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รายละเอียดการศึกษาครัง้ นี้
ศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนาโกตาบารูสูการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

1. พืน้ ทีศ่ กึ ษา
พื้นที่ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2560
3. วิธกี ารศึกษา
วิธีการเก็บขอมูล
การสัมภาษณ์
เดินสํารวจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ส่วนร่วม
การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์

เครื่องมือ

กลุมเปาหมาย/สถานที่

แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง
เครื่องมือ GPS
แผนผังตําบล

จนท.รัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่สําคัญด้านประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ
ชาวบ้าน/ผู้นําในชุมชน

ปฏิทินการผลิต
เส้นประวัติศาสตร์

กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร
ปราชญ์ชาวบ้าน
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1. ขอมูลบริบทพื้นที่
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
1) ที่ตั้งและขนาด
เทศบาลตําบลโกตาบารูมีพื้นที่ประมาณ 17 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,386 ไร่ ซึ่งมีเขตพื้นที่
ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตําบลบาโงย อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ติดต่อ ตําบลบือมัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ติดต่อ ตําบลกาลูปัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ติดต่อ ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
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2) ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลโกตาบารู ด้านตะวันตกและด้านใต้เป็นภูเขาเหมาะ
สําหรับปลูกยางพาราและผลไม้ ด้านเหนือและด้านตะวันกออก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานา
3) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลโกตาบารู มีลักษณะร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนสิงหาคม และฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม มีฝนตกตลอดช่วงฤดู
และมีฝนตกชุดมากที่สุด
4) ลักษณะของแหล่งน้าํ
น้ําอุปโภค-บริโภค
› แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประชาชนในพื้นที่ตําบลโกตาบารู ส่วนมากยังใช้น้ํา
บ่อ น้ําบ่อบาดาล น้ําประปาส่วนภูมิภาคา และน้ําประปาเทศบาลตําบลโกตาบารู
› น้ําเพื่อการเกษตร
- แหล่งน้ําที่ใช้เพื่อการเกษตรในตําบลโกตาบารู ส่วนใหญ่ใช้น้ําฝน และน้ํา
จากลําธารเล็กๆ ที่ไหลผ่านพืน้ ที่เกษตรกรรม แหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ
ได้แก่ คลองบาโงตาแย คลองโต๊ะนิ
› แหล่งน้ําธรรมชาติ
- ตําบลโกตาบารูมีแ หล่ งน้ําธรรมชาติที่ สําคั ญ ได้แ ก่ คลองบาโงตาแย
คลองโต๊ะนิ ลําธารกือรี
- คลองบาโงตาแย ต้นน้ําจากตําบลยะต๊ะไหลผ่านตําบลโกตาบารู โดย
ประชาชนใช้แ หล่งน้ํานี้เพื่อการเกษตรน้อยมาก เฉพาะในช่ วงฤดูฝ น
เท่านั้น
- คลองโตะนิ ไหลผ่ า นตํ า บลโกตาบารู และเป็ น แหล่ ง น้ํ า เพื่ อ การ
เกษตรกรรม และในปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ํานี้จะแห้ง
ขอดในห้วงเดือน เมษายน-ตุลาคม ของทุกปี
5) ลักษณะของป่าไม้และป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ที่สําคัญของเทศบาลตําบลโกตาบารู ได้แก่ ป่าไม้เบญจ-พรรณ
ไม้ที่พบได้แก่ ไม่หลุมพอ ไม้ตะเคียน ในบริเวณตําบลโกตาบารู ซึ่งในอดีตมีอยู่จํานวนมาก แต่เนื่องจากมีปัญหา
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ทําให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงมาก
6) ลักษณะของดิน
ลั ก ษณะของดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว น ดิ น เหนี ย ว พื้ น ที่ ร าบสู ง เหมาะแก่ ก ารเกษตร ประเภทสวน
ยางพาราและสวนผลไม้ ส่วนบางพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การทํานาข้าว
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7) ทรัพยากรดิน
› ลักษณะและสมบัติของดินที่พบในเทศบาลตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
แบ่งตามสภาพพื้นที่ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดินในพื้นที่ราบลุ่มที่มีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว คิดเป็นร้อย
ละ 35.58 กลุ่มดินในพื้นที่ดอนในเขตดินชื้นที่มีการระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง คิดเป็นร้อยละ19.10 กลุ่มพื้นที่มี
ความลาดชันสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 41.63 และพื้นที่อื่นๆ อีกร้อยละ 0.67 ของพื้นที่มี รายละเอียดดังนี้
(1) กลุ่มดินในพื้นที่ราบลุ่มที่มีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ประกอบด้วย
กลุ่มดินเหนียวปนดินร่วน (กลุ่มชุดดินที่ 6/17) กระจายอยู่ทางด้านเหนือถึง
ตอนกลางพื้นที่ และกลุ่มดินร่วนละเอียด (กลุ่มดิน 17p) กระจายตัวอยู่
ทางด้านตะวันออกของพื้นที่
(2) กลุ่ ม ดิ น ในพื้ น ที่ ด อนในเขตดิ น ชั้ น ที่ มี ก ารระบายน้ํ า ดี ห รื อ ดี ป านกลาง
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ดิ น ร่ ว น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ 34 กระจายอยู่ ท างด้ า น
ตะวันออกของพื้นที่
(3) กลุ่มพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมาก ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 62 กระจาย
อยู่ทางด้านใต้และทางด้านตะวันตกของพื้นที่
› การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนศูนย์กลางเดียว (Homocentric) โดยมีศูนย์กลางเดิมจะอยู่บริเวณชุมชน
บ้านโกตาบารู ประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานสองฟากของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4067 ถนนโต๊ะนิ ถนนประชาอุทิศ และกระจายเบาบางบริเวณ ที่ห่างไกลชุมชน การใช้ประโยชน์
ที่ดินปัจจุบัน
(1) การใช้ที่ดินประเภทที่พักอาศัย กระจายตัวอยู่โดยรอบบริเวณถนนสาย
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล และกระจายตัวแทรกอยู่กับย่านพาณิชยกรรม
บริ เ วณสองฟากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4063 ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 4067 และถนนประชาอุทิศ
(2) การใช้ที่ดินประเภทที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม กระจายตัวอยู่บริเวณสอง
ฟากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 ถนนโต๊ะนิ ซอย 2 โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นร้านขายของชํา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขาย-ซ่อมรถยนต์ ร้าน
ทอง ร้านขายเสื้อผ้าสําเร็จรูป ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ร้านถ่ายรูป ร้าน
เสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ํามัน
ดํารงค์) เป็นต้น
(3) การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงงานทําอิฐบล็อก โรงสีข้าว ทําวงกบบานประตูหน้าต่าง เป็นต้น
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(4) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนถนนสายหลัก
ของชุ ม ชน มี ส ถาบั น การศึ ก ษา จํ า นวน 3 แห่ ง เป็ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 จํานวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงเรี ย นบ้ า นโกตาบารู ตั้ ง อยู่ ท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4063 และ
โรงเรียนบ้านนาเตย ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4067 และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามควบคู่ วิ ช าสามั ญ สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีฟารีดาบา
รู วิ ท ยา ตั้ ง อยู่ ท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4063 นอกจากนี้ ยั ง มี ศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลโกตาบารู ตั้งอยู่ถนน
โต๊ะนิ
(5) การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เทศบาลตําบลโกตาบารูมีวัด 1 แห่ง
มัสยิด 9 แห่ง มีสุเหร่า 6 แห่ง มีกูโบร์ 4 แห่ง และสุสานไทยพุทธ (ป่าช้า)
1 แห่ง กระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่วางผัง
(6) การใช้ที่ดินประเภทสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน เทศบาลตําบลโก
ตาบารูมี 3 แห่ง สวนสาธารณะสวนวันนอร์อยู่ ติดกับสํานักงานเทศบาล
ตําบลโกตาบารู สวนสุขภาพโต๊ะนิ ตั้งอยู่ถนนโต๊ะนิและสนามกีฬา (บ้านพัก
เกษตร) ตั้งอยู่ถนนบ้านพักเกษตร ซอย 1
(7) การใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากาลอ
อยู่ทางด้านตะวันตกของผังชุมชนเทศบาลตําบลโกตาบารู
(8) การใช้ ที่ ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ส่ ว นใหญ่ จ ะตั้ ง อยู่ ส องฟากทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4063 ได้ แ ก่
สํานักงานเทศบาลตําบลโกตาบารู สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลโกตาบารู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโกตาบารู
หน่วยผสมเทียมรามัน (กรมปศุสัตว์) เป็นต้น และสถานีตํารวจภูธรโกตาบารู
ตั้งอยู่บนถนนโต๊ะนิ
(9) การใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่โดยรอบ
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา และนาข้าว นอกจากนี้ยังมีสวนผลไม้
ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มะพร้าว เป็นต้น กระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่
วางผัง
(10) พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน ซอย ลําคลอง ลําธาร เป็นต้น
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1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง
1) เขตการปกครอง
จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู มีจํานวน 4 หมู่บ้าน คือ
หมูที่
0
1
2
3
4

ชื่อหมูบาน

จํานวนครัวเรือน

โกตาบารู
มะดือลง
จาลงฮิเล
กําปงบูเก๊ะ

3
613
488
137
132
1373

รวม

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลโกตาบารู ณ เดือนกันยายน 2559

เทศบาลตําบลโกตาบารู มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อเขตหมู่ที่ 2 ตําบลบาโงย
ทิศใต้
ติดต่อภูเขาบือมัง ตําบลบือมัง และตําบลยะต๊ะ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อลําธารกือรี และหมู่ที่ 2 ตําบลกาลูปงั อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
ทิศตะวันตก
ติดต่อตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
การเลือกตั้ง เทศบาลตําบลโกตาบารูได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลโกตาบารูพร้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโกตาบารู ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
1.3 ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
รายการ
ประชากรชาย (คน)
ประชากรหญิง (คน)
รวมประชากร (คน)
บ้าน (หลังคาเรือน)

ปปจจุบัน (2559)

ปที่แลว (2558)

2 ปที่แลว (2557)

2,702
2,814
5,516
1,373

2,692
2,806
5,498
1,346

2,642
2,776
5,418
1,308

จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลโกตาบารู มีจํานวน 4 หมู่บ้าน คือ
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1.4 การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ อาชีพหลักของคนชุมชนโกตาบารู คือ ทําสวนกรีดยางพารา ปลูกพืชผัก ส่วน
อาชีพรอง คือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ทั้งนี้มีอาชีพของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีที่เข้มแข็ง คือ การทํามะพร้าวคั่ว
ขายแก่ท้องตลาดที่ต้องการ นับเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนนี้ เงินที่ได้จากการขายมี
การแบ่งส่วนที่เป็นของกลุ่มเก็บไว้เป็นทุนกับส่วนที่เป็นค่าตอบแทน ทําให้มีการออมเงินของกลุ่มสตรีกลุ่มนี้ด้วย
แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคของการทํางานบ้างคือ ถ้าอยู่ในช่วงของมะพร้าวแพงก็จะลดปริมาณการส่งออกน้อยลง
ทําให้ลูกค้าที่ต้องการขาดหายไป และสมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกันด้วยทําให้บางครั้งต้องหยุดทํามะพร้าว
คั่ว แต่มะพร้าวที่ทํานั้นมาจากต้นสดๆของสมาชิกในกลุ่มเองและได้ซื้อมาจากตําบลที่ใกล้เคียงในการมาทํา
มะพร้าวคั่วขายอีกด้วย
› รับราชการ ได้แก่ สํานักงานเทศบาลตําบลโกตาบารู หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลโกตาบารู สถานีตํารวจภูธรโกตาบารู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโกตาบารู หน่วยผสมเทียมรามัน เป็นต้น
› อุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงงานทําอิฐ
บล็อกโรงสีข้าว ทําวงกบบานประตู-หน้าต่าง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(1) แหล่งทําแหวน
(2) กลุ่มสาธารณสุขพัฒนาทําขนม
(3) เสื่อทําจากกก
(4) มะพร้าวคั่ว
1.5 การศึกษา
1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน ๒ แห่ง
› โรงเรียนบ้านโกตาบารู ตั้งอยู่ที่ ถนนยะลา-โกตา
› โรงเรียนบ้านนาเตย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านนาเตย
2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ง
› โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ตั้งอยู่หมูที่ 1 เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม
3) โรงเรียนตาดีกา จํานวน 5 แห่ง
› โรงเรียนตาดีการาวฎอตุลยันนะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
› โรงเรียนตาดีกานะห์ฏอตุลอัฏฟาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
› โรงเรียนตาดีกานูรุลกุรอาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
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› โรงเรียนตาดีกาดารุสอามารีฟ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
› โรงเรียนตาดีกามานารอตุลฮูดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง
› ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลมูบารัค ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
5) สถานที่ศึกษาปอเนาะ จํานวน 3 แห่ง
› สถานศึกษาปอเนาะอัลญีลุลอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
› สถานศึกษาปอเนาะดารุลมาอารีฟวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
› สถานศึกษาปอเนาะตัลมีซุลกุรอาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
1.6 สาธารณสุข
การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 1 แห่ง ตั้งอยู่
ริมทางหลวงหมายเลข 4063 ใกล้สถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) สํานักงานเทศบาล
ตําบลโกตาบารู ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียง ให้การรักษาโดยแพทย์และ
เจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ ผู้ ที่ เ จ็ บป่ ว ยทั่ ว ไป ทั น ตกรรม เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น ในเขตเทศบาลตํ า บลโกตาบารู มี
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) แพทย์แผนปัจจุบันเพื่อรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลโกตาบารู
และตําบลใกล้เคียง จํานวน 2 แห่ง
นอกจากนี้ เ ทศบาลตํ าบลโกตาบารูมีโ ครงการบริการรั บ ส่งผู้ป่ว ยไปโรงพยาบาลกรณี ฉุ ก เฉิน โดย
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อบริการประชาชนในตําบลโกตาบารู
1.7 ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก ระหว่างเขตเทศบาลตําบลโกตาบารูกับอําเภอ
และชุมชนต่างๆ โดยทางรถยนต์ มีถนนสายหลักที่สําคัญ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนยะลา- โกตาบา
รูระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4071 ถนนโกตาบารู – พิเทน เชื่อมระหว่างชุมชนโกตา
บารูกับอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และอําเภอเมืองยะลา ระยะทางห่างจากอําเภอรามัน ประมาณ 25
กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4066 ถนนโกตาบารู – รามัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ทางหลวง
หมายเลข 4067 ถนนโกตาบารู – บ้านแบหอ สําหรับความสําคัญของถนนสายต่างๆ มีดังนี้
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1.8 ปฏิทินการผลิตตําบลโกตาบารู
เดือน
การผลิต

ม.ค.

ก.พ.

แตงโม

ยางพารา

มี.ค.

เม.ย.

เพาะ
เมล็ด

ออกผลและ
เก็บเก็บ



 

พ.ค.

เก็บเกี่ยวผลผลิต

กําจัดวัชพืช

   

     

ปลูกข้าว

ไถนา

มะพร้าว











มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เก็บเกี่ยวผลผลิต






ผลิตสินค้า





















เก็บเกี่ยว

กําจัดวัชพืช









1.9 สถานที่สาํ คัญ
จากการสัมภาษณ์นางเปรมจิตร์ ไม้จันทร์ เลขานายกเทศบาลโกตาบารู ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
สําคัญในโกตาบารู รายละเอียดดังนี้
ลําดับ

สถานที่

รายละเอียด/
ความสําคัญ

พิกัด

1.

น้ําตก
โตะนิ

ลําธารขนาดกลาง ตั้งอยู่
ระหว่างริมถนนและสวน
ยางของชาวบ้าน มีการ
นําท่อพีวีซีนํามาใช้
ประโยชน์ด้าน
การเกษตร

47N
0756245
UTM
0712273
ความสูง
155 M

2.

เขาโตะ เคยเป็นสถานทีพ่ ระรูป
จา (ทับ หนึ่งขึ้นไปบําเพ็ญบน
ท่าน) เขาจนเป็นทีม่ าของชือ่
เขาโตะจา ข้อมูลอีกด้าน
หนึ่งพบว่าพระหลายรูป
ขึ้นไปตัดไม้เพื่อนําไม้ไป
สร้างเป็นวัด โดยไม้ที่ตัด
แล้วได้ลอยน้ําลงมาจาก
เขา

47N
0754958
UTM
0712057
ความสูง
280 M

รูปภาพ
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ลําดับ

3.

4

5.

สถานที่
สุสาน
โตะนิ

รายละเอียด/
ความสําคัญ

เป็นสถานที่ฝังศพของ
เจ้าพระยา หรือโตะนิ
ซึ่งเป็นทีเ่ คารพของ
ชาวบ้านบางส่วนทั้งที่
เป็นไทยพุทธและมุสลิม
ซึ่งมีความเชื่อว่าก่อนที่
จะจัดงานใหญ่ๆ ต้องไป
บนที่สุสาน ถ้าไม่ไปบน
ก่อนจัดงาน จะมีเหตุที่
ไม่ดีเกิดขึ้นในงาน
หลังจากบนเสร็จแล้ว
จะต้องมีการปล่อยไก่สี
ขาวในสุสานโตะนิ
มัสยิด มีอายุไล่เลี่ยกันกับวัดว
ปากีสถ ชิรปราการ ฐานมัสยิด
าน
ทําด้วยดิน ปัจจุบันยัง
เป็นสถานที่ชาวมุสลิม
เชื้อสายปากีทําการ
ละหมาด 5 เวลา

พิกัด

รูปภาพ

47N
0758988
UTM
0714093
ความสูง 47
M

47N
0759496
UTM
0713870
ความสูง 41
M

วัดวชิร วัดมีอายุ ประมาณ 150 47N
ปราการ ปี
0759484
UTM
0713882
ความสูง 47
M
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ลําดับ

6

สถานที่
วังเก่า
(วังรา
มันห์)

รายละเอียด/
ความสําคัญ
เป็นสถานที่พกั และที่
ทํางานของพระยารัตน
ภักดี หรือต่วนมาลาแล
ยาวอ และเป็นสถานที่
พักพิงของผู้คนสัญจร
ผ่านมาหรือคนที่มาทํา
ธุระที่เมืองรามันห์หรือ
คนที่ต้องการเดินทางไป
เมืองยะลา แต่ไม่มีที่พัก

พิกัด

รูปภาพ

47N
0759427
UTM
0714222
ความสูง 45
M

1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
จากการสัมภาษณ์
1.11 ประวัตคิ วามเป็นมาและลําดับเหตุการณ์สาํ คัญของโกตาบารู
จากการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนและลํ า ดั บ เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ มี
รายละเอียดดังนี้
จากการสัมภาษณ์นายวอลํายาน อีซบซี ผู้เฒ่าชราเชื้อสายปาทานตําบลโกตาบารู อายุ 85 ปี
ซึ่งบอกเล่าด้วยภาษาไทยว่า
โกตาบารูเดิมในสมัยนั้นเป็นอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นคนดูแลอําเภอนี้ ซึ่งชาวบ้านได้
เรียกชื่อนายอําเภอคนนี้ว่า นายอําเภอลูกเสือ (อาเนาะรีมา) นายอําเภอคนนี้มีอํานาจที่เด็ดขาด ตามคําบอก
เล่าของดาดา ได้เล่าว่าในสมัยนั้นชาวบ้านจะใช้ช้างในการเดินทาง และใช้รถเกวียนที่ลากโดยวัว และใช้ในการ
สัญจรไปมา ซึ่งต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนอําเภอจากโกตาบารู เป็นอําเภอรามัน และย้ายที่ทําการอําเภอไปอยู่ที่
ตําบลกายูบอเกาะนั้น ชาวบ้านจากที่นี่เป็นคนขนสิ่งของจําเป็นที่ต้องโยกย้ายเพื่อจัดตั้งอําเภอใหม่ที่รามัน โดย
ใช้รถเกวียนเป็นพาหานะในการขนย้าย ซึ่งตัวดาดาเองก็เป็นหนึ่งในจํานวนของชาวบ้านที่ช่วยกันขนย้ายสิ่งของ
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังเมืองรามันในสมัยนั้น ต้องเดินทาง 2 วัน และก่อนย้ายอําเภอนั้น ทางดาดาเล่า
เหตุการณ์สําคัญว่ามีทหารญี่ปุ่นเดินทางผ่านมาที่นี่ด้วย โดยในตอนนั้นดาดามีอายุเพียง11ปี
ในยุคแรกๆของที่นี่ มีกํานันที่เป็นผู้หญิงถึง 2 คน โดยคนแรกมีชื่อเรียกกันว่า กํานันบูตอ และ
คนที่สองมีชื่อว่า กํานันเนือง โดยทั้งสองคนเป็นชาวไทยพุทธ เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษาจะมีแต่คนไทยพุทธที่
เรียนหนังสือ และสมัยก่อนนั้น การแจ้งเกิด หรือแจ้งตายนั้นกํานันจะเป็นคนจัดการทั้งหมด
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และจากการสอบถามต่อในเรื่องของประวัติของเจ้าเมืองโต๊ะนิ เจ้าเมืองเก่าที่นี่ ดาดาได้เล่าว่า
ชาวบ้านที่นี่จะให้ความเคารพและช่วยกันดูแลสุสานของเจ้าเมือง ตามคําบอกเล่าต่อๆกันมานั้นสุสานแห่งนี้มี
ความศักดิ์สิทธิ์ ใครที่เข้าไปขโมยข้าวของหรือสมบัติเก่าก็จะถูกวิญญาณของเจ้าเมืองตามไปทําร้าย ในตอนนั้น
มีญาติของเจ้าเมืองเก่าโต๊ะนิเป็นผู้ดูแลสุสานแห่งนี้ โดยมีชื่อเรียกกันว่า โต๊ะเปาะแต หลังจากนั้นต่อมาได้ย้าย
ครอบครัวไปอยู่ที่เบตง ปัจจุบันมีเชื้อสายโต๊ะนิหลงเหลืออยู่ โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านนาเตาะ ตําบลบือมัง
อําเภอรามัน
1.12 เส้นทางประวัติศาสตร์
ป (พ.ศ.)

เหตุการณและการเปลี่ยนแปลง

2550

เหตุการณ์ฝนตกหนักและเกิดพายุ เนื่องจากน้ําฝนที่ไหลลงจากเขาไม่สามารถระบายน้ํา
ได้ทัน ทําให้ชมุ ชนตลาดนัดซึ่งเป็นที่น้ําไหลผ่าน ไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน จึงมีน้ําท่วม
ขังและเข้าบ้านชาวบ้าน จากที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อน นอกจากนี้
บ้านเรือนของประชาชนในตําบลโกตาบารูได้รับความเสียหาย ทางเทศบาลตําบลโกตาบา
รูต้องจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นจํานวนเงิน 40,000
บาท
เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานยางหมู่ที่ 2 เจ้าของโรงงานตระกูลเถ้าแก่ซิว ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
มัสยิดต้นมะขาม
ได้รับการยอมรับให้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 1 ชุมชนบ้านเฆาะ มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก เพราะมีคู่แข่งระหว่าง นายนิเดร์
เจะ (ผู้ใหญ่บ้าน) กับนายวรวิทย์ แอบากอ ซึ่งก่อนหน้านี้ในชุมชนยังไม่มีการเลือกตั้ง
เพราะผู้ใหญ่บา้ นที่ผ่านมามาจากการแต่งตั้ง
เทศบาลตําบลโกตาบารู ได้จัดงานของดีพหุวัฒนธรรมมีการแสดงของเก่าโบราณ
เครื่องมือในการรบในสมัยก่อน เช่น ดาบ

....
.....
2555

2556 หรือ
2559

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูล/บุคคลสําคัญที่ให้ข้อมูลไม่ได้อยู่ในพื้นที่จึงไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างละเอียดได้
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2. ศึกษาโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่
ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (Focus group) ตัวแทนกลุ่มประชาชนและกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ SWOT ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
1) จุดแข็ง (Strength)
› เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่าและอัตลักษณ์ที่สามารถ
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้
› มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลาย เช่น ไทย จีน มุสลิม และปากีสถาน
› มีสถานที่สําคัญและเอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้
เช่น วังเก่า สุสานโต๊ะนิ น้ําตกโต๊ะนิ เขาโต๊ะจา (ทับท่าน) มัสยิดปากีสถาน วัด
และสุสานจีน
› หน่วยงาน แกนนํา และประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมและทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2) จุดอ่อน (Weakness)
› ประเด็ น เรื่ อ งการพัฒ นาแหล่ง ท่องเที่ ยวยั งไม่ ได้มี ก ารบรรจุเข้ า ในแผนของ
หน่วยงาน
› หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีการทํางานแบบบูรณาการ
› หน่วยงานยังไม่ได้มีการฟื้นฟู/บูรณะสถานที่ต่าง ๆ ทําให้ยังไม่สามารถเชิญชวน
ให้คนมาท่องเที่ยวได้
› ยังไม่มีการรักษาความปลอดภัยของแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทําให้คนทั้ง
ในและนอกพื้นที่ไม่กล้าเข้ามาชมสถานที่ต่าง ๆ ของตําบล
3) โอกาส (Opportunity)
› ตําบลโกตาบารูอยู่ในช่วงของการปรับระบบการเมืองการปกครอง จากเทศบาล
ตําบลโกตาบารูเป็นอําเภอโกตาบารู (ภายในปี 2560-2561)
› เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เพราะอยู่ตรงกลางระหว่างจังหวัดยะลากับจังหวัด
นราธิวาส และเส้นทางการคมนาคมในอนาคตทางหน่วยงานมีแผนจะสร้างถนน
4 แลน ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
› มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่สําหรับการเล่นกีฬา ได้แก่ สนามหญ้าเทียม
และสนามฟุตซอลยาง ทําให้สามารถรองรับการทํากิจกรรมการเล่นกีฬ าใน
พื้นที่ได้
› มีคนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่สําคัญ เช่น สวนสาธารณะ (สวนวัน
นอร์) สุสานโต๊ะนิ เป็นต้น และมีชาวมาเลเซียมาเยี่ยมเยียนทุกปี
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4) อุปสรรค (Threat)
› ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
› ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการฟื้ น ฟู / บู ร ณะสถานที่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์
› ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่ตําบลโกตาบารูได้ 100%
เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ข้างเคียง
3. แนวทางในการพัฒนาพืน้ ทีส่ กู ารทองเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร
ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (Focus group) ตัวแทนกลุ่มประชาชนและกลุ่มเจ้าที่ของรัฐ โดย
ใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
1) ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการทํางานแบบบูรณาการ
2) มีการบรรจุประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวให้อยู่ในแผน 4 ปีของเทศบาล และแผนของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) มีการวางนโยบายตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น และผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
4) มีงบประมาณสนับสนุนและมีความต่อเนื่อง
5) ต้องมีการสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันทํางานอย่างจริงจัง ตั้งแต่ประชาชนในพื้นที่
แกนนํา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ลงพื้นที่สํารวจสภาพความเป็นจริง เพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อ
นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาต่อไป
7) จัดทําป้ายและมีการบูรณะสถานที่สําคัญต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวใน
พื้นที่
4. ภาคผนวก
1) ตารางการลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล
วัน/เวลา

กิจกรรม

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. - สัมภาษณ์
2560
- ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน

กลุมเปาหมาย
- นายรอนิง ดอเล๊าะหะวอ (นายกเทศบาล
ตําบลโกตาบารู)
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วัน/เวลา

กิจกรรม
- สัมภาษณ์

วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. - สัมภาษณ์
2560
- ลงพื้นทีก่ ดพิกดั สถานที่สําคัญ
ได้แก่ น้ําตกโต๊ะนิ เขาโต๊ะจา
(ทับท่าน) สุสานโต๊ะนิ มัสยิด
ปากีสถาน วัด และวังเก่า
วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. - สนทนากลุ่ม (Focus group)
2560

กลุมเปาหมาย
- เทศบาลตําบลโกตาบารู
- แตเตาะห์และเพื่อน นางราคาเย๊าะ ปุลาปะระ
เปะ (กลุ่มสตรีทาํ มะพร้าวคั่ว)
- พี่แป๊ด นางเปรมจิตร์ ไม้จันทร์ (ประธาน
ชุมชนบ้านศาลเก่า)
- เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล/ แกนนําในพื้นที่

- เจ้าหน้าทีร่ ัฐเทศบาลตําบลโกตาบารู

วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. - สัมภาษณ์ เรื่องประวัติศาสตร์ - ดาดา นายวอลํายาน อีซบซี (ปราชญ์
2560
ชุมชน/ ตําบลโกตาบารู
ชาวบ้าน/ ผู้นําศาสนา)
วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. - สัมภาษณ์
2560

- แกนนํา/ ผู้นําชุมชน

วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทํา
2560
แผนที่/ แผนผังเดินดินตําบลโก
ตาบารู

- ตัวแทนแต่ละชุมชน

2) รายชื่อคณะทํางานเก็บข้อมูล
(1) นางสาวสุไรยา วานิ
(2) นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ
(3) นางสาวนูรไอนีย์ เจะดือราแม
(4) นางสาวแวอัสมีร์ แวมะนอ
(5) นายอัฟฏอล จุฬาภิวัฒน์
(6) นายไซนุลอารีฟีน
/////////////////
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