ีสนใจ
ของนักท่องเท่ียว (ส านักงานจงัหวดัราชบุรี, 2556) แหล่งท่องเท่ียวทางธรณีวิทยาท่ีมีช่ือเสียงในอ าเภอสวนผึ้ง ไดแ้ก่  
ธารน ้ าบ่อคลึง น ้ าตกเกา้ชั้นหรือเกา้โจน น ้ าตกบ่อหว ีแก่งสม้แมว และโป่งยบุ (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) 

 อ าเภอสวนผึ้งเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ดีบุกท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของประเทศ ในอดีตมีเหมืองแร่ดีบุกหลายเหมือง 
มีประวติัการผลิตยาวนานกวา่ 50 ปี แต่ปัจจุบนัไม่มีการท าเหมืองแลว้ เน่ืองจากเกิดวิกฤตการณ์แร่ดีบุกในปี พ.ศ. 2528 
เม่ือผูผ้ลิตแร่ดีบุกรายใหม่ของโลกโดยเฉพาะประเทศจีนและบราซิลไดเ้ร่งผลิตแร่ส่งออกสู่ตลาดโลก ท าใหแ้ร่ดีบุกราคา
ลดต ่าลงอย่างรวดเร็ว จากกิโลกรัมละ 150 บาท เหลือเพียงกิโลกรัมละ 60 บาทเท่านั้ น (สุรินทร์, 2548) ส่งผลให้
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกในประเทศตอ้งปิดกิจการลงจ านวนมาก สภาพปัจจุบนัของเหมืองแร่ส่วนใหญ่เหลือเพียง 
ขมุเหมืองเก่าท่ีมีการพฒันาเป็นบ่อกกัเก็บน ้ าเพ่ือการเกษตร ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนๆ อนัประกอบดว้ย โรงแต่งแร่ ชุมชน
ชาวเหมืองแร่ ปัจจุบนัไม่มีให้เห็นแลว้ แต่จากงานส ารวจและประเมินศกัยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียด แหล่งแร่
ดีบุก จงัหวดัราชบุรี – เพชรบุรี ของกรมทรัพยากรธรณีเม่ือปี พ.ศ. 2555 พบวา่เหมืองตะโกปิดทอง ในอดีตมีการผลิตแร่
ดีบุกแบบปฐมภูมิตามสายและกระเปราะแร่ และแบบทุติยภูมิในลานแร่ (ส่วนวิจัยและพฒันาทรัพยากรแร่, 2555)   
สภาพปัจจุบนัในแหล่งแร่แบบปฐมภูมิยงัคงลกัษณะหน้าเหมืองเก่าท่ีมีการเปิดหน้าดิน ท าให้เห็นรูปแบบการเกิดแร่      
ท่ีชดัเจน ในแหล่งแร่แบบทุติยภูมิยงัคงสภาพให้เห็นร่องการขุดร่อนแร่ในชั้นกะสะอยู่ นอกจากแร่ดีบุกแลว้บริเวณ
เหมืองตะโกปิดทองยงัมีศักยภาพแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์ ซ่ึงในอดีตได้เคยด าเนินการผลิตแร่เฟลด์สปาร์ด้วย 
ปัจจุบันประทานบัตรหมดอายแุละไม่มีการด าเนินการเหมืองแลว้ แต่บริเวณท่ีเป็นโรงแต่งแร่เก่าของเหมืองตะโกปิดทอง
ยงัคงมีอุปกรณ์ส าหรับแต่งแร่ครบครัน ซ่ึงหาดูไดย้ากในปัจจุบนั 
  ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจวา่เหมืองตะโกปิดทอง มีศกัยภาพในการพฒันาไปเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยามากนอ้ย
เพียงใด 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

  เพื่อประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยาของเหมืองตะโกปิดทอง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 
วธีิการวจิยั 

  วธีิเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
  ท าการเก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนัของพ้ืนท่ีบริเวณเหมืองตะโกปิดทอง อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และสัมภาษณ์
ขอ้มูลจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง ก านนั และผูใ้หญ่บา้นในเขตต าบลสวนผึ้ง เพ่ือให้ไดข้อ้มูลตามประเด็น
ต่างๆ ทั้งดา้นคุณค่าทางวชิาการและดา้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ เพ่ือใชใ้นการประเมิน  
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบส ารวจ เพ่ือใชเ้ก็บขอ้มูลสภาพปัจจุบนับริเวณเหมืองตะโกปิดทอง เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการ
ประเมิน  โดยใชแ้บบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา เหมืองตะโกปิดทอง ปรับปรุงจากแบบประเมินแหล่ง
ธรณีวิทยาเพ่ือก าหนดเป็นแหล่งอนุรักษธ์รณีวิทยา ประเภทแหล่งแร่แบบฉบบั ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 
2555 โดยหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ หลกัเกณฑ์ดา้นคุณค่าทางวิชาการธรณีวิทยา (ตารางท่ี 1) และ
หลกัเกณฑด์า้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ (ตารางท่ี 2)  ดงัน้ี 

ตารางที ่1 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นคุณค่าทางวชิาการ  
หลกัเกณ
ฑ์ด้าน 
คุณค่า
ทาง

วชิาการ 

ระดบั 
คะแน
น 

ค าอธิบาย 

ความ
เป็น
เอกลกัษ
ณ์ทาง
ธรณีวทิย
า 
(น ้ าหนกั
ความส า
คญั = 
20) 

5 มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในระดบัโลก/ภูมิภาค 
4 มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในระดบัประเทศ 
3 มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในระดบัภาค 
2 มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในระดบัจงัหวดั 

1 

มิไดมี้เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเม่ือเทียบเคียงกบัแหล่งอ่ืนๆ 

ความ
หลากหล
ายทาง
ธรณีวทิย
า 
(น ้ าหนกั
ความส า
คญั = 
15) 

5 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 4 ประเภท 
4 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 3 ประเภท 
3 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 2 ประเภท 
2 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 1 ประเภท 

1 

ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวทิยา 

ความหา
ยาก 
(น ้ าหนกั
ความส า

5 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 4 ประเภท 
4 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 3 ประเภท 
3 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 2 ประเภท 
2 มีแหล่งธรณีวทิยามากกวา่ 1 ประเภท 
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ตารางที ่1 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นคุณค่าทางวชิาการ  
หลกัเกณ
ฑ์ด้าน 
คุณค่า
ทาง

วชิาการ 

ระดบั 
คะแน
น 

ค าอธิบาย 

คญั = 
25) 

1 
ไม่มีความหลากหลายของแหล่งธรณีวทิยา 

ความ
ชดัเจน
ของ
รูปแบบ
การเกิด
แหล่งแร่ 
(น ้ าหนกั
ความส า
คญั = 
15) 

5 
รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชดัเจนมาก (จ าแนกการเกิดของแหล่งแร่ได ้และมีองคป์ระกอบ
การเกิดครบถว้น) 

4 
รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชดัเจนค่อนขา้งมาก (จ าแนกการเกิดของแหล่งแร่ได ้เน่ืองจากมี
องคป์ระกอบค่อนขา้งครบถว้น) 

3 
รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชัดเจนในระดับปานกลาง (จ าแนกการเกิดของแหล่งแร่ได ้
เน่ืองจากมีองคป์ระกอบการเกิดพอสงัเกตได)้ 

2 
รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชดัเจนค่อนขา้งน้อย (จ าแนกการเกิดของแหล่งแร่ไดไ้ม่ชดัเจน
มากนกั เน่ืองจากมีองคป์ระกอบการเกิดไม่ชดัเจน) 

1 
รูปแบบการเกิดแหล่งแร่มีความชดัเจนนอ้ย (ไม่สามารถจ าแนกการเกิดของแหล่งแร่ได ้เน่ืองจาก
องคป์ระกอบการเกิดไม่ชดัเจน) 

   
การเป็น
แหล่ง
อา้งอิง
ทาง
ธรณีวทิย
า 
(น ้ าหนกั
ความส า
คญั = 
25) 

5 แหล่งแร่แบบฉบบัแห่งน้ีเหมาะส าหรับใชเ้พ่ืออา้งอิงในระดบัโลก/ภูมิภาค 
4 แหล่งแร่แบบฉบบัแห่งน้ีเหมาะส าหรับใชเ้พ่ืออา้งอิงในระดบัประเทศ 
3 แหล่งแร่แบบฉบบัแห่งน้ีเหมาะส าหรับใชเ้พ่ืออา้งอิงในระดบัภาค 
2 แหล่งแร่แบบฉบบัแห่งน้ีเหมาะส าหรับใชเ้พ่ืออา้งอิงในระดบัจงัหวดั 

1 

แหล่งแร่แบบฉบบัแห่งน้ีไม่เหมาะส าหรับใชเ้พ่ืออา้งอิงทางธรณีวทิยา 

 
ตารางที ่2 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ (ต่อ) 
หลกัเกณฑ์ด้านศักยภาพใน
การพฒันาและบริหารจดัการ 

ระดบั
คะแนน 

ค าอธิบาย 

ความเหมาะสมของขนาด
และขอบเขต 

5 
แหล่งธรณีวทิยามีอาณาเขตท่ีชดัเจนแน่นอนและมีขนาดท่ีใหญ่พอส าหรับรองรับ 
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (มากกวา่ 1,000 ตารางเมตร) 

(ต่อ) 
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 PMP2-5 

ตารางที ่2 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ (ต่อ) 
หลกัเกณฑ์ด้านศักยภาพใน
การพฒันาและบริหารจดัการ 

ระดบั
คะแนน 

ค าอธิบาย 

(น ้ าหนกัความส าคญั = 10) 
4 

แหล่งธรณีวิทยามีอาณาเขตชัดเจน และตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่
พอสมควร (500 - 1,000 ตารางเมตร) 

3 
แหล่งธรณีวิทยาไม่มีอาณาเขตท่ีชัดเจน แต่ตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่
พอสมควร (500 - 1,000 ตารางเมตร) 

2 แหล่งธรณีวทิยามีอาณาเขตท่ีชดัเจน แต่มีพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดเลก็ (นอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร) 
1 แหล่งธรณีวทิยาไม่มีอาณาเขตท่ีชดัเจนและมีขนาดเลก็ (นอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร) 

ความสะดวกในการเขา้ถึง
พ้ืนท่ี 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 10) 

5 
ทางเขา้อยู่ในสภาพท่ีดี มีขอ้มูลบอกเส้นทางสู่แหล่งชดัเจน และไม่ท าให้
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งธรณีวทิยาเปล่ียนแปลงไป 

4 
ทางเขา้อยู่ในสภาพท่ีดี มีขอ้มูลบอกเส้นทางสู่แหล่งไม่ชดัเจน แต่ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งธรณีวทิยา 

3 
ทางเข้าอยู่ในสภาพท่ีดี มีข้อมูลบอกเส้นทางสู่แหล่งชัดเจน แต่มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งธรณีวทิยา 

2 
ทางเขา้อยูใ่นสภาพท่ีดี แต่มีขอ้มูลบอกเส้นทางสู่แหล่งไม่ชดัเจน และมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งธรณีวทิยา 

1 
ทางเขา้อยูใ่นสภาพท่ีไม่ดี มีขอ้มูลบอกเส้นทางสู่แหล่งไม่ชดัเจน และมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแหล่งธรณีวทิยา 

การพฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในพ้ืนท่ี 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 5) 

5 
มีเส้นทางคมนาคมภายในแหล่งธรณีวิทยาสะดวก ท่ีจอดยานพาหนะ
เพียงพอ หอ้งน ้ าสะอาดและพอเพียงแก่ผูท่ี้มาเยีย่มชม 

4 มีเสน้ทางคมนาคมภายในแหล่งธรณีวทิยา มีท่ีจอดยานพาหนะ และมีหอ้งน ้ า 
3 มีส่ิงอ านวยความสะดวก 2 อยา่ง ใน 3 อยา่ง 
2 มีส่ิงอ านวยความสะดวก 1 อยา่ง ใน 3 อยา่ง 

1 
ไม่มีเส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนท่ี ไม่มีท่ีจอดยานพาหนะ และไม่มีห้องน ้ า
บริการผูท่ี้มาเยีย่มชมแหล่งธรณีวทิยา 

มาตรการรักษาความ
ปลอดภยั 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 15) 

5 

พ้ืนท่ีทั้ งบริเวณแหล่งธรณีวิทยาและบริเวณโดยรอบแหล่งธรณีวิทยา
ปลอดภัยส าหรับเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม เน่ืองจากมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ส ารวจความปลอดภัยอย่างสม ่ าเสมอ อีกทั้ งยงัมีการบ ารุงรักษาแหล่ง
ธรณีวิทยาให้คงอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และมีมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

4 

พ้ืนท่ีทั้ งบริเวณแหล่งธรณีวิทยาและบริเวณโดยรอบแหล่งธรณีวิทยา
ปลอดภัยส าหรับเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม เน่ืองจากมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ส ารวจความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ แต่ขาดการบ ารุงรักษาแหล่งธรณีวทิยา
ใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั และขาดมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 
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 PMP2-6 

ตารางที ่2 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ (ต่อ) 
หลกัเกณฑ์ด้านศักยภาพใน
การพฒันาและบริหารจดัการ 

ระดบั
คะแนน 

ค าอธิบาย 

3 
พ้ืนท่ีบริเวณแหล่งธรณีวิทยาปลอดภยัส าหรับเปิดให้บุคคลภายนอกเขา้ชม 
แต่บริเวณโดยรอบแหล่งธรณีวทิยาไม่ปลอดภยั 

2 
พ้ืนท่ีบริเวณแหล่งธรณีวิทยาไม่ปลอดภัยส าหรับเปิดให้บุคคล ภายนอก
เขา้ชม แต่บริเวณโดยรอบแหล่งธรณีวทิยาอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

1 
พ้ืนท่ีทั้ งบริเวณแหล่งธรณีวิทยาและบริเวณโดยรอบแหล่งธรณีวิทยาไม่
ปลอดภยัส าหรับเปิดใหบุ้คคลภายนอกเขา้ชม 

การมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการและ
อนุรักษพ้ื์นท่ี 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 10) 

5 
ประชาชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินใชค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาท่ีมีในการวางแผนการบริหาร
จดัการและการอนุรักษพ้ื์นท่ีอยา่งเหมาะสม 

4 
ประชาชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัหลกัการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และมีโอกาส เขา้มามีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและอนุรักษพ้ื์นท่ี 

3 
ประชาชนและหน่วยงานท้องถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหาร
จดัการและอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา แต่ไม่มีโอกาสเขา้มามีบทบาทหรือมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการและอนุรักษพ้ื์นท่ี 

2 
ประชาชนและหน่วยงานท้องถ่ินขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จดัการและการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา แต่มีโอกาสเขา้มามีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการและอนุรักษพ้ื์นท่ี 

1 
ประชาชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ
และการอนุรักษแ์หล่งธรณีวิทยา อีกทั้งไม่มีโอกาสเขา้มา มีบทบาทหรือมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการและการอนุรักษพ้ื์นท่ี 

ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 5) 

5 
แหล่งธรณีวทิยาก่อใหเ้กิดธุรกิจใหม่ๆ ในชุมชน และมีการจา้งงานในชุมชน 
จนสามารถสร้างรายได้เล้ียงชุมชนได้อย่างย ัง่ยืน สามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตวัเองไดต้ลอดไป 

4 
แหล่งธรณีวทิยาก่อใหเ้กิดธุรกิจใหม่ๆ ในชุมชน และมีการจา้งงานในชุมชน 
(ไม่ย ัง่ยนื) 

3 
แหล่งธรณีวิทยามิไดก่้อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ในชุมชนมากนัก แต่มีการจา้ง
งานในชุมชนเพ่ือเป็นมคัคุเทศกพ์า (ไม่ย ัง่ยนื) 

2 
แหล่งธรณีวิทยาก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ในชุมชน เช่น การขายอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก และผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ แต่ไม่มีการจา้ง
งานเป็นมคัคุเทศกใ์นชุมชนมากนกั (ไม่ย ัง่ยนื) 

1 แหล่งธรณีวทิยามิไดมี้ความส าคญัทางเศรษฐกิจกบัทอ้งถ่ิน 
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 PMP2-7 

ตารางที ่2 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ (ต่อ) 
หลกัเกณฑ์ด้านศักยภาพใน
การพฒันาและบริหารจดัการ 

ระดบั
คะแนน 

ค าอธิบาย 

คะแนนการเผยแพร่ความรู้
ทางธรณีวทิยา 

(น ้ าหนกัความส าคญั = 10) 

 

5 

มีป้ายให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งธรณีวิทยา มีมคัคุเทศก์หรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงผ่าน
การฝึกอบรมคอยให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ชม และมีพิพิธภณัฑ์/ศูนยก์ารเรียนรู้/
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัแหล่งธรณีวิทยา/มีการเช่ือมโยงความรู้ทางดา้นธรณีสู่
บริบทของทอ้งถ่ิน 

4 
มีป้ายให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งธรณีวิทยาท่ีถูกตอ้งและน่าสนใจ มีมคัคุเทศก์
และเจา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมคอยใหค้วามรู้แก่ผูเ้ชา้ชม 

3 
มีป้ายให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งธรณีวิทยาและมีมคัคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่  
ผูเ้ขา้ชม 

2 
มีป้ายให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งธรณีวิทยาหรือมีมคัคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่  
ผูเ้ขา้ชม 

1 ไม่มีการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นธรณีวทิยาในรูปแบบใดทั้งส้ิน 

การจดัแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นเขต
ต่าง ๆ  
(น ้ าหนกัความส าคญั = 5) 

5 
มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการใชป้ระโยชน์ มีป้ายช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติัในแต่ละ
พ้ืนท่ี และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลในพ้ืนท่ี 

4 
มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการใชป้ระโยชน์ มีป้ายช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติัในแต่ละ
พ้ืนท่ี แต่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลในพ้ืนท่ี 

3 
มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการใชป้ระโยชน์ แต่ไม่มีป้ายช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติัใน
แต่ละพ้ืนท่ี แต่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลในพ้ืนท่ี 

2 
ไม่มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการใชป้ระโยชน์ ไม่มีป้ายช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติัใน
แต่ละพ้ืนท่ี แต่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลในพ้ืนท่ี 

1 
ไม่มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการใชป้ระโยชน์ ไม่มีป้ายช้ีแจงขอ้ควรปฏิบติัใน
แต่ละพ้ืนท่ี และไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลในพ้ืนท่ี 

ความจ าเป็นในการป้องกนั
จากการถูกท าลาย 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 15) 

5 
แหล่งธรณีวิทยาแห่งน้ีมีความจ าเป็นในการป้องกนัจากการถูกท าลายมาก 
(อาจจะถูกท าลายภายใน 3 ปี) 

4 
แหล่งธรณีวิทยาแห่งน้ีมีความจ าเป็นในการป้องกันจากการถูกท าลาย
ค่อนขา้งมาก (อาจจะถูกท าลายภายใน 5 ปี) 

3 
แหล่งธรณีวิทยาแห่งน้ีมีความจ าเป็นในการป้องกันจากการถูกท าลาย       
ในระดบัปานกลาง (อาจจะถูกท าลายภายใน 10 ปี) 

2 
แหล่งธรณีวิทยาแห่งน้ีมีความจ าเป็นในการป้องกนัจากการถูกท าลายน้อย 
(อาจจะถูกท าลายภายใน 100 ปี) 

1 แหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีไม่มีความจ าเป็นในการป้องกนัจากการถูกท าลาย 
ศกัยภาพในการพฒันา 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 10) 

5 แหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีมีศกัยภาพในการพฒันาสูง 
4 แหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีมีศกัยภาพในการพฒันาค่อนขา้งสูง 
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ตารางที ่2 รายละเอียดระดบัคะแนนหลกัเกณฑด์า้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ (ต่อ) 
หลกัเกณฑ์ด้านศักยภาพใน
การพฒันาและบริหารจดัการ 

ระดบั
คะแนน 

ค าอธิบาย 

3 แหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีมีศกัยภาพในการพฒันาในระดบัปานกลาง 
2 แหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีมีศกัยภาพในการพฒันาต ่า 
1 แหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีไม่มีศกัยภาพในการพฒันา 

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนใน
บริเวณใกลเ้คียง 
(น ้ าหนกัความส าคญั = 5) 

5 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงแหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีเป็นจ านวน
มาก (5 แหล่งข้ึนไป) 

4 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงแหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีเป็นจ านวน
ค่อนขา้งมาก (4 แหล่ง) 

3 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงแหล่งธรณีวิทยาแห่งน้ีในระดบั
ปานกลาง (3 แหล่ง) 

2 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงแหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ีเป็นจ านวน
นอ้ย (1 - 2 แหล่ง) 

1 ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงแหล่งธรณีวทิยาแห่งน้ี 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบส ารวจแหล่งธรณีวทิยา น ามาวเิคราะห์ร่วมกบัผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นของการ
มีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการและอนุรักษพ้ื์นท่ี และขอ้มูลจากเอกสาร รายงานการส ารวจเก่ียวกบัเหมือง
ตะโกปิดทอง เพ่ือให้ค่าระดับคะแนนในแต่ละหลกัเกณฑ์ตามแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา 
เหมืองตะโกปิดทอง ผลการประเมินศกัยภาพค านวณไดจ้ากสูตร 

  ผลรวมคะแนนถ่วงน ้ าหนกั (Vj)   =       WkSjk   
   คะแนนศกัยภาพเฉล่ีย (ร้อยละ)              =      Vj   x   20 

                                 Wk 

  ผลการประเมิน คะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ศกัยภาพต ่า  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 50-74 ศกัยภาพปานกลาง 
และคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75 ข้ึนไป ศกัยภาพสูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 
 
ผลการวจิยั 
  ผลการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา เหมืองตะโกปิดทอง (รายละเอียดดงั ตารางท่ี 3) พบวา่
ดา้นคุณค่าทางวิชาการ มีระดับคะแนนศักยภาพเฉล่ียร้อยละ 75 หมายถึง เหมืองตะโกปิดทองมีคุณค่าทางวิชาการ        
ในระดบัสูง ส่วนดา้นศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการ มีระดบัคะแนนศกัยภาพเฉล่ียร้อยละ 65 หมายถึง เหมือง
ตะโกปิดทองมีศกัยภาพในการพฒันาและบริหารจดัการในระดบัปานกลาง 

ตารางที ่3 ผลการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา เหมืองตะโกปิดทอง 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบั
คะแนน 
(Sjk) 

น า้หนัก 
(Wk) 

ผลรวม 
 (WkSjk) 

ผลการ
ประเมนิ 

หลกัเกณฑ์ด้านคุณค่าทางวชิาการ  
375 x 20 

100 
=  75 

ศักยภาพใน
ระดบัสูง 

 

1. ความเป็นเอกลกัษณ์ทางธรณีวทิยา 4 20 80 
2. ความหลากหลายทางธรณีวทิยา 3 15 45 
3. ความหายาก 3 25 75 
4. ความชดัเจนของรูปแบบการเกิดแหล่งแร่ 5 15 75 
5. การเป็นแหล่งอา้งอิงทางธรณีวทิยา 4 25 100 

คะแนนรวม  100 (Vj)  375 

หลักเกณฑ์ด้านศักยภาพในการพัฒนาและการบริหาร
จดัการ 

    
 

 
 

325 x 20 
100 
=  65 

ศักยภาพใน
ระดบั 

ปานกลาง 
 

1. ความเหมาะสมของขนาดและขอบเขต 3 10 30 
2. ความสะดวกในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี 4 10 40 
3. การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนท่ี 1 5 5 
4. มาตรการรักษาความปลอดภยั 4 15 60 
5. การมีส่วนร่วมของท้องถ่ินในการบริหาร

จดัการและการอนุรักษพ้ื์นท่ี 
2 10 20 

6. ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 1 5 5 
7. การเผยแพร่ความรู้ทางธรณีวทิยา 1 10 10 
8. การจดัแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นเขตต่าง ๆ 3 5 15 
9. ความจ าเป็นในการป้องกนัจากการถูกท าลาย 5 15 75 
10. ศกัยภาพในการพฒันา 4 10 40 
11. มีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียง 5 5 25 

รวมคะแนน  100 (Vj) 325 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
  ผลการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา เหมืองตะโกปิดทองในคร้ังน้ี ดา้นคุณค่าทางวิชาการ    
มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากเหมืองตะโกปิดทองมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ดีบุก 
เฟลด์สปาร์ และควอตซ์ของเหมืองตะโกปิดทองน้ี แมว้า่จะเลิกด าเนินการผลิตแร่แลว้ แต่ยงัคงสภาพหน้าเหมืองเก่าท่ี
สามารถอธิบายการเกิดแร่ทั้งในแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในการผลิตแร่ดีบุกท่ีมีการเกิดแบบ
ทุติยภูมินั้น ปัจจุบนัแหล่งแร่หรือเหมืองเก่าท่ีอ่ืน ๆ  นั้น มกัจะไม่เห็นสภาพการเกิดหรือร่องรอยการขดุหรือฉีดแร่ใหเ้ห็น
แลว้ รวมทั้งลกัษณะโครงสร้างของเหมืองและโรงแต่งแร่เก่าท่ียงัคงสภาพและอุปกรณ์บางส่วนให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนั  
ซ่ึงการพฒันาไปเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาจะท าให้นกัเรียน นกัศึกษา หรือนกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรั้บความรู้ดา้น
ธรณีวิทยา การเกิดแร่ และกระบวนการท าเหมืองและผลิตแร่จนได้แร่มาใช้ประโยชน์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา ดไนยา (2553), วรรณา (2546 อา้งถึงใน ธนกิจ, 2551) วา่การท่องเท่ียวเชิง
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ธรณีวิทยา เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือดูความงามของภูมิทัศน์ท่ีมีความแปลกท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 
รวมทั้งศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน และแร่ ซ่ึงนอกจากการท่องเท่ียวไดรั้บความสนุกแลว้ยงัไดค้วามรู้ดา้นธรณีวิทยา
ควบคู่ไปดว้ย ส่วนศกัยภาพในการพฒันาและการบริหารจดัการในภาพรวมมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยในดา้น
ท่ีมีศกัยภาพค่อนขา้งสูงอยู่แลว้ เช่น ขนาดและขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการรองรับการพฒันาใน
อนาคต เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และสามารถเดินทางเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ (2548) พ้ืนท่ีมีความปลอดภัยเน่ืองจากมี
เจา้หนา้ท่ีเหมืองดูแลประจ าอยูใ่นพ้ืนท่ี และบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนท่ีความมัน่คงมีหน่วยทหารพรานเป็นผูดู้แลความ
ปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนั้นบริเวณใกลเ้คียงเหมืองตะโกปิดทองยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของอ าเภอสวนผึ้งอยูแ่ลว้ เช่น เขากระโจม ไร่องุ่นปัญญาสวรรค์ สวนผึ้ งออร์คิด อลัปากา้ ฮิลล ์   
The resort water park และส านักสงฆ์พระธาตุเจดียส์ยาม (เขาหัวช้าง) ซ่ึงอาจช่วยเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวมา    
เยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวเหมืองตะโกปิดทองหากมีการพัฒนาในอนาคต ในขณะท่ีศักยภาพด้านการพัฒนา                    
ส่ิงอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ี ความส าคญัทางเศรษฐกิจ และการเผยแพร่ความรู้ทางธรณีวิทยาต ่ามาก คะแนนอยู่ใน
ระดบั 1 เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมืองตะโกปิดทองน้ี ยงัไม่ไดมี้การพฒันาพ้ืนท่ีไปสู่การเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว สภาพปัจจุบนั
เป็นเพียงเหมืองร้างท่ียงัคงมีกองแร่เฟลด์สปาร์ของบริษทัเดอะสปาร์ไมน่ิง จ ากดัอยูใ่นพ้ืนท่ี จึงยงัไม่มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจกบัทอ้งถ่ิน ยงัไม่มีการจดัท าป้ายให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งธรณีวิทยาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และไม่มีการพฒันา   
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีไม่ว่าจะเป็นห้องน ้ า ท่ีจอดรถ หรือเส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนท่ีเหมือง มีเพียง
ทางรถท่ีเป็นเส้นทางเก่าท่ีใชใ้นการท าเหมือง รวมทั้งยงัไม่มีระบบไฟฟ้าเขา้ถึงพ้ืนท่ีอีกดว้ย  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม
ของท้องถ่ินในการบริหารจดัการและอนุรักษ์พ้ืนท่ีมีศักยภาพต ่า คะแนนอยู่ในระดบั 2 เน่ืองจากประชาชนมีโอกาส    
เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและอนุรักษพ้ื์นท่ีแต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ
และอนุรักษแ์หล่งธรณีวิทยา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นาคม (2541) พบวา่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอสวนผึ้งยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะในการพฒันาเหมืองตะโกปิดทอง เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา เพ่ือให้เกิด       
ความยัง่ยนื คือ  1) ควรมีการเผยแพร่ความรู้ดา้นธรณีวทิยาให้แก่ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างความตระหนกัถึง
ความส าคญัของแหล่งธรณีวิทยาเพ่ือน าไปสู่การใชป้ระโยชน์สูงสุด  2) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และหน่วยงานท้องถ่ินซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนท่ี ทั้ งความคิดเห็นในด้านรูปแบบการพัฒนาและ              
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน  3) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน                
ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบในมิติสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มหากมีการพฒันาในอนาคต  

 
กติตกิรรมประกาศ 

   ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ปกรณ์ สุวานิช ท่ีให้ค  าแนะน าและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย 
ขอขอบคุณนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง ท่ีอ านวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน ก านนั และผูใ้หญ่บา้น  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จนไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณปาริฉตัร ลีละวงศ ์มิททโ์วลเลน ในฐานะ
ทายาทเจา้ของเหมืองตะโกปิดทอง ท่ีช่วยประสานอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลบริเวณเหมือง 
 
เอกสารอ้างองิ 
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