
ชุมชนทองเที่ยวเสนทางอุทยานธรณีฯ 

สูวิถีการเรียนรูอนุรักษ 

ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตอ กลุมทองเที่ยวโดยชุมชนทุงหวา 
อำเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
โทรศัพท: ๐๖ ๒๒๙๘ ๘๙๒๘
อีเมล: เที่ยวทุงหวา@คน.ไทย
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จุลสาร .ไทย เลมที่ ๑๑ ที่ทานกำลังถืออยูในมือนี้ เปนฉบับ
ยอของเว็บไซต เที่ยวทุงหวา.ไทย โดย กลุมทองเที่ยวโดย
ชุมชน ตำบลทุงหวา อำเภอทุงหวา จังหวัดสตูล โดยมี 
องคการบริหารสวนตำบลทุงหวา เปนผูประสานงาน และ
มี มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย ใหการสนับสนุน
ดานเทคนิคการผลิตเว็บไซต

ทั้งเรื่องราวของ ชุมชนทุงหวา ที่แตเดิมมีชื่อวา สุไหงอุเป 
อันเปนเมืองทาสำคัญ เปนจุดศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยน
สินคา หรือ หากยอนเวลาไปนานแสนนานกวานั้น พื้นที่ชุมชน
ทุงหวา รวมถึงบริเวณกวางใหญในหลายอำเภอของจังหวัด
สตูล เคยเปนพื้นที่ใตทะเลโบราณในมหายุคพาลีโอโซอิก อายุ
ประมาณ ๕๔๐-๒๕๐ ลานปกอน

ทำใหเกิดเอกลักษณทางธรณีวิทยา ภูเขาหินปูนที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ ทำใหตำบลทุงหวาแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวเรียนรูที่
มหัศจรรยและไมเหมือนที่ไหน

เว็บไซต เที่ยวทุงหวา.ไทย มีเปาหมายเพื่อประชาสัมพันธ
เรื่องราว ขอมูล แหลงทองเที่ยว ตลอดจนวิถีชีวิตผูคนในตำบล
ทุงหวา อำเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ตามวิสัยทัศนของจังหวัด
สตูลที่วา “เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก 
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมนาอยู สันติสุขยั่งยืน ประตูสู
อาเซียน” (ที่มา satun.go.th)

ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในแหลง อุทยานธรณีสตูล 
(Satun Geopark) ใหมีศักยภาพมากขึ้น เปนชองทางสื่อสาร
โดยตรงจากชุมชนถึงสาธารณชน ผานสื่อออนไลนโดยใช ชื่อ
โดเมนภาษาไทย อันสื่อความหมายไดชัดเจน ไมตองสะกด
เปนชื่อภาษาอังกฤษ

เที่ยวทุงหวา.ไทย

 สันหลังมังกรทุงหวา 
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อุทยานธรณีสตูล
จากผืนทะเล ๕๐๐ ลานป สูขุนคีรี
ยิ่งใหญ ผูกพันวิถีชีวิตผูคน

อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) มี
เนื้อที่ ๒,๕๙๗.๒๑ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 
๔ อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุงหวา มะนัง ละงู 
และ อำเภอเมือง ไดรับการประกาศรับรองเปน 
อุทยานธรณีโลกจาก UNESCO เมื่อวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๑

ที่แหงนี้เปนบันทึกหลักฐานของโลกใตทะเลเมื่อ
ประมาณ ๕๐๐ ลานปกอน อุดมไปดวยสิ่งมีชีวิต
ในทะเลยุคดึกดำบรรพ เกิดเปนแหลงสราง
ออกซิเจนใหกับโลก ตอมามีการยกตัวของเปลือก
โลก กอเกิดเปนเทือกเขาและถ้ำ ซึ่งไดกลายเปน
บานหลังแรกของมนุษยโบราณ

ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาหินปูน มีเกาะ
นอยใหญ มีชายหาดที่สวยงาม มีความโดดเดน
ทางธรณีวิทยาระดับสากล และไดรับการบริหาร
จัดการโดยชุมชนมีสวนรวม ดวยกรอบแนวคิดการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรณีวิทยา 
การใหความรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO 
Global Geoparks) เปนงานดานการอนุรักษ
มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม ของ องคการการศึกษาวิทยา
ศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ซึ่งจะตองมีคุณลักษณะเปนแหลง
ที่มีคุณคาดานธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา 
และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองครวม
ระหวางการอนุรักษ การใหความรู การศึกษา
วิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน สงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมี
สวนรวมในการบริหารจัดการตั้งแตเริ่มตน

ปจจุบันมีอุทยานธรณีโลกทั้งหมด ๑๖๑ แหงใน 
๔๔ ประเทศ เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มี ๑๐ แหงใน ๔ ประเทศ ไดแก ไทย 
๑ แหง  มาเลเซีย ๑ แหง เวียดนาม ๓ แหง และ 
อินโดนีเซีย ๕ แหง (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๓)
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ถ้ำเล สเตโกดอน
เปนถ้ำธารลอด อุโมงคใตภูเขาเทือกเขาหินปูน มีระยะ
ทางคดเคี้ยวยาว ๓.๔ กิโลเมตร มีการกอตัวของ
หินงอก หินยอย ลักษณะสวยงามแปลกตามากมาย 
ถ้ำแหงนี้เปนแหลงคนพบฟอสซิล ซากดึกดำบรรพของ
สัตวมีกระดูกสันหลังอายุตั้งแตประมาณ ๑.๘ ลานป 
ถึง ๑,๐๐๐ ปกอน ชิ้นสำคัญซึ่งเปนที่มาของชื่อถ้ำ 
(เดิมชื่อถ้ำวังกลวย) คือ ซากกระดูกขากรรไกร พรอม
ฟนกรามซี่ที่ ๒ และ ๓ ดานลางขวาของชาง
ดึกดำบรรพสกุล “สเตโกดอน” จนเปนจุดกำเนิดการ
ศึกษาคนควาทางธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล

พิพิธภัณฑชางดึกดำบรรพ
แหลงเรียนรูสำคัญชุมชนทุงหวา อาคารขนาด ๑๔๔ 
ตารางเมตรแหงนี้เปนแหลงรวบรวมซากฟอสซิล 
ซากดึกดำบรรพที่ขุดพบในพื้นที่ ไมวาจะเปน กราม
ชางสเตโกดอน ที่ถูกพบเจอโดยชาวบานที่เขาไปจับ
กุงกามกรามในถ้ำ ฟนของแรดโบราณ หรือ ขวานหิน
โบราณ นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชาง
ไทย ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมทอง
ถิ่นในจังหวัดสตูลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

จุดชมวิวทาออย
ทาเทียบเรือบานทาออย เปนทาเทียบเรือประมงสัตว
น้ำจากคลองและจากทะเล ไดรับการพัฒนาเปนสถาน
ที่พักผอนหยอนใจ มีศาลาริมน้ำ ๗ หลัง สนามเด็ก
เลน แหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาวประมง มีตลาดจำหนาย
สินคา ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว และไดใชเปนทา
เทียบเรือสำหรับนักทองเที่ยวขึ้นฝงจากการพายเรือ
ลอดถ้ำเล สเตโกดอน
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สวนควนของ
หมอขาวหมอแกงลิง

รองเทานารีออรคิดฟารม

ฉิม เมลอน

บานสวนองุนสุวรรณา

เปนแหลงเรียนรูการเพาะพันธุ หมอขาวหมอแกงลิง 
พืชประจำถิ่นจีโอพารค ปจจุบันทำการเพาะขยาย ผสม
สายพันธุหายาก มีมากกวา ๑,๐๐๐ ตน รวม ๖ สาย
พันธุ รวมกิจกรรมทำขนมประจำทองถิ่น คือ ขนมหมอ
ขาวหมอแกงลิง โดยใชใบตนหมอขาวหมอแกงลิงใส
ขาวเหนียวแลวนำไปนึ่งหรือยาง

แหลงเรียนรูทองเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกพืชโดยไมใช
ดิน (ไฮโดรโปนิกส) การผสมเกษรของเมลอน มีราน
กาแฟ จำหนายผลิตภัณฑเมลอนแปรรูป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง เมลอนจีโอปารค หนึ่งเดียวในโลก อันหมายถึงการ
สลักลายจีโอปารคลงบนผิวผลเมลอน นอกจากนี้ยัง
จำหนาย ผักผลไมตามฤดูกาล สินคาแปรรูปจากผลผลิต
ทางการเกษตร เชน แยมเมลอน น้ำเมลอน น้ำตะไคร

ศูนยเรียนรูกลวยไมไทย รองเทานารีขาวสตูล พันธุไม
ทองถิ่นที่ใกลสูญพันธุจากแหลงธรรมชาติ มีโฮมสเตยที่
รองรับผูเขาพักได ๘ คน พรอมอาหารพื้นบานแสนอรอย 
แขกที่มาพักจะไดรับความรูเรื่องรองเทานารีขาวสตูล พรอม
ไดเห็นของจริง เปนการสงตอความรูและแนวคิดการอนุรักษ
สูคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน 

สวนองุนโรงเรือนแบบปดกันแมลง เพาะองุนสายพันธุไร
เม็ด ๕ สายพันธุ ไดแก องุนดำไรเม็ด องุนแดงไรเม็ด องุน
เขียวไรเม็ด องุนดำลูกใหญ องุนแดงลุกใหญ เปดใหนัก
ทองเที่ยวเขาชมโดยเก็บคาเขาคนละ ๒๐ บาท มีจุดถายรูป
เก ๆ ที่เนนดีไซนแนวธรรมชาติ โดยใชไมไผหรือวัสดุจาก
ธรรมชาติทั้งหมด
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การรวมกลุมของคนในชุมชน เปนองคกรบริหาร
จัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ตำบลทุงหวา มี
วัตถุประสงคสรางรายไดและสรางอาชีพเสริมให
กับคนในชุมชน และสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ตามแนวทางของ อุทยานธรณีโลก
สตูล Satun UNESCO Global Geopark

มีสมาชิกอันประกอบดวยกลุมดานบริการ 
อาหาร ของฝาก และที่พัก ไดแก

• วิสาหกิจชุมชน ทุงหวาโฮมสเตยโกดอน
ใหบริการที่พักแบบโฮมสเตย มีจำนวน ๖ หลัง 
รองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด ๘๐ คน
• วิสาหกิจชุมชน พริกไทยพื้นเมือง      สุ
ไหงอุเป ผลิตและสงออกขนมพริกไทยพื้นเมือง 
จำหนายขนมทองถิ่นที่มีพริกไทยสุไหงอุเปเปน
สวนผสม
• วิสาหกิจชุมชนกลุมของฝากจุดชมวิวทา
ออย แปรรูปอาหารทะเล ทำขนม จำหนายแก
นักทองเที่ยว

ผามัดยอมสีธรรมชาติ บานทาออย

ขนมเตาสอ ไสพริกไทยสุไหงอุเป

พริกไทยสุไหงอุเป

ปลาเค็มแดดเดียว

ขนมผูกรัก

ลูกประคบสมุนไพร

“ชุมชนทองเที่ยว

เสนทางอุทยานธรณีฯ

สูวิถีการเรียนรู

อนุรักษ ตระหนักถึง

การพัฒนาที่ยั่งยืน”• วิสาหกิจชุมชน 
สวนควนของ
หมอขาวหมอแกงลิง แหลงอนุรักษ เพาะ
พันธุ และจำหนายพืชหมอขาวหมอแกงลิง
• วิสาหกิจชุมชน กลุมพายเรือถ้ำเล สเตโก
ดอน กลุมนำทองเที่ยวพายเรือลอดถ้ำ
• วิสาหกิจชุมชน ลูกประคบสมุนไพรกมล
ทิพย ผลิตและจำหนายลูกประคบสมุนไพร 
ควบคูกับการนวดแผนไทย
• วิสาหกิจชุมชน รองเทานารีออรคิด
ฟารม ศูนยเรียนรูกลวยไมไทยพันธุรองเทา
นารีขาวสตูล มีโฮมสเตยใหบริการ
• กลุมผามัดยอมสีธรรมชาติ บานทาออย
จำหนายผลิตภัณฑผามัดยอม ภายใตแนวคิด 
“เสนหแหงธรรมชาติ ความงามที่ไรสารพิษ”
• วิสาหกิจชุมชน ฉิม (ฉิม เมลอน) แหลง
เรียนรูทองเที่ยวเชิงเกษตร รานกาแฟ จำหนาย
ผลิตภัณฑเมลอนแปรรูป
• วิสาหกิจชุมชน บานสวนองุนสุวรรณา 
สวนองุน มีจุดถายรูปเก ๆ ที่เนนดีไซนแนว
ธรรมชาติ

ติดตอกลุมฯ โทร. ๐๖ ๒๒๙๘ ๘๙๒๘
ขอมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต เที่ยวทุงหวา.ไทย
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รองรับชื่ออีเมล ๒ ภาษา
ใชงานไดพรอมกับอีเมลภาษาอังกฤษ เชน
สมชาย@คน.ไทย คูกับ somchai@kon.in.th

ลดความสับสนในการสะกดชื่อ
ภาษาไทยเปนอังกฤษ 
เชน วรรณพร = Wannaporn
“Wanna” = อยาก “Porn” = หนังโป
 ใช วรรณพร@คน.ไทย ดีกวา

ใชงาย  ใชฟรี
เปนภาษาไทย ใชสื่อสารงาย 
สมัครฟรี ใชฟรี ไมมีคาใชจาย

มั่นคงปลอดภัย มาตรฐานสากล
มีระบบปองกันไวรัสและสแปม รองรับเทคโนโลยี
การเขารหัส ขอมูลแบบ SSL/TLS Protocol 

บริการโดยคนไทย
บริการโดยคนไทย เพื่อคนไทย 
จัดเก็บขอมูลในประเทศไทย

ชื่ออีเมลภาษา       เพื่อคน

สมัครเลยวันนี้ ! 
ที่เว็บไซต์

ปากถ้ำเล สเตโกตอน

คน.ไทย
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บงบอกความเปนไทย ทั้งแบบองคกร หนวยงาน 
หรือบุคคล ไดชัดเจน เชน วัดไทยสามัคคี.ไทย

การสะกดคำไทยใหเปนภาษาอังกฤษ เพื่อกำหนด
ชื่อโดเมน อาจสรางความสับสนในการสื่อสารได 
เชน “ใครขายไขไก” = “kai-kai-kai-kai” ??

ชวยใหผูที่ไมรูภาษาอังกฤษ สามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตได

การใชชื่อโดเมนภาษาทองถิ่น เปนความเทาเทียมกัน
ในการเขาถึงเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

มูลนิธิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. (+๖๖) ๒๒๔๔ ๘๒๖๑
อีเมล: ติดตอ@ทีเอชนิค.องคกร.ไทย
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