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ผูคนกํ าลังเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตรซึ่งกํ าลังถึงฉากอันนาสนใจ พลันที่ 
ภาพบนจอหายไป เสียงบริภาษก็ดังขรม  แตแลวเมื่อมีเสียงประกาศวา Evita ตายแลว อารมณ 
ของผู คนในโรงภาพยนตก็แปรเปลี่ยนเปนโศกเศรา ทุกคนลุกจากที่นั่งและออกไปจากโรง 
ภาพยนตรเพื่อแสดงความอาลัย หรือไมก็ไปรวมงานศพของ Eva Peron อารมณและความ 
ตองการความสํ าเริงสํ าราญจากภาพยนตหมดสิ้นไป คนที่ออกจากโรงภาพยนตคนสุดทายชื่อ Che

นี่เปนฉากแรกของภาพยนตรเร่ือง Evita (1996) ซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อ 
วันคริสตมาสป 2539  อลัน ปารเกอร (Alan Parker) ผูมีผลงานจาก Mississippi Burning และ 
The Commitments เปนผูกํ ากับการแสดง ผูนํ าการแสดงประกอบดวยมาดอนนา (Madonna)  
ผูรับบท Evita และไดรับรางวัลลูกโลกทองคํ า (Golden Globe) สํ าหรับดารานํ าฝายหญิงจากการ
รับบทนั้น โจนาธาน ไพรส (Jonathan Price) รับบทฮวน เปรอง (Juan Peron) และแอนโทนิโอ 
บานเดอรัส (Antonio Banderas) รับบท Che ผูยางกรายตามติด Evita ทุกหนแหง และคอยเลา
เร่ืองใหผูชมเขาใจลํ าดับเหตุการณ โดยที่บางครั้งก็วิพากษวิจารณพฤติกรรมของ Evita อีก 
ตางหาก  Che จึงเปนเพียงนักเลาเรื่อง ซึ่งมิไดเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ  การสรางตัวละคร 
เปนนักเลาเรื่องเปนจารีตที่มีมาชานาน  แตการตั้งชื่อนักเลาเรื่องวา Che โดยที่ Evita (1978)  
เมื่อคร้ังเปนละครเวทีต้ังชื่ออยางเต็มยศวา Che Guevara จะปฏิเสธวาไมมีเจตนารมณทางการ
เมืองเห็นจะไมได  ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา Che Guevara มีความสัมพันธกับ Evita Peron หรือไม
เพียงใด  การตั้งชื่อนักเลาเรื่องวา Che ดังในภาพยนตร หรือ Che Guevara ในละครเวที  อาจทํ า
ใหหลายคนตั้งขอสงสัยไดวา นักปฏิวัติที่อุทิศชีวิตเพื่อปลดแอกมนุษยชาติ ดังเชน Che จะคบหา
สมาคมกับจอมเผด็จการอยางฮวน เปรองไดอยางไร หรือวา Che ก็ดุจเดียวกับชายอีกหลายๆคน 
ที่เคย ‘ผาน’ กะหรี่อยาง Evita ?
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ผูคนที่ยางกรายเขาชมภาพยนตเร่ือง Evita (1996) มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 
คนสวนหนึ่งอาจตองการติดตามผลงานของแอนดรูว ลอยด เว็บเบอร (Andrew Lloyd Webber)  
ผูแตงอุปรากร/ละครเพลงอันลือเลื่อง ดังเชน Jesus Christ Superstar (1970/1974), Cats  
(1981) The Phantom of the Opera (1986), Aspects of Love (1989) และ Sunset  
Boulevard (1993) บางคนอาจเพียงตองการฟงเพลง “Don’t Cry For Me, Argentina” คนอีก 
สวนหนึ่งอาจตองการศึกษานัยทางการเมืองจากภาพยนตรเร่ืองนี้และทายที่สุด ยังมีผูคนอีก 
จํ าพวกหนึ่งที่ติดตามมาดอนนา  ไมวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม

แอนดรูว ลอยด เว็บเบอร แตง Evita เปนอุปรากรในป 2519 ตอมาในป 2521  
จึงไดดัดแปลงเปนละครเวที โดยมีทิโมธี ไรส (Timothy Rice) เปนผูแตงคํ ารอง ละครเรื่องนี้ยังคง
แสดงติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน แมจะสรางเปนภาพยนตรแลวก็ตาม รายงานขาวบางกระแส 
อางวา  รายไดจากการเก็บคาผานประตูของละครเรื่องนี้สูงถึง 1,000 ลานดอลลารแลว

Evita (1978) สรางขึ้นจากนวนิยายเรื่อง Santa Evita ซึ่งแตงโดยโทมาส อีลอย 
มารติเนส (Tomas Eloy Martinez) เมื่อเปนละครก็สรางชื่อเสียงแก แอนดรูว ลอยด เว็บเบอรเปน
อันมาก เพลง “Don’t Cry For Me, Argentina” เปนที่รูจักกันทั่วโลก โดยที่คนเปนจํ านวนมาก 
ไมรูจักชื่อผูแตงดวยซํ้ าไป อยางไรก็ตาม ชาวอารเยนตินาจํ านวนมากไมพอใจละครเรื่องนี้ เพราะ
ละครสื่อสารวา Evita ใชวิธีการ ‘ขาย’ ตัว เที่ยวหลับนอนกับผูทรงอํ านาจ เพื่อไตเตาขึ้นมามี 
อํ านาจเสียเอง ดวยเหตุนี้ เมื่อผูสรางภาพยนตยกกองถายทํ าเขาไปในอารเยนตินาจึงถูกตอตาน 
ในเบื้องตน โดยที่มาดอนนากลายเปนเปาแหงการโจมตี เพราะมาดอนนามีผลงานปลุกเราอารมณ
ทางเพศ ในสายตาของชาวอารเยนตินาจํ านวนมาก จึงไมเหมาะที่จะรับบท ‘เทพมารดร’ ดุจดัง 
Evita อาจเปนเพราะกระแสการตอตานดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหการถายทํ าสวนใหญกระทํ ากันใน 
ฮังการี

มาเรีย อีวา ดูอารเต (Maria Eva Duarte, 1919-1952) ซึ่งภายหลังคือ อีวา  
เปรอง (Eva Peron) เกิดในครอบครัวยากจน และไดรับการศึกษาอยางกระทอนกระแทน หากแต 
มีความใฝฝนที่จะเปนดาราละคร จึงกระเสือกกระสนจากบานเกิดมุงสูนครบัวโนสเอเรส (Buenos 
Aires) นครหลวงของอารเยนตินา ภาพยนตรแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บุคคลที่ชาวอารเยนตินา
เรียกในเวลาตอมาวา Evita ตองหลับนอนกับนักดนตรีที่พาเธอเขาเมืองหลวง เมื่อหางานทํ าไมได 
ก็ตองมีอาชีพเปนโสเภณีหาเลี้ยงชีพ เธอยอมหลับนอนกับทุกคนที่สามารถพาเธอบรรลุเปาหมาย
แหงการเปนดารา
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ในไมชา เธอก็จับพลัดจับผลูเปนดาราละครวิทยุ และละครที่เลนมักเปนเรื่อง 
เกี่ยวกับวีรสตรีหรือสตรีที่มีชื่อเสียง ดังเชน มารี อังตัวเน็ตต (Marie Antoinette) จักรพรรดินี 
คารล็อตตา (Carlotta) มาดามดูแบรร่ี (Madam DuBarry) และโจนออฟอารก (Joan of Arc) 
เปนตน การเลนละครวิทยุในดานหนึ่งทํ าใหเธอเปนที่รูจักของชาวอารเยนตินา โดยที่มีผูคนจํ านวน
ไมนอยติดตามละครวิทยุของเธอ แตในอีกดานหนึ่ง ละครวิทยุชวยพัฒนาทักษะในการพูดของเธอ 
ในประการสํ าคัญเธอเล็งเห็นความสํ าคัญของวิทยุในฐานะเครื่องมือทางการเมือง เมื่อเธอขึ้นมา 
มีอํ านาจทางการเมืองในภายหลัง เธอมักจะอาศัยการปราศรัยทางวิทยุเพื่อปลุกเราอารมณรวม
ของชาวอารเยนตินา

จากละครวิทยุ เธอกาวตอไปแสดงภาพยนตร แตความสามารถในการแสดง   
ภาพยนตของเธอตํ่ าทรามนัก อีลอย มารติเนสล ผูแตงนวนิยายเรื่อง Santa Evita ซึ่งเปนเรื่อง 
ราวของเธอเอง กลาวถากถางภาพยนตรที่เธอแสดงเสมอ แตเธอก็สามารถรักษาตํ าแหนง ‘ดารา’  
ของเธอไวได  ดวยการ ‘จับ’ ผูทรงอิทธิพลในวงการภาพยนตรทั้งหลาย  ภาพของเธอขึ้นปก 
นิตยสารทั้งในชุดวายนํ้ าหรือชุดกะลาสี

ในป 2485 อีวา ดูอารเต ไดพบพันเอกฮวน โดมิงโก เปรอง (Juan Domingo 
Peron, 1895-1974) และเริ่มออกงานสังคมดวยกัน  ภาพยนตรเร่ือง Evita (1996) แสดงใหเห็นวา 
Evita ‘ถีบสง’ ผูคนบรรดาที่สงเธอขึ้นสูบันไดดาราคนแลวคนเลา  จนทายที่สุดก็จบลงที่พันเอก 
เปรอง

ฮวน โดมิงโก เปรอง เติบโตจากชนชั้นกลาง ไดรับการศึกษาดานการทหาร  
จนจบโรงเรียนเสนาธิการทหาร และไดตํ าแหนงอาจารยประจํ าโรงเรียนดังกลาวในป 2473 หกป 
ตอมา เปรองดํ ารงตํ าแหนงทูตทหารประจํ าประเทศชิลี เปรองสนใจศึกษาลัทธิฟาสซิสม และ
ตระเวนดูงานในอิตาลีและเยอรมนีในชวงตนทศวรรษ 2480

ในป 2486 เปรองรวมกับเพื่อนนายทหารที่นิยมลัทธิฟาสซิสมกอการรัฐประหาร
สํ าเร็จ เขาไดรับแตงตั้งเปนรองประธานาธิบดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงแรงงาน ดูเหมือนวาเขาเปนผูทรงอํ านาจสูงสุดในรัฐบาลที่มีนายพลอีเดลมิโร  
ฟารเรล (Edelmiro Farrel) เปนประธานาธิบดี  แตแลวเขาถูกบังคับใหออกจากตํ าแหนงและถูก 
จํ าคุกในป 2488  ภาพยนตเร่ือง Evita (1996) แสดงใหเห็นวา Evita มีบทบาทสํ าคัญที่ชวยใหเขา
ออกจากคุก และชวยรณรงคหาเสียงจนเปรองไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีในป 2489 และ 
อีกครั้งหนึ่งในป 2494
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อีวา ดูอารเต เร่ิมเขาสูเวทีการเมืองในป 2487 ดวยการเปนสมาชิกสหภาพ 
แรงงานพนักงานสถานีวิทยุ ภายหลังจากที่เธอแตงงานกับเปรองในป 2488 และชวยใหเปรอง 
ไดตํ าแหนงประธานาธิบดีในปตอมา เธอมีบทบาทสํ าคัญในรัฐบาลเปรอง และชวยสรางคะแนน
นิยมทางการเมืองแกสามี ดวยการดํ าเนินโครงการสวัสดิการชวยเหลือคนจนและกรรมกร  
วาทศิลปที่ฝกปรือต้ังแตยุคสมัยที่เลนละครวิทยุเปนประโยชนทางการเมืองอยางมาก จนกลาวกัน
วา เธอเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานโดยพฤตินัย (de facto 
minister)

อีวา เปรองจัดตั้งมูลนิธิชื่อ Eva Peron Foundation ในป 2489 และบังคับให 
ขาราชการบริจาคเงินเดือนเทียบเปนมูลคาเทากับคาจาง 2 วันตอปใหแกมูลนิธิ เมื่อบังคับกับ 
ขาราชการได ก็ไมตองสงสัยเลยวาจะบังคับกับชนชั้นสูงไมได และนี่เองที่ทํ าใหชนชั้นสูงใน 
อารเยนตินาไมพอใจอีวา ชนชั้นสูงเหยียดหยามภูมิหลังอันตํ่ าทรามของอีวา จะใหคนเหลานี้ 
ยอมรับไดอยางไร  ในเมื่ออีวาถีบตัวจากกะหรี่ข้ึนมาเปนทานผูหญิง

เงินบริจาคของมูลนิธิ Eva Peron Foundation สวนหนึ่งถูกนํ าไปใชชวยเหลือ 
คนยากจน ดวยการจัดซื้อเครื่องนุงหมและเครื่องเรือน จัดหาจักรเย็บผาเพื่อใหมีเครื่องมือหาเลี้ยง
ชีพ รวมตลอดจนจัดซื้อของเลนใหแกเด็กในครอบครัวที่ยากจน แตเงินบริจาคอีกสวนหนึ่งมี 
เสียงกลาวหาวา เธอเอาไปปรนเปรอความสุขสวนตัว เพลงในภาพยนตรเพลงหนึ่งมีเนื้อรอง “I 
came from the people / They need to adore me / So Christian Dior Me..... I’m their 
product / It’s vital you sell me / So Machiavell me”

เธอเดินทางไปเยือนประเทศตางๆในยุโรปในฐานะตัวแทนประธานาธิบดีเปรอง 
เธอแตงกายดวยชุดและเครื่องประดับอันเลิศหรู ความงามของเธออาจสะกดผูคนจํ านวนมากได  
แตมิใชในประเทศที่มีความรูสึกตอตานเผด็จการอยางแรงกลา

ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2494 อีวาพยายามถีบตัวขึ้นเปนรอง
ประธานาธิบดี แตไดรับการตอตานจากผูนํ าฝายทหารจนตองถอนตัว ในชวงที่เธอทรงอิทธิพล 
ทางการเมือง หนังสือของเธอเรื่อง La razon de mi vida (The Purpose of My Life) ซึ่งตีพิมพ 
ในป 2494 ถูกกํ าหนดใหเปนหนังสือที่นักเรียนตองอาน

เมื่ออีวา เปรองถึงแกกรรมในป 2495 หนังสือพิมพในอารเยนตินาถึงกับพาดหัว 
วา “Eva Peron Has Entered Immortality” ผูคนนับลานเขาแถวคารวะศพของเธอ เมืองชายขอบ 
นครบัวโนสไอเรสเมืองหนึ่งถูกตั้งชื่อวา Ciudad Evita เพื่อเปนอนุสรณแกเธอ
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Evita ไตเตาจากครอบครัวที่ยากจนและไรการศึกษาขึ้นมาเปนทานผูหญิง ชีวิต
ของเธอเปรียบประดุจหนึ่ง Cinderella ผูประสบความสมหวังแหงชีวิต แตเธอมิใชสาวพรหมจรรย
เยี่ยงซินเดอเรลลา และฮวน เปรองก็มิใชเจาชายในเทพนิยาย หากแตเปนจอมเผด็จการแหง 
ละตินอเมริกา

ภายหลังมรณกรรมของอีวา ฐานะทางการเมืองของฮวน เปรองก็เร่ิมตกตํ่ าลง  
รัฐบาลเปรองมีปญหาขัดแยงกับศาสนจักรโรมันคาธอลิก มิหนํ าซํ้ ายังถูกซํ้ าเติมดวยภาวะ 
เศรษฐกิจตกตํ่ า ผูนํ าฝายทหารพยายามทํ ารัฐประหารในป 2496 แมจะไมประสบผลสํ าเร็จ  
แตก็สามารถโคนรัฐบาลเปรองจนไดในป 2498 เปรองตองเรรอนลี้ภัยในตางประเทศ จนทายที่สุด
ลงรากปกหลักในสเปนในป 2503 จนถึงป 2515 จึงกลับบานเกิดเมืองนอน เขากลับมาดํ ารง
ตํ าแหนงประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งป 2516 แตแลวก็ถึงแกกรรมในปตอมา อิซาเบล 
เปรอง (Isabel Peron) ภรรยาคนที่สามของเขาดํ ารงตํ าแหนงประธานาธิบดีสืบตอมา จนถูกรัฐ
ประหารในป 2519

เมื่อฝายทหารโคนรัฐบาลเปรองไดในป 2498 นั้น ผูนํ าฝายทหารพยายาม 
ลดทอนอิทธิพลของอีวา เปรอง ดังจะเห็นไดจากการออกกฎหมายหามมิใหชาวอารเยนตินาตั้งชื่อ
ธิดาวา Evita ศพของอีวา ซึ่งรักษามิใหเนาเปอยเพื่อใหชาวอารเยนตินาเคารพบูชาถูกสงไปอิตาลี
และสเปน   เมื่อฝายทหารสิ้นอํ านาจ Evita ก็กลับคืนสูปตุภูมิมาตุคาม

ชีวิตของอีวา เปรอง คลายคลึงกับเจียงชิงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน หาก 
ขอกลาวอางที่วา เจียงชิงเคยเปนโสเภณีมากอนนั้นเปนจริง  อีวามิไดตางจากเจียงชิง มิหนํ าซํ้ า 
ยังมีอาชีพเตนกินรํ ากินเหมือนกัน ทั้งคูมีความหื่นกระหายอํ านาจ และมีบทบาททางการเมือง 
อยางสูงในบานเกิดเมืองนอนของตน ทั้งคูโฆษณาเรื่องการชวยเหลือคนจน แตก็มีความเปนอยู 
แตกตางจากคนจน ในขณะที่อีวาชวยสรางคะแนนนิยมทางการเมืองแกสามี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในหมูคนจนและผูใชแรงงาน โดยที่สรางความหวาดหวั่นในหมูผูนํ าฝายทหารและชนชั้นสูง ส่ิงที่
เจียงชิงกระทํ าในกระบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมไมเปนที่แนชัดวาเปนผลดีตอเหมาเจอะตุง เพราะ
นอกจากทํ าลายคะแนนนิยมในหมูชนชั้นกลางและชนชั้นสูงแลว ยังไมแนวาไดคะแนนนิยมจาก
กลุมคนยากจนอีกดวย  ในขณะที่ผูนํ าฝายทหารอารเยนตินาหวาดหวั่นวา ปรปกษจะใชศพของ 
อีวา เปรองเปนเครื่องมือในการปลุกระดมประชาชนใหตอตานรัฐบาล ถึงกับตองสงศพอีวาไป 
ตางประเทศ และออกกฎหมายหามตั้งชื่อ Evita แตผูนํ าสาธารณรัฐประชาชนจีนยุคหลัง 
เหมาเจอะตุงไมเคยตองหวาดเกรงอิทธิพลของเจียงชิงถึงปานนั้น
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