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	 อุทยานธรณีโลกสตูล	ได้รับรองเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเมื่อวันที่	17	เมษายน	พ.ศ.	2561	ครอบคลุมพื้นที่	4	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอทุ่งหว้า	อ�าเภอมะนัง	อ�าเภอ

ละงู	และอ�าเภอเมือง	รวมพื้นที่	2,597	ตารางกิโลเมตร	มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความโดดเด่นจากภูเขาสู่ท้องทะเล	โดยประกอบด้วยเทือกเขาหินปูน	หมู่เกาะ	และชายหาด	และมีความพร้อมรับ

นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจทั้งด้านธรรมชาติ	ประวัติศาสตร์	และการใช้ชีวิตผู้คนในพื้นที่แห่งนี้

	 พื้นที่แห่งนี้	เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ	500	ล้านปีที่ผ่านมา	ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลยุคเก่าแก่	เป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น	ต่อมามีการยกตัว

ของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นภูเขาและถ�้า	ซึ่งได้เป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์ยุคโบราณ	ปัจจุบันผู้คนก็ยังคงด�ารงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินนี้	และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม

ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

	 อุทยานธรณีโลกสตูล	อุดมไปด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านธรณีวิทยา	ภูมิประเทศ	และธรรมชาติ	จึงก่อให้มีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในหลายรูปแบบ	ผสานกับกิจกรรมผจญ

ภัยจากการพายเรือคายัก	 การด�าน�้า	 หรือการเที่ยวถ�้า	 การพักผ่อนตามแหล่งน�้าตกและชายหาด	 และการศึกษาเยี่ยมชมวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์	 และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สวยงาม	

แปลกตา

 From the sea of 500 million years old to a majestic 
range of mountains, this  is where nature meets, shapes 

and connects human beings with the Mother Earth.
จากผืนทะเล 500 ล้านปี สู่ขุนคีรีอันยิ่งใหญ่ ผูกพันวิถีชีวิต ผู้คน

	 Satun	Global	Geopark	was	certified	as	a	member	of	the	UNESCO	Global	Geopark	on	April	17,	2018.	It	covers	4	districts,	including	Thung	Wa,	Manang,	La-

Ngu,	and	Mueang	with	totally	2,597	Sq.km	in	area.	Its	topography	comprises	limestone	mountain	ranges,	islands	of	many	sizes,	and	splendid	beachs.	Tourists	are	

welcome	to	experience	the	pure	nature,	the	rich	history,	and	the	indigenous	way	of	life	in	this	area.

		 The	land	here	is	prime	evidence	of	a	submerged	landscape	dating	back	over	500	million	years	ago,	a	time	when	early	organism	thrived	and	introduced	

oxygen	to	the	Earth’s	atmosphere.	Subsequent	uplift	of	tectonic	plates	formed	mountain	ranges	and	caves,	which	served	as	the	first	shelters	for	prehistoric	humans.	

To	this	day,	inhabitants	of	the	geopark	continue	to	live	on	its	natural	resources,	which	is	considered	a	unique	cultural	tradition.

		 With	its	outstanding	geological,	topographical,	and	natural	features,	Satun	Global	Geopark	offers	diverse	types	of	nature	tourism	activities.	Adventure	seeks	

will	have	fun	kayaking,	diving,	and	caving,	while	those	wanting	to	chill	out	will	love	the	waterfalls	and	beachs.	Tourists	also	enjoy	community	products	as	well	as	a	

variety	of	local	cultures.	



International, national, and regional value on these sites
ความสำาคัญทางธรณีวิทยาในระดับภูมิภาคถึงระดับนานาชาติ

“Land of Paleozoic Fossil”



• Fossil Diversity of the Paleozoic
ดินแดนแห่งซากดึกดำาบรรพ์ของมหายุคพาลีโอโซอิก 

	 Satun	Global	Geopark	is	known	as	a	‘Land	of	Palaeozoic	fossils’.	The	stratigraphic	layers	of	Paleozoic	succession	in	the	Satun	area	

include	abundant,	highly	diverse,	and	well	preserved	fauna	and	flora	 fossils	 in	the	Paleozoic	Era.	Many	of	the	discovered	 index	fossils	are	

important	as	new	genera	and	new	species,	which	are	strong	global	evidence	of	Paleozoic	biostratigraphy.

	 อุทยานธรณีโลกสตูล	ถูกขนานนามว่าเป็น	“ดินแดนแห่งซากดึกด�าบรรพ์ของมหายุคพาลีโอโซอิก”	เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบซากดึกด�าบรรพ์สัตว์และพืชยุคพาลี

โอโซอกิ	ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์และมคีวามหลากหลาย	และบ่งชีถ้งึววิฒันาการสิง่มชีวีติในโลกได้อย่างสมบรูณ์	ซากดกึด�าบรรพ์หลายชนดิพบว่าเป็นสายพนัธุใ์หม่	ทีส่ามารถ

น�ามาใช้อ้างอิงการล�าดับชั้นหินตามชีวภาพของมหายุคพาลีโอโซอิกของโลกได้

Cambrian
 Satun UNESCO Global Geopark is also the land of the oldest fossils in Thailand and the Southeast 

Asian region. These oldest fossils (approximately 500 million years) are represented by trilobites in the Upper 

Cambrian of the Tarutao Group, the oldest rocks in the Shan-Thai microcontinent.

	 อุทยานธรณีโลกสตูล	ยังเป็นดินแดนที่พบฟอสซิลเก่าเเก่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่ซาก

ดึกด�าบรรพ์ไทรโลไบต์	 อายุเก่าแก่ประมาณอายุยุคแคมเบรียนตอนปลายหรือ	500	ล้านปีผ่านมา	 โดยพบในกลุ่มหินตะรุเตา	ซึ่งได้รับ

การยอมรับว่าเป็นหินชั้นที่เก่าแก่ที่สุดในแผ่นเปลือกโลกชานไทย



Silurian-Devonian 
 Satun UNESCO Geopark is also indicated by the 

presence of fossils in Silurian-Devonian period in such 

as trilobites, graptolites and conodonts. The Middle De-

vonian is represented by tentaculite which indicates the 

euxinic environment of Satun UNESCO Global Geopark 

in this period.

	 อุทยานธรณีโลกสตูล	ยังพบหลักฐานซากดึกด�าบรรพ์ในยุคไซลู

เรียน-ดีโวเนียน	เป็นจ�านวนมาก	โดยประกอบด้วยไทรโลไบต์	แกรปโต

ไลต์	และโคโนดอนต์	และยังพบซากดึกด�าบรรพ์ประเภทเทนทาคูไลต์	

ยุคดีโวเนียนตอนกลาง	ซ่ึงเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมการ

ขาดออกซิเจนของพ้ืนท่ีในสมัยน้ัน

 The Ordovician fauna assemblage in Satun UNESCO Global Geopark comprises 30 species of 

conodonts and more than 39 species of trilobites have been reported. Other fossils in this period, such 

nautiloids and graptolites are present as index fossils of the latest Ordovician period.

	 ซากดึกด�าบรรพ์ยุคออร์โดวิเชียน	 ท่ีพบในอุทยานธรณีโลกสตูล	 ท้ังหมดเป็นสัตว์ทะเลโบราณท่ีมีความหลายหลายทาง

สายพันธ์ุเป็นอย่างมาก	โดยประกอบด้วยซากดึกด�าบรรพ์โคโนดอนต์กว่า	30	ชนิด	ไทรโลไบต์มากกว่า	39	ชนิด	และยังพบ

ซากดึกด�าบรรพ์ประเภทอ่ืน 	ๆเช่น	นอติลอยด์และแกรปโตไลต์	ซ่ึงเป็นซากดึกด�าบรรพ์ดัชนีในช่วงปลายยุคออร์โดวิเชียนอีกด้วย Nautiloids

Ordovician 

Graptolites 

Carboniferous                           
 Carboniferous fossils in Satun UNESCO Global Geopark 

are represented by the bivalve Posidonomya sp. and the fauna 

and	flora	association	such	as	trilobites,	ammonoids,	ostracods,	

burrows, and plant fragments.

	 ซากดึกด�าบรรพ์ยุคคาร์บอนิเฟอรัสท่ีพบในอุทยานธรณีโลกสตูล	

ประกอบด้วยหอยสองฝาสกุล	Posidonomya	sp.	และกลุ่มซากดึกด�าบรรพ์

สัตว์และพืชร่วมสมัย	เช่น	ไทรโลไบต์	แอมโมนอยด์	ออสตราคอด	รูชอนไช	และ

ซากพืชโบราณ

	 The	discovery	of	Lower	Permian	 fossils,	namely	mi-

crocionid	 sponge?	 Clathia	 sp.	 indicates	 a	 shallow	marine	

environment	during	the	Early	Permian.	Numerous	sponge	and	

coral	species	that	found	during	the	Middle	to	Late	Permian	

indicates	coral	reefs	and	a	flourishing	marine	life	in	the	Satun	

seafloor.

 การพบซากดึกด�าบรรพ์ยุคเพอร์เมียนตอนล่าง	 ประกอบด้วย

ซากดึกด�าบรรพ์ฟองน้�าขนาดเล็ก	microcionid	 (?	Clathia	sp.)	 บ่งช้ี

สภาพแวดล้อมเป็นแบบทะเลน้�าต้ืน	และการพบซากดึกด�าบรรพ์ฟองน้�า

และปะการังขนาดใหญ่หลายสกุลพันธ์ุ	 อายุยุคเพอร์เมียนตอนกลาง-

ปลาย	 บ่งช้ีถึงการก่อตัวของแนวพืดปะการังขนาดใหญ่และมีส่ิงมีชีวิต

ใต้ท้องทะเลอาศัยอยู่มากมายตามพ้ืนทะเลในช่วงเวลาดังกล่าว

 Permian

Posidonomya

Stromatoporoidea



Tarutao Trilobites  
แมงดาทะเลโบราณเกาะตะรุเตา

	 The	site	is	a	rocky	shore	in	the	south	of	the	

Mo	 Lae	 Bay	 as	 the	 stratigraphic	 type	 locality	 of	 the	

Tarutao	 Group.	 Some	 places	 have	 shown	 enormous	

dense	sets	of	joints.	The	rock	is	thin	bedded	to	medium-

thick	 beds	 of	 brown	 to	 greyish	 brown	 sandstone,	

siltstone	and	shale	with	general	cross-bedding	structures	

and	abundant	fossils.	Trilobite	Fragments	were	found	

from	the	site	including	Lichengia ? tarutaoensis,Lophosaukia 

cf. jiangnanensis, Micragnostus sp., Quadraticephalus 

planulatus, Leiostegiid, Shumardiid,Szechuanella ? cf. 

damujingensis, Yhailandium solum and	Tsinania cf. 

nomas.	Depositional	environment	was	seashore	during	

the	Late	Cambrian	Period.

	 พื้นที่แหล่งอยู่ทางด้านใต้ของอ่าวเมาะและ	 และเป็น

พื้นที่ช้ันหินแบบฉบับของกลุ ่มหินตะรุเตา	 มีลักษณะเป็นโขด

หินทรายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	50	x	300	ตารางเมตร	พบ

รอยแตกถีห่ลายทิศทาง	ชนดิหินประกอบด้วยหนิทรายสนี�า้ตาล	สี

น�้าตาลเทา	 ชั้นบางถึงปานกลาง	 สลับด้วยหินทรายแป้งและ

หินดินดาน	 มีโครงสร้างช้ันเฉียงระดับทั่วไป	 พบซากดึกด�าบรรพ์

ของไทรโลไบต์หรอืแมงดาทะเลโบราณหลายชนดิ	ได้แก่	Lichengia 

?tarutaoensis, Lophosaukia cf. j iangnanensis, 

Micragnostus sp., Quadraticephalus planulatus, 

Le ios teg i id ,Shumard i id ,  Szechuanel la  ?  c f . 

damujingensis,Thailandium solum และ	 Tsinania cf. 

nomas	 	 แหล่งแมงดาทะเลโบราณแห่งน้ี	 เช่ือว่าสะสมตัวตาม

ชายหาดและพื้นทะเลเดิมในช่วงยุคแคมเบรียนตอนปลาย



	 The	site	is	a	small	hill	on	the	

east	of	 the	highway	no.	416.	 It	 is	 an	

old,	 abandoned	 quarry.	 This	 locality	

was	an	age	of	 the	Late	Ordovician	–	

Silurian	 Period.	 The	 Late	 Ordovician	

Pa	Kae	Formation	is	10	–	15	cm	thick	

beds	 of	 red	 thin-bedded	 limestone	

characterized	 as	 a	 mud	 crack-

like	 stromatolitic	 structure.	 Fossil	

fragments	 which	 were	 found	 from	

this	rock	formation,	were	identified	as	

Late	 Ordovician	 including	 trilobites,	

nautiloids,	crinoids,	and	brachiopods.	

The	Silurian	Wang	Tong	Formation	is	a	

succession	of	black	shale	with	Silurian	

graptolites	and	trilobites,	intercalating	

of	chert	in	the	upper	part.

	 แหล่งล�าดับชั้นหินนี้อยู่ในพื้นที่บ่อ

เหมืองเก่า	 ทางทิศตะวันออกของทางหลวง

หมายเลข	 416	 มีความส�าคัญในระดับโลก

เนื่องจากเป็นพื้นที่แสดงรอยต่อระหว่างยุคอ

อร์โดวิเชียนและยุคไซลูเรียน	 โดยพบซากดึก

ด�าบรรพ์ไทรโลไบต์	 นอติลอยด์	 พลับพลึง

ทะเล	และแบรคิโอพอด	ที่บ่งชี้อายุยุคออร์โด

วิเชียนตอนปลาย	ในชั้นหินปูนสโตรมาโตไลต์	

สีแดง	 ชั้นบาง	 ของหมวดหินป่าแก่	 วางตัว

อยู่ในล�าดับชั้นหินส่วนล่าง	 และพบซากดึก

ด�าบรรพ์แกรปโตไลต์	 ไทรโลไบต์	 ที่บ่งชี้อายุ

ยุคไซลูเรียน	 ในชั้นหินดินดาน	 เชิร์ต	และชั้น

หินทราย	 ของหมวดหินวังตง	 วางตัวอยู่ใน

ล�าดับชั้นหินส่วนบน

ล�าดับชั้นหินเขาน้อย

• International Stratotype Section 
of Lower to Upper Paleozoic

   ชั้นหินแบบฉบับระดับโลกมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้นถึงตอนปลาย

Khao Noi stratigraphic section



	 The	site	is	a	small	creek	about	6-7	meters	wide	flowing	from	north	to	south	about	50	meters	in	distance	with	an	exposure	of	rock	

along	the	creek	on	the	west	of	Ban	Pa	Fang.		The	rock	is	characterized	by	Late	Ordovician	stromatolitic	thin-bedded	limestone	dipped	toward	

the	northeast	about	25	degrees	with	a	large	nautiloid	presented	in	the	rock.	Polygonal	mud	crack-like	structure	is	typically	found	on	top	of	

beds.

	 พื้นที่แหล่งเป็นล�าธารสายเล็ก	ๆ 	กว้างประมาณ	6-7	เมตร	ไหลจากเหนือลงใต้เป็นระยะทางประมาณ	50	เมตร	ขนานไปกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านตะวัน

ตกของบ้านป่าฝาง	 พบหินโผล่ของหมวดหินป่าแก่ยุคออร์โดวิเชียนตอนปลาย	ประกอบด้วยหินปูนเนื้อสโตรมาโตไลต์	 ชั้นหินบางวางซ้อนเรียงกัน	 ชั้นหินเอียงเทมุม	 25	

องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	พบซากดึกด�าบรรพ์นอติลอยด์ขนาดใหญ่ในเนื้อหิน	โครงสร้างคล้ายรอยระแหงโคลนแบบลายตาข่ายร่างแห	เป็นลักษณะที่โดดเด่น

ของแหล่งนี้

Tha Rae Rocks  หินสาหร่ายท่าแร่

• Upper Ordovician Red Stromatolitic limestone of 
the Pa Kae Formation

   หินปูนสโตมาโตไลต์สีแดง หมวดหินป่าแก่ ยุคออร์วิเชียนตอนบน

	 The	site	is	a	rock	stack	exposed	in	a	rubber	plantation	at	about	500	meter	east	of	the	

Khao	Noi	area.	It	has	been	protected	by	a	structure	with	shelter	from	sunlight	and	rain.	The	Late	

Ordovician	stromatolitic	limestone	is	red,	thin-bedded,	well-bedded	limestone	of	the	Pa	Kae	

Formation	extended	from	its	type	locality.	Mud	crack	–like	on	top	of	each	strata	is	typically	

characteristic	of	this	rock	sequence.

	 มลัีกษณะเป็นหินโผล่คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่	อยูห่่างจากแหล่งล�าดับชัน้หินแบบฉบบัเขาน้อยไปทาง

ตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ	500	เมตร	ถกูคลมุด้วยอาคารก่อสร้างเสาสีเ่สาและหลงัคาสงักะสี	เพราะป้องกนั

แสงแดดและฝน	 ชั้นหินประกอบด้วยหินปูนสโตรมาโตไลต์สีแดง	 อายุออร์โดวิเชียนตอนปลาย	 มีลักษณะเป็นชั้น

บางเรียงซ้อนกันสวยงามดูแปลกตา	 พบโครงสร้างคล้ายรอยระแหงโคลนทางด้านบนชั้นหินในลักษณะเดียวกัน

หมวดหินป่าแก่ที่พบในพื้นที่แบบฉบับบริเวณเขาน้อย

Hin Sarai  หินสาหร่าย



Terrestrial Karst
ภูมิลักษณ์หินปูน

Thalu Cave ถ�้าทะลุ
 Thalu	Cave	is	a	small	cave	only	about	40	m	long	but	rich	in	biodiversity	

because	bat	guano	 is	made	available	 from	the	huge	bat	colonies	here.	The	

cave	is	also	full	of	speleothems	and	nautiloid	fossils	all	the	way	through	to	the	

ancient	sinkhole.	This	unique	home	of	life	and	geological	evidence	makes	the	

cave	a	perfect	destination	for	learning	and	ecotourism.

	 ถ�้าเล็ก	ๆ 	ที่ยาวประมาณ	40	เมตร	แต่พบประชากรค้างคาวจ�านวนมาก	บนผนังถ�้า

พบซากดึกด�าบรรพ์นอติลอยด์		ได้ชื่อว่าถ�้าทะลุเพราะมีทางต่อเนื่องจนถึงหลุมยุบดึกด�าบรรพ์	

ในบริเวณหลุมยุบฯ	พบความหลากหลายทางชีวภาพของพืช	สัตว์	และเห็ดรานานาชนิด	รวม

ทั้งหลักฐานที่ส�าคัญทางธรณีวิทยา	ท�าให้ถ�้าทะลุสมบูรณ์แบบต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ



Le Stegodon Cave  ถ�้าเล สเตโกดอน
	 Le	Stegodon	Cave	is	a	complex	and	very	long	cave	with	a	subterranean	freshwater	stream	at	the	entrance	connected	to	a	seawater	canal	at	the	exit.	The	

3.4	km	long	cave	is	full	of	dark	zones,	and	the	effect	of	the	tide	makes	it	have	cave-dwelling	life.	Besides	being	amazed	by	speleothems,	and	fossils,	while	kayaking	

through	this	cave,	you	can	also	witness	life	from	fish	underwater	to	bats	on	the	ceiling	of	the	caves	with	the	highest	biodiversity	ever	recorded	in	Thailand.

	 ถ�้าเล	 สเตโกดอนมีความยาว	 3.4	 กิโลเมตร	 และสลับซับซ้อน	 ภายในถ�้ามีน�้าไหลผ่านตลอด	 โดยน�้าจืดไหลเข้าทางปากถ�้าและออกจากถ�้าสู่คลองท่าอ้อย	 ภายในถ�้ามืดสนิทและได้รับ

อทิธพิลจากการขึน้ลงของน�า้	ท�าให้ถ�า้เล	สเตโกดอนมีความหลากหลายทางชวีภาพสงูทัง้ค้างคาว	แมงมมุและแมลงถ�า้	จนได้ชือ่ว่าเป็นถ�า้ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสูงทีส่ดุในประเทศไทย	นกั

ท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือคายัค	ชมความงามของหินงอกหินย้อย	สัตว์ถ�้า	เช่น	ปลา	แมงมุมและแมลง	จนถึงค้างคาวชนิดต่าง	ๆ



Phu Pha Phet Cave
ถ�้าภูผาเพชร

	 The	site	is	a	large	limestone	cave	with	about	20,000	

square	meters	 in	 size	 located	 about	 50	meters	 above	 the	

ground.	Outside	the	cave,	there	are	several	services	such	as	

car	park,	souvenir	and	food	shops,	rest	rooms,	meeting	room,	

tourist	service	center,	walking	tracks,	ticket	booth,	and	visitors	

can	enjoy	beautiful	landscapes.

	 The	area	is	characterized	by	a	rugged	surface	of	karst	

terrain	consisting	of	Ordovician	limestone.	The	cave	contains	

diversity	 of	 spectacular	 speleothems	 such	 as	 stalactites,	

stalagmites,	columns,	soda	straws,	sinter	pools,	sinter	terraces,	

calcite	crystals,	cave	pearls,	flowstones,	etc.	Air	in	the	cave	is	

ventilated	through	karst	windows.	The	light	shines	through	the	

karst	windows	and	catches	the	green	stalactites	and	stalagmites	

creating	a	green	carpet,	and	the	room	seems	to	glow	emerald.	

There	are	some	prehistoric	archeological	artifacts	found	in	the	

cave.	Ancient	humans	used	to	inhabit	in	the	cave	as	a	shelter	

leaving.	 The	 evidence	 includes	 some	 clay	 potteries	 and	

seashells.

	 ภผูาเพชร	เป็นถ�า้หนิปนูขนาดใหญ่	ภายในถ�า้มีเน้ือท่ีประมาณ	

50	ไร่	หรือ	20,000	ตารางเมตร	มีทางเข้าอยู่บนหน้าผาสูงชันสูงจากพื้น

ราบเชิงเขาประมาณ	 50	 เมตร	 พ้ืนท่ีด้านนอกได้รับการพัฒนาเป็นพ้ืนท่ี

บรกิารนกัท่องเทีย่ว	ประกอบด้วยลานจอดรถ	ร้านจ�าหน่ายอาหารและของ

ที่ระลึก	ห้องสุขา	และอาคารบริการนักท่องเที่ยว	

	 ภายในถ�้าเป็นโถงกว้างใหญ่ประกอบด้วยหินงอก	 หินย้อย	

ท�านบหินปูน	ผลึกแร่แคลไซต์	แอ่งน�้าถ�้า	และไข่มุกถ�้า	เป็นต้น	ที่มีรูปร่าง

ลักษณะได้รับการตั้งชื่อต่าง	 ๆ	 ที่หลากหลาย	 ด้านลึกสุดมีช่องว่างขนาด

ใหญ่ให้อากาศและแสงส่องเข้าไปได้ไปกระทบกบัพืน้หนิ	ท�าให้พบสิง่มชีวีติ

จุลชีพสีเขียวเติบโตเป็นผืนพรมบนพื้นหินที่ได้รับกับแสง	นอกจากนี้ยังพบ

โบราณวัตถุพวกเครื่องปั้นดินเผาและเปลือกหอยทะเล	ท�าให้ทราบว่าเคย

มีมนุษย์โบราณอาศัยถ�้าแห่งนี้มาก่อน



Chet Khot Cave ถ�้าเจ็ดคต
	 Chet	Khot	Cave	is	made	of	an	Ordovician	thin-bedded	Limestone.	The	site	is	a	stream	cross	cave	with	an	inlet	on	the	east	and	an	outlet	on	the	west	about	

600	meters	long,	70-80	meters	wide	and	40-50	meters	high.	There	is	a	car	park	with	service	pavilions	and	restrooms	on	the	east	with	a	small	pier	for	getting	about	

300	meters	kayaking	along	a	stream	to	the	stream	inlet	spot.	Kayaking	can	be	made	further	along	a	dark	cave	with	a	karst	window	then	get	out	the	cave	on	the	

western	side	to	join	the	La-ngu	River.

	 ถ�้าเจ็ดคต	เป็นถ�้าหินปูนชั้นบางยุคออร์โดวิเชียน	ที่มีธารน�้าไหลเข้าไปในถ�้าทางทิศตะวันออกและไปทะลุปากถ�้าอีกฝั่งทางทิศตะวันตก	รวมความยาว	600	เมตร	ขนาดถ�้าโดยเฉลี่ยกว้าง	

70-80	 เมตร	และมีความสูงของเพดานถ�้า	40-50	 เมตร	บริเวณส่วนกลางพบช่องแสงลอดจากเพดานถ�้า	ภายในถ�้าพบหินงอก	หินย้อยที่สวยงามหลายแห่ง	ถ�้าแห่งนี้มีบริการที่จอดรถ	สิ่งอ�านวย

ความสะดวกและเรือแคนูเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถล่องตามล�าธารเพื่อชมธรรมชาติของถ�้า	ต่อเนื่องไปจนถึงคลองละงู	ซึ่งเป็นพื้นที่ล่องแก่งวังสายทอง



Urai Thong Cave ถ�้าอุไรทอง
	 Tham	Urai	Thong	is	a	biggest	limestone	cave	in	an	isolated	

north-south	 elongated	 cliff	mountain	 about	 40	meters	 long	 and	 25	

meters	wide.	General	feature	is	a	dry	or	open	–air	cave	with	joint	system	

developed.	Various	stalactites,	stalagmites	and	cave	columns	are	found.	

On	the	south	wall	of	the	cave	reveals	three	level	of	paleo	sea	notches	

suggesting	that	the	cave	was	affected	by	the	sea	incursions	as	well	as	

the	presence	of	some	sea	mollusk	shells	on	the	cave	floor	such	as	

Anadara	spp.,	Polymesoda	proxima,	Nerita	spp.	and	oysters.	The	mollusk	

shells	are	mostly	in	the	upside	positions.	

	 There	are	some	ancient	human	and	animal	bones	found	in	

the	cave	including	rhinos,	zebras,	bovines,	and	boars.	The	animal	bones	

are	generally	fragmentary	pieces	suggesting	that	they	might	be	made	

by	the	ancient	humans.

	 ถ�า้อไุรทอง	เป็นถ�า้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด	ทีอ่ยูใ่นเทือกเขาหินปนูลูกโดดขนาด

เล็กที่มีหน้าผาสูงชันโดยรอบ	วางตัวในแนวเหนือ-ใต้	ลักษณะของถ�้าอุไรทองเป็นถ�้า

เปิดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก	มีขนาดถ�้า	กว้าง	25	เมตร	ยาว	40	เมตร	พบแนวรอย

แตกหลายแนวที่มีความสัมพันธ์กับรูปร่างของถ�้า	ภายในถ�้าพบหินงอก	หินย้อยและ

เสาหินในหลายรูปแบบ		บริเวณผนงัถ�า้ทางทศิใต้พบรอยเว้าถึง	3	ระดับ	แสดงถึงหลกั

ฐานการรุกท่วมของน�า้ทะเล	ซึง่ยงัพบหลกัฐานเพิม่เตมิ	คอืซากเปลอืกหอยทะเลหลาย

ชนิด	เช่น	หอยแครง	หอยคราง	หอยกัน	หอยน�้าพริก	และหอยนางรมบริเวณปากถ�้า	

ถ�า้แห่งนีย้งัพบกระดูกมนษุย์และสัตว์อืน่อีกหลายชนดิเช่น	แรด	ม้าลาย	วัวและหมูป่า	

โดยพบเป็นเศษกระดูกที่แตกหัก	ที่อาจเกิดจากการกระท�าของมนุษย์โบราณ



 Tham Chang Kaeo  ถ�้าช้างแก้ว
	 Tham	Chang	Kaeo	is	a	limestone	cave	characterized	by	custard	apple	pearl.	These	

formations	result	from	the	calcite	crystals	deposition	situated	on	the	sandy	core.	They	are	also	

formed	from	the	swampy	areas,	especially	around	places	with	high	concentrations	of	limestone	

dams..

	 ถ�า้ช้างแก้ว	เป็นถ�า้หนิปนูทีท่่านสามารถเข้าไปชมไข่มกุน้อยหน่าทีส่วยงาม	ไข่มุกน้อยหน่าเกิดจากการ

สะสมตัวของผลึกแคลไซต์บนแกนกลางที่เป็นเม็ดทรายในบริเวณที่เป็นแอ่งน�้าขังโดยเฉพาะบริเวณท�านบหินปูน

ที่มีความเข้มข้นสูง

Khao Tanan  เขาทะนาน
	 Khao	Tanan	is	a	limestone	outcrop	surrounded	by	a	pond.	The	concave	hill	base	suggests	the	sea	level	rise	through	in	

the	past.	Many	marine	fossils	are	easily	found	here.	The	cave	in	the	middle	of	the	hill	is	also	home	to	thousands	of	Dawn	bats	

known	for	pollinating	the	Petai	and	Durian	flowers	for	local	people.

	 เขาทะนานเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดที่ล้อมรอบด้วยสระน�้า	 รอยคอดเว้าตามฐานของตัวเขาบ่งชี้ถึงการท่วมของน�้าทะเลในอดีตที่มีระดับสูงกว่า

ปัจจบุนั	พบซากดกึด�าบรรพ์ของสตัว์ทะเลจ�านวนมาก	ถ�า้ทีพ่บตามเขาทะนานยงัเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของค้างคาวเลบ็กดุนบัหมืน่ตวัทีท่�าหน้าทีผ่สมเกสรสะตอ

และทุเรียนให้กับชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ



Tharn Sawan Waterfall  
น�้าตกธารสวรรค์    
	 The	waterfall	is	in	a	tributary	of	the	Rao	Pla	stream	about	one

kilometer	northeast	of	Ban	Rao	Pla.	The	stream	is	about	20	meters	wide

accessible	by	walking	along	the	stream	bank	under	dense	tree	canopies.

It	is	consisted	of	a	series	of	3	-	4	waterfalls.	The	waterfall	is	consisted	of	

two	levels	including	the	small	upper	level	with	3	meters	high	and	the	

large	lower	level	with	10	meters	high.

	 The	Tharn	Sawan	waterfall	is	originated	from	a	stream	flowing

over	limestone	outcrops	with	dissolved	calcium	carbonate	and	suspended

sediments	accumulating	being	many	beautiful	tufa	terraces.	The	rocks

are	grey	laminated	limestone	with	intercalation	between	limestone	and

argillaceous	limestone.	Fine-grained	limestone	beds	are	normally

5-10	centimeters	thick	with	hummocky	cross-stratification	as	indication

of	heavy	storm	in	the	lagoon	where	freshwater	lake	was	affected	by

seawater.	These	rock	characteristics	are	regarded	as	the	Lae	Tong

Formation	of	the	Ordovician	Thung	Song	Group.

	 เป็นน�้าตกอยู่ในทางน�้าสาขาที่เป็นต้นน�้าไหลไปลงคลองราวปลา	อยู่ห่าง

จากบ้านราวปลาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	1	กิโลเมตร	เป็นล�าธารกว้าง

ประมาณ	20	เมตร	เข้าถึงได้ด้วยทางเท้าเท่าน้ันโดยการเดนิลดัเลาะไปตามรมิฝ่ังล�าธาร

เป็นน�า้ตกขนาดใหญ่ท่ีมีน�า้ตกขนาดย่อมๆอีก	3-4	แห่ง	มีความกว้างมากกว่า	20	เมตร	

และเป็นน�า้ตกสองช้ัน	โดยช้ันบนสงูประมาณ	3	เมตร	และช้ันล่างสูงประมาณ	10	เมตร

	 น�้าตกธารสวรรค์เป็นน�้าตกที่เกิดจากล�าห้วยซึ่งไหลผ่านพื้นที่หินปูนแล้ว

น�าพาสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตและตะกอนแขวนลอยมาพอกตัวสะสมบริเวณ

น�้าตก	จนเกิดลักษณะคล้ายท�านบไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม	พื้นที่น�้าตกเป็น

หินปูนเนื้อละเอียด	สีเทา	มีลักษณะเป็นชั้นบาง	บางบริเวณพบชั้นหินปูนเนื้อละเอียด

สีเทาหนา	5-10	 เซนติเมตรที่แสดงลักษณะโครงสร้างชั้นเฉียงระดับฮัมมอคกี้	 ซึ่งเป็น

โครงสร้างท่ีเกดิขึน้ทางด้านบนของฐานคลืน่ขณะท่ีเกดิพายรุนุแรงเท่าน้ัน	ท�าให้เช่ือว่า

เป็นการตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบลากูน	 ที่ได้รับอิทธิพลทั้งน�้าจืดและน�้าเค็ม	

จากลักษณะหินและการล�าดับชั้นหิน	 จัดเป็นหมวดหินแลตอง	 กลุ่มหินทุ่งสง	 ยุคออร์

โดวิเชียน



Tharn Pliew Waterfall  นำ้าตกธารปลิว 
	 The	site	is	limestone	mountain	valley	with	a	stream	and	its	tributaries	covering	an	area	about	200	x	400	square	meters.	The	waterfall	is	five	meters	high	

which	have	smaller	waterfalls	down	below.	The	tufa	is	formed	on	the	rock	surfaces	of	waterfall	when	water	evaporates	from	the	lime-rich	waters,	leaving	calcite	

to	crystallize.	Source	of	the	water	is	from	cavities	or	caves	in	the	Ordovician	limestone	mountain	with	calcium	carbonate	dissolution.									

 เป็นพื้นที่หุบเขาที่มีธารน�้าไหลผ่านและแตกออกเป็นหลายสายย่อยคลุมพื้นที่ประมาณ	200x400	ตารางเมตร	บริเวณที่เป็นชั้นน�้าตก	มีความสูง	5	เมตร	และพบชั้นน�้าตกชั้นเล็กๆ	ด้าน

ล่าง	น�า้ตกดงักล่าวมีลักษณะทีโ่ดดเด่นคือ	พบการเคลือบผิวหน้าชัน้หนิบริเวณน�า้ตกโดยหนิปนูทฟูา	ซึง่เป็นสารแคลเซยีมคาร์บอเนตประเภทหนึง่	ทีล่ะลายปนอยูใ่นธารน�า้และเกดิการตกผลกึใหม่	

โดยเทือกเขาหินปูนยุคออร์โดวิเชียนบริเวณต้นน�้า	เป็นแหล่งให้สารแคลเซียมคาร์บอเนตดังกล่าว

Wang Sai Thong Waterfall น�้าตกวังสายทอง
	 The	site	is	a	waterfall	where	water	is	originated	from	a	water	body	in	cavities	of	the	karst	limestone	mountain	by	outflow	down	below	along	the	hill	slope	into	

the	La-ngu	River.	It	is	regarded	as	a	tufa	waterfall	formed	when	water	running	over	carbonate	rock	absorbs	calcium.	Aquatic	plants	which	grow	on	the	rocks	in	the	stream	

and	air	in	the	atmosphere	provide	carbon	dioxide	during	photosynthesis	and	water	running	which	precipitates	the	calcium	from	the	water	to	deposit	it	as	layer	of	tufa	on	

the	surface	of	the	waterfall	–	a	process	that	takes	millions	of	years.	This	tufa	precipitation	forms	many	curtain	dams	in	form	of	many	levels	of	terraces	with	spectacular	

water	ponds	and	water	curtains	under	shades	of	tree	canopies.

 เป็นน�้าตกที่น�้าไหลออกมาจากช่องโพรงของเทือกเขาหินปูนลงไปตามคลองละงู	 ไหลลดหลั่นเป็นขั้นบันไดภายใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น	 มีลักษณะส�าคัญโดดเด่นคือเป็นชั้นน�้าตกสีขาว	 อันเนื่องมาจาก

หินที่อยู่ในน�้าตกทั้งหมดถูกเคลือบด้วยชั้นทูฟา	 เนื่องจากน�้าที่ไหลออกมาจากโพรงหินปูน	 จะมีสารแคลเซียมละลายอยู่	 และเมื่อน�้าที่ไหลเกิดการระเหยและได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมจากพืช

น�้าและจากฟองอากาศ	ก็จะท�าให้เกิดการตกผลึกของสารปูนแคลเซียมคาร์บอเนตพอกพื้นหินเป็นคราบของทูฟ่า	ท�าให้เกิดท�านบเขื่อนใหญ่น้อยและแอ่งน�้าขังมีน�้าตกไหลลดหลั่นลงไปอย่างสวยงาม



Cynopterus brachyotis  ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก
	 This	very	adaptable	bat	roosts	either	in	caves,	under	the	tent	of	palm	leaves,	or	even	in	buildings.	It	is	easy	to	find	

around	the	exit	of	the	Thalu	Cave	connected	to	the	sinkhole.	The	diet	of	this	fruit-eating	bat	is	very	diverse	and	is	crucial	for	

forest	regeneration.

	 ค้างคาวกินผลไม้ที่มีความสามารถในการปรับตัว	เกาะนอนได้ทั้งในถ�้า	ใต้ใบปาล์มที่กัดลงมาเป็นเต็นท์	หรือแม้แต่ตามอาคารบ้านเรือน	พบได้

บ่อยที่ปากถ�้าทะลุฝั่งหลุมยุบ	กินผลไม้หลากหลายชนิดจนได้ชื่อว่านักปลูกป่า		

Tylonycteris malayana  ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่
	 A	very	tiny	insect-eating	bat	that	roosts	inside	bamboo	internodes.	It	hunts	in	open	spaces,	but	we	can	sometimes	see	

them	enter	the	cave’s	twilight	zone	if	the	entrance	is	big	enough.	

	 ค้างคาวกินแมลงทีม่ขีนาดเลก็	 เกาะนอนในกระบอกไม่ไผ่	ชอบบนิหากินตามทีโ่ล่งกว้าง	 ถ้าถ�า้ไหนปากถ�า้ใหญ่อย่างถ�า้เล	สเตโกดอนกจ็ะพบค้างคาว

ชนดินีบ้นิเข้าไปหากนิถงึในโซนสลัว	



Hipposideros armiger ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์
	 This	is	a	very	large	insect-eating	bat	that	roosts	in	a	large	colony.	It	has	a	complex	noseleaf	

structure	that	looks	somewhat	like	a	character	in	the	‘Ramayana,’	called	‘Ravana.’	This	species	is	

found	all	year	round	at	Thalu	Cave	and	Le	Stegodon	Cave	and	is	more	abundant	in	the	rainy	season.

	 เป็นค้างคาวกนิแมลงทีต่วัใหญ่	มกัอยูเ่ป็นฝงูภายในถ�า้	หน้าตา	และจมูกเป็นแผ่นหนังยบัยูย่ีค่ล้ายทศกณัฐ์ใน

วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์	พบได้ตลอดทั้งปีที่ถ�้าเล	สเตโกดอน	ถ�้าทะลุ	โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน	

 



Megaderma spasma
ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก
	 This	specie	is	branded	the	‘False	vampire’	because	it	does	not	

feed	on	blood	like	true	vampires	in	central	and	south	America.	Rather,	they	

feed	on	large	beetles.	They	roost	 in	small	groups	in	caves,	underground	

tubes,	or	abandoned	buildings	and	can	be	found	at	Uraithong	Cave.

	 ชื่อ	“ค้างคาวแวมไพร์แปลง”	เพราะไม่ได้กินเลือดเหมือนค้างคาวแวมไพร์แท้

ทีพ่บในอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้	แต่ค้างคาวแวมไพร์แปลงเลก็นีก้นิแมลงพวกด้วงขนาด

ใหญ่เป็นอาหาร	เกาะนอนเป็นกลุ่มเล็ก	ๆ	อยู่ได้ทัง้ในถ�า้	ในท่อ	หรอือาคารร้าง	พบได้ที่ถ�้า

อุไรทอง

Lyroderma lyra  ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่
	 This	is	a	large	bat	with	long	ears	and	no	bone	in	the	tail.	It	roosts	in	small	groups	in	the	middle	of	the	cave	ceiling.	

This	bat	can	be	found	all	year	round	at	Le	Stegodon	cave	and	is	known	to	be	carnivorous	–	feeding	on	other	animals,	including	

other	bat	species.

	 เป็นค้างคาวขนาดใหญ่	หูยาวใหญ่เหมือนหูกระต่าย	ไม่มีหาง	เกาะนอนเป็นกลุ่มเล็ก	ๆ	กลางเพดานถ�้า	พบได้ตลอดทั้งปี	ที่ถ�้าเล	สเตโกดอน	

ความน่าสนใจคือ	เป็นค้างคาวนักล่า	หรือ	ค้างคาวที่กินค้างคาวเป็นอาหาร		



 Hipposideros lekaguli  ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง
	 An	orange-brown	colored	medium-sized	leaf-nosed	bat.	The	orange	hair	is	brighter	during	the	breeding	season	and	makes	the	ceiling	

of	Le	Stegodon	Cave	even	more	colorful.

	 เป็นค้างคาวหน้ายกัษ์ขนาดกลางทีส่นี�า้ตาลอมส้ม	โดยเฉพาะฤดผูสมพนัธุต์วัผูจ้ะยิง่สส้ีมเข้มขึน้อกี	เป็นอกีสสีนัทีส่ร้างความสวยงามให้เพดานถ�า้เล	สเตโกดอน

Rhinolophus malayanus  ค้างคาวมงกุฎมลายู
	 Despite	being	called	the	‘Malayan	horseshoe	bat’	this	bat	is	not	only	found	in	Thai-Malay	Peninsula.	Rather,	it	is	one	of	

the	most	common	bat	species	found	in	caves	throughout	the	country,	including	Le	Stegodon,	Uraithong,	and	Thalu	caves.	They	

usually	present	with	a	whitish-grey	belly	flying	over	our	heads.

	 แม้จะชือ่ค้างคาวมงกุฎมลายแูต่ค้างคาวชนิดนีไ้ม่ได้พบแค่ในภาคใต้	แต่พบบ่อยมากทีส่ดุชนดิหนึง่ตามถ�า้ทัว่ประเทศไทย	รวมทัง้ถ�า้เล	สเตโกดอน	

ถ�้าอุไรทอง	และถ�้าทะลุด้วย	มีขนาดตัวเล็กท้องสีเทานวล	ๆ	มักบินร่อนไปมาเหนือศีรษะของนักท่องเที่ยวถ�้า		



Hipposideros lylei  ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า
	 The	most	outstanding	feature	of	this	cave-dwelling	bat	is	the	big	shield	on	the	forehead.	This	formation	is	

only	enlarged	in	adult	males	and	serves	no	clear	purpose	to	date.	However,	scientists	believe	it	is	required	to	attract	

females	or	help	control	the	echolocation	calls.	This	specie	roosts	in	mixed	colonies	with	other	bats	in	Le	Stegodon	Cave.

	 ค้างคาวถ�า้ชนดินีม้คีวามโดดเด่นทีแ่ผ่นหนงัขนาดใหญ่เหมอืนโล่บรเิวณหน้าผาก	โล่นีจ้ะใหญ่เหน็ได้ชดัเฉพาะในตวัผูตั้วเตม็วยัเท่านัน้	

หน้าที่ของแผ่นดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน	 แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการดึงดูดเพศเมียหรือช่วยในการควบคุมคลื่นเสียง					

พบเกาะปนอยู่กับค้างคาวอื่น	ๆ	ในถ�้าเล	สเตโกดอน

 

Rhinolophus pearsoni  ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก
	 This	large	horseshoe	bat	is	commonly	found	in	Thalu	Cave	but	never	in	abundance.	Its	key	characteristics	

include	a	long	erected	connecting	process	and	large	rounded	ears.	The	broad	wings	allow	for	slow	flights	and	forage	

in	trails	or	forest	gaps.

	 เป็นค้างคาวมงกุฎขนาดใหญ่ท่ีพบได้บ่อยในถ�้าทะลุ	 มีจ�านวนตัวไม่มากนัก	 จุดเด่นคือมีเดือยจมูกยื่นยาวและหูโตชัดเจนมาก														

มีปีกกว้างและสามารถบินช้า	ๆ	หากินแมลงตามเส้นทางหรือช่องว่างในป่า		

 



  This bat shares similar characteristics with the 

Hipposideros armiger, although it is smaller. They are vulnerable, 

endemic bat of Thailand and are only found in southern 

Thailand. The population is estimated at 8,000, and they have 

been recorded in only 15 caves. It is found mixing with other 

bat species in the Satun UNESCO Global Geopark, Le Stegodon 

Cave, including Hipposideros armiger.

	 ค้างคาวหน้ายกัษ์กุมภกรรณคล้ายกบัค้างคาวหน้ายกัษ์ทศกณัฐ์แต่

มีขนาดเล็กกว่า	 เป็นค้างคาวเฉพาะถิ่นของไทยที่พบเฉพาะในภาคใต้	 และมี

สถานภาพมแีนวโน้มใกล้สูญพนัธุ์	มปีระชากรเพยีงประมาณ	8,000	ตวั	และพบ

เพียง	15	ถ�้าเท่านั้น	ในอุทยานธรณีโลกสตูลพบค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ	

ปะปนกับค้างคาวอื่น	ๆ	ในถ�้าเล	สเตโกดอน

 

Hipposideros pendleburyi   
ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ



Cyrtodactylus lekaguli  ตุ๊กกายหมอบุญส่ง
	 This	is	a	cave-dwelling	gecko	with	rather	long	web-less	toes	that	are	not	flat.	It	feeds	on	small	insects,	

including	cave	cricket,	on	the	floors	and	walls,	thus	controlling	the	arthropods	in	the	cave.

	 สัตว์เลื้อยคลานกลุ่มตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ตามถ�้า	 ลักษณะนิ้วตุ๊กกายจะเรียวยาว	 ไม่แบน	 และไม่มีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้ว							

กินแมลง	เช่น	จิ้งโกร่งถ�้า	ตามพื้นและผนังถ�้า	ช่วยควบคุมประชากรสัตว์ขาข้อภายในถ�้า		

Elaphe taeniura ridleyi  งูกาบหมากหางนิล
	 A	large	cave-dwelling	snake,	measuring	up	to	2.5	m	in	length.	The	front	part	of	the	body	and	the	

belly	has	a	creamy	white	coloration,	and	the	tail	part	is	blackish-brown	with	a	cream	stripe	along	the	back.	

This	is	a	non-venomous	snake	and	is	incapable	of	harming	humans.	It	predominantly	feeds	on	bats	and	is	

likely	to	be	found	in	any	caves	with	bats.

	 เป็นงูถ�้าขนาดใหญ่	 ยาวได้ถึง	 2.5	 เมตร	 ล�าตัวส่วนหน้าสีขาวครีม	 ส่วนท้ายสีน�้าตาลด�า	 มีแถบสีครีมตามแนวสันหลัง					

ท้องสีขาวครีม	ไม่มีพิษ	ไม่อันตรายต่อคน	กินค้างคาวในถ�้าเป็นอาหาร	พบได้เกือบทุกถ�้าที่มีค้างคาว	

 



Aphaenogaster sp.  มดคอยาว
 Aphaenogaster	ants	are	a	very	diverse	and	widespread	genus.	It	is	characterized	by	a	relatively	long	neck,	

a	lengthy	and	slender	body	with	extensive	legs,	and	12-segmented	antennae.	They	are	renowned	for	being	predators	

and	seed	dispersers.	The	ones	found	at	Thalu	Cave	are	likely	to	be	a	new	species.

	 สกลุมดคอยาวมคีวามหลากหลายและกระจายกว้างมาก	คอยาว	ล�าตวัเรยีวยาว	ขาหลงัยาวมาก	และมหีนวดจ�านวน	12	ปล้อง	

เป็นทั้งมดนักล่า	และมดที่ช่วยกระจายเมล็ดพืช	ชนิดที่พบที่ถ�้าทะลุคาดว่าน่าจะเป็นมดชนิดใหม่ของโลก

Rhaphidophoridae  จิ้งโกร่งถ�้า
	 This	cave	cricket	has	a	bent	body,	is	dark	brown	in	color,	and	is	wingless.	They	present	

with	enlarged	hind	legs	that	support	jumping	and	very	long	antennae.	It	is	commonly	found	on	

the	cave	floor,	particularly	in	the	dark	zones.

	 จิ้งโกร่งถ�้ามีล�าตัวโค้งงอ	สีน�้าตาลเข้ม	ไม่มีปีก	ขาคู่หลังขยายใหญ่เพื่อใช้ในการกระโดด	มีหนวดยาวเพื่อ

ใช้เป็นอวัยวะรับสัมผัส	พบจิ้งโกร่งถ�้าได้ทั่วไปตามพื้นและผนังถ�้าในโซนมืด



Thalassina gracilis  แม่หอบ
	 Mud	lobsters	are	crustacean	creatures	that	look	half-lobster	and	half-crab.	They	burrow	deep	down	to	bring	

out	the	sediments	that	form	a	volcano-like	mound	on	the	mangrove	forest	floor.	It	is	hard	to	find	but	is	sometimes	

seen	on	the	bank	near	the	exit	of	Le	Stegodon	Cave..

	 แม่หอบเป็นสัตว์เปลือกแข็งที่มีลักษณะคล้ายกุ้งผสมกับปู	ปกติอาศัยอยู่ในป่าชายเลน	แต่บางครั้งพบได้ตามตลิ่งใกล้ทางออกของ

ถ�้าเล	สเตโกดอน		ชื่อ	“แม่หอบ”	เพราะขุดรูหอบเอาดินจากในรูขึ้นมาก่อรอบรูจนกลายเป็นปล่องสูงเด่นคล้ายภูเขาไฟ	พบตัวได้ยาก

Platerodrilus sp.  ด้วงไทรโลไบต์
	 The	trilobite	beetle,	also	known	as	pseudofirefly	belongs	to	the	family	Lycidae.	The	females	and	larva	

individuals	have	a	flattened	body	with	large	scales	over	the	head,	resembling	the	extinct	trilobites.	This	is	why	its	

informal	name,	trilobite	beetle	is	well-represented.

	 ด้วงไทรโลไบต์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	 หิ่งห้อยยักษ์เทียม	 เพศเมียและตัวอ่อนมีส่วนหัวถึงอก	 เป็นแผ่นแบนกว้าง	 ส่วนท้องแบน								

มีส่วนแท่งหนามยื่นออกไปทั้งสองข้าง	คล้ายกับตัวไทรโลไบต์	สัตว์ดึกด�าบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว		



Terrapotamon thungwa ปูชนิดใหม่ของโลก ปูเขาหินปูนทุ่งหว้า
	 Thungwa	long-legged	crab	was	first	discovered	in	a	cave	at	Thungwa,	Satun.	It	is	a	karst-dwelling	crab	with	very	

long	legs.	Their	carapace	and	legs	can	present	with	colors	varying	from	red	to	brown,	and	black	to	purple	legs.	However,	

the	claw	is	constantly	vermillion	or	brown.	It	can	be	found	beside	the	water,	on	the	cave	wall,	or	even	on	the	ceiling	of	

Le	Stegodon	Cave.	

	 ปเูขาหนิปนูทุง่หว้าค้นพบครัง้แรกจากถ�า้ในอ�าเภอทุง่หว้า	จงัหวดัสตลู	เป็นปทูีข่ายาวมาก	มคีวามแปรผนัของสทีีก่ระดองและท่ีขา	ตัง้แต่

สีแดงจนถึงสีน�้าตาล	ขาสีด�าหรือสีม่วง	แต่ก้ามจะยังคงเป็นสีแดงหรือปนน�้าตาล	พบในถ�้าเล	สเตโกดอน	ตามริมน�้า	ผนังถ�้าจนถึงบนเพดานถ�้า		

 

Idiosepius pygmaeus หมึกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก  หมึกแคระหางแหลม
	 With	the	adults	measuring	no	more	than	2	cm	in	length,	Pygmy	squids	are	regarded	as	the	smallest	squids	

worldwide.	They	normally	live	near	the	shore,	in	mangrove	forest	canals	and	seagrass	beds.	This	squid	is	recorded	

from	inside	Le	Stegodon	Cave,	possibly	because	of	the	rising	tide.

	 ด้วยขนาดของตวัเตม็วยัยาวไม่เกนิ	2	เซนติเมตร	จงึได้ชือ่ว่าเป็นหมกึทีม่ขีนาดเล็กทีสุ่ดในโลก	อาศัยอยูต่ามชายฝ่ังทะเลน�า้ต้ืน	เช่น	

คลองในป่าชายเลน	และแนวหญ้าทะเล	พบอาศัยอยู่ในถ�้าเล	สเตโกดอนด้วย	คาดว่าจะถูกกระแสน�้าขึ้นไหลพัดพาเข้ามาภายในถ�้า	เมื่อน�้าลง

ก็จะกลับไปยังคลองป่าชายเลนและปากแม่น�้า	



Cirolana sp.  แมลงสาบทะเล
	 Marine	isopod	is	in	the	same	group	as	shrimp	and	crab	(subphylum	Crustacea).	They	play	a	major	role	as	

food	sources	for	other	aquatic	animals.	The	genus	Cirolana	is	a	scavenger	that	feeds	on	dead	organisms.	The	species	

recorded	from	Le	Stegodon	Cave	are	marine.	They	are	predominantly	found	near	the	entrance	where	the	water’s	

salinity	is	about	25	ppt.

	 แมลงสาบทะเลเป็นสตัว์กลุม่เดยีวกบักุง้ป	ูมบีทบาทส�าคญัในการเป็นอาหารให้กบัสตัว์น�า้อืน่	ๆ 	แมลงสาบทะเลสกลุ	Cirolana 

กินซากสัตว์เป็นอาหาร	 ชนิดที่พบในถ�้าเล	 สเตโกดอน	 เป็นแมลงสาบทะเลน�้าเค็ม	 พบได้บริเวณใกล้ปากถ�้าบริเวณที่น�้ามีค่าความเค็ม

ประมาณ	25	ppt	

 

	 This	cave	isopod	has	long	club-shaped	horns.	It	was	first	discovered	at	the	cave	in	Phang	Nga	Province.	

Hence,	it	was	described	as	a	new	species	before	being	reported	here	in	Satun	UNESCO	Global	Geopark.

	 ไอโซพอดถ�้าชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือบริเวณด้านหลังมีส่วนยื่นคล้ายไม้กระบองหรือไม้ตะพด	ถูกค้นพบครั้งแรกในถ�้าบริเวณ	

จังหวัดพังงา	และเป็นไอโซพอดชนิดใหม่ของโลกในตอนนั้น	ก่อนมาพบในถ�้าเล	สเตโกดอน

Annina fustis  ไอโซพอดถ�้าไม้ตะพด



Cookeina sulcipes  เห็ดถ้วยแชมเปญ  
	 Champagne	cup	mushrooms	(Cookeina sulcipes)	can	be	found	worldwide	in	tropical,	subtropical,	and	temperate	

regions.	This	species	has	deep,	cup	to	funnel-shaped	fruiting	bodies	and	is	predominant	in	the	rainy	season.	They	are	

often	brightly	colored,	from	yellow	to	red.	This	mushroom	plays	a	major	role	as	a	decomposer	and	nutritional	recycler	

in	the	forest	ecosystem.	It	can	be	sighted	in	Thalu	Cave.

	 พบได้ในเขตร้อน	กึ่งเขตร้อน	และเขตอบอุ่นของโลก	เห็ดชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างถ้วยถึงรูปกรวยลึก	พบได้ในฤดูฝน	ดอกเห็ด								มี

สสีนัสดใส	สเีหลอืงจนถงึสแีดง	มบีทบาทส�าคญัในการย่อยสลายอนิทรย์ีวตัถแุละหมนุเวยีนสารอาหารในระบบนเิวศของป่าไม้	พบได้ที	่				ถ�า้ทะลุ

Stereum sp.  เห็ดหูไม้เหลือง
 Stereum	 sp.	 is	a	decay	 fungus	characterized	by	stemless,	 shell-like,	yellow	 to	

reddish-brown	fruiting	bodies.	This	mushroom	is	commonly	found	on	the	deadwood	or	as	

a	parasite	on	living	tree	bark	in	forest	areas	all	year	round.	It	is	distributed	worldwide	in	

tropical	and	subtropical	regions	and	can	be	seen	in	Thalu	Cave.

	 เป็นเห็ดกลุ่มย่อยสลาย	มีรูปร่างคล้ายเปลือกไม้	ไม่มีก้าน	มีสีเหลืองถึงสีน�้าตาลแดง	และพบการ				

กระจายในเขตร้อน	 กึ่งเขตร้อน	 และเขตอบอุ่นของโลก	 มักพบบนไม้ตายแล้ว	 หรือเปลือกไม้ที่มีชีวิต											

(เป็นกลุ่มเห็ดปรสิต)	พบได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ป่า	พบได้ที่ถ�้าทะลุ



Psathyrella sp.  เห็ดเปราะบาง  
	 Fragile	mushroom	(Psathyrella	sp.)	distributes	in	the	

world's	tropical,	subtropical,	and	temperate	regions.	It	has	a	

thin,	fragile,	light	brown	to	brown	cap	with	a	hollowed	stem.	

It	is	a	saprobic	fungus	commonly	found	on	the	decaying	wood	

in	forest	areas	during	the	rainy	season.	It	can	be	seen	in	Thalu	

Cave.

	 เป็นเห็ดมคีรบี	พบในภูมิภาคเขตร้อนกึง่เขตร้อน	และเขตอบอุน่

ของโลก	หมวกเห็ดบาง	เปราะ	มีสีน�้าตาลอ่อนถึงน�้าตาล	มีก้านกลวง	จัด

เป็นเห็ดกลุ่มย่อยสลายที่พบได้ทั่วไปบนไม้ที่ผุพังในป่าช่วงฤดูฝน	พบได้ที่

ถ�้าทะลุ

Xylaria sp.  เห็ดนิ้วมือคนตาย
	 Dead	man's	 fingers	 (Xylaria	 sp.)	 are	 distributed	

across	 tropical,	 subtropical,	 and	 temperate	 regions.	 It	

presents	with	a	dark	and	solid	fruiting	body	(often	brown	

to	black).	These	saprobic	fungi	are	commonly	found	in	forest	

areas	and	usually	grow	on	the	decaying	wood	during	the	

rainy	season.	It	can	be	seen	in	Thalu	Cave

	 พบได้ในเขตร้อน	กึ่งเขตร้อน	และเขตอบอุ่นของโลก	ดอก

เห็ดมสีีเข้ม	และแขง็	(ส่วนใหญ่มสีีน�า้ตาลถงึด�า)	เป็นเห็ดกลุ่มย่อยสลาย

อาศัยอยูท่ัว่ไปตามพ้ืนทีป่่า	มกัเติบโตบนเนือ้ไม้ทีผุ่พังในฤดูฝน	พบได้ที่

ถ�้าทะลุ



Paphiopedilum exul  รองเท้านารีเหลืองกระบี่
	 These	 terrestrial	orchid	 species	are	 found	on	 limestone	mountains	near	 the	 seacoast	or	on	 steep	 islands	at	an	

elevation	of	about	10-100	meters.	They	require	natural	light;	therefore,	they	are	found	growing	outdoors	in	Krabi,	Satun,	Trang,	

and	Phang	Nga	provinces.	The	orchid	usually	blooms	from	April	to	June	each	year.

	 กล้วยไม้ดิน	สกุลรองเท้านารี	พบบริเวณภูเขาหินปูนติดชายฝั่งทะเล	หรือตามเกาะที่มีลักษณะเป็นผาสูงชัน	ที่ระดับความสูงประมาณ	10-

100	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	ค่อนข้างชอบแสง	มักพบในจังหวัดกระบี่	สตูล	ตรัง	พังงา	ออกดอกในเดือนเมษายน	–	มิถุนายน	

Paphiopedilum niveum  รองเท้านารีขาวสตูล
 Thai	terrestrial	orchids	are	predominantly	found	in	a	forest	on	limestone	hills	in	the	coastal	area.	The	flowers	are	

usually	white	with	small	reddish-purple-colored	polka	dots,	which	usually	bloom	from	May	to	September.	They	are	endemic	

plants	of	southern	Thailand,	distributed	mostly	in	Satun	province,	and	thus	called	"Khao	Satun."	Tourists	may	visit	the	beauty	

of	these	orchids	in	the	natural	area	along	the	"The	Time	Travel	Zone"	trail	at	Mu	Ko	Petra	National	Park.

	 กล้วยไม้ดินพันธุ์ไทยแท้	พบบริเวณป่าบนเขาหินปูนติดชายฝั่งทะเล	ลักษณะดอกเป็นพื้นสีขาว	มีลายจุดเล็กๆ	สีม่วงแกมแดง	มักออกดอก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน	เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางภาคใต้	พบมากที่สุดในจังหวัดสตูล	จึงเรียกว่า	“ขาวสตูล”	ชมกล้วยไม้ชนิดนี้ได้บริเวณเส้นทาง

เดินศึกษาธรรมชาติสะพานข้ามกาลเวลา		อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา



	 Khoa	Kwang	On	is	the	name	given	to	the	You	

Ku	Ram	plant	(Impatiens mirabilis)	by	Mani	“Mani,	Manik	

or	Semang.”	Mani	sells	this	herb	in	combination	with	

others	in	both	fresh	and	dried	forms.	They	are	distributed	

on	 the	 limestone	 hills	 of	many	 southern	 Thailand	

provinces,	including	Satun.

	 เทยีนหนิ	เป็นอกีชือ่เรียกของต้นเหยือ่กรุ�า	หรอืเขากวาง

อ่อน	ที่ถูกเรียกโดย	มานิ	“มานิ	หรือ	มานิค	หรือ	เซมัง”มานิน�า

เทียนหินออกมา	ขายบ้าง	น�าไปขายผสมผสานกับสมุนไพรตัวอื่น	

ๆ	ในตลาดนัดเหมือนเป็นยาชุด	บ้างน�าออกมาขายหน้าป่าใกล้	ๆ	

บริเวณทับ	 (ที่พักของมานิ)	 ในอ�าเภอทุ่งหว้า	 เป็นต้นสดหรือตาก

แห้ง	พบในหลายจังหวัดทางภาคใต้	รวมถึงจังหวัดสตูล

Impatiens mirabilis  
เทียนหิน, เหยื่อกุร�า, เขากวางอ่อน  

Curcuma papilionacea  ปทุมมาถิ่นใต้
	 This	new	underground	rhizomatous	perennial	herb	species	is	similar	to	Siam	

Tulip.	It	is	an	endemic	species,	found	only	in	Satun	Province,	which	flowers	between	

June	and	July.	This	species	is	easily	recognized	by	its	pale	purple	bean-like	flowers	

with	bright	red	and	yellow	marking	supported	by	green	to	pale	green	stripes.	Notably,	

the	species	is	considered	to	be	endangered.

	 อยู่ในกลุ่มปทุมมาเป็นพืชเฉพาะถิ่น	 พบที่เดียวในโลก	 ที่จังหวัดสตูล	 ออกดอกช่วงเดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม	 ดอกคล้ายดอกถั่ว	 สีม่วงอ่อนท่ีกลีบปากมีแต้มสีแดงเข้มและสีเหลืองที่มี

ใบประดับสีเขียวที่มีลายสีเขียวอ่อนรองรับ	เป็นพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากธรรมชาติ		



Marine and Coastal terrain
ภูมิประเทศทางทะเลและชายฝั่ง

 Mangrove ecosystem at Tha Oi 
 ระบบนิเวศป่าชายเลนท่าอ้อย
	 The	mangrove	ecosystem	at	Tha	Oi	is	productive	and	biologically	diverse.	A	variety	of	plant	species	make	

up	this	rich	field	of	greenery.	It	is	characterized	by	a	myriad	of	small	aquatic	animals	and	economically	important	

species	that	also	provide	livelihood	opportunities	to	coastal	communities	via	fishery	and	aquaculture.

	 ป่าชายเลนท่าอ้อยมีความอุดมสมบูรณ์	 ความหลากหลายของพรรณไม้ท�าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม	 มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตว์น�้าขนาดเล็ก	 รวมทั้งสัตว์น�้าที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจที่เข้ามาอาศัยในป่าชายเลนท่าอ้อย	 ก่อให้เกิดอาชีพการท�าประมง											

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	สร้างรายได้แก่ชุมชน



Ho Si Lang  หอสี่หลัง
	 Ho	Si	Lang	situates	at	the	mouth	of	Tha	Oi	canal.	It	is	an	intertidal	

area	characterizing	by	sandbars,	mudflat,	and	seagrass	meadow.	These	

habitats	 harbours	 a	myriad	 of	marine	 fauna	 and	 flora	 resulting	 in	 rich	

biodiversity	across	the	seascape.			

	 หอสีห่ลงัเป็นชือ่เรยีกเนนิทรายท่ีโผล่ขึน้มา		เหนอืน�า้ทะเลเมือ่ยามน�า้ลง	ตัง้

อยู่ที่ปากคลองท่าอ้อย	 ล้อมรอบด้วยหาดเลนและแนวหญ้าทะเลขนาดใหญ่มีพืช	 และ

สัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด

San Lang Mungkorn สันหลังมังกร 
	 San	Lang	Mungkorn	lies	to	the	west	of	Ho	Si	Lang	as	a	single	sandbar	in	

the	middle	of	the	sea.	The	beautiful	scenery	from	this	location	makes	it	a	popular	

tourist	attraction.

	 สันหลงัมังกรเป็นเนินทรายเด่ียวทอดยาวกลางทะเล	 ต้ังอยูถ่ดัจากหอส่ีหลังไปทาง	 ทิศตะวัน

ตก	ทศันยีภาพจาก	สนัหลังมงักรมคีวามสวยงาม	จึงได้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่ว	

 



Koh Lipe เกาะหลีเป๊ะ
	 Koh	Lipe	is	an	island	located	to	the	south	of	Koh	Adang,	about	85	kilometers	from	the	

mainland	of	Satun	Province.	It	is	a	famous	tourist	attraction	due	to	the	beautiful	natural	landscape,	

comprising	clear	sea	water,	white	sandy	beaches,	and	coral	reefs.

	 	เกาะหลีเป๊ะ	ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง	ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูลประมาณ	85	กิโลเมตร	เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูล	มีธรรมชาติที่งดงาม	น�้าทะเลใส	หาดทรายขาว	มีแนวปะการังรอบเกาะ		

Pramong Beach, Lipe Island หาดประมง เกาะหลีเป๊ะ 
 The beach is located in the northwest part of the Lipe Island. The 
site, cover 30 x50 square meters in area, is characteristic by white sand 
beach with exposures of granite stacks. Source of white sand is originated 
form eroded porphyritic biotite and hornblende granite with feldspars large 
crystals in adjacent area and re-deposit by sea wave.
 พื้นที่แหล่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหลีเป๊ะ ขนาดพื้นที่รวม  
30 x 50 ตารางเมตร มีลักษณะเป็นเนินหาดทรายขาวที่มีลาดชัน พบโขดหินแกรนิต
โผล่เป็นหย่อมๆ ตามแนวชายหาด แหล่งทรายขาวในพื้นที่เกิดจากการผุพัง สึกกร่อน 
ของหินแกรนิตเนื้อไบโอไทต์-ฮอร์นเบนลด์ที่มีผลึกแร่เฟลด์สปาร์เป็นแร่ดอกที่อยู่รอบ
ข้าง และถูกพัดพามาสะสมตัวอีกครั้งโดยคลื่นทะเล 



Koh Khai เกาะไข่
	 Koh	Khai	or	Khai	Islet	is	about	300	meters	long	and	100	meters	wide	consisting	of	two	rocky	islets	connected	by	a	sand	deposit,	tombolo.	

The	rock	is	made	of	softer	sandstone	with	joints	in	different	intervals	with	harder	iron	oxide	deposited	in	the	joint	spaces	generated	boxworks	in	

some	places.	A	sea	arch	has	been	developed	in	the	north	islet	with	a	stunning	pose	in	the	intertidal	zone	and	has	been	regarded	as	a	tourism	

symbol	of	Satun	Province.	

	 เกาะไข่	มีขนาดตามความยาวประมาณ	300	เมตร	กว้างประมาณ	100	เมตร	เห็นเป็นเกาะหินขนาดเล็กสองเกาะห่างจากกันประมาณ	250	เมตร	มีสันดอนทราย

เชื่อมระหว่างสองเกาะ	หินส่วนใหญ่เป็นหินทรายมีโครงสร้างรอยแตกฉี่หลายทิศทาง	โดยในช่องรอยแตกดังกล่าวมักมีสารเหล็กออกไซด์เข้าไปสะสมตัวอยู่และมีความแข็งแรง

ทนทานต่อการสึกกร่อนสูงกว่าเนื้อหินทราย	 บางบริเวณจึงพบโครงร่างตาข่ายสามมิติของเหล็กออกไซด์โดยที่เนื้อหินได้สึกกร่อนหลุดออกไปหมดแล้ว	 เกาะด้านเหนือมีซุ้มหิน

ชายฝั่งเกิดจากคลื่นทะเลซัดมีลักษณะที่สวยงามแปลกตาและถือเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล	

	 Koh	Khai	is	a	small	island	in	Tarutao	National	Park,	Satun	Province.	

It	is	situated	about	25	kilometers	west	of	the	mainland,	extending	between	

Koh	Tarutao	and	Koh	Adang.	The	location	has	a	natural	stone	arch	sculpture,	

which	serves	as	the	symbol	of	the	Tarutao	National	Park.

	 เป็นเกาะเล็ก	ๆ	เกาะหนึ่งในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา	จังหวัดสตูล	อยู่ห่างออกไป

ทางทิศตะวันตกประมาณ	25	กิโลเมตร	ตั้งอยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง	เกาะไข่	มี

ประติมากรรมธรรมชาติคือ	ซุ้มประตูหิน	อันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา	

 



Ko Hin Ngam Gravel Beach หาดกรวดหินงาม
	 The	site	is	located	on	the	northeastern	part	of	the	Bulo	Island,	a	small	elongated	islet	about	600	meters	long	and	about	150	meters	wide.	The	

gravel	beach	or	so-call	Ko	Hin	Ngam	gravel	beach,	200x40	square	meters	in	area,	is	characterized	by	full	of	black	rounded	gravels	lined	up	all	over	the	island.	

Mostly	gravels	are	hornfels	or	silicified	mudstones.	At	low	tide,	the	gravel	beach	appears	wider	and	contrasts	with	the	emerald	waters.	

	 The	gravels	deposited	is	related	to	geological	processes.	Gravel	beach	was	originally	broken	up	of	the	hornfels	exposed	in	the	south	of	the	island.	

They	were	then	transported	and	grinded	along	the	seashore	to	be	smaller	and	rounder	by	a	longshore	current	to	deposit	as	a	gravel	beach.

	 พื้นที่แหล่งอยู่ตามชายหาดกรวดหิน	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบุโล๊ะ	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กมีความยาว	600	เมตรและกว้าง150	เมตร	หาดกรวดหินหรือ	“เกาะหินงาม”	

มขีนาดพืน้ที	่200	x	40	ตารางเมตร	ประกอบด้วยหาดกรวดสดี�าลายขาว	ขนาดต่างๆ	ต่อเนือ่งเรยีบไปตามชายฝ่ังจนไปถงึสนัดอนกรวดทีส่ะสมตวัเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเล	กรวดทัง้หมด

เป็นหินฮอร์นเฟลส์หรือหินโคลนเนื้อซิลิกา	ซึ่งเป็นหินแปรเกรดต�่า	ในช่วงน�้าลง	หาดกรวดจะกว้างขึ้นและมีสีสันตัดกับทะเลสีมรกต

	 การเกดิของแหล่งหาดกรวดนี	้มคีวามสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ธรณวีทิยา	โดยเร่ิมจากการแตกหกัของหนิฮอร์นเฟลส์ทีพ่บบริเวณทศิใต้ของเกาะ	และทัง้หมดถกูพดัพาโดยกระแส

น�้าเลียบชายฝั่งไปจนถึงบริเวณสันดอนกรวด	ในระหว่างทาง	ก้อนหินมีการขัดสีซึ่งกันและกัน	ท�าให้กร่อนมีขนาดเล็กลงตามระยะทางและมีความกลมมนมากขึ้น	และสุดท้ายกรวดทั้งหมด

ได้สะสมตัวเกิดเป็นสันดอนกรวดในปัจจุบัน

  



Koh Hin Son  
	 Koh	Hin	Son	is	in	Koh	Dong	islands,	Tarutao	National	Park.	It	is	around	15	kilometers	

from	Koh	Lipe.	The	outstanding	feature	of	this	island	is	characterized	by	two	large	granite	

stacked	blocks	which	were	formed	by	weathering	along	rock	fractures.	The	lower	block	

contains	many	fractures,	but	the	upper	block	remains	stable	which	makes	it	look	remarkably	

beautiful	as	if	it	is	a	piece	of	art	created	by	nature.

	 เกาะหินซ้อน	เป็นหนึ่งใน	หมู่เกาะดง	อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	ห่างจากเกาะหลีเป๊ะ	15	กิโลเมตร	

มีความโดดเด่นตรงที่มีก้อนหินแกรนิตสี่เหลี่ยม	2	ก้อนวางซ้อนกันอย่างสมดุล	เกิดขึ้นจากการแตกและการ

ผุกร่อนของหินตามแนวรอยแยกเดิม	 โดยหินก้อนล่างที่เป็นฐานมีรอยแตกร้าวแต่ยังสามารถรองรับหินก้อน

บนได้อย่างเสถียรภาพ	ท�าให้ดูสวยงาม	แปลกตา	และเป็นศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างแท้จริง

Koh Rokloy  เกาะรอกลอย 
	 Koh	Rokloy	is	one	of	Koh	Dong	Island,	Tarutao	National	Park.	It	is	around	17	kilometers	from	Koh	Lipe.	The	rocks	on	

the	island	are	granite.	Tin	and	tourmaline	deposits	can	be	found	here.	There	is	a	short	white	sandy	beach	around	the	island.	The	

contrast	between	white	sand	and	the	light	green	sea	gives	it	a	jade-like	color	which	can	be	seen	can	be	seen	clearly	on	a	very	

sunny	day.	Therefore,	it	is	called	"The	Jade	Sea",	a	uniquely	beautiful	area.

	 เกาะรอกลอย	เป็นหนึ่งในหมู่เกาะดง	อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	ห่างจากเกาะหลีเป๊ะประมาณ	17	กิโลเมตร	หินบนเกาะเป็นหินแกรนิตที่พบ

สายแร่ดีบุกและทัวร์มาลีน	รอบเกาะมีหาดทรายสีขาวตัดกับน�้าทะเลสีเขียวอ่อนคล้าย	“หยก”	ซึ่งจะเห็นสีได้ชัดในวันที่แดดจัดมากๆ	จนได้รับสมญานาม

ว่า	“ทะเลหยก”	ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยว



Diving at Rawi Island  ด�าน�้าเกาะราวี
	 Rawi	island	is	a	large	island	with	white	sandy	beaches	in	proximity	to	

Adang	Island.	Some	snorkeling	and	scuba	diving	spots	are	available	to	enjoy	

the	view	of	the	marine	biodiversity	in	coral	ecosystems.	These	include	hard	

coral	reefs,	sea	anemones,	fish,	and	marine	benthic	fauna	in	the	reef.

	 เกาะราว	ีเปน็เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กบัเกาะอาดงั	มหีาดทรายขาว	และจดุด�าน�้า

ทัง้แบบด�าน�า้ตืน้และด�าน�า้ลกึเพือ่ชมความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนเิวศปะการงั	เช่น	

ปะการังแข็ง	ดอกไม้ทะเล	ปลาและสิ่งมีชีวิตพื้นท้องทะเลในแนวปะการัง

Seven-color soft coral  ปะการังอ่อน 7 สี
	 The	seven-color	soft	coral	is	not	a	coral	but	an	area	of	soft	coral	reefs	living	together.	

This	is	the	reason	behind	the	variety	of	colors	exhibited.	The	famous	diving	spot	to	see	the	

seven-color	soft	coral	is	Chabang	River	dive.

	 ปะการังอ่อนเจ็ดสี	ไม่ใช่ชนิดของปะการัง	แต่เป็นบริเวณแนวปะการังอ่อนที่มีหลากหลายสีอาศัย

อยู่ร่วมกัน	เป็นสาเหตุท�าให้แนวปะการังบริเวณนั้นมีสีสันที่หลากหลาย	จุดด�าน�้าชมปะการังปะการังอ่อนเจ็ด

สีที่ส�าคัญ	คือ	ร่องน�้าจาบัง



• Tarutao Marine 
   National Park
    อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะตะรุเตา

	 Klong	Malaka	can	be	found	along	the	mouth	of	Malaka	

canal	to	Crocodile	cave,	 in	the	northern	part	of	Tarutao	 Island.	

Beautiful	mangrove	 forest	along	 the	canal	 is	well	presented	as	

well	as	various	types	of	Ordovician	limestones.	Many	of	the	rocks	

along	the	canal	reveal	concavity	eroded	by	seawater	5,000	-	6,000	

years	ago.	Rock	type	section	of	Ordovician	period	or	about	440	

million	years	ago	is	record.

	 คลองมะละกา	อยูท่ีอ่่าวพนัเตมะละกา	ต่อเนือ่งไปถงึถ�า้จระเข้	ทาง

ทิศเหนือของเกาะตะรุเตา	 เป็นคลองขนาดใหญ่	 สามารถแล่นเรือเข้าไปเท่ียว

ชมได้เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร	สภาพริมฝั่งคลองเป็นป่าโกงกาง	ที่มีความ

อุดมสมบรูณ์สงูสลบักับโขดหนิผาประเภทหินปนูชนิดต่างๆ	หลายโขดหนิแสดง

แนวเว้าอันเน่ืองมาจากการกดัเซาะของน�า้ทะเล	เม่ือ	5,000-6,000	ปีท่ีผ่านมา	

ชั้นหินปูนที่พบในคลองมะละกา	 จัดเป็นช้ันหินแบบฉบับของประเทศไทยใน				

ยุคออร์โดวิเชียนหรือเมื่อ	440	ล้านปีผ่านมา

Klong Malaka  
คลองมะละกา



	 Tham	Chorakhe,	a	300-meters	long	cave,	it	is	located	at	the	end	of	Khlong	Pante	Malaka,	Tarutao	National	Park.	Many	spectacular	stalagmites	and	stalactites	with	

different	characteristics	can	be	found	inside	this	cave.	Getting	to	Tham	Chorakhe	requires	taking	a	long-tailed	boat	along	the	Pante	Malaka	Canal	whose	route	takes	you	through	

a	mangrove	forest.	The	boat	trip	takes	about	15	minutes	followed	by	a	walk	through	the	forest	over	a	wooden	bridge.	

	 ถ�้าจระเข้อยู่ปลายคลองพันเตมะละกา	อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	มีความลึกของถ�้าประมาณ	300	เมตร	ภายในถ�้าพบหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลักษณะแตกต่างกันไป	ส�าหรับการเดินทางไปสู่ถ�้า

จระเข้	ใช้วิธีนั่งเรือหางยาว	ผ่านคลองพันเตมะละกา	ซึ่งอุดมไปด้วยป่าชายเลนตลอดสองฝั่งคลอง	โดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ	15	นาที	แล้วเดินทางต่อไปตามสะพานไม้ที่ทอดผ่านป่าชายเลนจนถึงถ�้าจระเข้

           Tham Chorakhe (Crocodile cave) ถ�้าจระเข้



	 Pha	Kalok/Skull	Cliff	is	situated	in	the	south	

of	 Tarutao	 Island.	 It	 is	 27	 kilometers	 from	 Tarutao	

National	Park	office	and	can	only	be	accessed	by	boat.	

The	cliff	 is	characterized	by	well-bedded,	yellowish	

brown	 sandstone	with	 high	 fractures.	 This	 cliff	 has	

been	eroded	along	weak	zone	into	beautiful	shapes	

by	storms,	rain,	and	wind	forming	natural	sculptures	

of	rock	formations.	It	now	looks	like	a	part	of	a	stone	

castle	in	the	ancient	city.

	 ผากะโหลก	อยู่ทางทิศใต้ของเกาะตะรุเตา	ห่างจาก

ทีท่�าการตะรเุตา	27	กโิลเมตร	และสามารถเข้าถงึได้โดยทางเรอื

เท่านั้น	 หน้าผาหินดังกล่าว	 เป็นหินทรายสีน�้าตาลเหลือง	 มี

ลักษณะเป็นชั้นเห็นชัดเจนคล้ายก้อนอิฐ	 เมื่อถูกการกัดกร่อน

โดยลม	ฝน	และคลื่นลม	ชั้นหินจะผุกร่อนตามแนวรอยแตก	ก่อ

ให้เกิดประติมากรรมทางธรรมชาติที่มองดูคล้ายส่วนของ

ปราสาทหินในเมืองโบราณ

Pha Kalok ผากะโหลก  



หาดกรวดเสียงดนตรี อ่าวด่าน
	 หาดกรวดนี้	 อยู่ที่อ่าวด่าน	ทางใต้สุดของเกาะตะรุเตา	 วางตัวยาวตามแนว

ชายฝั่งเป็นระยะทาง	 1	 กิโลเมตร	 ประกอบด้วยกรวดค่อนข้างมนสีน�้าตาล	 ความกลม

มนด	ีถงึดมีาก	มหีลายขนาด	กรวดท้ังหมดเกิดจากการผุพงัของหนิทรายกลุม่หนิตะรเุตา

ที่อยู่ใกล้เคียง	 ในทุกวันเมื่อมีคลื่นซัดเข้าออกจะมีเสียงดังคล้ายเสียงดนตรี	 ซึ่งเกิดจาก

การกระทบไปมาของก้อนกรวดต่างๆ	ตามการพดัพาของคล่ืนชายฝ่ัง	ซึง่เป็นสิง่มหัศจรรย์

ที่หาได้ยากยิ่ง

Talo Wow Bay อ่าวตะโละวาว
	 Talo	Wow	Bay	is	a	pier,	located	on	the	east	coast	of	the	Tarutao	Island.	The	beautiful	and	unique	scenery	of	the	site	is	the	isolated	

sea	stack	of	the	Ordovician	limestone	with	at	about	30	m	high.	Smooth	wall	cliff	and	collapse	at	the	southern	part	of	this	stack	resulting	from	

E-W	fracturing	movement	are	observed.	The	sea	stack	is	now	one	of	the	land	mark	of	Tarutao	Island.		
	 อ่าวตะโละวาวเป็นท่าเทียบเรือ	ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะตะรุเตา	จุดสวยงามและโดดเด่นของอ่าวตะโละวาวได้แก่	โขดทะเล	(Sea	Stack)	ขนาดใหญ่	เป็นหินปูนยุคออร์

โดวิเชียน	 มีความสูงประมาณ	 30	 เมตร	 มีลักษณะเด่นคือด้านใต้ของโขดทะเล	 มีลักษณะเป็นหน้าผาเรียบ	 เน่ืองจากการเล่ือนไถลของช้ันหินตามแนวรอยแยก	 ท�าให้เกิดทัศนียภาพท่ี

สวยงามในปัจจุบันและนับว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเกาะตะรุเตา



Historical trial of Tarutao
เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ตะรุเตา
	 Few	hundred	meters	south	on	the	road	from	Talo	Wow	

bay,	there	is	the	start	point	for	a	2	km	long	historic	trail.	The	trail	

will	lead	to	a	few	historic	buildings	related	to	the	political	prison	

that	was	built	before	the	2nd	World	War.	Along	the	trail	there	are	

several	 information	boards	with	some	 interesting	 facts	about	 the	

dark	history	of	the	island,	in	Thai	and	English.
	 หากเดินทางไปทางทิศใต้ของอ่าวตะโละวาว	 จะเป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทาง

ศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตของเกาะตะรุเตา	มีระยะทาง	2	กิโลเมตร	เส้นทางดังกล่าว

ประกอบด้วยสถานทีก่กักัง	คมุขังนกัโทษ	ทีท่�าการผู้คุมขัง	ท่าเรือเก่า	รวมทัง้ประวัติหรือ

เหตกุารณ์ในระหว่างการคมุขงัก่อนยคุสงครามโลกทีส่อง	สถานทีห่รอืแหล่งต่างๆ	ได้ถกู

พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่จากเดิม	โดยมีค�าอธิบายที่ชัดเจนและน่าสนใจ	เหมาะส�าหรับ

นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจประวัติศาสตร์ด้านมืดของเกาะแห่งนี้



	 Prasat	Hin	Panyod,	Koh	Khao	Yai	was	formed	by	collapsed	sinkhole	of	Ordovician	limestone	along	the	fractures.	After	collapsed,	the	

limestone	rims	of	sinkhole	can	be	dissolved	by	rain	water.	The	less	resistant	part	of	limestone	will	be	dissolved	quickly	showing	groove	and	hole	

structures	while	the	more	resistant	part	is	difficult	to	dissolve	leaving	the	remain	which	look	like	thousand	sharp	knife	or	peaks.	The	Kayak	rowing	

inside	the	sinkhole	is	attractive	activities	of	this	area.

	 ปราสาทหินพันยอด	เกาะเขาใหญ่	เป็นแอ่งหลุมยุบขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของหินปูนยุคออร์โดวิเชียนตามแนวรอยแตกเดิม	ภายหลังการยุบตัว	น�้าฝน

ได้ชะละลายผิวหน้าผนังหน้าผาหินปูนตามขอบของหลุมยุบ	 ในส่วนของหินปูนที่ชะละลายได้ง่ายจะถูกกัดลึกลงไปในแนวดิ่งท�าให้เห็นเป็นร่องลึก	 ในขณะที่หินปูนที่มีความ

คงทนกว่าจะยังคงสภาพเป็นยอดแหลมคล้ายดาบพันยอด	ส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากในแหล่งนี้	คือ	การพายเรือคายักเข้าไปสู่พื้นที่ด้านในตัวแหล่ง

Prasat Hin Panyod  ปราสาทหินพันยอด



	 The	Li	Dee	Lek	Island	is	a	small	island	on	the	west	of	the	larger	Li	Dee	Yai	Island	far	apart	about	100-

200	meters.	The	Li	Dee	Lek	Island	is	about	0.25	square	kilometer	in	area	as	a	part	of	the	Mu	Ko	Phetra	National	

Park	consisting	of	two	limestone	mountains.	The	western	one	has	104	meters	high	peak	whereas	the	eastern	

one	has	50	meters	high	demarcated	by	a	sand	deposit	low-laying	area	connecting	between	north	and	south	

sand	beaches.	Rock	of	the	island	is	dolomitic	limestone	and	limestone	with	fusulinid,	crinoids,	brachiopods	and	

corals.	The	limestone	is	underlain	by	a	succession	of	sandstone	and	mudstone	clearly	exposed	along	the	western	

seashore	of	the	island	and	further	extending	to	the	Wa	Hin	Islet.	The	rocks	of	the	Li	Dee	Lek	Island	including	Wa	

Hin	Islet	might	be	a	succession	of	rocks	from	Carboniferous	to	Permian.

 

Ko Li Dee Lek 

	 เกาะลิดีเล็กอยู่ทางด้านตะวันตกถัดจากเกาะลิดีใหญ่ประมาณ	 100-200	

เมตร	โดยมีขนาดเนื้อที่ประมาณ	0.25	ตารางกิโลเมตร	เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่ง

ชาตหิมูเ่กาะเภตรา	เกาะลดิเีลก็ประกอบด้วยเขาหนิปนู	2	ลกู	ลกูด้านตะวนัตกมขีนาด

ใหญ่มียอดสูง	104	เมตร	ส่วนลูกด้านตะวันออกมีขนาดเล็กกว่า	มียอดสูงประมาณ	50	

เมตร	พืน้ทีร่ะหว่างภเูขาสองลูก	เป็นทีร่าบดินทรายแผ่ออกไปเป็นหาดทรายท้ังทางด้าน

เหนือและด้านใต้	 หินบนเกาะประกอบด้วยหินปูนและหินปูนเน้ือโดโลไมต์	 ท่ีพบซาก

ดึกด�าบรรพ์ฟิวซูลินิด	แบรคิโอพอด	พลับพลึงทะเลและปะการัง	ถูกรองรับด้วยชั้นหิน

โคลนสลับชั้นหินทรายในบริเวณถัดออกไปด้านตะวันตกของเกาะจนถึงเกาะหว้าหิน	

โดยจากลกัษณะล�าดบัชัน้หนิและซากดกึด�าบรรพ์ทีพ่บ	เป็นหลกัฐานส�าคญัทีร่ะบุว่าหนิ

ที่เกาะลิดีเล็กรวมทั้งเกาะหว้าหินมีอายุระหว่างยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงยุคเพอร์เมียน

เกาะลิดีเล็ก

Wa Hin Islet 



	 Khao	To	Ngai	is	a	small	isolated	mountain	regarding	as	the	western	headland	of	a	bay,	Ao	Nun,	as	a	part	of	the	Mu	Ko	Phetra	National	Park.	It	 is	

composed	of	underlying	red	sandstone	and	overlying	grey	limestone	with	a	fault	plane	as	a	contact	boundary.	The	fault	plane	can	be	clearly	indicated	that	it	

is	a	normal	fault	with	dips	toward	the	east	more	or	less	40	degrees.	Even	though	there	is	no	index	fossils	for	the	agesof	the	rock	formations,	the	red	sandstone	

is	regarded	as	a	Cambrian	rock	whereas	the	grey	limestone	is	Ordovician	in	term	of	the	stratigraphic	correlation.	Walking	from	the	grey	limestone	across	the	red	

sandstone	passing	the	fault	plane	can	be	said	that	we	are	getting	older	by	crossing	the

time	zone	from	Ordovician	to	Cambrian

Khao To Ngai Fault

	 เขาโต๊ะหงายเป็นภูเขาลูกโดด	 ๆ	 มีลักษณะเป็นผาชันติดทะเลทางด้านตะวันตก	 ของอ่าวนุ่น	

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	 สามารถเข้าถึงโดยสะพานเดินเท้าจากที่ท�าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

เภตราเลียบไปตามชายฝ่ัง	ลกัษณะส�าคญัของแหล่งประกอบด้วยชัน้หนิทรายสแีดงถกูวางทบัด้วยชัน้หนิปูน

สีเทาในลักษณะของรอยเลื่อนสัมผัส	 โดยระนาบรอยเลื่อนสัมผัสมีการวางตัวเอียงเทไปทางทิศตะวันออก

ด้วยมุมเทเฉลี่ยที่	40	องศา	และมีลักษณะเป็นรอยเลื่อนปกติ	แม้จะไม่พบหลักฐานจากซากดึกด�าบรรพ์	แต่

จากการเปรยีบเทยีบล�าดบัชัน้หนิ	สามารถกล่าวได้หนิทรายสแีดงเป็นหินทรายกลุ่มหินตะรุเตายคุแคมเบรียน	

และหินปูนสีเทาเป็นหินปูนกลุ่มหินทุ่งสูงยุคออร์โดวิเชียน	 และหากนักท่องเที่ยวเดินบนสะพานจากด้าน

หนิปนูสเีทาข้ามระนาบรอยเลือ่นไปยงัหนิทรายสแีดง	กจ็ะกล่าวได้ว่าได้เดนิทางผ่านข้ามกาลเวลาจากยคุอ

อร์โดวิเชียนไปเป็นยุคแคมเบรียน

เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย 



Austruca annulipes  ปูก้ามดาบก้ามขาว
	 The	males	of	this	colorful	fiddler	crab	possess	orange-pinkish-colored	cheliped	with	white	fingers	visible	on	the	dull,	

muddy	background.	Unlike	the	males,	both	chelipeds	of	the	female	counterparts	are	equal	in	size.	Their	burrowing	and	feeding	

behavior	enable	nutrient	cycling.	It	also	helps	increase	oxygen	content	in	the	mud,	facilitating	other	benthic	organisms	in	this	

habitat.

	 เป็นปูที่มีสีสันสดใส	เพศผู้มีก้ามขนาดใหญ่สีส้ม	ชมพู	และส่วนก้ามหนีบสีขาวสว่าง	แสดงการโบกก้ามอวดเพศเมียโดดเด่นอยู่บนพื้นหลังที่

เป็นโคลนและทราย	ปูก้ามดาบเพศผู้มีก้ามข้างใหญ่เพียงข้างใดข้างหนึ่ง	 เพศเมียมีก้ามข้างเล็กทั้งสองข้าง	พฤติกรรมการกินอาหารและการขุดรูอาศัย

อยู่บนพื้นโคลน	เป็นผู้หมุนเวียนแร่ธาตุสารอาหารและน�าออกซิเจนลงสู่ชั้นดินเบื้องล่าง	ช่วยให้ดินตะกอนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ

สิ่งมีชีวิตอื่น	ๆ			

Dotilla myctiroides 
ปูทหารก้ามโค้ง

	 เป็นปูทหารท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดภายใน

สกุล	Dotilla	ออกหากินตามชายฝั่งหาดทรายใน

ช่วงน�้าลงตอนกลางวัน	 ปูชนิดนี้จะใช้วิธีการ

เปลีย่นน�า้ในเหงือกโดยใช้บรเิวณส่วนท้องทีมี่แถบ

ขนยาวแนบลงกับพื้นทรายเพื่อดูดซับน�้าเข้ามา	

สามารถเดินไปทางด้านหน้าได้อย่าง	 คล่องแคล่ว	

ออกหากินแบบเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นฝูงขนาด

ใหญ่	คล้ายกับการเคลื่อนพลของกองทัพ	ท�าให้ได้

ชื่อว่าปูทหาร

  

 This is the biggest soldier crab species of the genus Dotilla, known to forage during daytime low tide. They 

replenish their gill chambers using their hairy ventral to absorb water from moist sand. This crab can move forward 

agilely, and they mostly move in a big group like an army of soldiers, hence its name.  

  



Halophila beccarii  หญ้าใบพาย
 Halophila beccarii is the smallest seagrass species in Thailand, with leaf blades measuring 1-3 mm in width and 

4-10	mm	in	length.	Their	common	Thai	name	is	“Ya	Ngao	Krae,”	literally	meaning	dwarf	seagrass.	They	are	found	specifically	

in	intertidal	mud	flats	near	mangroves	or	river	mouths.	Their	potential	habitat	is	relatively	small	and	is	usually	disturbed	

by human activities. This species is the only seagrass species in Thailand currently categorized as vulnerable based on the 

IUCN Red List.

	 เป็นหญ้าทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยความกว้างแผ่นใบเพียง	1-3	มิลลิเมตรความยาวแผ่นใบประมาณ	4-10	มิลลิเมตร	จึงท�าให้

มีชื่อสามัญอีกชื่อว่า	 "หญ้าเงาแคระ"	 หญ้าใบพายมักเจริญบริเวณหาดโคลน	 ปากแม่น�้าใกล้ป่าชายเลน	 ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมักได้รับผล	 	 	 กระทบจาก

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ของมนษุย์	หญ้าใบพายเป็นหญ้าทะเลชนิดเดยีวของไทยทีอ่ยูใ่นบญัชแีดงของ	IUCN	ซึง่ถกูจัดให้มีสถานภาพว่ามีแนวโน้มใกล้สญูพนัธ์ุ



Halophila ovalis  หญ้าใบมะกรูด
 Halophila ovalis	is	one	of	the	most	common	seagrass	species	found	in	Thai	waters	along	both	Andaman	and	the	Gulf	

of	Thailand	coasts.	They	are	among	the	main	staple	foods	of	dugong,	a	charismatic	and	endangered	marine	mammal.	This	

seagrass	is	mostly	found	in	tide	pools,	mud	flats,	or	sandbars,	where	the	substrate	consists	of	sand	particles,	broken	shells,	or	

coral	rubble.

	 เป็นหญ้าทะเลทีเ่จรญิบรเิวณชายฝ่ัง	ในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นพืน้โคลนทีเ่ป็นแอ่งน�า้ขงั	พืน้ทราย	พืน้ทรายปนเศษเปลือกหอย		หรอืเศษปะการงั

หัก	หญ้าทะเลชนิดนี้พบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน	และเป็นหนึ่งในหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของพะยูน

Arcuatula senhousia  หอยกะพงสร้างรัง  
		 These	are	fingernail-sized	mussels.	They	are	renowned	for	weaving	their	byssal	threads	into	a	nest,	forming	dense	

mats	that	rapidly	change	sandy	bottoms	into	mud	flats	as	they	retain	sediments.	

	 เป็นหอยสองฝาขนาดเล็ก	 รูปร่างคล้ายหอยแมลงภู่	 หอยชนิดนี้ปล่อยเส้นใยออกมาสานกันเป็นร่างแห	 เส้นใยนี้ดักจับตะกอนจึงมองเห็น

เหมือนกับหอยฝังตัวอยู่ในโคลน



cf. Siphonosoma sp.  หนอนถั่ว
	 The	peanut	worm	is	a	marine	organism	belonging	to	Phylum	Sipuncula.	It	has	a	worm-

shaped	body	with	no	appendages	or	segmentations.	Their	protruding	proboscis	is	used	to	grab	

prey	and	is	usually	buried	under	the	mud.	

	 หนอนถั่ว	เป็นสัตว์ทะเลในไฟลัม	Sipuncula	รูปร่างแบบหนอน	ไม่มีขา	ไม่มีปล้อง	มีงวงยื่นจับอาหาร

ได้	มักพบฝังตัวตามพื้นโคลนเลน

Anapta gracilis  ปลิงงู
  This sea cucumber has a small cylindrical body with smooth skin and appears purple to dark brown in 

color.	Their	numerous	tentacles	look	like	small	fingers	and	feed	on	the	organic	materials	in	the	sediments.	They	

bury	themselves	in	the	mud	and	are	abundant	in	the	tide	pools	of	Ho	Si	Lang	mudflat.

	 ปลิงงมูรีปูร่างเป็นทรงกระบอกขนาดเลก็	ล�าตวัเรียบ	มสีม่ีวงเข้มจนถึงสนี�า้ตาลเข้ม	ล�าตวัอ่อนนิม่	มหีนวดแบบนิว้มอืกินสารอนิทรย์ี

ในดินเป็นอาหาร	ฝังตัวอยู่ใต้พื้นโคลน	พบได้จ�านวนมากในแอ่งน�้าบนพื้นโคลนของหอสี่หลัง



Marphysa macsinctoshi  เพรียงเลือด
	 Bloodworm	has	a	large,	long	body	with	numerous	segments.	The	head	comprises	5	small	tentacles,	and	each	of	the	four	segments	has	well-developed	

lobes	for	movement.	In	addition,	the	middle	of	the	body	to	the	tail	is	characterized	by	comb-like	gills.	In	the	incident	of	a	body	fragmentation,	it	exudes	a	

considerable	amount	of	‘blood,’	hence	the	common	name.

	 เป็นไส้เดือนทะเลกลุ่มที่มีล�าตัวขนาดใหญ่	 มีปล้องจ�านวนมาก	ส่วนหัวมีหนวด	 5	 เส้น	 แต่ละปล้องของล�าตัวมีขาเดินที่มีลักษณะเป็นแผ่นพูเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนที่	 มีเหงือกที่มี

ลักษณะคล้ายซี่หวีตั้งแต่กลางล�าตัวไปจนถึงส่วนท้าย	เมื่อล�าตัวขาดหรือถูกท�าให้ขาดจะมีเลือดที่มีสีแดงเข้ม	จึงถูกเรียกว่า	“เพรียงเลือด”

Diopatra claparedii
ไส้เดือนทะเลหัวมังกร
	 This	tube-building	polychaete	inhabits	an	intertidal	muddy-sand	flat	at	Ho	Si	

Lang.	Their	tubes	are	built	from	mucus,	which	hardens	when	in	contact	with	seawater.	

The	tube	is	further	decorated	with	leaves,	broken	shells,	algae,	or	other	materials	that	

help	strengthen	it.	These	worms	stretch	out	their	anterior	parts	while	feeding	and	quickly	

withdraw	when	disturbed.	They	are	 food	 to	many	aquatic	 animals,	 such	as	fish	and	

shrimp.	Fishermen	dig	up	these	species	as	live	bait	while	fishing.	It	is	characterized	by	

bright	red	gills	and	a	rather	large	head	that	looks	like	a	dragon,	earning	it	the	nickname	

“Little	Dragon	of	the	Hor	Si	Lang.

	 สร้างท่ออาศยักระจายอยูท่ัว่ไปบริเวณหาดทรายปนโคลนในเขตน�า้ขึน้น�า้ลงของ	หอสีห่ลงั	ท่อ

อาศัยนี้สร้างขึ้นมาจากการหลั่งเมือกซึ่งแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับน�้าทะเล	 ไส้เดือนทะเลหัวมังกร	 น�าเอาเศษ

ใบไม้หรอืชิน้ส่วนของเปลอืกหอย	สาหร่าย	และเศษซากอืน่	ๆ 	ทีล่อยมาตามน�า้มาประดบัท่อเพือ่เพิม่ความ

แขง็แรงให้กบัท่อ	ยืน่ล�าตวัส่วนหน้าออกมาจากท่อเพือ่กนิอาหารและหดกลบัเข้าไปภายในท่ออย่างรวดเรว็

เมือ่มผีูล่้า	ไส้เดอืนทะเลกลุม่นีเ้ป็นอาหารของสัตว์น�้าหลายชนิด	อย่างเช่น	ปลา	กุง้	ชาวประมงจึงขุดไส้เดือน

ทะเลกลุม่นีม้าเป็นเหยือ่สดในการตกปลาด้วยลกัษณะเด่นทีม่พีูเ่หงอืกสแีดงสดและส่วนหวัค่อนข้างใหญ่	ดคูล้าย

มงักร	จึงได้รบัฉายาว่า	“มงักรน้อยแห่งหอสีห่ลัง”



Pelargopsis amauroptera นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน�้าตาล 
	 This	 large-sized	Kingfisher	has	a	dominant	 red	bill	and	chocolate-brown	wings.	 It	 is	categorized	as	an	uncommon	

resident	bird,	restricted	to	the	Andaman	coast,	especially	in	the	coastal	mangrove	areas	and	offshore	islands.	This	bird	is	near-

threatened	and	is	on	the	IUCN	Redlist.

	 เป็นนกกะเต็นขนาดใหญ่	มีความโดดเด่นที่ปากสีส้มแดง	และปีกสีน�้าตาล	จัดเป็นนกประจ�าถิ่นที่พบเฉพาะชายฝั่งอันดามัน		อาศัยบรเิวณป่า

ชายเลนในแนวชายฝ่ังทะเลและเกาะนอกชายฝ่ัง	มกันัง่รอจบัปลาบรเิวณรมิคลองในแนวชายฝ่ังทะเล	มสีถานภาพเป็นนกทีม่คีวามเสีย่งในการสญูพนัธุต์าม

บัญชีแดงของ	IUCN

Numenius phaeopus  นกอีก๋อยเล็ก
		 Whimbrel	is	a	migratory	shorebird	found	between	October	and	February.	

These	 group	 foragers	 are	 renowned	 for	 their	 long,	 curved	 bill,	 which	 catches	

underground	polychaete	or	meiofauna	in	the	coastal	mudflats.

	 เป็นนกชายเลนอพยพในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์	 มีลักษณะปากท่ียาวและ

โค้งลงจึงสามารถจับไส้เดือนทะเลหรือสัตว์หน้าดินที่ฝังตัวอยู่ในโคลนเลนได้	 มักหากินและยืนรวม

กลุ่มเป็นฝูง	



Butorides striata 
 นกยางเขียว

		 This	small	Heron	generally	inhabits	the	

coastal	mudflat	areas	and	mangroves.	Standing	

and	waiting	are	skills	required	to	catch	their	prey.	

They	are	found	year-round	because	the	population	

encompasses	 resident	birds	and	winter	visitors.	

Breeding	pairs	usually	build	their	nest	and	lay	eggs	

on	trees	in	the	Ho	Si	Lang	mudflat.

	 เป็นนกยางขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในแนว

ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบริเวณหาดเลน	นกยางเขียวจะยืน

นิง่รอจบัเหยือ่	มทีัง้กลุ่มประชากร	ทีเ่ป็นนกประจ�าถิน่และ

นกอพยพ	 จึงสามารถพบได้ตลอดทั้งปี	 พบสร้างรังวางไข่

บนต้นไม้ในป่าชายเลนบริเวณหอสี่หลัง	

Haliastur indus  เหยี่ยวแดง
	 This	medium	 Kite	 shows	 its	 predominant	 reddish-

brown	upper	parts	and	wings	with	black	wingtips	and	white	color	

on	the	head,	neck,	and	breast.	They	are	common	resident	birds	

in	 large	rivers	and	coastal	areas.	Brahminy	Kites	have	a	great	

posture	for	catching	fish	or	aquatic	animals	and	sometimes	also	

predate	terrestrially.

	 เป็นเหยี่ยวขนาดกลาง	มีจุดเด่นที่มีล�าตัวส่วนบนที่เป็นสีน�้าตาล

แดง	ปลายปีกด�า	ส่วนหัว	คอ	และอกสีขาวตัดกับปีก	เป็นนกประจ�าถิ่น		ที่

พบได้บรเิวณปากแม่น�า้	และบรเิวณชายฝ่ัง	โดยจะโฉบกนิปลา	สตัว์น�า้	ด้วย

ท่าทางที่สง่างาม	หรือบางครั้งลงมาจับเหยื่อที่อยู่บริเวณผิวดิน	



Multicultural Land
อุทยานธรณีโลกสตูลดินแดนพหุวัฒนธรรม



		 The	Urak	 Rawoi	 is	 a	Malay	 ethnic	 community	 that	 inhabits	 Lipe	 island	 in	 Satun	

province.	They	are	renowned	for	the	"Loy	Ruea"	or	Boat	Floating	festival.	During	this	ceremony,	

they	express	their	belief	in	the	ancestral	spirits	of	the	land.	The	festivities	are	usually	held	

twice	a	year	on	full	moon	nights,	with	the	first	period	in	the	sixth	lunar	month,	May,	and	the	

second	in	November.

	 ชาวอูรักลาโว้ย	 เกาะหลีเป๊ะ	 มีความเช่ือว่าพิธีลอยเรือเป็นการลอยบาป	 สะเดาะเคราะห์	 บูชา

บรรพบรุษุและเสีย่งทายเรือ่งการท�ามาหากนิ	จดัพธิปีีละ	2	ครัง้	ครัง้แรก	ในวนัเพญ็เดอืนหก	ตรงกบัเดอืนพฤษภาคม	

และครัง้ที	่2	ในเดอืนสบิสอง	ตรงกับเดือนพฤศจิกายน	

Urak Rawoi or Orang Laut Boat Floating 
Festival ประเพณีลอยเรือ “อูรักลาโว้ย” 



Mani or Maniq Ethnic Group in Satun กลุ่มชาติพัันธุ์์ในจัังหวัดสตููลชาวมัันนิิ
	 Mani	or	Maniq	are	an	ethnic	minority	in	southern	Thailand	that	has	existed	in	the	forests	of	the	Bantad	mountain	range	for	centuries.	The	local	way	of	life	is	

being	altered	due	to	their	natural	integrity.	As	a	result,	the	indigenes	have	a	different	settlement	and	are	now	resolved	to	grow	crops	to	replace	the	forest.

	 ชาวมนันเิป็นชนกลุม่ชาตพินัธุด์ัง้เดมิทางภาคใต้ของไทยซึง่ด�ารงชวีติเร่ร่อนในป่าแถบเขาบรรทดัมาหลายชัว่อายคุน	โดยสร้าง	“ทบั”	เป็นทีอ่าศยัชัว่คราว	ปัจจบุนัความอดุมสมบรูณ์ลดน้อย

ลง	วิถีชีวิตชาวมันนิจึงเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการตั้งถิ่นฐานถาวร	และปลูกพืชพันธุ์ต่าง	ๆ	ทดแทนของป่า	 Wai Phee Bo Tradition 
ประเพณีไหว้ผีโบ๋
	 This	is	a	ceremony	to	pay	respect	to	Phee	Bo	(Phee	Mu	

or	a	group	of	ghosts).	Making	merit	for	dead	people	who	have	no	

relatives	has	been	an	important	activity	of	the	Chinese	during	Ghost	

Festivals	(Sart	Chin)	since	ancient	times.	The	ritual	is	performed	on	

the	15th	night	of	the	7th	lunar	month	and	the	1st	and	30th	nights	

of	the	lunar	month.	It	is	considered	the	opening	and	closing	days	

of	the	gates	of	hell.

	 การไหว้ผีโบ๋	 (ผีหมู่)	 	 เป็นการท�าบุญให้แก่คนตายที่ไม่มีญาติ	 	 ซึ่ง

ยดึถอืเป็นกจิกรรมส�าคญัของวนัสารทจนีมาแต่โบราณ	นอกจากไหว้ในวนัสารท

จีน		15	ค�า่	เดอืน	7	แล้ว	ยงัไหว้ในวนั	1	ค�า่	และ	วนั	30	ค�า่	ซึง่เป็นวนัเปิด	และปิด

ประตูยมโลกอีกด้วย



Jinkultaitee Shrine
ศาลเจ้าจิ้นกุ้ลไต่ตี่
	 The	Jinkultaitee	shrine	was	constructed	between	1951	

and	1952.	According	to	the	Chinese	calendar,	people	brought	

the	Jinkultaiti	God	to	the	shrine	on	the	15th	night	of	the	3rd	lunar	

month.	 The	 Jinkultaiti	 God's	 birthday	 is	 commemorated	 by	 a	

vegetarian	festival	and	an	activity	involving	walking	through	fire.

	 ศาลเจ้าจ้ินกุ้ลไต่ต่ีสร้างขึน้ราวปี	พ.ศ.	2494-2495	และได้อญัเชญิ

องค์เทพเจ้าจิ้นกุ้ลไต่ตี่เข้าประจ�าศาลในวันที่	15	ค�่า	เดือน	3	ตามปฏิทินจีน

ทุกปี	จะมีประเพณีถือศีล	กินเจ	และลุยไฟ	เป็นการฉลองวันคล้ายวันประสูติ		

ขององค์จิ้นกุ้ลไต่ตี่

Luangpor Keanchan Buddha Statue
หลวงพ่อแก่นจันทน์
	 The	 Luangpor	 Keanchan	 sculpture	 shows	 a	

Buddha-figure	standing	with	two	heels	close	together	and	

his	hand	holding	the	alms	bowl.	This	is	a	sandalwood	art	

form	from	the	early	Rattanakosin	era.	The	people	of	Thung	

Wa	have	long	believed	in	the	Luangpor	Keanchan	Statue.

	 หลวงพ่อแก่นจันทน์เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรอยู่ใน

อริยิาบถยนื	 ส้นพระบาททัง้สองชิดตดิกนัพระหตัถ์ประคองบาตร	ศลิปะ

ทรงเครือ่งสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น	ท�าจากไม้จันทร์เป็นทีเ่ลือ่มใสศรทัธา

ของชาวทุง่หว้ามานาน



Mumbang  Mosque / The Satun Central Mosque
มััสยิิดมััมบััง มััสยิิดกลางจัังหวัดสตููล

Hari Raya  วันฮารีรายอ
	 "Hari	Raya,"	or	the	two-day	grand	festival,	"Eid	al-Fitr,"	is	a	fast-breaking	celebration.	This	occurs	

on	the	first	day	of	the	month	of	Shawwal,	particularly	in	the	tenth	lunar	month.	Additionally,	"Eid	al-Adha"	

is	a	festival	celebrated	on	the	day	of	animal	slaughtering	and	is	generally	characterized	by	food	donations	

to	the	poor.	The	day	falls	on	the	tenth	day	of	the	month	of	Zul	Hijah	and	is	the	same	period	as	the	Hajj	

in	Mecca	for	Muslims	worldwide.

	 “วันฮารีรายอ”	หรือเทศกาลเฉลมิฉลองครัง้ยิง่ใหญ่	1	ปีม	ี2	วนั	คอื	“อดีิล้ฟิตริ”เป็นงานเฉลิมฉลองหลังการถือศีลอด	

ตรงกับวันท่ีหน่ึงเดือนเซาวาล	 เป็นเดือนท่ี	 10	 ทางจันทรคติ	 และ	 “อีด้ิลอัฎฮา”	 เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในวันเชือดสัตว	์										

พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนทั่วไป	 ตรงกับวันที่	 10	 เดือนซุลอิจญะ	 เป็นเวลา	 เดียวกับการประกอบพิธีฮัจญ	์															

ณ	นครเมกกะ	ของมุสลิมทั่วโลก



Punya Batik Tie Dye Fabric Products made 
from Local Limestone Color Extraction with 
Fossil Pattern
ผลิตผ้ามัดย้อมสกัดสีดินท้องถิ่นแห่งแรกในไทย
ผ่านลวดลายฟอสซิลโบราณปันหยาบาติก 
	 Punya	Batik	is	an	entirely	handcrafted	style	of	batik	that	combines	colors	obtained	

from	decaying	limestone	soil	with	a	fossil	pattern	design.	They	may	be	made	into	finished	

items	like	long	scarves,	handkerchiefs,	and	fabrics	potentially	used	to	make	garments	in	the	

desired	design.

	 เป็นบาติกที่ใช้สีซึ่งสกัดจากดินหินปูนผุ	 	 ออกแบบลวดลายเป็นรูปฟอสซิล	ทุกขั้นตอนเป็นงานท�า

มอืล้วน	ๆ 		เหมาะส�าหรับแปรรูปจากผ้าชิน้ให้เป็นผลิตภณัฑ์ส�าเร็จรูปต่าง	ๆ 		ได้แก่	ผ้าพนัคอผนืยาว	ผ้าเช็ดหน้า	

ผ้าผืนซึ่งน�าไปใช้ตัดเย็บเป็น	เสื้อผ้าตามดีไซน์ที่ต้องการ



Ban Tha Oil Natural Tie Dye Clothes
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าอ้อย

		 This	is	a	tie-dye	fabric	colored	with	materials	from	the	mangrove	forest,	primarily	comprising	

rubber	exudate	from	the	Taboon	fruit.	Depending	on	 its	 ripeness,	this	 fruit	produces	cloth	with	

colors	varying	from	orange	to	brown.	The	tie-dye	fabric	from	Ban	Tha	Aoi	or	Tha	Aoi	village	can	be	

made	into	various	goods,	such	as	shirts,	scarves,	tablecloths,	and	bags.

	 เป็นผ้ามัดย้อมท่ีน�าวสัดจุากป่าชายเลนมาท�าสย้ีอม	หลกัๆ	คอืยางของผลตะบนูซึง่ท�าให้		ผ้ามสีส้ีมถึงน�า้ตาล	

ขึ้นอยู่กับความแก่ของผลตะบูน	ผ้ามัดย้อมบ้านท่าอ้อยสามารถแปรรูปเป็น		ผลิตภัณฑ์หลายอย่าง	อาทิ	เสื้อ	ผ้าพันคอ	

ผ้าปูโต๊ะ	กระเป๋า	



(Donax grandis Ridl.) 
From Local Wisdom to Wicker Products

“ต้นคลุ้ม” 
จากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์จักสาน 

Primeval Plant; Tonkhlum 

	 Wicker	refers	to	the	local	knowledge	of	making	plant-

based	materials	 passed	down	 through	many	 generations.	 The	

products	made	 from	 the	 Primeval	 Plant	 or	 Tonkhlum	 (Donax 

grandis Ridl.)	can	be	made	in	various	shapes	and	sizes,	including	

conifers,	bags,	vases,	fruit	baskets,	lamps,	and	baskets,	such	as	

carrying	baskets	and	cloth	baskets.

	 การจกัสานคลุม้เป็นภมูปัิญญาทีถ่่ายทอดกนัมาหลายช่วงอายคุน	

ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้มมีหลายรูปแบบ	 เช่น	 ฝาชี	 ตะกร้า	 ตะกร้าหิ้ว		

ตะกร้าผ้า	กระเป๋า	แจกัน		กระจาดผลไม้		โคมไฟ

Khuankhong Nepenthes Garden
สวนควนข้องหม้อข้าวหม้อแกงลิง
	 Khuankhong	 Nepenthes Garden	 breeds	 tropical	

pitcher	plants	or	monkey	cups	for	conservation	purposes.	It	is	

also	used	to	prepare	a	local	dessert	called	"Mor	Khao	Mor	Kang	

Ling	Sticky	rice."	In	essence,	it	serves	as	a	demonstration	and	a	

snack	for	learners	to	try	a	new	experience.

	 นอกจากเพาะขยายพันธุ ์ไม้หายากไว้เพื่อการอนุรักษ์แล้ว											

สวนควนข้องยังท�า	 “ข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง”	 ขนมพื้นเมือง													

ทั้งเป็นการสาธิตและอาหารว่างให้ผู้มาเรียนรู้ได้ลิ้มลองรสชาติกันด้วย



Kopi Nakha 
(Nakha Traditional Coffee)

โกปี๊นาข่า 

	 Ban	Na	Kha,	La-Ngu	District,	Satun	

Province,	 is	 a	 region	 renowned	 for	 growing	

good	types	of	Robusta	coffee.	It	is	also	well	

known	for	its	historic	coffee	plantation,	which	

continuously	 provides	 fruits	 spanning	 over	

200	years.	A	peculiar	feature	of	this	kopi	Na	

Kha	 is	 its	 lower	 pulp	 content	 and	 distinct	

flavor	 compared	 to	 those	 from	 other	

locations.

	 บ้านนาข่า	 อ�าเภอละงู	 จังหวัดสตูล	 เป็น

ดินแดนปลูกกาแฟพันธุ์ดีสายพันธุ์โรบัสต้า	 จนได้ชื่อ

ว่าเป็นแหล่งปลกูกาแฟเก่าแก่ทีม่อีายกุว่า	200	ปี		โดย

พบพ่อแม่พนัธุท่ี์ยงัให้ผลผลติอยู	่จุดเด่นของโกป๊ีนาข่า

คือ	มีกากน้อย		รสชาติไม่เหมือนที่อื่น

Hin Ngam Soap
สบู่หินงาม 

	 Ban	Na	Kha	coffee	has	been	developed	into	numerous	coffee	goods,	including	various	forms	of	coffee	scrub	soap.	

This	comprises	the	coffee	beans	and	blossoms,	fossils,	Prasat	Hin	Pan	Yod,	and	the	iconic	stone	image.	The	subtly	scented	

coffee	soap	contains	coffee	grounds	and	can	be	used	to	clean	the	body.

	 กาแฟบ้านนาข่าถูกน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกาแฟมากมาย	อาทิ	สบู่สครับกาแฟในหลายรูปแบบต่างๆ	เช่น	รูปเมล็ดกาแฟ	ดอกกาแฟ	

ฟอสซิล	ปราสาทหินพันยอด	และรูปหินงามที่ได้รับความนิยม	ใช้ท�าความสะอาดร่างกาย	มีส่วนผสมจากกากกาแฟ	มีกลิ่นกาแฟหอมละมุน



Sungai Upe Pepper Cookies
คุกกี้พริิกไทยสุุไหงอุุเป

Sungai Upe Pepper
พริกไทยสุไหงอุเป

	 Sungai	Upe	Pepper	Cookies	are	a	traditional	local	and	preserved	dessert.	Sungai	

Upe	or	Thung	Wa	district,	Satun	province,	is	the	only	place	this	kind	of	pepper	is	used	in	

Thailand.	The	product	is	of	high	quality	and	with	a	characteristic	spicy	flavor.	In	addition,	

only	two	seeds	can	be	harvested	per	annum	and	must	be	collected	properly.	The	resulting	

product	can	be	used	as	a	flour	ingredient.

	 ขนมพริกไทยสุไหงอุเปเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนมพื้นถิ่น	 มีที่เดียวในประเทศไทย	คือ	 ต้องใช้พรกิ

ไทยสไุหงอเุปจากอ�าเภอทุง่หว้า	จงัหวัดสตลู	ซึง่มคีณุภาพด	ีกลิน่หอม	รสชาตเิผด็ร้อนเท่านั้น		ปีหนึ่งจะเก็บเมล็ด

ได้แค่	2	ครั้ง	แล้วคัดเมล็ดอย่างดี	ใช้เป็นส่วนผสมในแป้ง

	 Champedak	 is	 a	 fruit	 that	 symbolizes	 Satun	 Province	 and	 is	 also	 a	

geographical	 indicator	 (GI	 -	Geographical	 Indication).	The	seven	species	are	Kwan	

Satun,	Thong	Kaset,	Wang	Thong,	Satun	Thong,	Dok	Don,	Nam	Dok	Mai,	and	local	

species.	Aside	from	being	fried,	it	can	also	be	made	into	Champedak	cake	This	is	

known	to	have	a	characteristic	sweet	and	delightful	taste.

	 จ�าปาดะเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูล	และเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(GI	-	

Geographical	Indication)		มี	7	สายพันธุ์	ได้แก่	ขวัญสตูล		ทองเกษตร		วังทอง		สตูลสีทอง		ดอก

โดน		น�้าดอกไม้	และพันธุ์พื้นเมือง		นอกจากทอดแล้วยังแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้	เช่น	เค้กจ�าปาดะ	

ซึ่งมีรสชาติหอมหวานอร่อย

เค้กจ�าปาดะ Champedak Cake



Blue Glutinous Rice Cake/Pulut Tai Tai is a local dessert of Thai Chinese people in Satun. It is made of 
fluffy glutinous rice and demonstrates a characteristic blue tint from the butterfly pea flowers.
ข้้าวเหนียวอััดดอกอััญชัันขนมพื้นเมืืองชาวจีีนในสตููล

	 Blue	Glutinous	Rice	Cake,	otherwise	

known	 as	 Green	 Sticky	 Rice	 or	 Soap	 Sticky	

Rice,	is	a	recipe	of	the	Thai	-	Chinese	ethnic	

group	in	Satun	province.	Additionally,	custard	

is	 often	 offered	 with	 this	 dessert.	 The	

ingredients	 include	 raw	 glutinous	 rice,	

condensed	 coconut	milk,	 granulated	 sugar,	

ground	 salt,	 fresh	 or	 dried	 butterfly	 pea	

blossoms,	and	clean	water.

	 ข้าวเหนียวอัดผสมดอกอัญชัน	 หรือข้าว

เหนยีวเขยีว	หรอืข้าวเหนียวสบู่	 เป็นสูตรของคนสตูล

เชื้อสายจีน	รับประทานคู่กับสังขยา	มีส่วนผสม	ได้แก่	

ข้าวเหนยีวดบิ	น�้ากะทิข้น	น�า้ตาลทราย	เกลอืป่น	ดอก

อัญชันสดหรือแห้ง	น�้าสะอาด

Bee Tai Bak Dessert 
(Traditional Cendol)
บี้ถ่ายบัก (ลอดช่องโบราณ) 
		 Bee	Tai	Bak	is	a	red	and	white	rice	flour	dessert.	

The	flour	is	pressed	through	holes	to	create	a	dough	with	a	

short	white	and	red-colored	firm	texture.	To	produce	a	mild	

pandan	flavor,	adding	more	sugar	is	required	while	eating.	

All	the	ingredients	needed	are	rice	flour,	water,	and	food	

coloring.

	 บี้ถ่ายบักเป็นขนมที่ท�าจากแป้งข้าวเจ้าผสมสีแดงกับสีขาว									

กดผ่านพิมพ์ที่เป็นรู	 ท�าให้เส้นแป้งที่ได้มีสีขาวและแดงสั้น	ๆ 	เนื้อแน่น							

เวลารับประทานใส่น�้าเช่ือมต้มใบเตยให้มีกลิ่นใบเตยอ่อน	ๆ 	 	ส่วนผสม	

ได้แก่	แป้งข้าวเจ้า	น�้าเปล่า		สีผสมอาหาร	



Pajri Curry  แกงปัจรี 
	 Pajri,	as	it	is	called	in	the	Malay	language,	is	derived	from	

Hindi	(the	national	language	of	India).	This	is	a	sweet-flavored	curry	

made	with	pineapple	and	dry	curry	paste.	It	is	common	practice	to	

treat	guests	at	auspicious	ceremonies	like	weddings,	housewarmings,	

and	merit-making	(Nuri).	Ripe	eggplants,	cashews,	and	pineapples	

are	ingredients	to	make	Pajri	curry.

	 ปัจรีเป็นภาษามลาย	ูรากศพัท์มาจากภาษาฮนิดซูึง่เป็นภาษาประจ�าชาต	ิ

ของอนิเดยี	ปัจรีเป็นแกง	ชนดิหนึง่	รสออกหวาน	มส่ีวนผสมของสบัปะรด	น�า้แกงแห้ง

นิยมท�าเลี้ยงแขกในงานมงคลต่าง	ๆ 	 เช่น	 งานแต่งงานงานท�าบุญ	 ขึ้นบ้านใหม	่													

งานท�าบญุ	(นูหรี)	ต่าง	ๆ	นอกจากสับปะรดแล้ว	มะเขอืยาวและ	มะม่วงหิมพานต์สุก

กส็ามารถน�ามาท�าแกงปัจรไีด้ด้วย

แกงกรุุหม่่า  Korma Curry  
	 กรุหม่าเป็นแกงแห้งแบบมุสลิม	ใช้เครื่องเทศหลายอย่าง			รสชาติไม่เผ็ดนัก		นิยมแกงด้วยเนื้อวัว	ไก่	แกะ	แพะ	และเป็ด	วัตถุดิบ	ได้แก่		กะทิ	หัวมัน	หอมใหญ่	

กระเทียม	ขิง	พริกชี้ฟ้า	เครื่องแกง	ไม้หวาน	น�้ามัน	มะขามเปียก	น�้าตาล	เมล็ดข้าวลีบ	และเกลือ

	 Korma	Curry	is	a	type	of	dry	Muslim	curry	made	using	a	lot	of	spices.	The	flavor	is	not	particularly	hot	and	is	popularly	applied	when	

cooking	beef,	chicken,	lamb,	goat,	and	duck.	The	essential	ingredients	are	coconut	milk,	sweet	potato,	onion,	garlic,	ginger,	capsicum,	curry	paste,	

sweet	wood,	oil,	tamarind,	sugar,	and	salt.






