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บทคดัย่อ 

 การวจิยันอีาศยัระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ มจีดุประสงคเ์พอืศกึษาการผลติสอืทางเลอืก

ของชาวปกาเกอะญอในบรบิทสงัคมไทย ในแง่พฒันาการ วตัถุประสงค ์และแนวคดิเบอืงหลงั

ของการผลติสอืดงักล่าว โดยศึกษาจากเอกสารร่วมกับการสมัภาษณ์เชงิลกึ และการวเิคราะห์

ผลงานสอืทผีลติโดยชาวปกาเกอะญอ 

ผลการศกึษาพบว่า การผลติสอืปกาเกอะญอเรมิตน้ขนึในช่วงทศวรรษ 2530 สอดคลอ้ง

กบัสภาพการณ์ทางสงัคมและการเมอืงไทยทมีคีวามตนืตวัในเรอืงสทิธิของประชาชน ทงันี แม้

การผลติสอืปกาเกอะญอจะมขีอ้จํากดัหลายประการจากการอยู่นอกระบบพาณิชยนิ์ยม ผูผ้ลติสอื

สว่นใหญ่ยงัมุง่ทจีะสรา้งสรรคผ์ลงานเพอืเผยแพร่ เนอืงจากมองว่าสิงทตีนเองทําสามารถสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยวตัถุประสงค์ในการผลติสอืแบ่งออกได้ 5 วตัถุประสงค ์ได้แก่ ) การ

สอืสารเพอืตอบโตอ้คตติ่อกลุม่ชาตพินัธุ์ชนกลุ่มน้อย ) การป้องป้องและรกัษาสทิธขิองชุมชน 

) การเป็นเครอืงมอืรกัษาอัตลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์ ) การบนัทึกและเผยแพร่วฒันธรรม 

ปกาเกอะญอ และ ) การนําเสนอแนวคดิทเีป็นประโยชน์แก่ผู้รบัสาร การศกึษาครงันีแสดงให้

เหน็บทบาทของสอืทางเลอืกในฐานะทเีป็นเครอืงมอืของประชาชนในการถ่วงดุลอํานาจรฐัและ

สอืกระแสหลกั นอกจากนันยงัสามารถเป็นกลไกช่วยสง่เสรมิแนวคดิเรอืงความหลากหลายทาง

วฒันธรรม และทําใหเ้กดิความเขา้ใจระหวา่งผูค้นทมีคีวามแตกต่างซงึอยู่ร่วมในสงัคมเดยีวกนั 
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Abstract 

This qualitative research examined media production of Sgaw Karen people or 

Pgak’nyau in the context of Thai society, focusing on the development and objectives of 

the media production as well as the producers’ motives. Data collection included 

documentary research, in-depth interview and analysis of media text. 

It was found that the production of Sgaw Karen media in Thailand started in the 

mid-1980s while the notion of citizens’ rights had been introduced and circulated in Thai 

society. Since Sgaw Karen media producers considered that the making of their own 

media could be beneficial to their communities, they devoted themselves to the creative 

processes despite a number of restrictions. The production of Karen media was 

underpinned by five objectives including counteracting bias against ethnic minorities; 

protecting the rights of their community; maintaining their ethnic identity; recording and 

expressing Karen culture; and communicating for the benefits of their audience. This 

study pointed out the importance of alternative media for broader Thai society in that 

alternative media would help reinforce democracy and multiculturalism, which would in 

turn bring about mutual understanding among people from different cultural 

backgrounds.   
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ทีมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในช่วง 2-3 ทศวรรษทผี่านมา เทคโนโลยีการผลติสอืและการสอืสารได้รบัการพฒันา

อย่างต่อเนือง ส่งผลใหก้ารผลติสอืมตีน้ทุนทตีาํลง และคนจาํนวนมากสามารถเข้าถงึเทคโนโลยี

การผลติสอืได ้ยงิไปกวา่นนั เทคโนโลยดีจิทิลัและอนิเทอรเ์น็ตก็ทําให้ช่องทางในการเผยแพร่สอื

มมีากขึนและมคีวามสะดวกและรวดเร็ว สงิเหล่านีทําให้เกิดการเติบโตของสอืทผีลติโดยคน

ธรรมดาสามญั โดยเฉพาะผู้ทถีูกกีดกันทางสงัคม วฒันธรรม และการเมอืง หรอืผู้ทถีูกปฏบิตัิ

อย่างไม่เป็นธรรมจากระบบและโครงสรา้งของสงัคม (Atkinson, 2010; Atton, 2002) ซงึนันก็

รวมถงึกลุม่ชาตพินัธุท์อีาศยัอยู่ในประเทศต่าง ๆ  

ในการเสวนา “เสยีงแห่งชาติพนัธุ์ในโลกเสรนีิยมใหม่” หวัข้อ “ชาตพินัธุ์กับสอืใหม่”
1
 

(นฤพนธ์ ด้วงวเิศษ, พเิชษฐสายพนัธ์, และ  สมรกัษ์ ชยัสงิห์กานานนท์, 2558, น. 111-112)  

สมสุข หินวมิาน หนึงในวทิยากรได้สะท้อนว่าจากการสบืค้นงานวจิยัด้านนิเทศศาสตร์หรือ    

วารศาสตร์ทผี่านมา พบว่ามกีารศึกษาเกียวข้องกับสอืของกลุ่มชาติพนัธุ์หรือประเด็นทาง    

ชาตพินัธุ์อยู่ไม่มากนัก  ซงึสอดคลอ้งกบัสภาวการณข์องการศกึษาเกยีวกบัสอืทางเลอืกหรอืสอื

นอกกระแสทมีอียู่คอ่นข้างจะจํากดั (Cottle, 2003) โดยเฉพาะการศกึษาในแง่มุมของการผลติ

                                                        
1
 การเสวนาจดัโดยศูนยม์านุษยวทิยาสิรนิธร (องค์การมหาชน) วนัท ี28 สงิหาคม พ.ศ. 2557 
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และการพยายามทําความเข้าใจมุมมองของผู้ผลติสอื รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างสอืกบัผู้คน

หรอืชุมชนทเีป็นผูผ้ลติและใชส้อืเหลา่นัน  

สอืทางเลอืกถอืเป็นประเด็นทมีคีวามน่าสนใจในการศกึษาวจิยั เนืองจากจะทําให้เกดิ

ความเขา้ใจทชีดัเจนขนึเกยีวกบัระบบและสถานการณ์ของการผลติและใช้สอืในปจัจบุนัทมีคีวาม

แตกต่างหลากหลาย รวมทงัมลีกัษณะและรูปแบบการผลติทอีาจต่างไปจากความรู้เดมิ ๆ ของ

นักวชิาการและวชิาชพีด้านสอื ทงันี สอืทางเลอืกมกัท้าทายแบบแผนของการผลติสอืกระแส

หลกัทงัในมติคิวามชํานาญการ (skills) ทุน (capitalization) และการควบคุม (controls) (Atton, 

2003, p.41) กล่าวอกีนัยหนึงคอื ภูมทิศัน์สอืในปจัจุบนัได้เปลยีนแปลงไปจากยุคอดีตทสีอืถูก

ผลติแบบรวมศูนย์ (centralization of media) หรอือยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มคนมอีํานาจ

หรอืผูเ้ชยีวชาญเพยีงไมก่กีลุ่ม นอกจากนัน ตรรกะของการผลติสอืแบบพาณชิยนิ์ยมทเีป็นแกน

สาํคญัของสอืกระแสหลกักไ็มอ่าจใชท้ําความเขา้ใจการดํารงอยู่ของสอืทางเลอืกและการทํางาน

ของผู้ผลติสอืทางเลอืกได้ ดงันัน การศึกษาสอืทางเลอืกย่อมช่วยให้เกิดความเข้าใจหรอืเห็น

ภาพทแีทจ้รงิของภูมทิศัน์สอืทเีป็นอยู่ในปจัจบุนัไดช้ดัเจนขนึ 

 

ความสาํคญัของสอืชาตพินัธุแ์ละความเป็นชายขอบของกลุม่ชาตพินัธุ์ในประเทศไทย 

สอืทผีลติและ/หรอืใชโ้ดยกลุม่ชาตพินัธุ์ซงึเป็นชนกลุม่น้อยของสงัคมหรอืรฐั ถอืว่าเป็น

สอืนอกกระแส (non-mainstream media) หรอืสอืทางเลอืก (alternative media) ประเภทหนงึ 

สอืทางเลือกในทนีีหมายถึงสอืทมีีลกัษณะหรือรูปแบบทตี่างไปจากสอืมวลชนหรอืสอืทีถูก

ครอบครองและควบคุมโดยกลุ่มผู้มอีํานาจหรอืชนชนันําในสงัคม โดยเฉพาะหน่วยงานของรฐั 

กลุ่มทุน หรอืองคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ สอืทางเลอืกเหล่านีมกันําเสนอเรอืงราวหรอืประเด็นทสีอื

กระแสหลกัไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และมกัเป็นส่วนหนึงของการเคลอืนไหวทางสงัคม 
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การเมอืง และวฒันธรรม รวมถงึเปิดโอกาสให้กลุ่มคนชายขอบหรอืผู้ทไีร้อํานาจมพีนืทใีนการ

แสดงออกถงึความมตีวัตนของพวกเขา อนัจะนําไปสู่สงัคมทมีคีวามเท่าเทยีมและเคารพในความ

แตกต่างหลากหลาย (Matsaganis, Katz & Ball-Rokeach, 2011, pp.8-9) รุจน์ โกมลบุตร 

(2558, น. 577) กล่าวเพมิเตมิว่า สอืทางเลอืกถอืเป็นสงิทเีติมเต็มช่องว่างในระบบสอืมวลชนที

มกัมเีป้าหมายเพอืสนับสนุนลทัธบิรโิภคนิยมและมุง่ธํารงรกัษาอํานาจของผู้มอํีานาจรฐั รวมถงึ

มกัละเลยรสนิยมหรอืความต้องการของผู้ร ับสารบางกลุ่ม ดังนัน สอืทางเลอืกจงึเป็นสอืที

สอดคล้องกับแนวคดิของสงัคมประชาธิปไตยในแง่ของการส่งเสริมสิทธิในการสอืสารของ

ประชาชน 

Matsaganis et al. (2011, pp.75-85) ชว่ีา สอืชาติพนัธุ์สามารถมบีทบาทสําคญัหลาย

ประการต่อกลุ่มชาตพินัธุ์ ไดแ้ก่ การเป็นพนืทใีนการนําเสนอและถ่ายทอดเรอืงราวของตนเอง 

การช่วยสร้างความรู้สกึร่วมระหว่างสมาชกิภายในกลุ่มและช่วยรกัษาอัตลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ 

และการเป็นกลไกเพอืเคลอืนไหวเกยีวกบัสทิธแิละความเท่าเทยีมในสงัคม กล่าวอกีนัยหนึงคอื 

สอืชาตพินัธุ์มบีทบาทในการตา้นทานกระบวนการกลนืกลายทางวฒันธรรม (assimilation) และ

ช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิสงัคมพหุวฒันธรรม (multicultural society) หรอืสงัคมทมีคีวามหลากหลาย

ทางวฒันธรรม และผูค้นในสงัคมยอมรบัในความแตกต่างดงักล่าว โดยสว่นหนึงก็เกดิจากการที

ชนกลุม่น้อยกลุม่ต่าง ๆ ภายในรฐัชาตมิโีอกาสธํารงรกัษาอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ของตนเอาไว ้

โดยเฉพาะการสบืทอดภาษาและรูปแบบทางวฒันธรรมต่าง ๆ 

ในประเทศไทย มกีลุ่มชาตพินัธุไ์มน้่อยกว่า 60 กลุ่ม ตงัถนิฐานกระจายอยู่ในทุกภูมภิาค 

(ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร, ม.ป.ป.) โดยรฐัไทยนันมลีกัษณะไมต่่างจากรฐัสมยัใหมโ่ดยสว่นใหญ่ 

นันคอื ผู้ปกครองไดส้ถาปนาวฒันธรรมแห่งชาตขินึและพยายามทําใหค้นในชาตมิอีตัลกัษณ์เป็น

หนึงเดยีวกนั กระบวนการดงักลา่วส่งผลใหก้ลุม่ชาตพินัธุท์เีป็นชนกลุม่น้อยหรอืกลุม่ด้อยอํานาจ
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กลายเป็นคนชายขอบของสงัคม และวฒันธรรมของพวกเขาถูกกดทบัไว้หรอืทสีุดค่อย ๆ ถูก

กลนืหายไป แต่ทงันีกไ็มไ่ดห้มายความวา่กลุ่มชาตพินัธุ์จะสยบยอมอย่างราบคาบต่ออํานาจรฐั 

ในทางตรงกันข้าม มหีลายกลุ่มทพียายามต่อรอง ตอบโต้ และสร้างพนืทใีนการแสดงออกซึง

ตวัตนของพวกเขา (ยศ สนัตสมบตัิ, 2551, น. 30) ดังทพีบว่า แม้ผู้มอีํานาจรฐัจะพยายาม

ปลูกฝงัและหล่อหลอมสํานึกร่วมของ “ความเป็นไทย” ผ่านปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ระบบ

การศึกษา การปกครองแบบรวมศูนย์ ตลอดจนการเผยแพร่สอืมวลชนกระแสหลักทมีาจาก

สว่นกลาง อย่างไรกต็าม กม็ชุีมชนชาตพินัธุ์ไม่น้อยทพียายามจะรกัษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์

ของตนเอาไว ้เช่น การรณรงคใ์หม้กีารใชภ้าษาชาตพินัธุ์ในชุมชน และการสบืทอดวถิชีวีติ ความ

เชอื และประเพณตี่าง ๆ รวมถงึมกีารรวมตวัเพอืเคลอืนไหวในนามกลุ่มชาติพนัธุ์ในกรณีทเีกิด

ปญัหาทีกระทบต่อชุมชนของตนเอง และจากบริบททางสงัคมและเทคโนโลยีสอืทกีล่าวถึง

ขา้งตน้ การผลติสอืของชุมชนตนเองกค็อืเครอืงมอืสาํคญัทกีลุ่มชาตพินัธุห์ลายกลุม่นํามาใช ้

ปกาเกอะญอหรอืกระเหรยีงสกอเป็นกลุม่ย่อยกลุม่หนึงของกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรยีง จาก

การสาํรวจในปี 2545 มปีระชากรชาวกะเหรยีงอยู่ในประเทศไทยรว่มสแีสนคน โดยปกาเกอะญอ 

เป็นกลุ่มทมีจีาํนวนประชากรมากทสีุด (สุดาวด ีเตชานันท์, 2555) ในบรรดากลุ่มชาตพินัธุ์   

ต่าง ๆ ชาวปกาเกอะญอคอืกลุ่มชาตพินัธุ์ทมีคีวามตนืตวัในการรกัษาอตัลกัษณ์ของตน และมี

การรวมกลุ่มเพอืดําเนินกิจกรรมและการเคลอืนไหวทางสงัคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะในบรบิทท ี“วาทกรรมชาวเขา” ถูกสร้างและผลติซําโดยรฐัและได้สร้างผลกระทบ  

ต่าง ๆ ใหแ้ก่กลุ่มชาตพินัธุ์บนพนืทีสูงกลุ่มต่าง ๆ (ขวญัชวีนั บวัแดง, 2552, น. 8-10) สําหรบั 

"วาทกรรมชาวเขา” นัน หากกล่าวโดยสงัเขปก็คอื ปฏบิตัิการทางสงัคมต่าง ๆ ทตีงัอยู่บนชุด

ความเชอืทวีา่กลุ่มคนทถีูกตตีราว่า “ชาวเขา” นันคอืผูส้รา้งปญัหาใหแ้ก่สงัคม โดยเฉพาะปญัหา

การตดัไมท้ําลายป่า ยาเสพตดิ และความมนัคงของรฐั และนําไปสู่สร้างภาพ “ความเป็นอนื” 
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ใหแ้ก่พวกเขา และส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้านตามมา โดยเฉพาะทเีกยีวข้องกบัศกัดศิรแีละความ

เท่าเทยีมในสงัคม ทสีาํคญั “วาทกรรมชาวเขา” ยงัมคีวามเกยีวข้องกบัการสญูเสยีอตัลกัษณ์ทาง

ชาตพินัธุ์เนืองจากทําใหค้นปกาเกอะญอจาํนวนหนึงไม่มคีวามภูมใิจในความเป็นชาตพินัธุ์ของ

ตนหรอืรูส้กึอายทจีะถูกผู้อนืมองวา่ตนเป็นชาวเขาและพวกทลีา้หลงัหรอืด้อยพฒันา (กระทรวง

วฒันธรรม, 2554)  

ในการวจิยัน ีผูว้จิยัมุ่งศกึษาสอืทผีลติโดยกลุ่มชาตพินัธุป์กาเกอะญอ ซงึกําเนิดขนึและมี

พฒันาการมาเป็นเวลาร่วม  ทศวรรษ และมคีวามหลากหลายสอดรับกับพัฒนาการของ

เทคโนโลยีการสอืสารในแต่ละยุคสมัย โดยมุ่งทําความเข้าใจพฒันาการ วัตถุประสงค์ และ

แนวคดิเบอืงหลงัของการผลติสอืของชาวปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในบรบิททชีาวปกาเกอะญอมี

สถานะเป็นคนชายขอบของสงัคมไทย ซงึสง่ผลให้อตัลกัษณ์ของพวกเขาถูกกดทบัและถูกกลนื

โดยวฒันธรรมของคนกลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มผูม้อีํานาจ  

ผู้วิจยัคาดหวังว่าข้อค้นพบจากการวิจยัจะสามารถนําไปต่อยอดเพอืเป็นแนวทาง

สนับสนุนกลุม่ชาตพินัธุ์ หรอืผูไ้รอ้ํานาจหรอืสทิธแิละเสยีงในสงัคมไทยกลุ่มต่าง ๆ ได้มพีนืทใีน

การสอืสารเรอืงราวของตนเองท่ามกลางความทา้ทายทงัในทางสงัคม วฒันธรรม และการเมอืง

ในยุคปจัจบุนั 

 

1.2 ปัญหานําวิจยั 

1) สอืปกาเกอะญอในสงัคมไทยมพีฒันาการอย่างไร 

2) ผู้ผลติสอืปกาเกอะญอมวีตัถุประสงคแ์ละแนวคดิเบอืงหลงัอะไรในการผลติสอืของ

ตนเอง 
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1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1) เพอืศกึษาพฒันาการของการผลติสอืปกาเกอะญอในสงัคมไทย 

 2) เพอืศกึษาวตัถุประสงคแ์ละแนวคดิเบอืงหลงัในการผลติสอืของผูผ้ลติสอืปกาเกอะญอ 

 

1.4 นิยามศพัท์ 

1) การผลติสอื หมายถงึ กระบวนการสรา้งสรรคซ์งึเกดิจากการทผีู้ผลติสอืใช้เครอืงมอื

และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแปลงความคดิหรอืจนิตนาการของตนและถ่ายทอดออกมาเป็น

ภาพ เสยีง และตวัอกัษรหรอืขอ้ความ และทําให้เกดิชนิงานทเีป็นรูปธรรม 

2) สอืทางเลอืก (alternative media) หมายถงึ สอืทผีลติขนึเพอืตอบสนองความตอ้งการ

หรอืรสนิยมของผู้รบัสารเฉพาะกลุ่ม เป็นสอืทมีรีูปแบบ แนวคดิ และวธิกีารผลติต่างไปจากสอืที

ผลติโดยผู้มอีํานาจในสงัคม ในงานวจิยัชนินหีมายรวมถงึสอืทผีลติโดยชุมชนหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์

ทเีป็นชนกลุ่มน้อยในสงัคม ไดแ้ก่ ชุมชนชาวไทยเชอืสายปกาเกอะญอ 

3) ชาวไทยเชอืสายปกาเกอะญอ หมายถึง ผู้ทอีาศยัอยู่ในประเทศไทยซงึนิยามและ

เรยีกขานกลุ่มของตนว่า “ปกาเกอะญอ” (หมายถึงคน) ปกาเกอะญอเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่ม   

ชาตพินัธุ์กะเหรยีงซงึมจีาํนวนมากทสีดุในประเทศไทย มภีาษาพูด ตลอดจนรูปแบบทางสงัคม

และวฒันธรรมเฉพาะของตนเอง ชาวปกาเกอะญออาจถูกเรยีกจากคนนอกกลุม่ว่ากะเหรยีงสกอ 

ทมีาจาก Sgaw Karen ซงึใชใ้นภาษาองักฤษ2  

                                                        
2
 การสะกดคําว่า Sgaw ในภาษาไทยนนัพบ 2 แบบ คือ สกอ และ สกอว์ ในงานชินนี ผู้วิจยัอ้างองิการสะกดตามทีใช้ใน

สารานุกรมกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรยีงสกอ (สุริยา รตันกุล และสมทรง บุรุษพฒัน์, 2538) ส่วนคําว่า ปกาเกอะญอ นนั ไม่มีการ

บญัญตัวิธิสีะกดทแีน่นอน และมกีารใชอ้ยา่งหลากหลาย เช่น ปกาเกอญอ ปกาเก่อญอ ปกากะญอ หรอืปกากะยอ เป็นตน้ ซงึ

ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารสะกดตามแบบทพีบในงานเขยีนร่วมสมยั อาทิ เราคือเตหน่ากู (สุวิชาน พฒันาไพรวลัย์, 2554) และ ตวัตน-
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4) แนวคดิเบอืงหลงัในการผลติสอื หมายถงึ สงิทผีู้ผลติสอืมองว่าเป็นแรงจูงใจในการ

ทํางาน และสงิทเีป็นขอ้จาํกดัต่อการสรา้งสรรคผ์ลงานของตนเอง 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิัยนีเจาะจงศึกษาชุมชนชาวไทยเชือสายปกาเกอะญอทอีาศัยอยู่ในจงัหวัด

เชยีงใหม่ เชยีงราย และลําพูน ซงึเป็นชุมชนทมีคีวามตนืตัวในเรอืงการเคลอืนไหวเพอืรกัษา  

อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ รวมถงึในเรอืงของการผลติสอืมาอย่างต่อเนือง โดยดําเนินการเก็บ

ขอ้มลูในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559  

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

1) ทําใหเ้ขา้ใจการเกดิขนึและดํารงอยูข่องสอืทางเลอืกในบรบิทของสงัคมไทย เป็นการ

ช่วยเตมิเตม็องคค์วามรูท้างนิเทศศาสตรแ์ละสอืศกึษาของไทย 

3) นําไปใช้เป็นบทเรียนหรอืกรณีศึกษาแก่กลุ่มชาติพนัธุ์หรือชนกลุ่มน้อยอนื ๆ ที

ตอ้งการใชห้รอืพฒันาสอืทางเลอืกหรอืสอืชุมชนของตนเอง  

) ใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรบัหน่วยงานรฐัและเอกชนทตี้องการส่งเสรมิการผลติสอืทางเลอืก

หรอืสอืชาตพินัธุ์ 

 

                                                                                                                                                               
คนปกาเกอะญอ (พรสุข เกดิสว่าง, 2556) ทงันี ในกรณีทเีป็นการกล่าวถึงชอืผลงานหรอืการอา้งอิงขอ้ความจากเอกสารหรอื

แหล่งขอ้มลูซงึใชก้ารสะกดต่างออกไป ผูว้จิยัจะคงการสะกดตามตน้ฉบบั 
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บทที 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

  

 ในบทนี ผูว้จิยันําเสนอการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัต่าง ๆ ทเีกยีวข้องเพอื

ใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาการผลติและใชส้อืของกลุม่ชาตพินัธุป์กาเกอะญอ เนือหาแบง่ออกเป็น 

4 หวัขอ้ ในหวัข้อแรก ผู้วจิยัทบทวนแนวคดิเกยีวกบัสอืทางเลอืก โดยเน้นทสีอืชาตพินัธุ์ ทงัใน

แง่นิยามและบทบาทของสอืดังกล่าวทมีกีารกล่าวถึงเอาไว ้รวมถงึแสดงให้เห็นถึงประเด็นที

น่าสนใจและมคีวามสําคัญในมุมของการศึกษาด้านสอืและการสอืสาร หวัข้อทสีอง นําเสนอ

แนวคดิเรอืงชาติพนัธุ์และกลุ่มชาติพนัธุ์ซึงจะช่วยให้ภาพทกีว้างขนึ โดยเฉพาะปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์กับรัฐชาติ และประเด็นทเีกยีวข้องกับอัตลักษณ์ทางชาติพนัธุ์ จากนัน

ผูว้จิยัจงึนําเสนอขอ้มลูพนืฐานเกยีวกบักลุ่มชาตพินัธุป์กาเกอะญอ ซงึเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหนึงของ

กะเหรยีง โดยจะเสนอให้เห็นการดํารงอยู่ของชุมชนปกาเกอะญอภายใต้สภาพแวดล้อมทาง

สงัคมและการเมอืงไทย สําหรบัหัวข้อสุดท้ายคอืการทบทวนงานวจิยัทเีกยีวข้องกบัการศกึษา

ครงันี 

การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวช่วยให้วตัถุประสงคข์องการวิจยันีบรรลุผล โดยเป็น

กรอบในการทําความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างการผลติสอืของชาวปกาเกอะญอกบับรบิททาง

สงัคม และการใชส้อืเพอืจดุประสงคต์่าง ๆ โดยเฉพาะทเีกยีวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์
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2.1 สือชาติพนัธ์ุในฐานะสือทางเลือก 

พจนานุกรมดา้นสอืและการสอืสารฉบบัอ๊อกซฟอร์ด (Chandler & Munday, 2011) ได้

ใหค้าํนิยามของสอืทางเลอืกไวห้ลายนิยาม หนึงในนันกค็อื สอืทีชนกลุ่มน้อยหรอืกลุ่มชายขอบ

ของสงัคมใช้เพอืวตัถุประสงคท์เีฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะเพอืประโยชน์ของชุมชนของตนเอง 

รูปแบบของสอืเหลา่นมีไีด้หลากหลาย ไมว่่าจะเป็นภาพวาด ละครเร่หรอืละครข้างถนน รวมถงึ

สอืทใีชเ้ทคโนโลยกีารผลติทคี่อนขา้งซบัซอ้น เช่น หนังสอืพมิพ ์หรอืภาพยนตร ์  

คาํว่าสอืชาตพินัธุ์ (ethnic media) ซงึปรากฏในงานวชิาการและตําราทางนิเทศศาสตร ์

หมายถึงสอืทผีลติขนึเพอืกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึงซงึมสีถานะเป็นชนกลุ่มน้อยหรอืคน 

ชายขอบของสงัคมหรอืประเทศทตีนอาศัย โดยผู้ผลติสอืชาตพินัธุ์นันมกัเป็นสมาชกิของกลุ่ม

ชาตพินัธุ์นัน ๆ กลุม่ชาตพินัธุ์หมายรวมถงึชนพนืเมอืง แรงงานข้ามชาต ิผูล้ภียั และกลุม่ชนหรอื

ชุมชนทใีช้และสบืทอดภาษาหรอืมวีฒันธรรมซงึต่างไปจากทผีู้ปกครองกําหนดใหเ้ป็นภาษาหรอื

วฒันธรรมประจาํชาต ิสอืชาตพินัธุม์คีวามแตกต่างและหลากหลาย ซงึการจาํแนกลกัษณะของ

สอืชาตพินัธุ์นันอาจเกยีวขอ้งกบัคาํถามอย่างน้อย 8 ข้อ ได้แก่ ผู้ผลติสอืชาตพินัธุ์คอืใคร กลุ่ม

หรอืองคก์รทผีลติสอืนันมขีนาดเลก็หรอืใหญ่แค่ไหน กลุ่มหรอืองคก์รนันตงัอยู่ทไีหน ใครเป็น

ผูส้นับสนุนทุนในการผลติ กลุม่เป้าหมายของสอืคอืใคร ภาษาทใีช้คอืภาษาอะไร เนือหาหลกัที

ผลติขนึนันเกยีวกบัอะไร และสอืดงักลา่วใชว้ธิใีนการกระจายและเผยแพร่อย่างไร (Matsaganis 

et al., 2011, p.6)   

ในการศึกษาด้านสอื มคํีาหลายคําทมีกัใช้ควบคู่หรอืแทนคําว่า ethnic media อาท ิ

minority media (สอืชนกลุ่มน้อย) immigrant media (สอืผู้อพยพ) diasporic media (สอืคน

พลดัถนิ) และ community media (สอืชุมชน) นอกจากนัน นักวชิาการบางท่านยงันิยมใช้คําว่า 
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ethnic minority media ในงานของตนเอง เพอืเน้นว่าเป็นการศกึษาเกยีวกบัสอืทผีลติและใชโ้ดย

กลุ่มชาติพันธุ์ และให้ความสนใจบทบาทของสอืดังกล่าวในบรบิทความสัมพนัธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างกลุ่มคนในสงัคม หรือพจิารณาสอืเหล่านันในฐานะเครอืงมอืในการท้าทายโครงสร้าง

อํานาจทเีออืประโยชน์ต่อชนชนัปกครองหรอืคนกลุ่มใหญ่ของสงัคม (Matsaganis et al., 2011, 

pp.8-9)  

 

2.1.1 สอืชาตพินัธุ์กบัพฒันาการของเทคโนโลยกีารสอืสาร 

สอืชาติพนัธุ์มพีฒันาการมาอย่างยาวนานในหลายภูมภิาคทวัโลก เช่น ในยุโรป มี

หลกัฐานว่ามกีารผลติสอืชาตพินัธุ์ตงัแต่ศตวรรษท ี17 ขณะทใีนออสเตรเลยีและอเมรกิาเหนือ 

พบว่าสอืชาตพินัธุ์ทีเก่าแก่ทสีุดน่าจะถูกผลติขนึในช่วงต้นศตวรรษท ี19 (Matsaganis et al., 

2011, p.25) โดยพฒันาการของสอืชาตพินัธุ์ในแต่ละทกี็มคีวามแตกต่างกันไปขนึอยู่กบัสภาพ

สงัคม การเมอืง และเศรษฐกิจ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมยั อาท ิ

เทคโนโลยกีารพมิพ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการกระจายเสยีง และทสีําคญัคอื

อนิเทอร์เน็ต Viswanath และ Arora (2000) ชว่ีา เทคโนโลยกีารสอืสารในยุคปจัจบุนัส่งผลให้

อุปสรรคและข้อจาํกัดในการเข้าถงึการสอืสารของชนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบลดลงอย่าง

ชดัเจน ซงึก็เป็นหนึงในลกัษณะสําคญัของสงัคมยุคหลงัอุตสาหกรรม (postindustrial society) 

หรอืทบีางคนเรยีกอย่างเจาะจงว่าสงัคมสารสนเทศ (information society) 

 แมส้อืชาตพินัธุจ์ะไม่ใช่สงิใหมข่องสงัคม แต่ก็ดูเหมอืนว่าในยุคปจัจบุนั “สอืใหม่” (new 

media) จะเขา้มามบีทบาทสําคญัทําใหช้นกลุ่มน้อยหรอืคนชายขอบกลุม่ต่าง ๆ สามารถผลติสอื

เพอืนําเสนอเรอืงราวทเีกยีวขอ้งกบักลุม่ตวัเองไดส้ะดวกและงา่ยดายมากขนึ ต ัวอย่างทชีดัเจน

คอื ทุกวันนีเราจะพบเว็บไซต์หรือสอืสังคมออนไลน์จํานวนมากทีเปิดขึนในนามของกลุ่ม     
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ชาตพินัธุ์ โดยถูกใช้เป็นสอืกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลยีนความคิดเห็นระหว่าง

สมาชิกในกลุ่ม ในการเสวนาหวัข้อ “ชาตพินัธุ์กบัสอืใหม่” (นฤพนธ์ ด้วงวเิศษ และคนอนื ๆ, 

, น. - ) อภนัินท ์ธรรมเสนา กลา่วถงึสอืใหม่ไวว้่า สอืใหม่ลดขอ้จาํกดัของสอืมวลชน

อย่างโทรทศัน์ วทิยุ และสอืดงัเดมิทมีมีาก่อนหน้า โดยสอืใหม่ทําให้คนทวัไปสามารถเข้าถึงได้

โดยเฉพาะในฐานะผูผ้ลติ เนืองจากใช้เทคโนโลยีทเีป็นระบบดจิทิลัทไีม่ซบัซ้อน มรีาคาไม่แพง

นัก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มขีนาดเลก็ ทําใหพ้กพาไดง้า่ย จงึทําให้คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยสามารถ

เข้ามาใช้สอืใหม่นีได้ นอกจากนัน สอืใหม่ก็ยังมคีุณลกัษณะเชงิสงัคมทสีําคญั กล่าวคอื ช่วย

สง่เสรมิใหเ้กดิการรวมตวัทางสงัคม เช่น การตงัแฟนเพจ (Fan Page) ในเฟซบุ๊ก ซงึเป็นชุมชน

ของคนทมีคีวามสนใจในเรอืงเดียวกนั โดยเป็นลกัษณะของชุมชนเสมอืนทีลดข้อจํากัดของ

ระยะทางหรอืพนืทเีชงิกายภาพลง ทสีําคญั สอืใหม่ยงัส่งเสรมิให้เกดิการกระจายอํานาจในมติิ

ของการสอืสารในสงัคม โดยอภนัินทไ์ดข้ยายความวา่ 

แต่เดิมอํานาจในการผลติสอือยู่ทนีายทุน เจา้ของสถานีโทรทศัน์เป็นผู้ทคุีม

เนือหา แต่ปจัจุบนัไม่ใช่แลว้ ผู้ผลติเล็ก ๆ หรือแมก้ระทังผู้ร ับสารหรอืคนใช้สอืเองก็

สามารถผลติเนือหาไดด้้วย เพราะฉะนันอํานาจในการผลติเนือหาหรอืผลติความหมาย

หรอืการสรา้งความหมายจงึกระจดักระจายแล้วก็แพร่กระจายไปทวั ใคร ๆ ก็สามารถ

สร้างเนือหาหรือสร้างความหมายได้ ลกัษณะเช่นนีจงึเอือให้กลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 

สามารถทจีะสรา้งเนือหาหรอืสรา้งตวัตนของตวัเองผ่านพนืทเีหลา่นีได ้ 
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2.1.2 สอืชาตพินัธุ์กบัแนวคดิเรอืงวฒันธรรม 

แนวคดิทางวฒันธรรมทมีกัถูกหยบิยกมาพจิารณาเมอืมกีารศึกษาเกยีวกบัสอืชาติพนัธุ์

ก็คือ แนวคิดเรอืงการกลนืกลายทางวฒันธรรม (Assimilation) และแนวคดิพหุวัฒนธรรม 

(Pluralism) โดยในแง่ทเีกียวข้องกับการปรับตัวหรือเปลยีนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่ม     

ชาตพินัธุ์หรอืชนกลุม่น้อยในสงัคมนัน การกลนืกลายทางวฒันธรรม หมายถงึ การทชีนกลุม่น้อย

รบัเอาวฒันธรรมของชนกลุม่ใหญ่หรอืวฒันธรรมของชาต ิ(ซงึกําหนดขนึโดยรฐั) เข้าไปแทนที

วฒันธรรมเดมิของตน ซงึจะส่งผลให้เกดิความเป็นเนือเดยีวกัน (homogeneity) ภายในชุมชน 

รฐัชาต ิอนัเป็นลกัษณะทางสงัคมทผีู้ปกครองในหลายประเทศตอ้งการ  

สว่นพหุวฒันธรรม หมายถงึ สงัคมทมีคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม และทสีําคญัคอื

ผู้คนในสงัคมยอมรบัในความแตกต่างดังกล่าว ซงึส่วนหนึงก็เกิดจากการทชีนกลุ่มน้อยกลุ่ม  

ต่าง ๆ ภายในรฐัชาตมิโีอกาสธาํรงรกัษาอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุข์องตนเอาไว ้โดยเฉพาะการสบื

ทอดภาษาและรปูแบบทางวฒันธรรมต่าง ๆ อย่างไรกด็ ีชนกลุม่น้อยก็อาจรบัเอาวฒันธรรมของ

คนส่วนใหญ่หรอืวฒันธรรมหลกัเข้ามาเป็นส่วนหนึงในวิถชี ีวติด้วย และทําให้เกดิลกัษณะที

เรยีกว่าพหุอตัลกัษณ์ (plural identities) Subervi-Velez (1986) กลา่วว่า ทงัการกลนืกลายทาง

วัฒนธรรมและพหุวฒันธรรมเป็นกระบวนการทีไม่หยุดนิง และมักมกีารเปลียนแปลงเกดิขึน

เสมอ นอกจากนันก็ยังมีหลายมิติ ย่อย ๆ ในกระบวนการดังกล่าว อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ 

การเมอืง สงัคม และจติวทิยา  

มกีารศึกษาหลายชนิชีถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสามารถในการธํารงอัตลักษณ์ทาง    

ชาตพินัธุ์ของชนกลุ่มน้อยกบับทบาททสีําคญัของสอืมวลชน (Lay & Thomas, 2012; Jeffres, 

2000)  และชใีหเ้หน็วา่การกลนืกลายทางวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยนันจะเกดิขนึมากน้อยใน
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ระดบัใดกข็นึอยู่กบัระดบัของการมสี่วนรว่มและการเปิดรบัสอืกระแสหลกัของสงัคม นอกจากนัน 

มงีานวจิยัทเีจาะจงศกึษาสอืชาตพินัธุ์โดยตรง และพบว่าสอืชาตพินัธุ์อาจแสดงบทบาท 2 ด้าน 

(dual roles) ไปพร้อม ๆ กนั กล่าวคอื ในด้านหนึง สอืชาติพนัธุ์ช่วยให้ชนกลุ่มน้อยสามารถ

รกัษาอตัลกัษณ์ของตนเอาไวไ้ดก้ระบวนการกลนืกลายทางวฒันธรรมจงึเกดิขนึในระดบัไม่มาก

หรอืไมร่วดเรว็นัก ในอกีดา้นหนึง สอืดงักลา่วกท็ําใหช้นกลุม่น้อยรู้จกัและเข้าใจวฒันธรรมหลกั 

และทําให้สมาชกิของกลุ่มชาตพินัธุ์คอ่ย ๆ ปรบัวถิชีวีิตของตนให้เข้ากับสงัคมและรูปแบบทาง

วฒันธรรมของคนสว่นใหญ่ (Subervi-Velez, 1986) 

 

2.1.3 บทบาทของสอืชาตพินัธุ ์

ข้อจํากัดของสอืมวลชนทเีดิมมีช่องทางไม่มากและมีต้นทุนในการผลติสูง ทําให้ไม่

สามารถจดัสรรช่วงเวลาสาํหรบัการนําเสนอประเด็นของกลุ่มคนชายขอบหรอืชนกลุ่มน้อย ซงึ

เป็นกลุม่ทมีอีํานาจในการเป็นผูค้รอบครองเศรษฐกจิตาํ ส่งผลใหส้อืมวลชนทกํีาเนิดมาจากกลุ่ม

นายทุนไม่สามารถตอบสนองหน้าทใีหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายจาํนวนเลก็ ๆ ได้ นอกจากนันอาจยังมี

การนําเสนอภาพเกยีวกบัชนกลุ่มน้อยทไีม่เป็นธรรมหรอืไม่ถูกต้อง ดงันัน สอืทกีลุ่มชาตพินัธุ์

ผลติขนึจงึมบีทบาทสําคญัในหลาย ๆ ด้าน ดงัที Matsaganis et al. (2011, pp.75-85) สรุปไว ้

ไดแ้ก่ 

 การเป็น “เสยีง” ของชุมชน  

สอืชาตพินัธุ์จาํนวนหนึงเกดิขนึจากความรูส้กึของสมาชกิกลุม่ชาติพนัธุ์ทตี้องการจะพูด

หรอืส่งเสยีงของตนเอง เนอืงดว้ยสอืกระแสหลกัมกัไมม่พีนืทใีหแ้ก่เรอืงราวของพวกเขา (under-

representation) หรือถ้ามี ก็มกัเป็นการนําเสนอในแง่ลบ หรอืนําเสนอภาพทเีป็นแบบฉบบั
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ตายตัว (stereotypical representation) เช่น นําเสนอภาพ “ชาวเขา” ว่าไร้การศึกษา ด้อย

พฒันา และสกปรก หรอืนําเสนอภาพคนมสุลมิว่าเป็นพวกหวัรุนแรง เป็นตน้ ซงึเป็นการพดูจาก

มมุมองของคนนอกชุมชนซงึไมต่รงกบัความเป็นจรงิและไม่ได้สะท้อนความหลากหลายภายใน

กลุ่มชาตพินัธุนั์น ๆ จากการศกึษาสอืของกลุ่มชาติพนัธุ์ในหลายประเทศพบว่า เหตุผลสําคญั

ประการหนึงในการผลติสอืชาตพินัธุ์ กเ็นืองจากพวกเขาอยากจะ “นําเสนอเรอืงราวของตนเอง

ด้วยคําพูดของพวกเขาเอง” (to represent themselves in their own words) ซงึเป็นสงิทมี ี

ความสาํคญั โดยเฉพาะในกรณขีองสงัคมทสีอืมวลชนหรอืสอืกระแสหลกัถูกควบคุมโดยรฐัหรอื

นายทุนเพยีงไมก่รีาย  

 การสรา้งความรู้สกึร่วมระหว่างสมาชกิกลุ่มชาติพนัธุ์และช่วยธํารงรกัษาอัตลกัษณ์

ทางชาตพินัธุ ์

 การมสีอืทผีลิตและใช้ภายในกลุ่มของตนเองเป็นหนึงในเครอืงมอืทสีามารถสร้าง

ความรูส้กึร่วมของสมาชกิกลุ่ม โดยเฉพาะในกรณทีเีป็นชุมชนชาตพินัธุ์ขนาดใหญ่ สอืสามารถ

ช่วยเชอืมโยงใหค้นทแีมจ้ะไมเ่คยเหน็หน้าคา่ตาหรอืรูจ้กักนัเกดิความรูส้กึผูกพนัในฐานะสมาชกิ

กลุ่มชาตพินัธุเ์ดยีวกนัได ้นอกจากนัน สอืชาตพินัธุ์ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์

ทงัในมติิของความรู้ พฤตกิรรม และความรูส้ ึก กล่าวคอื สอืชาตพินัธุ์สามารถช่วยถ่ายทอด

ความรูเ้ชงิวฒันธรรมหรอืภาษาไปสูส่มาชกิของชุมชนรุน่ใหม ่ๆ ทําให้เกิดความรูส้กึผูกพนัและ

เป็นส่วนหนึงของชุมชน นอกจากนนั ก็ยงัสามารถกระตุ้นให้เกดิการมสี่วนร่วมกบักจิกรรมของ

ชุมชนชาตพินัธุห์รอืการพดูคุยแลกเปลยีนความเหน็ระหว่างกนัได้ดว้ย 
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 การเป็นเครอืงมอืเพอืสรา้งความเท่าเทยีมทางสงัคม 

 ในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ผลติสอืชาติพนัธุ์มจุีดมุ่งหมายทจีะกระตุ้นให้ผู้รบัสารได้รับรู้

ข่าวสารและเข้าร่วมในการเคลอืนไหวเพอืสทิธิและความเท่าเทียมของชนกลุ่มน้อยในสงัคม 

เนืองจากชนกลุ่มน้อยดังกล่าวมักถูกเลือกปฏิบตัิหรือถูกกีดกันโอกาสในด้านต่าง ๆ อาท ิ

การศกึษา การรกัษาพยายาบาล และการจา้งงาน ทสีําคญั ในกรณีทมีเีหตุการณ์ในสงัคมหรอื

ประเดน็ขดัแยง้ทสี่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มชาตพินัธุ์ และเป็นเรอืงทสีอืกระแสหลกัไม่ได้ให้

ความสนใจมากนัก สอืชาตพินัธุ์จะมบีทบาทสําคญัในการช่วยติดตามและนําเสนอข้อมูลและ

ข่าวสารดงักลา่ว โดยนอกจากคนในกลุ่มชาตพินัธุแ์ลว้ สงิทสีอืชาตพินัธุนํ์าเสนอกย็งัอาจกระตุ้น

ใหค้นกลุม่อนื ๆ และสงัคมในวงกวา้งได้รบัรูแ้ละเกดิความสนใจในเรอืงทเีกดิขนึดว้ย 

 

2.1.4 สอืทางเลอืกกบัสงัคม 

นักวชิาการหลายท่านเน้นความสาํคญัของสอืทางเลอืกในฐานะเป็นองคป์ระกอบหนงึใน

สงัคมประชาธปิไตย โดยเฉพาะสอืทผีลติหรอืใชโ้ดยกลุม่คนซงึถูกกดขใีนโครงสร้างอํานาจของ

สงัคม โดยมสีาเหตุมาจากสถานภาพ ชนชนั เพศสภาพ หรอืชาตพินัธุ์ของพวกเขา สอืทางเลอืก

ก่อใหเ้กดิการสอืสารแบบไมร่วมศูนย ์เปิดโอกาสใหม้กีารสอืสารเรอืงราว ประเดน็ หรอืมมุมองที

แตกต่างหลากหลาย อันนําไปสู่บรรยากาศของการสอืสารแบบมสี่วนร่วมในสงัคมหรอืพนืที

สาธารณะ อุบลรตัน์ ศริยุิวศกัด ิ(2550, น. 5) กล่าวถงึสอืทางเลอืกในทางทคีลา้ยคลงึกนัว่า สอื

ทางเลอืกเป็นสอือยู่ตรงกันข้ามกับสอืกระแสหลักหรือผลผลติของอุตสาหกรรมสอื ทงันี สอื

กระแสหลกันันกม็กัเป็นสอืทถีูกครอบครองและควบคมุโดยกลุ่มผูม้อํีานาจหรอืชนชนันําในสงัคม 

โดยเฉพาะหน่วยงานของรฐั กลุ่มทุน หรอืองค์กรธุรกจิขนาดใหญ่ โดย Atton (2003, p.41) ได้

กล่าวโดยสรุปไว้ว่า สอืทางเลอืกเป็นกิจกรรมทปีฏิรูปหรอืท้าทายแบบแผนของการผลติสอื
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กระแสหลกัใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ความชํานาญการ (skills) ทุน (capitalization) และการ

ควบคมุ (controls)  

ความแตกต่างระหว่างสอืทางเลอืกและสอืกระแสหลกันันสามารถพจิารณาได้หลายมติ ิ

อาท ิเนือหาสาระหรอืข้อมลูทนํีาเสนอ รูปแบบและวธิกีารนําเสนอ กระบวนการผลติและเผยแพร่ 

รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ร ับสาร โดยนักวชิาการหลายท่าน (อาทิ Coyer, 

Dowmunt & Fountain, 2011; Hart, 2014; อุบลรตัน์, 2550) ได้ระบุคุณลกัษณะทเีด่นชดัของ

สอืทางเลือกไว้หลายประการ (แต่อาจไม่จําเป็นต้องมีลกัษณะตามทรีะบุไว้ทุกข้อ) สําหรบั

ลกัษณะสําคญั ๆ ของสอืทางเลอืกทมีกัมกีารกลา่วถงึ ไดแ้ก่ 

 เป็นสอืทอียู่นอกระบบพาณชิย์นิยม กลา่วคอื ไม่ได้มุง่แสวงหากําไร 

 เนือหาของสอืทางเลอืกมกัเน้นการตงัคําถามหรอืต่อต้านแนวคดิทคีรอบงําสงัคม 

(เช่น ทุนนิยม ชาตนิิยม) รวมถงึต่อต้านขวัอํานาจใหญ่ของสงัคม  

 มรูีปแบบสนุทรยีะทแีตกต่างจากกระแสหลกัหรอืกระแสนิยม   

 มขีนาดเลก็ อาจมกีารจดัรูปองคก์รแบบสหกรณห์รอืมูลนิธ ิ 

 เจา้หน้าทอีาจเป็นมอือาชพีหรอือาสาสมคัร 

 มรูีปแบบความสมัพนัธ์แบบมสี่วนร่วมระหว่างผู้ผลติกับผู้ร ับสาร เช่น การเป็น

เจา้ของรว่ม หรอืผูร้บัสารมบีทบาทในฐานะผูร้ว่มผลติ  

 ใชว้ธิกีารใหม ่ๆ ในการเผยแพรแ่ละการกระจายสอื 

Atton (2003, pp.41-43) ได้เสนอมุมมองทน่ีาสนใจไว้ว่า การศกึษาการผลติและการ

จดัการต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัสอืทางเลอืก (ซงึยงัไม่มกีารศกึษามากนัก) จะช่วยเปิดมุมมองและ

สร้างความเข้าใจทีมากขึนเกยีวกับบทบาทของสอืในสังคม โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึง
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ข้อจาํกดัของสอืกระแสหลกั นอกจากนัน ก็ยงัจะช่วยทําให้เห็นถึงความเป็นไปได้แบบใหม่ ๆ 

เกยีวกับวธิ ีคดิในการผลิตสอื รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธ ีการผลติและสร้างสรรค์สอืเพอืให้

สอดคลอ้งกบับรบิทและจดุประสงคเ์ฉพาะทตี่างไปจากสอืกระแสหลกั โดยเฉพาะสอืทผีลติโดย

องคก์รขนาดใหญ่หรอืสอืทผีลติขนึเพอืการคา้เป็นหลกั Atton ให้ตวัอย่างทชี ัดเจนว่า รูปแบบที

พบทวัไปในการผลติสอืกระแสหลกัอย่างลําดบัชนัการบงัคบับญัชาในองค์กร (organizational 

hierarchy) และการแบ่งหน้าทแีละความรับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจงในการทํางาน (เช่น 

ช่างภาพ คนเขยีนบท นักข่าว) อาจเป็นสงิทไีมพ่บในการผลติสอืทางเลอืก กล่าวคอื มผีู้ผลติสอื

ทางเลอืกจาํนวนไมน้่อยทเีน้นการทํางานแบบททีุกคนในทมีมอีํานาจตดัสนิใจเท่า ๆ กนั รวมถงึ

มหีน้าทคีวามรบัผดิชอบทไีม่ตายตวั แต่สามารถหมนุเวยีนสบัเปลยีนไดต้ามสถานการณ์  

ประเดน็หนึงทมีกันํามาพจิารณาในการศกึษาเกยีวกบัสอืทางเลอืกกค็อื ความยงัยนืของ

สอืดงักล่าว ทงันี เนอืงจากความจรงิทวี่าสอืทางเลอืกมกัผลติขนึดว้ยแรงขบัทางสงัคม การเมอืง 

หรือวัฒนธรรมของคนกลุ่มย่อย ๆ เป็นสําคญั (หนึงในตัวอย่างทชีัดเจนก็คอืสอืชาติพนัธุ์) 

รวมทงัให้คุณค่ากับการผลติและสรา้งสรรค์ชนิงานซงึแตกต่างจากสงิทอียู่ในกระแสหรอืความ

สนใจของคนหมู่มาก ส ือเหล่านีจึงมักประสบปญัหาทางการเงิน และผู้ผลิตสือก็มักไม่ได้

คา่ตอบแทนหรอือาจไดเ้พยีงน้อยนิด จงึมสีอืทางเลอืกจํานวนไม่น้อยทผีลติขนึแบบไม่ต่อเนือง

หรอือาจตอ้งยุตไิปหลงัจากก่อเกดิและดําเนินการมาไม่นาน 

ในตําราและงานวจิยัเกยีวกบัสอืและการสอืสาร เมอืการกล่าวถงึสอืทางเลอืก บ่อยครงัก็

มกัมคีาํวา่สอืชุมชน (community media) ปรากฏให้เห็นอยู่ด้วย และอาจใช้ในความหมายคาบ

เกยีวกนั Howley (2010) ใหนิ้ยามอย่างกวา้ง ๆ ว่าสอืชุมชนคอืสอืทถีูกผลติและใช้โดยผู้คนใน

ทอ้งถนิหรอืชุมชนหนงึ ๆ มกัจะมจีดุประสงคเ์พอืเตมิเต็ม ต่อต้าน หรอืเปลยีนแปลงโครงสร้าง

และปฏบิตักิารทางสงัคม วฒันธรรม การเมอืง หรอืเศรษฐกิจ ซงึมกัจะผูกตดิอยู่กบัการสอืสาร
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และระบบสอืกระแสหลกัในสงัคม (ทถีูกควบคุมโดยกลุม่ผู้มอีํานาจอีกต่อหนึง) โดย Howley ได้

กล่าวถงึความน่าสนใจของการศกึษาสอืชุมชนในแงท่ีว่าจะเป็นการเผยถงึมติอิันซบัซ้อนของ

กระบวนการสอืสารในสงัคม โดยเฉพาะในแง่ทีคนธรรมดาสามญั (ordinary people) ใช้

เทคโนโลยสีอืและเทคนิคในการสอืสารเป็นเครอืงมอืในการต่อต้านการครอบงําทางอุดมการณ์ 

(ideological manipulation) อันเป็นแนวทางการศกึษาทนัีกวชิาการสํานักวฒันธรรมศกึษาให้

ความสนใจ 

การทบทวนแนวคดิข้างต้นแสดงให้เห็นถงึประเด็นศึกษาเกยีวกบัสอืทางเลอืกและสอื

ชาตพินัธุ์ ซงึจะเป็นกรอบในการทําความเขา้ใจพฒันาการและวตัถุประสงคข์องการผลติสอืของ

ชาวไทยเชอืสายปกาเกอะญอ 

 

2.2 ชาติพนัธุแ์ละกลุ่มชาติพนัธุใ์นบริบทของรฐัชาติ 

ชาตพินัธุ์ (ethnicity) เป็นมโนทศัน์ทนีักสงัคมศาสตรใ์ช้ในการจําแนกกลุ่มชน หรอืใช้

เพอือธบิายความแตกต่างของมนุษย ์เป็นแนวคดิทเีรมิได้รบัความนิยมในช่วงหลงัสงครามโลก

ครงัทสีอง หรอืช่วงทศวรรษ 1940-1950 คําว่า ethnicity มรีากศพัท์มาจาก ethnos ในภาษา

กรกี หมายถงึ nation ซงึ nation หรอืชาตใินความหมายนีไมไ่ดม้นีัยว่าเป็นหน่วยการเมอืงอย่าง

ทอีาจเขา้ใจกนัโดยทวัไปในปจัจบุนั (เช่น ชาตไิทย ซงึมกัใชแ้ทนหรอืในความหมายเดยีวกบัคํา

ว่าประเทศไทย) แต่หมายถึงกลุ่มคนทีมสีายเลอืดหรอืสบืเชอืสายเดียวกัน (นิติ ภวคัรพันธุ์, 

2558, น. 33)     

 ชาตพินัธุ์กา้วเขา้มาแทนทมีโนทศัน์เดมิทเีคยใชใ้นการอธบิายความแตกต่างของมนุษย์ 

อาท ิชนเผ่า (tribe) และเชอืชาติ (race) ซงึถูกวจิารณ์ว่ามนัียยะของการเหยียดหยาม หรือ
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สะทอ้นอคตใินการมองคนกลุม่อนื ๆ ของชาวตะวนัตก ขณะทคีาํวา่ชาตพินัธุ์หรอืกลุ่มชาตพินัธุ ์

(ethnic group) นนัดูจะมคีวามหมายทเีป็นกลางมากกว่า โดยเน้นว่ากลุม่ชนทุกกลุม่มวีฒันธรรม

ของตนเองทตี่างกนัออกไป และไม่มวีัฒนธรรมใดทคีวรจะถูกมองว่าสูงกว่าหรอืตํากว่า ดงัที

ปินแกว้ เหลอืงอรา่มศร ี(2550, น. 186) อธบิายว่า  

มโนทัศน์ชาติพันธุ์ได้ชใีห้เห็นว่า ทฤษฎีทอีธิบายความต่างของผู้คนด้วย

ลกัษณะทางชีวกายภาพ หรือเชือชาติ ซึงมาสู่การเหยียดสีผิวนัน ไม่อาจใช้เป็น

เครอืงมอืทางแนวคดิในการเขา้ใจสงัคมไดอ้กีต่อไป ในขณะเดยีวกนัมโนทศัน์ว่าดว้ยชน

เผ่า (tribe) ทเีคยถูกใชโ้ดยนักมานุษยวทิยาตะวนัตกอย่างแพร่หลายในการอธบิายกลุ่ม

ชนทมีกีารยงัชพีอย่างเรยีบงา่ย มกีารจดัโครงสรา้งทางสงัคมการเมอืงทไีม่ซบัซอ้น ... ก็

ลา้สมยัและไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของสงัคมชนเผ่าในยุคปจัจบุนั ทวีถิีชวีติของ

กลุ่มชน ไม่ว่าจะอยู่ทีใดก็ตาม ต่างก็ดําเนินไปภายใต้ความสมัพนัธ์กบัสงัคมสมยัใหม่

และรฐัชาตใินระดบัต่าง ๆ  กนั  

นักวชิาการให้คํานิยามของคําว่าชาตพินัธุ์เอาไวค้่อนข้างหลากหลายตามจุดเน้นหรือ

ความสนใจทแีตกต่างกนั ทงันี ปินแก้ว (2550, น. 213) ตงัข้อสงัเกตไวว่้า แมจ้ะมีนิยามและ

จดุเน้นในการพดูถงึมโนทศัน์ชาตพินัธุท์ตี่างกนั แต่นักวชิาการก็มกัมแีนวคดิร่วมทวี่าชาตพินัธุ์

หรือความเป็นชาติพนัธุ์ก่อเกิดหรอืดําเนินไปภายใต้หน่วยหรือกลุ่มทางสงัคมทมีีความเป็น

อนัหนึงอนัเดยีวกนั ทําใหใ้นบางครงั คาํวา่ชาตพินัธุ์และกลุม่ชาตพินัธุจ์งึมกัถูกใชค้วบคู่กนั หรอื

บางกรณกี็ใชแ้ทนในความหมายอย่างเดยีวกนัในงานวจิยัชนิหนึง สําหรบังานวจิยันี ผู้ศกึษาใช้

คําว่าชาติพันธุ์หรือความเป็นชาติพันธุ์ในความหมายกว้าง ๆ ว่าคอืสิงทีคนหรือกลุ่มคน

แสดงออกผ่านสญัลกัษณ์ต่าง ๆ อาท ิภาษา ความเชอื ตํานานและเรอืงเล่า พฤตกิรรม หรอื

ปฏบิตักิารต่าง ๆ (ซงึมกัเรยีกรวมวา่วฒันธรรม) สว่นกลุ่มชาตพินัธุ์นันคอื กลุ่มคนซงึเชอืมโยง
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ตนเองกบัสมาชกิคนอนื ๆ บนฐานความคดิเรอืงเชอืสายร่วมกนั (common descent) และการมี

มรดกทางวฒันธรรมรว่มกนั (Henslin, 2005, p.326) 

นิติ ภวัครพันธุ์  (2558, น. 90-91) อธ ิบายเพิมเติมว่า ตามคํานิยามในวงการ

มานุษยวทิยา ชนทุกกลุม่จดัว่าเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ทงัสนิ ไมม่ชีนกลุ่มใดทีไม่ใช่กลุ่มชาตพินัธุ์ ไม่

ว่าจะเป็นชนกลุ่มใหญ่หรอืชนกลุ่มน้อยของประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในปจัจุบนั คําว่า   

ชาตพินัธุ์เป็นคําทถีูกนําไปใชก้นัโดยทวัไปในชวีติประจาํวนัและสอืมวลชน ซงึส่วนใหญ่แล้วมกั

ใชใ้นการเจาะจงถงึชนกลุ่มน้อยภายในสงัคมรฐัชาต ิซงึเป็นกลุ่มคนทมีวีฒันธรรมซงึต่างไปจาก

วฒันธรรมหลกัของสงัคมหรอืประเทศทเีป็นทพีาํนัก กล่าวโดยสรุปคอื คนโดยทวัไปมกัใช้คําว่า

กลุ่มชาตพินัธุใ์นความหมายว่าเป็นกลุ่มชาตพินัธุช์นกลุม่น้อย (ethnic minority) นนัเอง  

วรีะ สมบรูณ์ (2553, น. 18-19) ขยายความการใช้คําว่าชาตพินัธุ์หรอืกลุ่มชาตพินัธุ์ใน

บรบิทของสงัคมไทยไวว้่า 

คนไทยรบัเอาคาํทเีกยีวกบั ethno นมีาใชใ้นความหมายของกลุ่มชาตพินัธุ ์โดย

มกัจะเน้นไปทชีนกลุ่มน้อย หรือชาติพนัธุ์ทอียู่ชายขอบของสงัคมไทย ตามตะเข็บ

พรมแดน ตามป่าเขาลาํเนาไพร และตามชายฝงัทอ้งทะเล 

มคีนไทยน้อยคนทจีะใช้คําเดียวกันนีกบัความเป็น ‘ไทย’ แต่ถ้าเป็นไทใหญ่   

ไทดํา ไทอาหม ฯลฯ เรากลบัถอืว่าเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ ทงั ๆ ทใีนทางวชิาการ ไม่ว่าจะ 

‘ไทย’ หรอื ‘ไท’ ล้วนแทบไม่ต่างจากม้งหรอือุรกัลาโวย้แต่อย่างใด เพราะมคีวามเป็น

กลุ่มชาตพินัธุเ์ช่นเดยีวกนัทงัสนิ  
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ในการศึกษาเกียวกับชาติพันธุ์ นัน ในยุคต้น นักวิชาการมักสนใจทีจะค้นหา

ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม ซงึถูกวพิากษ์วจิารณ์ในเวลาต่อมาว่า เป็นการมองกลุ่มชาตพินัธุ์

แบบหยุดนิง ตายตวั และเป็นการนิยามกลุ่มชาตพินัธุ์ด ้วยเกณฑ์วตัถุวสิยั (objectivity) โดย

มมุมองของคนนอกกลุ่ม สาํหรบัการศกึษากลุ่มชาตพินัธุ์ในปจัจบุนั ใหค้วามสาํคญักบัลกัษณะที

เป็นจติวสิยั (subjectivity) มากขนึ โดยเฉพาะการใช้มโนทัศน์อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ (ethnic 

identity) ทไีดร้บัความสนใจและแพร่หลายนับแต่ทศวรรษ 1960 เป็นตน้มา 

 

2.2.1 อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์

อตัลกัษณ์ (identity) หมายถงึสงิทบีง่บอกวา่เราเป็นใครโดยพนืฐาน “ความเหมอืน” และ 

“ความต่าง” กบัคนรอบข้างหรอืคนทเีรามปีฏสิมัพนัธ์ด้วย (ประสทิธ ิลปีรชีา, 2551, น. 124) 

Turner (อ้างใน Matsaganis  et al., 2011, pp.12-13) อธบิายว่าอัตลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์เป็น 

อตัลกัษณ์ทางสงัคมอย่างหนึง ประกอบด้วย 3 มติิทสีําคญั ได้แก่ การนิยามตนเองในฐานะ

สมาชิกของกลุ่มชาติพนัธุ์ (self-identification as a member of a particular ethnic group) 

ความรู้เกยีวกบัวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ทตีนเป็นสมาชกิ (knowledge of the ethnic 

culture) และความรู้ส ึกว่าการแสดงพฤติกรรมในฐานะสมาชิกของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นสิงทีมี

ความหมาย (feelings about the behaviors that demonstrate belonging to the ethnic 

group)  

Martin และ Nakayama (อ้างใน Matsaganis et al., 2011, p.71) เสนอแนวคดิที

ใกล้เคยีงกันว่า อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 มติิทมีคีวามคาบเกยีวและ

สมัพนัธก์ัน มติแิรกได้แก่ มติทิางความรู ้(cognitive dimension) คอืความรูเ้ชงิวฒันธรรมของ

กลุ่มชาติพนัธุ์ทตีนสงักัด เช่น ธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยม โดยความรู้เชงิวัฒนธรรม
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เหล่านีมกัถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนหน้า มิติทสีองคอื มิต ิทางพฤติกรรม (behavioral 

dimension) คือการแสดงออกซงึความรู้ทางวฒันธรรมผ่านพฤติกรรมหรอืการกระทําต่าง ๆ 

ตามบรรทดัฐานของกลุ่มชาตพินัธุ์ และสุดท้ายได้แก่ มติทิางความรู้สกึ (affective dimension) 

หมายถงึ ความรูส้กึเป็นส่วนหนึงของกลุ่มชาตพินัธุ์ ซงึรวมถึงเรอืงราวของกลุ่มชาตพินัธุ์นัน ๆ 

ทงัในอดตีและในปจัจบุนั  

อตัลกัษณ์ชาตพินัธุนั์นไม่ใช่สงิทเีกดิตามธรรมชาต ิแต่เป็นกระบวนการทเีกดิจากการ

หล่อหลอมจากสิงแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ การส ือสารภายในครอบครัว การปลูกฝงัของ

สถาบนัการศึกษา รวมถึงอิทธพิลของสอืมวลชน เป็นต้น นอกจากนัน คนเราไม่จาํเป็นต้องม ี 

อตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์เพยีงหนึงเดียว โดยการผสมผสานอัตลกัษณ์นันอาจเป็นผลมาจากการ

อพยพยา้ยถนิ การมปีฏสิมัพนัธก์บัคนต่างชาตพินัธุ์ หรอืกรณลีกูครงึทเีกดิการแต่งงานขา้มกลุ่ม

ชาตพินัธุ์ของพอ่แม ่ 

ประสทิธ ิลปีรชีา (2547, น. 33-34) กล่าวเพมิเตมิว่า นอกจากอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์

ในระดบัปจัเจก (individual) ซงึถอืเป็นหนึงในอตัลกัษณ์ทคีนเรามอียู่ในตวั (ส่วนอตัลกัษณ์อนื ๆ 

กเ็ช่น เพศสภาพ ชาต ิช่วงชนัทางสงัคม ศาสนา และอาชพี) ก็ยังมสีงิทเีรยีกว่าอตัลกัษณ์ร่วม

ของกลุม่ (collective) ซงึถูกสรา้งขนึบนพนืฐานของความเหมอืนกันของสมาชิกในกลุ่ม (ในทนีี

คอืกลุม่ชาตพินัธุ์) และเป็นสงิทสีมาชกิกลุ่มใชใ้นการแบง่แยกกลุม่ของตนกบักลุ่มชาตพินัธุอ์นื ๆ 

ทมีกีารตดิต่อสมัพนัธก์นั ทงัน ีในทางหนึง อตัลกัษณท์างชาตพินัธุจ์ะเป็นตวักําหนดลกัษณะทาง

วฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ ์และในอกีทางหนึง อตัลกัษณ์ชาตพินัธุก์็เป็นสงิทนํีามาสอืสารและ

ผลติซําอยู่เสมอผ่านการแสดงออกทางวฒันธรรมรูปแบบต่าง ๆ ของสมาชกิในกลุม่ชาตพินัธุ ์
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ยงิกว่านัน ความซับซ้อนของอัตลักษณ์ทางชาติพนัธุ์ก็อยู่ตรงทคีวามไม่ตายตัวของ

ลกัษณะทางวัฒนธรรมทีกลุ่มชาติพนัธุ์แต่ละกลุ่มใช้เป็นตัวกําหนดอัตลักษณ์ของตน โดย      

อตัลกัษณ์ดงักล่าวมกัมกีารเปลยีนแปลงและสรา้งใหมภ่ายใตเ้งอืนไขและบรบิททางสงัคม (ดูใน 

ยศ สนัตสมบตั,ิ 2551) ปินแกว้ (2550, น. 191) ใหต้วัอย่างทเีป็นรูปธรรม ดงันี 

ไมม่แีบบแผนทแีน่นอนตายตวัวา่ ลกัษณะทางวฒันธรรมอะไรทเีป็นตัวกําหนด

ทางชาตพินัธุ์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา หรอืกระทงัศาสนา ดังนัน เราจงึพบว่าผู้ทพีูดภาษา

ต่างกนั เช่น ชนชาวจงิปอ และลซูีในภาคเหนือของพมา่กลบัมองว่าพวกเขาเป็นสมาชกิ

ของกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ในขณะทชีาวอังกฤษทีไปตงัรกราก ทีแม้จะพูดภาษา

เดยีวกนั แต่กลบัมกีารพยายามจดัจําแนกความแตกต่างทางชาตพินัธุ์ภายในกลุ่มตวัเอง 

... ในแง่นีแล้ว คุณลกัษณะทางวัฒนธรรมจงึขึนกับการตีความประสบการณ์และ

ปฏสิัมพนัธ์ อนัเป็นกระบวนการสําคญัททีําให้ความเป็นบรรพบุรุษของผู้สบืเชือสาย

เดยีวกนัมนีัยยะทางชาตพินัธุ์ขนึมา และบ่อยครงัทกีารตคีวามนัน ๆ จะอยู่ในรูปแบบ

ของตํานาน เรอืงเลา่ เพลง การแสดง พธิกีรรม สญัลกัษณ์ ฯลฯ  

 

2.2.2 ชาตพินัธุ์กบัรฐัประชาชาตหิรอืรฐัชาตสิมยัใหม่ 

รฐัชาตหิรอืรฐัประชาชาต ิ(nation-state) เป็นองคก์รทางการเมอืงสมยัใหม่ซงึเพงิถูกใช้

กนัอย่างแพร่หลายในดินแดนต่าง ๆ ในระยะเวลาร้อยกว่าปีทผ่ีานมา (บางครงัจงึเรยีกว่าเป็น 

modern state หรอื รฐัสมยัใหม ่และเรยีกรูปแบบการปกครองทมีมีาก่อนรฐัชาตวิา่ pre-modern 

state หรอืรฐัจารตี) องคป์ระกอบสาํคญัของรฐัชาต ิได้แก่ มสีมาชกิทแีน่นอน (จงึนําไปสู่แนวคดิ

เรอืงประชากรหรอืพลเมอืง และกลไกในการสาํรวจและควบคุม) มดีนิแดนทแีน่นอน (ถูกแสดง
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โดยแผนทซีงึเป็นทยีอมรับร่วมกันระหว่างรฐัต่าง ๆ) มรีฐับาลหรอือํานาจอธปิตัย์ (sovereign) 

เป็นของตนเอง และมคีวามสามารถทจีะมคีวามสมัพนัธก์บัรฐัอนื3 

หลังทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา นักวิชาการหลายท่านเสนอว่าการทําความเข้าใจ

เกยีวกับความเป็นชาตพินัธุ์หรอือัตลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์นันจําเป็นต้องนําอิทธพิลของรฐัชาติ

สมัยใหม่เข้ามาพจิารณาด้วย โดยฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2547) ได้ทบทวนแนวทาง

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งชาตพินัธุ์ ชาตนิิยม (nationalism) และรฐัประชาชาต ิและสรุป

ประเด็นและแนวคิดสําคัญในการศึกษาจากงานทีตีพิมพ์โดยนักวิชาการ 3 ท่าน ได้แก่ 

กระบวนการปฏบิตักิารทางชาตพินัธุแ์ละการครอบงําทางวฒันธรรม (ethnic manipulation and 

cultural hegemony) โดย Judith Toland แนวคดิ “การเมอืงชาตพินัธุ์” (ethnic politics) โดย 

David Brown และการอธบิายกระบวนการก่อตัวของรฐัและพฒันาการของอัตลกัษณ์ชาติพนัธุ ์

โดย Ana Maria Alonso   

Judith Toland ซงึเป็นบรรณาธกิารของหนังสอื Ethnicity and the State: Political and 

Legal Anthropology (1993) อธ ิบายลักษณะของรฐัชาติสมยัใหม่ว่ามโีครงสร้างการเมอืงที

ซบัซ้อน โดยคุณลกัษณะสําคญัประการหนึงคือ การเป็นสงัคมพหุลกัษณ์ทปีระกอบด้วยกลุ่ม 

ชาตพินัธุ์หลายกลุม่อาศยัภายในรฐัเดยีวกนั โดยความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์เหล่านีมกั

ขนึอยู่กับปฏบิตักิารของรฐั โดยเฉพาะในเรอืงอาณาเขตปกครอง การควบคุมการเคลอืนย้าย

ของประชากร การเข้าถึงทรัพยากร และการกระจายตัวทางแรงงาน ประเด็นทบีทความใน

หนังสอืเล่มนีให้ความสนใจก็คอืกระบวนการปฏิบตัิการทางชาติพนัธุ์ (ethnic manipulation) 

หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มอํานาจและดอ้ยอํานาจในกระบวนการสร้างรัฐ จากกรณีศกึษาใน

ประเทศต่าง ๆ อาท ิเอควาดอร ์จนี ไอรแ์ลนดเ์หนือ อนิโดนีเซยี เป็นตน้ สงิทผีูเ้ขยีนคน้พบกค็อื 

                                                        
3
 ประเทศไทย (หรอืขณะนนัคอืสยาม) เรมิรบัแนวคิดนเีขา้มาผ่านระบบอาณานิคมในช่วงตน้ศตวรรษท ี19      
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ศกัยภาพของจติสาํนึกทางชาตพินัธุนั์นสามารถทําใหค้นต่างชนชนั เพศ วยั มคีวามรู้สกึผูกพนั

หรอืเป็นพวกเดยีวกนั และความรูส้กึดงักล่าวกไ็ม่อาจถูกขจดัไดโ้ดยงา่ยดาย แมว้่าผู้ปกครองรฐั

จะใช้กลวิธีทังรุนแรงหรือนุ่มนวล อาทิ การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ การทําให้วัฒนธรรมของกลุ่ม      

ชาตพินัธุ์ทเีป็นชนกลุ่มน้อยเป็นสงิไม่ทนัสมยั หรอืลดทอนความสําคญัของวฒันธรรมดงักลา่วให้

เป็นเพยีงเรอืง “ทอ้งถนิ” ไมใ่ช่เรอืงของ “ชาต”ิ  

นอกจากนัน กรณศีกึษาในหนังสอืเล่มนีก็ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ผู้ทมีอีํานาจปกครอง

หรอืบรหิารรฐัจะมอีํานาจศกัดสิทิธใินการสถาปนาวฒันธรรมแห่งชาตขินึมา (เช่น ภาษาประจํา

ชาติ ชุดแต่งกายประจําชาติ) และเกดิการสร้างภาพ “ตัวเอง” และ “คนอนื” รวมถึงมกีารให้

คณุคา่กบักลุม่คนในรฐั กลา่วคอื ผู้ทปีฏบิตัิตามแนวทางของรฐัหรอืวัฒนธรรมแห่งชาติทไีด้รบั

การกําหนดขนึ กจ็ะถูกประเมนิว่า “มวีฒันธรรม” ขณะทผีูท้มีวีฒันธรรมทตี่างไปจากทรีฐักําหนด 

เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก็มักถูกจัดให้เป็นพวกล้าหลังหรือไม่มีอารยธรรม (ฉวีวรรณ   

ประจวบเหมาะ, 2547, น. 70-72) 

David Brown สนใจทจีะอธบิาย “การเมอืงชาตพินัธุ”์ ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ โดยเขยีนหนังสอื The State and Ethnic Politics in Southeast Asia: Politics in Asia 

Series (1992) ซงึสํารวจความสมัพนัธ์ระหว่างจติสํานึกทางชาตพินัธุ์และโครงสร้างอํานาจใน

สงัคมของประเทศต่าง ๆ เช่น พม่า สงิคโปร์ ไทย มาเลยเซีย และอนิโดนีเซีย จุดเน้นของ 

Brown ก็คือ ในการทําความเข้าใจ “ความเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์” นัน เราจําเป็นต้องพจิารณา

อทิธพิลของรฐัทมีตี่อโครงสร้างอํานาจทคีรอบคลุมชวีติของผู้คนทอีาศยัอยู่ในรฐันัน ๆ นนัคอื 

ตอ้งสํารวจว่ารฐับาลมกีารใชห้รอืจดัสรรอํานาจในสงัคมอย่างไร จากกรณขีองประเทศในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ Brown พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างจติสํานึกทางชาตพินัธุ์กบัรฐันนัมลีกัษณะ

ทหีลากหลาย ขนึอยู่กบับรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละปจัจยัแวดลอ้มทางการเมอืงทตี่างกนัในแต่
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ละประเทศ นอกจากนัน ข้อสงัเกตประการหนึงของ Brown ซงึสอดคล้องกบั Toland ก็คอื ไม่มี

รฐัใดทสีามารถจะควบคุมจติสํานึกทางชาตพินัธุ์ของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ โดย Brown 

เสนอว่า ขนึอยู่กบัเงอืนไข 2 ประการ ได้แก่ หนงึ การทแีต่ละกลุ่มชนทอีาศยัในรฐัมจีติสาํนึกทาง

ชาติพนัธุ์ทีเข้มแข็งหรืออ่อนแอเพยีงใด  และสอง ระดับความเข้มงวดของการใช้และจดัสรร

อํานาจภายรฐัแต่ละแห่ง (ฉววีรรณ   ประจวบเหมาะ, 2547, น. 72-74) 

บทความ The Political of Space, Time, and Substance: State Formation, 

Nationalism, and Ethnicity (1994) ของ Ana Maria Alonso ได้อ้างอิงการศึกษาของ

นักวชิาการหลายท่านและชวี่า ในการก่อตัวของรฐัประชาชาตินัน กฎเกณฑแ์ละระเบยีบวนัิย 

ต่าง ๆ ได้ถูกสร้างในชีวติประจําวันของประชาชน ทําให้เกิดลักษณะประจําชาติ (national 

character) และอัตลักษณ์แห่งชาต ิ(national identity) และมุ่งสร้างให้ประชาชนมีจติสํานึก

ร่วมกนั รวมถงึมคีวามรูส้กึผูกพนักบัอาณาเขตซงึมรีฐัเป็นตวัแทน โดยหลายกรณีมกันําแนวคดิ

เรอืงการมสีายเลอืดเดยีวกนัมาผนวกเข้ากบัเรอืงเขตแดน ตวัอย่างเช่น การกล่าวถงึรัฐหรือ

ประเทศในฐานะ “แผ่นดนิพ่อ” หรอื “แผ่นดนิแม่” ซงึรวมแลว้ก็คอืส่วนหนึงของกระบวนการ

ชาตินิยม (nationalism) นันเอง ทังนี ในรัฐทีมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่รวมกัน 

กระบวนการชาตินิยมมักจะดําเนินควบคู่ไปกับความพยายามในการธํารงอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์

ของกลุม่คนต่าง ๆ ซงึกลุ่มคนทมีอีํานาจ (เช่น กลุม่ผู้ปกครองรฐั) กจ็ะมอีภสิทิธใินการสถาปนา

วัฒนธรรมของตนให้กลายเป็นแกนกลางของชาติ ในมุมมองนี พัฒนาการของอัตลักษณ์      

ชาตพินัธุ์จงึเป็นกระบวนการทตี่อเนืองและไมห่ยุดนิง และสมัพนัธก์บัหรอืเป็นผลอนัเกดิจากการ

ต่อสูท้างวฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ สาํหรบัในสว่นทเีกยีวข้องกบั

กลุ่มชาตพินัธุ์ทเีป็นชนกลุ่มน้อยนัน Alonso กล่าวว่า มหีลายวธิทีรีฐัใช้จดัการกับบรรดากลุ่ม

ชาตพินัธุ์ทอีาศยัอยู่ภายในอาณาเขตของตน อาท ิการแปลงสญัชาต ิ(naturalization) การสร้าง
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อุดมการณ์ (idealization) และการทําใหม้ลีกัษณะเฉพาะน้อยลง (de-particularized) รวมถงึการ

จดัการมรดกทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยโดยกลวิธ ีการทําให้เป็นสินค้า 

(commodification) เป็นตน้ (ฉววีรรณ   ประจวบเหมาะ, 2547, น. 75-78) 

 

2.2.3 รฐัไทยกบักลุ่มชาตพินัธุช์นกลุม่น้อย 

Keyes (อ้างใน ฉววีรรณ ประจวบเหมาะ, 2547, น. 99-101) ชวี่าการสร้างรฐัไทยใน

ฐานะรฐัชาตสิมยัใหมแ่ละกระบวนชาตนิิยมเรมิต้นขนึในราวทศวรรษ 1910 (พ.ศ. 2453) โดยมี

ความพยายามทีจะกําหนดสิงทีเป็นมรดกชาติและเอกลักษณ์ของชาติไทย เช่น การยก

ภาษาไทยกลางให้เป็นภาษาทางการ โดยในช่วงต้นของกระบวนการสร้างชาตินัน นอกจาก

ความสามารถในการใชภ้าษาไทยทางการดงักล่าวแล้ว “ความเป็นไทย” ยงัผูกไว้กบัการนับถอื

พทุธศาสนา และการจงรกัภกัดตี่อสถาบนักษตัรยิ ์ 

จามะรี เชียงทอง (2547, น. 143) อธ ิบายถงึการปรับเปลยีนจากประเทศสยามเป็น

ประเทศไทยในฐานะรฐัประชาชาตวิา่ 

สยามมคีวามตนืตวัในการปรบัตวัเขา้เป็นชาตสิมยัใหมต่งัแต่สมยัรชักาลท ี5 ใน

ปลายศตวรรษท ี19 เมอืมกีารจดัระเบยีบบรหิารราชการแบบใหม่เพอืควบคุมจดัการ

พนืท ี(เทศาภบิาล) และในสมยัรชักาลท ี6 ก็ยิงมกีารให้ความสําคญัต่อชาตมิากยงิขนึ 

และมกีารสร้างสญัลักษณ์เพอืสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ เช่น เพลงชาติ และ     

ธงชาต ิ(ชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ์) และรชักาลท ี6 ทรงพระราชนิพนธ์บทความ

ปลุกใจให้รกัชาตอิกีดว้ย 
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แม้การก่อตัวเป็น “ชาติ” สมัยใหม่ของ “ไทย”  จะเริมชัดเจนขนึตังแต่สมัย

รชักาลท ี6 เป็นตน้มา แต่ความเป็นชาตซิงึเรมิกลายเป็น “ชาตนิิยม” เหน็ชดัเจนมากขนึ

ในสมยัรฐับาล “ประชาธปิไตย” สมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม ช่วงก่อนสงครามโลกครงั

ท ี2 ซงึมกีารพูดถึงการเรียกร้องคนื “ด ินแดน” จากฝร ังเศส รวมทงัการเปลยีนชือ

ประเทศจากสยามมาเป็น “ไทย”  

Brown (1992) เรยีกรฐัไทยสมยัใหม่ว่าเป็นรฐัแบบ “internal colonial” สอดคล้องกบัที

อานนัท์ กาญจนพนัธุ์ (ม.ป.ป., น. 23-24) ใหค้าํอธบิายไวว้่า ในการเรมิสถาปนาความเป็น  รัฐ

ชาติของไทยนัน ผู้นําไทยได้หยิบยืมเครอืงมอืการปกครองแบบรัฐอาณานิคมของประเทศ

ตะวนัตกมาใช้แทนทกีารปกครองแบบรฐัจารตี ซงึมผีลอย่างมากต่อการเปลยีนมุมมองต่อความ

หลากหลายทางวฒันธรรมและชาตพินัธุ์ของผู้คนทอีาศยัอยู่ภายในอาณาเขตของรฐั นันคอื การ

มองความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาตพินัธุด์ว้ยความคดิเรอืงเชอืชาตหิรอืการเหยยีดสผีวิ 

และการเน้นความสําคญัของกลุ่มผู้ปกครองในฐานะทเีป็นกลุ่มชนชาตทิสีูงส่งกว่ากลุ่มอนื ๆ 

นอกจากนันยงัมกัมกีารกําหนดคณุลกัษณะของกลุม่คนชาตพินัธุห์รอืเชอืชาตอินืไวอ้ย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะคุณลกัษณะในแงล่บ 

การเบยีดขบักลุ่มชาตพินัธุช์นกลุม่น้อยหรอืกลุม่ทดีอ้ยอํานาจใหต้กอยู่ในภาวะชายขอบ

นันเป็นผลทตีามมาประการหนึงในกระบวนการสรา้งรฐัไทยสมยัใหม่ ยศ สนัตสมบตั ิ(2551, น. 

27) ชวี่ามงีานของนักมานุษยวทิยาไทยหลายชนิทเีผยให้เห็นการทกีลุ่มชาติพนัธุ์ถูกสร้างให้

กลายเป็น “คนอนื” ในสายตาของรัฐ เช่น ในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์บนทีสูงทีถูกเรยีกว่า 

“ชาวเขา” ซงึมกัถูกมองโดยรฐัว่าเป็นคนป่าเถอืน โง ่และสกปรก (นันคอื พวกเขามลีกัษณะตรง

ขา้มกบั “ความเป็นไทย” ทรีฐักําหนดขนึ อาท ิการไม่สามารถใช้ภาษาไทยทางการ หรอืการไม่

นับถอืพทุธศาสนา เป็นต้น) นอกจากนัน ยงัพบว่ารฐัได้สร้างและผลติซํามายาคตเิกยีวกบักลุ่ม
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ชาตพินัธุ์เหล่านีอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ มายาคตเิรอืงความมนัคง มายาคติเรอืงยาเสพตดิ 

และมายาคตเิรอืงสภาพแวดลอ้ม อนันําไปสูก่ารอา้งความชอบธรรมของรฐัทจีะเขา้ไปจดัการหรอื

ควบคมุพนืทแีละคนในพนืทเีหลา่นัน  

อย่างไรกด็ ีเช่นเดยีวกบัขอ้คน้พบในประเทศอนื ๆ ซงึได้กล่าวถึงไปข้างต้น นันคอื ใน

ความเป็นจรงิ ไม่เคยมรีฐัใดทีสามารถจะควบคุมจติสํานึกหรอือตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ได้อย่าง

เบด็เสรจ็เด็ดขาด โดยกลุม่ชาตพินัธุ์ชนกลุ่มน้อยในไทยหลายกลุ่มก็ไม่ได้ยอมจาํนนอย่างราบ

คาบต่ออํานาจรฐั หากแต่มกีารต่อรองและตอบโต้ต่อสถานการณ์ทตีนเองกําลงัเผชิญหน้าใน

รูปแบบต่าง ๆ ในแงน่ ีปฏบิตักิารดงักล่าวของกลุ่มชาตพินัธุอ์าจเรยีกว่าเป็น “พนืทขีองการต่อสู”้ 

(contested terrain) หรือพนืทีในการแสดงออกตัวตนและความเป็นชุมชนของตน (ยศ        

สนัตสมบตั,ิ 2551, น. 30) ซงึเป็นประเด็นทงีานวจิยัชนินีให้ความสนใจ โดยผู้วจิยัเจาะจงทจีะ

ศกึษาสอืซงึผลติและใชโ้ดยกลุม่ชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อยภายใตบ้รบิทของสงัคมไทยซงึสอืมวลชน

หรอืสอืกระแสหลกั (mainstream media) ส่วนใหญ่ถูกควบคมุโดยรฐัทงัทางตรงและทางอ้อม  

 ในหวัขอ้ต่อไปจะกลา่วอย่างเจาะจงถงึกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรยีงหรอืปกาเกอะญอ โดยเน้น

ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มนีกบัรัฐไทย รวมถึงสถานะและสภาพการณ์ของ

ชุมชนชาตพินัธุด์งักล่าวในปจัจบุนั 

 

2.3 ปกาเกอะญอในสงัคมไทย 

ปกาเกอะญอหรอืกระเหรยีงสกอเป็นกลุม่ย่อยกลุม่หนึงของกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรยีง โดย

กะเหรยีงกลุ่มย่อยอนื ๆ ทมีกีารสาํรวจพบในประเทศไทย ประกอบดว้ย กะเหรยีงโป คะยา และ

ปะโอ (หรือตองสู) การแบ่งกลุ่มย่อยนีอ้างอิงจากเกณฑ์ด้านภาษาควบคู่ไปกับเกณฑ์ทาง
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ภูมศิาสตร ์จากการสาํรวจในปี 2545 มปีระชากรชาวกะเหรยีงอยู่ในประเทศไทยร่วมสแีสนคน 

โดยราว 1 ใน 4 อยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ชาวกะเหรยีงมกัอยู่รวมกนัเป็นชุมชนในระดับหมูบ่า้นซงึ

กระจายตัวอยู่ในจงัหวัดทางภาคเหนือ แถบต้นนําสาละวินและต้นนําแม่ปิง และตามแนว

เทอืกเขา ตะนาวศรทีางดา้นตะวนัตกของประเทศไทย โดยกะเหรยีงสกอหรอืปกาเกอะญอเป็น 

กลุ่มทมีจีาํนวนประชากรมากทสีดุ (สุดาวด ีเตชานันท,์ 2555) 

คาํว่ากะเหรยีงนนั เป็นคําทคีนภาคกลางใชเ้รยีกกลุ่มชาตพินัธุ์กลุ่มนี ซงึสนันิษฐานว่ามี

ทมีาจากภาษามอญ โดยทผี่านมา คํา ๆ นีถูกนําไปใช้ในความหมายทางลบ และบ่อยครงัก็ใช้

เป็นสํานวนเชงิลอ้เลยีนหรอืตลกขบขนั (เช่น คนไทยอาจเรยีกตวัเองวา่กะเหรยีงในสถานการณ์

ทตีวัเองทําอะไรเด๋อด๋า หรอืเวลาไปอยู่ต่างถนิ) ดงันัน ในช่วง 2-3 ทศวรรษทผี่านมา จงึมคีวาม

พยายามของชาวกะเหรยีงทจีะเผยแพร่คําทพีวกเขาใช้เรยีกตัวเองให้เป็นทรีู้จกัแพร่หลายมาก

ขนึ เช่น กะเหรยีงสกอเรยีกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” หรอื “จกอ” ขณะทกีะเหรยีงโป ใช้คําว่า 

“โพลง่” หรอื “โผล่ว” (คําเหล่านีมคีวามหมายเดียวกันว่า “คน”) อย่างไรก็ด ีคําเหล่านันก็ยังไม่

อาจใชแ้ทนทคีาํวา่กะเหรยีงไดใ้นความหมายทคีรอบคลมุถงึกลุม่ย่อยทกุกลุ่ม เนืองจากกะเหรยีง

แต่ละกลุ่มใชค้าํเรยีกตนเองต่างกนัออกไป ฉะนัน ในปจัจบุนั คาํว่ากะเหรยีงจงึเป็นคําทยีงัใช้กนั

ทงัโดยรฐั นักวชิาการ สอืมวลชน และองคก์รของกลุ่มชาตพินัธุ์เอง เพอืเป็นคําเรยีกรวมเพอื

หมายถงึกลุม่กะเหรยีงย่อย ๆ ทงัหมด ขณะทเีมอืต้องการเจาะจงถึงกลุ่มย่อย ก็อาจจะใช้คําที

พวกเขาเรยีกตวัเองควบคูไ่ปดว้ย (ขวญัชวีนั บวัแดง, 2552, น. 12-13)  

ชาวกะเหรยีงมภีาษาพูดและภาษาเขยีนเป็นของตัวเอง รวมถงึมวีถิวีฒันธรรมเฉพาะ 

เช่น อาหาร พิธีกรรม และการแต่งกาย อย่างไรก็ดี รายละเอียดของภาษาและวฒันธรรม

กะเหรยีงกจ็ะแตกต่างกนัไปในแต่ละท้องถนิจากอทิธพิลของสภาพแวดล้อมและสงัคมทชีุมชน

นัน ๆ ตงัอยู่ รวมถงึการยา้ยถนิ และอทิธพิลทางวฒันธรรมของกลุ่มคนทพีวกเขามปีฏสิมัพนัธ์
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ดว้ย สําหรบัในแงค่วามเชอืและศาสนานนั พรสุข เกดิสว่าง (2556, น. 41) ชว่ีา ชาวกะเหรยีง

สว่นใหญ่ยงัคงยดึถอืความเชอืดงัเดมิแบบบรรพบรุุษ และกม็บีางสว่นทหีนัมานับถอืศาสนาพทุธ

และศาสนาครสิต ์(แต่ก็มกัผสมผสานศาสนาความเชอืดงัเดมิเข้าไปในศาสนาทเีขา้มาใหม)่ ทงันี 

แมก้ะเหรยีงครสิต์จะมจีาํนวนไม่มากนัก แต่มกัเป็นกลุ่มทมีบีทบาทในทางสงัคมและการเมอืง 

เนืองจากโอกาสในการศกึษาและสงัคมทไีด้รบัจากองคก์รทางศาสนาซงึมเีครอืข่ายกบัประเทศ

ในโลกตะวนัตก 

 

2.3.1 วาทกรรมของรฐักบัอตัลกัษณ์กะเหรยีง 

 ในบทความ Ethnic Identities of the Karen Peoples in Burma and Thailand (2007) 

Kwanchewan Buadaeng ชวี่าอ ัตลกัษณ์ความเป็นกะเหรยีงนันมคีวามสมัพนัธ์กบับรบิททาง

สงัคมและความเปลยีนแปลงทางการเมอืงในรฐัชาต ิโดยในกรณขีองกะเหรยีงในประเทศไทยนัน 

ก่อนหน้าทศวรรษ 1950 (ประมาณ พ.ศ. 2493) รฐัไม่ได้มคีวามสนใจทจีะเข้ามายุ่งหรอืจดัการ

กบัการดํารงชวีติของชาวกะเหรยีงเท่าไรนัก อย่างไรก็ดี นับแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ผู้นํา

ของไทยมคีวามพยายามทจีะนําประเทศไปสู่ความทันสมัย โดยมุ่งพ ัฒนาโครงสร้างพนืฐาน

ทางการคมนาคม การสอืสาร และพลงังาน (ประเทศไทยประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาตฉิบบัแรกในระหว่างปี พ.ศ. 2504-2509) ในช่วงเวลาดงักล่าว รฐัเรมิทจีะให้ความ

สนใจในการควบคุมและพฒันาชุมชนของประชากรทอีาศัยในแถบป่าเขา ส่วนหนึงนันก็ด้วย

สถานการณ์การต่อสู้ระหว่างลทัธปิระธิปไตยและคอมมวินิสต์ โดยผู้นําของไทยเกรงว่าพรรค

คอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยจะหวา่นลอ้มใหป้ระชากรในเขตห่างไกลเขา้เป็นร่วมขบวนการและ

ลุกมาจบัอาวุธต่อต้านรัฐบาล โดยในเวลาต่อมา มกีารจดัตังหน่วยงานต่าง ๆ เพอืทํางาน

เกยีวกบั “ชาวเขา” โดยเฉพาะ ซงึในความหมายของรฐั “ชาวเขา” หมายถึงกลุ่มชาติพนัธุ์บนที
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ราบสงู 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กะเหรยีง อาข่า ลาหู่ มง้ เมยีน และลซูี (ในเวลาต่อมาเพมิเตมิเป็น 9 กลุ่ม 

โดยม ีลวัะ ขมุ และมลาบรี รวมอยู่ด้วย) ในช่วงเวลานีเองทกีลุ่มชาติพนัธุ์บนทสีูงเหล่านีถูก

กําหนดใหม้สีถานภาพ “ชนกลุม่น้อย” ในสายตาของเจา้หน้าทรีฐั 

 ขวญัชวีนั บวัแดง (2552, น. 8-9) อธบิายความเป็นมาของ “วาทกรรมชาวเขา” ซงึให้

ภาพวา่ชาวเขาเป็นผูส้รา้งปญัหาแก่รฐัไวด้งันี 

การระบวุ่า “กะเหรยีง” เป็น 1 ใน 9 กลุ่มทเีรียกว่า “ชาวเขา” เรมิขนึเมอืมกีาร

ตงัคณะกรรมการเพอืสงเคราะห์ชาวเขาในปี พ.ศ. 2498 และม ีการให้คํานิยามว่า 

“ชาวเขา” เป็นใคร “กะเหรยีง” เริมกลายเป็นคําทีใช้ในวาทกรรมทเีป็นทางการใน

ความหมายทีเป็นชาวเขากลุ่มหนึง ซึงสร้างปญัหาให้กับประเทศ หร ือเรียกปญัหา

เหล่านันวา่ “ปญัหาชาวเขา” ประกอบไปด้วยปญัหาการตดัไม้ทําลายป่า การปลูก เสพ

และค้าฝิน การไม่ใช่คนไทยทอีาจไม่จงรักภักดีต่อประเทศไทย เพราะไม่ได้รับเอา

อุดมการณ์ชาติไทยทีแสดงออกโดยการนับถือศาสนาพุทธ ความร ักชาติ และ

พระมหากษตัรยิ ์ซงึทําใหห้มนิเหมต่่อการชกัจงูของพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย

ทดีําเนินการบนพนืทสีงูก่อนทสีลายไปเมอืปี 2525 วาทกรรมชาวเขาเป็นสงิทเีน้นมาก

ในสอืต่าง ๆ ของรฐั ในรูปแบบของการจดัการเรยีนการสอน และสอืมวลชนในรูปต่าง ๆ 

อนัเป็นผลจากการทรีฐัเน้นการดําเนินงานวจิยัและพฒันาบนทสีงูมาตงัแต่ปี พ.ศ. 2505 

ทมีกีารตงัศูนยพ์ฒันาและสงเคราะหช์าวเขาจงัหวดั มกีารตงัศูนย์วจิยัชาวเขา และเรมิมี

การเผยแพรศ่าสนาพทุธในหมูช่าวเขาโดยโครงการพระธรรมจารกิ ปี พ.ศ. 2508 การ

ตงัโครงการหลวงเพอืทํางานวจิยัและเผยแพร่การเกษตรบนพนืทสีูงในปี พ.ศ. 2512 

และการดําเนินงานของโครงการพฒันาทสีูงทเีป็นโครงการร่วมกันระหว่างรฐับาลไทย

กบัรฐับาลต่างประเทศ  
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 แมร้ฐัจะมคีวามพยายามในหลาย ๆ ทางทจีะสรา้งความรู้สกึของความเป็นคนไทย และ

ความภักดีต่อรัฐไทยในหมู่ประชากรบนพนืทีสูง แต่ก็พบว่าชาวกะเหรยีงจํานวนมากยังคง

รกัษาอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์ของตนเอาไว ้อย่างไรก็ด ีพวกเขาก็มกีารรบัเอาความรูส้กึความเป็น

หนึงในพลเมอืงของชาตไิทยเอาไว ้กลายเป็นพหุอตัลกัษณ์ (plural identities) กล่าวคอื พวกเขา

ไม่ได้นิยามตนเองในฐานะคนไทย แต่นิยามว่าเป็นคนไทยเชอืสายกะเหรยีง หรอืหากนับเอา

ความเชอืทางศาสนาเข้าไปด้วย ก็อาจจะนิยามตนเองว่าเป็นกะเหรยีงไทยนับถือพุทธ หรือ

กะเหรยีงไทยนับถอืครสิต ์เป็นตน้ (Kwanchewan, 2007, p.85)  

 นับแต่ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523) เป็นตน้มา มชีาวกะเหรยีงโดยเฉพาะเยาวชนทไีดร้บั

การศกึษาในระบบโรงเรยีนเพมิมากขนึอย่างต่อเนือง และคนกะเหรยีงทมีกีารศึกษาเหล่านีก็มี

โอกาสเข้าร่วมหรอืแสดงตัวตนในกจิกรรมสาธารณะทงัในระดบัท้องถนิและระดับชาตมิากขนึ 

จากความตระหนักทวีา่กลุ่มชาตพินัธุข์องตนถูกมองดว้ยสายตาทไีม่ดนัีกจากรฐัและคนไทยกลุ่ม

อนื ๆ โดยเฉพาะคนในเมอืง พวกเขาจงึเรมิความเคลอืนไหวทางสงัคมและวฒันธรรม โดยมกีาร

รวมกลุม่หรอืจดัตงัองคก์รทเีป็นตวัแทนกลุ่มชาตพินัธุข์องตนเองขึนเพอืรักษาผลประโยชน์และ

เป็นปากเป็นเสยีงแก่ชาวกะเหรยีง รวมถงึมกีารจดักิจกรรมต่าง ๆ เพอืมุ่งรกัษาวฒันธรรมของ

ตนไม่ใหส้ญูหายไป การเคลอืนไหวดงักล่าวได้รบัการสนับสนุนและผลกัดันจากกลุ่มนักศกึษา

และผูเ้ขา้ร่วมการเคลอืนไหวทางการเมอืงในช่วง พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 ทตีดัสนิใจหนัหลงั

ให้กับการศึกษาในระบบและออกไป “รับใช้ส ังคม” โดยการไปคลุกคลีกับชาวบ้านในพนืที

ห่างไกลความเจรญิ และรเิรมิโครงการพฒันาในด้านต่าง ๆ (กุศล พยคัฆ์สกั, 2555, น. 141-

142) 

จากการเคลอืนไหวอย่างต่อเนืองของกลุ่มชาวกะเหรยีงสกอ โดยเฉพาะการเปิดพนืทใีน

การสอืสารภูมปิญัญาของชุมชนของตน อย่างเช่นภูมปิญัญาทางการเกษตรและสงิแวดล้อม ทํา
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ใหใ้น 2-3 ทศวรรษทผี่านมา คาํวา่ “ปกาเกอะญอ” ค่อย ๆ เป็นทรีู้จกัในสงัคมไทยในฐานะคําที

ใชเ้รยีกและบง่บอกถงึกลุ่มชาตพินัธุท์มีวีฒันธรรมทดีงีาม และมคีวามเป็นอยู่เรยีบง่าย ขวญัชวีนั 

บวัแดง (2552, น. 10) ใหร้ายละเอยีดเพมิเตมิว่า  

ภาพของ “ปกาเกอะญอ” ในฐานะทเีป็นผู้ทไีม่เป็นพษิเป็นภยัต่อธรรมชาติและ

สงัคม อนัเป็นภาพดา้นบวก ไมใ่ช่ภาพของ “ชาวเขา” ทคีอ่นขา้งเป็นลบ เป็นสงิทสีงัคม

ให้การยอมรับค่อนข้างมาก เป็นผลจากปจัจัยหลายประการ ปจัจัยแรกทีเป็น

ปจัจยัพนืฐานคอืการมอียู่จรงิ คอืความเชอืและการปฏบิตัทิางพธิกีรรมทแีสดงใหเ้ห็นถึง

ความเคารพต่อธรรมชาติ รวมทังความสามารถในการอนุรักษ์ป่าและต้นนําไว้ได ้

โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีชุมชนทอียู่ห่างไกล ไม่มปีระชากรหนาแน่น ความเชอืและ

การปฏบิตัทิเีกยีวขอ้งกบัธรรมชาตเิหล่าน ีทําใหช้นชนักลางทรีกัธรรมชาตริบัได้และให้

การสนับสนุนเป็นอย่างมาก ปจัจยัต่อมาคอื การสนับสนุนภาพลกัษณ์ของกะเหรยีงของ

หลายสว่นในสงัคม ในทางวชิาการมงีานศกึษาวจิยัของนักศกึษาทงัระดบัปรญิญาตร ีโท 

เอก นักวจิยั นักวชิาการจาํนวนมาก รวมทงับทบาทของผู้นําองคก์รพฒันาเอกชนทเีป็น

คนปกาเกอะญอเอง ทีชีให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมทีมีอยู่ของคนกะเหรียง 

โดยเฉพาะอย่างยงิในเรอืงการรกัษาสงิแวดล้อมและธรรมชาต ิเพอืตอบโต้ภาพลกัษณ์

ของการทําลายป่าของ “ชาวเขา” ทถีูกทางการสรา้งขึนมาตลอด  

กล่าวโดยสรุปคอื การสรา้งอตัลกัษณ์ “ปกาเกอะญอ” ของชาวปกาเกอะญอนันเป็นส่วน

หนึงของการต่อสูก้ับ “วาทกรรมชาวเขา” ทถีูกสรา้งและผลติซําในสงัคมไทย โดยเฉพาะการทชีน

กลุ่มน้อยบนพนืทีสูงถูกกล่าวหาโดยรฐัว่าเป็นสาเหตุของปญัหาสังคม โดยเฉพาะการตัดไม้

ทําลายป่าและความเสอืมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ 
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2.3.2 ผลกระทบของนโยบายรฐัต่อชุมชนกะเหรยีง 

 ในเอกสารแนวนโยบายและหลักปฏบิตัิในการฟืนฟูวถิีชีวติชาวกะเหรยีง (กระทรวง

วฒันธรรม, 2554) พบว่า นอกจากผลกระทบจาก “วาทกรรมชาวเขา” ทสีรา้งโดยรฐัแลว้ วถิชีวีติ

ดงัเดมิของกะเหรยีงก็ได้รบัผลกระทบหลาย ๆ ด้านจากนโยบายและการพฒันารฐัไปสู่ความ

ทนัสมยั ตวัอย่างผลกระทบทสีําคญั ได้แก่  

 การจดัการทรพัยากรและการสูญเสยีสทิธใินททํีากนิ  

สว่นหนึงของปญัหานีมาจากการทรีฐัเน้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสรมิพชื

พาณชิย์เชงิเดียว การใช้สารเคม ีและการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึงทําลายพนืทีป่าเป็น

จํานวนมาก โดยเฉพาะในการก่อสรา้งเขอืน ชาวกะเหรยีงต้องเผชิญกับความเปลยีนแปลงที

เกดิขนึในชุมชนของตนอย่างรวดเร็ว และสงิททีําให้ปญัหารุนแรงขนึก็คอืนโยบายอนุรกัษ์ป่า

แบบทีไม่คํานึงถงึวถิีชีวติของคนทีอยู่และหากนิกับป่า เช่น การประกาศใช้พระราชบญัญตั ิ    

ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507 ซงึนําไปสู่การประกาศเขตป่าสงวนฯ ทบัซ้อนกบัพนืททีรีาษฎร

อาศยัทํากนิ ทําใหร้าษฎรกลายเป็นผู้บกุรุกในทางกฎหมาย ชุมชนกะเหรยีงจาํนวนมากตอ้งยา้ย

ออกจากแหล่งอาศยัดงัเดมิทตีนเองอยู่กนัมาหลายชวัรุ่น  

 ปญัหาสถานะบคุคลทางกฎหมายและสญัชาต ิ 

เนืองจากชุมชนกะเหรยีงส่วนใหญ่อยู่ในพนืทห่ีางไกล แมว้่าจะมสีทิธิในการได้สญัชาติ

ไทยและสทิธติ่าง ๆ ในฐานพลเมอืงไทย แต่ก็มกัตกสาํรวจ โดยไมม่หีลกัฐานปรากฏในทะเบยีน

ราษฎร ์ซงึส่งผลต่อคณุภาพชวีติของชาวกะเหรยีงในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะสทิธทิีพลเมอืงไทย
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พงึม ีเช่น สทิธิในการเลอืกตงั สทิธใินการทํางาน สทิธใินการเดินทาง และสทิธิในการรบัการ

สงเคราะหแ์ละช่วยเหลอื 

 การสญูเสยีอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์ 

ชุมชนกะเหรยีงหลายชุมชนเผชญิหน้ากบัการสญูเสยีอตัลกัษณ์ความเป็นกะเหรยีงของ

สมาชิกในชุมชน โดยส่วนหนึงก็มาจากกระบวนการสร้างความเป็นไทยผ่านกลไกต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการศึกษา แม้ว่าในแง่หนึง โอกาสทางการศกึษาจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของ

เยาวชนชาวกะเหรยีง แต่ในขณะเดยีวกนั เยาวชนจํานวนไม่น้อยเหลา่นีก็ค่อย ๆ ถูกกลนืใหเ้ป็น

คนไทย และสูญเสยีอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ของตนไป โดยเฉพาะกะเหรยีงรุ่นใหม่ทมีกัอพยพ

เขา้ไปศกึษาต่อหรอืทํางานในเมอืงใหญ่ พวกเขาก็มกัซ่อนเรน้อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ของตนไว้

ดว้ยเหตุผล เช่น ความอายทจีะถูกผู้อนืมองวา่เป็นพวกดอ้ยพฒันาหรอืลา้สมยั 

 ปญัหาเกยีวกบัระบบการจดัการศกึษาของรฐั 

ระบบการจดัการศกึษาของรฐัมกัละเลยวถิีชวีิตทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมกัจดั

การศกึษาตามมาตรฐานทกํีาหนดจากสว่นกลาง นอกจากนนั ครหูรอืบุคลากรในโรงเรยีนกม็กัจะ

มาจากภายนอก และขาดความเข้าใจและแรงจูงใจในการจดัการเรยีนการสอนทีเหมาะสมกับ

วฒันธรรมกะเหรยีง ซงึสง่ผลให้เดก็กะเหรยีงถูกปิดกนัจากวฒันธรรมของตนเอง รวมถงึอาจเกดิ

ความรู้สกึดูหมนิวฒันธรรมหรอืวถิีชวีิตของชุมชนชาติพนัธุ์ของตน ซงึก็จะส่งผลต่อการธํารง   

อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ของกะเหรยีงดงัทกีลา่วไปขา้งตน้ 
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2.4 งานวิจยัทีเกียวข้อง 

2.4.1 ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอํานาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาว           

ปกาเกอะญอ 

วินัย บุญลอื (2545) ศึกษาชุมชนปกาเกอะญอแห่งหนึงในจงัหวัดเชียงใหม่ โดยใช ้  

มโนทัศน์ “ทุนทางวัฒนธรรม” ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการผลิตทาง

วฒันธรรมกบักระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมทางชาตพินัธุ์ของปกาเกอะญอ การศกึษาพบว่า 

บรรดาผูผ้ลติวฒันธรรมของปกาเกอะญอ ไดแ้ก่ ผูนํ้าชาวบา้น เหล่านักวชิาการ และหน่วยงาน

ภาคเอกชนต่าง ๆ ทเีขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการผลติวฒันธรรมสามารถท้าทายวาทกรรม

หลกัของชาติ (หรอื “วาทกรรมชาวเขา” ดงัทกีล่าวถงึในหวัข้อ 2.3) โดยเปลยีนภาพของชาว 

ปกาเกอะญอจากผู้ทําลายมาเป็นผู้รกัษาป่า และจากคนบ้านนอกไม่มกีารศกึษามาเป็นกลุ่ม  

ชาตพินัธุ์ทมีภีูมปิญัญาในการจดัการทรพัยากรป่าไม ้ส่งผลใหช้าวปกาเกอะญอมภีาพลกัษณ์ทดีี

ขนึในสงัคม รว่มทงัมผีลใหร้ฐัยุตนิโยบายอพยพคนออกจากป่า สงิทเีกยีวขอ้งกบัการวจิยัครงันีก็

คอื วนัิยแสดงใหเ้หน็ว่า สอืสงิพมิพแ์ละบทเพลงเพอืชวีติถูกใชเ้ป็นสว่นหนึงในกระบวนการสรา้ง       

อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ปกาเกอะญอ รวมถงึการทา้ทายวาทกรรมหลกัและภาพลกัษณ์ในทางลบ

ของชาวปกาเกอะญอ  

อย่างไรกด็ ีงานของวนัิยก็คล้ายคลงึกบังานวจิยัเกยีวกบักลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่ทเีมอืมกีารพจิารณาบทบาทของสอืทผีลติและใช้โดยกลุ่มชาตพินัธุ์นัน ๆ ก็มกัเป็น

เพียงหัวข้อย่อย ๆ ในการวิจัยทีไม่สําคัญมากนัก เ นืองจากมักไม่ใช่งานวิจัยในสาขา         

นิเทศศาสตรห์รอืสอืศกึษาโดยตรง การศกึษาเกยีวกบัการผลติสอืปกาเกอะญอครงันีจงึจะมสี่วน
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เตมิเตม็องคค์วามรูเ้กยีวกบัสอืชาตพินัธุ์และผู้ผลติสอืชาตพินัธุใ์นประเทศไทยทยีังขาดอยู่ โดย

จะใหค้วามเข้าใจทมีากขนึเกยีวกบัการผลติสอืและใชส้อืชาตพินัธุ์  

 

2.4.2 การนําเสนอภาพแรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปีญัหาสถานะบุคคลในสอืมวลชนไทย  

มลูนิธเิพอืนไรพ้รมแดน (2553) ทําการศกึษาการนําเสนอภาพแรงงานข้ามชาตแิละผู้ม ี

ปญัหาสถานะบุคคลในสือมวลชนไทยกระแสหลัก โดยศึกษาสอื  5 กลุ่ม ประกอบด้วย 

หนังสอืพมิพร์ายวนัและนิตยสารข่าวรายสปัดาห์ นิตยสารรายเดอืนและรายปกัษ์ เวบ็ไซต์ข่าว

กระแสหลกั รายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ (ข่าว สารคด ีปกิณกะ ดนตร ีละคร ภาพยนตร ์

โฆษณา) และภาพยนตรไ์ทยทเีขา้ฉายในโรง นอกจากนันยังมกีารรบัฟงัและแลกเปลยีนความ

คดิเหน็กบัผูร้บัสารจาํนวนหนึง ผลการศกึษาพบวา่ การนําเสนอภาพของประชากรชนกลุ่มน้อย

รวมถึงกลุ่มชาติพนัธุ์บนทสีูงนันมีทังในเชิงบวกและลบ โดยการนําเสนอในเชิงลบนันมัก

เชอืมโยงกบัประเดน็ความรุนแรงและอาชญากรรม และมกัถูกนําเสนอในฐานะผูก้ระทําความผิด

หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด ซงึมแีนวโน้มทจีะส่งผลให้ผู้ร ับสอืเกดิทัศนคติเชิงลบต่อ

ประชากรกลุม่ดงักลา่วได้   

ผลจากการศึกษาชินนีช่วยเน้นถึงความสําคญัของสือนอกกระแสและสอืชาติพนัธุ์ 

สอดคลอ้งกบัทไีด้กลา่วถงึในหวัขอ้บทบาทของสอืชาตพินัธุ์ โดยเฉพาะในบรบิทของสงัคมไทยที

สอืกระแสหลกัมอีทิธพิลต่อการรบัรูเ้กยีวกบัคนชายขอบและชนกลุม่น้อยกลุม่ต่าง ๆ  

 

 

DP
U



39 

2.4.3 Ethnic Minority Media in London: Transition and Transformation 

Lay และ Thomas (2012) ทําการสาํรวจสอืของกลุ่มชาตพินัธุ์ชนกลุ่มน้อยในลอนดอน 

ประกอบด้วยสอืหนังสอืพมิพ ์วารสาร สถานีวทิยุ และรายการโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เน็ต รวมทงั

ศึกษาความคิด เห็นของกลุ่มตัวอย่างทีเป็นผู้ผลิตและผู้ร ับสารของสือชาติพันธุ์ดังกล่าว 

คณะผู้วิจยัพบว่าสอืชาติพันธุ์เป็นเครืองมือหรือกลไกสําคัญในการสอืสารทางส ัญลักษณ์ 

กล่าวคอื การมสีว่นร่วมทงัในการผลติและการเปิดรบัสอืชาตพินัธุม์คีวามเกยีวพนักบัคุณค่าหรอื

ความหมายเชงินามธรรม เช่น ความเป็นชุมชน อตัลกัษณ์ และความสามคัคภีายในกลุม่ โดยใน

มมุมองของผู้ผลติสอื สอืชาตพินัธุ์นันสามารถสนองความต้องการทเีฉพาะเจาะจงของสมาชกิ

กลุ่มชาตพินัธุแ์ต่ละกลุ่มได ้และทําใหส้มาชกิกลุม่ชาติพนัธุ์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

รวมทงัสรา้งความรูส้กึของการมสี่วนรว่ม นอกจากนันสอืชาตพินัธุ์ก็ยงัมบีทบาทในการนําเสนอ

ภาพทถีูกตอ้ง หรอืเรอืงราวในเชงิบวกของกลุ่มชาตพินัธุ์ซงึอาจแตกต่างจากสงิทสีอืกระแสหลกั

มกันําเสนอ  

 

2.4.4 Ethnicity and Ethnic Media Use: A Panel Study 

Leo W. Jeffres (2000) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นชาติพนัธุ์ก ับการใช้สอื

ของกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจาํนวน 13 กลุ่ม การศกึษาเชิงสํารวจนีดําเนินการ

เก็บข้อมูลทุก ๆ 4 ปี เป็นเวลารวม 16 ปี คอืตงัแต่ ค.ศ. 1976 ถงึ ค.ศ. 1992 ผลการศึกษา

พบว่า สอืชาตพินัธุเ์ป็นกลไกสาํคญัทช่ีวยรกัษาความผูกพนัของสมาชกิกลุ่มชาตพินัธุ์ และทําให้

ความผูกพนัดงักลา่วดําเนินไปอย่างต่อเนือง อย่างไรกด็ ีการศกึษานีกไ็ดใ้หข้้อสงัเกตทีน่าสนใจ

ว่า ความเป็นชาตพินัธุ์หรอือตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุไ์มไ่ดร้บัประกนัถึงความยึดมนัในการใช้หรอื

เปิดรบัแต่สอืชาตพินัธุ์เสมอไป กล่าวคอื ผู้ทนิียามตวัเองในฐานะสมาชิกกลุ่มชาตพินัธุ์และมี
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ความผูกพนักบักลุ่มของตนกม็แีนวโน้มทจีะเปิดรบัสอืกระแสหลกัหรอืสอืของกลุม่ประชากรหลกั

ของสงัคม โดยเฉพาะสอืทอียู่ในกระแสนิยม ซงึอาจหมายรวมถงึสอืข้ามชาตทิไีด้รบัความนิยม

ทวัโลก โดยเฉพาะสอืทใีหค้วามบนัเทงิ (ส่วนหนึงอาจเป็นเพราะสอืชาตพินัธุส์่วนใหญ่มกัเป็นสอื

ประเภททใีหข้อ้มลูและข่าวสาร เช่น หนังสอืพมิพ ์รายการสนทนาทางสอืกระจายเสยีง) 

งานวจิยัขา้งตน้ช่วยยนืยนับทบาททสีาํคญัของสอืชาตพินัธุ ์นอกจากนัน จากข้อสงัเกต

ของงานในข้อ 2.4.4 ทําใหผู้้วจิยัเลอืกสอืบนัเทงิทผีลติโดยชาวปกาเกอะญอมาเป็นกรณีศกึษา 

ไดแ้ก่ ภาพยนตรป์กาเกอะญอทถีูกเผยแพรท่างช่องทางออนไลน์และได้รบัการตอบรบัทดีีจาก

ผูช้ม 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากการทบทวนแนวคดิเรอืงสอืทางเลอืกและสอืชาตพินัธุ ์และแนวคดิเรอืงชาตพินัธุแ์ละ

กลุ่มชาติพัน ธุ์ในบริบทของรัฐชาติ รวมถึงการทบทวนเอกสารเกียวกับกลุ่มชาติพันธุ์          

ปกาเกอะญอในสงัคมไทย ผูว้จิยัสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยัครงันี ดงัแสดงในแผนภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ : กรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) 

ผลกระทบทเีกดิขนึกบัชุมชน 

ปกาเกอะญอในสงัคมไทย 

o พฒันาการของสอืปกาเกอะญอ 

o วตัถุประสงค์และแนวคดิเบอืงหลงัใน

การผลติสอืปกาเกอะญอ 

บรบิททางเทคโนโลยกีาร

สอืสารทเีออืต่อการผลติสอื

ทางเลอืก 

ความเคลอืนไหวในเรอืงสทิธิ

และอัตลกัษณ์ของชนกลุ่มน้อย 

(ทงัจากคนนอกและคนในกลุ่ม) 

DP
U



บทที 3 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 

 ในการตอบคําถามการวจิยัทตีงัขึน ผู้วจิยัใช้ระเบยีบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) โดยมรีายละเอยีดของแหลง่ขอ้มูล การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์และการ

นําเสนอขอ้มลู ดงัต่อไปนี 

 

3.1 แหล่งข้อมลู 

ผู้วิจยัใช้แนวทางในการเลอืกตัวอย่างของการวจิ ัยเชิงคุณภาพโดยการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างอย่างมวีตัถุประสงค ์(purposeful sampling) กล่าวคอื เลอืกตวัอย่างทสีามารถให้ข้อมูล

ไดม้าก ลกึซงึ และตรงตามวตัถุประสงคอ์ย่างเจาะจง โดยทไีมเ่น้นขนาดของตวัอย่างเช่นททีําใน

งานวจิยัเชงิปรมิาณ (ชาย โพธสิติา, 2556; Garner & Scott, 2013) โดยแหล่งข้อมูลในงานวจิยั

ชนินีประกอบดว้ย 

1) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลผู้ทมีคีวามรู้และประสบการณ์ในด้านการ

ผลิตสอืปกาเกอะญอจํานวน 11 คน ซงึครอบคลุมการผลิตผลงานสอืทหีลากหลาย ตังแต่

สงิพมิพ ์เพลง วดีิทศัน์และภาพยนตร ์ไปจนถงึสอืออนไลน์ ด ังรายละเอียดในตาราง 3.1 ผู้ให้

ขอ้มลูเหลา่นลีว้นมผีลงานเผยแพร่และเป็นทรีูจ้กักันภายในชุมชนปกาเกอะญอ  
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ตาราง 1: รายชือผูใ้ห้ข้อมูลหลกัในการวิจยั (key informants) 

ลาํดบั ผู้ให้ข้อมลู 

ประเภทสือ 

งานเขียน เพลง/วิทย ุ
วีดิทศัน์/

ภาพยนตร ์
ออนไลน์ 

1 นายถาวร กําพลกุล     

2 นายชยับญัชา มแุฮ     

3 นายวธิ ีเทอดชูสกุลชยั     

4 นายณฐัวุฒ ิธรุะวร     

5 นายมทัธวิ เจรญิกุล     

6 นายอนุกุล กุลสมัพนัธช์ยั     

7 นายณฐัพล โตเจรญิศกัด ิ     

8 นายแมะโพ ขวญัปฐพเีลศิ     

9 นายชาตร ีพมิพา     

10 นายวฑิูรย ์แจ่มรตันสวุรรณ์     

11 นายสุวชิานนท์ รตันภิมล4     

 

2) บทความและบทสมัภาษณ์ทเีกยีวข้องกบัสอืและผู้ผลติสอืปกาเกอะญอ โดยสบืคน้

จากเวบ็ไซต์สาํนักข่าวต่าง ๆ ไดแ้ก่ มตชิน เนชนั และประชาไท รวมถึงเว็บไซต์องคก์รพฒันา

เอกชนททํีางานเกยีวข้องกับกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย ดําเนินการสบืค้นระหว่างปี พ.ศ. 

2556-2559 

                                                        
4 สุวิชานนท์ไม่ใช่คนปกาเกอะญอแต่มบีทบาทสําคญัในการสนับสนุนการทําสือปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในช่วงเริมแรกที

ชาวปกาเกอะญอเผยแพรเ่รอืงราวของตนเองออกสู่สงัคมภายนอก 
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3) ผลงานสอืปกาเกอะญอร่วมสมัยซึงผู้ว ิจยัเลือกใช้เป็นกรณีศึกษา โดยเลอืกสอื

ประเภทบนัเทิงซงึแตกต่างจากสอืชาติพนัธุ์โดยส่วนมาก และเป็นผลงานทีผลติโดยเยาวชน  

ปกาเกอะญอรุ่นใหมซ่งึมบีทบาทในแวดวงการผลติสอืปกาเกอะญอในปจัจุบนั ผลงานดงักล่าว 

ไดแ้ก่ ภาพยนตร ์2 เรอืง ประกอบดว้ย เชก ิเชอู ถกัทอรอ้ยเรอืงราวจากเมอืงสู่ปา่ และ พอโมลา 

อาต่าโอะม ู(ชวีติของโพลา)  

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1) ในการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคล ใช้การสมัภาษณ์แบบกงึโครงสร้าง (semi-

structure interview) โดยมกีารบนัทกึเสียงเพอืนํามาถอดเทปและจดัพมิพเ์ป็นเอกสาร การ

สมัภาษณ์ใช้เวลาระหว่าง 30 นาที จนถึง 1 ชวัโมง 30 นาที โดยมีประเด็นคําถามในการ

สมัภาษณ์กําหนดไว ้ดงันี 

 จดุเรมิตน้และประสบการณ์การผลติสอื 

 วตัถุประสงคข์องการผลติสอื 

 กระบวนการหรอืขนัตอนการผลติสอื 

 ปญัหา อุปสรรค และความทา้ทายทเีผชญิ 

 มมุมองต่อบทบาทของสอืในการรกัษาและถ่ายทอดอตัลกัษณ์ปกาเกอะญอ 

 แรงจงูใจในการเขา้มาทําสอื (มคีวามเกยีวขอ้งหรอืไม ่อย่างไรกบัประเด็นความ

เป็นชายขอบ) 

 เสยีงตอบรบัจากผูร้บัสารทสีะทอ้นมาถงึผูผ้ลติ 
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2) ในการเก็บข้อมูลจากบทความและบทสมัภาษณ์ ผู้จยัอ่านและจดบนัทกึประเด็น

สาํคญัจากเอกสารดงักลา่ว โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษต่อแนวคดิและประสบการณ์ของผู้ผลติ

สอืปกาเกอะญอ 

3) ในการเก็บข้อมูลจากภาพยนตร์ ผู้วิจยัเก็บข้อมูลจากการชมภาพยนตร์ทผีู้ผลิต

เผยแพร่ทางยูทูบ (YouTube) โดยใช้การบนัทึกข้อมูลทงัในส่วนของเนือหาและกลวิธ ีการ

นําเสนอ อาท ิพลอ็ตเรอืง ตวัละคร ความขดัแย้ง การลําดบัเหตุการณ์ การจบเรอืง และเทคนิค

ทางภาพยนตรท์ถีูกใชเ้พอืสอืความหมาย  

 

3.3 การวิเคราะหข์้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัดําเนินควบคู่ไปกับขันตอนการเก็บข้อมูล ซึงเป็น

ธรรมชาติของงานวิจยัเชงิคุณภาพ (ชาย โพธิสติา, 2554, น. 336-337) การดําเนินการเก็บ

ขอ้มลูและวเิคราะหข์้อมลูไปพรอ้ม ๆ กันนีได้ช่วยให้ผู้วจิยัสามารถใช้ผลการวเิคราะห์เบอืงต้น

เป็นแนวทางในการเกบ็ขอ้มูลในระยะต่อ ๆ มาได้ กลา่วคอื ทําใหท้ราบว่ามแีงม่มุใดของขอ้มูลที

ควรใหค้วามสาํคญัหรอืเจาะลกึเป็นพเิศษ   

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยันําบทสมัภาษณ์ซงึถอดเทปเอาไว ้บนัทึกจากเอกสารและ

การวเิคราะหภ์าพยนตรม์าทําการวเิคราะห์เพอืตอบคําถามในการวจิยัทตีงัไว ้โดยใช้แนวคดิที

ทบทวนไวใ้นบทท ี2 นันคอื แนวคดิสอืชาตพินัธุ ์ชาตพินัธุ์และกลุม่ชาตพินัธุใ์นบรบิทของรฐัชาต ิ

และปกาเกอะญอในสงัคมไทย เป็นกรอบในการใหร้หสัขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มูลตามลําดบั DP
U
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ในแงก่ารตรวจสอบความถูกต้องและตรงประเด็นของผลการศกึษานัน งานวจิยัชนินีใช้

เทคนิคสามเสา้ (triangulation) นันคอื การใชแ้หลง่ขอ้มลูและวธิกีารรวบรวมขอ้มูลไมน้่อยกว่า 2 

ประเภทในการศกึษาในประเดน็หรอืหวัข้อเดยีวกนั 

 

3.4 การนําเสนอข้อมลู 

ผูว้จิยัใช้การพรรณนาในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล พรอ้มภาพประกอบ โดย

แบ่งผลการศกึษาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก นําเสนอพฒันาการของสอืปกาเกอะญอตงัแต่ยุค

บุกเบกิจนถงึปจัจบุนั และกรณศีึกษาสอืปกาเกอะญอร่วมสมยั ได้แก่ ภาพยนตร์บนัเทิงเรอืง   

เชกิ เชอู  ถักทอร้อยเรอืงราวจากเมอืงสู่ป่า และ พอโมลา อาต่าโอะมู (ชีวติของโพลา) โดย

นําเสนอผลการวิเคราะห์เนือหาและประเด็นทเีกยีวข้องกับชุมชนปกาเกอะญอทภีาพยนตร์

นําเสนอ ส่วนทสีอง นําเสนอวตัถุประสงคใ์นการผลติสอืของผู้ผลติสอืปกาเกอะญอ และส่วน

สดุทา้ย นําเสนอแนวคดิเบอืงหลงัของการผลติสอืปกาเกอะญอ ได้แก่ แรงจงูใจในการผลติสอื 

ปกาเกอะญอและข้อจาํกดัในการทํางานดงักลา่ว 

จากนนัในบทสุดท้าย ผู้วจิยัสรุปข้อคน้พบสําคญัและอภปิรายผลการศกึษา รวมถงึให้

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ทงัทเีกยีวข้องกบัการคน้ควา้เรอืงสอืทางเลอืกของกลุ่มชาตพินัธุ์และชนกลุ่ม

น้อยในประเทศไทย และขอ้เสนอแนะในเชงินโยบายสําหรบัผูท้เีกยีวขอ้ง 
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บทที 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศกึษาในงานวจิยันแีบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ๆ ส่วนแรกกล่าวถงึพฒันาการของ

การผลติสอืโดยชาวไทยเชอืสายปกาเกอะญอ และกรณีศึกษาภาพยนตร์ร่วมสมยัทผีลติโดย

เยาวชนปกาเกอะญอ ส่วนทสีอง นําเสนอวตัถุประสงคข์องผู้ผลติสอืปกาเกอะญอในการผลติสอื

ของตนเอง และส่วนทีสาม นําเสนอแนวคดิเบอืงหลงัในการผลติสอืปกาเกอะญอซงึเป็นสอื

ทางเลอืกทอียู่นอกระบบพาณชิยนิ์ยม 

 

4.1 พฒันาการของสือปกาเกอะญอ 

4.1.1 การผลติสอืปกาเกอะญอ: จากยุคบกุเบกิถึงปจัจุบนั 

ก่อนหน้าทชีาวปกาเกอะญอ รวมถงึกลุ่มชาตพินัธุห์รอืชนเผ่าพนืเมอืงอนื ๆ ในประเทศ

ไทยจะเขา้ถงึทรพัยากรและความรู้ในการผลติสอื พวกเขามบีทบาทเป็นเพยีงผู้รบัสารจากสอื

กระแสหลกัซงึรฐัและองคก์รธุรกจิหรอืกลุ่มเจา้ของทุนเป็นผู้ผลติ โดยเฉพาะในทศวรรษ 2510 

รฐับาลไทยไดใ้ชว้ทิยุกระจายเสยีงเป็นเครอืงมอืหนึงในการจดัการกบั “ปญัหาชาวเขา”5 ดงัเช่น 

คลนืความถ ีAM. 1476 ทเีรมิต้นออกอากาศอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2514 และออกอากาศ

ในภาษาชาตพินัธุ์ต่าง ๆ หลายภาษา รวมถงึภาษาปกาเกอะญอ ทงันี จากข้อมูลประวตัขิอง

คลนืวทิยุซงึปรากฏในเว็บไซต์ของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวัดเชยีงใหม ่

                                                        
5
 ดูการทบทวนเอกสารเกยีวกบัประเดน็นใีนหวัขอ้ 2.3.1 บทท ี2 
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(สวท.เชียงใหม่) ก็ทําให้เห็นอย่างชัดเจนถึงทัศนคติและท่าทีของรัฐบาลในยุคนันต่อกลุ่ม     

ชาตพินัธุ์ชนกลุม่น้อยในประเทศไทย รวมถงึวตัถุประสงคข์องการใชส้อืชนิดนขีองรฐั ดงันี 

ภาคเหนือของประเทศไทย ภูมปิระเทศเต็มไปดว้ยภเูขาสูง อุดมสมบรูณไ์ปด้วย

ป่าไม ้เป็นแหลง่ตน้นําลําธารทสีาํคญั มชีายแดน ตดิต่อกบัประเทศเพอืนบา้นอาท ิพมา่ 

ลาว และประเทศจนี ดังนันจงึเป็นช่องทางให้ชนกลุ่มน้อยทเีรยีกว่าชาวเขา ได้อพยพ

เคลอืนย้ายถินฐานจากประเทศเพอืนบ้านดังกล่าวเข้ามาอยู่บนภูเขาและตามแนว

ชายแดนของประเทศไทย นับวนัยิงเพมิพูนจาํนวนมากขึนเมอืเกดิความไม่สงบจาก

ประเทศเพอืนบา้น ประมาณกนัวา่มปีระชากรชาวเขาอพยพเข้าตงัถนิฐานในผนืแผ่นดนิ

ไทยประมาณ 5 แสนคน ชาวเขาเหลา่นไีดเ้ขา้มาหกัลา้งถางพงเพอืทําไร่เลอืนลอย ปลูก

ฝิน มีการขยายพืนทีออกไปเร ือย ๆ เป็นผลกระทบต่อป่าไม้ ต้นนําลําธาร และ

สงิแวดล้อมอย่างร้ายแรง นอกจากนีชาวเขาทีอพยพเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอาจ

ก่อให้เกดิปญัหาด้านความมนัคง เพราะในยุคนันลทัธคิอมมวินิสต์กําลงัแผ่ขยายการ

โฆษณาชวนเชอืเพอืหาแนวร่วมและมวลชนเป็นการต่อสู้ระหว่างค่ายประเทศโลกเสรี

และคอมมวินิสต ์

รฐับาลไทยในยุคนันไดเ้ลง็เหน็ถงึปญัหาสําคญัและเร่งด่วนนี จงึได้วางแผนทํา

โครงการเพอืการสงเคราะหช์าวเขาขนึหลายโครงการ โดยมกีรมประชาสงเคราะห์เป็น

เจ้าของเรือง สําหรับกรมประชาส ัมพันธ์ รัฐบาลได้มอบหมายให้ดํ าเ นินการ 

ประชาสมัพนัธ์โดยใช้สอืวทิยุกระจายเสยีง ซงึเป็นสอืทสีามารถเขา้ถงึพน้ีองชาวเขาได้ดี

ทสีุดในสมยันัน  (สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดัเชยีงใหม,่ ม.ป.ป.) 
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ถาวร กําพลกุล นักเขียนปกาเกอะญอยุคบุกเบกิซงึปจัจุบนัอยู่ในวัยต้น 50 กล่าวถึง

ช่วงเวลาก่อนทจีะมสีอืทผีลติโดยคนปกาเกอะญอจะเกดิขนึว่า ในยุคก่อน สอืจากภายนอกทเีข้า

มาในชุมชนปกาเกอะญอได้มเีพยีงหนังสอืพมิพแ์ละวทิยุ ทงันี เนืองจากชาวปกาเกอะญอส่วน

ใหญ่ไมส่ามารถอ่านภาษาไทยได ้รายการวทิยุทผีลติและควบคมุโดยหน่วยงานรฐั โดยเฉพาะที

ใชภ้าษาชนเผ่าในการจดัรายการจงึเป็นสอืประเภทเดยีวทพีวกเขาสามารถเขา้ถงึได ้(สมัภาษณ์, 

9 ตุลาคม 2558) 

 

 งานเขยีนปกาเกอะญอ: การบกุเบกิพนืทเีพอืนําเสนอเรอืงราวชนเผ่า 

ทศวรรษ 2530 ถอืเป็นยุคเรมิต้นของสอืทผีลติโดยชาวปกาเกอะญอ ซงึเรมิจากงาน

เขยีนเลา่เรอืงเกยีวกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม และแนวคิดต่อสงัคมและธรรมชาตขิองพวกเขา โดย

เมอืงานดงักลา่วไดต้พีมิพเ์ผยแพร่ก็ทําให้สงัคมเรมิรูจ้กักับคําว่าปกาเกอะญอหรอืกะเหรยีงซงึ

ต่างไปจากภาพในมุมลบทรีัฐมกันําเสนอ นักเขยีนยุคบุกเบกิหรอืทอีาจเรยีกว่าเป็นนักเขียน 

ปกาเกอะญอคนแรกของไทย ได้แก่ พ้อเลป่า6 ชาวบ้านแม่แฮใต้ ตําบลปางหินฝน อําเภอ      

แม่แจม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ผลงานตพีมิพเ์ล่มแรกของพอ้เลป่า คอื ปกากะญอ: ข้าคอืคน ซงึพมิพ์

ครงัแรกในปี พ.ศ. 2531 เป็นการแปลจากภาษาปกาเกอะญอเป็นภาษาไทยโดยกลัยาและ       

วีระศักด ิยอดระบํา สองนักกิจกรรมและนักเขียนผู้ซงึเข้าไปคลุกคลกีับชุมชนปกาเกอะญอท ี  

แม่แฮใต้อยู่หลายปีนับจากเหตุการณ์เดอืนตุลาคม 2516 หนังสอืเล่มนมีกีารตพีมิพซ์ําอีกหลาย

ครงัและถูกเปลยีนชอืเป็น คนปกากะญอ นอกจากนัน พอ้เลป่ากย็งัมผีลงานเล่มอนื ๆ ทีตามมา 

ไดแ้ก่ เพลงชีวติปกากะญอ (2538) และ จากความทรงจําของฉัน (2540) ซงึกลัยาและวรีะศักดิ

เป็นผู้แปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยเช่นเดยีวกนั  

                                                        
6
 พอ้เลป่าเสยีชวีติในวนัท ี2 เมษายน 2552 ณ บ้านแม่แฮใต ้ดว้ยวยั 85 ปี 
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รปูภาพ 1: หนงัสือเรืองคนปกากะญอ โดยพ้อเลป่า (ทีมา www.oncebookk.com) 

 

สาํหรบันักเขยีนปกาเกอะญอในยุคต่อมามกัเป็นผู้ทมีโีอกาสเข้าถงึการศกึษาในระบบ 

จงึสามารถเขยีนและเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาไทยดว้ยตวัเองได ้ทงันี ปจัจยัทช่ีวยส่งเสริมให้มี

การผลติและเผยแพร่ผลงานของชาวปกาเกอะญอกค็อืการเกดิขนึขององคก์รพฒันาเอกชนทเีน้น

การทํางานกบักลุม่เกษตรกรทางภาคเหนือและกลุ่มชาตพินัธุ์ชนกลุ่มน้อยในชนบท มนัีกเขียน 

ปกาเกอะญอหลายคนทมีผีลงานตพีมิพ ์อาทิ ลซีะ ชูชืนจติสกุล (หลานของพอ้เลป่า) ซึงเขียน

หนังสอืชอื วถิโีลกป่า คนปกากะญอ (2537) และ เรอืงเลา่จากภูเขา (2549) และ ‘บอืพอ’ ซงึเป็น

นามปากกาของถาวร กมัพลกุล มผีลงานได้แก่ ชวีติขา้ ปกาเกอะญอ: วถิีธรรมชาตขิองอิสรชน

บนภูสูง (2540) เสียงอุทธรณ์จากชนเผ่า (2547) และ ไร่หมุนเวียนในวงจรชีวิตชนเผ่า          

ปกาเกอะญอ: สมัพนัธภาพแห่งความสมดุลและเกอืกูลระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิคนกบั

สงิเหนือธรรมชาติ (2547)7 รวมถงึ ‘โถ่เรบอ’ หรือสมศกัด ิสุรยิมณฑล เจา้ของหนังสือรวม   

                                                        
7 ไดร้บัรางวลัลูกโลกสีเขยีว ครงัท ี6 ประจาํปี 2547 ในประเภทงานเขยีน (รางวลัดเีด่น) 
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เรอืงสนั เชวาตัวสุดท้าย (2550)
8
 โดยงานเขียนทถีูกตพีมิพเ์หล่านีลว้นช่วยเผยแพร่เรอืงราว

เกียวกับชีวติ วัฒนธรรม และภูมิปญัญาของชาวปกาเกอะญอให้เป็นทีรู้จกัในสังคมวงกว้าง 

อย่างเช่น หนังสอืเชวาตวัสุดทา้ยซงึพณิประภา ขันธวุธ นักเขยีนและนักวจิารณ์วรรณกรรมได้

กล่าวถงึเอาไวใ้นรายงาน "เชวาตวัสุดท้าย" ความขมขนือนัรนืรมย์ในความเปลยีนแปลงทเีป็น

จริง (1 กรกฎาคม 2551) ว่าเป็นงานเขียนทีทํ าให้ “ผู้ อ่านค่อยๆ ซึมซับวัฒนธรรมทีมี

กระบวนการเป็นตวัของตวัเอง และมลีกัษณะเป็นนามธรรมของชาวปกาเก่อญออย่างแท้จรงิ”  

 

รปูภาพ 2: หนังสือเรืองชีวิตข้าปกาเกอะญอ โดยบือพอ 

 

 

                                                        
8 ไดร้บัรางวลัลูกโลกสีเขยีว ครงัท ี9 ประจาํปี 2550 ในประเภทงานเขยีน (รางวลัชมเชย) 

DP
U



52 

 งานเพลงปกาเกอะญอ: ความตนืตวัในการบอกเล่าวถิแีห่งชาตพินัธุ ์

นอกจากสอืทเีป็นงานเขยีนแลว้ เพลงก็คอือีกหนึงช่องทางสําคญัทชีาวปกาเกอะญอใช้

เพอืสอืสารเรอืงราวของตนเอง ซงึมทีงัเพลงทใีช้ภาษาปกาเกอะญอและภาษาไทย โดยหาก

เทยีบกับงานเขยีนทมีกัเป็นการสอืสารกับกลุ่มผู้รับสารในวงกว้างหรอืผู้อ่านทเีป็นคนไทย ดู

เหมือนว่าเพลงจะเป็นสือได้รับความนิยมภายในชุมชนชาวปกาเกอะญอเองค่อนข้างมาก 

โดยเฉพาะในแงข่องการเป็นสอืเพอืความบนัเทงิหรอืผ่อนคลาย ทงันี บทเพลงปกาเกอะญอก็มี

ทงัทเีป็นรูปแบบดงัเดมิ คอืเพลงทสีบืทอดมาจากวฒันธรรม “ออืทา” หรอืการขบัลํานําหรอืบท

กวขีองชนเผ่าปกาเกอะญอ ควบคู่กับการบรรเลงเครอืงดนตรทีเีรยีกว่า “เตหน่ากู”
9
 และเพลง 

ปกาเกอะญอสมยัใหมซ่งึบรรเลงดว้ยเครอืงดนตรสีากลอย่างกตีาร ์คยีบ์อรด์ และกลองชุด 

ผูท้เีป็นนักแต่งเพลงและนักรอ้งปกาเกอะญอสว่นหนึงกค็อืคนกลุ่มเดียวกันกับนักเขียน

ทไีด้กล่าวถงึไปข้างต้นนันเอง เช่น ลซีะ ชูชนืจติสกุล ทไีด้ผลติอัลบมัชุดคนภูดอย ในปี พ.ศ. 

2535 และคนต้นนํา ในปี พ.ศ. 2537 การผลติงานเพลงดังกล่าวเป็นการทํางานร่วมกันกับ       

สวุชิานนท์ รตันภมิล นักกจิกรรมและนักเขยีนซงึมคีวามสนใจงานด้านการพฒันาและวถิีชวีติ

ของคนชนเผ่า โดยขณะนันสุวชิานนท์ทํางานอยู่ในองคก์รพฒันาเอกชนแห่งหนึงในจงัหวัด

เชยีงใหม ่สวุชิานนท์เลา่วา่ตนเองมโีอกาสได้ฟงัเพลงภาษาปกาเกอะญอทลีซีะแต่งเอาไว ้และ

เกิดความประทับใจจงึอยากจะนําเสนอเพลงเหล่านันออกไปสู่สงัคม และเพอืให้คนทวัไป

สามารถเข้าใจได้จงึแปลเนอืออกมาเป็นภาษาไทยผสมผสานเข้าไปในบทเพลง โดยหนึงใน

วธิกีารเผยแพรบ่ทเพลงใหเ้ป็นทรีูจ้กัโดยเฉพาะในกลุ่มคนปกาเกอะญอก็คอืรายวทิยุภาษาชน

เผ่าของของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยนนัเอง สวุชิานนทเ์ล่าว่า 

                                                        
9 เครอืงดนตรขีองปกาเกอะญอซงึจดัอยู่ในกลุ่มเครอืงดนตรทีเีสียงเกิดจากสายประเภทพณิคอโคง้ (arched harp) บางคนจงึ

เรยีกว่าพณิกะเหรยีงหรอืพณิปกาเกอะญอ  
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จรงิ ๆ แลว้คลนืนีเขาตงัขนึมาเพอืทจีะรณรงคใ์ห้ชาวเขาเลกิการตดัไมท้ําลาย

ป่า รณรงคเ์รอืงการต่อต้านยาเสพตดิเป็นหลกันะ แต่บังเอิญว่าเราใช้ช่องทางนี เอา

เพลงของเรากลบัไปสู่หมู่บา้น ... กลายเป็นว่าทุกเย็นเลยเพลงของเราจะดงัผ่านทาง

วทิยุ กลายเป็นว่าสถานีวทิยุแทนทจีะสอืสารแต่เรอืงยาเสพตดิ เพลงเราก็ได้ออกไป ... 

ตงัแต่เชยีงใหม่ไปจนเชยีงราย (สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) 

 

รปูภาพ 3: อลับมัคนภดูอยและบนัทึกคนต้นนํา ซึงในปี 2559 มีการต้นฉบบัเดิมมาปรบัปรงุและผลิตใหม่ในรปูแบบซีดี 

 

ขอ้สงัเกตหนึงของวงการเพลงปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในยุคบุกเบกิก็คอื นักรอ้งและนัก

ดนตรสี่วนใหญม่กัเป็นผู้ทนัีบถอืศาสนาครสิต ์สว่นหนึงกเ็ป็นเพราะพวกเขาคุน้เคยกับกจิกรรม

ในโบสถซ์งึประกอบด้วยเพลงและดนตรรีปูแบบตะวนัตก รวมถงึโอกาสในการได้ฝึกฝนพนืฐาน

ทางดนตรจีากอุปกรณ์ดนตรใีนโบสถน์นัเอง สวุชิานนท ์รตันภมิล กลา่วถงึต้นทุนทางดนตรขีอง

ลซีะ ชูชนืจติสกุล ว่า “พลีซีะแกมตี้นทุนคอืเคยทําเพลงโบสถม์าก่อน พลีซีะเป็นครสิต ์เขาเรยีนรู้

การเล่นดนตรีผ่านมชิชันนารีมา เพราะงนัเขาจะมอีารมณ์เพลง ท่วงทํานองเพลงเขาสวย” 
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(สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) ขณะทณัีฐวุฒ ิธุระวร ไดก้ล่าวเพมิเตมิว่า ในปจัจุบนั โบสถ์ก็ยัง

ถอืเป็นททีสีรา้งพนืฐานหรอืความสนใจทางดนตรใีหก้บัเยาวชนปกาเกอะญอ โดยณฐัวุฒอิธบิาย

ว่า ‘เดก็โบสถ์’ เหล่านีมกัเป็นผู้ทมีทีกัษะทางดนตรทีีด ีคอืหูด ีจงัหวะด ีเพราะเรยีนรูม้าตงัแต่

เดก็จากการไปโบสถ์ทุกวนัอาทติย์ (สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2558)  

นอกจากนัน ปจัจยัหนึงทมีสี่วนทําให้วงการเพลงปกาเกอะญอเติบโตขนึก็ได้แก่สภาพ

สงัคมในเชียงใหม่และจงัหวดัใกล้เคียงซงึเอือต่อการทํางานของผู้ผลิตสอื อาจกล่าวได้ว่า

เชยีงใหมค่อืศูนย์กลางของวงการสอืปกาเกอะญอ โดยเฉพาะการผลติผลงานด้านดนตร ีดงัท ี  

สวุชิานนทอ์ธบิายวา่ 

เชียงใหม่ช่วงนันมันจะม ีห้องอัดอยู่  2-3 ที ทีแบบเหมือนกรุงเทพฯ เลย 

คณุภาพเสยีงมนัไดเ้ลย และอกีอย่างคอืเชยีงใหม่มนัมเีวทเียอะ เวทกีจิกรรม เพราะงนั

เราจะมงีานไปเล่นบ่อยมากเลย ไม่งานนักศกึษาก็งาน NGOs [องค์กรพฒันาเอกชน] 

งานโน่นงานนีตามโรงแรมบา้ง ตามโรงเรยีนบา้ง ตามวดั ตามสวนสาธารณะ หรอืแมแ้ต่

ตามบา้น มนัมคีนและมนัเออือยู่ (สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) 

สาํหรบัชอืนักรอ้งและนักดนตรซีงึเป็นทรีูจ้กักนัดใีนชุมชนปกาเกอะญอทงัในยุคบุกเบกิ

และยุคต่อมากเ็ช่น ตอืโพ, ทองด ีตุ๊โพ, สวุชิาน พฒันาไพรวลัย์, วฑิรูย ์แจม่รตันสวุรรณ์, แมะโพ 

ขวญัปฐพเีลศิ และชาตร ีพมิพา เป็นตน้ โดยการผลติเพลงปกาเกอะญอนันก็มพีฒันาการอย่าง

ต่อเนืองตามยุคสมยั ซงึปจัจบุนัมกีารผลติออกมาหลากหลายแนวไมต่่างจากเพลงไทยสมยันิยม

ทวัไป  

อนุกุล กุลสมัพนัธ์ชยั ผูผ้ลติสอืชาวปกาเกอะญอ วยั 26 เล่าถงึวงการเพลงปกาเกอะญอ

ว่า 
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สมยัก่อนนันก็จะมขีองคนเฒ่าคนแก่ มลีํานํา ก็จะขบักล่อมกันในสงัคมภายใน

หมูบ่า้น ภายในครอบครวั ภายในชุมชน ยุคทบีูมขนึมาหน่อยคอืยุคของพตีอืโพ จะเป็น

อลับมัทําออกมา ช่วงนันเพลงกะเหรยีงจะดังมาก แล้วก็เริมมกีารทําแนวลูกทุ่งซงึก็

ไดร้บัความนิยม ... พอมาถงึยุคปจัจุบนัเพลงกะเหรยีงจะมทีุกแนวเลย ฮปิฮอป สตรงิ 

รอ็ค ผมคดิวา่แนวโน้มในการฟงัดนตรจีะเพมิขนึมากเรอืยๆ ในแนวเพลงปกาเกอะญอ 

... ถา้ถามว่ากระแสนิยมเหรอ ผมคดิว่าขนึอยู่กบัคนมากกว่าครบั คนทอีนุรกัษ์นิยม คน

ทรีักในถินฐาน รักในรากเหง้าของตนเอง คนพวกนีจะฟงัเพลงปกาเกอะญอ และจะ

เขา้ใจเพลงปกาเกอะญอ (สมัภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 

นอกจากนัน การผลิตเพลงปกาเกอะญอก็ย ังเปลียนแปลงไปตามพัฒนาการของ

เทคโนโลย ีนันคอื จากยุคเทปคาสเซท็มาสูยุ่คแผ่นซดีแีละวซีดี ีซงึไมเ่พยีงแต่เสยีงเพลงเท่านัน 

แต่ก็ยงัมกีารผลติภาพประกอบหรือมิวสิควดิีโอเพอืสร้างความน่าสนใจให้กบัผลงานมากขนึ  

แมะโพ ขวญัปฐพเีลศิ นักรอ้งปกาเกอะญอ วยั 30 เล่าถงึความเปลยีนแปลงดงักล่าว 

เมอืก่อนมแีต่แบบเทปนะ แต่ตอนนีมทีงัซีดแีละวซีดีีคาราโอเกะ ทผี่านมาก็ไป

จงัหวดัตาก จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กม็คีนมาถามหาเพลงอยู่ บางคนก็ถามหาแบบเป็นมว้น

เทปก็มนีะ ผมกบ็อกเขาวา่ตอนนแีบบมว้นเทปเขาไมท่ํากนัแล้ว ส่วนมากเขาจะทําเป็น

ซดีคีาราโอเกะมากกว่า บางคนเขาอยากได้แบบคาราโอเกะ แต่บางคนเขาก็อยากได้

แบบธรรมดา บางคนเขาชอบฟงับนรถยนต ์แต่บางคนเขาชอบดูมวิสคิ (สมัภาษณ์, 18 

ตุลาคม 2558) 

ณัฐพล โตเจรญิศักด ิวัย 37 นักรอ้งและนักแต่งเพลงอีกคนหนึง เล่าว่า ในยุคแรกที

ตนเองผลติมวิสคิวดิโีอออกมา คุณภาพยงัไมด่นัีก เนืองจากไม่มคีวามชํานาญ แต่ปจัจุบนัมคีน 
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ปกาเกอะญอซงึมคีวามสามารถด้านถ่ายทําและตดัต่อวดิโีอสามารถทําได้ค่อนข้างดี ซงึถอืเป็น

การพฒันาวงการเพลงปกาเกอะญอ (สมัภาษณ์, 8 ตุลาคม 2558) 

 

รปูภาพ 4: บางส่วนของผลงานของศิลปินปกาเกอะญอซึงมีชือเสียงเป็นทีรู้จกั 

 

 สอืปกาเกอะญอในปจัจบุนั 

สอืปกาเกอะญอมพีฒันาการไปตามเทคโนโลยีการสอืสารทเีปลยีนแปลงไป โดยมี

แนวโน้มทจีะมคีวามหลากหลายของสอืมากขนึทงัในแงเ่นือหาและรูปแบบ สอดคล้องกบัความ

เปลยีนแปลงในสงัคมไทยทกีลุ่มคนชายขอบมโีอกาสทจีะเข้าถึงการศกึษาและทรพัยากรต่าง ๆ 

มากขึน นอกจากนัน คนปกาเกอะญอรุ่นใหม่ ๆ ก็ก้าวเข้ามามบีทบาทในการผลิตสอืเพอื

นําเสนอเรอืงราวเกยีวกบัตนเองและกลุ่มชาตพินัธุ์ของตน ทงันีปจัจยัทีเออืต่อการผลติสอืนอก

กระแสของกลุ่มชาตพินัธุก์ค็อืความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีลีดความซบัซอ้นของขนัตอนในการ
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ผลติและเผยแพรส่อื รวมทงัราคาทถีูกลงของเครอืงมอืต่าง ๆ อาท ิกลอ้งภาพนิงและวดิโีอ และ

คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรท์อีํานวยความสะดวกในการทํางานต่าง ๆ  

สวุชิานนท ์รตันภมิล ยกตวัอย่างในกรณขีองการผลติเพลงปกาเกอะญอวา่ ถ้าเทยีบกนั

แลว้ นักรอ้งและนักดนตรปีกาเกอะญอรุ่นใหม่ ๆ มโีอกาสทจีะเข้าถงึเครอืงไมเ้ครอืงมอืได้ง่าย

กว่าศลิปินรุ่นก่อน ๆ รวมทงัมโีอกาสเรยีนรู้และฝึกฝนทักษะทางดนตรทีหีลากหลายมากกว่า 

รวมทงัยังสามารถใช้สอืต่าง ๆ โดยเฉพาะสอืออนไลน์เพอืเผยแพร่ผลงานด้วยตนเองได้ด้วย    

สวุชิานนทก์ลา่วว่า 

ถา้รุ่นบกุเบกิ คอืเขาขอได้บอกกลา่ว โดยจติวญิญาณ โดยจติใจ เขาอยากบอก

เรอืงราวมากกว่า มุง่โดยเนอืหาสาระทเีขาอยากจะบอก แลว้กโ็ดยทกัษะฝีมอืทางดนตรี

โดยอะไรกต็ามพดูถงึกจ็าํกดัมาก แต่เดก็รุน่หลงันีเขามโีอกาสไดเ้พมิเตมิ มนัมเีรอืงของ

ทกัษะ เรอืงของเทคนิค อย่างดนตรนีีเขากไ็ดแ้ตกฉานกวา้งมากขนึ เครอืงไมเ้ครอืงมอืก็

พรอ้ม โห เมอืก่อนอยากไดก้ตี้ารส์กัตวั มนัยากมากเลยนะ รุ่นหลงัเครอืงไมเ้ครอืงมอืก็

พร้อม แลว้ก็เล่นได้ด้วย เพราะฉะนันความกว้างของดนตรรีุ่นหลงัมนัจะกว้างกว่ารุ่น

แรก ๆ ... สงิทเีราเห็นก็คอืว่า มุมเพลงเนียมนักว้างขนึ หลากหลายขนึ ทงัเนือหา ทงั

เทคนิค ทงัการเลน่ แลว้กก็ารสอืสารด้วย การสอืสารนัน สอือนิเทอรเ์น็ตเอย สอืเฟสบุ๊ค

เอย สอืยูทูบเองมนักไ็ปกวา้ง (สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) 

วธิ ีเทอดชูสกุลชัย เป็นหนึงในชาวปกาเกอะญอรุ่นใหม่ซงึมคีวามสนใจในการผลติสอื

ออนไลน์ โดยเป็นผู้สรา้งและดูแลเวบ็ไซต์ เด็กสามหมอกดอทคอม (www.deksammork.com) 

ซงึเป็นเว็บไซต์ทนํีาเสนอเรอืงราวเกียวกับภาษา วฒันธรรม และวถิชีีวติของคนปกาเกอะญอ 

รวมถงึมสีถานีวทิยุออนไลน์ทเีน้นการเผยแพร่เพลงของศลิปินปกาเกอะญอ วธิีกล่าวถงึความ
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ตงัใจของตนเองว่า เขาอยากจะพฒันาให้เว็บดังกล่าวเป็นคลงัข้อมูลดจิทิลัของชนเผ่า รวมถงึ

กําลงัศึกษาวธิ ีทจีะทําให้เนือหาน่าสนใจมากขนึ อย่างเช่น การใช้อนิเมชันในการนําเสนอ 

(สมัภาษณ์, 7 ธนัวาคม 2556) 

 

รปูภาพ 5: เวบ็ไซต์เดก็สามหมอก 

 

รปูภาพ 6: สถานีวิทยุออนไลน์เดก็สามหมอก 
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4.1.2 กรณศีกึษา ภาพยนตรป์กาเกอะญอร่วมสมยั 

เทคโนโลยดีจิทิลัและคอมพวิเตอรท์พีฒันาไปอย่างมากในยุคปจัจบุนัช่วยทําให้การผลติ

สอืหลายประเภทเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขนึ หนึงในนนักค็อืการผลติภาพยนตรบ์นัเทงิ หรอื

ภาพยนตรเ์ล่าเรอืงขนาดยาว (feature film)10 ซงึในอดตีเคยต้องอาศัยเครอืงมอืและอุปกรณ์

จาํนวนมาก ใชทุ้นสูง มกีระบวนการทํางานทซีบัซอ้น รวมถึงต้องมบีุคลากรทมีคีวามชํานาญใน

ดา้นต่าง ๆ แต่ในปจัจบุนัพบว่า ไดม้กีารผลติภาพยนตรเ์ล่าเรอืงขนาดยาวขนึจากคนกลุ่มต่าง ๆ 

นอกเหนือไปจากกลุม่คนทําสอืกระแสหลกั ซงึกร็วมถงึผู้ผลติสอืปกาเกอะญอรุ่นใหม่ทตี้องการ

จะสอืสารเรอืงราวของตนเองผ่านภาพยนตรท์มีุ่งเน้นความบนัเทงิแก่ผูช้มโดยสอดแทรกแนวคดิ

ต่าง ๆ ทมีคีวามสําคญัต่อชาวปกาเกอะญอเอาไวใ้นเรอืง 

ในส่วนน ีผู้วจิยันําเสนอกรณีศกึษาสอืทผีลิตขนึโดยกลุ่มคนปกาเกอะญอรุ่นใหม่ โดย

วิเคราะห์ผลงานภาพยนตร์บนัเทงิขนาดยาว 2 เรอืง ได้แก่ เชกิ เชอู ถกัทอร้อยเรอืงราวจาก

เมอืงสู่ปา่ และ พอโมลา อาต่าโอะม ู(ชวีติของโพลา) ซงึผลติขนึและนําออกเผยแพร่ในรูปแบบ  

ดวีีดีและทางยูทูบ (YouTube) โดยภาพยนตร์ทงัสองเรอืงจะช่วยทําให้เข้าใจถึงมุมมองของ

ผูผ้ลติสอืและประเดน็ทผีูผ้ลติสอืตอ้งการจะสอืสารกบัผู้รบัสารปกาเกอะญอในบรบิทของสงัคม

ปจัจบุนั 

 

 

                                                        
10

 ภาพยนตรเ์ล่าเรืองขนาดยาว (feature film) เป็นคําทีมกัใชเ้รยีกภาพยนตร์ส่วนใหญ่ทฉีายในโรงภาพยนตร์ซงึมคีวามยาว

มาตรฐานประมาณ 80-120 นาที ทงันี สถาบนัหรอืองค์กรภาพยนตร์บางแห่ง เช่น สถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตร์แห่ง

สหรฐัอเมรกิา (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) กาํหนดว่า feature film คือภาพยนตร์ทมีคีวามยาว 40 นาที

ขนึไป  
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 ความเป็นมาของการผลติภาพยนตร ์

ภาพยนตรเ์รืองเชก ิเชอู ถกัทอร้อยเรอืงราวจากเมอืงสู่ป่า และพอโมลา อาต่าโอะม ู

(ชวีติของโพลา) หยบิยกเรอืงราวเกยีวกับสงัคมปกาเกอะญอในยุคปจัจบุนัมานําเสนอ โดยตัว

ละครหลกัทหัมดในเรอืงเป็นคนปกาเกอะญอ และใช้ภาษาปกาเกอะญอในการสนทนาเป็นหลกั 

โดยมีการใส่คําบรรยายภาษาไทยเพอืให้คนไทยกลุ่มอนื ๆ สามารถเข้าใจได้ด้วยถึงแม้ว่า

จดุประสงคข์องการผลติภาพยนตรจ์ะมุ่งสอืสารภายในกลุม่คนปกาเกอะญอกต็าม 

ภาพยนตรท์งัสองเรอืงเป็นผลงานการผลิตของทีมงานเยาวชนปกาเกอะญอ นําโดย   

ชยับญัชา มแุฮ ชาวปกาเกอะญอแห่งบา้นป่าแป๋ อําเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน โดยชยับญัชานัน

จบการศึกษาชนัประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 26 จงัหวดั

ลาํพนู ก่อนทจีะไดโ้ควตาเขา้ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย โดยเลอืกเรยีนในคณะ

นิเทศศาสตรเ์นืองจากมคีวามสนใจเกยีวกบัดนตร ีการแสดง และศลิปะเป็นพเิศษ ชัยบญัชาเล่า

ว่า ในวยัเดก็เขาไมไ่ดใ้หค้วามสนใจและภาคภูมใิจกบัวฒันธรรมและวถิชีวีติปกาเกอะญอมากนัก 

ทงัน ีมจีดุเปลยีนคอืช่วงทเีรยีนอยู่ประมาณชนัปีท ี2 ทมีหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย เรมิมกีาร

รวมกลุม่ของนักศกึษาปกาเกอะญอเพอืทํากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในรูปแบบของชมรม โดยใช้

ชอืว่า ชมรมสานใจรักษ์ปกาเก่อญอ  ซงึนอกจากเป็นโอกาสทชีัยบญัชาได้พบปะเพอืนชาว       

ปกาเกอะญอทมีาจากหลากหลายทแีลว้ ก็ยงัทําให้ได้เปิดหูเปิดตาและรบัรู้สถานการณ์ของกลุ่ม    

ชนเผ่าในสังคมไทย เขากล่าวว่า “เราเรมิได้รบัสอืทเีป็นปกาเกอะญอมากขนึ แลว้เรารู้สกึว่า

ความเป็นชนเผ่านันเรามีเรืองต้องเรียนรู้ และเราเริมได้ร ับข้อมูลในการสํานึกรักชนเผ่า” 

(สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2556) 
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 สมาชิกของชมรมสานใจรักษ์ปกาเก่อญอนันมีทงัทีนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับ     

ชยับญัชา และคนอืน ๆ ทนัีบถือศาสนาคริสต์ แต่ความแตกต่างนีก็ไม่ได้สร้างปญัหาในการ

ทํางานร่วมกนัแต่อย่างใด โดยหนงึในกจิกรรมของชมรมสานใจรกัษ์ปกาเก่อญอกค็อืการจดัตงัวง

ดนตรแีละออกไปแสดงตามหมู่บ้านปกาเกอะญอ โดยเฉพาะการไปร่วมแสดงในโบสถ์ในวนั

สาํคญัของศาสนาครสิต์ โดยเล่นทงัเพลงไทยและเพลงปกาเกอะญอ เน้นเพลงทมีเีนือหาสอนใจ

และใหข้อ้คดิในการใชช้วีติ ซงึการได้เข้าไปคลุกคลกีบัชาวบา้นและชุมชนปกาเกอะญอก็ทําให้

ชยับญัชาเรมิมองเห็นความเปลยีนแปลงทางอตัลกัษณ์ของคนปกาเกอะญอ โดยเฉพาะคนรุ่น

หนุ่มสาว ซงึก็เป็นหนงึในแรงบนัดาลใจของการเรมิงานผลติสอืปกาเกอะญอในเวลาต่อมา 

 ก่อนจบการศึกษา ชัยบัญชาได้ไปฝึกงานทีมูลนิธิกระจกเงา ในส่วนโครงการ         

บา้นนอกทีวี ซงึผลติรายการทเีกียวข้องกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ และเมอืเรยีนจบก็มโีอกาส

ทํางานต่อในโครงการบา้นนอกทวี ีโดยในช่วงททีํางาน ชยับญัชากย็งัคงตดิต่อกบัรุน่น้องทชีมรม

ทมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายอยู่อย่างสมาํเสมอ โดยคอยใหค้าํปรกึษาในกจิกรรมต่าง ๆ ของ

ชมรม และประมาณปี พ.ศ. 2553 หลงัจากชยับญัชาเรยีนจบและทํางานแลว้ประมาณ 3 ปี เขา

ไดเ้หน็โครงการประกวดสอืเกยีวกบัชนเผ่า จงึคุยกนักับน้อง ๆ ในชมรมว่าน่าจะทําผลงานส่ง

เข้าประกวด โดยตกลงกันว่าจะนําเรอืงราวของชมรมสานใจรกัษ์ปกาเก่อญอมานําเสนอ แต่

ปรากฏว่าเนอืเรอืงทเีขยีนขนึนันยาวเกนิกว่าทตีงัใจไว้ ทําให้เกดิความคดิกนัว่าจะไม่ทําเพอืส่ง

ประกวดแล้ว แต่จะทําเป็นหนังยาวเพอืออกเผยแพร่เลย ซึงผลงานดงักล่าวก็คอืภาพยนตร์

เรอืงเชก ิเชอู ถกัทอรอ้ยเรอืงราวจากเมอืงสูป่่า นันเอง  

ภาพยนตรเ์รอืงเชก ิเชอู ถ่ายทํากนัทจีงัหวดัเชยีงรายเป็นหลกั โดยมคีวามยาวประมาณ 

60 นาท ีหลงัจากผลติเป็นดวีดีเีพอืขายและแจกจ่ายไปแลว้ ก็มกีารอพัโหลดและเผยแพร่ในยูทูบ

เมอืวนัท ี7 มนีาคม 2555 แบ่งเป็น 2 คลปิ โดยขอ้มูล ณ วนัท ี28 พฤศจกิายน 2559 มยีอดการ
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เขา้ชมดงันี คลปิแรก จํานวน 80,766 ครงั และคลปิทสีอง จํานวน 104,202 ครงั ซงึถอืว่าเป็น

จํานวนทค่ีอนข้างมากสําหรับภาพยนตร์ชาติพนัธุ์ทีผลติเพอืผู้ชมเฉพาะกลุ่ม สําหรับคําว่า      

เชก ิเชอู ซงึเป็นชอืเรอืงนันกส็อืถงึการทอผ้ากะเหรยีงหรอืปกาเกอะญอ ซงึเป็นวฒันธรรมและ

ภูมปิญัญาทสีบืทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุน่  

 

รปูภาพ 7: หน้าปกดีวีดภีาพยนตรเ์รืองเชกิ เชอู 

 

การมโีอกาสได้ลงมอืผลติภาพยนตรข์นาดยาวเรอืงนี และการตอบรบัทดีจีากผูช้มทเีป็น

กลุ่มเป้าหมาย ทําให้ชัยบญัชาเกิดความคดิทีจะก่อตังสตูดิโอผลติสือของตัวเองขึน เขาจงึ

ตดัสนิใจลาออกจากงานประจาํทมีลูนิธกิระจกเงา โดยจุดประสงคห์นึงของการก่อตงัสตูดิโอก็คอื

การพฒันาคุณภาพของสอืปกาเกอะญอให้ดีขนึ โดยสตูดิโอด ังกล่าวใช้ชอืว่าเดปอถู่สตูดิโอ 

(Depothu Studio)11 โดยช่วงแรกมสีาํนักงานอยู่หลงัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ซงึเป็นการ

                                                        
11

 เดปอถู่ เป็นภาษาปกาเกอะญอ มาจากพธิกีรรมและความเชอืดงัเดมิของชาวปกาเกอะญอทจีะนํารกเด็กทารกทเีกดิใหม่ใส่ลง

ในกระบอกไมไ้ผ่และเอาไปผูกไวก้บัตน้ไมใ้หญ่ทมีคีวามสมบูรณ์ (คําว่า เด หมายถึงรกเดก็) และขวญัของเดก็คนนนัก็จะผูกอยู่

กบัตน้ไมน้นัไปตลอดชวีติ ดว้ยพธิกีรรมทถีูกทําสบืต่อกนัมานีทาํใหช้าวปกาเกอะญอมคีวามผูกพนักบัตน้ไมเ้ป็นพเิศษ เนืองจาก

เชอืว่าหากตน้ไมถู้กตดัหรอืโค่นลง เจา้ของเดจะเจบ็ป่วยได ้ในบางชุมชนถงึกบัมบีทลงโทษต่อผูท้โีค่นต้นไมท้มีเีดถูกผูกเอาไว้  
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ใชพ้นืทรีว่มกบัชมรมสานใจรกัษ์ปกาเก่อญอ ปจัจบุนั สาํนักงานได้ย้ายมาอยู่ทจีงัหวดัเชยีงใหม่

เพอืความสะดวกและคล่องตวัมากขนึ โดยทตีงัของสตูดโิอกค็อืบา้นทชียับญัชาเช่าร่วมกับเพอืน

เพอือยู่อาศยันันเอง โดยในบา้นดงักลา่ว ชยับญัชากนัพนืทสีว่นหนึงไว้เป็นห้องทํางานและห้อง

บนัทึกเสยีงซงึสรา้งขนึจากการประยุกต์ใช้วสัดุทรีาคาไม่แพงมากนัก โดยใช้ร ับทํางานเพลง

ใหแ้ก่ศลิปินปกาเกอะญอและงานอนื ๆ ทวัไป 

 

รปูภาพ 8: สาํนักงานเดปอถู่สติโอ 

 

หลังจากตงัสตูดิโอไม่นาน ชัยบญัชา ในนามของเดปอถู่ก็ได้ผลติผลงานภาพยนตร์

ขนาดยาวออกมา นันคอื พอโมลา อาต่าโอะม ู(ชวีติของโพลา) ซงึภาพยนตรเ์รอืงนีส่วนหนงึมา
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จากการทภีาพยนตร์เชกิ เชอู ถูกกล่าวถงึในหมู่เยาวชนปกาเกอะญอ จงึได้รบัการตดิต่อจาก

ศูนยค์าทอลกิขุนยวมและศูนยก์ารเรยีนรูว้ถิชีนเผ่าปกาเก่อญอ ให้ดําเนินการผลติภาพยนตรเ์พอื

ถ่ายทอดวถิชีวีติ ประเพณ ีและวฒันธรรมของชนเผ่า รวมถงึนําเสนอเรอืงราวความรกัและความ

ศรทัธาต่อพระผู้เป็นเจา้ไปสู่เยาวชนปกาเกอะญอ เนืองในวาระทสีงัฆมณฑลเชยีงใหมกํ่าหนดให้

ปี 2012 หรอื พ.ศ. 2555 เป็นปีเยาวชน โดยภาพยนตรเ์รอืงนี ชยับญัชารบัหน้าทกํีากบัร่วมกบั

ศษิย์เก่าศูนย์คาทอลกิขุนยวม มคีวามยาวทงัสนิ 93 นาที และเผยแพร่ทงัในรูปแบบดวีดี ี และ

อพัโหลดในยูทูบเมอืวนัท ี7 เมษายน 2557 มยีอดเข้าชมทงัสนิ 385,648 ครงั (ข้อมูลวนัท ี28 

พฤศจกิายน 2559) นอกจากนันยงัมกีารสร้างแฟนเพจทางเฟซบุ๊ก และมผีู้กดถูกใจกว่า 3,000 

ราย 

 

รปูภาพ 9: หน้าปกดีวีดีภาพยนตรเ์รืองพอโมลา อาต่าโอะม ู
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 เชก ิเชอู ถกัทอรอ้ยเรอืงราวจากเมอืงสู่ปา่ 

เนอืเรอืง 

ภาพยนตรเ์รอืงนีเล่าเรอืงของแพวา เด็กสาวชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่ง

หนงึ เธอมชีวีติทเีรยีบงา่ยและไมวุ่่นวาย แพวารกัการทอผา้เป็นชวีติจติใจ วนัหนึง เธอต้องจาก

ครอบครวัเพอืเดนิทางไปศกึษาต่อในตวัเมอืง เธอจงึขออนุญาตผู้เป็นแม่นําเครอืงทอผ้าพกตดิ

ตวัไปดว้ย 

 

รปูภาพ 10: แพวา ตวัละครหลกัในเชกิ เชอ ู(หญิงสาวด้านขวา) 

 

เมอืแพวาเดินทางมาถึงมหาวทิยาลยั แพวาได้เข้าร่วมกิจกรรมรบัน้องของชมรมซงึมี

สมาชกิเป็นนักศกึษาจากชนเผ่าต่าง ๆ โดยทุกคนเลน่เกมกนัอย่างสนุกสนาน แพวาได้ถูกรุ่นพี

ทําโทษคูก่บัซอ ชายหนุ่มปกาเกอะญอ และเหตุการณ์นีเองททีําใหเ้ธอและเขาเรมิมคีวามรูส้กึทดีี

ต่อกนั  

แพวาเช่าหอพกัอยู่ใกลม้หาวทิยาลยั เธอมเีพอืนสนิทชอืเชอพอ โดยมหีนุ่มนักศกึษา 

ปกาเกอะญอ 2 คนมาคอยตามจบีทงัคู่อยู่เป็นประจํา แต่แพวากบัเชอพอก็ไม่สนใจเนืองจากไม่
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ชอบในพฤติกรรมของชายหนุ่มทงัสองทเีอาแต่เทยีวเตร่ กนิเหล้า และไม่ตงัใจเรยีน ขณะที

ความสมัพนัธร์ะหวา่งแพวากบัซอก็คอ่ย ๆ พฒันาขนึเป็นลาํดบั 

คนืหนงึระหว่างทแีพวากําลงัขบัรถมอเตอรไ์ซคก์ลบัหอพกั เธอประสบอุบตัเิหตุจนไดร้บั

บาดเจบ็ เชอพอและเพอืน ๆ มาพบจงึรบีพาเธอสง่โรงพยาบาล รุน่พใีนชมรมคุยกบัเชอพอเรอืง

ค่าใช้จ่ายในการรกัษาของแพวาซงึต้องใช้เงนิจํานวนมาก รุ่นพจีงึเรยีกประชุมทุกคนในชมรม

เพอืขอความช่วยเหลอืโดยใหร้่วมกนับรจิาคเงนิเพอืเป็นค่ารกัษาพยาบาลของแพวา ซงึทุกคน

ต่างกช่็วยด้วยความเต็มใจ ในระหว่างทแีพวาต้องพกัรกัษาตัว ซอเป็นคนทคีอยมาดูแลแพวา 

และหลงัออกจากโรงพยาบาล ความสมัพนัธร์ะหวา่งแพวาและซอกย็งิแนบแน่นขนึ ทงัคู่ตดัสนิใจ

คบหากนัและสญัญาว่าจะรกักนัตลอดไป 

คนืหนงึ ซอมานังดูโทรทศัน์ทหี้องของเชอพอ แต่มฝีนตกหนักทําให้ไฟดับ และทงัคู่ก็

เผลอตวัมคีวามสมัพนัธก์นัในคนืนัน เชอพอรูส้กึผดิต่อเพอืนมาก เธอและซอได้นัดแพวามาพบ 

เชอพอสารภาพความผดิทเีธอทําลงไป แพวาเสยีใจมากเมอืรู้เรอืงทงัหมด ซอบอกกบัแพวาว่า

ไมใ่ช่ความผดิของเชอพอและเขาพรอ้มจะรบัผดิทงัหมด ในขณะทเีชอพอร้องไห้เสยีใจและบอก

ใหแ้พวาทุบตตีวัเอง แต่แพวากเ็ลอืกทจีะไมท่ํารา้ยเชอพอและเลอืกเป็นคนเดนิออกมาเอง 

หลงัจากเหตุการณ์ทเีกดิขนึ แพวาเสยีใจและรอ้งไห้อย่างหนัก แต่เธอก็ยังคงไม่ละทงิ

การทอผา้ โดยความทุกขท์งัหมดของเธอถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผ้าทอสดีํา หลายครงัระหว่างที

เธอทอผ้าอยู่นนั เธอมกัจะคดิถงึคาํพดูของเชอพอในวนัททีงัสองคนยงันังทอผ้าร่วมกนัอยู่ และ

วนัทเีธอเยบ็เสอืปกาเกอะญอเพอืตงัใจจะเอาไวม้อบใหซ้อ ซงึสดุท้ายแพวาก็ตัดสนิใจนําเสอืตวั

นันไปมอบใหก้บัซอเมอืทงัคูใ่กลจ้ะเรยีนจบ โดยเธอบอกกบัซอว่าจะเป็นการพบกนัครงัสุดท้าย
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ของทงัคู่ จากนันไม่นาน แพวากเ็รยีนจบจงึเตรยีมยา้ยออกจากหอพกั เธอเก็บข้าวของ รวมถงึ

อุปกรณ์ทอผา้เพอืนํากลบัไปยงัหมูบ่า้น 

50 ปีหลงัจากนัน แพวาในวยัชรายงัคงนังปกัลายผ้าอย่างตงัใจ ลวดลายบนผ้านันก็คอื

สงิทสีะท้อนเรอืงราวมากมายทเีคยผ่านมาในชวีติของเธอ แพวาอยู่ในชุดสขีาวยาวกรอมเท้าที

เรยีกว่าเชวา ซงึเป็นชุดสําหรบัหญงิสาวปกาเกอะญอทไีม่ไดแ้ต่งงานหรอืไรคู้ค่รอง  

 

รปูภาพ 11: แพวาในวยัชราในชุดเชวาสีขาว 

 

ประเดน็สําคญัในภาพยนตร ์

ภาพยนตรเ์รอืงเชกิ เชอู มโีครงสร้างการเล่าเรอืงแบบภาพยนตร์เล่าเรอืงขนาดยาว   

ทวั ๆ ไป โดยเรมิจากการแนะนําตวัละครและพนืเพของตัวละคร จากนันจงึค่อย ๆ ใส่ความ

ขดัแยง้ในชวีติตวัละครหรอืปมปญัหาต่าง ๆ เขา้มา และมกีารคลคีลายเรอืงราวในตอนท้ายเรอืง 

ทงันี ภาพยนตรม์กีารสอดแทรกมุกตลกเป็นระยะ โดยส่วนใหญ่เป็นมุกตลกทไีม่มีผลต่อการ

ดําเนินเรอืงโดยตรง ในแง่การสร้างตวัละครนัน แพวา ตัวละครเดินเรอืง และตัวละครรองตัว   

อนื ๆ ไม่ว่าจะเป็นซอ เชอพอ และเพอืน ๆ ในชมรมถูกนําเสนอในฐานะตวัแทนของคนหนุ่ม
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สาวปกาเกอะญอจาํนวนมากในปจัจบุนัทเีดนิทางออกจากหมู่บา้นมาเพอืศกึษาต่อในเมอืง และ

ต้องรบัมอืกบัความเปลยีนแปลงและปญัหาต่าง ๆ ในการใช้ชวีติในโลกสมยัใหม่ เช่น ปญัหา

เรอืงคา่ใช้จ่ายและปากท้อง อคตขิองคนเมอืงต่อคนชนเผ่า และสภาพสงัคมทมีกีารเอารดัเอา

เปรยีบกนั (ตวัอย่างเช่น ซอโดนขโมยรถจกัรยาน) 

ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่า หนุ่มสาวปกาเกอะญอทเีข้ามาอยู่ในเมืองนันอาจแบ่ง 

กว้าง ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม นันคอื ผู้ทเีห็นคุณค่าและพยายามจะรกัษาอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์ของ

ตนเองเอาไว ้และผูท้หีลงลมืวถิดีงัเดมิของตน โดยภาพยนตรนํ์าเสนอวถิชีวีิตสมยัใหม่หรอืการ

ใชช้วีติในเมอืงออกมาในภาพลบเป็นส่วนใหญ่ เช่น การกนิเหล้าเมายา การทะเลาะววิาท การ

ขาดความยบัยงัชงัใจ และการมคีวามสมัพนัธใ์นวยัเรียนของคนหนุ่มสาว ซงึสงิเหล่านีตรงข้าม

กบัความเป็นปกาเกอะญอทถีูกนําเสนอออกมาในความหมายแงบ่วก ทงัในสงิทเีห็นเป็นรูปธรรม 

ได้แก่ ภูมปิญัญาหรอืวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอทีมีความประณีตและสืบทอดกันมา

ยาวนาน เช่น การทอผ้า และการเล่นเตหน่ากู ซงึเป็นเครอืงดนตรขีองชนเผ่า และสิงทเีป็น

นามธรรมจับต้องไม่ได้ ได้แก่ คุณลักษณะหรอืนิส ัยใจคอของคนปกาเกอะญอ เช่น การ

ช่วยเหลอืเกอืกูลและไมท่อดทงิกนัในยามลําบาก ความรกัเพอืนพอ้ง และการเสยีสละเพอืผู้อนื 

    DP
U



69 

 

รปูภาพ 12: การเล่นเตหน่ากถูกูนําเสนอในภาพยนตรเ์พือสือถึงวฒันธรรมทีงดงามของคนปกาเกอะญอ 

 

รปูภาพ 13: ความสมัพันธ์ในวยัเรียนของหนุ่มสาวปกาเกอะญอ หนึงในภาพดา้นลบของชีวิตในเมือง 

 

 มหีลายฉากในภาพยนตร์เรอืงนีทีสอืถึงการปะทะและขัดแย้งกันระหว่างโลกของ     

ปกาเกอะญอกบัโลกของสงัคมสมยัใหม ่ตวัอย่างเช่น ในฉากทแีพวามาพบซอเพอืมอบเสอืทเีธอ

ทอดว้ยมอืใหก้บัเขา และบอกลาเป็นครงัสดุทา้ยนัน ในฉากนี เสอืผา้ทตีวัละครสวมใส่ถูกใช้เป็น

สญัลกัษณ์ของโลก 2 โลกทดีูจะไปด้วยกนัไมไ่ด ้โดยแพวาอยู่ในชุดประจําชนเผ่า ขณะทซีออยู่

ในชุดนักศกึษา รวมถงึบทสนทนาระหวา่งทงัคูก่ยํ็าถงึความขดัแยง้ดงักล่าวเมอืแพวาบอกกับซอ

ว่าเมอืเรยีนจบ (ในเรอืง การศกึษาคอืตวัแทนของสงัคมเมอืงและโลกสมยัใหม)่ เธอตดัสนิใจทจีะ

กลบัไปอยู่ทหีมู่บา้น ซงึก็หมายถงึการทเีธอเลอืกทจีะหวนคนืสูว่ถิคีวามเป็นปกาเกอะญอนันเอง 
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ซอ : ขอบคุณเธอมาก ๆ เลยนะแพวา เธอเรยีนจบแลว้จะไปทํางานทไีหนเหรอ 

แพวา : จะกลบัไปอยู่ทบีา้นก่อน ยงัมเีรอืงราวอกีมากมายทตี้องทํา ซอ เธอก็เหมอืนกนั

นะ ทําหน้าทขีองตนเองใหด้ ีทําใหม้นัเกดิประโยชน์สูงสดุ 

 

รปูภาพ 14: การจากลาของแพวาและซอ 

 

สําหรับในตอนจบของเรอืงนัน ผู้ชมได้เห็นแพวาในวยัชราซึงครองตัวเป็นโสดยังคง

มุ่งมนัทอผ้าดงัทเีธอทํามาตงัแต่วัยสาว ซึงในฉากสุดท้ายทแีสดงให้เห็นชวีติทีโดดเดยีวของ   

แพวานีกเ็หมอืนจะเป็นคาํถามททีงิทา้ยใหผู้้ชมคดิว่า ใช่หรอืไม่ทวีถิ ีชวีติและวัฒนธรรมของคน 

ปกาเกอะญอกําลงัถูกทอดทงิจากคนหนุ่มสาวรุน่ใหม ่เหมอืนดงัเสน้ทางชวีติทแียกขาดออกจาก

กนัของแพวา ซอ เชอพอ และเพอืนหนุ่มสาวปกาเกอะญอทเีดนิทางเข้าไปในเมอืงคนอนื ๆ  
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 พอโมลา อาต่าโอะม ู(ชวีติของโพลา) 

เนอืเรอืง 

ภาพยนตร์เล่าเรอืงของพอโมลา เด็กสาวกําพร้าพ่อซงึอาศยัอยู่กับแม่และน้องชายใน

บา้นเลก็ ๆ ในหมูบ่า้นแห่งหนึง โดยเรอืงราวเรมิต้นในช่วงทพีอโมลาและเพอืน ๆ กําลงัรอผล

สอบเขา้มหาวทิยาลยัอยู่อย่างใจจดใจจ่อ เมอืผลสอบประกาศออกมา พอโมลาสามารถสอบเข้า

เรยีนไดท้มีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่แต่สุดทา้ยเธอก็ตดัสนิใจสละสทิธ ิและเลอืกทจีะสมคัรเรยีนต่อ

ในมหาวิทยาลยัใกล้บ้านแทนเพอืทจีะสามารถดูแลแม่และน้อง รวมทงัช่วยแม่รบัจ้างทํางาน  

ต่าง ๆ เพอืหาเงนิเป็นคา่ใชจ้า่ยในครอบครวั 

 

รปูภาพ 15: พอโมลาอาศยัอยู่กบัแม่และน้องชาย 

 

 ในหมู่บา้นปกาเกอะญออกีแห่งหนึง มเีดก็หนุ่มคนหนึงชอืฉ่าเกอปอ ครอบครวัของเขามี

ฐานะด ีแต่ฉ่าเกอปอกลบัใช้ชวีติไปวนั ๆ อย่างไรจ้ดุหมาย โดยมกีลุม่เพอืนสนิททมีกัจะชวนกนั

ไปเทยีวเล่นชอืเสก่อทูและหลโุพ พอ่แมข่องฉ่าเกอปอรูส้กึทุกขใ์จไมน้่อยทลีูกชายของตวัเองดูจะ

ไมโ่ตเป็นผูใ้หญ่เสยีท ี
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 พอโมลาและฉ่าเกอปอสมคัรเข้าเรยีนต่อในมหาวทิยาลยัแห่งเดียวกัน แต่ในขณะทพีอ

โมลาตงัใจเล่าเรยีน และมศีาสนาและพระผู้เป็นเจา้เป็นเครอืงชนํีาชีวติ ฉ่าเกอปอกลบัใช้ชวีิต

ในทางตรงกนัขา้มอย่างสนิเชงิ เป็นเหตุให้ผู้เป็นแม่ต้องบ่นว่าอยู่ไม่ขาด และดูเหมอืนทุกสงิจะ

เลวรา้ยลงไปอกีเมอืฉ่าเกอเปอถูกสดึา คนรกัของเขาบอกเลกิ ฉ่าเกอเปอเลอืกทจีะประชดชวีติ

ดว้ยการทําตวัเป็นคนไมด่ ีในระหวา่งทเีรยีนมหาวทิยาลยันัน แม่ของพอโมลาเกดิลม้ป่วย ทําให้

พอโมลาเป็นผูต้้องรบัภาระในการดแูลครอบครวั แต่เธอก็ไมเ่คยย่อทอ้และอดทนกบัอุปสรรคทุก

อย่างในชวีติ ขณะทฉ่ีาเกอปอนันกส็รา้งปญัหาใหค้รอบครวัไม่เว้นแต่ละวนั โดยเขามกัจะขโมย

ขา้วของและเงนิของพอ่แมเ่พอืเอาไปเทยีวเตร่อยู่เป็นประจาํ  

 หลงัเรยีนจบ พอโมลาไดง้านเป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนงึ เธอทํางานดว้ย

ความมุง่มนัและตงัใจ ทางดา้นฉ่าเกอปอ วนัหนึงไดเ้กดิมปีากเสยีงกบัแม่จนทําให้แม่หกลม้และ

บาดเจ็บสาหัส เหตุการณ์ดงักล่าวทําให้ฉ่าเกอปอสํานึกได้ เขาคดิทบทวนเรอืงราวทงัหมดที

เกดิขนึ รวมถงึสงิผดิพลาดทตีนเองได้ทําไป และคดิถงึความรกัและความหวงัดีของแม่ทเีขาไม่

เคยมองเหน็ เขาตงัใจทจีะกลบัเนือกลบัตวัเป็นคนใหม ่

พอโมลาทํางานในโรงพยาบาลเดยีวกบัทแีม่ของฉ่าเกอปอเข้ารกัษาตวั เธอมหีน้าททีํา

กายภาพบาํบดัให้กบัคนไข้ เมอืแมข่องฉ่าเกอปอดขีนึและสามารถกลบัไปพกัฟืนทบีา้นได้ พ่อ

ของฉ่าเกอปอจงึว่าจา้งพอโมลาใหไ้ปช่วยดูแลภรรยาของตนทบีา้น ทําใหฉ่้าเกอปอและพอโมลา

มโีอกาสไดใ้กลช้ดิกนัและเกดิเป็นความรกัขนึ และในทสีุด ฉ่าเกอปอก็ตดัสนิใจสารภาพรักกับ

พอโมลาและขอเธอแต่งงาน 

พอโมลาและฉ่าเกอปอทําพธิีแต่งงานในโบสถ์ท่ามกลางความยนิดขีองครอบครวัและ

บรรดาเพอืน ๆ ในช่วงแรก ทงัคูอ่ยู่รว่มกนัอย่างมคีวามสุข ต่างช่วยกนัทํางานบา้นและดูแลซงึ
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กนัและกนั แต่เมอื 1 ปีผ่านไป ฉ่าเกอปอกลบัทําตัวให้พอโมลาอดิหนาระอาใจ โดยเขามักจะ

ออกไปดมืเหล้าและเมามายกลบับ้านเสมอ พอโมลาปรกึษากับแม่ว่าเธอควรทําอย่างไรกับ

พฤตกิรรมของสาม ีแมเ่ธอไดแ้ต่เพยีงปลอบใจและบอกว่าชีวติคู่นันไม่ใช่เรอืงง่าย และบอกให้

เธออดทน แต่พอโมลานันรูส้กึทอ้และเหนือยลา้อย่างยงิ 

 

รปูภาพ 16: พฤติกรรมของฉ่าเกอปอทีทาํให้ชีวิตคู่เกิดปัญหา 

 

วันหนึง พอโมลาและฉ่าเกอปอเกิดมีปากเสียงกัน หลังจากนัน ฉ่าเกอปอก็พบว่า      

พอโมลาหายไปจากบ้าน ทิงไว้เพยีงจดหมายบอกลาฉบับหนึง ฉ่าเกอปอพยายามตามหา     

พอโมลาทุกทแีต่กไ็มพ่บ กระทงัเขาคดิขนึได้ว่าทุกครงัทมีเีรอืงไม่สบายใจ พอโมลามกัไปอยู่ที

โบสถ์เสมอ เขาจงึไปตามหาเธอทนัีนและได้พบกับพอโมลา ฉ่าเกอปอปรับความเข้าใจกับ     

พอโมลาและเอ่ยคําสัญญาต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าว่าจะไม่ทําตัวไม่ดีอย่างทีผ่านมาอีกแล้ว        

พอโมลาจงึยอมใหอ้ภยัและใหโ้อกาสฉ่าเกอปออกีครงั 
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ประเดน็สําคญัในภาพยนตร ์

เช่นเดยีวกบัภาพยนตรเ์รอืงก่อนหน้า ภาพยนตรเ์รอืงพอโมลาดําเนินเรอืงตามแบบของ

ภาพยนตรเ์ล่าเรอืงทัวไป และแมว้่าในเนือหาจะเน้นถงึปญัหาชวีติของตัวละครและการฝ่าฟนั

ปญัหาต่าง ๆ แต่ก็มีมุกตลกสอดแทรกเพอืความบันเทงิของผู้ชม ส ิงหนึงทีน่าสนใจสําหรบั

ภาพยนตรเ์รอืงนีก็คอื การแสดงใหเ้ห็นถงึลกัษณะสงัคมปกาเกอะญอตามความเป็นจรงิทมีคีวาม

แตกต่างหลากหลาย นันคอื มทีังคนทอียู่อย่างลําบาก และมคีนทมีฐีานะดแีละความเป็นอยู่

คอ่นขา้งสบาย ซงึในสอืกระแสหลกันันมกัไม่มพีนืทใีนการกล่าวถงึความหลากหลายเช่นนีมาก

นัก (จรงิ ๆ แลว้ก็รวมถงึในสอืปกาเกอะญอเองดว้ยทมีกัเลอืกนําเสนอภาพของคนปกาเกอะญอ

ทคีวามเป็นอยู่คอ่นขา้งขดัสนเป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่นทไีดเ้หน็ในภาพยนตรเ์รอืงเชก ิเชอู) 

สาํหรบัสองตวัละครหลกัในภาพยนตร ์ไดแ้ก่ พอโมลาและฉ่าเกอปอ ไดถู้กใช้เพอืแสดง

ใหเ้หน็ขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างคนปกาเกอะญอทใีช้ชวีติในทางทดีแีละไม่ด ีโดยตงัแตต่น้จนจบ มี

การตดัสลบัเหตุการณ์หรอืเน้นอย่างจงใจใหเ้หน็ถงึความแตกต่างในการดําเนินชวีติของตวัละคร

ทงัสอง และผลทเีกดิขึนจากการกระทําด ังกล่าว ซงึด้วยวธิีนําเสนอแบบนี ผู้ชมจงึได้รบัรู้ถึง  

อุดมคตขิองสงัคมปกาเกอะญอ อนัได้แก่ คุณลกัษณะของลูกทดี ีคู่ครองทดีี รวมถึงศาสนิกชน

และสมาชกิของชุมชนทดี ีอนัเป็นสงิทชุีมชนปกาเกอะญอคาดหวงั  

ในตอนจบของเรอืง ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าในทสีุดตัวละครอย่างฉ่าเกอปอก็ได้

บทเรยีนสําคญั และตงัใจทจีะกลบัตัวกลบัใจเพอืคนทตีนรัก ซึงในตอนจบนีเองทเีราได้เห็น     

ฉ่าเกอปอในชุดประจําชนเผ่าอีกครัง ซงึสามารถตีความได้ว่า เขายอมรับและพร้อมทีจะ

เปลยีนแปลงตัวเองเพอืเป็นชาวปกาเกอะญอทดีีแล้ว ในแง่นี ภาพยนตร์ได้ทําหน้าทเีป็น
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เครอืงมอืกล่อมเกลาความคดิและพฤตกิรรมของผู้ชม โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวปกาเกอะญอทอีาจ

ยงัใชช้วีติในทางทผีดิหรอืเบยีงเบนไปจากอุดมคตขิองสงัคมปกาเกอะญอ  

 

รปูภาพ 17: ฉากสดุท้ายของเรืองซึงฉ่าเกอปอสญัญากบัพอโมลาว่าจะเปลียนแปลงตวัเอง 

 

4.2 วตัถปุระสงคใ์นการผลิตสือปกาเกอะญอ 

วตัถุประสงคใ์นการผลิตสอืของผู้ผลติสอืปกาเกอะญอนันแบ่งได้ 5 ประเด็นหลกั ๆ 

ไดแ้ก่ 1) การสอืสารเพอืตอบโต้อคตทิสีงัคมมตี่อกลุม่ชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อย 2) การป้องป้องและ

รกัษาสทิธขิองชุมชน 3) การเป็นเครอืงมอืรกัษาอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาติพนัธุ์ 4) การบนัทกึและ

เผยแพร่วฒันธรรมปกาเกอะญอ และ 5) การนําเสนอแนวคดิทเีป็นประโยชน์แก่ผู้รบัสาร ทงันี 

ในบางประเด็นก็จะมคีวามคาบเกียวหรือเชือมโยงกันอยู่  แต่อาจมจุีดเน้นหรือจุดทีถูกให้

ความสําคญัโดยผู้ผลติสอืแต่ละคนต่างกนัในรายละเอยีดเท่านนั 
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4.2.1 การสอืสารเพอืตอบโต้อคตทิสีงัคมมตี่อกลุม่ชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อย 

สอืปกาเกอะญอนันส่วนหนึงเกิดขนึในบรบิทท ี“วาทกรรมชาวเขา” ทรีฐัสร้างขนึสร้าง

ผลกระทบต่อชีวติของคนปกาเกอะญอจํานวนมาก ผู้ผลิตสอืปกาเกอะญอส่วนใหญ่จงึมกัมี

จุดมุ่งหมายสําคัญทจีะใช้สอืเพอืเรยีกรอ้งความเป็นธรรมแก่ชุมชน รวมถึงสรา้งความเข้าใจที

ถูกตอ้งใหก้บัคนในสงัคม 

ชมพนุูท นําภา (1 กุมภาพนัธ์ 2552) สมัภาษณ์สวุชิาน พฒันาไพรวลัย์ หนึงศลิปินทมีี

ชอืเสยีงของชาวปกาเกอะญอ และพบว่า ในวยัเด็กของสุวชิานนันเคยกระทงัรู้สกึไม่อยากทจีะ

เป็นคนชนเผ่าเนืองจากมักถูกมองในแง่ลบจากเพอืน ๆ ในโรงเรียน แต่ เมือเผชิญกับ

สถานการณ์ดงักล่าวบอ่ยครงัเขา้ สวุชิานจงึเรมิเกดิความคดิว่าตนเองน่าจะทําอะไรเพอืทําให้คน

อนื ๆ เขา้ใจคนชนเผ่าในภาพทถีูกต้องมากขนึ โดยสุวชิานกล่าวถงึประสบการณ์ของตนเองใน

บทสมัภาษณ์ไวว้า่ 

ตอนทผีมเรยีนในระบบ ชนั ม.1 ม.3 ในหมู่บา้น รู้สกึว่าไม่อยากเป็นคนชนเผ่า 

เพราะเป็นจาํเลยมาตลอด อะไรทแีย่ ๆ คนชนเผ่าจะโดนตลอด ตอนนันผมคดิว่าพอกนั

ท ีเราต้องอพัเกรดตวัเอง รุ่นลูกเราต้องไม่เป็นแบบน ีจะต้องเท่าเทยีมกับคนในเมอืง 

ตอ้งแต่งตวัแบบคนในเมอืง ตอ้งพดูไทยชดัตอ้งคดิเหมอืนคนในเมอืง แต่พอผมทําอย่าง

นันผมกห็นีความเป็นจรงิไมไ่ดว้่า เราคอืปกาเกอะญอ 

มนัมจีดุ คอืเพอืนมาตงัคาํถาม เช่น ทบีา้นปลูกฝินกไีร ่ปลกูกะหลาํเท่าไหร่ ตัด

ป่าไปกปี่าถงึจะส่งเรามาเรยีนได ้เข้ามาในเมอืงนังรถกะหลํามาหรอืเปล่า โหนเถาวลัย์

มาหรอื หรอืบอกว่าทบีา้นเรากนิขา้วเสรจ็ ขบีนบา้น หมอูยู่ข้างล่างก็กนิขอียู่ใต้ถุนบ้าน 

เชา้มากฆ็่าหมกูนิ เราก็โอ...ไมใ่ช่ ถามวา่รูไ้ด้ยงัไง เขาบอกว่ามคีนเล่าให้ฟงั ผมเลยรูส้กึ
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ว่าคนทเีลา่มนัมอีทิธพิลขนาดนีเลยหรอื ทําใหค้นเชอืขนาดนีเลยหรอื พอเจอแบบนีมนั

เหมอืนเปลยีนจดุใหมใ่ห้เราอยากจะบอกเล่าบา้ง จากทเีคยรู้สกึว่าไม่อยากเป็นชนเผ่า 

ผมเปลยีนเลย ต้องทําหน้าทพูีดแทนคนชนเผ่า เพราะเรอืงทเีขาเล่ากันมามนัไม่จริง 

แลว้ทําไมเราไมเ่ลา่ความจรงิเสยีเลย เพราะถา้ยงัเขา้ใจผดิความขดัแยง้มนัจะรุนแรงขนึ

ไปเรอืย ๆ  

สวุชิานนท ์รตันภมิล นักพฒันาสงัคมซงึเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการสนับสนุนการผลติ

สอืปกาเกอะญอในยุคบุกเบกิ อธบิายเกยีวกบัอคตติ่อชนกลุม่น้อยในสงัคมไทยในอดตีวา่ 

ตอนนนัคนทวัไปจะเข้าใจอยู่ 2-3 เรอืง หนึงคอืพวกคา้ยา เป็นแหล่งทผี่านยา 

เป็นพวกทคี้ายาเสพติด เสพยา คอืทุกอย่างเกยีวกบัยาเสพตดิหมด อย่างทสีองก็คอื 

เป็นพวกทหีนีเขา้มา หนีเข้ามาแลว้กม็าทําลายป่าไม ้ ต้นนํา ทําลายผนืป่า ปลกูฝิน นัน

คอืภาพของชาวเขานะ อย่างทสีามก็คอืเป็นพวกทถีา้อยู่ชดิกบัชายแดน บางจําพวกก็มี

กองกําลังอาวุธบา้งทอีาจจะลกัลอบข้ามไปมาสองฝงั อาจจะไปจบัอาวุธฝงัพม่าแลว้ก็

อาจจะเขา้มาฝงัไทย มาใช้ชวีติกบัชุมชนแล้วก็ไม่ได้มสีถานะเป็นส่วนหนึงของคนไทย 

เนียมอียู่ 2-3 เรอืง เพราะงนัทุกอย่างมนัคอืมุมลบทงัหมด (สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 

2559) 

ถาวร กําพลกุล หนึงในนักเขยีนปกาเกอะญอรุ่นบกุเบกิ ให้ข้อมูลตรงกันว่า อคตติ่อชน

เผ่าทเีกิดขนึในสงัคมไทยในอดตี หรอืในช่วงทศวรรษ 2520-2530 นันแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น

หลัก ได้แก่ ประเด็นการตัดไมท้ําลายป่า ประเด็นยาเสพติด และประเด็นคอมมวินิสต์หรือ

ขบวนการเคลอืนไหวต่อตา้นรฐับาล โดยถาวรกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องตนเองในการผลติงาน

เขยีนเกยีวกบัวถิชีวีติปกาเกอะญอวา่ “[สงัคม]มอีคตอิย่างนีอยู่ เพราะฉะนันในส่วนนีเราก็อยาก
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ให้ภาพความกระจ่างกับสงัคมภายนอก ก็เลยเข้ามามสี่วนร่วมในการใช้สอืเหล่านีเพอืทจีะ

อธิบายให้กบัสงัคมภายนอกว่าทศันะต่าง ๆ 3 อย่างทยีกมานีมนัเป็นจรงิหรือไม่จรงิแค่ไหน 

อย่างไร” (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2558) โดยในหนังสอืชวีติข้าปกาเกอะญอ ถาวร หรอื ‘บอืพอ’ 

ใชพ้นืทใีนสว่นตน้ของหนังสอือธบิายเกยีวกบัอคติทสีงัคมมตี่อชาวปกาเกอะญอในประเด็นการ

ตดัไม้ทําลายป่า เขาเขยีนไวว้่า “การมทีัศนะเช่นนีไม่เป็นธรรมเลย เพราะผู้ทําลายป่าไม่ใช่

เฉพาะแต่ชนกลุ่มน้อยเท่านัน ยงัมอีงคป์ระกอบในการทําลายป่าทใีหญ่กวา่นีอกี เช่น การพฒันา

โครงสร้างพนืฐานของประเทศ” หรอืในประเด็นภยัต่อความมนัคงของชาติ ถาวรอธิบายไวว่้า 

“ชนเผ่าในประเทศไทยไม่เคยมปีระวตัิในการก่อปญัหาชนกลุ่มน้อยเลย แต่ตรงกนัข้ามกลบัมี

ความจงรกัภกัดตี่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ มคีวามภูมใิจและปรารถนาอย่างยงิทจีะ

เป็นพลเมอืงไทย” (‘บอืพอ’, 2540, น. 26) 

มทัธิว เจริญกุล นักเขยีนและนักแต่งเพลงวยั 56 ปี สะท้อนความสําคญัของการผลติ

สอืปกาเกอะญอในแงค่ลา้ยคลงึกนั โดยกลา่วว่า “ถา้เราใช้เป็น สอืกจ็ะเป็นสงิทปีกป้องตวัเราได ้

ยกตวัอย่างเช่นปจัจบุนัมกีารทําลายป่า ถางทภีูเขาให้โล่ง พอข่าวคราวออกสอืไปก็กลายเป็น

ความผดิของเรา” (สมัภาษณ์, 16 พฤศจกิายน 2558) 

สวุชิานนท ์กลา่ววา่การทชีาวปกาเกอะญอมโีอกาสสอืสารแงม่มุทดีขีองตนเองถอืว่าเป็น

สงิทมีคีวามสําคญั โดยจะช่วยใหค้นทวัไปทอีาจรบัรูแ้ต่เรอืงไม่ดขีองคนชนเผ่าได้เห็นและเข้าใจ

คนชนเผ่าอย่างถูกต้องมากขึน สุวิชานนท์ซงึเคยผลิตอัลบมัเพลงปกาเกอะญอร่วมกับลซีะ       

ชูชนืจติสกุล ได้เคยบอกกบัลซีะว่า เพลงทลีซีะแต่งขนึนันควรได้ออกไปสู่การรบัรูข้องคนข้าง

นอก เพอืให้คนเหล่านันรบัรูโ้ลกของคนชนเผา่ทมีมีากกวา่คาํวา่คนขยีา คนเสพฝิน ปลกูฝิน และ

คนทําลายป่า สวุชิานนทใ์หร้ายละเอยีดว่า   
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คอืมนัมมุีมใหม่เพมิเข้ามา คอืคนได้รู้ว่าเขามวีิถชีีวติแบบนีนะ พอมนัได้ถูก

เขยีนถูกบอกเล่าออกไป คนก็ได้ซมึซบัเรอืงพวกนี ซึมซบัแบบซํา ๆ ว่ามนัมซีอกมุม

ของการทําไร ่ซอกมุมของวถิชีวีติอยู่กบัป่า ซอกมุมของเสือผ้าทมีนับอกอะไรเขา หรอื

แมแ้ต่การทําบญุเลยีงผ ีการมวีถิกีารดูแลป่า การทําไร่แบบ 3 ปี 7 ปี ... มนัไมไ่ดเ้ฉพาะ

โลกของการปลกูฝิน เสพยาอย่างเดยีว แลว้เรากไ็มไ่ดป้ฏเิสธวา่ของพวกนีมนัจะไม่มนีะ 

ไม่ใช่ชาวเขาบา้นจะสวยงาม ไม่ใช่ ... แต่ว่าอีกด้านหนีง เขามวีถิอีกีอย่างหนึง มนัมี

ความงดงามของการเป็นชนเผ่าอยู่ ... อย่างน้อยสุดไดเ้พมิข้อมลูวา่อกีด้านหนึงวถิชีวีติ

ชนเผ่าทอียู่กบัป่า วถิชีวีติการพงึพาตนเองเขากย็งัมขีองเขาอยู่ นอกเหนือจากเรอืงการ

ทําลายป่า เรอืงของปลกูฝิน ยาเสพตดิอะไรพวกนี กถ็อืวา่เราได้เปิดโลกวถิชีนเผ่าใหค้น

ขา้งลา่งได้รบัรู ้(สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) 

ชยับญัชา มุแฮ คนทําสอืปกาเกอะญอรุ่นใหม่ พูดถึงกรณีการนําเสนอภาพลกัษณ์ใน

ดา้นลบของคนกะเหรยีงหรอืปกาเกอะญอในสอืกระแสหลกั โดยใหค้วามเหน็ว่าเป็นเพราะคนทํา

สอืกระแสหลกัไมม่คีวามเข้าใจเกยีวกบักลุ่มคนทตีนเองนําเสนออย่างแท้จรงิ จงึทําให้ชยับญัชา

อยากทีจะทําสอืของตัวเองขึนเพอืเป็นพนืทใีนการโต้แย้งกับภาพด้านลบดังกล่าว ชยับญัชา

กล่าวว่า 

ถา้เป็นภาพลกัษณ์ทไีม่ด ีบางครงัเราก็รู้สกึว่าคนททีําสอืนันไม่มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในปกาเกอะญอด ีเช่น บางทีมคีนสอืออกมาว่าชาวเขาหรอืกระเหรยีงไปขนึรถ

โดยสารแลว้สกปรก น่าขยะแขยง ความรูส้กึตรงนันของเขาไม่ผดินะ เพราะว่าเขาอยู่ใน

สงัคมแบบหนึงทเีขาไมไ่ดพ้บไดเ้จอ แต่ถา้วนัหนึงเขาไดเ้ขา้ไปในพนืทตีรงนัน ได้เขา้ไป

อยู่กบัชาวเขา เขาจะเข้าใจและไม่รูส้กึรงัเกยีจแบบนัน อย่างผมเองถ้าเวลาอยู่บ้านจะ

ดูแลตวัเองใหส้ะอาดสะอา้นเหมอืนตอนอยู่ในเมอืงตลอดเวลามนัเป็นไปไมไ่ด ้เพราะเรา
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ตอ้งอยู่กบัดนิกบัธรรมชาต ิแต่มนัไมใ่ช่สงิสกปรกนะ มนัเป็นวถิชีีวติ เวลาเขาสอืออกไป 

เขาจะสอืแต่ดา้นลบ ไม่คอ่ยสอืดา้นด ีในส่วนตวักเ็ขา้ใจคนททีําสอื บางทไีม่ได้มเีจตนา

ทําออกไปแบบนัน แต่เขาขาดความใส่ใจ ขาดความละเอียด เขาอาจจะมองข้ามไป 

หรอืไมเ่ข้าใจเท่าทคีวร ... ตรงนีก็เป็นเหตุผลทีเราเข้ามาทํางานสอืตรงนี เพอืทําให้เขา

เหน็หรอืได้เขา้ใจมากขนึ เพราะบางทเีราเคยเจอเยาวชน [ปกาเกอะญอ] บางคนไม่กล้า

เปิดเผยตวัเองออกมา เพราะเขาถูกสอืเสนอออกมาในด้านลบ เขาก็กลวัคนอนืรงัเกยีจ 

(สมัภาษณ์, 8 มกราคม 2556) 

 

4.2.2 การป้องป้องและรกัษาสทิธขิองชุมชน 

ในมุมมองของผู้ผลติสอื อคติทมีตี่อชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพนัธุ์ดังทกีล่าวถึงข้างต้นได้

ส่งผลต่อการการจาํกดัและลิดรอนสทิธขิองชุมชน ดังนัน การผลติสอืปกาเกอะญอจงึมคีวาม

เกยีวข้องกบัการป้องป้องและรกัษาสทิธขิองชุมชนดว้ย ดงัทถีาวร กําพลกุลยกตวัอย่างวา่  

การมอีคตติ่อชนเผ่า ทําให้สทิธขิองชุมชนได้ถูกลดิรอนไปมากเลย จนว่ามอียู่

สมยัหนงึทนีโยบายของรฐัทวีา่จะอพยพชนเผ่าทีอยู่บนดอยลงไปอยู่พนืราบ ทัศนคตินี

รุนแรงมาก อันนีก็เป็นเป้าหมายหนึงทีเราจะเรียกร้องสทิธ ิโดยการทําสอืเพอืทีจะ

ตอบสนองความต้องการทจีะรกัษาสทิธิตรงนี (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2558)  

อย่างไรก็ดี ถาวร มองว่าในปจัจุบันด้วยการเคลือนไหวอย่างต่อเนืองของกลุ่มคน    

ปกาเกอะญอ รวมถงึกลุม่คนทําสอื กท็ําใหส้ถานการณ์เปลยีนแปลงไปในทางทดีีขนึ โดยถาวร

อธบิายว่า 
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ทุกส่วนทุกคนททีํางานกบัชนเผ่า ทงัในแงข่องคนททีํางานด้านสอื ทํางานด้าน

งานพฒันา งานรณรงคท์างดา้นการเรยีกรอ้งสทิธิ องคก์รพฒันาเอกชน องค์กรศาสนา 

หรือแม้แต่องค์กรของรัฐเองทุกส่วนมีส่วนร่วมทีจะทําให้สถานการณ์ของชนเผ่าได้

คลคีลายหรอืว่าได้ไปถงึจุดหมายก็คอืพวกเราได้มสีทิธิได้มคุีณค่ามศีักดศิร ีมทียีนืใน

สงัคมไทย ได้รบัความเป็นธรรมมากขนึ ยกตวัอย่างทชีดัเจนคอื เรอืงของชอืชนเผ่า 

สมยัก่อนเอกสารทางราชการก็บนัทกึวา่เป็นชาวเขา ก็มกีารพฒันาชนกลายเป็นชนบน

พนืทสีูง กลายเป็นชนเผ่าพนืเมอืง ปจัจบุนัลา่สุดกลายเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ และก็ชอืของ

แต่ละเผ่าในอดตีซงึถูกบนัทกึในเอกสารทางราชการมาโดยตลอด กถ็ูกเปลยีน เช่น แมว้

เปลียนเป็นม้ง กะเหรียงเปลียนเป็นปกาเกอะญอ มูเซอก็เปลยีนเป็นลาหู่  อีก้อ

เปลยีนเป็นอาข่า เยา้เปลยีนเป็นเมยีน ปจัจบุนันีระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 2543 

เดอืนมถิุนา ผมจําได้แม่น ทางราชการได้ยอมรบัชอืตามทพีวกเราอยากเรยีกตัวเอง 

ตามชอืชนเผ่าของเรา ยกตวัอย่างนีเป็นตน้ทมีกีารเปลยีนแปลงอย่างชดัเจน ... พวกเรา

เองก็ถูกยอมรบัมากขนึจากการทเีราทํางาน ทงัในแง่ของชุมชนทเีป็นเครอืข่าย เกิด

เครอืข่ายต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเครอืข่ายทางการอนุรกัษท์รพัยากรทางธรรมชาต ิ

แมแ้ต่พวกเราททีํางานทางดา้นงานเขยีน งานสอื คดิว่าสงิต่าง ๆ เหล่านีทําให้เกดิการ

ยอมรับในวงสังคมทีกว้างมากขึน เราไม่ได้ถูกมองว่าเป็นชาวเขาชาวป่าชาวดอย 

ปจัจบุนัทศันะต่าง ๆ เหล่านีกด็ขีนึ (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2558) 

 ทงันี ถาวร ได้กลา่วเชงิสรุปถงึการทคีนปกาเกอะญอมผีู้ผลติสอืทสีามารถเป็นปากเป็น

เสยีงในการสอืสารเรอืงราวของตนเองวา่ 

การทําสอืออกมาจากคนข้างในเองผมกค็ดิวา่มนัมคีวามสาํคญั มนัจะเป็นข้อมูล

ทลีกึซงึ ทถีูกตอ้ง สอืไดอ้ย่างถูกตอ้งตรง ๆ ถา้จะใหค้นอนืมาสอืใหผ้มคดิว่ายงัดอ้ยกว่า 
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เพราะฉะนันผมคิดว่ามีความจําเป็นทีแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์หร ือพวกเราทีเป็นคน       

ปกาเกอะญอเองจะต้องพฒันาบุคลากรคนททีําสอืจากข้างในของตนเอง อธิบายตวัตน

ของตนเอง อธบิายคุณค่า ภูมปิญัญาของตนเอง (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2558) 

 

4.2.3 การเป็นเครอืงมอืรกัษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ ์

สาํหรบัผูผ้ลติสอืปกาเกอะญอจาํนวนหนึง ความกงัวลทมีตี่อความเปลยีนแปลงทเีกดิขนึ

ในชุมชนของตนจากอทิธพิลของวฒันธรรมหลกัและความทนัสมยัในดา้นต่าง ๆ ทงัในดา้นสงัคม 

เศรษฐกจิ และเทคโนโลยี ทําให้ผู้ผล ิตสอืดงักล่าวมุ่งทจีะใช้สอืเพอืเป็นเครอืงมอืในการรกัษา  

อตัลกัษณ์ของชุมชนเอาไวไ้มใ่หสู้ญหายไป 

ชยับญัชา มแุฮ กล่าวถงึสถานการณ์ความเปลยีนแปลงในชุมชนปกาเกอะญอทตีนเอง

ไดพ้บเหน็และรบัรูว้า่ 

บางทไีปหมูบ่า้นนู้นหมูบ่า้นนี เจอคนเฒ่าคนแก่ มกับ่นเสมอว่าลูกหลานเขาไม่

พดูภาษาตวัเอง เจอคนทกัเป็นภาษาปกาเกอะญอ กไ็มค่ยุดว้ยไมต่อบกลบั ทําใหเ้ราได้

กลบัมาคดิ หลายคนถงึขนัออกจากหมูบ่า้นไปแลว้ไม่ยอมกลบัมา ดว้ยเหตุผลว่าอาย ไป

อยู่ในเมอืงก็ไม่ยอมใหพ้อ่แมใ่สชุ่ดชนเผ่า  ... ทําใหเ้ราไดม้องตวัเอง มองสงัคมรอบข้าง 

มองหมูบ่า้น มองเพอืน มองแลว้เกบ็มาคดิว่า เราจะทํายงัไง เราน่าจะมอีะไรทีทําให้เขา

หนัมาสนใจตัวเองมากขนึ สนใจชนเผ่าของตัวเองมากขนึ  (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 

2556) 

ชยับญัชา ไดก้ล่าวขยายความถงึความสาํคญัของการทําสอืเพอืใช้สอืสารอัตลกัษณ์ของ

ชุมชนว่า 
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นีเป็นสาเหตุทอียากใหท้ําสอืตวัเองแบบมอือาชพี เพอืใหเ้ขา [คนปกาเกอะญอ] 

กลับมาสนใจตัวเอง กลับมาสนใจสอืชนเผ่า ถ้าเขาได้ดูภาษา การแต่งกาย การ

แสดงออกของชนเผ่าตัวเอง มนัมคีวามเป็นวฒันธรรมทแีมแ้ต่คนยุคก่อน ๆ ก็อาจยัง

ไมไ่ดรู้ ้และได้มารูก้บัสอืตรงน ีถ้าทําแบบมอือาชพีแล้วเป็นไปได้ว่าเขาจะมาสนใจมาก

ขนึ ... เพราะเป็นภาษาตนเอง สงิทใีกลต้ัว สรา้งความเข้าใจให้ได้เรยีนรู ้(7 มกราคม 

2556) 

ถาวร กําพลกุล กลา่ววา่ เหตุผลหนึงในการทําสอืปกาเกอะญอของตนก็คอื การพฒันาที

เขา้มาเปลยีนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ซงึทําใหต้นรูส้กึกงัวลกบัความเปลยีนแปลงดงักล่าว  

ชนเผ่าของเรา คุณค่าองค์ความรู้ของเรา สิงทดีี ๆ ทมีาจากตัวเรานีก็มอียู่ 

อยากจะรกัษา อยากจะสบืทอดไปสู่ถึงลูกหลาน เพราะว่าสงิเหล่านีก็ได้รบัผลกระทบ

จากการพฒันากระแสใหม ่กระแสปจัจบุนันีค่อนขา้งจะมากเหมอืนกนัจนเราเกรงกลัวว่า

จะสูญหาย ก็เลยต้องทํางานเรอืงสอืเพอืทจีะเก็บรวบรวมบนัทึกเป็นข้อมูลในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ทงัในสอืทเีป็นเอกสาร วทิยุ โทรทศัน์ เพอืทจีะมกีารเรยีนรูส้บืทอดของชนรุ่น

หลังต่อไป  สอืก็จะช่วยได้มากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซงึจะเข้าถึงสือได้เป็นอย่างด ี

คอ่นขา้งจะมปีระสทิธภิาพและกจ็าํเป็นทจีะตอ้งใช[้โดย]เอาข้อมูลเนือหาของวฒันธรรม

มาใสเ่ข้าไปในสอื ... ทงัชนเผ่าเลก็ชนเผ่าน้อยหรอืทุกชนเผ่าควรจะเลอืกบรโิภคสอืที

เป็นประโยชน์กบัเรา ส่วนของเราทเีป็นสอืแต่ละชนเผ่า เราก็มสีอืของเรา เราอยากรู้

คณุคา่ของ ทมีาทไีปของเรากใ็หส้นใจชวีติของเราดว้ยนะ ก็คงไมใ่ช่เฉพาะไปตามหาสอื

หรอืบรโิภคสอืทเีป็นกระแสหลกัเท่านัน กระแสหลกัก็คงเข้าใจ วตัถุนิยม บรโิภคนิยม 

แต่อยากใหก้ลบัมาสนใจในเรอืงศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีองคค์วามรูท้อ้งถินของเรา

ซงึกม็อียู่ เพราะมองวา่สงิต่าง ๆ เหล่านันสว่นทเีป็นสอืทเีกยีวกบัวถิชีวีติชนเผ่าของเรา 
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แน่นอนว่าเป็นสงิทมีคีุณค่า อยากให้มกีารกลบัมามองตรงนีด้วย เพราะส่วนใหญ่พวก

เราไปตามกระแสหลกั ตามความเจรญิด้านวตัถุในปจัจบุนันีมาก (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 

2558) 

สวุชิานนท ์รตันภมิล แสดงความคดิเห็นว่า สอืมบีทบาทในการช่วยสบืสานอตัลกัษณ์ 

ปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนหรอืคนรุ่นใหม่ การทมีีการผลติสอืเช่นเพลงภาษา   

ปกาเกอะญอหรอืเพลงทนํีาเสนอเรอืงราวภายในชุมชนปกาเกอะญอคอืสงิททํีาให้พวกเขาไดร้บัรู้

ว่าการเป็นคนปกาเกอะญอนันไม่ใช่สงิทน่ีาอาย สุวชิานนท์กล่าวว่า “คอืเขาได้ฟงัเพลงพวกนี

และเขารูส้กึว่ามนัมคีวามภูมใิจ มคีวามภูมใิจในความเป็นเผ่าของเขา และเขารูส้กึว่า เออเนอะ 

เรอืงราวของเขา เผ่าของเขาเนียมนัดงัผ่านทางวทิยุได ้คนโน้นคนนีฟงั หรอืว่าเห็นเพลงไปเล่น

อยู่ทโีน่นทนีี” (สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559)  

นอกจากนัน สวุชิานนทไ์ด้กลา่วเพมิเตมิในประเด็นการพฒันาหรอืความเจรญิทก้ีาวเข้า

ไปในชุมชนปกาเกอะญอและอาจทําใหค้นรุน่ใหมส่ญูเสยีอตัลกัษณ์ความเป็นปกาเกอะญอไป ซงึ

สุวชิานนท์มองว่าสอืคอืสิงทชีาวปกาเกอะญอสามารถใช้เพอืรักษาอตัลกัษณ์ของตนเองและ

ชุมชนได ้ 

ตวัแปรมนัเยอะ เดยีวนีทุกหมูบ่า้นไฟฟ้าก็ไปถึง ทีวกี็ม ีโทรศัพท์ม ีไปถงึหมด

แหละ ขา้งลา่งมอีะไร บนภูเขากม็สีงินัน แลว้ความเข้มขน้ของจารตีประเพณมีนักจ็างลง 

หมู่บ้านชนเผ่าเดยีวนีกับหมู่บ้านทรีาบของคนทวัไปมนัแทบจะคลา้ยคลึงกัน มนัไม่มี

ความรกัถนิของตวัเองทเีขม้ขน้ ความแข็งแรงก็น้อยมากเลย คนรุ่นใหม่ก็มุง่มาสูเ่มอืงมา

เรยีนหนังสอื ความเป็นเอกลกัษณ์ อตัตลกัษณ์ของตวัเองก็ยงิจางไป แต่สงิเหล่านี ถ้า

เพลงมนัไดท้ําหน้าท ีมนัไดส้ะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของเขา ผมเชอืการทําหน้าทใีน
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ฐานะของเพลง หรอืสอืทอีอกมาเป็นตวัหนังสอืซงึได้บอกเล่าเรอืงราวอยู่ ผมยงัเชอือยู่

ว่า เรอืงพวกนีสะท้อนชุมชนอยู่ หรอืมนับอกความเป็นไปของชุมชน เป็นบนัทกึของ

ชุมชนเอง (สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) 

 อนุกุล กุลสมัพนัธช์ยั กลา่วในทํานองทคีลา้ยคลงึกนัเกยีวกบัความเปลยีนแปลงในสงัคม

ปจัจบุนัทสีง่ผลต่อการคงอยู่ของอตัลกัษณ์ปกาเกอะญอ โดยยกตัวอย่างการทคีนปกาเกอะญอ 

รุ่นใหมนิ่ยมเพลงกระแสหลกัมากกว่าเพลงปกาเกอะญอ  

เมอืก่อนเพลงฝรงั ผ่านไปช่วงหนึงก็มเีพลงญีปุ่นมาดัง ช่วงมกีระแสฮติเกาหล ี

ขนาดเพลงไทยยงัสูเ้กาหลไีมไ่ด ้แลว้นับประสาอะไรกับเพลงกะเหรยีง ทบีางคนไปอยู่

ในเมอืงไม่กลา้พูดไม่กลา้แต่งตัวกะเหรยีง บางคนเขาไม่ฟงัหรอกเพลงกะเหรยีง แต่

พวกเราศลิปินหลาย ๆ คน มจีดุมุง่หมายทอียากใหเ้ขารูว้่า ภาษาของเราสวยงามเสมอ

นะ และอยากจะให้เขาหันมาสนใจภาษาของตนเอง และมองว่าเพลงภาษาของเรามี

ความหมายด ีๆ น่ารกัและไมแ่พภ้าษาอนื (สมัภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 

 

4.2.4 การบนัทกึและเผยแพร่วฒันธรรมและวถิคีวามเป็นปกาเกอะญอ 

 สาํหรบัผูผ้ลติสอืจาํนวนหนึง การไดบ้นัทกึและเผยแพรว่ฒันธรรมและบอกเล่าถงึวถิชีวีติ

ความเป็นปกาเกอะญอคอืวตัถุประสงคส์าํคญัของการสรา้งสรรคผ์ลงาน ซงึประเดน็นีก็เชอืมโยง

และคาบเกยีวกบัทงัประเด็นการตอบโต้อคติของสงัคมและการรกัษาอัตลกัษณ์ชุมชนซึงได้

กล่าวถงึไปขา้งตน้ ทงันี นอกจากการสอืสารภายในกลุ่มของตนเองแลว้ บางครงัผู้ผลติสอืก็ยงั

ตงัใจทจีะสอืสารเรอืงราวและวฒันธรรมของตนเองออกไปยงัคนนอกชุมชนหรอืผู้รบัสารทวั ๆ 

ไปอกีดว้ย  
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แมะโพ ขวญัปฐพเีลศิ กล่าวว่า หนึงในจุดประสงคข์องการทําเพลงของตนเองก็เพราะ

อยากจะใหม้เีพลงปกาเกอะญอต่อไปเรอืย ๆ และอยากใหช้อืของกลุม่ชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอไม่

จางหายไป อย่างน้อยสงิทตีนเองทํากน่็าจะมสีว่นทําใหป้กาเกอะญอยงัคงอยู่ต่อไปในรูปแบบสอื

เพลง โดยแมะโพได้ยกตัวอย่างเพลงทตีนเองแต่งและนําเสนอออกมาว่ามักเกียวกับคน       

ปกาเกอะญอในหลายแงม่มุทงัความรกัแบบหนุ่มสาว มติรภาพระหว่างเพอืน รวมถงึเพลงทพีูด

ถงึศลิปวฒันธรรม ศาสนา หรอืวถิชีวีติในหมู่บา้นของชาวปกาเกอะญอ (สมัภาษณ์, 18 ตุลาคม 

2558)  

 อนุกุล กุลสัมพันธ์ชัย เล่าถึงมุมหนึงของการทํางานของตน นันคือการเผยแพร่

วฒันธรรมและความสวยงามของปกาเกอะญอใหเ้ป็นทรีูจ้กั  

ตอนนทีําสอืประชาสมัพนัธใ์ห้กบัหมู่บา้น เกยีวกบัวฒันธรรมและความสวยงาม 

ผมเชอืว่าทุกททีมีปีกาเกอะญอย่อมมเีอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของตนเอง แต่เอกลกัษณ์

ของพนืทไีมเ่หมอืนกนั คอืบางพนืทจีะอยู่บนป่าบนดอย ตรงนันอตัลกัษณ์คอืการรกัษา

ตน้นํา แต่ทนีี [ชุมชนปกาเกอะญอวดัพระบาทหวัยต้ม ลําพูน] คอืจะเด่นในการรกัษา

วฒันธรรม ความสงบสขุ ความเรยีบงา่ย ทําไมถงึเป็นเช่นนี เราอยู่ลอ้มรอบด้วยเมอืงนะ 

วฒันธรรมในเมอืงลอ้มรอบ ความเจรญิลอ้มรอบ เรารบัวฒันธรรมเขามา แต่เราก็ไม่ได้

ทงิของเรา กย็งัคงมอียู่ วฒันธรรมของเรายงัเท่าเดมิ แมก้ระแสจะเปลยีนอย่างไรก็ตาม 

... ททีําอยู่ทุกวันนีผมจะผลักดันในเรอืงวัฒนธรรมประเพณี และททีําตรงนีคอืความ

งดงามของผ้าทอของพระบาทห้วยต้มและความสงบของทนีี และความพอเพียงพอใจ

ของคนทนีีใหม้นัออกมาแบบทงัภาพและเสยีง สว่นมากจะถ่ายทอดให้เห็นภาพของทนีี

เพอืให้คนขา้งนอกไดเ้ขา้ใจก่อนทจีะไดเ้ขา้มาจรงิ ๆ (สมัภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 
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 นอกจากนัน อนุกูลยงักลา่วเพมิเตมิว่าเนือหาทตีนเองหยบิยกมานําเสนอส่วนหนึงก็คอื

เรอืงราวชวีิตประจาํวนัทเีกดิขนึภายในชุมชนนันเอง อนุกูลกล่าวว่า “เพลงของผมจรงิ ๆ ก็จะ

เกิดจากชีวติประจําวันของผม และของเพอืน ๆ หรอืพ่อแม่ครอบครวัทผีมเห็น ส่วนมากจะ

เกยีวกบัชวีติประจาํวนัของผมทุกเพลง เกดิจากสงิทอียู่ในพระบาทห้วยต้ม คนทใีกล ้ๆ ตวัและ

ตวัผมเอง” (สมัภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 

ขณะทวีฑิูรย์ แจ่มรตันสุวรรณ์ นักร้องและนักแต่งเพลงซงึโลดแล่นอยู่ในวงการเพลง 

ปกาเกอะญอมากว่า 30 ปี กลา่วถงึผลงานของตนวา่มกีารนําเสนอถงึภาพชีวติคนปกาเกอะญอ

ในแบบดงัเดมิ เช่น เรอืงราวความรกัหนุ่มสาวในแบบวถิชีาวปกาเกอะญอ ซงึต่างจากความรกั

ของหนุ่มสาวในปจัจบุนั  

มนัเป็นการอนุรกัษ์ความรกัหนุ่มสาวแบบดงัเดมิ มนัไมใ่ช่ความรกัแบบปจัจบุนั 

ถ้ามนัเป็นความรกัแบบปจัจุบนันี มนัเป็นความรกัทีไม่สวยงาม มนัเป็นความรกัแบบ

เทคโนโลย ีเป็นความรกัแบบแฟชนัอะไรพวกนี เจอกนัแป๊บเดียวก็รกักนัแลว้ แต่งกัน

แป๊บเดยีว กน้หมอ้ยงัไมด่ําก็จากกนัไปแลว้ แต่สมยัดงัเดมิมนัไม่ใช่ ... คอืสมยัคนเฒ่า

คนแก่ ปู่ย่าตายายจะสอนว่าในเรอืงความรกัตอ้งเสมอตน้เสมอปลาย อนันีคอืความรกัที

สวยงามบรสิทุธ ิคอืเมอืก่อนเราจะไปจบีกนัในททีํางาน ไปถางไรถ่างหญ้าด้วยกนั จะมี

กวหีรอืบทกลอนเป็นบทเพลงออกมา เช่น ตน้ไมท้เีรานํากงิมาไว ้ถา้เราอยู่ห่างกบัแฟน

คนละท ีถา้เขาคดิถงึเราใหดู้ต้นไมท้เีราทําเครอืงหมายไวใ้ห้ คอืเขาจะดูต้นไมแ้ทนต่าง

หน้าเรา เขาจะจบีกนัด้วยบทกลอนบทกว ีจบีกนัดว้ยนิทานนิยายมอบให้กนั (สมัภาษณ์

, 7 พฤศจกิายน 2558) 
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อกีหนึงตวัอย่างคอืแนวทางการทํางานของณฐัพล โตเจรญิศกัด ิซงึเล่าว่าเพลงทตีนเอง

แต่งและร้องจะเน้นเกยีวกบัวิถชีีวติของปกาเกอะญอ โดยมเีนือหาเกยีวกับการทํามาหากิน 

การเกษตร การเพาะปลูกข้าวไร่ข้าวดอย ณัฐพล เล่าว่า “เนอืหา[ในเพลง]จะเกียวกบัวถิชีวี ิต 

ปกาเกอะญอมากว่า มองภาพบนดอยว่าวถิชีวีติปกาเกอะญอเป็นแบบนีนะ เราทําขา้วกนิ เราลง

แขกกนั เกดิแรงบนัดาลใจทําเพลงแบบนีขนึมา” (สมัภาษณ์, 8 ตุลาคม 2558) 

 วิธ ีเทอดชูสกุลชัย ซงึผลติและเผยแพร่เรอืงราวและวฒันธรรมปกาเกอะญอผ่านสอื

ออนไลน์ กล่าวว่า ตนเองมีจุดมุ่งหมายทีอยากจะรักษาและเผยแพร่ให้คนทังโลกได้รู้จ ัก       

ปกาเกอะญอ วธิอีธบิายว่า 

ผมอยากจะรกัษาและอยากจะเผยแพร่ให้คนทงัโลกรูว้่าวถิชีีวติของคนปกา-

เกอะญอเป็นยงัไง สว่นใหญ่มนัจะเป็นวถิชีวีติสว่นตวัของผม แต่ละปีผมทําอะไรบา้ง ทํา

นา ทําไร ่ทําสวน ผมกจ็ะอธบิาย เนือหาส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ตรงและเรอืงราว

ในหมู่บา้น ถา้ลาํพงัผมทําคนเดยีวก็ไม่ได้มขี้อมูลอะไรมากมาย ผมก็เลยขอจากเพอืน

คนนู้นคนนี และมารวบรวมแลว้เผยแพร่ต่อ รวมทงัคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน คําสอนที

อดัเป็นเสยีงไวม้เียอะ มอีอกอากาศเป็นวทิยุออนไลน์ กจ็ะเน้นไปทีเพลง (สมัภาษณ์, 7 

ธนัวาคม 2554) 

นอกจากการสอืสารในเรอืงราวทางวฒันธรรมแลว้ หนึงในประเดน็หรอืเรอืงราวทมีกัถูก

นําเสนอในฐานะทีเป็นวิถีความเป็นปกาเกอะญอก็คือเรืองราวของการอยู่ กับธรรมชาต ิ

ตวัอย่างเช่น ณฐัพล โตเจรญิศกัด ิกล่าวว่า เพลงทีเขาแต่งออกมาหลายเพลงเกยีวข้องกบัวถิี

ชวีติปกาเกอะญอในแงมุ่มการทํามาหากนิอยู่กับป่า เพอืทจีะสอืสารให้คนทวัไป โดยเฉพาะ
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เจา้หน้าทขีองรฐัไดรู้แ้ละเขา้ใจว่าวถิชีวีติของปกาเกอะญอคอืวถิทีไีมไ่ดท้ําลายป่า โดยมกีารแบ่ง

พนืททีํากนิและพนืทอีนุรกัษ์ (สมัภาษณ์, 8 ตุลาคม 2558) 

 

4.2.5 การสอืสารเรอืงราวหรอืแนวคดิทเีป็นประโยชน์แก่ผู้รบัสาร 

 คนทําสอืปกาเกอะญอหลายคนมคีวามตงัใจทจีะใชส้อืของตนสร้างประโยชน์ให้กบัผู้รบั

สารหรือชุมชน เช่นวฑิูรย์ แจม่รัตนสุวรรณ์ ซงึกล่าวถึงบทบาทของผู้ผลติสอืหรอืศิลปินว่า

สามารถเปรียบเทียบได้กับครูบาอาจารย์ของผู้คนในสังคม นันคอื เป็นผู้ทสีามารถสร้าง

ประโยชน์ใหก้บัสงัคมหรอืชุมชน หรอืสรา้งกําลงัใจให้แก่ผูฟ้งัหรอืผู้ชม อย่างเช่นในกรณีของคน

ทําสอืปกาเกอะญอ กอ็าจผลติสอืเป็นกําลงัใจใหพ้น้ีองปกาเกอะญอต่อสูก้บัสภาพปญัหาและการ

บบีบงัคบัของสงัคมปจัจบุนั หรอือาจใหแ้นวทางในการดําเนินชวีติ วฑิรูยอ์ธบิายว่า 

การทําเพลงออกมานันมนัเป็นการชกัจูง อย่างเช่นว่าเราแต่งเพลงเกยีวกับวยั

หนุ่มสาว ถ้าเราไปชกัจงูในดา้นเสอืมเสยี แฟนเพลงเราไดฟ้งัแลว้มนักเ็สยีหายเพราะว่า

ฟงัแลว้ใจมนัไปไง มนัชกัจงูความคดิและความรูส้กึ นิสยัใจคอ แต่บางคนถ้าเขาทําเพลง

เรอืงการอนุรกัษ์นันนี หรอืพดูเรอืงการเป็นนําหนึงใจเดยีวกนั คนเขาฟงัเขาก็มแีรงจงูใจ 

กเ็กดิเป็นการช่วยเหลอืสงัคมกนัขนึมา เกดิเป็นนักอนุรกัษ์ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจกิายน 

2558) 

 การอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มคอืหนึงในประเด็นทวีฑิูรย์มกัสอืสารกับผู้ฟงัของ

ตน ซงึนอกจากการสอืสารผ่านบทเพลงแลว้ วฑิูรย์กย็งัมกัมสีว่นทํากจิกรรมต่าง ๆ เพอืรณรงค์

เกยีวกบัเรอืงสงิแวดลอ้มดว้ย 
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ผมเป็นศลิปิน ผมเป็นชาวไร่หมุนเวยีน ผมดูแลรกัษาป่า ผมไม่ทําไร่ข้าวโพด 

เมอืผมไมท่ําไร่ขา้วโพด ป่าของผมก็เหมอืนเดมิ ไร่หมุนเวยีนก็เหมอืนเดิม ก็มปี่าทจีะ

สามารถตดัไปสรา้งบา้น ทําฟืนก็ได้ อย่างนีเป็นต้น ... สอืปกาเกอญอททีําก็เกยีวกับ

การอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม โดยเฉพาะการอนุรกัษ์สตัวป์่า สตัวนํ์า ป่าและพชื

พนัธุ์ต่าง ๆ ป่าแต่ละชนิดมนัจะมคีวามหลากหลาย มนัจะไมเ่หมอืนกนั และระบบนิเวศ

มนัจะมคีวามแตกต่างกนั กท็ําเป็นเพลงออกมา แลว้ก็บางครงักไ็ปเป็นวทิยากร ไปสอน

พน้ีองชนเผ่าเกยีวกบัการรอืฟืน ฟืนฟูสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน หรอืบางครงัก็ไป

เป็นอาจารย์สอนพเิศษอยูท่มีหาวทิยาลยั สอนนักศกึษาทเีป็นคนพนืราบหรอืคนเมอืงให้

รูจ้กักบัสภาพความเป็นอยู่ของพน้ีองบนดอย วถิชีีวติความเป็นอยู่และวฒันธรรม และ

ภูมปิญัญาทเีขาอยู่และก็การประกอบอาชพี ไร่หมนุเวยีนของเขากบัความเป็นมาของไร่

หมุนเว ียนกับชีวติความเป็นอยู่ของพน้ีองปกาเกอะญอทอียู่ในป่า (สมัภาษณ์, 7 

พฤศจกิายน 2558) 

สว่นชาตร ีพมิพา ไดย้กตวัอย่างเพลง ๆ หนงึทตีนเองแต่งโดยนําเอาประสบการณ์ชวีติ

ของตนเองมาถ่ายทอดเพอืให้ข้อคดิแก่ผู้ฟงั โดยเพลงดงักล่าวนัน “เกยีวกับวถิีชวีติทลีําบาก 

เคยไปทํางานทใีนเมอืง ถูกข่มเหง ถูกต่อว่าบา้ง คนทรีกัเราจรงิคอืพอ่แมข่องเรา ผมมปีญัหาใน

ชวีติแบบนีเลย เอามาแต่งเป็นเพลง (สมัภาษณ์, 18 ตุลาคม 2558) 

ในทํานองเดยีวกนั ณฐัพล โตเจรญิศกัด ิก็เคยหยบิยกปญัหายาเสพตดิมาพดูถงึเพอืเป็น

อุทาหรณ์ใหแ้ก่ผูฟ้งั ณฐัพลอธบิายว่า 

เพลงทดีังในชุดแรกของผมพูดถงึพ่อผม ช่วงนันยาเยอะ พ่อผมก็อยู่ในช่วงที

บาํบดัยา พ่อตดิยา ช่วงทมียีาระบาดเยอะ ยาบา้ ฝิน เฮโรอนิ พอ่ตดิยา เราอายมากเลย 
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เรามบีา้นหลงัเลก็ ๆ ถ้าใครมาเยยีมทบีา้นเราก็หลบหนีเพราะอายทีมคีรอบครวัแบบนี 

มองพอ่แลว้คดิวา่ชวีติเป็นแบบนีนะ เวลาพอ่ไมไ่ดก้นิยาก็ทําลายขา้วของ กเ็ลยเป็นทมีา

ของเพลงน ีจะพูดถงึสองท่อนนะ ท่อนแรกจะเป็นช่วงทตีิดยา ท่อนทสีองคอืหลงัจาก  

ตดิยาแลว้ชวีติเราจะเป็นอย่างไรบา้ง เรามขี้าวของอะไรเราก็ขายหมด (สมัภาษณ์, 8 

ตุลาคม 2558) 

ชยับญัชา มุแฮ กล่าวถงึเป้าหมายในการใช้สอืเพอืประโยชน์แก่สังคมในมุมมองของ

ตนเองวา่ไมไ่ดจ้าํกดัอยู่เฉพาะในชุมชนปกาเกอะญอเท่านัน แต่ยงัหมายถงึสงัคมในระดับชาติ

ดว้ย นนัคอืการทสีอืปกาเกอะญอนําเสนอเรอืงราวด ีๆ ซงึช่วยกล่อมเกลาให้คนปกาเกอะญอมี

คณุธรรมและจรยิธรรม นันก็เท่ากบัสร้างประโยชน์แก่สงัคมไทยโดยภาพรวม คอืสรา้งคนทีมี

คณุภาพใหแ้ก่สงัคม (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2556) 

 สาํหรบัผูผ้ลติสอืปกาเกอะญอบางคน แนวคดิในการใช้สอืเพอืประโยชน์แก่ชุมชนหรอื

สงัคมนนัเชอืมโยงกบัความเชอืทางศาสนา โดยพวกเขาใช้สอืเพอืถ่ายทอดคําสอนทางศาสนา

รวมถึงข้อคดิในการใช้ชีวติเรอืงต่าง ๆ ดงัเช่นในกรณขีองมทัธิว เจริญกุล ซงึมุ่งทํางานให้กับ

ครสิต์ศาสนาควบคูไ่ปกบัการผลติสอื กลา่วว่า  

ในส่วนตวัผมคดิว่าบทเพลงนันจะเป็นสงิทเีพอืนมนุษย์ได้พงึพากนั อยู่กบัสงิดี

งาม อยู่กับการสงัสอนของศาสนาทีดีงาม หลายคนเราก็ถามเขาก็บอกว่าใจอยู่กับ    

พระเจา้ แต่ละคนมศีาสนากม็พีระผูเ้ป็นเจา้ประจาํศาสนาของตนเอง เราก็นําคําสงัสอน

ของศาสนาทดีงีามนันแหละมาถ่ายทอดเป็นบทเพลง ... เพลงทเีกยีวกบัคําสอนของ 

พระผู้เป็นเจา้ เพอืทจีะได้ดงึมนุษย์ให้มคีวามรกัแด่เพอืนมนุษย์ด้วยกนั คน ๆ หนึงมี
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จติใจทีงดงาม มคีวามซอืสตัย์ ไม่ขาดต่อศลีธรรมดงีาม (สมัภาษณ์, 16 พฤศจกิายน 

2558) 

 

4.3 แนวคิดเบืองหลงัในการผลิตสือปกาเกอะญอ 

การผลติสอืปกาเกอะญอนันมลีกัษณะสอดคล้องกบัแนวคดิเรอืงสอืทางเลอืกทกีล่าวไว้

ว่ามกัอยู่นอกระบบพาณชิยนิ์ยม หรอืเป็นการผลติสอืทไีมไ่ดมุ่้งแสวงหากําไรเป็นหลกั (อุบลรตัน์ 

ศริยิุวศกัด,ิ 2550; Coyer et al., 2011; Hart, 2014) โดยจากการศกึษาพบว่า แมอ้าจจะมสีอื     

ปกาเกอะญอบางส่วนทีทําในเชิงการค้า นันคอืมกีารจําหน่ายหารายได้ แต่ในหลายกรณ ี

ผลตอบแทนในแงต่วัเงนิมกัไมใ่ช่สงิสําคญัทสีดุทจีงูใจให้ผูผ้ลติสอืสรา้งสรรคผ์ลงานออกมา  

ในหวัขอ้นีเป็นการนําเสนอใหเ้ขา้ใจการผลติสอืปกาเกอะญอมากขนึ โดยเฉพาะสงิทเีป็น

แรงจงูใจของผูผ้ลติสอืปกาเกอะญอ และสงิทผีูผ้ลติสอืมองว่าเป็นขอ้จาํกดัในการทํางานของตน 

 

4.3.1 แรงจงูใจในการผลติสอื 

แมะโพ ขวญัปฐพเีลศิ กล่าววา่สาํหรบัตนเองแลว้ สงิสําคญัททีําให้ตนเองยังคงอยากจะ

สร้างสรรค์ผลงานออกมาก็คือการตอบรับและกําลงัใจจากแฟนเพลง (สมัภาษณ์, 18 ตุลาคม 

2558) สอดคลอ้งกบัทอีนุกุล กุลสมัพนัธ์ชัย เล่าถงึประสบการณ์ในการเป็นนักจดัรายวิทยุของ

ตนเอง โดยกลา่วว่า “คณุคา่ทางใจ” เป็นสงิทตีนไดร้บัจากการทํางาน  

ทุกวนันีเป็นดเีจจดัรายของของวทิยุคลนืวดัพระบาทห้วยต้ม เสยีงตอบรบั ทงั

กาแฟ ลโิพ ฉลาม เต็มตู้เย็นแลว้ครบั มาทุกวนั แฟนเพลงตดิตาม ไปทไีหนเขาก็รู้จกั 

อนันีเป็นสงิทเีขาใหเ้รา ไมไ่ดห้วงันะวา่คนนีคนนันตอ้งใหผ้ม  แต่ผมจะไปทไีหนเขากจ็ะ
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พูดคุยหยอกล้อเล่น ได้ย ินเสียงผมปุ๊ บเขาก็คุ้นหูแล้ว ... อันนีเป็นสิงทีทําให้ผมมี

ความสขุทเีวลาไปไหนมาไหนเจอพวกเขา อนันคีอืผลตอบรบัทดีแีละคุณค่าทางใจทผีม

ไดม้า (สมัภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558) 

มัทธิว เจริญกุล กล่าวว่า ตนเองไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเงิน โดยเขาเน้นถึง 

“ความสขุ” ในฐานะทเีป็นผลตอบแทนในการไดส้รา้งสรรค์และนําเสนอผลงานออกไป  

สงิทผีมทํานัน หลายคนก็คาดถงึและคาดไม่ถงึ สงิทผีมทํานันไม่ใช่ธุรกิจ คนก็

ไมส่นใจมากหรอก ในส่วนของผลตอบแทนนนัไม่ม ีเวลาไปบนัทกึเสยีงกห็าเงนิออกเอง 

จนบางคนก็หาว่าผมเป็นคนบา้ ตอนเช้าตอนเย็นก็เอาแต่ดีดกตี้าร์ ผมไม่ได้บ้าเพราะ

เพลงผม คนฟงัเขาก็มคีวามสขุ ถา้ผมบา้ คนฟงัก็บา้กวา่ผมส ิถา้หวงัว่าจะไดเ้งนิเป็นตัว

ตอบแทนคงยงัไม่ใช่เรอืงง่าย เหมอืนการทําไร่ข้าวนันแหละต้องใช้เวลานาน ผมไม่ใช่

คนมเีงนิหรอก สงิทไีดต้อบแทนคอืงานอะไรก็ตามทผีมทําแลว้มคีวามสุข ผมก็จะทํา มี

ประโยชน์บา้งไมม่ปีระโยชน์บา้งกล็องดู อะไรททีําแลว้มคีวามสุขกจ็ะทําดูเพราะเราเกดิ

มาแค่ชาตเิดยีวเอง ส่วนเงนินันไม่มหีรอก สงิทไีด้คอืความสุข หวงัแค่ว่าทํางานแบบนี

แลว้มคีวามสุขเรากท็ํา ถา้เราไมไ่ดท้ําอะไรเลย วนัเวลาของเราก็สนัลงเรอืย ๆ ใครจะว่า

อย่างไรเรากม็คีวามสุขเพราะเป็นสงิทตี่ออายุให้กับเรา ค่าตอบแทนนนัผมไม่ได้หรอก 

ผมหวงัแค่วา่คนมเีพลงฟงัแคนั่นผมก็มคีวามสขุแลว้ (สมัภาษณ์, 16 พฤศจกิายน 2558) 

 สุวิชานนท์ รตันภิมล กล่าวถึงการทํางานของผู้ผลติสอืปกาเกอะญอว่าเป็นงานท ี   

“หล่อเลยีงความฝนั” มากกวา่งานทจีะทําเพอืเลยีงปากทอ้ง  

เราเคยคดิกนัเหมอืนกนั ทํายงัไงให้เพลงเรามนัแบบหลอ่เลยีงได ้เป็นอาชพีเลย 

มนัคอืเรามช่ีองทางจาํกดั แลว้เรากไ็มไ่ดมุ้ง่หวงัแบบไดกํ้าไรเยอะ ๆ ดว้ย แจกได้ก็แจก 
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คอืเราไม่มีระบบแบบขายงานกันเข้มข้น แล้วงานของเราไม่ได้มุ่งอยู่ทเีราได้กําไร

เท่าไหร่ คอืเอาเขา้จรงิ ๆ เราไม่ใช่พ่อคา้ทจีะต้องคดิว่าทํางานชนินีเราได้ตอบแทนมา

เท่าไหร่ คอืเราไม่ได้ใช้เงนิเป็นตวัตงัเลย วธิคีดิแบบเราจะขายได้เท่าไหร่ ได้กําไรมา

เท่าไหร่ ได้เลยีงชีพจากอันนี เราเลยเห็นร่วมกันว่า ถ้าเราทําอย่างอนืได้ทําเถอะ ให้

เพลงหล่อเลียงความฝนัเรา หล่อเลยีงวิญญาณเรามากกว่า เรามคีวามสุขมากกว่า 

(สมัภาษณ์, 14 สงิหาคม 2559) 

 สําหรบัวฑิูรย์ แจ่มรตันสุวรรณ์ เขาเลอืกใช้คําว่า “เสยีสละ” เพอือธบิายลกัษณะหรือ

วธิกีารทํางานของศลิปินปกาเกอะญอ 

ถา้พดูถงึศลิปินปกาเกอะญอ โอ้โห เป็นศลิปินททีรหด ถวายชวีติ เสยีสละทสีุด

ในโลกเลย ไม่มศีลิปินคนไหนทจีะเสียสละเท่า ยกตัวอย่างถ้ามกีารจดังาน ศลิปินใน

เมอืงไทยเขาจะลงทุน 50% เขาทําไม่ไดห้รอก แต่อย่างปกาเกอะญอเขาไมม่สีกับาท แต่

เขาก็ทํา และนีคอืความเสยีสละของปกาเกอะญอ ศิลปินในเมอืงไทย เขาจา้งไปเล่น

ดนตรขีนึเวท ีเขาจา้ง 3,000 บาท ไมม่ใีครไปหรอก แต่ปกาเกอะญอ จา้ง 400 บาทก็ไป

บางทมีเีหล้าขวดเดียวก็ไป ขอให้งานสําเรจ็ ขอให้มนัเกิดเป็นภาพรวม ขอให้พน้ีอง

ไดร้บัสงิด ีๆ ขอใหง้านมนัเตบิโตขนึมา เป็นนําหนึงใจเดยีวกนั มคีวามสุขด้วยกัน นัน

คอืกําไรชวีติของเรา ของศลิปินชวีติปกาเกอะญอ ศลิปินในเมอืงไทยออกอลับมัชุดเดยีว

รวยเป็น 10 ล้าน ศิลปินปกาเกอะญอเป็นศิลปิน 30 ปี ไม่มีเงนิสกับาท เพราะเป็น

ศลิปินปกาเกอะญอ ... แต่ในเมอืคุณก้าวเข้ามาสู่ทจีะเป็นศิลปินนัน ถามว่าคุณมีความ

อดทนเท่าไร ใจคุณสูเ้ท่าไร คุณจะเสยีสละได้แค่ไหน ผมเชอืว่าศลิปินนันเป็นนักต่อสู ้

เป็นกระบอกเสยีงใหก้บัชาตพินัธุข์องตนเอง ให้ความสุขกบัพน้ีองชนเผ่าชาติพนัธุ์ของ
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ตนเอง แต่ละคนจะไปถึงไหนนันก็อยู่ทใีจ ทตีวัเรา อุดมการณ์ของเรา (สมัภาษณ์, 7 

พฤศจกิายน 2558) 

ชยับญัชา มแุฮ ซงึมโีอกาสเขา้เรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั และศึกษาจนจบปรญิญาตรี

ดา้นนิเทศศาสตร ์ไดเ้ล่าวา่ ตนเองเลอืกทจีะไมก่้าวเขา้สูอ่าชพีคนทําสอืในกระแสหลกั เนืองจาก

การทํางานในองคก์รสอืนันมกัมกีรอบหรอืจดุมุ่งหมายขององคก์รทพีนักงานตอ้งยึดถอื แมว่้าจะ

มคีวามมนัคงทางรายไดห้รอืผลตอบแทนในรปูตวัเงนิ แต่เขากจ็ะไม่สามารถใช้ความรูด้้านสอืที

ตนราํเรยีนมาสรา้งประโยชน์แก่ชุมชนปกาเกอะญอได้เตม็ท ี 

ตงัแต่เลก็แลว้มแีนวคดิวา่ หากวนัหนึงเราตาย เราควรจะไดฝ้ากอะไรด ีๆ ไวส้กั

อย่างกพ็อสาํหรบับนโลกใบนี ฝากสงิด ีๆ ทเีราสรา้งมา โดยทเีราไม่ได้กอบโกยหรอืเอา

เปรยีบโลกใบนี มบีอ่ย ๆ ทเีราได้ร่วมเวทกีารต่อสู้ของกะเหรยีง ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

การเอากะเหรียงออกจากป่า นโยบายป่าชุมชน โฉนดชุมชน ตรงนันเราได้มีโอกาส

เพมิพนูความรูแ้ละคดิถงึชนเผ่าเรามากขนึ ... คอืถ้าเราไม่ทําทเีราทําอยู่แลว้ใครจะทํา 

แลว้ชวีติเรากจ็ะไม่ต่างจากใครหลาย ๆ คนทงัชวีติและการกระทํา และเราจะไม่สามารถ

ทจีะพฒันาวงการสอืของปกาเกอะญอได้เลย ทผีมมาทําตรงนีมนัไม่ได้แค่ความรูแ้ละ

ความบนัเทงิ แต่มนัไดพ้ฒันาสงัคม คนดูได้คดิ รู้สกึ เกดิการปฏิบตั ิทงัความคดิสูงขนึ 

ระดบัจติใจสูงขนึ เขา้ใจตวัเองมากขนึ ผมไม่มองการเติบโตว่าเราทําแลว้เราอยู่ได้ ผม

มองสังคมทีมันจะเติบโตขึน มันจะขยาย ทังสังคมปกาเกอะญอและสังคมกว้าง 

(สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2556) DP
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 ชยับญัชากล่าวเพมิเตมิว่า สงิทผีลกัด ันให้ตนเองทํางานอยู่ตรงนี ก็คอื “ความฝนั” ที

ตอ้งการช่วยพฒันาวงการสอืปกาเกอะญอ ขณะทปีระเด็นความคุ้มค่าในเชิงตัวเงนินันเป็นสงิที

เขาใหค้วามสาํคญัรองลงไป 

ตอนแรกทตีงัสตูดโิอขนึมาเพอืวตัถุประสงคเ์ผยแพรส่อืปกาเกอะญอ เป็นความ

ฝนั เป็นสะพานเชอืมความฝนัให้กับคนทไีม่สามารถทําความฝนัของตนเองให้เป็นจรงิ 

ศลิปินปกาเกอะญอแต่ละคนก็อยากจะผลติสอืทมีคีณุภาพ แต่ว่าไม่มโีอกาสไดท้ํา ถ้าทํา

กม็คีา่ใชจ้า่ยแพงมาก แต่เรากเ็ปิดโอกาสให้ มพีคีนหนึงมาทํากับผม เขาบอกว่าตลอด 

15 ปีทเีขาทําเพลงมา อลับมัชุดนีเป็นชุดทมีกีารตดัต่อและผลติได้สวยทสีุด ทผี่านมา

เขาตดัต่อ เขาไม่รูว้่าตัวหนังสอืใส่อย่างไร การลําดบัภาพยังไง ภาพใกลไ้กลทํายงัไง 

อารมณ์นักแสดงก็ไมม่ ีตวัแสดงก็เดนิเฉย ๆ แล้วก็ถ่ายแล้วก็เอามาตดัต่อ แต่เราเอา

ความรูท้เีรยีนมาใช ้เพราะเราเขา้ใจและทําใหม้นัสอดคลอ้งกัน (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 

2556) 

นอกจากนัน ชยับญัชายงัมองการทํางานของตนในแงข่อง “การพสิูจน์ตวัเอง” รวมถึง

มองข้อจาํกดัในการทํางานในมุมทเีชอืมโยงกบัปรชัญาหรอืวธิคีดิในแบบคนปกาเกอะญอทใีห้

ความสาํคญักบัการอยู่ร่วมกบัธรรมชาต ิ 

มันเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่า ในขณะทีเรามีอุปกรณ์แค่นี เราจะทํางานให้

เทียบเท่ามืออาชีพอย่างไร เราใช้สติปญัญาและทรัพยากรทีมอียู่อย่างดีทีสุด ใช้

ความสามารถของตนเอง ทําให้เราภูมิใจกับตรงนัน เทยีบกนักับคนทมีเีงนิเขาจะซอื

อุปกรณ์อะไรก็ได้ แต่เราต้องใช้สติปญัญาพฒันาขนึมาเอง และตรงนีก็จะเป็นสงิทลีด

การนําเอาทรพัยากรในโลกมาใช้ ผมมองถงึการประหยดัพลงังานบนโลกด้วย ถา้เราเกดิ
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มาแล้วเลือกใช้ทุกอย่างโดยไม่รู้จกัพอ โลกใบนีก็จะอายุสนัลง คนรุ่นต่อไปก็จะอยู่

ลาํบาก (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2556) 

 

4.3.2 ขอ้จาํกดัในการทํางาน 

จากการสมัภาษณ์ผู้ผลติสอืปกาเกอะญอพบว่า มขีอ้จาํกดัหลายประการทผีู้ผลติสอืต้อง

เผชิญ หนึงในนันได้แก่คุณภาพของเครอืงไมเ้ครอืงมอืและเงนิทุนทีจะใช้ในการทํางาน ดังที

ถาวร กําพลกุล กลา่ววา่ 

ในปจัจบุนันีพวกเราทไีด้เรยีนหนังสอืได้เรยีนรูปแบบของสอืต่าง ๆ ก็เกิดการ

เปลยีนแปลงอยู่เหมอืนกนั การเข้าไปถงึความรู้ในการจดัทําสอืก็มมีากขนึนะ บุคคลที

เขา้ไปอยู่ในการทําสอื พวกเราทเีป็นชนเผ่าปกาเกอะญอก็มมีากขนึ เวลานคีนในเมอืง

เขา้ถงึสอื รูจ้กัสอื หรอืวา่ทําสอืไดแ้คไ่หน ผมคดิวา่ปกาเกอะญอคงไม่ด้อยไปกว่าคนใน

เมอืง เพยีงแต่ว่าอาจด้อยในเรอืงของศกัยภาพด้านปจัจยั ปจัจยัในทนีีอาจเป็นเรอืงเงนิ

ทจีะซอืเครอืงมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ ทจีะทําสอือาจยงัไม่เพยีงพอ ถ้าพูดถงึองคค์วามรู้ทมี ี

ไมย่งิหย่อนไปกว่าคนในเมอืงนะ สามารถทจีะทําได ้... โดยเฉพาะเรอืงคอมพวิเตอรใ์น

สมยันีพวกเรากค็ล่องกนั (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2558) 

มทัธวิ เจรญิกุล กลา่วว่าผูผ้ลติสอืปกาเกอะญอสว่นใหญ่ไม่มแีหล่งสนับสนุนทางการเงนิ 

อย่างเช่นตวัเขาเองทตีอ้งใช้ทุนสว่นตวัในการผลติผลงาน  

สงิทผีมเจอคอืการเดนิทาง เพราะจาํเป็นต้องกนิต้องใช้ ต้องเติมนํามนั เครอืง

เสยีงกไ็มม่ ีมปีญัหาหลายอย่างนะ เพราะต้องลงทุนดว้ยตวัเราเอง เครอืงมอือุปกรณ์ก็มี

ปญัหา บางครงัจะกนิยังไม่มเีลย ต้องซือสายกตี้าร์อกี ต้องเติมนํามนั ยางรถก็รวัอีก 
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ปจัจบุนัสงิของแต่ละอย่างก็แพงมาก ๆ เงนิเป็นสงิทใีช่ว่าจะหาเด็ดได้ง่าย ๆ เหมอืน

อย่างใบไม ้ (สมัภาษณ์, 16 พฤศจกิายน 2558) 

ชาตร ีพมิพา คอืผูผ้ลติสอือกีคนหนงึทสีะท้อนขอ้จาํกดัเรอืงเงนิทุน และความลําบากใน

การทีต้องหาทุนด้วยตัวเองมาใช้สําหรับการทํางาน ซึงบางครังก็ทําให้เกิดความท้อแท ้

โดยเฉพาะเมอืบวกกบัความไมเ่ขา้ใจของคนรอบข้างทเีหน็วา่สงิทเีขาทําไมไ่ดม้คีวามสําคญัหรอื

ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและครอบครวั ชาตรกีล่าววา่ 

ผมหาเงนิเอง รบัจา้งทํางานบา้ง ทําหลายอย่าง ถ้ามีงานทําผมก็ไปทํา ลงทุน

เอง ทําอลับมัเพลงก็อยากมงีาน อยากมรีายได้ สงิทเีราทําต้องทําด้วยใจจรงิ ไม่ใช่ทํา

เล่น ๆ ตงัแต่ผมทําเพลงแต่ละชุด ๆ ผมเหนือยมาก ผมวงิไปวงิมาเหนือยมากเลย ... ผู้

หลกัผูใ้หญ่สว่นมากจะไมส่นับสนุน แมแ้ต่แม่ของผม ญาตขิองผมก็ไม่สนับสนุน มบีาง

คนในครอบครวัทไีมเ่หน็ด้วย บางครงัผมไปทําดนตร ีหรอืว่าทํางานเกยีวกบัดนตร ีก็จะ

มหีลายคนว่าใหผ้ม ทําใหผ้มทอ้ (สมัภาษณ์, 18 ตุลาคม 2558) 

วฑิรูย ์แจม่รตันสุวรรณ์ กล่าวว่า เนืองจากขาดทุนหรอืผู้สนับสนุนทางการเงนิ ศิลปิน 

ปกาเกอะญอสว่นใหญ่จงึตอ้งทํางานดว้ยตวัเองแทบทุกขนัตอน 

เราไม่มบีรษิทัทสีงักดั ไมม่ใีครดูแลเรา ไม่มสีปอนเซอรท์คีอยสนบัสนุน ไมม่ใีคร

จดัใหเ้รา ศลิปินทมีบีรษิทัดูแล อย่างจะไปจดัคอนเสริต์ทไีหนมนัไม่เกยีวกบัศลิปินเลย มี

คนทําใหห้มดไมว่่าเวท ีบตัร ประชาสมัพนัธ ์ศลิปินมหีน้าทแีค่ซอ้มเพลงใหด้ ีๆ ถงึเวลา

หน้าทคีอืขนึเวท ีหรอืออกอลับมัไมต่อ้งไปขายหรอก เขาขายให้คุณเอง แล้วเขาก็แบ่ง

กําไรให้คุณ เขาจดัการให้หมด แต่ปกาเกอะญอเขาไม่มบีรษิัท เราต้องทําอัลบมัเอง 
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ลงทุนเอง ขายเอง จะจดัคอนเส ิร์ตก็ต้องจัดเอง ต้องลงทุนเอง (สัมภาษณ์, 7 

พฤศจกิายน 2558) 

นอกจากเรอืงข้อจํากัดด้านเงนิทุนแลว้ การทผีู้ผลิตสอืไม่สามารถเลยีงตัวเองได้ก็คอื

ขอ้จาํกดัทสีาํคญัอกีประการหนึง โดยชยับญัชา มแุฮ ใหค้วามเหน็วา่ 

แมแ้ต่คนบรโิภคสอืในชนเผ่าเราเอง ยงัไมรู่เ้ลยวา่งานทเีราทําตอ้งใช้ทรพัยากร

อะไรบ้าง ทังความคิด ทังอุปกรณ์ ทังทรัพยากรอะไรบ้าง ทังปญัญา ความรู้

ความสามารถทตีอ้งใช้ คนปกาเกอะญอเขาไม่รู้ เขาคดิงา่ย ๆ อย่างหนังเรอืงหนึงเขา

อาจมองว่าทําอาทิตย์เดียวก็เสร็จ ... ศิลปินด้านการร้องเพลงหลายคนเกิดมาและ

หายไป และกอ็ยู่แคนั่น ไมโ่ตขนึ ผมมคีวามหวงัจะทําเพลงทเีล่าเรอืงเกยีวกบัชนเผ่าให้

มนัคงอยู่และศลิปินอยู่ได้จากผลงานทตีนเองสรา้งขนึมา ไม่ใช่แค่ทําช่วงวยัรุ่นแลว้พอ

แต่งงานมลูีกก็เลกิไป อยากให้เป็นอาชพี รวมถงึคนทําสอื ทําหนัง ทําละคร ทําเพลง 

น่าจะมวีชิาชพีคนทําสอืในแวดวงปกาเกอะญอ (สมัภาษณ์, 7 มกราคม 2556) 

แมะโพ ขวญัปฐพเีลศิ เลา่ถงึประสบการณ์ส่วนตวัในฐานะศลิปินปกาเกอะญอ ซงึในการ

ว่าจา้งมกัไมไ่ดม้ขี้อตกลงหรอืสญัญาทชีดัเจน และอาจนํามาซงึปญัหาเกยีวกบัคา่ตอบแทน 

บางครงัเรากไ็ปเล่นดนตร ีเขาจะจา้งเราคนืละหา้พนั แต่พอไปถงึแล้วเขาขอลด

แค่สพีนั ตอนแรกตกลงกนัดแีลว้ ตอนยงัไม่ไปเขายงัไม่บอก แต่พอเลน่เสรจ็เขากลบัขอ

ลดคา่จา้ง บางครงัเรากไ็ดเ้ยอะนะ หา้พนักใ็หเ้ราหา้พนั แถมยงัได้ทปิอกีต่างหาก ถ้าได้

แบบนนัเรากด็ใีจมากครบั (สมัภาษณ์, 18 ตุลาคม 2558) 
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วฑิรูย ์แจม่รตันสวุรรณ์ เสรมิว่าสภาพการณ์ปจัจบุนัทคีนปกาเกอะญอออกจากหมู่บา้น

ไปอยู่ในเมอืงกนัมากขนึ และก็อาจถูกกลนืเขา้กบัวถิชีวีติของคนไทยสว่นใหญ่ ก็เป็นปจัจยัหนึง

ททีําใหเ้กดิช่องว่างระหวา่งผูผ้ลติสอืและผู้รบัสาร วฑิูรย์กลา่ววา่ “ลูกหลานปกาเกอะญอปจัจบุนั

เขาไปอยู่กนัในเมอืงหมด และทจีะไปตดิตามศลิปินมนัไมค่อ่ยมเีวลา สมยัก่อน ถา้ศลิปินคนไหน

ออกเทปแลว้เขา้ไปในหมูบ่า้นกข็ายกนัทุกคนเลยนะ คนปกาเกอะญอกอ็ยากจะสนับสนุนกนัอยู่

แลว้” (สมัภาษณ์, 7 พฤศจกิายน 2558) 

ทงันี แมผู้้ผลติสอืปกาเกอะญอจะเผชิญกับข้อจาํกดัในการทํางานหลายประการ โดย

เฉพาะทเีกยีวข้องกับมติิทางเศรษฐกิจ ทว่าแรงจูงใจของคนทําสอืซงึเชอืมโยงกับความรู้สกึ

ผูกพนัต่อชุมชนและการใหค้วามสาํคญัต่ออตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์กท็ําใหผู้ผ้ลติสอืส่วนใหญ่ยนืหยัด

ทจีะผลติและสรา้งสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป โดยเฉพาะในสภาพการณ์ทพีวกเขาเหน็ว่ากลุ่ม

ชาติพนัธุ์ชนกลุ่มน้อยยังต้องเผชญิกับปญัหาทีเกิดจากโครงสร้างอํานาจซึงนําไปสู่ความไม่   

เท่าเทยีมในสงัคม 
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บทที 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยันีเป็นส่วนหนึงในการทําความเข้าใจความหลากหลายภายใต้ภูมทิศัน์สอืของ

สงัคมไทย โดยภูมทิัศน์ดังกล่าวสอดคลอ้งกับความเปลียนแปลงทางสงัคมและเทคโนโลยีที

เกดิขนึทวัโลก อนัส่งผลให้สอืและการสอืสารไม่อาจถูกควบคุมอย่างเบด็เสรจ็เด็ดขาดโดยผู้ม ี

อํานาจทางการเมอืงและทุนทางเศรษฐกิจ รวมถงึผู้เชยีวชาญเฉพาะด้านอีกต่อไป ทงันี ในช่วง 

2-3 ทศวรรษทผีา่นมา แนวโน้มทเีกดิขนึก็คอื มคีวามตนืตัวของคนธรรมดาสามญัในการผลติ

และใชส้อื โดยเฉพาะกลุ่มผูท้ถีูกกดีกนัหรอืถูกกดทับด้วยโครงสร้างอํานาจในสงัคม อันรวมถงึ

กลุ่มชาตพินัธุใ์นรฐัชาตติ่าง ๆ ทมีสีถานะเป็นชนกลุ่มน้อย (หรอืกล่าวอกีนัยหนึงคอื ถูกนิยาม

โดยรฐัวา่เป็นชนกลุ่มน้อย) แนวโน้มดงักลา่วนําไปสู่การปรากฏขนึของสอืและคนทําสอืทางเลอืก

หรอืสอืนอกกระแสในประเทศไทย 

 การศกึษาการผลติสอืของกลุ่มชาตพินัธุ์ปกาเกอะญอ ซงึเป็นหนึงในชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศไทยครังนี ผู้ วิจ ัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ผล ิตสือ            

ปกาเกอะญอ จํานวน 11 คน การศึกษาเอกสารทเีกยีวข้องกบัชุมชนปกาเกอะญอและสอื     

ปกาเกอะญอ และการวเิคราะห์ภาพยนตร์ร่วมสมยัทีผลติโดยเยาวชนปกาเกอะญอ จาํนวน 2 

เรอืง โดยมีวตัถุประสงค์เพอืทําความเข้าใจพฒันาการของการผลิตสอืปกาเกอะญอ รวมถึง

วตัถุประสงคแ์ละแนวคดิเบอืงหลงัของการผลติสอืปกาเกอะญอ ซงึเป็นส่วนหนึงของภูมทิศัน์สอื

ของสงัคมไทยในปจัจบุนั 
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 ในบทนีเป็นการสรุปและอภปิรายผลการศกึษา รวมถงึข้อเสนอแนะทไีดจ้ากการวจิยัครงั

นี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 พฒันาการของสอืปกาเกอะญอ 

สอืปกาเกอะญอมพีฒันาการมาอย่างต่อเนอืงตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษทผี่านมา ทงันี 

การทีสอืทางเลือกหรอืสอืนอกกระแสในสงัคมหนึง ๆ จะเกิดขนึและดํารงอยู่ได้นันขนึอยู่กับ

สภาพการณ์ทางสงัคมและปจัจยัหลายประการ สําหรบัการผลติสอืปกาเกอะญอ โดยเฉพาะใน

ยุคบุกเบกิในช่วงปี พ.ศ. 2530 บรรยากาศทางสงัคมและการเมอืงเป็นปจัจยัสําคญัททีําให้คน 

ปกาเกอะญอมช่ีองทางในการนําเรอืงราวของตนเองออกสู่สงัคม โดยคนทําสอืปกาเกอะญอยุค

แรก ๆ ได้รบัการสนับสนุนจากกลุม่นักเคลอืนไหวทางการเมอืง ศลิปิน นักเขยีน และบุคลากร

ขององคก์รพฒันาเอกชนทคีลุกคลแีละมคีวามคุน้เคยกบัชาวบา้นในชุมชนชนบททางภาคเหนือ

ของประเทศไทย ซงึการเขา้ไปฝงัตวัและทํางานในชนบทของคนจากภายนอกเหล่านีส่วนหนึง

เป็นผลผลิตของการเคลอืนไหวและความตนืตัวทางการเมอืงของนักศกึษาและประชาชนใน

ทศวรรษก่อนหน้า (เหตุการณ์ตุลา 16 และตุลา 19) กล่าวอกีนัยหนึง สอืปกาเกอะญอก่อตวัขนึ

ท่ามกลางบรรยากาศสงัคมทมีคีวามเคลอืนไหวในประเด็นการต่อสูก้บัการกดขขีองผู้มอีํานาจ 

และการโหยหาสงัคมอุดมคติทไีม่มคีวามแตกต่างทางชนชนั เรอืงเล่าของคนปกาเกอะญอซงึ

สอดคลอ้งกบักระแสความเคลอืนไหวดงักลา่วจงึไดร้บัการสนับสนุนใหเ้ผยแพร่ออกไปสูส่งัคมใน

รูปแบบงานเขยีน และต่อมาคอืงานเพลงและดนตร ี
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สาํหรบัพฒันาการของสอืปกาเกอะญอนัน ปจัจยัทสีําคญัประการหนึงก็คอืโอกาสทาง

การศึกษาทีขยายไปสู่ชนบทและพนืทหี่างไกล ทงัจากการส่งเสรมิโดยหน่วยงานรฐั องค์กร

เอกชน และองคก์รทางศาสนา เมอืคนปกาเกอะญอมกีารศึกษามากขนึ พวกเขาก็สามารถทจีะ

เขา้ถงึทรพัยากรและแหลง่ความรูต้่าง ๆ และทําใหด้ําเนินการขนัตอนต่าง ๆ ของการผลติสอืได้

ดว้ยตวัเองโดยพงึพาคนนอกน้อยลง ประกอบกบัในช่วง 2-3 ทศวรรษทผี่านมา  เทคโนโลยกีาร

สอืสารและการผลติสอืมกีารพฒันาไปอย่างมาก โดยทตี้นทุนของการผลติสอืนันถูกลงเรอืย ๆ 

ทําให้สอืทางเลือกอย่างเช่นสือปกาเกอะญอสามารถดํารงอยู่ และมแีนวโน้มทีจะมีความ

หลากหลายมากขนึทงัในแงเ่นือหาและรูปแบบ อาท ิการผลติสอืวดีทิศัน์ และสอืออนไลน์  

นอกจากนัน ปจัจยัทเีกยีวกบัการศึกษาและเทคโนโลยกี็ทําใหเ้ยาวชนหรอืคนรุน่ใหม่เรมิ

ทจีะมีบทบาทในการสบืทอดการผลติสอืปกาเกอะญอ ซงึก็ถอืเป็นแนวโน้มทดีสีําหรบัชุมชน        

ปกาเกอะญอและวงการสอืปกาเกอะญอ ดังเช่นตวัอย่างภาพยนตร์บนัเทิงทผีลติโดยเยาวชน 

ปกาเกอะญอซงึเป็นกรณศีกึษาในการวจิยัครงันี โดยเรอืงราวในภาพยนตรแ์สดงใหเ้ห็นวา่ผูผ้ลติ

มจีดุมุง่หมายสําคญัทจีะกระตุน้ใหผู้้ชมเหน็ถงึความสาํคญัของการรวมกลุ่ม ความรกั และความ

สามคัคใีนหมู่คนปกาเกอะญอ ตลอดจนการใช้ชีวติในทางทถีูกต้องตามทีคนในชุมชนคาดหวงั 

และการตระหนักถงึคณุคา่ทางวฒันธรรม ประเพณ ีและภูมปิญัญาของกลุ่มชาตพินัธุ์ของตนทดีู

จะค่อย ๆ ถูกลมืเลอืนไป ทงันี การปรากฏขนึของภาพยนตรท์งัสองเรอืงเป็นสงิทแีสดงใหเ้หน็ถงึ

ความตนืตวัของคนปกาเกอะญอรุ่นใหมใ่นการเรยีนรูเ้ทคโนโลยกีารสอืสารและการผลติสอืและ

ใช้เพอืประโยชน์แก่ชุมชนชาติพันธุ์ของตน อันเสมือนเป็นการเดินตามรอยและสบืทอด

อุดมการณ์และความตงัใจของคนทําสอืปกาเกอะญอรุน่ก่อนนนัเอง 
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5.1.2 วตัถุประสงคแ์ละแนวคดิเบอืงหลงัในการผลติสอืปกาเกอะญอ 

การศึกษาพบว่า ว ัตถุประสงค์ของการผลิตสือปกาเกอะญอนันแบ่งออกเป็น 5 

วตัถุประสงคห์ลกั ประกอบดว้ย  

 การสอืสารเพอืตอบโต้อคตทิสีงัคมมตีอ่กลุม่ชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อย  

 การป้องป้องและรกัษาสทิธขิองชุมชน  

 การเป็นเครอืงมอืรกัษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ ์ 

 การบนัทกึและเผยแพร่วฒันธรรมปกาเกอะญอ  

 การนําเสนอแนวคดิทเีป็นประโยชน์แก่ผูร้บัสาร  

โดยวตัถุประสงคข์องการผลติสอืนีมคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพการณ์ทางสงัคมทสีําคญั 2 

ประการ ประการแรก ได้แก่ “วาทกรรมชาวเขา” ทสีรา้งและเผยแพร่โดยรฐัในช่วงประมาณ

ทศวรรษ 2500 วาทกรรมดังกล่าวทําให้เกิดการสร้างภาพตัวแทนในแบบภาพตายตัว 

(stereotypical representation) ของชนกลุ่มน้อยบนทสีูงวา่เป็นผู้สร้างปญัหาต่าง ๆ ใหแ้ก่สงัคม 

อาท ิการตดัไมท้ําลายป่า ยาเสพติด และความมนัคงของชาต ิและได้นําไปสู่นโยบายและการ

ปฏิบัติทีไม่เป็นธรรมทังจากเจ้าหน้าทีรัฐและคนร่วมสังคมกลุ่มอืน ๆ ด้วยเหตุนี  ชาว           

ปกาเกอะญอในหลาย ๆ ชุมชนจงึลุกขนึมาเคลอืนไหวเพอืต่อสูก้บัวาทกรรมดงักล่าว โดยการ

ผลิตสอืของตนเองเพอืเป็นเครอืงมอืในการบอกเล่าเรอืงราวและนําเสนอมุมมองของคน       

ปกาเกอะญอกค็อืหนึงในความเคลอืนไหวทสีาํคญั  

ประการทีสอง คือ การมุ่งการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย โดยเน้นพัฒนา

โครงสร้างพนืฐานทางการคมนาคม การสอืสาร และพลงังาน แม้การพฒันาจะทําให้ชีวติของ
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ผู้คนสะดวกสบายและมคีวามเป็นอยู่ทดีขีนึ แต่ก็ทําให้เกิดผลกระทบในแง่ลบเช่นกัน นันคือ 

สงัคมชนบทและชุมชนชาตพินัธุท์อีาศยัอยู่ในพนืทปี่าเขาต้องเผชญิหน้ากบัความเปลยีนแปลง

ต่าง ๆ ทถีาโถมเขา้มาอย่างรวดเรว็ สาํหรบัชาวปกาเกอะญอ หนึงในผลกระทบสําคญัทเีกดิจาก

การพฒันาก็คอืการสูญเสียอัตลกัษณ์ชาติพนัธุ์ โดยเฉพาะในกลุ่มชาวปกาเกอะญอรุ่นใหม ่

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี การผลติสอืก็คอืหนึงในความพยายามของชุมชนปกาเกอะญอทจีะ

รบัมอืกบัความเปลยีนแปลงทเีกดิขนึ ตวัอย่างเช่น การใชภ้าษาปกาเกอะญอในบทเพลง การนํา

เครืองดนตรีดงัเดิมอย่างเตหน่ากูมาประยุกต์กับท่วงทํานองเพลงสมัยนิยม และการผลิต

ภาพยนตรเ์พอืสะทอ้นความเปลยีนแปลงของชุมชนปกาเกอะญอในปจัจบุนัเพอืใหผู้ช้มตระหนัก

ถงึปญัหาทเีกดิขนึ รวมทงัการนําเสนอเรอืงราวทางวฒันธรรมและวถิีชวีติปกาเกอะญอผ่านสอื

และช่องทางทหีลากหลายอนื ๆ 

สําหรับแนวคิดเบืองหลังของการผลิตสอืปกาเกอะญอนัน การศึกษาพบว่า สือ        

ปกาเกอะญอส่วนใหญ่เป็นสอืทีผลตินอกระบบพาณชิย์นิยม นันคอื ไม่ได้ผลติโดยมุ่งแสวงหา

กําไร ผูผ้ลติสอืมกีารทํางานในลกัษณะอาสาสมคัร โดยเป็นการทํางานทอีาจจะไม่มคี่าตอบแทน

หรอืมเีพยีงน้อยนิด ทงัน ีผู้ผลติสอืมองวา่การทํางานของตนเป็นการทําเพอืประโยชน์ส่วนรวม

มากกวา่เพอืประโยชน์สว่นตน กลา่วอกีนัยหนึงคอื สําหรบัผู้ผลติสอืปกาเกอะญอ จติสํานึกเรอืง

สทิธชุิมชนและอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุม์คีวามสําคญัเหนือผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ โดยผู้ผลติ

สอืให้คุณค่ากบัผลตอบแทนทเีป็นนามธรรมหรอืผลลพัธ์ในเชงิความรู้สกึ เช่น มองกจิกรรมที

ตนเองทําในแงข่องความสขุ เป็นสงิทหีลอ่เลยีงความฝนั หรอืถอืเป็นการเสยีสละเพอืประโยชน์

ของชุมชน เป็นตน้ 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 การผลติสอืกบัการตอ่สูด้นิรนของกลุม่ผู(้เคย)ไรอํ้านาจ 

การวจิยัครงันีชใีห้เหน็ถงึความสาํคญัของสอืทผีลติโดยชนกลุม่น้อยหรอืคนชายขอบ ใน

ฐานะทเีป็นเครอืงมอืในการต่อสู้และต่อรองกบัอํานาจของรัฐและความเปลยีนแปลงต่าง ๆ ที

สง่ผลกระทบต่อวถิชีีวติและชุมชนของพวกเขา โดยการผลติสอืของชาวปกาเกอะญอสามารถ 

กล่าวไดว้่าเป็น “การเมอืงเชิงวฒันธรรม” (cultural politics) หรอืการเมอืงระดบัจุลภาค (micro-

politics) ซงึหมายถงึการต่อสูเ้ชงิอํานาจของคนเลก็คนน้อยในสงัคม ชูศกัด ิวทิยาภคั (2558, น. 

1-2) ชว่ีา แมก้ลุม่คนทอียู่ชนัล่างของโครงสรา้งอํานาจอาจไมส่ามารถแสดงการต่อตา้นอํานาจได้

อย่างเปิดเผย แต่พวกเขากอ็าจต่อรองหรอืต่อสู้กบัอํานาจทกีดทับตนเองโดยใช้การแสดงออก

เชิงสัญลักษณ์และการสอืสารผ่านทางวัฒนธรรม โดยการต่อสู้ด ังกล่าวสามารถใช้เพือ

ผลประโยชน์ต่าง ๆ อาท ิสิทธิในทรพัยากร ความมตีัวตน และพนืททีางสงัคม ในแง่นี การ

เกดิขนึและดํารงอยู่ของสอืปกาเกอะญอจงึมคีวามสําคญัอย่างยงิ โดยเฉพาะในสงัคมไทยซงึยงัมี

ความเหลอืมลําและไม่เท่าเทียมของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยปจัจยัทางชาตพินัธุ์ก็เป็นส่วนหนึงที

ก่อให้เกดิสภาพการณ์ดงักล่าว แนวคดิการต่อสู้ของคนเลก็คนน้อยนีสอดคล้องกบัการศกึษา

เรอืงการต่อตา้น (resistance) ในแวดวงมานุษยวทิยา ซงึเน้นใหเ้ห็นว่าผู้ด้อยโอกาสมกัไม่สยบ

ยอมต่อการครอบงาํของอํานาจทกีระทําต่อพวกเขา โดยการต่อต้านของผู้ด้อยโอกาสนันมทีงัที

เปิดเผยและหลบซ่อน และแม้ว่าการต่อต้านเหล่านีอาจดูเล็กน้อยหรอือาจไม่นําไปสู่การ

เปลยีนแปลงทชีดัเจนหรอืยงิใหญ่ แตใ่นแงห่นึงก็ช่วยให้ผู้ต่อต้านสามารถดํารงชีวติอยู่และเอา

ตวัรอดจากระบบทกีดขพีวกเขาได้ อย่างน้อยกใ็นแงจ่ติใจ (ยุกต ิมกุดาวจิติร, 2556) 
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ทงันี นักทฤษฎหีลงัโครงสรา้งนิยมได้เน้นถงึความสมัพนัธข์องเรอืงเลา่หรอืการเล่าเรอืง

กบัอํานาจ โดยชวีา่การเลา่เรอืงเป็นหนึงในยุทธวิธิขีนัพนืฐานในกระบวนการต่อรองระหว่างกลุ่ม

คนในสงัคม และผลในทางปฏบิตัขิองการเล่าเรอืงนันกม็อียา่งน้อย 3 ประการ ได้แก่ การกําหนด

ความหมายและการกระทํา การขบัเคลอืนใหเ้กดิการกระทําอย่างใดอย่างหนึง และการกําหนด

ทางเลอืกในการกระทํา (ชูศกัด ิวทิยาภคั, 2558, น. 5) โดยในขณะทชีนชนันําหรอืรฐัมกัเล่าเรอืง

เพอืสรา้งความชอบธรรมในการใชอ้ํานาจ คนเลก็คนน้อยทไีรอ้ํานาจก็มกัใช้การเล่าเรอืงเพอืต่อสู้

ดนิรนหรอืขดัขนืต่ออํานาจ โดยหากนําแนวคดินีมาพจิารณาการผลติสอืชาตพินัธุ์หรอืสอืนอก

กระแสอย่างเช่นสอืปกาเกอะญอกส็ามารถจะกลา่วได้ว่า การผลติสอืปกาเกอะญอทําให้เกดิการ

ผลติและเผยแพรเ่รอืงเล่าชุดทไีมถ่กูเลา่ในสอืกระแสหลกัหรอืสอืทคีรอบครองโดยรฐัและกลุ่มทุน

ขนาดใหญ่ อาท ิเรอืงเลา่ทสีรา้งความหมายหรอืนิยามใหม่แก่คําว่า “ชาวเขา” หรอื “กะเหรยีง” 

หรอืเรอืงเล่าทตีงัคําถามกบัคําว่าการพฒันาและการเปลยีนแปลงไปสูค่วามทนัสมยัและสงัคมทุน

นิยม เป็นต้น ทงันี ดว้ยคุณสมบตัขิองสอืทมีอีงคป์ระกอบในการเลา่เรอืงอย่างหลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็นภาพ เสยีง หรอืตวัอกัษร รวมทงัเทคนิคเฉพาะของสอืแต่ละประเภท (เช่น การเดนิเรอืง

ดว้ยพลอ็ตในภาพยนตรบ์นัเทงิ) ซงึเปิดโอกาสใหเ้กดิการสรา้งสรรคไ์ด้อย่างมากมาย ก็ต้องถอื

ว่าสอืเป็นเครอืงมอืทีมีศักยภาพทีคนเล็กคนน้อยจะใช้เพอืประโยชน์ของชุมชนของตนได ้

โดยเฉพาะอย่างยงิในยุคปจัจุบนัซงึการเผยแพรส่อืสามารถทําไดง้า่ย รวดเรว็ และมรีาคาถูกจาก

พฒันาการทางเทคโนโลยดีจิทิลัและการสอืสารออนไลน์  

ในกระบวนการต่อสูแ้ละต่อรองระหว่างผู้มอีํานาจและผู้ไรอ้ํานาจนนั อัตลักษณ์ถอืเป็น

หนึงในประเดน็ทมีคีวามสําคญั โดยยศ สนัตสมบตั ิ(2551, น. 33) ชวี่า อตัลกัษณ์เป็นผลของ

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจและความไม่เท่าเทียมกันของคนในสงัคม และ De Fina (อ้างถงึใน 

กาญจนา แกว้เทพ, 2554) อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัลกัษณ์กบัการสอืสารว่า การสอืสาร
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เป็นเครืองมือประกอบสร้าง (construct) ธํารงรักษา (maintain) และต่อรอง (negotiate)        

อตัลกัษณ์ โดยกระบวนการดงักล่าวเกดิขนึอยู่ตลอดเวลา ในกรณีของชาวปกาเกอะญอ จะเห็น

ว่าสอืทพีวกเขาผลติขนึนันมบีทบาทต่ออตัลกัษณ์ชาตพินัธุป์กาเกอะญอ สอืดงักล่าวไดป้ระกอบ

สร้างความหมายใหม่ให้แก่ความเป็นปกาเกอะญอซงึสวนทางกบัวาทกรรมทีรฐัสร้างเอาไว ้

ขณะเดยีวกนัสอืก็เป็นสว่นหนึงในการธํารงรกัษาอตัลกัษณ์ปกาเกอะญอด้วย โดยผลการศึกษา

แสดงให้เห็นว่าการผลิตสือมีส่วนช่วยทําให้เกิดการเปลียนแปลงบางประการแก่ชุมชน         

ปกาเกอะญอ เช่น การทําใหค้นในสงัคมรบัรูภ้าพลกัษณ์ในดา้นบวกของคนปกาเกอะญอ ได้แก่ 

การเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์รีกัษาและดูแลป่า และการมภีูมปิญัญาและวฒันธรรมทงีดงาม รวมทงัยงั

สรา้งพนืทแีก่คนปกาเกอะญอในการเรยีกรอ้งผลประโยชน์และสทิธขิองตนเอง นอกจากนัน สอื 

ปกาเกอะญอกย็งัมบีทบาทช่วยสง่เสรมิใหค้นปกาเกอะญอเกดิความรูส้กึผูกพนักบัชุมชนของตน 

รวมถึงมีความภูมิใจกับความเป็นปกาเกอะญอ อันจะเป็นการต้านทานการถูกกลืนโดย

วฒันธรรมหลกั และทําใหส้มาชกิของชุมชนปกาเกอะญอดํารงอยู่ในสงัคมอย่างมศีกัดศิร ีไมต่อ้ง

ซ่อนเรน้อตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์ของตน 

 ข้อคน้พบทกีล่าวมาข้างต้นยําถงึสงิที Michel Foucault (อ้างถงึใน ยุกต ิมุกดาวจิติร, 

2556, น. 19) กล่าวไว้ว่าไม่มกีารกดทับใด ๆ ทสีามารถทําได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึง

สอดคลอ้งกบัข้อสรปุของนักวชิาการทศีกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเป็นชาตพินัธุ์กบัรัฐชาติ

อย่าง David Brown (1992) และ Judith Toland (1993) ทชีวีา่ไม่มรีฐัใดทคีวบคุมจติสํานึกทาง

ชาตพินัธุ์ของประชากรไดอ้ย่างสมบรูณ์ ทงันี ในบรรดาเครอืงมอืและปฏบิตักิาร ต่าง ๆ ทบีรรดา

กลุ่มชาตพินัธุใ์ชเ้พอืต่อสูแ้ละต่อรองกบัอํานาจนนั การผลติสอืของตนเองกค็อืหนึงในปฏบิัตกิาร

ทีมคีวามหมายอย่างยิงในยุคปจัจุบันซึงอาจเรียกว่าเป็น “โลกเสรีนิยมใหม่” โดยนฤพนธ์      

ดว้งวเิศษ และคณะ (2558, น. 27) ขยายความวา่ ในโลกเสรนีิยมใหม่ มนุษยแ์ต่ละคนต้องต่อสู้
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เพอืให้มทียีนืในสงัคม และสอืกค็อืเครอืงมอืสาํคญัของคนทอ้งถนิและกลุ่มชาตพินัธุใ์นขบวนการ

เคลอืนไหวเชงิวฒันธรรมและการต่อสูเ้พอืขบัเคลอืนสทิธเิชงิวฒันธรรมของตนเอง 

 

5.2.2 สอืทางเลอืกกบัสงัคมประชาธปิไตยและพหุวฒันธรรม 

หากมองในระดับสงัคมทีกว้างขึน การศึกษาครงันีแสดงให้เห็นความสําคญัของสอื

ทางเลอืกอย่างเช่นสอืปกาเกอะญออย่างน้อย 2 ประการด้วยกัน ประการแรก สอืทางเลอืกมี

ความสาํคญัต่อภูมทิศัน์สอืในสงัคมประชาธปิไตย โดยในสงัคมประชาธปิไตยนนั สทิธเิสรภีาพใน

การแสดงออกของประชาชนถอืเป็นหนงึองคป์ระกอบทไีมส่ามารถจะขาดได ้และการเกดิขนึและ

เตบิโตของสอืทางเลอืกกค็อืรปูธรรมหนึงของคาํว่าสิทธเิสรภีาพ นันคอื เปิดโอกาสให้คนทเีคย

เป็นเพียงผู้ร ับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารและผลิต เนือหาหรือเล่าเรอืงราวของตนเองได ้

นอกจากนัน การมอียู่ของสอืทางเลอืกกถ็อืเป็นการถ่วงดุลอํานาจของสอืกระแสหลกั ดงัในกรณี

ของสอืปกาเกอะญอทสีามารถใชเ้พอืเลา่เรอืงราวทไีม่เคยปรากฏในสอืกระแสหลกั หรอืเรอืงที

อาจดู “ไม่สําคญั” ในสายตาของคนทําสอือาชีพ สอดคล้องกับท ีHowley (2010, p.4) ชีถึง

ความสําคญัของสือทางเลือกจากมุมของนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์การเมือง (political 

economy) ไว้ว่า สอืทางเลือกคอืปรากฏการณ์ทีแสดงถึงความเป็นไปได้ในการท้าทายการ

ครอบงําทางการเมืองและเศรษฐกิจของระบบสอืกระแสหลักและระบบทุนนิยม และรุจน์     

โกมลบุตร (2558, น. 576-577)  กล่าวว่า  ระบบสือมวลชนในโลกมักถูกท้าทายและ

วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นระบบทสีนับสนุนลทัธิบรโิภคนิยมและถูกใช้เพอืร ักษาอํานาจของผู้ม ี

อํานาจรฐั โดยทไีม่ได้คาํนึงถงึประโยชน์สาธารณะเท่าทคีวร  

ประการทสีอง หากมองในมติวิฒันธรรม สอืทางเลอืกอย่างเช่นสอืชาตพินัธุ์ถอืเป็นกลไก

หนึงทขีบัเคลอืนหรอืส่งเสรมิให้เกดิความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม (multicultural society) หรอื
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สงัคมทมีกีารยอมรบัในเรอืงความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมถึงมคีวามอดทนและการให้

ความเคารพในความแตกต่างทางวฒันธรรมของสมาชิกร่วมสังคม โดยอย่างกรณีของสอื     

ปกาเกอะญอ จะเหน็วา่สอืปกาเกอะญอมทีงัทใีชส้อืสารกนัภายในชุมชน และสอืสารกบัคนนอก

ชุมชนและมกีารเผยแพรอ่อกสู่สงัคมวงกวา้ง ซงึหนงึในจดุประสงคส์ําคญัของผู้ผลติสอืก็คอืการ

ทําให้คนในสงัคมไทยเข้าใจวัฒนธรรมและวิถ ีชีวติของชาวปกาเกอะญอซงึแตกต่างไปจาก

วัฒนธรรมหลกัของสงัคม ทงันี สําหรบัสงัคมไทย ผู้วจิยัเห็นว่าการส่งเสรมิแนวคดิเรอืงความ

หลากหลายทางวฒันธรรม (cultural diversity) และพหุวฒันธรรมนิยม (multiculturalism) เป็น

สงิทมีคีวามจาํเป็น สอดคลอ้งกบัชูพนิิจ เกษมณ ี(2555, น. 73-74) ชว่ีา แนวคดิความเป็นหนึง

เดยีว (uniformity) ซงึใชโ้ดยผูป้กครองของไทยตลอดมา สง่ผลให้เกดิการปลกูฝงัวธิคีดิเชงิเดยีว

ในแก่คนในสงัคม อนัเป็นสงิทสีวนทางกบัความจรงิทางประวตัิศาสตร์และพฒันาการทางสงัคม 

กล่าวคอื ในสงัคมไทยนันแท้จรงิมผีู้คนต่างวฒันธรรมอาศัยอยู่รวมกนัมาอย่างช้านาน ความ

หลากหลายนีเออืต่อการแลกเปลยีนทางวฒันธรรมซงึถอืเป็นคุณสมบตัทิสีําคญัของมติทิางการ

พฒันา อาจกลา่วไดว้่าทศันะทผี่านมาของผูบ้รหิารรฐัทเีห็นความหลากหลายเป็นปจัจยัคุกคาม

ต่อความมนัคงแห่งรฐัถอืเป็นทศันะทคีบัแคบอย่างยงิ นอกจากนัน ชูพนิิจ (น. 120) ได้อธบิาย

เพมิเติมว่า จากบทเรียนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย พบว่าการทีรฐัหรอืผู้มอีํานาจ

สง่เสรมิสาํนึกแบบลทัธชิาตพินัธุนิ์ยม (ethnocentrism) นันคอื ความเชอืทว่ีาวฒันธรรมของกลุม่

ครอบงําหรอืประชากรหลกัในสงัคมมคีุณค่าเหนือกว่าวฒันธรรมของคนอนื ๆ จะนําไปสู่การ

ละเมดิศกัดศิรคีวามเป็นคน และนํามาซงึปญัหาสงัคมรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนันกอ็าจพฒันาไป

เป็นความขดัแย้งทรีุนแรงระหวา่งกลุม่คนในสงัคมได ้ 

โดยสรุป สอืทางเลอืก โดยเฉพาะสอืทผีลติโดยชุมชนทางวฒันธรรมย่อย ๆ ถอืว่าเป็น

กลไกหนงึทมีบีทบาทต่อการสรา้งสงัคมทมีคีุณภาพ และทําให้เกดิการพฒันาทยีงัยืน โดยช่วย
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ส่งเสรมิสิทธิเสรีภาพในการสือสาร และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนหรือชุมชนทมีคีวาม

แตกต่างใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัตแิละเคารพซงึกนัและกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชงิวชิาการ 

 ในการศกึษาต่อไปเกยีวกบัสอืชาตพินัธุห์รือสอืทางเลอืก ผู้วจิยัควรพจิารณาความ

หลากหลายภายในชุมชนของผูผ้ลติสอืหรอืผูร้บัสารดว้ย เนืองจากในความเป็นจรงิ 

ผู้คนในชุมชนหนึง ๆ มักไม่ได้มคีวามเป็นเนือเดียวหรอืมอีัตลกัษณ์เดียว เช่น 

ภายในชุมชนทมีอีตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ร่วมกนั ก็ยงัมคีวามแตกต่างทางเพศ วยั 

ศาสนา หรอือตัลกัษณ์อนื ๆ การนําความแตกต่างเหล่านีมาพจิารณาในการศกึษา

จะช่วยให้เกดิความเข้าใจทลีกึซงึขนึเกยีวกับการผลติและใช้ของชุมชนเหล่านัน 

ตวัอย่างประเดน็หรอืคําถามในการศึกษาก็เช่น เรอืงราวของผู้หญิงชาตพินัธุ์ และ 

‘เสยีง’ ของพวกเธอถูกละเลยหรอืมองข้ามในสอืชาตพินัธุ์หรอืไม ่เพราะดูเหมอืนว่า

การผลติสอืทางเลอืกก็ไม่ได้ต่างจากสอืกระแสหลกัในแงท่วี่าเป็นกจิกรรมทเีพศชาย

จะมบีทบาทมากกวา่เพศหญงิ 

 ควรมีการศึกษาในมุมผู้รับสารเพอืความเข้าใจทีรอบด้านมากขึนเกียวกับสอื     

ชาตพินัธุ์ ซงึนอกเหนือจากประโยชน์ในเชงิวชิาการแลว้ ข้อมูลและความรู้ทไีด้ก็จะ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ผลติสอืด้วย  
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5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

 เนืองจากสอืทางเลอืกมคีวามสําคญัต่อสงัคมในหลาย ๆ ด้าน จงึควรมกีารส่งเสรมิ

ใหชุ้มชนชาตพินัธุแ์ละชุมชนของผู้ดอ้ยโอกาสในลกัษณะอนื ๆ เข้าถงึความรู ้แหล่ง

ทุน และเครอืงมอืในการผลติสอื และเห็นความสําคญัของการใช้สอืในฐานะพนืที

ของการต่อรองกบัผูม้อีํานาจหรอืโครงสรา้งทางสงัคม ซงึจะถอืว่าเป็นการปฏริูปสอื

และระบบสอืสารของสงัคมไทยในรูปแบบหนึง  

 สําหรับชุมชนทมีีโอกาสผลิตสอืทางเลอืกของตนเองอยู่แล้ว หน่วยงานรัฐหรือ

สถาบนัการศกึษาอาจเข้าไปช่วยเสรมิในแงก่ารทําใหส้อืดงักลา่วอยู่อย่างยงัยนื เช่น 

มโีครงการนําร่องร่วมกับชุมชนเพอืศึกษาความเป็นไปได้แนวทางการผลิตสอื

ทางเลอืกโดยใช้แนวคดิกจิการเพอืสงัคม (social enterprise) เป็นตน้ โดย 
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