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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้อาศัยระเบียบวิธีวจัิยเชิงคุณภาพ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการผลิตสื่อทางเลือก

ของชาวปกาเกอะญอในบริบทสังคมไทย ในแงพัฒนาการ วัตถุประสงค และแนวคิดเบื้องหลัง

ของการผลิตสื่อดังกลาว โดยศึกษาจากเอกสารรวมกับการสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะห

ผลงานสื่อที่ผลิตโดยชาวปกาเกอะญอ 

ผลการศึกษาพบวา การผลิตสื่อปกาเกอะญอเร่ิมตนขึ้นในชวงทศวรรษ 2530 สอดคลอง

กับสภาพการณทางสังคมและการเมืองไทยที่มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิของประชาชน ทั้งน้ี แม

การผลิตสื่อปกาเกอะญอจะมีขอจํากัดหลายประการจากการอยูนอกระบบพาณิชยนิยม ผูผลิตสื่อ

สวนใหญยังมุงที่จะสรางสรรคผลงานเพื่อเผยแพร เน่ืองจากมองวาสิ่งที่ตนเองทําสามารถสราง

ประโยชนแกชุมชน โดยวัตถุประสงคในการผลิตสื่อแบงออกได 5 วัตถุประสงค ไดแก 1) การ

สื่อสารเพ่ือตอบโตอคติตอกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 2) การปองปองและรักษาสิทธิของชุมชน 

3) การเปนเครื่องมือรักษาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ 4) การบันทึกและเผยแพรวัฒนธรรม 

ปกาเกอะญอ และ 5) การนําเสนอแนวคิดที่เปนประโยชนแกผูรับสาร การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให

เห็นบทบาทของสื่อทางเลือกในฐานะที่เปนเคร่ืองมือของประชาชนในการถวงดุลอํานาจรัฐและ

สื่อกระแสหลัก นอกจากน้ันยังสามารถเปนกลไกชวยสงเสริมแนวคิดเร่ืองความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และทําใหเกิดความเขาใจระหวางผูคนที่มีความแตกตางซ่ึงอยูรวมในสังคมเดียวกัน 
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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.   

DPU



ค 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่สนับสนุนทุนในการดําเนินงานวิจัยน้ี 

และผูบริหารคณะและมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายสงเสริมการคนควาวิจัยของคณาจารย รวมถึง

เจาหนาที่ศูนยบริการวิจัยสําหรับการชวยอํานวยความสะดวกในขั้นตอนตาง ๆ ตลอดระยะเวลา

กวา 1 ป และที่สําคัญ ขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานในชุมชนปกาเกอะญอ รวมทั้งผูที่มีสวน

ชวยเหลือในทุกขั้นตอนที่ทําใหงานวิจัยชิ้นน้ีสําเร็จลุลวงลงได  

 

มาโนช ชุมเมืองปก 

   มกราคม 2560 

 

DPU



ง 

สารบญั 
 

          หน้า 

บทคัดยอ ............................................................................................................................... ก 

Abstract ................................................................................................................................ ข 

กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................. ค 

สารบัญ.................................................................................................................................. ง 

สารบัญแผนภาพ ................................................................................................................... ฉ 

สารบัญตาราง ........................................................................................................................ ช 

สารบัญภาพ .......................................................................................................................... ซ 

บทที่ 1 บทนาํ........................................................................................................................ 1 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา .................................................................................... 1 

1.2 ปญหานําวิจัย .............................................................................................................. 5 

1.3 วัตถุประสงคของการวจัิย ............................................................................................. 6 

1.4 นิยามศัพท .................................................................................................................. 6 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................... 7 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ........................................................................................... 7 

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ............................................................................................. 8 

2.1 สื่อชาติพันธุในฐานะสื่อทางเลือก .................................................................................. 9 

2.2 ชาติพันธุและกลุมชาตพัินธุในบรบิทของรัฐชาต ิ.......................................................... 18 

2.3 ปกาเกอะญอในสังคมไทย .......................................................................................... 29 

DPU



จ 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ .................................................................................................... 37 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ............................................................................................ 41 

บทที่ 3 ระเบยีบวธิีวิจัย ........................................................................................................ 42 

3.1 แหลงขอมูล ............................................................................................................... 42 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ............................................................................................... 44 

3.3 การวิเคราะหขอมูล .................................................................................................... 45 

3.4 การนําเสนอขอมูล ..................................................................................................... 46 

บทที่ 4 ผลการศึกษา ........................................................................................................... 47 

4.1 พัฒนาการของสื่อปกาเกอะญอ................................................................................... 47 

4.2 วัตถุประสงคในการผลติสื่อปกาเกอะญอ ..................................................................... 75 

4.3 แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตสื่อปกาเกอะญอ............................................................... 92 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ......................................................................... 101 

5.1 สรุปผลการศึกษา ..................................................................................................... 102 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา .............................................................................................. 106 

5.3 ขอเสนอแนะ ............................................................................................................ 111 

บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 113 

 

DPU



ฉ 

สารบญัแผนภาพ 
 

หน้า 

แผนภาพ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย ................................................................................... 41 

 

 DPU



ช 

สารบญัตาราง 
 

หน้า 

ตาราง 1: รายชื่อผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ........................................................................... 43 
 

 

 

 

 

DPU



ซ 

สารบญัภาพ 
 

หน้า 

รูปภาพ 1: หนังสือเรื่องคนปกากะญอ โดยพอเลปา ............................................................... 50 

รูปภาพ 2: หนังสือเรื่องชีวิตขาปกาเกอะญอ โดยบือพอ ........................................................ 51 

รูปภาพ 3: อัลบั้มคนภูดอยและบันทึกคนตนนํ้า..................................................................... 53 

รูปภาพ 4: บางสวนของผลงานของศิลปนปกาเกอะญอซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ....................... 56 

รูปภาพ 5: เวบ็ไซตเด็กสามหมอก ........................................................................................ 58 

รูปภาพ 6: สถานีวิทยุออนไลนเด็กสามหมอก ....................................................................... 58 

รูปภาพ 7: หนาปกดีวีดีภาพยนตรเรื่องเชกิ เชอู ................................................................... 62 

รูปภาพ 8: สํานักงานเดปอถูสติโอ ........................................................................................ 63 

รูปภาพ 9: หนาปกดีวีดีภาพยนตรเรื่องพอโมลา อาตาโอะมู .................................................. 64 

รูปภาพ 10: แพวา ตัวละครหลักในเชกิ เชอู .......................................................................... 65 

รูปภาพ 11: แพวาในวยัชราในชุดเชวาสีขาว ......................................................................... 67 

รูปภาพ 12: การเลนเตหนากูถูกนําเสนอในภาพยนตร .......................................................... 69 

รูปภาพ 13: ความสัมพันธในวัยเรยีนของหนุมสาวปกาเกอะญอ ............................................ 69 

รูปภาพ 14: การจากลาของแพวาและซอ .............................................................................. 70 

รูปภาพ 15: พอโมลาอาศัยอยูกับแมและนองชาย.................................................................. 71 

รูปภาพ 16: พฤติกรรมของฉาเกอปอที่ทําใหชีวติคูเกิดปญหา ............................................... 73 

รูปภาพ 17: ฉากสุดทายของเรื่องซึ่งฉาเกอปอสญัญากับพอโมลาวาจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ..... 75 

DPU



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา เทคโนโลยีการผลิตสื่อและการส่ือสารไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่อง สงผลใหการผลิตสื่อมีตนทุนที่ต่ําลง และคนจํานวนมากสามารถเขาถึงเทคโนโลยี

การผลิตสื่อได ยิ่งไปกวาน้ัน เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตก็ทําใหชองทางในการเผยแพรสื่อ

มีมากขึ้นและมีความสะดวกและรวดเร็ว สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดการเติบโตของสื่อที่ผลิตโดยคน

ธรรมดาสามัญ โดยเฉพาะผูที่ถูกกีดกันทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง หรือผูที่ถูกปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรมจากระบบและโครงสรางของสังคม (Atkinson, 2010; Atton, 2002) ซึ่งน่ันก็

รวมถึงกลุมชาติพันธุที่อาศยัอยูในประเทศตาง ๆ  

ในการเสวนา “เสียงแหงชาติพันธุในโลกเสรีนิยมใหม” หัวขอ “ชาติพันธุกับสื่อใหม”1 

(นฤพนธ ดวงวิเศษ, พิเชษฐสายพันธ, และ  สมรักษ ชัยสิงหกานานนท, 2558, น. 111-112)  

สมสุข หินวิมาน หน่ึงในวิทยากรไดสะทอนวาจากการสืบคนงานวิจัยดานนิเทศศาสตรหรือ    

วารศาสตรที่ผานมา พบวามีการศึกษาเก่ียวของกับส่ือของกลุมชาติพันธุหรือประเด็นทาง    

ชาติพันธุอยูไมมากนัก  ซึ่งสอดคลองกับสภาวการณของการศึกษาเก่ียวกับสื่อทางเลือกหรือสื่อ

นอกกระแสที่มีอยูคอนขางจะจํากัด (Cottle, 2003) โดยเฉพาะการศึกษาในแงมุมของการผลิต

                                                            
1 การเสวนาจัดโดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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และการพยายามทําความเขาใจมุมมองของผูผลิตสื่อ รวมถึงความสัมพันธระหวางสื่อกับผูคน

หรือชุมชนที่เปนผูผลิตและใชสื่อเหลาน้ัน  

สื่อทางเลือกถือเปนประเด็นที่มีความนาสนใจในการศึกษาวิจัย เน่ืองจากจะทําใหเกิด

ความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับระบบและสถานการณของการผลิตและใชสื่อในปจจุบันที่มีความ

แตกตางหลากหลาย รวมทั้งมีลักษณะและรูปแบบการผลิตที่อาจตางไปจากความรูเดิม ๆ ของ

นักวิชาการและวิชาชีพดานสื่อ ทั้งน้ี สื่อทางเลือกมักทาทายแบบแผนของการผลิตสื่อกระแส

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

2003, p.41) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ภูมิทัศนสื่อในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตที่สื่อถูก

ผลิตแบบรวมศูนย (centralization of media) หรืออยูภายใตการควบคุมของกลุมคนมีอํานาจ

หรือผูเชี่ยวชาญเพียงไมก่ีกลุม นอกจากนั้น ตรรกะของการผลิตสื่อแบบพาณิชยนิยมที่เปนแกน

สําคัญของสื่อกระแสหลักก็ไมอาจใชทําความเขาใจการดํารงอยูของสื่อทางเลือกและการทํางาน

ของผูผลิตสื่อทางเลือกได ดังน้ัน การศึกษาสื่อทางเลือกยอมชวยใหเกิดความเขาใจหรือเห็น

ภาพที่แทจริงของภูมิทัศนสื่อที่เปนอยูในปจจุบันไดชัดเจนขึ้น 

 

ความสําคัญของส่ือชาติพันธุและความเปนชายขอบของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 

สื่อที่ผลิตและ/หรือใชโดยกลุมชาติพันธุซึ่งเปนชนกลุมนอยของสังคมหรือรัฐ ถือวาเปน

สื่อนอกกระแส (non-mainstream media) หรือส่ือทางเลือก (alternative media) ประเภทหนึ่ง 

สื่อทางเลือกในที่นี้หมายถึงสื่อที่มีลักษณะหรือรูปแบบที่ตางไปจากส่ือมวลชนหรือสื่อที่ถูก

ครอบครองและควบคุมโดยกลุมผูมีอํานาจหรือชนชั้นนําในสังคม โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ 

กลุมทุน หรือองคกรธุรกิจขนาดใหญ สื่อทางเลือกเหลาน้ีมักนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นที่สื่อ

กระแสหลักไมไดใหความสนใจมากนัก และมักเปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคม 
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การเมือง และวัฒนธรรม รวมถึงเปดโอกาสใหกลุมคนชายขอบหรือผูที่ไรอํานาจมีพ้ืนที่ในการ

แสดงออกถึงความมีตัวตนของพวกเขา อันจะนําไปสูสังคมที่มีความเทาเทียมและเคารพในความ

แตกตางหลากหลาย (Matsaganis, Katz & Ball-Rokeach, 2011, pp.8-9) รุจน โกมลบุตร 

(2558, น. 577) กลาวเพิ่มเติมวา สื่อทางเลือกถือเปนส่ิงที่เติมเต็มชองวางในระบบส่ือมวลชนที่

มักมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนลัทธิบริโภคนิยมและมุงธํารงรักษาอํานาจของผูมีอํานาจรัฐ รวมถึง

มักละเลยรสนิยมหรือความตองการของผูรับสารบางกลุม ดังน้ัน สื่อทางเลือกจึงเปนสื่อที่

สอดคลองกับแนวคิดของสังคมประชาธิปไตยในแงของการสงเสริมสิทธิในการสื่อสารของ

ประชาชน 

Matsaganis et al. (2011, pp.75-85) ชี้วา สื่อชาติพันธุสามารถมีบทบาทสําคัญหลาย

ประการตอกลุมชาติพันธุ ไดแก การเปนพ้ืนที่ในการนําเสนอและถายทอดเร่ืองราวของตนเอง 

การชวยสรางความรูสึกรวมระหวางสมาชิกภายในกลุมและชวยรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุ 

และการเปนกลไกเพ่ือเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิและความเทาเทียมในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

สื่อชาติพันธุมีบทบาทในการตานทานกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) และ

ชวยสงเสริมใหเกิดสังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural society) หรือสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม และผูคนในสังคมยอมรับในความแตกตางดังกลาว โดยสวนหนึ่งก็เกิดจากการท่ี

ชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ ภายในรัฐชาติมีโอกาสธํารงรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเอาไว 

โดยเฉพาะการสืบทอดภาษาและรูปแบบทางวัฒนธรรมตาง ๆ 

ในประเทศไทย มีกลุมชาติพันธุไมนอยกวา 60 กลุม ตั้งถิ่นฐานกระจายอยูในทุกภูมิภาค 

(ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) โดยรัฐไทยนั้นมีลักษณะไมตางจากรัฐสมัยใหมโดยสวนใหญ 

นั่นคือ ผูปกครองไดสถาปนาวัฒนธรรมแหงชาติขึ้นและพยายามทําใหคนในชาติมีอัตลักษณเปน

หนึ่งเดียวกัน กระบวนการดังกลาวสงผลใหกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยหรือกลุมดอยอํานาจ
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กลายเปนคนชายขอบของสังคม และวัฒนธรรมของพวกเขาถูกกดทับไวหรือที่สุดคอย ๆ ถูก

กลืนหายไป แตทั้งน้ีก็ไมไดหมายความวากลุมชาติพันธุจะสยบยอมอยางราบคาบตออํานาจรัฐ 

ในทางตรงกันขาม มีหลายกลุมที่พยายามตอรอง ตอบโต และสรางพ้ืนที่ในการแสดงออกซ่ึง

ตัวตนของพวกเขา (ยศ สันตสมบัติ, 2551, น. 30) ดังที่พบวา แมผูมีอํานาจรัฐจะพยายาม

ปลูกฝงและหลอหลอมสํานึกรวมของ “ความเปนไทย” ผานปฏิบัติการตางๆ อาทิ ระบบ

การศึกษา การปกครองแบบรวมศูนย ตลอดจนการเผยแพรสื่อมวลชนกระแสหลักที่มาจาก

สวนกลาง อยางไรก็ตาม ก็มีชุมชนชาติพันธุไมนอยที่พยายามจะรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุ

ของตนเอาไว เชน การรณรงคใหมีการใชภาษาชาติพันธุในชุมชน และการสืบทอดวิถีชีวิต ความ

เชื่อ และประเพณีตาง ๆ รวมถึงมีการรวมตัวเพ่ือเคลื่อนไหวในนามกลุมชาติพันธุในกรณีที่เกิด

ปญหาที่กระทบตอชุมชนของตนเอง และจากบริบททางสังคมและเทคโนโลยีสื่อที่กลาวถึง

ขางตน การผลิตสื่อของชุมชนตนเองก็คือเคร่ืองมือสําคัญท่ีกลุมชาติพันธุหลายกลุมนํามาใช 

ปกาเกอะญอหรือกระเหร่ียงสกอเปนกลุมยอยกลุมหนึ่งของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง จาก

การสํารวจในป 2545 มีประชากรชาวกะเหรี่ยงอยูในประเทศไทยรวมสี่แสนคน โดยปกาเกอะญอ 

เปนกลุมที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด (สุดาวดี เตชานันท, 2555) ในบรรดากลุมชาติพันธุ   

ตาง ๆ ชาวปกาเกอะญอคือกลุมชาติพันธุที่มีความตื่นตัวในการรักษาอัตลักษณของตน และมี

การรวมกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะในบริบทที่ “วาทกรรมชาวเขา” ถูกสรางและผลิตซํ้าโดยรัฐและไดสรางผลกระทบ  

ตาง ๆ ใหแกกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงกลุมตาง ๆ (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2552, น. 8-10) สําหรับ 

"วาทกรรมชาวเขา” นั้น หากกลาวโดยสังเขปก็คือ ปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ ที่ตั้งอยูบนชุด

ความเช่ือที่วากลุมคนที่ถูกตีตราวา “ชาวเขา” นั้นคือผูสรางปญหาใหแกสังคม โดยเฉพาะปญหา

การตัดไมทําลายปา ยาเสพติด และความม่ันคงของรัฐ และนําไปสูสรางภาพ “ความเปนอ่ืน” 
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ใหแกพวกเขา และสงผลกระทบหลาย ๆ ดานตามมา โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับศักด์ิศรีและความ

เทาเทียมในสังคม ที่สําคัญ “วาทกรรมชาวเขา” ยังมีความเกี่ยวของกับการสูญเสียอัตลักษณทาง

ชาติพันธุเนื่องจากทําใหคนปกาเกอะญอจํานวนหนึ่งไมมีความภูมิใจในความเปนชาติพันธุของ

ตนหรือรูสึกอายที่จะถูกผูอ่ืนมองวาตนเปนชาวเขาและพวกที่ลาหลังหรือดอยพัฒนา (กระทรวง

วัฒนธรรม, 2554)  

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาสื่อที่ผลิตโดยกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ ซึ่งกําเนิดขึ้นและมี

พัฒนาการมาเปนเวลารวม 3 ทศวรรษ และมีความหลากหลายสอดรับกับพัฒนาการของ

เทคโนโลยีการส่ือสารในแตละยุคสมัย โดยมุงทําความเขาใจพัฒนาการ วัตถุประสงค และ

แนวคิดเบื้องหลังของการผลิตสื่อของชาวปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในบริบทที่ชาวปกาเกอะญอมี

สถานะเปนคนชายขอบของสังคมไทย ซึ่งสงผลใหอัตลักษณของพวกเขาถูกกดทับและถูกกลืน

โดยวัฒนธรรมของคนกลุมใหญหรือกลุมผูมีอํานาจ  

ผูวิจัยคาดหวังวาขอคนพบจากการวิจัยจะสามารถนําไปตอยอดเพ่ือเปนแนวทาง

สนับสนุนกลุมชาติพันธุ หรือผูไรอํานาจหรือสิทธิและเสียงในสังคมไทยกลุมตาง ๆ ไดมีพ้ืนที่ใน

การส่ือสารเร่ืองราวของตนเองทามกลางความทาทายทั้งในทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง

ในยุคปจจุบัน 

 

1.2 ปัญหานําวิจยั 

1) สื่อปกาเกอะญอในสังคมไทยมีพัฒนาการอยางไร 

2) ผูผลิตสื่อปกาเกอะญอมีวัตถุประสงคและแนวคิดเบื้องหลังอะไรในการผลิตสื่อของ

ตนเอง 
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1.3 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการผลิตสื่อปกาเกอะญอในสังคมไทย 

 2) เพ่ือศึกษาวัตถุประสงคและแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตสื่อของผูผลิตสื่อปกาเกอะญอ 

 

1.4 นิยามศพัท ์

1) การผลิตสื่อ หมายถึง กระบวนการสรางสรรคซึ่งเกิดจากการท่ีผูผลิตสื่อใชเครื่องมือ

และเทคโนโลยีตาง ๆ ในการแปลงความคิดหรือจินตนาการของตนและถายทอดออกมาเปน

ภาพ เสียง และตัวอักษรหรือขอความ และทําใหเกิดชิ้นงานที่เปนรูปธรรม 

2) สื่อทางเลือก (alternative media) หมายถึง สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ

หรือรสนิยมของผูรับสารเฉพาะกลุม เปนส่ือที่มีรูปแบบ แนวคิด และวิธีการผลิตตางไปจากส่ือที่

ผลิตโดยผูมีอํานาจในสังคม ในงานวิจัยชิ้นนี้หมายรวมถึงสื่อที่ผลิตโดยชุมชนหรือกลุมชาติพันธุ

ที่เปนชนกลุมนอยในสังคม ไดแก ชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ 

3) ชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ หมายถึง ผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยซึ่งนิยามและ

เรียกขานกลุมของตนวา “ปกาเกอะญอ” (หมายถึงคน) ปกาเกอะญอเปนกลุมยอยของกลุม   

ชาติพันธุกะเหรี่ยงซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย มีภาษาพูด ตลอดจนรูปแบบทางสังคม

และวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง ชาวปกาเกอะญออาจถูกเรียกจากคนนอกกลุมวากะเหรี่ยงสกอ 

ที่มาจาก Sgaw Karen ซึ่งใชในภาษาอังกฤษ2  

                                                            
2 การสะกดคําวา Sgaw ในภาษาไทยน้ันพบ 2 แบบ คือ สกอ และ สกอว ในงานชิ้นน้ี ผูวิจัยอางอิงการสะกดตามที่ใชใน
สารานุกรมกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงสกอ (สุริยา รัตนกุล และสมทรง บุรุษพัฒน, 2538) สวนคําวา ปกาเกอะญอ น้ัน ไมมีการ
บัญญัติวิธีสะกดท่ีแนนอน และมีการใชอยางหลากหลาย เชน ปกาเกอญอ ปกาเกอญอ ปกากะญอ หรือปกากะยอ เปนตน ซ่ึง
ผูวิจัยเลือกใชการสะกดตามแบบที่พบในงานเขียนรวมสมัย อาทิ เราคือเตหนากู (สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย, 2554) และ ตัวตน-
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4) แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตสื่อ หมายถึง สิ่งที่ผูผลิตสื่อมองวาเปนแรงจูงใจในการ

ทํางาน และสิ่งที่เปนขอจํากัดตอการสรางสรรคผลงานของตนเอง 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจัยน้ีเจาะจงศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอที่อาศัยอยูในจังหวัด

เชียงใหม เชียงราย และลําพูน ซึ่งเปนชุมชนที่มีความตื่นตัวในเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อรักษา  

อัตลักษณทางชาติพันธุ รวมถึงในเรื่องของการผลิตสื่อมาอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการเก็บ

ขอมูลในชวงป พ.ศ. 2556-2559  

 

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1) ทําใหเขาใจการเกิดขึ้นและดํารงอยูของสื่อทางเลือกในบริบทของสังคมไทย เปนการ

ชวยเติมเต็มองคความรูทางนิเทศศาสตรและสื่อศึกษาของไทย 

3) นําไปใชเปนบทเรียนหรือกรณีศึกษาแกกลุมชาติพันธุหรือชนกลุมนอยอ่ืน ๆ ที่

ตองการใชหรือพัฒนาสื่อทางเลือกหรือสื่อชุมชนของตนเอง  

3) ใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีตองการสงเสริมการผลิตสื่อทางเลือก

หรือส่ือชาติพันธุ 

 

                                                                                                                                                                          
คนปกาเกอะญอ (พรสุข เกิดสวาง, 2556) ทั้งน้ี ในกรณีที่เปนการกลาวถึงชื่อผลงานหรือการอางอิงขอความจากเอกสารหรือ
แหลงขอมูลซ่ึงใชการสะกดตางออกไป ผูวิจัยจะคงการสะกดตามตนฉบับ 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

  

 ในบทนี้ ผูวิจัยนําเสนอการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อ

ใชเปนกรอบในการศึกษาการผลิตและใชสื่อของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ เน้ือหาแบงออกเปน 

4 หัวขอ ในหัวขอแรก ผูวิจัยทบทวนแนวคิดเก่ียวกับสื่อทางเลือก โดยเนนที่สื่อชาติพันธุ ทั้งใน

แงนิยามและบทบาทของสื่อดังกลาวที่มีการกลาวถึงเอาไว รวมถึงแสดงใหเห็นถึงประเด็นที่

นาสนใจและมีความสําคัญในมุมของการศึกษาดานสื่อและการสื่อสาร หัวขอที่สอง นําเสนอ

แนวคิดเร่ืองชาติพันธุและกลุมชาติพันธุซึ่งจะชวยใหภาพที่กวางขึ้น โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ

ระหวางกลุมชาติพันธุกับรัฐชาติ และประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณทางชาติพันธุ จากน้ัน

ผูวิจัยจึงนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ ซึ่งเปนกลุมยอยกลุมหนึ่งของ

กะเหรี่ยง โดยจะเสนอใหเห็นการดํารงอยูของชุมชนปกาเกอะญอภายใตสภาพแวดลอมทาง

สังคมและการเมืองไทย สําหรับหัวขอสุดทายคือการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษา

คร้ังนี้ 

การทบทวนวรรณกรรมดังกลาวชวยใหวัตถุประสงคของการวิจัยนี้บรรลุผล โดยเปน

กรอบในการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางการผลิตสื่อของชาวปกาเกอะญอกับบริบททาง

สังคม และการใชสื่อเพ่ือจุดประสงคตาง ๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับอัตลักษณทางชาติพันธุ 
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2.1 ส่ือชาติพนัธุใ์นฐานะส่ือทางเลือก 

พจนานุกรมดานส่ือและการสื่อสารฉบับออกซฟอรด (Chandler & Munday, 2011) ได

ใหคํานิยามของสื่อทางเลือกไวหลายนิยาม หน่ึงในนั้นก็คือ สื่อที่ชนกลุมนอยหรือกลุมชายขอบ

ของสังคมใชเพ่ือวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะเพื่อประโยชนของชุมชนของตนเอง 

รูปแบบของสื่อเหลาน้ีมีไดหลากหลาย ไมวาจะเปนภาพวาด ละครเรหรือละครขางถนน รวมถึง

สื่อที่ใชเทคโนโลยีการผลิตที่คอนขางซับซอน เชน หนังสือพิมพ หรือภาพยนตร  

คําวาส่ือชาติพันธุ (ethnic media) ซึ่งปรากฏในงานวิชาการและตําราทางนิเทศศาสตร 

หมายถึงสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อกลุมชาติพันธุกลุมใดกลุมหน่ึงซ่ึงมีสถานะเปนชนกลุมนอยหรือคน 

ชายขอบของสังคมหรือประเทศท่ีตนอาศัย โดยผูผลิตสื่อชาติพันธุนั้นมักเปนสมาชิกของกลุม

ชาติพันธุนั้น ๆ กลุมชาติพันธุหมายรวมถึงชนพ้ืนเมือง แรงงานขามชาติ ผูลี้ภัย และกลุมชนหรือ

ชุมชนที่ใชและสืบทอดภาษาหรือมีวัฒนธรรมซึ่งตางไปจากที่ผูปกครองกําหนดใหเปนภาษาหรือ

วัฒนธรรมประจําชาติ สื่อชาติพันธุมีความแตกตางและหลากหลาย ซึ่งการจําแนกลักษณะของ

สื่อชาติพันธุนั้นอาจเก่ียวของกับคําถามอยางนอย 8 ขอ ไดแก ผูผลิตสื่อชาติพันธุคือใคร กลุม

หรือองคกรที่ผลิตสื่อน้ันมีขนาดเล็กหรือใหญแคไหน กลุมหรือองคกรน้ันตั้งอยูที่ไหน ใครเปน

ผูสนับสนุนทุนในการผลิต กลุมเปาหมายของสื่อคือใคร ภาษาที่ใชคือภาษาอะไร เน้ือหาหลักที่

ผลิตขึ้นน้ันเก่ียวกับอะไร และสื่อดังกลาวใชวิธีในการกระจายและเผยแพรอยางไร (Matsaganis 

et al., 2011, p.6)   

ในการศึกษาดานสื่อ มีคําหลายคําที่มักใชควบคูหรือแทนคําวา ethnic media อาทิ 

minority media (สื่อชนกลุมนอย) immigrant media (สื่อผูอพยพ) diasporic media (สื่อคน

พลัดถิ่น) และ community media (สื่อชุมชน) นอกจากน้ัน นักวิชาการบางทานยังนิยมใชคําวา 
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ethnic minority media ในงานของตนเอง เพ่ือเนนวาเปนการศึกษาเก่ียวกับสื่อที่ผลิตและใชโดย

กลุมชาติพันธุ และใหความสนใจบทบาทของสื่อดังกลาวในบริบทความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางกลุมคนในสังคม หรือพิจารณาส่ือเหลาน้ันในฐานะเครื่องมือในการทาทายโครงสราง

อํานาจที่เอ้ือประโยชนตอชนชั้นปกครองหรือคนกลุมใหญของสังคม (Matsaganis et al., 2011, 

pp.8-9)  

 

2.1.1 สื่อชาติพันธุกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

สื่อชาติพันธุมีพัฒนาการมาอยางยาวนานในหลายภูมิภาคท่ัวโลก เชน ในยุโรป มี

หลักฐานวามีการผลิตสื่อชาติพันธุตั้งแตศตวรรษที่ 17 ขณะที่ในออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ 

พบวาสื่อชาติพันธุที่เกาแกที่สุดนาจะถูกผลิตขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 19 (Matsaganis et al., 

2011, p.25) โดยพัฒนาการของสื่อชาติพันธุในแตละที่ก็มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพ

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย อาทิ 

เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีการถายภาพ เทคโนโลยีการกระจายเสียง และที่สําคัญคือ

อินเทอรเน็ต Viswanath และ Arora (2000) ชี้วา เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปจจุบันสงผลให

อุปสรรคและขอจํากัดในการเขาถึงการสื่อสารของชนกลุมนอยหรือคนชายขอบลดลงอยาง

ชัดเจน ซึ่งก็เปนหนึ่งในลักษณะสําคัญของสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม (postindustrial society) 

หรือที่บางคนเรียกอยางเจาะจงวาสังคมสารสนเทศ (information society) 

 แมสื่อชาติพันธุจะไมใชสิ่งใหมของสังคม แตก็ดูเหมือนวาในยุคปจจุบัน “สื่อใหม” (new 

media) จะเขามามีบทบาทสําคัญทําใหชนกลุมนอยหรือคนชายขอบกลุมตาง ๆ สามารถผลิตสื่อ

เพ่ือนําเสนอเรื่องราวที่เก่ียวของกับกลุมตัวเองไดสะดวกและงายดายมากขึ้น ตัวอยางที่ชัดเจน

คือ ทุกวันนี้เราจะพบเว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนจํานวนมากที่เปดขึ้นในนามของกลุม     
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ชาติพันธุ โดยถูกใชเปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

สมาชิกในกลุม ในการเสวนาหัวขอ “ชาติพันธุกับสื่อใหม” (นฤพนธ ดวงวิเศษ และคนอื่น ๆ, 

2558, น. 108-110) อภินันท ธรรมเสนา กลาวถึงสื่อใหมไววา สื่อใหมลดขอจํากัดของสื่อมวลชน

อยางโทรทัศน วิทยุ และส่ือด้ังเดิมที่มีมากอนหนา โดยส่ือใหมทําใหคนทั่วไปสามารถเขาถึงได

โดยเฉพาะในฐานะผูผลิต เนื่องจากใชเทคโนโลยีที่เปนระบบดิจิทัลที่ไมซับซอน มีราคาไมแพง

นัก และอุปกรณตาง ๆ ก็มีขนาดเล็ก ทําใหพกพาไดงาย จึงทําใหคนกลุมเล็กกลุมนอยสามารถ

เขามาใชสื่อใหมนี้ได นอกจากน้ัน สื่อใหมก็ยังมีคุณลักษณะเชิงสังคมที่สําคัญ กลาวคือ ชวย

สงเสริมใหเกิดการรวมตัวทางสังคม เชน การตั้งแฟนเพจ (Fan Page) ในเฟซบุก ซึ่งเปนชุมชน

ของคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยเปนลักษณะของชุมชนเสมือนที่ลดขอจํากัดของ

ระยะทางหรือพ้ืนที่เชิงกายภาพลง ที่สําคัญ สื่อใหมยังสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจในมิติ

ของการสื่อสารในสังคม โดยอภินันทไดขยายความวา 

แตเดิมอํานาจในการผลิตสื่ออยูที่นายทุน เจาของสถานีโทรทัศนเปนผูที่คุม

เน้ือหา แตปจจุบันไมใชแลว ผูผลิตเล็ก ๆ หรือแมกระทั่งผูรับสารหรือคนใชสื่อเองก็

สามารถผลิตเน้ือหาไดดวย เพราะฉะนั้นอํานาจในการผลิตเน้ือหาหรือผลิตความหมาย

หรือการสรางความหมายจึงกระจัดกระจายแลวก็แพรกระจายไปทั่ว ใคร ๆ ก็สามารถ

สรางเน้ือหาหรือสรางความหมายได ลักษณะเชนนี้จึงเอ้ือใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ 

สามารถที่จะสรางเน้ือหาหรือสรางตัวตนของตัวเองผานพ้ืนที่เหลาน้ีได  
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2.1.2 สื่อชาติพันธุกับแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม 

แนวคิดทางวัฒนธรรมที่มักถูกหยิบยกมาพิจารณาเม่ือมีการศึกษาเก่ียวกับสื่อชาติพันธุ

ก็คือ แนวคิดเรื่องการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Assimilation) และแนวคิดพหุวัฒนธรรม 

(Pluralism) โดยในแงที่เก่ียวของกับการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุม     

ชาติพันธุหรือชนกลุมนอยในสังคมนั้น การกลืนกลายทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่ชนกลุมนอย

รับเอาวัฒนธรรมของชนกลุมใหญหรือวัฒนธรรมของชาติ (ซึ่งกําหนดขึ้นโดยรัฐ) เขาไปแทนที่

วัฒนธรรมเดิมของตน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเปนเน้ือเดียวกัน (homogeneity) ภายในชุมชน 

รัฐชาติ อันเปนลักษณะทางสังคมที่ผูปกครองในหลายประเทศตองการ  

สวนพหุวัฒนธรรม หมายถึง สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และที่สําคัญคือ

ผูคนในสังคมยอมรับในความแตกตางดังกลาว ซึ่งสวนหนึ่งก็เกิดจากการท่ีชนกลุมนอยกลุม  

ตาง ๆ ภายในรัฐชาติมีโอกาสธํารงรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเอาไว โดยเฉพาะการสบื

ทอดภาษาและรูปแบบทางวัฒนธรรมตาง ๆ อยางไรก็ดี ชนกลุมนอยก็อาจรับเอาวัฒนธรรมของ

คนสวนใหญหรือวัฒนธรรมหลักเขามาเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตดวย และทําใหเกิดลักษณะที่

เรียกวาพหุอัตลักษณ (plural identities) Subervi-Velez (1986) กลาววา ทั้งการกลืนกลายทาง

วัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่ง และมักมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เสมอ นอกจากน้ันก็ยังมีหลายมิติ ยอย ๆ ในกระบวนการดังกลาว อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และจิตวิทยา  

มีการศึกษาหลายชิ้นชี้ถึงความสัมพันธระหวางสามารถในการธํารงอัตลักษณทาง    

ชาติพันธุของชนกลุมนอยกับบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชน (Lay & Thomas, 2012; Jeffres, 

2000)  และชี้ใหเห็นวาการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอยน้ันจะเกิดขึ้นมากนอยใน
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ระดับใดก็ขึ้นอยูกับระดับของการมีสวนรวมและการเปดรับสื่อกระแสหลักของสังคม นอกจากน้ัน 

มีงานวิจัยที่เจาะจงศึกษาสื่อชาติพันธุโดยตรง และพบวาสื่อชาติพันธุอาจแสดงบทบาท 2 ดาน 

(dual roles) ไปพรอม ๆ กัน กลาวคือ ในดานหน่ึง สื่อชาติพันธุชวยใหชนกลุมนอยสามารถ

รักษาอัตลักษณของตนเอาไวไดกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในระดับไมมาก

หรือไมรวดเร็วนัก ในอีกดานหน่ึง สื่อดังกลาวก็ทําใหชนกลุมนอยรูจักและเขาใจวัฒนธรรมหลัก 

และทําใหสมาชิกของกลุมชาติพันธุคอย ๆ ปรับวิถีชีวิตของตนใหเขากับสังคมและรูปแบบทาง

วัฒนธรรมของคนสวนใหญ (Subervi-Velez, 1986) 

 

2.1.3 บทบาทของสื่อชาติพันธุ 

ขอจํากัดของสื่อมวลชนที่เดิมมีชองทางไมมากและมีตนทุนในการผลิตสูง ทําใหไม

สามารถจัดสรรชวงเวลาสําหรับการนําเสนอประเด็นของกลุมคนชายขอบหรือชนกลุมนอย ซึ่ง

เปนกลุมที่มีอํานาจในการเปนผูครอบครองเศรษฐกิจต่ํา สงผลใหสื่อมวลชนที่กําเนิดมาจากกลุม

นายทุนไมสามารถตอบสนองหนาที่ใหแกกลุมเปาหมายจํานวนเล็ก ๆ ได นอกจากนั้นอาจยังมี

การนําเสนอภาพเก่ียวกับชนกลุมนอยที่ไมเปนธรรมหรือไมถูกตอง ดังนั้น สื่อที่กลุมชาติพันธุ

ผลิตขึ้นจึงมีบทบาทสําคัญในหลาย ๆ ดาน ดังที่ Matsaganis et al. (2011, pp.75-85) สรุปไว 

ไดแก 

 การเป็น “เสยีง” ของชุมชน  

สื่อชาติพันธุจํานวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความรูสึกของสมาชิกกลุมชาติพันธุที่ตองการจะพูด

หรือสงเสียงของตนเอง เน่ืองดวยสื่อกระแสหลักมักไมมีพ้ืนที่ใหแกเร่ืองราวของพวกเขา (under-

representation) หรือถามี ก็มักเปนการนําเสนอในแงลบ หรือนําเสนอภาพที่เปนแบบฉบับ
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ตายตัว (stereotypical representation) เชน นําเสนอภาพ “ชาวเขา” วาไรการศึกษา ดอย

พัฒนา และสกปรก หรือนําเสนอภาพคนมุสลิมวาเปนพวกหัวรุนแรง เปนตน ซึ่งเปนการพูดจาก

มุมมองของคนนอกชุมชนซึ่งไมตรงกับความเปนจริงและไมไดสะทอนความหลากหลายภายใน

กลุมชาติพันธุนั้น ๆ จากการศึกษาสื่อของกลุมชาติพันธุในหลายประเทศพบวา เหตุผลสําคัญ

ประการหนึ่งในการผลิตสื่อชาติพันธุ ก็เนื่องจากพวกเขาอยากจะ “นําเสนอเรื่องราวของตนเอง

ดวยคําพูดของพวกเขาเอง” (to represent themselves in their own words) ซึ่งเปนส่ิงที่มี

ความสําคัญ โดยเฉพาะในกรณีของสังคมที่สื่อมวลชนหรือสื่อกระแสหลักถูกควบคุมโดยรัฐหรือ

นายทุนเพียงไมก่ีราย  

 การสรา้งความรูส้กึร่วมระหว่างสมาชกิกลุ่มชาตพินัธุแ์ละช่วยธํารงรกัษาอตัลกัษณ์

ทางชาตพินัธุ ์

 การมีสื่อที่ผลิตและใชภายในกลุมของตนเองเปนหน่ึงในเครื่องมือที่สามารถสราง

ความรูสึกรวมของสมาชิกกลุม โดยเฉพาะในกรณีที่เปนชุมชนชาติพันธุขนาดใหญ สื่อสามารถ

ชวยเชื่อมโยงใหคนที่แมจะไมเคยเห็นหนาคาตาหรือรูจักกันเกิดความรูสึกผูกพันในฐานะสมาชิก

กลุมชาติพันธุเดียวกันได นอกจากนั้น สื่อชาติพันธุยังมีความสัมพันธกับอัตลักษณทางชาติพันธุ

ทั้งในมิติของความรู พฤติกรรม และความรูสึก กลาวคือ สื่อชาติพันธุสามารถชวยถายทอด

ความรูเชิงวัฒนธรรมหรือภาษาไปสูสมาชิกของชุมชนรุนใหม ๆ ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันและ

เปนสวนหนึ่งของชุมชน นอกจากน้ัน ก็ยังสามารถกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมกับกิจกรรมของ

ชุมชนชาติพันธุหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกันไดดวย 
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 การเป็นเครือ่งมอืเพือ่สรา้งความเทา่เทยีมทางสงัคม 

 ในหลาย ๆ ประเทศ ผูผลิตสื่อชาติพันธุมีจุดมุงหมายที่จะกระตุนใหผูรับสารไดรับรู

ขาวสารและเขารวมในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและความเทาเทียมของชนกลุมนอยในสังคม 

เน่ืองจากชนกลุมนอยดังกลาวมักถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันโอกาสในดานตาง ๆ อาทิ 

การศึกษา การรักษาพยายาบาล และการจางงาน ที่สําคัญ ในกรณีที่มีเหตุการณในสังคมหรือ

ประเด็นขัดแยงที่สงผลกระทบโดยตรงตอกลุมชาติพันธุ และเปนเร่ืองที่สื่อกระแสหลักไมไดให

ความสนใจมากนัก สื่อชาติพันธุจะมีบทบาทสําคัญในการชวยติดตามและนําเสนอขอมูลและ

ขาวสารดังกลาว โดยนอกจากคนในกลุมชาติพันธุแลว สิ่งที่สื่อชาติพันธุนําเสนอก็ยังอาจกระตุน

ใหคนกลุมอ่ืน ๆ และสังคมในวงกวางไดรับรูและเกิดความสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นดวย 

 

2.1.4 สื่อทางเลือกกับสังคม 

นักวิชาการหลายทานเนนความสําคัญของสื่อทางเลือกในฐานะเปนองคประกอบหนึ่งใน

สังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะสื่อที่ผลิตหรือใชโดยกลุมคนซึ่งถูกกดขี่ในโครงสรางอํานาจของ

สังคม โดยมีสาเหตุมาจากสถานภาพ ชนชั้น เพศสภาพ หรือชาติพันธุของพวกเขา สื่อทางเลือก

กอใหเกิดการส่ือสารแบบไมรวมศูนย เปดโอกาสใหมีการสื่อสารเรื่องราว ประเด็น หรือมุมมองที่

แตกตางหลากหลาย อันนําไปสูบรรยากาศของการสื่อสารแบบมีสวนรวมในสังคมหรือพ้ืนที่

สาธารณะ อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ (2550, น. 5) กลาวถึงสื่อทางเลือกในทางที่คลายคลึงกันวา สื่อ

ทางเลือกเปนสื่ออยูตรงกันขามกับส่ือกระแสหลักหรือผลผลิตของอุตสาหกรรมสื่อ ทั้งน้ี สื่อ

กระแสหลักน้ันก็มักเปนสื่อที่ถูกครอบครองและควบคุมโดยกลุมผูมีอํานาจหรือชนชั้นนําในสังคม 

โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ กลุมทุน หรือองคกรธุรกิจขนาดใหญ โดย Atton (2003, p.41) ได

กลาวโดยสรุปไววา สื่อทางเลือกเปนกิจกรรมที่ปฏิรูปหรือทาทายแบบแผนของการผลิตสื่อ
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กระแสหลักใน 3 ดาน ประกอบดวย ความชํานาญการ (skills) ทุน (capitalization) และการ

ควบคุม (controls)  

ความแตกตางระหวางสื่อทางเลือกและสื่อกระแสหลักนั้นสามารถพิจารณาไดหลายมิติ 

อาทิ เน้ือหาสาระหรือขอมูลที่นําเสนอ รูปแบบและวิธีการนําเสนอ กระบวนการผลิตและเผยแพร 

รวมถึงความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูรับสาร โดยนักวิชาการหลายทาน (อาทิ Coyer, 

Dowmunt & Fountain, 2011; Hart, 2014; อุบลรัตน, 2550) ไดระบุคุณลักษณะที่เดนชัดของ

สื่อทางเลือกไวหลายประการ (แตอาจไมจําเปนตองมีลักษณะตามที่ระบุไวทุกขอ) สําหรับ

ลักษณะสําคัญ ๆ ของสื่อทางเลือกที่มักมีการกลาวถึง ไดแก 

 เปนสื่อที่อยูนอกระบบพาณิชยนิยม กลาวคือ ไมไดมุงแสวงหากําไร 

 เน้ือหาของสื่อทางเลือกมักเนนการตั้งคําถามหรือตอตานแนวคิดที่ครอบงําสังคม 

(เชน ทุนนิยม ชาตินิยม) รวมถึงตอตานขั้วอํานาจใหญของสังคม  

 มีรูปแบบสุนทรียะที่แตกตางจากกระแสหลักหรือกระแสนิยม   

 มีขนาดเล็ก อาจมีการจัดรูปองคกรแบบสหกรณหรือมูลนิธิ  

 เจาหนาที่อาจเปนมืออาชีพหรืออาสาสมัคร 

 มีรูปแบบความสัมพันธแบบมีสวนรวมระหวางผูผลิตกับผูรับสาร เชน การเปน

เจาของรวม หรือผูรับสารมีบทบาทในฐานะผูรวมผลิต  

 ใชวิธีการใหม ๆ ในการเผยแพรและการกระจายสื่อ 

Atton (2003, pp.41-43) ไดเสนอมุมมองที่นาสนใจไววา การศึกษาการผลิตและการ

จัดการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสื่อทางเลือก (ซึ่งยังไมมีการศึกษามากนัก) จะชวยเปดมุมมองและ

สรางความเขาใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคม โดยเฉพาะการแสดงใหเห็นถึง
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ขอจํากัดของสื่อกระแสหลัก นอกจากนั้น ก็ยังจะชวยทําใหเห็นถึงความเปนไปไดแบบใหม ๆ 

เก่ียวกับวิธีคิดในการผลิตสื่อ รวมถึงการประยุกตใชวิธีการผลิตและสรางสรรคสื่อเพ่ือให

สอดคลองกับบริบทและจุดประสงคเฉพาะที่ตางไปจากสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะสื่อที่ผลิตโดย

องคกรขนาดใหญหรือสื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือการคาเปนหลัก Atton ใหตัวอยางที่ชัดเจนวา รูปแบบที่

พบทั่วไปในการผลิตสื่อกระแสหลักอยางลําดับชั้นการบังคับบัญชาในองคกร (organizational 

hierarchy) และการแบงหนาที่และความรับผิดชอบอยางเฉพาะเจาะจงในการทํางาน (เชน 

ชางภาพ คนเขียนบท นักขาว) อาจเปนส่ิงที่ไมพบในการผลิตสื่อทางเลือก กลาวคือ มีผูผลิตสื่อ

ทางเลือกจํานวนไมนอยที่เนนการทํางานแบบที่ทุกคนในทีมมีอํานาจตัดสินใจเทา ๆ กัน รวมถึง

มีหนาที่ความรับผิดชอบที่ไมตายตัว แตสามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนไดตามสถานการณ  

ประเด็นหนึ่งที่มักนํามาพิจารณาในการศึกษาเกี่ยวกับสื่อทางเลือกก็คือ ความยั่งยืนของ

สื่อดังกลาว ทั้งน้ี เน่ืองจากความจริงที่วาส่ือทางเลือกมักผลิตขึ้นดวยแรงขับทางสังคม การเมือง 

หรือวัฒนธรรมของคนกลุมยอย ๆ เปนสําคัญ (หน่ึงในตัวอยางที่ชัดเจนก็คือสื่อชาติพันธุ) 

รวมทั้งใหคุณคากับการผลิตและสรางสรรคชิ้นงานซึ่งแตกตางจากส่ิงที่อยูในกระแสหรือความ

สนใจของคนหมูมาก สื่อเหลาน้ีจึงมักประสบปญหาทางการเงิน และผูผลิตสื่อก็มักไมได

คาตอบแทนหรืออาจไดเพียงนอยนิด จึงมีสื่อทางเลือกจํานวนไมนอยที่ผลิตขึ้นแบบไมตอเน่ือง

หรืออาจตองยุติไปหลังจากกอเกิดและดําเนินการมาไมนาน 

ในตําราและงานวิจัยเก่ียวกับสื่อและการสื่อสาร เม่ือการกลาวถึงสื่อทางเลือก บอยคร้ังก็

มักมีคําวาส่ือชุมชน (community media) ปรากฏใหเห็นอยูดวย และอาจใชในความหมายคาบ

เก่ียวกัน Howley (2010) ใหนิยามอยางกวาง ๆ วาส่ือชุมชนคือสื่อที่ถูกผลิตและใชโดยผูคนใน

ทองถิ่นหรือชุมชนหนึ่ง ๆ มักจะมีจุดประสงคเพ่ือเติมเต็ม ตอตาน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสราง

และปฏิบัติการทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะผูกติดอยูกับการสื่อสาร
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และระบบสื่อกระแสหลักในสังคม (ที่ถูกควบคุมโดยกลุมผูมีอํานาจอีกตอหน่ึง) โดย Howley ได

กลาวถึงความนาสนใจของการศึกษาสื่อชุมชนในแงที่วาจะเปนการเผยถึงมิติอันซับซอนของ

กระบวนการสื่อสารในสังคม โดยเฉพาะในแงที่คนธรรมดาสามัญ (ordinary people) ใช

เทคโนโลยีสื่อและเทคนิคในการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการตอตานการครอบงําทางอุดมการณ 

(ideological manipulation) อันเปนแนวทางการศึกษาที่นักวิชาการสํานักวัฒนธรรมศึกษาให

ความสนใจ 

การทบทวนแนวคิดขางตนแสดงใหเห็นถึงประเด็นศึกษาเก่ียวกับส่ือทางเลือกและสื่อ

ชาติพันธุ ซึ่งจะเปนกรอบในการทําความเขาใจพัฒนาการและวัตถุประสงคของการผลิตสื่อของ

ชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ 

 

2.2 ชาติพนัธุแ์ละกลุ่มชาติพนัธุใ์นบริบทของรฐัชาติ 

ชาติพันธุ (ethnicity) เปนมโนทัศนที่นักสังคมศาสตรใชในการจําแนกกลุมชน หรือใช

เพ่ืออธิบายความแตกตางของมนุษย เปนแนวคิดที่เริ่มไดรับความนิยมในชวงหลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง หรือชวงทศวรรษ 1940-1950 คําวา ethnicity มีรากศัพทมาจาก ethnos ในภาษา

กรีก หมายถึง nation ซึ่ง nation หรือชาติในความหมายนี้ไมไดมีนัยวาเปนหนวยการเมืองอยาง

ที่อาจเขาใจกันโดยทั่วไปในปจจุบัน (เชน ชาติไทย ซึ่งมักใชแทนหรือในความหมายเดียวกับคํา

วาประเทศไทย) แตหมายถึงกลุมคนท่ีมีสายเลือดหรือสืบเชื้อสายเดียวกัน (นิติ ภวัครพันธุ, 

2558, น. 33)     

 ชาติพันธุกาวเขามาแทนที่มโนทัศนเดิมที่เคยใชในการอธิบายความแตกตางของมนุษย 

อาทิ ชนเผา (tribe) และเชื้อชาติ (race) ซึ่งถูกวิจารณวามีนัยยะของการเหยียดหยาม หรือ
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สะทอนอคติในการมองคนกลุมอ่ืน ๆ ของชาวตะวันตก ขณะที่คําวาชาติพันธุหรือกลุมชาติพันธุ 

(ethnic group) นั้นดูจะมีความหมายที่เปนกลางมากกวา โดยเนนวากลุมชนทุกกลุมมีวัฒนธรรม

ของตนเองที่ตางกันออกไป และไมมีวัฒนธรรมใดที่ควรจะถูกมองวาสูงกวาหรือต่ํากวา ดังที่

ปนแกว เหลืองอรามศรี (2550, น. 186) อธิบายวา  

มโนทัศนชาติพันธุไดชี้ใหเห็นวา ทฤษฎีที่อธิบายความตางของผูคนดวย

ลักษณะทางชีวกายภาพ หรือเชื้อชาติ ซึ่งมาสูการเหยียดสีผิวนั้น ไมอาจใชเปน

เคร่ืองมือทางแนวคิดในการเขาใจสังคมไดอีกตอไป ในขณะเดียวกันมโนทัศนวาดวยชน

เผา (tribe) ที่เคยถูกใชโดยนักมานุษยวิทยาตะวันตกอยางแพรหลายในการอธิบายกลุม

ชนที่มีการยังชีพอยางเรียบงาย มีการจัดโครงสรางทางสังคมการเมืองที่ไมซับซอน ... ก็

ลาสมัยและไมสอดคลองกับความเปนจริงของสังคมชนเผาในยุคปจจุบัน ที่วิถีชีวิตของ

กลุมชน ไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม ตางก็ดําเนินไปภายใตความสัมพันธกับสังคมสมัยใหม

และรัฐชาติในระดับตาง ๆ  กัน  

นักวิชาการใหคํานิยามของคําวาชาติพันธุเอาไวคอนขางหลากหลายตามจุดเนนหรือ

ความสนใจที่แตกตางกัน ทั้งน้ี ปนแกว (2550, น. 213) ตั้งขอสังเกตไววา แมจะมีนิยามและ

จุดเนนในการพูดถึงมโนทัศนชาติพันธุที่ตางกัน แตนักวิชาการก็มักมีแนวคิดรวมที่วาชาติพันธุ

หรือความเปนชาติพันธุกอเกิดหรือดําเนินไปภายใตหนวยหรือกลุมทางสังคมที่มีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหในบางครั้ง คําวาชาติพันธุและกลุมชาติพันธุจึงมักถูกใชควบคูกัน หรือ

บางกรณีก็ใชแทนในความหมายอยางเดียวกันในงานวิจัยชิ้นหน่ึง สําหรับงานวิจัยน้ี ผูศึกษาใช

คําวาชาติพันธุหรือความเปนชาติพันธุในความหมายกวาง ๆ วาคือสิ่งที่คนหรือกลุมคน

แสดงออกผานสัญลักษณตาง ๆ อาทิ ภาษา ความเชื่อ ตํานานและเรื่องเลา พฤติกรรม หรือ

ปฏิบัติการตาง ๆ (ซึ่งมักเรียกรวมวาวัฒนธรรม) สวนกลุมชาติพันธุนั้นคือ กลุมคนซึ่งเชื่อมโยง
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ตนเองกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ บนฐานความคิดเร่ืองเชื้อสายรวมกัน (common descent) และการมี

มรดกทางวัฒนธรรมรวมกัน (Henslin, 2005, p.326) 

นิติ ภวัครพันธุ (2558, น. 90-91) อธิบายเพ่ิมเติมวา ตามคํานิยามในวงการ

มานุษยวิทยา ชนทุกกลุมจัดวาเปนกลุมชาติพันธุทั้งสิ้น ไมมีชนกลุมใดที่ไมใชกลุมชาติพันธุ ไม

วาจะเปนชนกลุมใหญหรือชนกลุมนอยของประเทศตาง ๆ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน คําวา   

ชาติพันธุเปนคําที่ถูกนําไปใชกันโดยทั่วไปในชีวิตประจําวันและสื่อมวลชน ซึ่งสวนใหญแลวมัก

ใชในการเจาะจงถึงชนกลุมนอยภายในสังคมรัฐชาติ ซึ่งเปนกลุมคนที่มีวัฒนธรรมซ่ึงตางไปจาก

วัฒนธรรมหลักของสังคมหรือประเทศท่ีเปนที่พํานัก กลาวโดยสรุปคือ คนโดยทั่วไปมักใชคําวา

กลุมชาติพันธุในความหมายวาเปนกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย (ethnic minority) นั่นเอง  

วีระ สมบูรณ (2553, น. 18-19) ขยายความการใชคําวาชาติพันธุหรือกลุมชาติพันธุใน

บริบทของสังคมไทยไววา 

คนไทยรับเอาคําที่เก่ียวกับ ethno นี้มาใชในความหมายของกลุมชาติพันธุ โดย

มักจะเนนไปท่ีชนกลุมนอย หรือชาติพันธุที่อยูชายขอบของสังคมไทย ตามตะเข็บ

พรมแดน ตามปาเขาลําเนาไพร และตามชายฝงทองทะเล 

มีคนไทยนอยคนที่จะใชคําเดียวกันนี้กับความเปน ‘ไทย’ แตถาเปนไทใหญ   

ไทดํา ไทอาหม ฯลฯ เรากลับถือวาเปนกลุมชาติพันธุ ทั้ง ๆ ที่ในทางวิชาการ ไมวาจะ 

‘ไทย’ หรือ ‘ไท’ ลวนแทบไมตางจากมงหรืออุรักลาโวยแตอยางใด เพราะมีความเปน

กลุมชาติพันธุเชนเดียวกันทั้งสิ้น  
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ในการศึกษาเกี่ยวกับชาติ พันธุนั้น  ในยุคตน  นักวิชาการมักสนใจที่จะคนหา

ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกวิพากษวิจารณในเวลาตอมาวา เปนการมองกลุมชาติพันธุ

แบบหยุดน่ิง ตายตัว และเปนการนิยามกลุมชาติพันธุดวยเกณฑวัตถุวิสัย (objectivity) โดย

มุมมองของคนนอกกลุม สําหรับการศึกษากลุมชาติพันธุในปจจุบัน ใหความสําคัญกับลักษณะที่

เปนจิตวิสัย (subjectivity) มากขึ้น โดยเฉพาะการใชมโนทัศนอัตลักษณทางชาติพันธุ (ethnic 

identity) ที่ไดรับความสนใจและแพรหลายนับแตทศวรรษ 1960 เปนตนมา 

 

2.2.1 อัตลักษณทางชาติพันธุ 

อัตลักษณ (identity) หมายถึงสิ่งที่บงบอกวาเราเปนใครโดยพ้ืนฐาน “ความเหมือน” และ 

“ความตาง” กับคนรอบขางหรือคนที่เรามีปฏิสัมพันธดวย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2551, น. 124) 

Turner (อางใน Matsaganis  et al., 2011, pp.12-13) อธิบายวาอัตลักษณทางชาติพันธุเปน 

อัตลักษณทางสังคมอยางหนึ่ง ประกอบดวย 3 มิติที่สําคัญ ไดแก การนิยามตนเองในฐานะ

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

ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่ตนเปนสมาชิก (knowledge of the ethnic 

culture) และความรูสึกวาการแสดงพฤติกรรมในฐานะสมาชิกของกลุมชาติพันธุเปนสิ่งที่มี

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

group)  

Martin และ Nakayama (อางใน Matsaganis et al., 2011, p.71) เสนอแนวคิดที่

ใกลเคียงกันวา อัตลักษณทางชาติพันธุสามารถแบงแยกไดเปน 3 มิติที่มีความคาบเกี่ยวและ

สัมพันธกัน มิติแรกไดแก มิติทางความรู (cognitive dimension) คือความรูเชิงวัฒนธรรมของ

กลุมชาติพันธุที่ตนสังกัด เชน ธรรมเนียม ประเพณี และคานิยม โดยความรูเชิงวัฒนธรรม
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เหลาน้ีมักถูกถายทอดมาจากคนรุนกอนหนา มิติที่สองคือ มิติทางพฤติกรรม (behavioral 

dimension) คือการแสดงออกซึ่งความรูทางวัฒนธรรมผานพฤติกรรมหรือการกระทําตาง ๆ 

ตามบรรทัดฐานของกลุมชาติพันธุ และสุดทายไดแก มิติทางความรูสึก (affective dimension) 

หมายถึง ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุมชาติพันธุ ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของกลุมชาติพันธุนั้น ๆ 

ทั้งในอดีตและในปจจุบัน  

อัตลักษณชาติพันธุนั้นไมใชสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ แตเปนกระบวนการที่เกิดจากการ

หลอหลอมจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ อาทิ การส่ือสารภายในครอบครัว การปลูกฝงของ

สถาบันการศึกษา รวมถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนั้น คนเราไมจําเปนตองมี  

อัตลักษณชาติพันธุเพียงหนึ่งเดียว โดยการผสมผสานอัตลักษณนั้นอาจเปนผลมาจากการ

อพยพยายถิ่น การมีปฏิสัมพันธกับคนตางชาติพันธุ หรือกรณีลูกคร่ึงที่เกิดการแตงงานขามกลุม

ชาติพันธุของพอแม  

ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547, น. 33-34) กลาวเพิ่มเติมวา นอกจากอัตลักษณทางชาติพันธุ

ในระดับปจเจก (individual) ซึ่งถือเปนหน่ึงในอัตลักษณที่คนเรามีอยูในตัว (สวนอัตลักษณอ่ืน ๆ 

ก็เชน เพศสภาพ ชาติ ชวงชั้นทางสังคม ศาสนา และอาชีพ) ก็ยังมีสิ่งที่เรียกวาอัตลักษณรวม

ของกลุม (collective) ซึ่งถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุม (ในที่นี้

คือกลุมชาติพันธุ) และเปนสิ่งที่สมาชิกกลุมใชในการแบงแยกกลุมของตนกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ 

ที่มีการติดตอสัมพันธกัน ทั้งน้ี ในทางหนึ่ง อัตลักษณทางชาติพันธุจะเปนตัวกําหนดลักษณะทาง

วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ และในอีกทางหน่ึง อัตลักษณชาติพันธุก็เปนส่ิงที่นํามาส่ือสารและ

ผลิตซ้ําอยูเสมอผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ ของสมาชิกในกลุมชาติพันธุ 
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ยิ่งกวาน้ัน ความซับซอนของอัตลักษณทางชาติพันธุก็อยูตรงที่ความไมตายตัวของ

ลักษณะทางวัฒนธรรมที่กลุมชาติพันธุแตละกลุมใชเปนตัวกําหนดอัตลักษณของตน โดย      

อัตลักษณดังกลาวมักมีการเปลี่ยนแปลงและสรางใหมภายใตเง่ือนไขและบริบททางสังคม (ดูใน 

ยศ สันตสมบัติ, 2551) ปนแกว (2550, น. 191) ใหตัวอยางที่เปนรูปธรรม ดังนี้ 

ไมมีแบบแผนที่แนนอนตายตัววา ลักษณะทางวัฒนธรรมอะไรที่เปนตัวกําหนด

ทางชาติพันธุ ไมวาจะเปนภาษา หรือกระทั่งศาสนา ดังนั้น เราจึงพบวาผูที่พูดภาษา

ตางกัน เชน ชนชาวจิงปอ และลีซูในภาคเหนือของพมากลับมองวาพวกเขาเปนสมาชิก

ของกลุมชาติพันธุเดียวกัน ในขณะที่ชาวอังกฤษที่ไปตั้งรกราก ที่แมจะพูดภาษา

เดียวกัน แตกลับมีการพยายามจัดจําแนกความแตกตางทางชาติพันธุภายในกลุมตัวเอง 

... ในแงนี้แลว คุณลักษณะทางวัฒนธรรมจึงขึ้นกับการตีความประสบการณและ

ปฏิสัมพันธ อันเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหความเปนบรรพบุรุษของผูสืบเชื้อสาย

เดียวกันมีนัยยะทางชาติพันธุขึ้นมา และบอยคร้ังที่การตีความน้ัน ๆ จะอยูในรูปแบบ

ของตํานาน เรื่องเลา เพลง การแสดง พิธีกรรม สัญลักษณ ฯลฯ  

 

2.2.2 ชาติพันธุกับรฐัประชาชาติหรือรัฐชาติสมัยใหม 

รัฐชาติหรือรัฐประชาชาติ (nation-state) เปนองคกรทางการเมืองสมัยใหมซึ่งเพิ่งถูกใช

กันอยางแพรหลายในดินแดนตาง ๆ ในระยะเวลารอยกวาปที่ผานมา (บางคร้ังจึงเรียกวาเปน 

modern state หรือ รัฐสมัยใหม และเรียกรูปแบบการปกครองที่มีมากอนรัฐชาติวา pre-modern 

state หรือรัฐจารีต) องคประกอบสําคัญของรัฐชาติ ไดแก มีสมาชิกที่แนนอน (จึงนําไปสูแนวคิด

เร่ืองประชากรหรือพลเมือง และกลไกในการสํารวจและควบคุม) มีดินแดนที่แนนอน (ถูกแสดง
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โดยแผนที่ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันระหวางรัฐตาง ๆ) มีรัฐบาลหรืออํานาจอธิปตย (sovereign) 

เปนของตนเอง และมีความสามารถที่จะมีความสัมพันธกับรัฐอ่ืน3 

หลังทศวรรษ 1990 เปนตนมา นักวิชาการหลายทานเสนอวาการทําความเขาใจ

เก่ียวกับความเปนชาติพันธุหรืออัตลักษณทางชาติพันธุนั้นจําเปนตองนําอิทธิพลของรัฐชาติ

สมัยใหมเขามาพิจารณาดวย โดยฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2547) ไดทบทวนแนวทาง

การศึกษาความสัมพันธระหวางชาติพันธุ ชาตินิยม (nationalism) และรัฐประชาชาติ และสรุป

ประเด็นและแนวคิดสําคัญในการศึกษาจากงานที่ตีพิมพโดยนักวิชาการ 3 ทาน ไดแก 

กระบวนการปฏิบัติการทางชาติพันธุและการครอบงําทางวัฒนธรรม (ethnic manipulation and 

cultural hegemony) โดย Judith Toland แนวคิด “การเมืองชาติพันธุ” (ethnic politics) โดย 

David Brown และการอธิบายกระบวนการกอตัวของรัฐและพัฒนาการของอัตลักษณชาติพันธุ 

โดย Ana Maria Alonso   

Judith Toland ซึ่งเปนบรรณาธิการของหนังสือ Ethnicity and the State: Political and 

Legal Anthropology (1993) อธิบายลักษณะของรัฐชาติสมัยใหมวามีโครงสรางการเมืองที่

ซับซอน โดยคุณลักษณะสําคัญประการหน่ึงคือ การเปนสังคมพหุลักษณที่ประกอบดวยกลุม 

ชาติพันธุหลายกลุมอาศัยภายในรัฐเดียวกัน โดยความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุเหลาน้ีมัก

ขึ้นอยูกับปฏิบัติการของรัฐ โดยเฉพาะในเรื่องอาณาเขตปกครอง การควบคุมการเคลื่อนยาย

ของประชากร การเขาถึงทรัพยากร และการกระจายตัวทางแรงงาน ประเด็นที่บทความใน

หนังสือเลมนี้ใหความสนใจก็คือกระบวนการปฏิบัติการทางชาติพันธุ (ethnic manipulation) 

หรือความสัมพันธระหวางกลุมอํานาจและดอยอํานาจในกระบวนการสรางรัฐ จากกรณีศึกษาใน

ประเทศตาง ๆ อาทิ เอควาดอร จีน ไอรแลนดเหนือ อินโดนีเซีย เปนตน สิ่งที่ผูเขียนคนพบก็คือ 

                                                            
3 ประเทศไทย (หรือขณะน้ันคือสยาม) เร่ิมรับแนวคิดน้ีเขามาผานระบบอาณานิคมในชวงตนศตวรรษที่ 19      
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ศักยภาพของจิตสํานึกทางชาติพันธุนั้นสามารถทําใหคนตางชนชั้น เพศ วัย มีความรูสึกผูกพัน

หรือเปนพวกเดียวกัน และความรูสึกดังกลาวก็ไมอาจถูกขจัดไดโดยงายดาย แมวาผูปกครองรัฐ

จะใชกลวิธีทั้งรุนแรงหรือนุมนวล อาทิ การฆาลางเผาพันธุ การทําใหวัฒนธรรมของกลุม      

ชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยเปนสิ่งไมทันสมัย หรือลดทอนความสําคัญของวัฒนธรรมดังกลาวให

เปนเพียงเรื่อง “ทองถิ่น” ไมใชเร่ืองของ “ชาติ”  

นอกจากน้ัน กรณีศึกษาในหนังสือเลมนี้ก็ยังแสดงใหเห็นดวยวา ผูที่มีอํานาจปกครอง

หรือบริหารรัฐจะมีอํานาจศักด์ิสิทธิ์ในการสถาปนาวัฒนธรรมแหงชาติขึ้นมา (เชน ภาษาประจํา

ชาติ ชุดแตงกายประจําชาติ) และเกิดการสรางภาพ “ตัวเอง” และ “คนอ่ืน” รวมถึงมีการให

คุณคากับกลุมคนในรัฐ กลาวคือ ผูที่ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐหรือวัฒนธรรมแหงชาติที่ไดรับ

การกําหนดขึ้น ก็จะถูกประเมินวา “มีวัฒนธรรม” ขณะที่ผูที่มีวัฒนธรรมที่ตางไปจากที่รัฐกําหนด 

เชน กลุมชาติพันธุตาง ๆ ก็มักถูกจัดใหเปนพวกลาหลังหรือไมมีอารยธรรม (ฉวีวรรณ   

ประจวบเหมาะ, 2547, น. 70-72) 

David Brown สนใจที่จะอธิบาย “การเมืองชาติพันธุ” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต โดยเขียนหนังสือ The State and Ethnic Politics in Southeast Asia: Politics in Asia 

Series (1992) ซึ่งสํารวจความสัมพันธระหวางจิตสํานึกทางชาติพันธุและโครงสรางอํานาจใน

สังคมของประเทศตาง ๆ เชน พมา สิงคโปร ไทย มาเลยเซีย และอินโดนีเซีย จุดเนนของ 

Brown ก็คือ ในการทําความเขาใจ “ความเปนกลุมชาติพันธุ” นั้น เราจําเปนตองพิจารณา

อิทธิพลของรัฐที่มีตอโครงสรางอํานาจที่ครอบคลุมชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในรัฐน้ัน ๆ นั่นคือ 

ตองสํารวจวารัฐบาลมีการใชหรือจัดสรรอํานาจในสังคมอยางไร จากกรณีของประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต Brown พบวา ความสัมพันธระหวางจิตสํานึกทางชาติพันธุกับรัฐน้ันมีลักษณะ

ที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับบริบททางประวัติศาสตรและปจจัยแวดลอมทางการเมืองที่ตางกันในแต
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ละประเทศ นอกจากนั้น ขอสังเกตประการหนึ่งของ Brown ซึ่งสอดคลองกับ Toland ก็คือ ไมมี

รัฐใดที่สามารถจะควบคุมจิตสํานึกทางชาติพันธุของประชากรไดอยางสมบูรณ โดย Brown 

เสนอวา ขึ้นอยูกับเง่ือนไข 2 ประการ ไดแก หนึ่ง การที่แตละกลุมชนที่อาศัยในรัฐมีจิตสํานึกทาง

ชาติพันธุที่เขมแข็งหรือออนแอเพียงใด  และสอง ระดับความเขมงวดของการใชและจัดสรร

อํานาจภายรัฐแตละแหง (ฉวีวรรณ   ประจวบเหมาะ, 2547, น. 72-74) 

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

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

นักวิชาการหลายทานและชี้วา ในการกอตัวของรัฐประชาชาตินั้น กฎเกณฑและระเบียบวินัย 

ตาง ๆ ไดถูกสรางในชีวิตประจําวันของประชาชน ทําใหเกิดลักษณะประจําชาติ (national 

character) และอัตลักษณแหงชาติ (national identity) และมุงสรางใหประชาชนมีจิตสํานึก

รวมกัน รวมถึงมีความรูสึกผูกพันกับอาณาเขตซึ่งมีรัฐเปนตัวแทน โดยหลายกรณีมักนําแนวคิด

เร่ืองการมีสายเลือดเดียวกันมาผนวกเขากับเรื่องเขตแดน ตัวอยางเชน การกลาวถึงรัฐหรือ

ประเทศในฐานะ “แผนดินพอ” หรือ “แผนดินแม” ซึ่งรวมแลวก็คือสวนหนึ่งของกระบวนการ

ชาตินิยม (nationalism) นั่นเอง ทั้งน้ี ในรัฐที่ มีกลุมชาติพันธุหลายกลุมอาศัยอยูรวมกัน 

กระบวนการชาตินิยมมักจะดําเนินควบคูไปกับความพยายามในการธํารงอัตลักษณชาติพันธุ

ของกลุมคนตาง ๆ ซึ่งกลุมคนที่มีอํานาจ (เชน กลุมผูปกครองรัฐ) ก็จะมีอภิสิทธิ์ในการสถาปนา

วัฒนธรรมของตนใหกลายเปนแกนกลางของชาติ ในมุมมองนี้ พัฒนาการของอัตลักษณ      

ชาติพันธุจึงเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและไมหยุดน่ิง และสัมพันธกับหรือเปนผลอันเกิดจากการ

ตอสูทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจระหวางคนกลุมตาง ๆ สําหรับในสวนที่เก่ียวของกับ

กลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอยนั้น Alonso กลาววา มีหลายวิธีที่รัฐใชจัดการกับบรรดากลุม

ชาติพันธุที่อาศัยอยูภายในอาณาเขตของตน อาทิ การแปลงสัญชาติ (naturalization) การสราง
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อุดมการณ (idealization) และการทําใหมีลักษณะเฉพาะนอยลง (de-particularized) รวมถึงการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยโดยกลวิธีการทําใหเปนสินคา 

(commodification) เปนตน (ฉวีวรรณ   ประจวบเหมาะ, 2547, น. 75-78) 

 

2.2.3 รัฐไทยกับกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 

Keyes (อางใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547, น. 99-101) ชี้วาการสรางรัฐไทยใน

ฐานะรัฐชาติสมัยใหมและกระบวนชาตินิยมเร่ิมตนขึ้นในราวทศวรรษ 1910 (พ.ศ. 2453) โดยมี

ความพยายามที่จะกําหนดสิ่งที่เปนมรดกชาติและเอกลักษณของชาติไทย เชน การยก

ภาษาไทยกลางใหเปนภาษาทางการ โดยในชวงตนของกระบวนการสรางชาตินั้น นอกจาก

ความสามารถในการใชภาษาไทยทางการดังกลาวแลว “ความเปนไทย” ยังผูกไวกับการนับถือ

พุทธศาสนา และการจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย  

จามะรี เชียงทอง (2547, น. 143) อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนจากประเทศสยามเปน

ประเทศไทยในฐานะรัฐประชาชาติวา 

สยามมีความตื่นตัวในการปรับตัวเขาเปนชาติสมัยใหมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ใน

ปลายศตวรรษที่ 19 เม่ือมีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบใหมเพ่ือควบคุมจัดการ

พ้ืนที่ (เทศาภิบาล) และในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ยิ่งมีการใหความสําคัญตอชาติมากย่ิงขึ้น 

และมีการสรางสัญลักษณเพ่ือสรางความเปนปกแผนของชาติ เชน เพลงชาติ และ     

ธงชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) และรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธบทความ

ปลุกใจใหรักชาติอีกดวย 
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แมการกอตัวเปน “ชาติ” สมัยใหมของ “ไทย”  จะเร่ิมชัดเจนขึ้นตั้งแตสมัย

รัชกาลที่ 6 เปนตนมา แตความเปนชาติซึ่งเร่ิมกลายเปน “ชาตินิยม” เห็นชัดเจนมากขึ้น

ในสมัยรัฐบาล “ประชาธิปไตย” สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชวงกอนสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ซึ่งมีการพูดถึงการเรียกรองคืน “ดินแดน” จากฝร่ังเศส รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อ

ประเทศจากสยามมาเปน “ไทย”  

Brown (1992) เรียกรัฐไทยสมัยใหมวาเปนรัฐแบบ “internal colonial” สอดคลองกับที่

อานันท กาญจนพันธุ (ม.ป.ป., น. 23-24) ใหคําอธิบายไววา ในการเร่ิมสถาปนาความเปน  รัฐ

ชาติของไทยน้ัน ผูนําไทยไดหยิบยืมเคร่ืองมือการปกครองแบบรัฐอาณานิคมของประเทศ

ตะวันตกมาใชแทนที่การปกครองแบบรัฐจารีต ซึ่งมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนมุมมองตอความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุของผูคนที่อาศัยอยูภายในอาณาเขตของรัฐ นั่นคือ การ

มองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุดวยความคิดเร่ืองเชื้อชาติหรือการเหยียดสีผิว 

และการเนนความสําคัญของกลุมผูปกครองในฐานะที่เปนกลุมชนชาติที่สูงสงกวากลุมอ่ืน ๆ 

นอกจากนั้นยังมักมีการกําหนดคุณลักษณะของกลุมคนชาติพันธุหรือเชื้อชาติอ่ืนไวอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะคุณลักษณะในแงลบ 

การเบียดขับกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยหรือกลุมที่ดอยอํานาจใหตกอยูในภาวะชายขอบ

นั้นเปนผลที่ตามมาประการหนึ่งในกระบวนการสรางรัฐไทยสมัยใหม ยศ สันตสมบัติ (2551, น. 

27) ชี้วามีงานของนักมานุษยวิทยาไทยหลายชิ้นที่เผยใหเห็นการที่กลุมชาติพันธุถูกสรางให

กลายเปน “คนอ่ืน” ในสายตาของรัฐ เชน ในกรณีของกลุมชาติพันธุบนที่สูงที่ถูกเรียกวา 

“ชาวเขา” ซึ่งมักถูกมองโดยรัฐวาเปนคนปาเถื่อน โง และสกปรก (นั่นคือ พวกเขามีลักษณะตรง

ขามกับ “ความเปนไทย” ที่รัฐกําหนดขึ้น อาทิ การไมสามารถใชภาษาไทยทางการ หรือการไม

นับถือพุทธศาสนา เปนตน) นอกจากนั้น ยังพบวารัฐไดสรางและผลิตซํ้ามายาคติเก่ียวกับกลุม
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ชาติพันธุเหลาน้ีอยางนอย 3 ประการ ไดแก มายาคติเร่ืองความม่ันคง มายาคติเร่ืองยาเสพติด 

และมายาคติเรื่องสภาพแวดลอม อันนําไปสูการอางความชอบธรรมของรัฐที่จะเขาไปจัดการหรือ

ควบคุมพ้ืนที่และคนในพื้นที่เหลาน้ัน  

อยางไรก็ดี เชนเดียวกับขอคนพบในประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งไดกลาวถึงไปขางตน นั่นคือ ใน

ความเปนจริง ไมเคยมีรัฐใดที่สามารถจะควบคุมจิตสํานึกหรืออัตลักษณทางชาติพันธุไดอยาง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยในไทยหลายกลุมก็ไมไดยอมจํานนอยางราบ

คาบตออํานาจรัฐ หากแตมีการตอรองและตอบโตตอสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญหนาใน

รูปแบบตาง ๆ ในแงนี้ ปฏิบัติการดังกลาวของกลุมชาติพันธุอาจเรียกวาเปน “พ้ืนที่ของการตอสู” 

(contested terrain) หรือพ้ืนที่ในการแสดงออกตัวตนและความเปนชุมชนของตน (ยศ        

สันตสมบัติ, 2551, น. 30) ซึ่งเปนประเด็นที่งานวิจัยชิ้นน้ีใหความสนใจ โดยผูวิจัยเจาะจงที่จะ

ศึกษาสื่อซ่ึงผลิตและใชโดยกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยภายใตบริบทของสังคมไทยซ่ึงสื่อมวลชน

หรือส่ือกระแสหลัก (mainstream media) สวนใหญถูกควบคุมโดยรัฐทั้งทางตรงและทางออม  

 ในหัวขอตอไปจะกลาวอยางเจาะจงถึงกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงหรือปกาเกอะญอ โดยเนน

ถึงความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุกลุมนี้กับรัฐไทย รวมถึงสถานะและสภาพการณของ

ชุมชนชาติพันธุดังกลาวในปจจุบัน 

 

2.3 ปกาเกอะญอในสงัคมไทย 

ปกาเกอะญอหรือกระเหร่ียงสกอเปนกลุมยอยกลุมหนึ่งของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง โดย

กะเหร่ียงกลุมยอยอ่ืน ๆ ที่มีการสํารวจพบในประเทศไทย ประกอบดวย กะเหรี่ยงโป คะยา และ

ปะโอ (หรือตองสู) การแบงกลุมยอยนี้อางอิงจากเกณฑดานภาษาควบคูไปกับเกณฑทาง
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ภูมิศาสตร จากการสํารวจในป 2545 มีประชากรชาวกะเหรี่ยงอยูในประเทศไทยรวมสี่แสนคน 

โดยราว 1 ใน 4 อยูในจังหวัดเชียงใหม ชาวกะเหรี่ยงมักอยูรวมกันเปนชุมชนในระดับหมูบานซ่ึง

กระจายตัวอยูในจังหวัดทางภาคเหนือ แถบตนน้ําสาละวินและตนน้ําแมปง และตามแนว

เทือกเขา ตะนาวศรีทางดานตะวันตกของประเทศไทย โดยกะเหรี่ยงสกอหรือปกาเกอะญอเปน 

กลุมที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด (สุดาวดี เตชานันท, 2555) 

คําวากะเหรี่ยงน้ัน เปนคําที่คนภาคกลางใชเรียกกลุมชาติพันธุกลุมน้ี ซึ่งสันนิษฐานวามี

ที่มาจากภาษามอญ โดยที่ผานมา คํา ๆ นี้ถูกนําไปใชในความหมายทางลบ และบอยครั้งก็ใช

เปนสํานวนเชิงลอเลียนหรือตลกขบขัน (เชน คนไทยอาจเรียกตัวเองวากะเหร่ียงในสถานการณ

ที่ตัวเองทําอะไรเดอดา หรือเวลาไปอยูตางถิ่น) ดังน้ัน ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา จึงมีความ

พยายามของชาวกะเหรี่ยงที่จะเผยแพรคําที่พวกเขาใชเรียกตัวเองใหเปนที่รูจักแพรหลายมาก

ขึ้น เชน กะเหรี่ยงสกอเรียกตนเองวา “ปกาเกอะญอ” หรือ “จกอ” ขณะที่กะเหรี่ยงโป ใชคําวา 

“โพลง” หรือ “โผลว” (คําเหลาน้ีมีความหมายเดียวกันวา “คน”) อยางไรก็ดี คําเหลาน้ันก็ยังไม

อาจใชแทนที่คาํวากะเหร่ียงไดในความหมายที่ครอบคลุมถึงกลุมยอยทุกกลุม เน่ืองจากกะเหรี่ยง

แตละกลุมใชคําเรียกตนเองตางกันออกไป ฉะน้ัน ในปจจุบัน คําวากะเหรี่ยงจึงเปนคําที่ยังใชกัน

ทั้งโดยรัฐ นักวิชาการ สื่อมวลชน และองคกรของกลุมชาติพันธุเอง เพ่ือเปนคําเรียกรวมเพื่อ

หมายถึงกลุมกะเหรี่ยงยอย ๆ ทั้งหมด ขณะที่เม่ือตองการเจาะจงถึงกลุมยอย ก็อาจจะใชคําที่

พวกเขาเรียกตัวเองควบคูไปดวย (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2552, น. 12-13)  

ชาวกะเหรี่ยงมีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตัวเอง รวมถึงมีวิถีวัฒนธรรมเฉพาะ 

เชน อาหาร พิธีกรรม และการแตงกาย อยางไรก็ดี รายละเอียดของภาษาและวัฒนธรรม

กะเหร่ียงก็จะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่นจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมและสังคมที่ชุมชน

นั้น ๆ ตั้งอยู รวมถึงการยายถิ่น และอิทธิพลทางวัฒนธรรมของกลุมคนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ
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ดวย สําหรับในแงความเช่ือและศาสนาน้ัน พรสุข เกิดสวาง (2556, น. 41) ชี้วา ชาวกะเหร่ียง

สวนใหญยังคงยึดถือความเชื่อด้ังเดิมแบบบรรพบุรุษ และก็มีบางสวนที่หันมานับถือศาสนาพุทธ

และศาสนาคริสต (แตก็มักผสมผสานศาสนาความเชื่อด้ังเดิมเขาไปในศาสนาที่เขามาใหม) ทั้งน้ี 

แมกะเหรี่ยงคริสตจะมีจํานวนไมมากนัก แตมักเปนกลุมที่มีบทบาทในทางสังคมและการเมือง 

เน่ืองจากโอกาสในการศึกษาและสังคมที่ไดรับจากองคกรทางศาสนาซึ่งมีเครือขายกับประเทศ

ในโลกตะวันตก 

 

2.3.1 วาทกรรมของรัฐกับอัตลักษณกะเหร่ียง 

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

Kwanchewan Buadaeng ชี้วาอัตลักษณความเปนกะเหรี่ยงนั้นมีความสัมพันธกับบริบททาง

สังคมและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรัฐชาติ โดยในกรณีของกะเหรี่ยงในประเทศไทยนั้น 

กอนหนาทศวรรษ 1950 (ประมาณ พ.ศ. 2493) รัฐไมไดมีความสนใจที่จะเขามายุงหรือจัดการ

กับการดํารงชีวิตของชาวกะเหรี่ยงเทาไรนัก อยางไรก็ดี นับแตทศวรรษ 1950 เปนตนมา ผูนํา

ของไทยมีความพยายามที่จะนําประเทศไปสูความทันสมัย โดยมุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางการคมนาคม การส่ือสาร และพลังงาน (ประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับแรกในระหวางป พ.ศ. 2504-2509) ในชวงเวลาดังกลาว รัฐเริ่มที่จะใหความ

สนใจในการควบคุมและพัฒนาชุมชนของประชากรที่อาศัยในแถบปาเขา สวนหนึ่งน้ันก็ดวย

สถานการณการตอสูระหวางลัทธิประธิปไตยและคอมมิวนิสต โดยผูนําของไทยเกรงวาพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยจะหวานลอมใหประชากรในเขตหางไกลเขาเปนรวมขบวนการและ

ลุกมาจับอาวุธตอตานรัฐบาล โดยในเวลาตอมา มีการจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพ่ือทํางาน

เก่ียวกับ “ชาวเขา” โดยเฉพาะ ซึ่งในความหมายของรัฐ “ชาวเขา” หมายถึงกลุมชาติพันธุบนที่
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ราบสูง 6 กลุม ไดแก กะเหร่ียง อาขา ลาหู มง เม่ียน และลีซู (ในเวลาตอมาเพ่ิมเติมเปน 9 กลุม 

โดยมี ลัวะ ขมุ และมลาบรี รวมอยูดวย) ในชวงเวลานี้เองที่กลุมชาติพันธุบนที่สูงเหลาน้ีถูก

กําหนดใหมีสถานภาพ “ชนกลุมนอย” ในสายตาของเจาหนาที่รัฐ 

 ขวัญชีวัน บัวแดง (2552, น. 8-9) อธิบายความเปนมาของ “วาทกรรมชาวเขา” ซึ่งให

ภาพวาชาวเขาเปนผูสรางปญหาแกรัฐไวดังนี้ 

การระบุวา “กะเหรี่ยง” เปน 1 ใน 9 กลุมที่เรียกวา “ชาวเขา” เร่ิมขึ้นเม่ือมีการ

ตั้งคณะกรรมการเพ่ือสงเคราะหชาวเขาในป พ.ศ. 2498 และมีการใหคํานิยามวา 

“ชาวเขา” เปนใคร “กะเหรี่ยง” เร่ิมกลายเปนคําที่ใชในวาทกรรมที่เปนทางการใน

ความหมายที่เปนชาวเขากลุมหน่ึง ซึ่งสรางปญหาใหกับประเทศ หรือเรียกปญหา

เหลาน้ันวา “ปญหาชาวเขา” ประกอบไปดวยปญหาการตัดไมทําลายปา การปลูก เสพ

และคาฝน การไมใชคนไทยท่ีอาจไมจงรักภักดีตอประเทศไทย เพราะไมไดรับเอา

อุดมการณชาติไทยที่แสดงออกโดยการนับถือศาสนาพุทธ ความรักชาติ และ

พระมหากษัตริย ซึ่งทําใหหม่ินเหมตอการชักจูงของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย

ที่ดําเนินการบนพื้นที่สูงกอนที่สลายไปเมื่อป 2525 วาทกรรมชาวเขาเปนสิ่งที่เนนมาก

ในสื่อตาง ๆ ของรัฐ ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน และสื่อมวลชนในรูปตาง ๆ 

อันเปนผลจากการท่ีรัฐเนนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาบนที่สูงมาตั้งแตป พ.ศ. 2505 

ที่มีการตั้งศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัด มีการตั้งศูนยวิจัยชาวเขา และเริ่มมี

การเผยแพรศาสนาพุทธในหมูชาวเขาโดยโครงการพระธรรมจาริก ป พ.ศ. 2508 การ

ตั้งโครงการหลวงเพื่อทํางานวิจัยและเผยแพรการเกษตรบนพ้ืนที่สูงในป พ.ศ. 2512 

และการดําเนินงานของโครงการพัฒนาที่สูงที่เปนโครงการรวมกันระหวางรัฐบาลไทย

กับรัฐบาลตางประเทศ  
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 แมรัฐจะมีความพยายามในหลาย ๆ ทางที่จะสรางความรูสึกของความเปนคนไทย และ

ความภักดีตอรัฐไทยในหมูประชากรบนพื้นที่สูง แตก็พบวาชาวกะเหรี่ยงจํานวนมากยังคง

รักษาอัตลักษณชาติพันธุของตนเอาไว อยางไรก็ดี พวกเขาก็มีการรับเอาความรูสึกความเปน

หนึ่งในพลเมืองของชาติไทยเอาไว กลายเปนพหุอัตลักษณ (plural identities) กลาวคือ พวกเขา

ไมไดนิยามตนเองในฐานะคนไทย แตนิยามวาเปนคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง หรือหากนับเอา

ความเชื่อทางศาสนาเขาไปดวย ก็อาจจะนิยามตนเองวาเปนกะเหร่ียงไทยนับถือพุทธ หรือ

กะเหร่ียงไทยนับถือคริสต เปนตน (Kwanchewan, 2007, p.85)  

 นับแตทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523) เปนตนมา มีชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะเยาวชนที่ไดรับ

การศึกษาในระบบโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง และคนกะเหรี่ยงที่มีการศึกษาเหลาน้ีก็มี

โอกาสเขารวมหรือแสดงตัวตนในกิจกรรมสาธารณะทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติมากขึ้น 

จากความตระหนักที่วากลุมชาติพันธุของตนถูกมองดวยสายตาที่ไมดีนักจากรัฐและคนไทยกลุม

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะคนในเมือง พวกเขาจึงเร่ิมความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการ

รวมกลุมหรือจัดตั้งองคกรที่เปนตัวแทนกลุมชาติพันธุของตนเองขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนและ

เปนปากเปนเสียงแกชาวกะเหร่ียง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือมุงรักษาวัฒนธรรมของ

ตนไมใหสูญหายไป การเคลื่อนไหวดังกลาวไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากกลุมนักศึกษา

และผูเขารวมการเคลื่อนไหวทางการเมืองในชวง พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 ที่ตัดสินใจหันหลัง

ใหกับการศึกษาในระบบและออกไป “รับใชสังคม” โดยการไปคลุกคลีกับชาวบานในพื้นที่

หางไกลความเจริญ และริเร่ิมโครงการพัฒนาในดานตาง ๆ (กุศล พยัคฆสัก, 2555, น. 141-

142) 

จากการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ืองของกลุมชาวกะเหรี่ยงสกอ โดยเฉพาะการเปดพ้ืนที่ใน

การส่ือสารภูมิปญญาของชุมชนของตน อยางเชนภูมิปญญาทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม ทํา
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ใหใน 2-3 ทศวรรษที่ผานมา คําวา “ปกาเกอะญอ” คอย ๆ เปนที่รูจักในสังคมไทยในฐานะคําที่

ใชเรียกและบงบอกถึงกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีความเปนอยูเรียบงาย ขวัญชีวัน 

บัวแดง (2552, น. 10) ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวา  

ภาพของ “ปกาเกอะญอ” ในฐานะที่เปนผูที่ไมเปนพิษเปนภัยตอธรรมชาติและ

สังคม อันเปนภาพดานบวก ไมใชภาพของ “ชาวเขา” ที่คอนขางเปนลบ เปนสิ่งที่สังคม

ใหการยอมรับคอนขางมาก เปนผลจากปจจัยหลายประการ ปจจัยแรกที่ เปน

ปจจัยพื้นฐานคือการมีอยูจริง คือความเชื่อและการปฏิบัติทางพิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึง

ความเคารพตอธรรมชาติ รวมทั้งความสามารถในการอนุรักษปาและตนน้ําไวได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีชุมชนที่อยูหางไกล ไมมีประชากรหนาแนน ความเชื่อและ

การปฏิบัติที่เก่ียวของกับธรรมชาติเหลาน้ี ทําใหชนชั้นกลางที่รักธรรมชาติรับไดและให

การสนับสนุนเปนอยางมาก ปจจัยตอมาคือ การสนับสนุนภาพลักษณของกะเหรี่ยงของ

หลายสวนในสังคม ในทางวิชาการมีงานศึกษาวิจัยของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท 

เอก นักวิจัย นักวิชาการจํานวนมาก รวมทั้งบทบาทของผูนําองคกรพัฒนาเอกชนที่เปน

คนปกาเกอะญอเอง ที่ชี้ ใหเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรมที่ มีอยูของคนกะเหรี่ยง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เพ่ือตอบโตภาพลักษณ

ของการทําลายปาของ “ชาวเขา” ที่ถูกทางการสรางขึ้นมาตลอด  

กลาวโดยสรุปคือ การสรางอัตลักษณ “ปกาเกอะญอ” ของชาวปกาเกอะญอนั้นเปนสวน

หนึ่งของการตอสูกับ “วาทกรรมชาวเขา” ที่ถูกสรางและผลิตซ้ําในสังคมไทย โดยเฉพาะการที่ชน

กลุมนอยบนพ้ืนที่สูงถูกกลาวหาโดยรัฐวาเปนสาเหตุของปญหาสังคม โดยเฉพาะการตัดไม

ทําลายปาและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  

DPU



35 

2.3.2 ผลกระทบของนโยบายรัฐตอชุมชนกะเหร่ียง 

 ในเอกสารแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง (กระทรวง

วัฒนธรรม, 2554) พบวา นอกจากผลกระทบจาก “วาทกรรมชาวเขา” ที่สรางโดยรัฐแลว วิถีชีวิต

ด้ังเดิมของกะเหรี่ยงก็ไดรับผลกระทบหลาย ๆ ดานจากนโยบายและการพัฒนารัฐไปสูความ

ทันสมัย ตัวอยางผลกระทบที่สําคัญ ไดแก  

 การจดัการทรพัยากรและการสญูเสยีสทิธใินทีท่าํกนิ  

สวนหนึ่งของปญหานี้มาจากการที่รัฐเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมพืช

พาณิชยเชิงเด่ียว การใชสารเคมี และการกอสรางโครงการขนาดใหญซึ่งทําลายพ้ืนที่ปาเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะในการกอสรางเขื่อน ชาวกะเหรี่ยงตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในชุมชนของตนอยางรวดเร็ว และสิ่งที่ทําใหปญหารุนแรงขึ้นก็คือนโยบายอนุรักษปา

แบบที่ไมคํานึงถึงวิถีชีวิตของคนที่อยูและหากินกับปา เชน การประกาศใชพระราชบัญญัติ     

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งนําไปสูการประกาศเขตปาสงวนฯ ทับซอนกับพ้ืนที่ที่ราษฎร

อาศัยทํากิน ทําใหราษฎรกลายเปนผูบุกรุกในทางกฎหมาย ชุมชนกะเหรี่ยงจํานวนมากตองยาย

ออกจากแหลงอาศัยด้ังเดิมที่ตนเองอยูกันมาหลายชั่วรุน  

 ปญัหาสถานะบุคคลทางกฎหมายและสญัชาต ิ 

เน่ืองจากชุมชนกะเหรี่ยงสวนใหญอยูในพื้นที่หางไกล แมวาจะมีสิทธิในการไดสัญชาติ

ไทยและสิทธิตาง ๆ ในฐานพลเมืองไทย แตก็มักตกสํารวจ โดยไมมีหลักฐานปรากฏในทะเบียน

ราษฎร ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในดานตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธิที่พลเมืองไทย
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พึงมี เชน สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการทํางาน สิทธิในการเดินทาง และสิทธิในการรับการ

สงเคราะหและชวยเหลือ 

 การสญูเสยีอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ ์

ชุมชนกะเหรี่ยงหลายชุมชนเผชิญหนากับการสูญเสียอัตลักษณความเปนกะเหรี่ยงของ

สมาชิกในชุมชน โดยสวนหนึ่งก็มาจากกระบวนการสรางความเปนไทยผานกลไกตาง ๆ 

โดยเฉพาะการศึกษา แมวาในแงหน่ึง โอกาสทางการศึกษาจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เยาวชนชาวกะเหร่ียง แตในขณะเดียวกัน เยาวชนจํานวนไมนอยเหลาน้ีก็คอย ๆ ถูกกลืนใหเปน

คนไทย และสูญเสียอัตลักษณทางชาติพันธุของตนไป โดยเฉพาะกะเหรี่ยงรุนใหมที่มักอพยพ

เขาไปศึกษาตอหรือทํางานในเมืองใหญ พวกเขาก็มักซอนเรนอัตลักษณทางชาติพันธุของตนไว

ดวยเหตุผล เชน ความอายที่จะถูกผูอ่ืนมองวาเปนพวกดอยพัฒนาหรือลาสมัย 

 ปญัหาเกีย่วกบัระบบการจดัการศกึษาของรฐั 

ระบบการจัดการศึกษาของรัฐมักละเลยวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมักจัด

การศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดจากสวนกลาง นอกจากนั้น ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนก็มักจะ

มาจากภายนอก และขาดความเขาใจและแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ซึ่งสงผลใหเด็กกะเหร่ียงถูกปดกั้นจากวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงอาจเกิด

ความรูสึกดูหม่ินวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชนชาติพันธุของตน ซึ่งก็จะสงผลตอการธํารง   

อัตลักษณทางชาติพันธุของกะเหร่ียงดังที่กลาวไปขางตน 
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2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.4.1 ทุนทางวัฒนธรรมและการชวงชิงอํานาจเชิงสัญลักษณของชุมชนชาว           

ปกาเกอะญอ 

วินัย บุญลือ (2545) ศึกษาชุมชนปกาเกอะญอแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม โดยใช   

มโนทัศน “ทุนทางวัฒนธรรม” ในการอธิบายความสัมพันธระหวางกิจกรรมการผลิตทาง

วัฒนธรรมกับกระบวนการสรางอัตลักษณรวมทางชาติพันธุของปกาเกอะญอ การศึกษาพบวา 

บรรดาผูผลิตวัฒนธรรมของปกาเกอะญอ ไดแก ผูนําชาวบาน เหลานักวิชาการ และหนวยงาน

ภาคเอกชนตาง ๆ ที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการผลิตวัฒนธรรมสามารถทาทายวาทกรรม

หลักของชาติ (หรือ “วาทกรรมชาวเขา” ดังที่กลาวถึงในหัวขอ 2.3) โดยเปลี่ยนภาพของชาว 

ปกาเกอะญอจากผูทําลายมาเปนผูรักษาปา และจากคนบานนอกไมมีการศึกษามาเปนกลุม  

ชาติพันธุที่มีภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรปาไม สงผลใหชาวปกาเกอะญอมีภาพลักษณที่ดี

ขึ้นในสังคม รวมทั้งมีผลใหรัฐยุตินโยบายอพยพคนออกจากปา สิ่งที่เก่ียวของกับการวิจัยคร้ังน้ีก็

คือ วินัยแสดงใหเห็นวา สื่อส่ิงพิมพและบทเพลงเพื่อชีวิตถูกใชเปนสวนหนึ่งในกระบวนการสราง       

อัตลักษณทางชาติพันธุปกาเกอะญอ รวมถึงการทาทายวาทกรรมหลักและภาพลักษณในทางลบ

ของชาวปกาเกอะญอ  

อยางไรก็ดี งานของวินัยก็คลายคลึงกับงานวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในประเทศไทย

สวนใหญที่เม่ือมีการพิจารณาบทบาทของสื่อที่ผลิตและใชโดยกลุมชาติพันธุนั้น ๆ ก็มักเปน

เพียงหัวขอยอย ๆ ในการวิ จัยที่ไมสําคัญมากนัก เนื่องจากมักไมใชงานวิ จัยในสาขา         

นิเทศศาสตรหรือสื่อศึกษาโดยตรง การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อปกาเกอะญอคร้ังน้ีจึงจะมีสวน
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เติมเต็มองคความรูเก่ียวกับส่ือชาติพันธุและผูผลิตสื่อชาติพันธุในประเทศไทยที่ยังขาดอยู โดย

จะใหความเขาใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อและใชสื่อชาติพันธุ  

 

2.4.2 การนําเสนอภาพแรงงานขามชาติและผูมีปญหาสถานะบุคคลในสื่อมวลชนไทย  

มูลนิธิเพ่ือนไรพรมแดน (2553) ทําการศึกษาการนําเสนอภาพแรงงานขามชาติและผูมี

ปญหาสถานะบุคคลในส่ือมวลชนไทยกระแสหลัก โดยศึกษาสื่อ 5 กลุม ประกอบดวย 

หนังสือพิมพรายวันและนิตยสารขาวรายสัปดาห นิตยสารรายเดือนและรายปกษ เว็บไซตขาว

กระแสหลัก รายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ (ขาว สารคดี ปกิณกะ ดนตรี ละคร ภาพยนตร 

โฆษณา) และภาพยนตรไทยที่เขาฉายในโรง นอกจากนั้นยังมีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับผูรับสารจํานวนหน่ึง ผลการศึกษาพบวา การนําเสนอภาพของประชากรชนกลุมนอย

รวมถึงกลุมชาติพันธุบนที่สูงน้ันมีทั้งในเชิงบวกและลบ โดยการนําเสนอในเชิงลบนั้นมัก

เชื่อมโยงกับประเด็นความรุนแรงและอาชญากรรม และมักถูกนําเสนอในฐานะผูกระทําความผิด

หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิด ซึ่งมีแนวโนมที่จะสงผลใหผูรับส่ือเกิดทัศนคติเชิงลบตอ

ประชากรกลุมดังกลาวได   

ผลจากการศึกษาชิ้นน้ีชวยเนนถึงความสําคัญของสื่อนอกกระแสและสื่อชาติพันธุ 

สอดคลองกับที่ไดกลาวถึงในหัวขอบทบาทของสื่อชาติพันธุ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยที่

สื่อกระแสหลักมีอิทธิพลตอการรับรูเก่ียวกับคนชายขอบและชนกลุมนอยกลุมตาง ๆ  
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2.4.3 Ethnic Minority Media in London: Transition and Transformation 

Lay และ Thomas (2012) ทําการสํารวจสื่อของกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยในลอนดอน 

ประกอบดวยสื่อหนังสือพิมพ วารสาร สถานีวิทยุ และรายการโทรทัศนทางอินเทอรเน็ต รวมทั้ง

ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ เปนผูผลิตและผูรับสารของสื่อชาติพันธุ ดังกลาว 

คณะผูวิจัยพบวาส่ือชาติพันธุเปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญในการสื่อสารทางสัญลักษณ 

กลาวคือ การมีสวนรวมทั้งในการผลิตและการเปดรับสื่อชาติพันธุมีความเก่ียวพันกับคุณคาหรือ

ความหมายเชิงนามธรรม เชน ความเปนชุมชน อัตลักษณ และความสามัคคีภายในกลุม โดยใน

มุมมองของผูผลิตสื่อ สื่อชาติพันธุนั้นสามารถสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงของสมาชิก

กลุมชาติพันธุแตละกลุมได และทําใหสมาชิกกลุมชาติพันธุสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ 

รวมทั้งสรางความรูสึกของการมีสวนรวม นอกจากนั้นส่ือชาติพันธุก็ยังมีบทบาทในการนําเสนอ

ภาพท่ีถูกตอง หรือเร่ืองราวในเชิงบวกของกลุมชาติพันธุซึ่งอาจแตกตางจากส่ิงที่สื่อกระแสหลัก

มักนําเสนอ  

 

2.4.4 Ethnicity and Ethnic Media Use: A Panel Study 

Leo W. Jeffres (2000) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนชาติพันธุกับการใชสื่อ

ของกลุมชาติพันธุในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 13 กลุม การศึกษาเชิงสํารวจน้ีดําเนินการ

เก็บขอมูลทุก ๆ 4 ป เปนเวลารวม 16 ป คือตั้งแต ค.ศ. 1976 ถึง ค.ศ. 1992 ผลการศึกษา

พบวา สื่อชาติพันธุเปนกลไกสําคัญที่ชวยรักษาความผูกพันของสมาชิกกลุมชาติพันธุ และทําให

ความผูกพันดังกลาวดําเนินไปอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี การศึกษานี้ก็ไดใหขอสังเกตที่นาสนใจ

วา ความเปนชาติพันธุหรืออัตลักษณทางชาติพันธุไมไดรับประกันถึงความยึดม่ันในการใชหรือ

เปดรับแตสื่อชาติพันธุเสมอไป กลาวคือ ผูที่นิยามตัวเองในฐานะสมาชิกกลุมชาติพันธุและมี
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ความผูกพันกับกลุมของตนก็มีแนวโนมที่จะเปดรับสื่อกระแสหลักหรือส่ือของกลุมประชากรหลัก

ของสังคม โดยเฉพาะสื่อที่อยูในกระแสนิยม ซึ่งอาจหมายรวมถึงสื่อขามชาติที่ไดรับความนิยม

ทั่วโลก โดยเฉพาะสื่อที่ใหความบันเทิง (สวนหนึ่งอาจเปนเพราะสื่อชาติพันธุสวนใหญมักเปนส่ือ

ประเภทที่ใหขอมูลและขาวสาร เชน หนังสือพิมพ รายการสนทนาทางสื่อกระจายเสียง) 

งานวิจัยขางตนชวยยืนยันบทบาทที่สําคัญของส่ือชาติพันธุ นอกจากนั้น จากขอสังเกต

ของงานในขอ 2.4.4 ทําใหผูวิจัยเลือกสื่อบันเทิงที่ผลิตโดยชาวปกาเกอะญอมาเปนกรณีศึกษา 

ไดแก ภาพยนตรปกาเกอะญอที่ถูกเผยแพรทางชองทางออนไลนและไดรับการตอบรับที่ดีจาก

ผูชม 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากการทบทวนแนวคิดเร่ืองสื่อทางเลือกและส่ือชาติพันธุ และแนวคิดเร่ืองชาติพันธุและ

กลุมชาติพันธุ ในบริบทของรัฐชาติ รวมถึงการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ          

ปกาเกอะญอในสังคมไทย ผูวิจัยสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ดังแสดงในแผนภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ปกาเกอะญอในสังคมไทย 

o พัฒนาการของส่ือปกาเกอะญอ 
o วัตถุประสงคและแนวคิดเบ้ืองหลังใน

การผลิตส่ือปกาเกอะญอ 

บริบททางเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีเอ้ือตอการผลิตส่ือ

ทางเลือก 

ความเคล่ือนไหวในเรื่องสิทธิ
และอัตลักษณของชนกลุมนอย 
(ท้ังจากคนนอกและคนในกลุม) 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

 ในการตอบคําถามการวิจัยที่ตั้งขึ้น ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) โดยมีรายละเอียดของแหลงขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหและการ

นําเสนอขอมูล ดังตอไปน้ี 

 

3.1 แหล่งข้อมลู 

ผูวิจัยใชแนวทางในการเลือกตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเลือกกลุม

ตัวอยางอยางมีวัตถุประสงค (purposeful sampling) กลาวคือ เลือกตัวอยางที่สามารถใหขอมูล

ไดมาก ลึกซ้ึง และตรงตามวัตถุประสงคอยางเจาะจง โดยที่ไมเนนขนาดของตัวอยางเชนที่ทําใน

งานวิจัยเชิงปริมาณ (ชาย โพธิสิตา, 2556; Garner & Scott, 2013) โดยแหลงขอมูลในงานวิจัย

ชิ้นน้ีประกอบดวย 

1) แหลงขอมูลประเภทบุคคล ไดแก บุคคลผูที่มีความรูและประสบการณในดานการ

ผลิตส่ือปกาเกอะญอจํานวน 11 คน ซึ่งครอบคลุมการผลิตผลงานสื่อที่หลากหลาย ตั้งแต

สิ่งพิมพ เพลง วีดิทัศนและภาพยนตร ไปจนถึงส่ือออนไลน ดังรายละเอียดในตาราง 3.1 ผูให

ขอมูลเหลาน้ีลวนมีผลงานเผยแพรและเปนที่รูจักกันภายในชุมชนปกาเกอะญอ  
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ตาราง 1: รายช่ือผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการวิจยั (key informants) 

ลาํดบั ผูใ้ห้ข้อมลู 
ประเภทส่ือ 

งานเขียน เพลง/วิทย ุ
วีดิทศัน์/
ภาพยนตร ์

ออนไลน์ 

1 นายถาวร กําพลกุล     

2 นายชัยบัญชา มุแฮ     

3 นายวิธี เทอดชูสกุลชัย     

4 นายณัฐวุฒิ ธุระวร     

5 นายมัทธิว เจริญกุล     

6 นายอนุกุล กุลสัมพันธชัย     

7 นายณัฐพล โตเจริญศักด์ิ     

8 นายแมะโพ ขวัญปฐพีเลิศ     

9 นายชาตรี พิมพา     

10 นายวิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ     

11 นายสุวิชานนท รัตนภิมล4     

 

2) บทความและบทสัมภาษณที่เก่ียวของกับสื่อและผูผลิตสื่อปกาเกอะญอ โดยสืบคน

จากเว็บไซตสํานักขาวตาง ๆ ไดแก มติชน เนชั่น และประชาไท รวมถึงเว็บไซตองคกรพัฒนา

เอกชนที่ทํางานเก่ียวของกับกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ดําเนินการสืบคนระหวางป พ.ศ. 

2556-2559 

                                                            
4 สุวิชานนทไมใชคนปกาเกอะญอแตมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการทําส่ือปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในชวงเร่ิมแรกที่
ชาวปกาเกอะญอเผยแพรเร่ืองราวของตนเองออกสูสังคมภายนอก 
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3) ผลงานสื่อปกาเกอะญอรวมสมัยซ่ึงผูวิจัยเลือกใชเปนกรณีศึกษา โดยเลือกส่ือ

ประเภทบันเทิงซ่ึงแตกตางจากสื่อชาติพันธุโดยสวนมาก และเปนผลงานที่ผลิตโดยเยาวชน  

ปกาเกอะญอรุนใหมซึ่งมีบทบาทในแวดวงการผลิตสื่อปกาเกอะญอในปจจุบัน ผลงานดังกลาว 

ไดแก ภาพยนตร 2 เรื่อง ประกอบดวย เชก ิเชอ ูถกัทอรอ้ยเรือ่งราวจากเมอืงสูป่า่ และ พอโมลา 

อาต่าโอะม ู(ชวีติของโพลา)  

 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1) ในการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคล ใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (semi-

structure interview) โดยมีการบันทึกเสียงเพื่อนํามาถอดเทปและจัดพิมพเปนเอกสาร การ

สัมภาษณใชเวลาระหวาง 30 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีประเด็นคําถามในการ

สัมภาษณกําหนดไว ดังนี้ 

 จุดเร่ิมตนและประสบการณการผลิตสื่อ 

 วัตถุประสงคของการผลิตสื่อ 

 กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสื่อ 

 ปญหา อุปสรรค และความทาทายที่เผชิญ 

 มุมมองตอบทบาทของสื่อในการรักษาและถายทอดอัตลักษณปกาเกอะญอ 

 แรงจูงใจในการเขามาทําส่ือ (มีความเก่ียวของหรือไม อยางไรกับประเด็นความ

เปนชายขอบ) 

 เสียงตอบรับจากผูรับสารที่สะทอนมาถึงผูผลิต 

DPU



45 

2) ในการเก็บขอมูลจากบทความและบทสัมภาษณ ผูจัยอานและจดบันทึกประเด็น

สําคัญจากเอกสารดังกลาว โดยใหความสนใจเปนพิเศษตอแนวคิดและประสบการณของผูผลิต

สื่อปกาเกอะญอ 

3) ในการเก็บขอมูลจากภาพยนตร ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการชมภาพยนตรที่ผูผลิต

เผยแพรทางยูทูบ (YouTube) โดยใชการบันทึกขอมูลทั้งในสวนของเนื้อหาและกลวิธีการ

นําเสนอ อาทิ พล็อตเรื่อง ตัวละคร ความขัดแยง การลําดับเหตุการณ การจบเรื่อง และเทคนิค

ทางภาพยนตรที่ถูกใชเพ่ือส่ือความหมาย  

 

3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยดําเนินควบคูไปกับขั้นตอนการเก็บขอมูล ซึ่งเปน

ธรรมชาติของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา, 2554, น. 336-337) การดําเนินการเก็บ

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กันนี้ไดชวยใหผูวิจัยสามารถใชผลการวิเคราะหเบื้องตน

เปนแนวทางในการเก็บขอมูลในระยะตอ ๆ มาได กลาวคือ ทําใหทราบวามีแงมุมใดของขอมูลที่

ควรใหความสําคัญหรือเจาะลึกเปนพิเศษ   

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําบทสัมภาษณซึ่งถอดเทปเอาไว บันทึกจากเอกสารและ

การวิเคราะหภาพยนตรมาทําการวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามในการวิจัยที่ตั้งไว โดยใชแนวคิดที่

ทบทวนไวในบทที่ 2 นั่นคือ แนวคิดส่ือชาติพันธุ ชาติพันธุและกลุมชาติพันธุในบริบทของรัฐชาติ 

และปกาเกอะญอในสังคมไทย เปนกรอบในการใหรหัสขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 
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ในแงการตรวจสอบความถูกตองและตรงประเด็นของผลการศึกษานั้น งานวิจัยชิ้นนี้ใช

เทคนิคสามเสา (triangulation) นั่นคือ การใชแหลงขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูลไมนอยกวา 2 

ประเภทในการศึกษาในประเด็นหรือหัวขอเดียวกัน 

 

3.4 การนําเสนอข้อมลู 

ผูวิจัยใชการพรรณนาในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล พรอมภาพประกอบ โดย

แบงผลการศึกษาออกเปน 3 สวน สวนแรก นําเสนอพัฒนาการของสื่อปกาเกอะญอตั้งแตยุค

บุกเบิกจนถึงปจจุบัน และกรณีศึกษาสื่อปกาเกอะญอรวมสมัย ไดแก ภาพยนตรบันเทิงเรื่อง   

เชกิ เชอู  ถักทอรอยเร่ืองราวจากเมืองสูปา และ พอโมลา อาตาโอะมู (ชีวิตของโพลา) โดย

นําเสนอผลการวิเคราะหเน้ือหาและประเด็นที่เก่ียวของกับชุมชนปกาเกอะญอที่ภาพยนตร

นําเสนอ สวนที่สอง นําเสนอวัตถุประสงคในการผลิตสื่อของผูผลิตส่ือปกาเกอะญอ และสวน

สุดทาย นําเสนอแนวคิดเบื้องหลังของการผลิตสื่อปกาเกอะญอ ไดแก แรงจูงใจในการผลิตสื่อ 

ปกาเกอะญอและขอจํากัดในการทํางานดังกลาว 

จากน้ันในบทสุดทาย ผูวิจัยสรุปขอคนพบสําคัญและอภิปรายผลการศึกษา รวมถึงให

ขอเสนอแนะตาง ๆ ทั้งที่เก่ียวของกับการคนควาเร่ืองสื่อทางเลือกของกลุมชาติพันธุและชนกลุม

นอยในประเทศไทย และขอเสนอแนะในเชิงนโยบายสําหรับผูที่เก่ียวของ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาในงานวิจัยน้ีแบงออกเปน 3 สวนหลัก ๆ สวนแรกกลาวถึงพัฒนาการของ

การผลิตส่ือโดยชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ และกรณีศึกษาภาพยนตรรวมสมัยที่ผลิตโดย

เยาวชนปกาเกอะญอ สวนที่สอง นําเสนอวัตถุประสงคของผูผลิตสื่อปกาเกอะญอในการผลิตสื่อ

ของตนเอง และสวนที่สาม นําเสนอแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตสื่อปกาเกอะญอซ่ึงเปนสื่อ

ทางเลือกที่อยูนอกระบบพาณิชยนิยม 

 

4.1 พฒันาการของส่ือปกาเกอะญอ 

4.1.1 การผลิตสื่อปกาเกอะญอ: จากยุคบุกเบิกถึงปจจุบัน 

กอนหนาที่ชาวปกาเกอะญอ รวมถึงกลุมชาติพันธุหรือชนเผาพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ ในประเทศ

ไทยจะเขาถึงทรัพยากรและความรูในการผลิตสื่อ พวกเขามีบทบาทเปนเพียงผูรับสารจากสื่อ

กระแสหลักซ่ึงรัฐและองคกรธุรกิจหรือกลุมเจาของทุนเปนผูผลิต โดยเฉพาะในทศวรรษ 2510 

รัฐบาลไทยไดใชวิทยุกระจายเสียงเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการจัดการกับ “ปญหาชาวเขา”5 ดังเชน 

คลื่นความถี่ AM. 1476 ที่เร่ิมตนออกอากาศอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2514 และออกอากาศ

ในภาษาชาติพันธุตาง ๆ หลายภาษา รวมถึงภาษาปกาเกอะญอ ทั้งน้ี จากขอมูลประวัติของ

คลื่นวิทยุซึ่งปรากฏในเว็บไซตของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 

                                                            
5 ดูการทบทวนเอกสารเก่ียวกับประเด็นน้ีในหัวขอ 2.3.1 บทที่ 2 
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(สวท.เชียงใหม) ก็ทําใหเห็นอยางชัดเจนถึงทัศนคติและทาทีของรัฐบาลในยุคนั้นตอกลุม     

ชาติพันธุชนกลุมนอยในประเทศไทย รวมถึงวัตถุประสงคของการใชสื่อชนิดนี้ของรัฐ ดังนี้ 

ภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิประเทศเต็มไปดวยภูเขาสูง อุดมสมบูรณไปดวย

ปาไม เปนแหลงตนนํ้าลําธารที่สําคัญ มีชายแดน ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานอาทิ พมา 

ลาว และประเทศจีน ดังนั้นจึงเปนชองทางใหชนกลุมนอยที่เรียกวาชาวเขา ไดอพยพ

เคลื่อนยายถิ่นฐานจากประเทศเพื่อนบานดังกลาวเขามาอยูบนภูเขาและตามแนว

ชายแดนของประเทศไทย นับวันยิ่งเพ่ิมพูนจํานวนมากขึ้นเม่ือเกิดความไมสงบจาก

ประเทศเพื่อนบาน ประมาณกันวามีประชากรชาวเขาอพยพเขาตั้งถิ่นฐานในผืนแผนดิน

ไทยประมาณ 5 แสนคน ชาวเขาเหลาน้ีไดเขามาหักลางถางพงเพ่ือทําไรเลื่อนลอย ปลูก

ฝน มีการขยายพ้ืนที่ออกไปเรื่อย ๆ เปนผลกระทบตอปาไม ตนนํ้าลําธาร และ

สิ่งแวดลอมอยางรายแรง นอกจากน้ีชาวเขาที่อพยพเขามาอยางผิดกฎหมายอาจ

กอใหเกิดปญหาดานความม่ันคง เพราะในยุคนั้นลัทธิคอมมิวนิสตกําลังแผขยายการ

โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือหาแนวรวมและมวลชนเปนการตอสูระหวางคายประเทศโลกเสรี

และคอมมิวนิสต 

รัฐบาลไทยในยุคน้ันไดเล็งเห็นถึงปญหาสําคัญและเรงดวนนี้ จึงไดวางแผนทํา

โครงการเพื่อการสงเคราะหชาวเขาขึ้นหลายโครงการ โดยมีกรมประชาสงเคราะหเปน

เจาของเ ร่ือง สําหรับกรมประชาสัมพันธ  รัฐบาลไดมอบหมายให ดําเนินการ 

ประชาสัมพันธโดยใชสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเปนส่ือที่สามารถเขาถึงพ่ีนองชาวเขาไดดี

ที่สุดในสมัยนั้น  (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม, ม.ป.ป.) 
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ถาวร กําพลกุล นักเขียนปกาเกอะญอยุคบุกเบิกซ่ึงปจจุบันอยูในวัยตน 50 กลาวถึง

ชวงเวลากอนที่จะมีสื่อที่ผลิตโดยคนปกาเกอะญอจะเกิดขึ้นวา ในยุคกอน สื่อจากภายนอกที่เขา

มาในชุมชนปกาเกอะญอไดมีเพียงหนังสือพิมพและวิทยุ ทั้งนี้ เนื่องจากชาวปกาเกอะญอสวน

ใหญไมสามารถอานภาษาไทยได รายการวิทยุที่ผลิตและควบคุมโดยหนวยงานรัฐ โดยเฉพาะที่

ใชภาษาชนเผาในการจัดรายการจึงเปนสื่อประเภทเดียวที่พวกเขาสามารถเขาถึงได (สัมภาษณ, 

9 ตุลาคม 2558) 

 

 งานเขยีนปกาเกอะญอ: การบุกเบกิพื้นทีเ่พือ่นําเสนอเรือ่งราวชนเผา่ 

ทศวรรษ 2530 ถือเปนยุคเร่ิมตนของสื่อที่ผลิตโดยชาวปกาเกอะญอ ซึ่งเริ่มจากงาน

เขียนเลาเร่ืองเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแนวคิดตอสังคมและธรรมชาติของพวกเขา โดย

เม่ืองานดังกลาวไดตีพิมพเผยแพรก็ทําใหสังคมเริ่มรูจักกับคําวาปกาเกอะญอหรือกะเหร่ียงซ่ึง

ตางไปจากภาพในมุมลบที่รัฐมักนําเสนอ นักเขียนยุคบุกเบิกหรือที่อาจเรียกวาเปนนักเขียน 

ปกาเกอะญอคนแรกของไทย ไดแก พอเลปา6 ชาวบานแมแฮใต ตําบลปางหินฝน อําเภอ      

แมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลงานตีพิมพเลมแรกของพอเลปา คือ ปกากะญอ: ขา้คอืคน ซึ่งพิมพ

คร้ังแรกในป พ.ศ. 2531 เปนการแปลจากภาษาปกาเกอะญอเปนภาษาไทยโดยกัลยาและ       

วีระศักด์ิ ยอดระบํา สองนักกิจกรรมและนักเขียนผูซึ่งเขาไปคลุกคลีกับชุมชนปกาเกอะญอที่   

แมแฮใตอยูหลายปนับจากเหตุการณเดือนตุลาคม 2516 หนังสือเลมนี้มีการตีพิมพซ้ําอีกหลาย

คร้ังและถูกเปลี่ยนชื่อเปน คนปกากะญอ นอกจากน้ัน พอเลปาก็ยังมีผลงานเลมอ่ืน ๆ ที่ตามมา 

ไดแก เพลงชวีติปกากะญอ (2538) และ จากความทรงจําของฉนั (2540) ซึ่งกัลยาและวีระศักด์ิ

เปนผูแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยเชนเดียวกัน  

                                                            
6 พอเลปาเสียชีวิตในวันที่ 2 เมษายน 2552 ณ บานแมแฮใต ดวยวัย 85 ป 
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รปูภาพ 1: หนังสือเร่ืองคนปกากะญอ โดยพ้อเลป่า (ท่ีมา www.oncebookk.com) 

 

สําหรับนักเขียนปกาเกอะญอในยุคตอมามักเปนผูที่มีโอกาสเขาถึงการศึกษาในระบบ 

จึงสามารถเขียนและเผยแพรผลงานเปนภาษาไทยดวยตัวเองได ทั้งน้ี ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหมี

การผลิตและเผยแพรผลงานของชาวปกาเกอะญอก็คือการเกิดขึ้นขององคกรพัฒนาเอกชนที่เนน

การทํางานกับกลุมเกษตรกรทางภาคเหนือและกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยในชนบท มีนักเขียน 

ปกาเกอะญอหลายคนที่มีผลงานตีพิมพ อาทิ ลีซะ ชูชื่นจิตสกุล (หลานของพอเลปา) ซึ่งเขียน

หนังสือชื่อ วถิโีลกปา่ คนปกากะญอ (2537) และ เรือ่งเล่าจากภเูขา (2549) และ ‘บือพอ’ ซึ่งเปน

นามปากกาของถาวร กัมพลกุล มีผลงานไดแก ชวีติขา้ ปกาเกอะญอ: วถิธีรรมชาตขิองอสิรชน

บนภูสูง (2540) เสียงอุทธรณ์จากชนเผ่า (2547) และ ไร่หมุนเวียนในวงจรชีวิตชนเผ่า          

ปกาเกอะญอ: สมัพนัธภาพแหง่ความสมดุลและเกื้อกลูระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาต ิคนกบั

สิง่เหนือธรรมชาติ (2547)7 รวมถึง ‘โถเรบอ’ หรือสมศักด์ิ สุริยมณฑล เจาของหนังสือรวม   

                                                            
7 ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังที่ 6 ประจําป 2547 ในประเภทงานเขียน (รางวัลดีเดน) 
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เร่ืองสั้น เชวาตวัสุดท้าย (2550)8 โดยงานเขียนที่ถูกตีพิมพเหลาน้ีลวนชวยเผยแพรเร่ืองราว

เก่ียวกับชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชาวปกาเกอะญอใหเปนที่รูจักในสังคมวงกวาง 

อยางเชน หนังสือเชวาตัวสุดทายซ่ึงพิณประภา ขันธวุธ นักเขียนและนักวิจารณวรรณกรรมได

กลาวถึงเอาไวในรายงาน "เชวาตวัสุดทา้ย" ความขมขืน่อนัรืน่รมยใ์นความเปลีย่นแปลงทีเ่ป็น

จริง  (1 กรกฎาคม 2551) วาเปนงานเขียนที่ทําให “ผูอานคอยๆ ซึมซับวัฒนธรรมที่ มี

กระบวนการเปนตัวของตัวเอง และมีลักษณะเปนนามธรรมของชาวปกาเกอญออยางแทจริง”  

 
รปูภาพ 2: หนังสือเร่ืองชีวิตข้าปกาเกอะญอ โดยบือพอ 

 

 

                                                            
8 ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังที่ 9 ประจําป 2550 ในประเภทงานเขียน (รางวัลชมเชย) 
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 งานเพลงปกาเกอะญอ: ความตืน่ตวัในการบอกเล่าวถิแีหง่ชาตพินัธุ ์

นอกจากส่ือที่เปนงานเขียนแลว เพลงก็คืออีกหนึ่งชองทางสําคัญที่ชาวปกาเกอะญอใช

เพ่ือส่ือสารเร่ืองราวของตนเอง ซึ่งมีทั้งเพลงที่ใชภาษาปกาเกอะญอและภาษาไทย โดยหาก

เทียบกับงานเขียนที่มักเปนการสื่อสารกับกลุมผูรับสารในวงกวางหรือผูอานที่เปนคนไทย ดู

เหมือนวาเพลงจะเปนส่ือไดรับความนิยมภายในชุมชนชาวปกาเกอะญอเองคอนขางมาก 

โดยเฉพาะในแงของการเปนสื่อเพ่ือความบันเทิงหรือผอนคลาย ทั้งน้ี บทเพลงปกาเกอะญอก็มี

ทั้งที่เปนรูปแบบด้ังเดิม คือเพลงที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรม “อ่ือทา” หรือการขับลํานําหรือบท

กวีของชนเผาปกาเกอะญอ ควบคูกับการบรรเลงเครื่องดนตรีที่เรียกวา “เตหนากู”9 และเพลง 

ปกาเกอะญอสมัยใหมซึ่งบรรเลงดวยเครื่องดนตรีสากลอยางกีตาร คียบอรด และกลองชุด 

ผูที่เปนนักแตงเพลงและนักรองปกาเกอะญอสวนหนึ่งก็คือคนกลุมเดียวกันกับนักเขียน

ที่ไดกลาวถึงไปขางตนน่ันเอง เชน ลีซะ ชูชื่นจิตสกุล ที่ไดผลิตอัลบั้มชุดคนภูดอย ในป พ.ศ. 

2535 และคนต้นน้ํา ในป พ.ศ. 2537 การผลิตงานเพลงดังกลาวเปนการทํางานรวมกันกับ       

สุวิชานนท รัตนภิมล นักกิจกรรมและนักเขียนซึ่งมีความสนใจงานดานการพัฒนาและวิถีชีวิต

ของคนชนเผา โดยขณะนั้นสุวิชานนททํางานอยูในองคกรพัฒนาเอกชนแหงหน่ึงในจังหวัด

เชียงใหม สุวิชานนทเลาวาตนเองมีโอกาสไดฟงเพลงภาษาปกาเกอะญอที่ลีซะแตงเอาไว และ

เกิดความประทับใจจึงอยากจะนําเสนอเพลงเหลาน้ันออกไปสูสังคม และเพื่อใหคนทั่วไป

สามารถเขาใจไดจึงแปลเนื้อออกมาเปนภาษาไทยผสมผสานเขาไปในบทเพลง โดยหนึ่งใน

วิธีการเผยแพรบทเพลงใหเปนที่รูจักโดยเฉพาะในกลุมคนปกาเกอะญอก็คือรายวิทยุภาษาชน

เผาของของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยนั่นเอง สุวิชานนทเลาวา 

                                                            
9 เคร่ืองดนตรีของปกาเกอะญอซ่ึงจัดอยูในกลุมเคร่ืองดนตรีที่เสียงเกิดจากสายประเภทพิณคอโคง (arched harp) บางคนจึง
เรียกวาพิณกะเหร่ียงหรือพิณปกาเกอะญอ  
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จริง ๆ แลวคลื่นนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรณรงคใหชาวเขาเลิกการตัดไมทําลาย

ปา รณรงคเร่ืองการตอตานยาเสพติดเปนหลักนะ แตบังเอิญวาเราใชชองทางนี้ เอา

เพลงของเรากลับไปสูหมูบาน ... กลายเปนวาทุกเย็นเลยเพลงของเราจะดังผานทาง

วิทยุ กลายเปนวาสถานีวิทยุแทนที่จะสื่อสารแตเร่ืองยาเสพติด เพลงเราก็ไดออกไป ... 

ตั้งแตเชียงใหมไปจนเชียงราย (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) 

 
รปูภาพ 3: อลับัม้คนภดูอยและบนัทึกคนต้นน้ํา ซ่ึงในปี 2559 มีการต้นฉบบัเดิมมาปรบัปรงุและผลิตใหม่ในรปูแบบซีดี 

 

ขอสังเกตหนึ่งของวงการเพลงปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในยุคบุกเบิกก็คือ นักรองและนัก

ดนตรีสวนใหญมักเปนผูที่นับถือศาสนาคริสต สวนหนึ่งก็เปนเพราะพวกเขาคุนเคยกับกิจกรรม

ในโบสถซึ่งประกอบดวยเพลงและดนตรีรูปแบบตะวันตก รวมถึงโอกาสในการไดฝกฝนพื้นฐาน

ทางดนตรีจากอุปกรณดนตรีในโบสถนั่นเอง สุวิชานนท รัตนภิมล กลาวถึงตนทุนทางดนตรีของ

ลีซะ ชูชื่นจิตสกุล วา “พ่ีลีซะแกมีตนทุนคือเคยทําเพลงโบสถมากอน พ่ีลีซะเปนคริสต เขาเรียนรู

การเลนดนตรีผานมิชชันนารีมา เพราะงั้นเขาจะมีอารมณเพลง ทวงทํานองเพลงเขาสวย” 
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(สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) ขณะที่ณัฐวุฒิ ธุระวร ไดกลาวเพิ่มเติมวา ในปจจุบัน โบสถก็ยัง

ถือเปนที่ที่สรางพ้ืนฐานหรือความสนใจทางดนตรีใหกับเยาวชนปกาเกอะญอ โดยณัฐวุฒิอธิบาย

วา ‘เด็กโบสถ’ เหลาน้ีมักเปนผูที่มีทักษะทางดนตรีที่ดี คือหูดี จังหวะดี เพราะเรียนรูมาตั้งแต

เด็กจากการไปโบสถทุกวันอาทิตย (สัมภาษณ, 24 กรกฎาคม 2558)  

นอกจากนั้น ปจจัยหน่ึงที่มีสวนทําใหวงการเพลงปกาเกอะญอเติบโตข้ึนก็ไดแกสภาพ

สังคมในเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงซ่ึงเอ้ือตอการทํางานของผูผลิตส่ือ อาจกลาวไดวา

เชียงใหมคือศูนยกลางของวงการสื่อปกาเกอะญอ โดยเฉพาะการผลิตผลงานดานดนตรี ดังที่   

สุวิชานนทอธิบายวา 

เชียงใหมชวงนั้นมันจะมีหองอัดอยู 2-3 ที่ ที่แบบเหมือนกรุงเทพฯ เลย 

คุณภาพเสียงมันไดเลย และอีกอยางคือเชียงใหมมันมีเวทีเยอะ เวทีกิจกรรม เพราะง้ัน

เราจะมีงานไปเลนบอยมากเลย ไมงานนักศึกษาก็งาน NGOs [องคกรพัฒนาเอกชน] 

งานโนนงานนี่ตามโรงแรมบาง ตามโรงเรียนบาง ตามวัด ตามสวนสาธารณะ หรือแมแต

ตามบาน มันมีคนและมันเอ้ืออยู (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) 

สําหรับชื่อนักรองและนักดนตรีซึ่งเปนที่รูจักกันดีในชุมชนปกาเกอะญอทั้งในยุคบุกเบิก

และยุคตอมาก็เชน ตือโพ, ทองดี ตุโพ, สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย, วิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ, แมะโพ 

ขวัญปฐพีเลิศ และชาตรี พิมพา เปนตน โดยการผลิตเพลงปกาเกอะญอนั้นก็มีพัฒนาการอยาง

ตอเน่ืองตามยุคสมัย ซึ่งปจจุบันมีการผลิตออกมาหลากหลายแนวไมตางจากเพลงไทยสมัยนิยม

ทั่วไป  

อนุกุล กุลสัมพันธชัย ผูผลิตสื่อชาวปกาเกอะญอ วัย 26 เลาถึงวงการเพลงปกาเกอะญอ

วา 
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สมัยกอนนั้นก็จะมีของคนเฒาคนแก มีลํานํา ก็จะขับกลอมกันในสังคมภายใน

หมูบาน ภายในครอบครัว ภายในชุมชน ยุคที่บูมขึ้นมาหนอยคือยุคของพ่ีตือโพ จะเปน

อัลบั้มทําออกมา ชวงนั้นเพลงกะเหรี่ยงจะดังมาก แลวก็เร่ิมมีการทําแนวลูกทุงซ่ึงก็

ไดรับความนิยม ... พอมาถึงยุคปจจุบันเพลงกะเหรี่ยงจะมีทุกแนวเลย ฮิปฮอป สตริง 

ร็อค ผมคิดวาแนวโนมในการฟงดนตรีจะเพ่ิมขึ้นมากเรื่อยๆ ในแนวเพลงปกาเกอะญอ 

... ถาถามวากระแสนิยมเหรอ ผมคิดวาขึ้นอยูกับคนมากกวาครับ คนที่อนุรักษนิยม คน

ที่รักในถิ่นฐาน รักในรากเหงาของตนเอง คนพวกน้ีจะฟงเพลงปกาเกอะญอ และจะ

เขาใจเพลงปกาเกอะญอ (สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2558) 

นอกจากน้ัน การผลิตเพลงปกาเกอะญอก็ยังเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของ

เทคโนโลยี นั่นคือ จากยุคเทปคาสเซ็ทมาสูยุคแผนซีดีและวีซีดี ซึ่งไมเพียงแตเสียงเพลงเทาน้ัน 

แตก็ยังมีการผลิตภาพประกอบหรือมิวสิควิดีโอเพื่อสรางความนาสนใจใหกับผลงานมากขึ้น  

แมะโพ ขวัญปฐพีเลิศ นักรองปกาเกอะญอ วัย 30 เลาถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

เม่ือกอนมีแตแบบเทปนะ แตตอนนี้มีทั้งซีดีและวีซีดีคาราโอเกะ ที่ผานมาก็ไป

จังหวัดตาก จังหวัดแมฮองสอน ก็มีคนมาถามหาเพลงอยู บางคนก็ถามหาแบบเปนมวน

เทปก็มีนะ ผมก็บอกเขาวาตอนนี้แบบมวนเทปเขาไมทํากันแลว สวนมากเขาจะทําเปน

ซีดีคาราโอเกะมากกวา บางคนเขาอยากไดแบบคาราโอเกะ แตบางคนเขาก็อยากได

แบบธรรมดา บางคนเขาชอบฟงบนรถยนต แตบางคนเขาชอบดูมิวสิค (สัมภาษณ, 18 

ตุลาคม 2558) 

ณัฐพล โตเจริญศักด์ิ วัย 37 นักรองและนักแตงเพลงอีกคนหน่ึง เลาวา ในยุคแรกที่

ตนเองผลิตมิวสิควิดีโอออกมา คุณภาพยังไมดีนัก เน่ืองจากไมมีความชํานาญ แตปจจุบันมีคน 

DPU



56 

ปกาเกอะญอซ่ึงมีความสามารถดานถายทําและตัดตอวิดีโอสามารถทําไดคอนขางดี ซึ่งถือเปน

การพัฒนาวงการเพลงปกาเกอะญอ (สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2558) 

 
รปูภาพ 4: บางส่วนของผลงานของศิลปินปกาเกอะญอซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

 

 สือ่ปกาเกอะญอในปจัจุบนั 

สื่อปกาเกอะญอมีพัฒนาการไปตามเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี

แนวโนมที่จะมีความหลากหลายของสื่อมากขึ้นทั้งในแงเน้ือหาและรูปแบบ สอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่กลุมคนชายขอบมีโอกาสที่จะเขาถึงการศึกษาและทรัพยากรตาง ๆ 

มากข้ึน นอกจากน้ัน คนปกาเกอะญอรุนใหม ๆ ก็กาวเขามามีบทบาทในการผลิตส่ือเพ่ือ

นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและกลุมชาติพันธุของตน ทั้งน้ีปจจัยที่เอ้ือตอการผลิตสื่อนอก

กระแสของกลุมชาติพันธุก็คือความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ลดความซับซอนของขั้นตอนในการ
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ผลิตและเผยแพรสื่อ รวมทั้งราคาที่ถูกลงของเครื่องมือตาง ๆ อาทิ กลองภาพนิ่งและวิดีโอ และ

คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่อํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ  

สุวิชานนท รัตนภิมล ยกตัวอยางในกรณีของการผลิตเพลงปกาเกอะญอวา ถาเทียบกัน

แลว นักรองและนักดนตรีปกาเกอะญอรุนใหม ๆ มีโอกาสที่จะเขาถึงเคร่ืองไมเคร่ืองมือไดงาย

กวาศิลปนรุนกอน ๆ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรูและฝกฝนทักษะทางดนตรีที่หลากหลายมากกวา 

รวมทั้งยังสามารถใชสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลนเพ่ือเผยแพรผลงานดวยตนเองไดดวย    

สุวิชานนทกลาววา 

ถารุนบุกเบิก คือเขาขอไดบอกกลาว โดยจิตวิญญาณ โดยจิตใจ เขาอยากบอก

เร่ืองราวมากกวา มุงโดยเนื้อหาสาระที่เขาอยากจะบอก แลวก็โดยทักษะฝมือทางดนตรี

โดยอะไรก็ตามพูดถึงก็จํากัดมาก แตเด็กรุนหลังน่ีเขามีโอกาสไดเพ่ิมเติม มันมีเร่ืองของ

ทักษะ เรื่องของเทคนิค อยางดนตรีนี่เขาก็ไดแตกฉานกวางมากขึ้น เคร่ืองไมเคร่ืองมือก็

พรอม โห เม่ือกอนอยากไดกีตารสักตัว มันยากมากเลยนะ รุนหลังเครื่องไมเคร่ืองมือก็

พรอม แลวก็เลนไดดวย เพราะฉะน้ันความกวางของดนตรีรุนหลังมันจะกวางกวารุน

แรก ๆ ... สิ่งที่เราเห็นก็คือวา มุมเพลงเนี่ยมันกวางขึ้น หลากหลายขึ้น ทั้งเน้ือหา ทั้ง

เทคนิค ทั้งการเลน แลวก็การสื่อสารดวย การสื่อสารน้ัน สื่ออินเทอรเน็ตเอย สื่อเฟสบุค

เอย สื่อยูทูบเองมันก็ไปกวาง (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) 

วิธี เทอดชูสกุลชัย เปนหน่ึงในชาวปกาเกอะญอรุนใหมซึ่งมีความสนใจในการผลิตสื่อ

ออนไลน โดยเปนผูสรางและดูแลเว็บไซต เดก็สามหมอกดอทคอม (www.deksammork.com) 

ซึ่งเปนเว็บไซตที่นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนปกาเกอะญอ 

รวมถึงมีสถานีวิทยุออนไลนที่เนนการเผยแพรเพลงของศิลปนปกาเกอะญอ วิธีกลาวถึงความ
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ตั้งใจของตนเองวา เขาอยากจะพัฒนาใหเว็บดังกลาวเปนคลังขอมูลดิจิทัลของชนเผา รวมถึง

กําลังศึกษาวิธีที่จะทําใหเน้ือหานาสนใจมากขึ้น อยางเชน การใชอนิเมชั่นในการนําเสนอ 

(สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2556) 

 
รปูภาพ 5: เวบ็ไซตเ์ดก็สามหมอก 

 
รปูภาพ 6: สถานีวิทยอุอนไลน์เดก็สามหมอก 
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4.1.2 กรณีศึกษา ภาพยนตรปกาเกอะญอรวมสมัย 

เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอรที่พัฒนาไปอยางมากในยุคปจจุบันชวยทําใหการผลิต

สื่อหลายประเภทเปนไปไดอยางสะดวกมากขึ้น หน่ึงในน้ันก็คือการผลิตภาพยนตรบันเทิง หรือ

ภาพยนตรเลาเรื่องขนาดยาว (feature film)10 ซึ่งในอดีตเคยตองอาศัยเคร่ืองมือและอุปกรณ

จํานวนมาก ใชทุนสูง มีกระบวนการทํางานที่ซับซอน รวมถึงตองมีบุคลากรที่มีความชํานาญใน

ดานตาง ๆ แตในปจจุบันพบวา ไดมีการผลิตภาพยนตรเลาเร่ืองขนาดยาวขึ้นจากคนกลุมตาง ๆ 

นอกเหนือไปจากกลุมคนทําสื่อกระแสหลัก ซึ่งก็รวมถึงผูผลิตสื่อปกาเกอะญอรุนใหมที่ตองการ

จะสื่อสารเรื่องราวของตนเองผานภาพยนตรที่มุงเนนความบันเทิงแกผูชมโดยสอดแทรกแนวคิด

ตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอชาวปกาเกอะญอเอาไวในเรื่อง 

ในสวนนี้ ผูวิจัยนําเสนอกรณีศึกษาส่ือที่ผลิตขึ้นโดยกลุมคนปกาเกอะญอรุนใหม โดย

วิเคราะหผลงานภาพยนตรบันเทิงขนาดยาว 2 เรื่อง ไดแก เชก ิเชอู ถกัทอรอ้ยเรือ่งราวจาก

เมอืงสู่ป่า และ พอโมลา อาต่าโอะมู (ชวีติของโพลา) ซึ่งผลิตขึ้นและนําออกเผยแพรในรูปแบบ  

ดีวีดีและทางยูทูบ (YouTube) โดยภาพยนตรทั้งสองเรื่องจะชวยทําใหเขาใจถึงมุมมองของ

ผูผลิตสื่อและประเด็นที่ผูผลิตสื่อตองการจะส่ือสารกับผูรับสารปกาเกอะญอในบริบทของสังคม

ปจจุบัน 

 

 

                                                            
10 ภาพยนตรเลาเร่ืองขนาดยาว (feature film) เปนคําที่มักใชเรียกภาพยนตรสวนใหญที่ฉายในโรงภาพยนตรซ่ึงมีความยาว
มาตรฐานประมาณ 80-120 นาที ทั้งน้ี สถาบันหรือองคกรภาพยนตรบางแหง เชน สถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตรแหง
สหรัฐอเมริกา (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) กําหนดวา feature film คือภาพยนตรที่มีความยาว 40 นาที
ข้ึนไป  
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 ความเป็นมาของการผลติภาพยนตร ์

ภาพยนตรเรื่องเชกิ เชอู ถักทอรอยเร่ืองราวจากเมืองสูปา และพอโมลา อาตาโอะมู 

(ชีวิตของโพลา) หยิบยกเรื่องราวเก่ียวกับสังคมปกาเกอะญอในยุคปจจุบันมานําเสนอ โดยตัว

ละครหลักทั้หมดในเรื่องเปนคนปกาเกอะญอ และใชภาษาปกาเกอะญอในการสนทนาเปนหลัก 

โดยมีการใสคําบรรยายภาษาไทยเพื่อใหคนไทยกลุมอ่ืน ๆ สามารถเขาใจไดดวยถึงแมวา

จุดประสงคของการผลิตภาพยนตรจะมุงสื่อสารภายในกลุมคนปกาเกอะญอก็ตาม 

ภาพยนตรทั้งสองเร่ืองเปนผลงานการผลิตของทีมงานเยาวชนปกาเกอะญอ นําโดย   

ชัยบัญชา มุแฮ ชาวปกาเกอะญอแหงบานปาแป อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน โดยชัยบัญชานั้น

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 จังหวัด

ลําพูน กอนที่จะไดโควตาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเลือกเรียนในคณะ

นิเทศศาสตรเน่ืองจากมีความสนใจเกี่ยวกับดนตรี การแสดง และศิลปะเปนพิเศษ ชัยบัญชาเลา

วา ในวัยเด็กเขาไมไดใหความสนใจและภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอมากนัก 

ทั้งน้ี มีจุดเปลี่ยนคือชวงที่เรียนอยูประมาณชั้นปที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เร่ิมมีการ

รวมกลุมของนักศึกษาปกาเกอะญอเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันในรูปแบบของชมรม โดยใช

ชื่อวา ชมรมสานใจรกัษ์ปกาเก่อญอ ซึ่งนอกจากเปนโอกาสที่ชัยบัญชาไดพบปะเพ่ือนชาว       

ปกาเกอะญอที่มาจากหลากหลายที่แลว ก็ยังทําใหไดเปดหูเปดตาและรับรูสถานการณของกลุม    

ชนเผาในสังคมไทย เขากลาววา “เราเริ่มไดรับสื่อที่เปนปกาเกอะญอมากขึ้น แลวเรารูสึกวา

ความเปนชนเผาน้ันเรามีเรื่องตองเรียนรู และเราเริ่มไดรับขอมูลในการสํานึกรักชนเผา” 

(สัมภาษณ, 7 มกราคม 2556) 
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 สมาชิกของชมรมสานใจรักษปกาเกอญอนั้นมีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธเชนเดียวกับ     

ชัยบัญชา และคนอ่ืน ๆ ที่นับถือศาสนาคริสต แตความแตกตางนี้ก็ไมไดสรางปญหาในการ

ทํางานรวมกันแตอยางใด โดยหนึ่งในกิจกรรมของชมรมสานใจรักษปกาเกอญอก็คือการจัดตั้งวง

ดนตรีและออกไปแสดงตามหมูบานปกาเกอะญอ โดยเฉพาะการไปรวมแสดงในโบสถในวัน

สําคัญของศาสนาคริสต โดยเลนทั้งเพลงไทยและเพลงปกาเกอะญอ เนนเพลงที่มีเน้ือหาสอนใจ

และใหขอคิดในการใชชีวิต ซึ่งการไดเขาไปคลุกคลีกับชาวบานและชุมชนปกาเกอะญอก็ทําให

ชัยบัญชาเร่ิมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณของคนปกาเกอะญอ โดยเฉพาะคนรุน

หนุมสาว ซึ่งก็เปนหน่ึงในแรงบันดาลใจของการเริ่มงานผลิตสื่อปกาเกอะญอในเวลาตอมา 

 กอนจบการศึกษา ชัยบัญชาไดไปฝกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา ในสวนโครงการ         

บานนอกทีวี ซึ่งผลิตรายการที่เก่ียวของกับกลุมชาติพันธุตาง ๆ และเม่ือเรียนจบก็มีโอกาส

ทํางานตอในโครงการบานนอกทีวี โดยในชวงที่ทํางาน ชัยบัญชาก็ยังคงติดตอกับรุนนองที่ชมรม

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยูอยางสม่ําเสมอ โดยคอยใหคําปรึกษาในกิจกรรมตาง ๆ ของ

ชมรม และประมาณป พ.ศ. 2553 หลังจากชัยบัญชาเรียนจบและทํางานแลวประมาณ 3 ป เขา

ไดเห็นโครงการประกวดสื่อเกี่ยวกับชนเผา จึงคุยกันกับนอง ๆ ในชมรมวานาจะทําผลงานสง

เขาประกวด โดยตกลงกันวาจะนําเร่ืองราวของชมรมสานใจรักษปกาเกอญอมานําเสนอ แต

ปรากฏวาเน้ือเรื่องที่เขียนขึ้นนั้นยาวเกินกวาที่ตั้งใจไว ทําใหเกิดความคิดกันวาจะไมทําเพ่ือสง

ประกวดแลว แตจะทําเปนหนังยาวเพ่ือออกเผยแพรเลย ซึ่งผลงานดังกลาวก็คือภาพยนตร

เรื่องเชกิ เชอู ถักทอรอยเร่ืองราวจากเมืองสูปา นั่นเอง  

ภาพยนตรเรื่องเชกิ เชอู ถายทํากันที่จังหวัดเชียงรายเปนหลัก โดยมีความยาวประมาณ 

60 นาที หลังจากผลิตเปนดีวีดีเพื่อขายและแจกจายไปแลว ก็มีการอัพโหลดและเผยแพรในยูทูบ

เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2555 แบงเปน 2 คลิป โดยขอมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มียอดการ

DPU



62 

เขาชมดังน้ี คลิปแรก จํานวน 80,766 ครั้ง และคลิปที่สอง จํานวน 104,202 คร้ัง ซึ่งถือวาเปน

จํานวนที่คอนขางมากสําหรับภาพยนตรชาติพันธุที่ผลิตเพื่อผูชมเฉพาะกลุม สําหรับคําวา      

เชกิ เชอู ซึ่งเปนชื่อเร่ืองน้ันก็สื่อถึงการทอผากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ ซึ่งเปนวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน  

 
รปูภาพ 7: หน้าปกดีวีดีภาพยนตรเ์ร่ืองเชกิ เชอ ู

 

การมีโอกาสไดลงมือผลิตภาพยนตรขนาดยาวเรื่องนี้ และการตอบรับที่ดีจากผูชมที่เปน

กลุมเปาหมาย ทําใหชัยบัญชาเกิดความคิดที่จะกอตั้งสตูดิโอผลิตสื่อของตัวเองขึ้น เขาจึง

ตัดสินใจลาออกจากงานประจําที่มูลนิธิกระจกเงา โดยจุดประสงคหน่ึงของการกอตั้งสตูดิโอก็คือ

การพัฒนาคุณภาพของสื่อปกาเกอะญอใหดีขึ้น โดยสตูดิโอดังกลาวใชชื่อวาเดปอถูสตูดิโอ 

(Depothu Studio)11 โดยชวงแรกมีสํานักงานอยูหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเปนการ

                                                            
11 เดปอถู เปนภาษาปกาเกอะญอ มาจากพิธีกรรมและความเชื่อด้ังเดิมของชาวปกาเกอะญอที่จะนํารกเด็กทารกที่เกิดใหมใสลง
ในกระบอกไมไผและเอาไปผูกไวกับตนไมใหญที่มีความสมบูรณ (คําวา เด หมายถึงรกเด็ก) และขวัญของเด็กคนน้ันก็จะผูกอยู
กับตนไมน้ันไปตลอดชีวิต ดวยพิธีกรรมท่ีถูกทําสืบตอกันมาน้ีทําใหชาวปกาเกอะญอมีความผูกพันกับตนไมเปนพิเศษ เน่ืองจาก
เชื่อวาหากตนไมถูกตัดหรือโคนลง เจาของเดจะเจ็บปวยได ในบางชุมชนถึงกับมีบทลงโทษตอผูที่โคนตนไมที่มีเดถูกผูกเอาไว  
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ใชพ้ืนที่รวมกับชมรมสานใจรักษปกาเกอญอ ปจจุบัน สํานักงานไดยายมาอยูที่จังหวัดเชียงใหม

เพ่ือความสะดวกและคลองตัวมากขึ้น โดยที่ตั้งของสตูดิโอก็คือบานที่ชัยบัญชาเชารวมกับเพ่ือน

เพ่ืออยูอาศัยน่ันเอง โดยในบานดังกลาว ชัยบัญชากันพ้ืนที่สวนหนึ่งไวเปนหองทํางานและหอง

บันทึกเสียงซ่ึงสรางขึ้นจากการประยุกตใชวัสดุที่ราคาไมแพงมากนัก โดยใชรับทํางานเพลง

ใหแกศิลปนปกาเกอะญอและงานอ่ืน ๆ ทั่วไป 

 
รปูภาพ 8: สาํนักงานเดปอถู่สติโอ 

 

หลังจากตั้งสตูดิโอไมนาน ชัยบัญชา ในนามของเดปอถูก็ไดผลิตผลงานภาพยนตร

ขนาดยาวออกมา นั่นคือ พอโมลา อาตาโอะมู (ชีวิตของโพลา) ซึ่งภาพยนตรเร่ืองน้ีสวนหนึ่งมา
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จากการที่ภาพยนตรเชกิ เชอู ถูกกลาวถึงในหมูเยาวชนปกาเกอะญอ จึงไดรับการติดตอจาก

ศูนยคาทอลิกขุนยวมและศูนยการเรียนรูวิถีชนเผาปกาเกอญอ ใหดําเนินการผลิตภาพยนตรเพ่ือ

ถายทอดวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชนเผา รวมถึงนําเสนอเรื่องราวความรักและความ

ศรัทธาตอพระผูเปนเจาไปสูเยาวชนปกาเกอะญอ เน่ืองในวาระที่สังฆมณฑลเชียงใหมกําหนดให

ป 2012 หรือ พ.ศ. 2555 เปนปเยาวชน โดยภาพยนตรเร่ืองนี้ ชัยบัญชารับหนาที่กํากับรวมกับ

ศิษยเกาศูนยคาทอลิกขุนยวม มีความยาวท้ังส้ิน 93 นาที และเผยแพรทั้งในรูปแบบดีวีดี และ

อัพโหลดในยูทูบเม่ือวันที่ 7 เมษายน 2557 มียอดเขาชมทั้งสิ้น 385,648 คร้ัง (ขอมูลวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2559) นอกจากนั้นยังมีการสรางแฟนเพจทางเฟซบุก และมีผูกดถูกใจกวา 3,000 

ราย 

 
รปูภาพ 9: หน้าปกดีวีดีภาพยนตรเ์ร่ืองพอโมลา อาต่าโอะม ู
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ชอบในพฤติกรรมของชายหนุมทั้งสองที่เอาแตเที่ยวเตร กินเหลา และไมตั้งใจเรียน ขณะท่ี

ความสัมพันธระหวางแพวากับซอก็คอย ๆ พัฒนาขึ้นเปนลําดับ 

คืนหนึ่งระหวางที่แพวากําลังขับรถมอเตอรไซคกลับหอพัก เธอประสบอุบัติเหตุจนไดรับ

บาดเจ็บ เชอพอและเพื่อน ๆ มาพบจึงรีบพาเธอสงโรงพยาบาล รุนพ่ีในชมรมคุยกับเชอพอเรื่อง

คาใชจายในการรักษาของแพวาซึ่งตองใชเงินจํานวนมาก รุนพ่ีจึงเรียกประชุมทุกคนในชมรม

เพ่ือขอความชวยเหลือโดยใหรวมกันบริจาคเงินเพ่ือเปนคารักษาพยาบาลของแพวา ซึ่งทุกคน

ตางก็ชวยดวยความเต็มใจ ในระหวางที่แพวาตองพักรักษาตัว ซอเปนคนท่ีคอยมาดูแลแพวา 

และหลังออกจากโรงพยาบาล ความสัมพันธระหวางแพวาและซอก็ยิ่งแนบแนนขึ้น ทั้งคูตัดสินใจ

คบหากันและสัญญาวาจะรักกันตลอดไป 

คืนหน่ึง ซอมานั่งดูโทรทัศนที่หองของเชอพอ แตมีฝนตกหนักทําใหไฟดับ และทั้งคูก็

เผลอตัวมีความสัมพันธกันในคืนนั้น เชอพอรูสึกผิดตอเพ่ือนมาก เธอและซอไดนัดแพวามาพบ 

เชอพอสารภาพความผิดที่เธอทําลงไป แพวาเสียใจมากเมื่อรูเร่ืองทั้งหมด ซอบอกกับแพวาวา

ไมใชความผิดของเชอพอและเขาพรอมจะรับผิดทั้งหมด ในขณะที่เชอพอรองไหเสียใจและบอก

ใหแพวาทุบตีตัวเอง แตแพวาก็เลือกที่จะไมทํารายเชอพอและเลือกเปนคนเดินออกมาเอง 

หลังจากเหตุการณที่เกิดขึ้น แพวาเสียใจและรองไหอยางหนัก แตเธอก็ยังคงไมละทิ้ง

การทอผา โดยความทุกขทั้งหมดของเธอถูกถายทอดออกมาเปนผาทอสีดํา หลายคร้ังระหวางที่

เธอทอผาอยูนั้น เธอมักจะคิดถึงคําพูดของเชอพอในวันที่ทั้งสองคนยังน่ังทอผารวมกันอยู และ

วันที่เธอเย็บเสื้อปกาเกอะญอเพ่ือตั้งใจจะเอาไวมอบใหซอ ซึ่งสุดทายแพวาก็ตัดสินใจนําเสื้อตัว

นั้นไปมอบใหกับซอเม่ือทั้งคูใกลจะเรียนจบ โดยเธอบอกกับซอวาจะเปนการพบกันครั้งสุดทาย
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สาวปกาเกอะญอจํานวนมากในปจจุบันที่เดินทางออกจากหมูบานมาเพ่ือศึกษาตอในเมือง และ

ตองรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและปญหาตาง ๆ ในการใชชีวิตในโลกสมัยใหม เชน ปญหา

เร่ืองคาใชจายและปากทอง อคติของคนเมืองตอคนชนเผา และสภาพสังคมที่มีการเอารัดเอา

เปรียบกัน (ตัวอยางเชน ซอโดนขโมยรถจักรยาน) 

ในภาพยนตรแสดงใหเห็นวา หนุมสาวปกาเกอะญอที่เขามาอยูในเมืองน้ันอาจแบง 

กวาง ๆ ออกเปน 2 กลุม นั่นคือ ผูที่เห็นคุณคาและพยายามจะรักษาอัตลักษณชาติพันธุของ

ตนเองเอาไว และผูที่หลงลืมวิถีด้ังเดิมของตน โดยภาพยนตรนําเสนอวิถีชีวิตสมัยใหมหรือการ

ใชชีวิตในเมืองออกมาในภาพลบเปนสวนใหญ เชน การกินเหลาเมายา การทะเลาะวิวาท การ

ขาดความยับยั้งชั่งใจ และการมีความสัมพันธในวัยเรียนของคนหนุมสาว ซึ่งส่ิงเหลาน้ีตรงขาม

กับความเปนปกาเกอะญอที่ถูกนําเสนอออกมาในความหมายแงบวก ทั้งในสิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม 

ไดแก ภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอที่มีความประณีตและสืบทอดกันมา

ยาวนาน เชน การทอผา และการเลนเตหนากู ซึ่งเปนเครื่องดนตรีของชนเผา และสิ่งที่เปน

นามธรรมจับตองไมได ไดแก คุณลักษณะหรือนิสัยใจคอของคนปกาเกอะญอ เชน การ

ชวยเหลือเก้ือกูลและไมทอดทิ้งกันในยามลําบาก ความรักเพ่ือนพอง และการเสียสละเพื่อผูอ่ืน 
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 พอโมลาและฉาเกอปอสมัครเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยแหงเดียวกัน แตในขณะที่พอ

โมลาตั้งใจเลาเรียน และมีศาสนาและพระผูเปนเจาเปนเครื่องชี้นําชีวิต ฉาเกอปอกลับใชชีวิต

ในทางตรงกันขามอยางสิ้นเชิง เปนเหตุใหผูเปนแมตองบนวาอยูไมขาด และดูเหมือนทุกสิ่งจะ

เลวรายลงไปอีกเม่ือฉาเกอเปอถูกสึดา คนรักของเขาบอกเลิก ฉาเกอเปอเลือกที่จะประชดชีวิต

ดวยการทําตัวเปนคนไมดี ในระหวางที่เรียนมหาวิทยาลัยนั้น แมของพอโมลาเกิดลมปวย ทําให

พอโมลาเปนผูตองรับภาระในการดูแลครอบครัว แตเธอก็ไมเคยยอทอและอดทนกับอุปสรรคทุก

อยางในชีวิต ขณะที่ฉาเกอปอนั้นก็สรางปญหาใหครอบครัวไมเวนแตละวัน โดยเขามักจะขโมย

ขาวของและเงินของพอแมเพื่อเอาไปเท่ียวเตรอยูเปนประจํา  

 หลังเรียนจบ พอโมลาไดงานเปนผูชวยพยาบาลในโรงพยาบาลแหงหน่ึง เธอทํางานดวย

ความมุงม่ันและตั้งใจ ทางดานฉาเกอปอ วันหนึ่งไดเกิดมีปากเสียงกับแมจนทําใหแมหกลมและ

บาดเจ็บสาหัส เหตุการณดังกลาวทําใหฉาเกอปอสํานึกได เขาคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่

เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งผิดพลาดที่ตนเองไดทําไป และคิดถึงความรักและความหวังดีของแมที่เขาไม

เคยมองเห็น เขาตั้งใจที่จะกลับเนื้อกลับตัวเปนคนใหม 

พอโมลาทํางานในโรงพยาบาลเดียวกับที่แมของฉาเกอปอเขารักษาตัว เธอมีหนาที่ทํา

กายภาพบําบัดใหกับคนไข เม่ือแมของฉาเกอปอดีขึ้นและสามารถกลับไปพักฟนที่บานได พอ

ของฉาเกอปอจึงวาจางพอโมลาใหไปชวยดูแลภรรยาของตนที่บาน ทําใหฉาเกอปอและพอโมลา

มีโอกาสไดใกลชิดกันและเกิดเปนความรักขึ้น และในที่สุด ฉาเกอปอก็ตัดสินใจสารภาพรักกับ

พอโมลาและขอเธอแตงงาน 

พอโมลาและฉาเกอปอทําพิธีแตงงานในโบสถทามกลางความยินดีของครอบครัวและ

บรรดาเพ่ือน ๆ ในชวงแรก ทั้งคูอยูรวมกันอยางมีความสุข ตางชวยกันทํางานบานและดูแลซ่ึง
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ประเดน็สาํคญัในภาพยนตร ์

เชนเดียวกับภาพยนตรเร่ืองกอนหนา ภาพยนตรเร่ืองพอโมลาดําเนินเรื่องตามแบบของ

ภาพยนตรเลาเรื่องทั่วไป และแมวาในเนื้อหาจะเนนถึงปญหาชีวิตของตัวละครและการฝาฟน

ปญหาตาง ๆ แตก็มีมุกตลกสอดแทรกเพ่ือความบันเทิงของผูชม สิ่งหนึ่งที่นาสนใจสําหรับ

ภาพยนตรเรื่องน้ีก็คือ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะสังคมปกาเกอะญอตามความเปนจริงที่มีความ

แตกตางหลากหลาย นั่นคือ มีทั้งคนที่อยูอยางลําบาก และมีคนที่มีฐานะดีและความเปนอยู

คอนขางสบาย ซึ่งในสื่อกระแสหลักน้ันมักไมมีพ้ืนที่ในการกลาวถึงความหลากหลายเชนนี้มาก

นัก (จริง ๆ แลวก็รวมถึงในสื่อปกาเกอะญอเองดวยที่มักเลือกนําเสนอภาพของคนปกาเกอะญอ

ที่ความเปนอยูคอนขางขัดสนเปนสวนใหญ อยางเชนที่ไดเห็นในภาพยนตรเรื่องเชกิ เชอู) 

สําหรับสองตัวละครหลักในภาพยนตร ไดแก พอโมลาและฉาเกอปอ ไดถูกใชเพ่ือแสดง

ใหเห็นขอเปรียบเทียบระหวางคนปกาเกอะญอที่ใชชวีิตในทางที่ดีและไมดี โดยตั้งแตตนจนจบ มี

การตัดสลับเหตุการณหรือเนนอยางจงใจใหเห็นถึงความแตกตางในการดําเนินชีวิตของตัวละคร

ทั้งสอง และผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว ซึ่งดวยวิธีนําเสนอแบบนี้ ผูชมจึงไดรับรูถึง  

อุดมคติของสังคมปกาเกอะญอ อันไดแก คุณลักษณะของลูกที่ดี คูครองที่ดี รวมถึงศาสนิกชน

และสมาชิกของชุมชนที่ดี อันเปนสิ่งที่ชุมชนปกาเกอะญอคาดหวัง  

ในตอนจบของเรื่อง ภาพยนตรแสดงใหเห็นวาในท่ีสุดตัวละครอยางฉาเกอปอก็ได

บทเรียนสําคัญ และตั้งใจที่จะกลับตัวกลับใจเพ่ือคนที่ตนรัก ซึ่งในตอนจบนี้เองที่เราไดเห็น     

ฉาเกอปอในชุดประจําชนเผาอีกคร้ัง ซึ่งสามารถตีความไดวา เขายอมรับและพรอมที่จะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเปนชาวปกาเกอะญอที่ดีแลว ในแงนี้ ภาพยนตรไดทําหนาที่เปน
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4.2.1 การส่ือสารเพ่ือตอบโตอคติที่สังคมมีตอกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 

สื่อปกาเกอะญอน้ันสวนหนึ่งเกิดขึ้นในบริบทที่ “วาทกรรมชาวเขา” ที่รัฐสรางขึ้นสราง

ผลกระทบตอชีวิตของคนปกาเกอะญอจํานวนมาก ผูผลิตสื่อปกาเกอะญอสวนใหญจึงมักมี

จุดมุงหมายสําคัญที่จะใชสื่อเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมแกชุมชน รวมถึงสรางความเขาใจที่

ถูกตองใหกับคนในสังคม 

ชมพูนุท นําภา (1 กุมภาพันธ 2552) สัมภาษณสุวิชาน พัฒนาไพรวัลย หน่ึงศิลปนที่มี

ชื่อเสียงของชาวปกาเกอะญอ และพบวา ในวัยเด็กของสุวิชานนั้นเคยกระทั่งรูสึกไมอยากที่จะ

เปนคนชนเผาเน่ืองจากมักถูกมองในแงลบจากเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน แตเม่ือเผชิญกับ

สถานการณดังกลาวบอยคร้ังเขา สุวิชานจึงเร่ิมเกิดความคิดวาตนเองนาจะทําอะไรเพื่อทําใหคน

อ่ืน ๆ เขาใจคนชนเผาในภาพที่ถูกตองมากขึ้น โดยสุวิชานกลาวถึงประสบการณของตนเองใน

บทสัมภาษณไววา 

ตอนที่ผมเรียนในระบบ ชั้น ม.1 ม.3 ในหมูบาน รูสึกวาไมอยากเปนคนชนเผา 

เพราะเปนจําเลยมาตลอด อะไรที่แย ๆ คนชนเผาจะโดนตลอด ตอนนั้นผมคิดวาพอกัน

ที เราตองอัพเกรดตัวเอง รุนลูกเราตองไมเปนแบบน้ี จะตองเทาเทียมกับคนในเมือง 

ตองแตงตัวแบบคนในเมือง ตองพูดไทยชัดตองคิดเหมือนคนในเมือง แตพอผมทําอยาง

นั้นผมก็หนีความเปนจริงไมไดวา เราคือปกาเกอะญอ 

มันมีจุด คือเพ่ือนมาตั้งคําถาม เชน ที่บานปลูกฝนกี่ไร ปลูกกะหล่ําเทาไหร ตัด

ปาไปก่ีปาถึงจะสงเรามาเรียนได เขามาในเมืองนั่งรถกะหล่ํามาหรือเปลา โหนเถาวัลย

มาหรือ หรือบอกวาที่บานเรากินขาวเสร็จ ขี้บนบาน หมูอยูขางลางก็กินขี้อยูใตถุนบาน 

เชามาก็ฆาหมูกิน เราก็โอ...ไมใช ถามวารูไดยังไง เขาบอกวามีคนเลาใหฟง ผมเลยรูสึก

DPU



77 

วาคนที่เลามันมีอิทธิพลขนาดนี้เลยหรือ ทําใหคนเชื่อขนาดนี้เลยหรือ พอเจอแบบน้ีมัน

เหมือนเปลี่ยนจุดใหมใหเราอยากจะบอกเลาบาง จากที่เคยรูสึกวาไมอยากเปนชนเผา 

ผมเปลี่ยนเลย ตองทําหนาที่พูดแทนคนชนเผา เพราะเรื่องที่เขาเลากันมามันไมจริง 

แลวทําไมเราไมเลาความจริงเสียเลย เพราะถายังเขาใจผิดความขัดแยงมันจะรุนแรงขึ้น

ไปเรื่อย ๆ  

สุวิชานนท รัตนภิมล นักพัฒนาสังคมซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการผลิต

สื่อปกาเกอะญอในยุคบุกเบิก อธิบายเกี่ยวกับอคติตอชนกลุมนอยในสังคมไทยในอดีตวา 

ตอนน้ันคนทั่วไปจะเขาใจอยู 2-3 เร่ือง หน่ึงคือพวกคายา เปนแหลงที่ผานยา 

เปนพวกที่คายาเสพติด เสพยา คือทุกอยางเก่ียวกับยาเสพติดหมด อยางที่สองก็คือ 

เปนพวกที่หนีเขามา หนีเขามาแลวก็มาทําลายปาไม  ตนนํ้า ทําลายผืนปา ปลูกฝน นั่น

คือภาพของชาวเขานะ อยางที่สามก็คือเปนพวกที่ถาอยูชิดกับชายแดน บางจําพวกก็มี

กองกําลังอาวุธบางที่อาจจะลักลอบขามไปมาสองฝง อาจจะไปจับอาวุธฝงพมาแลวก็

อาจจะเขามาฝงไทย มาใชชีวิตกับชุมชนแลวก็ไมไดมีสถานะเปนสวนหนึ่งของคนไทย 

เนี่ยมีอยู 2-3 เร่ือง เพราะง้ันทุกอยางมันคือมุมลบทั้งหมด (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 

2559) 

ถาวร กําพลกุล หน่ึงในนักเขียนปกาเกอะญอรุนบุกเบิก ใหขอมูลตรงกันวา อคติตอชน

เผาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในอดีต หรือในชวงทศวรรษ 2520-2530 นั้นแบงไดเปน 3 ประเด็น

หลัก ไดแก ประเด็นการตัดไมทําลายปา ประเด็นยาเสพติด และประเด็นคอมมิวนิสตหรือ

ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาล โดยถาวรกลาวถึงวัตถุประสงคของตนเองในการผลิตงาน

เขียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตปกาเกอะญอวา “[สังคม]มีอคติอยางน้ีอยู เพราะฉะนั้นในสวนนี้เราก็อยาก
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ใหภาพความกระจางกับสังคมภายนอก ก็เลยเขามามีสวนรวมในการใชสื่อเหลาน้ีเพ่ือที่จะ

อธิบายใหกับสังคมภายนอกวาทัศนะตาง ๆ 3 อยางที่ยกมาน้ีมันเปนจริงหรือไมจริงแคไหน 

อยางไร” (สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2558) โดยในหนังสือชีวิตขาปกาเกอะญอ ถาวร หรือ ‘บือพอ’ 

ใชพ้ืนที่ในสวนตนของหนังสืออธิบายเกี่ยวกับอคติที่สังคมมีตอชาวปกาเกอะญอในประเด็นการ

ตัดไมทําลายปา เขาเขียนไววา “การมีทัศนะเชนนี้ไมเปนธรรมเลย เพราะผูทําลายปาไมใช

เฉพาะแตชนกลุมนอยเทาน้ัน ยังมีองคประกอบในการทําลายปาที่ใหญกวาน้ีอีก เชน การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ” หรือในประเด็นภัยตอความม่ันคงของชาติ ถาวรอธิบายไววา 

“ชนเผาในประเทศไทยไมเคยมีประวัติในการกอปญหาชนกลุมนอยเลย แตตรงกันขามกลับมี

ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความภูมิใจและปรารถนาอยางยิ่งที่จะ

เปนพลเมืองไทย” (‘บือพอ’, 2540, น. 26) 

มัทธิว เจริญกุล นักเขียนและนักแตงเพลงวัย 56 ป สะทอนความสําคัญของการผลิต

สื่อปกาเกอะญอในแงคลายคลึงกัน โดยกลาววา “ถาเราใชเปน สื่อก็จะเปนส่ิงที่ปกปองตัวเราได 

ยกตัวอยางเชนปจจุบันมีการทําลายปา ถางที่ภูเขาใหโลง พอขาวคราวออกสื่อไปก็กลายเปน

ความผิดของเรา” (สัมภาษณ, 16 พฤศจิกายน 2558) 

สุวิชานนท กลาววาการที่ชาวปกาเกอะญอมีโอกาสส่ือสารแงมุมที่ดีของตนเองถือวาเปน

สิ่งที่มีความสําคัญ โดยจะชวยใหคนทั่วไปที่อาจรับรูแตเร่ืองไมดีของคนชนเผาไดเห็นและเขาใจ

คนชนเผาอยางถูกตองมากขึ้น สุวิชานนทซึ่งเคยผลิตอัลบั้มเพลงปกาเกอะญอรวมกับลีซะ       

ชูชื่นจิตสกุล ไดเคยบอกกับลีซะวา เพลงที่ลีซะแตงขึ้นน้ันควรไดออกไปสูการรับรูของคนขาง

นอก เพ่ือใหคนเหลาน้ันรับรูโลกของคนชนเผาที่มีมากกวาคําวาคนขี้ยา คนเสพฝน ปลูกฝน และ

คนทําลายปา สุวิชานนทใหรายละเอียดวา   
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คือมันมีมุมใหมเพ่ิมเขามา คือคนไดรูวาเขามีวิถีชีวิตแบบน้ีนะ พอมันไดถูก

เขียนถูกบอกเลาออกไป คนก็ไดซึมซับเร่ืองพวกนี้ ซึมซับแบบซํ้า ๆ วามันมีซอกมุม

ของการทําไร ซอกมุมของวิถีชีวิตอยูกับปา ซอกมุมของเสื้อผาที่มันบอกอะไรเขา หรือ

แมแตการทําบุญเลี้ยงผี การมีวิถีการดูแลปา การทําไรแบบ 3 ป 7 ป ... มันไมไดเฉพาะ

โลกของการปลูกฝน เสพยาอยางเดียว แลวเราก็ไมไดปฏิเสธวาของพวกนี้มันจะไมมีนะ 

ไมใชชาวเขาบานจะสวยงาม ไมใช ... แตวาอีกดานหนี่ง เขามีวิถีอีกอยางหนึ่ง มันมี

ความงดงามของการเปนชนเผาอยู ... อยางนอยสุดไดเพ่ิมขอมูลวาอีกดานหนึ่งวิถีชีวิต

ชนเผาที่อยูกับปา วิถีชีวิตการพ่ึงพาตนเองเขาก็ยังมีของเขาอยู นอกเหนือจากเร่ืองการ

ทําลายปา เรื่องของปลูกฝน ยาเสพติดอะไรพวกนี้ ก็ถือวาเราไดเปดโลกวิถีชนเผาใหคน

ขางลางไดรับรู (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) 

ชัยบัญชา มุแฮ คนทําส่ือปกาเกอะญอรุนใหม พูดถึงกรณีการนําเสนอภาพลักษณใน

ดานลบของคนกะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอในสื่อกระแสหลัก โดยใหความเห็นวาเปนเพราะคนทํา

สื่อกระแสหลักไมมีความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคนที่ตนเองนําเสนออยางแทจริง จึงทําใหชัยบัญชา

อยากที่จะทําสื่อของตัวเองขึ้นเพ่ือเปนพ้ืนที่ในการโตแยงกับภาพดานลบดังกลาว ชัยบัญชา

กลาววา 

ถาเปนภาพลักษณที่ไมดี บางครั้งเราก็รูสึกวาคนที่ทําส่ือน้ันไมมีความรูความ

เขาใจในปกาเกอะญอดี เชน บางทีมีคนสื่อออกมาวาชาวเขาหรือกระเหรี่ยงไปขึ้นรถ

โดยสารแลวสกปรก นาขยะแขยง ความรูสึกตรงนั้นของเขาไมผิดนะ เพราะวาเขาอยูใน

สังคมแบบหน่ึงที่เขาไมไดพบไดเจอ แตถาวันหน่ึงเขาไดเขาไปในพื้นที่ตรงนั้น ไดเขาไป

อยูกับชาวเขา เขาจะเขาใจและไมรูสึกรังเกียจแบบน้ัน อยางผมเองถาเวลาอยูบานจะ

ดูแลตัวเองใหสะอาดสะอานเหมือนตอนอยูในเมืองตลอดเวลามันเปนไปไมได เพราะเรา
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ตองอยูกับดินกับธรรมชาติ แตมันไมใชสิ่งสกปรกนะ มันเปนวิถีชีวิต เวลาเขาสื่อออกไป 

เขาจะสื่อแตดานลบ ไมคอยส่ือดานดี ในสวนตัวก็เขาใจคนที่ทําสื่อ บางทีไมไดมีเจตนา

ทําออกไปแบบน้ัน แตเขาขาดความใสใจ ขาดความละเอียด เขาอาจจะมองขามไป 

หรือไมเขาใจเทาที่ควร ... ตรงนี้ก็เปนเหตุผลที่เราเขามาทํางานสื่อตรงนี้ เพ่ือทําใหเขา

เห็นหรือไดเขาใจมากขึ้น เพราะบางทีเราเคยเจอเยาวชน [ปกาเกอะญอ] บางคนไมกลา

เปดเผยตัวเองออกมา เพราะเขาถูกส่ือเสนอออกมาในดานลบ เขาก็กลัวคนอ่ืนรังเกียจ 

(สัมภาษณ, 8 มกราคม 2556) 

 

4.2.2 การปองปองและรักษาสิทธิของชุมชน 

ในมุมมองของผูผลิตสื่อ อคติที่มีตอชนเผาหรือกลุมชาติพันธุดังที่กลาวถึงขางตนได

สงผลตอการการจํากัดและลิดรอนสิทธิของชุมชน ดังน้ัน การผลิตส่ือปกาเกอะญอจึงมีความ

เก่ียวของกับการปองปองและรักษาสิทธิของชุมชนดวย ดังที่ถาวร กําพลกุลยกตัวอยางวา  

การมีอคติตอชนเผา ทําใหสิทธิของชุมชนไดถูกลิดรอนไปมากเลย จนวามีอยู

สมัยหน่ึงที่นโยบายของรัฐที่วาจะอพยพชนเผาที่อยูบนดอยลงไปอยูพ้ืนราบ ทัศนคตินี้

รุนแรงมาก อันนี้ก็เปนเปาหมายหนึ่งที่เราจะเรียกรองสิทธิโดยการทําส่ือเพ่ือที่จะ

ตอบสนองความตองการที่จะรักษาสิทธิตรงนี้ (สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2558)  

อยางไรก็ดี ถาวร มองวาในปจจุบันดวยการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องของกลุมคน    

ปกาเกอะญอ รวมถึงกลุมคนทําสื่อ ก็ทําใหสถานการณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยถาวร

อธิบายวา 
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ทุกสวนทุกคนที่ทํางานกับชนเผา ทั้งในแงของคนที่ทํางานดานสื่อ ทํางานดาน

งานพัฒนา งานรณรงคทางดานการเรียกรองสิทธิ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรศาสนา 

หรือแมแตองคกรของรัฐเองทุกสวนมีสวนรวมที่จะทําใหสถานการณของชนเผาได

คลี่คลายหรือวาไดไปถึงจุดหมายก็คือพวกเราไดมีสิทธิไดมีคุณคามีศักด์ิศรี มีที่ยืนใน

สังคมไทย ไดรับความเปนธรรมมากขึ้น ยกตัวอยางที่ชัดเจนคือ เร่ืองของชื่อชนเผา 

สมัยกอนเอกสารทางราชการก็บันทึกวาเปนชาวเขา ก็มีการพัฒนาชนกลายเปนชนบน

พ้ืนที่สูง กลายเปนชนเผาพ้ืนเมือง ปจจุบันลาสุดกลายเปนกลุมชาติพันธุ และก็ชื่อของ

แตละเผาในอดีตซึ่งถูกบันทึกในเอกสารทางราชการมาโดยตลอด ก็ถูกเปลี่ยน เชน แมว

เปลี่ยนเปนมง กะเหรี่ยงเปลี่ยนเปนปกาเกอะญอ มูเซอก็เปลี่ยนเปนลาหู อีกอ

เปลี่ยนเปนอาขา เยาเปลี่ยนเปนเม่ียน ปจจุบันนี้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 2543 

เดือนมิถุนา ผมจําไดแมน ทางราชการไดยอมรับชื่อตามที่พวกเราอยากเรียกตัวเอง 

ตามชื่อชนเผาของเรา ยกตัวอยางนี้เปนตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ... พวกเรา

เองก็ถูกยอมรับมากขึ้นจากการที่เราทํางาน ทั้งในแงของชุมชนที่เปนเครือขาย เกิด

เครือขายตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเครือขายทางการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ 

แมแตพวกเราที่ทํางานทางดานงานเขียน งานส่ือ คิดวาสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีทําใหเกิดการ

ยอมรับในวงสังคมที่กวางมากข้ึน เราไมไดถูกมองวาเปนชาวเขาชาวปาชาวดอย 

ปจจุบันทัศนะตาง ๆ เหลาน้ีก็ดีขึ้น (สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2558) 

 ทั้งน้ี ถาวร ไดกลาวเชิงสรุปถึงการที่คนปกาเกอะญอมีผูผลิตสื่อที่สามารถเปนปากเปน

เสียงในการสื่อสารเร่ืองราวของตนเองวา 

การทําส่ือออกมาจากคนขางในเองผมก็คิดวามันมีความสําคัญ มันจะเปนขอมูล

ที่ลึกซ้ึง ที่ถูกตอง สื่อไดอยางถูกตองตรง ๆ ถาจะใหคนอ่ืนมาสื่อใหผมคิดวายังดอยกวา 
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เพราะฉะนั้นผมคิดวามีความจําเปนที่แตละกลุมชาติพันธุหรือพวกเราที่ เปนคน       

ปกาเกอะญอเองจะตองพัฒนาบุคลากรคนที่ทําสื่อจากขางในของตนเอง อธิบายตัวตน

ของตนเอง อธิบายคุณคา ภูมิปญญาของตนเอง (สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2558) 

 

4.2.3 การเปนเครื่องมือรักษาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ 

สําหรับผูผลิตสื่อปกาเกอะญอจํานวนหนึ่ง ความกังวลที่มีตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในชุมชนของตนจากอิทธิพลของวัฒนธรรมหลักและความทันสมัยในดานตาง ๆ ทั้งในดานสังคม 

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทําใหผูผลิตสื่อดังกลาวมุงที่จะใชสื่อเพ่ือเปนเครื่องมือในการรักษา  

อัตลักษณของชุมชนเอาไวไมใหสูญหายไป 

ชัยบัญชา มุแฮ กลาวถึงสถานการณความเปลี่ยนแปลงในชุมชนปกาเกอะญอที่ตนเอง

ไดพบเห็นและรับรูวา 

บางทีไปหมูบานนูนหมูบานนี้ เจอคนเฒาคนแก มักบนเสมอวาลูกหลานเขาไม

พูดภาษาตัวเอง เจอคนทักเปนภาษาปกาเกอะญอ ก็ไมคุยดวยไมตอบกลับ ทําใหเราได

กลับมาคิด หลายคนถึงขั้นออกจากหมูบานไปแลวไมยอมกลับมา ดวยเหตุผลวาอาย ไป

อยูในเมืองก็ไมยอมใหพอแมใสชุดชนเผา  ... ทําใหเราไดมองตัวเอง มองสังคมรอบขาง 

มองหมูบาน มองเพื่อน มองแลวเก็บมาคิดวา เราจะทํายังไง เรานาจะมีอะไรที่ทําใหเขา

หันมาสนใจตัวเองมากขึ้น สนใจชนเผาของตัวเองมากขึ้น  (สัมภาษณ, 7 มกราคม 

2556) 

ชัยบัญชา ไดกลาวขยายความถึงความสําคัญของการทําส่ือเพ่ือใชสื่อสารอัตลักษณของ

ชุมชนวา 
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นี่เปนสาเหตุที่อยากใหทําส่ือตัวเองแบบมืออาชีพ เพ่ือใหเขา [คนปกาเกอะญอ] 

กลับมาสนใจตัวเอง กลับมาสนใจสื่อชนเผา ถาเขาไดดูภาษา การแตงกาย การ

แสดงออกของชนเผาตัวเอง มันมีความเปนวัฒนธรรมที่แมแตคนยุคกอน ๆ ก็อาจยัง

ไมไดรู และไดมารูกับสื่อตรงนี้ ถาทําแบบมืออาชีพแลวเปนไปไดวาเขาจะมาสนใจมาก

ขึ้น ... เพราะเปนภาษาตนเอง สิ่งที่ใกลตัว สรางความเขาใจใหไดเรียนรู (7 มกราคม 

2556) 

ถาวร กําพลกุล กลาววา เหตุผลหนึ่งในการทําส่ือปกาเกอะญอของตนก็คือ การพัฒนาที่

เขามาเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ซึ่งทําใหตนรูสึกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

ชนเผาของเรา คุณคาองคความรูของเรา สิ่งที่ดี ๆ ที่มาจากตัวเรานี้ก็มีอยู 

อยากจะรักษา อยากจะสืบทอดไปสูถึงลูกหลาน เพราะวาส่ิงเหลาน้ีก็ไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนากระแสใหม กระแสปจจุบันน้ีคอนขางจะมากเหมือนกันจนเราเกรงกลัววา

จะสูญหาย ก็เลยตองทํางานเรื่องสื่อเพ่ือที่จะเก็บรวบรวมบันทึกเปนขอมูลในรูปแบบ 

ตาง ๆ ทั้งในสื่อที่เปนเอกสาร วิทยุ โทรทัศน เพ่ือที่จะมีการเรียนรูสืบทอดของชนรุน

หลังตอไป  สื่อก็จะชวยไดมากโดยเฉพาะคนรุนใหมซึ่งจะเขาถึงสื่อไดเปนอยางดี 

คอนขางจะมีประสิทธิภาพและก็จําเปนที่จะตองใช[โดย]เอาขอมูลเนื้อหาของวัฒนธรรม

มาใสเขาไปในสื่อ ... ทั้งชนเผาเล็กชนเผานอยหรือทุกชนเผาควรจะเลือกบริโภคส่ือที่

เปนประโยชนกับเรา สวนของเราที่เปนส่ือแตละชนเผา เราก็มีสื่อของเรา เราอยากรู

คุณคาของ ที่มาที่ไปของเราก็ใหสนใจชีวิตของเราดวยนะ ก็คงไมใชเฉพาะไปตามหาสื่อ

หรือบริโภคส่ือที่เปนกระแสหลักเทาน้ัน กระแสหลักก็คงเขาใจ วัตถุนิยม บริโภคนิยม 

แตอยากใหกลับมาสนใจในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี องคความรูทองถิ่นของเรา

ซึ่งก็มีอยู เพราะมองวาส่ิงตาง ๆ เหลาน้ันสวนที่เปนส่ือที่เก่ียวกับวิถีชีวิตชนเผาของเรา 
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แนนอนวาเปนสิ่งที่มีคุณคา อยากใหมีการกลับมามองตรงนี้ดวย เพราะสวนใหญพวก

เราไปตามกระแสหลัก ตามความเจริญดานวัตถุในปจจุบันน้ีมาก (สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 

2558) 

สุวิชานนท รัตนภิมล แสดงความคิดเห็นวา สื่อมีบทบาทในการชวยสืบสานอัตลักษณ 

ปกาเกอะญอ โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนหรือคนรุนใหม การที่มีการผลิตสื่อเชนเพลงภาษา   

ปกาเกอะญอหรือเพลงที่นําเสนอเร่ืองราวภายในชุมชนปกาเกอะญอคือส่ิงที่ทําใหพวกเขาไดรับรู

วาการเปนคนปกาเกอะญอนั้นไมใชสิ่งที่นาอาย สุวิชานนทกลาววา “คือเขาไดฟงเพลงพวกนี้

และเขารูสึกวามันมีความภูมิใจ มีความภูมิใจในความเปนเผาของเขา และเขารูสึกวา เออเนอะ 

เร่ืองราวของเขา เผาของเขาเน่ียมันดังผานทางวิทยุได คนโนนคนน้ีฟง หรือวาเห็นเพลงไปเลน

อยูที่โนนที่นี่” (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559)  

นอกจากน้ัน สุวิชานนทไดกลาวเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาหรือความเจริญที่กาวเขา

ไปในชุมชนปกาเกอะญอและอาจทําใหคนรุนใหมสูญเสียอัตลักษณความเปนปกาเกอะญอไป ซึ่ง

สุวิชานนทมองวาสื่อคือสิ่งที่ชาวปกาเกอะญอสามารถใชเพ่ือรักษาอัตลักษณของตนเองและ

ชุมชนได  

ตัวแปรมันเยอะ เด๋ียวน้ีทุกหมูบานไฟฟาก็ไปถึง ทีวีก็มี โทรศัพทมี ไปถึงหมด

แหละ ขางลางมีอะไร บนภูเขาก็มีสิ่งน้ัน แลวความเขมขนของจารีตประเพณีมันก็จางลง 

หมูบานชนเผาเด๋ียวน้ีกับหมูบานที่ราบของคนทั่วไปมันแทบจะคลายคลึงกัน มันไมมี

ความรักถิ่นของตัวเองที่เขมขน ความแข็งแรงก็นอยมากเลย คนรุนใหมก็มุงมาสูเมืองมา

เรียนหนังสือ ความเปนเอกลักษณ อัตตลักษณของตัวเองก็ยิ่งจางไป แตสิ่งเหลาน้ี ถา

เพลงมันไดทําหนาที่ มันไดสะทอนความเปนเอกลักษณของเขา ผมเชื่อการทําหนาที่ใน
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ฐานะของเพลง หรือส่ือที่ออกมาเปนตัวหนังสือซ่ึงไดบอกเลาเร่ืองราวอยู ผมยังเชื่ออยู

วา เร่ืองพวกน้ีสะทอนชุมชนอยู หรือมันบอกความเปนไปของชุมชน เปนบันทึกของ

ชุมชนเอง (สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) 

 อนุกุล กุลสัมพันธชัย กลาวในทํานองที่คลายคลึงกันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม

ปจจุบันที่สงผลตอการคงอยูของอัตลักษณปกาเกอะญอ โดยยกตัวอยางการที่คนปกาเกอะญอ 

รุนใหมนิยมเพลงกระแสหลักมากกวาเพลงปกาเกอะญอ  

เม่ือกอนเพลงฝรั่ง ผานไปชวงหนึ่งก็มีเพลงญี่ปุนมาดัง ชวงมีกระแสฮิตเกาหลี 

ขนาดเพลงไทยยังสูเกาหลีไมได แลวนับประสาอะไรกับเพลงกะเหรี่ยง ที่บางคนไปอยู

ในเมืองไมกลาพูดไมกลาแตงตัวกะเหร่ียง บางคนเขาไมฟงหรอกเพลงกะเหรี่ยง แต

พวกเราศิลปนหลาย ๆ คน มีจุดมุงหมายท่ีอยากใหเขารูวา ภาษาของเราสวยงามเสมอ

นะ และอยากจะใหเขาหันมาสนใจภาษาของตนเอง และมองวาเพลงภาษาของเรามี

ความหมายดี ๆ นารักและไมแพภาษาอ่ืน (สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2558) 

 

4.2.4 การบันทึกและเผยแพรวัฒนธรรมและวิถีความเปนปกาเกอะญอ 

 สําหรับผูผลิตสื่อจํานวนหนึ่ง การไดบันทึกและเผยแพรวัฒนธรรมและบอกเลาถึงวิถีชีวิต

ความเปนปกาเกอะญอคือวัตถุประสงคสําคัญของการสรางสรรคผลงาน ซึ่งประเด็นน้ีก็เชื่อมโยง

และคาบเก่ียวกับทั้งประเด็นการตอบโตอคติของสังคมและการรักษาอัตลักษณชุมชนซึ่งได

กลาวถึงไปขางตน ทั้งน้ี นอกจากการส่ือสารภายในกลุมของตนเองแลว บางครั้งผูผลิตสื่อก็ยัง

ตั้งใจที่จะสื่อสารเร่ืองราวและวัฒนธรรมของตนเองออกไปยังคนนอกชุมชนหรือผูรับสารทั่ว ๆ 

ไปอีกดวย  
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แมะโพ ขวัญปฐพีเลิศ กลาววา หนึ่งในจุดประสงคของการทําเพลงของตนเองก็เพราะ

อยากจะใหมีเพลงปกาเกอะญอตอไปเร่ือย ๆ และอยากใหชื่อของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอไม

จางหายไป อยางนอยสิ่งที่ตนเองทําก็นาจะมีสวนทําใหปกาเกอะญอยังคงอยูตอไปในรูปแบบส่ือ

เพลง โดยแมะโพไดยกตัวอยางเพลงที่ตนเองแตงและนําเสนอออกมาวามักเก่ียวกับคน       

ปกาเกอะญอในหลายแงมุมทั้งความรักแบบหนุมสาว มิตรภาพระหวางเพ่ือน รวมถึงเพลงที่พูด

ถึงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือวิถีชีวิตในหมูบานของชาวปกาเกอะญอ (สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 

2558)  

 อนุกุล กุลสัมพันธชัย เลาถึงมุมหนึ่งของการทํางานของตน นั่นคือการเผยแพร

วัฒนธรรมและความสวยงามของปกาเกอะญอใหเปนที่รูจัก  

ตอนนี้ทําส่ือประชาสัมพันธใหกับหมูบาน เก่ียวกับวัฒนธรรมและความสวยงาม 

ผมเช่ือวาทุกที่ที่มีปกาเกอะญอยอมมีเอกลักษณ อัตลักษณของตนเอง แตเอกลักษณ

ของพ้ืนที่ไมเหมือนกัน คือบางพื้นที่จะอยูบนปาบนดอย ตรงนั้นอัตลักษณคือการรักษา

ตนน้ํา แตที่นี่ [ชุมชนปกาเกอะญอวัดพระบาทหัวยตม ลําพูน] คือจะเดนในการรักษา

วัฒนธรรม ความสงบสุข ความเรียบงาย ทําไมถึงเปนเชนน้ี เราอยูลอมรอบดวยเมืองนะ 

วัฒนธรรมในเมืองลอมรอบ ความเจริญลอมรอบ เรารับวัฒนธรรมเขามา แตเราก็ไมได

ทิ้งของเรา ก็ยังคงมีอยู วัฒนธรรมของเรายังเทาเดิม แมกระแสจะเปลี่ยนอยางไรก็ตาม 

... ที่ทําอยูทุกวันนี้ผมจะผลักดันในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี และที่ทําตรงนี้คือความ

งดงามของผาทอของพระบาทหวยตมและความสงบของที่นี่ และความพอเพียงพอใจ

ของคนที่นี่ใหมันออกมาแบบทั้งภาพและเสียง สวนมากจะถายทอดใหเห็นภาพของที่นี่

เพ่ือใหคนขางนอกไดเขาใจกอนที่จะไดเขามาจริง ๆ (สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2558) 

DPU



87 

 นอกจากน้ัน อนุกูลยังกลาวเพ่ิมเติมวาเนื้อหาที่ตนเองหยิบยกมานําเสนอสวนหนึ่งก็คือ

เรื่องราวชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั่นเอง อนุกูลกลาววา “เพลงของผมจริง ๆ ก็จะ

เกิดจากชีวิตประจําวันของผม และของเพ่ือน ๆ หรือพอแมครอบครัวที่ผมเห็น สวนมากจะ

เก่ียวกับชีวิตประจําวันของผมทุกเพลง เกิดจากสิ่งที่อยูในพระบาทหวยตม คนที่ใกล ๆ ตัวและ

ตัวผมเอง” (สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2558) 

ขณะท่ีวิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ นักรองและนักแตงเพลงซึ่งโลดแลนอยูในวงการเพลง 

ปกาเกอะญอมากวา 30 ป กลาวถึงผลงานของตนวามีการนําเสนอถึงภาพชีวิตคนปกาเกอะญอ

ในแบบด้ังเดิม เชน เรื่องราวความรักหนุมสาวในแบบวิถีชาวปกาเกอะญอ ซึ่งตางจากความรัก

ของหนุมสาวในปจจุบัน  

มันเปนการอนุรักษความรักหนุมสาวแบบด้ังเดิม มันไมใชความรักแบบปจจุบัน 

ถามันเปนความรักแบบปจจุบันน้ี มันเปนความรักที่ไมสวยงาม มันเปนความรักแบบ

เทคโนโลยี เปนความรักแบบแฟชั่นอะไรพวกนี้ เจอกันแปบเดียวก็รักกันแลว แตงกัน

แปบเดียว กนหมอยังไมดําก็จากกันไปแลว แตสมัยด้ังเดิมมันไมใช ... คือสมัยคนเฒา

คนแก ปูยาตายายจะสอนวาในเรื่องความรักตองเสมอตนเสมอปลาย อันน้ีคือความรักที่

สวยงามบริสุทธิ์ คือเม่ือกอนเราจะไปจีบกันในที่ทํางาน ไปถางไรถางหญาดวยกัน จะมี

กวีหรือบทกลอนเปนบทเพลงออกมา เชน ตนไมที่เรานําก่ิงมาไว ถาเราอยูหางกับแฟน

คนละที่ ถาเขาคิดถึงเราใหดูตนไมที่เราทําเคร่ืองหมายไวให คือเขาจะดูตนไมแทนตาง

หนาเรา เขาจะจีบกันดวยบทกลอนบทกวี จีบกันดวยนิทานนิยายมอบใหกัน (สัมภาษณ

, 7 พฤศจิกายน 2558) 
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อีกหน่ึงตัวอยางคือแนวทางการทํางานของณัฐพล โตเจริญศักด์ิ ซึ่งเลาวาเพลงที่ตนเอง

แตงและรองจะเนนเก่ียวกับวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการทํามาหากิน 

การเกษตร การเพาะปลูกขาวไรขาวดอย ณัฐพล เลาวา “เน้ือหา[ในเพลง]จะเก่ียวกับวิถีชีวิต 

ปกาเกอะญอมากวา มองภาพบนดอยวาวิถีชีวิตปกาเกอะญอเปนแบบน้ีนะ เราทําขาวกิน เราลง

แขกกัน เกิดแรงบันดาลใจทําเพลงแบบนี้ขึ้นมา” (สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2558) 

 วิธี เทอดชูสกุลชัย ซึ่งผลิตและเผยแพรเรื่องราวและวัฒนธรรมปกาเกอะญอผานสื่อ

ออนไลน กลาววา ตนเองมีจุดมุงหมายที่อยากจะรักษาและเผยแพรใหคนทั้งโลกไดรู จัก       

ปกาเกอะญอ วิธีอธิบายวา 

ผมอยากจะรักษาและอยากจะเผยแพรใหคนทั้งโลกรูวาวิถีชีวิตของคนปกา-

เกอะญอเปนยังไง สวนใหญมันจะเปนวิถีชีวิตสวนตัวของผม แตละปผมทําอะไรบาง ทํา

นา ทําไร ทําสวน ผมก็จะอธิบาย เน้ือหาสวนใหญจะเปนประสบการณตรงและเรื่องราว

ในหมูบาน ถาลําพังผมทําคนเดียวก็ไมไดมีขอมูลอะไรมากมาย ผมก็เลยขอจากเพ่ือน

คนนูนคนนี้ และมารวบรวมแลวเผยแพรตอ รวมทั้งคนเฒาคนแกในหมูบาน คําสอนที่

อัดเปนเสียงไวมีเยอะ มีออกอากาศเปนวิทยุออนไลน ก็จะเนนไปที่เพลง (สัมภาษณ, 7 

ธันวาคม 2554) 

นอกจากการส่ือสารในเร่ืองราวทางวัฒนธรรมแลว หน่ึงในประเด็นหรือเร่ืองราวที่มักถูก

นําเสนอในฐานะที่เปนวิถีความเปนปกาเกอะญอก็คือเร่ืองราวของการอยู กับธรรมชาติ 

ตัวอยางเชน ณัฐพล โตเจริญศักด์ิ กลาววา เพลงที่เขาแตงออกมาหลายเพลงเกี่ยวของกับวิถี

ชีวิตปกาเกอะญอในแงมุมการทํามาหากินอยูกับปา เพ่ือที่จะสื่อสารใหคนทั่วไป โดยเฉพาะ

DPU



89 

เจาหนาที่ของรัฐไดรูและเขาใจวาวิถีชีวิตของปกาเกอะญอคือวิถีที่ไมไดทําลายปา โดยมีการแบง

พ้ืนที่ทํากินและพ้ืนที่อนุรักษ (สัมภาษณ, 8 ตุลาคม 2558) 

 

4.2.5 การส่ือสารเร่ืองราวหรือแนวคิดที่เปนประโยชนแกผูรับสาร 

 คนทําสื่อปกาเกอะญอหลายคนมีความตั้งใจที่จะใชสื่อของตนสรางประโยชนใหกับผูรับ

สารหรือชุมชน เชนวิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ ซึ่งกลาวถึงบทบาทของผูผลิตสื่อหรือศิลปนวา

สามารถเปรียบเทียบไดกับครูบาอาจารยของผูคนในสังคม นั่นคือ เปนผูที่สามารถสราง

ประโยชนใหกับสังคมหรือชุมชน หรือสรางกําลังใจใหแกผูฟงหรือผูชม อยางเชนในกรณีของคน

ทําส่ือปกาเกอะญอ ก็อาจผลิตสื่อเปนกําลังใจใหพ่ีนองปกาเกอะญอตอสูกับสภาพปญหาและการ

บีบบังคับของสังคมปจจุบัน หรืออาจใหแนวทางในการดําเนินชีวิต วิฑูรยอธิบายวา 

การทําเพลงออกมาน้ันมันเปนการชักจูง อยางเชนวาเราแตงเพลงเกี่ยวกับวัย

หนุมสาว ถาเราไปชักจูงในดานเสื่อมเสีย แฟนเพลงเราไดฟงแลวมันก็เสียหายเพราะวา

ฟงแลวใจมันไปไง มันชักจูงความคิดและความรูสึก นิสัยใจคอ แตบางคนถาเขาทําเพลง

เรื่องการอนุรักษนั่นน่ี หรือพูดเรื่องการเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน คนเขาฟงเขาก็มีแรงจูงใจ 

ก็เกิดเปนการชวยเหลือสังคมกันขึ้นมา เกิดเปนนักอนุรักษ (สัมภาษณ, 7 พฤศจิกายน 

2558) 

 การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือหน่ึงในประเด็นที่วิฑูรยมักสื่อสารกับผูฟงของ

ตน ซึ่งนอกจากการสื่อสารผานบทเพลงแลว วิฑูรยก็ยังมักมีสวนทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือรณรงค

เก่ียวกับเรื่องส่ิงแวดลอมดวย 
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ผมเปนศิลปน ผมเปนชาวไรหมุนเวียน ผมดูแลรักษาปา ผมไมทําไรขาวโพด 

เม่ือผมไมทําไรขาวโพด ปาของผมก็เหมือนเดิม ไรหมุนเวียนก็เหมือนเดิม ก็มีปาที่จะ

สามารถตัดไปสรางบาน ทําฟนก็ได อยางนี้เปนตน ... สื่อปกาเกอญอที่ทําก็เก่ียวกับ

การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการอนุรักษสัตวปา สัตวน้ํา ปาและพืช

พันธุตาง ๆ ปาแตละชนิดมันจะมีความหลากหลาย มันจะไมเหมือนกัน และระบบนิเวศ

มันจะมีความแตกตางกัน ก็ทําเปนเพลงออกมา แลวก็บางครั้งก็ไปเปนวิทยากร ไปสอน

พ่ีนองชนเผาเก่ียวกับการรื้อฟน ฟนฟูสภาพความเปนอยูของชุมชน หรือบางครั้งก็ไป

เปนอาจารยสอนพิเศษอยูที่มหาวิทยาลัย สอนนักศึกษาที่เปนคนพ้ืนราบหรือคนเมืองให

รูจักกับสภาพความเปนอยูของพี่นองบนดอย วิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาที่เขาอยูและก็การประกอบอาชีพ ไรหมุนเวียนของเขากับความเปนมาของไร

หมุนเวียนกับชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองปกาเกอะญอที่อยูในปา (สัมภาษณ, 7 

พฤศจิกายน 2558) 

สวนชาตรี พิมพา ไดยกตัวอยางเพลง ๆ หน่ึงที่ตนเองแตงโดยนําเอาประสบการณชีวิต

ของตนเองมาถายทอดเพ่ือใหขอคิดแกผูฟง โดยเพลงดังกลาวน้ัน “เก่ียวกับวิถีชีวิตที่ลําบาก 

เคยไปทํางานที่ในเมือง ถูกขมเหง ถูกตอวาบาง คนที่รักเราจริงคือพอแมของเรา ผมมีปญหาใน

ชีวิตแบบน้ีเลย เอามาแตงเปนเพลง (สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2558) 

ในทํานองเดียวกัน ณัฐพล โตเจริญศักด์ิ ก็เคยหยิบยกปญหายาเสพติดมาพูดถึงเพ่ือเปน

อุทาหรณใหแกผูฟง ณัฐพลอธิบายวา 

เพลงที่ดังในชุดแรกของผมพูดถึงพอผม ชวงน้ันยาเยอะ พอผมก็อยูในชวงที่

บําบัดยา พอติดยา ชวงที่มียาระบาดเยอะ ยาบา ฝน เฮโรอิน พอติดยา เราอายมากเลย 
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เรามีบานหลังเล็ก ๆ ถาใครมาเยี่ยมที่บานเราก็หลบหนีเพราะอายที่มีครอบครัวแบบนี้ 

มองพอแลวคิดวาชีวิตเปนแบบน้ีนะ เวลาพอไมไดกินยาก็ทําลายขาวของ ก็เลยเปนที่มา

ของเพลงนี้ จะพูดถึงสองทอนนะ ทอนแรกจะเปนชวงที่ติดยา ทอนที่สองคือหลังจาก  

ติดยาแลวชีวิตเราจะเปนอยางไรบาง เรามีขาวของอะไรเราก็ขายหมด (สัมภาษณ, 8 

ตุลาคม 2558) 

ชัยบัญชา มุแฮ กลาวถึงเปาหมายในการใชสื่อเพ่ือประโยชนแกสังคมในมุมมองของ

ตนเองวาไมไดจํากัดอยูเฉพาะในชุมชนปกาเกอะญอเทาน้ัน แตยังหมายถึงสังคมในระดับชาติ

ดวย นั่นคือการที่สื่อปกาเกอะญอนําเสนอเรื่องราวดี ๆ ซึ่งชวยกลอมเกลาใหคนปกาเกอะญอมี

คุณธรรมและจริยธรรม นั่นก็เทากับสรางประโยชนแกสังคมไทยโดยภาพรวม คือสรางคนที่มี

คุณภาพใหแกสังคม (สัมภาษณ, 7 มกราคม 2556) 

 สําหรับผูผลิตสื่อปกาเกอะญอบางคน แนวคิดในการใชสื่อเพื่อประโยชนแกชุมชนหรือ

สังคมน้ันเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา โดยพวกเขาใชสื่อเพื่อถายทอดคําสอนทางศาสนา

รวมถึงขอคิดในการใชชีวิตเรื่องตาง ๆ ดังเชนในกรณีของมัทธิว เจริญกุล ซึ่งมุงทํางานใหกับ

คริสตศาสนาควบคูไปกับการผลิตสื่อ กลาววา  

ในสวนตัวผมคิดวาบทเพลงนั้นจะเปนสิ่งที่เพ่ือนมนุษยไดพ่ึงพากัน อยูกับสิ่งดี

งาม อยูกับการสั่งสอนของศาสนาที่ดีงาม หลายคนเราก็ถามเขาก็บอกวาใจอยูกับ    

พระเจา แตละคนมีศาสนาก็มีพระผูเปนเจาประจําศาสนาของตนเอง เราก็นําคําสั่งสอน

ของศาสนาที่ดีงามนั่นแหละมาถายทอดเปนบทเพลง ... เพลงที่เก่ียวกับคําสอนของ 

พระผูเปนเจา เพ่ือที่จะไดดึงมนุษยใหมีความรักแดเพ่ือนมนุษยดวยกัน คน ๆ หน่ึงมี

DPU



92 

จิตใจที่งดงาม มีความซื่อสัตย ไมขาดตอศีลธรรมดีงาม (สัมภาษณ, 16 พฤศจิกายน 

2558) 

 

4.3 แนวคิดเบือ้งหลงัในการผลิตส่ือปกาเกอะญอ 

การผลิตสื่อปกาเกอะญอนั้นมีลักษณะสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองสื่อทางเลือกที่กลาวไว

วามักอยูนอกระบบพาณิชยนิยม หรือเปนการผลิตสื่อที่ไมไดมุงแสวงหากําไรเปนหลัก (อุบลรัตน 

ศิริยุวศักด์ิ, 2550; Coyer et al., 2011; Hart, 2014) โดยจากการศึกษาพบวา แมอาจจะมีสื่อ     

ปกาเกอะญอบางสวนที่ทําในเชิงการคา นั่นคือมีการจําหนายหารายได แตในหลายกรณี 

ผลตอบแทนในแงตัวเงินมักไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุดที่จูงใจใหผูผลิตสื่อสรางสรรคผลงานออกมา  

ในหัวขอน้ีเปนการนําเสนอใหเขาใจการผลิตสื่อปกาเกอะญอมากขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่เปน

แรงจูงใจของผูผลิตสื่อปกาเกอะญอ และสิ่งที่ผูผลิตสื่อมองวาเปนขอจํากัดในการทํางานของตน 

 

4.3.1 แรงจูงใจในการผลิตสื่อ 

แมะโพ ขวัญปฐพีเลิศ กลาววาสําหรับตนเองแลว สิ่งสําคัญที่ทําใหตนเองยังคงอยากจะ

สรางสรรคผลงานออกมาก็คือการตอบรับและกําลังใจจากแฟนเพลง (สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 

2558) สอดคลองกับที่อนุกุล กุลสัมพันธชัย เลาถึงประสบการณในการเปนนักจัดรายวิทยุของ

ตนเอง โดยกลาววา “คุณคาทางใจ” เปนสิ่งที่ตนไดรับจากการทํางาน  

ทุกวันนี้เปนดีเจจัดรายของของวิทยุคลื่นวัดพระบาทหวยตม เสียงตอบรับ ทั้ง

กาแฟ ลิโพ ฉลาม เต็มตูเย็นแลวครับ มาทุกวัน แฟนเพลงติดตาม ไปที่ไหนเขาก็รูจัก 

อันนี้เปนสิ่งที่เขาใหเรา ไมไดหวังนะวาคนนี้คนน้ันตองใหผม  แตผมจะไปที่ไหนเขาก็จะ
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พูดคุยหยอกลอเลน ไดยินเสียงผมปุบเขาก็คุนหูแลว ... อันนี้เปนสิ่งที่ทําใหผมมี

ความสุขที่เวลาไปไหนมาไหนเจอพวกเขา อันน้ีคือผลตอบรับที่ดีและคุณคาทางใจที่ผม

ไดมา (สัมภาษณ, 16 ตุลาคม 2558) 

มัทธิว เจริญกุล กลาววา ตนเองไมไดใหความสําคัญกับตัวเงิน โดยเขาเนนถึง 

“ความสุข” ในฐานะที่เปนผลตอบแทนในการไดสรางสรรคและนําเสนอผลงานออกไป  

สิ่งที่ผมทําน้ัน หลายคนก็คาดถึงและคาดไมถึง สิ่งที่ผมทําน้ันไมใชธุรกิจ คนก็

ไมสนใจมากหรอก ในสวนของผลตอบแทนนั้นไมมี เวลาไปบันทึกเสียงก็หาเงินออกเอง 

จนบางคนก็หาวาผมเปนคนบา ตอนเชาตอนเย็นก็เอาแตดีดกีตาร ผมไมไดบาเพราะ

เพลงผม คนฟงเขาก็มีความสุข ถาผมบา คนฟงก็บากวาผมสิ ถาหวังวาจะไดเงินเปนตัว

ตอบแทนคงยังไมใชเรื่องงาย เหมือนการทําไรขาวน่ันแหละตองใชเวลานาน ผมไมใช

คนมีเงินหรอก สิ่งที่ไดตอบแทนคืองานอะไรก็ตามที่ผมทําแลวมีความสุข ผมก็จะทํา มี

ประโยชนบางไมมีประโยชนบางก็ลองดู อะไรที่ทําแลวมีความสุขก็จะทําดูเพราะเราเกิด

มาแคชาติเดียวเอง สวนเงินนั้นไมมีหรอก สิ่งที่ไดคือความสุข หวังแควาทํางานแบบนี้

แลวมีความสุขเราก็ทํา ถาเราไมไดทําอะไรเลย วันเวลาของเราก็สั้นลงเรื่อย ๆ ใครจะวา

อยางไรเราก็มีความสุขเพราะเปนสิ่งที่ตออายุใหกับเรา คาตอบแทนนั้นผมไมไดหรอก 

ผมหวังแควาคนมีเพลงฟงแคนั้นผมก็มีความสุขแลว (สัมภาษณ, 16 พฤศจิกายน 2558) 

 สุวิชานนท รัตนภิมล กลาวถึงการทํางานของผูผลิตส่ือปกาเกอะญอวาเปนงานที่    

“หลอเลี้ยงความฝน” มากกวางานที่จะทําเพ่ือเลี้ยงปากทอง  

เราเคยคิดกันเหมือนกัน ทํายังไงใหเพลงเรามันแบบหลอเลี้ยงได เปนอาชีพเลย 

มันคือเรามีชองทางจํากัด แลวเราก็ไมไดมุงหวังแบบไดกําไรเยอะ ๆ ดวย แจกไดก็แจก 
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คือเราไมมีระบบแบบขายงานกันเขมขน แลวงานของเราไมไดมุงอยูที่เราไดกําไร

เทาไหร คือเอาเขาจริง ๆ เราไมใชพอคาที่จะตองคิดวาทํางานชิ้นน้ีเราไดตอบแทนมา

เทาไหร คือเราไมไดใชเงินเปนตัวตั้งเลย วิธีคิดแบบเราจะขายไดเทาไหร ไดกําไรมา

เทาไหร ไดเลี้ยงชีพจากอันนี้ เราเลยเห็นรวมกันวา ถาเราทําอยางอ่ืนไดทําเถอะ ให

เพลงหลอเลี้ยงความฝนเรา หลอเลี้ยงวิญญาณเรามากกวา เรามีความสุขมากกวา 

(สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2559) 

 สําหรับวิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ เขาเลือกใชคําวา “เสียสละ” เพ่ืออธิบายลักษณะหรือ

วิธีการทํางานของศิลปนปกาเกอะญอ 

ถาพูดถึงศิลปนปกาเกอะญอ โอโห เปนศิลปนที่ทรหด ถวายชีวิต เสียสละที่สุด

ในโลกเลย ไมมีศิลปนคนไหนที่จะเสียสละเทา ยกตัวอยางถามีการจัดงาน ศิลปนใน

เมืองไทยเขาจะลงทุน 50% เขาทําไมไดหรอก แตอยางปกาเกอะญอเขาไมมีสักบาท แต

เขาก็ทํา และนี่คือความเสียสละของปกาเกอะญอ ศิลปนในเมืองไทย เขาจางไปเลน

ดนตรีขึ้นเวที เขาจาง 3,000 บาท ไมมีใครไปหรอก แตปกาเกอะญอ จาง 400 บาทก็ไป

บางทีมีเหลาขวดเดียวก็ไป ขอใหงานสําเร็จ ขอใหมันเกิดเปนภาพรวม ขอใหพ่ีนอง

ไดรับส่ิงดี ๆ ขอใหงานมันเติบโตขึ้นมา เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความสุขดวยกัน นั่น

คือกําไรชีวิตของเรา ของศิลปนชีวิตปกาเกอะญอ ศิลปนในเมืองไทยออกอัลบั้มชุดเดียว

รวยเปน 10 ลาน ศิลปนปกาเกอะญอเปนศิลปน 30 ป ไมมีเงินสักบาท เพราะเปน

ศิลปนปกาเกอะญอ ... แตในเม่ือคุณกาวเขามาสูที่จะเปนศิลปนนั้น ถามวาคุณมีความ

อดทนเทาไร ใจคุณสูเทาไร คุณจะเสียสละไดแคไหน ผมเชื่อวาศิลปนน้ันเปนนักตอสู 

เปนกระบอกเสียงใหกับชาติพันธุของตนเอง ใหความสุขกับพ่ีนองชนเผาชาติพันธุของ
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ตนเอง แตละคนจะไปถึงไหนนั้นก็อยูที่ใจ ที่ตัวเรา อุดมการณของเรา (สัมภาษณ, 7 

พฤศจิกายน 2558) 

ชัยบัญชา มุแฮ ซึ่งมีโอกาสเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และศึกษาจนจบปริญญาตรี

ดานนิเทศศาสตร ไดเลาวา ตนเองเลือกที่จะไมกาวเขาสูอาชีพคนทําส่ือในกระแสหลัก เนื่องจาก

การทํางานในองคกรสื่อนั้นมักมีกรอบหรือจุดมุงหมายขององคกรที่พนักงานตองยึดถือ แมวาจะ

มีความม่ันคงทางรายไดหรือผลตอบแทนในรูปตัวเงิน แตเขาก็จะไมสามารถใชความรูดานสื่อที่

ตนร่ําเรียนมาสรางประโยชนแกชุมชนปกาเกอะญอไดเต็มที่  

ตั้งแตเล็กแลวมีแนวคิดวา หากวันหน่ึงเราตาย เราควรจะไดฝากอะไรดี ๆ ไวสัก

อยางก็พอสําหรับบนโลกใบนี้ ฝากสิ่งดี ๆ ที่เราสรางมา โดยที่เราไมไดกอบโกยหรือเอา

เปรียบโลกใบน้ี มีบอย ๆ ที่เราไดรวมเวทีการตอสูของกะเหรี่ยง ไมวาจะเปนนโยบาย

การเอากะเหรี่ยงออกจากปา นโยบายปาชุมชน โฉนดชุมชน ตรงนั้นเราไดมีโอกาส

เพ่ิมพูนความรูและคิดถึงชนเผาเรามากขึ้น ... คือถาเราไมทําที่เราทําอยูแลวใครจะทํา 

แลวชีวิตเราก็จะไมตางจากใครหลาย ๆ คนทั้งชีวิตและการกระทํา และเราจะไมสามารถ

ที่จะพัฒนาวงการสื่อของปกาเกอะญอไดเลย ที่ผมมาทําตรงนี้มันไมไดแคความรูและ

ความบันเทิง แตมันไดพัฒนาสังคม คนดูไดคิด รูสึก เกิดการปฏิบัติ ทั้งความคิดสูงขึ้น 

ระดับจิตใจสูงขึ้น เขาใจตัวเองมากขึ้น ผมไมมองการเติบโตวาเราทําแลวเราอยูได ผม

มองสังคมที่ มันจะเติบโตข้ึน มันจะขยาย ทั้งสังคมปกาเกอะญอและสังคมกวาง 

(สัมภาษณ, 7 มกราคม 2556) 
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 ชัยบัญชากลาวเพ่ิมเติมวา สิ่งที่ผลักดันใหตนเองทํางานอยูตรงนี้ ก็คือ “ความฝน” ที่

ตองการชวยพัฒนาวงการสื่อปกาเกอะญอ ขณะที่ประเด็นความคุมคาในเชิงตัวเงินนั้นเปนสิ่งที่

เขาใหความสําคัญรองลงไป 

ตอนแรกท่ีตั้งสตูดิโอขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคเผยแพรสื่อปกาเกอะญอ เปนความ

ฝน เปนสะพานเชื่อมความฝนใหกับคนที่ไมสามารถทําความฝนของตนเองใหเปนจริง 

ศิลปนปกาเกอะญอแตละคนก็อยากจะผลิตสื่อที่มีคุณภาพ แตวาไมมีโอกาสไดทํา ถาทํา

ก็มีคาใชจายแพงมาก แตเราก็เปดโอกาสให มีพ่ีคนหนึ่งมาทํากับผม เขาบอกวาตลอด 

15 ปที่เขาทําเพลงมา อัลบั้มชุดน้ีเปนชุดที่มีการตัดตอและผลิตไดสวยท่ีสุด ที่ผานมา

เขาตัดตอ เขาไมรูวาตัวหนังสือใสอยางไร การลําดับภาพยังไง ภาพใกลไกลทํายังไง 

อารมณนักแสดงก็ไมมี ตัวแสดงก็เดินเฉย ๆ แลวก็ถายแลวก็เอามาตัดตอ แตเราเอา

ความรูที่เรียนมาใช เพราะเราเขาใจและทําใหมันสอดคลองกัน (สัมภาษณ, 7 มกราคม 

2556) 

นอกจากน้ัน ชัยบัญชายังมองการทํางานของตนในแงของ “การพิสูจนตัวเอง” รวมถึง

มองขอจํากัดในการทํางานในมุมที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือวิธีคิดในแบบคนปกาเกอะญอที่ให

ความสําคัญกับการอยูรวมกับธรรมชาติ  

มันเปนการพิสูจนตัวเองวา ในขณะที่เรามีอุปกรณแคนี้ เราจะทํางานให

เทียบเทามืออาชีพอยางไร เราใชสติปญญาและทรัพยากรที่มีอยูอยางดีที่สุด ใช

ความสามารถของตนเอง ทําใหเราภูมิใจกับตรงนั้น เทียบกันกับคนที่มีเงินเขาจะซื้อ

อุปกรณอะไรก็ได แตเราตองใชสติปญญาพัฒนาขึ้นมาเอง และตรงนี้ก็จะเปนส่ิงที่ลด

การนําเอาทรัพยากรในโลกมาใช ผมมองถึงการประหยัดพลังงานบนโลกดวย ถาเราเกิด
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มาแลวเลือกใชทุกอยางโดยไมรูจักพอ โลกใบนี้ก็จะอายุสั้นลง คนรุนตอไปก็จะอยู

ลําบาก (สัมภาษณ, 7 มกราคม 2556) 

 

4.3.2 ขอจํากัดในการทํางาน 

จากการสัมภาษณผูผลิตสื่อปกาเกอะญอพบวา มีขอจํากัดหลายประการท่ีผูผลิตสื่อตอง

เผชิญ หน่ึงในนั้นไดแกคุณภาพของเคร่ืองไมเคร่ืองมือและเงินทุนที่จะใชในการทํางาน ดังที่

ถาวร กําพลกุล กลาววา 

ในปจจุบันน้ีพวกเราที่ไดเรียนหนังสือไดเรียนรูปแบบของสื่อตาง ๆ ก็เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยูเหมือนกัน การเขาไปถึงความรูในการจัดทําสื่อก็มีมากข้ึนนะ บุคคลท่ี

เขาไปอยูในการทําสื่อ พวกเราที่เปนชนเผาปกาเกอะญอก็มีมากขึ้น เวลาน้ีคนในเมือง

เขาถึงสื่อ รูจักส่ือ หรือวาทําส่ือไดแคไหน ผมคิดวาปกาเกอะญอคงไมดอยไปกวาคนใน

เมือง เพียงแตวาอาจดอยในเร่ืองของศักยภาพดานปจจัย ปจจัยในที่นี้อาจเปนเรื่องเงิน

ที่จะซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ที่จะทําสื่ออาจยังไมเพียงพอ ถาพูดถึงองคความรูที่มี

ไมยิ่งหยอนไปกวาคนในเมืองนะ สามารถที่จะทําได ... โดยเฉพาะเร่ืองคอมพิวเตอรใน

สมัยนี้พวกเราก็คลองกัน (สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2558) 

มัทธิว เจริญกุล กลาววาผูผลิตสื่อปกาเกอะญอสวนใหญไมมีแหลงสนับสนุนทางการเงิน 

อยางเชนตัวเขาเองที่ตองใชทุนสวนตัวในการผลิตผลงาน  

สิ่งที่ผมเจอคือการเดินทาง เพราะจําเปนตองกินตองใช ตองเติมน้ํามัน เคร่ือง

เสียงก็ไมมี มีปญหาหลายอยางนะ เพราะตองลงทุนดวยตัวเราเอง เคร่ืองมืออุปกรณก็มี

ปญหา บางครั้งจะกินยังไมมีเลย ตองซ้ือสายกีตารอีก ตองเติมนํ้ามัน ยางรถก็รั่วอีก 
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ปจจุบันส่ิงของแตละอยางก็แพงมาก ๆ เงินเปนส่ิงที่ใชวาจะหาเด็ดไดงาย ๆ เหมือน

อยางใบไม  (สัมภาษณ, 16 พฤศจิกายน 2558) 

ชาตรี พิมพา คือผูผลิตสื่ออีกคนหนึ่งที่สะทอนขอจํากัดเร่ืองเงินทุน และความลําบากใน

การที่ตองหาทุนดวยตัวเองมาใชสําหรับการทํางาน ซึ่งบางคร้ังก็ทําใหเกิดความทอแท 

โดยเฉพาะเม่ือบวกกับความไมเขาใจของคนรอบขางที่เห็นวาส่ิงที่เขาทําไมไดมีความสําคัญหรือ

กอใหเกิดประโยชนแกตนเองและครอบครัว ชาตรีกลาววา 

ผมหาเงินเอง รับจางทํางานบาง ทําหลายอยาง ถามีงานทําผมก็ไปทํา ลงทุน

เอง ทําอัลบั้มเพลงก็อยากมีงาน อยากมีรายได สิ่งที่เราทําตองทําดวยใจจริง ไมใชทํา

เลน ๆ ตั้งแตผมทําเพลงแตละชุด ๆ ผมเหนื่อยมาก ผมวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากเลย ... ผู

หลักผูใหญสวนมากจะไมสนับสนุน แมแตแมของผม ญาติของผมก็ไมสนับสนุน มีบาง

คนในครอบครัวที่ไมเห็นดวย บางครั้งผมไปทําดนตรี หรือวาทํางานเก่ียวกับดนตรี ก็จะ

มีหลายคนวาใหผม ทําใหผมทอ (สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2558) 

วิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ กลาววา เน่ืองจากขาดทุนหรือผูสนับสนุนทางการเงิน ศิลปน 

ปกาเกอะญอสวนใหญจึงตองทํางานดวยตัวเองแทบทุกขั้นตอน 

เราไมมีบริษัทที่สังกัด ไมมีใครดูแลเรา ไมมีสปอนเซอรที่คอยสนับสนุน ไมมีใคร

จัดใหเรา ศิลปนที่มีบริษัทดูแล อยางจะไปจัดคอนเสิรตที่ไหนมันไมเก่ียวกับศิลปนเลย มี

คนทําใหหมดไมวาเวที บัตร ประชาสัมพันธ ศิลปนมีหนาที่แคซอมเพลงใหดี ๆ ถึงเวลา

หนาที่คือขึ้นเวที หรือออกอัลบั้มไมตองไปขายหรอก เขาขายใหคุณเอง แลวเขาก็แบง

กําไรใหคุณ เขาจัดการใหหมด แตปกาเกอะญอเขาไมมีบริษัท เราตองทําอัลบั้มเอง 
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ลงทุนเอง ขายเอง จะจัดคอนเสิรตก็ตองจัดเอง ตองลงทุนเอง (สัมภาษณ, 7 

พฤศจิกายน 2558) 

นอกจากเร่ืองขอจํากัดดานเงินทุนแลว การที่ผูผลิตสื่อไมสามารถเลี้ยงตัวเองไดก็คือ

ขอจํากัดที่สําคัญอีกประการหน่ึง โดยชัยบัญชา มุแฮ ใหความเห็นวา 

แมแตคนบริโภคสื่อในชนเผาเราเอง ยังไมรูเลยวางานที่เราทําตองใชทรัพยากร

อะไรบาง ทั้ งความคิด ทั้ ง อุปกรณ ทั้งทรัพยากรอะไรบาง ทั้งปญญา ความรู

ความสามารถที่ตองใช คนปกาเกอะญอเขาไมรู เขาคิดงาย ๆ อยางหนังเรื่องหนึ่งเขา

อาจมองวาทําอาทิตยเดียวก็เสร็จ ... ศิลปนดานการรองเพลงหลายคนเกิดมาและ

หายไป และก็อยูแคนั้น ไมโตขึ้น ผมมีความหวังจะทําเพลงที่เลาเร่ืองเกี่ยวกับชนเผาให

มันคงอยูและศิลปนอยูไดจากผลงานที่ตนเองสรางขึ้นมา ไมใชแคทําชวงวัยรุนแลวพอ

แตงงานมีลูกก็เลิกไป อยากใหเปนอาชีพ รวมถึงคนทําส่ือ ทําหนัง ทําละคร ทําเพลง 

นาจะมีวิชาชีพคนทําส่ือในแวดวงปกาเกอะญอ (สัมภาษณ, 7 มกราคม 2556) 

แมะโพ ขวัญปฐพีเลิศ เลาถึงประสบการณสวนตัวในฐานะศิลปนปกาเกอะญอ ซึ่งในการ

วาจางมักไมไดมีขอตกลงหรือสัญญาที่ชัดเจน และอาจนํามาซ่ึงปญหาเก่ียวกับคาตอบแทน 

บางครั้งเราก็ไปเลนดนตรี เขาจะจางเราคืนละหาพัน แตพอไปถึงแลวเขาขอลด

แคสี่พัน ตอนแรกตกลงกันดีแลว ตอนยังไมไปเขายังไมบอก แตพอเลนเสร็จเขากลับขอ

ลดคาจาง บางคร้ังเราก็ไดเยอะนะ หาพันก็ใหเราหาพัน แถมยังไดทิปอีกตางหาก ถาได

แบบนั้นเราก็ดีใจมากครับ (สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2558) 
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วิฑูรย แจมรัตนสุวรรณ เสริมวาสภาพการณปจจุบันที่คนปกาเกอะญอออกจากหมูบาน

ไปอยูในเมืองกันมากขึ้น และก็อาจถูกกลืนเขากับวิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญ ก็เปนปจจัยหน่ึง

ที่ทําใหเกิดชองวางระหวางผูผลิตสื่อและผูรับสาร วิฑูรยกลาววา “ลูกหลานปกาเกอะญอปจจุบัน

เขาไปอยูกันในเมืองหมด และที่จะไปติดตามศิลปนมันไมคอยมีเวลา สมัยกอน ถาศิลปนคนไหน

ออกเทปแลวเขาไปในหมูบานก็ขายกันทุกคนเลยนะ คนปกาเกอะญอก็อยากจะสนับสนุนกันอยู

แลว” (สัมภาษณ, 7 พฤศจิกายน 2558) 

ทั้งน้ี แมผูผลิตสื่อปกาเกอะญอจะเผชิญกับขอจํากัดในการทํางานหลายประการ โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับมิติทางเศรษฐกิจ ทวาแรงจูงใจของคนทําสื่อซ่ึงเชื่อมโยงกับความรูสึก

ผูกพันตอชุมชนและการใหความสําคัญตออัตลักษณชาติพันธุก็ทําใหผูผลิตสื่อสวนใหญยืนหยัด

ที่จะผลิตและสรางสรรคผลงานของตนเองตอไป โดยเฉพาะในสภาพการณที่พวกเขาเห็นวากลุม

ชาติพันธุชนกลุมนอยยังตองเผชิญกับปญหาท่ีเกิดจากโครงสรางอํานาจซึ่งนําไปสูความไม   

เทาเทียมในสังคม 
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สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งในการทําความเขาใจความหลากหลายภายใตภูมิทัศนสื่อของ

สังคมไทย โดยภูมิทัศนดังกลาวสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นทั่วโลก อันสงผลใหสื่อและการส่ือสารไมอาจถูกควบคุมอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยผูมี

อํานาจทางการเมืองและทุนทางเศรษฐกิจ รวมถึงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอีกตอไป ทั้งน้ี ในชวง 

2-3 ทศวรรษที่ผานมา แนวโนมที่เกิดขึ้นก็คือ มีความตื่นตัวของคนธรรมดาสามัญในการผลิต

และใชสื่อ โดยเฉพาะกลุมผูที่ถูกกีดกันหรือถูกกดทับดวยโครงสรางอํานาจในสังคม อันรวมถึง

กลุมชาติพันธุในรัฐชาติตาง ๆ ที่มีสถานะเปนชนกลุมนอย (หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ถูกนิยาม

โดยรัฐวาเปนชนกลุมนอย) แนวโนมดังกลาวนําไปสูการปรากฏขึ้นของสื่อและคนทําส่ือทางเลือก

หรือส่ือนอกกระแสในประเทศไทย 

 การศึกษาการผลิตส่ือของกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ ซึ่งเปนหนึ่งในชนกลุมนอยใน

ประเทศไทยครั้ งนี้ ผูวิ จัยใชระเบียบวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูผลิตสื่อ            

ปกาเกอะญอ จํานวน 11 คน การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับชุมชนปกาเกอะญอและส่ือ     

ปกาเกอะญอ และการวิเคราะหภาพยนตรรวมสมัยที่ผลิตโดยเยาวชนปกาเกอะญอ จํานวน 2 

เร่ือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจพัฒนาการของการผลิตสื่อปกาเกอะญอ รวมถึง

วัตถุประสงคและแนวคิดเบื้องหลังของการผลิตสื่อปกาเกอะญอ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนสื่อ

ของสังคมไทยในปจจุบัน 

DPU



102 

 ในบทนี้เปนการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา รวมถึงขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยคร้ัง

นี้ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

5.1.1 พัฒนาการของสื่อปกาเกอะญอ 

สื่อปกาเกอะญอมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผานมา ทั้งน้ี 

การที่สื่อทางเลือกหรือส่ือนอกกระแสในสังคมหนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้นและดํารงอยูไดนั้นขึ้นอยูกับ

สภาพการณทางสังคมและปจจัยหลายประการ สําหรับการผลิตสื่อปกาเกอะญอ โดยเฉพาะใน

ยุคบุกเบิกในชวงป พ.ศ. 2530 บรรยากาศทางสังคมและการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคน 

ปกาเกอะญอมีชองทางในการนําเรื่องราวของตนเองออกสูสังคม โดยคนทําสื่อปกาเกอะญอยุค

แรก ๆ ไดรับการสนับสนุนจากกลุมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ศิลปน นักเขียน และบุคลากร

ขององคกรพัฒนาเอกชนที่คลุกคลีและมีความคุนเคยกับชาวบานในชุมชนชนบททางภาคเหนือ

ของประเทศไทย ซึ่งการเขาไปฝงตัวและทํางานในชนบทของคนจากภายนอกเหลาน้ีสวนหนึ่ง

เปนผลผลิตของการเคลื่อนไหวและความตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาและประชาชนใน

ทศวรรษกอนหนา (เหตุการณตุลา 16 และตุลา 19) กลาวอีกนัยหน่ึง สื่อปกาเกอะญอกอตัวขึ้น

ทามกลางบรรยากาศสังคมที่มีความเคลื่อนไหวในประเด็นการตอสูกับการกดขี่ของผูมีอํานาจ 

และการโหยหาสังคมอุดมคติที่ไมมีความแตกตางทางชนชั้น เร่ืองเลาของคนปกาเกอะญอซึ่ง

สอดคลองกับกระแสความเคลื่อนไหวดังกลาวจึงไดรับการสนับสนุนใหเผยแพรออกไปสูสังคมใน

รูปแบบงานเขียน และตอมาคืองานเพลงและดนตรี 
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สําหรับพัฒนาการของสื่อปกาเกอะญอนั้น ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือโอกาสทาง

การศึกษาที่ขยายไปสูชนบทและพ้ืนที่หางไกล ทั้งจากการสงเสริมโดยหนวยงานรัฐ องคกร

เอกชน และองคกรทางศาสนา เม่ือคนปกาเกอะญอมีการศึกษามากขึ้น พวกเขาก็สามารถที่จะ

เขาถึงทรัพยากรและแหลงความรูตาง ๆ และทําใหดําเนินการขั้นตอนตาง ๆ ของการผลิตสื่อได

ดวยตัวเองโดยพึ่งพาคนนอกนอยลง ประกอบกับในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา  เทคโนโลยีการ

สื่อสารและการผลิตสื่อมีการพัฒนาไปอยางมาก โดยที่ตนทุนของการผลิตสื่อน้ันถูกลงเรื่อย ๆ 

ทําใหสื่อทางเลือกอยางเชนสื่อปกาเกอะญอสามารถดํารงอยู และมีแนวโนมที่จะมีความ

หลากหลายมากขึ้นทั้งในแงเน้ือหาและรูปแบบ อาทิ การผลิตสื่อวีดิทัศน และสื่อออนไลน  

นอกจากนั้น ปจจัยที่เก่ียวกับการศึกษาและเทคโนโลยีก็ทําใหเยาวชนหรือคนรุนใหมเร่ิม

ที่จะมีบทบาทในการสืบทอดการผลิตส่ือปกาเกอะญอ ซึ่งก็ถือเปนแนวโนมที่ดีสําหรับชุมชน        

ปกาเกอะญอและวงการส่ือปกาเกอะญอ ดังเชนตัวอยางภาพยนตรบันเทิงที่ผลิตโดยเยาวชน 

ปกาเกอะญอซึ่งเปนกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี โดยเร่ืองราวในภาพยนตรแสดงใหเห็นวาผูผลิต

มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะกระตุนใหผูชมเห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุม ความรัก และความ

สามัคคีในหมูคนปกาเกอะญอ ตลอดจนการใชชีวิตในทางที่ถูกตองตามที่คนในชุมชนคาดหวัง 

และการตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุของตนที่ดู

จะคอย ๆ ถูกลืมเลือนไป ทั้งน้ี การปรากฏขึ้นของภาพยนตรทั้งสองเร่ืองเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง

ความตื่นตัวของคนปกาเกอะญอรุนใหมในการเรียนรูเทคโนโลยีการสื่อสารและการผลิตสื่อและ

ใชเพ่ือประโยชนแกชุมชนชาติพันธุของตน อันเสมือนเปนการเดินตามรอยและสืบทอด

อุดมการณและความตั้งใจของคนทําส่ือปกาเกอะญอรุนกอนนั่นเอง 
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5.1.2 วัตถุประสงคและแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตสื่อปกาเกอะญอ 

การศึกษาพบวา วัตถุประสงคของการผลิตสื่อปกาเกอะญอน้ันแบงออกเปน 5 

วัตถุประสงคหลัก ประกอบดวย  

 การส่ือสารเพ่ือตอบโตอคติที่สังคมมีตอกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย  

 การปองปองและรักษาสิทธิของชุมชน  

 การเปนเครื่องมือรักษาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ  

 การบันทึกและเผยแพรวัฒนธรรมปกาเกอะญอ  

 การนําเสนอแนวคิดที่เปนประโยชนแกผูรับสาร  

โดยวัตถุประสงคของการผลิตสื่อน้ีมีความสัมพันธกับสภาพการณทางสังคมที่สําคัญ 2 

ประการ ประการแรก ไดแก “วาทกรรมชาวเขา” ที่สรางและเผยแพรโดยรัฐในชวงประมาณ

ทศวรรษ 2500 วาทกรรมดังกลาวทําใหเกิดการสรางภาพตัวแทนในแบบภาพตายตัว 

(stereotypical representation) ของชนกลุมนอยบนที่สูงวาเปนผูสรางปญหาตาง ๆ ใหแกสังคม 

อาทิ การตัดไมทําลายปา ยาเสพติด และความมั่นคงของชาติ และไดนําไปสูนโยบายและการ

ปฏิบัติที่ ไมเปนธรรมทั้งจากเจาหนาที่รัฐและคนรวมสังคมกลุมอ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้ ชาว           

ปกาเกอะญอในหลาย ๆ ชุมชนจึงลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อตอสูกับวาทกรรมดังกลาว โดยการ

ผลิตสื่อของตนเองเพื่อเปนเคร่ืองมือในการบอกเลาเร่ืองราวและนําเสนอมุมมองของคน       

ปกาเกอะญอก็คือหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่สําคัญ  

ประการที่สอง คือ การมุงการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย โดยเนนพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานทางการคมนาคม การส่ือสาร และพลังงาน แมการพัฒนาจะทําใหชีวิตของ
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ผูคนสะดวกสบายและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น แตก็ทําใหเกิดผลกระทบในแงลบเชนกัน นั่นคือ 

สังคมชนบทและชุมชนชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาเขาตองเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ที่ถาโถมเขามาอยางรวดเร็ว สําหรับชาวปกาเกอะญอ หน่ึงในผลกระทบสําคัญที่เกิดจาก

การพัฒนาก็คือการสูญเสียอัตลักษณชาติพันธุ โดยเฉพาะในกลุมชาวปกาเกอะญอรุนใหม 

ภายใตสถานการณเชนน้ี การผลิตสื่อก็คือหน่ึงในความพยายามของชุมชนปกาเกอะญอที่จะ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน การใชภาษาปกาเกอะญอในบทเพลง การนํา

เคร่ืองดนตรีด้ังเดิมอยางเตหนากูมาประยุกตกับทวงทํานองเพลงสมัยนิยม และการผลิต

ภาพยนตรเพ่ือสะทอนความเปลี่ยนแปลงของชุมชนปกาเกอะญอในปจจุบันเพ่ือใหผูชมตระหนัก

ถึงปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการนําเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอผานส่ือ

และชองทางที่หลากหลายอ่ืน ๆ 

สําหรับแนวคิดเบื้องหลังของการผลิตส่ือปกาเกอะญอนั้น การศึกษาพบวา สื่อ        

ปกาเกอะญอสวนใหญเปนสื่อที่ผลิตนอกระบบพาณิชยนิยม นั่นคือ ไมไดผลิตโดยมุงแสวงหา

กําไร ผูผลิตสื่อมีการทํางานในลักษณะอาสาสมัคร โดยเปนการทํางานที่อาจจะไมมีคาตอบแทน

หรือมีเพียงนอยนิด ทั้งน้ี ผูผลิตสื่อมองวาการทํางานของตนเปนการทําเพ่ือประโยชนสวนรวม

มากกวาเพ่ือประโยชนสวนตน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ สําหรับผูผลิตสื่อปกาเกอะญอ จิตสํานึกเร่ือง

สิทธิชุมชนและอัตลักษณทางชาติพันธุมีความสําคัญเหนือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยผูผลิต

สื่อใหคุณคากับผลตอบแทนที่เปนนามธรรมหรือผลลัพธในเชิงความรูสึก เชน มองกิจกรรมที่

ตนเองทําในแงของความสุข เปนสิ่งที่หลอเลี้ยงความฝน หรือถือเปนการเสียสละเพื่อประโยชน

ของชุมชน เปนตน 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 การผลิตสื่อกับการตอสูด้ินรนของกลุมผู(เคย)ไรอํานาจ 

การวิจัยคร้ังน้ีชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของสื่อที่ผลิตโดยชนกลุมนอยหรือคนชายขอบ ใน

ฐานะที่เปนเครื่องมือในการตอสูและตอรองกับอํานาจของรัฐและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและชุมชนของพวกเขา โดยการผลิตสื่อของชาวปกาเกอะญอสามารถ 

กลาวไดวาเปน “การเมืองเชิงวัฒนธรรม” (cultural politics) หรือการเมืองระดับจุลภาค (micro-

politics) ซึ่งหมายถึงการตอสูเชิงอํานาจของคนเล็กคนนอยในสังคม ชูศักด์ิ วิทยาภัค (2558, น. 

1-2) ชี้วา แมกลุมคนที่อยูชั้นลางของโครงสรางอํานาจอาจไมสามารถแสดงการตอตานอํานาจได

อยางเปดเผย แตพวกเขาก็อาจตอรองหรือตอสูกับอํานาจที่กดทับตนเองโดยใชการแสดงออก

เชิงสัญลักษณและการสื่อสารผานทางวัฒนธรรม โดยการตอสู ดังกลาวสามารถใชเพ่ือ

ผลประโยชนตาง ๆ อาทิ สิทธิในทรัพยากร ความมีตัวตน และพ้ืนที่ทางสังคม ในแงนี้ การ

เกิดขึ้นและดํารงอยูของสื่อปกาเกอะญอจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งยังมี

ความเหลื่อมล้ําและไมเทาเทียมของคนกลุมตาง ๆ โดยปจจัยทางชาติพันธุก็เปนสวนหนึ่งที่

กอใหเกิดสภาพการณดังกลาว แนวคิดการตอสูของคนเล็กคนนอยนี้สอดคลองกับการศึกษา

เร่ืองการตอตาน (resistance) ในแวดวงมานุษยวิทยา ซึ่งเนนใหเห็นวาผูดอยโอกาสมักไมสยบ

ยอมตอการครอบงําของอํานาจที่กระทําตอพวกเขา โดยการตอตานของผูดอยโอกาสน้ันมีทั้งที่

เปดเผยและหลบซอน และแมวาการตอตานเหลาน้ีอาจดูเล็กนอยหรืออาจไมนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือยิ่งใหญ แตในแงหน่ึงก็ชวยใหผูตอตานสามารถดํารงชีวิตอยูและเอา

ตัวรอดจากระบบที่กดขี่พวกเขาได อยางนอยก็ในแงจิตใจ (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2556) 
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ทั้งน้ี นักทฤษฎีหลังโครงสรางนิยมไดเนนถึงความสัมพันธของเรื่องเลาหรือการเลาเร่ือง

กับอํานาจ โดยชี้วาการเลาเร่ืองเปนหนึ่งในยุทธิวิธีขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการตอรองระหวางกลุม

คนในสังคม และผลในทางปฏิบัติของการเลาเร่ืองนั้นก็มีอยางนอย 3 ประการ ไดแก การกําหนด

ความหมายและการกระทํา การขับเคลื่อนใหเกิดการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง และการกําหนด

ทางเลือกในการกระทํา (ชูศักด์ิ วิทยาภัค, 2558, น. 5) โดยในขณะที่ชนชั้นนําหรือรัฐมักเลาเร่ือง

เพ่ือสรางความชอบธรรมในการใชอํานาจ คนเล็กคนนอยที่ไรอํานาจก็มักใชการเลาเร่ืองเพ่ือตอสู

ด้ินรนหรือขัดขืนตออํานาจ โดยหากนําแนวคิดน้ีมาพิจารณาการผลิตสื่อชาติพันธุหรือส่ือนอก

กระแสอยางเชนสื่อปกาเกอะญอก็สามารถจะกลาวไดวา การผลิตสื่อปกาเกอะญอทําใหเกิดการ

ผลิตและเผยแพรเรื่องเลาชุดที่ไมถูกเลาในสื่อกระแสหลักหรือส่ือที่ครอบครองโดยรัฐและกลุมทุน

ขนาดใหญ อาทิ เร่ืองเลาที่สรางความหมายหรือนิยามใหมแกคําวา “ชาวเขา” หรือ “กะเหร่ียง” 

หรือเรื่องเลาที่ตั้งคําถามกับคําวาการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยและสังคมทุน

นิยม เปนตน ทั้งน้ี ดวยคุณสมบัติของสื่อที่มีองคประกอบในการเลาเร่ืองอยางหลากหลาย ไมวา

จะเปนภาพ เสียง หรือตัวอักษร รวมทั้งเทคนิคเฉพาะของสื่อแตละประเภท (เชน การเดินเรื่อง

ดวยพล็อตในภาพยนตรบันเทิง) ซึ่งเปดโอกาสใหเกิดการสรางสรรคไดอยางมากมาย ก็ตองถือ

วาสื่อเปนเคร่ืองมือที่มีศักยภาพที่คนเล็กคนนอยจะใชเพ่ือประโยชนของชุมชนของตนได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งการเผยแพรสื่อสามารถทําไดงาย รวดเร็ว และมีราคาถูกจาก

พัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารออนไลน  

ในกระบวนการตอสูและตอรองระหวางผูมีอํานาจและผูไรอํานาจน้ัน อัตลักษณถือเปน

หน่ึงในประเด็นที่มีความสําคัญ โดยยศ สันตสมบัติ (2551, น. 33) ชี้วา อัตลักษณเปนผลของ

ความสัมพันธเชิงอํานาจและความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม และ De Fina (อางถึงใน 

กาญจนา แกวเทพ, 2554) อธิบายความสัมพันธระหวางอัตลักษณกับการสื่อสารวา การส่ือสาร
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เปนเคร่ืองมือประกอบสราง (construct) ธํารงรักษา (maintain) และตอรอง (negotiate)        

อัตลักษณ โดยกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ในกรณีของชาวปกาเกอะญอ จะเห็น

วาส่ือที่พวกเขาผลิตขึ้นน้ันมีบทบาทตออัตลักษณชาติพันธุปกาเกอะญอ สื่อดังกลาวไดประกอบ

สรางความหมายใหมใหแกความเปนปกาเกอะญอซ่ึงสวนทางกับวาทกรรมที่รัฐสรางเอาไว 

ขณะเดียวกันสื่อก็เปนสวนหนึ่งในการธํารงรักษาอัตลักษณปกาเกอะญอดวย โดยผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวาการผลิตสื่อมีสวนชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางประการแกชุมชน         

ปกาเกอะญอ เชน การทําใหคนในสังคมรับรูภาพลักษณในดานบวกของคนปกาเกอะญอ ไดแก 

การเปนกลุมชาติพันธุที่รักษาและดูแลปา และการมีภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่งดงาม รวมทั้งยัง

สรางพ้ืนที่แกคนปกาเกอะญอในการเรียกรองผลประโยชนและสิทธิของตนเอง นอกจากนั้น สื่อ 

ปกาเกอะญอก็ยังมีบทบาทชวยสงเสริมใหคนปกาเกอะญอเกิดความรูสึกผูกพันกับชุมชนของตน 

รวมถึงมีความภูมิใจกับความเปนปกาเกอะญอ อันจะเปนการตานทานการถูกกลืนโดย

วัฒนธรรมหลัก และทําใหสมาชิกของชุมชนปกาเกอะญอดํารงอยูในสังคมอยางมีศักด์ิศรี ไมตอง

ซอนเรนอัตลักษณชาติพันธุของตน 

 ขอคนพบท่ีกลาวมาขางตนย้ําถึงสิ่งที่ Michel Foucault (อางถึงใน ยุกติ มุกดาวิจิตร, 

2556, น. 19) กลาวไววาไมมีการกดทับใด ๆ ที่สามารถทําไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึง

สอดคลองกับขอสรุปของนักวิชาการที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความเปนชาติพันธุกับรัฐชาติ

อยาง David Brown (1992) และ Judith Toland (1993) ที่ชี้วาไมมีรัฐใดที่ควบคุมจิตสํานึกทาง

ชาติพันธุของประชากรไดอยางสมบูรณ ทั้งนี้ ในบรรดาเครื่องมือและปฏิบัติการ ตาง ๆ ที่บรรดา

กลุมชาติพันธุใชเพ่ือตอสูและตอรองกับอํานาจนั้น การผลิตสื่อของตนเองก็คือหน่ึงในปฏิบัติการ

ที่มีความหมายอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งอาจเรียกวาเปน “โลกเสรีนิยมใหม” โดยนฤพนธ      

ดวงวิเศษ และคณะ (2558, น. 27) ขยายความวา ในโลกเสรีนิยมใหม มนุษยแตละคนตองตอสู
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เพ่ือใหมีที่ยืนในสังคม และสื่อก็คือเคร่ืองมือสําคัญของคนทองถิ่นและกลุมชาติพันธุในขบวนการ

เคลื่อนไหวเชิงวัฒนธรรมและการตอสูเพ่ือขับเคลื่อนสิทธิเชิงวัฒนธรรมของตนเอง 

 

5.2.2 สื่อทางเลือกกับสังคมประชาธิปไตยและพหุวัฒนธรรม 

หากมองในระดับสังคมที่กวางขึ้น การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของสื่อ

ทางเลือกอยางเชนส่ือปกาเกอะญออยางนอย 2 ประการดวยกัน ประการแรก สื่อทางเลือกมี

ความสําคัญตอภูมิทัศนสื่อในสังคมประชาธิปไตย โดยในสังคมประชาธิปไตยนั้น สิทธิเสรีภาพใน

การแสดงออกของประชาชนถือเปนหน่ึงองคประกอบที่ไมสามารถจะขาดได และการเกิดขึ้นและ

เติบโตของสื่อทางเลือกก็คือรูปธรรมหนึ่งของคําวาสิทธิเสรีภาพ นั่นคือ เปดโอกาสใหคนที่เคย

เปนเพียงผูรับสารสามารถเปนผูสงสารและผลิตเนื้อหาหรือเลาเ ร่ืองราวของตนเองได 

นอกจากน้ัน การมีอยูของสื่อทางเลือกก็ถือเปนการถวงดุลอํานาจของสื่อกระแสหลัก ดังในกรณี

ของสื่อปกาเกอะญอที่สามารถใชเพื่อเลาเร่ืองราวท่ีไมเคยปรากฏในสื่อกระแสหลัก หรือเร่ืองที่

อาจดู “ไมสําคัญ” ในสายตาของคนทําส่ืออาชีพ สอดคลองกับที่ Howley (2010, p.4) ชี้ถึง

ความสําคัญของสื่อทางเลือกจากมุมของนักวิชาการสายเศรษฐศาสตรการเมือง (political 

economy) ไววา สื่อทางเลือกคือปรากฏการณที่แสดงถึงความเปนไปไดในการทาทายการ

ครอบงําทางการเมืองและเศรษฐกิจของระบบส่ือกระแสหลักและระบบทุนนิยม และรุจน     

โกมลบุตร  (2558, น .  576-577) กลาววา  ระบบสื่ อมวลชนในโลกมักถูกทาทายและ

วิพากษวิจารณวาเปนระบบที่สนับสนุนลัทธิบริโภคนิยมและถูกใชเพ่ือรักษาอํานาจของผูมี

อํานาจรัฐ โดยที่ไมไดคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเทาที่ควร  

ประการที่สอง หากมองในมิติวัฒนธรรม สื่อทางเลือกอยางเชนส่ือชาติพันธุถือเปนกลไก

หน่ึงที่ขับเคลื่อนหรือสงเสริมใหเกิดความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural society) หรือ

DPU



110 

สังคมที่มีการยอมรับในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงมีความอดทนและการให

ความเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรมของสมาชิกรวมสังคม โดยอยางกรณีของส่ือ     

ปกาเกอะญอ จะเห็นวาสื่อปกาเกอะญอมีทั้งที่ใชสื่อสารกันภายในชุมชน และสื่อสารกับคนนอก

ชุมชนและมีการเผยแพรออกสูสังคมวงกวาง ซึ่งหนึ่งในจุดประสงคสําคัญของผูผลิตสื่อก็คือการ

ทําใหคนในสังคมไทยเขาใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอซึ่งแตกตางไปจาก

วัฒนธรรมหลักของสังคม ทั้งน้ี สําหรับสังคมไทย ผูวิจัยเห็นวาการสงเสริมแนวคิดเร่ืองความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) และพหุวัฒนธรรมนิยม (multiculturalism) เปน

สิ่งที่มีความจําเปน สอดคลองกับชูพินิจ เกษมณี (2555, น. 73-74) ชี้วา แนวคิดความเปนหน่ึง

เดียว (uniformity) ซึ่งใชโดยผูปกครองของไทยตลอดมา สงผลใหเกิดการปลูกฝงวิธีคิดเชิงเด่ียว

ในแกคนในสังคม อันเปนสิ่งที่สวนทางกับความจริงทางประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคม 

กลาวคือ ในสังคมไทยน้ันแทจริงมีผูคนตางวัฒนธรรมอาศัยอยูรวมกันมาอยางชานาน ความ

หลากหลายนี้เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญของมิติทางการ

พัฒนา อาจกลาวไดวาทัศนะท่ีผานมาของผูบริหารรัฐที่เห็นความหลากหลายเปนปจจัยคุกคาม

ตอความมั่นคงแหงรัฐถือเปนทัศนะท่ีคับแคบอยางยิ่ง นอกจากนั้น ชูพินิจ (น. 120) ไดอธิบาย

เพ่ิมเติมวา จากบทเรียนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย พบวาการที่รัฐหรือผูมีอํานาจ

สงเสริมสํานึกแบบลัทธิชาติพันธุนิยม (ethnocentrism) นั่นคือ ความเชื่อที่วาวัฒนธรรมของกลุม

ครอบงําหรือประชากรหลักในสังคมมีคุณคาเหนือกวาวัฒนธรรมของคนอื่น ๆ จะนําไปสูการ

ละเมิดศักด์ิศรีความเปนคน และนํามาซ่ึงปญหาสังคมรูปแบบตาง ๆ นอกจากน้ันก็อาจพัฒนาไป

เปนความขัดแยงที่รุนแรงระหวางกลุมคนในสังคมได  

โดยสรุป สื่อทางเลือก โดยเฉพาะสื่อที่ผลิตโดยชุมชนทางวัฒนธรรมยอย ๆ ถือวาเปน

กลไกหนึ่งที่มีบทบาทตอการสรางสังคมที่มีคุณภาพ และทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชวย
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สงเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร และสรางความเขาใจระหวางผูคนหรือชุมชนที่มีความ

แตกตางใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติและเคารพซึ่งกันและกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 ในการศึกษาตอไปเกี่ยวกับส่ือชาติพันธุหรือสื่อทางเลือก ผูวิจัยควรพิจารณาความ

หลากหลายภายในชุมชนของผูผลิตสื่อหรือผูรับสารดวย เน่ืองจากในความเปนจริง 

ผูคนในชุมชนหนึ่ง ๆ มักไมไดมีความเปนเน้ือเดียวหรือมีอัตลักษณเดียว เชน 

ภายในชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุรวมกัน ก็ยังมีความแตกตางทางเพศ วัย 

ศาสนา หรืออัตลักษณอ่ืน ๆ การนําความแตกตางเหลาน้ีมาพิจารณาในการศึกษา

จะชวยใหเกิดความเขาใจที่ลึกซ้ึงขึ้นเกี่ยวกับการผลิตและใชของชุมชนเหลาน้ัน 

ตัวอยางประเด็นหรือคําถามในการศึกษาก็เชน เร่ืองราวของผูหญิงชาติพันธุ และ 

‘เสียง’ ของพวกเธอถูกละเลยหรือมองขามในสื่อชาติพันธุหรือไม เพราะดูเหมือนวา

การผลิตสื่อทางเลือกก็ไมไดตางจากส่ือกระแสหลักในแงที่วาเปนกิจกรรมที่เพศชาย

จะมีบทบาทมากกวาเพศหญิง 

 ควรมีการศึกษาในมุมผูรับสารเพ่ือความเขาใจที่รอบดานมากขึ้นเก่ียวกับส่ือ     

ชาติพันธุ ซึ่งนอกเหนือจากประโยชนในเชิงวิชาการแลว ขอมูลและความรูที่ไดก็จะ

เปนประโยชนแกผูผลิตสื่อดวย  
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5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 เน่ืองจากส่ือทางเลือกมีความสําคัญตอสังคมในหลาย ๆ ดาน จึงควรมีการสงเสริม

ใหชุมชนชาติพันธุและชุมชนของผูดอยโอกาสในลักษณะอ่ืน ๆ เขาถึงความรู แหลง

ทุน และเครื่องมือในการผลิตสื่อ และเห็นความสําคัญของการใชสื่อในฐานะพื้นที่

ของการตอรองกับผูมีอํานาจหรือโครงสรางทางสังคม ซึ่งจะถือวาเปนการปฏิรูปสื่อ

และระบบสื่อสารของสังคมไทยในรูปแบบหนึ่ง  

 สําหรับชุมชนท่ีมีโอกาสผลิตสื่อทางเลือกของตนเองอยูแลว หนวยงานรัฐหรือ

สถาบันการศึกษาอาจเขาไปชวยเสริมในแงการทําใหสื่อดังกลาวอยูอยางยั่งยืน เชน 

มีโครงการนํารองรวมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเปนไปไดแนวทางการผลิตสื่อ

ทางเลือกโดยใชแนวคิดกิจการเพ่ือสังคม (social enterprise) เปนตน โดย 
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