
ถํ้าทะลปุาหลุมยุบยุคดึกดําบรรพ

         คือ ถ�าขนาดเล็กที่เกิดจากการละลายของหินปูน บรเิวณ
ปากถ�ามีค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ ์(รูป 1) อาศัยอยู่ เป็นแหล่งเก็บ
มูลค้างคาวไปบํารุงพืชของคนท้องถ่ิน ภายในถ�าเมื่อเดินเข้าไปจะ
ได้พบกับฟอสซิลของสัตว์ดึกดําบรรพ์ เช่น นอติลอยด์ (รูป 2) 
แกสโตพอต แบรคิโอพอด และหากเดินเข้าไปสุดปลายทางของ
ถ�าจะได้พบกับหลุมยุบที่เกิดจากถ�าทรุดตัวลงจนเป็นพื้นที่ราบ
ขนาดใหญ่ มีระบบนิเวศแบบปิดเฉพาะตัว มีพืชพรรณที่หลาก-
หลาย อาทิ เห็ดถ้วยแชมเปญ (รูป 3) ต้นท้ายเภาขนาด 15 คน
โอบ (รูป 4) และพันธุ์ไม้วงศ์กระดังงาที่แตกต่างจากภายนอก

อุทยานธรณีโลกสตูล
          ‘อุทยานธรณีโลกสตูล’ มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อําเภอ 
ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และส่วนเกาะของอําเภอเมือง โดย
อุทยานแห่งน้ีมีความสําคัญในระดับนานาชาติ เพราะมีการค้น
พบฟอสซิลสัตว์ทะเลมหายุคพาลีโซอิกที่เก่าแก่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (542-251 ล้านปีก่อน) และในพื้นที่อุทยานยัง
มีการบรหิารจัดการด้านการอนุรกัษ์ การถ่ายทอดความรู ้และ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทาง 
SDGs โดยความรว่มมือของคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
ส่งผลให้ในปี 2561 ยูเนสโกได้ให้การรบัรองอุทยานแห่งน้ีเป็น
หน่ึงในสมาชิกอุทยานธรณีโลก
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หอสี่หลัง
         เป็นพื้นที่หาดทรายกว้างและแนวหญ้าทะเลท่ีจะปรากฏให้
เห็นตอนน�าลด ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านในพื้นท่ีจะออกหาหอยตลับ
ที่อาศัยในพื้นทรายปนโคลนบรเิวณน้ี ท่ีหอสี่หลังเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของนกกว่า 40 ชนิด และเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญ-
พันธุ์ 3 ชนิด คือ นกหัวโตมลายู นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน�าตาล (รูป 
1) และหญ้าใบพาย (รูป 2) นอกจากน้ียังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิด
อาศัยอยู่ เช่น นกชายเลนปากแอ่น ปูก้ามดาบ (รูป 3) ปูเป้ใบไม้ 
ปูเสฉวน ไส้เดือนทะเลหัวมังกร ปลิงงู บุ้งทะเล ดาวทราย ฟองน�า

การคนพบฟอสซิลฟนกรามชางสเตโกดอน (Stegodon) ในป 2551

    เปนจุดเริ่มตนของการศึกษาทางธรณีวิทยาในพื้นที่นี้

ชางสเตโกดอน (Stegodon)

อายุ 23 ลานป - 1 หม�นป 

ไทรโลไบต (Trilobite)

อายุ 521-252 ลานป

นอติลอยด (Nautiloid)

อายุ 450 ลานป - ปจจุบัน

นอกจากแหลงเรียนรูที่น�าสนใจในแผนพับนี้แลว สํานักงานอุทยานธรณีโลกสตูล

ยังไดจัดเสนทางการทองเที่ยวเอาไวอีก 7 สายใหนักทองเที่ยวไดเลือกเที่ยวตามความสนใจ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.satun-geopark.com

SATUN GEOPARK

Le Stegodon Cave

Time Traveller

Satun Karst Wonderer

Khao Noi Paleozoic

Condense Section

Ancient Forest

Paleozoic to Recent Sea

Adang Rawi Lipe

Andaman Sea
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อุทยานธรณีโลกสตูล

SATUN GEOPARK

นกกะเต็นใหญปกสีนํ้าตาล

BROWN-WINGED KINGFISHER

หญาใบพาย, หญาเงาแคระ

ESTUARINE SPOON-GRASS

นวนุรักษ แพลตฟอรม

NAVANURAK

    คือ ระบบบรหิารจัดการคลังข้อมูลที่พัฒนาโดยเนคเทค 
สวทช. สําหรบัจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม เพื่อการศึกษาและอนุรกัษ์อย่างยั่งยืน โดย สวทช. 
รว่มกับ ม.สงขลานครนิทร ์ม.ราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชน
สตูล จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่พบในอุทยาน
ธรณีโลกสตูลลงแพลตฟอรม์เพื่อประโยชน์ตามเป้าหมายหลัก 
และคนท้องถิ่นยังสามารถใช้นวนุรักษ์เป็นเครื่องมือในการ
จัดการท่องเที่ยวเพื่อสรา้งรายได้เสรมิได้อีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคต
อันใกล้จะมีการจัดเก็บความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมการเป็นอุทยาน
ธรณีโลกมากยิ่งขึ้น
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ภายในถ�านอกจาก
นักทอ่งเทีย่วจะได้ต่ืนตาต่ืนใจ

กับหินงอกหินย้อยหลากรูปแบบแล้ว ยัง
มีฟอสซิลของสัตว์ทะเลมหายุคพาลีโซอิกอีกหลายชนิด

ให้ได้ชม อาทิ นอติลอยด์ และแอมโมไนต์ ซึ่งหากพายเรอืเข้าไป
ในถ�าในช่วงน�าใสจะได้เห็นกุ้งก้ามกรามขนาด 3-4 ตัว/กก. ใน
น�า ตามผนังถ�าจะมีจ้ิงโกรง่ และบนเพดานตามแนวที่มีน�าจืดซึม
ไหลผ่านจะมีปูเขาหินปูนทุ่งหว้า (รูป 2) ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดใหม่ของ
โลกที่พบเฉพาะบรเิวณน้ีอาศัยอยู่ ที่บรเิวณทางออกของถ�านัก
ท่องเที่ยวจะได้พบกับค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (รูป 3) และ
ได้สัมผัสกับภาพสุดประทับใจ ‘หัวใจที่ปลายอุโมงค์’

จักสานคลุม

         คลุ้ม (รูป 1) เป็นพืชล้มลุกที่พบมากทางภาคใต้ ทั้งใน
สวนยางพาราและป่าเขา โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล ชาวบ้านนํา
เปลือกของต้นคลุ้มที่มีความเหนียวและแข็งแรงมาแปรรูปเป็น
เครือ่งจักสานต่างๆ เช่น ฝาชี ตะกรา้ ส่วนเส้นใยที่มีความน่ิม ไม่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ สรา้งปัญหาด้านการกําจัดของเสีย
ให้แก่ชาวบ้านมายาวนาน ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร ์ม.สงขลา-
นครนิทร ์ได้ช่วยคิดค้นการสรา้งมูลค่าเพ่ิม โดยนํามาแปรรูปเป็น 
'ผงเส้นใยคลุ้ม' ท่ีสามารถทนความรอ้นได้สูงถึง 358 องศา-
เซลเซียส สําหรบัใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติถาดโฟมจาก
แป้งมันสําปะหลัง

         'ปาเต๊ะ' หรอื 'บาติก (Batik)' คือหน่ึงในวัฒนธรรมการสรา้ง
ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการปิดเทียนบรเิวณที่ไม่ต้องการให้
ย้อมติดสี ที่คนสตูลสืบทอดเทคนิคน้ีกันมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ต่อยอดโดยนําเอาภาพสิ่งมีชีวิตที่พบในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็น
ลวดลาย (รูป 1) ด้านสีย้อมก็มีการต่อยอดโดยนําเอาดินแทรร์า-
รอสซา (รูป 2) ดินจากซากหินปูนผุพังยุคออรโ์ดวิเชียนมาใช้ย้อม
ให้เกิดสีน�าตาลอมส้มสวยงาม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
และยังมีการนําเทคนิคมัดย้อมและการย้อมสีธรรมชาติจากไม้ป่า
ชายเลน (รูป 3) อย่างหูกวาง โกงกาง และตะบูน เข้ามาเสรมิการ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วย

อาหารทองถิ่น
          หากมาสตูลแล้วไม่ได้รบัประทานอาหาร
ทอ้งถ่ินรสหรอยแรงถือวา่มาไมถึ่งที ่อีกหน่ึงราย
ได้เสรมิของคนที่น่ีจากการกรดียางและการนํา
เทีย่ว คือ การเสริฟ์อาหารทอ้งถ่ินให้นักทอ่งเท่ียว
ได้ล้ิมลอง เช่น แกงไก่หยวกกล้วย (รูป 1) ต้มส้ม
บอน ใบเหรยีงผัดไข่ (รูป 2) นอกจากน้ียังมีเมนู
สุดสรา้งสรรค์ อาทิ นอรติ์ลอยผัดน�าดํา (หมึกผัด
น�าดํา) ยําไข่ไทรโลไบต์ (ยําไข่แมงดา) และกะหรีป๊ั่บ 
แบรคิโอพอด (ขนมรูปทรงเหมือนหอยสองฝา - รูป 3)

โกปนาขา
         วิถีชีวิตของคนใต้คือเช้ามาก็จิบโกปี๊  กรดียางเสรจ็ก็อีก
สักแก้ว โกปี๊ หรอืกาแฟดําที่ชงให้มีรสขมปนหวานจึงเป็นเครือ่งด่ืม
ที่อยู่คู่วัยกลางคนมาถึงปัจจุบัน แตกต่างจากวิถีการปลูกกาแฟที่
ทยอยหายไปตามการเข้ามาของกาแฟสําเรจ็รูป ชาวบ้านที่น่ีจึงรว่ม
กับวิทยาลัยชุมชนสตูลฟื้ นคืนวิถีการปลูกกาแฟข้ึนอีกครั้งเพ่ือ
สรา้งรายได้เสรมิจากการปลูกยางอย่างย่ังยืน โดยอาศัยแรธ่าตุ
เขาหินปูนอายุ 450 ล้านปี ขับรสชาติให้กาแฟสายพันธุ์โรบัสตามี
ความละมุนแตกต่างจากพื้นที่อ่ืน นอกจากน้ียังมีการแปรรูปส่วน
ต่างๆ ของต้นกาแฟเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม ลดของเสียในสิ่งแวดล้อม
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ผาสีธรรมชาติ

ลายสตูลจีโอ

ขอควรระวังในการเขาชมถํ้า

หามสองไฟใสคางคาว

เพราะจะเปนการเปลี่ยนวิถีชีวิต

หามจับสิ่งตางๆ ในถํ้า

เพราะจะสงผลตอระบบนิเวศในถํ้า
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ถํ้าเลสเตโกดอน
เป็นถ�าธารลอดในเทือกเขาหินปูนท่ีมีน�าทะเลขึ้นสูงถึงปากถ�า ต้ัง
อยู่ในเทือกเขาหินปูนยุคออรโ์ดวิเชียน โดยถ�าแห่งน้ีเป็นถ�ามีชีวิต
เน่ืองจากยังมีการก่อตัวของหินงอกหินย้อย (รูป 1) ที่มาของช่ือถ�า
เลสเตโกดอนมาจาก 2 คํา คือ 'ถ�าเล' ที่หมายถึงถ�าที่เชื่อม
ต่อกับทะเล และ ‘สเตโกดอน’ มาจากการเป็น

สถานที่ที่ค้นพบฟอสซิลฟันกราม
ของช้างดึกดําบรรพ์พันธุ์

สเตโกดอน

ลอดทองชางตามหาหัวใจ

ที่ปลายอุโมงค
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