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บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจและการทหารระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงก่อน
และระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลจำ�นวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และ
นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า พืน้ ฐานความสัมพันธ์ระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวไทยในจังหวัด
เชียงใหม่เกิดขึ้นจากความต้องการเครื่องอุปโภคและบริโภคของกองทัพทหารญี่ปุ่น
ชาวไทยบางกลุ่มได้มีการติดต่อค้าขายกับทหารญี่ปุ่น ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ผลการศึกษายังได้ยืนยันข้อสรุปที่ว่า
มีการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ อย่างเป็นระบบทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มาตัง้ แต่สงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งส่งผลทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและ
ชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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ABSTRACT

The objectives of this study are to survey the relationships in education,
social, culture and military between Japanese and Thai people in Chiang Mai
province before and in the period of 2nd world war. In-depth interview on
purposive sampling, totally 13 persons, is employed by analysis of essence for
collecting historical evidences.
The evidence results reveal most of relationships were initiated by
the demand in goods and services of Japanese military. Some Chiang Mai
residents thus have dealt businesses with Japanese military leading to interchange
activities in language, culture, social and economy. The evidences also verify
the previous study that it had systematic Japanese teaching and learning, and
cultural activities since the 2nd world war. As a result, those have been
generating positive relationships and attitudes between Japanese and Thai until
currently.
Key words : Relationships Japanese Chiang Mai 2nd world war

1. ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา

การศึกษาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและผลกระทบที่
มีต่อไทยในระดับประเทศโดยมากแล้วจะเน้นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
มีการศึกษาที่เน้นด้านวัฒนธรรมไม่มากนัก ที่สำ�คัญได้แก่ การศึกษาของนิภาพร
รัชตพัฒนากุล (2545) ในเรือ่ งความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญีป่ นุ่ พ.ศ. 24752488 ทีเ่ น้นศึกษาผลการดำ�เนินนโยบายด้านวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ ต่อประเทศไทยทีส่ ง่
ผลทำ�ให้ชนชั้นนำ�ของไทยเกิดสำ�นึกชาตินิยมเข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนการกำ�หนด
นโยบายด้านวัฒนธรรมโดยการใช้กฎข้อบังคับให้ประชาชนต้องเป็นอารยชนขึน้ มาเพือ่
ให้ทนั สถานการณ์ นอกจากนี้ นิภาพร รัชตพัฒนากุล (2556) ได้สรุปความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นไว้ว่า ในปลายปีพ.ศ. 2481รัฐบาลญี่ปุ่นได้วางนโยบายด้าน
วัฒนธรรมต่อไทย โดยการจัดตั้งสถานศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นไทยขึ้น เพื่อดำ�เนิน
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กิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างทัง้ สองประเทศ อันเป็นส่วนหนึง่ ของการเตรียมพร้อม
เข้าสู่การสร้างวงไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพาในช่วงสงคราม
แม้วา่ ประเทศญีป่ นุ่ มีนโยบายทีต่ อ้ งการให้การบุกรุกและการครอบครองประเทศ
ต่างๆ ของตนภายหลังทีย่ ดึ มาได้นนั้ มีการต่อต้านและสูญเสียน้อยทีส่ ดุ แต่กต็ ระหนัก
ดีว่าหากมุ่งยึดครองโดยทหารเพียงอย่างเดียวย่อมทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง จึงจำ�เป็น
จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา วัฒนธรรมและสังคมระหว่างชาวญี่ปุ่น
กับสังคมท้องถิ่นนั้นๆ เป็นตัวช่วยเสริมและสนับสนุน ดังนั้นมาตรการหนึ่งที่ญี่ปุ่น
นำ�มาใช้คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน
และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตามสถานที่สำ�คัญ (ธีรัช ปัญโญและคณะ.
2557 : 2)
การศึกษาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในระดับ
ประเทศ แต่การศึกษาความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการทหารในระดับประชาชนหรือระดับท้องถิน่ ภาคเหนือ
ของไทยพบว่ายังมีน้อย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่ในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่สอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่มีกองทัพทหารญี่ปุ่นเข้ามาประจำ�การอยู่เป็น
จำ�นวนมาก มีการตัง้ สถานกงสุลญีป่ นุ่ และยังพบว่ามีการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ใน
ปี ค.ศ.1941-1943 (ธีรัช ปัญโญ และคณะ. 2557 : 15-17) แต่ข้อมูลบางเรื่องยังไม่
พบหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะเก็บ
ข้อมูลจากหลักฐานที่มีบันทึกไว้แล้ว ยังต้องเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่มี
ชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ทว่าบุคคลเหล่านั้นนับวันจะเสียชีวิตไปตาม
กาลเวลา ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องเร่งรีบเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์
สำ � หรั บ การวิ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชาวญี่ ปุ่ น กั บ ชาวไทยภาคเหนื อ ช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่สองในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจและการทหารระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่เพิม่ เติมจาก
การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในช่วงก่อนและหลังสงครามที่เคย
ค้นคว้าวิจยั มาแล้ว เพือ่ รายงานข้อเท็จจริงเป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เพิม่ เติมต่อไป
สมมติฐานงานวิจัยนี้คือ การยึดครองเชียงใหม่ของกองทหารญี่ปุ่นในช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องนัน้ ไม่ได้เป็นปฏิบตั กิ ารณ์ทางการทหารเพียงอย่างเดียว หากแต่
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ความต้องการสร้าง “วงไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพา” ของญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายกว้าง
ขวางรวมไปถึงการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ในกลุม่ พลเมืองในประเทศเอเชียได้
ทำ�ให้เกิดการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมที่มุ่งสร้างการยอมรับญี่ปุ่นในสังคมไทยโดย
เฉพาะทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ซง่ึ ญีป่ นุ่ ได้สร้างระบบการศึกษาภาษาญีป่ นุ่ ไว้อย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้คาดว่าจะทำ�ให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น
อันจะทำ�ให้เข้าใจความลึกซึ้งของประวัติศาสตร์สังคมในยามสงครามได้ชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ และจะทำ�ให้มบี นั ทึกข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์เพิม่ เติมด้านการศึกษา วัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจและการทหารระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ช่วง
ก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

2. ขอบเขตและระเบียบวิธีวิจัย

การวิจยั นีเ้ ริม่ ต้นด้วยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน
ทางวิชาการต่างๆ อาทิเช่น เอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตำ�ราทางวิชาการ
เอกสารบทความทางวิชาการ ตลอดจนบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการเสาะแสวงหาบุคคลทีม่ ชี วี ติ อยูร่ วมทัง้ บุตรหลานของบุคคลทีเ่ คย
มีชีวิตอยู่และเกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนและระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง (ระหว่างปี พ.ศ. 2480-2488 โดยประมาณ) จำ�นวน 13 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งบุคคลที่
เคยสัมภาษณ์ในปี 2013 และยังไม่เคยสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เคยเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ผูท้ เี่ คยสอนภาษาไทยให้ชาวญีป่ นุ่ ผูท้ เี่ คยเป็นทหารญีป่ นุ่ ประจำ�การอยูท่ จี่ งั หวัด
เชียงใหม่ ผู้ที่เคยเป็นนักเขียน นักข่าว ช่างถ่ายรูป รวมทั้งประชาชนชาวไทยและ
ชาวญีป่ นุ่ ทัว่ ไปทีเ่ คยอาศัยอยูท่ จี่ งั หวัดเชียงใหม่ และทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เนือ้ หาโดยจำ�แนก สังเคราะห์ เชือ่ มโยงข้อมูล
ที่ได้ เพื่อสร้างข้อสรุปแบบอุปมัย
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ชว่ งก่อนและระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สองด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และด้านการทหาร
มีทัศนคติที่มีต่อกัน

ชาวญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์ในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่
-ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม
-ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
-ด้านการทหาร

ชาวไทย

ทัศนคติ

4. ผลการศึกษา

แม้วา่ งานวิจยั นีจ้ ะมุง่ เน้นการศึกษาโดยวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก(In-depth Interview) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็จำ�เป็นที่จะต้องเข้าใจภาพรวมของความสัมพันธ์ระดับชาติด้วย
ดังนั้นจึงเริ่มจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ ในช่วงสงครามโลก
จนกระทั่งญี่ปุ่นได้ยกกองทัพทหารเข้าสู่ภาคเหนือโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
ปัจจัยสำ�คัญที่มีส่วนผลักดันการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของประเทศญี่ปุ่น
คือแนวคิดชาตินิยม ที่เกิดจากกลุ่มทหารที่เริ่มมีอิทธิพลหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
และเมือ่ มีการจัดตัง้ รัฐบาลทหาร ในปีพ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) ความสำ�นึกเรือ่ งชาตินยิ ม
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จึงพัฒนาไปสู่ลัทธิทหารนิยมขึ้นในสังคมญี่ปุ่น (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. 2547: 249)
กองทัพญีป่ นุ่ มีแผนการสร้างแนวป้องกันประเทศขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันกับการแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรในเอเชียอาคเนย์ (อนันตชัย จินดาวัฒน์. 2556 : 747)
จึงตั้งตนเป็นประเทศผู้นำ�ในเอเชีย และได้ขยายอำ�นาจไปในดินแดนต่างๆ จนได้
ครอบครองแมนจูเลียในปี พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) (วีระชัย โชคมุกดา. 2556 : 247)
ต่อมาเกิดกรณีพพิ าทญีป่ นุ่ กับจีนเรือ่ งแมนจูเรีย และสภาสันนิบาตชาติได้ลงมติให้ญปี่ นุ่
เป็นฝ่ายแพ้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2475 (ค.ศ.1932) โดยคณะกรรมการสันนิบาตชาติ
19 ชาติได้เรียกร้องให้นานาประเทศลงมติไม่รับรองรัฐบาลแมนจูกัวที่ญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้น
และถือเป็นเพียงรัฐบาลหุ่นและในการลงคะแนนเสียงมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่
งดเว้นลงมติ จากเหตุการณ์นท้ี �ำ ให้ญป่ี นุ่ ถอนตัวจากการเป็นประเทศสมาชิกสันนิบาตชาติ
ในปี พ.ศ.2476 (ค.ศ.1933) (ดิเรก ชัยนาม. 2510 : 40)
หลังจากนัน้ ญีป่ นุ่ ได้หนั มาให้ความสำ�คัญกับการเตรียมความพร้อมให้กบั กองทัพ
ในการป้องกันประเทศและขยายอำ�นาจไปสูภ่ มู ภิ าคใกล้เคียงโดยเฉพาะในเอเชียตะวัน
ออกเนือ่ งจากประเทศแถบนีม้ แี หล่งทรัพยากรธรรมชาติทสี่ �ำ คัญทีญ
่ ปี่ นุ่ ไม่มี จนได้ท�ำ
สงครามกับจีนและยึดครองจีนได้สำ�เร็จในปี พ.ศ.2480 (ค.ศ.1937) (พวงทิพย์ เกียรติ
สหกุล. 2547 : 250) สงครามระหว่างญี่ปุ่นและจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทาง
ฝั่งยุโรป อังกฤษและฝรั่งเศสได้ประกาศสงครามกับเยอรมนี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2482 (ค.ศ.1939) รัฐบาลไทยภายใต้การนำ�ของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้พิจารณา
เห็นว่าไทยเป็นประเทศเล็กไม่ควรเข้าร่วมสงครามจึงได้ประกาศความเป็นกลางในวัน
ที่ 5 กันยายน ปีเดียวกันเพือ่ ยืนยันนโยบายความเป็นกลางนี้ รัฐบาลไทยได้ลงนามใน
กติกาสัญญาไม่รกุ รานกันกับอังกฤษและฝรัง่ เศส ในวันที่ 12 มิถนุ ายนพ.ศ. 2483 (ค.ศ.
1940) และในวันเดียวกันก็ได้ลงนามในสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการเจริญสัมพันธไมตรีและ
เคารพต่อบูรณภาพแห่งกันกับญี่ปุ่น (สำ�นักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติที่ 6 เชียงใหม่, 2542, หน้า 6) ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2485 (ค.ศ.1942)
รัฐบาลไทยได้รับรองรัฐบาลนาย “วังจิงไว” ที่ญี่ปุ่นได้จัดตั้งขึ้น ณ นครนานกิงเพื่อเป็น
รัฐบาลหุ่น (Puppet Government) โดยรับรองให้เป็นรัฐบาลจีนที่ถูกต้องเพียงรัฐบาล
เดียว (อัญชลี สุขดี. 2525 : 42) และในวันที่ 20 ตุลาคม ปีเดียวกัน รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลญีป่ นุ่ โดยการนำ�ของนายพลฮิเดกิ โตโจ ได้ลงนามทำ�สัญญาทางวัฒนธรรม โดย
สาระสำ�คัญคือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน
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หนังสือ ตำ�รา ภาพยนตร์ และส่งเสริมให้มีการสอนภาษาระหว่างกัน ฯลฯ ทั้งนี้ก็ตรง
กับนโยบายสร้างมหาเอเชียบูรพาของญี่ปุ่น (ดิเรก ชัยนาม. 2510 : 284-285)
4.2 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
สืบเนื่องจากนโยบายของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) ที่โน้มไป
ทางการปกครองโดยทหารและกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งนิยมเผด็จการและเป็นศัตรูกับลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ญี่ปุ่นจึงตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อโลกตะวันตกและมุ่งที่จะขับไล่อิทธิพล
ตะวันตกออกจากเอเชียอาคเนย์ จากนัน้ เข้าควบคุมดินแดนเหล่านัน้ โดยใช้ชอ่ื ว่า “วงไพบูลย์
ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา” ในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ.1940) ญี่ปุ่นได้ขยายอำ�นาจลงมา
ในอินโดจีน ซึ่งขณะนั้นไทยกำ�ลังขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องดินแดน ต่อมาญี่ปุ่นได้ยื่นมือ
เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย ทำ�ให้กรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสยุติลง โดยไทย
ได้ดินแดนบางส่วนคืนมา และจากกรณีพิพาทอินโดจีนนี้ทำ�ให้ไทยและญี่ปุ่นมีความ
ใกล้ชิดผูกพันกันยิ่งขึ้น (ธานี สุขเกษม. 2522 : 52-56) ต่อมาญี่ปุ่นได้เริ่มแผนการรวม
ประเทศในเอเชีย โดยการจัดตั้งกระทรวงกิจการมหาเอเชียบูรพา (Ministry of Great
East Asia Affairs) ขึ้นในปี พ.ศ.2485 (ค.ศ.1942) เพื่อกระชับอำ�นาจควบคุมประเทศ
ในวงไพบูลย์ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ โดยหวังผลประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะกำ�ลังใน
การทำ�สงคราม ญี่ปุ่นอาศัยประเทศทางเอเชียเป็นฐานทัพดำ�เนินการรบ นอกจากนี้
ญี่ปุ่นคิดว่าถ้าชนะสงครามประเทศเหล่านี้จะเป็นแหล่งสำ�คัญสำ�หรับเศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่น เป็นตลาดจำ�หน่ายสินค้า เป็นยุ้งฉางสำ�หรับจะใช้เลี้ยงประชาชนพลเมืองญี่ปุ่น
ต่อไป (ดิเรก ชัยนาม. 2510 : 247-249)
ญี่ปุ่นตั้งใจจู่โจมเพื่อยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ซึ่งประเทศไทย
ทำ�ให้กองทัพญี่ปุ่นยุ่งยากน้อยที่สุด (ปรีชา ศรีวาลัย. 2546 : 155) อย่างไรก็ตามหลัง
จากญีป่ นุ่ ได้ประกาศสงครามในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941) (ดิเรก ชัยนาม.
2510 : 166) โดยส่งกำ�ลังบุกเข้าโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์
(Pearl Harbor) และในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 01.30 น. ก็ได้สง่ กำ�ลังทหารส่วนหนึง่
บุกเข้าประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล4 โดยไทยก็ได้ยินยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพ
สำ�หรับการเข้ามาในประเทศไทยของทหารญีป่ นุ่ ดังกล่าวนัน้ แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นครัง้ แรกแต่ทหารญีป่ นุ่ ได้แทรกซึมเข้า
มาหาข่าวในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่วงหน้าเป็นเวลาช้านานก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งในรูปแบบนัก
ท่องเทีย่ ว นักวิชาการนายแพทย์หรือนักวิจยั ข้อมูลทางธุรกิจในประเทศไทย เมือ่ ประมาณต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2483
ญี่ปุ่นได้ส่งชาวญี่ปุ่นวัยฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งมากับเรือญี่ปุ่นชื่ออาซาฮียามา (Asahiyama maru) โดยได้ปลอมแปลงตัวใน
เอกสารเดินทางระบุว่าเป็นพนักงานของบริษัทมิตซูบิชิบ้าง เป็นนายแพทย์และนักธุรกิจบ้าง หัวหน้าคือพันโทยาฮารา
(Hiromichi Yahara) (สำ�นักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่. 2542:7)
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ผ่านดินแดน (ธานี สุขเกษม. 2522 : 64) หลังจากนั้นญี่ปุ่นเริ่มบีบบังคับรัฐบาลไทยให้
ลงนามในกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2484
(ค.ศ.1941) จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน “กติกาสัญญาทาง
ทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” และต่อมาในวันที่ 14 ธันวาคม ปีเดียวกัน ก็ได้ลงนามใน
“หลักการร่วมยุทธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” แต่กติกาสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อ
บังคับผูกขาดทีญ
่ ปี่ นุ่ เขียนเพือ่ ให้ไทยลงนาม ไม่ได้เป็นสัญญาทีถ่ กู ต้องตามวิถกี ารทูต
จึงได้มีการร่าง “กติกาสัญญาพันธมิตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” ขึ้นใหม่ โดยตัวแทน
รัฐบาลญี่ปุ่นมีนายซึโบกามิ เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 21 ธันวาคมปีเดียวกัน ต่อมาใน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2485 (ค.ศ.1942) รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำ�คัญทำ�ให้ไทยประกาศสงครามก็คือ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ กับญีป่ นุ่ ตัง้ แต่การทำ�กติกาสัญญาไม่รกุ ราน กรณีพพิ าทอินโดจีน
การยอมให้ญปี่ นุ่ ผ่านดินแดน และการทำ�สัญญากติกาพันธไมตรีกบั ญีป่ นุ่ ทัง้ สามฉบับ
(ธานี สุขเกษม. 2522 : 96) นับว่าไทยและญีป่ นุ่ ได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
ทำ�ให้ไทยเข้าสู่สถานะสงครามตั้งแต่นั้นมา
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในภาคเหนือ
หลังจากไทยได้ยินยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปยังมลายูและพม่า เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2584 นั้น กองทัพญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้เดินทัพมุ่งไปยังภาคใต้ และเหตุการณ์
ทางด้านอินโดจีนทหารญีป่ นุ่ บางส่วนได้สรู้ บกับฝ่ายพันธมิตรจนได้รบั ชัยชนะ อย่างไร
ก็ตาม แม้ญี่ปุ่นจะมีชัยชนะเหนือดินแดนในอินโดจีน ฝรั่งเศสและแปซิฟิก แต่จอมพล
ป. พิบูลสงครามและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าญี่ปุ่นจะไม่สามารถ
ฝ่าวงล้อม A.B.C.D5 ของพันธมิตรออกไปได้ จึงมีนโยบายที่จะแยกแนวกำ�ลังของ
กองทัพบกให้อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินทัพของญี่ปุ่น โดยการโยกย้ายกำ�ลังทางบก
ส่วนใหญ่ไปไว้ทางด้านเหนือของประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ กันไม่ให้ญป่ี นุ่ ปลดอาวุธและยึดครอง
ประเทศได้ จึงได้จดั ตัง้ กองทัพพายัพขึน้ ทีจ่ งั หวัดลำ�ปางในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2484
(ค.ศ.1941)(สำ�นักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่. 2542 :
21-23) ขณะเดียวกันทั้งกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพไทย ก็มีการโยกย้ายกำ�ลังทหารเข้า
มาในภาคเหนือของไทย กระจายกองกำ�ลังไปตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่
คำ�ว่า A หมายถึงสหรัฐอเมริกา B หมายถึงบริติสคือ อังกฤษ C หมายถึงไชน่าคือ จีน และ D หมายถึง ดัทช์ คือ
เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ (ดิเรก ชัยนาม. 2510: 348)
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เป็นทางผ่านสามารถเดินทางไปยังช่องทางติดต่อระหว่างชายแดนของภาคเหนือและ
ประเทศพม่า อาทิเช่น จังหวัดพิษณุโลก ลำ�ปาง ลำ�พูน แม่ฮ่องสอน เชียงรายและ
เชียงใหม่ เป็นต้น
ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941) กองกำ�ลังทหารญี่ปุ่นได้เคลื่อนพล
ทัง้ ทางบกและทางอากาศมาสูพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดลำ�ปาง ทหารญีป่ นุ่ จำ�นวนมากได้มกี ารเดิน
แถวร้องเพลงตามถนนสายต่างๆ และมีการนำ�เครื่องบินจำ�นวนมากเข้ามา มีการขน
ถังน้ำ�มันและระเบิดมาเรียงทำ�บังเกอร์ตั้งปืน ทหารญี่ปุ่นขับเครื่องบิน ปล่อยควัน
ตีลงั กาและบินผาดโผนเรียกความสนใจแก่ชาวบ้านทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ กองทัพญีป่ นุ่ จัด
ระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษด้วยการตบหน้ากลางถนน
ให้ชาวบ้านได้เห็นวิธีรักษาวินัยอันเคร่งครัดนี้(ศักดิ์ รัตนชัย. 2534 : 30 และ 58)
ด้านจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึง่ เป็นสถานทีท่ กี่ องทัพญีป่ นุ่ เลือกใช้ในการพักทัพและ
บำ�รุงกำ�ลังพลที่บาดเจ็บและเจ็บป่วย ทหารญี่ปุ่นส่วนหนึ่งได้บาดเจ็บล้มตายลงที่นี่
สถานทีน่ จี้ งึ นับเป็นสถานทีท่ มี่ คี วามเกีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ชว่ งสุดท้ายของสงคราม
มหาเอเชียบูรพา
สำ�หรับจังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ เดือนกรกฎาคมค.ศ.1941 ได้มกี ารก่อตัง้ สถานกงสุล
ญี่ปุ่นขึ้นต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1943 กองทัพญี่ปุ่นซึ่งประจำ�การอยู่ในอินโดจีน
ส่วนหนึง่ ได้เดินทางเข้ามาเพือ่ ปกป้องดินแดนแถบภาคเหนือและเป็นกองหนุนสำ�หรับ
บุกไปยังพม่า นอกจากนี้ในเดือนกันยายน ปีเดียวกันทหารญี่ปุ่นฝ่ายสนับสนุนอีก
กลุม่ หนึง่ ได้เดินทางเข้ามาสมทบเพือ่ ดูแลทหารทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ ขณะเดียวกันก็สอนภาษา
ญีป่ นุ่ ไปด้วย และจากการเข้ามาของทหารญีป่ นุ่ เหล่านี้ ทำ�ให้มกี ารจัดตัง้ กองบัญชาการ
ทหารตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งที่บริษัทบริติซ บอร์เนียว จำ�กัด (British Borneo
Company, Ltd.) (ธีรชั ปัญโญและคณะ. 2557 : 6-8) จากการเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ของ
ทหารญี่ปุ่น มีการทิ้งระเบิดตามสถานที่ต่างๆ ที่มีกองกำ�ลังทหารญี่ปุ่นประจำ�การอยู่
ทำ�ให้ชาวไทยได้รบั ความเดือดร้อนต้องคอยวิง่ เข้าหลุมหลบภัย และบางรายก็เสียชีวติ
ดังที่นายแพทย์บุญเริ่ม สิงหเนตรได้กล่าวไว้ในบ้านต้าวัดเกตว่าช่วงท้ายของสงคราม
เมืองเชียงใหม่ถกู บอมบ์อย่างหนัก สถานีรถไฟ โรงสีขา้ วพังเสียหาย ผูค้ นอกสัน่ ขวัญ
แขวนทุกครั้งที่มีเสียง “ไอ้หวอ” ดังคือสัญญาณเตือนภัยต่างวิ่งเข้าหลุมหลบภัย จน
กระทั่งสงครามยุติ (บุญเริ่ม สิงหเนตร. 2549 : 197)
ทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาประจำ�การอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้ชีวิตประจำ�วันตาม
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แบบฉบับของชาวญีป่ นุ่ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิง้ หน้าทีท่ ส่ี �ำ คัญอีกสิง่ หนึง่ คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไทยในท้องถิ่นที่กองทัพประจำ�การอยู่ ซึ่งการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคนในท้องถิ่นนั้น ภาษาหรือการสื่อสาร นับว่าเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้
เข้าถึงกลุ่มผู้คนในท้องถิ่นได้ ด้านรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ให้การสอนภาษาญี่ปุ่นแพร่
หลายทั่วไปในประเทศไทย จึงเสนอขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยและยินดีส่งครู
ผู้สอนมาให้ (ธานี สุขเกษม. 2522 : 145) จะพบว่ากองทัพญี่ปุ่นใช้วิธีให้ทหารญี่ปุ่นที่
ดูแลทหารทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บนัน้ สอนภาษาญีป่ นุ่ ให้แก่ชาวไทยไปด้วย ซึง่ พบหลักฐานว่า
คุณดวงขจร บุรุษพัฒน์ เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่บริษัทบอร์เนียว ในปี ค.ศ.1941-1943
(ธีรชั ปัญโญและคณะ. 2557 : 15-17) ด้านรัฐบาลไทยก็สนองนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกแก่ฝ่ายญี่ปุ่น ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้หน่วย
ราชการและชาวไทยทีเ่ ป็นเจ้าของสถานทีท่ ที่ หารญีป่ นุ่ พักอาศัยอยูแ่ สดงอัธยาศัยไมตรี
ที่เป็นมิตร เอื้อเฟื้อแก่ทหารญี่ปุ่น จัดหาอาหารให้บ้างในกรณีจำ�เป็นเพื่อส่งเสริม
สัมพันธไมตรีให้สนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (ธานี สุขเกษม. 2522 : 122)
ตลอดระยะเวลาที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาในไทย นับตั้งแต่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484
(ค.ศ.1941) จนถึงญีป่ นุ่ ประกาศแพ้สงครามในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945)
จะปรากฏเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นความสัมพันธ์ระหว่างทหารญีป่ นุ่ กับประชาชนชาวไทย
ในท้องถิ่นที่ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ ซึ่งก็ปรากฏความสัมพันธ์ที่
เป็นมิตรต่อกันในระดับประชาชน ดังเหตุการณ์ทางภาคเหนือของไทย ซึง่ เป็นประเด็น
หลักที่คณะผู้วิจัยจะเน้นศึกษาในครั้งนี้ แต่หากมองความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลหรือ
ด้านการเมืองแล้ว ก็จะพบว่ารัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ด�ำ เนินนโยบายต่อประเทศไทยอย่างมิตร
แต่ความเป็นมิตรนัน้ ไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับญี่ปุ่นมีลักษณะ “เป็นมิตรโดยที่ฝ่ายหนึ่งมีฐานะต่ำ�กว่า” (แถมสุข นุ่มนนท์
อ้างในพวงทิพย์ เกียรติสหกุล. 2547 : 17) โดยมองว่าในช่วงสงครามโลกไทยตกอยูใ่ น
ฐานะเป็นเมืองขึน้ ของญีป่ นุ่ ทัง้ ในทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรม ซึง่ จาก
สถานการณ์สงครามโลกและเหตุการณ์การใช้อ�ำ นาจความรุนแรงของทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ กิด
ขึ้นในที่ต่างๆ นั้น คงไม่มีใครปฏิเสธถึงผลกระทบของสงครามที่มีต่อไทยในระดับ
ประเทศอย่างมหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนผลการดำ�เนิน
นโยบายทางทหารและทางการเมืองนัน้ ได้กระทบต่อประชาชน ดังตัวอย่างเหตุการณ์
บ้านโป่งและเหตุการณ์ยดึ จังหวัดระนองทีป่ รากฏความสัมพันธ์ในทางลบระหว่างทหาร
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ญี่ปุ่นกับชาวไทยท้องถิ่นทางใต้ที่เป็นความสัมพันธ์ในแง่มุมความทารุณโหดร้าย ซึ่ง
เหตุการณ์ทางภาคใต้ดังกล่าวนั้น คณะผู้วิจัยมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ใน
ระดับประชาชน แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการดำ�เนินนโยบายทางทหารและ
การเมืองของรัฐบาล จึงปรากฏแต่ผลทางลบ ซึ่งทางภาคเหนือถึงแม้จะมีเหตุการณ์
การทิ้งระเบิด มีการสูญเสียผู้คน ข้าวของราคาแพง ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ
ธรรมดาในภาวะสงคราม แต่ทว่าในท่ามกลางภาวะสงคราม ก็ยงั ปรากฏความสัมพันธ์
ที่ไม่ใช่ในแง่มุมความโหดร้ายเพียงอย่างเดียว หากเป็นแง่งามแห่งความผูกพันและ
มิตรภาพระหว่างสองชนชาติ จนกลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นอันยาวนานสืบเนือ่ ง
มาจนทุกวันนี้ ซึ่งก็คือเรื่องราวระหว่างทหารญี่ปุ่นกับชาวไทยที่เป็นชาวบ้านธรรมดา
ทีเ่ กิดขึน้ ทางภูมภิ าคทางเหนือของไทย ดังเช่นเรือ่ งราวของ “แม่อยุ๊ แก้ว จันทสีมา” สาว
ชาวขุนยวมกับ “สิบเอกฟูคดู ะ” ทหารญีป่ นุ่ ทีใ่ นระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ได้มกี าร
แลกเปลีย่ นซือ้ ขายสินค้ากันและได้ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน จนกลายเป็นความรัก ความ
ผูกพันและได้แต่งงานกันในที่สุด จนกระทั่งสงครามสงบ “สิบเอกฟูคูดะ” ทหารญี่ปุ่น
ผู้น้ีก็ยังอยู่กินกับแม่อุ๊ยแก้ว แต่เนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม นายทหารญี่ปุ่นทุกคนจึง
ถูกส่งกลับประเทศรวมทัง้ “สิบเอกฟูคดู ะ” ด้วย แต่เรือ่ งราวความรักระหว่างรบของคน
ทั้งคู่ก็ยังอยู่ในความทรงจำ�ของชาวขุนยวมตลอดมา แม่อุ๊ยแก้วได้เคยกล่าวไว้ว่า
“สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าดูเสมือนโหดร้าย แต่สำ�หรับคนไทยอย่างพวกฉัน สงคราม
คราวนี้ เป็นความรัก ความผูกพันระหว่างทหารญี่ปุ่นกับคนไทยที่ฉันไม่เคยลืมเลือน”
(สัมผัสตำ�นานรัก “โกโบริอังศุมาลิน” แห่งขุนยวมสายใยมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น. สืบค้น
เมื่อ 4 มกราคม 2557, จาก http://www2.manager.co.th/Travel/ViewNews)
อาจกล่าวได้ว่าการดำ�เนินนโยบายของกองทัพญี่ปุ่นที่มีต่อไทยในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สองมีลักษณะผ่อนปรนเพื่อสร้างความนิยมและโน้มน้าวขอความ
ร่วมมือทัง้ ในด้านการจัดตัง้ ฐานกำ�ลังของกองทัพ การจัดหาและขนส่งเครือ่ งอุปโภคบริโภค
เสบียงอาหาร และการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้นกองทัพจึงได้ดำ�เนินการในรูปแบบต่างๆ
เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือความนิยมญี่ปุ่นให้เกิดขึ้นทั้งในระดับรัฐบาลและระดับ
ประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ได้จัดทำ�และฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการรบของกองทัพ
ญี่ปุ่นให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ชม การออกหนังสือพิมพ์ และการจัดแสดง
ภาพถ่าย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทย
เป็นจำ�นวนมาก(พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. 2547 : 253-254)
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5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์

5.1 ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์พบว่าคุณขจรกลิ่น บุรุษพัฒน์6 ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รู้จักและ
คุ้นเคยกับทหารญี่ปุ่นเนื่องจากบ้านเปิดเป็นร้านขายของกินของใช้ทั่วไป และอยู่ใกล้
วัดพระสิงห์ซึ่งมีกองทัพญี่ปุ่นประจำ�การอยู่เป็นจำ�นวนมาก ทหารญี่ปุ่นจึงมักจะแวะ
มาซือ้ กล้วยและบุหรีเ่ ป็นประจำ� คุณขจรกลิน่ ได้สนิทสนมกับนายทหารญีป่ นุ่ ชือ่ แม่ทพั
Gi ซึ่งมักจะเอาขนมญี่ปุ่นมาให้ และสอนร้องเพลง สอนพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย
คุณขจรกลิ่น ได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์โทยามะและอาจารย์ทาเกจิโร่ โทมิตะ
ทีว่ ดั เกตการาม เนือ่ งจากชอบเรียนภาษาญีป่ นุ่ มาก ทำ�ให้เรียนและพูดภาษาญีป่ นุ่ ได้ดี
ดังนั้นแม่ทัพ Gi จึงให้ช่วยทำ�งานเป็นล่ามให้กับกองทัพทหารญี่ปุ่น จึงได้รู้จักกับ
Mr.Iwao Tachibana ซึ่งขณะนั้นอายุประมาณ 25-26 ปี ชอบพูดคุยจนสนิทสนม
กับคุณขจรกลิ่นเป็นอย่างดี หลังจากสงครามยุติ Mr. Iwao จึงกลับไปญี่ปุ่น ต่อมาปี
พ.ศ.2533 ได้พบกับคุณขจรกลิน่ อีกครัง้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ Mr. Iwao อายุประมาณ
80 ปีแล้ว หลังจากนั้นก็ได้พบและติดต่อกันเรื่อยมา ปัจจุบันคุณขจรกลิ่น ยังพูดภาษา
ญี่ปุ่นได้ดีและยังติดต่อกับ Mr. Iwao ผ่านลูกสาวชื่อ Mrs.Katsuko รวมทั้ง Mr.Akira
ซึ่งเป็นลูกชายเป็นครั้งคราว ซึ่งปัจจุบัน Mr. Iwao อายุประมาณ 96 ปี และไม่สามารถ
พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ได้
แม้จะเป็นช่วงภาวะสงคราม แต่จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ภาษาและวัฒนธรรม ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กันกลายเป็นความ
ผูกพันที่ยั่งยืนมาจนปัจจุบัน ดังที่คุณขจรกลิ่นได้กล่าวว่า “หลังสงครามเลิก เขาบอก
ป้าว่าจะมารับไปญี่ปุ่น แต่ไม่ได้มา พอเจออีกทีเขาพาภรรยามาด้วย และตอนเจอกัน
ที่กรุงเทพฯ เขาได้มากับลูกสาว ตอนนี้เขาน่าจะสัก 96 ปีแล้วนะ ยังติดต่อกันอยู่เลย”
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองยังมีชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยเรียนภาษา
ญี่ปุ่นกับผู้สอนชาวญี่ปุ่นอีก 2 คนคือ คุณวิรัช วิเศษศิริ7 และคุณศักดิ์ รัตนชัย โดย
คุณวิรชั เรียนภาษาญีป่ นุ่ กับชาวญีป่ นุ่ ชือ่ ”โกยาม่า” จนสามารถพูดภาษาญีป่ นุ่ ได้ดี และ
เนื่องจากทหารญี่ปุ่นได้เช่าบ้านของครอบครัว “วิเศษศิริ” เป็นที่ทำ�การ จึงมีโอกาสได้
6
7

ในงานชิ้นนี้ใช้ชื่อ “ขจรกลิ่น” แทน “ดวงขจร” ตามความประสงค์ของเจ้าของชื่อ
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เสียชีวิตแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวิรัช สัมภาษณ์ผ่านคุณนารีรัตน์ วรานันตกุล
คุณบุญเสริม สาตราภัย และคุณศักดิ์ รัตนชัย
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รู้จักและคุ้นเคยกับทหารญี่ปุ่นจนได้เป็นล่าม ได้รับค่าจ้างเป็นเงินที่ค่อนข้างสูง และ
ยังได้ช่วยงานทหารญี่ปุ่นด้านอื่นๆ เช่น ติดต่อซื้อเสบียงอาหาร และติดต่อชาวบ้าน
เพื่อขอเช่าเกวียน เพื่อบรรทุกสิ่งของ เป็นต้น ด้านคุณศักดิ์นั้น ได้รู้จักกับนักบินของ
กองทัพญีป่ นุ่ ชือ่ Mr. Saitou และ Mr. Satou และได้เรียนภาษาญีป่ นุ่ ทหารญีป่ นุ่ ได้ใช้
ภาพยนตร์เป็นสือ่ กลางในการเข้าถึงชาวไทยโดยการจัดฉายภาพยนตร์ญปี่ นุ่ กลางแปลง
และบางครั้งจะมีขนมและลูกอมไว้แจกเด็ก คุณศักดิ์จะชื่นชอบทหารญี่ปุ่นในความมี
ระเบียบวินัย เข้มงวดในหน้าที่ แต่ไม่เคยทำ�ร้ายหรือรังแกคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยูใ่ นบริเวณทีก่ องทัพกำ�หนดไว้ แต่เวลาทีช่ าวไทยมีกจิ กรรมก็จะเข้ามาร่วมด้วย
คุณศักดิ์ได้คลุกคลีกับทหารญี่ปุ่นจนสามารถจดบันทึกเนื้อเพลงที่ทหารญี่ปุ่นร้องเป็น
ประจำ�ได้ ปัจจุบันก็ยังจำ�เนื้อเพลงและสามารถร้องได้ นอกจากนั้นยังพบว่าที่จังหวัด
เชียงใหม่ คุณมาดี เดชคำ�รณ เคยสอนภาษาไทยให้กบั ชาวญีป่ นุ่ ทีท่ �ำ งานเป็นเจ้าหน้าที่
ของกงสุลญี่ปุ่น โดยใช้ภาษาไทยอย่างง่าย และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความสัมพันธ์ดา้ นการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างชาวญีป่ นุ่
และชาวไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มฟูมฟักมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
เป็นต้นมา และมีการพัฒนาเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการสถาปนา
“วงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” ของกองทัพญีป่ นุ่ ได้สง่ ผลให้ญปี่ นุ่ เข้ามามีบทบาทสำ�คัญ
ต่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยรวมทั้งที่เชียงใหม่
5.2 ความสัมพันธ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ในช่ ว งก่ อ นสงครามมีช าวญี่ปุ่น ได้เ ดิน ทางเข้า มาทำ � ธุ ร กิ จ ค้ า ขายในจั งหวั ด
เชียงใหม่แล้วหลายกลุ่ม อาทิเช่น ร้านถ่ายรูปยากี ร้านถ่ายรูปทานาคา ร้านทำ�ฟัน
นากาโนะ ร้านขายผ้าโทโยเมงกะ และร้านวายโดโมโตะ เป็นต้น ซึง่ พบว่ามีปฏิสมั พันธ์
กับกลุ่มชาวไทยทั้งเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น Mr.Tanaka นักธุรกิจ
ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดร้านถ่ายรูปทานาคาได้แต่งงานกับผู้หญิงท้องถิ่นชาวไทยชื่อ
คุณจันทร์ดี ภิญโญ มีลูกสาวชื่อ คำ�ปุ่น ซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับ Mr.Hatano ช่างถ่าย
รูปประจำ�ร้านทานาคาและเป็นผู้แปลภาษาให้กับทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
คุณจันทร์ดี เป็นป้าของคุณบุญเย็น ภิญโญ ซึง่ เกิดและอาศัยอยูท่ รี่ า้ นถ่ายรูปทานาคา
โดยคุณพ่อของคุณบุญเย็นเป็นผู้ช่วยช่างถ่ายรูปที่ร้านทานาคาMr.Tanaka ได้ใช้ชีวิต
อยู่เชียงใหม่จนวาระสุดท้าย ส่วนลูกหลานปัจจุบันก็ยังคงอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่
จากการเข้ามาทำ�ธุรกิจในเชียงใหม่ของชาวญี่ปุ่น ดูเหมือนว่าจะทำ�ให้ชาวไทย
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รู้จักสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากขึ้น ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและการ
ถ่ายทอดผ่านทางภาพยนตร์ พบว่าช่วงก่อนสงครามโลกได้มีการนำ�เอาภาพยนตร์
ญี่ปุ่นเข้ามาฉายในเชียงใหม่โดย Mr.Tanaka ดังที่คุณบุญเสริม สาตราภัยได้กล่าวว่า
“Mr.Tanaka เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น เขาพยายามทำ�งาน
และได้ชวนเพือ่ นชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ ยูก่ รุงเทพฯ เอาหนังญีป่ นุ่ มาฉายและลงทุนสร้างโรงหนัง
ที่เชียงใหม่” Mr.Tanaka เป็นนักธุรกิจที่กว้างขวาง มีเพื่อนและเป็นที่รู้จักในกลุ่ม
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังทีค่ ณ
ุ ปราณี อัศเวศน์ และคุณปราณีต เชิดจารีวฒ
ั นานันท์
ได้เล่าถึง Mr. William Bain ว่าเมื่ออายุประมาณ 20 ปีได้เดินทางมาทำ�งานที่เชียงใหม่
มีเพื่อนสนิทเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อ Mr.Tanaka ในระหว่างสงคราม กองทัพทหารญี่ปุ่นได้
เข้ามาตัง้ กองบัญชาการอยูภ่ ายในบริษทั บอร์เนียว คุณบุญเสริม ยังได้เล่าว่า Mr.Tanaka
หลังจากย้ายมาอยู่เชียงใหม่ ได้ตั้งร้านถ่ายรูปอยู่บริเวณใกล้ชุมชนวัดเกตการาม และ
ได้รู้จักกับหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งชื่นชอบการถ่ายรูป เมื่อได้มีโอกาสพบกันบ่อยครั้ง
ก็ได้แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ให้แก่กันและกัน จึงสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว
Mr.Tanaka เป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญและมีส่วนช่วยทำ�ให้เศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ องรุง่ เรืองขึน้ แต่พอสงครามเริม่ ขึน้ ทหารญีป่ นุ่
ได้เดินทางเข้ามาในเชียงใหม่ ผลจากการทำ�สงครามและการทิ้งระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตรในสถานทีต่ า่ งๆ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของกองบัญชาการทหารญีป่ นุ่ และบริเวณใกล้
เคียง ส่งผลให้ชาวไทยดำ�เนินชีวติ ด้วยความยากลำ�บาก คุณศักดิ์ ได้กล่าวว่า “เศรษฐกิจ
ในเวลานั้นค่อนข้างฝืดเคือง สินค้ามีราคาแพง อาหารที่จำ�เป็นในชีวิตประจำ�วันเช่น
ข้าว เกลือ น้ำ�ตาลนั้นต้องแบ่งสันปันส่วนกัน ส่วนกาแฟหรือบุหรี่จะเป็นสินค้าที่นำ�
เข้ามาจากต่างประเทศทัง้ หมด” สอดคล้องกับคุณบุญเสริม ทีไ่ ด้เล่าถึงสภาพของจังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงสงครามว่า เศรษฐกิจย่ำ�แย่ ข้าวของเครื่องใช้ราคาแพง เครื่องอุปโภค
บริโภคเช่น เกลือ น้ำ�ตาล น้ำ�มัน ต้องแบ่งสันปันส่วนกัน รัฐบาลจะแจกคูปองเพื่อให้
ได้ซื้อของกันทั่วถึง ในตอนนั้นมีตลาดมืดที่ค้าขายกับชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “เซ็งลี้” ซึ่ง
กลายเป็นคำ�ศัพท์ที่แพร่หลายไปทั่วประเทศ หลวงศรีประกาศซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี
ในตอนนั้นให้การสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เช่น ช่วยจัดเตรียมเสบียงส่งให้
หน่วยเสบียงซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณสนามกอล์ฟลานนาในปัจจุบนั เพือ่ ลำ�เลียงส่งไปยังอำ�เภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งหลังจากนั้นกองทัพญี่ปุ่นได้สร้างถนนไปยังจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในช่วงสงครามผู้คนใช้ชีวิตตามปกติ แต่โรงเรียนปิดการเรียนการสอน
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ทัง้ หมดเนือ่ งจากในเมืองมีการทิง้ ระเบิดตามสถานีรถไฟและสนามบินบ่อยครัง้ ดังนัน้
ทุกบ้านจึงต้องขุดหลุมหลบภัยของตนเอง ส่วนเด็กเล็กต้องหลบภัยไปอาศัยตามชนบท
ชานเมือง ในช่วงนัน้ คุณบุญเสริม ยังมีความเชือ่ ว่าบทบาทของญีป่ นุ่ ทีม่ ตี อ่ ประเทศไทย
และจังหวัดเชียงใหม่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย ทำ�ให้
คุณบุญเสริมมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ชาวญีป่ นุ่ จึงสนใจเก็บข้อมูลและถ่ายรูปชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัย
อยู่ในเชียงใหม่เป็นจำ�นวนมาก
ถึงแม้จะพบว่าสงครามเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการดำ�เนินชีวิตของชาวไทยใน
เชียงใหม่อย่างมาก ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความยากลำ�บาก ข้าวของราคาแพง สินค้า
ที่จำ�เป็นและขาดแคลนจะต้องแบ่งสันปันส่วนกัน ผู้คนหลบลี้หนีภัยไปอยู่ชานเมือง
แต่ทว่าก็มีชาวไทยบางกลุ่มที่สามารถดำ�เนินอยู่ท่ามกลางสงครามและปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ดังเช่น คุณศุภวัต ภูวกุล ได้
เล่าว่า ขณะนั้นอายุประมาณ 16-17 ปีกำ�ลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย พอสงครามเริ่มโรงเรียนก็ปิดหมด จึงต้องอยู่บ้านช่วยครอบครัวค้าขาย
เศรษฐกิจของเชียงใหม่อยูใ่ นสภาพทีย่ �่ำ แย่ สินค้าบางประเภททีจ่ �ำ เป็นในการดำ�รงชีวติ
ประจำ�วัน เช่น ไม้ขีดไฟ เกลือ น้ำ�ตาล น้ำ�มัน จะมีจำ�กัด และราคาแพง เนื่องจาก
ครอบครัวของคุณศุภวัตประกอบอาชีพค้าขายอยูใ่ กล้กบั ตลาดวโรรส จึงพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาส ด้วยการแบ่งไม้ขีดไฟเป็นมัดเล็กๆ ประมาณมัดละ10 ก้านวางขายให้แก่
ชาวไทยในเชียงใหม่ ซึ่งได้สร้างกำ�ไรให้กับครอบครัวและช่วยกระจายสินค้าที่จำ�เป็น
ในชีวิตประจำ�วันให้ชาวไทยได้ใช้อย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตามจะพบว่าช่วงสงครามโลก ครอบครัวทีส่ ามารถดำ�เนินชีวติ ได้อย่าง
ราบรื่นนั้นจะจำ�กัดอยู่เฉพาะครอบครัวที่ประกอบอาชีพค้าขายและตั้งบ้านเรือนอยู่
ใกล้บริเวณที่กองทัพทหารญี่ปุ่นตั้งกองบัญชาการอยู่ ดังเช่นครอบครัวของคุณศุภวัต
เป็นต้น
ความสัมพันธ์ดา้ นสังคมและเศรษฐกิจของไทยและญีป่ นุ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบ
ว่ามีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างเหนียวแน่นในระดับประชาชนมาตัง้ แต่กอ่ นสงครามโลก และ
ได้เพิ่มความสำ�คัญจนกระทั่งปัจจุบัน
5.3 ความสัมพันธ์ด้านการทหาร
ความสัมพันธ์ด้านการทหารได้เริ่มปรากฏตั้งแต่กองทัพทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้ง
กองบัญชาการอยู่ภายในบริษัทบอร์เนียว คุณปราณีต ได้เล่าว่าตอนที่กองทัพญี่ปุ่น
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เข้ายึดบริษัทบอร์เนียว คุณพ่อแจ๊คตอนนั้นกำ�ลังเป็นนักเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อยู่ที่แม่โจ้และกำ�ลังเตรียมตัวจะไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ แต่พอทหารญี่ปุ่น
เข้ามายึดบริษัท จึงได้หนีไปอยู่ที่เชียงรายได้ประมาณ 4-5 ปีจนสงครามยุติจึงได้กลับ
มาเชียงใหม่ คุณสมหวัง ฤทธิเดชยังได้เล่าว่า กองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งกองบัญชาการ
ทหารในบริเวณบริษัทบอร์เนียว ซึ่งขณะนั้น Mr. William Bain เจ้าของบริษัทได้ถูก
ทหารญี่ปุ่นยึดทรัพย์และถูกจับตัวไปคุมขังไว้ในที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสรัสวดี อ๋องสกุล (2553) แต่ด้วยความช่วยเหลือของ
Mr.Tanaka จึงได้รบั การปฏิบตั เิ ป็นอย่างดีในทีค่ มุ ขัง พอสงครามโลกยุตแิ ละญีป่ นุ่ กลาย
เป็นประเทศที่แพ้สงครามจึงถูกปล่อยตัวและกลับมาอยู่ที่บริษัทบอร์เนียวเช่นเดิม
นอกจากนั้นคุณถนอม ตันติพงศ์ ได้เล่าว่า ที่เชียงใหม่ทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดสถานที่
ต่างๆ ทั้งวัดและโรงเรียนเป็นที่ตั้งของกองทัพ การดำ�เนินชีวิตค่อนข้างลำ�บาก อยาก
เรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียน มีการทิ้งระเบิดบ่อยครั้งจนต้องหลบภัยไปอยู่ที่สันกำ�แพง
ความรู้สึกที่มีต่อทหารญี่ปุ่นในตอนนั้น คุณถนอมบอกว่า “เกลียดทหารญี่ปุ่นที่เข้ามา
อยู่ในเชียงใหม่” แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้รังเกียจชาวญี่ปุ่นแต่อย่างใดแล้ว
ถึงแม้จะพบว่าชาวไทยบางกลุ่มมีทัศนคติทีไม่ดีต่อทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาเชียงใหม่
ในตอนนั้น แต่อีกด้านหนึ่งก็พบว่ามีชาวไทยบางกลุ่มไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านหรือ
รังเกียจทหารญี่ปุ่นแต่อย่างใด ตรงกันข้าม กลับให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดังเช่น
คุณบุญเย็น ได้เล่าว่าช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง มีทหารญีป่ นุ่ อยูใ่ นเชียงใหม่เต็มไปหมด
โดยเฉพาะในวัดอุปคุตพม่า วัดอุปคุตไทย และทีโ่ รงแรมศรีประกาศหัวหน้ากองสารวัตร
ทหารญี่ปุ่นชื่อ Mr.Hattori ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักและสนิทสนมกับคุณบุญเย็นเป็นอย่างดี
จนสอนภาษาญีป่ นุ่ ให้ บางครัง้ ทหารญีป่ นุ่ เดินพาเหรดผ่านหน้าบ้าน ก็จะเอาผลไม้และ
อาหารให้ ในสมัยนัน้ พ่อค้า แม่คา้ คนถีบสามล้อบางคนสามารถสือ่ สารด้วยภาษาญีป่ นุ่
อย่างง่าย นอกจากทหารแล้วชาวญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำ�ธุรกิจการค้า เช่น เปิดร้าน
ถ่ายรูปยากี ร้านทำ�ฟันนากาโนะ ร้านขายผ้าโทโยเมงกะ เป็นต้น ในกลุ่มชาวญี่ปุ่น
เหล่านี้ Mr.Tanaka เป็นผู้ที่โดดเด่นและมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้านายฝ่ายเหนือ
รวมถึงข้าราชการไทยเป็นอย่างดี เกีย่ วกับ Mr.Tanaka คุณมาดี เดชคำ�รณ ยังให้ขอ้ มูล
ว่าก่อนที่ทหารญี่ปุ่นจะเข้ามาในเชียงใหม่ Mr.Tanaka ได้เปิดร้านถ่ายรูปทานาคา
รับถ่ายรูปให้คนทั่วไป การแต่งกายเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่พอสงครามเริ่มจะ
แต่งกายแบบทหารญี่ปุ่นและพกดาบซามูไร
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คุณศุภวัต ยังได้เล่าถึงสภาพภายในตัวเมืองเชียงใหม่วา่ มีทหารญีป่ นุ่ ประจำ�การ
อยู่เป็นจำ�นวนมาก แต่ชาวไทยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านแต่อย่างใด บางครั้งยังให้
ความช่วยเหลือ จึงทำ�ให้ทหารญีป่ นุ่ เหล่านัน้ รูส้ กึ ประทับใจต่อความมีน�ำ้ ใจของชาวไทย
ที่เชียงใหม่มีกิจการของชาวญี่ปุ่นอยู่หลายแห่ง ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น คุณศุภวัต
มีความเห็นส่วนตัวว่าชาวญี่ปุ่นเหล่านั้นน่าจะเป็นทหารสายลับของกองทัพญี่ปุ่นที่
เข้ามาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำ�หรับการสงคราม
คุณวิจติ ร ไชยวัณณ์ เล่าว่าบ้านเดิมตัง้ อยูใ่ นซอยย่านศรีประกาศ จึงรูจ้ กั มักคุน้ กับ
ทหารญีป่ นุ่ ทีป่ ระจำ�การอยูแ่ ถวนัน้ ทหารญีป่ นุ่ ไม่ได้ท�ำ ร้ายประชาชนหรือทำ�ทารุณกรรม
ต่อเชลยศึก ชาวไทยทั่วไปจึงมองทหารญี่ปุ่นอย่างเป็นมิตร มีร้านถ่ายรูปทานาคา
เจ้าของเป็นชาวญีป่ นุ่ ชือ่ Mr.Tanaka ซึง่ สนิทสนมกับเจ้านายฝ่ายเหนือของไทยเป็นอย่างดี
มักจะตระเวนถ่ายรูปตามที่ต่างๆ อาทิเช่น สถานที่สำ�คัญในภาคเหนือรวมถึงเส้นทาง
ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น และได้แต่งงานกับคนพื้นเมือง มีลูกสาวชื่อ คำ�ปุ่น ซึ่ง
ภายหลังได้แต่งงานกับ Mr.Hatano ที่ทำ�หน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา นอกจากนี้ที่
เชียงใหม่ยังมีร้านถ่ายรูปยากีตั้งอยู่ใกล้กับพุทธสถาน มีเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อ
Mr.Yagi คุณวิจิตรตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นสายลับของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของคุณศุภวัต ภูวกุล
คุณบุญเสริม ตั้งข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความ
เป็นมิตรและคอยช่วยเหลือทหารญีป่ นุ่ เป็นอย่างดีนนั้ อาจเนือ่ งจากรัฐบาลไทยในขณะ
นัน้ มีนโยบายสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทหารญีป่ นุ่ จึงมีค�ำ ขวัญออกมาว่า ‘เอเชีย
ต้องเป็นของเอเชีย’ ดังตัวอย่างที่หลวงศรีประกาศซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเชียงใหม่ใน
ขณะนั้นได้ให้การสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นเป็นอย่างดี บางครั้งหลวงศรีประกาศจะเชิญ
แม่ทัพญี่ปุ่นมารับประทานอาหารที่บ้านพัก การกระทำ�ของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเป็น
ตัวแทนของรัฐบาลไทยเช่นนี้ได้แสดงให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่ารัฐบาลไทยสนับสนุน
และเป็นมิตรกับทหารญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นการโน้มน้าวให้ประชาชนทัว่ ไปสนับสนุนทหารญีป่ นุ่
ด้วยเช่นกัน คุณบุญเสริมกล่าวว่า “คนเชียงใหม่ไม่ได้เกลียดทหารญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นก็
ไม่ได้ทำ�ร้ายชาวบ้าน กลับให้ความสนิทสนมกับชาวไทยเป็นอย่างดี”
อาจกล่ า วได้ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งทหารญี่ ปุ่ น กั บ ชาวไทยในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย โดย
รัฐบาลญีป่ นุ่ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ และเผยแพร่
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วัฒนธรรมในประเทศไทย รวมทัง้ สถานทีท่ มี่ กี องกำ�ลังทหารญีป่ นุ่ ตัง้ อยู่ ฝัง่ รัฐบาลไทย
ก็มนี โยบายสนับสนุนให้หน่วยงานราชการและประชาชนทัว่ ไปให้การช่วยเหลือ อำ�นวย
ความสะดวกแก่ทหารญี่ปุ่นด้านต่างๆ

6. สรุปและอภิปรายผล

ความสัมพันธ์ระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวไทยในเชียงใหม่ชว่ งสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ทีพ่ บหลักฐานชัดเจนคือ ความสัมพันธ์ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม โดยการใช้ภาษาญีป่ นุ่
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด ผลการศึกษาในครั้งนี้ยืนยันผลการศึกษาครั้งก่อนใน
ประเด็นทีม่ กี ารเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ทีเ่ ชียงใหม่มาตัง้ แต่ชว่ งสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีสถานที่สำ�หรับทำ�การเรียนการสอน มีครู และมีผู้เรียน
เป็นต้น นับตั้งแต่คุณขจรกลิ่น บุรุษพัฒน์ ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ร้องเพลงญี่ปุ่น และ
ทำ�งานเป็นล่ามให้กบั กองทัพญีป่ นุ่ นอกจากนีย้ งั พบหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อเท็จจริงนี้
คือพบว่า คุณวิรัช วิเศษศิริ ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น และเคยทำ�งานเป็น
ล่ามให้กบั ทหารญีป่ นุ่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงแม้จะไม่สามารถสัมภาษณ์คณ
ุ วิรชั โดยตรง
แต่ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผทู้ ใี่ กล้ชดิ และเคยทำ�งานร่วมกับคุณวิรชั มีความสอดคล้อง
กัน และเมื่อพิจารณาข้อมูลของคุณขจรกลิ่น มีเนื้อหาที่น่าจะตรงกันหลายประเด็น
อาทิเช่น สถานที่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในวัดเกตการามเช่นเดียวกัน และชื่อผู้สอนก็มี
ความใกล้เคียงกัน กล่าวคือคุณขจรกลิ่นเคยเรียนกับอาจารย์ทาเกจิโร่ โทมิตะ และมี
อาจารย์โทยาม่าเป็นอาจารย์รว่ มสอน ใกล้เคียงกับข้อมูลของคุณวิรชั ทีเ่ คยเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ กับอาจารย์โกยาม่า จึงอุปมาว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันเนือ่ งจากการออกเสียง
ในภาษาญีป่ นุ่ อาจมีการผิดเพีย้ นไป นอกจากนีย้ งั พบว่า คุณศักดิ์ รัตนชัย ก็เป็นอีกผูห้ นึง่
ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นกับทหารญี่ปุ่นจนสามารถสนทนาโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นกับทหาร
และสามารถร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นได้
ดังนั้นสามารถอุปมาสรุปได้ว่า ผลจากการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นดังกล่าว
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านภาษาจนกระทั่งปัจจุบัน ลักษณะความสัมพันธ์ที่
เกิดขึน้ นัน้ อาจกล่าวได้วา่ เป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์ทางทหารของกองทหาร
ญี่ปุ่นที่ต้องการสร้างการยอมรับญี่ปุ่นในสังคมไทยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่คณะ
ผู้วิจัยได้ตั้งไว้
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แม้ จ ะกล่ า วว่ า จุ ด ประสงค์ ข องการเข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ข อง
ชาวญี่ปุ่นในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองส่วนใหญ่เพื่อทำ�การค้าขาย
หากแต่ชาวญีป่ นุ่ บางรายได้รบั มอบหมายหน้าทีจ่ ากรัฐบาลญีป่ นุ่ ให้เข้ามาสืบหาข้อมูลเพือ่
ประโยชน์ดา้ นการทหาร โดยแฝงในรูปการทำ�ธุรกิจการค้า เช่น ร้านถ่ายรูป ร้านทำ�ฟัน
และร้านขายผ้า เป็นต้น ดังที่ผู้ให้การสัมภาษณ์หลายรายได้ให้ข้อสังเกตไว้นอกจากนี้
บางรายก็ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้คอยช่วยเหลือประสานงานด้านต่างๆ
ระหว่างทหารญี่ปุ่นกับชาวไทยในเชียงใหม่ในรูปการแปลภาษา และการอำ�นวยความ
สะดวกด้านการใช้ชวี ติ ของทหารญีป่ นุ่ เป็นต้น ซึง่ ผลจากการเข้ามาอยูใ่ นเชียงใหม่ของ
ทหารญี่ปุ่นได้คลุกคลีใช้ชีวิตกับชาวไทย ทำ�ให้มีการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน จน
กระทัง่ บางรายได้แต่งงานกับคนในท้องถิน่ สืบลูกสืบหลานใช้ชวี ติ อยูเ่ ชียงใหม่จนวาระ
สุดท้าย
ผลกระทบจากสงครามทำ�ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความ
ยากลำ�บาก ข้าวของราคาแพง รัฐบาลต้องใช้คปู องสำ�หรับการซือ้ ขายสินค้าเพือ่ ป้องกัน
การกักตุนสินค้า แต่สำ�หรับผู้ที่ทำ�การค้าขายบางราย หรือแม้แต่คนถีบสามล้อ กลับ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ยังสามารถดำ�เนินชีวิตในยามภาวะสงครามได้
อย่างราบรื่น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับทหาร
ญี่ปุ่น และการขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำ�เป็นในชีวิตประจำ�วันแต่มีจำ�นวน
จำ�กัดให้แก่ชาวไทย เช่น ไม้ขีดไฟ เกลือ น้ำ�ตาล และน้ำ�มัน เป็นต้น สภาพการค้าขาย
ในช่วงนั้นมีทั้งลักษณะที่เปิดเผยและตลาดมืด และเนื่องจากการค้าขายในตลาดมืด
สามารถหาซื้อสินค้าที่หายากแต่จำ�เป็นในชีวิตประจำ�วัน ได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมของคน
ทั่วไป จึงเกิดคำ�ศัพท์ในวงการตลาดมืดที่เรียกว่า “เซ็งลี้” ขึ้น
ด้านทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาอยูป่ ระจำ�การอยูต่ ามสถานทีต่ า่ งๆ ในจังหวัดเชียงใหม่นน้ั
จะต้องปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นกฎระเบียบของทหารอย่างเคร่งครัด ห้ามรังแกหรือทำ�ร้ายผูค้ น
ในท้องถิน่ อย่างเด็ดขาด แม้กระทัง่ ผูห้ ญิงบริการความบันเทิงแก่ทหาร ก็เป็นกลุม่ เกอิชา
ทีน่ �ำ มาจากญีป่ นุ่ หรือผูห้ ญิงทีส่ มัครใจจากประเทศทีเ่ ป็นเชลย ในยามว่างทหารเหล่านี้
จะพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งสถานบันเทิงเกิดการปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น หรือ
การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันทีท่ หารเหล่านีต้ อ้ งไปจับจ่ายซือ้ ของตามตลาดหรือตามบ้าน
มีการสื่อสาร ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่กัน จนเกิดความผูกพันต่อกันอย่างยั่งยืนจน
กระทัง่ สงครามสิน้ สุด และยังมีการติดต่อกันจนถึงปัจจุบนั นอกจากนีภ้ ารกิจของทหาร
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วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2559)

ญี่ปุ่น นอกจากด้านการรบแล้ว สิ่งสำ�คัญอีกสิ่งหนึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะนายทหารผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแลกองทัพ จะต้องสร้างความ
ไว้วางใจในทหารญี่ปุ่นให้แก่ชาวบ้านด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้คนในท้องถิ่น แจก
ขนมแก่เด็ก สอนภาษา สอนร้องเพลงญีป่ นุ่ หรือนำ�ภาพยนตร์ญปี่ นุ่ มาฉาย ซึง่ สิง่ เหล่า
นี้นับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพที่ดี ทำ�ให้ชาวไทยมีความรู้สึก
ประทับใจ มีทศั นคติทดี่ ี จึงนับเป็นกุศโลบายทางทหารญีป่ นุ่ ทีต่ อ้ งการสร้าง “วงไพบูลย์
แห่งมหาเอเชียบูรพา” ที่มีประสิทธิผล
ความสัมพันธ์หรือความผูกพันทางจิตใจระหว่างชาวไทยกับทหารชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ กิด
ในยามภาวะสงคราม อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปตามนโยบายทางทหารหรือทางการเมือง
ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ทำ�สัญญาทางวัฒนธรรมกับรัฐบาลไทยในการที่จะช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ตลอดจนการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน อีกทัง้ ยังส่งเสริม
และสนับสนุนให้การสอนภาษาญี่ปุ่นแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการสร้างมหาเอเชียบูรพาของญี่ปุ่น และสอดคล้องกับข้อมูลที่ดิเรก ชัยนาม
(2510) ธานี สุขเกษม (2522) ได้กล่าวไว้ และดังที่คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า
“การยึดครองเชียงใหม่ของกองทหารญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้เป็นการยึดครองทางการทหาร
เพียงอย่างเดียว หากความต้องการสร้าง “วงไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพา” ของญี่ปุ่น
ได้ท�ำ ให้เกิดการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมทีม่ งุ่ สร้างการยอมรับญีป่ นุ่ ในสังคมไทยโดย
เฉพาะทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ซง่ึ ญีป่ นุ่ ได้สร้างระบบการศึกษาภาษาญีป่ นุ่ ไว้อย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง” ซึ่งสอดคล้องและยืนยันข้อมูลที่
ธีรชั ปัญโญและคณะ(2557)ได้ศกึ ษาไว้ ความต้องการสร้างทัศนคติหรือความรูส้ กึ ทีด่ ี
ให้แก่ชาวไทยในเชียงใหม่ ดังเช่นการให้ทหารญีป่ นุ่ เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน การแจก
ขนมแก่เด็ก การสอนร้องเพลง การสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งการนำ�
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นมาฉาย นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการสนับสนุนนโยบายการสร้าง
วงไพบูลย์แห่งมหาเอเชียบูรพาของประเทศญีป่ นุ่ ได้เป็นอย่างดี สิง่ เหล่านีถ้ งึ แม้จะกล่าว
ว่าเป็นกลยุทธ์ทางทหาร หรือเป็นสาเหตุมาจากนโยบายทางการเมืองแต่กลับส่งผลให้
เกิดความผูกพันทางจิตใจเกิดทัศนคติความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กันอย่างยัง่ ยืนมาจวบจนปัจจุบนั
โดยภาพรวมแล้วสามารถอุปมาสรุปได้ว่า ทัศนคติที่ชาวไทยมีต่อชาวญี่ปุ่นหรือต่อ
ทหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ ทหารญีป่ นุ่ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปพ่อค้า นักธุรกิจ หรือรูปแบบทหาร
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ส่วนใหญ่ก็ดำ�เนินชีวิตเรียบง่ายตามแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นอยู่กันเฉพาะในกลุ่ม
ชาวญีป่ นุ่ ด้วยกันเอง หรือบางรายหากมีปฏิสมั พันธ์กบั ชาวไทยก็อยูใ่ นรูปความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน หรือการค้าขายระหว่างกัน ดังนั้นชาวไทยจึงเห็นชาวญี่ปุ่นเป็นมิตรที่ดี
และคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อีกทัง้ พืน้ เพจิตใจของชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ เป็นทุนเดิม ทำ�ให้ยงิ่ ปรากฏผลทางความรูส้ กึ
และทัศนคติที่ดีต่อทหารญี่ปุ่น มีความผูกพันต่อชาวญี่ปุ่น ยิ่งได้เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม ทำ�ให้สามารถสือ่ สารและเข้าใจถึงวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันได้สร้างความรูส้ กึ
ประทับใจ เกิดความผูกพันต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จาก
จำ�นวนชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ในลักษณะการพำ�นักระยะยาวที่
เพิม่ ขึน้ ทุกปี ด้านการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ทเี่ ริม่ มีมาตัง้ แต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องและได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย
เป็นที่ทราบกันดีว่า บทสรุปของสงครามก็คือ ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประเทศชาติและประชาชน ดังเช่น ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี สถานทีท่ มี่ บี นั ทึก
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏภาพความทารุณโหดร้ายของสงครามออกมาอย่าง
ชัดเจน หากแต่ผลของสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น อาจสรุป
ได้ว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นดังผลการศึกษานี้

7. ข้อจำ�กัดและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจยั ในครัง้ นีท้ �ำ ให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวไทยด้าน
ต่างๆ จากการสัมภาษณ์ แต่หลักฐานทีแ่ สดงความสัมพันธ์นนั้ ยังไม่มกี ารค้นพบทีเ่ ป็น
บันทึกลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด เนื่องจากถูกทางการทหารญี่ปุ่นทำ�ลายก่อนที่
ประเทศญี่ปุ่นจะแพ้สงคราม หากไม่มีข้อมูลหลงเหลือให้ศึกษาแล้ว สิ่งที่จะเป็นหลัก
ฐานอ้างอิงได้กค็ อื คำ�บอกเล่าจากความทรงจำ�ของบุคคลทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นยุคนัน้ แต่บคุ คล
เหล่านั้นก็ได้ทยอยเสียชีวิตไปตามกาลเวลา ทำ�ให้เป็นอุปสรรคและยากต่อการเก็บ
ข้อมูลเป็นอย่างยิง่ การวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้ใช้เวลาค่อนข้างมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งยังขาดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่น
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ด้านทหาร หรือด้านการค้าขาย เป็นต้น ดังนั้นการวิจัย
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ครั้งต่อไปควรศึกษาและรวบรวมการสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นที่เคยมีความสัมพันธ์กับ
ชาวไทย รวมทั้งทหารไทยที่เคยมีความสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นหรือทหารญี่ปุ่นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือต่อไป
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