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1. สู่เบตงเมืองสมานฉันท ์
 

  เทศบาลเมอืงเบตงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ไดร้บั “รางวลัพระปกเกล้าระดบั
ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสนัติสุขและความสมานฉันท์” จากสถาบนัพระปกเกล้า ซึ�งมี
วทิยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิ�นเป็นเจ้าภาพหลกั และมคีณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นดเีด่นเพื�อรบัรางวลัพระปกเกล้า ประจําปี 2552 เป็นผู้ตดัสนิ ในการนี6 มอีงค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในระดบัเทศบาลที�ส่งเขา้ประกวดในดา้นนี6ทั 6งหมด 10 แห่ง ไดร้บัรางวลัระดบัเป็น
เลศิจํานวน 3 แห่ง อนัเนื�องมาจากการมโีครงการหรอืกจิกรรมที�โดดเด่นในการเสรมิสรา้งสนัตสิุขใน
ทอ้งถิ�น (วชิยัและคณะ, 2552)   
  สําหรบัรางวลัพระปกเกล้าด้านการเสรมิสร้างสนัติสุขและความสมานฉันท์นั 6น เป็น
รางวลัที�ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในกรณีใดกรณีหนึ�งหรอืทั 6งสองกรณี คอื มคีวามสามารถใน
การจดัการความขดัแย้งที�เกดิขึ6นในพื6นที�มใิห้ขยายตวัไปเป็นความรุนแรงและคลี�คลายไปในทางบวก 
หรอืมกีารบรหิารจดัการในเชงิป้องกนัการเกดิความขดัแยง้รุนแรง อนันํามาซึ�งความสมานฉันทใ์นพื6นที�
ท่ามกลางบรบิทของทอ้งถิ�นที�มคีวามแตกต่างหลากหลายทางดา้นเชื6อชาต ิศาสนา วฒันธรรม 
  รายงานฉบับนี6จะเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างความสมานฉันท์โดย
เทศบาลเมืองเบตงว่ามกีารดาํเนินการอยา่งไรบา้ง เพื�อเป็นตวัอย่างสําหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
อื�นๆในการนําบทเรยีนที�ไดไ้ปพจิารณาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพบรบิทของตนเองในการสรา้ง
ทอ้งถิ�นสมานฉนัทต่์อไป 
    
1.1  โจทยข์องการถอดบทเรียน 
  ในกรณขีองเทศบาลเมอืงเบตงนั 6นมคีวามชดัเจนในเรื�องของการที�ผูค้นต่างวฒันธรรมทั 6ง
พุทธ จนี และมุสลมิ สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสุขสงบมาเป็นเวลานาน ปราศจากความขดัแยง้รุนแรง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งความขดัแยง้ระหว่างคนต่างวฒันธรรม ซึ�งถอืเป็นจดุเด่นของเมอืงเบตง    
  ดงันั 6น โจทยส์าํคญัที�ตอ้งการหาคาํตอบ คอื   
   เทศบาลเมืองเบตงได้มีการบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายทาง
วฒันธรรมอย่างไรไม่ให้เกิดความแตกแยก และส่งผลให้เบตงเป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์ที '
ผูค้นต่างวฒันธรรมสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัติสขุ 
    ทั 6งนี6 จะพจิารณาถงึปจัจยัสําคญัตั 6งแต่มุมมองทศันคตขิองผู้บรหิารท้องถิ�น โครงสรา้ง
การบริหารปกครอง นโยบายที�สะท้อนถึงแนวคิดของผู้บริหารในเรื�องของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ตลอดจนกจิกรรมที�เป็นรปูธรรมที�ส่งผลต่อการสรา้งความสมานฉันทใ์นทอ้งถิ�น ซึ�งในรายงาน
ฉบบันี6ไดนํ้าโครงการกฬีาชุมชนสมัพนัธป์ระจาํปี มาเป็นกรณีตวัอย่างเพื�อศกึษาถงึรายละเอยีดและผลที�
เกดิขึ6นจากการดําเนินโครงการที�เกี�ยวเนื�องกบัการเชื�อมความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มวฒันธรรม อนัเป็น
กลไกหนึ�งในการป้องกนัความขดัแยง้ของเทศบาลเมอืงเบตง 
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1.2  กระบวนการตอบโจทย ์
   กระบวนการศึกษาหาข้อมูลจะประกอบไปด้วยการสมัภาษณ์พูดคุย การศึกษาจาก
เอกสารราชการของเทศบาล และการค้นคว้าเอกสารอื�นๆที�เกี�ยวข้อง ซึ�งจากการลงพื6นที�เมอืงเบตง
ระหว่างวนัที� 30 มนีาคม – 1 เมษายน 2553 ไดม้โีอกาสพูดคุยกบัผู้บรหิาร บุคลากร และผูนํ้าชุมชน
ต่างๆ ดงัต่อไปนี6 

1. นายคุณวุฒ ิมงคลประจกัษ์ นายกเทศมนตรเีมอืงเบตง 
2. นายเฉลมิชยั ยิ�งชตูระกูล รองนายกเทศมนตรเีมอืงเบตง 
3. นางนุชนาต จนัทรมงคล รองนายกเทศมนตรเีมอืงเบตง 
4. นายวโิรจน์ จนัทรมงคล ผูอ้ํานวยการกองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงเบตง 
5. นางสาวสุนนัต ์เสาโสภณ หวัหน้าฝา่ยพฒันาชุมชน กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงเบตง 
6. นายเอกสทิธิ L ธารลีาภรกัษา เลขานุการนายกเทศมนตรเีมอืงเบตง 
7. นายสุมติร วชิาธคิุณ ประธานชมรมเครอืขา่ย 25 ชุมชนและประธานชุมชนคชฤทธิ L 
8. นายซาการยีา สาและ ประธานชุมชนบเูกต็ตกัโกร 
9. นางสาวเรอืงรว ีสุกส ีผูช่้วยเจา้หน้าที�วเิคราะหน์โยบายและแผน 

   จากการที�ไดพ้ดูคุยแลกเปลี�ยนกบัผูบ้รหิารและเจา้หน้าที�ของเทศบาล รวมทั 6งผูนํ้าชุมชน
บางส่วน ทําใหไ้ด้ทราบถงึทศันคตขิองผูบ้รหิารท้องถิ�นว่ามมีุมมองต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม
อย่างไร และมวีธิกีารและนโยบายในการบรหิารจดัการอย่างไรมใิห้ความแตกต่างนั 6นกลายเป็นความ
แตกแยก อกีทั 6งยงัได้เหน็ถงึกลไกการทํางานในลกัษณะเครอืข่ายชุมชนกบัเทศบาลที�เกื6อหนุนกนับน
พื6นฐานที�ทุกฝ่ายได้มสี่วนคดิ ตดัสนิใจ และดําเนินกิจกรรมของท้องถิ�น อนัส่งผลให้ชุมชนเกิดความ
ร่วมมอืลงแรงลงใจเพราะรูส้กึตนเป็นเจา้ของกจิกรรมดว้ยคนหนึ�ง และที�สําคญัคอืแต่ละกลุ่มวฒันธรรม
ต่างกร็ูส้กึว่าตนเป็นส่วนหนึ�งของสงัคมเบตงซึ�งสามารถแสดงออกถงึความเป็นตวัตนไดอ้ย่างเตม็ที� โดย
จะขอกล่าวถงึในรายละเอยีดต่อไป 
 

2. ข้อมลูเมืองเบตง 
 

ไผ่งามใหง้ามนํ�าใจ 
ไผ่ไหวใหเ้มอืงรุง่เรอืงอรา่ม 

ไผ่กอใหก่้อดงีาม 
ไผ่ตง ใหน้าม “เบตง” 

                                                เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์– ศลิปินแหง่ชาต ิ(19 ธนัวาคม 2551) 
  

“เบตง” มาจากภาษามลายูว่า “Buluh Betong” แปลว่า “ไม้ไผ่” หรอืไผ่ตงซึ�งมอียู่เป็น
จํานวนมากในพื6นที�เบตง ดนิแดนแห่งนี6ที�มคีําขวญัที�ว่า “เบตงใต้สุดแดนสยาม เมอืงงามน่าอยู่ คู่การ
ลงทุน หนุนการท่องเที ,ยว ประชากลมเกลยีว ยดึเหนี ,ยววฒันธรรม คํ�าจุนประเพณี ใช้ทรพัยากรอย่างมี



 

ตราสญัลกัษณ์เทศบาลเมอืงเบตง 

คุณค่า สนองปวงประชา เร่งพฒันาบุคลากร
เมอืงเบตง ค, 2549) 
 เทศบาลเมอืงเบตงในปจัจบุนั
กันยายน พ.ศ. 2482 และพัฒนามาจนสามารถเปลี�ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมอืงตั 6งแต่วันที� 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2547 โดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 
แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติเทศบาล 
งบประมาณปี 2551 รวมทั 6งสิ6น 270
(เทศบาลเมอืงเบตง, 2552ก)  

 
 

 จากตราสญัลกัษณ์ของเทศบาลเมอืงเบตง จะเหน็ไดว้่าเป็นรปู 
แสดงให้เห็นว่าเบตงเป็นเมืองชายแดน มเีขตแดนที�อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย จึงใช้หลกัเขตเป็น
เครื�องหมายเสน้กั 6นอาณาเขต ส่วนสญัลกัษณ์พญานาคนั 6นกม็าจากการที�
โมงหรอืงใูหญ่นั �นเอง 
  
2.1 สภาพภมิูศาสตร ์
 เบตงตั 6งอยู่ในแนวเทอืกเขาสนักาลาครีบีรเิวณ
ตดิกบัตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง ส่วนทางทศิใต้ ตะวนัออก และตะวนัตกนั 6น เทศบาลเมอืงเบตง
จะติดกบัตําบลยะรม อําเภอเบตง และรฐัเปรคัของประเทศมาเลเซยี นอกจากนี6 ยงัมพีื6นที�ติดกบัรฐั
เคดาหท์างทศิตะวนัตกอกีดว้ย 
 เบตงเป็นเมอืงในหุบเขา
โดยรวมของเมอืงเบตงอยู่สูงกว่าระดบันํ6าทะเลเฉลี�ย 
น่าสนใจว่าจากสภาพภูมิประเทศที�ถกูโอบล้อมด้วยหุบเขานี9  ได้กลายเป็นปัจจยัหนึ� งที�ทําให้
ชุมชนเบตงมีความสามคัคีกนั 
 การมทีางเข้าออกเดยีวในการติดต่อกบัพื6นที�อื�นๆ และระยะทางที�อยู่ไกลจากตวัจงัหวดั
ยะลาตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
เขา ซึ�งทาํใหก้ารเดนิทางออกนอกพื6นที�โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในอดตีเป็นไปดว้ยความ
มาเป็นปจัจยัสําคญัประการหนึ�งซึ�งส่งผลต่อการดําเนินชวีติของคนกลุ่มต่างๆ
สามคัคช่ีวยเหลอืเกื6อกูลกนัไปโดยปรยิาย
อาศยักนัมานานแล้วตั 6งแต่อดตีจนกระทั �งถงึปจัจุบั
สรา้งชุมชน (สมัภาษณ์คุณวุฒ,ิ  1

ตราสญัลกัษณ์เทศบาลเมอืงเบตง – ภาพจากเวบ็ไซต์เทศบาลเมอืงเบตง 

คุณค่า สนองปวงประชา เร่งพฒันาบุคลากร” เดมิเคยเป็นส่วนหนึ�งของหวัเมอืงมลายใูนอดตี 

ในปจัจบุนัไดร้บัการยกฐานะจากตําบลมาเป็นเทศบาลตําบลเมื�อวนัที� 
ละพัฒนามาจนสามารถเปลี�ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมอืงตั 6งแต่วันที� 

โดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ
แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบบัที� 12) พ.ศ.2546 ทั 6งนี6 เทศบาลมรีายรบัประจําปี

270,735,021.57 บาท และรายจ่ายรวมทั 6งสิ6น 256

 

จากตราสญัลกัษณ์ของเทศบาลเมอืงเบตง จะเหน็ไดว้่าเป็นรปู “พญานาคพนัหลกัเขต
ตงเป็นเมืองชายแดน มเีขตแดนที�อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย จึงใช้หลกัเขตเป็น

เครื�องหมายเสน้กั 6นอาณาเขต ส่วนสญัลกัษณ์พญานาคนั 6นกม็าจากการที�ทางเทศบาลไดก่้อตั 6งขึ6นในปีมะ

เบตงตั 6งอยู่ในแนวเทอืกเขาสนักาลาครีบีรเิวณตอนใต้สุดของประเทศไทย
ตดิกบัตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง ส่วนทางทศิใต้ ตะวนัออก และตะวนัตกนั 6น เทศบาลเมอืงเบตง
จะติดกบัตําบลยะรม อําเภอเบตง และรฐัเปรคัของประเทศมาเลเซยี นอกจากนี6 ยงัมพีื6นที�ติดกบัรฐั

เบตงเป็นเมอืงในหุบเขาซึ�งมลีกัษณะเหมอืนแอ่งกะทะที�โอบลอ้มไปดว้ยเขาน้อยใหญ่
โดยรวมของเมอืงเบตงอยู่สูงกว่าระดบันํ6าทะเลเฉลี�ย 1,900 ฟุต (เทศบาลเมอืงเบตง

จากสภาพภูมิประเทศที�ถกูโอบล้อมด้วยหุบเขานี9  ได้กลายเป็นปัจจยัหนึ� งที�ทําให้
 

การมทีางเข้าออกเดยีวในการติดต่อกบัพื6นที�อื�นๆ และระยะทางที�อยู่ไกลจากตวัจงัหวดั
ยะลาตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 410 ประมาณ 140 กโิลเมตรด้วยเส้นทางที�คดเคี6ยวไปตามแนว
เขา ซึ�งทาํใหก้ารเดนิทางออกนอกพื6นที�โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในอดตีเป็นไปดว้ยความยากลําบากนั 6น กลาย
มาเป็นปจัจยัสําคญัประการหนึ�งซึ�งส่งผลต่อการดําเนินชวีติของคนกลุ่มต่างๆที�อาศยัอยู่
สามคัคช่ีวยเหลอืเกื6อกูลกนัไปโดยปรยิายในการร่วม “สรา้งบา้นแปงเมอืง” เกดิการพึ�งพาและถ้อยทถี้อย
อาศยักนัมานานแล้วตั 6งแต่อดตีจนกระทั �งถงึปจัจุบนั ซึ�งปจัจยันี6ถอืเป็นจุดร่วมสําคญัของคนเบตงในการ

1 เมษายน 2553) ทั 6งนี6 การมตีูไ้ปรษณยีท์ี�เรยีกไดว้่าใหญ่ที�สุดในโลกซึ�ง
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เดมิเคยเป็นส่วนหนึ�งของหวัเมอืงมลายใูนอดตี (เทศบาล

ไดร้บัการยกฐานะจากตําบลมาเป็นเทศบาลตําบลเมื�อวนัที� 30 
ละพัฒนามาจนสามารถเปลี�ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมอืงตั 6งแต่วันที� 13 

แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 
ทั 6งนี6 เทศบาลมรีายรบัประจําปี

256,168,624.11 บาท 

พญานาคพนัหลกัเขต” ซึ�ง
ตงเป็นเมืองชายแดน มเีขตแดนที�อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย จึงใช้หลกัเขตเป็น

ทางเทศบาลไดก่้อตั 6งขึ6นในปีมะ

ประเทศไทย ทางทศิเหนือนั 6น
ตดิกบัตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง ส่วนทางทศิใต้ ตะวนัออก และตะวนัตกนั 6น เทศบาลเมอืงเบตง
จะติดกบัตําบลยะรม อําเภอเบตง และรฐัเปรคัของประเทศมาเลเซยี นอกจากนี6 ยงัมพีื6นที�ติดกบัรฐั      

งมลีกัษณะเหมอืนแอ่งกะทะที�โอบลอ้มไปดว้ยเขาน้อยใหญ่ พื6นที�
เทศบาลเมอืงเบตง ก, 2552) เป็นที�

จากสภาพภูมิประเทศที�ถกูโอบล้อมด้วยหุบเขานี9  ได้กลายเป็นปัจจยัหนึ� งที�ทําให้

การมทีางเข้าออกเดยีวในการติดต่อกบัพื6นที�อื�นๆ และระยะทางที�อยู่ไกลจากตวัจงัหวดั
กโิลเมตรด้วยเส้นทางที�คดเคี6ยวไปตามแนว

ยากลําบากนั 6น กลาย
ที�อาศยัอยู่ในพื6นที�นี6 ต้อง

เกดิการพึ�งพาและถ้อยทถี้อย
ซึ�งปจัจยันี6ถอืเป็นจุดร่วมสําคญัของคนเบตงในการ

ทั 6งนี6 การมตีูไ้ปรษณยีท์ี�เรยีกไดว้่าใหญ่ที�สุดในโลกซึ�ง
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ซุม้ประตูทางเขา้เมอืงเบตงที!แสดงสญัลกัษณ์ของพุทธ จนี และมสุลิม – ภาพโดยผูเ้ขยีน 

ตั 6งอยู่หวัมุมถนนสุขยางค์ บรเิวณสี�แยกหอนาฬิกาตั 6งแต่ปี 2467 เพื�อส่งจดหมายติดต่อสื�อสารกับ
ภายนอกนั 6น กถ็อืว่าเป็นเครื�องสะทอ้นอย่างหนึ�งที�แสดงใหเ้หน็ไดเ้ป็นอย่างดถีงึความยากลําบากในการ
ตดิต่อกบัอําเภออื�นๆในเวลานั 6นดว้ย (เทศบาลเมอืงเบตง, 2549ค)   
      
2.2   มิติทางสงัคม 

  อําเภอเบตงประกอบไปด้วยประชาชน 3 กลุ่มวฒันธรรมหลกั กลุ่มคนไทยเชื6อสาย
มลายูที�นับถอืศาสนาอสิลามโดยใชภ้าษามลายูถิ�นในการสื�อสารประจําวนัประมาณรอ้ยละ 51 กลุ่มคน
ไทยที�นับถือศาสนาพุทธและคนไทยเชื6อสายจนีประมาณรอ้ยละ 47 ส่วนอกีประมาณรอ้ยละ 2 จะเป็น
กลุ่มคนไทยที�นับถอืศาสนาครสิต์และฮนิดู ทั 6งนี6 ในเขตเทศบาลเบตงจะมปีระชากรจาํนวน 25,480 คน 
แบ่งเป็น 9,269 ครวัเรอืนใน 25 ชุมชน (ขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2551) (เทศบาลเมอืงเบตง, 2552
ค) 

  องค์ประกอบของกลุ่มประชากรลกัษณะนี6ทําให้สงัคมเบตงมคีวามหลากหลายทางเชื6อ
ชาต ิเป็นการผสมผสานของวฒันธรรมที�หลากหลายและสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสุข ปราศจาก
ความขดัแยง้รนุแรงในระดบัที�ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มคนในชุมชน 

 

 
 
 

  ทั 6งนี6 โดยปกตแิลว้ คนต่างวฒันธรรมในพื6นที�เบตงต่างมกีารเชื�อมต่อสมัพนัธก์นัมาโดย
ตลอดผ่านงานประเพณ ีงานเลี6ยง งานแต่งงาน ซึ�งกม็กีารเชื6อเชญิไปมาหาสู่กนัทุกครั 6ง เป็นลกัษณะของ
เพื�อนกนั “เวลามสัยดิจะทําอะไร คนพุทธและคนจนีก็ไปร่วมบรจิาคกนัตลอด ไม่ได้มอีะไรมาขวางกั 6น” 
(สมัภาษณ์เฉลมิชยั, 31 พฤษภาคม 2553) สอดคลอ้งกบัความเหน็ของนายซาการยีา สาและ (สมัภาษณ์ 
31 พฤษภาคม 2553) ประธานชุมชนบา้นบูเกต็ตกัโกร ซึ�งเป็นชุมชนมุสลมิส่วนใหญ่โดยมคีนไทยพุทธ
และจนีอยู่ประมาณร้อยละ 20 ได้กล่าวว่า เวลามกีิจกรรมประเพณีอะไรในชุมชนก็จะเชิญทุกกลุ่ม
วฒันธรรมมาร่วมกนัหมด งานเมาลดิ ฮารรีายอ ก็เชญิไทยพุทธและไทยจนีมาร่วมงาน ซึ�งก็แต่งชุดจนี 
ใส่เสื6อสแีดงมาร่วมงานกนัอย่างสนุกสนาน ในขณะที�ทางไทยจนีมงีานไหว้พระจนัทร์ คนมุสลมิก็ไป
รว่มงานดว้ยเช่นเดยีวกนั “การไดเ้หน็คนที�ใส่หมวกขาวไปรว่มงานไหวพ้ระจนัทร ์เป็นภาพที�สวยงาม ซึ�ง
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ก็ไม่ได้ผดิหลกัศาสนาแต่อย่างใด เพราะเราไม่ได้ไปกราบไหว้อะไร เพยีงแต่ไปให้เกยีรตริ่วมงานเท่า
นั 6นเอง”  

  การไปมาหาสู่กนัเหล่านี9สะท้อนให้เหน็ถึงปฏิสมัพนัธห์นึ�งของกระบวนการเรียนรู้
ต่างวฒันธรรมที�เป็นไปโดยธรรมชาติบนพื6นฐานของความสมัพนัธท์างสงัคมที�ค่อนขา้งเขม้แขง็อยู่แต่
ดั 6งเดมิ ซึ�งนายสุวรรณ ไพศาลเฟื�องฟุ้ง ประธานกติตมิศกัดิ Lสมาคมกวางสโีลก ได้บรรยายให้เหน็ภาพ
การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมเศรษฐกจิในชุมชนไดช้ดัเจนว่า “ที�ทางบา้นผมกจ็ะมสีวนอยู่กบักําปง กําปงคอื
หมู่บ้านอสิลาม ผมมสีวนยางของคุณพ่อ 2 แปลงที�อยู่ตดิกบักําปง ก็จะมคีวามสนิทสนมกบัคนอสิลาม
ค่อนขา้งเยอะ ทุกครั 6งที�เขามงีานบุญ เราจะได้ไปร่วมงานกนั เราไปซื6อผลไมเ้ขาทุกปี แลว้เขาก็เอายาง 
เอาไก่มาขายใหก้บัเรา เรานํายางที�รบัซื6อไปส่งต่อให้กบัพ่อค้าซึ�งเป็นชาวฮกเกี6ยน ทําให้กลายเป็นการ
อยูก่นัแบบถอ้ยทถีอ้ยอาศยักนั” (ชุมศกัดิ L, 2552, น.123-124) ถอืว่าเป็นวถิชีวีติที�แตกต่างแต่อยู่ดว้ยกนั
ไดอ้ยา่งลงตวั 

  ในส่วนของสถาบนัการศกึษาที�ตั 6งอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงเบตงนั 6น สามารถแบ่งออกได้
เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจํานวน 5 แห่ง โรงเรียนตาดีกาจํานวน 10 แห่งซึ�งทางเทศบาลได้
สนับสนุนงบประมาณในการจดัการศกึษาบางส่วน โรงเรยีนเอกชนจาํนวน 4 แห่ง ซึ�งรวมถงึโรงเรยีนจง
ฝามลูนิธทิี�มคีรมูสุลมิสอนภาษาจนีดว้ย และสถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษาจาํนวน 6 แห่ง คอื วทิยาลยั
การอาชพีเบตง วิทยาลยัชุมชนยะลาศูนย์เบตงซึ�งมแีผนที�จะทําความร่วมมอืกับเทศบาลในการเปิด
หลกัสตูรภาษาองักฤษ จนี อาหรบั และมลายกูลางในอนาคต มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ณ อําเภอเบตง 
มหาวทิยาลยับรูพาซึ�งกําลงัอยูใ่นระหว่างจดัตั 6งสํานักงานประสานงานศูนยอ์นิโดจนีส่วนหน้า (ส่วนมลายู
ศกึษา) มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา และสถาบนัขงจื6อเทศบาลเมอืงเบตง  

  
2.3   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  ประชากรกว่ารอ้ยละ 80 ประกอบอาชพีทางการเกษตร และอาชพีทางการเกษตรหลกัก็
คอืการทาํสวนยางพารา ซึ�งถอืเป็นพชืเศรษฐกจิของพื6นที� ส่วนอาชพีรองลงมาคอืการประกอบธุรกจิการ
ท่องเที�ยวและสวนผลไม ้(เทศบาลเมอืงเบตง, 2552ก) ทั 6งนี6 แม้ว่าการประกอบธุรกจิการท่องเที�ยวจะ
ไม่ใช่อาชพีหลกัของคนเบตง แต่ก็เป็นอาชพีที�นํารายไดเ้ขา้พื6นที�ไดเ้ป็นจาํนวนไม่น้อย จนกระทั �งกล่าว
ได้ว่าการท่องเที�ยวเป็นจุดเด่นของเมืองเบตงในเวลานี6 ด้วยความที�เป็นเมืองซึ�งชูความแตกต่าง
หลากหลายว่าเป็นเอกลกัษณ์ของตน  
  จากขอ้มูลของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้เขต 3 (นราธวิาส) ได้
ระบุว่าในปี 2550 มจีาํนวนนักท่องเที�ยวเขา้มาในอําเภอเบตง รวมทั 6งสิ6น 269,368 คน โดยแบ่งเป็นชาว
ไทยจาํนวน 45,297 และชาวต่างประเทศจาํนวน 224,071 คน (เทศบาลเมอืงเบตง, 2552ก)  
    
2.4   เขตการบริหารปกครอง  

เทศบาลเมอืงเบตงตั 6งอยู่ในเขตอําเภอเบตง จงัหวดัยะลา มพีื6นที�รบัผิดชอบครอบคุลม
ตําบลเบตงทั 6งหมด 78 ตารางกโิลเมตร แบ่งออกเป็น 25 ชุมชน โดยบางชุมชนมปีระชากรเป็นมุสลมิ
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ทั 6งหมด ในขณะที�บางชุมชนกม็ปีระชากรผสมผสานกนัไประหว่างพุทธ จนี มุสลมิ และครสิต์ ซึ�งมรีายชื�อ
ชุมชนที�ตั 6งตามชื�อถนนหรอืสถานที�สาํคญัในชุมชนดงัต่อไปนี6 

 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง 

1. ชุมชนกองรอ้ยตชด.ที�445 
2. ชุมชนกอืตงิ 
3. ชุมชนแกรนดว์ลิล่า 
4. ชุมชนคงคาสามคัค ี
5. ชุมชนคชฤทธิ L 
6. ชุมชนตลาดสดเทศบาล 
7. ชุมชนตณัฑว์รีะ 
8. ชุมชนบา้นกาแป๊ะ ก.ม.2 
9. ชุมชนบา้นกาแป๊ะ ก.ม.3 
10. ชุมชนบา้นกาแป๊ะกอตอนอก 
11. ชุมชนบา้นกาแป๊ะกอตอใน 
12. ชุมชนบา้นกาแป๊ะฮลู ู
13. ชุมชนบา้นกุนุงจนอง 

14. ชุมชนบา้นจาเราะกางา 
15. ชุมชนบา้นบเูกต็ตกัโกร 
16. ชุมชนบา้นเบตงฮลู ู
17. ชุมชนบา้นฮางสุ (หน้าโรงพยาบาล)  
18. ชุมชนพฒันะ 
19. ชุมชนมสัยดิกลางเบตง 
20. ชุมชนรตันกจิ 
21. ชุมชนวรีะพนัธ ์ 
22. ชุมชนศาลาประชาคมเทศบาล 
23. ชุมชนสโมสร 
24. ชุมชนสวนผกั (ปิยานนทพ์งศ)์ 
25. ชุมชนหลงัศาลจงัหวดัเบตง 

  

 
 
แผนผงัที� 1: แผนที�เขตเทศบาลเมอืงเบตง 

 
เทศบาลเมอืงเบตงมกีําลงับุคลากรซึ�งเป็นพนักงานและลูกจา้งทั 6งหมดจาํนวน 502 คน โดย

มคีณะผู้บรหิารจํานวน 7 คน ประกอบไปด้วยนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี3 คน ซึ�งถือเป็น

รัฐเปรัค  

ประเทศมาเลเซีย 
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ตวัแทนของคนไทยพทุธ จีน และมุสลิม ที�ปรกึษานายกฯ 1 คนและเลขานุการนายกฯ 2 คน ในขณะ
ที�มสีมาชกิสภาเทศบาลเมอืงเบตงจํานวน 18 คน จาก 3 เขตเลือกตั 6ง เขตเลอืกตั 6งละ 6 คน ซึ�งการ
จดัสรรผูส้มคัรรบัเลอืกตั 6งของทมีนายกฯคนปจัจุบนันี6 จะแบ่งสรรใหทุ้กวฒันธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นตวัแทนในสภานี9 คอื แต่ละเขตจะกําหนดให้มผีูส้มคัรที�เป็นคนพุทธ จนี และมุสลมิ กลุ่มละ 2 คน 
(สมัภาษณ์นุชนาต, 30 เมษายน 2553) ซึ�งอย่างน้อยๆในเชงิสญัลกัษณ์กถ็อืไดว้่าเป็นการส่งเสรมิความ
เป็นตวัแทนของกลุ่มวฒันธรรมใหม้ทีี�ยนือยา่งชดัเจนในทางการเมอืง   

ในอนาคต ทางเทศบาลเมอืงเบตงได้มคีวามพยายามที�จะผลกัดนัให้เมอืงเบตงเป็นเขต
เศรษฐกจิพเิศษ โดยไดจ้ดัทาํบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในการสํารวจความคดิเหน็
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่อการจดัตั 6งเขตเศรษฐกจิพเิศษนี6แลว้ ทั 6งนี6 นอกจากจะศกึษาถงึความเป็นไปได้
แล้ว ยงัได้ศึกษาถึงรูปแบบการปกครองท้องถิ�นพเิศษด้วย ซึ�งเบื6องต้นจะนํารูปแบบการปกครองของ
กรุงเทพมหานครและเมอืงพทัยามาผสมผสานเป็นเขตปกครองท้องถิ�นรูปแบบพเิศษ “เมอืงเบตง” มี
นายกเทศมนตรทีี�มาจากการเลือกตั 6งโดยตรง มีการแต่งตั 6งคณะกรรมการที�ปรกึษาจํานวน 15 คน 
แต่งตั 6งคณะกรรมการขา้ราชการเทศบาลเมอืงเบตง มกีารเลอืกตั 6งสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงเบตง และมี
สาํนกังานเขต 5 เขต โดยจะมสีภาเขตเป็นสภาล่างอกี 1 สภา ทั 6งนี6 ตําแหน่งต่างๆทั 6งหมดนี6จะไม่กระทบ
ต่อตําแหน่งกํานนั ผูใ้หญ่บา้น และตําแหน่งอื�นๆของขา้ราชการประจาํที�มอียู่ (เทศบาลเมอืงเบตง, 2552
ข)  

การจดัตั 6งเขตเศรษฐกจิพเิศษนี6เป็นไปเพื�อใหท้างเทศบาลเกดิความคล่องตวัและมศีกัยภาพ
ในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิที�เพิ�มมากขึ6นโดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื�อนบา้น โดยการลดขั 6นตอนและ
ระเบยีบการบรหิารราชการจากการให้ไปขึ6นตรงกบักระทรวงมหาดไทย และรายได้ก็จะเพิ�มขึ6นจาก
ความสามารถที�จะจดัเกบ็งบประมาณเพิ�มในส่วนของค่าธรรมเนียม ศุลกากร เป็นต้น และจากการไดร้บั
เงนิอุดหนุนสาํหรบัการสรา้งโครงสรา้งพื6นฐานในลกัษณะของเมอืงพเิศษ (เทศบาลเมอืงเบตง, 2552ข)  

ดา้นนายคุณวุฒ ิมงคลประจกัษ์ (สมัภาษณ์ 1 เมษายน 2553) ในฐานะนายกเทศมนตรไีด้
กล่าวถงึที�มาของแนวคดิเมอืงพเิศษนี6ว่าเมอืงเบตงมลีกัษณะพเิศษเป็นของตวัเองมาตั 6งแต่ในอดตีแล้ว
เนื�องจากความเป็นพื6นที�ห่างไกลและมแีนวชายแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี มป้ีายทะเบยีนรถเบตง มี
ศาลเบตง กล่าวคือมลีกัษณะของความเป็นจงัหวดัในตวัเองอยู่แล้ว และด้วยการที�มชีายแดนติดกับ
ประเทศมาเลเซีย จึงจําเป็นต้องพัฒนาพื6นที�ให้มคีวามทัดเทียมกับประเทศเพื�อนบ้านด้วย ซึ�งหาก
เมอืงเบตงพฒันาไปภายใต้รูปแบบการปกครองท้องถิ�นปกติทั �วไป เมอืงเบตงในอนาคตก็จะมคีวาม
แตกต่างอย่างมากกบัทางตอนเหนือของมาเลเซียที�ได้มกีารพฒันาเป็นพื6นที�พเิศษนอร์ธเกต (North 
Gate) แลว้  
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3. กรอบแนวคิดการบริหารความหลากหลายทางวฒันธรรม 

 
  เนื�องดว้ยรายงานฉบบันี6จะมุง่ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในฐานะที�เป็นแนวทางในการป้องกนัความขดัแย้งเป็นสําคญั ผู้เขยีนจงึจะขอกล่าวถึง
แนวคดิหลกับางส่วนที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นกรอบคดิในการพจิารณาการบรหิารจดัการของเทศบาลเมอืง     
เบตงไดช้ดัเจนมากยิ�งขึ6น 
  แนวคดิพหุวฒันธรรมนิยม (Multiculturalism) นั 6นแรกเริ�มเกดิขึ6นเมื�อประมาณกว่า 30 ปี
มาแล้วในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ที�ประเทศออสเตรเลยีและแคนาดา ท่ามกลางความขดัแย้งอัน
เนื�องมาจากการที�รฐัทั 6งสองมีการกีดกันวฒันธรรมที�แตกต่างออกไปจากวฒันธรรมกระแสหลกั ไม่
ยอมรบัวฒันธรรมของชนพื6นเมอืงดั 6งเดมิที�ไมเ่หมอืนกบัวฒันธรรมของคนผวิขาวทั 6งในแง่ของวถิชีวีติและ
การใชภ้าษา (เกษม, 2552)  
  ทั 6งนี6  เมื�อพูดถึงลักษณะของการเมืองการบริหารที�เกี�ยวข้องกับการปกครองกลุ่ม
วฒันธรรมที�หลากหลายนั 6น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามระดบัความเขม้ขน้ของการปิดกั 6นทาง
วฒันธรรม (Schneckener, 2004) คอื การกําจดั (Elimination) การควบคุม (Control) และการยอมรบั
และใหค้วามสาํคญั (Recognition)  
  ลกัษณะของการบรหิารประเภทแรก คอื การ “กาํจดั” ความหลากหลาย หรอือาจจะ
เรยีกได้ว่าเป็นการทําลายลา้ง คอื กดทบัและปฏเิสธความแตกต่างหลากหลาย พรอ้มกบัทําทุกวถิทีาง
เพื�อให้วฒันธรรมของสงัคมท้องถิ�นมคีวามเหมอืนกนักบัวฒันธรรมกระแสหลกัซึ�งเป็นคนส่วนใหญ่ใน
สงัคม อนัจดัว่าเป็นแนวคดิเอกนิยม ในขณะที�การบรหิารประเภทที�สองนั 6นเป็นการ “ควบคุม” ความ
หลากหลายโดยผ่านโครงสร้างการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรมอย่างแนบเนียนโดยที�มไิด้
ปฏเิสธความหลากหลายอย่างโจ่งแจง้ หากแต่วตัถุประสงคข์องการจดัการกย็งัคงเป็นไปเพื�อสรา้งความ
เป็นเอกนิยม เป็นการควบคุมเพื�อมใิหส้มาชกิในสงัคมไดม้โีอกาสแสดงออกถงึตวัตนที�แตกต่าง  
  เกษม เพญ็ภนิันท์ (2552) กล่าวว่าปญัหาเรื�องความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม
ไทย มทีี�มาจากฐานคดิที�ว่ารฐัและชาตมิคีวามเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั คอืมองว่าการจะสรา้งบูรณภาพ
ทางดนิแดนและเอกภาพของคนในชาตไิดน้ั 6น จะตอ้งทาํใหผู้ค้นในชาตทิี�มคีวามแตกต่างหลากหลายผสม
กลนืกลายกนัเป็นหนึ�งเดยีว ซึ�งปญัหาของการที�ประเทศไทยเป็นรฐัเอกนิยมทั 6งๆที�สงัคมไทยมลีกัษณะ
ของความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมนั 6น ประเวศ วะส ี(2552) ไดช้ี6ว่าเป็นสาเหตุที�ลกึที�สุดของความขดัแยง้
ต่างๆในสงัคมไทย  
  แท้ที�จรงิแล้ว การจะสร้างความสมานฉันท์ไม่ว่าจะเป็นในระดบัชาตหิรอืท้องถิ�นได้นั 6น 
จงึมใิช่การทําให้ทุกคนเหมอืนกนัหมดเป็นวฒันธรรมเดี�ยว หากแต่ต้องหาแนวทางใหก้ลุ่มคนที�มคีวาม
แตกต่างกนัสามารถอยู่ร่วมกนัไดบ้นพื6นฐานของการยอมรบัและเคารพให้เกียรติกนัและกนั ซึ�งกค็อื
การบรหิารจดัการในประเภทที�สามที�มลีกัษณะเป็นพหุนิยมนั �นเอง (Schneckener, 2004) กล่าวคอื ชน
กลุ่มต่างๆในสงัคมทั 6งส่วนใหญ่และส่วนน้อยต่างยอมรบั เหน็ความสําคญัและเหน็คุณค่าของกนัและกนั 
โดยการยอมรบัความหลากหลายนั 6นจะตอ้งไมใ่ช่เป็นเพยีงนามธรรมคําพูด หากแต่ต้องสะทอ้นออกมาใน
โครงสรา้งทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมวฒันธรรมอยา่งเป็นรปูธรรมจบัตอ้งได ้ 
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  การกําจดั การควบคุม หรอืการกดีกั 6นทางวฒันธรรมจากแนวทางบรหิารสองประเภท
แรกที�กล่าวไป จะส่งผลสําคญัต่อความรูส้กึของผู้ที�ถูกกดีกนัว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมอนัเนื�องมาจาก
ความไม่เสมอภาคเท่าเทียม ซึ�งอาจเกิดขึ6นได้ทั 6งในแง่ของความไม่เท่าเทยีมทางการเมอืง หรอืทาง
เศรษฐกิจสงัคมระหว่างกลุ่มคนต่างวฒันธรรม ซึ�งมงีานวจิยัจํานวนมากระบุไว้ชดัเจนว่าความไม่เท่า
เทียมเหล่านี9 มีแนวโน้มที�จะก่อให้เกิดความขดัแย้งรนุแรงในสงัคม โดยผู้นําชุมชนนั 6นจะอ่อนไหว
ต่อความไมเ่ป็นธรรมทางการเมอืงมาก ในขณะที�สมาชกิในชุมชนซึ�งเป็นชาวบา้นธรรมดานั 6นจะอ่อนไหว
ต่อความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมมากกว่า เมื�อเป็นเช่นนี6 แนวทางที�จะป้องกนัหรอืบรรเทา
ความขดัแยง้ไดค้อืการแกไ้ขความไมเ่ป็นธรรมทางการเมอืงเป็นอนัดบัแรกก่อนเพื�อลดแรงเสยีดทานจาก
กลุ่มผูนํ้าที�อาจจะขยายตวัไปสู่ความรนุแรง และตามมาดว้ยนโยบายที�จะสรา้งโอกาสหรอืความเท่าเทยีม
ทางเศรษฐกจิสงัคมแก่กลุ่มคนส่วนใหญ่ (Swearingen, 2010)      
  ดว้ยเหตุนี6 การบรหิารความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมในแนวทางที�มใิหก้ลุ่มใด
กลุ่มหนึ�งรูส้กึว่าตนเองไม่เท่าเทยีมกบักลุ่มอื�นๆ หรอืรูส้กึว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมโดยการ “ยอมรบั” 
และเห็นความสําคญัของคนทุกกลุ่ม จงึเป็นแนวทางที�สําคญัยิ�งในการป้องกนัความขดัแย้งรุนแรงใน
สงัคม กล่าวคอื สงัคมสมานฉันท์ที�ตั 9งอยู่บนหลกัการยอมรบัและเหน็ความสาํคญัของทุกกลุ่มนั9น 
จะเป็นสงัคมที�ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีที�ยืน รวมทั 6งเป็นสงัคมที�ผูค้นทนกนัได ้(Tolerance) รบัฟงัและรบั
ไดต่้อการคดิต่าง เหน็ต่าง รวมถงึความต่างในดา้นอื�นๆทั 6งทางชาตพินัธุ ์ศาสนา วฒันธรรม หรอืสถานะ
ทางเศรษฐกจิสงัคม ซึ�งกถ็อืเป็นแก่นสารของความเป็นประชาธปิไตย เป็นการเคารพว่ามนุษยทุ์กคนต่าง
กม็ศีกัดิ Lศรขีองความเป็นมนุษยเ์หมอืนๆกนั ไมว่่ามนุษยค์นนั 6นจะแตกต่างจากเราเพยีงใดกต็าม 
  

4. เทศบาลเมืองเบตงกบัเส้นทางการร้อยเรียงความต่างสู่สงัคมสามคัคี   
 

เมื�อได้เห็นถึงกรอบคิดของการบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื�อความ
สมานฉันท์แล้ว ต่อมาผู้เขยีนจะวเิคราะห์ถงึกรณีของเทศบาลเมืองเบตงว่ามีบทบาทในการสร้าง
สังคมสมานฉันท์ที�ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีที� ยืนได้อย่างไรท่ามกลางบรรยากาศที� เป็นพหุ
วฒันธรรม 

อย่างไรก็ตาม การจะหาคําตอบต่อคําถามนี6คงจะต้องทําความเข้าใจให้เห็นทั 6ง
กระบวนการในการบรหิาร คอืตั 6งแต่ 1) วธิคีดิหรอืมุมมองของผูบ้รหิารต้องตระหนักและเหน็คุณค่าของ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมทั 6งมแีนวทางในการบรหิารจดัการที�เอื6อต่อการอยู่ร่วมกนัของคนทุก
กลุ่มในสงัคม 2) การจดัโครงสรา้งการบรหิารปกครองที�สะท้อนให้เหน็ถงึการยอมรบัการมอียู่ของกลุ่ม
วฒันธรรมต่างๆ และจากวธิคีดิและตวัโครงสรา้งนั 6นจะตอ้งถ่ายทอดออกมาเป็น 3) นโยบายของเทศบาล
ที�ต้องกําหนดชดัว่าจะดําเนินการอย่างไร และจะต้องสามารถนํานโยบายไปสู่ 4) การปฏบิตัใิห้เกดิผล
เป็นรปูธรรมดว้ย มเิช่นนั 6น แนวคดิการยอมรบัความหลากหลายหรอืการเหน็คุณค่าของความแตกต่างก็
จะเป็นเพยีงนามธรรมที�ผูบ้รหิารพดูกนัลอยๆแต่จบัตอ้งไมไ่ดเ้ท่านั 6น 
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แผนผงัที� 2: แผนผงัการถ่ายทอดวธิคีดิสูก่ารปฏบิตัขิองผูบ้รหิารเทศบาล 

 
ทั 6งนี6 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นใดมกีารถ่ายทอดแนวคดิของการบรหิารความ

หลากหลายอยา่งครบองคป์ระกอบและต่อเนื�องกนัเช่นนี6 กจ็ะเป็นปจัจยัสําคญัยิ�งปจัจยัหนึ�งที�จะสรา้งและ
รกัษาความสุขสงบในพื6นที�ของตนไวไ้ดอ้ยา่งยั �งยนื 

 
4.1 วิธีคิดของคณะผูบ้ริหารของเทศบาลต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม 
   “ตั �งแต่ผมรบัตําแหน่งมา ผมตั �งใจเลยว่าสงัคมต้องมคีวามปรองดอง ผมเดนิมาสายนี�
ตลอดในการสรา้งความเขา้ใจกว่า 20 ปี เหมอืนเรามลีูกสามสี ,คน คนไหนที ,ดอ้ยกว่าอ่อนแอกว่า เราดูแล
เป็นพเิศษเพื ,อยกระดบั ในส่วนของชุมชนพุทธ เรามภีาคเอกชนที ,เขม้แขง็ สามารถสรา้งมหาธาตุเจดยี ์
สรา้งพระพุทธรปูองคใ์หญ่ ชุมชนจนีเขากม็เีศรษฐกจิด ีสรา้งโรงเรยีน สรา้งศาลเจา้ แต่ชุมชนมุสลมิ เขาดู
จะอ่อนกว่า เราก็ต้องยกความภาคภูมใิจของเชื�อชาติเขาให้ไล่เลี ,ยกนั อย่าให้ต่างกันมาก ถ้ามคีวาม
เขม้แขง็พอกนักจ็ะไปกนัได้ ยกตวัอย่างคนจนีมโีรงเรยีนจงฝา จากโรงเรยีนมองลงมาเป็นโรงเรยีนสอน
ศาสนาอสิลามซึ ,งสมยัก่อนตอนนั �นเป็นเพยีงกระตอ็บ ผมบอกใหร้ื�อแลว้สรา้งใหม่ดีๆ  ใหเ้งนิอุดหนุนไปทํา 
พอทาํแบบนี�มคีนบอกผมว่าคุณทาํไปทาํไม นกัเรยีนเขากม็อียู่แค่ไม่กี ,สบิคน ผมบอกไม่ได ้เราจะทอดทิ�ง
ไมไ่ด ้ตอ้งทาํใหเ้ขาเกดิความภมูใิจ” 

นายคุณวุฒ ิมงคลประจกัษ์ – นายกเทศมนตรเีมอืงเบตง (สมัภาษณ์ 1 เมษายน 2553) 
 
   จากการพูดคุยพบว่าผู้บรหิารของเทศบาลมวีธิคีดิต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมที�
น่าสนใจ โดยเน้นไปที� 1) การเน้นสรา้งสมดุลทางความรูส้กึของแต่ละกลุ่มวฒันธรรม มใิหเ้กดิความรูส้กึ
ของความไมเ่สมอภาคเท่าเทยีม และ 2) การมทีศันคตทิี�เหน็คุณประโยชน์ของการที�ทอ้งถิ�นของตนเองมี
กลุ่มคนที�มวีฒันธรรมซึ�งแตกต่างหลากหลาย 
   โดยวธิคีดิทั 6งสองประการนี6ต่างมผีลสาํคญัต่อการสรา้งและรกัษาความสมานฉันทข์องคน
ในเขตเทศบาลเมอืงเบตง 

จากทศันคติผู้บริหาร 

สะท้อนผา่นโครงสร้าง 

ถ่ายทอดเป็นนโยบาย 

สูกิ่จกรรมการปฏิบตั ิ
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 4.1.1  สร้างสมดลุทางความรู้สึกของแต่ละกลุ่มวฒันธรรม 
  “การบรหิารจดัการความหลากหลายต้องมคีวามสมดุล และให้เกยีรตซิึ ,งกนัและกนั ถ้า
กลุ่มไหนดอ้ย เราต้องยกขึ�นมาใหส้มดุล อย่าใหเ้ขารูส้กึขาดที ,พึ ,ง อ่อนแอ ดอ้ยคุณค่า หรอืไดร้บัความไม่
เป็นธรรม” 
  คําพูดขา้งต้นของนายเฉลมิชยั ยิ�งชูตระกูล รองนายกเทศมนตรเีมอืงเบตง (สมัภาษณ์ 
31 มนีาคม 2553) แสดงใหเ้หน็ถงึหวัใจของการบริหารความแตกต่างหลากหลาย ซึ�งจรงิๆแลว้ มใิช่
เฉพาะกบัความแตกต่างทางชาตพินัธุว์ฒันธรรมเท่านั 6น วธิคีดินี6ยงัสามารถใชไ้ดก้บัการปฏบิตัต่ิอกลุ่มคน
ที�มคีวามแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางอุดมการณ์ ความคิดความเชื�อ สถานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือ
แมก้ระทั �งทางรปูลกัษณ์ภายนอกดว้ย 
  สิ�งที�สาํคญัอยา่งยิ�งคอืการที�ผูบ้รหิารจะต้องไม่มทีศันคตทิี�เฉยชา ดูหมิ�นดูแคลน หรอืกด
ขี�กดทบัวฒันธรรมหรอืกลุ่มคนที�ต่างไปจากตน หากแต่จะต้องส่งเสรมิให้ทุกวฒันธรรมต่างมทีี�ยนืใน
สงัคมด้วยความภาคภูมใิจ ได้รบัโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทยีมกนั เนื�องจากหากปล่อยปละละเลยให้
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งรูส้กึว่าตนอ่อนด้อยหรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรม ความขดัแยง้ก็จะเกดิขึ6นทนัทแีละ
อาจจะขยายตวัเป็นความรุนแรง ซึ�งสงัคมโดยรวมกจ็ะอยู่ไม่ไดใ้นที�สุด นี�ถอืเป็นหวัใจสําคญั ดงัที�นาย
คุณวุฒิ (สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2553) ได้มีแนวคิดว่าผู้บริหารต้องมี “ความเป็นกลางทาง
วฒันธรรม” โดยทําให้แต่ละวฒันธรรมรู้สกึว่าได้รบัการดูแลอย่างเท่าเทยีม คนทุกศาสนาต้องได้รบั
โอกาสในการพฒันาอย่างเสมอภาคกนั ซึ�งจะเป็นการลดความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยรวม
ลงไดด้ว้ย 
  ประกอบกบัคณะผูบ้รหิารของเทศบาลตั 6งแต่ตวันายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตรี
ทั 6งสามคนต่างทาํงานอยูใ่นพื6นที�มาโดยตลอดอย่างต่อเนื�อง จงึทําใหม้คีวามเขา้ใจในประวตัศิาสตรค์วาม
เป็นมาของทอ้งถิ�นในแงข่องความสมานฉันท ์รวมทั 6งวฒันธรรมประเพณีที�หลากหลาย และมองเหน็กลุ่ม
คนต่างวฒันธรรมในพื6นที�ที�สามารถอยูด่ว้ยกนัไดด้ผี่านกจิกรรมรว่มต่างๆ  

 โดยในส่วนของนายคุณวุฒเิอง ได้เขา้มารบัหน้าที�นายกเทศมนตรเีมอืงเบตงถงึ 7 สมยั 
ตั 6งแต่ปี 2531 ปจัจุบนัรวมระยะเวลานาน 22 ปี โดยรบัตําแหน่งสบืต่อจากนายวศิษิฐ ์คงคา ซึ�งเป็นบดิา
ของนางนุชนาต จนัทรมงคล ที�ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรใีนคณะของนายคุณวุฒดิ้วย 
ในขณะที�นายเฉลมิชยั ซึ�งเป็นรองนายกเทศมนตรทีี�สะทอ้นความเป็นตวัแทนของคนจนีในพื6นที�นั 6น กไ็ด้
เขา้มารว่มบรหิารงานเทศบาลกว่า 30 ปี ตั 6งแต่สมยัเป็นสมาชกิเทศบาล 

 คณะผู้บรหิารของเทศบาลมวีธิีคดิและมุมมองต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
ท้องถิ�นไปในทิศทางที�สอดคล้องกนัว่า ความหลากหลายทางวฒันธรรมของเบตงนั 6นมมีาแต่ดั 6งเดิม
จนกระทั �งถงึปจัจบุนั โดยตลอดระยะเวลาที�คนต่างวฒันธรรมไดอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมนั 6น ทางเทศบาลจะไม่
กระทําการใดๆที�ทําให้วฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ�งมคีวามเหลื�อมลํ6ากนั แต่จะพยายามทาํให้ทุกกลุ่ม
วฒันธรรมเกิดความรู้สึกว่าได้รบัความเป็นธรรม มีความทัดเทียมเสมอกนั จนเกิด “ความ
สมดลุทางความรู้สึก” ของกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ 

 ยกตวัอยา่งเช่นตําบลเบตงในอดตีนั 6น ความเป็นอยูข่องคนมสุลมิจะดอ้ยกว่าของคนพุทธ
และคนจนี ทางเทศบาลก็จะเข้าไปแก้ไขปญัหานี6โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลอืคนมุสลิมเป็นพิเศษ 
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เนื�องจากทางผู้บรหิารเลง็เหน็แล้วว่า ถ้าไม่เขา้ไปช่วยเหลอือย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพเิศษ และปล่อยให้
เกิดความไม่สมดุลระหว่างกลุ่มบุคคลในพื6นที� สงัคมจะเกิดช่องว่างทางความรู้สกึและนํามาซึ�งความ
แตกแยกของสงัคมในที�สุด แมว้่าในขณะนั 6น ขบวนการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้จะมี
เพยีงแค่กลุ่มพูโลเท่านั 6น และในส่วนพื6นที�เบตงเองก็ไม่ได้มเีหตุการณ์อะไร แต่ก็จําเป็นต้องป้องกนัไว้
ก่อน หากปล่อยทิ6งใหเ้กดิความไม่สมดุลไวอ้ย่างต่อเนื�องโดยไม่เขา้ไปดูแลแก้ไข อนาคตกจ็ะเกดิปญัหา
อยา่งแน่นอน (เฉลมิชยั, สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553)  

 ด้วยเหตุนี6 ทางเทศบาลจงึทุ่มเทงบประมาณเพื�อการพฒันาให้คนมุสลิมซึ�งส่วนใหญ่
อาศยัอยู่ในเขตรอบนอกได้มชีวีติความเป็นอยู่ที�ดขี ึ6น ซึ�งในช่วงแรกนั 6น ต้องเพิ�มศกัยภาพและโอกาส
ให้แก่ชุมชนมุสลมิเป็นพเิศษมากถึง 2-3 เท่าตวัของชุมชนอื�นๆ เพื�อยกระดบัให้สมดุลเท่าทนักบัการ
พฒันาของชุมชนอื�น มเิช่นนั 6นก็จะตามไม่ทนั ซึ�งนายเฉลมิชยัยํ6าว่า “หากยงัไม่เกิดความสมดุล เราจะ
พฒันาไปเท่าๆกนัไม่ได้” (สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553) ทางเทศบาลจะต้องทําให้ชุมชนมุสลมิเริ�ม
พฒันาขึ6นมาเท่าเทยีมกนักบัชุมชนอื�นๆก่อน โดยผ่านกจิกรรมต่างๆเช่น การให้ทุนการศึกษา การให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรยีน การพาคนมุสลมิไปศึกษาดูงานที�เมอืงจนี การส่งเสรมิให้โรงเรยีนของ
เทศบาลนําเด็กนักเรยีนซึ�งเป็นเด็กมุสลิมกว่าร้อยละ 90 ไปทศันศึกษานอกพื6นที� การแก้ไขปญัหาที�
เกดิขึ6นภายในชุมชน ตลอดจนการพฒันาโครงสรา้งพื6นฐานต่างๆ เหล่านี6เป็นแนวคดิตั 6งแต่ในอดตีมากว่า 
20 ปีแลว้ (คุณวุฒ,ิ สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553) ซึ�งการดําเนินการเหล่านี6ถอืไดว้่าเป็นส่วนหนึ�งในการ
ลดช่องว่างทั 6งทางกายภาพและความรูส้กึของคนในพื6นที� 

 อย่างไรก็ตาม เมื�อพูดถึงการพฒันาในอดตีของเทศบาลที� “ให้คนมุสลมิเป็นพเิศษ” นี6 
คําถามที�เกิดตามมาคอื แล้วในช่วงนั 6น คนพุทธและคนจนีรู้สกึอย่างไรกบัความพเิศษตรงนี6บ้าง เกิด
ความรูส้กึไมพ่อใจ หรอืเหน็ว่าไมส่มดุลกบักลุ่มตนบา้งหรอืไมอ่ยา่งไร 
  “มคีรบั ตอนนั9นคนในเมืองเชื9อสายจีนเขามองว่าเทศบาลไปเอาใจคนที�ไม่ใช่พวก
เรา  แต่ผมกเ็ชื�อมั �นว่าสกัวนัหนึ�งเขาจะรู้ว่าสิ�งที�เราทาํไปนั9นเป็นประโยชน์ต่อทุกคน เรามองว่าถ้า
คนมสุลมิยากจนมากๆแลว้กําลงัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัซึ�งเหน็ไดช้ดั เขาเจบ็ป่วยกไ็ม่มใีครดูแล มี
ปญัหาอะไรกไ็มด่แูล หากมนัต่างกนัมาก เขากอ็าจจะคดิไปในทางที�ไม่ด ีก่อความไม่สงบ จบัคนเรยีกค่า
ไถ่ ปล้นจี6 เราก็สูญเสยีกนัทั 6งนั 6น ไม่เป็นประโยชน์ ในฐานะที�เป็นคนดูแลบ้านเมอืง เราก็พยายามทํา” 
(เฉลมิชยั, สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553)  
  ความพยายามที�จะให้เหตุผลต่อคนกลุ่มต่างๆในสงัคมว่าการที�มคีนกลุ่มหนึ�งไม่ได้รบั
การดูแล หรอืถูกทิ6งไว้กบัความไม่เป็นธรรม ซึ�งสกัวนัหนึ�งคนกลุ่มอื�นๆในสงัคมก็จะไม่สามารถอยู่ได้
อย่างสงบสุขด้วยเช่นเดยีวกนันี6นั 6น เป็นความพยายามในการสร้างความเข้าใจและมีคาํอธิบาย
ให้กบัคนทุกกลุ่มในสงัคม ซึ�งต้องใช้เวลา ความต่อเนื�อง และความอดทนมากเพื�อให้สงัคมทั 6งหมด
เขา้ใจถงึสาเหตุที�จะต้องให ้“ความเป็นพเิศษ” ดงักล่าว ซึ�งนายเฉลมิชยั (สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553)  
กไ็ดเ้ล่าว่าเมื�อเวลาผ่านไป สงัคมกไ็ดเ้หน็แลว้ว่าความสมดุลนี6นํามาซึ�งความสมานฉันทใ์นพื6นที�ไดจ้รงิๆ
จงึเริ�มที�จะเขา้ใจและยอมรบัในที�สุด 
  ทั 6งนี6 ถอืได้ว่าการสรา้งความเขา้ใจนี6เป็นสิ�งสําคญัมากเช่นเดยีวกนัต่อการรกัษาความ
สมานฉนัทใ์นพื6นที� ผูบ้รหิารจะต้องตระหนักดว้ยว่า ไม่ว่าจะมีนโยบายหรือดาํเนินการอะไร กจ็าํเป็น
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จะต้องคาํนึงถึงความรู้สึกของคนทุกกลุ่ม จะละเลยกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งไม่ได้เป็นอนัขาด เพื�อมิให้
การแก้ปัญหาตรงจดุหนึ�งไปเพิ�มปัญหาของอีกจดุหนึ�ง กล่าวคอื มใิหก้ลายเป็นว่าการพยายามทําให้
คนมุสลมิเกดิความรูส้กึเท่าเทยีมสมดุล เป็นการทําให้คนพุทธและคนจนีรูส้กึว่าตนเองถูกลดิรอนลงไป 
อนัจะกลายเป็นปญัหาใหมต่ามมา  

 ในช่วงแรกของการเกดิเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ที�พื6นที�เบตงก็
มคีวามหวาดระแวงกนัอยูเ่หมอืนกนั โดยคนจนีและคนพุทธในเมอืงรูส้กึว่าตนเองขาดที�พึ�งและอาจจะถูก
ทําร้ายได้ ไม่มคีวามมั �นใจในความปลอดภยั ทางเทศบาลก็ใช้หลกัการเดิมคือ การสร้างสมดุลทาง
ความรูส้กึ เพราะในขณะนั 6น คนจนีและพุทธรูส้กึว่าตนอ่อนแอและเปราะบาง จงึต้องยกระดบัความมั �นใจ
ในการดาํเนินชวีติใหม้มีากขึ6นดว้ยการกําหนดโครงการสรา้งความเขม้แขง็ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ให้กบัชุมชน (โครงการตาสปัปะรด) แต่ในขณะเดยีวกนัก็ได้ทําโครงการด้วยความระมดัระวงัว่าจะต้อง
ไมใ่หค้นมสุลมิรูส้กึว่าถูกคุกคาม ถูกรงัแกหรอืเสยีประโยชน์ (เฉลมิชยั, สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553)  

 สิ�งเหล่านี6ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ความพยายามในการสรา้งสมดุลระหว่างกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ
ในทอ้งถิ�นใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนั ตลอดจนการสื�อสารกบัสงัคมถงึแนวทางและเป้าหมายของกจิกรรม
ที�ทางเทศบาลดาํเนินการใหม้คีวามชดัเจนและทั �วถงึ เพื�อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัคนในสงัคมใหม้ากที�สุด 
ซึ�งก็จะทําให้ความระแวงค่อยๆลดลงไป โดยจากวิธีคิดของผู้บริหารตามที�กล่าวมานี9 ถือว่าเป็น
แนวคิดเชิงป้องกนัที�มิให้ความขดัแย้งหรือความรู้สึกว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมหยั �งรากลึกและ
ขยายตวัเป็นความรนุแรงที�ยืดเยื9อ ซึ�งสามารถเหน็ผลไดอ้ย่างชดัเจนในการรกัษาความสมานฉันทใ์น
ทอ้งถิ�น 
    
 4.1.2  เหน็คณุประโยชน์ของความแตกต่าง 
   “ถ้าคุณก็รําไทย ผมก็รําไทย ถ้ารําไทยเหมอืนกนัมนัจะโดดเด่นได้อย่างไร เราต้องค้น
จดุเด่นใหเ้จอ แลว้ทาํใหเ้กดิประโยชน์ในการสรา้งบา้นแปงเมอืง”  
   นายคุณวุฒ ิ(สมัภาษณ์ 1 เมษายน 2553) ได้สะท้อนให้ฟงัขณะที�กําลงัพูดคุยกนัว่า
เพราะเหตุใดทางเทศบาลจงึให้คุณค่ากบัความแตกต่างหลากหลายและมกีิจกรรมส่งเสรมิวฒันธรรม
ต่างๆอยา่งสมํ�าเสมอ พรอ้มกบักล่าวยํ6าว่า “เหมือนเราดแูลเดก็ เดก็แต่ละคนไม่เหมือนกนั เราต้อง
ค้นหาจดุเด่นของเดก็แต่ละคนให้เจอและดึงขึ9นมา”  
  อยา่งไรกต็าม การเหน็คุณค่าของความหลากหลายทางวฒันธรรมตรงนี6 คงมใิช่เป็นการ
ชื�นชอบวฒันธรรมต่างๆแบบตื6นเขนิ เช่น การใส่เสื6อที�มลีวดลายต่างวฒันธรรม หรอืการนิยมซื6อสนิค้า
หตัถกรรมและเครื�องแต่งกายของชาวเขา เป็นต้น ซึ�งอาจทําใหว้ฒันธรรมถูกลดทอนลงเป็นเพยีงสนิค้า
เพื�อการท่องเที�ยวเท่านั 6น (อานนัท,์ 2552) แต่จะต้องยอมรบัในวิถีชีวิตที�แตกต่าง เหน็คณุค่า และให้
เกียรติวฒันธรรมที�แตกต่างนั9นอย่างสนิทใจ ลกึลงไปถงึวธิคีดิและความเชื�อว่าความหลากหลายทาง
วฒันธรรมนั 6นมคีุณค่าในตัวเองอย่างแท้จรงิ อันถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคญัที�ทําให้สงัคมหนึ�งๆมี
ชวีติชวีาและเกดิพลงัในการสรา้งสรรคห์ากไดร้บัการบรหิารจดัการที�เหมาะสมลงตวั 
  โดยทางคณะผูบ้รหิารของเทศบาลมไิดม้องจุดแขง็ของความหลากหลายทางวฒันธรรม
ในความหมายแคบที�เหลอืเพยีงแต่สนิคา้ที�มมีลูค่าทางเศรษฐกจิอยา่งที�บางส่วนในสงัคมไทยเขา้ใจ แต่ยงั
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มองว่าเป็นพลงัที�มคีุณค่าในการสรา้งบา้นแปงเมอืงดว้ย ตลอดจนหาทางส่งเสรมิและสบืทอดภูมปิญัญา
และวฒันธรรมท้องถิ�นต่อไปให้ได้ “แต่ละคนชอบอะไร ถนัดอะไร ก็พยายามส่งเสรมิเขา จะชอบสงิโต 
หรอืชอบดนตรกี็ต้องส่งเสรมิ” (คุณวุฒ,ิ สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553) ทั 6งนี6 บนพื6นฐานความเชื�อที�ว่า
หากกลุ่มวฒันธรรมต่างๆมีความเข้มแข็งในตัวเอง ความเข้มแข็งนั9นก็จะกลบักลายมาเป็น
ทรพัยากรที�สาํคญัของสงัคมในการเป็นส่วนหนึ�งของการพฒันาท้องถิ�นให้เข้มแขง็และเติบโตไป
พร้อมๆกนัต่อไป 
  แทจ้รงิแลว้ แนวคดิที�เหน็คุณประโยชน์ในความแตกต่างของผูบ้รหิารนี6อาจจะมทีี�มาส่วน
หนึ�งจากประสบการณ์ส่วนตวัในวยัเดก็ของนายคุณวุฒกิ็เป็นได้ ซึ�งได้เล่าไว้ในหนังสอืสายหมอกใต้เงา
จนัทร ์ว่าตนเองเป็นคนจนี แต่กถ็ูกหา้มไมใ่หเ้รยีนภาษาจนีในยุคสมยัที�รณรงค ์“รฐันิยม” โดยจอมพล ป.
พบิูลสงคราม โดยเคยต้องวิ�งหนีหลบเขา้ป่าเวลาเจา้หน้าที�จากกระทรวงศกึษาธกิารมาตรวจว่าโรงเรยีน
ใดมกีารเปิดสอนภาษาจนี (ชุมศกัดิ L, 2552) จากประสบการณ์เช่นนี6 อาจทําใหเ้ขา้ใจความรูส้กึของการ
ถูกกดทบัไดเ้ป็นอย่างด ีและกาลเวลากพ็สิูจน์แลว้ว่าภาษาจนีนั 6นมคีุณประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
สงัคมของไทยมากเพยีงใด 
  
4.2 โครงสร้างที�สะท้อนความเป็นตวัแทนของกลุ่มวฒันธรรม 
  วธิคีดิและทศันคตขิองผู้บรหิารที�เหน็คุณค่าของวฒันธรรมที�หลากหลาย ตลอดจนการ
มุ่งเน้นใหแ้ต่ละกลุ่มวฒันธรรมรูส้กึว่าไดร้บัความเป็นธรรม มคีวามสมดุลเท่าเทยีมกนันั 6น มไิดเ้ป็นเพยีง
นามธรรมความเชื�อส่วนตวัเท่านั 6น หากแต่ถูกใหค้วามสําคญัในการจดัโครงสร้างการบริหารปกครอง
บนหลกัความเป็นตวัแทนตามกลุ่มวฒันธรรม (Representation) อย่างเท่าเทียมกนัด้วย ซึ�ง
โครงสรา้งดงักล่าวนี6มทีั 6งในส่วนของฝา่ยบรหิารและสภาทอ้งถิ�น  
  ตามโครงสร้างของฝ่ายบริหารนั 6น นอกจากนายกเทศมนตรีซึ�งเป็นผู้ที�มาจากการ
เลอืกตั 6งแล้ว รองนายกเทศมนตร ี3 คนจะเป็นคนพุทธ คนจนี และคนมุสลมิ ในขณะที�การจดัวางตวั
ผูส้มคัรสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงเบตง ซึ�งมอียู่ 3 เขตเลอืกตั 6งโดยที�แต่ละเขตจะมสีมาชกิสภาได ้6 คน 
นั 6น ทางนายคุณวุฒจิะกําหนดให้กลุ่มของตนส่งผู้สมคัรจํานวน 6 คนในแต่ละเขต โดยแบ่งออกเป็น
ผูส้มคัรที�เป็นคนพุทธ 2 คน จนี 2 คน และมุสลมิ 2 คน (เอกสทิธิ L, สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553) ซึ�งผล
ของการจดัวางตวัผูส้มคัรในลกัษณะนี9ได้ทาํให้เรื�องของความเสมอภาคเท่าเทียมในการลงสมคัร
แข่งขนัของคนกลุ่มวฒันธรรมต่างๆกลายมาเป็นสิ�งที� “จบัต้องได้”   
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แผนผงัที� 3: การจดัสรรตวัแทนทางการเมอืงในโครงสรา้งการบรหิารปกครองของเทศบาล 

 
  การจดัสรรตวัแทนของทุกวฒันธรรมให้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการบรหิารปกครองนี6 
อย่างน้อยที�สุดกส็่งผลต่อจติวทิยาการเมอืงในเชงิสญัลกัษณ์ที�สะท้อนใหเ้หน็ว่าผู้บรหิารใหค้วามสําคญั
กบัการสรา้งสมดุลระหว่างกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ นอกจากนี6ยงัทําใหป้ระชาชนไดเ้หน็ว่าตนเองสามารถที�
จะมีช่องทางในการสื�อสารข้อคิดเหน็และความต้องการผ่านทั 9งในระดบัรองนายกเทศมนตรีและ
ระดับสมาชิกสภาเทศบาลที�เป็นกระบอกเสียงให้กบักลุ่มวฒันธรรมของตน ซึ�งนายคุณวุฒ ิ
(สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553) ไดก้ล่าวเสรมิว่า โครงสรา้งการบรหิารปกครองเช่นนี6จะทําใหค้นของแต่ละ
กลุ่มรูส้กึสบายใจที�จะเขา้หาองคก์รปกครองท้องถิ�น เนื�องจากเหน็ว่ามผีูท้ ี�มวีฒันธรรมเดยีวกบัเขาอยู่ใน
ตําแหน่งทางการเมอืง และเป็นผูท้ี�จะเขา้ใจวฒันธรรมและวถิชีวีติของเขาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
  อย่างไรกต็าม การกําหนดสดัส่วนความเป็นตวัแทนในลกัษณะนี6เป็นการยดึธรรมเนียม
การปฏบิตัทิี�สบืต่อกนัมาอย่างต่อเนื�องเกอืบ 30 ปีแลว้ตั 6งแต่สมยัที�นายวศิษิฐ ์คงคาเป็นนายกเทศมนตร ี
โดยที�ไมไ่ดถู้กกําหนดอย่างเป็นทางการในรปูของกฎระเบยีบลายลกัษณ์อกัษร (นุชนาต, สมัภาษณ์, 30 
มนีาคม 2553) ซึ�งกน่็าสนใจว่าโครงสรา้งทางการปกครองของเทศบาลเมอืงเบตงนี6จะดํารงอยู่ต่อไปได้
หรอืไม่หากมกีารเปลี�ยนแปลงตวันายกเทศมนตรใีนอนาคต เนื�องจากการกําหนดโครงสรา้งทั 6งหมดนี6
ลว้นขึ6นอยูก่บัวธิคิดิของผูบ้รหิารเท่านั 6นว่าจะเหน็ความสาํคญัหรอืไม ่
  นอกจากโครงสร้างทางการบริหารปกครองแล้ว ตวัตนของกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ
กส็ามารถสะท้อนให้เหน็ผ่านโครงสร้างขององคก์รภาคประชาสงัคมต่างๆในพื9นที�ด้วย กล่าวคอื 
แต่ละกลุ่มวฒันธรรมจะรวมตวักนัจดัตั 6งสมาคมหรอืมลูนิธติ่างๆของตนเอง เช่น มลูนิธอิําเภอเบตง (จนี) 
มลูนิธมิุสลมิเบตง (มุสลมิ) ชมรมลูกเสอืชาวบา้น (พุทธ) เป็นต้น ซึ�งในหลายๆแห่งกไ็ดร้บัการสนับสนุน
ด้านงบประมาณจากทางเทศบาล และหากมอีะไรก็จะปรกึษาหารอืเพื�อรบัฟงัความคดิเห็นกนัอย่าง
สมํ�าเสมอ ผ่านเครอืขา่ยที�ประชาชนมารวมตวักนั ซึ�ง “หากผ่านโครงสรา้งเหล่านี6จะง่าย พูดทเีดยีวจะไป
ถงึหมด” (คุณวุฒ,ิ สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553) 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

(พทุธ) 

รองนายกเทศมนตรี 

(จีน) 

รองนายกเทศมนตรี 

(มสุลมิ) 

สมาชิกสภาเขต 1 

พทุธ 2 คน 

จีน 2 คน 

มสุลิม 2 คน 

สมาชิกสภาเขต 2 

พทุธ 2 คน 

จีน 2 คน 

มสุลิม 2 คน 

สมาชิกสภาเขต 3 

พทุธ 2 คน 

จีน 2 คน 

มสุลิม 2 คน 
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4.3 นโยบายที�เอื9อต่อสงัคมสมานฉันทจ์ากฐานคิดของหลกัพหวุฒันธรรม 
  เมื�อพจิารณาเอกสารของทางเทศบาลจะพบยุทธศาสตร์ในการพฒันาด้านการศาสนา  
วฒันธรรม และนันทนาการ ซึ�งมุ่งเน้นการรกัษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมและส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวาม
เขา้ใจอนัดใีนวฒันธรรมและประเพณีที�แตกต่างหลากหลายในพื6นที� โดยมแีนวทางในการพฒันาคอื การ
ส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ�น การส่งเสรมิการจดังานเทศกาลประเพณี และการ
สนับสนุนกจิกรรมทางศาสนา (เทศบาลเมอืงเบตง, 2552ก) แต่เมื�อมองไปถงึเบื6องหลงัการทํางานของ
เทศบาลจรงิๆแล้วจะพบข้อคิดในเชิงนโยบายที�เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสงัคมสมานฉันท์ซึ�งไม่ได้
ปรากฏอยูใ่นเอกสารที�เป็นทางการอกีดว้ย ไดแ้ก่  
  1) การสื�อสารกบัขา้ราชการในพื6นที�ถงึวฒันธรรมสมานฉนัทข์องคนเบตง 
  2) การส่งเสรมิใหค้นทอ้งถิ�นช่วยคดิช่วยทาํโดยเทศบาลเป็นเพยีงพี�เลี6ยง 
  3) การทาํงานรว่มกบัชุมชนในลกัษณะเครอืขา่ย และ 
  4) การเปิดพื6นที�ใหป้ระชาชนแต่ละวฒันธรรมไดแ้สดงออกถงึอตัลกัษณ์ตนไดเ้ตม็ที� 
 
 4.3.1  การสื�อสารกบัข้าราชการในพื9นที�ถึงวฒันธรรมสมานฉันทข์องคนเบตง 
   ขา้ราชการเป็นกลไกสําคญัของรฐัในการบรหิารจดัการงานและบรกิารของภาครฐั ซึ�ง
จําเป็นต้องติดต่อสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัประชาชนในพื6นที� ทศันคติต่อกลุ่มคนท้องถิ�นและความ
เข้าใจต่อวฒันธรรมท้องถิ�นที�แตกต่างหลากหลายของข้าราชการที�มาประจาํในพื9นที� จึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัประการหนึ�งที�จะสร้างความขดัแย้งหรือความสขุสงบในท้องถิ�น  
   นายกเทศมนตรเีมอืงเบตงมนีโยบายที�จะสื�อสารกบัขา้ราชการในพื6นที� โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งกบัขา้ราชการใหม่ที�มารบัตําแหน่งในเบตงในโอกาสต่างๆ เพื�อใหไ้ดร้บัทราบและเขา้ใจถงึวฒันธรรม
ความสมานฉนัทข์องคนเบตง ใหเ้หน็ว่าวถิชีวีติของคนเบตงกลุ่มต่างๆนั 6นสามารถอยู่ดว้ยกนัไดโ้ดยไม่มี
เหตุขดัแยง้รุนแรงมาเป็นเวลานาน และถอืเป็นจุดเด่นของพื6นที�เบตง โดยเชื�อว่าหากขา้ราชการในพื6นที�
ไม่เขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิ�น กอ็าจจะมทีศันคตหิรอืพฤตกิรรมที�สรา้งเงื�อนไขของความแตกแยกขึ6นมา
ได ้(คุณวุฒ,ิ สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553)  
   การสื�อสารกบัขา้ราชการในพื6นที�ดงักล่าวนี6 นับเป็นวธิกีารในการป้องกนัไม่ใหเ้กดิความ
ขดัแย้งระหว่างข้าราชการกับคนในพื6นที�อย่างที�ไม่น่าจะเกิด ซึ�งจะเป็นพื6นฐานของความเข้าใจและ
ความสมัพนัธอ์นัดทีี�สาํคญัต่อไป 
   อนึ� ง  นอกจากการสื� อสารแล้ว ยังมีการจัดอบรมภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูถิ�น ให้กับข้าราชการที�ย้ายมาอยู่ใหม่ด้วย โดยมีการเรียนร่วมกับ
ประชาชนในเบตงที�สนใจ ซึ�งทางนายกฯมองว่าการศกึษาเป็นรากฐานที�สําคญัในการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ
สงัคมที�มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม (ชุมศกัดิ L, 2552) 
 
 4.3.2  การส่งเสริมให้คนท้องถิ�นช่วยคิดช่วยทาํโดยเทศบาลเป็นเพียงพี�เลี9ยง 

 ในมุมมองของนายคุณวุฒ ิ(สมัภาษณ์ 1 เมษายน 2553) ในฐานะผูบ้รหิารของเทศบาล 
ปจัจยัที�สําคญัที�สุดต่อการสร้างเมอืงแห่งความสมานฉันท์นั 6นม ี2 ประการคอื นอกจากการที�ผู้บรหิาร
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จะต้องมทีศันคติที�ยอมรบัและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มวฒันธรรมต่างๆใน
ทอ้งถิ�นของตนเองดงัที�กล่าวไปแลว้นั 6น ผูบ้รหิารจะต้องเปิดโอกาสและส่งเสริมอย่างเตม็กาํลงัให้ทุก
ภาคส่วนในท้องถิ�นรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการของท้องถิ�นในระดบัที�เขา
รู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานนั9นๆอย่างแท้จริง   
   การที�จะส่งเสรมิให้คนในท้องถิ�นได้เขา้มารบัผดิชอบท้องถิ�นตนเองโดยที�เทศบาลเป็น
เพยีงพี�เลี6ยงให้นั 6น ผู้บรหิารจะต้องมทีศันคติที�สําคญัอนัดบัแรกเลยคอื การให้เกียรติประชาชน โดย
นายคุณวุฒไิดเ้น้นยํ6าแนวทางที�ตนเองยดึถอืมาโดยตลอดนับแต่เขา้ทําหน้าที�นายกเทศมนตรวี่าการให้
เกยีรตผิู้นําของแต่ละกลุ่มวฒันธรรมเป็นเรื�องสําคญัอย่างยิ�ง ไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา หรอื
ผูนํ้าในองค์กร สมาคม หรอืมูลนิธต่ิางๆของแต่ละกลุ่มวฒันธรรม ซึ�งการที�จะให้ผู้อื�นสมัผสัได้ว่าเราให้
เกยีรตเิขาอย่างจรงิใจหรอืไม่กค็อืการรบัฟงัความคดิเหน็ของเขาอย่างจรงิจงั มเีรื�องอะไรกร็บัฟงัและขอ
คําปรกึษาหารอืกนัมาตลอดผ่านโครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งขององค์กรภาคประชาสงัคมต่างๆ
ดงัที�จะกล่าวต่อไป 

    แทจ้รงิแลว้ ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นอาจจะต้องเน้นบทบาทของตนเองและบุคลากรของเทศบาล
ในฐานะของพี�เลี6ยงในแง่ของวชิาการและระเบยีบปฏบิตัใินทางราชการใหม้ากขึ6น หนัมาเป็นผูส้นับสนุน
ให้ประชาชนในท้องถิ�นซึ�งเป็นเจ้าของพื6นที�และเจ้าของอํานาจตวัจรงิเป็นผู้มบีทบาทในการคดิรเิริ�ม
ดาํเนินงานต่างๆ เพื�อใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนเป็นเจา้ของงาน   

  การส่งเสริมผลักดันในการทําให้เวทีประชาคมเป็นเวทีของประชาชนอย่าง
แท้จริงตามเจตนารมณ์นับเป็นความพยายามหนึ�งที�จะให้ความต้องการจากฐานรากได้สะท้อน
เข้าสู่กระบวนการตดัสินใจของเทศบาลและถูกบรรจุเขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งของแผนพฒันาเทศบาล อนั
เป็นการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ�นช่วยคดิช่วยทําในทุกขั 6นตอนจรงิๆโดยมเีทศบาลเป็นเพยีงพี�เลี6ยง 
ทั 6งนี6 เพื�อมใิหก้ารทาํเวทปีระชาคมเป็นเพยีงการปฏบิตัติามขั 6นตอนของระเบยีบกฎหมายเท่านั 6น  
   โดยตามขั 6นตอนการจดัทําแผนพฒันาเทศบาลนั 6น นายวโิรจน์ อนิทโมนี ผู้อํานวยการ
กองสวสัดกิารสงัคม (สมัภาษณ์ 31 มนีาคม 2553) ได้อธบิายว่าแต่ละชุมชนจะจดัเวทปีระชาคมเพื�อ
ประชุมหารอืทําแผนชุมชนสําหรบัเป็นขอ้มลูเบื6องต้นเขา้สู่การจดัทําแผนพฒันาเทศบาล โดยที�ทางกอง
สวสัดกิารของเทศบาลจะเขา้ไปเป็นพี�เลี6ยงให้ในการประชุม หลงัจากนั 6นทางเทศบาลจะเชญิให้ตวัแทน
คณะกรรมการจากทุกชุมชน ชุมชนละ 10 คนมาเขา้ประชุมเชงิปฏบิตักิารร่วมกนั เพื�อนําแผนของแต่ละ
ชุมชนมาพจิารณาจดัลําดบัความสําคญัก่อนหลงัร่วมกนัใหอ้ยู่ภายใต้งบประมาณที�มอียู่อย่างจํากดั แล้ว
จงึจดัทาํออกมาเป็นแผนพฒันาเทศบาล   
   ทั 6งนี6 นอกจากจะมตีวัแทนชุมชนมาร่วมประชุมดงัที�กล่าวไปแลว้ ทางเทศบาลยงัไดเ้ชญิ
องคก์รภาคประชาชนอื�นๆที�รวมตวักนัตามความสนใจของตนให้เขา้มาร่วมกนัจดัทําแผนของเทศบาลนี6
ดว้ย เช่น สภาเยาวชน และชมรมลูกเสอืชาวบา้น เป็นต้น เนื�องจากกลุ่มต่างๆเหล่านี6 จะมองเหน็ปญัหา
ของท้องถิ�นจากฐานคดิและประสบการณ์เฉพาะทางของกลุ่ม ซึ�งจะแตกต่างไปจากฐานคดิของแต่ละ
ชุมชนที�จะมองในเชงิพื6นที�เป็นหลกั ดว้ยวธินีี6จะทาํใหท้างเทศบาลไดมุ้มมองของการพฒันาที�หลากหลาย
มากขึ6นไปกว่าความตอ้งการที�แยกส่วนของแต่ละชุมชน 
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   หลงัจากที�ประชุมไดค้วามต้องการของเทศบาลในภาพรวมที�เป็นความเหน็ร่วมกนัแล้ว 
ทางนายกเทศมนตรจีะเชญิประธานชุมชนทั 6ง 25 คนมาประชุมร่วมกบัเจา้หน้าที�ฝ่ายต่างๆของเทศบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกบักองสวสัดกิารอกีครั 6งหนึ�ง เพื�อพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในเชงิงบประมาณและ
การดําเนินการในทางปฏบิตัิ หลงัจากนั 6นจงึจะนําไปบรรจุในแผนงบประมาณของเทศบาลต่อไป ซึ�ง 
“การทาํเช่นนี9จะทาํให้ชุมชนยอมรบัในแผนของเทศบาลร่วมกนั แม้ว่าสิ�งที�ตนเสนอมาจะไม่ได้
อยู่ในลาํดบัการดาํเนินการต้นๆ แต่ก็ยอมรบัได้เนื� องจากผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจ
ร่วมกนั” (สุนนัต,์ สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553)  
   ผลที�เกิดขึ6นตามมาจากกระบวนการมสี่วนร่วมที�เปิดโอกาสให้ทุกชุมชนและองค์กร
ประชาสงัคมต่างๆไดเ้ขา้มามสี่วนในการคดิและตดัสนิใจร่วมกนัในการวางแผนพฒันาเทศบาลนี6 คอื ทํา
ให้ชุมชนสนใจที�จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกบัเทศบาลมากขึ6น เนื�องจากเห็นว่าสิ�งที�ตนนําเสนอนั 6นได้ถูก
นําไปบรรจุในแผนและได้รบัการนําไปปฏบิตัใิห้เกดิผลเป็นรูปธรรมจรงิ แมว้่าจะไม่ครบถ้วนเต็มรอ้ยก็
ตาม นอกจากนี6 นางสาวสุนันต์ เสาโสภณ หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดกิาร (สมัภาษณ์, 31 
มนีาคม 2553) ยงัไดก้ล่าวต่อไปอกีว่าส่วนผลที�ไดต้ามมาอกีประการหนึ�ง คอื ความเขา้ใจระหว่างกนัที�มี
มากขึ6นระหว่างชุมชนกบัเทศบาล เนื�องจากในการประชุมแต่ละครั 6งจะมตีวัแทนจากเทศบาลเข้าร่วม
ประชุมดว้ย ทาํใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนมมุมอง วธิคีดิและวธิกีารทํางานระหว่างกนั บางครั 6ง ทางชุมชนไม่
เขา้ใจว่าทําไมการดําเนินการบางเรื�องของทางเทศบาลจงึล่าชา้ แต่พอมาได้พูดคุยแลกเปลี�ยนกนั กท็ํา
ให้เข้าใจมากขึ6นว่าเพราะเหตุใดจงึล่าช้า ติดขดัหรอืมขี้อจํากดัตรงจุดใดบ้างจากขั 6นตอนทางราชการ 
ระเบยีบกฎหมาย หรอืงบประมาณ 
   จากกระบวนการต่างๆขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าการประชุมจะไม่ใช่เป็นเพยีงการสื�อสารทาง
เดยีว หรอืการสั �งการจากเทศบาลใหชุ้มชนรบัฟงั หากแต่เป็นการสร้างให้เกิดการพดูคยุแลกเปลี�ยน 
(Dialogue) ระหว่างชุมชนด้วยกนัเอง และระหว่างชุมชนกบัเทศบาลด้วย ซึ�งด้วยวธินีี6จะทําให้
ชุมชนเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของงาน ความคิดของตนได้เป็นส่วนหนึ�งในการดําเนินงานของ
ส่วนรวม และเกดิความเขา้ใจกนัมากขึ6นผ่านกระบวนการสื�อสารพดูคุยกนัระหว่างทาง 
 
 4.3.3  การทาํงานร่วมกบัชุมชนในลกัษณะเครือข่าย 

 ทางเทศบาลเมอืงเบตง ได้ดําเนินการจดัตั 6งชุมชนย่อยเพื�อพฒันาเทศบาลจํานวน 25 
ชุมชนเตม็พื6นที�เขตเทศบาลเมอืงเบตง 78 ตารางกโิลเมตร เพื�อใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชนมสีทิธมิสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาต่างๆและพฒันาท้องถิ�นของตนได้อย่างเต็มที�ให้ตอบโจทยค์วามต้องการของ
ประชาชนในชุมชนจรงิๆ โดยสมาชกิชุมชนจะลงขนัลงแรงพฒันาชุมชนของตวัเอง ซึ�งในส่วนที�เกนิกําลงั
ของชุมชน ทางชุมชนกจ็ะประสานกบัทางเทศบาลผ่านประธานและคณะกรรมการชุมชน หรอืแมก้ระทั �ง
ผ่านองคก์รภาคประชาสงัคมต่างๆในพื6นที� ซึ�งมกีว่า 100 องคก์ร เช่น ชมรมผูสู้งอายุ สภาเยาวชน กลุ่ม
นันทนาการ กลุ่มสตร ีชมรมวฒันธรรมอําเภอเบตง กลุ่มเยาวชนสรรค์ศิลป์สบืไทย เป็นต้น ในฐานะที�
เป็นแกนกลางในการพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะมกีจิกรรมอะไรก็แล้วแต่ เช่น กฬีาชุมชนสมัพนัธ ์
งานวฒันธรรมสนัตวิธิเีบตง หรอืเทศกาลไก่เบตง ประชาชนกจ็ะไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มตั 6งแต่ตน้ทุกกจิกรรม 
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 ทั 6งนี6 ทางเทศบางจะทาํหน้าที�เป็นพี�เลี6ยงคอยสนบัสนุนส่งเสรมิ โดยทํางานร่วมกบัชุมชน

ในลกัษณะเครอืขา่ยบนฐานของการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนผ่านตวัแทนและองคก์รต่างๆดงัที�กล่าวไป 
หากขาดเหลอือะไร เช่น วทิยากรไมม่ ีงบประมาณไมพ่อ วชิาการไม่ถนัด เทศบาลกจ็ะเขา้ไปช่วย โดยมี
ฐานคดิว่าในพื6นที�ทั 6งหมด 78 ตารางกโิลเมตร หากเทศบาลลงมอืคดิเองทําเองทุกอย่าง คงไม่มทีางดูแล
พื6นที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเตม็ที� 
   ในส่วนของกลไกขบัเคลื�อนในทางปฏบิตัินั 6น ทางเทศบาลจะมีชมรมเครือข่าย 25 
ชุมชน เป็นผู้ขบัเคลื�อนหลกัในการคิดและดําเนินการกิจกรรมของท้องถิ�น โดยเทศบาลจะ
ปรึกษาหารือกบัชมรมเพื�อร่วมกนัคิดและร่วมกนัตดัสินใจตั 9งแต่เริ�มกระบวนการ  โดยชมรมจะมี
คณะกรรมการซึ�งประกอบไปดว้ยประธานชุมชนทั 6ง 25 ชุมชน ซึ�งประธานแต่ละคนกม็าจากการเลอืกตั 6ง
กนัเองโดยสมาชกิภายในชุมชน  
   ในอดตีนั 6น เมื�อประมาณปี 2530 ชุมชนที�รวมตวักนัจะมเีพยีง 10 ชุมชน ซึ�งเป็นชุมชน
มุสลมิประมาณรอ้ยละ 80 บรเิวณรอบนอกตวัเมอืง ต่อมาภายหลงัเมื�อปี 2548 ทางเทศบาลได้เขา้ไป
สนบัสนุนใหอ้กี 15 ชุมชนไดร้วมตวักนั ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชุมชนพุทธและจนีในเขตเมอืง และทา้ยที�สุดทั 6ง 
15 ชุมชนกไ็ด้เขา้ร่วมกนักบัอกี 10 ชุมชนมุสลมิดงักล่าวในการตั 6งเป็นชมรมเครอืข่าย 25 ชุมชนเมื�อปี 
2552 จงึทาํใหเ้ครอืขา่ยประชาชนของเมอืงเบตงครอบคลุมไปทั �วทุกพื6นที�ภายในเขตเทศบาลเมอืงเบตง 
   ในส่วนของประธานชมรมนั 6น จะมาจากการเลอืกตั 6งโดยคณะกรรมการ ซึ�งปจัจุบนั นาย
สุมิตร วิชาธิคุณ ประธานชุมชนคชฤทธิ L ได้รบัการเลือกตั 6งเป็นประธานชมรมเครือข่าย 25 ชุมชน 
นอกจากนี6จะมรีองประธานอีก 2 คน ตลอดจนเหรญัญกิ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และโฆษกของ
ชมรม 
   เมื�อถามถงึปจัจยัที�ทําให้ชุมชนต่างๆมารวมตวักนัเป็นชมรมเครอืข่ายไดน้ั 6น นายสุมติร  
(สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) เล่าว่าในอดตีนั 6น ชุมชนต่างๆก็มคีวามสมัพนัธ์ไปมาหาสู่กนัโดย
ตลอดอยูแ่ลว้ตั 6งแต่รุน่ปูรุ่น่พ่อ เพยีงแต่ยงัไมม่โีครงสรา้งหรอืรวมตวักนัเป็นเครอืข่ายชดัเจนในลกัษณะนี6 
ซึ�งแนวคดิที�จะมารวมตวักนัเป็นชมรมนี6รเิริ�มมาจากการนั �งพูดคุยกนัของประธานชุมชนต่างๆที�ได้มกีาร
ประชุมรว่มกนัเป็นประจาํทุกเดอืนอยูแ่ลว้ โดยหมนุเวยีนกนัไปตลอดตามชุมชนต่างๆในลกัษณะของการ
ประชุมสญัจร ซึ�งแต่ละชุมชนจะช่วยกนัสมทบทุนกนัปีละ 600 บาท โดยจะพูดคุยกนัถงึปญัหาต่างๆของ
แต่ละชุมชน  
   เมื�อเป็นเช่นนี6 จงึเกิดแนวคดิที�อยากจะรวมตวักนัให้ชดัเจนขึ6นในรูปของชมรมและมี
ประธานเป็นตวัเป็นตนเพื�อทาํหน้าที�สื�อสารกบัหน่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และนําผลที�ไดจ้ากการประชุม 
ไมว่่าจะเป็นปญัหาหรอืขอ้เสนอแนะต่างๆมาพดูคุยกบัทางเทศบาล เพื�อใหเ้กดิสิ�งที�นายซาการยีา สาและ 
ประธานชุมชนบูเก็ตตกัโกร (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) เรยีกว่า “ศกัยภาพในการสรา้งผลงาน
ให้กบัชาวบ้าน” สามารถที�จะพูดคุยกบัผู้ใหญ่ในภาครฐัและภาคการเมอืงได้แทนชาวบ้าน อนัจะทําให้
ชุมชนต่างๆมคีวามเขม้แขง็มากขึ6น  
   ทั 6งนี6 สาเหตุอกีส่วนหนึ�งที�ทําให้เกดิการรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย 25 ชุมชนได้นั 6นก็มา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที�เกดิขึ6นในพื6นที�ด้วย คอื “เราต้องการให้พี�น้องมุสลมิและไทยพุทธ จนี ไม่
เกดิความแตกแยก เรากเ็หน็ตวัอย่างจากพื6นที�อื�นๆในปตัตานี ยะลา นราธวิาส เรากม็านั �งคดิกนัว่า เรา
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จะทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งขึ6น มศีักยภาพมากขึ6นในการทํางานเพื�อชุมชน” (สุมิตร, สมัภาษณ์, 31 
พฤษภาคม 2553) 

 ในกรณีที�มกีารประชุมเครอืข่ายสญัจร ทางเครอืข่ายก็จะเชญิผู้ใหญ่หรอืตวัแทนจาก
เทศบาลไปร่วมพูดคุยดว้ย และในบางครั 6ง เรากจ็ะเชญิตวัแทนหน่วยงานรฐัในพื6นที�มาเขา้ร่วมดว้ย เช่น 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเบตง (สภ.อ.เบตง) ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทหาร ฝ่ายปกครอง 
การศกึษา และการพฒันา เพื�อจะไดป้รกึษาหารอืกบัหน่วยงานต่างๆว่าจะใหชุ้มชนช่วยเหลอืรฐัอย่างไร
บา้ง และทางภาครฐัจะช่วยเหลอืชุมชนไดอ้ยา่งไรบา้ง กเ็ป็นลกัษณะของการช่วยเหลอืซึ�งกนัและกนั  

  อยา่งไรกต็าม การจะทาํงานกบัชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนั 6น นอกจากทางเทศบาล
จะตอ้งยดึหลกัการดงึเครอืข่าย องคก์ร หรอืมลูนิธต่ิางๆที�หลากหลายในพื6นที�มาร่วมกนัพฒันาเพื�อสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ�นแล้ว เทศบาลยงัจะต้องมบุีคลากรที�ทุ่มเททํางานให้กับท้องถิ�นด้วย ซึ�ง
นางสาวสุนันต์ เสาโสภณ หวัหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) ได้ยํ6าว่า สิ�งที�
ขาดไม่ได้เลยคือความตั 6งใจจรงิและความตระหนักในหน้าที�ความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าที�เทศบาล 
“ประชาชนเขาเสยีภาษมีาแลว้ เราเองต้องตระหนักและทําหน้าที�ตรงนี6ใหด้ทีี�สุด เราต้องเอาหวัใจเราเขา้
ไปใส่ด้วย ให้ประชาชนได้รบัประโยชน์มากที�สุด” ซึ�งการจะสื�อสารหรอืพูดอะไรกบัชาวบ้านนั 6น “อย่าง
น้อยมนัต้องออกจากหวัใจของเราด้วย” เพื�อแสดงให้เหน็ว่าเทศบาลจรงิใจ พูดคุยกนัในลกัษณะเป็นพี�
เป็นน้องกนั ไม่ได้วางบทบาทว่าเป็นขา้ราชการ โดยคําพูดของนายวโิรจน์ต่อไปนี6น่าจะเป็นถ้อยคําทิ6ง
ทา้ยไดด้ ี 

 “ถ้าทํางานนี� เราต้องใจรกั คอืถ้าเรารกั เราจะทําอะไรก็ได ้เราอดทนได้ แต่ถ้าเราไม่รกั 
เราก็อยู่ไม่นาน เราทาํอะไรให้ชาวบ้านกท็าํด้วยใจ ถ้าเราทาํด้วยมีเล่ห์เหลี 'ยมอะไร ชาวบ้านเค้า
จะรู้ ยิ 'งเราทาํงานกบัคนที 'หลากหลาย มีมสุลิมบ้าง จีนบ้าง วนัเวลาจะเป็นตวัพิสูจน์ว่าเราทาํเพื 'อ
เขาจริงหรือเปล่า ตอ้งใชเ้วลา” (วโิรจน์, สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) 

  
 4.3.4  การเปิดพื9นที�ให้ประชาชนแต่ละวฒันธรรมได้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ตนได้เตม็ที� 
    การเปิดพื6นที�ใหป้ระชาชนแต่ละกลุ่มวฒันธรรมไดแ้สดงออกถงึอตัลกัษณ์ของตนเองได้
อย่างเต็มที� มทีี�ยนื มปีากมเีสยีงในสงัคม มช่ีองทางระบายว่าตนต้องการอะไรหรอืรูส้กึอย่างไร ถอืเป็น
นโยบายหนึ�งที�เอื6อต่อการสรา้งความสมานฉันท์ในสงัคม ซึ�งการเปิดพื6นที�นี6สามารถดําเนินการให้เป็น
รปูธรรมไดห้ลายทาง โดยแนวทางส่วนหนึ�งที�ทางเทศบาลไดท้าํคอื   
   1) การสนบัสนุนใหป้ระชาชนแต่ละวฒันธรรมรวมกลุ่มกนัเพื�อทํากจิกรรมทางวฒันธรรม
รว่มกนั 
   2) การเปิดโอกาสใหต้วัแทนกลุ่มวฒันธรรมต่างๆไดเ้ขา้มาเชื�อมต่อกบัเทศบาลในการคดิ
รเิริ�ม เสนอแนะความเหน็ ร่วมตดัสนิใจ และช่วยกนัลงมอืทํางาน โดยเทศบาลจะสนับสนุนในส่วนของ
การอุดหนุนงบประมาณบางส่วนและด้านวชิาการ เพื�อให้คนในท้องถิ�นสามารถดําเนินกิจกรรมที�ตน
ตอ้งการได ้และ  
   3) การไมปิ่ดกั 6นการแสดงออกทางวฒันธรรมของคนในทอ้งถิ�น 
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   การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ� งกลุ่ม
วฒันธรรมในรูปขององค์กรเพื�อดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆในท้องถิ�น เช่น การร่วมกับ
เทศบาลจดังานเทศกาลประเพณีของตวัเองนั 6น เป็นวธิกีารที�เป็นรูปธรรมวธิหีนึ�งในการยกความภูมใิจ
ในอตัลกัษณ์ของแต่ละวฒันธรรมขึ6นมาอย่างทดัเทยีมกบักลุ่มอื�นๆ จดัว่าเป็นช่องทางสื�อสารสําคญักบั
ผู้บรหิารท้องถิ�นช่องทางหนึ�งถงึความต้องการของกลุ่มตน “ทําให้เขามเีวททีี�จะระบายและแสดงออก” 
(คุณวุฒ,ิ สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553)  
   ตวัอย่างการรวมกลุ่มกนัที�สําคญัในแง่ของกลุ่มวฒันธรรม เช่น คนจนีจะรวมตวักนัเป็น
มลูนิธอิําเภอเบตง ซึ�งเป็นองคก์รที�แต่ละสมาคมของจนีในเบตงจาํนวน 5 สมาคมที�แบ่งตามภาษาพูด คอื 
กวางส ีฮกเกี6ยน แตจ้ิ qว กวางตุง้ และฮากกา ไดส้่งผูแ้ทนสมาคมละ 7 คนมารวมตวักนัเป็นกรรมการของ
มลูนิธ ิส่วนประธานมลูนิธกิม็าจากตวัแทนแต่ละสมาคมหมุนเวยีนกนัไป สําหรบัคนมุสลมิกจ็ะเป็นมลูนิธิ
มุสลมิเบตง ซึ�งมชีมรมโต๊ะอหิม่ามและโรงเรยีนตาดกีารวมอยู่ด้วย ในขณะที�การรวมตวักนัของคนพุทธ
หลกัๆกจ็ะเป็นในรปูของชมรมลกูเสอืชาวบา้นและชมรมผูส้บืทอดพุทธศาสนา ชมรมหรอืมลูนิธทิั 6งหมดนี6
นอกจากจะดูแลเรื�องต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินชวีติของชุมชนแลว้ ยงัทําหน้าที�เป็นตวัแทนหนึ�งใน
การประสานงานกบัทางภาครฐัและเทศบาลอกีดว้ย  
     ทั 6งนี6 ชมรมหรอืมลูนิธเิหล่านี6จะไดร้บังบประมาณเงนิอุดหนุนส่วนหนึ�งจากเทศบาล ซึ�งใน
ปีงบประมาณ 2552 เทศบาลเมอืงเบตงไดจ้ดัสรรเงนิอุดหนุนใหด้งัต่อไปนี61 

1. กจิการลกูเสอืชาวบา้น     200,000    บาท 
2. ชมรมพฒันาการศกึษาภาษาและวฒันธรรมนานาชาต ิ 1,400,000 บาท 
3. ชมรมคนรกัษ์ลกูทุ่ง     100,000    บาท 
4. มลูนิธไิทยมสุลมิเบตง     1,000,000  บาท 
5. ชมรมดนตรอีําเภอเบตง     100,000    บาท 
6. ชมรมวฒันธรรม      1,400,000  บาท 
7. ชมรมผูส้บืทอดพระพุทธศาสนา    300,000  บาท 
8. มสัยดิกลางอําเภอเบตง     100,000  บาท 
9. วดัพุทธาธวิาส      100,000  บาท 
10. มลูนิธอิําเภอเบตง     500,000  บาท 
11. สภาเยาวชนอําเภอเบตง     300,000  บาท 
12. วดักวนอมิ       300,000 บาท 
13. ชมรมนกเขาชวาเสยีงอําเภอเบตง   100,000  บาท 
14. ชมรมนกกรงหวัจกุตําบลเบตง    30,000   บาท 

 

                                         
1
 บญัชรีายการผูข้อรบัสนบัสนุนงบประมาณเงนิอดุหนุนจากเทศบาลเมอืงเบตง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
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การแสดงบนเวทขีองเยาวชนมสุลมิ จนี และพุทธ – ภาพโดยเทศบาลเมอืงเบตง 

   หลกัการสําคญัคอื การยกความภาคภูมใิจของแต่ละวฒันธรรมให้รูส้กึว่าเทศบาลไม่ได้
ทอดทิ6งกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง หากแต่ดูแลให้ได้รบัโอกาสอย่างเท่าเทยีมกนั ซึ�งนายคุณวุฒ ิ(สมัภาษณ์, 1 
เมษายน 2553) ที�เป็นคนเชื6อสายจนีไดอ้ธบิายใหเ้หน็ถงึที�มาของหลกัการดงักล่าวว่า “ใครมีวฒันธรรม
อะไรกอ็ยากจะให้ลกูหลานตวัเองได้เรียนรู้วฒันธรรมนั9นๆ ผมเองเป็นคนจีนกอ็ยากให้ลูกหลาน
ได้เรียนภาษาจีน คนที�เป็นมุสลิมก็อยากให้ลูกหลานเขาได้เรียนหรือประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาเต็มที�” นโยบายหนึ�งที�สะท้อนถงึวธิคีดินี6คอืการที�เทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่
มูลนิธมิุสลมิเบตงเพื�อให้ทุนส่วนหนึ�งแก่ผู้มคีวามประพฤติด ีปฏบิตัติามหลกัศาสนาโดยเคร่งครดัและ
สมํ�าเสมอ แต่ยากจนไม่สามารถเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ด้วยเงนิทุนของตวัเอง ไดม้โีอกาสเดนิทาง
ไปได้ หรือหากเป็นโต๊ะอิหม่ามที�เป็นผู้นําชุมชนมานาน ก็จะให้โอกาสได้ไปเลย ไม่ต้องไปผ่าน
กระบวนการคดัเลอืกจาํนวนมาก ซึ�งทางเทศบาลมนีโยบายนี6มากว่า 10 ปีแลว้ 
  ในส่วนของวฒันธรรมประเพณี ทางเทศบาลกจ็ะไม่ปิดกั 6นการแสดงออกทางวฒันธรรม
ผ่านประเพณเีทศกาลต่างๆ แต่จะสนับสนุนทุกวฒันธรรมใหม้พีื6นที�แสดงออกอย่างเสมอภาคกนั โดยคน
จากต่างศาสนิกกส็ามารถที�จะเขา้ร่วมไดใ้นโอกาสต่างๆ ซึ�งการเปิดพื9นที�เช่นนี9 มีส่วนสาํคญัอย่างยิ�ง
ในการช่วยเชื�อมต่อผู้คนที�หลากหลายในสงัคมให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสุขและเป็น
ภมิูคุ้มกนัไม่ให้ความขดัแย้งขยายตวัไปเป็นความรนุแรง 
  สําหรบัวฒันธรรมของชาวพุทธ กจ็ะมปีระเพณีทําบุญเดอืนสบิ แห่ผา้ขึ6นธาตุ แห่เทยีน
เขา้พรรษา งานชกัพระ และงานทอดผ้าป่า เป็นต้น ขณะที�วฒันธรรมของชาวมุสลมิ ก็จะมพีธิกีารเข้า
สุนัต งานวนัฮารรีายอ งานเมาลิด และงานละศีลอด เป็นต้น ส่วนวฒันธรรมของชาวจนี จะมทีั 6งวนั
ตรุษจีน วันไหว้บรรพบุรุษ วันสารทจีน วันไหว้พระจนัทร์ และประเพณีกินเจ เป็นต้น ในขณะที�
วฒันธรรมชาวครสิต์ ก็จะมเีช่นงานวนัขอบคุณพระเจ้าและงานครสิต์มาส โดยที�แต่ละกลุ่มวฒันธรรม
สามารถที�จะขอสนบัสนุนงบประมาณในการจดังานเทศกาลของตนไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ดว้ยความตั 6งใจ
ของเทศบาลที�ตอ้งการใหแ้ต่ละกลุ่มวฒันธรรมรูส้กึว่าตนเองสามารถแสดงออกถงึตวัตนไดเ้ตม็ที� ส่งผลให้
เกดิความรูส้กึที�สาํคญัตามมาว่าตนเป็นส่วนหนึ�งของสงัคมทอ้งถิ�นแห่งนี6 ไมถู่กกดทบักดีกั 6น 
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  อกีกรณีหนึ�งที�เป็นรปูธรรมของการส่งเสรมิวฒันธรรม คอืการสนับสนุนใหเ้ดก็นักเรยีน
ของโรงเรยีนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ ตั 6งคณะขบัรอ้งเพลงอานาเซต ซึ�งเป็นการรอ้งเพลงโดยใช้
ภาษามลายถูิ�นและไม่มกีารใชเ้ครื�องดนตรปีระกอบ ซึ�งจะขบัรอ้งในงานที�เกี�ยวกบัศาสนา เช่น งานอ่าน
คมัภรีอ์ลักุรอ่านและงานเมาลดิ ในปจัจุบนั คณะขบัรอ้งของโรงเรยีนแห่งนี6ก็ไดเ้ดนิทางไปแสดงในพื6นที�
ต่างๆมากมาย 
  นอกเหนือจากการเปิดพื6นที�เพื�อใหแ้ต่ละวฒันธรรมสามารถแสดงออกถงึอตัลกัษณ์ของ
ตนได้แล้ว ยังมีการเปิดพื9นที� ที� ให้แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ ข้าม
วฒันธรรมด้วย ตวัอย่างที�เหน็ได้ชดั คอื กรณีของโรงเรยีนจงฝาที�แม้จะเป็นโรงเรยีนจนี แต่ก็เน้นรบั 
เด็กจากทุกวฒันธรรม โดยมนีโยบายลกัษณะนี6มาเป็นเวลานานแล้ว เพื�อมใิห้เกิดช่องว่างระหว่างกนั 
สร้างพื6นที�ให้เด็กต่างวฒันธรรมได้เรยีนรู้กนั ได้รู้จกักนัและกนัมาตั 6งแต่ตอนที�ยงัเป็นเด็ก (เฉลมิชยั, 
สมัภาษณ์, 31 มนีาคม 2553)  
  การเปิดพื6นที�ทางวฒันธรรมให้กลุ่มต่างๆนี6 นอกจากจะสร้างความรู้สึกภาคภูมใิจว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ�งของพหุสงัคมแลว้ ความหลากหลายทางวฒันธรรมในเบตงนี6ยงัไดก้ลายมาเป็นพลงั
ซึ�งเป็นจุดแขง็ในการท่องเที�ยวของเมอืงเบตงอกีด้วย และส่งผลให้ท้องถิ�นได้ประโยชน์ร่วมกนัจากการ
ส่งเสรมิการท่องเที�ยวที�เมื�อมกีจิกรรมหรอืเทศกาลใดๆ ทางเทศบาลกจ็ะเปิดโอกาสใหทุ้กกลุ่มวฒันธรรม
ไดเ้ขา้รว่มงานและออกรา้น ก่อใหเ้กดิโอกาสในการหารายไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั   
 
4.4 รปูธรรมของโครงการเสริมสร้างสมานฉันท ์
  เทศบาลเมอืงเบตงมโีครงการใหญ่ประจาํปีของเทศบาลอยู่จาํนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
จดังานเทศกาลประเพณีของแต่ละวฒันธรรม หรอืกจิกรรมส่งเสรมิการท่องเที�ยว เช่น เทศกาลไก่เบตง 
แต่โครงการที�นับว่าเป็นการรวมผู้คนจากต่างวฒันธรรมให้มารวมตวักนัทํากิจกรรม มพีื6นที�ให้ได้มา
พบปะปฏิสัมพันธ์กัน และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการนําแนวคิดการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชนมาสู่การปฏบิตัทิี�เป็นรูปธรรมหลกัๆนั 6น มอียู่ 3 โครงการ คอื กีฬาชุมชนสมัพนัธ ์
มหกรรมวฒันธรรมชุมชนสนัตวิธิเีบตง และงานอนุรกัษ์วฒันธรรมสานสมัพนัธชุ์มชน 
 
 4.4.1  โครงการกีฬาชุมชนสมัพนัธ ์

 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจําปีของเทศบาลเมืองเบตงนั 6น จะมีกอง
สวสัดกิารสงัคม โดยฝา่ยพฒันาชุมชนเป็นแม่งานหลกั ซึ�งเกดิขึ6นมาจากการรเิริ�มของชุมชนต่างๆในเขต
เทศบาลเมอืงเบตงที�ตอ้งการใหเ้ทศบาลจดัการแขง่ขนักฬีาเพื�อเชื�อมความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนขึ6น โดย
ใชก้ฬีาเป็นสื�อกลางในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความสามคัครีะหว่างกนั นอกจากการสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างชุมชนแลว้ ยงัทําใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนทั �วไปภายในแต่ละชุมชน ไดท้ํากจิกรรมร่วมกนั  
เกดิความสนิทสนม รกัใครก่ลมเกลยีวกนัผ่านกจิกรรมกฬีากบัคนในชุมชนที�ตนอาศยัอยูด่ว้ย 
 
 
 



 26 

 
 4.4.2  โครงการมหกรรมวฒันธรรมชุมชนสนัติวิธีเบตง  
 งานมหกรรมวฒันธรรมชุมชนสนัตวิธิเีบตงเป็นงานที�จดัแสดงให้เหน็ถงึวฒันธรรมเด่น
ของแต่ละชุมชนทั 6ง 25 ชุมชน และของ 3 วฒันธรรม คอื ไทย จนี และมุสลมิ ซึ�งเป็นกลุ่มวฒันธรรมหลกั
ที�มอียูใ่นพื6นที�เบตง โดยจะแบ่งออกเป็นทั 6งหมด 28 ซุม้ที�ชุมชนต่างๆเป็นผูจ้ดัตกแต่งเอง ทั 6งนี6 เจา้ภาพ
หลกัที�รบัผดิชอบในการจดังานนี6คอืวฒันธรรมจงัหวดัและวฒันธรรมอําเภอ ในขณะนี6ทางเทศบาลจะเป็น
ผูส้นบัสนุนสถานที� อุปกรณ์ และการประสานงานผ่านเครอืขา่ยชุมชน และสภาวฒันธรรมตําบลเบตง ที�มี
นายกเทศมนตรเีป็นประธานและมปีระธานชมรมเครอืขา่ย 25 ชุมชนเป็นเลขานุการ 
 การจดัแสดงวฒันธรรมของแต่ละซุม้กจ็ะเน้นสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ของตนเอง ส่วน
ผลที�ได้ตามมาคือการที�ให้ชุมชนต่างๆได้มองเห็นถึงตัวตนของชุมชนอื�นๆ และวัฒนธรรมอื�นๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ในซุ้มวัฒนธรรมไทย จนี มุสลิม ก็จะมีการจดัแสดงวิถีชีวิต เช่น พิธีแต่งงานตาม
ประเพณวีฒันธรรมของตน ทําใหค้นต่างวฒันธรรมไดม้องเหน็ รูจ้กั และเรยีนรูป้ระเพณีและวถิชีวีติของ
กนัและกนั ถือเป็นการเปิดพื6นที�วฒันธรรมอย่างมศีิลปะบนความสนุกสนานและตื�นตาตื�นใจกบัความ
หลากหลายไปในตวั 
 ทั 6งนี6 แต่ละชุมชนกใ็หค้วามรว่มมอืเป็นอย่างด ีเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆทั 6งการแสดงเครื�อง
แต่งกาย การประกวดทําอาหาร การสาธติภูมปิญัญาทอ้งถิ�น เช่น การทําไก่สบั ซึ�งไดม้กีารแปลเอกสาร 
เกี�ยวกบัการทําไก่สบัออกมาเป็นภาษาไทย จนี และมลายูถิ�นครบ ทําใหม้หกรรมวฒันธรรมชุมชนสนัติ
วธิเีบตงดเูหมอืนเป็นพพิธิภณัฑท์ี�มชีวีติอยา่งแทจ้รงิ 
 
 4.4.3  โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมสานสมัพนัธช์ุมชน  
 โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมสานสมัพนัธชุ์มชนไดร้เิริ�มขึ6นเป็นครั 6งแรกในปี 2553 ซึ�งเป็น
ความตั 6งใจของทางเทศบาลที�จะส่งเสรมิสนบัสนุนและบาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถิ�น 
และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิ�น โดยเฉพาะวฒันธรรมที�มมีาแต่ดั 6งเดมิอย่างประเพณี “การกวนอาซูรอ” 
ซึ�งเป็นประเพณีของชาวมุสลมิที�ปฏบิตัิสบืต่อกนัมานานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยผู้ที�นับถอืต่าง
ศาสนากส็ามารถเขา้ร่วมในงานประเพณีนี6ได ้อนัจะเป็นการกระชบัความสมัพนัธข์องผูค้นต่างศาสนาให้
ใกลช้ดิกนัมากยิ�งขึ6น 
 ทั 6งนี6 ด้วยความตระหนักว่าเทศกาลการกวนอาซูรอกําลงัจะเลือนหายไปจากสงัคม
ทอ้งถิ�นอนัเนื�องมาจากอทิธพิลของความคดิสมยัใหม่ที�ส่งผลต่อวถิชีวีติ ประกอบกบัเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื6นที� ทางเทศบาลจงึต้องการอนุรกัษ์ประเพณีนี6ไว้ให้ดํารงอยู่ในพื6นที�ต่อไป โดยได้จดักจิกรรม
แข่งขนักวนอาซูรอในเขตเทศบาลเมอืงเบตงขึ6น ซึ�งมชุีมชนเขา้ร่วมจํานวน 16 ชุมชนจากทั 6งหมด 25 
ชุมชน โดยนอกจากการแข่งขนักวนขนมอาซูรอแลว้ ทางเทศบาลยงัมกีารจดัแข่งขนัผดัหมี�เบตง และ
การแข่งขนัตําส้มตําด้วย แสดงให้เหน็ว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มใดก็สามารถที�จะได้รบัการส่งเสรมิ
สนบัสนุนใหแ้สดงออกถงึวฒันธรรมของตนไดโ้ดยเสรแีละเท่าเทยีม 
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5. กรณีศึกษา: กีฬาชุมชนสมัพนัธ ์– ความฮาเฮที�เชื�อมร้อยสงัคมสมานฉันท ์ 

 
   จากการที�ได้เห็นถึงทศันคติของผู้บรหิารซึ�งได้สะท้อนผ่านทางโครงสร้างการบรหิาร
ปกครองและถ่ายทอดมาเป็นนโยบายในการบรหิารจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมที�เอื6อต่อการ
สรา้งทอ้งถิ�นสมานฉันทแ์ลว้ ในส่วนนี6จะเป็นการกล่าวถงึตวัอย่างโครงการ “กฬีาชุมชนสมัพนัธ”์ ซึ�งเป็น
รปูธรรมหนึ�งของการสานสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมอืงเบตง เพื�อเรยีนรูแ้ละถอด
บทเรยีนเป็นกรณศีกึษาใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นๆต่อไป 
 
5.1 เหตผุลที�เลือกโครงการกีฬาชุมชนสมัพนัธ ์

 เมื�อผู้เขยีนถามทั 6งนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานชมรมเครอืข่าย 25 
ชุมชน และประธานชุมชนอื�นๆว่าขอให้ยกตัวอย่างโครงการเด่นของเทศบาลที�สะท้อนความ
หลากหลายและความสมานฉันทใ์นเบตงมาหนึ�งโครงการ เพื�อนํามาเป็นกรณีศกึษาเพื�อถอดบทเรยีน
การสรา้งชุมชนสมานฉนัทน์ั 6น ทุกคนต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “กฬีาชุมชนสมัพนัธ”์ 

 โดยนายคุณวุฒ ิ(สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553) ได้กล่าวถึงงานนี6ว่าเป็นโครงการเด่น
ของเทศบาลเมอืงเบตงที�สะทอ้นความเป็นพหุวฒันธรรมใหทุ้กคนเหน็ไดช้ดัเจน ซึ�งชุมชนไทย จนี และ
มสุลมิทั 6ง 25 ชุมชุน จะมาร่วมคดิ ร่วมจดั และร่วมประเมนิผลกจิกรรมกฬีาเป็นประจาํทุกปี แต่ละชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ�งตัวประธานชุมชนต่างร่วมไม้ร่วมมอืทั 6งระหว่างประธานชุมชนด้วยกนัเองและกับ
เทศบาลเป็นอย่างด ีมคีวามตื�นเต้นและทุ่มเทให้กบักจิกรรมนี6อย่างมาก โดยประชาชนในชุมชนต่างๆก็
ใหค้วามสนใจมากขึ6นทุกปีจากคาํบอกเล่าปากต่อปาก 

 ในขณะที�อีกสองโครงการคอื มหกรรมวฒันธรรมสนัติวธิชุีมชนเบตงและงานอนุรกัษ์
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ชุมชนก็เป็นโครงการที�ดีเช่นกัน แต่ในส่วนของมหกรรมวัฒนธรรมนั 6น แม้
วตัถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานจะเอื6อต่อการสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่าง
วฒันธรรมในท้องถิ�น แต่ทางเทศบาลก็ไม่ได้เป็นเจา้ภาพจดังานโดยตรง หากแต่เป็นเพยีงผู้สนับสนุน
หน่วยงานของทางราชการ จึงยงัถือว่าเป็นงานของส่วนกลางอยู่ สําหรบัในส่วนของงานอนุรกัษ์
วฒันธรรมก็ยงัเป็นโครงการที�เพิ�งรเิริ�มและความสนใจของชุมชนก็ยงัอยู่ในวงจํากดั ไม่ได้เข้าร่วมกนั
ทั 6งหมดทุกชุมชน  

 ดว้ยเหตุผลเหล่านี6 ผูเ้ขยีนจงึเหน็ว่ากฬีาชุมชนสมัพนัธข์องเทศบาลเมอืงเบตงน่าจะเป็น
กรณศีกึษาที�เป็นประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นๆในการเรยีนรูป้ระสบการณ์การสรา้งความ
สมานฉนัทผ์่านการจดักฬีาชุมชนที�ชุมชนไดร้ว่มคดิรว่มจดัไดเ้ป็นอยา่งดอีกีตวัอยา่งหนึ�ง 
 
5.2 ความเป็นมาของโครงการ  
  “โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจําปี” ของเทศบาลเมืองเบตง ซึ�งมีกอง
สวสัดกิารสงัคม โดยฝา่ยพฒันาชุมชนเป็นแมง่านหลกันั 6น เกดิขึ6นมาจากการรเิริ�มของชุมชนต่างๆในเขต
เทศบาลเมอืงเบตงที�ตอ้งการใหเ้ทศบาลจดัการแขง่ขนักฬีาเพื�อเชื�อมความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนขึ6น โดย
ใช้กฬีาเป็นสื�อกลางของการสรา้งความสมัพนัธ์และความสามคัครีะหว่างกนั นอกจากนี6จะยงัทําให้เดก็ 
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เยาวชน และประชาชนทั �วไปภายในแต่ละชุมชน ได้มปีฏสิมัพนัธ์กนั เกิดความสนิทสนม รกัใคร่กลม
เกลยีวกนัผ่านกิจกรรมกีฬาร่วมกนักบัชุมชนที�ตนอาศยัอยู่ ทั 6งนี6 การดําเนินงานโครงการได้ตั 6งอยู่บน
หลกัพื6นฐานของการส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัของชุมชนต่างวฒันธรรม กระชบัความสามคัคทีี�มอียู่แลว้ใน
พื6นที�ใหม้คีวามแนบแน่นมากยิ�งขึ6น      
  การดําเนินโครงการนี6 ไดเ้กดิขึ6นครั 6งแรกในปี 2548 จนกระทั �งถงึครั 6งที� 5 ซึ�งเป็นครั 6ง
ล่าสุด เมื�อวนัที� 25-26 กรกฎาคม 2552 ณ สนามกฬีากลางเทศบาลเมอืงเบตง โดยการดําเนินงานไดม้ี
พฒันาการเพื�อตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของชุมชนมากขึ6นตามลําดบัผ่านการวางแผนและ
ตดัสนิใจรว่มกนัระหว่างทางเทศบาลและคณะกรรมการทั 6ง 25 ชุมชน   
    
5.3 ความมุ่งหวงัของโครงการ 
  โครงการมวีตัถุประสงค ์6 ประการ คอื 

1) เพื�อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชมหาราช โดยเดก็ 
เยาวชน และประชาชนในพื6นที�ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัรยิ ์

2) เพื�อเสรมิสร้างความสามคัคแีละความสมานฉันท์ของประชาชนกลุ่มต่างๆในพื6นที�
ภายใตย้ทุธศาสตร ์“ยะลาสนัตสิุข” ของทางจงัหวดั 

3) เพื�อเชื�อมความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชนทั 6ง 25 ชุมชน และระหว่างชุมชนต่างๆกบั
เทศบาลเมอืงเบตงและหน่วยงานภาครฐั 

4) เพื�อปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ความมรีะเบยีบวนิัย ความมนํี6าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รูอ้ภยั ใหก้บัเดก็ เยาวชน และประชาชนในชุมชน 

5) เพื�อสร้างโอกาสให้เดก็ เยาวชน และประชาชนจากทุกชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่นกฬีาออกกําลงักาย ห่างไกลจากอบายมขุต่างๆ และ 

6) เพื�อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มกีิจกรรมร่วมกัน ซึ�งจะนําไปสู่การสร้างชุมชนให้
เขม้แขง็และการพฒันาที�ย ั �งยนื 
  จะเหน็ไดว้่าเป้าหมายสําคญัของโครงการนี6 คอื การกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างคนใน
ชุมชนที�มาจากต่างกลุ่ม ต่างวฒันธรรม โดยทางเทศบาลไดเ้ป็นตวักลางในการ “เปิดพื9นที�” ที�เป็นกลาง
และปลอดภยั ซึ�งทุกๆฝ่ายมคีวามสบายใจที�จะเขา้ร่วมกจิกรรมผ่านการเล่นกีฬาและการออกกาํลงั
กายที�เชื�อมเข้าได้และมีความเป็นสากลกบัทุกวฒันธรรม เช่นเดยีวกบัดนตรแีละศลิปะ  
  เมื�อประชาชนกลุ่มต่างๆไดเ้ขา้มาร่วมในพื6นที�ที�เปิดใหนี้6แลว้ สิ�งสําคญัยิ�งที�จะตามมาคอื 
การได้มปีฏสิมัพนัธ์ พบปะ รูจ้กักนั พูดคุยแลกเปลี�ยนเรยีนรูผ้่านความสนใจเดยีวกนัคอืกจิกรรมกฬีา
ตรงนี6ระหว่างกลุ่มคนที�แตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นทางวฒันธรรม วถิชีวีติ หรอืความคดิความเชื�อ อนัจะทํา
ให้เกิดความเข้าใจกนัและกนัมากขึ6น ซึ�งถอืเป็นการป้องกนัหรอืลดความขดัแยง้ลงไปอย่างแนบเนียน
เป็นธรรมชาต ิ 
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กจิกรรมวิ!งคบเพลงิตามชุมชนต่างๆ – ภาพโดยเทศบาลเมอืงเบตง 

5.4 รปูแบบการจดักิจกรรม 
  รูปแบบการจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์นี6จะจดักนั ณ สนามกีฬากลางเทศบาล
เมอืง เบตง โดยมรีะยะเวลาการแข่งขนั 2 วนั ซึ�งจะกําหนดใหเ้ป็นวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เพื�อให้คนใน
ชุมชนมโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมไดม้ากที�สุด  
  สาํหรบักจิกรรมนั 6น นอกจากจะมกีารแขง่ขนักฬีาระหว่างชุมชนซึ�งเป็นกจิกรรมหลกัแลว้ 
ยงัมกีจิกรรมอื�นๆที�สมาชกิในชุมชนสามารถเขา้รว่มไดท้ั 6งโดยตรงและโดยออ้ม เช่น การสนับสนุนเงนิทุน 
อุปกรณ์เครื�องแต่งกาย การทาํอาหารเครื�องดื�ม หรอืการช่วยลงแรงอื�นๆ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการจดัการ
วิ�งคบเพลงิ การแสดงชุดต่างๆในพธิเีปิด การจดัขบวนพาเหรด การประกวดกองเชยีรแ์ละขบวนพาเหรด 
และการมอบรางวลั ซึ�งมรีายละเอยีดต่างๆดงัต่อไปนี6 

5.4.1 การจดัวิ�งคบเพลิงเชื�อมสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัชุมชน ก่อนหน้าที�จะจดัการ
แข่งขนักฬีา 1 วนั ทั 6งนี6 มเีป้าหมายที�จะรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ สร้างความตื�นตวัของประชาชนให้เข้า
ร่วมงานกฬีาชุมชนสมัพนัธ ์โดยจะจดัวิ�งคบเพลงิรบัไมส้่งต่อกนัทั 6งหมด 7 จุดเพื�อใหค้บเพลงิไดผ้่านไป
ยงัทุก 25 ชุมชนและมาสิ6นสุดที�กองสวสัดกิารของเทศบาล   
 

 
 
 

5.4.2 การจดักจิกรรมการแสดงในพิธีเปิด 1 ชุด  
5.4.3 การจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ มจีาํนวนนักกฬีาทั 6งหมด 3,850 คน จาก 

3 ประเภทกฬีาซึ�งคณะกรรมการชุมชนจะเป็นผูค้ดัสรรกนัเอง คอื 1) กฬีาสากล ซึ�งเป็นกฬีาที�เล่นกนั
โดยทั �วไปและมกีตกิาที�ทราบกนัดอียูแ่ลว้ 2) กฬีาพื6นบา้น ซึ�งเป็นกฬีาที�เน้นความสนุกสนานเฮฮา โดย
คณะกรรมการชุมชนจะเป็นผู้ร่วมกนัคดิค้นกฬีาพื6นบ้านนี6ขึ6นมา และ 3) กฬีาสาธติ ซึ�งเป็นกฬีาที�เน้น
ความสนุกสนานเช่นเดยีวกบักฬีาพื6นบา้น แต่จดัเป็นกฬีาที�อยู่ในช่วงทดลองเล่นว่าจะมคีวามเหมาะสม
หรอืไม่ และผู้เสนอกฬีาสาธตินี6จะต้องเป็นผู้ลงเล่นเองด้วย ซึ�งกฬีาทั 6ง 3 ประเภทนี6 มจีํานวนรวมกนั
ทั 6งสิ6น 23 รายการ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี6 

5.4.3.1 ประเภทกีฬาสากล 
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1) ฟุตบอล 5 คน รุน่อายไุมเ่กนิ 13 ปี 
2) เปตอง 3 คน รุน่ประชาชนทั �วไป และรุน่อายไุมเ่กนิ 18 ปี 
3) วิ�งผลดั 8x50 เมตร (ผสมชาย 4 หญงิ 4) รุน่ประชาชนทั �วไป 

5.4.3.2 ประเภทกีฬาพื9นบ้าน 
1) วิ�งผลดักระสอบ 4x20 เมตร (ผสมชาย 2 หญิง 2) รุ่นประชาชน

ทั �วไป 
2) วิ�งกระสอบ 100 เมตร (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป 
3) วิ�งกระสอบ 100 เมตร (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 
4) วิ�งผลดัอุ้มแตงโม 8x50 เมตร (ผสมชาย 4 หญงิ 4) รุ่นประชาชน

ทั �วไป 
5) วิ�งสามขา (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป 
6) วิ�งเปรี6ยวซุปเปอรแ์มนใส่กางเกงในยกัษ์ (ผสมชาย 2 หญงิ 2) รุ่น

ประชาชนทั �วไป 
7) เดนิกะลามะพรา้ว 50 เมตร (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป  
8) เดนิกะลามะพรา้ว 50 เมตร (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 
9) ชกัเยอ่ (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป 
10) ชกัเยอ่ (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 
11) กนิวบิาก (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป 
12) กนิวบิาก (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 
13) ตกีอล์ฟ – แตงรา้นแขวนเอว (ผสมชาย 2 หญิง 2) รุ่นประชาชน

ทั �วไป 
14) รองเทา้ยกัษ์ (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป 
15) รองเทา้ยกัษ์ (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 
16) ขดูมะพรา้ว (ผสมชาย 1 หญงิ 1) รุน่ประชาชนทั �วไป 
17) เรอืบก (ชาย) รุน่ประชาชนทั �วไป 
18) เรอืบก (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 
19) จบัปลาไหลในสระนํ6า (หญงิ) รุน่ประชาชนทั �วไป 



 31 

 

การแขง่ขนั “ตกีอลฟ์” – ภาพโดยเทศบาลเมอืงเบตง 

 
 
 

5.4.3.3 ประเภทกีฬาสาธิต 
1) วิ�งอุม้ภรรยา (อุม้เมยี) รุน่ประชาชนทั �วไป 

      ในส่วนของพนกังานของเทศบาลที�มไิดม้หีน้าที�โดยตรงในวนังานนั 6น พอถงึวนัแข่งขนัก็
จะแยกกนัไปเป็นส่วนหนึ�งของชุมชนตวัเองเลย ไม่ถอืว่ามตีําแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ซึ�งวธินีี6จะทํา
ใหพ้นกังานของเทศบาลมคีวามใกลช้ดิและเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกบัชุมชนมากขึ6น ไม่เกดิความรูส้กึแปลก
แยกว่าเป็นคนละพวก 

5.4.4 การแข่งขนักีฬาเชื�อมความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานเทศบาลเมืองเบตงกบั
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงเบตงทั 6ง 25 ชุมชน ซึ�งมสีองประเภทกฬีา คอื ฟุตบอลชาย
และแชรบ์อลหญงิ 

5.4.5 การจัดขบวนพาเหรดของชุมชน หน่วยงานเทศบาล และองค์กรต่างๆ 
ประกอบดว้ย 

5.4.5.1 ริ6วขบวนธงเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (ธง ภปร.) 
5.4.5.2 ริ6วขบวนธงเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ์พระบรมราชนีินาถ 

(ธง สก.) 
5.4.5.3 ริ6วขบวนธงชาต ิ
5.4.5.4 ริ6วขบวนพาเหรดชุมชน จาํนวน 25 ชุมชน 
5.4.5.5 ริ6วขบวนสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รต่างๆ 

5.4.6 การจดักจิกรรมประกวดกองเชียร ์
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กองเชยีรจ์ากชุมชนต่างๆ – ภาพโดยเทศบาลเมอืงเบตง 

ขบวนพาเหรดของชุมชนต่างๆ – ภาพโดยเทศบาลเมอืงเบตง 

 
 

 
5.4.7 การจดักจิกรรมประกวดขบวนพาเหรด ซึ�งชุมชนสามารถเลอืกส่งขบวนพาเหรด

ของตนเขา้ประกวดในประเภทใดประเภทหนึ�งจาก 2 ประเภท คอื 
5.4.7.1 ประเภทสวยงาม ซึ�งจะเน้นที�การแต่งกายและการจดัรูปขบวนที�เน้น

สสีนัสวยงาม พรอ้มทั 6งสะท้อนใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์และศลิปวฒันธรรมของชุมชนของตน เช่น การแต่ง
กายในแบบของไทย จนี หรอืมสุลมิ เป็นตน้ 

5.4.7.2 ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ซึ�งจะเน้นที�ความคดิสรา้งสรรคใ์นการจดั
แต่งขบวนที�สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติของชุมชน เช่น การเลี6ยงแพะ การเลี6ยงนก เป็นตน้  
 

 
 

 
5.4.8 การมอบเงินรางวลัและถ้วยรางวลัให้กับชุมชนที�ชนะการประกวดและการ

แขง่ขนั รวมทั 6งการมอบเหรยีญรางวลัใหก้บัผูท้ี�ชนะการแขง่ขนั 
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พธิรีบัมอบรางวลั – ภาพโดยเทศบาลเมอืงเบตง 

 
 
 

5.4.9 พิธีปิดการแข่งขัน ซึ�งทุกคนที�อยู่กลางสนามภายหลังจากรับถ้วยรางวัล
เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะจบัมอืลอ้มกนัเป็นวงกลมเพื�อรอ้งเพลงสามคัคชุีมนุมด้วยกนั และปิดทา้ยด้วยการรอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
 
5.5 ขั 9นตอนการดาํเนินการ 
   เทศบาลเมืองเบตงจะยึดหลักการปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชนผ่านคณะ 
กรรมการชุมชน ซึ�งมีตัวแทนจากทั 9ง 25 ชุมชนในทุกขั 9นตอนตั 6งแต่การคิด วางแผน ตัดสินใจ 
ดําเนินการ และประเมนิผล ซึ�งเป็นการทําให้ชุมชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมของทอ้งถิ�นอย่างเป็นรูปธรรม  
และที�สําคญัคอืจะทําให้ชุมชนเกิดความรูส้กึว่าตนมสี่วนในการเป็นเจ้าของงานนี6ในลกัษณะที�มใิช่เป็น
เพยีงการใหค้วามรว่มมอืกบังานของเทศบาลตามหน้าที�  
   สําหรบัรายละเอียดขั 6นตอนในการจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ประจําปีนั 6น ทาง
เทศบาลไดม้ขี ั 6นตอนดงัต่อไปนี6 

5.5.1 เชญิประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนเขา้ร่วมปรกึษาหารอืกบัทางเทศบาล
อย่างน้อย 3 เดอืนล่วงหน้าก่อนวนัจดังาน ณ กองสวสัดกิาร โดยอาศยัการประชุมร่วมระหว่างเทศบาล
กบัเครอืข่ายชุมชนที�มเีป็นประจําทุกเดอืนอยู่แล้ว เพื�อหาแนวทางและกําหนดวธิกีารดําเนินโครงการ
ร่วมกนั ซึ�งมรีายละเอยีดการพจิารณาตั 6งแต่ประเดน็เรื�องการสรุปปญัหาอุปสรรคการแข่งขนักฬีาในปีที�
ผ่านมา การกําหนดวนัเวลาและสถานที�จดั ประเภทของกฬีาที�จะแข่งขนัรวมถงึกตกิาที�ใช ้กจิกรรมต่างๆ
ภายในงาน รายละเอยีดในการประกวดขบวนการพาเหรด การจดัรปูขบวนพาเหรด การจดัผงัที�ยนืที�นั �ง  
การประชาสมัพนัธ์งาน การกําหนดความรบัผดิชอบในด้านต่างๆ เช่น การรกัษาความปลอดภยั การ
ดแูลสมาชกิชุมชนของตน เป็นตน้ รวมถงึกระบวนการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าต่างๆอนัอาจเกดิขึ6นในวนั
งาน เช่น การทะเลาะววิาท หรอืการดื�มเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล ์เป็นต้น โดยการประชุมนี6ทางเจา้หน้าที�
ของกองสวสัดิการจะทําหน้าที�เป็นฝ่ายเลขานุการ คอยบรหิารจดัการ เตรยีมข้อมูล และสรุปผลการ
ประชุม  
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5.5.2 นําข้อตกลงที�ได้จากการหารอืร่วมกนัไปเขยีนโครงการและเสนอต่อผู้บรหิาร

เทศบาลเพื�อขอรบัการอนุมตั ิโดยทางเทศบาลจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการเขยีนโครงการและการนําเสนอ
ขออนุมตั ิ

5.5.3 แต่งตั 6งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ซึ�ง
ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการฝา่ยต่างๆดงันี62 

5.5.3.1  ฝา่ยปรกึษา 
5.5.3.2  ฝา่ยอํานวยการและดาํเนินงาน 
5.5.3.3  ฝา่ยปฏคิม 
5.5.3.4   ฝา่ยเชญิเหรยีญรางวลั ถว้ยรางวลั เงนิรางวลั และรวบรวมคะแนนผล

การแขง่ขนักฬีา 
5.5.3.5  ฝา่ยรบัรายงานตวันกักฬีา 
5.5.3.6  ฝา่ยจดัหาพสัดุและฝา่ยการเงนิการบญัช ี
5.5.3.7  ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์พธิกีร และบนัทกึภาพกจิกรรม 
5.5.3.8  ฝา่ยการจดัสถานที� 
5.5.3.9  ฝา่ยรกัษาความปลอดภยั ความสงบเรยีบรอ้ย 
5.5.3.10  ฝา่ยรกัษาพยาบาล 
5.5.3.11  ฝา่ยตดัสนิขบวนพาเหรดและกองเชยีร ์
5.5.3.12  ฝา่ยจดัขบวนพาเหรดและวงดุรยิางค ์
5.5.3.13  ฝา่ยประเมนิผล 

5.5.4 ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
5.5.5 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานฝา่ยต่างๆ 
5.5.6 ประชาสมัพนัธก์ารแข่งขนักฬีาชุมชนให้ประชาชนทราบโดยทั �วกนั ดว้ยการขอ

ความอนุเคราะหแ์ละความรว่มมอืจาก 
5.5.6.1  สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เบตง  
5.5.6.2  เคเบลิทวีเีน็ตเวริค์เบตง  
5.5.6.3  ผูส้ ื�อขา่วช่อง 3, 5, 7, 9, เอน็บที ีและทวีไีทย 
5.5.6.4  สถานศกึษาต่างๆในเขตเทศบาลเมอืงเบตง 
5.5.6.5  หอกระจายขา่วในชุมชนต่างๆ 
5.5.6.6  กองวชิาการและแผนงาน และกองสวสัดกิารสงัคมในส่วนของแผ่นพบั 

ใบปลวิ และรถประชาสมัพนัธ ์
     ทั 6งนี6  การประชาสัมพันธ์หลักๆจะผ่านทางประธานชุมชนทั 6ง 25 ชุมชน รถ
ประชาสมัพนัธ์ที�ติดลําโพงด้านหลงัของเทศบาลซึ�งจะขบัออกไปตามชุมชนเพื�อรณรงค์ ใบปลวิ และ
สถานีวทิยขุองเทศบาล (สวท.) 

5.5.7 จดัเตรยีมอุปกรณ์ สนาม และพธิเีปิดและปิดการแขง่ขนั 
                                         
2 ประกาศเทศบาลเมอืงเบตง เรื�อง แต่งตั 6งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีาชมุชนสมัพนัธ ์ครั 6งที� 5 ลงวนัที� 2 กรกฎาคม 2552 
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5.5.8 ประชุมเตรยีมความพรอ้มครั 6งสุดทา้ย 
5.5.9 ดาํเนินการจดังานตามที�กําหนดไวใ้นโครงการ 
5.5.10 สรปุและประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการ 

 
5.6 การระดมทรพัยากร 
  กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงเบตง ได้ตั 9งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.
2552 ไว้สําหรบัเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการนี6 เป็นจํานวนเงนิทั 6งสิ6น 600,000 บาท ตามแผนงานสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ 
  โดยค่าใชจ้า่ยในโครงการที�ไดต้ั 6งไวน้ั 6น ประกอบดว้ย 

5.6.1 เงนิรางวลัการแขง่ขนักฬีาในแต่ละประเภท ซึ�งแบ่งออกไดด้งันี63 
5.6.1.1 รางวลัชนะเลศิ    เป็นเงนิ 3,000 บาท 
5.6.1.2 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 1  เป็นเงนิ 2,000 บาท 
5.6.1.3 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 2  เป็นเงนิ 1,000 บาท 
5.6.1.4 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 3  เป็นเงนิ    500 บาท 

             นอกจากนี6 ยงัมเีงนิรางวลัคะแนนรวมกีฬาทุกประเภทอนัดบัที� 1-3 เป็นเงนิ 
3,000/ 2,000/ 1,000 บาท ดว้ยตามลาํดบั 

5.6.2 เงนิรางวลักองเชยีร ์ซึ�งแบ่งออกไดด้งันี6 
5.6.2.1 รางวลัชนะเลศิ    เป็นเงนิ 5,000 บาท 
5.6.2.2 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 1  เป็นเงนิ 4,000 บาท 
5.6.2.3 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 2  เป็นเงนิ 3,000 บาท 
5.6.2.4 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� 3  เป็นเงนิ 2,000 บาท 

5.6.3 ค่าสนบัสนุนขบวนพาเหรดชุมชน ชุมชนละ 3,000 บาท 
5.6.4 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ เช่น ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่างสําหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

และเจา้หน้าที� ค่าเหรยีญรางวลัสาํหรบันกักฬีา ค่าถว้ยรางวลัสําหรบัขบวนพาเหรด ค่าตกแต่งสถานที�ใน
พธิเีปิด และค่าจา้งบนัทกึภาพกจิกรรมโครงการในรปูแบบดวีดี ีเป็นตน้ 
  อนึ�ง การจดักจิกรรมกฬีาชุมชนสมัพนัธป์ระจาํปีนี6 ทางเทศบาลไดถ้อืปฏบิตัติามหนังสอื
ที� มท 0808.4/ว 2589 ลงวนัที� 3 สงิหาคม 2547 เรื�อง หลกัเกณฑก์ารใชจ้่ายเงนิในการแข่งขนักฬีาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลพบว่ามคี่าใช้จ่ายบางประเภทที�จําเป็นต้อง
เบกิจ่ายตามลกัษณะกจิกรรมที�จดัขึ6น แต่ไม่สามารถเบกิจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว คอื ค่าเสื6อผูถ้อื
ริ6วขบวนธง ค่าสนับสนุนขบวนพาเหรดชุมชน และค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่างระหว่างการแข่งขนั
กฬีา ทางเทศบาลจงึได้ทําหนังสอืถึงผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลาเพื�อขออนุมติัยกเว้นการปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและ

                                         
3 ประกาศเทศบาลเมอืงเบตง เรื�อง การแขง่ขนักฬีาชมุชนสมัพนัธ ์ครั 6งที� 5 ลงวนัที� 10 มถุินายน 2552 
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การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2547 ข้อ 67 ให้สามารถเบิกจ่ายเงินเพื�อเป็น
ค่าใชจ้า่ยในรายการขา้งตน้ได ้ซึ�งกท็าํใหง้านของทอ้งถิ�นสามารถดําเนินไปไดต้รงตามความต้องการของ
ชุมชนมากที�สุดเท่าที�จะทาํได้4 
  นอกจากงบประมาณประจาํปีของเทศบาลแลว้ ทางเทศบาลยงัได้รบัความอนุเคราะห์
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั 6งภาคราชการ เอกชน และชุมชนอกีดว้ย ไม่ว่าจะเป็นกองบญัชาการ
ผสมพลเรอืน ตํารวจ ทหาร สถานีตํารวจภูธรเบตง กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที� 445 กองร้อย
ทหารม้าที� 4 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 16 โรงพยาบาลเบตง หน่วยภูผากู้ชพีตําบลเบตง สํานักงานการ
ท่องเที�ยวและกฬีาจงัหวดัยะลา และโรงเรยีนในพื6นที�ต่างๆ เป็นตน้  
  ในส่วนของการเตรยีมทมีนักกฬีา กองเชยีร ์ขบวนพาเหรด และเครื�องแต่งกายของแต่
ละชุมชนนั 6น ทางเทศบาลไดจ้ดัเงนิอุดหนุนใหชุ้มชนละ 3,000 บาท แต่เงนิจาํนวนนี6ก็ยงัไม่เพยีงพอกบั
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ6นจรงิ ซึ�งเฉลี�ยแล้วแต่ละชุมชนจะใชไ้ปประมาณ 12,000 บาท (ซาการยีา, สมัภาษณ์, 
31 พฤษภาคม 2553) ดงันั 6น ชุมชนจงึได้ดําเนินการจดัหางบประมาณสนับสนุนเพิ�มเติมจากนัก
ธรุกิจและผูป้ระกอบกิจการต่างๆในชุมชนของตนเองดว้ย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นเสรมิสวย หรอื
รา้นเสื6อผา้เครื�องแต่งกาย เป็นตน้ เพื�อใหชุ้มชนของตนเองมคีวามพรอ้มมากที�สุด ซึ�งการลงขนัช่วยเหลอื
กนัเองภายในชุมชนนี6 ทําใหส้มาชกิในชุมชนไดท้ํางานร่วมกนัไปดว้ยความสนุกสนาน เกดิความสามคัคี
เกื6อกูลกนัมากขึ6นโดยปรยิาย 
      
5.7 อปุสรรคที�เกิดขึ9นในการดาํเนินงาน 
  ภายหลงัจากเสรจ็สิ6นโครงการแลว้ ทางเทศบาลไดม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัการจดังานเพื�อประเมนิผลการดําเนินงาน สรุปปญัหาและอุปสรรคที�เกดิขึ6นจากการ
จดัการแขง่ขนัดว้ย  
  ปญัหาหลกัที�พบนั 6นจะเป็นเรื�องของงบประมาณที�ยงัไม่เพียงพอ ทําใหก้ารดําเนินงาน
หลายส่วนเป็นไปตามอตัภาพ เช่น อาหารกลางวนัที�มจีํานวนจํากัด อุปกรณ์ตกแต่งสนาม หรอืเงนิ
อุดหนุนที�ใหก้บัแต่ละชุมชนในการทาํกจิกรรม เป็นตน้ (สุนนัต,์ สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) และใน
ส่วนของเงนิอุดหนุนที�ให้กบัทางเทศบาลก็มจีํานวนน้อย ทั 6งที�เงนิอุดหนุนนี6มคีวามสําคญัเนื�องจากเป็น
เครื�องมอืสาํคญัในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนคดิกจิกรรมแลว้ลงมอืทําเองไดเ้ลย ซึ�งหากชุมชนทํางานแต่
ไมม่เีงนิอุดหนุนเขา้ไป กรรมการชุมชนกต็อ้งออกค่าใชจ้า่ยกนัเอง นานวนัเขา้กอ็าจจะประสบปญัหาที�ทํา
ใหง้านขาดความต่อเนื�องได ้(คุณวุฒ,ิ สมัภาษณ์, 1 เมษายน 2553)  
  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงบประมาณนั 6น ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าแมจ้ะเป็นขอ้จํากดั แต่
ในอกีมุมหนึ�ง ขอ้จาํกดัดงักล่าวนี6อาจจะส่งผลดใีนแง่ที�ทําใหแ้ต่ละชุมชนจะต้องไประดมขวนขวายหามา
เพิ�มเติมกนัเอง ซึ�งได้ทําให้เกิดปฏสิมัพนัธ์กนัในชุมชนมากขึ6น เป็นการแสดงถงึพลงันํ6าใจต่อชุมชนที�
สมาชกิต่างใช้โอกาสนี6รอ้ยรดัเขา้ด้วยกนั ใครสนับสนุนอะไรได้ในสิ�งที�ตนถนัดหรอืมอียู่แล้ว ก็ส่งเสรมิ
ช่วยเหลอืกนั เช่น รา้นตดัเสื6อ หรอืรา้นอาหารภายในชุมชน 

                                         
4 หนงัสอืสํานกังานเทศบาลเมอืงเบตงที� ยล 52107(4)/4186 ลงวนัที� 10 มถุินายน 2552 เรื�อง ขออนุมตัยิกเวน้ระเบยีบ 
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  สําหรบัปญัหาอุปสรรคอื�นๆที�เกดิขึ6น คอื การควบคุมกองเชยีรบ์างส่วนที�ลงไปในสนาม
โดยไม่รกัษาระเบียบวินัย การจอดรถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที�ยงัไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เท่าที�ควร จาํนวนหอ้งนํ6าไมเ่พยีงพอที�จะรองรบัการใชง้าน คณะกรรมการตดัสนิและเจา้หน้าที�พยาบาลมี
จาํนวนไม่เพยีงพอ กตกิาของกฬีาพื6นบา้นบางประเภทยงัขาดความชดัเจน การรายงานตวัของนักกฬีา
แต่ละประเภทและการรายงานผลการแขง่ขนัมคีวามล่าชา้5  
   นอกจากนี6ยงัมปีญัหาการไม่ยอมรบัคําตดัสนิของกรรมการ ซึ�งกเ็คยเกดิขึ6นอยู่บา้ง โดย
กองเชยีรข์องแต่ละชุมชนกม็กีารปลุกเรา้กนัว่า “แพไ้ม่ได้ๆ เสยีศกัดิ Lศร”ี แต่กระนั 6นกต็าม กเ็ป็นเพยีงการ
เชยีรก์นัสนุกๆไม่ถงึขั 6นชกต่อยทะเลาะววิาท ซึ�งเมื�อเกดิเหตุดงักล่าวขึ6น ทางผู้จดัก็จะหยุดการแข่งขนั
และใหป้ระธานชุมชนที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาไกล่เกลี�ยพูดคุย โดยจะมกีารเตรยีมการในส่วนนี6อยู่ล่วงหน้าแลว้ 
ในขณะที�ปญัหาเรื�องดื�มสุราก็ยงัพบเห็นอยู่บ้างประปราย ซึ�งทางคณะกรรมการก็จะเข้าไปตักเตือน
เนื�องจากไมต่อ้งการใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็ตวัอยา่งที�ไมด่แีละเอาเยี�ยงอยา่ง 
  ในส่วนของประเด็นการให้ความร่วมมอืของชุมชนต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมนั 6น 
สาํหรบักจิกรรมนี6จะไมพ่บปญัหาการไมใ่หค้วามรว่มมอืเลย ทุกชุมชนใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ที� ซึ�งทาง
หวัหน้าฝา่ยพฒันาชุมชนไดย้นืยนัว่า “ถา้เป็นกฬีานี� ไมม่ปีญัหาเลย” (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) 
 
5.8 ผลสาํเรจ็ที�เกิดขึ9น 
   การเปิดพื6นที�ใหค้นในชุมชนได้มารูจ้กักนั เรยีนรูก้นัและกนั และมาทํากจิกรรมร่วมกนั 
ถอืเป็นกลไกหนึ�งในการป้องกนัความขดัแย้งที�เป็นธรรมชาติ เนื�องจากหากคนเราโดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งคนที�มคีวามแตกต่างกนั ไดเ้รยีนรูค้นต่างวฒันธรรมกนัมากขึ6น ไดห้วัเราะดว้ยกนั ทํากจิกรรมดว้ยกนั 
กจ็ะเกดิความเขา้ใจกนัและกนัได้มากขึ6น มองเหน็ความเป็นมนุษยแ์ละความเหมอืนกนัของตนเองและ
ผูอ้ื�นมากยิ�งขึ6น เกดิเป็นการสื�อสารขา้มวฒันธรรม (Cross-cultural communication) ซึ�งเป็นปจัจยัสําคญั
ต่อการสรา้งความสมานฉนัทร์ะหว่างกลุ่มคนที�แตกต่างได ้
   จากโครงการแข่งขนักฬีาชุมชนสมัพนัธ์ จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า กีฬาสามารถเป็น
สื�อกลางในการร้อยเรียงคนต่างวฒันธรรมเข้าด้วยกนัโดยอาศยัความสนุกสนานเฮฮาที�เป็น
สากล ซึ�งทุกกลุ่มวฒันธรรมต่างกเ็ข้าถึงและสมัผสัได้ ทําให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมอืง   
เบตงทั 6งเดก็ เยาวชน ชาวบ้าน นักธุรกิจ ตวัแทนภาครฐักว่า 5,000 คนที�ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี6ได้มี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อกันและได้รู้จกัพบปะกัน ซึ�งก็สอดคล้องกับข้อเสนอของฟารนิดาและคณะ (2552) ที�
ศึกษาวจิยัการพฒันาชุมชนบ้านกุนุงจนองว่า ในสงัคมที�มลีกัษณะพหุวฒันธรรม ภาครฐัควรส่งเสรมิ
กิจกรรมที�ทุกกลุ่มวฒันธรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ขดักับหลกัศาสนาและความเชื�อของตนเพื�อ
กระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนต่างๆ  
   สําหรบัจํานวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมนั 6น แต่ละปีที�ผ่านไป จะมปีระชาชนที�เขา้ร่วมเพิ�มมาก
ขึ6นเรื�อยๆเนื�องจากผู้ที�เคยเขา้ร่วมแล้วจะพูดกนัปากต่อปากและชกัชวนกนัให้เข้าร่วมกจิกรรมในครั 6ง
ต่อไป (สุมติร, สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) 

                                         
5 ระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการดาํเนินงานฯ วนัศกุรท์ี� 17 มถุินายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุรม่โพธิ L เทศบาลเมอืงเบตง 
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 5.8.1 ความสขุเฮฮาทาํให้พร้อมเปิดใจ  
   หลายคนเมื�อพูดถึงกีฬาสมัพนัธ์ อาจจะนึกไปถึงการแข่งขนักีฬาสากล เช่น ฟุตบอล 
บาสเกตบอล แบดมนิตนั หรอืตะกรอ้ แต่จรงิๆแลว้ กฬีาที�จะสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ล่นดว้ยกนัไดด้ี
ที�สุดคอืกฬีาพื6นบา้น เช่น อุ้มเมยี กนิวบิาก ตกีอลฟ์ (ใชเ้ชอืกผูกแตงรา้นไวท้ี�เอวแลว้คอยเหวี�ยงใหโ้ดน
ลูกบอล) หรอืจบัปลาไหล (ซึ�งเมื�อแข่งเสรจ็แลว้กจ็ะใหแ้ต่ละชุมชนนําปลาไหลกลบัไปทํากนิกนัเลย) ซึ�ง
เทศบาลจะเน้นกีฬาพื6นบ้านนี6เป็นสําคญั เนื�องจากจะยดึหลกัว่าต้องเป็นกีฬาที�ใครก็เล่นได้ ไม่ต้อง
ฝึกซ้อมหรอืมอุีปกรณ์อะไรมากมาย มกีติกาที�เข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน ทั 6งคนเล่นและคนดูเข้าใจได้หมด 
สามารถเรยีกเสยีงฮาตลกขบขนั สนุกสนานได ้และที�สาํคญัคอืกฬีาพื6นบา้นทุกรายการสามารถเล่นอยู่ใน
สนามเดยีวกนัไดท้ั 6งหมด ทาํใหทุ้กชุมชนไดอ้ยู่พรอ้มหน้ากนั (วโิรจน์, สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) 
ถอืเป็นการใชก้ฬีาในการเปิดพื6นที�ทํากจิกรรมด้วยกนั และใช้ความสนุกสนานเฮฮามาเป็นกุศโลบายใน
การเปิดใจระหว่างกัน เพราะเมื�อคนเราเกิดความสุขใจ จิตใจก็มีแนวโน้มที�พร้อมจะเปิดรบัสิ� ง
ใหม่ๆหรือสิ�งที�แตกต่างจากตนเองได้มากขึ9น ซึ�งนายสุมติร (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) ไดย้ํ6า
จากประสบการณ์ว่า “คนเราตอ้งเปิดใจซึ�งกนัและกนั หากเราเปิดใจและเรยีนรูซ้ึ�งกนัและกนั ปญัหาต่างๆ
กจ็ะไมเ่กดิ”   
   ภายหลงัจากจบการแข่งขนัแล้ว ชาวบ้านจะจบักลุ่มคุยกนัถงึกจิกรรมนี6ตามรา้นนํ6าชา 
ซึ�งกจ็ะเป็นการประชาสมัพนัธส์ําหรบัคนที�ไม่ไดม้โีอกาสเขา้ร่วมไปดว้ยในตวั ซึ�งส่วนหนึ�งกใ็หค้วามเหน็
ว่าเป็นกจิกรรมที�ดเีนื�องจากทําใหไ้ดรู้จ้กัพบปะผูค้นใหม่ๆเพิ�มมากขึ6น บางคนบอกว่าจากที�ไม่เคยเห็น
หน้าค่าตากนัเลยกไ็ด้มาเหน็กนัคราวนี9  และจากคนที�เคยเหน็ๆกนัอยู่ แต่ไม่เคยได้คยุกนั กไ็ด้มี
โอกาสพูดคุยรู้จกักนัมากขึ9น ส่งผลให้สายสมัพนัธ์ของชุมชนเขม้แขง็และแนบแน่นมากขึ6น (สุนันต์, 
สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) จะเห็นได้ว่าความสนุกสนานเฮฮาและความสุขจากการเล่นกีฬา
รว่มกนัไดเ้ปิดใจของทุกคนใหพ้รอ้มรบัและรูจ้กัคนใหม่ๆ ที�ต่างไปจากตนเอง เกดิบรรยากาศที�เอื6อต่อการ
สรา้งความสมัพนัธ ์ 
 
 5.8.2 ทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเจ้าของงาน  
  ทุกฝ่ายได้เข้ามามสี่วนร่วมในด้านต่างๆตามความถนัดหรอืกําลงัของตน ตั 6งแต่คณะ
ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที�ของเทศบาลซึ�งเป็นเจา้ภาพหลกั หน่วยงานรฐัในพื6นที�ที�สนับสนุนการจดังานและ
คอยอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที�ร่วมคิดร่วมทํากับ
เทศบาลในทุกขั 6นตอน สมาชกิในชุมชนที�เขา้ร่วมแข่งขนักฬีา ลงแรงจดัแต่งและร่วมเดนิขบวนพาเหรด 
นักธุรกจิและเจา้ของรา้นค้าที�มสี่วนร่วมในการจดัหาอาหารเครื�องดื�มในชุมชน การแต่งหน้าทําผม และ
การตดัเครื�องแต่งกายสําหรบัขบวนพาเหรด ซึ�งนอกจากทุกฝ่ายจะได้เขา้มามสี่วนกบังานแล้ว ยงัเป็น
การกระตุน้เศรษฐกจิในชุมชนไปในตวัอกีดว้ย เนื�องจากมเีงนิหมุนเวยีนจาํนวนมากในส่วนของค่าใชจ้่าย
เพื�อทาํกจิกรรมต่างๆในชุมชน เช่น รา้นเสรมิสวย รา้นตดัเสื6อ รา้นเสื6อผา้ รา้นอาหาร เป็นตน้  
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 5.8.3 ทุกกลุ่มวฒันธรรมได้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ชุมชนและรปูธรรมของการอยู่ร่วมกนับน
ความหลากหลาย  
  สงัคมเบตงได้เหน็ถงึรปูธรรมของการอยู่ร่วมกนัท่ามกลางความต่างผ่านขบวนพาเหรด
ยาวกว่า 3 กโิลเมตร ซึ�งถอืเป็นส่วนหนึ�งของกจิกรรมกฬีาชุมชนสมัพนัธ ์
  จากการที�ขบวนพาเหรดของแต่ละชุมชนที�มคีวามแตกต่างหลากหลายไดเ้คลื�อนตวัผ่าน
ไปอยา่งต่อเนื�อง นอกจากผูท้ี�พบเหน็จะไดม้โีอกาสชื�นชมความสวยงามทางศลิปวฒันธรรมในแบบที�น้อย
ชุมชนจะได้เห็นแล้ว ยงัจะเกิดผลทางจิตวิทยาที�มีต่อการรบัรู้ของชุมชนที�เห็นด้วยตาตวัเองว่า
วฒันธรรมที�แตกต่างเหล่านี9เป็นสิ�งสวยงาม ซึ�งจะสรา้งความตระหนักในคุณค่าของวฒันธรรมทั 6งของ
ตนเองและของผู้อื�น กล่าวคอื เกิดความภมิูใจในอตัลกัษณ์ของตนเองและชื�นชมวฒันธรรมของ
ผู้อื�น และไม่ว่าแต่ละชุมชนจะแตกต่างกันมากเพียงใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่จําเป็นเกิดปญัหา
ขดัแยง้รนุแรง ถอืเป็นการนําความต่างมาเป็นจดุเพื�อแขง่ขนักนัทาํด ี   
   ประธานชุมชนบเูกต็ตกัโกร (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) เล่าใหฟ้งัว่าไดเ้คยดูกฬีา
ระดบัจงัหวดั หรอืระดบัอําเภอของที�อื�นๆแลว้ โดยส่วนตวัรูส้กึว่าสูก้ฬีาชุมชนของเบตงไม่ได ้เพราะกฬีา
ชุมชนของที�นี�จะมขีบวนพาเหรดที�สอดแทรกวฒันธรรมของแต่ละชุมชนเขา้ไปในแต่ละขบวนดว้ย ไม่ว่า
จะเป็นทางดา้นเครื�องแต่งกาย ศลิปะ หรอืภาษานั 6นมอียูค่รบ และกจ็ะแตกต่างกนัไปในแต่ละขบวน คนดู
ตามทอ้งถนนต่างๆบางทไีมต่อ้งดปู้ายเลยกจ็ะรูว้่าขบวนนี6มาจากชุมชนไหน วฒันธรรมอะไร โดยสุดทา้ย
ทุกขบวนกจ็ะมายนืรวมกนัที�สนามกฬีา ซึ�งเป็นภาพที�สวยงามมาก 
  แต่ละขบวนจะพยายามตกแต่งให้สวยงามโดยอาศยัความคดิสร้างสรรค์ให้มากที�สุด 
เนื�องจากจะมรีางวลัใหด้ว้ย โดยในส่วนของความคดิสรา้งสรรคจ์ะเป็นการนําวถิชีวีติของคนในชุมชนมา
จดัแสดงใหเ้หน็ในขบวนพาเหรด เช่น การแต่งขบวนเป็นเรอืกอและ การแสดงถงึเศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชุมชน บางชุมชนกจ็ะเอาแบกยาง กรดียางใหป้ระชาชนดูในขบวนพาเหรด บางชุมชนที�เน้นการจบัปลา 
ก็จะมกีารทอดแหให้ดูในขบวนด้วย ในขณะที�บางชุมชนมกีารเลี6ยงนกเขาชวา ก็จะทํากรงนกมาไว้ใน
ขบวน หากมกีารเลี6ยงแพะ ก็จะนําแพะมาเดนิในขบวนด้วย เป็นต้น เหล่านี6ถือเป็นสสีนัที�สะท้อนถึง
ความหลากหลายในเขตเทศบาลเบตงด้วยรปูธรรมที� “เดินได้” อย่างแท้จรงิ และทําใหผู้้คนที�พบ
เหน็ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมที�แตกต่างไปโดยปรยิาย 

  
5.9 ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของโครงการ 
  การที�ผูบ้รหิารของเทศบาลเหน็ความสําคญัของทุกกลุ่มวฒันธรรม ส่งเสรมิใหทุ้กชุมชน
ได้เข้ามามสี่วนสําคญัในการคิดและลงมอืทําไปด้วยกันกบัทางเทศบาล โดยใช้เครอืข่ายชุมชนเป็น
แกนกลางในการขบัเคลื�อน ประกอบกบัความสนุกสนานของประเภทกฬีาที�จดันั 6น ถอืเป็นปจัจยัสําคญัที�
ทาํใหง้านกฬีาชุมชนสมัพนัธข์องเทศบาลเมอืงเบตงประสบความสาํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
 
 5.9.1 ผูบ้ริหารเปิดใจและเหน็ความสาํคญัของทุกกลุ่มวฒันธรรม 
  ผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงเบตงมทีศันคตทิี�ยอมรบั เหน็คุณค่า และใหเ้กยีรตคินทุกกลุ่ม
วฒันธรรมในทุกชุมชน ส่งเสรมิสนับสนุนให้คนท้องถิ�นจากทุกชุมชนได้มบีทบาทและอํานาจในการ
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ตดัสนิใจในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยกําหนดบทบาทให้เทศบาลเป็นเพยีงพี�เลี6ยงผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลอืเมื�อชุมชนตอ้งการ  
 
 5.9.1 ชุมชนกบัเทศบาลร่วมคิดร่วมทาํตั 9งแต่ต้นจนจบ  
  การร่วมคดิร่วมทําของชุมชนกบัเทศบาลนี6ต้องทําอย่างจรงิจงัและจรงิใจ ไม่ใช่เป็นการ
ประชุมรบัฟงัความคดิเหน็เพยีงอยา่งเดยีว แต่ตอ้งใหชุ้มชนมบีทบาทในการคดิสรา้งสรรคแ์ละมอีํานาจใน
การตดัสนิใจตลอดกระบวนการดว้ย จงึจะทาํใหชุ้มชนรูส้กึว่าตนเป็นเจา้ของงานจรงิๆ เมื�อไดช่้วยคดิช่วย
ทําอย่างต่อเนื�อง ชุมชนก็จะเกดิความหวงแหนในกจิกรรม และจะทําทุกอย่างเพื�อให้งานที�ตนเองก็เป็น
ส่วนหนึ�งนั 6นสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี  
  แรกเริ�มเดมิทใีนการจดัแข่งขนักีฬา 2 ครั 6งแรก ทางเทศบาลได้กําหนดจดักีฬาชุมชน
ขึ6นมาเป็นแบบปกตธิรรมดา โดยมปีระเภทกฬีาคอื ฟุตบอลและวอลเลยบ์อลที�เป็นกฬีาสากลปกตทิั �วไป 
ซึ�งก็ไม่ค่อยมผีูใ้ห้ความสนใจเขา้ร่วมกจิกรรมมากนัก เพราะทางเทศบาลเป็นผูก้ําหนดประเภทกฬีาเอง
และเป็นกีฬาสากลที�ไม่ใช่ทุกคนจะเล่นได้และเขา้ใจกตกิา แต่เมื�อมาในปีที� 3 ทางเทศบาลเริ�มที�จะให้
ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมคิดร่วมจดัด้วย โดยเชิญประธานชุมชนต่างๆมานั �งพูดคุยกัน และให้เป็นผู้
ตดัสนิใจกําหนดประเภทกฬีาไดเ้อง จงึเกดิมแีนวคดิร่วมกนัที�จะทําใหก้จิกรรมมคีวามสนุกสนานมากขึ6น 
โดยรเิริ�มที�จะให้มกีีฬาพื6นบ้านเข้ามาควบคู่ไปกบักฬีาสากลด้วย ซึ�งก็ได้ผลดคีอืชาวบ้านต่างเข้าร่วม
กจิกรรมมากขึ6น (สุมติร, สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553)  
  เมื�อเป็นเช่นนี6 การจดังานในครั 6งต่อๆมา ทางเทศบาลจงึกําหนดให้มกีารประชุมกับ
ชมรมเครอืข่ายชุมชน 3 เดอืนล่วงหน้าเพื�อเตรยีมงาน ซึ�งตวัแทนชุมชนจะเป็นผูค้ดิและตดัสนิใจในเรื�อง
ต่างๆ ตั 6งแต่วนัเวลาจดังาน ประเภทกีฬาที�จะแข่งขนั โดยจะมกีารนําภาพกิจกรรมและผลสรุปการ
แข่งขนัจากปีก่อนหน้ามามาให้ที�ประชุมใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจดัการแข่งขนัในปี
ปจัจบุนัดว้ยเพื�อพฒันาใหม้คีวามสมบรูณ์ยิ�งขึ6น 
  การจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้จริงๆนั 6น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (สัมภาษณ์, 31 
พฤษภาคม 2553) กล่าวว่าในเบื6องแรกเลย จะต้องเขา้หาประธานชุมชนก่อน และใหเ้ขามสี่วนร่วมใน
การคดิกบัทางเทศบาลตั 6งแต่ต้น มอีะไรต้องเปิดใจ จรงิใจกบัเขา มอีะไรทางเจา้หน้าที�จะไม่ปกปิดเลย 
เปิดเผยหมด ค่าใชจ้่ายอะไรที�ทางเทศบาลให้ไดห้รอืไม่ได ้จาํนวนเท่าไหร่ จะเปิดใจเลย หากมอุีปสรรค
อะไรกจ็ะเปิดอกคุยกนั และทุกอยา่งจะตอ้งพดูในที�ประชุมใหเ้กดิความชดัเจนเลย 
 
 5.9.2 ชมรมเครือข่าย 25 ชุมชนเป็นแกนกลางขบัเคลื�อน  
  หลงัจากประชุมหารอืร่วมกัน ทางเทศบาลจะยดึหลกัว่าหวัใจหลกัในการขบัเคลื�อน
กจิกรรมคอืเครอืข่ายชุมชน โดยเทศบาลจะใหก้ารช่วยเหลอืสนับสนุนในทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของงบประมาณ ทรพัยากร อุปกรณ์ และการประสานงานกบัหน่วยงานอื�นๆ 
  ทางเครอืข่ายชุมชนจะร่วมกันประชาสัมพนัธ์งาน คัดเลือกผู้เข้าแข่งขนั จดัเตรียม
ประชุมงานภายในชุมชนสําหรบัการทํากจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัเตรยีมขบวนพาเหรด การวิ�งคบเพลงิ 
การจดัการแสดง เป็นต้น และในวนังาน ประธานชุมชนทั 6ง 25 ชุมชนจะเขา้ร่วมกจิกรรมครบทั 6งหมด ไม่
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มใีครขาด และอยู่ตลอดระยะเวลาของงาน อกีทั 6งยงัจะคอยทําหน้าที�แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าร่วมกบัทาง
เทศบาลดว้ย ซึ�งที�สาํคญัคอืการดแูลสมาชกิในชุมชนของตนหากมปีญัหาเกดิขึ6นระหว่างการแข่งขนั เช่น 
การกระทบกระทั �งกนัระหว่างชุมชน ก็จะให้ประธานชุมชนเป็นผู้จดัการปญัหากนัเองก่อน (สุนันต์, 
สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) 
 
 5.9.3 ความสนุกสนานของประเภทกีฬา  
  ความสนุกสนานของประเภทกฬีาที�จดัก็เป็นปจัจยัสําคญัที�จะทําใหม้ผีูเ้ขา้ร่วมมากหรอื
น้อยด้วย ซึ�งจะเหน็ได้จากการจดัการแข่งขนัในช่วงสองปีแรกที�มแีต่กฬีาสากลเป็นส่วนใหญ่นั 6น จะไม่
ค่อยมผีูใ้หค้วามสนใจมากนกั เนื�องจากชาวบา้นไมเ่ขา้ใจกตกิาในการแข่งขนัและผูท้ี�จะลงแข่งขนักต็้องมี
การฝึกซ้อมและเข้าใจกีฬานั 6นๆเป็นอย่างดี แต่ต่อมาภายหลังได้มีการปรับเปลี�ยนโดยชุมชนได้
กําหนดให้มกีีฬาพื6นบ้านที�สนุกสนานเฮฮา ชาวบ้านให้ความสนใจ เขา้ใจง่าย และสามารถเขา้มาร่วม
แขง่ขนัไดทุ้กเพศทุกวยั ผูท้ี�เขา้รว่มกจิกรรมกจ็ะมจีาํนวนเพิ�มมากขึ6นเรื�อยๆทุกปี (สุมติร, สมัภาษณ์, 31 
พฤษภาคม 2553)  

 
5.10   ความยั �งยืนของโครงการ 
  กจิกรรมแข่งขนักฬีาชุมชนสมัพนัธ์ของเทศบาลเมอืงเบตงจดัว่าเป็นกจิกรรมที�โดดเด่น
มากที�สุดกจิกรรมหนึ�งของเทศบาล และไดด้าํเนินงานมาทั 6งหมด 5 ปีแลว้โดยใชง้บประมาณประจาํปีของ
ทางเทศบาลเองเป็นหลกั มกีารประเมนิผลและสรุปบทเรยีนระหว่างคณะกรรมการชุมชนและเทศบาลมา
ทุกครั 6งหลังจากที�เสร็จสิ6นการแข่งขนั และได้มีการนําข้อสรุปที�ได้มาปรบัปรุงให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื�องทุกปี อกีทั 6งจํานวนผู้เขา้ร่วมก็เพิ�มมากขึ6นจากการ
พฒันาประเภทกีฬาพื6นบ้านให้มคีวามสนุกสนานและจากการประชาสมัพนัธ์แบบปากต่อปาก โดย
ชาวบา้นบางส่วนตอ้งการใหจ้ดัถี�ขึ6นดว้ย คอืครึ�งปีครั 6ง แต่ทางเทศบาลไมส่ามารถจดัไดเ้นื�องจากต้องการ
เวลาและทรพัยากรในการจดัการพอสมควร  
  ดว้ยปจัจยัที�กล่าวมานี6ถอืเป็นหลกัประกนัถงึความยั �งยนืของโครงการไดเ้ป็นอย่างด ีซึ�ง
แมค้ณะผู้บรหิารของเทศบาลจะมกีารเปลี�ยนแปลงไป แต่ก็เชื�อไดว้่ากฬีาชุมชนสมัพนัธ์นี6ได้เขา้ไปเป็น
ส่วนหนึ�งของชุมชนเบตงซึ�งตอ้งจดัขึ6นเป็นประจาํทุกปีเรยีบรอ้ยแลว้ 
  
5.11   ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ�นอื�น 
  เทศบาลเมอืงเบตงมคีวามพรอ้มที�จะแลกเปลี�ยนประสบการณ์การจดัการแข่งขนักฬีา
ชุมชนสมัพนัธเ์พื�อสรา้งความสมานฉนัทใ์นชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นๆที�สนใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�มชุีมชนที�หลากหลายต่างวฒันธรรมอยู่ในการดูแลรบัผดิชอบ ซึ�ง
หากยดึมั �นในหลกัการใหต้วัแทนทุกชุมชนและกลุ่มต่างๆในทอ้งถิ�นไดร้่วมกนัคดิและดําเนินการตั 6งแต่ต้น
แล้วอย่างจรงิจงัแล้ว กจิกรรมก็จะสามารถดําเนินไปได้ แมอ้าจจะไม่เต็มที�สมบูรณ์แบบไปเสยีทุกด้าน 
แต่กค็งไม่มฝี่ายใดมาตําหนิตเิตยีนอะไร เนื�องจากถอืว่าเป็นการเรยีนรูร้่วมกนั (Learning by Doing) 
ของทุกภาคส่วน 
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  อย่างไรก็ตาม ผู้เขยีนมขี้อสงัเกตประการหนึ�งที�พงึระวงัสําหรบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�นอื�นๆในการนําไปประยุกต์ใช้ว่า การจดัการแข่งขนักฬีาเพื�อเชื�อมความสามคัคนีั 6น อาจจะต้อง
พจิารณาถึงบรบิทความสมัพนัธ์ของผู้ที�จะเข้าร่วมแข่งขนัด้วย หากเป็นการแข่งขนัระหว่างกลุ่มผู้ที�มี
ความขดัแยง้รนุแรงกอ็าจจะไมเ่หมาะสมนกั เนื�องจากอาจจะทาํใหเ้กดิการปะทะหรอืการเผชญิหน้ากนัใน
สนามแข่งขนัได้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้เล่นด้วยกันหรอืกองเชียร์ ซึ�งในกรณีของเทศบาลเมอืงเบตง
สามารถทําไดเ้นื�องจากชุมชนต่างๆไม่มคีวามขดัแยง้รุนแรง สามารถอยู่ร่วมกนัไดม้าเป็นเวลานานแล้ว 
การแข่งขนักฬีาชุมชนสมัพนัธใ์นสภาพบรบิทของเทศบาลเมอืงเบตงจงึเป็นกจิกรรมในเชงิป้องกนั มใิช่
เพื�อแกไ้ขความขดัแยง้ กล่าวคอืเป็นการกระชบัความสมัพนัธท์ี�ดอียูแ่ลว้ใหม้คีวามแนบแน่นมากยิ�งขึ6นไป
อกี และเป็นอกีกุศโลบายหนึ�งในการเปิดพื6นที�ให้ชุมชนต่างๆได้มโีอกาสแสดงออกถงึอตัลกัษณ์ชุมชน
ผ่านขบวนพาเหรดดงัที�กล่าวไป  
 

6. สรปุบทเรียนเบตงสู่ท้องถิ�นไทย: ปัจจยัแห่งเมืองสมานฉันท ์ 
 
  จากกรณีศกึษาโครงการกฬีาชุมชนสมัพนัธ์ที�กล่าวไปนั 6น เป็นเพยีงหนึ�งในกจิกรรมทิ�
เกดิขึ6นภายใต้บรรยากาศทางสงัคมการเมอืงและการบรหิารจดัการของเทศบาลเมอืงเบตงที�เอื6อต่อการ
เสรมิสรา้งความสมานฉันท์ระหว่างผู้คน โดยผู้เขยีนได้พยายามถอดบทเรยีนบางส่วนจากภาพรวมใน
การบรหิารจดัการของเทศบาลเมอืงเบตง และพบว่าปจัจยัที�มสี่วนทาํใหเ้บตงเป็นเมอืงที�ผูค้นหลากหลาย
วฒันธรรมต่างอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสุข มอียู ่5 ขอ้คอื  

1) ทศันคติของผู้บริหารท้องถิ�นที�ยอมรบัและเห็นคุณค่าของความหลากหลายใน
ทอ้งถิ�นตน 

2) การเปิดพื6นที�ทางการเมอืงให้คนทุกภาคส่วนในท้องถิ�นรู้สึกว่าตน “มเีสียง” ใน
สงัคม  

3) การเปิดพื6นที�ทางวฒันธรรมให้คนทุกกลุ่มในท้องถิ�นได้แสดงออกถงึอตัลกัษณ์ตน
และเกดิการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรม  

4) การสื�อสารทาํความเขา้ใจกบัขา้ราชการต่างพื6นที�ในวถิชีวีติของทอ้งถิ�น และ 
5) สภาพทางภมูศิาสตรท์ี�ทาํใหชุ้มชนตอ้งพึ�งพาอาศยักนั  

 
6.1 ทศันคติของผูบ้ริหารท้องถิ�นที�ยอมรบัและเหน็คณุค่าของความหลากหลายในท้องถิ�นตน 
 ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นถอืเป็นผูนํ้าคนสําคญัที�จะชี6แนะหรอืนําพาสงัคมไปในทศิทางที�ต้องการ 
หากผูบ้รหิารยอมรบั มคีวามเขา้ใจ และตระหนักถงึคุณค่าของความหลากหลายที�มอียู่ในทอ้งถิ�นของตน 
และทศันคตนีิ6ไดร้บัการถ่ายทอดใหอ้อกมาเป็นรปูธรรมผ่านนโยบายและกจิกรรมต่างๆ กจ็ะทําใหค้นทุก
กลุ่มในท้องถิ�นรูส้กึว่าตนมทีี�ยนืในสงัคม และยนืได้อย่างเสมอภาค ไม่รูส้กึว่าถูกเบยีดทบั หรอืตํ�าต้อย
เป็นพลเมอืงชั 6นสอง หากทําเช่นนี6ได้ ความหลากหลายเหล่านี6 แทนที�จะเป็นเงื�อนไขของความขดัแย้ง
รุนแรง ก็จะแปรเปลี�ยนเป็นพลงัในการสรา้งสรรคส์งัคมได ้ซึ�งจะเป็นจุดแขง็ของทอ้งถิ�น ไม่ว่าจะเป็นใน
เชงิการเมอืง สงัคมวฒันธรรม หรอืเศรษฐกจิการท่องเที�ยว โดยความหลากหลายในที�นี6นั 6น รวมถงึความ
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แตกต่างทั 6งทางชาติพนัธุ์ วฒันธรรม วิถีชีวติ สถานะทางสงัคมเศรษฐกิจ การศึกษา หรอืแม้กระทั �ง
สภาวะทางกายภาพดว้ย 
 
6.2 การเปิดพื9นที�ทางการเมืองให้คนทุกภาคส่วนในท้องถิ�นรู้สึกว่าตน “มีเสียง” ในสงัคม  
  การที�คนในท้องถิ�นจะรู้สึกว่าตนมทีี�ยืนและมเีสียงในสงัคมได้นั 6น นอกจากจะต้องมี
ผูบ้รหิารที�เขา้ใจและมนีโยบายที�ดแูลคนทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรมแลว้ ยงัจะต้องเปิดพื6นที�ทางการเมอืงโดย
ใหค้นกลุ่มต่างๆไดม้สี่วนในการคดิรเิริ�ม วางแผน ตดัสนิใจ ดาํเนินการ และประเมนิผลการดําเนินกจิการ
ของทอ้งถิ�นในระดบัที�เขารูส้กึว่าตนเป็นเจา้ของงานนั 6นๆอย่างแทจ้รงิดว้ย ไม่ใช่เป็นเพยีงพธิกีรรม แต่มี
โครงสร้างและกลไกรองรับที�เป็นรูปธรรมจบัต้องได้ เช่น ในกรณีของเทศบาลเมืองเบตงที�มีรอง
นายกเทศมนตรแีละสมาชกิเทศบาลมาจากกลุ่มชาวไทย จนี และมุสลมิ ครบทุกกลุ่มวฒันธรรมหลกัใน
พื6นที� และมกีลไกการทํางานของชุมชนผ่านชมรมเครอืข่าย 25 ชุมชน มูลนิธ ิและสมาคมต่างๆในเบตง 
ซึ�งหากเปิดให้ทุกภาคส่วนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารทอ้งถิ�นตนเองและมช่ีองทางสื�อสารกบัทาง
เทศบาลอยา่งต่อเนื�องนั 6น จะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของเทศบาลอย่างมากดว้ย และที�สําคญัคอื ทําให้
การดาํเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามความตอ้งการของคนในทอ้งถิ�นจรงิๆโดยไมต่อ้งไปคดิแทนเขา 
  
6.3 การเปิดพื9นที�ทางวฒันธรรมให้คนทุกกลุ่มในท้องถิ�นได้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ตนและเกิด

การเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม  
  คนทุกกลุ่มวฒันธรรมต่างมคีวามผูกพนัและภูมใิจกบัอตัลกัษณ์วฒันธรรมของตนเอง 

การเปิดพื6นที�ทางวฒันธรรมให้ทุกกลุ่มในท้องถิ�นได้แสดงออกถึงประเพณีวฒันธรรมของตนเอง หรอื
ดาํเนินชวีติตามวถิขีองตนไดอ้ยา่งเตม็ที� จะทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ�งของสงัคม และเมื�อ
เปิดพื6นที�ให้แสดงออกได้ ไม่รูส้กึว่าถูกปิดกั 6น สิ�งที�ตามมาก็คอืการเปิดใจของตนเองที�จะเรยีนรูแ้ละทํา
ความเขา้ใจวฒันธรรมที�ต่างไปจากของตนเช่นเดยีวกนั 

 โดยนายซาการียา (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2553) ได้เน้นว่า “คนเราต่าง
วฒันธรรมจะอยู่ ร่วมกันได้ อยู่ที� ว่าเราเข้าใจวิถีชีวิตและวฒันธรรมที�แตกต่างนั9นหรือไม่” 
กล่าวคอื ตอ้งเขา้ใจซึ�งกนัและกนั ดงัเช่นวฒันธรรมของมสุลมิที�ละหมาดวนัละ 5 เวลา กต็้องเขา้ใจ จะไป
กดีกนัไม่ได้ คนพุทธก็มเีวยีนเทยีน คนจนีก็มเีทศกาลของเขา “อย่างน้อย ผมก็ต้องเอาวฒันธรรมไทย
พุทธและไทยจนีมาใส่ใจผม และส่วนวฒันธรรมของผม กต็อ้งเอาไปใส่ใจเขาดว้ย ไมใ่ช่ว่าพออสิลามเรยีก
ละหมาด มเีสยีงอาซาน ก็เกดิความรําคาญ ซึ�งไม่ได้ หรอืคนจนีช่วงตรุษจนี โอ้โห บางทจีุดประทดัมา
เป็นควนัเป็นเสยีง ปงปงัปงปงั เราจะไปราํคาญไม่ได ้เราต้องเขา้ใจวฒันธรรมเขา ซึ�งที�นี�กด็ ีพอปงั คนก็
ออกมายนืดูกนั แต่ถ้าเป็นที�อื�น พอไดย้นิเสยีงตูมปุ๊บกว็ิ�งหลบหนีกนัหมด” โดยเขาไดส้รุปปิดทา้ยไวว้่า 
“เราตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมของแต่ละชุมชน ตรงนี6สําคญัมาก คอืถ้าเราเขา้ใจซึ�งกนัและกนั มนักอ็ยู่ร่วมกนั
ได”้    

  ทางเทศบาลเมอืงเบตงเองไดจ้ดัเทศกาลและกจิกรรมประจําปีจํานวนมากที�เกี�ยวเนื�อง
กบัมติทิางประเพณีวฒันธรรม ซึ�งได้เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพุทธ จนี หรอืมุสลมิ สามารถจดั
งานประเพณีของตนไดอ้ย่างอสิระและเท่าเทยีม โดยที�คนจากต่างวฒันธรรมกส็ามารถเขา้ร่วมไดโ้ดยไม่
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ถูกปิดกั 6นเช่นเดยีวกนั การสรา้งกจิกรรมเหล่านี6ขึ6นมาทาํใหเ้กดิพื6นที�ที�คนจากวฒันธรรมต่างๆไดม้โีอกาส
มาใชเ้วลาร่วมกนั มปีฏสิมัพนัธก์นั (Contact) พูดคุยทําความรูจ้กัและแลกเปลี�ยนกนั เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ข้ามวฒันธรรมในพื9นที�ที�เป็นมิตรและปลอดภยั ทําให้คนในท้องถิ�นที�หลากหลายได้เรยีนรู้
ตัวเองและเรยีนรู้ผู้อื�นจากความต่างและความเหมอืน เกิดความเข้าใจกันมากขึ6น ซึ�งการที�คนต่าง
วฒันธรรมกนัจะเขา้ใจกนัและอยู่ร่วมกนัได ้กด็ว้ยการมโีอกาสที�จะเรยีนรูแ้ละแลกเปลี�ยนความคดิความ
เชื�อระหว่างกนัและกนั อนัเป็นรากฐานความสมัพนัธท์ี�เขม้แขง็ของสงัคมสมานฉนัท ์

  การมพีื6นที�ปลอดภยัให้คนที�ต่างกันสามารถพูดคุย แสดงความเห็น หรอืทํากิจกรรม
ร่วมกนัได้ นับเป็นสิ�งสําคญัอย่างยิ�ง ซึ�งอาจจะต้องอาศยัเจา้ภาพหรอืผู้ประสานงานที�จะดูแลให้มพีื6นที�
ดงักล่าวอย่างต่อเนื�องและปลอดภยัจรงิๆ โดยเทศบาลอาจจะเป็นองค์กรหนึ�งที�ทําหน้าที�นี6ได้ ถ้าไม่มี
พื6นที�กลางตรงนี6 อาจจะทําให้เกดิการแบ่งฝ่ายได้เนื�องจากขาดปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั เมื�อเวลาผ่านไป 
แต่ละกลุ่มก็จะอยู่แต่ในพื6นที�ของตน ตดิต่อสมัพนัธ์กนัและได้รบัรูข้อ้มูลแต่ด้านของตน ซึ�งอาจจะทําให้
เกดิความรูส้กึแปลกแยกระหว่างกนัขึ6นไดใ้นที�สุด 

   
6.4 การสื�อสารทาํความเข้าใจกบัข้าราชการต่างพื9นที�ในวิถีชีวิตของท้องถิ�น 
  การสื�อสารกบัภาครฐั หรอืตวัแทนรฐั ทั 6งตํารวจ ทหาร ปกครอง หรอืขา้ราชการจากต่าง
พื6นที�ตั 6งแต่โอกาสแรกที�เขา้มาประจําในพื6นที� ให้ได้เขา้ใจถงึวถิชีวีติของคนท้องถิ�นและลกัษณะบรบิท
แวดล้อมที�เป็นพหุวฒันธรรม ซึ�งดูเหมอืนจะเป็นเรื�องเลก็น้อยและมกัถูกมองขา้มจากผู้ที�เกี�ยวขอ้ง ถือ
เป็นเรื�องสําคญัและเป็นวิธกีารหนึ�งในการป้องกันความขดัแย้งที�อาจเกิดขึ6นจากความไม่เข้าใจหรอื
หวาดระแวงระหว่างกนั  
  
6.5 สภาพทางภมิูศาสตรที์�ทาํให้ชุมชนต้องพึ�งพาอาศยักนั  

  สภาพภูมศิาสตรห์รอืสภาวะแวดล้อมทางกายภาพก็มผีลต่อความเอื6ออาทรของคนใน
ท้องถิ�นด้วยเช่นกนั ในกรณีของเบตงนั 6น คนส่วนใหญ่ในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนัได้มาเป็นเวลานาน
แล้ว ไม่มคีวามขดัแยง้รุนแรง ส่วนหนึ�งก็เนื�องมาจากสภาพทางภูมศิาสตรใ์นพื6นที�ที�มลีกัษณะโอบล้อม
ดว้ยภูเขา มทีางเขา้ออกเดยีวและอยู่ห่างไกลจากพื6นที�อื�นๆ ต้องร่วมชะตากรรมร่วมทุกขส์ุขดว้ยกนั ทํา
ใหชุ้มชนต่างๆตอ้งพึ�งพาอาศยัช่วยเหลอืเกื6อกูลกนั  
  บทเรียนต่างๆที�สรุปได้เหล่านี6  เป็นเพียงส่วนหนึ�งที�เป็นปจัจยัสําคัญต่อการสร้าง
บรรยากาศที�เอื6อให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสมานฉันท์ ซึ�งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในพื6นที�
อื�นๆโดยเฉพาะอย่างยิ�งพื6นที�ที�มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมและวถิีชวีติสามารถนําไปพจิารณา
ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของตน 
  สิ�งที�จาํเป็นอย่างยิ�งและจะขาดเสยีไม่ได้คอืทศันคตต่ิอความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของผูบ้รหิารทอ้งถิ�นที�ต้องมองเหน็คุณค่าของความหลากหลายและใหค้วามสําคญักบักลุ่มคนที�แตกต่าง
อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ซึ�งทศันคตดิงักล่าวนี6จะนํามาซึ�งการเปิดพื6นที�ให้คนท้องถิ�นทุกกลุ่มได้มี
ส่วนร่วมคดิและลงมอืทําในกจิการของท้องถิ�นตน โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนนี6จะยั �งยนื
หรอืไม่คงต้องขึ6นอยู่กบัว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดท้ําใหช้าวบา้นรูส้กึว่าตวัเองเป็นเจา้ของงานใน
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ท้องถิ�นจรงิๆ หรอืเป็นเพยีงการท่องคาถาว่าต้องให้ประชาชนมสี่วนร่วมโดยที�ไม่มคีวามหมายอื�นใด
นอกจากเป็นพธิกีรรมของราชการ 
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