วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

287

BOOKS REVIEWS
สิ้นแสงฉาน : TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS
พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),ดร. I Phra Sutheevirabundith Ph.D
พระอุดมสิทธินายก (กาพล คุณงฺกโร),ผศ.ดร. I Phra domsitthinayok Ph.D
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. I Phramaha Sunun Sunundho Ph.D
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. I Phramaha Krisada Kittisophano Ph.D
ดร.ประเสริฐ ธิลาว I Prasert Thiloa Ph.D
ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ I Phongphat Chittanurak Ph.D.

สิ้ น แสงฉาน ชื่ อ เรื่ อ ง ต้ น ฉบั บ Twilight
Over Burma, My Life as a Shan
Princess
ภาษาอั ง กฤษเขี ย น Inge
Sargent
มนันยา แปล พิมพ์ครั้งที่ 13 (ฉบับปรับปรุง)
พิมพ์ที่ Bangkok
พิมพ์เมื่อ 2560



Department of Political science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

1

61.indd 287

17/4/2561 10:36:03

288

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

1. บทนา

หนังสือนวนิยาย “สิ้นแสงฉาน” เขียนโดยอิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) และแปล
เป็นภาษาไทยโดย มนันยา ความสนใจต่อหนังสือนี้เกิดขึ้นตรงที่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีกลุ่มชาติพันธุ์
ไทใหญ่ มาศึกษาจานวนมาก ทาให้มีข้อมูล ในระดับหนึ่ง ทั้งได้ผ่านตาหนังสือนี้ ก็ให้ ได้แต่พลิกดู
ประหนึ่งสนใจแต่ยังไม่ได้แสวงหามาศึกษาอย่างจริงจัง จนเมื่อได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับนิสิต
จึงได้พบเห็น “ความคิด” ของชาติพันธุ์ไทใหญ่ ผ่านการเล่าเรื่องในหลายคราว ประกอบกับมีมิตร
สหายชาติพันธุ์ปะโอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในรัฐฉาน ได้นาหนังสือนี้มาให้อ่าน จึงนามาแบ่งปันเพื่อ
สะท้อนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องของผู้เขียนอีกลาดับหนึ่ง
หนังสือ “สิ้นแสงฉาน” ถูกบันทึกไว้ ทั้งพิมพ์ทวนช้าเป็นครั้งที่ 13 โดยหนังสือสะท้อน
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และเขตแดน ของภูมิภาคใกล้กับประเทศไทย และทาให้เห็น
พัฒ นาการของกลุ่ มชาติพันธุ์ไท ที่มีลั กษณะร่ว มทางภาษาชาติพันธุ์ และศาสนา ซึ่งจะได้นามา
แบ่งปันเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมทั้งประเทศไทยมีแรงงานใน
ภาคการผลิตในสัญชาติพม่ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศในนามชาติพันธุ์ร่วมต่ าง ๆ
อาทิ มอญ พม่ า ทวาย พม่า ไทใหญ่ กระเหรี่ ย ง เป็ น ต้ น โดยมีพื้ น ถิ่ นในการท างานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม อาทิ มหาชั ย เป็ น ต้ น ทั้ ง แรงงานภาคการผลิ ต ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นถู ก กฏหมาย หรื อ
ประชากรแฝงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ก็มนี ิสิตในสัญชาติพม่าซึ่งอาจประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ พม่า ไทใหญ่ หรือฉาน มอญ
กระเหรี่ยง คะยา ปะโอ ปะหร่อง เป็นต้น จนกระทั่งหน่วยความมั่นคงต้องทวนสอบต่อสถิติและ
วิธีการเข้ามาของนิสิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ในหลายคราวด้วย อาทิ “พระต่างด้าวเดิน
แนวทางโรฮิงญา ใช้ 2 มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นฐานก้าวสู่ประเทศที่ 3” (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 19
มิถุนายน 2558) หรือ“พศ.จี้ 2 มหาวิทยาลัยสงฆ์ เปิดข้อมูลพระต่างด้าวลงทะเบียนเรียน สกัดช่อง
โหว่ทุจริตลักลอบอยู่ไทย” (Isaranews : Online 2 กุมภาพันธ์ 2561) จึงทาให้สังคมและคนส่วน
ใหญ่หันมาสนใจต่อประเด็นความเป็นชาติพันธุ์หรือชาวต่างชาติในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้อาจเป็นภาพสะท้อนหนึ่งในการเล่ าเรื่องเกี่ยวกับประเทศใกล้เคียงอย่างพม่าผ่านเรื่องเล่ า
เกี่ยวกับรัฐฉานได้ด้วย ซึ่งจะได้นาเสนอต่อไป

2. TWILIGHT OVER BURMA กับบันทึกชีวิตของอิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent)

สิ้นแสงฉาน ชื่อหนังสือจากภาษาอังกฤษว่า Twilight Over Burma, My Life as a
Shan Princess แต่งโดยอิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent,23 February 1932/2475-) เป็นชาว
ออสเตรีย ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Scholarships) ไปศึกษาในสรัฐอเมริกา ที่วิทยาลัยสตรีใน
โคโลราโด ในปี ค.ศ.1951/2494 และได้พบกับเจ้าจาแสง (Sao Kya Seng,ค.ศ.1924-1962/) ซึ่ง
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เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชาวพม่า มาศึกษาที่ Colorado School of Mines จนกระทั่ง
แต่งงานกันที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ.1953/2496 หลังจบการศึกษาทั้งคู่เดินทางไป
พม่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในฐานะมหาเทวี (Mahadevi) แห่ งเมืองสีป่อ (Hsipaw) ในชื่อ สุจันทรี
มหาเทวี (Mahadevi Sao Nang Thu Sandi) ประสบการณ์ใหม่ของเธอที่ปรากฏในหนังสือคือเจ้า
นางชาวออสเตรีย โดยเธอต้องเรียนภาษาฉานและพม่า ดาเนิน พระองค์ในฐานะมหาเทวีกับบทบาท
กิจกรรมการกุศล เช่น สร้างคลินิกการคลอด การสอนโภชนาการให้แก่ชาวบ้าน และเริ่มใช้โรงเรียน
สามภาษา จนกระทั่งมีธิดาน้อย 2 พระองค์คือ เจ้ามายารี (Sao Mayari) และเจ้าเกนรี (Sao
Kennari) แต่สถานการณ์ผกผันทาให้ชีวิตเจ้าเทวีต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในปี 1962/2505 กองทัพ
พม่าได้ทารัฐประหารภายใต้การนาของนายพลเนวิน เจ้าจาแสงถูกจับในเหตุการณ์ นั้น มหาเทวี
พร้อมธิดาถูกกักบริเวณในวังอยู่เป็นเวลาเกือบสองปี ในข้อหาเป็นสายลับของ CIA แต่ในที่สุดอิงเง
ซาร์เจนท์ พร้อมลูกสาวก็ได้รับช่วยให้ลี้ภัยเอกอัครราชฑูตออสเตรีย กลับไปยังประเทศออสเตรีย
และได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ เป็นเวลา 2 ปีจากนั้นจึง กลับไปที่โคโลราโด และประกอบอาชีพเป็นครู
สอนภาษาเยอรมันชั้นมัธยมปลายที่ Boulder Junior High School และ Fairview High School
จนเกษียณจากอาชีพครู ในปี ค.ศ.1993/2536
ใน ค.ศ.1968/2511 อิงเง ซาร์เจนท์ ได้แต่งงานใหม่กับ Tad Sargent โดยเป็นคน
เดียวกันกับที่มีส่วนสนับสนุนให้เธอเขียนประวัติจากความทรงจาของตนเอง Twilight Over
Burma จึงถูกบันทึกและถ่ายทอดออกมา ถูกตีพิมพ์เผยแผ่ใน ค.ศ.1994/2537 โดยผลกาไรจาก
การพิมพ์หนังสือเธอได้บริจาคให้กับผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อยชาวพม่าทั้งหมด พร้อมกับประโยคบันทึกที่
ถ่ายทอดลงในหนังสือว่า "Before I Wrote The Book I Used to Have Nightmares of
Running With My Two Little Girls While Bullets Flew Past Us. But Since Finishing The
Book, The Nightmares Have Ended – ก่อนที่ฉันจะเขียนหนังสือเล่มนี้ ฝันร้ายติดตามพวกเรา
ตลอด ฉันวิ่งกับลูกสาวทั้งสองคน ในขณะที่กระสุนปืนเฉียดพวกเรา แต่เมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้จบ
ฝันร้ายก็จบลง"
ในปี ค.ศ.1995/2538 อิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) และ Tad Sargent
ได้ก่อตั้งมูลนิธิพม่าไลฟ์ไลน์ขึ้น (Burma Lifeline Foundation) โดยเป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งระดม
ทุนเพื่อ ช่ว ยเหลื อ ชนกลุ่ มน้ อยผู้ อพยพหนี ภัยสงครามจากประเทศพม่า ในปี พ.ศ.2000/2543
เธอได้รับรางวัล สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human Rights Award)
กับองค์กรที่ส นับสนุนให้ ความช่ว ยเหลื อชนกลุ่ มน้อย และผู้ ลี้ ภัยจากประเทศพม่าให้ อยู่รอดใน
ประเทศที่มีพรมแดนติดกับพม่า อาทิ ประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ชีวประวัติของเธอยังถูกนาไป
สร้างเป็นสารคดีในเรื่องมหาเทวีองค์สุดท้าย (The Last Mahadevi) เมื่อ ค.ศ.2000/2543 และ
หนังสือถูกนามาสร้างเป็นภาพยนต์ 2015/2558 ตามชื่อหนังสือ แต่ก็เป็นประเด็นทางการเมืองและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนัง ถูกห้ามฉายในประเทศไทยและพม่า แต่ก็ยังคงฉายในออสเตรีย
และเยอรมัน
จากข้อมูลนี้ทาให้เห็นว่าเรื่องที่บันทึกจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องกึ่งประวัติศาสตร์
และประวัติชีวิตของผู้เขียนก็ตาม แต่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติชีวิต ที่สะท้อนเรื่อง
จริงที่สะท้อนคิด และเขียนโดยเล่าประสบการณ์ตรงอิงเง ซาร์เจนท์ หรือมหาเทวี จึงเป็นประหนึ่งผู้
บันทึก ตัว ละคร และเล่ าเรื่ องจากประสบการณ์ต รง และถูก ตีพิม พ์ในภาษาต่ าง ๆ และแปลสู่
ภาษาไทยด้วยดังปรากฏ

ภาพที่ 1 อิงเง ซาร์เจนท์ (Inge Sargent) ในวันที่ได้รับการสถาปนาเป็นสุจันทรี มหาเทวีแห่งรัฐ
สีป่อ และถูกนามาเป็นภาพปกหนังสือที่เธอเองเป็นผู้เขียนขึ้น
(ที่มาภาพ : Online)

3. หนังสือ TWILIGHT OVER BURMA สู่สิ้นแสงฉานในภาคภาษาไทย
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Twilight Over Burma เป็นหนังสือสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปประมาณ 50 กว่า
ปีก่อนที่บอกเล่าถึงความงดงามของวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในรัฐฉานซึ่งปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้าใน
34 เมือง (1 เมืองเป็นของโกก้างซึ่งไม่ใช่ชาวไทใหญ่) และ 1 ในนั้นคือเมืองสีป่อ ที่มีเจ้าจาแสงเป็น
ผู้นา และเป็นสมาชิกรัฐสภาพม่า ก่อนถูกทหารพม่าที่นาโดยนายพลเนวิน ยึดอานาจและอุ้มหาย ดัง
ปรากฏในคาโปรยปกที่ว่า “ชะตากรรมของประชาชนและเจ้าฟ้าแห่งรัฐฉาน ภายใต้เงื้อมมือของ
รัฐบาลเผด็จการ ที่ผลาญความหวังและเสรีภาพจนสิ้นไปจากทุกฐานันดร" ... "สิ้นแสงฉาน" ...
นาพาทุกท่านเข้าถึง "รัฐฉาน” อันเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ "พม่า" เป็นการบรรจบของกันของ
"ตะวันตก" กับ "ตะวันออก" เรื่องเริ่มจากเหตุการณ์ที่หญิงสาวไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่
โคโลราโด สหรัฐอเมริกา เธอได้พบกับ เจ้าจาแสง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จากรัฐฉาน
ดินแดนแห่งขุนเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศพม่า มิตรภาพเกิดเป็นความรัก หลังจากการแสดง
ความจริงใจของฝ่ ายชายที่มุ่งมั่นเรียนภาษาเยอรมัน เพื่อเดินทางไปพบ พ่อกับแม่ ของอิงเง ที่
ออสเตรีย เพื่อสู่ขออย่างเป็นทางการ ในที่สุดหนุ่มสาวก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคและได้แต่งงานกันในเวลา
ต่อมา การแต่งงานที่อเมริกาจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย มีเพียงเพื่อนฝูงที่คุ้นเคย
เมื่อทั้งสองจบการศึกษา จาแสงพาอิงเงกลับรัฐฉาน ในวันที่เรือใหญ่เข้าเทียบท่าเมืองย่างกุ้ง
ผู้คนมากมายรายล้อมอยู่บริเวณริมแม่น้า วงดนตรีปี่ แตร และมโหรีประโคมรับอย่างเอิกเกริก อิงเง
ตื่นตากับวัฒนธรรมของชาวพม่า และชาวไทใหญ่ จนต้องถามสามีว่าคนหล่านี้เขามารอรับใครกัน มี
คนใหญ่คนโต เดินทางมาเราด้วยทาไมสามีรู้แล้วไม่บอกเธอ จาแสง บอกเรียบๆว่า คนเหล่านี้มารับ
“เรา” นั่นแหละ

ภาพที่ 2 เจ้าจาแสง และสุจันทรีมหาเทวี ในภาพอริยบถที่ผ่อนคลาย กับ
เจ้ามายารี และเจ้าเกนรี ลูกสาวของทั้งสอง (ที่มาภาพ : Online)
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อิงเงกลายเป็น "สุจันทรีมหาเทวี" ราชินีคู่บัลลังก์ ของ "เจ้าฟ้าจาแสง" แห่งรัฐฉาน
รัฐ ที่เต็มไปด้ว ยทรัพย์ในดินสิ นในน้าและประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามสมบูรณ์แบบ เขาและเธอ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และโดยเฉพาะการปกครอง "สิ้นแสง
ฉาน" เล่าเรื่องจริงดุจนิยายของเจ้าฟ้าแสงผู้มีจริยวัตรงดงามไม่แพ้เจ้าแผ่นดินใดๆ ในโลก เป็นที่รัก
และหวงแหนของประชาชนในแผ่นดิน เจ้าจาแสงทุ่มเททุกอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของพระองค์ แต่แล้ว ด้วยความผันผวนทาง "การเมือง" นายพลเนวินยึดอานาจในปี 1962/2505
เจ้าจาแสงถูกจับตัวไปหายสาบสูญจนกระทั่งปัจจุบัน จึงสิ้นสุดราชวงศ์เจ้าฟ้าสีป่อ ขณะที่อิงเง ได้พา
ธิดาทั้งสองคน ลี้ภัยออกจากพม่าและใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐฯ จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งครอบครัวของเจ้าฟ้าเมือง
อื่นๆ ก็มีชะตากรรมไม่แตกต่างจากเจ้าฟ้าเมืองสีป่ ออื่น ๆ ซึ่งในยุคอาณานิคมอังกฤษ รัฐฉาน ถูก
แบ่งการปกครองออกเป็น 33 เขตโดยมีเจ้าฟ้า หรือเจ้าเมืองปกครอง 33 องค์ เช่น เมืองสีป่อ เมือง
ยองห้วย เมืองแสนหวี เมืองเชียงตุง เป็นต้น โดยอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการปกครอง
ความแตกต่างของรัฐฉานภายใต้แนวคิด “แบ่งแยกแล้วปกครอง” (Devine and Rule) แต่อีกนัย
หนึ่งอังกฤษก็เป็นส่ วนสาคั ญในการสร้างพัฒนาการและความเจริญให้กับรัฐฉานด้ว ยเช่นกัน ดัง
ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง “Socio-Economic and Cultural Changes in the Shan States
Under the British Rule,1888-1948” ให้ข้อมูลเหตุการณ์ในช่วงนี้ไว้ว่า “การเข้ามาของระบบ
อาณานิค มอังกฤษส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของรัฐฉาน...” (Kanokorn Savangsri,2009) รวมทั้งแนวคิดความทันสมัย
การพั ฒนาและสิ ท ธิ เ สรี ภ าพที่ป รากฏในหนั งสื อ “สิ้ น แสงฉาน” เป็ น บทบาทของเจ้ า จาแสงที่
พยายามส่งเสริมระบบความ “เสมอภาค” และ “สิทธิเสรีภาพ” ดังกล่าว “...พวกชาวนาของรัฐสี
ป่อต่างก็ได้รับกรรมสิทธิ์ที่นาโดยทั่วหน้าแล้ว เดิมทีที่นาเป็นหมื่น ๆ ไร่ของสีป่อเป็นกรรมสิทธิ์
โดยชอบธรรมของเจ้าฟ้าหลวงผู้ค รองนครรัฐแต่เพียงพระองค์เ ดียว...” (หน้า 191) ซึ่งเป็น
เหตุผลร่วมหนึ่งที่นาไปสู่ การปฎิวัติรัฐประหารในช่วงต่อมา “...เรื่องนี้นาความปลาบปลื้มมาสู่
เกษตรกรทุกคนในแคว้นสีป่อยิ่งนัก ทว่ากองทัพกลับไม่พอใจแม้แต่น้อย...” (หน้า 191) นอกจาก
เจ้าจาแสงผู้ครองรัฐแห่งสีป่อแล้ว ในหนังสือยังเล่าถึงเจ้าหลวงของรัฐอิสระใหญ่น้อย และผู้นาชนเผ่า
ต่าง ๆ ถูกจับกุม คุมขัง และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ชนต่างเผ่าต่างภาษาถูกปฏิเสธการเป็นส่วน
หนึ่งในดินแดนอันสมบูรณ์ ทั้งที่พวกเขาอยู่กันมานับร้อยปี รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศที่
เรียกว่า “ใบอนุญาตข่มขืน” เพื่อสนองนโยบาย “การทาให้เป็นพม่า” ขยายเผ่าพันธุ์ภายใต้การใช้
การคุกคามทางเพศของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เด็กและหญิงชาวบ้านในรัฐฉาน ถูกข่มขืนอย่าง
ทารุณจากทหารพม่า เป็นภาพความตระหนก และสะพรึงกลัวต่อพลรัฐฉานในขณะนั้น
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ภาพที่ 3 สุจันทรีมหาเทวีกับบุตรีขณะใช้ชีวิตในรัฐฉาน (ที่มาภาพ : Online)
สาหรับหนังสือ อิงเงเล่าเรื่อง ในแบบค่อย ๆ เล่าเรื่อง ทีละเรื่อง เหมือนเป็นบันทึก
ความทรงจาที่สวยงามและมีความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเคยมีรักแท้ แต่แล้ววันหนึ่งทุก
อย่างมันก็หายไป การพลัดพรากจากคนที่รัก ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย นาความเจ็บร้าวมาให้
เสมอ โดยสาระทั้งหมดเป็นการร้อยเรียงจากประสบการณ์ตรงของผู้ดารงชีวิตและมีชีวิตอาศัยอยู่ใน
ประเทศพม่ากว่า 12 ปี นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ปรากฏในหนังสือ คือ
ก.วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับผี โชคลาง รวมไปถึงคติการตั้งชื่อที่มาพร้อม
กับความเชื่อทางศาสนา โดยในหนังสืออิงเง เล่าถึงประเพณีที่พบเห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ
“มหาเทวี” แขกที่ถูกเชิญไปร่วมในพิธี หรือเป็นผู้ “กระทา” พิธีเอง อาทิ งานฌาปนกิจศพพระเถระ
ผู้ใหญ่ในรัฐฉาน “....งานฌาปนกิจศพเจ้าอาวาสวัดประจาหมู่บ้านที่ละสังขารไปเมื่อ 6 เดือนก่อน
หลังจากครองสมณเพศมายาวนานถึง 60 ปีเต็ม ร่างของท่านถูกอาบยาและเก็บรักษาไว้ในศาลา
ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษใกล้ ๆ วัดเพื่อให้คนไปคารวะ...มีพิธีการ 3 วัน...” (หน้า 38-39) พิธี
สถาปนามหาเทวีแห่งสีป่อ ที่เป็นงานใหญ่ระดับรัฐพสกนิการต่างเฝ้ารอและมีส่วนร่วม “ตามตลาด
ในร้ า นน าชา ในวั ด หรื อ ว่ า ตามบ้ า น ชาวสี ป่ อไม่ ไ ด้ พู ด คุ ยกั น เรื่ อ งอื่ น เลยนอกจากเรื่ องพิ ธี
สถาปนามหาเทวี” (หน้า 145) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนประเพณี และรูปแบบราชประเพณีของ
ชาวไทใหญ่ “...เจ้าจาแสงทรงชุดไทใหญ่สีขาวเรียบ ๆ แล้วโพกเกล้าด้วยผ้าโพกสีชมพู มีเพียง
กระดุ ม เสื้ อเม็ ด บนสุ ด เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น เม็ ด ทับ ทิมใหญ่ . ..” (หน้ า 147) มี ด นตรี ป ระโคมสมโภชน์
ประโคมด้วยเครื่องดนตรี 4 ชนิด พร้อมกัน มีพิณแบบพม่า ขลุ่ย และซอ มีการประกาศการสถาปนา
“....เจ้าฟ้าหลวงผู้ครองนครรัฐสีป่อแห่งไทใหญ่ผู้มีศักดิ์และสิทธิ์ในราชบัลลังค์ของพระองค์โดย
ชอบธรรม ได้ทรงเลือกคู่ครองของพระองค์และประกอบพิธีสมรสตามพิธีทางพระพุทธศาสนา
ถูกต้องทุกประการ...” (หน้า 148) “...สิ้นเสียงประกาศพนักงานผู้เฒ่าชาวไทใหญ่ 3 คน ก็เป่า
สั งข์ ดั งจะให้โ องการนั้ น สะพั ด ไปในสายลม...” พิ ธี ก รรมความเชื่ อ อั น เป็ น แบบวิ ถีถู กเล่ า ผ่ า น
ตัวหนังสือ ทาให้เห็นว่าประชาชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศรัทธาต่อราชบัลลังค์ด้วย
เช่นกัน การด าเนิน ชีวิต อาทิ อัตราการเกิด ที่มีผลต่อ ระบบสาธารณสุ ข ปัจ จัยพื้ นฐานในสิ่ ง
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สาธารณูปโภค หรือความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนศักราชค่านิยมที่มาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ที่ว่า “...ปีใหม่ของพม่านั้นถือว่าเทวา (เทพเจ้าฮินดู) จะลงมายังมนุษย์โลกเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่
เป็นเวลา 3 หรือ 4 วัน จากนั้นจึงจะเสด็จคืนสวรรค์ดังเดิม...” (หน้า 213) รวมไปถึงวิถีชีวิตที่
เนื่องด้วยคาว่าสงกรานต์ของคนที่นับถือศาสนาที่มีถิ่นฐานจากอินเดีย “...เมื่อวันที่ 13 เมษายน จา
แสงกับสุจันทรีก็ไปทาบุญวันสงกรานต์ที่วัดร่วมกับประชาชนในเมืองสีป่อทั้งปวง เพื่อต้อนรับ
การมาเยือนของเหล่าเทพเทวา ภายนอกวัดนั้นวงดนตรีพื้นเมือง 3 วง บรรเลงเพลงขึ้นพร้อม
กันแต่กลับไม่สอดประสานกัน จนกระทั่ง 3 ทุ่ม 40 นาที เสียงพลุประทัดจึงดังขึ้นหูดับตับไหม้บ่ง
บอกถึงวันปีใหม่ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ตามด้วยเสียงปืน เสียงเป่าเขา แล้วก็เสียงย่าค่าระฆังเหง่ง
หง่ า งทั่ ว เมื อ ง พอเถลิ ง ศกหลั ง สิ้ น สุ ด จุ ล ศั ก ราช 1322 ประธานในพิ ธี ห ลั ง ทั ก ษิ โ ณทกแล้ ว
พระสงฆ์ก็ชยันโตขึ้นพร้อมกัน....” (หน้า 213)
รวมไปถึงแนวคิด การตั้งชื่อ “เป็นมงคล” และการเกิดเป็นความเชื่อร่วมของไทใหญ่ด้วย
เช่นกัน “...โดยปกติพ่อแม่ชาวไทใหญ่จะรอไปอีกสักพักหนึ่งจึงค่อยตั้งชื่อลูก ทว่าสุจันทรีไ ม่
อยากทาแบบนั้น แต่หล่อนก็ไม่ขัดข้องกับการเลือกตัวอักษรซึ่งเป็นมงคลสาหรับเด็ก ลูกสาวของ
หล่อนเกิดวันพฤหัสสบดี ดังนั้น จึงควรใช้อักษร บ ม หรือ พ เนื่องด้วยวันทั้ง 7 ในสัปดาห์ล้วนมี
อักษณะอันเป็นมงคลสาหรับผู้เกิดวันนั้น...” (หน้า 166-167) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงประเพณีวิถี
ชีวิตและความเชื่อของชาวไทใหญ่ผ่านการพบเห็นอันเป็นบันทึกจากสายตาคนภายนอกที่เข้ามาใช้
ชีวิตอยู่ในชุมชนของรัฐฉานในแบบคนภายในและมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติโดยตรง
ข.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ นักการทูต แพทย์
ชาวต่างชาติ ที่มาพร้อมกับโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข และการศึกษาแบบเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ที่นับเนื่องต่อมาจากระบบอาณานิคมอังกฤษที่เคยปกครองพม่าอยู่หลายสิบปี ตั้งแต่ ค.ศ.
1886-1948/2429-2491 ปรากฏในหนังสือด้วยเช่นกัน รวมไปถึงค่านิยมต่อสถาบันกษัตริย์ ผู้ครอง
รัฐที่ยังมีความสาคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเขตแดนนั้น ๆ รวมทั้งการเล่าถึงพม่ากับการเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ “....เสด็จปู่จาแสง มีพระนามว่าเจ้าขุนแสง ทรงเติบโตขึ้นมาในราชสานักพม่าที่
กรุงมัณฑเลย์ ต่อมาเมื่อปี 1882 ได้ทรงสร้างความขุนเคืองพระทัยแก่พระเจ้าธีบอ ก็เลยเสด็จ
หนีไปย่างกุ้งซึ่งขณะนั้นอยู่ในปกครองของอังกฤษ และที่ย่างกุ้งนั่นเองที่เจ้าขุนแสงทรงสงสัยว่า
ข้าราชบริพาร 2 คนจะคิดไม่ซื่อต่อพระองค์ จึงทรงฆ่าเสีย ซึ่งจะว่าไปก็เป็นเรื่องทรงทาได้ตาม
กฎหมายไทใหญ่ แต่ก็ต้องแปลกพระทัยมากที่กลับถูกพวกอังกฤษจับกุมและตรงข้อหาฆ่าคน
ตาย ทรงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต แต่ต่อมาก็ถูกผ่อนปรนให้พ้นโทษภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้อง
ไปเสียจากเขตปกครองของพวกอังกฤษ...” (หน้า 218) รวมไปถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 “...ฉานถูกญี่ปุ่นยึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ...” (หน้า 84)
หรือความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศ “...ทูตจากประเทศยุโรปทางใต้ประเทศหนึ่ง พร้อมภริยา
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สาวสวย...ได้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าจาแสงและพระชายาที่พระตาหนัก...”
(หน้า 183) หรือบทบาทของทูตออสเตรเลียกับการเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดการลี้ภัยของผู้เขียน รวม
ไปถึงเพื่อนชาวเดนมาร์กที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้ให้คาปรึกษาของผู้มาใหม่ในพม่า เป็นต้น
ค.การพยาบาลและสาธารณสุข ความที่เป็นเมืองอยู่ชายแดน สุจันทรี ซึ่งอยู่ในฐานะ
มหาเทวี ได้เริ่มโครงการด้านสาธารณสุขด้านการพยาบาล เนื่องจากการได้เห็นความยากลาบากของ
ประชาชน รวมไปถึงข้อมูลจากแพทย์ที่ว่า “...เด็กทารกที่นี่มักอายุไม่ยืน ดร.ปาเนียนบอก...เด็ก 3
ใน 4 จะตายเสียตั้งแต่อายุไม่ถึง 2 ขวบ...” (หน้า 155) จึงเป็นเหตุให้เกิดภาระงานด้านสาธารณะ
สุขและการพยาบาล “...สุจันทรีเชิญบรรดาสตรีชั้นนาของสีป่อมาพบเพื่อจัดตั้งคณะทางาน....37
คน ทุกคนผ่านการมีบุตรมาแล้วทั้งสิ้น...35 คนล้วนแล้วแต่เคยสูญเสียบุตรตั้งแต่เด็ก ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมที่หวังจะลดอัตราดังกล่าวให้จงได้...” (หน้า156) รวมไปถึงบทบาท
การแพทย์สัญจรที่เนื่องด้วยการพยาบาลด้วยเช่นกัน “...ในที่สุดจันทรีจึงตกลงใจที่จะทาโครงการ
อนามัยสัญจร คือนั่งรถออกไปตามหมู่บ้านต่าง...” (หน้า 161) นอกจากนี้ยัง “...มีการว่าจ้าง
พยาบาลซึ่งผ่านการอบรมด้านการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลน้าคาของนายแพทย์ซีเกรฟมาช่วย
ที่สถานผดุงครรภ์...จากนั้นก็เริ่มวางโครงการอนามัยผู้ป่วยนอกสาหรับแม่และเด็กอย่างเต็มตัว
...” (หน้า 161) ในหนังสือยังสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยของประชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ต่อ
การรักษาสุขภาวะแบบสมัยใหม่ อาทิ การเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาวะ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอนามัย
และการเจริญพันธุ์ ดังเห็นได้จาก “หมอตาแย” เป็นส่วนสาคัญ ต่อการเกิดและการผดุงครรภ์ ใน
แบบเดิม รวมทั้งยาวัคซีนป้องกันโรคที่ไม่เคยมี และถูกรณรงค์ส่งเสริมให้ เกิดการใช้ นาไปแจก
รวมทั้งริเริ่มให้ใช้เพื่อสุขภาวะและผลกระทบจากโรคเนื่องต่อโดยเฉพาะในแม่ และเด็กด้วยเช่นกัน
“...ผลที่ตามมาคือ ภายใน 6 เดือน เท่า นั้น อัตราการทาคลอดที่สถานการณ์ ผดุงครรภ์แ ละ
อนามัยในเมืองสีป่อเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เด็ก ๆ หลายร้อยคนได้รับวัคซีน และมีการแจกจ่ายออกไป
ถึงหลายพันปอนด์...สถิติการตายของเด็กก็ลดลง..” (หน้า 163)
ง.กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ในหนังสือให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย อาทิ อินตาเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีที่ตั้งอยู่ในรัฐฉานด้วยและมีการตั้งบ้า นประกอบอาชีพอยู่ในน้า ดังปรากฏในบันทึก
ของซาร์เจนท์ ที่ว่า “...ทะเลสาปอินเลนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของพวกอินตา ซึ่งเป็นชาวน้าอาศัยอยู่ใน
เรือและแพเคลื่อนย้ายไปตามใจชอบ...” (หน้า 220-221) “...วิถีชีวิตของชาวอินตากลับต้ อง
พึ่งพาทะเลสาบน้าตื้นอันเป็นแหล่งอาศัย....” (หน้า 222) หรือกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง “...หมู่บ้าน
ชาวปะหล่องในเขตนครรัฐสีป่อทั้ง 3 แห่งได้ทูลเชิญเจ้าฟ้าหลวงกับชายาให้เสด็จไปทรงเปิด
ถนนระยะทาง 9 ไมล์...” (หน้า 205) การเข้าไปยังเขตปลดปล่อยของกลุ่ มชาติพันธุ์จีนที่อยู่
ชายแดน “...หมู่เจเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศจีน..” (หน้า 223) หรือ “...ชาวจีนยูนนาน...
ได้จัดขบวนแห่ฉลองตรุษจีนมายังพอตะวันออกเป็นครั้งแรก...” (หน้า 249) เป็นต้น หรือ “...
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ตลาดนัด..งานปอยที่บอโจ ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สวมเสื้อผ้าหลากสีเดินเที่ยวกันคลาคล่า...” (หน้า
225) รวมไปถึงการเปิดสถานพยาบาลที่ “...มีหญิงชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง กะฉิ่น และไทใหญ่เข้า
รับการอบรมด้านการพยาบาล...” (หน้า 226) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายชาติพันธุ์กว่า
135 กลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนพม่า และในแต่ละเผ่าก็มีความแตกต่างกันดังทางด้านภาษา ความเชื่อ
วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐาน โดยส่วนหนึ่งก็ถูกบันทึกเล่าเรื่องในหนังสือนี้ด้วยเช่นกัน
จ.การเมือง/การบริหารรัฐ การที่อังกฤษเข้ามาปกครองดินแดนพม่ารวมทั้งรัฐบริวาร
ต่าง ๆ ในดินแดนพม่า “สีป่อจึงตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนับแต่นั้นมา” (หน้า 83) หรือ
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่การเมืองภายในเปลี่ยนแปลง “...ถึงปี 1947 เว้นแต่ช่วงหนึ่งแคว้น
ฉานถูกญี่ปุ่นยึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น ...” (หน้า 84) รวมไปถึงแนวปฏิบัติใน
การบริหารที่แตกต่างกัน เช่น อังกฤษยกเลิกระบบกษัตริย์ในพม่า (Muang Htin Aung,2556) แต่
กรณีไทใหญ่กลับไม่ได้ยกเลิกระบบกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองรัฐต่า ง ๆ (Muang Htin Aung,2556)
รวมไปถึงแนวทางในการบริหารนั้นได้ส่งผลเป็นปัญหาในเรื่องการบริหารดินแดนหลังจากที่อังกฤษ
ให้เอกราชพร้อมข้อตกลงปางโหลง ที่นัยหนึ่งเป็นข้อตกลง แต่อีกนัยหนึ่งก็นาไปสู่จุดแตกหัก สู่การ
เผชิญหน้าและสงครามกลางเมืองในหลายทศวรรษในช่วง

ภาพที่ 3 ทะขิ่ น นุ หรื อ อู นุ ได้ ด ารง
ตาแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี พ ม่ าเมื่ อ ได้ รั บ
เอกราช 4 มกราคม ค.ศ.1948/2491
หลั ง อองซานและสหายอี ก 6 คน ถู ก
มื อ ปื น 3 คน บุ ก เข้ า ไปสั ง หารในห้ อ ง
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มีนาคม ค.ศ.1962/2505 นับแต่
นั้ น รวม 26 ปี การปกครอง
ประเทศ และยังทรงอิทธิพลทาง
การเมือง เนวินสิ้นชีวิตในวัย 92
ปี (Muang Htin Aung ,2556,
หน้า 316)

ต่อมา โดยส่งผลให้เกิดการอพยพหนีภัยสงครามของชนเผ่าต่าง ๆ ดังปรากฏข้อมูลว่ า “...นายพลเน
วินกับกองทัพได้ก่อรัฐประหารและจับผู้คนนับพัน ๆ ไปขังคุก รวมทั้งทุกคนในคณะรัฐบาลด้วย
จาแสงไม่หวังอีกแล้วว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอูนุจะให้ความช่วยเหลือพระองค์ได้อย่างเก่งองค์การ
สหประชาชาติและนานาประเทศทั่วโลกคงกดดันกองทัพพม่าซึ่งขณะนั้นเรียกตัวเองว่ า “คณะ
ผู้ก่อการ” อีกทอดหนึ่ง....” (หน้า 172) จุดตัดของข้อเท็จจริงประหนึ่งเป็นการเล่านิยาย แต่อีกนัย
หนึ่งคือข้อเท็จจริงของการเมืองภายในประเทศระหว่างรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ กับการใช้ความรุนแรง
ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า
ดังนั้นในหนังสือกล่าวถึงพัฒนาการในช่วงเวลาที่อิงเง (Inge Sargent) เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ใน
และเปลี่ยนแปลงการการปกครอง การเล่าเรื่องเรื่องดังกล่าว ประหนึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เชิง
บุคคล “...กองทัพภายใต้บัญชาการของนายพลเนวินคว่าอานาจรัฐบาลสหภาพพม่าแล้วเมื่อเช้า
นี้ คนระดับผู้นาถูกจับไปขังไว้หมด แล้วก็มีการประกาศกฏอัยการศึกด้วย...” (หน้า 247) แต่
ข้อมูลที่ปรากฏก็เชื่อมไปสู่ภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจน ประหนึ่งเป็นภาพเล็กในภาพใหญ่ ที่เติมเต็ม
ข้อมูล เหตุการณ์และความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความเชื่อที่เ กี่ยวกับ
ไทใหญ่ “ฉาน” และพม่าได้เป็นอย่างดี

4. สิ้นแสงฉานในประวัติศาสตร์

พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.1886/2429 อังกฤษได้
ผนวกพม่าและดินแดนของชนกลุ่ มน้อยต่างๆ เข้าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย ซึ่งอังกฤษเป็นเจ้า
อาณานิคมในขณะนั้น รัฐบาลอังกฤษซึ่งเข้ามาปกครองพม่า ด้วยนโยบาย “แบ่งแยกและปกครอง”
(divide and rule) เพราะอังกฤษได้แบ่งแยกรัฐของชนกลุ่มน้อยออกจากรัฐของชาวพม่า และใช้
ระบบการปกครองที่ต่างกันออกเป็น 2 ส่วนคือ “พม่าแท้” (Burma proper) กับ “เขตชายแดน”
(Frontier Areas) อังกฤษมอบเอกราชให้กับพม่า แต่ก็ได้ทิ้งปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้
ให้รัฐบาลกลางของพม่าซึ่งเข้ามารับภาระหน้าที่แทนผู้นารัฐบาลพม่าในช่วงที่ได้รับอิสรภาพแล้ว
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นับตั้งแต่นายพลออง ซาน (Aung San,1915-1947/2458-2490) อู นุ (U Nu, ค.ศ.19481956/2491-2499) และนายพลเนวิน (Ne Win, ค.ศ.1962-1988/2505-2531) ต่างก็มีทัศนคติต่อ
การรวมชาติและความเป็นเอกภาพในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพม่าที่แตกต่างกัน
สงครามกลางเมืองได้เริ่มก่อตัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1948/2491 จนถึงช่วงวิกฤตในทศวรรษที่ 1960 นับแต่
นั้นมา พม่าก็ได้กลายเป็นดินแดนแห่งการสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางกับกองกาลังชนกลุ่มน้อยกลุ่ม
ต่างๆ จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิประเทศซึ่งแยกชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ออกจาก
กัน ด้วยเทือกเขาสูง ป่าทึบและแม่น้า อีกทั้งความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ยังคงเอกลักษณ์เด่นของตนไว้ ไม่มีการผสมผสานเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ชาวพม่ามีประชากรประมาณร้อยละ 68 ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ อาศัยอยู่ใน
บริเวณพม่าแท้หรือบริเวณที่ราบริมแม่น้า นอกจากชาวพม่าแล้วยังประกอบด้วยชาวมอญ และ
กะเหรี่ยงที่อพยพลงมาจากภูเขาสูง ในขณะที่ชนกลุ่มอื่นจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงหรือเทือกเขา
สู ง บริ เ วณชายแดน ซึ่ งประกอบด้ว ยกลุ่ มชาติพั นธุ์ ต่ างๆ อาทิ ไทยใหญ่ (Shan) กะเหรี่ ย ง
(Karen) คะฉิ่น (Kachin) ฉิ่น (Chin) ว้า (Wa) ยะไข่ (Arakanist) และชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น
มูเซอ อีก้อ ลีซอ ปะหล่อง จีนโกกัง เป็นต้น ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้รวมกันประมาณร้อยละ 32 ของ
ประชากรพม่า โดยมีก ลุ่ ม ไทยใหญ่ กลุ่ ม กะเหรี่ย ง กลุ่ มมอญ และกลุ่ มคะฉิ่ น จะมีจ านวนเป็ น
รองลงมาจากชาติพันธุ์พม่าตามลาดับ
สัดส่วนประชากรจาแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า (ประมาณ)
กลุ่มชาติพันธุ์
จานวน (คน)
กลุ่มชาติพันธุ์
จานวน (คน)
พม่า (Burman) 29,000,000
ทวาย
500,000
(Toyoyan)
กระเหรี่ยง
2,650,000จีน (Chineses) 400,000
(Karen)
7,000,000
ไทใหญ่ (Shan) 2,220,000ปะหล่อง
300,000-400,000
4,000,000
(Palaung)
ยะไข่
1,750,000มูเซอ (Lahu) 170,000-250,000
(Rakhine)
2,500,000
มอญ (Mon)
1,100,000คะเรนนี
100,000-200,000
4,000,000
(Karenni)
ฉิ่น (Chin)
750,000ว้า (Wa)
90,000-300,000
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1,500,000
คะฉิ่น (Kachin) 500,000ดานุ (Danu)
70,000-100,000
1,500,000
อินเดีย (India) 800,000
โกกัง (Kokang) 70,000-100,000
โรฮิงยา
690,000คะยัน (Kayan) 60,000-100,000
(Rohingya)
1,400,000
ปะโอ (Pa-O) 580,000-700-000 อาข่า (Akha) 100,000
ตาราง 1 สัดส่วนประชากรจาแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า (ประมาณ) ที่มา :
https://sites.google.com/site/khwamkhadyaeng/tawan-xxk-cheiyngti/phma. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2561
หนังสือสิ้นแสงฉาน บอกเล่าประสบการณ์ 12 ปี ของผู้เขียน ในหนังสือจึงสะท้อน
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ดังกรณีเหตุการณ์ที่ นายพลเนวิน (Ne Vin) ที่เข้ามามีอานาจต่อจากอู
นุ (U Nu) ในบทบาททหารที่เน้นความเด็ดขาด ได้มีนโยบายลดบทบาทและอานาจของเจ้าฟ้ารัฐต่าง
ๆ ลง โดยการทารัฐประหาร จับกุมนายกรัฐมนตรีและผู้นาอื่น ๆ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วยถูกยิงเสียชีวิต
และเจ้าฟ้าจาแสงแห่งสีป่ อหายสาบสูญ ไม่เคยมีคาตอบจากรัฐบาลพม่าและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งยืน
กระต่ายขาเดียวปฎิเสธความเกี่ยวข้อง นายพลเนวิน จัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีการรุนแรงเบ็ดเสร็จ เมื่อ
ชนกลุ่ ม น้ อ ยส่ ว นใหญ่ ยั ง ผู ก อยู่ กั บ พั น ธสั ญ ญาภายใต้ แ นวคิ ด ในเรื่ อ ง “ความตกลงเวี ย งปาง
หลวง” (Panglong Agreement) เป็นความตกลงระหว่างพม่า ไทใหญ่ ชิน กะฉิ่น ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการประชุมปางหลวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อจัดตั้งสหภาพพม่าภายหลังได้รับเอก
ราชจากอังกฤษ เมื่อ 20-28 มีนาคม พ.ศ. 2489 (ครั้งที่ 1) และ 3-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2490 อย่างไรก็ตาม ความตกลงนี้ไม่บรรลุผลเพราะพม่าไม่ปฏิบัติตาม จากเงื่อนไขเดิมที่จะทาให้
กลุ่มชาติพันธุ์มีเอกสิทธิ์ในการปกครองตนเอง จนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่ปกครองตนเองใน
อนาคต สิ่งสาคัญที่เกิดขึ้นกลายเป็นการยกเลิกข้อตกลงนี้ และทาการปราบปรามชนกลุ่มน้อยอย่าง
รุนแรง การต่อสู้ช่วงชิงด้วยเงื่อนไขของรัฐและชาติพันธุ์ ปรากฏขึ้นภายหลังการขึ้นมามีอานาจของ
นายพลเนวิน สงครามกลางเมืองการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อย และประเด็นการเมืองระหว่างประเทศที่
กระตุ้นให้ชนกลุ่มน้อยเป็นรัฐกันชน (Buffer State)
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ภาพที่ 5 ฉานที่ถูกบันทึกเป็นองค์ความรู้ในหนังสือประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งจาก
มุมมองคนนอกอย่าง มอริส คอลลิส คนในอย่างเจ้ายอดศึก (ที่มาภาพ : ออนไลน์)
จากภาพประกอบ ที่ 5 บันทึกประวัติศาสตร์ การต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในปกครองตนเอง เอกราช ตาม “ข้อตกลงปางโหลง” การต่อสู้ด้วยกองกาลังติดอาวุธ จึง
เป็นเงื่อนไขต่อเนื่อง สงครามกลางเมือง การอพยพหนีภัยสงคราม เป็นภาพต่อมาให้เห็น อิงเง ซาร์
เจนท์ ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อรองรับการอพยพหนีของพี่น้องชนกลุ่มน้อยที่ต้องประสบชะตากรรมการ
สู้ภายในดินแดนรัฐฉานหรือดินแดนอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตพม่า ในช่วงนั้นเราจึงเห็นเคลื่อนการอพยพของ
กลุ่มคน อันเป็นผลจากการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศพม่า เขตปลอดปล่อยดอยไตแลง เป็น
ต้น ภาพการต่อสู้ทางการเมืองภายในประเทศในนามรัฐ ชาติพันธุ์และการคงอยู่ของอัตลักษณ์เชิง
ชาติพันธุ์เป็นเงื่อนไขสาคัญที่นาไปสู่การได้มาซึ่งอานาจอธิบายไตย ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นก่อน
หน้าระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจอธิปไตย จึงเป็นประเด็นร่วมในการต่อสู้
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพม่า ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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5. หนังสิ้นแสงฉานกับปรากฏการทางการเมืองในระดับชาติ

สิ้น แสงฉาน จากหนังสื อนวนิกาย ถูกนามาสร้างเป็นหนัง โดยฉากและการถ่ายทา
ปรากฏในประเทศไทยเป็นหลัก ภาพยนตร์ Twilight Over Burma นักแสดงนาที่รับบทเป็นอิงเง
เซอร์ เ จนคื อ Maria
Ehrich
(1993-)นั ก แสดงสาวเยอรมั น ส่ ว น
นั ก แสดงไทย ทวี ฤ ทธิ์ จุ ล ละทรั พ ย์
(Daweerit Chullasapya) รับบทเป็น
เจ้าจาแสง โดยภาพยนตร์มีความยาว 2
ชั่ว โมง ถ่ ายท าทั้ ง ที่ต่ างประเทศและที่
ประเทศไทยอย่ า งที่ อ าเภอจอมทอง
และโรงแรมดาราเทวี จั งหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้มีการถ่ายทาที่ทะเลสาบอินเล
จังดหวัดตองจี รัฐฉาน นอกจากนักแสดง
ไทยและนั กแสดงชาวต่ างชาติ แล้ ว ใน
หนั ง ยั ง มี ช าวไทใหญ่ รั บ บทสมทบด้ ว ย
หลังมีการเปิดตัวหนัง มีเสียงตอบรับ ใน
วงกว้าง รวมทั้งแฟนหนังสือสิ้นแสงฉาน
และชาวไทใหญ่ แต่หนังก็ไม่ได้ถูกฉาย
ในประเทศไทย และพม่าเพื่อให้หนัง ได้
เล่าเรื่องด้วยตัวของมันเองอย่างที่ควรจะ
เป็น
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร เ มื อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากหนัง
เคยเกิ ด ขึ้ น มาแล้ ว อาทิ จ ากหนั ง เรื่ อ ง
Anna and the King เมื่อ ค.ศ.1999/2542 ในประเทศไทย หรือหนังเรื่อง The Lady
(2011/2554/อองซานซู จี ผู้ ห ญิ ง ท้ า อ านาจ) ในช่ ว งรั ฐ บาลทหารพม่ า ย้ อ นกลั บ มาที่ ห นั ง
“Twilight Over Burma” ทาให้เห็นการเมืองเนื่องด้วยหนัง ที่หนังเองสะท้อนข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ ตามคาบอกเล่าผ่ านหนังสื อในมุมของฝั่งไทใหญ่ แต่ก็สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ต่อการใช้อานาจทางประวัติศาสตร์ ตามคาบอกเล่าผ่านหนังสือในมุมของฝั่งไทใหญ่
แต่ก็สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต่อการใช้อานาจทางการทหารในการล้อมปราบชนกลุ่ม
น้ อยที่เป็ น ประเด็น กล่ าวหารั ฐ บาลทหารพม่า จากรั ฐ มหาอานาจอื่ น ๆ นอกประเด็น การเมือ ง
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ความสั มพั นธ์ระหว่ างประเทศจากหนั ง ประเทศ ซึ่งชนกลุ่ มน้อยเหล่ านี้ มีส ถานะทางการเมือ ง
ระหว่างรัฐ กรณีไทใหญ่และรัฐ อื่นๆ ของเจ้าไทใหญ่ ทาให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาล
ทหารพม่าและชนกลุ่มน้อยตลอดระยะเวลาหลายปี ดังนั้นหนังสือซึ่งมีข้อเท็จจริง และถูกนาไปเล่า
ซ้า ผ่านภาพยนต์ ในชื่อ Twilight Over Burma ผลิตโดยบริษัท DOR Film ประเทศออสเตรีย
กากับโดย Sabine Derflinger ควบคุมการผลิตโดย Isabelle Welter เขียนบทโดย Rupert
Henning อานวยการสร้างโดย Danny Krausz ถ่ายทาทั้งในพม่าและประเทศไทย จึงเป็นประหนึ่ง
ของแสลงต่อความจริง
สาเหตุที่ถูกถอดจากการฉายในประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่มีการวางโปรแกรมให้สิ้นแสงฉาน
เป็น 1 ใน 4 ของภาพยนต์ ที่จะฉายรอบปฐมทัศน์ ก็เพราะเหตุจากภาพยนต์ ถูกประเมินว่ามีเนื้อหา
สุ่มเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย และพม่า ได้ ดังนั้นภาพยนต์จึงถูกถอดออก รวม
ไปถึงภาพยนต์สิ้นแสงฉานนี้ ก็ถูกระงับมิให้ถ่ายในเทศกาลภาพยนต์สิทธิมนุษย์ชนนานาชาติ ที่นคร
ย่างกุ้งของพม่าด้วยเช่นกัน เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า สิ้นแสงฉานอาจนาไปสู่ความ
แตกแยกของชาติพันธุ์แห่งพม่าในสถานการณ์ที่ต้องการความปรองดองก็เป็นได้

ภาพที่ 7 หนังเรื่อง Anna and the King เคยถูกห้ามฉายในประเทศไทย และ the Lady เป็นหนัง
ที่เคยถูกห้ามฉายในพม่า (ที่มาภาพ : ออนไลน์,29 มกราคม 2561)
ในอดีตหนังเรื่อง Anna and the King (1999/2542) ก็เคยเป็นหนังต้องห้ามฉายใน
ประเทศไทยด้วยเหตุผลว่า มี ความคลาดเคลื่อนบางประการไปจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 หรือกรณีหนังที่เกี่ยวกับกับพม่าเอง อย่างเรื่อง The Lady (2011/2554) ที่
กล่าวถึงประวัติของ ออง ซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi,1945-/2488-) นักการเมืองหญิงชาวพม่าที่
ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ใน ค.ศ.1991/2543 ในยุคทหารปกครองแบบเบ็ดเสร็จ หนังทา
หน้าที่ย้อนแย้งกับข้อเท็จจริง ซึง่ เกินกว่าจะรับได้ ดังนั้น “หนัง” ที่ควรจะเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิง
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และผู้ชมพิจารณาด้วยตนเองในแบบหนังจึงทาไม่ได้ หนังนี้ไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉายในพม่าด้วย
เช่นกัน ย้อนกลับมาที่หนังเรื่องสิ้นแสงฉาน “Twilight Over Burma” ก็ถูกห้ามฉายทั้งในไทยและ
พม่า ในพม่าคงเป็นเป็นเหตุผลทางการเมือง ส่วนในไทย ก็คงเนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของไทย พม่า กับผลประโยชน์ที่เนื่องด้วยรัฐของกันและกัน

ภาพที่ 8 หนังสร้างจากนิยายประวัติศาสตร์ เรื่อง Twilight Over Burma แต่ก็ถูกห้ามฉาย
ทั้งในพม่าและประเทศไทย (ที่มาภาพ Online, 29 มกราคม 2561)

5. สรุป

ประเด็นประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์ที่ปรากฏในหนังสือ ยังคงเป็นประเด็นทางการเมือง
ภายในประเทศพม่าอยู่นับแต่อดีต การต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย การอพยพหนีสงครามของ
ชนกลุ่มน้อยในชายแดนไทย รวมไปถึงการใช้นโยบายรัฐกัน ชนของไทยต่อพม่าโดยใช้ชนกลุ่มน้อย
เป็นฐาน ภาพจริงเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นเนื่องต่อ ทางการเมืองภายและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของพม่า ที่ทาให้เห็นว่าบันทึกประชีวิตของ อิงเง ซาร์เจนท์ มีคุณค่าในฐานะที่เป็นบันทึก
ประวัติศาสตร์ จากคาบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ จริง นอกจากนี้ยังมีงานในลักษณะเดียวกัน
อาทิ “ปลายขอบฟ้าฉาน : บันทึกการต่อสู้ทางการเมืองและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
พม่า” ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้อย่างพลโท เจ้ายอดศึก (Lieutenant General Sao Yawd
Serk,1959-) ผู้นากองทัพรัฐฉานภาคใต้ (Shan State Army – South) เป็นกองกาลังติดอาวุธที่
เข้มแข็งที่สุดของรัฐฉานในขณะนี้เป็นผู้บันทึกเล่าเรื่อง หรือ รัฐฉาน : พิชัยยุทธ์ทางการเมือง
การทหาร ของ ดุลยภาค ปรีชารัชช์ ซึ่งบันทึกในฐานะนักวิชาการที่สะท้อนการต่อสู้ของรัฐฉานต่อ
การปลดปล่ อ ยตั ว เองภายใต้ ก ารใช้ ก ลไกทางการทหาร หรื อ ในงานเขี ย นของ มอริ ส คอลลิ ส
(Maurice Collis,1889-1937/) เรื่อง “เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดัง : ความทรงจาจากรัฐฉาน”(Lords
of the Sunset : A Tour in the Shan States) ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข้อเท็จจริงของช่วงเวลาจาก
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การบันทึกเล่าเรื่องและการ แต่อิงเง ในฐานะผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้บันทึกเล่าเรื่องผ่านความทรงจา มี
มิติของการมองทั้งในฐานะคนในที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ และคนนอก ทั้งการหยุดเวลาไว้หลายสิบปี
และบันทึกความทรงจาเหล่านั้น ที่ผ่านกาลเวลาและการตรองตรึกอย่างเหมาะสม นัยหนึ่งเป็นการ
บันทึกความทรงจา แต่นัยหนึ่งเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริง ในประวัติศาสตร์ บางคนอาจไม่อยาก
จดจาโดยเฉพาะ “ไทใหญ่ ” แต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นการเติมเต็มข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ล่ ะ
ช่วงเวลาของอดีตได้เป็นอย่างดี และปรากฏอยู่ใน “สิ้นแสงฉาน” นี้ด้วยเช่นกัน
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