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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทการอยู่ร่วมกันของชาวเบตงที่ผ่านความยากล าบาก
ตั้งแต่เรื่องคมนาคม การเดินทางออกนอกพ้ืนที่เบตงท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของการร่วมกันพ่ึงพาอาศัย
กัน ตลอดจนชาวเบตงส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากคนในท้องถิ่น อันมีความเชื่อมโยง
กับชาวมาเลเซียในรัฐเปรัคและตรังกานู ซึ่งความเป็นมาของรัฐทั้งสองเคยเป็นพ้ืนที่เดียวกับเบตงในอดีต 
อีกส่วนหนึ่งคือชาวเบตงที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพเข้ามาสร้างความเจริญให้กับ
ดินแดนส่วนนี้ในสมัยสร้างบ้านแปงเมือง จากป่าดงดิบให้กลายเป็นสวนเป็นไร่ และเป็นเมืองเบตง ก่อนจะ
ผสมผลานกับผู้คนหลายชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนตราบเท่าปัจจุบัน 
กลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามสงบสุข มีการอยู่ร่วมกันเป็นเมืองแห่งพหุ
วัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยคริสต์ อย่างสันติสุข 
ค าส าคัญ: พหุวัฒนธรรม เบตง ภาคใต้ของประเทศไทย 
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Abstract 
 The article is intended to study the context of living in Betong. Previously, 
Betongians have the transportation problems to commute to other areas that they 
interact in terms of mutual dependence on one another. The native people in Betong 
are Muslims whose relationship with Malaysians in Perak and Terengganu is strong as 
Betong used to belong to Malaysia. In addition, some parts of Betong are descended 
from the people who migrated from the People’s Republic of China. These people 
converted parts of the rainforest to the economically productive lands and town. With 
these people from diverse backgrounds, Betong has many ethnicities, religions and 
beliefs until now, becoming a unique cultural and peaceful place – a multicultural and 
peaceful city for Thai Buddhists, Thai Muslims, and Thai Christians. 
Keywords: Multi-culture, Betong, Southern of Thailand 
 
บทน า 
 “เบตง” เป็นอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาสันกาลาคีรีในพ้ืนที่ชายแดน
ใต้สุดแดนสยาม ห่างจากตัวเมืองยะลา 140 กิโลเมตร ห่างจากชายแดน ไทย มาเลเซีย 8 กิโลเมตร แบ่ง 
การปกครองเป็น 5 ต าบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่ เบตง ยะรม ตะเนาะแมเราะ อัยเยอร์เวง และธารน้ าทิพย์  
มีประชากรราว 60,000 คน ประกอบด้วยหลากหลาย เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ ทั้งไทยพุทธ มุสลิม 
จีน และคริสต์ เป็นต้น โดยมุสลิมร้อยละ 50 รองลงมาคนไทยเชื้อสายจีนร้อยละ 30 ที่เหลือร้อยละ 20 คือ
คนไทยและอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประชาชน
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยกันพัฒนาเมืองให้เติบโตกลายเป็นเมืองทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ 
 จากลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม” 
ท าให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองเบตงมีความหลากหลาย สวยงาม พ้ืนที่รอบนอก ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา ท าสวนผลไม้ เช่น ส้มโชกุน ผักน้ า ดอกไม้เมืองหนาว 
ฯลฯ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะผลพลอยได้จากกระแส “ทะเลหมอกอัยเอยร์เวง” ที่ก่อให้เกิด
ความคึกคักของการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน เมืองเบตงเป็นเมืองหน้าด่านที่มีการพัฒนาศักยภาพสูง มี
ฐานทางวัฒนธรรมเองที่หลากหลาย ห่างจากท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียประมาณ 100 กิโลเมตร มีการ
ก่อสร้างสนามบินเบตงและการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (ดลเดช พัฒนรัฐ, 2560) ซึ่งจากที่กล่าวมาเป็นปัจจัยน ามาสู่เส้นทางพหุวัฒนธรรม
เมืองเบตง ยะลา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาบริบทการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม เมืองเบตง ยะลา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษา
จากข้อมูลเชิงสังเคราะห์ประวัติศาสตร์ เอกสารงานวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้น า เช่น นายอ าเภอ ผู้น า
ชุมชน ต ารวจ ทหาร นักท่องเที่ยว จ านวน 30 คน การปฏิบัติการลงพ้ืนที่ชุมชนและการสังเกตการณ์ใน
พ้ืนที่วิจัย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สภาพเมืองเบตง มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน เป็นบ่อเกิดล าธารและแม่น้ าล าคลองหลายสายมีภูเขา 
ลูกโดดอยู่ทั่วไป ลักษณะเหมาะแก่การสร้างถิ่นฐาน จึงปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่
แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ณ บริเวณเพิงผาและถ้ าในเขตอ าเภอ 
เบตง อ าเภอธารโต อ าเภอบันนังสตา อ าเภอยะหา และอ าเภอเมืองยะลา เรื่อยมาถึงการตั้งถิ่นฐานสมัย
แรกเริ่มประวัติศาสตร์ การพบร่องรอยปรากฏการตั้งถิ่นฐานอย่างชัดเจน และการพัฒนาการสู่ชุมชน
โบราณยะรัง ราวพุทธศตวรรษที่ 12 -19 สืบต่อมาในช่วงสมัยอยุธยา กระทั่งรัตนโกสินทร์ 
 กษมาณัชญ์ นิติยารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ยะลา บันทึกรายละเอียดถึง “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์” ได้ท าการส ารวจไว้ว่า เบตงตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูตอนกลาง ปัจจุบันอยู่ในภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย และประเทศมาเลเซียตอนบน ซึ่งนับเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการส ารวจหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีถ้ าศิลป์ และเพิงผา
ถ้ าศิลป์ พบทั้งหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุช่วงเดียวกันตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว และ
สมัยประวัติศาสตร์ปะปนกัน 
 นอกจากนี้ เบตง ยังเป็นเส้นทางน้ าคาบสมุทรระหว่างเมืองโบราณ แหล่งโบราณคดีและชุมชน
โบราณเปิงกาลัน บูจัง รัฐเคดะห์ มาเลเซียกับชุมชนเมืองโบราณยะรัง (ลังกาสุกะ) อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งชาวบ้านยังเรียกว่าต้นน้ าแม่น้ าปัตตานีที่เบตงว่า “แม่น้ าลังกาสุกะ” แสดงให้เห็นว่า มีการ
ติดต่อกับชุมชนภายนอกที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรืออาจเป็นการส่งผ่านมาจากชุมชนขนาด
ใหญ่ที่อยู่ไม่ห่างจากแหล่งโบราณคดีมากนัก 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการส ารวจและศึกษาข้อมูลแหล่งโบราณในพ้ืนที่สาม 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) ยังค่อนข้างน้อย การตีความหลักฐานโบราณคดีในพ้ืนที่ที่มี
อยู่จะมีลักษณะเฉพาะหรือเฉพาะแหล่งขาดความต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ รวมทั้งการขุดค้นทางโบราณคดี เพ่ือให้เห็นความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมและพัฒนาการ
ที่ชัดเจนต่อไป (ไผ่งามนามเบตง : 111 ที่เล่าขานต านานเบตง, 2560, น.25) 
 จากร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ได้ส ารวจพบ มาจนถึงยุคก่อสร้างเมืองยุคต้น เริ่มแรก “เบตง” เป็น
ส่วนหนึ่งของ “อาณาจักรลังกาสุกะ (Langkasuka)” ประวัติศาสตร์ยุคต้นของผู้คนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ในฐานะเป็นรัฐเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งบนคาบสมุทรมลายู (Malay Penninsula) ในสมัย
อาณากจักรฟูนัน ก่อนที่จะสถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐเมืองขนาดใหญ่ (State) โดยได้รับการยอมรับว่าเป็น
อาณาจักรแห่งแรกบนคาบสมุทรมลายู หรือ “คาบสมุทรทองค า” (Golden Khersoness)  
 ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา เขียนไว้ใน “อาณาจักรลังกาสุกะ ประวัติศาสตร์ยุคต้นคนชายแดน
ใต้” ว่าการค้นหาตัวตน (Geo-body) และพัฒนาการทางภูมิศาสตร์ (Geopolitical Development) 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1777 

 

โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม พบว่า สามารถล าดับระยะเวลาเป็นยุคสมัย (Periodization) 
ของลังกาสุกะ โดยนัยยะทางภูมิศาสตร์ได้ 9 ยุคสมัยได้แก่ 1 สมัยก่อนลังกาสุกะ (ก่อน พ.ศ. 700) 2. สมัย
ลังกาสุกะยุคแรก (พ.ศ. 700-1400) 3. สมัยลังกาสุกะภายใต้อ านาจอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 14-
15) 4. สมัยลังกาสุกะภายใต้อ านาจของโจฬะ (พ.ศ. 1567-1587) 5. ลังกาสุกะสมัยสุโขทัย-มัชปาหิต (พ.ศ.
1838-1907) 6. สมัยนครปตานี (พ.ศ. 2043-2351) 7. สมัยการปกครอง 7 หัวเมือง (พ.ศ. 2351-2445) 8. 
สมัยเทศาภิบาล (พ.ศ. 2445-2475) 9. สมัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2476-ปัจจุบัน)  
 ทั้งนี้ด้านท าเลที่ตั้งของ “ลังกาสุกะ” อยู่ในต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เป็นจุดกึ่งกลาง
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก (East-West Center) และเป็นศูนย์กลางการค้าอินเดีย  
(Sino-Indian Trade) สามารถเชื่อมต่อการเดินค้าขายทางเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ 
ประกอบกับมีเส้นทางจราจรทางบกข้ามคาบสมุทรจากฝั่งเคดาห์ และเปรัค ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร
มายังฝั่งตะวันออก ผ่านช่องเขาและล าน้ าสู่ปัตตานี ท าให้กลายเป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรที่ส าคัญ ตาม
เส้นทางปัตตานี-เคดาห์ และ ปัตตานี-เปรัค โดยในหนังสือ Tarikh Fathani หรือประวัติศาสตร์ปัตตานี 
เขียนโดย Syeikh Faqih Ali กล่าวถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน พ.ศ. 2043 (ก่อน ค.ศ. 1500) ว่า เวลานั้น
ประชากรส่วนใหญ่ในอาณาจักรลังกาสุกะยังคงนับถือพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู  และ “ลังกาสุกะที่
ปัตตานีขณะนั้นเต็มไปด้วยบุคคลชาติต่างๆ (จีน เขมร บูกิส ชวา บาหลี) ที่เข้ามาติดต่อค้าขาย ซึ่งส่วนใหญ่
พวกพ่อค้าเดินทางมาทางเรือส าเภาที่ใช้ใบแล่นด้วยแรงลม บางพวกเดินทางด้วยช้างบรรทุกสินค้าเดินทาง
บนแผ่นดิน ผ่านภูเขาของลังกาสุกะ จากเคดาห์ถึงปัตตานีใช้เวลา 1 เดือน 25 วัน)” (ไผ่งามนามเบตง, 
2560, น.41) 
 จากยุคอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งมีอาณาเขตปกครองกว้างขวาง ครอบคลุมคาบสมุทรมลายูตอนล่าง
ทั้งหมดมาถึงพุทธศตวรรษที่ 14-15 อาณาจักรลังกาสุกะตกอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมี 
ราชธานีอยู่ท่ีเกาะสุมาตรา มีบทบาทและอิทธิพลมากบริเวณแหลมมลายูสมัยนั้น ก่อนที่จะเสื่อมอ านาจลง
ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 และล่มสลายในที่สุด ประจวบเหมาะกับที่อาณาจักรสุโขทัยเริ่มขยายอ านาจลง
มาถึงเมืองไชยา ตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) และหัวเมืองมลายูต่างๆ จนถึงยุคอาณาจักรอยุธยา 
อาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเปลี่ยนมาเป็น “ปาตานี ดารุสสาลาม” เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น เบตง ก็กลายเป็นส่วน
หนึ่งของปาตานี กระทั่งถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวม
หัวเมืองมลายูกลับมาเป็นเมืองประเทศราช และสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้แบ่งเมือง
ปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมือง ตั้งแต่พุทธศักราช 2359 ประกอบด้วยเมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี 
เมืองหนองจิก เมืองระแงะ เมืองยะลา และเมืองรามัน โดยพ้ืนที่ของ “เบตง” ยุคนั้นขึ้นอยู่กับ “เมืองรา
มัน” เป็นส าคัญ 
 ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ท าให้เห็นได้ว่า ท าเลที่ตั้งของ “เบตง” นอกจากจะเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาของความเป็นเมืองหรืออาณาจักรแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับร่องรอยต่อประวัติศาสตร์ในฐานะ 
“เส้นทางคาบสมุทรมลายูโบราณ” ตามเส้นทางจากชุมชนโบราณบูจังวัลเลย์ (Bujang Valley) ลุ่มแม่น้ าบู
ดาในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียข้ามช่องเขาสันกาลาคีรี ลงสู่ลุ่มแม่น้ าปัตตานีออกสู่อ่าวไทย ผ่านชุมชน
โบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีและพงศาวดารท้องถิ่นรองรับ ฝั่งไทย คือ 
“เมืองโบราณยะรัง” และอีกฝั่งมาเลเซีย คืออาณาจักรเก่าแก่ก าเนิดอารยธรรมก่อนศาสนาอิสลามของ 
เคดะห์ (ไทรบุรี) มรดกที่ยังหลงเหลือผ่านยุคสมัยเรืองรองของวัฒนธรรมพุทธ -ฮินดู ทุกวันนี้หลักฐาน
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ส าคัญถูกจัดแสดงอยู่ที่ “พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเลิมบะบูจัง (Muzium Arkeologi Lembah Bujangf)” 
ณ บูกิต บาดู ปาฮัท (Bukit Batu Pahat) (ครองชัย หัตถา, 2541) 
ความหมายของค าว่า “มลาย”ู 
 ดินแดนที่ถูกเรียกขานว่า “คาบสมุทรมลายู” ซึ่งปรากฏบนแผนที่โลกครั้งแรกโดย คลอดิอุส ปโต
เลมี (Claudius) นักภูมิศาสตร์ชื่อเสียงก้องโลกชาวกรีก กล่าวถึงเส้นทางการเดินเรือจากอินเดียไปจีนและ
แผ่นดินเอเชีย ตราบปัจจุบันเป็นเรื่องราวชอง “โลกมลายู” ซึ่งปาฐกถาพิเศษ “ตามรอยอารยธรรมมลายู
ปัตตานี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู ในโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “มลายูกับรัฐไทยใน 
มิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมกับการสร้างความเป็นธรรม” โดยวิทยาลัยอิสลามและโครงการสถาบัน
สมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มอ.ปัตตานี สะท้อนทัศนะที่หลากหลายของนักวิชาการต่อค านี้ 
 เวิร์นด์ลี (Werndly) มีทัศนะว่า ค า “Malayu” มีที่มาจากค าว่า “Meiaju” จากรากศัพท์ของค า 
“Waju” ที่มีความหมายว่า เร็ว ว่องไว กระฉับกระเฉง ดังนั้นอาจหมายความว่า ชาวม ลายูนั้นมี
คุณลักษณะฉับไวและเก่งกาจ การกระท าทุกอย่างของพวกเรารวดเร็วและว่องไว ฟาน เดอ์ ทูก (Van der 
Tuuk) มีความเห็นว่า ค าว่า Malayu มีความหมายว่า ข้ามฝั่ง ด้วยความเข้าใจของชาวมลายูนั้นข้ามฝั่ง
หรือเปลี่ยนศาสนาจากฮินดู-พุทธ มาสู่อิสลาม ตรงกันข้ามกับ ฮอลแลนเดอร์ (Hollander) ซึ่งได้ให้
ค าอธิบายค าว่า “มลายู” ว่าหมายถึง ผู้ผจญภัย เขาชี้ลงไปว่า ชาวมลายูนั้นชอบการผจญภัยหรือการ
เดินทางจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ขณะที่ การุส อาหมัด บอกว่า ค าว่ามลายูเอามาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มี
กลิ่นหอม คือต้นฆาฮารู (Gaharu) คนอินเดียสมัยโบราณเลยเรียกแหลมมลายูว่า เมืองฆาฮารู อันที่จริงค า
ว่า Mo-Lo-You นั้นได้มีการพูดกันถึงโดย อ้ี ฉิง (I-Tsing) ในข้อเขียนต่างๆของเขาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 
เสียอีก ค าว่ามลายูอาจใช้เรียกชื่อเผ่าต่างๆที่กระจัดกระจายตามสถานที่ต่างๆ ในภูมิภาคมลายูและเกาะสุ
มาตรา ต่อมาเป็นที่รู้จักเม่ือรัฐมลายูที่สุมาตรามีชัยชนะเหนือรัฐศรีวิชัยในคริสต์ศตวรรษที่ 13 
 ประวัติดั้งเดิมของเชื้อชาติมลายูนั้น ปรากฏมีหลายทรรศนะจากบรรดานักวิชาการที่ได้น าเสนอ
ออกมา ฟาน รอนเกล มีความเห็นว่า เชื้อชาติมลายูได้แก่คนที่พูดภาษามลายูและอาศัยอยู่ที่ดินแดนมลายู  
หมู่เกาะเรียวลิงกา บริเวณในสุมาตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปาเลมบัง โรบิกวิน ท าให้ค าอธิบายเชื้อชาติ
มลายูอย่างกว้างขวางว่า ภูมิภาคมลายูนั้นครอบคลุมแหลมมลายู สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และ
ไม่รวมนิวกินีและหมู่เกาะมีลานีเซีย ส่วนเบนตัน วิลเลียม ให้ค าจ ากัดความเชื้อชาติมลายูว่า เป็นผู้ที่อยู่
อาศัยในเอเซียตะวันออกฉียงใต้และหมู่เกาะต่างๆในบริเวณใกล้เคียง บรรพบุรุษของพวกเขามาจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ออสโตรนีเซีย โปรโตมลายู โปรโตมองลอยด์ อินนีเซียหรือมาลายัน ชาติพันธุ์นี้เป็นที่เชื่อกันว่า
แหล่งดั้งเดิมอยู่ที่มณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน คนเหล่านี้เรร่อนลงมาทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ า
โขงราวๆ 1,500-2,500 ปีก่อนคริสตศักราช ต่อมาพวกเขาได้อาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะ
อินนีเซีย มาดากัสการ์ และเกาะติมอร์ 
 ดังนั้นชาวมลายู หากมองในแง่สังคมและวัฒนธรรมในความหมายกว้างแล้ว จึงหมายรวมถึงคนที่
อาศัยอยู่ที่แหลมมลายูและหมู่เกาะต่างๆ บริเวณแหลมมลายู ด้วยเหตุนี้กลุ่มเชื้อชาติเดิมมลายูในโลกจึง
เป็นกลุ่มคนที่มีจ านวนมากกลุ่มหนึ่ง ชัยยิด ฮูเซ็น อาลี ได้ให้ค านิยามคนมลายูทางกายภาพว่า โดยปกติจะ
มีผิวสีลูกละมุดสุก มีรูปร่างปานกลาง ก าย าบึกบึน มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนและมีน้ าใจ 
 การให้ค านิยามมลายูจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นสองแง่มุม คือ ประการแรก ค า
นิยามคนมลายูเชิงสังคมและวัฒนธรรม คนมลายูคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะมลายู อันได้แก่ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงชาติพันธุ์มีนังกาเบา (Minangkabau) ชวา (Jawa) บูกิส (Bugis) 
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บันฌัร (Banjar) มันดาลิง (Mandaing) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องนับถือศาสนาอิสลาม ประการที่สอง 
คนมลายูตามรัฐธรรมนูญมาเลเซียมาตรา 160 (2) ได้ให้ค านิยามของคนมลายูว่า “....เป็นบุคคลที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยปกติจะพูดภาษามลายู ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมลายู...” 
 แต่ถ้าเราพิจารณาในแง่ของสังคมวัฒนธรรมแล้ว ค าว่ามลายู หมายความรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคมลายู โดยชนมลายูแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1. มลายูแท้ ที่อาศัยอยู่ในดินแดน
ของตน เช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน 2. มลายูโพ้นทะเล ที่ได้เคลื่อนย้ายจากแผ่นดินเดิมด้วยเหตุผลใดก็
แล้วแต่ไปปรากฏที่ประเทศอังกฤษ ซาอุดิอาระเบีย สุรีนัม แอฟริกาหรือละตินอเมริกา  3. มลายูที่เป็นชน
กลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในดินแดนของตน แต่ได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยอันเนื่องมากจากเหตุการณ์ทางการเมือง
หรือการปกครอง เหล่านี้คือค านิยามความหมายของค าว่า “มลายู” ผ่านมุมมองของนักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ที่ได้ให้ความหมายแตกต่างกันไป 
 อาจารย์ นิฮับดุลรากิ้บ บินนิฮัสชัน แห่งศุนย์นูซันตาราศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี เขียนบทความชื่อ “กลุ่มชาติพันธุ์ในแหลมมลายู ประเทศมาเลเซีย” เสนอว่า ค าว่า “มลายู” 
ในความหมายขององค์การ UNESCO ได้ให้ค าอธิบายคือ กลุ่มชนที่รวมกันอยู่ในกลุ่มมลายู-โปลีเนเซีย 
(Malayu-Polinesia) ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางจากเกาะมาดากัสการ์ทางตะวันตกจนถึงเกาะอิสเตอร์ หรือ
ชาวมลายูเรียกว่าเกาะปัสกะห์ ทางตะวันออกรวมทั้งเกาะไต้หวัน และอาวาย ทางด้านเหนือจนถึงเกาะ
อินโดนีเซียและนิวซีแลนด์ทางใต้ 
 ศาสตราจารย์วัง กง วู ท าการศึกษาค้นคว้าในบันทึกจีนโบราณว่าในศตวรรษที่ 13 ยังไม่มีการ
บันทึกว่า “มลายู” ในฐานะชนชาติหนึ่ง มีเพียง “มลายู” ในฐานะเป็นสถานที่แห่งหนี่งในทางตะวันออก
ของเกาะสุมาตรา จะมีเพียงในศตวรรษที่ 18 ที่กล่าวถึง “มลายู” ในฐานะชาติหนึ่ง ส่วนบันทึกของ
ตะวันตกกล่าวว่า ตอนต้นศตวรรษท่ี 17 ค าว่า “มลายู” มีใช้ในความหมายที่กว้าง ครอบคลุมไปถึงชนชาติ
ที่อยู่ในภูมิภาคมลายู ชนชาวมลายูได้ท้ิงร่องรอยทางอารยธรรมไว้มาก อาณาจักรโบราณของชนชาวมลายู 
ได้แก่ อาณาจักรฟูนันซึ่ง Daniel George E. Hall กล่าวว่า ชาวฟูนันเป็นชนชาติมลายู และ Prof. 
Nguyen the Ah ชาวเวียดนามได้กล่าวว่า อาณาจักรฟูนันใช้ภาษามลายู นอกจากนั้นยังมีอาณาจักรจาม
ปาในเวียดนาม อาณาจักรลังกาสุกะ อาณาจักรมัชปาหิต อาณาจักรศรีวิชัย รวมทั้งอาณาจักรมะละกา 
 ชาวมลายูถือเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งของโลก Joshua Project ซึ่งเป็นองค์กรเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐโคโรราโด ได้ส ารวจและปรากฏว่า ชนชาติมลายูเหล่ านั้นกระจัด
กระจายไปทั่วโลกกว่า 339,124,635 คน นอกจากนี้พวกเขายังตั้งถิ่นฐานในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ภาคใต้ของประเทศไทย พม่า เวียดนาม เขมรและลาวแล้ว ยังอพยพสู่ภูมิภาค
ต่างๆไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ในประเทศแอฟริกาใต้ มาดากัสการ์ สุรีนาม  ตะวันออกกลาง ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 
 
ผลการวิจัย 
 “เบตง” เป็นเมืองที่ยังคงรักษาเสน่ห์ของเมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขารายล้อม หมอกขาวพราว
เสน่ห์ยามเช้า แม่น้ าใสสะอาดไหลผ่านจนกระทั่งกลายเป็นหัวใจของเมืองที่เป็นแหล่งความสมบูรณ์พูนสุข 
และผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาที่อยู่อาศัยกันไม่หนาแน่นมากนักบนผืนแผ่นดินที่ลดหลั่นรายเรียง
ต่างระดับ ต่างด ารงชีวิตแบบสบายๆ เรียบง่าย สงบสุข และสันติ มีมิตรไมตรีจิตรต่อกันเช่นวันคืนเก่าก่อน 
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 จากต านานความเชื่อตั้งแต่ครั้ง “รายอเชียง” หรือ “ราชาเขี้ยวงอก” ที่บ้านกาแป๊ะกอตอ 
(Kapeh Kota) มาถึงศรัทธาความเชื่อเรื่อง “โต๊ะนิ” ที่ชาวเบตงได้ร่วมใจกันสร้างศาลขึ้นตรงบริเวณ
สถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเดิมของ “โต๊ะนิราจาวัน” ทุกวันนี้ต านานเรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงฝังแน่นอยู่ในความ
ทรงจ าของผู้คน และถูกกล่าวถึงอยู่เสมอๆ 
 ทั้งนี้งานวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง “ด่านเบตง: วิถีชีวิตสู่ความแข็งแกร่ง” โดย นูรซีตา เพอแสละ และ
คณะ (2558) ได้ชี้ให้เห็นถึงจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวเบตงที่ชาวมลายูและชาวจีนมาอยู่
ร่วมกัน เมื่อกาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างประชากรของชาวเบตงได้เปลี่ยนไปด้วยท าให้มี
ประชากรที่หลากหลาย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อันได้แก่ 1) ชาวเบตงดั้งเดิม ที่เป็นกลุ่มคนที่มาอยู่ใน
เขเบตงช่วงก่อนปี 2500 ตั้งแต่ยังเป็นพ้ืนที่ป่า รวมสร้างบ้านแปงเมืองจนท าให้เบตงมีอยู่ดังปัจจุบัน เช่น 
กลุ่มมลายูมุสลิมเบตงดั้งเดิม กลุ่มเชื้อสายจีนเบตงดั้งเดิม และกลุ่มคนไทยเชื้อสาย พุทธดั้งเดิม  
2) คนต่างถิ่นในเบตง เป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเขตเบตงหลังปี 2500 เป็นช่วงพ้ืนที่เบตงเริ่มมีความเจริญขึ้น 
เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกสบายขึ้น เช่น กลุ่มมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน กลุ่มอดีตสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์มาลายาและกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐต่างถ่ินเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
 จากคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในอดีต สู่การผสมผสานระหว่างคนมลายูพ้ืนถิ่น คนจีนโพ้นทะเล ทั้งจีน 
พุทธ มุสลิม คริสต์ ต่างร่วมมือกันพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวคนจีนอพยพทั้ง 5 กลุ่มภาษา คือ
กวางตุ้ง (กวางไส) ฮกเกี้ยน ฮากกา (จีนแคระ) ไหหล า กลายเป็นกลุ่มชนที่มีผลต่อทิศทางการเติบโตของ
เมืองเบตงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมลายูถิ่นและชาวไทยทั้งในพ้ืนที่หรือจากส่วนกลาง ผ่านการเรียนรู้ ช่วยเหลือ 
ผูกพันจนกระทัง่นับถือเป็นพี่น้องเคารพซึ่งกันและกัน และต่างรักษาอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์แห่งตนไว้อย่าง
เหนียวแน่น ดังเช่นภาพสะท้อนผ่านศิลปวัฒนธรรม หรืองานประเพณีส าคัญต่างๆ 
 จากเดิมที่เป็นท้องถิ่นแสนทุรกันดาร ค่อยๆได้รับการพัฒนาในฐานะ “เมืองพิเศษ” กลายเป็น
อ าเภอเดียวในประเทศไทยที่มีป้ายทะเบียนรถเบตง ศาลจังหวัดเบตง คลังอ าเภอเบตง ตูไปรษณีย์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ฯลฯ และที่ส าคัญคือมีหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเทียบเท่าจังหวัดหนึ่ง กลายเป็น
เอกลักษณ์พิเศษของเมืองเบตงตราบเท่าทุกวันนี้ 
 จากเส้นทางคมนาคม เป็นเพียงทางเดินเท้า เส้นทางเกวียน เต็มไปด้วยฝุ่นหนาและหล่มโคลน 
ส าหรับคนต่างถิ่นที่อาศัยความขยัน อดทน มุ่งมั่นตั้งใจ ตัดสินใจมาลงหลักปักฐานร่วมบุกเบิกพ้ืนที่ป่าไม้ 
จับจองที่ดินที่มีอยู่มากมาย แปรเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา พืชผักผลไม้ เริ่มมีการก่อสร้างและแปงเมืองราว
ปี พ.ศ. 2450 ตั้งแต่ต้นจากบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา มีการสร้างอาคารไม้สองชั้นเพ่ือให้เป็นย่านการค้า
ส าคัญของเบตง โดยฝีมือช่างชาวจีนที่อาศัยอยู่ในมลายู สะท้อนถึงเรื่องราวทางวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม ขยับขยายกลายเป็นเมืองเบตง ก่อนที่ต่อมาปี พ.ศ.2468 จะมีการก่อสร้างเส้นทาง
หมายเลข 410 หรือถนนเบตง-ยะลา ระยะทาง 140 กิโลเมตร ถนนเพียงเส้นทางเดียวที่สามารถใช้เดิน
ทางเข้า-ออก เมืองเบตงได้ ต้องใช้เวลาสร้างถึง 40 กว่าปีจะเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากต้องหยุดชะงักไปในช่วง
เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนอีกเส้นทางหนึ่ง คือการเดินทางออกไปทางมาเลเซีย ผ่านด่าน
ไทยไปยังอ าเภอโกร๊ะสู่ด่านสะเดา เข้าสู่เมืองหาดใหญ่ 
 จากจ านวนประชากรในอ าเภอเบตง พ.ศ.2460-2470 สมัยที่เริ่มก่อร่างสร้างเมือง สมัย“หลวง
วิเศษวังษา” ผู้ว่าราชการอ าเภอเบตงคนที่สอง มีเพียง 4,000 คนประกอบด้วยคนไทย 150 คน ไทยมลายู 
1,500 คน (มาจากรัฐเประ ไทรบุรี ที่หมู่บ้านตาเนาะแมเราะ กม.7) มลายูพ้ืนเมือง 1,500 คน คนจีน
อพยพ 2,000 คน อินเดียและชาวพม่า 150 คน ถึง พ.ศ.2560 จ านวนประชากรในอ าเภอเบตง เพ่ิมขึ้น
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เป็นประมาณ 60,000 กว่าคน ประกอบด้วยคนไทยหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทยเชื้อสายมลายู คนไทย
เชื้อสายจีน และคนไทยพุทธ 
 เบตง “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน” เป็นอ าเภอที่มีทรัพยากร
ป่าไม้ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง มีมัสยิด 25 แห่ง วัดใน
พระพุทธศาสนา 4 วัด โบสต์คริสต์ 1 แห่ง มีระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นส าคัญ เพราะ
ประชากรร้อยละแปดสิบประกอบอาชีพด้านเกษตร โดยเฉพาะการท าสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
นอกจากนี้ก็ข้ึนอยู่กับสาขาการค้าและการท่องเที่ยว มีโรงงานอุตสาหกรรม 20 กว่าแห่ง มีสถาบันการเงิน 
สถาบันการศึกษา และสถานที่ส าคัญต่างๆมากมาย 
 การเป็นอ าเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลาย
ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนได้รับการเล่าขานว่า “เบตงคือต้นแบบ
เมืองสมานฉันท์” กลายเป็นจุดแข็งหลอมรวมให้มั่นคงและดึงดูดให้ผู้คนทั้งในและต่างประเทศสนใจมา
ท่องเที่ยวพักผ่อนและศึกษาเรียนรู้ “วิถีชีวิตเบตง”อย่างต่อเนื่อง เมืองเบตง ได้กลายเป็นแหล่งที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวชายแดนใต้ที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรม เพราะเป็นสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม (Plural Societies) 
แม้มีประชากรที่มีความแตกต่างหลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้มีการปกครองและเศรษฐกิจเดียวกัน 
โดยไม่มีความขัดแย้งแตกต่างจากพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆรอบๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต้  
 เหล่านี้คือส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนต่างชาติพันธุ์และศาสนา ที่ด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันสวยงาม
ของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ และน่าจะเป็นของขวัญชิ้นส าคัญส าหรับทุกชีวิตใน  
ห้วงเวลานี้ที่สามารถสะท้อนภาพการด ารงอยู่อย่างมีสีสัน เปี่ยมด้วยความรักสามัคคีต่อกัน ผู้คนรู้จักมักคุ้น
กันอย่างดี เด็กๆเยาวชนมีระบบการศึกษาที่ดี ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์สมบูรณ์
พร้อม กระทั่งได้รับการขนานนามว่า “เบตง เมือง 4 อ.” คือ อากาศดี อาหารดี อารมณ์ดี และอายุยืน 
 การได้รับการขนานนามอย่างชวนตื่นใจ “เบตง 4 อ” คือ อากาศดี อาหารดี อารมณ์ และอายุยืน
นั่นเป็นเพราะ “เบตง” เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์สุดพิเศษ มีองค์ประกอบหลายอย่างหลอมรวมเข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว ทั้งเรื่องความโดดเด่นท าเลที่ตั้ง เรื่องราวของผู้คนที่หลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
พร้อมที่มาของค าขวัญประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”ได้
สะท้อนทุกอย่างของความเป็นเบตงอย่างพร้อมสรรพและเห็นภาพชัดเจน และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงด ารง
รักษาอย่างมั่นคงในความเป็นเบตงตราบนาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 “เบตง” เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกครั้งในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วยฐานะหนึ่งในโครงการเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบเมืองพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อ าเภอในจังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพสูงต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากความ
สมบูรณ์พร้อมของปัจจัยการผลิตทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดม
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ส่วนในเรื่องทุนมนุษย์พ้ืนที่แถบนี้มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีต้นทุนที่ดีทางศาสนาและ
วัฒนธรรม สามารถน าอัตลักษณ์ที่มีไปเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆได้อย่างหลากหลายทั่วโลก เนื่องจาก
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นพหุสังคมท่ีดีงามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศที่มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศที่มีศักยภาพต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศภายใต้อาณาเขตโพ้นทะเล อย่างเช่น 
อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นประตูการค้าหลักของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่าง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม และ
การพาณิชย์แห่งภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศโลกตะวันออกที่มีศักยภาพ ทั้งที่เป็นประเทศมุสลิม รวม
ไปถึงจีน และญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีความพร้อมของสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่งให้ความรู้และวางรากฐาน
การพัฒนาที่ส าคัญ ภายใต้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความร่วมมือต่างๆจากสถาบันการศึกษาในส่วนกลางของไทยและ
ต่างประเทศ  

รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก าหนดให้ทุกภาคส่วน
ของประเทศไทยเดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่วนของพ้ืนที่ภาคใต้ มีกรอบ
แนวคิดท่ีมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะร่วมมือร่วมใจกัน
แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไก”ประสานประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐราชการ 
เอกชนขนาดใหญ่ เอกชนในพ้ืนที่ ประชาชนและสถาบันการศึกษา ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ชายแดนใต้มุ่งสร้างพ้ืนที่ประชาชนกับศักยภาพของพ้ืนที่เป็นส าคัญ โดยเฉพาะการน าจุดแข็งของพ้ืนที่มา
ประกอบสร้างฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้เป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ” 
ด้วยรูปแบบ “เกษตรอุตสาหกรรม” เพ่ือเป็นต้นทุนการผลิตอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล 

ส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ผ่านการสร้างเมืองเข้มแข็ง สร้างความ
เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองที่ส าคัญให้เป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Green Cities)” ใน
พ้ืนที่ส าคัญของจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ฐานการลงทุน และ
ศักยภาพเดิมของพ้ืนที่ ทรัพยากรมนุษย์และแรงจูงใจการลงทุนส าหรับธุรกิจของภาคเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยมีการเจรจาการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ผ่านช่องทางการเสนอมาตรการจูงใจ
การค้าและการลงทุนที่เป็นไปได้ เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ทั้งนี้ใน
ชั้นต้นมีการเสนอรูปแบบ “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงพ้ืนที่ถึงกันในลักษณะเครือข่าย 
ประกอบด้วย เมืองสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ (International Border Trade City) เมืองเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ
เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน (Agricultural Industrial City) ผ่านการวางแผนการพัฒนาระยะ
ยาว (Development Roadmap) ในกรอบเวลา 4 ปี 

โดยเฉพาะ “อ าเภอเบตง” เมืองต้นแบบของยะลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา  
4 โครงการ จ านวน 4,995 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนทาง โดยเฉพาะ
เส้นทางเชื่อมระหว่างเมืองยะลากับอ าเภอเบตง รวมทั้งโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ภูเขาบนทางหลวง
หมายเลข 410 ยะลา-เบตง  

นอกจากนี้จุดเปลี่ยนส าคัญของเบตง คือการก่อสร้าง “สนามบินเบตง” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
การก่อสร้างแล้วในวงเงินงบประมาณ 1,900 ล้านบาท เป็นสนามบินพาณิชย์ที่มีรันเวย์ขนาดกว้าง 30 
เมตร ยาว 1,800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 50 -70 ที่นั่ง มีอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศ
ยานเบตงพ้ืนที่ 7,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 3 แสนคนต่อปี คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เริ่ม
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ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.2562 ซึ่งไม่เพียงกระตุ้นเศรษฐกิจในเบตงเท่านั้น 
แต่จะรวมถึงภาคใต้ทั้งหมด เพราะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งชาวไทย
และชาวมาเลเซีย ตลอดจนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงอากาศ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งทางอากาศและยังสนับสนุนแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนใต้ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติความม่ันคง และมิติระหว่างประเทศ 

อนึ่งประการที่ส าคัญยังสอดรับกับโครงการระเบียงกระจก หรือสกายวอร์ค (Sky Walk) ที่ยื่นไป
ในอวกาศแบบเรียกได้ว่าเป็นสถิติ “ยาวที่สุดในโลก” ยาว 51 เมตร ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 91 ล้านบาท 
ในพ้ืนที่ต าบลอัยเยอร์เวงอีกด้วย พิจารณาจากแนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น นับเป็นแผนที่ จะก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายอีกครั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อ าเภอเบตง” 
ในอนาคตต่อไป 
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