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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตำแหน่งที่ตั้ง จำนวน และลักษณะการ

กระจายตัวของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาน้ี คือ ผู้ที่เคยประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับการเผาถ่านไม้โกงกาง จำนวน 10 คน เครื่องมือที่
ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และ เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global  Position System, GPS) ใช้ใน
การเก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ผลการศึกษา  
พบซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางจำนวน 11 โรงเผา 56 เตา มีลักษณะการกระจายแบบกระจัดกระจายอยู่ในตำบลปูยู 
ตำบลตำมะลัง ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตันหยงโป และตำบลคลองขุด ซากเตาเผาที่พบมีทั้งที่เหลือเค้าโครงเตาเผา  
กองอิฐ กองเปลือกไม้โกงกาง สะพาน อาคารและของใช้สำหรับการผลิตถ่านไม้โกงกาง ที่สามารถฟื้นฟูเพื่อเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
คำสำคัญ : ซากเตาเผาถ่าน, จังหวัดสตลู, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

Abstract 
This research is a quantitative based research and has an objective to study the location, 

numbers and the distribution of Mangrove Wood Charcoal Kiln Ruin. In order to be the data to 
support the Ecotourism in Muang District, Satun Province. The key informants of this study are 10 
former workers who used to burn the mangrove wood. The tool used to collect the data were 
interview form and Global Position System (GPS) . GPS was used to collect geographic coordinate 
of Mangrove Wood Charcoal Kiln Ruin in Muang District, Satun Province. The result founded 11 
sites and 56 charcoal kiln ruin. They are dispersed in Puyu, Tammalang, Jae Bilang, Tanyong Po 
and Klong Kud sub districts. The remains that were found, some still have the layout structure of 
the kiln, brick piles, piles of mangrove wood, bridge, building and tools needed to burn the 
mangrove wood that are still able to restore in order to become an Ecotourism for Muang District, 
Satun Province. 
Keywords: Charcoal Kiln Ruin, Satun Province, Ecotourism 

 
1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
* Corresponding author, E-mail: Jirapat.geo38@gmail.com 



 

 
 



 

 

OR
AL

  4
81

 

1. บทนำ 
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเนื้อที่ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์

กับป่าชายเลน ทั้งการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะบ้านเรือน และการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ในอดีตการประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่ของคนในชุมชน คือ การตัดไม้ในป่าชายเลน ซึ่งเป็นไม้จำพวกโกงกางที่นำมาเป็นไม้ฟืนเพื่อค้าขายภายในชุมชน 
และได้พัฒนาเป็นการเผาถ่านไม้โกงกาง เนื่องจากถ่านที่ได้จากไม้โกงกางถือว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีให้ความร้อนสูง
ถึง 7,300 แคลอรีต่อกรัม ถ่านมีคุณภาพดีราคาสูงกว่าถ่านท่ัวไป ติดไฟง่าย และเผาไหม้ไดน้าน คุณสมบัติที่สำคัญอกี
อย่างหนึ่ง คือ เมื่อเผาแล้วมีปริมาณขี้เถ้าต่ำ และมีราคาค่อนข้างดี (มูลนิธิเล็ก - ประไพ  วิริยะพันธุ์. 2559) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2325 - 2540 จังหวัดสตูลมีการค้าขายถ่านไม้โกงกางกับรัฐปีนัง การตัดไม้โกงกาง และเผา
ถ่านไม้โกงกางเป็นอาชีพสำคัญ ส่งผลให้ไม้โกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญมากและเป็นสินค้าส่งออก โดยนำถ่านไม้
โกงกางไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใส่เตาถลุงแรแ่ละเรือกลไฟ ดังนั้นในปีหนึ่ง ๆ มีไม้ฟืนและถ่านไม้โกงกางส่งออกไปขาย
เฉลี่ยเป็นราคาราวแสนบาทเศษ นอกจากนี้ยังมีของป่า เช่น ไม้แกแล (สำหรับย้อมผ้า) หวาย และผลผลิตส่วนใหญ่
ส่งไปขายที่ปีนังทางเรือ โดยมีท่าเรือกลไฟของบริษัทต่างประเทศรับส่งสินค้าติดต่อกับปีนังสัปดาห์ละครั้ง และยังมี
เรือยนต์เมลล์ติดต่อระหว่างประเทศสัปดาห์ละ 3-4 วัน และเรือสำเภาที่ใช้ในการส่งสินค้า (วีระพงศ์  ยศบุญเรือง, 
2560) เมื่อการค้าขายทำรายได้ให้คนในชุมชนจำนวนมาก จึงมีการสร้างเตาเผาถ่านบริเวณริมคลอง และคนในชุมชน
มีการตัดไม้โกงกางเพิ่มมากขึ้นแต่ป่าโกงกางไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน ทำให้เกิดปัญหาป่าเสื่อมโทรม และ
จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนลดลง ในปี พ.ศ. 2504 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ป่าชายเลน 288,750 ไร่ ในปี พ.ศ. 2532 ลดลง
เหลือ 188,581.25 ไร่  ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ป่าชายเลน (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2558) ส่งผลให้คนในชุมชนต้องหยุดประกอบอาชีพการตัดไม้โกงกางและการเผาถ่านมาประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกรรม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ยืนต้น และทำ
ประมง ทั้งประมงน้ำเค็ม และประมงน้ำจืด (บุญเสริม  ฤทธาภิรมย์, 2548) 

หลักฐานในการค้าขาย และผลิตถ่านไม้โกงกาง ทั้งซากเรือสำเภา และเตาเผาถ่านไม้โกงกางในอดีตที่
เจริญรุ่งเรือง และมีความสำคัญจึงถูกทิ้งร้าง และไม่ได้รับการดูแลฟื้นฟู อย่างไรก็ตามร่องรอยซากหลักฐานดังกล่าว 
แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่ผูกพันกับป่าโกงกาง เพราะจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบรูณ์
ของป่าโกงกาง และซากเรือสำเภาก็มีความสัมพันธ์กับเตาเผาถ่านไม้โกงกาง เนื่องจากเป็นเรือท่ีเคยใช้บรรทุกถ่านไป
ขายท่ีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เมื่อคนในชุมชนเลิกเผาถ่านไม้โกงกาง เรือสำเภาจึงไม่ได้ถูกใช้งาน 
และจอดทิง้ร้างไว้จนผุพัง (นิสากร  กล้าณรงค์, 2557) 

อย่างไรก็ตาม ซากเตาเผาถ่านไม้เป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นหลักฐานที่สามารถสื่อถึงเหตุการณ์ และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้คนในพื้นที่จึงควรมีการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีแนวทางและรูปแบบ ได้แก่  
การดูแลรักษา การรักษาให้คงสภาพ การบูรณปฏิสังขรณ์ การสร้างขึ้นใหม่ การปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ และการพัฒนา
และสร้างสรรค์ใหม่ (วนิดา  พึ่งสุนทร, 2551) 

ดังนั้นการศึกษาซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล จะเป็นข้อมูลที่รวบรวมเรื่องราวของ
พื้นที่ที่จะทำให้ชุมชนรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของถิ่นฐานและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ก่อร่าง สืบสาน และ
ส่งผลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแก่คนรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นมรดกของชุมชนและสามารถแบ่งปันให้คนภายนอกได้รับรู้
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาตำแหน่งที่ตั้ง จำนวน และลักษณะการกระจายตัวของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางในอำเภอเมือง 

จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูล ที่ตั้งเตาเผาถ่าน ข้อมูลประวัติการเผาถ่านไม้โกงกาง 
การเดินทางของเรือสำเภาในการบรรทุกถ่านไม้โกงกาง ในอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  จากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี
ศึกษา 

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการเผาถ่านไม้โกงกาง การค้าขาย
ในอดีตของจังหวัดสตูล เส้นทางการเดินเรือสำเภาบริเวณแหลมมลายูในอดีต จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนท่ี 
ภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา คือ ผู้ที่อดีตประกอบอาชีพเผาถ่านไม้โกงกาง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบล ในตำบลตำมะลัง ตำบลตันหยงโป ตำบลเจ๊ะบิลัง และตำบลปูยู จำนวน 10 คน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่สามารถให้ข้อมูล  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื ่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แผนที่ภูมิประเทศ L7018 ระวาง  

4922-II-0634, 4922-II-0834, 4922-II-0430 และ 5022-III-1226, 5022-III-1624 และเครื ่องกำหนดตำแหน่งบน
พื้นโลก 

3.3.1 แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ที่ได้กำหนดประเด็นคำถาม แต่ละประเด็นที่
ยืดหยุ่น และเปิดกว้าง เพื่อให้ได้คำตอบตามจุดหมายของการศึกษา ดังนี้ 

3.3.2 แผนทีเ่พื่อศึกษาลำคลองและการขนส่งไม้โกงกางและถ่านไม้โกงกางในอดีต 
3.3.3 เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Position System, GPS) ใช้เก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์

ของตำแหน่งซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายกรณี 
3.4.2 การเก็บข้อมูลตำแหน่งซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูลโดยใช้เครื่องมือ 

GPS โดยเดินทางทั้งทางเรือและรถยนต์ เพื่อเข้าไปยังตำแหน่งของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม มาทำการสรุปสาระสำคัญตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ 
และนำเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา ใช้ตาราง และภาพประกอบการอธิบาย  
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4. ผลการศึกษา 
4.1 จำนวน และตำแหน่งที่ต้ังของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง 

จากการศึกษาซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล พบว่ามีซากเตาเผาถ่านในตำบลคลอง
ขุด ตำบลตันหยงโป ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตำมะลัง และตำบลปูยู (ดูตารางที่ 1) ตำบลคลองขุดพบท่ีตั้งโรงเผาถ่าน 1 
แห่ง คือ คลองท่าจีน มีเตาเผาถ่านจำนวน 5 เตา ตำบลตันหยงโปพบที่ตั้งโรงเผาถ่าน 1 แห่ง คือ คลองควาย มี
เตาเผาถ่านจำนวน 6 เตา  ตำบลเจ๊ะบิลังพบที่ตั้งโรงเผาถ่าน 3 แห่ง คือ คลองมะบอก และคลองเจ๊ะบิลัง  มี
เตาเผาถ่านจำนวน 20 เตา ตำบลตำมะลังพบที่ตั้งโรงเผาถ่าน 2 แห่ง คือ คลองตะเมียง และคลองตังโกย มีเตาเผา
ถ่านจำนวน 10 เตา และตำบลปูยูพบที่ตั้งโรงเผาถ่าน 4 แห่ง คือ คลองตันหยงกาโบย คลองปูยู และควนบ่อน้ำ มี
เตาเผาถ่านจำนวน 15 เตา 
 

ตารางที ่1 การกระจายของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ตำบล ที่ต้ังโรงเผาถ่าน 
ค่าพิกัด 

จำนวนเตาเผาถ่าน 
X Y 

คลองขุด คลองท่าจีน 623924.82 728496.21 5 เตา 

ตันหยงโป คลองควาย 606037.56 730556.49 6 เตา 

เจ๊ะบิลัง 

คลองมะบอก 608540.69 734573.96 6 เตา 

คลองเจ๊ะบลิัง 607589.44 735795.44 9 เตา 

คลองเจ๊ะบลิัง 608909.04 736570.44 5 เตา 

ตำมะลัง 
คลองตังโกย 613562.43 727599.36 4 เตา 

คลองตะเมียง 616382.27 725921.24 6 เตา 

ปูยู 

คลองตันหยงกาโบย 621568.15 720180.68 4 เตา 

คลองปูย ู 622627.13 718895.79 5 เตา 

คลองปูย ู 619580.66 724966.36 5 เตา 

ควนบ่อน้ำ 625167.00 717648.00 1 เตา 
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รูปที่ 4.1 พื้นที่ศึกษาซากเผาถ่านไม้โกงกาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

ลักษณะการกระจายของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง จากการศึกษาลักษณะการกระจายของซากเตาเผาถา่น
ไม้โกงกางพบว่ามีลักษณะการกระจายแบบกระจัดกระจาย (disperse) 

แผนท่ีที่ตั้งซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง อำเภอเมือง จังหวัดสตลู 
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4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง 
4.2.1 ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายตัวของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง 

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีลักษณะพื้นท่ีเป็นที่ราบสูงลาดต่ำสู่ชายฝั่งอันดา
มันจึงทำให้เกิดลำคลองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะใน 5 ตำบลที ่ผ ู ้ว ิจัยได้ทำการศึกษาคือ ตำบลคลองขุด  
ตำบลตันหยงโป ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตำมะลัง และตำบลปูยู ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะพบลำคลองจำนวนมาก และเป็น
เส้นทางน้ำสายสำคัญในอดีตที่ใช้เดินเรือของเรือสำเภาจีน เรือสินค้าของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  
เพื่อติดต่อค้าขายในแถบแหลมมลายู  ดังนั้นลำคลองจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อการกระจายตัวของซาก
เตาเผาถ่านไม้โกงกาง เตาเผาถ่านนิยมตั้งบริเวณลำคลองเนื่องจากการสัญจรของเรือสินค้าเดินทางสะดวกแล้วยัง
ต้องคำนึงถึงพื้นที่ราบที่เหมาะแก่การตั้งหลุมเผาถ่านจำนวนมากเพราะหลุมเผาถ่านไม้โกงกางหนึ่งแห่งมีหลุมเผาถ่าน
มากกว่า 5 เตาเผาและหนึ่งเตาเผาสามารถบรรจุไม้โกงกางได้ประมาณ 400,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ในบางหลุมเผา
ถ่านยังมีการสร้างบ้านพักให้แก่ลูกจ้าง (จับกัง) ได้อยู่อาศัยในพื้นที่ด้วย ดังนั้นการตั้งหลุมเผาถ่านจึงต้องคำนึงถึง
ลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยหลัก นอกจากลักษณะภูมิประเทศแล้วลักษณะพืชพรรณธรรมชาติยังเป็นปัจจัยสำคัญ 
ซึ่งจะกล่าวในส่วนของพื้นที่ป่าชายเลน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่มีลำคลองจำนวนมากนั้นจึงทำให้เกิดความ
หลากหลายของพืชพันธุ์ไม้บริเวณลำคลองคือ ป่าชายเลน และป่าชายเลนก็มีความสำคัญต่อการเผาถ่านนั้นถอืได้ว่า
บริเวณพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองขุด ตำบลตันหยงโป ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตำมะลัง และตำบลปูยู มีพันธุ์ไม้
บริเวณป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์มากในจังหวัดสตูล ความหลากหลายทางระบบนิเวศป่าชายเลน ทำให้เกิดพันธุ์ไม้มี
ที่มีความสำคัญต่อการเผาถ่านไม้ คือ ไม้โกงกาง ซึ่งเห็นได้จากการกระจายตัวของซากเตาเผาถ่านที่มีอย่างหนาแน่น
ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งกระจุกตัวบริเวณที่ป่าชายเลนที่ข้ึนหนาแน่น พบบริเวณคลองท่าจีน  คลองตังโกย คลองควาย 
คลองตะเมียน คลองปูยู เป็นต้น นอกจากน้ีถ่านไม้โกงกางนับเป็นสินค้าที่ปีนัง จีน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ต้องการ
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การคมนาคมยังส่งผลต่อการกระจายตัวของเตาเผาถ่านไม้โกงกาง คือ เส้นทางของคลอง 
ลักษณะของคลองในอำเภอเมือง จังหวัดสตูลเนื่องด้วยคลองมีการติดต่อกับทะเลอันดามันทำให้การเข้าถึงของเรือง
สำเภาจีน และเรือสินค้าจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สามารถเข้าถึงแหล่งเตาเผาถ่านได้สะดวกและสามารถขับเรือไป
บรรทุกถ่านข้ึนเรือได้โดยไม่ต้องใช้เรือเล็กขนไปส่งถึงเรือใหญ่ จากการสำรวจพบว่าในบางเตาเผาถ่านมีเถ้าแก่คนจีน
จากจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูลเป็นเจ้าของพื้นที่ทำให้มีเรือสำหรับบรรทุกถ่านไปขายทั้งในจังหวัด
หรือต่างประเทศเป็นของเตาถ่านเองไม่ต้องรอเรือสินค้าจากต่างประเทศท่ีมาเทียบท่า 2 - 3 เดือนครั้ง 

4.2.2 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระจายตัวของซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง 
อาชีพดั้งเดิมของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ คือ การตัดไม้โกงกางและ

ต่อมามีการรับจ้างเผาถ่านไม้โกงกาง ในช่วงปี พ.ศ. 2325-2540 การตัดไม้ฟืนโกงกาง และถ่านไม้โกงกางเป็นอาชีพ
สำคัญ ส่งผลให้ไม้โกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในการค้าขายกับประเทศ
มาเลเซีย ไม้ฟืนและถ่านไม้โกงกางส่งออกไปขายเฉลี่ยเป็นราคาราวแสนบาทเศษ ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ปีนัง
ทางเรือ โดยมีท่าเรือกลไฟของบริษัทต่างประเทศรับส่งสินค้าติดต่อกับปีนังสัปดาห์ละครั้ง และยังมีเรือยนต์เมลล์
ติดต่อระหว่างประเทศสัปดาห์ละ 3-4 วัน และเรือสำเภาที่ใช้ในการส่งสินค้า นอกจากถ่านไม้โกงกางจะเป็นสินค้า
ส่งออกท่ีสำคัญยังเป็นสินค้าท่ีมีความต้องการสูงในจังหวัด เนื่องจากบางพื้นที่ของจังหวัดสตูลเป็นที่ราบสูงจึงใช้ไม้ฟืน
จากป่ายาง (ไม้ยางพารา) ในการเผาเป็นถ่านไม้แต่ด้วยเนื้อไม้มีความเปราะและไม่ทนความร้อนประชาชนในพื้นที่
ราบสูงจึงรับซื้อถ่านไม้โกงกางต่อวันตรงจากหลุมเตาเผาถ่าน จนกระทั่ง พ .ศ. 2537 รัฐบาลสั่งปิดป่ายกเลิกการ
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สัมปทานป่า ทำให้กิจการเผาถ่านไม้โกงกางถูกปิดลง สภาพเศรษฐกิจหลังจากนั้นจึงเป็นการเดินทางไปทำงานใน
ประเทศในมาเลเซียการทำประมง และการทำเกษตรกรรม จากการสอบถามรายได้จากการเผาถ่านของลูกจ้าง 
พบว่ารายได้จะได้แตกต่างกันไปตามประเภทของงาน เช่น ผู้หญิงจะมีหน้าที่เหลาเปลือกไม้ได้วันละ 50 บาท ผู้ชาย
ทำหน้าที่แบกไม้ได้วันละ 18 บาท ทำหน้าที่ขนเฝ้าเตาเผาถ่านได้วันละ 20 บาท ทำหน้าที่ตัดไม้จากในป่าได้วันละ 
100 บาท และลูกจ้างที่ทำงานบริเวณเตาเผาถ่านไม้โกงกางจะมีมากกว่า 100 คน แบ่งเป็นคนในหมู่บ้านจะมีหน้าที่
แบกไม้ เหลาเปลือกไม้และเผาไม้โกงกาง คนนอกหมู่บ้านจะทำหน้าที่ตัดไม้และขนไม้ขึ้นเรือสินค้า  โดยส่วนใหญ่
พื้นที่ของเตาเผาถ่านหากเป็นเตาเผาขนาดใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณปากคลองมากกว่าจะเข้าไปลึกกลางหรือท้ายของ
คลอง เนื่องจากความสะดวกของเรือสินค้าและการขนส่งสินค้า ด้วยพื้นท่ีของแหล่งเตาเผาถ่านในบางแห่งเข้าถึงยาก
และเป็นหลุมถ่านขนาดเล็กเพื่อค้าขายภายในชุมชนทำให้เตาเผาถ่านมีการกระจายตั้งแต่ปากคลองไปจนถึงท้าย
คลอง แต่ในบางเตาเผาถ่านไม่ได้ใช้เป็นเพียงแหล่งเผาถ่านเท่านั้นหากมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ราบกว้างขวางจะมีการ
ปลูกบ้านพักให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ท่ีไม่มีเรือในการขับกลับเข้าฝั่ง ไม่มีความสะดวกในการคมนาคม หรือคน
นอกพื้นที่เพื่อปักหลักทำมาหากินอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งมีงานให้ทำหลากหลายนอกจากการเผาถ่าน เช่น ซ่อมเรือ ทำ
จากมุงหลังคา เป็นต้น 

4.3 ผลการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
จากการศึกษาซากเตาเผาถ่านและเส้นทางการค้าถ่านไม้โกงกาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลได้สะท้อนให้เห็น

ว่าซากเตาเผาถ่านไม้โกงกางเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม วิถีชีวิตการพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อประกอบ
อาชีพในพื้นที่จากอดีตถึงปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิตที่
เกี่ยวพันกับการใช้ประโยชน์จากป่าโกงกางเพื่อการเผาถ่าน และการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านทางทะเล 
ควรมีการจัดการที่ดีเพื่อรักษาคุณค่าและความสำคัญและสามารถส่งเสริม ฟ้ืนฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้  
 

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาซากเตาเผาถ่านไม้โกงกาง ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล สอดคล้องกับ ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ และคณะ (2556) ทีศ่ึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พบ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่หยุดนิ่งหรือถูกท้ิงร้าง 4 แหล่ง 
ได้แก่ ซากเตาเผาถ่าน ซากเรือสำเภา อาคารด่านศุลกากรเกาะยาว และบ่อน้ำ 300 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ 
สัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนปูยูในอดีต ที่เกี่ยวพันกับการใช้ประโยชน์จากป่าโกงกางเพื่อ
การเผาถ่าน และการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านทางทะเล แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมของปูยูมีความน่าสนใจ
ต่อการท่องเที่ยวแต่ต้องได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนการเข้าถึงทั้งด้านสถานที่และข้อมูลที่
จะนำเสนอ และการศึกษาของ อรเอม  ตั้งกิจงามวงศ์ (2554) ทีศ่ึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชายฝั่งทะเล : แนวทางการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ชีวิตของ
ชุมชนเกี่ยวข้องและผูกพันกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งทั้งป่าชายเลนและป่าชายคลอง
มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่จัดอยู่ในประเภทวัฒนธรรมนำภูมิทัศน์ โดยการจัดการภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายชีวภาพ การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการสร้าง
รายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งพบศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต
การเผาถา่น เป็นต้น 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของเตาเผาถ่านไม้โกงกางกับลักษณะต่าง ๆ ของชุมชน ประการสำคัญ คือ การค้า

และเศรษฐกิจท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
6.2 ควรมีการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากเตาเผาถ่านให้คงอยู่และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ 
6.3 ควรมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเตาเผาถ่านไม้โกงกางในพื้นที่อำเภออื่น ๆ ของจังหวัดสตูล และจังหวัด

ใกล้เคียงที่มีพ้ืนที่ท่ีป่าชายเลน เช่น จังหวัดตรัง เพื่อให้เห็นภาพการประกอบอาชีพ การเผาถ่าน และการค้าทางทะเลได้ 
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