
Satun UNESCO Global Geopark  
อทุยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย







โปรแกรมหลกัของ UNESCO

• เร ิม่ตน้ปี 2001 โดย UNESCO เป็นผูส้นบัสนนุ

• วนัที่ 17 พย. 2015 ไดร้บัการอนมุตัเิป็น
โปรแกรมหลกัของ UNESCO 

• ปจัจบุนัมจี านวน 140 แหง่ ใน 38 ประเทศ

• เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้ี8 แหง่ ใน 4 ประเทศ
ไดแ้ก่ มาเลเซยี 1 แหง่ เวยีดนาม 2 แหง่ อนิโดนเีซยี
4 แหง่



1. อทุยานธรณีระดบัต าบล (Local Geopark)
2. อทุยานธรณีระดบัจงัหวดั (Provincial Geopark)
3.  อทุยานธรณีระดบัประเทศ (National Geopark)
4.  อทุยานธรณีระดบัโลก (Global Geopark)

ระดบัของอทุยานธรณี



ล าดบัเหตกุารณก์ารสมคัรเป็นสมาชกิอทุยานธรณีโลกของ
อทุยานธรณีสตูล (SATUN GEOPARK)

29 พ.ย. 2559

NATCOMประเทศไทยส่ง
เอกสารการสมคัรและ

เอกสารประกอบการสมคัร

ใหส้ านักงานเลขา UNESCO 
ประเทศฝร ัง่เศสพจิารณา

ครม. มตเิห็นชอบใหเ้สนอ
อทุยานธรณีสตลูเป็น

สมาชกิอทุยานธรณีโลก

ของยูเนสโก

(UNESCO Global Geoparks) 

30 พ.ย. 2559

ส านักงานเลขาธกิาร

ยูเนสโกตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของเอกสาร และ

คณุคา่ความส าคญัทาง

ธรณีวทิยา

ธ.ค. 59 – เม.ย. 60

3 พ.ค. 60

ส านักงานเลขาธกิาร

ยูเนสโกแจง้รายชือ่ผู ้

ประเมนิ 2 ทา่น

25-28 ก.ค. 60

ผูป้ระเมนิ 2 ทา่น ลง
พืน้ทีอ่ทุยานธรณี

สตลูประเมนิผลการ

ด าเนินงานของ

อทุยานธรณีสตลู

16-17 ก.ย 60

ส านักงานเลขานุการยูเนสโกส่งรายงานสรปุ

การประชมุสภาอทุยานธรณีโลกให ้

กระทรวงศกึษาธกิารโดยสภาฯพจิารณาแลว้

เห็นควรน าเสนอใหบ้อรด์บรหิารยูเนสโกลง

นามใหอ้ทุยานธรณีสตลูเป็นอทุยานธรณีระดบั

โลกของยูเนสโก 4 ปี

สภาอทุยานธรณีโลก

พจิารณา ใบสมคัรใน

การประชมุ THE 5TH ASIA 
PACIFIC GEOPARKS 
NETWORK (APGN) 
SYMPOSUIM 2017. 
ZHIJINDONG CAVE UGG, 
CHINA  

UNESCO  ประกาศ
วนัที่ 17 เมษายน 2561

9 ม.ค. 61

ประกาศกรม

ทรพัยากรธรณี

ใหอ้ทุยานธรณีสตลู

เป็น

อทุยานธรณี

ระดบัประเทศ

อทุยานธรณีสตลู

ประกาศการจดัตัง้เป็น

อทุยานธรณีระดบัจงัหวดั

(SATUN GEOPARK)
เมือ่วนัที่ 14 สงิหาคม 2557 

14 ส.ค. 2557

8 พ.ย. 2559



ชวีวทิยา

นิเวศวทิยา
โบราณคดี

ประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม

ธรณีวทิยา

ธรณีสณัฐาน
การใหก้ารศกึษา

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
จากลา่งขึน้บน

เพิม่ความตระหนัก

ใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

สง่เสรมิเศรษฐกจิ

การอนรุกัษม์รดก
ทางธรณีวทิยา

กรอบแนวคดิอทุยานธรณี

อทุยานธรณี



ประโยชนข์องอทุยานธรณีโลก

การศกึษาขอ้มูลวชิาการดา้นตา่ง ๆ

การใหค้วามรูใ้หก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น

การใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตอิย่างรูค้ณุคา่

ผ่านการทอ่งเทีย่วเชงิธรณีวทิยา เครอืข่ายระดบัโลก

การยกระดบัเศรษฐกจิชมุชน และคณุภาพชวีติ

การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตโิดยมสีว่นรว่มทีห่ลากหลาย



ขอ้ก าหนดการขอขึน้ทะเบยีน
เป็นอทุยานธรณีระดบัโลก (UNESCO Global Geopark)

ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้หลกั ดงันี้
1. ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาและภมูทิศัน์
2. โครงสรา้งการบรหิารจดัการ การมสีว่นรว่มชุมชน
3. การใหก้ารศกึษาและขอ้มลูขา่วสาร
4. การทอ่งเทีย่วเชงิธรณีวทิยา
5. เศรษฐกจิภมูภิาคทีย่ ัง่ยนื



ภาพส ารวจฟอสซลิ เมือ่ปลายปี พ.ศ.2551 
ถ า้วงักลว้ย หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล



ภาพสมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็ทอดพระเนตร นิทรรศการชา้งดกึด าบรรพทุ่์งหวา้



ตารางธรณีกาล

จงัหวดัสตลู
มกีารคน้พบฟอสซลิ

ในมหายคุพาลโีอโซอคิ
ครบท ัง้ 6 ยคุ อายุ

ต ัง้แต่ 550 – 250 ลา้นปีกอ่น
เกา่แกท่ีส่ดุในประเทศไทย



Satun Aspiring Geopark 

is the first provincial geopark of Thailand, 

It was established in 2014.



ก าหนดหน่วยงานบรหิารจดัการอทุยานธรณีสตูลเบือ้งตน้

หวัหน้าฝ่ายบรหิารระดบัจงัหวดั ผูแ้ทนภาครฐั เอกชนและประชาชน

คณะกรรมการอ านวยการ

ก าหนดนโยบาย/อนุมตัแิผน/ก ากบังาน

นกัวชิาการ สถาบนัการศกึษา/อสิระ

ทีป่รกึษาวชิาการ

ใหค้ าปรกึษา/ยืน่เอกสารยูเนสโก/วจิยั

ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ

ส านกัคณะบรหิารอทุยานธรณีสตูล

วางแผน/บรหิารจดัการ/ประสานงาน
/งบประมาณ/ด าเนินการ

เทศบาล/อบต.ทุง่หวา้/ก าแพง/ปาลม์พฒันาฯลฯ

องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่

วางแผน/งบประมาณ/ด าเนินการ

วางแผน/ประสานงาน/ธุรการ
การเงิน/พสัด/ุสารสนเทศ/

ประชาสมัพนัธ ์

ฝ่ายส านกังานและแผน

การตลาด/หารายได/้วางแผน
ท่องเทีย่ว/คูม่อืน าเทีย่ว/บรกิาร น า

เทีย่ว/อบรมการน าเทีย่ว/
ประสานงานการท่องเทีย่วและธุรกจิ

ฝ่ายท่องเทีย่วและบรกิาร

วจิยั/ประเมนิทรพัยากร/       ท า
เอกสารวชิาการและเผยแพร/่
ประสานงานดา้นวชิาการ/  
วเิทศสมัพนัธ/์เครอืขา่ย

ฝ่ายวจิยัและวชิาการ

อนุรกัษแ์หล่งธรณีวทิยาและ
ฟอสซลิ/ท าทะเบยีน/ออกแบบและ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว/แหล่ง

ธรณีวทิยา

ฝ่ายอนุรกัษแ์ละพฒันา



นายณรงคฤ์ทธิ ์ ทุง่ปรอื

(ผูอ้ านวยการอทุยานธรณีสตลู)

ผศ.ดร.ป้องศกัดิ ์ ทองเนือ้แข็ง

(รองผูอ้ านวยการทอ่งเทีย่วบรกิาร)

นายรฐัพงศ ์ วรวรรณสงคราม
นายทรงภพ วารนิสะอาด

นางส าลี ลคันาวงศ ์

(รองผูอ้ านวยฝ่ายการอนุรกัษพ์ฒันา) (รองผูอ้ านวยฝ่ายส านักวางแผน)



• อทุยานธรณีสตูลมพีืน้ที่

2,597 ตร.กม.    

• ครอบคลุม 4 อ าเภอ ไดแ้ก่

มะนงั ละงู

ทุ่งหวา้ และบางสว่นของ

อ าเภอเมอืง

• ประกอบดว้ยแหล่ง

ธรณีวทิยาทีม่คีุณคา่ 28 



ส ารวจ จดัท าแผนบรหิารจดัการอทุยานธรณีสตูล



ไ

แผนพฒันาจงัหวดัสตลู 4 ปี 2561-2564

ยืน่สมคัรเป็น UNESCO Global 
Geopark
• ใน 4 อ าเภอ (น ารอ่ง)
• 72 แหลง่
• ใหผ่้านการประเมนิของ UNESCO

ยุทธศาสตร ์การพฒันา

อทุยานธรณีโลกของสตูล

อนาคต

• ครอบคลมุทัง้จงัหวดั

• มากกวา่ 72 แหลง่
• ผนวกพืน้ทีเ่พิม่ในภายหลงั

“เมอืงทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ อทุยานธรณีโลก
เศรษฐกจิม ัน่คง สงัคมนา่อยู่ ประตสููอ่าเซยีน.”



19

ความหลากหลายของซากดกึด าบรรพท์ีม่คีรบท ัง้ 6 ยุคของมหายุคพาลโีอโซอกิ

ฟอสซลิไทรโลไบต ์

และแบรคโิอพอด

ยุคแคมเบรยีน 542-488
ลา้นปีกอ่น

ฟอสซลิสโตรมา

โตไลตแ์ละนอตลิอยด ์

ยุคออรโ์ดวเิชยีน 488 
-444 ลา้นปีกอ่น

ฟอสซลิแกรปโตไลต ์

และไทรโลไบต ์

ยุคไซลูเรยีน 444-416 
ลา้นปีกอ่น

ฟอสซลิฟิวซูลนิิด

และพลบัพลงึทะเล

ยุคเพอรเ์มยีน 299-250 
ลา้นปีกอ่น

ฟอสซลิแบรคโิอพอด

และแอมโมไนต ์

ยุคคารบ์อนิเฟอรสั

359-299 ลา้นปีกอ่น

ฟอสซลิโคโนดอนต ์

และเทนทาคูไลต ์

ยุคดโีวเนียน 416-359
ลา้นปีกอ่น

ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ - 1
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ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ - 2

สุสานหนิปูนแดงสาหรา่ยสโตรมาโตไลตยุ์คออรโ์ดวเิชยีน 450 ลา้นปีกอ่น
(Red Stromatolitic Limestone Lapies, Ordovichian, 450 Ma)
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ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ - 3

เขตขา้มกาลเวลาระหวา่งยคุแคมเบรยีนกบัออรโ์ดวเิชยีน
ชว่งเวลาประมาณ 488 ลา้นปีกอ่น



22
ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ - 4

ภมูปิระเทศคาสตข์องหนิปนูยคุออรโ์ดวเิชยีน 488-444 ลา้นปี
(Ordovician Limestone Karst Topography, 488-444 Ma)
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ถ ้ำเลยาวทีส่ดุในคาบสมทุรไทย-มาเลย์ ทีค่ลา้ยอโุมงคใ์หญล่อดใตภ้เูขาสงูยาวทะลุ
3 กม.! มนี า้ทะเลขึน้ลง และพบฟอสซลิชา้งดกึด าบรรพ์ 2 สกลุ : สเตโกดอนและ

 เอลฟิาส กบัแรดโบราณ 2 สกลุ : คโิลธเีรยีมและเกนดาธเีรยีม

ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ – 5
ถ า้เลสเตโกดอน อ าเภอทุง่หวา้
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ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ – 6

ถ า้ภผูาเพชร อ าเภอมะนงั

 ถ ้ำภผูำเพชร ถ ้ำใหญท่ีส่ดุในคำบสมทุรไทย - มำเลย์ เพดำนถ ้ำสงูถงึ 30 เมตร
พืน้ทีก่วำ่ 50 ไร่ แบง่เป็นหอ้งตำ่งๆ กวำ่ 20 หอ้ง มปีระกำยแสงจำกเสำหนิ หนิ
งอก หนิยอ้ย มำ่นหนิ ระยบิระยบัตระกำรตำ
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ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ – 7

เกาะตะรเุตา
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ความโดดเดน่ทางธรณีวทิยาระดบันานาชาติ – 8

เกาะหลเีป๊ะ
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ความโดดเดน่ทางนเิวศวทิยาและวฒันธรรมระดบันานาชาติ - 9
นเิวศวทิยาป่าดงดบิชืน้ถ ิน่เงาะป่ามานิ อ าเภอมะนงั

ป่าน า้ตกวงัใตห้นาน : เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเทอืกเขาบรรทดั

1.ตน้ไมย้ักษ์สงูใหญเ่กนิ 50 เมตร
2.วถิชีวีติเงำะป่ำมำนใินป่ำดงดบิ
3.รอ่งรอยวถิชีวีติคอมมวินสิตใ์นคำ่ยป่ำ

วงัใตห้นำน
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ความโดดเดน่ดา้นแหลง่โบราณคดรีะดบันานาชาติ – 10

เมอืงสไุหงอเุป(ทุง่หวา้) : อดตีเมอืงและทา่เรอืพรกิไทยระหวา่งประเทศทีส่ าคญั
ของไทยสมยัรชักาลที่ 5 

เรอืเดนิสมุทรสุไหงอเุป - ปีนงั อาคารชโิน - โปรตุกสี



กจิกรรมส าคญัของอทุยานธรณีสตลู
จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื(MOU)กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื MOUระหวา่ง วทิยาลยัชมุชนสตูล กบั อทุยานธรณีสตูล



ลงนามบนัทกึความรว่มมอื MOU ระหวา่ง อทุยานธรณีสตูล กบัสว่นราชการและสว่นทอ้งถิน่



Kayaking and Rafting

Stegodon Cave

Wang Sai Thong canal 

การทอ่งเทีย่วเชงิธรณีวทิยา



สง่เสรมิการศกึษา ณ แหลง่เรยีนรู ้ สนับสนุนการจดัท าหลกัสตูรทอ้งถิน่

การใหก้ารศกึษา



Education

Develop education programme for each age



อบรมมคัคเุทศก์ Satun Geopark



สานสมัพนัธเ์ครอืขา่ยในประเทศและระหวา่งประเทศ



สง่เสรมิ วสิาหกจิชุมชน/ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบั
เอกลกัษณข์องอทุยานธรณี



กลุ่มอาชพี

สนิคา้โอท็อบวสิำหกจิชมุชน/ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ทีม่คีวำมเชือ่มโยงกบัเอกลกัษณ์ของอทุยำนธรณี



วสิาหกจิชมุชน/ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัเอกลกัษณข์องอทุยานธรณี



เมนูอาหารทะเลดกึด าบรรพ ์



Website : http://www.satun-geopark.com/

Facebook: Satun Geopark
การประชาสมัพนัธ ์



Video interviewing record and TV channels broadcast

การประชาสมัพนัธ ์



SATUN  fossil festival 1



ป้ายตอ้นรบัสู่อทุยานธรณีสตูล



ป้ายบอกทาง



ป้ายสือ่ความหมาย/แผนที่

อทุยานธรณี



ศูนยข์อ้มูลอทุยานธรณีและส านกังานอทุยานธรณีสตูล



แผ่นพบั เสน้ทางทอ่งเทีย่ว



นกัท่องเทีย่ว

ผูเ้ยีย่มเยอืน

รายได้



การมสี่วนรว่มของภาคส่วนตา่ง ๆ



1) ความหลากหลายของซาก
ดกึด าบรรพใ์นมหายุคพาลโีอโซอกิ

2) พบชัน้หนิของมหายุคพาลี
โอโซอกิครบทุกยุค

3) พบซากดกึด าบรรพข์องส
โตมาโตไลท ์

4) ภูมปิระเทศหนิปูนบนบก
5) ซากดกึด าบรรพท์ีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ี่

สามารถหาอายไุดโ้ดยใชว้ธิกีาร
ทางวทิยาศาสตร ์

คณุคา่ระดบัสากลทางธรณีวทิยา



การประเมนิอทุยานธรณีสตูล

สูอ่ทุยานธรณีโลก (UNESCO GLOBAL GEOPARK)

Department of Mineral 

Resources

Department of Mineral 

Resources



การประเมนิด าเนนิการระหวา่งวนัที่25-28 กรกฎาคม 2560 
โดยผูป้ระเมนิ 2 ทา่น

1) Prof.Artur Sa จากประเทศโปรตเุกส
2) Mr.Li Wei จากสาธารณรฐัประชาชนจนี

Prof.Artur Sa Mr.Li Wei 



ประชุมสรปุผล
การประเมนิและการ
ตดิตามผลประเมนิหลาย
คร ัง้





ขอบคณุครบั


