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บทคัดย่อ 
 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้าน
อุดมการณ์ทางการเมืองกับรัฐบาลมาเลเซีย และได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย มีทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และวัติศาสตร์ที่ส าคัญ การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน 
ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน และจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การส ารวจ การสังเกต และการประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้คนในชุมชนส่วนหนึ่งเคยเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสตร์มาลายา ที่เคยสู้รบกับรัฐบาล
มาเลเซียเนื่องจากมีความขัดแย้งอุดมการทางการเมือง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และการบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 7 ประเภท ประกอบด้วย ต้นไม้ใหญ่ สวนปุาพระ
ปรมาภิไธย น้ าตก พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ค่ายสู้รบ และรีสอร์ทชุมชน ส่วนโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
ได้น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ชุมชนแห่งนี้ควรได้รับการพัฒนา
ปัจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น ปูายชี้ทาง ปูายสื่อความหมาย ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน และส่งเสริมให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา 
ค าส าคัญ: ทรัพยากรท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวโดยชุมชน  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12  
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Abstract  
The historic of Chulabhornpattana 10, Betong, Yala, concerned with political ideology 

conflict with Malaysian government in the past and then became as Thai citizens. It has 
important nature and culture tourism resources. This research aims to study community 
history, tourism potential and community tour program design. Document research, Field 
survey, observation and focus group discussion were used to collect data. It found that 
some member of village used to be the member of Communist Malaya Party who used to 
fight with Malaysian government. It has seven potential nature, historic tourism sites and 
tourism service consisting of big tree, forest designation, waterfall, community waterfall, 
battle camp and community resort. The potential tourist destinations and tourism service 
are presented to tourists through 2 days 1 night community tour program. Tourism 
infrastructure, sign, interpretive sign and road to village should be developed and it also 
should be promoted as learning center of Communist Malaya Party history.           
Keywords: Tourism resource, Community based tourism, Chulabhornpattana 10 
 
บทน า  
 การท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกนอกเหนือจากอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ หลายประเทศได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวเดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วโลกจ านวนทั้งสิ้น 1,135 คน สร้างรายได้ทั่วทั้งโลก คิดเป็นจ านวน 1,245 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(UNWTO, 2015)  แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญของการท่องเที่ยวต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับ
จุลภาคและมหาภาค หลายประเทศได้เร่งรีบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศของตนเช่นเดียวกับประเทศไทยในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
จ านวน 24,779,768 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,147,653.49 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) 
ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวพบว่าประเทศไทยในปี 2015 อยู่ใน
อันดับที่ 35 ของโลก จากจ านวน 140 ประเทศ (World Economic Forum, 2015:5) พ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีชายแดนติดกับ 4 รัฐ 
ของประเทศมาเลเซีย คือ เปอร์ลิส เคดาห์ เปรัค และกลันตัน มีความพร้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ความหลากหลายของผู้คนที่ประกอบด้วย 
ไทยพุธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ที่ผูกพันเชื่อมโยงถึง วิถีชีวิต ความเชื่อ 
พิธีกรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อให้เกิดทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของงานกิจกรรม
ประเพณีจ านวนมาก โดยอาศัยวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism 
= CBT) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความตื่นตัวในการจัดการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเอง โดยในแต่
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ละจังหวัดได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในจังหวัด และมีบางจังหวัด เช่น จังหวัดสตูลและ
ปัตตานี ได้จัดตั้งเป็นสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันการท่องเที่ยว 
บางชุมชนอย่างเช่นบ่อเจ็ดลูก ควนโพธิ์ จังหวัดสตูล ได้ท าวิจัยชุมชนตนเองเพ่ือให้ทราบข้อมูลชุมชนตนเอง  
 ด้วยความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมความเชื่อของผู้คน ท าให้ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีสินค้าทางการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมถึงอุดมการณ์
ด้านการเมืองในอดีต (ปรัชญากรณ์ ไชยคช และคณะ, 2557) ด้วยเหตุนี้ ก่อให้เกิดแนวทางในการจัดการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป  
 ขณะที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 เป็นที่อาศัยของผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกของพรรค
คอมมิวนิสต์มาลายา (Communist Malaya Party)  ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยมีความคิดและอุดมการณ์ด้านการเมืองที่
ขัดแย้งกับรัฐบาลมาเลเซีย น าไปสู่การสู้รบระหว่างกัน อย่างไรก็ตามหลังจากการเจรจาสันติภาพในปี 2531 
สมาชิกเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ด้วยเหตุที่ชุมชนมีทุนต้นเดิมทางด้านเชื้อชาติจีน ที่สามารถใช้
ภาษาจีนกลางในการในการสื่อสาร และด้วยท าเลที่ตั้งของชุมชนที่ตั้งอยู่ในหุบเขา  ท าให้ชุมชนแห่งนี้ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทรัพยากร
ของชุมชนเพื่อน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน และรูปแบบการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จะท าให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

3.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
3.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
3.3 เพ่ือจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

แนวคิด ทฤษฎี 
1) ความหมายของทรัพยากรท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) ได้ให้ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism 
Resource) หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสถานที่ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น 
และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้  ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจปรากฏในลักษณะรูปธรรม 
ได้แก ่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เช่น ภูเขา ปุาไม้ น้ าตก ชายทะเล หรืออาจปรากฏในลักษณะนามธรรมที่
ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก เช่น ภาษา การละเล่น การแต่งกาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

ลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยว ยังแหล่งต าบล เมือง  

ภาค รัฐ หรือประเทศนั้น ควรมีลักษณะส าคัญ 3 ประการหรือที่เรียกกันว่า 3As คือ 
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1. ความดึงดูดใจ (Attraction) ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรดึงดูดความสนใจ ของนักท่องเที่ยว
ได ้หรือมีลักษณะชวนตา มีเสน่ห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจาก 

1.1 มีความงามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้ง
ปลาชนิดต่าง ๆ ปุาที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติ หรือความงดงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา  
เป็นต้น 

1.2 มีลักษณะของเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะกาล  เช่น งานประเพณีในเทศกาลส าคัญของแต่
ละท้องถิ่นการจัดขบวนบุปผชาติหรือการตกแต่งขบวนพาเหรดและ การแสดงในเทศกาลต่าง ๆ  การแสดง  สี  
เสียง ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  เป็นต้น 

2. ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility) ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้มากหากมีความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชมหากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจะเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก ดังนั้น แม้แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาดความสะดวกในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยวชม หน่วยงาน
รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องด าเนินการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ที่จอดรถ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแก่นักท่องเที่ยว 

3. ความประทับใจ (Amenity) ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความประทับใจ สุขใจ  
และทราบซึ่งในการเที่ยวชม เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อาทิ ประสาทราชวัง วัด  
โบราณสถานต่าง ๆ ที่แสดงถึงอารยธรรมในอดีต หรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การพักผ่อน  
อาท ิอุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การ
ร่วมงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ เช่น งานคาร์นิวัล (carnival) ในประเทศบราซิลงานประเพณีสงกรานต์ใน
ประเทศไทย เป็นต้น 

2) ศักยภาพการท่องเที่ยว  
ความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว 

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ (วิวัฒน์ชัย 
บุญยภักดิ์, 2550 อ้างถึงใน ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี, 2553) ได้กล่าวถึงเกณฑ์และ
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสรุปได้เป็น 6 ลักษณะ คือ  

(1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ ความสวยงาม 
ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิ
ทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 

(2) ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก ่สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง ระยะ เวลา
จากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

(3) สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ ระบบไฟฟูา 
ประปา โทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย  

(4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืนๆ ของ
แหล่งท่องเที่ยว  
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(5) ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ข้อจ ากัดทางด้านการบริการ 
สาธารณูปภา ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  

(6) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว   

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2549) ได้ก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานในการศึกษาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี 3 ด้านดังนี้ 

1. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 
1.1 คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถี

ชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ 2) ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 3) ความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม 4) ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 5) ความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ 6) ความผูกพันต่อท้องถิ่น 7) ความเข้มแข็งในการรักษา
เอกลักษณ ์  

1.2 ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 
1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 3) ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  

2. ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว มีเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่  
2.1 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน  
2.2 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 

3.  การบริหารจัดการ มีเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้านได้แก่  
3.1 การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การจัดการ

ด้านการรักษาสภาพและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 3) การจัดการด้านการ
ติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว 

3.2 การจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด ได้แก่ 1) การจัดการด้านการ
บริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) การจัดการด้านการให้
ความรู้และการสร้างจิตส านึก 4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 5) ชุมชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 

  3) แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
โครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (2540, อ้างถึงใน พจนา สวนศรี, 2546:14) ได้ให้

ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิใน
การจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน เช่นเดียวกับ สินธุ์ สโรบล (2546:12) ได้ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของตนเอง โดยนิยามเชิงปฏิบัติการในงานการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนว่าหมายถึง “ทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการ
ท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว 
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โดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
วิถีชีวิตและการผลิต ของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ  การวางแผน 
การด าเนินงาน การสรุปบทเรียน โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ตลอดถึงการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคัญ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนเกิด
ประโยชน์ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้คนที่อยู่ในชุมชนหลังจากที่ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีอยู่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่แค่เพียงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เชื่อมต่อการพัฒนาทางเศรฐกิจ แต่
ยังรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม การกระจายอ านาจสู่ชุมชน ความเสมอภาคทางเพศ การลดความยากจน 
ตลอดถึงการสร้างรายได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเปู าหมายหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The 
mountain institute, 2000: 4)  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก
การท่องเที่ยวโดยทั่วไป (พจนา สวนศรี, 2546: 12-13) ซึ่งผู้ที่น าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติควรต้องท าความเข้าใจถึง
เบื้องหลัง ความคิด หลักการ ความหมาย และองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วย 1) ชุมชนเป็นเจ้าของ 2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนดทิศทาง 3) ส่งเสริม
ความภาคภูมิใจตนเอง 4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 5) มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 6) คงเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น 10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน   

4) แนวคิดการจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน 
มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2555 : 22) ได้ก าหนดหลักการการออแบบโปรแกรม

ท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า โปรแกรมท่องเที่ยวต้องมีความสนุกสนาน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจต่อตนเอง พ้ืนที่ 
คนท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ มีการจัดการที่ดี ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และ
เกิดความไว้วางใจ เกิดความเข้าใจท้องถิ่น ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญได้ในการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว ได้แก่พิจารณาถึงกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ประเมิน
ความสามารถและขีดความสามารถของทรัพยากรที่ท าให้นักท่องเที่ยวสนุก มีความสุข และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ ก าหนดเนื้อหาสาระที่ต้องน าเสนอโดยให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และโปรแกรมต้องเหมาะสม
กับกลุ่มเปูาหมาย (ความสนใจ อายุ เพศ) โดยอยู่บนหลักการของการเคารพวัฒนธรรมชุมชน และไม่ก่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการประสานงานและจัดวางคนที่เหมาะสม ระบบการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ประกอบด้วย การเดินปุาศึกษาธรรมชาติ เดินเที่ยวในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมในวิถีชีวิต ในหมู่บ้าน 
เช่น การท าอาหาร ต าข้าว ทอผ้า ท าบุญใส่บาตร นอกหมู่บ้าน เช่น การท าสวน ท านา หาปลา ร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น การท ากิจกรรมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน การปลูกปุา ท าแนวกันไฟ 
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เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เรียนดนตรี เรียนแกะสลัก เรียนทอผ้า เรียนการย้อมสีธรรมชาติ กิจกรรมศึกษา
ธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ดูนก ดูผีเสื้อ พายเรือ ขี่จักรยาน วาดรูป และต้องไม่ลืมว่า หัวใจส าคัญของโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ดี คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว กับเจ้าของบ้านให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความ
ประทับใจ  

การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ครั้งนี้ 
นักวิจัยได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 
1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ3) สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยว มาท าการประเมินเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวที่จัดการโดยคนในชุมชน  และ
วิธีการจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวตามแนวคิดทฤษฎีที่ได้ทบทวนมาด าเนินการ    

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

5.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 

(Documentary research) เพ่ือค้นหาค าตอบประวัติศาสตร์ชุมชน การส ารวจพ้ืนที่ (Field survey) โดย
ส ารวจองค์ประกอบของการท่องเที่ยวภายในชุมชนตามหลัก 3 A คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attraction) 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) และ 3) สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amenity) การเลือกแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือประเมินศักยภาพใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในบริเวณของหมู่บ้าน การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group 
Discussion) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยว การเลือกกลุ่มเปูาหมายใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ 1) ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเยาวชนภายในชุมชน 
และ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านักงานนราธิวาส  

5.2 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
(1) แบบส ารวจแหล่งท่องเที่ยว (Field survey) ตามหลัก 3 A คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว (Attraction) 2) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) และ 3) สิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 

(2) แบบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพ่ือสอบถามประวัติศาสตร์ของชุมชน 
และจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวภายในชุมชน โดยนักวิจัยได้น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของชุมชน มาเป็นกรอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน   

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล คัดกรองข้อมูลและจัดแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
ตามประเด็นที่ค้นพบ (topic) แล้วน ามาพรรณนาเชิงอุปนัย (inductive) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ประวัติศาสตร์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 2) 

ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 10 และ 3) การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวของหมู่บ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังนี้  

6.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งในอดีตเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลา
ยา (Malayan Communist Party = MCP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชาวจีนในมาเลเซียที่เป็นเจ้าของ
โรงเรียนและเป็นสมาชิกขององค์กรด้านแรงงาน (Heng, 1996: 5) ผู้คนเชื้อสายจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ถือครอง
ธุรกิจดีบุก ยางพารา การแปรรูปอาหาร เป็นต้น ในปี 2491 นาย จีน เป็ง (ซึ่งเสียชีวิตในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2556) ได้เลื่อนต าแหน่งฐานะเป็นเลขาธิการพรรค MCP ได้เริ่มการสู้รบด้วยอาวุธภายใต้การน า
ของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติมาลายัน เป็นผลท าให้อังกฤษได้ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินทั่วอาณานิคมในแหลมมาลายูจนถึงปี 2503 หลังจากถูกปราบปรามอย่างหนักจากรัฐบาลมาเลเซียที่
เกิดขึ้นในช่วงของการประกาศภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2491-2503 จนต้องถอยร่นและหลบหนีเข้ามาในประเทศ
ไทย ตามหลักฐานพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
และอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2492 เนื่องจากมีกองก าลังไม่มาก จึงได้แบ่งการท างานออกเป็น 3 
กรม คื อ กรมที่  8 ปฏิบัติการแถบอ าเภอนาทวี สะบ้าย่อย จังหวัดสงขลา กรมที่ 10 ปฏิบัติการแถบอ าเภอสุ
คิริน รือเสาะ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส และกรมที่ 12 ปฏิบัติการแถบอ าเภอเบตง บันนังสตา และยะหา 
จังหวัดยะลา หลังจากท่ีได้มาตั้งกองก าลังบริเวณตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซีย ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา 
และสงขลา รัฐบาลไทยมีนโยบายให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ดังกล่าวมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 28 เมษายน 2530 โดยการจัดเวทีเจรจาสงบศึก (Peace Talk) ซึ่งถูกจัดขึ้นที่
โรงแรม ลีการ์เด้น พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ก าหนด 2 ทางเลือก แก่สมาชิกเหล่านั้น คือ 
1) ส่งกลับประเทศมาเลเซีย และ 2) เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนที่ดินท ากินให้
ครอบครัวละ 15 ไร่และให้สัญชาติไทยเมื่ออยู่ครบ 5 ปี กองก าลังเหล่านี้ได้วางอาวุธ และกลายเป็นผู้ร่วม
พัฒนาชาติไทยโดยได้ตั้งถิ่นฐานกระจายไปอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนาภาคใต้ คือ นราธิวาส 
ยะลา และสงขลา ตามหมู่บ้านหลัก คือ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านปิยะมิตร  

6.2 ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จากการส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 
จุดให้บริการท่องเที่ยวทั้ง 7 แหล่ง ตามหลัก 3 A คือ ) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 2) การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) และ 3) สิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 
สามารถสรุปศักยภาพการท่องเที่ยวแต่ละแหล่งตามผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1   
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ตารางท่ี 1 แสดงศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนหม่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10  

แหล่งท่องเที่ยว/
สถานที่บริการด้านการ

ท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว  

(Attraction) 

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

(Accessibility) 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenity) 

1. พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ชุมชน 

- ภาพถ่ายเก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์การสู้รบของ
ชุมชนสมัยที่ยังเป็นสมาชิก
ของพรรคคอมมิวนิสต์มาลา
ยา 
- อุปกรณ์การสื่อสาร 

เครื่องมือ เครื่องใช้ สมัย
ด ารงชีพในปุา 
- อาวุธชนิดต่างๆ ที่ชุมชน

เคยสู้รบ  
- หนังสือเกี่ยวข้องกับลัทธิ

ความเชื่อ 

- ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน 
ใกล้กับรีสอร์ทชุมชน 
เข้าถึงได้ง่าย  

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
- ปูายสื่อความหมาย
ภาษาไทย มาลายู และ
ภาษาจีน   
- ห้องน้ า  
- สถานที่จอดรถบัส 

รถยนต์ส่วนบุคคล 
- ร้านจ าหน่ายของที่

ระลึก  
 

2. ต้นไม้ใหญ่ 
(ต้นสมพงษ์)  

- เป็นต้นไม้ขนาด 38 คนโอบ 
อายุนับ 100 ปี 

-ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่
จอดรถ ประมาณ 800 
เมตร  
- ใช้เวลาเดินเท้า
ประมาณ 15-20 นาท ี
- มีถนนคอนกรีตจาก
สถานที่จอดรถถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว  

- ลานจอดรถ 
- ศาลาที่พัก 

 

3. ค่ายสู้รบ - หอสังเกตการณ์  
- ห้องวิวาห์  
- ศาลาประชุม   
- สถานทีท่ าลายอาวุธ 
- เตาใช้ปรุงอาหาร    
- ศาลานั่งพัก  

ตั้งอยู่ห่างจากลานจอด
รถ ประมาณ 200 เมตร  
- มีถนนคอนกรีตจาก
สถานที่จอดรถ 

- ปูายสื่อความหมาย  
- ลานจอดรถ  
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

แหล่งท่องเที่ยว/
สถานที่บริการด้านการ

ท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว  

(Attraction) 

การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

(Accessibility) 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenity) 

4. เส้นทางเดินปุาศึกษา
ธรรมชาติสวนปุาพระ
ปรมาภิไธย ระยะทาง 1
กิโลเมตร   

- ต้นไม้ใหญ่ประจ าถิ่น
ภาคใต้ เช่น หลุมพอ 
ตะเคียน สยา เป็นต้น  
- สวนสมุนไพร  
- ล าธารขนาดเล็ก  

- ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน
ประมาณ 1 กิโลเมตร 
- เข้าถึงได้ง่ายด้วยถนน
คอนกรีต 

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
- ปูายสื่อความหมาย  
- ลานจอดรถ 

5. อนุสรณ์สถาน - สถานที่รวบรวมรายชื่อ
และอัฏฐิของสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตร์มายาลา
บางส่วน 
- จุดชมวิวหมู่บ้าน  

- ตั้งอยู่บนเนินเขาใจ
กลางชุมชน 
- เข้าถึงได้ด้วยรถยนต์
ทุกชนิด  

-  

6. น้ าตก  - น้ าตกชั้นเดียว  
- มีน้ าใหลตลอดทั้งปี  
 

- เดินเท้าประมาณ 500 
เมตร จากถนนทางเข้า
น้ าตก  

-  

7. รีสอร์ทชุมชน  - ห้องพักขนาดชั้นเดียว 
- มีอุปกรณ์ในการให้บริการ

ครบเหมือนโรงแรมทั่วไป  

- ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน - สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพัก 
ประกอบด้วย เครื่องท า
น้ าอุ่น cable TV (จาน
ดาวเทียม) สัญญาณ
อินเตอร์เน็ท (Wi Fi) 
- สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายนอกใช้ร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ชุมชน  

 
ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่าชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 มีสถานที่ท่องเที่ยทางด้าน

ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม ภาพถ่าย อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สมัยที่ชุมชสู้รบกับรัฐบาลมาเลเซีย เนื่องจากมีความขัดแย้งอุดมการณ์ทาง
การเมือง ค่ายสู้รบที่ยังมีร่องรอยหลักฐานของสถานที่ที่ใช้ในการสู้รบในอดีตทีผ่านมา ตลอดถึงอนุสรณ์สถาน
แหล่งรวบรวมรายชื่อและอัฏฐิงวีรชนของสมาชิกพรรค หมู่บ้านยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ 
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ประกอบด้วย ต้นไม้ใหญ่ สวนปุาพระปรมาธิไธยซึ่งได้จัดเป็นเส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้
เดินชม และน้ าตกที่ตั้งอยู่หลังหมู่บ้าน นอกจากนี้ชุมชนยังเปิดให้บริการที่ พักแก่นักท่องเที่ยวที่มีความพร้อม
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานใน
การรองรับนักท่องเที่ยว แม้ว่าการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะท าได้อย่างสะดวกก็ตาม  

6.3 การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงท าให้มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวจ านวนมากที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนซึ่งสามารถ
น าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน  ดังนี้  

วันที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
10.00 น. - เดินทางถึงหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จากจุดนัดพบเมืองเบตง 

- รับฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของหมู่บ้าน  
- เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น อาวุธปืน 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร ภาพถ่าย เล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
- สักการะอนุสรณ์สถานแห่งแรกและแห่งเดียวของชุมชน  

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ปรุงจากวัตถุดิบภายในชุมชน เช่น ผักน้ า ผักขม ปลาจีน เป็นต้น 
13.00 น. - เดินปุาศึกษาธรรมชาติบริเวณสวนปุาพระปรมาภิไธย ชมต้นไม้ใหญ่ขนาด 38 คนโอบ เที่ยว

ชมค่ายสู้รบ ห้องวิวาห์ ศาลากลางปุา ปูอมยาม หลุมท าลายอาวุธ เป็นต้น 
- ฟังเรื่อเล่าความเป็นมาของชุมชนและประสบการณ์ใช้ชีวิตในปุาก่อนที่จะมาเป็นผู้ร่วมพัฒนา
ชาติไทย  

18.00 น. - เดินทางเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 2 เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
08.00 น. - รับประทานอาหารเช้าในแบบของชุมชนสมัยยังคงใช้ชีวิตในปุา 

- เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น การปลูกผักสวนครัว (ผักขม ผักน้ า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ชุมชน เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาจีน ฯลฯ)  
- ฝึกสนทนาภาษาจีนกลางกับผู้คนในชุมชน ค าศัพท์สั้นๆ ง่ายๆ  

12.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. - เลือกซื้อของฝากจากชุมชน เช่น ยาสมุนไพร ผักสด หนังสือประวัติชุมชน เสื้อยืด 

- เดินทางกลับ  

สรุปผล 
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ าเภเบตง จังหวัดยะลา เป็นหมู่บ้านของชุมชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

ในอดีตเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่มีความขัดแย้งอุดมการณ์ทางการเมือง และน าไปสู่การสู้รบ
กับรัฐบาลมาเลเซียเป็นเวลาหลายปี หลังจากการเจรจาสงบศึกโดยมีรัฐบาลไทยเป็นสื่อกลางเมื่อปี 2531 ส่งผล
ให้สมาชิกพรรคดังกล่าวกลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ 
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โบราณสถาน ที่มีชื่อเสียง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ชุมชนได้รวมตัวกันในการ
สร้างที่พักเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในชุมชน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมท่องเที่ยวและการบริการด้านท่องเที่ยว เกิดจากการที่ชาวบ้านในชุมชนได้รวมตัวกันในการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรดังกล่าว และน ามาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสินธุ์ สโรบล (อ้างแล้ว) การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน คือ การน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและการผลิต ของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  
และแบ่งผลประโยชน์กันอย่างเสมอภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวต้องรีบเร่งให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านศักยภาที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานแก่ชุมชน 
เช่น ปูายชี้ทาง ปูายสื่อความหมาย การปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้าน ตลอดถึงการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา และศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกลางของ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน   
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และชาวบ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาในครั้งนี้  
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