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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 “สุวชิาน พฒันาไพรวัลย์” “ครชาตพินัธ์ุู ” คนแรกของ มศว  
/คอลัมน์ ส่องฅนคุณภาพ 

  
 

 
“ ชิ ” สุวชิาน พฒันาไพรวัลย์ หนุ่มกะเหร่ียงชาวปะกาเกอะญอ   

‘สุวชิาน พฒันาไพรวัลย์’  
‘ครชาตพินัธ์ุู ’คนแรกของ มศว  
 
โดย ศริิรัตน์ สวัสดหิว่าง์  
 
“ส่ิงที่เรามี เราต้องแบ่งปัน ยิ่งให้ เรายิ่งได้รับกลับมาเยอะ” น่ีคือคาํกล่าวของ “ชิ” สุวชิาน พฒันา
ไพรวัลย์ วันนีเ้ขามีบทบาทใหม่ จากนักดนตรีปกาเกอะญอแห่งตาํบลป่าสนวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ ผ้ร่วมก่อตัง้มลนิธิภมปัิญญาชาตพินัธ์ุ สภารักษ์ต้นนํา้แม่แจ่มู ู ู  ร้องเพลงปกาเกอะญอ 
และเล่นเตหน่าก พณิของปกาเกอะญอู  ดงัก้องกังวานในชุมชนบนยอดดอยและในเมืองที่ต่างๆ 
ไกลไปถงึแดนดนิถิ่นที่ต่างประเทศ ด้วยบทเพลงและเคร่ืองดนตรีที่มีเอกลักษณ์สะท้อนตัวตนชน
เผ่าปกาเกอะญอของเขาโดยแท้  
 

ข่าวจาก ASTVผ้จัดการออนไลน์ู  ฉบบัประจาํวันที่  ๙  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า    

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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วันนีเ้ป็นวันที่ “ช”ิ สุวชิาน พฒันาไพรวัลย์ ครปกาเกอะญอคนแรกของู
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (มศว) สังกัดวทิยาลัยโพธิวชิชาลัย อาํเภอแม่
สอด จังหวัดตาก เดนิทางมารับการอบรมการเป็นบุคลากรใหม่ของ
มหาวทิยาลัยพร้อมๆ กับการพดคุยถงึบู ทบาทใหม่ในชีวติของความเป็น “ครู
ชาตพินัธ์ุ” 
 

“ผมขอใสเ่สือ้ชนเผ่าของผมก่อนนะ” เขาพดูพร้อมกบัคว้าเสือ้ปกาเกอะญอสําหรับผู้ชายสีแดงสดออกจาก

ยา่มผ้าฝ้ายทอมือและสวมใสม่นัอยา่งรวดเร็ว 

 
“ผมเป็นคนปกาเกอะญอ เป็นลกชายคนเล็กของครอบครัวที่มีช่ือว่า ชิ แปลว่า ตวัเล็กู  และเตบิโต
มาในชุมชนเล็กๆ ที่ขุนนํา้แจ่ม ผมได้โควตาเรียนสาขาไฟฟ้ากาํลังที่วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทัง้
ที่หม่บ้านของผมยังไม่มีไฟฟ้า ผมไม่ชอบแต่พ่อผมชอบ บอกว่าู  จะทาํให้ผมมีอาชีพที่ด ีม่ันคง 
เป็นวศิวกรได้ ผมร้สึกไม่มีความสุขู  ถ้าเราทาํอะไรที่ฝืนใจ มันจะออกมาไม่ดแีละไม่มีความสุข”  
 

ในท่ีสดุเขาก็ตดัสินใจเรียนสาขาวิชาการพฒันาชมุชน สถาบนัราชภฏัเชียงใหม ่จนจบปริญญาตรี และจบ

ปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่กบัผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง การดํารงความเป็นชมุชนปกาเกอะญอ 

ทา่มกลางการเปลี่ยนแปลงในมิติ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ์ทางสงัคม ไมเ่พียงแต ่

อาจารย์ชิ จะภาคภมิูใจและสํานกึในความเป็นชนเผ่าพืน้เมือง ความเป็นชาติพนัธุ์ของตนเอง และพยายาม

แสดงให้สงัคมเห็นถงึคณุคา่แหง่วิถีชีวิตในวฒันธรรมชนเผ่าท่ีเขาเช่ือวา่ จะนํามาสูก่ารเรียนรู้และการ

แสวงหาคําตอบท่ีควรต้องมีความสมดลุและเกือ้กลูตอ่กนั 

 
ด้วยทศันะมุ่งม่ัน อยากให้ชุมชนเหน็ถงึศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมเรียกร้องให้เกดิการ
หวงแหนรักษาป่าชุมชน ส่ิงแวดล้อมในธรรมชาต ิไม่เพยีงแต่ชนเผ่าปกาเกอะญอของเขาเอง 
อาจารย์ชิ มองว่า ธรรมชาตนัิน้ถ้าเราใช้ เรากต้็องรักษาให้สมดุล ระหว่างคนกับธรรมชาต ิ
ธรรมชาตกัิบชุมชน ชุมชนกับสังคมทัง้สังคมภายในและสังคมภายนอก ทัง้ที่บ้าน ในป่า ในสังคม
เมือง และในสังคมชนบท  
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นักดนตรีประจาํเผ่า เปล่ียนเป็นบทบาทสู่ “อาจารย์
มหาวทิยาลัย”   

“อาจารย์อํานาจ เย็นสบาย (คณบดีวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มศว) ท่ีมองเห็นผม ทําให้ได้มีโอกาสมาเป็น

อาจารย์ บอกวา่ ผมคิดสิง่เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีดี ผมก็วา่น่าจะเป็นการดีกวา่ ถ้าผมจะเหน่ือยน้อยลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัชีวิตก่อนหน้าท่ีจะมาเป็นอาจารย์ ผมทํางานหนกั เหน่ือยมากกบัการเรียกร้องตอ่สู้ให้สงัคม

ทัง้ภายในและภายนอกชมุชนของผมเห็นถงึคณุคา่ของวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชนเผ่าปกาเกอะญอของ

พวกเขาเอง ไมใ่ช่แคน่ัน้ผมยงัเลยข้ามไปถงึความแตกตา่งทางชาติพนัธุ์ท่ีอาจจะมีมากกวา่ 35 ชาติพนัธุ์

ด้วยซํา้ เราจงึเรียกรวมกนัวา่ “ชนเผ่าพืน้เมือง”  

 
“ผมคดิว่า การต่อส้เรียกร้องในส่ิงที่เป็นนามธรรมมากๆู  อย่างนีส้าํหรับคนในชุมชนเดยีวด้วย
กันเอง คนที่เป็นปกาเกอะญอเหมือนผมด้วยกันเองนัน้กว่็าเหน่ือยหนักใจมากแล้ว เพราะเดี๋ยวนี ้
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สังคมใหม่ ส่ิงใหม่ๆ กาํลังจะกลืนกนิเอาความเป็นวถิีชีวติแบบดัง้เดมิของพวกเราไปจนที่สุดเรา
อาจจะไม่เหลือความภาคภมิใจอะไรเอาไว้ให้ถงึคนรุ่นหลังู  คนเราต้องมีศักดศิรีและความเช่ือม่ัน์
ที่ดอีะไรบางอย่างในตัวตน ในชาตพินัธ์ุกาํเนิดของเรา ยังไม่รวมถงึการเรียกร้องให้สังคมภายนอก 
โลกภายนอกยอมรับความแตกต่างทางชาตพิันธ์ุ พืน้ที่ที่วทิยาลัยโพธิวชิชาลัยแม่สอด ตัง้อย่นัน้ก็ู
น่าท้าทาย และน่าสนใจมาก เพราะเป็นพืน้ที่ชายแดนที่เช่ือมต่อกับดนิแดนที่มีความแตกต่างทาง
ชาตพินัธ์ุอย่างหลากหลาย” 
 

อาจารย์ชิ เลา่ตอ่วา่ ตนมีลกศษิย์คนหน่ึงเป็นอสิลาม และมีความอยากจะเรียนที่น่ีมากๆู  มีทัง้พม่า 
จีน ไทย และส่วนใหญ่กแ็น่นอนว่านิสิตเหล่านัน้เป็นคนปะกาเกอะญอเหมือนกัน เพราะฉะนัน้
เมล็ดพนัธ์ุที่กาํลังจะเจริญเตบิโตเป็นกล้าพันธ์ุเหล่านี ้ควรจะต้องโตได้อย่างแข็งแรง  
 
“ถงึแม้ว่าผมจะเหน่ือยที่ต้องตระเวนการพดคุยเวทแีล้วเวทเีล่าู  เล่นเตหน่าก และร้องเพลงด้วยู
ภาษาเฉพาะของผมตามชุมชนบนดอย ในเมือง น่ีคือ ส่ิงที่ทาํให้ผมคดิว่าการเป็นอาจารย์ของผม
ในวันนี ้จะทาํให้ผมได้มีโอกาสได้พืน้ที่ในการแลกเปล่ียน ถ่ายทอดส่ิงที่ผมคดิไปส่คนรุ่นใหม่ทีู่
เป็นความหวังของการสร้างสรรค์สังคมไทย รวมไปถงึการหล่อเลีย้งปัญญาของพวกเขาให้ด ีซึ่ง
ระบบการศึกษากต้็องเลีย้งเขา ต้องสร้างให้เขาม่ันใจว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวติในชุมชนได้ เข้าใจว่า 
ป่าชุมชนคืออะไร เข้าใจว่า คนต้องอย่กับป่า และอย่อู ู ย่างไรให้ยั่งยืน และจะช่วยให้เราลดความ
เหล่ือมลํา้ในสังคม โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่โพธิวชิชาลัยแม่สอด และผลที่ตามมา กคื็อ การยอมรับ
ในความแตกต่าง เคารพ และเรียนร้ความแตกต่างของกันและกัน ผมชอบที่มีคาํพดว่าู ู  เราควร
สงวนจุดต่าง-แสวงหาจุดร่วม” อาจารย์ชิ เอย่ทิง้ท้าย 

 
ตวัตน ความคดิ และความเป็นชาตพินัธ์ุของอาจารย์ชิ และมนุษยชาตคินอ่ืนๆ ในโลกนี ้หลายต่อ
หลายคนได้ก้าวข้ามพรมแดนขีดจาํกัดทางการศกึษา การเรียนร้ พร้อมทัง้ขยายผลู  เปิดโอกาสให้
เกดิการแลกเปล่ียน และสานสร้างความเข้าใจอันดต่ีอกันของคนในสังคม คนกับธรรมชาต ิน้อม
นําไปส่ควู ามสันตสุิขในสังคม 
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นักดนตรีประจาํเผ่า เปล่ียนเป็นบทบาทสู่ 
“อาจารย์มหาวทิยาลัย”    
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แลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดความคดิส่คนรุ่นใหม่ ผ่านู
บทเพลงของอ.ชิ สุวชิาน    

 

  


