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เจาหาญ ยองหวย เจาฟาไทยใหญรุนสุดทาย กูชาติดวยประชาธิปไตย

สกุณา ประยูรศุข-เร่ือง เชตวัน เตือประโคน-ภาพ

ขณะท่ีซีกโลกตะวันตกกําลังวุนอยูกับการเฟนหาผูนําคนใหมสําหรับทําเนียบขาว
โลกตะวันออกกลางคุกรุนดวยไฟสงคราม และซีกโลกตะวันออกเองก็กําลังซวนเซ
กับวิกฤตเศรษฐกิจ

ท่ีประเทศไทย หากตัดภาพของความวุนวายท่ีทําเนียบรัฐบาลออกไปจากสายตา
แนนอนวาสถานการณยัง "สบาย" ดี

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย จึงเปนแหลงท่ีเรามีโอกาสพบเห็น
บุคคลสําคัญและมีบทบาทในโลกใบน้ี ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

"เจาหาญ ยองหวย" ทายาทของ "เจาฟาสวยแตก" แหงแควนยองหวย รัฐฉาน
ประธานาธิบดีคนแรกของพมา และ "มหาเทวีเฮือนคํา" วีรสตรีผูรวบรวมกลุมไทย

ใหญท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวรัฐฉานใหมารวมกันตอสูกับพมาในนาม "กองทัพรัฐฉาน" คือผูหน่ึงท่ีมา
เยือนกรุงเทพฯ ยามน้ัน

หลังจากละครแหงชีวิตผานไปเกือบ 60 ป ปจจุบันเจาหาญ ยองหวย มีท่ีพํานักและเปนพลเมืองของประเทศ
แคนาดา แตมีตําแหนงเปนผูอํานวยการสํานักงานยูโร-เบอรมา ในประเทศเบลเยียม

สํานักงานดังกลาวเจาหาญ ยองหวย เปนคนตั้งขึ้นมาเองเพ่ือทํางานเผยแพรความรูและขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศพมา ชาติพันธุในพมาซ่ึงรวมไปถึง "ไทยใหญ" ชาติพันธุของเขาเองดวย โดยสํานักงานแหงนี้ต้ังมา
ได 11 ปแลว

เจาหาญ ยองหวย มีพี่นองท้ังหมด 5 คน เขาเปนคนท่ี 3 พ่ีชายคนโตเสียชีวิตในเหตุการณลอมยิงท่ีบานใน
กรุงยางกุง ขณะท่ีคนอ่ืนๆ รอดชีวิตมาได

ปจจุบันแมเขาเองจะบอกวาไมมีความคิดจะลุกขึ้นมา "กูชาติ" ไทยใหญ ใหกลับมาเปนเหมือนเดิม แตงานท่ี
เขาทําอยูยังเกี่ยวของกับการเมือง ผิดกันก็แควา เปนงานการเมืองท่ีตองการเห็น "ประชาธิปไตย" ในพมาเกิด
ข้ึนโดยเร็ว

เพราะเขาเองรูดีกวาใครวา "คนพมาแทจริงน้ันเขาอยากมีการเปล่ียนแปลง..."

"ถาหากเขาไมคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงประเทศก็มีแตจะเตี้ยลง...เตี้ยลง..."

"ผม...คิดวาเปนสวนหน่ึงท่ีสามารถชวยได"

- ตอนน้ีครอบครัวเจาหาญ ยองหวย อยูท่ีไหน?

ครอบครัวของผมเองและคุณแม (มหาเทวีเฮือนคํา) อยูท่ีแคนาดา แตพ่ีสาวมีครอบครัวแลวไปอยูท่ีสหรัฐ
อเมริกา

สวนสํานักงานผมอยูท่ีกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เพราะเปนศูนยกลางของยุโรปเลยไปต้ังสํานักงานท่ี
น่ัน การตั้งสํานักงานแหงนี้มาจากมูลเหตุท่ีวาไมมีใครรูจักประเทศพมาอยางแทจริง จึงอยากเปนคนกลางท่ีให
ความรูขอมูลของประเทศพมาแกรัฐบาลในยุโรป ใหเขาไดรูจักจะไดชวยใหพมามีประชาธิปไตยเร็วข้ึน

เวลานี้มีอยูหลายรัฐบาลท่ีเขามาชวยเหลืองานของเรา ซ่ึงเราพยายามใหเขารวมตัวกัน หรืออยางนอยไมให
แตกกัน เราติดตอกับทุกกลุมในพมา ไมวากลุมทหาร พลเรือน หรือเอ็นจีโอ ท้ังพรรคการเมืองทุกพรรค

- ตั้งสํานักงานขึ้นมาไมใชเพื่อจะกูชาติไทยใหญ?

ไมใช (หัวเราะ) ไมมีอะไรแบบนั้น จริงๆ คืออยากใหรัฐบาลตางๆ ในยุโรปไดรูและเขาใจเร่ืองของพมาอยางถูก
ตอง เพราะบางทีตองไปพูดใหประเทศตางๆ ฟง เชน อเมริกา เขาจะไดเขาใจ ไมใชเวลาไปคยุแลวไปบอกวา
ทหารพมาไมดีอยางนั้นอยางนี้ แตเราจะบอกวาถาจะแกปญหาในพมาตองทําอยางไร แบบไหน และถึงแมผม
จะเปนไทยใหญผมก็พูดแทนทุกคน ทุกกลุม ในพมา ถาพูดกลุมเดียวไมยุติธรรม

- ชวยเลาเร่ืองท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีครอบครัวของเจาจะไปตั้งรกรากท่ีแคนาดา

ตอนนั้นผมจําป ค.ศ.ไมได จําไดแตวาเปนคร้ังแรกท่ีทหารพมายึดอํานาจ ซ่ึงก็ไมมีการเสียเลือดเนื้อ เพราะ
เปนการยึดแบบไมมีการตอตาน ตอมาเขาก็มาลอมบานผมท่ียางกุง แลวก็ยิงถลมบานผม ตอนน้ันผมอายุ
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ประมาณ 14 ปได เขายิงพ่ีชายตายไปหนึ่งคน ในบานตอนน้ันมีอยูประมาณ 20 คน ท้ังครอบครัวผมและคน
งานในบาน พ่ีชายท่ีตายช่ือ มีมี หรือหมี หลังจากยิงแลวเขาจับคุณพอไปขังไวในคุก ขังได 18 เดือนคุณพอก็
เสียชีวิตในคุก

ผมมารูเร่ืองทีหลังวาคุณพอโดนพมาหักหลัง คือทีแรกเจาฟาไทยใหญท้ังหลายไดตกลงเขารวมกับพมาเรียก
รองเอกราชจากอังกฤษ ท่ีเรียกวา "สนธิสัญญาปางโหลง" นั่นแหละ เม่ือไดเอกราชแลวก็สัญญาใหคุณพอ
(เจาฟาสวยแตก) เปนประธานาธิบดีคนแรกของพมา และสัญญาฉบับนี้ยังใหสัญญาวารัฐชายแดนตางๆ จะมี
อํานาจปกครองตนเองอยางเต็มท่ี และมีสิทธิท่ีจะแยกตัวออกเปนอิสระไดหลังจากทดลองอยูรวมกันผานไป
แลว 10 ป แตสุดทายพมาไมทําตามสัญญา

- แลวคุณแม?

ตอนนั้นโชคดีมากบังเอิญคุณแมไมอยูไปรักษาตัวท่ีประเทศอังกฤษ พอไดยินขาวคุณแมเลยอยูท่ีน่ันไมกลับ
มากระท่ังคุณพอตาย คุณแมจึงเดินทางกลับพมา เวลานั้นครอบครัวแตกฉานซานเซ็น พ่ีชายอีกคนชื่อ ชาง
หนีเขาปาไปต้ังกองกําลังในปาคอยตอสูกับทหารพมา

หลังจากคุณพอตาย นายพลเนวินพยายามมาเจรจาเพ่ือสงบศึก ฝายไทยใหญตกลงสงพ่ีชายมาเจรจา พวก
เราท่ีอยูยางกุงตอนน้ันก็คิดกันวา ถาสงพ่ีชายมาแลวหากพวกเราอยูท่ียางกุงตอไปอาจเปนอันตรายได เพราะ
เขาอาจจะจับเปนตัวประกันใหพ่ีชายทําอยางนั้นอยางน้ี พวกผมซ่ึงมีคุณแม พ่ีสาวท่ีชื่อสีดา นองสาวช่ือรัตนา
และผม รวม 4 คน เลยหนีเขามาเมืองไทย ตอนน้ันตรงกับรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต แตหนีเขามาในไทย
ไดไมนาน จอมพลสฤษดิ์ก็เสียชีวิต

- หนีมายังไง?

ทุลักทุเลพอสมควร ท้ังเดินเทา น่ังรถ น่ังเรือ ตอนลักลอบเขามาในเขตชายแดนไทย พวกทหารพมาไดขาวก็
ส่ังปดชายแดนตลอดแนว เลยตองใชเสนทางในปาแลวเดินขามแมน้ําเมยเขามา คนท่ีชวยมีท้ังคนไทยและ
คนพมา ตอนนั้นผมจํารายละเอียดไมไดเพราะยังเด็กมาก รูสึกวามาถึงก็ไปอยูบานเศรษฐีคนหน่ึงจําช่ือไมได
แลว รัฐบาลพมาก็พยายามสืบขาวหาตัว กระท่ังวันหน่ึงเจาของบานมาบอกวาสายพมาเขารูแลววาเราอยูไหน
เจาของบานคนไทยจึงพาหนีไปอยูท่ีจังหวัดตาก อยูไมถึงเดือน คุณไกรศรี นิมมานเหมินท คุณพอของคุณธาริ
นทร มารับไปอยูเชียงใหม จึงไดเขาเรียนหนังสือท่ีมงฟอรต สวนนองสาวไปเขาเรียนท่ีโรงเรียนเรจีนา พี่สาว
เขาโตมากแลวก็ไปทํางานสอนหนังสือท่ีโรงเรียนดารา

- แลวทําไมเปนนิสิตจุฬาฯได

(หัวเราะ)...เปนเร่ืองตลกครับ ตอนเรียนผมเรียนสายวิทยาศาสตร แตไมเกงชีวะ บอกเพื่อนจะสอบเขาคณะ
แพทยศาสตร เลือกไวเลย 5 แหง พอจะสอบเขาจริงๆ มาคิดดูตองสอบชีวะถึง 5 คร้ัง เลยไมเอาดีกวา
เปล่ียนมาเรียนวิศวะแทน (หัวเราะ) คิดงายๆ เห็นวาเปนวิชาท่ีสามารถหาเงินไดเยอะไมไดคิดอะไรตอนน้ัน
อยากมีเงินอยางเดียว (หัวเราะ)

- ตอนเรียนท่ีจุฬาฯไมมีใครรูวาเปนเจาไทยใหญ?

ผมเปนคนมีหลายชื่อมาก ตอนเปนเด็กมีอีกชื่อหนึ่ง ตอนเรียนมงฟอรตก็ใชช่ือหน่ึง แตใชนามสกุล "ณ ยอง
หวย" เพราะเปนช่ือรัฐในไทยใหญ ตอนท่ีเรียนมงฟอรตไมมีใครรูวาเปนไทยใหญหนีมา แตพอสอบเขาจุฬาฯ
ตองใชชื่อจริงเลยรูกันหมด กอนหนาน้ันไมมีใครรู ตอนเรียนจุฬาฯใชช่ือเจาเสือหาญฟา

- เรียนจบแลวไปไหน?

ไมจบครับ เพราะตอนอยูปสองรัฐบาลแคนาดาเขารับไปอยูเปนผูล้ีภัยทางการเมือง ไปกันหมดท้ังบาน ผมก็
เลยตองไปเรียนวิศวะตอท่ีแคนาดา มหาวิทยาลัยเมืองมอนทรีออล ชีวิตท่ีนั่นเปนชวงท่ีสบายดีเพราะเรียน
แปดเดือนหยุดพักส่ีเดือนเลยมีโอกาสทํางานหาเงินเรียนเอง พอถึงตอนนี้พี่สาวก็ยายไปทํางานท่ีสหรัฐ สวน
คุณแมและนองสาวอยูท่ีโตรอนโต

- ระหวางนั้นไมคิดจะกลับไปชวยกูชาติ?

มีบางตอนท่ียายไปอยูแคนาดาใหมๆ ผมอยากเขาไปเปนทหารชวยพี่ชาย แตคุณแมและพ่ีชายบอกวาไมได
ใหไปเรียนหนังสือ เขาบอกวาคนเราเร่ืองการศึกษาสําคัญ ใหพ่ีชายยุงการเมืองคนเดียวก็พอแลว สวนนองให
ไปเรียนหนังสือเพ่ืออนาคต ซึ่งผมวาก็ถูกตองทําใหตอนน้ีเราสามารถกลับมาชวยเขาได

- ตามประวัติคุณแมเปนวีรสตรีในการตอสูไมปลูกฝงใหลูกๆ หรือ?

คุณแมเปนนักตอสูมาตลอด เขาเปนลูกสาวของเจาฟารัฐแสนหวีซ่ึงมาแตงงานกับคุณพอ คือเจาฟารัฐยอง
หวย แลวคุณแมก็เคยเปนผูแทนราษฎร เปนประธานกลุมในพมา จะมีเลาประวัติศาสตรใหลูกๆ ฟงบางแตทํา
อะไรมากไมได เพราะชวงนั้นพมาไมยอมใหสอนภาษาของตัวเอง

- ทําไมไมกลับมาอยูเมืองไทยจะไดใกลๆ พมา

เคยมาอยูแลว แตอยูไมได (หัวเราะ) คือตอนเรียนจบปริญญาโทแลวไปทํางานดานการเงิน (หัวเราะ) คนละ
เร่ืองเลยใชไหม พอทําไปไดพักใหญเกิดอาการเบ่ือตัวเลขเลยคิดจะกลับมาอยูเอเชีย เลือกมาประเทศไทย
มาสมัครงานท่ีธนาคารกรุงเทพ ไดเงินเดือนแค 10% ของตอนท่ีทํางานอยูแคนาดา นอยมากๆ ไมถึงหม่ืน แต
ก็ยอม (หัวเราะ)

มาเชาบานอยูแถวสาทร ก็พอปรับตัวได ตอมาธนาคารกรุงเทพจะสงไปอยูฮองกง ไมอยากไปเลยลาออกแลว
ไปทํางานท่ีมูลนิธิศุภนิมิต สุดทายอยูไมไหวเลยยายไปฮองกง (หัวเราะ) รูง้ีไปเสียตัง้แตทีแรกก็ดี ก็คือออก
จากศุภนิมิตไปทํางานใหกับสมาคมพระคัมภีร ซ่ึงเขามีสมาคมสาขาท่ีฮองกงก็ใหผมไปดูแลท่ีน่ัน

- ตอนน้ีไมไดติดตอกับกลุมกูชาติไทยใหญอีกเลย
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ไมแลว เพราะพี่ชายไมไดอยูกองทัพไทยใหญแลว ปญหากองทัพไทยใหญตอนนั้นกลุมท่ีทํางานกูชาติจริงๆ
ไมมีใครชวย แลวเขามีทางเลือกแค 2 ทาง คือ ทางหนึ่งไปอยูกับพรรคคอมมิวนิสตท่ีพรอมจะสนับสนุนเคร่ือง
มือทุกอยาง อีกทางหน่ึงไปอยูกับขุนสา ไปคายาเสพติด พ่ีชายไมเอาท้ังสองอยางเลยเลิกออกจากกองทัพ

ชวงป ค.ศ.1988 เกิดปญหาในพมา ผมอยูท่ีฮองกง ก็อยากกลับไปชวยเขานะ แตไปไมไดเพราะเขาไมใหเขา
ประเทศถูกแบลคลิสต ตอนน้ีก็ยังเขาไมได เม่ือมีการเลือกตั้งป 1990 กลุมออง ซาน ซูจี ต้ังรัฐบาลไมได สวน
หน่ึงเขาเลยมาตั้งกลุมอยูตามแนวชายแดน ผมเสนอวาจะชวยเขา-เขาเลยใหเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองการเงิน
การทูตและการตางประเทศ เพราะหลายคนเวลาไปตางประเทศเขาไมรูวาตองไปติดตออยางไรและตองทํา
อยางไรบาง

- บทบาทปจจุบัน?

ตอนนี้ทางการเมืองเปนท่ีปรึกษาของสภาชาติพันธุแหงชาติแหงสหภาพพมา (อีเอ็นซี) สภาพของประเทศ
พมาเวลานี้ไมใชแยเฉพาะตามชายแดนเทานั้น ในเมืองก็เหมือนกัน คนไมมีการศึกษา ตามชนบทมีโรงเรียน
อยูก็จริง แตไมมีครู ไมมีหนังสือ

- เปาหมายจริงๆ ของการทํางานเบ้ืองหลังแบบนี้

ไมใชวาผมอยากเปนรัฐบาลหรืออะไร ไมอยากเปน แตวาปญหาในพมามันใหญมาก มันเยอะดวย เปนปญหา
ทุกดานไมวาดานอนามัย การศึกษา เศรษฐกิจ ทุกดาน ถาเขาไมเปลี่ยนแปลง ประเทศก็มีแตจะเตี้ยลงไป
เร่ือยๆ

- คิดวาพอมองเห็นชองทางท่ีจะชวยใหพมาดีข้ึนหรือยัง?

คิดวานาจะ...นะ ผมวาป 2010 อีกสองปขางหนาจะตองมีการเลือกตั้งใหม ตองพยายามใหมันเปนการเปลี่ยน
แปลงจริงๆ ตองมีรัฐบาลพลเรือนกับทหาร ตองใหประชาชนเขาใจวาท่ีเขาไปลงคะแนนนั้นเขามีสิทธิอยางไร
ซ่ึงมันก็ยาก..(หัวเราะ)

อีกอยาง ตาน ฉวย ตอนน้ีก็อายุ 70 กวาแลว หากยังเปนคนน้ีอยูก็ยาก...แตถาเปนคนใหมอาจจะพอมีทาง
เจรจา ถาเปนคนน้ีไมมีทาง...

- ความหวังกับเอกราชของไทยใหญ

ดูตามความจริงแลวยาก ขนาดประเทศลาวยังยากเลย คนนอย อยูทามกลางประเทศอ่ืน ไมมีทางออกทะเล
ไทยใหญก็คงอยางน้ัน แตถารวมตัวกับมอญ กะเหร่ียง อาจมีทาง แตวาน่ีไมใชการแกปญหา การแกปญหา
ตองมีการเจรจากับรัฐบาลพมา น่ีรบกันมา 50 ปก็ยังไมไดแกปญหาเลย

เวลานี้ท่ีรัฐตางๆ ตองการ คือการทําตามสนธิสัญญาปางโหลง ใหแตละรัฐมีการปกครองตัวเอง มีรัฐบาลกลาง
ไมใชแบบท่ีเปนอยู คนพมาจริงๆ แลวเขาเองก็อยากใหมีการเปลี่ยนแปลง

แตเขาก็ทําอะไรไมได

หนา 17
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