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พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพระดับรากหญ้าในญี่ปุนคือตัวอย่างส�าคัญของ
ความริเริ่มระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสันติภาพศึกษา ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2011
ซึ่งเป็นปีแรกที่ผู้เขียนเริ่มต้นศึกษาการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
ในประเทศญี่ปุนอย่างจริงจัง ผู้เขียนพบว่า ความน่าสนใจประการหนึ่งของงาน
พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สั นติภาพคื อ เรื่องราวเบื้องหลังของกลุ ่ มคนที่ ริเริ่ มกิจ กรรม
เชิงประวัติศาสตร์และกิจกรรมที่น�าไปสู่ความเป็นธรรม สิทธิและการพัฒนา
ประชาธิปไตย จากพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง
จากการศึกษาภาคสนาม ผูเ้ ขียนได้เห็นความพยายามอย่างจริงจังของพิพธิ ภัณฑ์
เพื่อสันติภาพในการผลักดันให้งานสันติภาพศึกษาเกิดขึ้นจริงในพิพิธภัณฑ์
โรงเรียนและชุมชน ด้วยเปาหมายทีจ่ ะบรรลุสมั ฤทธิผลของสังคมแห่งสันติ ทีไ่ ม่ใช่
เฉพาะภายในประเทศญี่ปุนเท่านั้น หากครอบคลุมไปถึงประเทศอื่น ในภูมิภาค
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งมายาวนานอย่างจีนและเกาหลี
พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพส่วนใหญ่ของญี่ปุนมุ่งน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องเป็นหลัก พิพธิ ภัณฑ์เหล่านีจ้ งึ มีบทบาทส�าคัญระดับประเทศ
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ในการบันทึก รวบรวมเอกสารหลักฐานและเผยแพร่เรือ่ งราวเกีย่ วกับสงครามโลก
ครั้งที่สอง
ขณะทีค่ นท�างานพิพธิ ภัณฑ์ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแข็งขัน ผูเ้ ขียนสังเกตเห็น
ถึงความเงียบมหาศาลที่ครอบคลุมกิจกรรมและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เพื่อ
สันติภาพขนาดเล็ก แทบไม่มีการประเมิน วิพากษ์วิจารณ์หรือการแลกเปลี่ยน
ถึงแนวทางหรือประสิทธิภาพของนิทรรศการหรือกิจกรรมการศึกษาในฐานะ
ที่พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันหนึ่งในการขับเคลื่อนสันติภาพศึกษา และในฐานะที่
พิพธิ ภัณฑ์มบี ทบาทในงานสันติภาพ อีกทัง้ งานศึกษาเกีย่ วกับการระดมทรัพยากร
เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ ความท้าทายที่พิพิธภัณฑ์เผชิญ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทาย
เหล่านั้น
จากการท�างานศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา ข้อสังเกต
ประการหนึ่งของผู้เขียนคือ งานด้านการศึกษาพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพในญี่ปุน
มีความคล้ายกับงานศึกษาพิพิธภัณฑ์อื่น นั่นคือ งานศึกษามักให้ความส�าคัญ
กับภาพ เบื้องหน้า เช่น นิทรรศการ วัตถุจัดแสดง การจัดแสดงและ กิจกรรม
อื่น ที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้น เช่น กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้งานพิพิธภัณฑ์ต่าง หากแต่งาน เบื้องหลัง เช่น
แนวคิด ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์และคนท�างาน
หรือปัจจัยแวดล้อมทีน่ า� ไปสูก่ ารก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ การก�าหนดวิสยั ทัศน์ ออกแบบ
เนื้อหา นิทรรศการและกิจกรรมการศึกษามีไม่มากนัก
เมื่อมองเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สันติภาพโดยเฉพาะในพื้นที่สันติศึกษา
เป็นหลัก ความคาดหวังของผู้เขียนคือการได้เห็นความสามารถของพิพิธภัณฑ์
ในการเคลื่อนย้ายผู้ชมจากพื้นที่การเรียนรู้และความเข้าใจไปสู่พื้นที่ของการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง และในฐานะที่พิพิธภัณฑ์ท�างานด้านการฟนฟูและสร้าง
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ความทรงจ�า ผูเ้ ขียนเห็นว่า ความท้าทายของพิพธิ ภัณฑ์คอื ความสามารถในการพา
อดีตมาสู่ปัจจุบัน เพื่อปองกันไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม
เมื่อมองในภาพที่กว้างไปจากประเทศญี่ปน ในเอเชีย พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
ในฐานะพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะมักถูกละเลยจากการวิเคราะห์หรือวิพากษ์
ในเชิงสังคมการเมือง ค�าถามต่อคุณูปการด้านการสร้างสันติภาพ การสร้าง
วิสัยทัศน์อนาคตและการมีส่วนร่วมของผู้ชมต่อกิจกรรมสันติศึกษาและการ
ส่งเสริมสันติภาพไม่ปรากฏเท่าใดนัก ความเพิกเฉยเหล่านี้สามารถพิจารณาได้
หลายมุม ทั้งจากความจริงที่ว่า หลายประเทศในเอเชียไม่มีวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์
ที่เข้มแข็ง พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพไม่ได้รับการพิจารณาว่า เป็นพื้นที่การเรียนรู้
ด้านสังคมจริงจัง หรือสามารถพิจารณาได้จากความเข้มแข็งและศักยภาพการให้
บริการด้านการศึกษาของพิพธิ ภัณฑ์ การมีสว่ นร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพ
ต� า แหน่ง แห่ ง หนของพิพิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละความเชื่ อมโยงกับ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
การท�างานในประเด็นร่วมสมัยและการเคลื่อนไหวด้านสังคม เช่น ประเด็น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เสรี ภ าพในการแสดงออก กระบวนการประชาธิ ป ไตยและ
ประเด็นเกี่ยวข้องอื่น
ท่ามกลางความเงียบของงานวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพและ
กิจกรรมสันติศึกษาในพิพิธภัณฑ์ หนังสือ Grassroots Museums for Peace
in Japan: Unknown Efforts for Peace and Reconciliation โดยคาซูโยะ
ยามาเนะ ( azuyo Yamane) อาจารย์ด้านสันติภาพและความขัดแย้งศึกษา
จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan University
ประเทศญีป่ นน�
ุ าเสนอถึงความพยายามของผูค้ นธรรมดาสามัญและชุมชนท้องถิน่
ที่ยามาเนะใช้ค�าว่า รากหญ้า ในการบอกเล่า ความจริง ที่ประวัติศาสตร์
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องของทางการญีป่ นแทบไม่
ุ
กล่าวถึง เพือ่ ให้ขอ้ เท็จจริงน�าไปสู่
ส�านึกแห่งความรับผิดชอบและแนวทางในการสร้างสันติภาพทีแ่ ท้จริงในภูมภิ าค
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โดยยามาเนะกล่าวชัดเจนถึงเปาหมายของหนังสือเล่มนี้ว่า การท�างานทั้งหมดนี้
จะน�าไปสู่องค์ความรู้ด้านสันติศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การศึกษาแก่
พลเมืองญี่ปุนเกี่ยวกับผลจากการรุกรานของกองทัพญี่ปุน และการท�างานสร้าง
สันติภาพทั้งในประเทศและภูมิภาค ในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านสันติศึกษา
ยามาเนะไม่ได้ให้ความส�าคัญเพียงแค่รปู แบบหรือเครือ่ งมือทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ใช้เท่านัน้
แต่ยังชวนให้ผู้อ่านไตร่ตรองถึงพื้นฐานส�าคัญของกระบวนการสร้างสันติภาพ
นั่นคือ การสร้างความไว้วางใจและการเผชิญหน้าความจริง สองสิ่งนี้ปรากฏอยู่
ในวัตถุประสงค์หลักของการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน
ข้อมูลทีน่ า่ สนใจอีกประการคือ ญีป่ นเป็
ุ นประเทศทีม่ พี พิ ธิ ภัณฑ์สนั ติภาพ
มากที่สุดในโลก ด้วยจ�านวนพิพิธภัณฑ์ 65 แห่งจากการส�ารวจล่าสุดในปี ค.ศ.
201430 แม้วา่ ในแง่หนึง่ นัน้ ตัวเลขของพิพธิ ภัณฑ์สะท้อนถึงพืน้ ทีใ่ นการน�าเสนอ
ประสบการณ์ เสรีภาพทีจ่ ะส่งเสียง รวมถึงศักยภาพของภาคประชาสังคมทีก่ า� ลัง
ท�างานสันติศกึ ษา ขณะเดียวกัน ประเด็นทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์นา� เสนอและเปาหมายในการ
ด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์สันติภาพคือค�าถามส�าคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ รวมทั้ง
ค�าถามที่ว่า พิพิธภัณฑ์น�าเสนอประวัติศาสตร์สงครามอย่างไร พิพิธภัณฑ์จัดการ
อดีตให้สอดคล้องกับมายาคติของชาติหรือพัฒนาให้อดีตเป็นบทเรียนเพื่อการ
สร้างส�านึกรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ด�าเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้ชมสามารถแยก
ประวัติศาสตร์ ออกจากประวัติศาสตร์นิพนธ์ ในการนี้ ยามาเนะเลือกศึกษา
พิพิธภัณฑ์สันติภาพสี่แห่ง ได้แก่ ศูนย์สันติภาพนานาชาติโอซาก้า (Osaka
International Peace Centre) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ภายใต้การก�ากับดูแลของ
รัฐบาลจังหวัดโอซาก้า ศูนย์สนั ติภาพ สิทธิมนุษยชนและเด็ก/สถาบันหนังสือเรียน
30

จากการส�ารวจโดย International Network on Museum for Peace โดย Prof.
azuyo Yamane ในปี ค.ศ. 2014
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(Peace, Human Rights and Children Center/the School Textbook
Institute) จังหวัดโอซาก้า พิพธิ ภัณฑ์สนั ติภาพนางาซากิอนุสรณ์แห่งความทรงจ�า
แด่โอกะ มาซาฮารุ (Oka Masaharu Memorial Nagasaki Peace Museum)
จังหวัดนางาซากิและพิพิธภัณฑ์บ้านรากหญ้า (Grassroots House) จังหวัดโคจิ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้งสามแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนขนาดเล็ก
ยามาเนะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเห็นภาพความเป็นมาของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพในญี่ปุน ซึ่งในระยะแรก เมืองที่ได้รับผลกระทบและ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงจากสงครามเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพแห่งแรกของญี่ปุนคือ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสันติภาพ
ฮิโรชิมา่ (Hiroshima Peace Memorial Museum) ในฮิโรชิมา่ และหอวัฒนธรรม
นานาชาตินางาซากิ (Nagasaki International Cultural Hall) ในนางาซากิ
ซึง่ ภายหลังเปลีย่ นชือ่ เป็น พิพธิ ภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic
Bomb Nagasaki) พิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งเปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1955
เป็นเวลาสิบปีนับจากสงครามสิ้นสุด จากนั้นอีกยี่สิบปีต่อมา พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์
สถานสันติภาพโอกินาว่า (Okinawa Peace Memorial Museum) บนเกาะ
โอกินาว่า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 ยามาเนะตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลส�าคัญที่
พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ สันติภาพเหล่านีถ้ กู สร้างขึน้ ก็เพราะ ผูค้ นจ�านวนมากมีประสบการณ์
เลวร้ายเกี่ยวกับสงคราม พิพิธภัณฑ์จึงมุ่งจัดแสดงความโหดร้ายของสงคราม
จากมุมมองผู้เสียหาย ซึ่งหมายถึงประชาชนชาวญี่ปุนเท่านั้น
ดูเหมือนว่า การเดินทางของพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ สันติภาพภายในช่วงหกสิบปี
เป็นไปอย่างเชื่องช้า ความเงียบหลายประการที่ครอบง�าสังคมญี่ปนเริ่มคลี่คลาย
ในยุคทศวรรษ 1960 เมือ่ สงครามเวียดนามเริม่ ต้นขึน้ และเกาะโอกินาว่ากลายเป็น
ฐานทัพส�าคัญของกองทัพสหรัฐในการล�าเลียงก�าลังพลและอาวุธยุทธโธปกรณ์
โจมตีเวียดนาม บาดแผลจากสงครามยังคงอยู่ในทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่
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ความทรงจ�าของผู้คน พลเมืองญี่ปุ นเริ่มส่งเสียงต่อต้ านรัฐบาลและสงคราม
ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและผลกระทบของเมืองต่าง ในญีป่ นที
ุ เ่ ป็น
เปาหมายการโจมตีทางอากาศจากกองทัพสหรัฐฯ การเดินขบวนและกิจกรรม
ต่อต้านสงครามแพร่ขยายไปทั่วญี่ปุน นับเนื่องจากนั้น ความจริงอีกด้านของ
กองทัพญีป่ นในช่
ุ วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ องเริม่ มีการพูดกันในพืน้ ทีส่ าธารณะ ดังที่
ปรากฏในห้องนิทรรศการอนุสรณ์สถานสงครามเพือ่ สันติภาพโอซาก้า (Osaka War
Memorial Exhibition Room for Peace) ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ได้พัฒนา
เป็นศูนย์ศนู ย์สนั ติภาพนานาชาติโอซาก้า (Osaka International Peace Center)
และนิ ทรรศการการโจมตีจั งหวัด โคจิ ของกองทัพ สหรั ฐ ได้ พั ฒ นาขึ้ น มาเป็น
พิพิธภัณฑ์บ้านรากหญ้า (Grassroots House) ในปี ค.ศ. 1989 พิพิธภัณฑ์
ทั้งสองแห่งนี้มีส่วนนิทรรศการที่ให้ภาพความรุนแรงของกองทัพญี่ปุ นอย่าง
ตรงไปตรงมา เช่น การสังหารหมู่ที่นานกิง การสร้างเส้นทางรถไฟไทย-พม่า
กรณีคอมฟอร์ทวูเมน (Comfort Women) เป็นต้น
แต่ถึงอย่างนั้น แม้พิพิธภัณฑ์เริ่มก่อร่างหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
หากพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์
สงครามหรือพิพิธภัณฑ์ทหาร ยามาเนะให้ความชัดเจนขึ้นโดยอภิปรายถึง
นิยามและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพโดยเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์
สงคราม รวมทั้งการน�าเสนอและการจัดท�านิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแบบ
โดยยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ทหารที่มีนัยส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจและมุมมอง
ต่อประวัติศาสตร์ประเทศและประวัติศาสตร์สงคราม คือ พิพิธภัณฑ์ยูชูกัง
(Yushukan Museum) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาลเจ้ายาสุกุนิ (Yahukuni Shrine)
และพิพธิ ภัณฑ์สนั ติภาพแห่งแรกที่กอ่ ตัง้ โดยมหาวิทยาลัย คือ พิพธิ ภัณฑ์เกียวโต
เพื่อสันติภาพโลก ( yoto Museum for World Peace) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
Ritsumeikan University ยามาเนะให้ความเห็นว่า พิพิธภัณฑ์สงครามไม่ได้
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เพียงแต่น�าเสนอเกียรติยศและความกล้าหาญจากสงครามเท่านั้น หากอีกด้าน
เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์สงครามสามารถน�าไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศจากความ
ทรงจ�าที่เหลื่อมล�้ากันของประเทศต่าง และการไร้ความใส่ใจต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับคู่กรณีอีกฟาก ขณะที่พิพิธภัณฑ์สันติภาพมีเปาหมายเพื่อให้ผู้ชม
วิพากษ์สงครามและด�าเนินการเพื่อสันติภาพ
ด้วยข้อมูลที่หนาแน่น ยามาเนะค่อย พาผู้อา่ นท�าความรู้จักกับบริบท
แวดล้อมพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพในญี่ปุน ทั้งการพยายามตอบค�าถามที่วา่ ท�าไม
ญี่ปุนจึงมีพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพมากที่สุด ยามาเนะได้อภิปรายถึงมาตรา 9
ในรัฐธรรมนูญญี่ปุนซึ่งห้ามพฤติการณ์แห่งสงครามโดยรัฐว่า เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่ง
ต่อการด�าเนินการพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ เนื่องจากมีการรับรองตามกฎหมาย
ว่า การด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักใหญ่ใจความของ
มาตรานี้
น่าสนใจว่า ด้วยสถานะความเป็นนักวิชาการด้านสันติศกึ ษาและผูท้ า� งาน
เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพที่มองลึกเข้าไปในการด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์
สิ่งที่ยามาเนะพยายามน�าเสนอต่อผู้อ่านคือ การน�าเสนอประวัติศาสตร์สงคราม
จากมุมมองทั้งทางการเมืองและการศึกษา ซึ่งทัศนคติและการด�าเนินการของ
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพคือปัจจัยส�าคัญส�าหรับพิพิธภัณฑ์
ที่จะน�าเสนอความจริงทางประวัติศาสตร์ ความรุนแรงที่กองทัพญี่ปุนกระท�ากับ
ประเทศที่ถูกยึดครอง เช่น กรณีการสังหารที่นานกิง กรณีการใช้ผู้หญิงทางเพศ
ของกองทัพญี่ปุนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้น รวมทั้งแนวทางในการ
จัดกิจกรรมสันติศึกษา ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพส่วนใหญ่
ในญี่ปุน การเคลื่อนไปสู่การท�างานเพื่อฟนฟูความไว้วางใจและความสมานฉันท์
ระหว่างประเทศของพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพระดับรากหญ้าเป็นสิ่งที่ยามาเนะ
ให้ความส�าคัญและหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง พิพธิ ภัณฑ์สนั ติภาพนางาซากิอนุสรณ์
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แห่งความทรงจ�าแด่โอกะ มาซาฮารุ และพิพิธภัณฑ์บ้านรากหญ้าสนับสนุน
ภาคประชาสังคมของจีนและเกาหลีในการเรียกร้องค�าขอโทษอย่างเป็นทางการ
และการชดเชยให้กับผู้เสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองจากรัฐบาลญี่ปุ น
นอกจากนัน้ พิพธิ ภัณฑ์ทงั้ สองแห่งยังมีกจิ กรรมการศึกษา เช่น การเชิญผูเ้ สียหาย
จากประเทศที่ถูกกองทัพญี่ปุนรุกรานมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับ
ประชาชนญี่ปุ น การจัดทัศนศึกษายังพื้นที่สงครามโลกครั้งที่สองในต่างแดน
ส�าหรับพลเมืองญี่ปุน โดยเน้นกลุ่มเปาหมายเยาวชน เป็นต้น
จากการส�ารวจ ยามาเนะพบว่า พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพส่วนใหญ่
ต้องการด�าเนินการด้านสันติศึกษา กิจกรรมเพื่อการสร้างสันติภาพ การสร้าง
ความตระหนักให้สงั คม การรักษาความทรงจ�าสงคราม การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ให้แก่นานาชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามล�าดับ และเมื่อส�ารวจลึก
ลงไปกว่านั้น พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพร้อยละ 67 มุ่งน�าเสนอด้านที่ญี่ปุนตกเป็น
เหยือ่ ของสงคราม เช่น กรณีระเบิดนิวเคลียร์ หรือความโหดร้ายทารุณทีช่ าวญีป่ นุ
ต้องเผชิญช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพเพียงร้อยละ 30
เท่านั้นที่บอกเล่าความโหดร้ายรุนแรงของกองทัพญี่ปุ นในดินแดนที่ญี่ปุ นเข้า
ยึดครองรวมทั้งชาวต่างชาติในดินแดนอาณานิคมของญี่ปุนที่ถูกเกณฑ์แรงงาน
ในญี่ปุ น ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่เหลือน�าเสนอเรื่องราวอื่น เช่น สิทธิมนุษยชน
การดูแลสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ยามาเนะให้ความเห็นว่า ถึงทีส่ ดุ แล้ว
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สั น ติ ภ าพส่ ว นใหญ่ ใ นญี่ ปุ นยั ง คงท� า งานด้ า นการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ หากเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพในยุโรปที่ท�างาน
ด้านการจัดการความขัดแย้งมากกว่า
ความจริ ง ส� า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สั น ติ ภ าพของรั ฐ
ส่วนใหญ่ไม่ได้จดั แสดงถึงความรุนแรงของกองทัพญีป่ นในสงครามโลกครั
ุ
ง้ ทีส่ อง
ซึ่งข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ การสร้างสันติภาพและการต่อต้านสงครามนั้น
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มีให้เห็นในพิพิธภัณฑ์เอกชนขนาดเล็กอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะที่แทบเป็นไปไม่ได้
ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพของรัฐจะน�าเสนอความรุนแรงของกองทัพ แต่ถึง
อย่างนั้น ข้อเท็จจริงจากสงครามกลับได้รับการสนับสนุนให้น�าเสนอในพื้นที่
สาธารณะจากประชาชนทั่วไป กลุ่มคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนกิจกรรม
สันติศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมเรียกร้องความยุติธรรมจาก
รัฐบาลญี่ปุน การสนับสนุนภาคประชาสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวันและ
จีนในการเรียกร้องความรับผิดชอบจากกองทัพญี่ปุ นอีกด้วยตามที่ปรากฏใน
รายละเอียดกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้งสี่แห่ง โดยยามาเนะเสนอถึงความพยายาม
ของคนตัวเล็กตัวน้อยผ่านการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ การท�ากิจกรรมสันติศกึ ษา การจัด
นิทรรศการเพื่อน�าไปสู่การสร้างความเข้าใจในสันติภาพ การท�างานเก็บข้อมูล
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเล่าความจริง และการท�ากิจกรรมเพือ่ การสมานฉันท์กบั ประเทศ
เพื่อนบ้าน
ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ยามาเนะให้น�้าหนักในหนังสือเล่มนี้
คือ ความขัดแย้งระหว่างผู้คนสอง าย ายชาตินิยมและ ายที่ต้องการน�าเสนอ
ความจริง ซึ่งไม่เพียงแต่การน�าเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์
เพื่อสันติภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเนื้อหาในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์
อีกด้วย ขอสังเกตที่นา่ นใจของยามาเนะคือ ท่ามกลาง พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
จ� านวนมากของรั ฐ มี เพี ยงศูนย์สันติภ าพนานาชาติ โอซาก้ าเท่า นั้ น ที่ พู ด ถึง
ความรุนแรงของกองทัพญีป่ นุ 31 ซึง่ ปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้ศนู ย์ยงั คงจัดนิทรรศการนี้

31

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 2015 นิทรรศการส่วนที่น�าเสนอความโหดร้ายของกองทัพ
ญี่ปุนได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากศูนย์สันติภาพนานาชาติโอซาก้าโดยนโยบายของ
นายโทรุ ฮาชิโมโต นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า
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อยู่ได้นั้น เพราะการสนับสนุนจากประชาชนและภาคประชาสังคมเป็นส�าคัญ
(Yamane, 2006)
ในฐานะนักวิชาการด้านสันติศึกษา ยานาเนะรับผิดชอบหน้าที่ของตน
ด้วยข้อเสนออันแข็งแกร่งว่า ความจริงของประวัติศาสตร์สงครามจะต้องเข้าไป
อยู่ในทุก องค์ประกอบของการท�างานสันติศึกษาและการท�างานสร้างเสริม
สันติภาพ เพราะความจริงเป็นพื้นฐานส�าคัญสุดของการสมานฉันท์และการ
เยียวยา และการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพ ด้วยโทนเสียงที่ราบเรียบ
ตัวหนังสือของยามาเนะคือน�้าเสียงของการสังเกตและที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริง
มากกว่ า มุ ่ ง วิ พ ากษ์ หากแต่ เ บื้ อ งหลั ง การน� า เสนอประเด็ น ไปที ล ะข้ อ ด้ ว ย
ตัวหนังสือที่มีความมั่นคงในอารมณ์ของผู้เขียนนั้น ยามาเนะเกิดในครอบครัว
ที่พ่อและลุงต่างเป็นผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูในฮิโรชิม่า อีกทั้งเครือญาติ
ายแม่ที่พ�านักในสหรัฐอเมริกาเคยถูกคุมขังในค่ายกักกันส�าหรับชาวญี่ปุ น
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ประสบการณ์เหล่านีเ้ ป็นแรงผลักดันให้คนคนหนึง่
เริ่มต้นศึกษาและท�างานสันติศึกษาอย่างจริงจัง และงานเขียนของยามาเนะเป็น
ฐานข้อมูลส�าคัญของงานศึกษากิจกรรมสันติศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพใน
ญี่ปุน
เป็นความจริงว่าคนต่างภูมิหลังมีค�าถามต่อพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
ต่างกัน ผู้อ่านที่มาจากประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยยังล้มลุกคลุกคลานมี
ข้อสงสัยและประหลาดใจกับความเป็นประชาธิปไตยในพิพิธภัณฑ์ที่หนังสือของ
ยามาเนะไม่ได้กล่าวถึง นั่นคือท�าไมพิพิธภัณฑ์รากหญ้าในญี่ปุ นจึงสามารถ
บอกเล่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เป็นประเด็นอ่อนไหว และเป็นประเด็น
ปัญหา ที่รัฐ ไม่พูด ในพื้นที่สาธารณะ แน่นอนว่า พิพิธภัณฑ์เหล่านี้
ถูกโจมตีจาก ายอนุรักษ์นิยมขวาจัด หากแต่สิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและ
คุ้มครองในรัฐธรรมนูญคือหลักประกันส�าหรับพื้นที่ให้ผู้คนได้เปล่งเสียง ให้ผู้คน
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ทีม่ ที ที่ างส�าหรับความทรงจ�าและประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย รวมทัง้ พืน้ ทีส่ า� หรับ
การวิพากษ์ มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญญี่ปุน กล่าวถึงเสรีภาพทางความคิดและ
มโนธรรมซึ่งจะล่วงละเมิดไม่ได้ และมาตรา 21 รับรองเสรีภาพในการชุมนุม
เสรีภาพในการพูด การเสนอข้อมูลและการแสดงออกทุกรูปแบบ ซึ่งสะท้อนว่า
รัฐยอมรับและเคารพความจริงทีว่ า่ พลเมืองญีป่ นมี
ุ ความหลากหลายด้านภูมหิ ลัง
ประสบการณ์และความทรงจ�า และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือการยอมรับว่าประวัตศิ าสตร์
และความจริงนั้นมีมากกว่าหนึ่งชุด
อนาคตของการท�างานขององค์กรและประชาชนระดับรากหญ้าในการ
สร้างสันติภาพคือค�าถามอีกชุดหนึง่ ทีอ่ าจต้องพิจารณาทว่าด้วยขอบเขตของงาน
วิจัย ยามาเนะไม่ได้ตั้งค�าถามถึงความท้าทายในวันข้างหน้าของพิพิธภัณฑ์เพื่อ
สันติภาพเอกชน อย่างไรก็ดีจากประสบการณ์การท�างานภาคสนามในงานวิจัย
บทบาทด้านสันติศกึ ษาในพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ สันติภาพในญีป่ นช่
ุ วงปี ค.ศ. 2011-2012
ผู้เขียนพบว่า ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพเอกชนขนาดเล็กประมาณ
25 แห่งทั่วญี่ปุ น ซึ่งส่วนใหญ่พิพิธภัณฑ์เหล่านี้ด�าเนินการโดยผู้บริหารและ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี อ ายุ สู ง กว่ า 60 ปี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ข ้ อ จ� า กั ด ด้ า นทรั พ ยากรและ
งบประมาณ หากด�าเนินการต่อไปได้ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกและค่า
ธรรมเนียมการเข้าชม การมองต่อไปข้างหน้าถึงอนาคตของพิพิธภัณฑ์คือการ
พิจารณาถึงอนาคตของกิจกรรมสันติศึกษาด้วยเช่นกัน พิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
เอกชนของญี่ปุนมีความส�าคัญยิ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของการริเริ่มด้านสันติภาพ
ระดับชุมชน การท�างานของพิพิธภัณฑ์เหล่านี้น�ามาซึ่งแรงบันดาลอย่างไม่มีข้อ
สงสัย หากแต่พิพิธภัณฑ์จะส่งต่อจิตวิญญาณแห่งการสร้างสันติภาพนี้อย่างไร
และจะไปข้างหน้าอย่างไรท่ามกลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกทุกวัน พิพิธภัณฑ์ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้
เพียงไรเพื่อให้การด�าเนินงานสามารถบรรลุสัมฤทธิผลสูงสุดของสันติศึกษา และ
147

วารสาร

สิทธิและสันติศึกษา

ถึงที่สุดแล้ว ค�าถามเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงค�าถามต่อพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ
ในญี่ปุน หากเป็นค�าถามที่มีต่อกิจกรรมสันติภาพในทุกที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างเสริมสันติภาพในระดับชุมชนทุกหนแห่ง

148

