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บทคัดยอ 
 
 การพลัดถิ่นมิใชเปนเพียงการกาวขามเสนพรมแดนทางภูมิศาสตรแตเปนการกาวลวงเขา

ไปสูสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบใหม ทําใหผูพลัดถิ่นเกิดความรูสึกแปลกแยกในตัวตนและตําแหนงแหงที่ 

ในสภาวะพลัดถิ่นดังกลาวทําใหผูพลัดถิ่นตองหันกลับมาทบทวนตัวตนและบทบาท  การอานความทรง

จําเปนวิธีการหนึ่งที่ใชทําความเขาใจตัวตนและบทบาทหนาที่เพื่อใหสามารถอาศัยอยูในสังคมและ

วัฒนธรรมที่แตกตางได บทความนี้มุงศึกษาการเรียนรูและปรับใชความทรงจํากับสภาวการณในปจจบัุนใน

บริบทพลัดถิ่น ในเร่ืองเลาของเจาหญิงไทใหญพลัดถิ่น เร่ือง My Vanished World: the True Story of 

Shan Princess (2000) ของ Nel Adams จากการศึกษาพบวา ความทรงจําที่ถายทอดนั้นผาน

กระบวนการคัดสรรและนําเสนอดวยวิธีการอานทบทวน เรียนรูและตีความเพื่อทําความเขาใจตัวตนและ

บทบาท การอานและตีความความทรงจําทําใหไดเรียนรูถึงความรุนแรงที่ทําลายทั้งครอบครัวและสังคมไท

ใหญ  ความทรงจํายังชวยเช่ือมโยงสายใยครอบครัวและปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตทําใหอยูในสังคม

ใหมได ขณะเดียวกันก็ชวยบรรเทาบาดแผลทางจิตใจอันเกิดจากความรูสึกสูญเสียครอบครัวและการ

ตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคมไทใหญที่ลมสลาย ตัวตนของผูเลาผูกติดอยูกับชนช้ันและเช้ือชาติ 

 

 
บทนํา 
 
 My Vanished World: the true story of Shan Princess เปนเร่ืองเลาประสบการณชีวิต (Life 

Narrative) ประพันธโดย เนล อดัมส (Nel Adams)  หรือ เจานวล อู (Sao Noan Oo) ธิดาของเจาฟาเมือง

ลอกจอก (Lawksawk)  ในรัฐไทใหญ (Shan State) เจานวล อู เติบโตในเมืองลอกจอกอันเปนบานเกิด

เมืองนอน ในขณะนั้นไทใหญยังอยูภายใตการอารักขาของอังกฤษ เจานวล อู เขาศึกษาในโรงเรียนคริสต

ที่เปดในไทใหญ และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัย

รางกุง จากนั้นไดทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ การไปศึกษาตอครั้งนี้ทําใหไมได
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กลับไทใหญอีกเลย เจานวล อูแตงงานกับไบรอัน อดัมส (Brian Adams) ซึ่งเปนชาวอังกฤษ มีลูก 2 คน 

และไดต้ังถิ่นฐานอยูอังกฤษนับแตนั้น  

รัฐฉานหรือไทใหญต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพมา  ไทใหญเปนอาณาจักรที่เคยมี

อํานาจปกครองตนเอง มีระบอบ “เจาฟา” ซึ่งเปนวิถีการปกครองแบบไทใหญ มีประวัติศาสตรการอพยพ

จากจีนตอนใต ในชวงการลาอาณานิคมราวป 1886 ไทใหญกลายเปนรัฐอารักขาของอังกฤษ ในป 1962 

ไทใหญถูกยึดอํานาจการปกครองโดยรัฐบาลทหารของนายพลเนวินและผนวกรวมไทใหญเขาเปนรัฐหนึ่ง

ของสหภาพพมามาจนถึงปจจุบัน  

 
ความทรงจํากับการพลัดถ่ิน 

ความทรงจําเปนประเด็นหนึ่งที่ไดรับความสนใจศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาความทรงจํา

ในบริบทของคนพลัดถิ่น คนชายขอบหรือคนที่ถูกกระทําอ่ืนๆ มีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงความทรงจํา

ในหลายลักษณะ อาทิเชนความทรงจําเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการจดจําและการลืม เบนเนดิกท แอนเดอร-

สัน (Benedict Anderson) กลาวถึงประเด็นนี้วา ความทรงจําในชวงวัยเด็กนั้นสูญหายไปอยางไมสามารถ

เรียกกลับคืนมาได มนุษยจึงตองสรางหลักฐาน เชน สูจิบัตร รูปถาย ไดอาร่ี ฯลฯ เพื่อบันทึกความตอเนื่อง

ของชีวิต และส่ิงเหลานี้เองเปนเคร่ืองตอกยํ้าการสูญเสียความทรงจํา (ดู เบน แอนเดอรสัน, 2552: 376-

377) จากคํากลาวของแอนเดอรสันสะทอนใหเห็นวา ความทรงจําเปนสวนหนึ่งของปจเจก (Personal 

Memory) ซึ่งอาจสูญหายได ในอีกดานหนึ่งหลักฐานที่ใชบันทึกความตอเนื่องของชีวิตนั้นก็อาจเปน

เคร่ืองมือที่ใชร้ือฟนความทรงจําไดแตอาจไมครบถวนเหมือนเดิม  อยางไรก็ดี ความทรงจําอาจไมใชของ

ปจเจกหรือถูกผลิตจากปจเจกเพียงฝายเดียว แตยังถูกผลิตจากสังคมและวัฒนธรรมที่แวดลอมปจเจกอยู 

อาจเปนส่ิงที่ถูกสรางผานกระบวนการทางสังคมและประวัติศาสตรจนกลายเปนความทรงจํารวมทางสังคม 

(Collective Memory) ความทรงจํารวมทางสังคมนี้ ยังถูกกําหนดวิธีการเขาถึงหรือการรับรูผาน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ถูกคาดหวังและถูกควบคุมดวยระบบคุณคา ดังจะเห็นวาเราสามารถจดจํา

วันสําคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตรชาติหรือทางครอบครัวที่ถูกสรางและกําหนดคุณคาไวแลวได 

แมวาไมไดต้ังใจที่จะจําต้ังแตแรกก็ตาม ดังที่ Sidonie Smith & Julia Watson (2001: 16) กลาววา “(…), 

we learn cultural uses of remembering, how certain ways of remembering are expected, 

acknowledged, valued. ความทรงจําจึงถูกกําหนดและจัดระเบียบ ตลอดจนถูกจํากัดอยูในบริบทหรือ

สถานการณหนึ่ง จากที่กลาวมาจะเห็นวา ความทรงจําเปนสวนหนึ่งของความรูสึกนึกคิดของปจเจกและ

เปนสวนหนึ่งของสังคม ความเปนปจเจกกับสังคมก็ไมอาจแยกออกจากกัน ความทรงจําจึงเปนปฏิสัมพันธ

ระหวางปจเจกกับสังคมดวย ปฏิสัมพันธดังกลาวนี้ ทําใหเกิดการควบคุมการรับรูของบุคคล หรือเปน

ชองทางที่ทําใหไดตระหนักถึงการควบคุมจนนําไปสูการตอรองหรือตอตานของปจเจกดวย ในบริบทของ

การพลัดถิ่น ความทรงจําเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูระหวางความเปนปจเจกกับบริบททางสังคม 
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การเลาเร่ืองเกี่ยวกับตนเองเปดโอกาสใหคนพลัดถิ่นไดร้ือฟนความทรงจํา ทําใหเกิดการเรียนรู การตอตาน

หรือการผสมผสานระหวางความทรงจําของปจเจกกับความทรงจํารวมทางสังคมผานการอานตีความความ

ทรงจํา ความทรงจําที่ปรากฏในเร่ืองเลาจึงอาจมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับตําแหนงแหงที่ของผูเลา ความทรง

จํายังเปนองคประกอบสําคัญในการหาที่ทางที่เหมาะสมและยังชวยสรางตัวตนในสภาวะพลัดถิ่นที่ตัวตน

นั้นกระจัดกระจาย ไรตําแหนงแหงที่ที่แนนอน 

ความทรงจําของบุคคลที่สัมพันธกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนั้นยังสงผลใหเกดิการตระหนกั

หรือทําใหเกิดการเลือกวาจะเลาอะไร ชวงเวลาใด เพื่ออะไร และขณะเลายังตองเช่ือมโยงกับบริบทที่

ประกอบสรางประสบการณนั้น ความทรงจําที่ถายทอดในเร่ืองเลาจึงเปนบันทึกการตีความบทบาทของ

ปจเจกที่อยูในชวงเวลาและปฏิสัมพันธทางประวัติศาสตร ดังที่ Sidonie Smith & Julia Watson (2001: 

24) กลาววา “Life narratives, depending on the memory they construct, are records of acts of 

interpretation by subjects inescapably in historical time, and in their relation to their own ever-

moving pasts.” การถายทอดความทรงจําจึงเปนการปะทะสังสรรคระหวางปจเจกกับสังคม การเลือกจะ

เลาหรือไมเลาอะไรนั้นเกี่ยวโยงกับความสัมพันธเชิงอํานาจของบริบทที่แวดลอมตัวผูเลาอยู ความทรงจําจงึ

มิใชเปนเพียงเร่ืองสวนตัวของปจเจกแตเปนประเด็นทางวัฒนธรรมและการเมืองที่สําคัญ เมื่อความทรง

จําเปนเร่ืองที่เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม การเลาความทรงจําจึงไมสามารถถายทอดออกมาไดทั้งหมด

หรือทะลุปรุโปรง โดยเฉพาะหากความทรงจํานั้นเปนบาดแผลหรือเปนปมอยูในใจ การร้ือฟนและถายทอด

ความทรงจําจึงตองทําผานกระบวนการคัดสรร การอานและตีความเพื่อทําความเขาใจ จนอาจนําไปสูการ

เยียวยาหรือคล่ีคลายปมที่ติดคางนั้น 

ราวศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปนชวงเร่ิมตนของการเขียนเร่ืองเลาประสบการณชีวิตในยุโรป เร่ืองเลา

ประสบการณชีวิตอยางเชนอัตชีวประวัติหรือคําสารภาพ ฯ ความทรงจําเปนองคประกอบสําคัญของเร่ือง

เลาเหลานั้น แตความทรงจําที่ไดถายทอดมีลักษณะเปนการบอกเลาเพื่อยืนยันอัตลักษณอันสมบูรณของ

ตน ดังที่พวงคราม พันธบูรณะ (2536: 326) กลาวถึงการเขียนอัตชีวประวัติที่แสวงหาความหมายของชีวิต

ในยุโรปวา “ผูแตงอัตชีวประวัติตองการทบทวนชีวิตที่ผานมาเพื่อไตรตรองหาความกระจางในพฤติกรรม

ของตน และสําคัญที่สุดเพื่อสรางความมั่นใจวาอัตลักษณอันประเสริฐของตนยังคงเดิมอยูแมจะมีอุปสรรค 

ความขัดแยง ความเสื่อมถอย หรือความผันผวนสักเพียงใดก็ตาม” การแสวงหาความหมายของชีวิตผาน

การเลาความทรงจําจึงเปนการแสวงหาเพื่อยืนยันอัตลักษณที่มีอยูกอนแลว ผูเขียนอัตชีวประวัติจึงมักเปน

คนสูงอายุและเปนคนที่มีชื่อเสียงซึ่งอยูในสังคมกระแสหลัก การบอกเลาเกี่ยวกับตนเองจึงเปนการบอกเลา

พรอมกับแสดงตําแหนงแหงที่ที่ตนมีอยูแลว คนพลัดถิ่นหรือคนชายขอบไดหยิบยืมวิธีการเลาเร่ืองเกี่ยวกับ

ตนเองเชนการเขียนอัตชีวประวัติมาดัดแปลงและผสมผสานรูปแบบงานเขียนอ่ืนๆ เพื่อถายทอดความทรง

จําและประสบการณจากมุมมองของคนพลัดถิ่น แตตัวตนของคนพลัดถิ่นเปนความกระจัดกระจายและไร



 

 

4 

ตําแหนงแหงที่ที่แนนอน การเลาเร่ืองจึงไมใชเคร่ืองมือเพื่อนําเสนอตัวตนที่มีอยูการกอนแลวแตเปน

เคร่ืองมือที่ใชแสวงหาตัวตนผานการอานทําความเขาใจความทรงจําและประสบการณ 

การกําหนดอัตลักษณของบุคคลเปนปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับผูอ่ืน ดังที่ Kevin Hetherington 

(1998:15) ใหความหมายอัตลักษณโดยช้ีใหเห็นวา อัตลักษณเปนทั้งความเหมือนและความแตกตาง 

แลวแตวาบุคคลจะนิยามตนเองในลักษณะของภาพแทนอยางไรและประกอบสรางความแตกตางระหวาง

ตนเองกับผูอ่ืนอยางไร “Identity is about both similarity and difference. It is about how subjects 

see themselves in representation, and about how they construct differences within that 

representation and between it and the representation of others.”  ในบริบทพลัดถิ่นการกาวสูพื้นที่

ใหมยังเปนการกาวลวงทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดการจับจองและการควบคุม จนอาจทําใหเกิดความสับสน

ในอัตลักษณและตําแหนงแหงที่ของตน สําหรับคนพลัดถิ่น อัตลักษณดูเหมือนเปนเร่ืองที่เลือนราง เปน

ความกระจัดกระจาย คนพลัดถิ่นไมสามารถตระหนักไดวาตนเปนใคร และไมสามารถสรางภาพที่แตกตาง

เพื่อนํามานิยามตนได เกิดความรูสึกคลุมเครือระหวางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนกับวัฒนธรรมในพื้นที่

ใหม  เปราะบางตอการถูกกลายกลืนทางวัฒนธรรม ปรากฏการณเชนนี้นําไปสูการต้ังคําถามของคนพลัด

ถิ่นวา ฉันเปนใครและพยายามคนหาอัตลักษณของตนเอง รวมทั้งยังนําไปสูปญหาเร่ืองวิกฤตอัตลักษณ

ของคนพลัดถิ่นจนทําใหเกิดความส่ันไหวตอระบบความคิดความรูสึกและต้ังคําถามเกี่ยวกับตัวตน  

การอานและตีความความทรงจําเปนวิธีหนึ่งที่ใชแสวงหาอัตลักษณและพื้นที่ที่เหมาะสม เปนการ

นําประสบการณในอดีตมาปรับใชใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งทําใหบอกไดวาตนเปนใครและ

เปดเผยวาพวกเขานิยามตนเองในลักษณะใด การรําลึกอดีตนั้นยังเปนการนําความทรงจําที่กระจัดกระจาย

ไมวาเร่ืองเกี่ยวกับครอบครัว สังคมหรือชาติมารวมกัน ดังที่ Salman Rushdie นักเขียนชาวอินเดียพลัดถิ่น

กลาวเปรียบการรําลึกอดีตเหมือนกับการมองอดีตผานแกวที่แตกเปนเส่ียงๆ ภาพความทรงจําจึงมิใชองค

รวมอันสมบูรณ แตเกิดจากการปะติดปะตอ  เปนการนําความทรงจําในอดีตมาปรับใชใหสอดคลองกับ

ปจจุบัน “The broken glass is not merely a mirror of nostalgia. It is also, I believe, a useful tool 

with which to work in the present.” (1991: 12) การร้ือฟนความทรงจําเปดโอกาสใหคนพลัดถิ่นได

ทบทวนความเปนมาของตนเอง ไดเชื่อมโยงตนเองกับครอบครัวและบานเกิด ทําใหหาอัตลักษณและที่ทาง

ที่เหมาะสมใหกับตนเองได พื้นที่พลัดถิ่นจึงเปนพื้นที่ของการปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง 

บทความนี้มุงศึกษาการร้ือฟนและปรับใชความทรงจําในสภาวการณปจจุบันในบริบทพลัดถิ่นใน 

4 ประเด็น ไดแก ความทรงจํากับสายสัมพันธครอบครัว ความทรงจํากับความหมายของ “บาน”   ความ

ทรงจํากับบานเกิด และความทรงจํากับการสรางตัวตน โดยวิเคราะหการอานตีความความทรงจําและการ

นําความทรงจํานั้นมาสรางตัวตนและกําหนดบทบาทหนาที่ในปจจุบัน โดยศึกษาจากเร่ือง My Vanished 

World: the True Story of Shan Princess ของ เจานวล อู ทั้งนี้จะศึกษาควบคูไปกับความเปล่ียนแปลง

ทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทใหญที่ลมสลายและการพลัดถิ่นไปอยูประเทศอังกฤษ 
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ความทรงจํากับสายสัมพันธครอบครัว 
 หลังจากรัฐบาลทหารพมาของนายพลเนวินเขายึดอํานาจการปกครองจากบรรดาเจาฟาไทใหญใน

ป 1962 ทําใหเจาฟาหลายคนถูกจับ ครอบครัวถูกควบคุม ครอบครัวของเจานวล อูไดรับผลกระทบ

โดยตรงเชนกัน ทุกคนในครอบครัวถูกสอดสองควบคุม สําหรับเจานวล อู ขณะน้ันไดรับทุนไปศึกษาตอที่

ประเทศอังกฤษแลว แตก็รับทราบขอมูลที่เกิดข้ึนโดยตลอด สมาชิกในครอบครัวแตกกระสานซานเซ็น บาง

คนไปต้ังถิ่นฐานอยูในตางประเทศทั้งอังกฤษและอเมริกา บางคนยังอยูที่ไทใหญ  

ความทรงจําคือเคร่ืองมือสําคัญในการนําพาครอบครัวที่แตกสลายกลับมาอีกคร้ัง ผานการคิด

คํานึงถึงพอ แมและญาติพี่นอง ดังจะเห็นวาเนื้อหาในเร่ืองเลาใสรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวเกือบทั้ง

เร่ือง ความทรงจําจึงเปนกลไกในการสานสายใยครอบครัวใหแจมชัด อยางไรก็ดี การถายทอดความทรงจํา

ที่นําพาครอบครัวกลับมาอีกคร้ังนั้น จะตองกระทําผานพลังแหงจินตนาการ ครอบครัวที่เกิดข้ึนจึงเปน

ครอบครัวในจินตนาการที่แตกตางจากแบบเดิม เปนครอบครัวที่ถูกประกอบสรางใหมจากสภาวะพลัดถิ่น 

เปนครอบครัวที่ไมอาจจับตองไดเหมือนแตกอนแตสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได เปนครอบครัวที่สมาชิกอยู

คนละทิศทางแตผูกสัมพันธดวยสายใยความเปนญาติพี่นอง ครอบครัวที่เกิดจากจินตนาการนี้ มีรูปแบบ

และวิถีที่ตางออกไปจากครอบครัวแบบเดิม กลาวคือ เกิดในบริบทของการพลัดพรายกระจัดกระจายของ

สมาชิกในครอบครัวเพราะความจําเปนบีบบังคับ การพบกันของสมาชิกจะตองกระทําผานการรําลึก หรือ

แมจะพบกันจริงก็ตองเดินทางไกลมาก ความรูสึกที่เมื่อพบกันนั้นอาจแตกตางกันไป เชน อาจเกิด

ความรูสึกเปนคนแปลกหนา  คนคุนเคยหรือคนในครอบครัวที่รักกันมากยิ่งข้ึนก็ได รูปแบบของครอบครัว

ในบริบทพลัดถิ่นจึงมีรูปแบบที่จําเพาะ 

ลักษณะของความทรงจําที่ปรากฏในเร่ืองสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับครอบครัวและสังคมไทใหญ  

เจานวล อู บรรยายภาพความเปนอยูและเหตุการณที่เกิดข้ึนกับสมาชิกในครอบครัวแตละคนต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ทั้งภาพแหงความสุขที่ครอบครัวไดอยูรวมกัน และภาพแหงความทุกขที่ครอบครัวตอง

กระจัดกระจายไปคนละทิศทาง ภาพความทรงจําที่ฉายใหเห็นชวงเวลาแหงความสุขคือชวงวัยเยาว เจา

นวล อู เลาเร่ืองราวสมัยยังเด็กเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใสของเจาพอเจาแม การทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน

ของสมาชิกในครอบครัว การรวมทุกขรวมสุข  การชวยเหลือเกื้อกูลกันและการไปมาหาสูระหวางญาติพี่

นอง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันแนบแนนและความอบอุนภายในครอบครัว ภาพความทรงจําใน

วัยเยาวดังกลาวชวยหลอเล้ียงและทดแทนความรูสึกที่ตองพลัดพรากจากครอบครัวขณะตองพลัดถิ่น ใน

อีกดานหนึ่ง ภาพแหงความทุกขของครอบครัวก็ปรากฏใหเห็นเดนชัดเชนกัน หลังจากทหารพมายึดอํานาจ

การปกครอง พี่นองหลายคนตองมีชีวิตที่อยูบนความไมแนนอน ตองเผชิญกับความหวาดกลัวและความ

ต่ืนตระหนก เจานวล อู บรรยายถึงพี่นองแตละคนอยางละเอียด เดสมอนด (Desmond) ซึ่งเปนนองชาย

ตองกลับบานอยางกะทันหันขณะศึกษาอยูที่อังกฤษเพราะทางบานไมมีเงินพอที่จะสงเสียเนื่องจากการเขา
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มาควบคุมของทหารพมา ความเจ็บปวดของเดสมอนดที่ถูกตัดโอกาสทางการศึกษาและโอกาสการเปนเจา

ฟาองคตอไปของลูกชายคนโต เปนรอยแผลที่ทําใหเดสมอนดกลายเปนคนติดเหลาและตองออกจากงาน 

แมวาจะมาเร่ิมตนชีวิตใหมที่อเมริกา เดสมอนดเสียชีวิตเพราะรางกายทรุดโทรมจากการดื่มเหลาจัด เคน

ริก (Kenrick) นองชายคนสุดทองตองกลับไทใหญอยางจําใจเหมือนกับเดสมอนด เขารูสึกจนตรอกกับ

สภาพการถูกควบคุมทั้งกายและใจจนไมสามารถหาทางออกได เคนริกเปนโรคประสาทและเสียชีวิตที่ไท

ใหญอยางเดียวดายขณะอายุยังนอย ภาพการจากไปของพี่สาวอีก 2 คน คือแอกเนส (Agnes) และออ

เดรย (Audrey) ก็ดูจะไมตางจากเคนริกและเดสมอนด  

 การรําลึกภาพของสมาชิกในครอบครัวทั้งดานดีและไมดี นอกจากจะเปนการเช่ือมโยงตนเองกับ

ครอบครัวเพื่อไมใหรูสึกเดียวดายในสภาวะพลัดถิ่นแลว ยังทําใหเกิดการเรียนรูวิธีปรับแตงจิตใจ และวิธีหา

แหลงพํานักที่เหมาะสมกับสภาพจิตใจที่บอบช้ําจากการแตกสลายของครอบครัวดวย การเรียนรูวิธีการ

ปรับแตงจิตใจเกิดมาจากการอานและตีความเหตุการณผานการตั้งคําถามตอเหตุการณที่เกิดข้ึนเพื่อนํามา

ป รับ ใ ช กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ใ นป จ จุ บั นต อ ไป   เ ช น ก า ร ต้ั ง คํ า ถ ามต อปญหาที่ เ กิ ด ข้ึ น กั บ 

เดสมอนดวาเขาสามารถประสบความสําเร็จไดถาเพียงแตเขาสามารถจัดการกับบาดแผลที่เขาไดประสบ 

“(…) I could not find the answers to why such an intelligent man should have taken the wrong 

turning in life, (…) He could have achieved so much, if only he had been able to come to 

terms with the trauma he had experience.” (2000: 153) การทบทวนความทรงจําและประสบการณที่

เกิดกับสมาชิกในครอบครัวทําใหเจานวล อูไดเรียนรูวิถีแหงชีวิตที่หลากหลาย การเรียนรูวิถีแหงชีวิตนั่นเอง

ที่ทําใหสามารถมีชีวิตอยูทามกลางความแตกกระสานซานเซ็นของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนสามารถ

หาพื้นที่ที่เหมาะสมใหแกตนเองได  

 

 During the fifties and sixties my family and I went through some 

horrendous and sad experience. But learning to accept and adapt to new and 

difficult circumstances and not harbouring any hate or bitterness in our hearts 

had helped some of us to come through unscathed. The others however, did not 

fare so well: the trails and tribulations were too much for them; the strain and 

stress seemed to have exceeded the limit of their endurance. (2000: 160). 

 

ความเขาใจในวิถีแหงชีวิตผานการอานชีวิตของพี่นองนั้น ยังทําใหเจานวล อูเรียนรูถึงความสําคัญ

ของครอบครัว ที่เปนทั้งกําลังใจและแหลงพักพิงจิตใจยามสับสนออนลาทามกลางความรูสึกแปลกหนากับ

สังคมและวัฒนธรรมที่ไมคุนเคย ความทรงจําอันเกี่ยวกับพี่นองจึงเปนความทรงจําที่มีคา “The memories 

remain – the memories of the wonderful days I spent with my sister and brother-in-law are 
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precious. I think of them often with gratitude, respect and love.” (2000: 155) เจานวล อูจึงยังคง

ตองสานสายใยพี่นอง แตในบริบทพลัดถิ่นนั้น ทําใหเจานวล อูไดตระหนักวาการดําเนินความสัมพันธ

ระหวางพี่นองเหมือนเม่ือคร้ังอยูไทใหญนั้นไมสามารถทําได เพราะสมาชิกในครอบครัวตางอยูคนละ

ทิศทาง ดังที่เจานวล อูกลาววา เมื่อมาอยูตางถิ่นครอบครัวไมเคยอยูกันพรอมหนาเลย “(…) our 

meetings over the years in foreign climes were in ones and twos and never enfamille.” (2000: 

150) การสานสายใจพี่นองจึงตองทําผานการคิดคํานึงและตอกย้ําสายสัมพันธผานความทรงจํา หรือการ

ไปเย่ียมหากมีโอกาส “We met whenever we could.”  (2000: 157) รูปแบบความสัมพันธระหวาง

สมาชิกในครอบครัวถูกปรับเปล่ียนไปในสภาวะความแตกกระสานซานเซ็น แตทวาความเปนครอบครัว

และสายสัมพันธยังคงอยู ความทรงจําจึงเปนส่ือเช่ือมสายสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวและหลอ

เล้ียงความเปนครอบครัวไว การปรับเปล่ียนรูปแบบความสัมพันธในครอบครัวดังกลาวเปนการปรับเปล่ียน

ใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบันในบริบทพลัดถิ่นนั่นเอง 

ในบท The Saddest Day in Our Lives เจานวล อูร้ือฟนความทรงจําเกี่ยวกับแม โดยการมอง

กลับไปในอดีตเพื่อทบทวนสายใยรักระหวางแมลูกและทบทวนความตายของแมที่คลุมเครือต้ังแตวันที่เจา

แมเสียชีวิต ซึ่งกลายเปนปมและบาทแผลที่ติดคางอยูในใจต้ังแตวัยเยาว ในขณะนั้น เจานวล อู อายุ 16 ป 

ความตายของแมทําใหเจานวล อูเกิดความสงสัยวาสาเหตุนั้นมาจากการฆาตัวตายหรือมีคนลอบยิง การ

บรรยายภาพในชวงเวลานั้นแสดงใหเห็นความสับสนของเจานวล อูอยางยิ่ง อยางไรก็ดี การร้ือฟนความ

ทรงจําเกี่ยวกับแมอาจทําใหรูสึกเจ็บปวดแตก็ทําใหไดเรียนรูวาสาเหตุการตายของแมไมใชส่ิงสําคัญที่สุด 

การกลับไปร้ือฟนความทรงจําเกี่ยวกับแมจึงมิใชกลับไปหาสาเหตุการตาย แตเปนการกลับไปทําความ

เขาใจ “ความตาย” ของแมมากกวา และการกลับไปทบทวนดังกลาวทําใหเจานวล อูไดรับรูวา เจาแมเปนผู

ที่เสียสละและเปนเสาหลักของครอบครัว และในสถานภาพที่เปนทั้งแมของลูกและเปนคนที่อยูในชนชั้น

ปกครองจึงตองแบกภาระและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญทั้งตอครอบครัวและตอสังคมไทใหญ  

 

I recalled the love and care she had given us. Mother loved her country and 

worried about its future. She loved her husband and worried about his heritage. 

She loved us and worried about our futures. (…) Unfortunately, in this selfless 

battle she so drained her energy and spirit that she was destined not to survive. 

(2000: 120). 

 

ภาระรับผิดชอบตอครอบครัวจึงดําเนินควบคูไปกับภาระรับผิดชอบตอบานเมือง พันธนาการ

ดังกลาวผูกรัดเจาแมแนนจนแกไมออก น้ําเสียงของเจานวล อูที่เลาเกี่ยวกับแมจึงมีทั้งเศราโศกระคน

ภาคภูมิใจ การร้ือฟนความทรงจําเกี่ยวกับแมเปนการคลี่คลายความคลุมเครือที่เคยเกิดข้ึนในอดีตจนทําให
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บาดแผลที่ฝงลึกนั้นบรรเทา การกลับไปทําความเขาใจความตายของแมยังทําใหไดเรียนรูวิธีการปรับตัว

เพื่อจะไดไมมีชีวิตเหมือนกับแมที่เต็มไปดวยภาระหนักอ้ึง ความตายของแมยังเปนการบอกย้ําบทบาท

หนาที่ที่ตองรับผิดชอบทั้งตอญาติพี่นองและตอสังคมไทใหญเชนเดียวกับที่เจาแมเคยทําและเคยพรํ่าสอน 

เปนการอานบทบาทหนาที่ผานการทําความเขาใจความตายของแม อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่งการอาน

ความตายของแมก็ทําใหตระหนักไดวาการครุนคิด ปริวิตกและจมปรักอยูกับปญหาอยางเจาแมนั้นไมใช

ทางออก เจานวล อูจึงเลือกที่จะไมหมกมุนอยูกับปญหา ขณะเดียวกันก็หาวิธีการอ่ืนเพื่อดําเนินการสาน

สายใยพี่นองและมีบทบาทรวมรับผิดชอบตอสังคมไทใหญ การเลือกเขียนเลาเร่ืองนี้ซึ่งมีนัยยะเช่ือมโยงตน

กับครอบครัวและเพื่อเรียกรองความเปนธรรมใหแกสังคมไทใหญนั้นสวนหนึ่งนาจะเปนผลผลิตจากการ

อานความตายของแมนั่นเอง  

การกลับไปร้ือฟนเร่ืองราวเกี่ยวกับแมยังเปนการกลับไปอานทบทวนบทเรียนที่แมคอยพรํ่าสอนทั้ง

ทางตรงและทางออม การทําความเขาใจคําส่ังสอนของแมทําใหเจานวล อู ดําเนินชีวิตไปตามเสนทางที่แม

ปูทางไว และทําใหสามารถปรับตัวและรูวาจะมีชีวิตตอไปอยางไรในสภาพที่ครอบครัวและสังคมลมสลาย 

และสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว “Where she could not protect us, she had tried hard to 

prepare us so that we could have the skills and strengths to survive in the rapidly changing 

world.” (2000: 120) การร้ือฟนความทรงจําเกี่ยวกับครอบครัวเปนทั้งการสานสายใยครอบครัวเพื่อ

ทดแทนความรูสึกขาดครอบครัว และเปนแหลงพักพิงจิตใจในสภาวะพลัดถิ่น การตีความและเรียนรูความ

ทรงจํายังทําใหเจานวล อูสามารถมีชีวิตอยูทามกลางสังคมและวัฒนธรรมแบบใหมไดไมยากนัก  

 
ความทรงจํากับความหมายของ “บาน” 

คนพลัดถิ่นตระหนักถึงความหมายแหงการเดินทางวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต โดยมีลักษณะไร

จุดหมายปลายทางที่แนนอน  ความคิดคํานึงของคนพลัดถิ่นที่เกี่ยวกับบานจึงมีหลายรูปแบบ บานคือ

ปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน เมื่อคนพลัดถิ่นจากบาน ความสัมพันธระหวางตนกับบานจะขาดหายไป บาน

ที่จากมากับคนพลัดถิ่นจึงเปนความสัมพันธที่หยุดนิ่งและตัดขาดอยางถาวร  ดังที่ สจวต ฮอลล (Stuart 

Hall) (อางใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา, 2547: 248-249) กลาววา “ความสัมพันธระหวางคนพลัดถิ่นกับจุดกําเนิด

คือความสัมพันธที่เกิดหลังการแตกหัก เมื่อเปนเชนนี้ คนพลัดถิ่นจะกลับไปแหงใด”  คนพลัดถิ่นจึงไม

สามารถกลับบานได และหากแมวาไดกลับไปจริง  ความรูสึกที่เกิดข้ึนจะเปนความรูสึกเหมือนตนเองเปนคน

แปลกหนากับบานที่เคยอยู อยางไรก็ดี คนพลัดถิ่นจําเปนตองมี “บาน” เพื่อใชเปนที่พักพิงจิตใจและทําใหมี

ตัวตน  “บาน” จึงเปนสถานที่สําคัญ ที่สามารถกําหนดที่ทางและสรางตัวตนผานการตระหนักถึงการเปน

สวนหนึ่งของพื้นที่นั้น  ในบริบทของการพลัดถิ่น “บาน” อาจมีหลายแหงและหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เพราะคน

พลัดตระหนักวาตนตองเดินทางอยูเสมอ ดังนั้น บานของคนพลัดถิ่นจึงเปนพื้นที่ที่มิอาจสัมผัสไดเชิง

รูปธรรม แตเปนการกอสรางบานในจินตนาการที่สามารถปรับเปล่ียนเล่ือนไหลไปตามบริบท เปนบานที่
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ประกอบสรางจากความทรงจําเกี่ยวกับบานและประสบการณเขากับบริบทและสถานการณในปจจุบัน  

โดยปรับตนเองใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ ความสามารถในการนําประสบการณและ

ความทรงจํามาตีความและปรับเปลี่ยนวิธีคิดอันเกี่ยวกับบาน จะทําใหคนพลัดถิ่นสามารถดํารงชีวิต

ทามกลางความแตกตางไดไมยาก 

 ใน My Vanished World ความทรงจําและประสบการณขณะอยูไทใหญทําใหเจานวล อู เรียนรู

ลักษณะของบานในรูปแบบที่หลากหลาย ประสบการณดังกลาวยังนํามาปรับแปลงใหเกิดบานในปจจุบัน

ได อาทิ หอหลวงหรือบานของเจาปูซึ่งเปนเจาฟาเมืองลอกจอก หอหลวงเปนคฤหาสนไมหลังใหญ มีพื้นที่

กวางขวาง เปนทั้งที่สําหรับใชหลับนอน วาราชการ และรับรองแขก เจานวล อูไมไดพักอยูที่หอหลวงนี้ แต

อยูที่บานของพอแมซึ่งอยูไมไกลกันนัก การไดเขาไปพบเจาปูและเขาไปในหอหลวงทําใหเจานวล อู คอยๆ 

เรียนรูลักษณะและความหมายของบาน รูวาหอหลวงของเจาปูที่กวางใหญนั้นไมทําใหเกิดความรูสึกถึง

ความเปนบาน  “Although “Hawlong” was larger and grander than our more humble home, I 

was not fond of it. It was too huge and dark to be homely…” (Nel Adams, 2000: 16) เจานวล อู

ไมรูสึกถึงความเปนบานของหอหลวงดังกลาว เมื่อส้ินเจาปูแลว เจานวล อูจึงไมตองการยายไปอยูหอหลวง

แตจะอยูบานของพอแมดังเดิม โดยบานที่เจานวล อู อาศัยอยูนั้น เรียกวา “หอออน” เปนเพียงบานไมหลัง

เล็กๆ แตก็เปนบานของทุกคนในครอบครัว “Our house, ‘Haw Awn’ (or ‘Small Residence’), was a 

simple wooden house but was our home…” (2000: 26) การเลือกไมยายไปยังหอหลวงสะทอนให

เห็นการตัดสินใจที่ผานกระบวนการเปรียบเทียบ ประเมินคาและตีความกับบานที่ตนอาศัยอยูเพื่อสรรหา

พื้นที่ที่เหมาะสมกับตนเอง สําหรับเจานวล อูแลว ปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในครอบครัวดูจะมี

ความสําคัญอยางมาก การรําลึกถึงบานในไทใหญจึงมักเลือกบรรยายชวงการทํากิจกรรมรวมกันของ

สมาชิกในครอบครัวซึ่งส่ือถึงความรักและความผูกพัน โดยความเปนบานของเจานวล อูสะทอน

ความสัมพันธกับพื้นที่ที่แวดลอมตัวบานที่ทําใหเกิดความสุขสดช่ืนตอครอบครัวและเปนพื้นที่ที่สมาชิกใน

ครอบครัวมีปฏิสัมพันธกันมากกวาตัวบานที่กวางขวางใหญโตที่เหมาะเฉพาะแกหนาที่ใชสอยอยางหอ

หลวงของเจาปู เจานวล อู บรรยายใหรายละเอียดกับพื้นที่รอบบานนี้มากกวาตัวบานเพื่อเติมเต็ม

ความรูสึกที่ขาดครอบครัวแบบเดิมไป โดยพื้นที่รอบบานมีสวนดอกไมที่สงกล่ินหอมทั่วบริเวณ พื้นที่สวนนี้

เองเปนพื้นที่ที่สรางความสุขใหแกเจาแม ในขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ใชวิ่งเลนและทํากิจกรรมรวมกันของ

พี่นอง พื้นที่นี้จึงเปนพื้นที่ที่สานสายใยพี่นองดวย การร้ือฟนความทรงจําที่เกี่ยวกับบานที่เช่ือมโยงกับ

ครอบครัวและแสดงใหเห็นความรักความอบอุนระหวางสมาชิก สะทอนใหเห็นการนิยามความหมายของ

คําวาบานที่หมายถึงครอบครัว ดังที่เจานวล อูกลาวถึงบานในไทใหญหลังจากยายมาอยูอังกฤษซึ่งส่ือถึง

ครอบครัววา “(…), our home is no better than a shack, the garden and orchards overgrown 

into a jungle and all the loyal and familiar faces have gone. Little of our family remains.” 

(2000: 158) จากความสัมพันธอันเหนียวแนนของครอบครัวและความรูสึกเปลาเปล่ียวในบริบทพลัดถิ่น 
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ทําใหเมื่อยายมาอยูอังกฤษ ความหมายของบานที่หมายถึงครอบครัวจึงยังไมเลือนหายไปและการสาน

สายใยพี่นองยังดําเนินตอไป  

นอกจากความทรงจําเกี่ยวกับบานที่อาศัยอยูแลว ความทรงจําเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่

ตางๆ ทั้งในรัฐไทใหญและพมายังทําใหเจานวล อูไดเรียนรูถึงลักษณะของบานที่หลากหลาย และเรียนรูวา

บานไมจําเปนตองมีเพียงรูปแบบเดียว ต้ังแตเด็กเจานวล อูตองเดินทางอยูเสมอ เชน เดินทางไปบานญาติ

พี่นองที่อยูตางเมือง ไปเรียนหนังสือชั้นประถมและมัธยมตางเมืองหรือไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงราง

กุง หรือแมกระทั่งหนีสงครามไปยังที่ตางๆ เมื่อคร้ังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเดินทางต้ังแตเด็กจนโตทําให

เกิดการเรียนรูวิถีแหงการเดินทางในรูปแบบตางๆ เชนการเดินทางที่ตองเผชิญความหวาดกลัวขณะหนี

สงคราม การเดินทางที่มีความสุขขณะไปเยี่ยมญาติพี่นอง หรือการเดินทางที่คลายเปนการผจญภัยเมื่อ

ตองไปเรียนตามที่ที่ยังไมเคยไปมากอน การเดินทางและการไปพักอาศัยยังที่ตางๆ ทําใหไดเรียนรูวิธีการ

ปรับตนเองใหกลายเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ที่แตกตางนั้น ดังนั้น เจานวล อูจึงสามารถตระหนักไดวา บาน

ของแอกเนสซ่ึงเปนพี่สาวนั้นคือบานหลังที่ 2 ของตน “…this was my second home” (2000: 153) การ

เรียนรูเหลานี้ทําใหสามารถปรับตนเองใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ตางๆ ไดอยางไมยากเย็นเมื่อตองมา

อยูตางถิ่น การเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่นองและสายสัมพันธอันแนบแนนภายในครอบครัวของสังคมไทใหญ

ดังกลาวยังสะทอนใหเห็นระบบเครือญาติแบบไทใหญที่เอ้ือใหไดเรียนรูและซึมซับรูปแบบและความหมาย

ของบานที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับสภาวะพลัดถิ่นที่ตระหนักวาตนตองเดินทางอยูตลอดเวลา 

ประสบการณการเดินทางและการเรียนรูความหมายอันหลากหลายของบาน ทําใหเจานวล อู 

สามารถปรับตนเองใหอยูในพื้นที่ใหมไดไมยาก เจานวล อูจึงตัดสินใจอาศัยอยูที่อังกฤษและแตงงานมี

ครอบครัวกับชายชาวอังกฤษ “I have a good marriage and a happy home. I have a husband, 

children and grandchildren, whose love and support I value.” (2000: 165) การตัดสินใจดังกลาว

สวนหนึ่งยังมาจากการความทรงจําที่ตนและครอบครัวเคยมีความสัมพันธอันดีตอประเทศอังกฤษ “I was 

already feeling settle in England and comfortable with the British people, for whom my family 

had always had the greatest respect and fondness (…)” (2000: 164) จากคํากลาวของเจานวล อู

สะทอนใหเห็นการตีความความทรงจําเพื่อนํามาปรับใชกับสถานการณในปจจุบัน คือทําใหรูสึกวาสามารถ

อาศัยอยูที่ประเทศนี้ได เปนการเลือกหยิบใชความทรงจําเพื่อหาพื้นที่ใหกับตนเอง อังกฤษจึงเปนพื้นที่ที่ทํา

ใหเจานวล อูสามารถสรางครอบครัวใหมในขณะที่ไมไดทอดทิ้งหรือตัดขาดครอบครัวเดิม  

ความทรงจําและประสบการณเกี่ยวกับบานเมื่อคร้ังยังเยาวทําใหเจานวล อูสามารถสราง “บาน” 

อีกหลัง บานหลังใหมนี้สรางจากการอางอิงและหยิบยืมความหมายของบานที่จากมาผานการตีความ

ความทรงจําแลวนํามาผสมผสานกับความเปนจริงในบริบทปจจุบัน กลายมาเปนบานที่มีลักษณะเฉพาะ 

การสรางบานในลักษณะดังกลาวชวยใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดโดยไมรูสึกเปลาเปล่ียวไรราก โดย
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ยังคงสามารถดําเนินสายสัมพันธของครอบครัวแบบเดิมได ขณะเดียวกันก็สรางสายสัมพันธแบบใหมกับ

สามีและลูกในบริบทปจจุบันได  

 
ความทรงจํากับบานเกิด 
 ความสัมพันธระหวางคนพลัดถิ่นกับบานเกิดเปนอีกประเด็นหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความสําคัญของ

ความทรงจํา เพราะความทรงจําคือเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงคนพลัดถิ่นกับบานเกิด (Homeland) และทํา

ใหตระหนักถึงรากเหงาของตน ในบริบทของการเชื่อมโยงระหวางตนเองกับบานเกิดของคนพลัดถิ่นที่

สูญเสียชาติบานเมืองไป บานเกิดจึงมักหมายรวมเอาชาติ (Nation) เขาไวดวย บานเกิดและชาติจึงเปน

พื้นที่ที่ซอนทับกัน ทั้งนี้บานเกิดและชาติอาจถูกดัดแปลงหรือปรับเปล่ียนไปตามบริบทไดเชนกัน การ

เชื่อมโยงแนวคิดคนพลัดถิ่นกับเร่ืองบานเกิดที่เชื่อมโยงกับชาตินั้น สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากกระแสโลกา-

ภิวัตนที่ไปปรับเปล่ียนวิธีคิดที่เคยเนนการมองแบบแบงแยกจนทําใหเกิดเสนแบงตางๆ สูการทําใหเสนแบง

พรามัวและส่ันคลอนวิธีคิดแบบเดิม อิทธิพลของวิธีคิดดังกลาวทําใหเกิดการหันกลับมามองแนวคิด

เกี่ยวกับการกาวผานเสนพรมแดนที่เคยผูกโยงชาติไวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตรอยางไรบริบทสัมพันธและ

ตายตัว การปรับเปล่ียนวิธีคิดหรือมุมมองดังกลาวทําใหคนพลัดถิ่นสามารถตระหนักไดวาตนมีรากเหงามา

จากที่ใด หรืออาจสรางตัวตนในลักษณะผสมผสานทางชาติพันธุและวัฒนธรรม (Hybridization) หรืออาจ

นําความทรงจําเกี่ยวกับบานเกิดมาตีความเพื่อหาตัวตนและเรียนรูบทบาทหนาที่ บานเกิดจึงเปน

จินตนาการและเปนพื้นที่ที่เล่ือนไหล อาจกลายเปนพื้นที่ที่ใชตอสูทางการเมืองในบริบทพลัดถิ่นก็ได 

Alison Blunt (2005: 75) กลาววา “Homelands are sites of political not only in place, but also 

across diaspora space.”  ดังนั้น แมคนพลัดถิ่นจะอยูหางไกลจากบานเกิด ความสัมพันธระหวางคน

พลัดถิ่นกับบานเกิดอาจเขมขนข้ึนหรือในอีกดานหนึ่งอาจจะออนจางลงก็ได 

 ความทรงจําของเจานวล อู ที่ถายทอดลงในเร่ืองเลาประมาณกึ่งหนึ่งคือเร่ืองเกี่ยวกับบานเกดิ โดย

เลาแบบอิงกับประสบการณสวนตัวและหยิบยืมขอมูลประวัติศาสตรแบบทางการหรือที่สามารถหาอานได

จากตําราประวัติศาสตร ตลอดจนเอกสารในรูปแบบตางๆ ถายทอดแบบผสมผสาน การเลาจาก

ประสบการณสวนตัวที่เกี่ยวกับไทใหญเปนการเลาจากความทรงจําเพราะหลังจากการสูญเสียทั้ง

ครอบครัวและบานเมือง รอยแผลที่บาดลึกดังกลาวทําใหเจานวล อูไมเคยกลับไปไทใหญอีกเลย เร่ืองเลา

จึงมีลักษณะเลาสลับหรือผสมระหวางประวัติศาสตรสวนตัวกับประวัติศาสตรแบบทางการตั้งแตตนจนจบ 

โดยเจานวล อู ใหรายละเอียดเกี่ยวกับไทใหญอยางรอบดานและเปนลําดับข้ัน ต้ังแตบริบททาง

ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง วิถีชีวิตความเปนอยู เหตุการณในชวงสงครามโลก และการถูกยึด

อํานาจการปกครองจากทหารพมา ครอบครัวตองแตกกระซานซานเซ็น จนถึงการลมสลายของสังคมไท

ใหญ การผสมผสานประวัติศาสตรดังกลาวทําใหผูอานเขาใจเร่ืองราวที่เกิดข้ึนกับสังคมไทใหญไดงายข้ึน

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับความรูด้ังเดิมเกี่ยวกับสังคมไทใหญของตน การเลาบริบททางสังคมการเมอืงและ
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วัฒนธรรมไทใหญอยางละเอียดไมไดเปนเพียงการเลาเพื่อใหผูอานรูภูมิหลัง แตยังเปนการเช่ือมโยงผูเลา

กับบานเกิดในสภาวะพลัดถิ่นที่ทําใหเกิดความไมมั่นใจตอที่มาที่ไปหรือรากเหงาของตนเอง การ

ความสัมพันธระหวางตนกับบานเกิดจึงไมสามารถตัดขาดไดเพราะเปนเคร่ืองยืนยันความมีรากและสํานึก

ในความมีชาติของตน  นอกจากนี้ การเลาเร่ืองอยางเปนลําดับข้ันยังฉายใหเห็นภาพพัฒนาการของสังคม

ไทใหญต้ังแตรุงเรืองจนถึงลมสลายอยางเปนข้ันเปนตอน ทําใหผูอานไดรวมรับรูเหตุการณราวกับเปนสวน

หนึ่งจนเกิดความรูสึกรวมสูญเสียไปดวยและตระหนักไดถึงความรุนแรงที่เกิดข้ึนในไทใหญ  

วิธีการนําเสนอภาพความรุนแรงในไทใหญยังนําเสนอโดยใชวิธีการหยิบบันทึกการเดินทาง 

ของชาวตะวันตกหลายคนท่ีนําเสนอวาไทใหญเปนพื้นที่ที่สวยงาม สงบสุขมากลาวนําเสนอแบบเปรียบเทียบ

ใหเห็นดานตรงขาม ไทใหญที่เคยเปนสวรรคบนดิน ปจจุบันกลายเปนนรกบนดินไปเสียแลว 

 

Foreign writers such as Maurice Collis, who wrote “Lords of The Sunset” 

(Shan Sawbwas), published in 1937, Clay Jones, in his autobiography written in 

1997 and C Maxwell Lefroy in “Burma-Lands and People”, published in 1963, 

had referred to the Shan States (Mong Tai) as “Paradise on earth”. If they could 

travel there now, I am sure they would describe it as “Hell on earth”. (Nel 

Adams, 2000:165).  

 

การนําขอมูลที่เขียนโดยชาวตะวันตกมานําเสนอใหเห็นดานตรงขามเปนกลวิธีเพิ่มภาพความ

รุนแรงในสังคมไทใหญโดยอางอิงองคความรูเกี่ยวกับไทใหญที่สรางโดยชาวตะวันตกเอง ทําใหสังคมไดฉุก

คิด ขณะเดียวกันก็สรางนาเช่ือถือดวย การนําขอมูลทางประวัติศาสตรและขอมูลความเคล่ือนไหวของ

สังคมไทใหญผานส่ือตางๆ มาใชนั้นยังเปนเคร่ืองมือเชื่อมโยงตนกับบานเกิด ซึ่งเปนการสรางสายสัมพันธ 

จินตนาการถึงความเปนพวกพองและความภักดีตอบานเกิดในรูปแบบใหมในบริบทพลัดถิ่น นอกจากนี้ 

การนําเสนอใหเห็นความรุนแรงในไทใหญยังดําเนินควบคูไปกับการวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาล

ทหารพมาในหลายๆ ดาน ทั้งนี้เพื่อเรียกรองความเปนธรรมและใหประชาคมโลกหันมาใสใจปญหาที่

เกิดข้ึนในสังคมไทใหญ เชน การกลาวถึงผูหญิงสาวถูกฉุดไปขมขืน ถูกฆา ประชาชนถูกทารุณกรรมตางๆ 

ความทรงจําจึงเปนเคร่ืองมือทางการเมืองช้ินสําคัญ การฉายภาพความรุนแรงยังเปนการหยิบใชนิยามที่

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่รับรูในทางสากลมาเปนเคร่ืองมือเพื่อเรียกรองความเปนธรรมดวย 

การผสมผสานระหวางความทรงจําสวนตัวกับขอมูลตามเอกสารทั่วไปยังเปนการสรางภาพ 

ไทใหญแบบใหมที่ผานการทําความเขาใจและตีความใหมจากมุมมองของคนพลัดถิ่นซึ่งอาจตรงหรือแค

คลายหรือไมตรงกับความเปนจริงก็ได นั่นคือภาพของผูถูกกระทําอยางโหดรายและไรซึ่งจริยธรรมผานการ

นําเสนอใหเห็นความทารุณโหดรายที่ชาวไทใหญและสังคมไทใหญไดรับ ภาพดังกลาวถูกสรางมาเพื่อ
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ส่ือสารใหองคกรหรือประเทศมหาอํานาจทางตะวันตกหันมาใหความสนใจและชวยแกไข เร่ืองเลาเร่ืองนี้จึง

ไมใชแคบันทึกทางประวัติศาสตรแตเปนสรางประวัติศาสตรไทใหญอีกแบบหนึ่งที่มาจากมุมมองของผู

สูญเสียเอง  

การเรียนรูความโหดรายและความสูญเสียอันเปนผลมาจากการยึดอํานาจของรัฐบาลทหารพมา

ทําใหภาพความทรงจําเกี่ยวกับบานเกิดที่เคยสวยงาม มีชีวิตชีวา และอุดมสมบูรณเปนเพียงแคภาพความ

ทรงจําเมื่อเปรียบเทียบกับปจจุบันซึ่งกลายมาเปนภาพแหงความสลดหดหู ความอดอยาก และความตาย 

การนําเสนอภาพไทใหญในเร่ืองเลาจึงนําเสนอแบบภาพเชิงซอนคือเปนพื้นที่ที่ความสงบสวยงาม อิสระ

และทําใหผอนคลาย “The Greenness of the surroundings, the fresh air and freedom to roam the 

countryside were things I had taken for granted all my young life.” (2000: 99) หรือ “I fell free 

and relaxed.” (2000: 133) แตอีกดานหนึ่งก็ดูเปนพื้นที่ที่แปลกประหลาดและสรางความฉงนสนเท เปน

ภ า พ ที่ ไ ม น า เ กิ ด ข้ึ น แ ล ะ ไ ม เ ค ย เ ห็ น ม า ก อ น  ดั ง ที่ เ จ า น ว ล  อู ก ล า ว ว า  

ไทใหญในปจจุบันกลายสภาพเปนดินแดนแหงความอดอยากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน “In the former 

Shan State (Mong Tai), unlike other underdeveloped countries, there had never been famine.”  

(2000: 158) หรือกลายเปนนรกบนดิน “Hell on earth” (2000: 165)  เจานวล อู มักกลาวถึงไทใหญใน

สองมิตินี้เสมอ โดยเปรียบเทียบภาพปจจุบันกับภาพอดีต นอกจากนี้ เจานวล อู ไมเคยกลับไปไทใหญอีก 

ภาพของไทใหญจึงเปนภาพสองภาพระหวางอดีตกับปจจุบันที่ซอนกัน ภาพหนึ่งซึ่งเปนภาพดานบวกมา

จากความทรงจําเมื่อคร้ังอยูไทใหญ อีกภาพหนึ่งซึ่งเปนภาพดานลบมาจากการศึกษาขอมูลและฟงคําบอก

เลา การนําเสนอภาพไทใหญแบบเชิงซอนดังกลาวสะทอนใหเห็นความสับสนตอพื้นที่เดิมผานการสราง

มโนภาพของพ้ืนที่ที่มีทั้งดานบวกและลบ ความสับสนตอพื้นที่เดิมและการอยูในบริบทพลัดถิ่นยังทําใหเจา

นวล อู มองพ้ืนที่ระหวางไทใหญกับอังกฤษในเชิงเปรียบเทียบคืออังกฤษเปนพื้นที่แหงโอกาส “land of 

golden opportunity” (2000: 156) และมองดินแดนที่จากมาซ่ึงถูกปกครองโดยทหารวาเปนดินแดนที่ขาด

เสรีภาพและความยุติธรรม “This, and the thought of returning to a country where freedom and 

justice seemed no loner to have a place, gave me for concern.” (2000: 164) จากการ

เปรียบเทียบพื้นที่ดังกลาว นาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเจานวล อูตัดสินใจอาศัยอยูที่อังกฤษและไมกลับไปไท

ใหญอีกเลย 

การร้ือฟนความทรงจําชวยเชื่อมโยงตนเองกับบานเกิด เพื่อหลอเล้ียงตัวตนในปจจุบันและตอกยํ้า

รากเหงาโดยมิใหรูสึกวาตนน้ันแยกขาดจากสังคมเดิมอยางส้ินเชิง ในอีกดานหนึ่งก็เปนการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมไทใหญทั้งในฐานะความเปนพลเมืองและความเปนชนช้ันปกครองซ่ึงไมสามารถจะ

ชวยเหลืออะไรได “For those of us who left our homeland, there continues to be the mixed 

emotions of guilt and sorrow. We watched helplessly, from afar, the rule of confusion and 

terror in the land of our birth.” (2000: 168) การพลัดถิ่นไปยังอังกฤษทําใหเจานวล อูไดทบทวน
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เหตุการณตางๆ ที่มีผลกระทบตอชีวิต พรอมกับไดเรียนรูวาตนมีหนาที่อยางไร อยางไรก็ตาม บาดแผลจาก

การความแตกกระสานซานเซ็นของสมาชิกในครอบครัวและการสูญเสียดินแดนบานเกิดเมืองนอนก็ราวลึก

จนทําใหเจานวล อูตัดสินใจปกหลักอยูที่อังกฤษและไมเคยกลับไปยังไทใหญ การเขียนหนังสือเลมนี้จึง

คลายเปนการเยียวยาความรูสึกสูญเสียครอบครัวและบานเกิด พรอมๆ ไปกับชดเชยความรูสึกผิดจากมุม

ของคนพลัดถิ่นที่ไดแตเพียงมองบานเกิดคอยๆ พังทลายลงไป การถายทอดความทรงจําในบริบทพลัดถิ่น

นั้นสะทอนใหเห็นวา พื้นที่พลัดถิ่นเปนพื้นที่สาธารณะที่เปดโอกาสใหคนพลัดถิ่นมีสวนรวมรับผิดชอบตอ

ชาติบานเมืองในรูปแบบที่หลากหลาย ทําใหไดทบทวนความเปนมาของตนเองและบานเมือง ตลอดจน

สามารถเปนสวนหนึ่งในการกําหนดความเปนไปของตนเองและบานเมือง  

 
ความทรงจํากับการสรางตัวตน 
 การพลัดถิ่นมักทําใหเกิดการปะทะสังสรรคระหวางอัตลักษณด้ังเดิมกับอัตลักษณที่ถูกหยิบยื่นให

ใหม ทําใหคนพลัดถิ่นตองหันกลับมามองตัวตนของตน และพิจารณาความเหมือนและความตางระหวาง

ตนเองกับผูอ่ืนอันนําไปสูการสรางตัวตนพลัดถิ่นข้ึนมา ในบริบทของความสูญเสียครอบครัวและบานเกิด

เมืองนอนอยางเจานวล อู การรับรูและซึมซับความรุนแรงเปนการเปล่ียนภาพไทใหญที่เคยสงบสุขสูความ

โ ห ด ร า ย จ า ก ห น า มื อ เ ป น ห ลั ง มื อ จ น อ า จ ทํ า ใ ห เ จ า น ว ล  อู ต้ั ง คํ า ถ า ม ต อ ค ว า ม เ ป น 

ไทใหญจากที่เคยตระหนักไดอยางแจมชัด ทําใหเกิดความรูสึกแปลกหนากับสังคมที่เคยอยู อยางไรก็ดี 

ตัวตนของเจานวล อูยังผูกติดอยูกับบานเกิดเพราะเปนพื้นที่ที่ทําใหตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งของ

ครอบครัวและสังคม และทําใหรูที่มาที่ไปของตน ตลอดจนเปนพื้นที่ยืนยันรากเหงาที่ใชหลอเล้ียงจิตใจใน

สภาวะพลัดถิ่น ตัวตนของเจานวล อูจึงแยกไมออกจากครอบครัว ขณะเดียวกันความเปนไทใหญและชน

ชั้นสูงที่ตองรับผิดชอบตอสังคมไทใหญก็ทําใหเจานวล อูไมสามารถแยกตนเองออกจากสังคมไทใหญได

เชนกัน ตัวตนของเจานวล อูจึงผูกติดอยูกับทั้งครอบครัวและสังคมไทใหญ ดังจะเห็นวา การบรรยายภาพ

การดําเนินชีวิตของเจานวล อูจะปรากฏภาพของครอบครัวพรอมกับภาพของสังคมไทใหญควบคูกันไป

เสมอ 

สําหรับเจานวล อูครอบครัวและสังคมไทใหญเปนความสัมพันธที่แยกกันไมออก ดังที่เจานวล อู

กลาวถึงการลมสลายของไทใหญที่เปนดังกระจกสะทอนความลมสลายของสมาชิกในครอบครัว “Once 

again the despair of our nation had its image mirrored on the life of one of our family. (2000: 

152) ครอบครัวและสังคมไทใหญจึงเปนความสัมพันธที่ซอนทับและยังคงตรึงแนนอยูในจิตใจ ดังนั้น 

ในขณะที่ รํา ลึกถึงภาพครอบครัวแตกสลาย  ภาพที่ปรากฏขนานกันไปจึง เปนภาพของสังคม 

ไทใหญที่ลมสลาย นอกจากนี้ เจานวล อูยังมองครอบครัวที่ตองอพยพวาเปนดังประวัติศาสตรและ

เช่ือมโยงกับประวัติศาสตรการอพยพที่เกิดข้ึนในพมา “The exodus, like so much in Burma’s history, 

was inextricably linked with my own family’s history and thus had a personal dimension.” 
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(2000: 150) จากคํากลาวของเจานวล อูสะทอนใหเห็นการผสานความทรงจําของปจเจก (Personal 

memory) เขากับความทรงจําสวนรวม (Collective memory) เปนการใชประวัติศาสตรสวนรวมอธิบาย

เหตุการณที่เกิดข้ึนกับตนและครอบครัว ผลที่ไดคือวิธีการมองไทใหญแบบใหมซึ่งทําใหปรากฏภาพสอง

ภาพคือภาพของครอบครัวที่แตกสลายดําเนินคูไปกับสังคมที่ลมสลาย ไทใหญในปจจุบันไมใชไทใหญที่

เคยสรางความสุขอยางที่ไดรับรูมาเม่ือคร้ังวัยเยาวอีกแลว การมองภาพไทใหญแบบใหมดังกลาวยังทําให

ไดเรียนรูบทบาทหนาที่ที่ตองมีตอบานเกิดเมืองนอนดวยเชนกัน ดังนั้น เร่ืองเลาของเจานวล อูแฝงดวยนัย-

ยะทางการเมือง 

การทําความเขาใจและเรียนรูประสบการณที่คละเคลาทั้งทุกขและสุขจนเกิดความเขาใจวิถีแหง

ชีวิต ทําใหเจานวล อูเลือกที่จะเปนคนอังกฤษที่หัวใจเปนไทใหญ ดังที่เจานวล อูกลาววา “Although I 

became a British citizen and feel English in so many ways, there will always be a corner of my 

heart that is Shan (Tai).” (2000: 165) ตัวตนของเจานวล อูจึงเปนตัวตนที่ซอนทับระหวางความเปน

อังกฤษและความเปนไทใหญ โดยความเปนไทใหญนั้นเกิดจากการที่ตัวตนผูกติดอยูกับครอบครัวและ

สังคมไทใหญ  การรับรูเร่ืองราวของตนเองและครอบครัวขณะอยูในไทใหญมาจากประสบการณและความ

ทรงจํา เพราะเจานวล อูไมเคยกลับไปไปใหญอีกเลย สวนการรับรูความรุนแรงที่รัฐบาลทหารพมากระทํา

ตอชาวไทใหญภายหลังนั้นมาจากการสืบคนขอมูลจากหนังสือ ขาวสารและการสอบถามทั้งส้ิน เนื่องจาก

เจานวล อูออกจากไทใหญกอนที่เหตุการณรุนแรงเกิดข้ึน การตระหนักถึงตัวตนความเปนไทใหญเปนผลมา

จากการผสมผสานการรับรูที่มาจากความทรงจําสวนตัวและจากแหลงขอมูลอ่ืน  ความทรงจําเกี่ยวกับไท

ใหญตอกยํ้าใหเจานวล อูไมลืมตัวตนความเปนไทใหญ  

การเปนคนพลัดถิ่นที่ตองมาอาศัยอยูที่อังกฤษ ทําใหเจานวล อูตองเรียนรูวิถีชีวิตแบบอังกฤษไป

โดยปริยาย อยางไรก็ดี เจานวล อูไดเรียนรูวาการเรียนรูและดําเนินชีวิตตามแบบเจาของพื้นที่ไมสามารถ

ทําใหตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งกับพื้นที่ใหมไดมากนัก เพราะเปนเพียงการตอบสนองเร่ืองทางกายภาพ

แตยังไมตอบสนองเร่ืองทางจิตใจ ดังนั้น เพื่อใหรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งและทําใหสามารถมีชีวิตในพ้ืนที่

และวัฒนธรรมใหมไดโดยงายนั้น เจานวล อูจึงตองสรางตัวตนที่เปนอังกฤษข้ึน ในที่นี้ เจานวล อูสราง

ความเปนอังกฤษผานการอางอิงกับอัตลักษณทางเช้ือชาติของบุคคลซ่ึงเปนเจาของพื้นที่ นั่นคือการ

แตงงานกับชายชาวอังกฤษและไดรับสัญชาติอังกฤษ การรับรูและนิยามความเปนอังกฤษจึงมีลักษณะ

เช่ือมโยงกับสถานภาพที่เกิดข้ึนใหมคือการกลายเปนมิสซิสอดัมส (Mrs. Adams) สถานภาพดังกลาวยัง

สรางอํานาจทําใหไมรูสึกถึงความเปนอ่ืน และยังทําใหไดรับการยอมรับจากเจาของพื้นที่ดวย “In the 

several schools and colleges, in which I worked, student and staff alike accepted me simply 

as Mrs. Adams.” (2000: 165) การหยิบยืมอัตลักษณทางเช้ือชาติมาอางอิงความเปนอังกฤษของตน แม

จะทําใหสามารถดํารงชีวิตในพ้ืนที่ใหมไดงายข้ึน แตในอีกดานหนึ่งก็ทําใหการนําเสนอตัวตนความเปนไท

ใหญตองถูกลดทอนลงไปดวย ดังจะเห็นวา เจานวล อูเลือกนําเสนอตนเองกับผูอ่ืนวาเปนมิสซิสอดัมส  
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ความเปนไทใหญจึงถูกเก็บไวในมุมหนึ่งของหัวใจเทานั้น “(…) a corner of my heart that is Shan 

(Tai).” (2000: 165) การลดทอดความเปนไทใหญนั้นไมใชเปนการตัดขาดความเปนไทใหญ แตเปนวิธีการ

ปรับตัวของคนพลัดถิ่นในรูปแบบหนึ่ง เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูทางกลางความแตกตางทางสังคม

วัฒนธรรมได นอกจากเจานวล อูจะสรางความเปนอังกฤษผานการอางอิงอัตลักษณทางเช้ือชาติแลว เจา

นวล อูยังเช่ือมโยงตนเองกับประวัติศาสตรที่ตนและครอบครัวมีสายสัมพันธอันดีกับชาติอังกฤษ เปนการ

หยิบยืมความทรงจําทางประวัติศาสตรที่มีรวมกันระหวางไทใหญกับอังกฤษเพื่อสรางความชอบธรรมใน

การเขาเปนสวนหนึ่งกับพื้นที่เพื่อกันความรูสึกเปนคนนอก และนิยามความเปนอังกฤษของตน ดังที่เจา

นวล อูกลาววา  

 

I was already feeling settle in England and comfortable with the British people, 

for whom my family had always had the greatest respect and fondness and now 

I had met a man, with whom I wanted to spend my life and he was English. 

(2000:164). 

 

ความทรงจําอันดีระหวางตนเองกับอังกฤษแสดงใหเห็นการหยิบยืมความทรงจําทางประวัติศาสตร

มาใชนิยามตนเอง เปนการผสมผสานความทรงจําสวนตัวเขากับความทรงจําสวนรวม 

การผสมผสานตัวตนระหวางไทใหญกับอังกฤษเปนการประสานที่สรางอํานาจและโอกาสใหตนได

ปรับพื้นที่พลัดถิ่นใหเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อใชเรียกรองความเปนธรรมหรือเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ 

ใหกับสังคมไทใหญ โดยไมจําเปนตองปดกั้นความเปนอังกฤษ ขณะเดียวกันพื้นที่พลัดถิ่นก็เปนพื้นที่

สวนตัวที่ใชเช่ือมโยงสายใยครอบครัวและความสํานึกในความเปนไทใหญ ทําใหไมตองลบลางความเปน

ไทใหญของตนออกไปดวยเชนกัน 

 
บทสรุป 
 ความทรงจําเปนเคร่ืองมือสําคัญของคนพลัดถิ่นในการเรียนรูตัวตนและรวบรวมตัวตนที่กระจัด

กระจายใหชัดเจน การตีความและปรับใชความทรงจําทําใหคนพลัดถิ่นสามารถดํารงชีวิตทามกลางความ

แตกตางทางวัฒนธรรมได ความทรงจํายังเปนเคร่ืองเช่ือมโยงตนเองกับครอบครัวและบาน เปนการตอเติม

สายสัมพันธครอบครัวไมใหขาดหายไป และทําใหสามารถสรางครอบครัวและบานในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมแบบใหมได ขณะเดียวกันก็ยังเช่ือมโยงตนเองกับบานเกิดเพื่อยืนยันรากเหงาและเพื่อไมใหเกิด

ความรูสึกพรากจากสังคมเดิมอยางส้ินเชิง การเช่ือมโยงตนเองกับบานเกิดยังทําใหวิธีคิดทีผู่กชาติเขาไวกบั

พื้นที่ภูมิศาสตรเกิดความไมเสถียรและนําไปสูแนวคิดแบบกาวขามเสนพรมแดนและการผสมผสานอัต-

ลักษณ พื้นที่พลัดถิ่นจึงเปนพื้นที่สาธารณะที่ทําใหไดเรียนรูตัวตนและบทบาทหนาที่ของตนเอง  ตัวตนของ
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คนพลัดถิ่นจึงสามารถปรับเปล่ียน เล่ือนไหลไปพรอมกับการตีความความทรงจําตามบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม  
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