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เจาหาญ ยองหวย เจาฟาไทยใหญรุนสุดทาย กูชาติดวยประชาธิปไตย
สกุณา ประยูรศุข-เรื่อง เชตวัน เตือประโคน-ภาพ

ขณะที่ซีกโลกตะวันตกกําลังวุนอยูกับการเฟนหาผูนําคนใหมสําหรับทําเนียบขาว
โลกตะวันออกกลางคุกรุนดวยไฟสงคราม และซีกโลกตะวันออกเองก็กํา ลังซวนเซ
กับวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ประเทศไทย หากตัดภาพของความวุนวายที่ทําเนียบรัฐบาลออกไปจากสายตา
แนนอนวาสถานการณยัง "สบาย" ดี
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย จึงเปนแหลงที่เรามีโอกาสพบเห็น
บุคคลสําคัญและมีบทบาทในโลกใบนี้ ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
"เจาหาญ ยองหวย" ทายาทของ "เจาฟาสวยแตก" แหงแควนยองหวย รัฐฉาน
ประธานาธิบดีคนแรกของพมา และ "มหาเทวีเฮือนคํา" วีรสตรีผูรวบรวมกลุมไทย
ใหญที่กระจัดกระจายอยูทั่วรัฐฉานใหมารวมกันตอสูกับพมาในนาม "กองทัพรัฐฉาน" คือผูห
 นึ่งที่มา
เยือนกรุงเทพฯ ยามนั้น
หลังจากละครแหงชีวิตผานไปเกือบ 60 ป ปจจุบันเจาหาญ ยองหวย มีที่พํานักและเปนพลเมืองของประเทศ
แคนาดา แตมีตําแหนงเปนผูอํานวยการสํานักงานยูโร-เบอรมา ในประเทศเบลเยียม
สํานักงานดังกลาวเจาหาญ ยองหวย เปนคนตั้งขึ้นมาเองเพื่อทํางานเผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศพมา ชาติพันธุในพมาซึ่งรวมไปถึง "ไทยใหญ" ชาติพันธุของเขาเองดวย โดยสํานักงานแหงนี้ตั้งมา
ได 11 ปแลว
เจาหาญ ยองหวย มีพี่นองทั้งหมด 5 คน เขาเปนคนที่ 3 พี่ชายคนโตเสียชีวิตในเหตุการณลอ
 มยิงที่บานใน
กรุงยางกุง ขณะที่คนอื่นๆ รอดชีวิตมาได
ปจจุบันแมเขาเองจะบอกวาไมมีความคิดจะลุกขึ้นมา "กูชาติ" ไทยใหญ ใหกลับมาเปนเหมือนเดิม แตงานที่
เขาทําอยูยังเกี่ยวของกับการเมือง ผิดกันก็แควา เปนงานการเมืองที่ตองการเห็น "ประชาธิปไตย" ในพมาเกิด
ขึ้นโดยเร็ว
เพราะเขาเองรูดีกวาใครวา "คนพมาแทจริงนั้นเขาอยากมีการเปลี่ยนแปลง..."
"ถาหากเขาไมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศก็มีแตจะเตี้ยลง...เตี้ยลง..."
"ผม...คิดวาเปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยได"
- ตอนนี้ครอบครัวเจาหาญ ยองหวย อยูที่ไหน?
ครอบครัวของผมเองและคุณแม (มหาเทวีเฮือนคํา) อยูที่แคนาดา แตพี่สาวมีครอบครัวแลวไปอยูที่สหรัฐ
อเมริกา
สวนสํานักงานผมอยูที่กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม เพราะเปนศูนยกลางของยุโรปเลยไปตัง้ สํานักงานที่
นั่น การตั้งสํานักงานแหงนี้มาจากมูลเหตุที่วาไมมีใครรูจักประเทศพมาอยางแทจริง จึงอยากเปนคนกลางที่ให
ความรูขอมูลของประเทศพมาแกรัฐบาลในยุโรป ใหเขาไดรูจักจะไดชวยใหพมามีประชาธิปไตยเร็วขึ้น
เวลานี้มีอยูหลายรัฐบาลที่เขามาชวยเหลืองานของเรา ซึ่งเราพยายามใหเขารวมตัวกัน หรืออยางนอยไมให
แตกกัน เราติดตอกับทุกกลุมในพมา ไมวากลุมทหาร พลเรือน หรือเอ็นจีโอ ทั้งพรรคการเมืองทุกพรรค
- ตั้งสํานักงานขึ้นมาไมใชเพื่อจะกูชาติไทยใหญ?
ไมใช (หัวเราะ) ไมมีอะไรแบบนั้น จริงๆ คืออยากใหรัฐบาลตางๆ ในยุโรปไดรูและเขาใจเรื่องของพมาอยางถูก
ตอง เพราะบางทีตองไปพูดใหประเทศตางๆ ฟง เชน อเมริกา เขาจะไดเขาใจ ไมใชเวลาไปคุยแลวไปบอกวา
ทหารพมาไมดีอยางนั้นอยางนี้ แตเราจะบอกวาถาจะแกปญหาในพมาตองทําอยางไร แบบไหน และถึงแมผม
จะเปนไทยใหญผมก็พูดแทนทุกคน ทุกกลุม ในพมา ถาพูดกลุมเดียวไมยุติธรรม
- ชวยเลาเรื่องที่เกิดขึ้นกอนที่ครอบครัวของเจาจะไปตั้งรกรากที่แคนาดา
ตอนนั้นผมจําป ค.ศ.ไมได จําไดแตวาเปนครั้งแรกที่ทหารพมายึดอํานาจ ซึ่งก็ไมมีการเสียเลือดเนื้อ เพราะ
เปนการยึดแบบไมมีการตอตาน ตอมาเขาก็มาลอมบานผมที่ยางกุง แลวก็ยิงถลมบานผม ตอนนั้นผมอายุ
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ประมาณ 14 ปได เขายิงพี่ชายตายไปหนึ่งคน ในบานตอนนั้นมีอยูประมาณ 20 คน ทั้งครอบครัวผมและคน
งานในบาน พี่ชายที่ตายชื่อ มีมี หรือหมี หลังจากยิงแลวเขาจับคุณพอไปขังไวในคุก ขังได 18 เดือนคุณพอก็
เสียชีวิตในคุก
ผมมารูเรื่องทีหลังวาคุณพอโดนพมาหักหลัง คือทีแรกเจาฟาไทยใหญทั้งหลายไดตกลงเขารวมกับพมาเรียก
รองเอกราชจากอังกฤษ ที่เรียกวา "สนธิสัญญาปางโหลง" นั่นแหละ เมื่อไดเอกราชแลวก็สัญญาใหคุณพอ
(เจาฟาสวยแตก) เปนประธานาธิบดีคนแรกของพมา และสัญญาฉบับนี้ยังใหสัญญาวารัฐชายแดนตางๆ จะมี
อํานาจปกครองตนเองอยางเต็มที่ และมีสิทธิที่จะแยกตัวออกเปนอิสระไดหลังจากทดลองอยูรวมกันผานไป
แลว 10 ป แตสุดทายพมาไมทําตามสัญญา
- แลวคุณแม?
ตอนนั้นโชคดีมากบังเอิญคุณแมไมอยูไปรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษ พอไดยินขาวคุณแมเลยอยูที่นั่นไมกลับ
มากระทั่งคุณพอตาย คุณแมจึงเดินทางกลับพมา เวลานั้นครอบครัวแตกฉานซานเซ็น พี่ชายอีกคนชื่อ ชาง
หนีเขาปาไปตั้งกองกําลังในปาคอยตอสูกับทหารพมา
หลังจากคุณพอตาย นายพลเนวินพยายามมาเจรจาเพื่อสงบศึก ฝายไทยใหญตกลงสงพี่ชายมาเจรจา พวก
เราที่อยูยางกุงตอนนั้นก็คิดกันวา ถาสงพี่ชายมาแลวหากพวกเราอยูที่ยางกุงตอไปอาจเปนอันตรายได เพราะ
เขาอาจจะจับเปนตัวประกันใหพี่ชายทําอยางนั้นอยางนี้ พวกผมซึ่งมีคุณแม พี่สาวที่ชื่อสีดา นองสาวชื่อรัตนา
และผม รวม 4 คน เลยหนีเขามาเมืองไทย ตอนนั้นตรงกับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตหนีเขามาในไทย
ไดไมนาน จอมพลสฤษดิ์ก็เสียชีวิต
- หนีมายังไง?
ทุลักทุเลพอสมควร ทั้งเดินเทา นั่งรถ นั่งเรือ ตอนลักลอบเขามาในเขตชายแดนไทย พวกทหารพมาไดขาวก็
สั่งปดชายแดนตลอดแนว เลยตองใชเสนทางในปาแลวเดินขามแมน้ําเมยเขามา คนที่ชวยมีทั้งคนไทยและ
คนพมา ตอนนั้นผมจํารายละเอียดไมไดเพราะยังเด็กมาก รูสึกวามาถึงก็ไปอยูบานเศรษฐีคนหนึ่งจําชื่อไมได
แลว รัฐบาลพมาก็พยายามสืบขาวหาตัว กระทั่งวันหนึ่งเจาของบานมาบอกวาสายพมาเขารูแลววาเราอยูไหน
เจาของบานคนไทยจึงพาหนีไปอยูที่จังหวัดตาก อยูไมถึงเดือน คุณไกรศรี นิมมานเหมินท คุณพอของคุณธาริ
นทร มารับไปอยูเชียงใหม จึงไดเขาเรียนหนังสือที่มงฟอรต สวนนองสาวไปเขาเรียนที่โรงเรียนเรจีนา พี่สาว
เขาโตมากแลวก็ไปทํางานสอนหนังสือที่โรงเรียนดารา
- แลวทําไมเปนนิสิตจุฬาฯได
(หัวเราะ)...เปนเรื่องตลกครับ ตอนเรียนผมเรียนสายวิทยาศาสตร แตไมเกงชีวะ บอกเพื่อนจะสอบเขาคณะ
แพทยศาสตร เลือกไวเลย 5 แหง พอจะสอบเขาจริงๆ มาคิดดูตองสอบชีวะถึง 5 ครั้ง เลยไมเอาดีกวา
เปลี่ยนมาเรียนวิศวะแทน (หัวเราะ) คิดงายๆ เห็นวาเปนวิชาที่สามารถหาเงินไดเยอะไมไดคิดอะไรตอนนั้น
อยากมีเงินอยางเดียว (หัวเราะ)
- ตอนเรียนที่จุฬาฯไมมีใครรูวาเปนเจาไทยใหญ?
ผมเปนคนมีหลายชื่อมาก ตอนเปนเด็กมีอีกชื่อหนึ่ง ตอนเรียนมงฟอรตก็ใชชื่อหนึ่ง แตใชนามสกุล "ณ ยอง
หวย" เพราะเปนชื่อรัฐในไทยใหญ ตอนที่เรียนมงฟอรตไมมีใครรูวาเปนไทยใหญหนีมา แตพอสอบเขาจุฬาฯ
ตองใชชื่อจริงเลยรูกันหมด กอนหนานั้นไมมีใครรู ตอนเรียนจุฬาฯใชชื่อเจาเสือหาญฟา
- เรียนจบแลวไปไหน?
ไมจบครับ เพราะตอนอยูปสองรัฐบาลแคนาดาเขารับไปอยูเปนผูลี้ภัยทางการเมือง ไปกันหมดทั้งบาน ผมก็
เลยตองไปเรียนวิศวะตอที่แคนาดา มหาวิทยาลัยเมืองมอนทรีออล ชีวิตที่นั่นเปนชวงที่สบายดีเพราะเรียน
แปดเดือนหยุดพักสี่เดือนเลยมีโอกาสทํางานหาเงินเรียนเอง พอถึงตอนนี้พี่สาวก็ยายไปทํางานที่สหรัฐ สวน
คุณแมและนองสาวอยูที่โตรอนโต
- ระหวางนั้นไมคิดจะกลับไปชวยกูชาติ?
มีบางตอนที่ยายไปอยูแคนาดาใหมๆ ผมอยากเขาไปเปนทหารชวยพี่ชาย แตคุณแมและพี่ชายบอกวาไมได
ใหไปเรียนหนังสือ เขาบอกวาคนเราเรื่องการศึกษาสําคัญ ใหพี่ชายยุงการเมืองคนเดียวก็พอแลว สวนนองให
ไปเรียนหนังสือเพื่ออนาคต ซึ่งผมวาก็ถูกตองทําใหตอนนี้เราสามารถกลับมาชวยเขาได
- ตามประวัติคุณแมเปนวีรสตรีในการตอสูไมปลูกฝงใหลูกๆ หรือ?
คุณแมเปนนักตอสูมาตลอด เขาเปนลูกสาวของเจาฟารัฐแสนหวีซึ่งมาแตงงานกับคุณพอ คือเจาฟารัฐยอง
หวย แลวคุณแมก็เคยเปนผูแทนราษฎร เปนประธานกลุมในพมา จะมีเลาประวัติศาสตรใหลูกๆ ฟงบางแตทํา
อะไรมากไมได เพราะชวงนั้นพมาไมยอมใหสอนภาษาของตัวเอง
- ทําไมไมกลับมาอยูเมืองไทยจะไดใกลๆ พมา
เคยมาอยูแลว แตอยูไมได (หัวเราะ) คือตอนเรียนจบปริญญาโทแลวไปทํางานดานการเงิน (หัวเราะ) คนละ
เรื่องเลยใชไหม พอทําไปไดพักใหญเกิดอาการเบื่อตัวเลขเลยคิดจะกลับมาอยูเอเชีย เลือกมาประเทศไทย
มาสมัครงานที่ธนาคารกรุงเทพ ไดเงินเดือนแค 10% ของตอนที่ทํางานอยูแคนาดา นอยมากๆ ไมถึงหมื่น แต
ก็ยอม (หัวเราะ)
มาเชาบานอยูแถวสาทร ก็พอปรับตัวได ตอมาธนาคารกรุงเทพจะสงไปอยูฮองกง ไมอยากไปเลยลาออกแลว
ไปทํางานที่มูลนิธิศุภนิมิต สุดทายอยูไมไหวเลยยายไปฮองกง (หัวเราะ) รูงี้ไปเสียตัง้ แตทีแรกก็ดี ก็คือออก
จากศุภนิมิตไปทํางานใหกับสมาคมพระคัมภีร ซึ่งเขามีสมาคมสาขาที่ฮองกงก็ใหผมไปดูแลที่นั่น
- ตอนนี้ไมไดติดตอกับกลุมกูชาติไทยใหญอีกเลย
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ไมแลว เพราะพี่ชายไมไดอยูกองทัพไทยใหญแลว ปญหากองทัพไทยใหญตอนนั้นกลุมที่ทํางานกูชาติจริงๆ
ไมมีใครชวย แลวเขามีทางเลือกแค 2 ทาง คือ ทางหนึ่งไปอยูกับพรรคคอมมิวนิสตที่พรอมจะสนับสนุนเครื่อง
มือทุกอยาง อีกทางหนึ่งไปอยูกับขุนสา ไปคายาเสพติด พี่ชายไมเอาทั้งสองอยางเลยเลิกออกจากกองทัพ
ชวงป ค.ศ.1988 เกิดปญหาในพมา ผมอยูที่ฮองกง ก็อยากกลับไปชวยเขานะ แตไปไมไดเพราะเขาไมใหเขา
ประเทศถูกแบลคลิสต ตอนนี้ก็ยังเขาไมได เมื่อมีการเลือกตั้งป 1990 กลุมออง ซาน ซูจี ตั้งรัฐบาลไมได สวน
หนึ่งเขาเลยมาตั้งกลุมอยูตามแนวชายแดน ผมเสนอวาจะชวยเขา-เขาเลยใหเปนที่ปรึกษาในเรื่องการเงิน
การทูตและการตางประเทศ เพราะหลายคนเวลาไปตางประเทศเขาไมรูวาตองไปติดตออยางไรและตองทํา
อยางไรบาง
- บทบาทปจจุบัน?
ตอนนี้ทางการเมืองเปนที่ปรึกษาของสภาชาติพันธุแหงชาติแหงสหภาพพมา (อีเอ็นซี) สภาพของประเทศ
พมาเวลานี้ไมใชแยเฉพาะตามชายแดนเทานั้น ในเมืองก็เหมือนกัน คนไมมีการศึกษา ตามชนบทมีโรงเรียน
อยูก็จริง แตไมมีครู ไมมีหนังสือ
- เปาหมายจริงๆ ของการทํางานเบื้องหลังแบบนี้
ไมใชวาผมอยากเปนรัฐบาลหรืออะไร ไมอยากเปน แตวาปญหาในพมามันใหญมาก มันเยอะดวย เปนปญหา
ทุกดานไมวาดานอนามัย การศึกษา เศรษฐกิจ ทุกดาน ถาเขาไมเปลี่ยนแปลง ประเทศก็มีแตจะเตี้ยลงไป
เรื่อยๆ
- คิดวาพอมองเห็นชองทางที่จะชวยใหพมาดีขึ้นหรือยัง?
คิดวานาจะ...นะ ผมวาป 2010 อีกสองปขางหนาจะตองมีการเลือกตั้งใหม ตองพยายามใหมันเปนการเปลี่ยน
แปลงจริงๆ ตองมีรัฐบาลพลเรือนกับทหาร ตองใหประชาชนเขาใจวาที่เขาไปลงคะแนนนั้นเขามีสิทธิอยางไร
ซึ่งมันก็ยาก..(หัวเราะ)
อีกอยาง ตาน ฉวย ตอนนี้ก็อายุ 70 กวาแลว หากยังเปนคนนี้อยูก็ยาก...แตถาเปนคนใหมอาจจะพอมีทาง
เจรจา ถาเปนคนนี้ไมมีทาง...
- ความหวังกับเอกราชของไทยใหญ
ดูตามความจริงแลวยาก ขนาดประเทศลาวยังยากเลย คนนอย อยูทามกลางประเทศอื่น ไมมีทางออกทะเล
ไทยใหญก็คงอยางนั้น แตถารวมตัวกับมอญ กะเหรี่ยง อาจมีทาง แตวานี่ไมใชการแกปญหา การแกปญหา
ตองมีการเจรจากับรัฐบาลพมา นี่รบกันมา 50 ปก็ยังไมไดแกปญหาเลย
เวลานี้ที่รัฐตางๆ ตองการ คือการทําตามสนธิสัญญาปางโหลง ใหแตละรัฐมีการปกครองตัวเอง มีรัฐบาลกลาง
ไมใชแบบที่เปนอยู คนพมาจริงๆ แลวเขาเองก็อยากใหมีการเปลี่ยนแปลง
แตเขาก็ทําอะไรไมได
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