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ความเป็นมา 
 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) มีนโยบายที่จะอนุรักษ์
แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติ และ/หรือแหล่งนิเวศวิทยาหรือวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น  พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามีความอุดมสมบูรณ์ และความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงเป็นแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่มีคุณค่า มีความส าคัญในระดับนานาชาติ อีกทั้ง
เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่ส าคัญยังเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย
ที่มีแผนงานอนุรักษ์และริเริ่มขององค์การสหประชาชาติอยู่แล้วถึง 2 รูปแบบ คือ 1) มรดกโลก (World Heritage) ป่า 
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2) มนุษย์และชีวมณฑล (Man & Biosphere) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช อย่างไรก็ตามใน
รูปแบบที่ 3) อุทยานธรณีโลกยูเนสโก ตามค าแนะน าจากทางผู้เชี่ยวชาญในการประเมินจากยูเนสโก ซึ่งเคยมาตรวจสอบ
พ้ืนที่ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา เห็นว่าพ้ืนที่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ  
เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ในการด าเนินการจัดตั้งเป็น
อุทยานธรณี ทางจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีจังหวัด ในวันที่ 24 กันยายน 2558 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม และ
อ่ืนๆ ของอุทยานธรณีโคราชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ อนุรักษ์ และพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทางคณะท างานอุทยานธรณีที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จึงได้มีมติให้มีการจัดท าแผน
บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช และแผนปฏิบัติการ กรอบระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือให้อุทยานธรณีโคราชมี
ความพร้อมในการขอจัดตั้งเป็น National Geopark และเป็น UNESSCO Global Geopark ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
สรุปเนื้อหาของแผนบริหารจัดการ 

 คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ในการประชุม
ระดมสมองรวมทั้งศึกษาในภาคสนาม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าแผนบริหารจัดการ แผนปฏิบัติงาน 
สามารถสรุปประเด็นสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ชื่ออุทยาธรณีและขอบเขต (Name and boundary of Geopark) 
 ชื่อ “อุทยานธรณีโคราช” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Khorat Geopark” ด้วยเหตุผล ดังนี้  

 1) ในทางธรณีวิทยา เป็นชื่อกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) ที่เป็นชุดของชั้นหินตะกอนรวมความหนามากกว่า 
4,000 เมตร รองรับพ้ืนที่ราบสูงโคราช มีอายุอยู่ในช่วง 210 – 65 ล้านปีก่อน และเป็นหินโผล่ให้เห็นชัดเจนในบริเวณริม
ถนนมิตรภาพของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งมีเอกสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นภาษาต่างประเทศกล่าว
อ้างอิงจ านวนมาก 
 2) ชื่อ “โคราช” หรือ “Khorat” ได้ถูกใช้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ระดับสกุลและชนิดในการจ าแนกฟอสซิลสัตว์สาย
พันธุ์ใหม่ของโลกหลายชนิดในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ เช่น อุรังอุตังโคราช (Khoratpithecus) จระเข้โคราช 
(Khoratosuchus) เต่าชนิดที่พบที่โคราช (Khoratensis) 
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 3) เป็นชื่อเดิมของเมืองนครราชสีมา ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ก่อนชื่อเมืองนครราชสีมา 
โดยเมืองเก่าโคราชที่อ าเภอสูงเนินมีอายุมากกว่า 1,000 ปี 
 ถือได้ว่าพ้ืนทีอุ่ทยานธรณีโคราชมีลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาที่ส าคัญ และความโดดเด่นในลักษณะภูมิประเทศ 
รวมพ้ืนที่ 3,167.38 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 อ าเภอ ได้แก่ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิม
พระเกียรติ  

2. ความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ (International geological significances) 
ความโดดเด่นของอุทยานธรณีโคราช ได้แก่  

2.1 ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา เป็นลักษณะของหินและล าดับชั้นหินเกือบทั้งหมดของกลุ่มหินโคราช (Khorat 
Group) ในมหายุคมีโซโซอิค ตั้งแต่หมวดหินภูกระดึงจนถึงหมวดหินภูทอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่สามารถเป็นตัวแทน
ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่ของภาคอีสานหรือแผ่นธรณีอินโดจีน (Indochina Plate) ได้ ลักษณะดังกล่าวเผยตัวให้
เห็นชัดเจนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคองตอนกลาง-ล่าง โดยเฉพาะตามแนวถนนมิตรภาพซึ่งเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่ายกว่าส่วนอ่ืน ๆ 
ของภาคอีสาน  

 2.2 ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น 
 1) ภูมิภาพเขาอีโต้หรือเควสตาโคราช (Khorat Cuesta) และผาชัน (Escarpment) ขอบที่ราบสูงโคราช (Khorat 
Plateau) ของหินทรายหมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูพานที่ต้านทานมากกว่าหินโผล่ของหมวดหินอื่น ๆ ก่อให้เกอด
เป็นเควสตา 2 แนวคู่ขนานกัน (Double Cuesta) เช่น เขายายเที่ยง เขาขนานจิต เขาซับประดู่ เขาเขียว เขาสามสิบส่าง 
เป็นต้น  

2) ล าตะคอง เป็นล าน้ าสายหลักในพ้ืนที่ โดยล าตะคองบรรพกาล และสาขา เป็นตัวกัดกร่อน พัดพา และทับถม
พ้ืนที่ ขณะที่พ้ืนที่มีการยกตัวขึ้นไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการกัดกร่อนทางดิ่งมากในทางตะวันตก และทับถมมากในทาง
ตะวันออก จึงเรียกลักษณะล าตะคองว่า “ล าน้ าบรรพกาล” (Antecedent Stream) ล าตะคองไหลตัดผ่านชั้นหินโผล่ และ
ตะกอนทีท่ับถมจากทุกหมวดหิน จึงถือว่าเป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมวดหินต่าง ๆ  

2.3 ซากดึกด าบรรพ์ในอุทยานธรณีโคราช สิ่งที่เป็นความพิเศษเฉพาะพ้ืนที่ (Unique) ในทางธรณีวิทยา คือ 
ฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคจ านวนมากและหลากหลายชนิดในชั้นหินกรวดมนปนปูนที่แทรกสลับชั้นอยู่กับหินทราย  
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา และฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์ร่วมยุค รวมทั้งไม้กลายเป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในชั้น
ตะกอนร่วนกรวดทราย ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอเมืองนครราชสีมา จนอาจกล่าวได้ว่า เมืองโคราช คือ 
มหานครแห่งบรรพชีวิน หรือพาลีออนโตโปลิสของโลก 

2.3.1 แหล่งไดโนเสาร์ (Khorat Dinosaur Area) ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา และอ าเภอใกล้เคียง 
เป็นแหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์จ านวนนับพันชิ้น ฟันไดโนเสาร์มากกว่า 300 ชิ้น และพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์
ใหม่ของโลกแล้ว 3 สกุล คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Ratchasimasaurus suranareae) สยามโมดอน นี่มงามมิ 
(Siamodon nimngami) และ สิรินธรน่า โคราชเอนซิส (Sirindhorna khoratensis) จระเข้สายพันธุ์ใหม่ของโลก โครา
โตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus jintasakuli) เต่าพันธุ์ใหม่ของโลกชนิด คิซิลคูมีมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys 
khoratensis) รวมทั้ง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อที่คาดว่ามีความยาวมากกว่า 10 เมตร ในจ าพวก “คาร์ชาโรดอนโตซอร์” 
(Carcharodontosaur) 

2.3.2 แหล่งฟอสซิลไม้ (Petrified Wood Area) ส าหรับพื้นที่ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน พบกระจายทั้งบน
ผิวดินและใต้ดินในหลายบริเวณของอ าเภอดังกล่าว ด้วยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความหลากหลายชนิดและรูปแบบ
และพบปริมาณที่มาก ท าให้จังหวัดนครราชสีมาและหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลาย เป็น
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หินและทรัพยากรธรณีขึ้นในอ าเภอเมืองนครราชสีมา รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และนับเป็น
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ขนาดใหญ่แห่งแรกของเอเชีย 

2.3.3 แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ ามูล (Elephant Fossils of Mun River Basin) เป็นแหล่งในอ าเภอเมือง
นครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ ในพ้ืนที่ตะพักล าน้ าขั้นสูง จนถึงที่ราบลุ่มของแม่น้ ามูล เป็นแหล่งพบฟอสซิลช้างดึกด า
บรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 - 0.01 ล้านปีก่อน โดยพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่ว
โลก (ร้อยละ 18) ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium) 
ช้างงาเสียมโปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon)  
ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ช้างงาจอบใหญ่ ไดโนธี เรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน 
(Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) โดยพบจากแหล่งบ่อทรายริมแม่น้ ามูลในต าบล 
ท่าช้าง และพบร่วมกับสัตว์อ่ืนๆ ซึ่งบางชนิดได้รับการยอมรับให้ตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ อุรังอุตังโคราช 
(Khoratpithecus piriyai) สัตว์คล้ายหมูและฮิปโป คือ เมอริโคโปเตมัสท่าช้าง (Merycopotamus thachangensis) 
แรดโคราชไร้นอ (Aceratherium porpani) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์อ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เช่น ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้วฮิปปาเรียน 
ฮิปโป เสือเขี้ยวดาบ หมูป่า กวางเขาเกลียว วัวควาย จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ า ฯลฯ โดยคาดว่าแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมท่าช้าง ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีน-ไพลโอซีน-ไพลสโตซีน มีความส าคัญเทียบเท่าแหล่งมรดกโลกเมสเซล (Messel)  
ซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มแรก  ในสมัยอีโอซีน (57 – 36 ล้านปีก่อน) ของประเทศเยอรมนี 

 2.4 แผนงานอนุรักษ์และริเริ่มขององค์การสหประชาชาติ 3 รูปแบบ พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียว
ของประเทศไทยที่มีแผนงานอนุรักษ์และริเริ่มขององค์การสหประชาชาติอยู่แล้วถึง 2 รูปแบบ คือ 1) มรดกโลก (World 
Heritage) ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 2) มนุษย์และชีวมณฑล (Man & Biosphere) พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และ 3) 
อุทยานธรณีโลกยูเนสโก ซ่ึงหากได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลกส าเร็จ ประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา จะเป็น 1 
ใน 3 ประเทศของโลก (ต่อจากอิตาลีและเกาหลีใต้) ที่ในจังหวัดหนึ่งมีโปรแกรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ยูเนสโกครบทั้ง 3 โปรแกรม ซึ่งจะได้รับการยกย่องว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO 
Triple Crown” 

3. โซนอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark Zones) 
พ้ืนที่ของอุทยานธรณีโคราช สามารถจ าแนกพ้ืนทีย่่อยโดยใช้เกณฑ์พิจารณาด้าน ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะ

ภูมิประเทศของพ้ืนที่ และปกครอง เป็นหลักในการจ าแนกซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 โซน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 3.1 โซนลุ่มน้ าล าตะคองตอนกลาง อยู่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว และสูงเนิน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเควสตาหรือเขา
อีโต้ ที่ราบลูกคลื่น และที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ล าตะคองและสาขา เป็นพ้ืนที่หินทราย หินทรายแป้ง หินกรวดมนปนปูนของ
หมวดหินภูกระดึง พระวิหาร เสาขัว ภูพาน และหมวดหินโคกกรวด โดยทั่วไปจึงให้ก าเนิดดินเนื้อหยาบที่มีระดับความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ยกเว้นบริเวณที่ราบลุ่มใกล้ล าตะคอง ที่มีดินเนื้อปานกลาง-ละเอียด มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
ท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและเป็นป่าเต็งรังในเขตภูเขา-เนินเขา ปลูกพืชไร่ ผลไม้ในพ้ืนที่ราบ
ลูกคลื่น และท านาในพ้ืนที่ส่วนน้อยที่เป็นที่ราบใกล้ล าน้ า แหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมในเขตนี้จึงเกี่ยวข้อง
กันกับหินทรายเกือบทั้งหมด เช่น ถ้ าเขาจันทน์งาม ผายายเที่ยง ภูมิภาพเขาอีโต้ เนินหินตัดสร้างปราสาทหิน ปราสาทหิน
เมืองแขก-โนนกู่-เมืองเก่า พระนอนธรรมจักรและใบเสมาหินเมืองเสมา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สีคิ้ว กุมภลักษณ์ 
มอจะบก น้ าตกวังเณร น้ าตกวะภูแก้ว วัดป่าภูผาสูง เขาสามสิบส่าง เป็นต้น 

 3.2 โซนลุ่มน้ าล าตะคองตอนล่าง อยู่ในเขตอ าเภอขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา  และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มจนถึงที่ราบลูกคลื่นลอนลาด และประกอบด้วยดินตะกอนน้ าพาสมัยปัจจุบัน และตะกอนกรวด
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ของแม่น้ าโบราณ รวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินฐานที่ส่วนใหญ่เป็นหินทราย บางส่วนเป็นหินกรวดมนปนปูนที่มี
ชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสาร์ ท าให้ผุพังใต้ดินเนื้อหยาบที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงค่อนข้างต่ า ส่วนใหญ่พบในบริเวณทางใต้
ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ส่วนตะกอนที่ผุพังจากหมวดหินมหาสารคาม และ 
หมวดหินภูทอก มักให้ก าเนิดเนื้อดินหยาบปานกลาง และมีปัญหาดินเค็ม น้ ากร่อยถึงเค็ม ยกเว้นบริเวณที่มีดินตะกอนน้ า
พาทับถมเป็นชั้นหนาตามที่ราบลุ่มใกล้ล าตะคอง ซึ่งดินไม่เค็มมากและมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ระดับปานกลางถึงสูง เหมาะ
ในการท านา สวนผัก-ผลไม้ นอกจากนี้ตะกอนกรวดทรายของทางน้ าโบราณซึ่งปัจจุบันปรากฏเป็นสภาพพ้ืนที่สูงกว่า
บริเวณข้างเคียง และมักพบไม้กลายเป็นหินอยู่ทั่วไป ดินเนื้อหยาบความอุดมสมบูรณ์ต่ า จึงมักเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ป่าเต็ง
รัง  ป่าเสื่อมโทรม หรือป่าทุ่ง แหล่งธรณี/ไม่ใช่ธรณีในโซนนี้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ พ้ืนที่โครงการไดโนพาร์ค 
บ่อดินลูกรังโป่งแดง บ่อดินลูกรังภูเขาทอง บ่อเกลือหนองสรวง พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ เป็นต้น 

4. แหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม (Geological Ec ological and Cultural sites) 
ยูเนสโกได้ก าหนดเกณฑ์ ขอบข่ายงานอุทยานธรณีในการศึกษาจ าแนกแหล่งเพ่ือการอนุรักษ์ เรียนรู้ และ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม จากการศึกษา ส ารวจรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามของคณะท างานจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโคราชซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 อ าเภอ รวมเนื้อที่ 3,167.38 ตารางกิโลเมตร ได้พิจารณาจากคุณค่าทางวิชาการ พ้ืนที่แหล่งอยู่ใกล้
หรือไม่ไกลจากถนนสายหลัก และสะดวกในการเข้าถึง รวมทั้งสิ้น จ านวน 35 แหล่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตอุทยานธรณีโคราช และแหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม 35 แหล่ง 



  รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

แผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช 5  
 

รายชื่อแหล่งธรณีวิทยา แหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช จ านวน 35 แหล่ง 
ล าดับ
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5. การบริหาร และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark management and development) 

5.1 ด้านการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณี  

จังหวัดนครราชสีมามีการใช้ผังเมืองรวมนครราชสีมา ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ครบทั้ง 32 อ าเภอ รวมไปถึงพ้ืนที่อุทยาน
ธรณีโคราชด้วย โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้เป็นไป
อย่างมีระเบียบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในเมืองอย่างแท้จริง ผังเมืองรวมจะมีอายุหลังประกาศใช้
ฉบับละ 5 ปี โดยเมื่อครบ 5 ปีแล้วต้องมีการประกาศใช้ฉบับใหม่ทดแทน การก าหนดการใช้ประโยชนที่ดินในพ้ืนที่อุทยาน
ธรณีจึงต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2560 ดังกล่าว และในพ้ืนที่ที่มี
กฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว เช่น โคราชไดโนพาร์ค ซึ่งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลรับผิดชอบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายที่คุ้มครองอยู่  

 ในเขตพ้ืนที่อุทยานธรณีโคราช มีระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ต่าง ๆ และยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวได้ โดยสะดวก ท าให้เดินทางท่องเที่ยวได้ไม่
ครอบคลุมทั่วถึงทุกแหล่ง จึงควรมีการพิจารณาเพ่ิมระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือเป็นทางเลือกในการอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว พ้ืนที่อุทยานธรณีโคราชเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเส้นทางที่มีการจราจร
หนาแน่นตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว มีสถานีบริการเชื้อเพลิงที่เพียงพอทั้งชนิดของเชื้อเพลิง ปริมาณ 
และคุณภาพ ในส่วนของที่พัก รวมถึงร้านอาหารพบว่ามีปริมาณมาก มีความหลากหลาย เพียงพอในการรองรับกิจกรรม
จากอุทยานธรณี แต่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับการก าหนดมาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพของที่พัก และร้านอาหาร
ต่อไป ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปัจจุบันแม้จะมีส านักงานอุทยานธรณี แต่ยังขาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของ
อุทยานธรณีโคราชเป็นการเฉพาะ และยังขาดการบริการเสริมด้านอ่ืน ๆ เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม และห้องน้ าซึ่งรองรับผู้สูงอายุ คนพิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ในเขตพ้ืนที่ อุทยานธรณีโคราช มี
ศูนย์บริการความรู้และพิพิธภัณฑ์จ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อุทยานธรณี นอกเหนือไปจากนั้นควรมีการพัฒนา
ศูนย์บริการความรู้และพิพิธภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาในแง่ความสอดคล้องกันทางเนื้อหาเชิงวิชาการควบคู่ไปด้วย 
ในส่วนของป้ายบอกทางซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยอ านวยความสะดวกระหว่างเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่อุทยานธรณี  ควร
เป็นป้ายที่ติดตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินเส้นหลัก และตามทางร่วม ทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินเส้นต่าง ๆ จนกระทั่งถึง
หน้าแหล่งธรณีวิทยาและไม่ใช่ธรณีวิทยา ในการจัดท าป้ายบอกทางต้องท าการขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่และให้มีรูปแบบเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานนั้น ๆ สุดท้ายประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุทยานธรณีโคราชแม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ของตนในปัจจุบัน ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559 – 2564) ที่มีอยู่แล้ว แต่ในอนาคตควรมีการคัดเลือกพ้ืนที่เสนอเพ่ือพิจารณาพัฒนาเป็นแหล่งก าจัดของเสีย
แบบรวมศูนย์ (Clustering) ร่วมกันต่อไป 

5.2 ด้านการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม 
แหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมควรมีการพัฒนาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ร้านค้า และด่านเก็บเงิน เป็นต้น อีกทั้งต้องมีการจัดท าป้าย
ความรู้ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ และแนวป้องกันไม่ให้แหล่งถูกท าลายอีกด้วย  เกือบทุกแหล่งยังขาดข้อมูลเชิงธรณีวิทยา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของอุทยานธรณี ดังนั้น จึงควรมีการออกแบบโดยเน้นเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลเชิงการเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดความสมบูรณ์ทางด้านวิชาการต่อไป    

5.3 ด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณี  
การบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสามารถสรุปการบริหารเป็นคณะกรรมการ/ท างานโดยสังเขป ได้แก่ 

คณะกรรมการอ านวยการ รับผิดชอบการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การอนุมัติงบประมาณ แผนบริหารจัดการและ
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ของอุทยานธรณี คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบการบริหารจัดการอุทยานธรณีโดยตรงก ากับดูแล
การด าเนินงานของคณะท างานหรือส านักงานบริหารอุทยานธรณีให้ไปตามแผนที่คณะกรรมการอ านวยการอนุมัติ 
กลั่นกรองและเสนอแผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการอ านวยการ ประสานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ คณะท างาน/ส านักงานบริหารอุทยานธรณี รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทั่วไปในส านักงานบริหารอุทยานธรณี และการน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติให้บรรลุผลของโครงการตามกรอบงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี บริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ การวิจัยพัฒนา การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การตลาด การประชาสัมพันธ์ การศึกษาและการประสานความร่วมมือ รวมถึงการจัดหารายได้
และแหล่งงบประมาณ 

   
รูปที่ 3 แผนภูมิองค์กรบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชในระดับจังหวัด 
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รูปที่ 4 ผังโครงสร้างการบริหารภายในอุทยานธรณีโคราช 

 

 5.4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์  
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้มีลักษณะเฉพาะถิ่น โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น และ

วัฒนธรรม พัฒนายกระดับขึ้นเป็น SMEs ตามจุดที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงเพ่ือให้สินค้าเกษตรมีตลาดและจ าหน่ายตรง ท าให้ได้
ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น กาแฟดงมะไฟ อ าเภอสูงเนิน ซึ่งเป็นสินค้า  GI ตัวแรกของจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ควร
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ที่ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ที่พัก ร้านอาหาร การถ่ายทอดความรู้ การจ าหน่ายสินค้า
ในแปลงหรือในไร่ บ้านพักในไร่  และพัฒนาอาชีพมัคคุเทศก์ชุมชน โดยการฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้านหรือแม่บ้านให้มีความรู้ 

น.ส.ภคภรณ์  สิงห์วชิระวรกุล 
ที่ปรกึษาและวิเทศสัมพนัธ์ 

ดร.วิไลลกัษณ์  นาคศร ี
ผู้จัดการ 

ผศ.ดร.ประเทือง  จินตสกุล 
ผู้อ านวยการอุทยานธรณีโคราช 

 

น.ส.ระพพีรรณ  มีโภคา 
เลขานุการ 

น.ส.ปาริชาต  กรวยนอก 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 

ดร.วิฆเนศ  ทรงธรรม 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายอนุรกัษแ์ละวิจัย 

ดร.ณัฏฐนิี  ทองด ี
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายตลาดและท่องเที่ยว 

 

ดร.จรญู  ด้วงกระยอม 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายการศกึษาและสารสนเทศ 

คณะท ำงำ

นบริหำร 

จีโอพำร์ค

อ ำเภอ 

นางอรทัย  พยคัฆ์มะเริง 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 

คณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำขำต่ำง ๆ 

คณะผู้บริหารอุทยานธรณ ี
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ด้านธรณีวิทยาและการบริการน าเที่ยว การให้การต้อนรับ เพ่ือให้บริการน าเที่ยวในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ ซึ่งกรม
พัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในอุทยานธรณีโคราชต้องบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน 

สินค้า OTOP ของพ้ืนที่อุทยานธรณีโคราชในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน และอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ มีมากมายหลายร้อยรายการ มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
อาทิ ผ้าไหมโคราช หมี่โคราช ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าซิ่นญวน ผ้าเงี่ยงนางด า กาแฟดงมะไฟ ส้มโอ หมี่โคราช 100 ปี กุดจิก หมี่
โคราชบ้านน้ าฉ่า ถั่วตัดงาด า เป็นต้น 

 5.5 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
พ้ืนที่อุทยานธรณีโคราช เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านธรณีวิทยา นักบรรพชีวินวิทยา ชีววิทยา 
พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์โลกอ่ืน ๆ รวมทั้งมีบุคลากรด้านการบริหารธุรกิจ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ด้านวิทยาศาสตร์โลก มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ ครู -อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลก – ภูมิศาสตร์
กายภาพ – ธรณีวิทยาของท้องถิ่น แต่บุคลากรก็มีจ านวนจ ากัด ท างานเฉพาะด้านในสถาบันเท่านั้น การพิจารณาถึง
บุคลากรเฉพาะด้านเพ่ือท างานอุทยานธรณีจึงควรได้รับการสนับสนุน ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือให้การส ารวจ 
ศึกษา วิจัยในพ้ืนที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพ้ืนที่และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายใน
อุทยานธรณีโคราช โดยจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว อาทิ 
มัคคุเทศก์อาชีพในอุทยานธรณี มัคคุเทศก์ชั่วคราว จัดท าแผนการฝึกอบรมระยะ 1 -3 ปี และระยะ 3-5 ปี พร้อมทั้ง
แผนการฝึกอบรมทบทวน จัดหางบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  จัดท ามาตรฐานบุคลากรในงาน
บริการของอุทยานธรณี ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านธรณีวิทยา บรรพชีวิน
วิทยา ทั้งในระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา  

 5.6 ด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
กิจกรรมหรือแหล่งด้านศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่อุทยานธรณีโคราช มีเป็นจ านวนมาก แต่ที่ด ารงคงอยู่คู่ชุมชน

ท้องถิ่นมานาน และได้รับการอนุรักษ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน 
นครจันทึก อ าเภอสีคิ้ว และวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น อาทิ หมี่โคราช และขนมจีน ซึ่งท าจาก
แป้งหมัก  ส้มต าโคราช ที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไป แต่ยังมีอาหารหลายๆ อย่าง ที่ไม่สามารถหารับประทานได้ตามร้านอาหารใน
ปัจจุบัน เพราะมีการท ารับประทานในครัวเรือนที่เป็นชาวโคราชดั้งเดิมเท่านั้น อาทิ แกงหัวตาลไม่ใส่กะทิ ข้าวแผะ หรือ ที่
ชาวโคราชเรียกว่า เข่าแพะ ที่มีกรรมวิธีหุงข้าวแบบคนโบราณ คือ การหุงข้าวด้วยน้ ากะทิ เป็นต้น ซึ่งควรมีการสนับสนุน
อนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป 

 5.7 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เป็นปัญหามากที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา คือ ความปลอดภัยบน 
ท้องถนน เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในบริบทที่มีการด าเนินกิจกรรมจากอุทยานธรณี ท าให้มีนักท่องเที่ยวสัญจรมากขึ้น 
ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากกว่าปัจจุบัน 

 5.8 ด้านการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
แหล่งธรณีและไม่ใช่ธรณีในอุทยานธรณีโคราช จ านวน 22 แห่ง ส่วนใหญ่ยังขาดการบ ารุงรักษา ประการส าคัญ 

คือ การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งขาดการพัฒนาแหล่งให้มีความพร้อมส าหรับ  การให้บริการเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่มีการดูแลบ ารุงรักษาหรือค่อนข้างพร้อม ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ก่อน เช่น 
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 10 แผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช 

 

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ก าแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งแหล่งเหล่านี้มี
เส้นทางการเข้าถึงสะดวก มีระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า ที่จอดรถ ป้ายสื่อความหมายทั่วไป เอกสารประชาสัมพั นธ์ 
มัคคุเทศก์ ศูนย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมทั้งมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษา ในการวางแผนการ
บ ารุงรักษา รวมทั้งการพัฒนาจึงควรด าเนินการในแหล่งธรณี/ไม่ใช่ธรณีในแหล่งอ่ืน ๆ ควรการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนลูกรัง สะพาน ทางเท้า ระบบประปา ระบบระบายน้ า ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ห้องน้ าสาธารณะ แหล่งก าจัดขยะ ป้ายประชาสัมพันธ์  การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ก่อสร้างอาคาร/ศาลาศูนย์เรียนรู้หรือประชาสัมพันธ์ พัฒนาหรือปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ ปรับปรุงสถานีขนส่ง และระบบขนส่ง
สาธารณะ เป็นต้น  

 5.9 ด้านการศึกษาและวิจัย   
อุทยานธรณีโคราชเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์  ช้างดึกด าบรรพ์  

ไม้กลายเป็นหิน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืนๆ อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยาและ
วัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนนักวิจัย อาทิเช่น การอนุญาตให้เข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือการวิจัย การน าเสนอหัวข้อการ
วิจัย การอ านวยความสะดวก การประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย นอกจากนี้
อุทยานธรณีโคราชต้องรวบรวมงานวิจัยด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนภาค
การศึกษาและภาคการท่องเที่ยว อีกท้ังรองรับการประเมินของ UNESCO ต่อไป และงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้
สามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นของสถานศึกษาในพื้นที่ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา อีกท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่งเพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน  

 5.10 ด้านการท่องเที่ยว  
พ้ืนที่อุทยานธรณีโคราชมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้

หลากหลาย พ้ืนที่อุทยานธรณีโคราช มีลักษณะเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน อีกทั้งมีทรัพยากรที่
หลากหลายซึ่งสามารถน ามาผสมผสานเข้ากับการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมของจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างกลมกลืน เป็น
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ทั้งทางธรณีวิทยา นิเวศ วิถีชีวิต ศาสนา สุขภาพ การกีฬา ผจญภัย เกษตร ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณคดี และประวัติศาสตร์ เป็นการท่องเที่ยวแบบ  Geotourism, Educational Tourism, Geological Tourism, 
Ecological Tourism และ Cultural Tourism แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ประกอบด้วย การพัฒนาป้าย 
บอกทาง ป้ายชื่อแหล่ง ป้ายสื่อความหมาย ข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ จุดบริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นประจ าแหล่ง เป็นต้น 

 5.11 ด้านการประชาสัมพันธ์  
 วิธีการหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของอุทยานธรณีโคราชควรมีหลายรูปแบบ โดยการประชาสัมพันธ์หรือการ
สนับสนุนประชาสัมพันธ์ ควรผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด รูปแบบอ่ืน ๆ แผนพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ควร
ด าเนินการในรูปแบบการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราชโดยภาพรวมก่อน โดยท าเป็นโครงการจัดท าหนังสือของอุทยาน
ธรณีที่มีค าบรรยายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประกอบภาพที่มีคุณภาพสีสันสวยงาม และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การท า
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณี การท าเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของอุทยานธรณี การท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์อุทยาน
ธรณี การประชุม การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายทางด้านอุทยานธรณีทั้งภายในและต่างประเทศ การร่วมจัดนิทรรศการ
และการน าเสนอผลงานหรือบทความประชาสัมพันธ์ในเวทีประชุมหรือสัมมนาจีโอพาร์คของยูเนสโก การท าโปรแกรมการ
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ท่องเที่ยว 1 วันและหลายวัน รวมทั้งการท าโครงการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เป็นส่วนเสริม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่เป็นองค์กรน าในการประชาสัมพันธ์ และน าตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการที่
จังหวัดแต่งตั้งมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 5.12 ด้านการจัดหารายได้ 
 การวางแผนจัดหารายได้เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี ให้สอดคล้องกับแนวทางของยูเนสโก ที่ชุมชน
ท้องถิ่นได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ จากการจัดหรือร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ Geotourism ในแหล่ง
ธรณีต่าง ๆ นอกจากเงินงบประมาณที่สนับสนุนจากองค์กรเจ้าของพ้ืนที่หรือแหล่งธรณี เช่น การพัฒนาฉลากสินค้าและ
บริการโดยใช้แบรนด์จีโอพาร์ค ซึ่งผู้น าไปใช้ประโยชน์สามารถคืนก าไรส่วนหนึ่งมาให้กับทางอุทยานธรณี การลงทุนในการ
ผลิตสินค้าที่ใช้แบรนด์ของจีโอพาร์ค เช่น ขวดน้ าดื่ม หมวก เสื้อ เอกสารหรือซีดีทางวิชาการ สื่อทางธรณีวิทยาหรือซาก  
ดึกด าบรรพ์ เป็นต้น การร่วมลงทุนระหว่างอุทยานธรณีกับภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท าแพ็คเกจการ
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับธุรกิจในพ้ืนที่ เช่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านขายของ  
ที่ระลึก เป็นต้น 

 5.13 ด้านการตลาด  
 กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนอุทยานธรณี เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปกลุ่มวัยท างานทั้งในและต่างประเทศ 
ที่ต้องการท่องเที่ยวเพ่ือมุ่งหาประสบการณ์ ผจญภัยและพักผ่อน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่โรงเรียนให้การส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม นอกห้องเรียน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว เรื่องราว กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนนอกห้องเรียน รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหรือเรียนรู้ที่เน้น
ความปลอดภัย ราคาถูก ที่พักที่สะอาดปลอดภัย สะดวกต่อการเดินทาง โดยกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนาการตลาดอุทยาน
ธรณี คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาใหม่ที่แตกต่าง สร้างกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจเฉพาะ  และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีเรื่องราวให้เรียนรู้และสัมผัสได้  โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นจุดขาย อาทิ การน าเที่ยวโดยชุมชน การบริ การ อาทิ เรือ ที่พัก 
ร้านอาหาร เช่าจักรยาน หรืออุปกรณ์ในท้องถิ่นโดยชุมชนให้บริการ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม อาทิ เส้นทางการศึกษาธรรมชาติ เส้นทางปั่นจักรยาน เส้นทางวัฒนธรรม 
เป็นต้น ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมอาทิ ปั่นจักรยาน ปีนเขา เดินชมธรรมชาติ ล่องแก่ง เน้นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายธุรกิจ
ท่องเที่ยว เครือข่ายอุทยานธรณีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ผสมผสาน   Online marketing 
และการโฆษณา   

 5.14 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
 พิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านพ้ืนที่อุทยานธรณี ด้านการจัดท าเอกสารสมัครต่อยูเนสโก และด้านการด าเนินการยื่น
เอกสารใบสมัคร  โดยจัดท าแผนแม่บทแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบเอาไว้แล้ว และสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึ่งยูเนสโกได้ให้ความส าคัญในประเด็นนี้ ซึ่งทางคณะท างานอุทยานธรณีโคราช โดยจังหวัดนครราชสีมา ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และส านักงานอุทยานธรณีโคราชได้มีการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนอุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ.
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2560 ในพ้ืนที่อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
เตรียมพ้ืนที่และความพร้อมของชุมชนในการรองรับการประเมินตามแนวทางของยูเนสโก และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการบริหารจัดการอุทยานธรณีและการท่องเที่ยวเชิงธรณีในท้องถิ่น  โดยการ
ด าเนินโครงการได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับการตอบรับจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของอุทยานธรณีโคราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุทยานธรณีโคราชสามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้ในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ยังจ าเป็นต้องด าเนินการต่ออีกกหลายครั้ง เพ่ือให้กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ และชุมชนท้องถิ่นได้แสดงบทบาทน า
ในกิจกรรมการอนุรักษ์ และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในท้องถิ่นแบบบูรณาการ ด้านการจัดท าเอกสารใบสมัคร เป็น
การน าข้อมูลจากแผนแม่บทแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช มาเรียบเรียงใหม่ตามแบบฟอร์มใบสมัครจ านวน 50 
หน้า เป็นภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดขององค์การยูเนสโก พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนที่ขนาด 1 : 50,000 ซึ่งทาง
ส านักงานอุทยานธรณีโคราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้จัดท าร่างเอกสารต่อไป ส่วนด้านการด าเนินการ
ยื่นเอกสารใบสมัครอุทยานธรณีโลกนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การด าเนินการในประเทศ ผ่านกระบวนการยื่นใบ
สมัครในการขอรับรองการเป็นอุทยานธรณีโลกโดยยูเนสโก ทางกรมทรัพยากรธรณีหรือคณะกรรมการอุทยานธรณี
ประเทศไทย จะเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าเสนอใบสมัครพร้อมเอกสารต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการยื่นใบสมัคร เมื่อผ่านแล้วทางอุทยานธรณีโคราชจะส่งต่อให้ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ส่งต่อให้ส านักงานเลขาธิการยูเนสโก โดยกรมทรัพยากรธรณี
เป็นผู้รับผิดชอบการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาอุทยานธรณีประเทศไทย และ 2) การ
ด าเนินการในต่างประเทศโดยส านักเลขาธิการยูเนสโก เมื่อส านักงานเลขาธิการยูเนสโก ประจ ากรุงปารีส ประเทศฝรั่ งเศส 
ได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารแนบในช่วงระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม – 30 พฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการตรวจ
ประเมินตามขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินการระหว่างการขอรับรองการเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(โดยประมาณ) 
1 จัดท าแผนบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช ส านักงานอุทยานธรณี

โคราช 
ก.พ. - มิ.ย. 60 - 

2 น าเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีโคราช เพื่อประเมินศักยภาพและผล
ประเมินตนเองตามเกณฑ์กรมทรัพยากรธรณี/
ยูเนสโก  ต่อกรมทรัพยากรธรณี 

ส านักงานอุทยานธรณี
โคราช/จ.นม./ทสจ. /ม.
ราชภัฏนครราชสมีา 

ก.ค. – ส.ค. 60 200,000 บาท (ค่า
เดินทางไปราชการ ค่า
เตรียมการ ค่าด าเนินการ
จัดท าเอกสาร รวมทั้ง
ข้อมูลสื่อประกอบการ
เสนอ) 

3 จัดตั้ ง เป็นอุทยานธรณีประเทศ โดยกรม
ทรัพยากรธรณี 

กรมทรัพยากรธรณ ี ก.ย. 60 - 

4 ครม. เห็นชอบส่งเอกสารสมัครถึงยูเนสโก กรมทรัพยากรธรณ ี พ.ย. 60 - 
5 เตรียมใบสมคัร แบบประเมินตนเอง รวมทั้ง

เอกสารที่เกีย่วข้อง และส่งเอกสารแจ้งความ
จ านงขอสมัครเป็นสมาชิก GGN ผา่นทาง
คณะกรรมการแห่งชาติฯ ยเูนสโก (Thai 
National Commission for UNESCO, 
TNCU) ที่กรุงเทพฯ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
เพื่อให้มีการเสนอช่ือต่อ สนง. เลขาธิการ

ส านักงานอุทยานธรณี
โคราช/จ.นม./ทสจ. /ม.
ราชภัฏนครราชสมีา 

มิ.ย. 61 1,000,000 บาท (จัดท า
เอกสารใบสมัคร และแบบ
ประเมินตนเอง เอกสาร
ประกอบ 2 ภาษา พร้อม
สื่อประกอบ ) 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

(โดยประมาณ) 
ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท าการ
ประเมิน เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลก 

6 จัดท าและส่งเอกสารสมัครและผลการประเมิน
ตนเองของอุทยานธรณีโคราชส่งยูเนสโกผ่าน 
THCU  

กรมทรัพยากรธรณี / 
ส านักงานอุทยานธรณี
โคราช/จ.นม./ทสจ. /ม.
ราชภัฏนครราชสมีา 

พ.ย.61 400,000 บาท (ปรับปรุง
เอกสารสมัครตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
จากยูเนสโก) 

7 รับรองและน าผู้เช่ียวชาญด้านอุทยานธรณีจาก
ยูเนสโก จ านวน 2 คน ตรวจประเมินอุทยาน
ธรณี (4-6 วัน) 

กรมทรัพยากรธรณี / 
ส านักงานอุทยานธรณี
โคราช/จ.นม./ทสจ. /ม.
ราชภัฏนครราชสมีา 

มิ.ย.62 – ก.ค.62 1,000,000 บาท 
(ค่าอาหาร ท่ีพัก ค่า
เดินทางทั้งในปละ
ต่างประเทศส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญและ
คณะท างาน) 

8 ยูเนสโกอนุมัติการจัดตั้งหรือให้แก้ไขภายใน 2 
ปี 

กรมทรัพยากรธรณี 
(ประสานและติดตาม
ผล) ส านักงานอุทยาน
ธรณีโคราช/จ.นม./
ทสจ. /ม.ราชภัฏ
นครราชสมีา 

ธ.ค.62 – ม.ค.63 1,000,000 บาท 
(น าเสนอนิทรรศการหาก
ได้รับการจัดตั้ง/แกไ้ข
เอกสารและด าเนินการ
ใหม่หากมีการแกไ้ข) 

6. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง SWOT Analysis 
 อุทยานธรณีโคราชมีจุดแข็งที่ส าคัญ คือ  มีการบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์ และให้บริการทางวิชาการในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ด้านธรณีวิทยาและซากดึกด าบรรพ์อยู่แล้วในพ้ืนที่ (พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศ
ไทย และเป็นหนึ่งในเจ็ดแห่งของโลกที่จัดแสดงเรื่องราวของไม้กลายเป็นหินอย่างเต็มรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ 
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์โคกสูง) มีการบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์ และให้บริการทางวิชาการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอยู่แล้วในพ้ืนที่ (พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา)  มีแหล่งธรณีวิทยา และซากดึกด า
บรรพ์ที่หลากหลาย มีคุณค่าทางวิชาการในระดับนานาชาติ อาทิ เป็นแหล่งซากช้างดึกด าบรรพ์ซึ่งพบที่อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติถึง 10 สกุลจาก 55 สกุลที่พบท่ัวโลก เป็นแหล่งพบซากดึกด าบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังมากที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ คือ มีไม่ต่ ากว่า 30 ชนิด เป็นพื้นที่พบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์มากที่สุด (3 สกุล) และไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มคาร์ชา
โรดอนโตซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยาวไม่ต่ ากว่า 10 เมตร) เป็นพื้นที่พบไม้กลายเป็นหินหลากหลายสีสัน
และหลากหลายอายุมากที่สุดในประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสามารถน ามา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานธรณีวิทยา (แหล่งปราสาทหิน) เป็น
ประตูและศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบกของภาคอีสาน ด้วยความพร้อมทางด้านทรัพยากรของพ้ืนที่จึงท าให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดมีความสนใจ สนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งอุทยานธรณีในพื้นที่ แต่ก็ยังมีจุดอ่อน คือ แหล่งธรณีวิทยาบาง
แห่งขาดหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์จ านวนมาก ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์ปกป้อง และศึกษาวิจัย 
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่ ขาดการบูรณาการแผนบริหารจัดการแหล่ง
ธรณีวิทยา ส่งผลให้ชุมชนและหน่วยงานเจ้าของแหล่ง ขาดการร่วมมือในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ขาด
หลักสูตรการศึกษาด้านธรณีวิทยาในท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มีการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านธรณีวิทยาน้อย ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณี และขาดข้อมูลความรู้ด้านอุทยานธรณีส าหรับประชาชน
ทั่วไป รวมไปถึงป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน เอกสารสื่อความรู้ทางธรณีวิทยา อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
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อุทยานธรณีและการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยายังไม่ทั่วถึง ท าให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา และความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
ของผู้เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโดยเฉพาะภาคประชาชนยังมีน้อยซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก้าวสู่อุทยานธรณีระดับโลก 

ในส่วนโอกาสของอุทยานธรณีโคราชนั้นมีสูง เนื่องจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมาผลักดัน สนับสนุนการ
พัฒนาอุทยานธรณีโคราชให้เป็นอุทยาธรณีระดับโลก โดยทางจังหวัดมีนโยบายผลักดัน สนับสนุนการจัดท าแผนบริหาร
จัดการอุทยานธรณีโคราชรวมทั้งสนับสนุนการของบประมาณ และเริ่มได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว 
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป และการที่จังหวัดเป็นพ้ืนที่ที่มีการลงทุนและมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด
ในภาคอีสานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของอุทยานธรณี ในด้านการศึกษาวิจัยนั้น 
นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนจากต่างประเทศ สนใจการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยแหล่งธรณีวิทยาในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่มีความส าคัญเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ และที่ส าคัญจังหวัด
นครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีแผนงานอนุรักษ์และริเริ่มของยูเนสโกอยู่แล้วถึง 2 โปรแกรม ซึ่งหาก
ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลกส าเร็จ ประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา จะเป็น 1 ใน 3 ประเทศของโลก ที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ “The UNESCO Triple Crown” ส่วนอุปสรรคหรือข้อจ ากัด
ที่ส าคัญ คือ อุทยานธรณีหรือ Geopark ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย ท าให้ขาดต้นแบบในการบริหารจัดการ
อุทยานธรณีระดับโลกในประเทศไทย และเครือข่ายอุทยานธรณียังไม่เข้มแข็ง ขาดองค์กรในระดับชาติที่จะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานของอุทยานธรณีภายในประเทศ ท าให้การบริหารจัดการอุทยานธรณีใน
ระดับประเทศยังไม่มีความชัดเจน อาจะท าให้การก้าวไปสู่อุทยานธรณีระดับโลกนั้นค่อนข้างยาก และล่าช้า  

 
สรุปเนื้อหาของแผนปฏิบัติงาน (2561 – 2565) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็น Khorat UNESCO Global Geopark” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์ 
2. บริหารจัดการอุทยานธรณี 
3. ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร 
4. บริการท่องเทีย่วเชิงธรณี 
5. พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (Uniqueness และ Identity) 
 เอกลักษณ์ของอุทยานธรณีโคราช บนแผ่นดิน คือ เควสตา (เขาอีโต้) ใต้แผ่นดิน คือ ฟอสซิล (Cuesta and Fossil 
Land) โดยเควสตาเห็นได้ชัดเจนในอ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ส่วนฟอสซิลพบเห็นได้มากในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และเมือง
นครราชสีมา และอาจกล่าวได้ว่าเป็นดินแดนแห่งฟอสซิล 2 ยุค เพราะเป็นแหล่งพบฟอสซิลยุคนีโอจีนในอ าเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ ถึง 10 สกุล จาก 55 สกุล ที่พบทั่วโลก (ร้อยละ 18) หรือมากที่สุดในโลก รวมทั้งความหลากหลายด้าน
ฟอสซิลโดยเฉพาะช้างดึกด าบรรพ์ นอกจากช้างแล้วยังมีสัตว์พืชร่วมยุคนีโอจีนอีกรวมไม่ต่ ากว่า 30 ชนิด และไม้กลายเป็น
หินไม่ต่ ากว่า 69 ชนิด ส่วนอีก 1 ยุค คือ ยุคครีเทเชียสในอ าเภอเมืองนครราชสีมา มีฟอสซิลจ านวนไม่ต่ ากว่า 15 ชนิด 
เช่น ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ 3 สกุล (มากที่สุดในอาเซียน) คือ สิรินธรนา  ราชสีมาซอรัส  และสยามโมดอน ไดโนเสาร์  
กินเนื้อ ซอโรพอด เทอร์โรซอร์  ฟันฉลาม (คาร์ชาโรดอนโตเซอร์) ปลาฉลามน้ าจืดไฮโบดอนต์ ปลาเกล็ดแข็งเลปิโดเทส 
เต่าคิซิลคูมีมิส จระเข้โคราโตซูคัส หอย 3 สกุล คือ หอยนางรม หอยไทรโกนอยเดส หอยไพลคาตูนิโอ ฯลฯ 



  รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

แผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช 15  
 

 อัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโคราช คือ ลักษณะภูมิประเทศเควสตา (เขาอีโต้) บริเวณขอบที่ราบสูงโคราช หินทราย  
ป่าเต็งรัง ล าตะคองตอนกลาง – ตอนล่าง วัฒนธรรมไทยโคราช และซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด าบรรพ์ และ
ไดโนเสาร์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 1 เขา 1 หิน 1 ป่า 1 ล า 1 วัฒนธรรม และ 3 ซาก”  (เขาหินป่า ล าธรรม 3 ซาก) 
 

 
วัตถุประสงค์ (Objective) 

1.  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
2.  เพ่ือบริหารจัดการอุทยานธรณีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 
4.  เพ่ือบริการท่องเที่ยวเชิงธรณี 
5.  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) 
 1.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 2.  บริหารจัดการอุทยานธรณีแบบบูรณาการ 
 3.  ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารหลากหลายรูปแบบ 
 4.  บริการทอ่งเที่ยวเชิงธรณีระดับมาตรฐานสากล 
 5.  พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากอัตลักษณ์และเครือข่าย 
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์  12 แผนงาน  80 โครงการ งบประมาณปี 2562 – 2566 
งบประมาณ 1,454.26 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 290.852 ล้านบาท 

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมของอุทยานธรณีโคราช 

1. อุทยานธรณีโคราชมีความพร้อมต่อการเสนอขอจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีประเทศ และอุทยานธรณีโลก กล่าวคือ  
1.1 ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศ และซากดึกด าบรรพ์มีความโดดเด่น คือ ลักษณะของหินและล าดับ

ชั้นหินเกือบทั้งหมดของกลุ่มหินโคราช (Khorat Group) ในมหายุคมีโซโซอิค ตั้งแต่หมวดหินภูกระดึงจนถึงหมวดหิน 
ภูทอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่สามารถเป็นตัวแทนลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่ของภาคอีสานหรือแผ่นธรณี  
อินโดจีน (Indochina Plate) ได้ ลักษณะดังกล่าวเผยตัวให้เห็นชัดเจนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคองตอนกลาง-ล่าง โดยเฉพาะ
ตามแนวถนนมิตรภาพซึ่งเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่ายกว่าส่วนอ่ืน ๆ ของภาคอีสาน ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น  คือ ภูมิภาพเขา
อีโต้หรือเควสตาโคราช (Khorat Cuesta) และผาชัน (Escarpment) ขอบที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ของ 
หินทรายหมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูพานที่ต้านทานมากกว่าหินโผล่ของหมวดหินอ่ืน ๆ เช่น เขายายเที่ยง เขา
ขนานจิต เขาซับประดู่ เขาเขียว เขาสามสิบส่าง เป็นต้น และล าตะคอง ล าน้ าสายหลักในพ้ืนที่ โดยล าตะคองบรรพกาล 
และสาขา เป็นตัวกัดกร่อน พัดพา และทับถมพ้ืนที่ ขณะที่พ้ืนที่มีการยกตัวขึ้นไม่เท่ากันตลอดเวลา จึงท าให้ เกิดการกัด
กร่อนทางดิ่งมากในทางตะวันตก และทับถมมากในทางตะวันออก จึงเรียกลักษณะล าตะคองว่า “ล าน้ าบรรพกาล” 
(Antecedent Stream) ล าตะคองไหลตัดผ่านชั้นหินโผล่ และตะกอนทับถมของทุกหมวดหิน จึงถือว่าเป็นตัวเชื่อมพ้ืนที่ 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกหมวดหิน ในส่วนของซากดึกด าบรรพ์ในอุทยานธรณีโคราช กล่าวได้ว่ามีความโดดเด่น 
และมีความส าคัญในระดับนานาชาติ โดยแหล่งไดโนเสาร์และหินทรายโคราช (Khorat Dinosaurs and Sandstone 
Area) ในเขตอ าเภอสีคิ้ว เมืองนครราชสีมา และอ าเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์จ านวนนับพันชิ้น ฟัน
ไดโนเสาร์มากกว่า 300 ชิ้น และพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกแล้ว 3 สกุล คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ 
(Ratchasimasaurus suranareae) สยามโมดอน นี่มงามมิ (Siamodon nimngami) และ สิรินธรน่า โคราชเอนซิส 



รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร   
 

 16 แผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราช 

 

(Sirindhorna khoratensis) จระเข้สายพันธุ์ใหม่ของโลก โคราโตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus jintasakuli) เต่า
พันธุ์ใหม่ของโลกชนิด คิซิลคูมีมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis) รวมทั้ง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อที่คาดว่ามี
ความยาวมากกว่า 10 เมตร ในจ าพวก “คาร์ชาโรดอนโตซอร์” (Carcharodontosaur) อีกทั้งเป็นแหล่งฟอสซิลไม้ 
(Petrified Wood Area) ส าหรับพ้ืนที่ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน พบกระจายทั้งบนผิวดินและใต้ดินในหลายบริเวณของ
อ าเภอดังกล่าว ด้วยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความหลากหลายชนิดและรูปแบบและพบปริมาณที่มาก และมี
สถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีในอ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ช้าง 
ดึกด าบรรพ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและช้างดึกด าบรรพ์ขนาดใหญ่แห่งแรกของเอเชีย  
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งช้างดึกด าบรรพ์ลุ่มน้ ามูล (Elephant Fossils of Mun River Basin) ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
และเฉลิมพระเกียรติ โดยพบฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 - 0.01 ล้านปี
ก่อน โดยพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) โปรไดโนธีเรียม 
(Prodeinotherium) ช้างงาเสียมโปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน 
(Stegolophodon) ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ไดโนธีเรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน 
(Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) โดยพบจากแหล่งบ่อทรายริมแม่น้ ามูลในต าบลท่า
ช้าง และพบร่วมกับสัตว์อ่ืน ๆ ซึ่งบางชนิดได้รับการยอมรับให้ตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ อุรังอุตังโคราช 
(Khoratpithecus piriyai) สัตว์คล้ายหมูและฮิปโป คือ เมอริโคโปเตมัสท่าช้าง (Merycopotamus thachangensis) 
แรดโคราชไร้นอ (Aceratherium porpani) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์อ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เช่น ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้ว 
ฮิปปาเรียน ฮิปโป เสือเข้ียวดาบ หมูป่า กวางเขาเกลียว วัวควาย จระเข้ ตะโขง ฯลฯ โดยคาดว่าแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมท่าช้าง ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีน-ไพลโอซีน-ไพลสโตซีน มีความส าคัญเทียบเท่าแหล่งมรดกโลกเมสเซล (Messel)  
ซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มแรก  ในสมัยอีโอซีน (57 – 36 ล้านปีก่อน) ของประเทศเยอรมนี ด้วยความ
พร้อมด้านทรัพยากรธรณีในระดับนานาชาติและระดับชาติ การพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
การอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบางแห่ง การมีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์ธรรมชาติ รวมทั้งการยอมรับของยูเนสโกต่อรูปแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ก่อนในพ้ืนที่ คือ มรดกโลกป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช ท าให้อุทยานธรณี
โคราชมีความพร้อมในการสมัครเพ่ือขอรับการประเมินจัดต้ังเป็นอุทยานธรณีประเทศ และอุทยานธรณีโลก 

1.2 จังหวัดนครราชสีมา และทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของอุทยานธรณีโคราช โดยให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ านวยการ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน
อุทยานธรณีโคราช ตามแนวทางของยูเนสโก เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สนใจ ตระหนักในความส าคัญของ
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ และหวงแหน
ในทรัพยากรธรณี รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน น าไปสู่การศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.3 ชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษา ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอุทยานธรณี โดยมีโรงเรียนเครือข่าย
อุทยานธรณี 25 แห่ง และยังมีโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่รอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายอุทยานธรณี ทางด้านชุมชนเองได้มีความ
สนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณี อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ คือ กาแฟที่ได้รับการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ ต าบลมะเกลือใหม่ 
อ าเภอสูงเนิน ได้ประชุมหารือ เรื่อง อุทยานธรณีกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอุทยานธรณีโคราช เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2560 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเครือข่ายภาคประชาชน  
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 2. กรมทรัพยากรธรณี มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 อย่า งไรก็ตาม อุทยาน
ธรณีโคราชต้องมีการเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชต่อกรมทรัพยากรธรณีเพ่ือเสนอศักยภาพ และ
ประเมินตนเองให้ผ่านเกณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี และยูเนสโกต่อไป 
 3. พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรธรณีที่มีคุณค่า มีความส าคัญ และโดดเด่นในระดับนานาชาติอยู่มากมาย 
อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเริ่มในพื้นที่ขนาดเล็ก เพ่ือให้มีความเหมาะสมหรือเป็นองค์กรที่กะทัดรัดในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ ตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินของยูเนสโก  ซึ่งเคยมาตรวจสอบพ้ืนที่ในจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อเดือนมกราคม 2558 และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 Prof. Dr. Patrick McKeever จากส านักงาน
เลขาธิการองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ Dr. Ramasamy Jayakumar หัวหน้าโครงการพิเศษ 
ประจ าองค์การยูเนสโก ส านักงานกรุงเทพฯ ได้ให้ความเห็นว่าแหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อุทยาน
ธรณีโคราช มีศักยภาพในการขอจัดตั้งเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลกหากได้รับการบริหารจัดการที่ดี 
 4. อุทยานธรณีโคราชได้รับการพิจารณาจัดตั้งตามความเห็นชอบของคณะท างานอุทยานธรณีจังหวัดนครราชสีมา 
ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน พิจารณาแต่งตั้งอุทยานธรณีขึ้นภายในจังหวัดตามแนวทางของกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือให้มีความ
สะดวกในการบริหารจัดการ มีอิสระในการบริหารงบประมาณ รวมทั้งมีความโปร่งใสในการบริหาร อุทยานธรณีโคราชจึง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือให้มีการด าเนินการแบบนิติบุคคล 

5. ซากดึกด าบรรพ์ที่เป็นทรัพยากรธรณีซึ่งมีมากในพ้ืนที่อุทยานธรณีโคราช มี พ.ร.บ. คุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 
พ.ศ. 2551 คุ้มครองทั้งซากดึกด าบรรพ์และแหล่งซากดึกด าบรรพ์ แต่บางแห่งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งคุ้มครองโดย พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติฯ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ซึ่งในทางปฏิบัติงานกรมอุทยานฯ และกรมป่า
ไม้เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ หากทว่าภารกิจด้านซากดึกด าบรรพ์ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงเมื่อเทียบกับพืชพรรณ และ
สัตว์ป่า ส่งผลให้การอนุรักษ์ พัฒนา และส ารวจ ศึกษา วิจัย ด้านซากดึกด าบรรพ์ไม่ได้มาตรฐานสากล เสี่ยงต่อการถูก
ท าลายโดยไม่เข้าใจ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. แม้ว่าปัจจุบันจะมีอุทยานธรณีโลก ซึ่งได้รับการรับรองจากยูเนสโก หรือ UNESCO Global Geopark แล้วถึง 
147 แห่ง ใน 44 ประเทศทั่วโลก ทว่าอุทยานธรณีหรือจีโอพาร์คยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดท าแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ การเรียนรู้ และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังนั้น ภาครัฐ
และทุกภาคส่วนควรมีนโยบายและแผนสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการอุทยานธรณี ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และผลักดันให้มีการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ภาครัฐและทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมาควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดประชุม อบรม หรือ
ประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่อุทยานธรณีมีความพร้อมในด้านการอนุรักษ์ 
การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของกรมทรัพยากรธรณี และยูเนสโก 
 3. อุทยานธรณีจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ าจังหวัดซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน พิจารณาแต่งตั้งอุทยานธรณี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ านวยการ
อุทยานธรณีขึ้นภายในจังหวัดตามแนวทางของกรมทรัพยากรธรณี  ซึ่งในการด าเนินการระยะแรกยังไม่มีกฎหมายรองรับ 
จึงยังสังกัดอยู่ภายใต้การก ากับของจังหวัด และผู้อ านวยการหรือคณะผู้บริหาร  และคณะท างานบริหารอุทยานธรณี 
ท างานประสานงานกับทุกภาคส่วนของจังหวัด อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัด ทั้งนี้ควรเป็นไปภายใต้การสนับสนุนจากจังหวัด เพ่ือให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการงบประมาณ 
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และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงควรพิจารณาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นนิติบุคคลในรูปแบบการจด
ทะเบียนเป็นสมาคม ท าให้อุทยานธรณีโคราชมีความสามารถในการท านิติกรรมสัญญา มีสิทธิ หน้าที่ภายในกรอบ
วัตถุประสงค์ และด าเนินการบริหารจัดการภายใต้กรอบของกฎหมายที่รองรับ 
 4. การสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศ หรือเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ตลอดจนการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอุทยานธรณี ควรได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายของรัฐบาล สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายระดับกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่อุทยานธรณีเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรณี และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่อุทยานธรณีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณี หรือ Geotourism สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกรอบการสนับสนุนของยูเนสโก  
 5. อุทยานธรณีโคราช มีทรัพยากรด้านซากดึกด าบรรพ์ที่มีความโดดเด่น หลากหลาย และมีความส าคัญในระดับ
นานาชาติ ซึ่งไม่เพียงเป็นทรัพยากรอันล้ าค่าของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกที่ส าคัญของโลกด้วย จึงควรได้รั บการ
สนับสนุนให้มีการส ารวจ ศึกษาวิจัย บริการวิชาการ และอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพ่ือคงไว้ซึ่งมรดกอันมีค่าของโลกสืบไป 


