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ภาพ 1 หัวรถกระบะญี่ปุน พบตั้งอยู่ที่อดีตค่ายทหารญี่ปุ่น ห้วยปลามุง  

(ภาพจากการสำารวจเส้นทางถนนญี่ปุ่น ของโครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 

ในอำาเภอ ปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550)
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วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 32(1): มกราคม - มิถุนายน 2556
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บทน�า 

บทความท่ีผมได้เรียบเรียงขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ และ

ความทรงจำา จากการจัดทำาสารคดีเรื่อง เงา: อดีตจากป่า, คนแปลกหน้าที่ขุนยวม (2552)1 อัน

เป็นส่วนหนึ่งของการนำาเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามในอดีต ที่เล่าเรื่องราว

ผ่านมุมมอง วิธีคิด ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี 

แรกเริ่มเดิมทีที่ผมเริ่มต้นเข้าสู่วิถีการนำาเสนอเรื่องราวภาพยนตร์สารคดีเร่ือง เงา: อดีต

จากป่า, คนแปลกหน้าที่ขุนยวม นั้น เกิดจากการที่ตนเองได้มีโอกาสออกแบบปกหนังสือการ

ประชุมวิชาการของโครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอำาเภอ ปาย-ปางมะผ้า-

ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไปสะดุดตากับภาพประกอบภาพหนึ่ง เป็นภาพหัวรถที่เต็มไป

ด้วยสนิมสีนำ้าตาล ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างในป่า มีเถาวัลย์ขนาดใหญ่คดโค้งพาดผ่านอยู่

อย่างกลมกลืน (ภาพ 1 หน้า 174) สิ่งนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความรู้สึกอยากรู้ อยากค้นคว้า

เรื่องราวเหล่านั้นตามมา

1  ผู้สนใจสามารถชมภาพยนตร์สารคดเีรือ่งน้ีได้จากช่องของสำานกังานกองทุนสนับสนนุการวจิยั (สกว.) บน

เว็บไซต์ youtube: http://youtu.be/pGEdGpmItzI.

ภาพ 2 (ซ้าย) พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2  

อำาเภอขุนยวม ก่อนการปรับปรุง  

(ภาพจาก อับดุลการิม 2012)

ภาพ 3 (ขวา) พื้นที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์  

(ภาพจาก อับดุลการิม 2012)
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ตอ่มา ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผมได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผสัความจริงของ

เรือ่งราวจากรปูรถคันนัน้ โดยเริม่เดนิทางไปอำาเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสัมผสัในแบบ

ของนกัท่องเท่ียว เร่ิมต้นด้วยการเข้าชมพพิธิภัณฑ์สงครามโลก ซึง่เป็นชือ่ของพพิธิภณัฑ์ในขณะนัน้ 

แต่สิ่งที่ได้พบและสัมผัสเป็นเพียงวัตถุ ที่ปราศจากเรื่องราว และไร้จิตวิญญาณ นอกจากนี้ ก็มี

เพยีงวดีิโอทีเ่ล่าเร่ืองเก่ียวกับสงครามโลกท่ีเก่ียวโยงกบัอำาเภอขนุยวม และท้ายทีส่ดุมเีพียงป้าแก้ว  

เป็นตัวแทนแห่งความรัก และสายสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในพื้นที่และทหารญี่ปุ่นเพียงเท่านั้น

จากการที่ได้รับชมวิดีโอภาพยนตร์ท่ีนำามาฉายเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่จะเข้าชม

พิพิธภัณฑ์นั้น ผมวิเคราะห์ว่า เรื่องราวที่นำาเสนอมิได้กล่าวถึงส่วนสำาคัญของประวัติศาสตร์ของ

ขุนยวมเลย นั่นคือ คนท้องถิ่น ผู้ที่มองเห็น เป็นพยาน อยู่ร่วมประสบการณ์ และเป็นส่วนหนึ่งใน

ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น

ประสบการณ์ในครั้งนั้น ได้ก่อให้เกิดความผิดหวังแก่ผม และพกพาสิ่งนั้นกลับบ้านไป

ด้วย พร้อมๆ ไปกับการเริ่มอ่านงานวิจัยและค้นคว้าเพ่ิมเติมมากขึ้น เพ่ือวางแผนในการกลับ

ไปค้นหาสิ่งที่ตกค้างในใจ และปรึกษาขอความร่วมมือกับทีมงานนักวิจัยของโครงการสืบค้น
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และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอำาเภอ ปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการ

ร่วมสืบหาบุคคลท่ีเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความทรงจำาที่เกิดขึ้นขณะที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาใน

อำาเภอขุนยวม และต่อจากนั้นไม่นานนัก ผมก็ได้มีโอกาสรับทุนสนับสนุนให้ทำาสารคดีเกี่ยวกับ

มานุษยวิทยาจากทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสำาคัญ

ในถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความทรงจำาของคนขุนยวมลงไปในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เงา: อดีต

จากป่า, คนแปลกหน้าที่ขุนยวม

สารคดเีรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ท่ีผมอยากจะร้อยเรียงความทรงจำาทางประวตัศิาสตร์เกีย่วกบั

เร่ืองราวของสงคราม โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีญ่ีปุ่น่ได้เดนิทางเข้ามาสูพ่ืน้ทีอ่ำาเภอ

ขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยเรือ่งราวทีถ่่ายทอดเหล่านี ้จะใช้วิธีการเล่าเรือ่งผ่านประสบการณ์ 

ผ่านความทรงจำาจากผูค้นในพืน้ที ่ทีไ่ด้มโีอกาสพบปะ สมัผสั และร่วมถ่ายทอดความรูส้กึนกึคดิ

ในขณะนัน้ ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีทางมานษุยวิทยา ซึง่ถ่ายทอดความจรงิในรปูแบบทีด่ท่ีีสดุ 

ผมคิดว่าเมื่อนำาเอาภาพที่ถ่ายไว้จำานวนมากมาดูซำ้าแล้วซำ้าเล่า เพื่อให้เข้าใจ และเพื่อให้สิ่งที่ผม

ได้ถ่ายภาพเกบ็ไว้เหล่านัน้ ได้บอกเล่าเรือ่งให้เราฟัง ผมเชือ่ว่าภาพยนตร์สารคดแีละเรือ่งเล่าทีดี่

ควรเป็นการประกอบสร้างความจริงอย่างมจีงัหวะจะโคน และไม่บดิเบอืนความจรงิไปเป็นอย่างอืน่ 

นอกเหนือจากนี้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตหากเส้นทางแห่งนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างอื่น

อย่างใดในอนาคต ประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เคยมีอยู่อาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ผมจึงได้

จัดทำาภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกความทรงจำาทางประวัติศาสตร์เหล่านั้น

ก่อนจะลบเลือนหายไปตามกาลเวลา 

ปฐมบทเรื่องราวของขุนยวม และพิพิธภัณฑ์ฯ ท่ีได้รับรู้

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในเบ้ืองต้นว่า ผมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามฯ ในพื้นที่

ผ่านวัตถุและเศษซากที่หลงเหลือจากสงคราม แต่ปราศจากเรื่องราวและชีวิตชีวาของเรื่องเล่า 

ความทรงจำาของคนในพื้นท่ีท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นจริง ภายใต้

เงื่อนไขธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ รูปแบบการนำาเสนอจึงเป็นไปในลักษณะประวัติศาสตร์ที่

ขาดตอนของพื้นที่ และขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เช่น มีเพียงซากอาวุธสงครามอันได้แก่ 

ปืน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน แต่ไร้เรื่องราว ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันกับผู้ใช้อย่างลึก
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ซึ้ง เช่น กระติกนำ้า การสลักชื่อลงบนภาชนะ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของทหารญี่ปุ่นอันสามารถ

เป็นส่วนหน่ึงในการบ่งชี้ถึงตัวตนของอดีตทหารญี่ปุ่นเมื่อญาติของเหล่าทหารผู้สิ้นชีพเหล่านั้น

ได้มาเยี่ยมเยียนสุสานและพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ส่ิงเหล่านี้ถือได้ว่ามีความสำาคัญและมีความเกี่ยว

พนัโยงใยอย่างลกึซึง้กบัเจ้าของเครือ่งใช้เหล่าน้ัน เพราะในช่วงหนึง่ของชวีติทีม่คีัน่อยู่ระหว่างเส้น

ด้ายแห่งความเป็นและความตาย อย่างน้อย ของใช้เหล่านีก้ไ็ด้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของ

ชีวิต จิตวิญญาณของพวกเขา2

นอกจากความหลากหลายของกลุ่มคนในพ้ืนที่ ที่มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

ระหว่างกนั ประวัตศิาสตร์หน้าสำาคัญทีย่งัดำารงอยู่ในความทรงจำาของคนขนุยวม คอื การเป็นเส้น

ทางเดินทัพของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในช่วงสร้างถนนผ่านขุนยวมเข้าสู่พม่า 

ท่ีปรากฎการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างทหารญี่ปุ่นและคนขุนยวม ในรูปของการเป็นแรงงานรับจ้าง

ทำาถนน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยใช้ธนบัตรที่ญ่ีปุ่นผลิตข้ึนใช้ การเรียนรู้แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างกัน ดังภาพถ่ายในอดีตที่ทหารญี่ปุ่นกำาลังช่วยชาวบ้านทำานาหรือตำาข้าว และ

การเรยีนรู้ภาษาญีปุ่น่ของผูค้นในยคุนัน้ และช่วงหนคีวามพ่ายแพ้จากสงคราม ทีขุ่นยวมได้รองรบั 

รักษา เผา และฝังร่างของทหารชาวญี่ปุ่น พื้นที่ที่สิ่งของจากสงครามยังมีปรากฏ ยังเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน ยังเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจำาในแง่มุมของ “ความสงสารและความเห็นใจ” ทหาร

ชาวญี่ปุ่น (ธำารง บุญพิทักษ์ และคณะ 2552) 

การเดินทางเพื่อสำารวจเส้นทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามที่มีคนในพื้นที่เข้ามาเก่ียว

โยงและร่วมเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ จึงถือเป็นส่วนสำาคัญในการที่จะนำาไปสู่การค้นหา 

คำาตอบของเรือ่งราวต่างๆ เพือ่ท่ีจะใช้ภาพยนตร์มาเป็นเครือ่งในการบนัทึก ถ่ายทอด ความนกึคดิ 

ทรงจำา อารมณ์และความรูสึ้กดังกล่าว โดยให้ใกล้เคยีงกบัความข้อเทจ็จรงิมากทีสุ่ด ภายใต้การ

มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในชุมชนและพื้นที่

2 สรุปความจากบทสัมภาษณ์ พ.ต.ท.เชิดชาย ชมธวัช ในภาพยนตร์สารคดี เงา: อดีตจากป่า, คนแปลกหน้า 

ที่ขุนยวม.
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ก้าวย่างสู่กระบวนการท�าหนัง: สัมผัสเส้นทางแตกทัพ  

การได้มีโอกาสจัดทำาภาพยนตร์สารคดีเรื่องน้ีเกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือจากหลายๆ 

ฝ่าย โดยเฉพาะข้อมลู ความทรงจำาจากคนในพืน้ที ่นักวจัิย นักวชิาการ และอืน่ ๆ  อกีหลายท่านท่ี

มิอาจกล่าวได้หมด ณ ทีน้ี่ ผมเริม่กระบวนการทำางานด้วยการเดนิเท้าสำารวจเส้นทางเดนิทพัของ

ทหารญี่ปุ่น อันเป็นที่กล่าวขานในหมู่ทหารญี่ปุ่นว่า “เส้นทางโครงกระดูกสีขาว” ซึ่งเป็นเส้นทาง

ทีส่ร้างจากบ้านต่อแพในอำาเภอขุนยวม มุง่หน้าเข้าพม่า ทางบ้านห้วยต้นนุน่ เป็นเส้นทางท่ีทหาร

ญีปุ่น่สร้างอย่างมคีวามหวงั ด้วยความหยิง่ทะนงและยิง่ใหญ่ แต่ทว่าเส้นทางนีภ้ายหลงักลบักลาย

เป็นเส้นทางทีใ่ช้ในการถอยทพั และเป็นเส้นทางทีถ่กูบนัทกึว่าเตม็ไปด้วยคราบเลอืด ศพแล้วศพ

เล่าของเหล่าทหารญี่ปุ่นได้สูญเสียชีวิตจากไข้ป่าและความอดอยากระหว่างทางกลับสู่เมืองไทย

ผมได้สัมผสัและเดินทางเข้าสู่เส้นทางเดินเท้าอนัรกร้าง ทีไ่ม่มใีครสนใจมานานหลายสบิ

ปี นับแต่สงครามได้เลือนไปจากความทรงจำา ก่อนหน้าที่ผมจะได้ถ่ายทำาภาพยนตร์สารคดีนั้น 

ทางเส้นนี้เป็นเพียงแค่เส้นทางเดินของคนที่ใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านเท่านั้น 

การเดินทางเท้า ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร จากบ้านต่อแพสู่บ้านห้วยต้นนุ่น ผม

และคณะทีมวจิยัพร้อมคนนำาทางและคนหาบของ ประมาณ 8 คน ใช้เวลานานครึง่ค่อนวัน เพราะ
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การแวะถ่ายภาพและเก็บข้อมูลด้วยวิดีโอ ระหว่างทางน้ันคณะเดินทางของเราได้เดินทางมาถึง

อดีตค่ายพักของทหารญี่ปุ่นที่เรียกว่า ค่ายห้วยปลามุง สถานที่แห่งนี้นี่เองที่ผมได้มาพบกับแรง

บันดาลใจที่พาผมมาและต้องการถ่ายทำาภาพยนตร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว

บรรยากาศช่วงเวลาประมาณ 4 โมงเยน็กว่าๆ เป็นแสงอบอุน่ผ่านต้นไม้ท่ีรกทบึและสงูใหญ่ 

ทำาให้พืน้ทีร่อบๆ นัน้ดเูยอืกเยน็ และผมกต้็องทำางานถ่ายภาพแข่งกบัเวลาก่อนแสงแดดจะหมดใน

ไม่ช้า เนือ่งจากพืน้ทีเ่ตม็ไปด้วยต้นไม้สูง และอยู่รมิห้วยซึง่เป็นพ้ืนทีต่ำา่ แดดจะหมดเรว็มาก การ

ทำางานในพืน้ทีน่ีใ้ช้เวลาในการเกบ็ภาพนานกว่าทีค่ดิไว้ เพราะมซีากชิน้ส่วนกระจดักระจายอยูพ่อ

สมควร เช่น ชิน้ส่วนปากปล่องคล้ายกบัปากปล่องไอนำา้ของรถไฟ และกระบะท้ายรถบรรทุก รวม

ท้ังมศีาลเพยีงตาทีท่ำาไว้อยูใ่กล้ๆ กบัซากกระบะรถนีด้้วย ผมใช้เวลาไปกบัความรูส้กึทีม่ถ่ีายทอด

ภาพในหลายๆ แง่มุม เท่าที่ตัวเองจะรับความรู้สึกได้จากสิ่งที่ปรากฏและแวดล้อมตัวของเรา

(จากซ้ายไปขวา) ภาพ 4 แผนที่การเดินทางสู่ขุนยวมของทหารญี่ปุ่น  

ภาพ 5 เส้นทาง เดินทัพ ต่อแพ-ห้วยต้นนุ่น พ.ศ. 2552  

ภาพ 6 รูปหัวรถกระบะญี่ปุ่น สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของผม  

ภาพ 7 กระบะท้ายรถ บริเวณค่ายห้วยปลามุง ห่างจากหัวรถประมาณ 40 เมตร
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เช้าวันรุ ่งขึ้นเราได้เดินสำารวจตามทางไปจนถึงบ้านห้วยต้นนุ ่นและได้พบกับชาว 

ปกาเกอะญอท่ียงัคงมคีวามทรงจำาเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอดตี และพ่อหลวงบ้านห้วยต้นนุ่นทีก่รณุา

มาช่วยเหลือแปลความและพาดูสถานที่ที่เป็นที่ตั้งค่ายเก่าของทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้น

ภาพ 8 (บน) สัมภาษณ์พ่อหลวง ณ สถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหาร

ภาพ 9 (ล่าง) ถ่ายสัมภาษณ์ ตาหม่อนุโพ กรอบดวงใจ อายุ 89 ปี ปกาเกอะญอ
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เส้นทางแตกทัพ: เส้นทางต่อยอดความคิด ความรู้สึก

การเดนิทางในครัง้นีผ้มถอืว่าเป็นครัง้สำาคญัต่อตวัเรือ่ง แนวคดิ และความรูสึ้กของผมเป็น

อย่างมาก เพราะเต็มไปด้วยความรู้สึก ความปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้สึกลงไปในภาพเพื่อ

ให้เป็นมากกว่าสารคดทีีม่ากไปด้วยข้อมลู ความทรงจำา แต่ต้องการให้คนดไูด้นิง่และหยุดคดิกบั

ซาก เศษเหล็ก ชิ้นส่วนแตกหักที่สะท้อนความรู้สึกและสื่อสารออกมาสู่ผู้ชม 

หลงัจากการเดินป่าบนเส้นทางญีปุ่่นคร้ังนี ้ผมได้มีโอกาสกลบัไปเกบ็ภาพอกีสองครัง้ เพือ่

การเกบ็เรยีบเรยีงข้อมลูให้ได้มากทีส่ดุ เพราะผมเชือ่ว่าวนัหนึง่เมือ่เส้นทางแห่งนีไ้ด้ถกูพฒันาเพือ่

วตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว เวลาทีผ่มยนือยู่ ณ ทีน่ัน้จะกลายเป็นประวตัศิาสตร์ทีอ่าจถกู

เปลี่ยนแปลงไปได้ในวันหนึ่งข้างหน้า

องค์ประกอบก่อนจะมาเป็น “เงา”

ในการผลติภาพยนตร์เร่ืองน้ีข้ึนน้ัน ผมได้มีแนวคดิและการประกอบสร้างจากองค์ประกอบ

เหล่านี้ ได้แก่

เงา คือ ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำาให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น นอกจากนี้ที่สำาคัญ

คือ เงานั้นยังมีความเข้มจางต่างระดับกัน การใช้สัญลักษณ์ เงา ซึ่งเป็นชื่อภาพยนตร์ในการ

อธบิายประวัตศิาสตร์บอกเล่าอนัเป็นลกัษณะทีม่คีวามทรงจำาทีชั่ดเจนหรอืเลอืนรางต่างระยะกนั

ไป แต่ยังคงรูปร่างความทรงจำาในภาพรวมของเส้นทางถอยทัพของทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ

ของภาพยนตร์เรื่องนี้ 

นอกจากนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบสร้างจากผลของงานวิจัยเป็นอันดับแรก ใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัย คือ การสัมภาษณ์และให้ข้อมูล เล่าความทรงจำา ความประทับใจ และมากไปกว่านั้น

คือการบันทึกที่มีอารมณ์และความรู้สึกของเจ้าของความทรงจำา แตกต่างก็เพียงแต่ความชัดเจน 

ในเรื่องราวที่แต่ละคนเลือกที่จะจำา และการเชื่อมโยงความชัดเจน ประกอบกันเป็นภาพรวมเป็น

ส่วนในภาพยนตร์เรื่องนี้ 

ซากและวัตถุพยาน ที่เล่าเรื่องสะท้อนผ่านสิ่งที่หลงเหลือให้คนค้นหาและประกอบเพื่อให้

สิ่งเหล่านี้ได้เป็นตัวแทนการเล่าเรื่อง
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ภาพข้อมูลจากประวัติศาสตร์ เป็นส่วนที่จางและรางเลือน ใช้เป็นส่วนประกอบในการ 

ช่วยให้ผู้ชมเทียบเคียงกับภาพทหาร ความเป็นอยู่ในสภาพสมัยนั้น (คือภาวะสงคราม) นอกจาก

นั้น ในหนังเรื่องนี้ ผมได้เพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมจากภาพยนตร์ข่าวและบางส่วนของโฆษณาชวนเชื่อ

ของญี่ปุ่นเม่ือคราวเดินทัพเข้าสู่พม่า และภาพความตาย สถานที่ท่ีคนตายจำานวนมากระหว่าง

ทาง ซากเหล็ก ที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เสียชีวิตกลายเป็นแค่ตัวเลข ไม่มี

ชือ่ ไม่มใีครรูจ้กั ไม่มญีาตหิรือส่ิงใดๆ บอกตวัตนของพวกเขาเหล่านัน้ นัน่คอืความตายในความ

ทรงจำาที่ชาวบ้าน เรียกว่า “ตายอย่างหมูอย่างหมา”

ช้ินส่วนความทรงจ�าจากพ้ืนท่ี 

ในเนือ้หาของภาพยนตร์ มเีร่ืองเล่าจากความทรงจำามากมาย ทีผ่มจะขอนำาเสนอเพยีงบาง

ส่วนที่ยังติดตรึงอยู่ในใจผมอยู่เสมอ เช่น

ย�ยแก้ว จันทสีม�: เร่ืองร�วของคว�มรัก คว�มพลัดพร�ก

ช่วงท่ีทหารญี่ปุ่นเข้ามาท่ีขุนยวมนี่ ช่วงแรกพวกเขาได้เข้ามาอาศัยพักที่วัด ตอนนั้นที่วัด

ไม่มีพระจ�าวัดแล้ว วันท่ีญี่ปุ่นจะเข้ามาท่ีขุนยวมจ�านวนเยอะๆ นั้น ทางอ�าเภอประกาศ

ไม่ให้ชาวบ้านไปขายของ แต่ยายไม่รู้ก็ยังไปขายของ....

เขาหล่อน่ะ ว่าที่นายร้อยชื่อฟูคูดะ เค้าเป็นคนดี ท�างานท�าการก็ขยันขันแข็ง สงสารเค้า 

ชาติหน้ามีจริง ยายปรารถนามีสามีคนเดียวคือคนนี้

พ.ต.ท.เชิดช�ย ชมธวัช: เรื่องร�ว คุณค่�ที่ม�กกว่�คว�มเป็นวัตถุ

ตอนน้ัน วดัโพธารามกเ็ป็นกองเสบยีงทีเ่กบ็เสบยีง ศาลากลางบ้านก็เป็นหน่วยสารวตัร

ทหารท่ีอยู่ดแูลความสงบเรยีบร้อย ..เหมอืนอย่างเช่นข้าวของเครือ่งใช้นี ่หากมันเล่าเรือ่ง

ได้ มันจะเล่าได้ดีกว่าผม

น�ยคำ�โหย่ง สังข์ทอง, ไทใหญ่บ้�นหลวง: ก�รแลกเปลี่ยนแบบมิตรภ�พ

พอนานๆ เข้า เราก็คุ้นเคยกัน เราก็เคยเห็นเขา เขาก็เคยเห็นเรา มีขนมครก ข้าวหลาม

ก็ท�าไปขายให้เขา แต่เขาจ่ายมาในรูปของเส้ือผ้า ข้าวของ
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ต่�บิแฮ หมั่นศึกษ�, ปก�เกอะญอ: กลัว และ หนี 

ช่วงท่ีญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ย ลุงก�าลังต�าข้าวอยู่ พอรู้ว่าญี่ปุ่นเข้ามาเราก็รีบหนีไป เป็ด ไก่ หมู 

เนี่ยพวกเขากินหมดน่ะ ชาวบ้านพากันหนีไปหมด กลัว ถ้าไม่หนีก็ตาย 

ลุงแอก๊ะ ประไพวิทย์: วัยเด็กแห่งมิตรภ�พ

ที่วัดเนี่ยทหารญี่ปุ่นเขาท�าเป็นโรงพิมพ์ธนบัตร บริเวณลานต้นดอกไม้ 2 ต้นนั้น มีการ

เอาฝามาบังรอบๆ ท้ังหมด เราจะได้ยินเสียงเขาผลิตธนบัตรท้ังวันเลยน่ะ....ผมเนี่ยเคย

ไปนอนกับเขาทุกคืน พอสักแปดโมงเช้าก็ลุกขึ้นไปกายบริหารกับเขา

ย�ยป๊�ง ต�หนู: เรื่องร�วแห่งมิตรภ�พผ่�นคว�มทรงจำ�และเสียงเพลง 

ค�่ามาเราเจอกัน ร้องเพลงกัน นอนเล่นกันกลางชาน เขาไม่ท�าอะไรเรา เราก็ไม่ท�าอะไร

เขา เหมือนกับพี่กับน้องกันนั่นแหละ เราสอนเพลงไทยเขา เขาก็สอนค�าญี่ปุ่น....

ผมคิดว่าการนำาเสนอเรื่องราวผ่านสารคดี สามารถทำาหน้าที่ในการสื่อสารความรู้สึก

เหล่านี้ และถ่ายทอดเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัส และตีความได้หลากหลาย ตามประสบการณ์ชีวิต

ของแต่ละคน เหมือนเรื่องราวได้ถูกร้อยเรียงในภาพยนตร์เรื่องนี้ 

บทสรุป

บทเรียนที่ได้ในสายตาคนทำาหนังฯ

จากการผลิตภาพยนตร์เร่ืองน้ี ทำาให้ผมสามารถสรุปและวิเคราะห์สิ่งที่ผมได้รับหลายๆ 

ประการด้วยกัน ประการแรก คือ การสนองความต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

กบัเรือ่งราว ความทรงจำาเกีย่วกบัสงครามของผูค้นในพืน้ที ่ซึง่หากมกีารศกึษาประวตัศิาสตร์เรือ่ง

ราวดังกล่าวโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ผมมีความเชื่อว่า ประวัติศาสตร์ดังกล่าวจะมีชีวิต

ชีวา และสามารถสร้างบทเรียนจากประวัติศาสตร์ได้ในหลากหลายแง่คิดและมุมมอง

ประการท่ีสอง ผมเชือ่ในการนำาเสนอมมุมอง ความคดิ ความรูส้กึ โดยใช้เครือ่งมอืและรูป

แบบของภาพยนตร์ ว่าสามารถเป็นส่วนหนึง่ในการบนัทกึหน้าประวตัศิาสตร์ ความรูส้กึของผูค้น 

และสังคมได้ อกีทัง้ยงัถอืเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาวัฒนธรรมทางสายตาทีผู่ค้นในพืน้ทีแ่ละคน

ที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถเข้าถึงได้ ถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน และสามารถบอก



186 ศุภร ชูทรงเดช

เล่าเติมเต็มในบางส่วนที่สื่อชนิดอื่นไม่สามารถเข้าถึงและนำาเสนอได้ 

การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตานี้ เธโอ ฟาน ลือเวน และ แครีย์ เจวิทท์ (Theo van 

Leeuwen and Carey Jewitt) ได้ให้คำาอธิบายไว้ว่า “การศึกษาวัฒนธรรมทางสายตา เป็น

เรื่องของความรู้ที่มีความเป็นสหวิทยาการ ซึ่งรวมเรื่องของสังคมวิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา ศิลปะ

วจิารณ์ มานษุยวทิยา และจติวทิยาเข้ามาอยูร่่วมกนั การศกึษาวฒันธรรมทางสายตาจงึเป็นความ

พยายามอย่างหนึ่งในการที่จะทำาความเข้าใจว่า ภาพต่างๆ ที่เราพบเห็นอยู่นั้น ถูกมองและเรียน

รู้อย่างไร อะไรบ้างคือความหมายที่ผู้ดูทั้งหลายค้นพบในภาพเหล่านั้น (อ้างถึงใน สมเกียรติ  

ตั้งนโม 2549, 40)  

ประการท่ีสาม เนื่องจากส่วนหนึ่งของเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้ มีความเกี่ยวโยงกับ

พพิธิภณัฑ์แห่งประวตัศิาสตร์ ซึง่แรกเริม่เดิมทีได้กำาเนิดมาในชือ่ พพิธิภณัฑ์สงคราม ผมมคีวามมุง่

หวงัทีจ่ะเรยีกร้องให้เยาวชนและคนรุน่หลงัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีป่ระวัตศิาสตร์แห่งนีไ้ด้จดจำาและระลกึอยู่

เสมอว่า ในปัจจบุนั ประวตัศิาสตร์ทีย่งัมชีวีติอยูข่องเจ้าของความทรงจำานัน้ ยังมีความสำาคญัและ

ควรมีเรื่องราวบรรจุเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ การร่วมให้คำานิยามและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์

ที่ควรเป็น มากกว่าที่วางสิ่งของที่เต็มไปด้วยความกลวงว่างเปล่า ปราศจากความคิด ความรู้สึก 

การจัดพิพิธภัณฑ์และการถ่ายทอดเรื่องราวที่เบียดบังความทรงจำาของคนในชุมชนให้เหลือแค ่
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วาทกรรมโกโบริและองัศมุาลนิ ทีล่ดความซบัซ้อนของเรือ่งราวให้เหลอืเป็นนยิายองิประวตัศิาสตร์

เพื่อตอบสนองผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของยุคปัจจุบันเท่านั้น 

รวมท้ังการก้าวข้ามความเจ็บปวดและศพทหารญ่ีปุน่มากมาย ด้วยวัตถปุระสงค์เพียงเพ่ือจะ

เปิดประตกูารท่องเทีย่วให้คนญ่ีปุน่และเครือญาตขิองผูส้ญูเสยีได้กลบัมาใช้เงนิทีน่ีเ่พ่ือตอบแทน

สิง่ทีค่นในพืน้ทีไ่ด้ทำาไว้ นอกเหนือจากพืน้ท่ีของความเป็นพิพิธภณัฑ์แล้ว การไม่เข้าใจความโหด

ร้ายของสงคราม ได้นำาไปสู่การปรบัปรงุเส้นทางประวตัศิาสตร์ด้วยชดุความรู้ในแบบการท่องเทีย่ว

ด้วยการย้ายสิง่ของและชิน้ส่วนซากรถจากพืน้ทีน่ำามาจัดวางใหม่ เสมือนการเขยีนประวตัศิาสตร์

โดยใช้ความรู้เข้าใจของตนเองและละเลยเหยียบยำ่าสิ่งที่เป็นวัตถุโบราณโดยไม่เรียนรู้และเข้าใจ

คณุค่าในตัวของรปูลกัษณ์ภายนอก อนัจะทำาให้คณุค่าและความหมายทีแ่ท้จรงิของประวตัศิาสตร์

เหล่านั้นสูญหายและบิดเบือนไปอย่างน่าเสียดาย

(จากซ้ายไปขวา) ภาพ 10 ภาพล่าสุด บนเส้นทางเดินทัพ  

วัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ได้ถูกโยกย้ายมารวมกัน หลังการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพ 11 การจัดทำาซุ้มและนำาวัตถุโบราณมาแขวนประดับ

ภาพ 12 สภาพปัจจุบัน วัตถุโบราณแปลงสภาพเป็นที่เหยียบยำ่าเพื่อการถ่ายรูป
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จากเรื่องเล่า ความทรงจ�า สู่การเดินทางของเงา

ในปี พ.ศ. 2554 ภาพยนตร์เรื่อง เงา: อดีตจากป่า, คนแปลกหน้าที่ขุนยวม ได้เดินออก

สู่งานประกวด และผ่านไปไม่นานในวาระ 1 ปี ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กลับมาฉายให้ผู้คนในชุมชน

ดูและเปิดวงสนทนาหลังจากฉายภาพยนตร์เสร็จสิ้น ในขณะที่ทางราชการกำาลังอยู่ในระหว่าง

การปรับปรุงก่อสร้างพิพิธภัณฑ์รูปลักษณ์ใหม่ ผมได้มีโอกาสในการรับทราบข่าวเรื่องราวในการ

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของคนในพื้นท่ีอำาเภอขุนยวมบ้างจากมิตรสหาย และทำาให้ได้รับทราบว่า ได้มี

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดูแลพิพิธภัณฑ์ ขอให้ชาวบ้านรวบรวมเศษซากวัตถุในพื้นที่ทางเดิน

ของทหารญี่ปุ่นเมื่อสมัยครั้งสงครามโลก โดยการนำามาวางรวมกันในสถานที่แห่งเดียวกัน โดย

มีการก่อสร้างศาลาไว้ และเปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วได้เข้ามาสมัผสัเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์

โดยการถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบัเศษซากวัตถเุหล่านัน้ นอกจากนีย้งัมกีารจดัการเรือ่งเส้นทางเดนิ

ดงักล่าวเพือ่ให้เป็นเส้นทางทีส่ามารถเดินทางได้สะดวกย่ิงขึน้ ในส่วนของภาพยนตร์ซึง่ผมได้นำา

กลับไปฉายสู่ชุมชนเจ้าของเร่ืองราวน้ัน ผมได้สังเกตเห็นว่าชาวบ้านมีความรู้สึกกลัว เนื่องจาก

เรื่องราวที่นำาเสนอมีภาพเกี่ยวกับความตาย ซึ่งในทัศนะหรือมุมมองของชาวบ้านความตายเป็น

สิ่งที่น่ากลัว และไม่ได้เป็นมิตรกับใคร



189เรื่องเล่าจากสนาม

บทส่งท้าย

จากประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์และวิจัยโครงการ เงา: อดีตจากป่า, คนแปลก

หน้าท่ีขุนยวม ทำาให้ผมรับทราบและสรุปชุดประสบการณ์ในการทำางานในหลากหลายเรื่องราว 

ดังต่อไปนี้

การผลิตภาพยนตร์หรือท�างานวิจัย อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำาของ

ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ และเป็นการประกอบสร้างทีพ่ยายามนำาเสนอความเป็นจรงิผ่านวฒันธรรม

ทางสายตา ที่เจ้าของพื้นที่ ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ทั้งข้อมูล และสัมผัสความรู้สึก แต่อาจมิใช่ความ

จริงท้ังหมด เพียงแต่ทำาหน้าที่ในการถ่ายทอด นำาเสนอให้เป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เมื่อ

เทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ 

ประวัติศาสตร์ อาจมีการบิดเบือนหากมีการจัดการข้อมูล ความรู้ดังกล่าวไม่สอดคล้อง

กบับรบิทและความต้องการของคนในพืน้ที ่การจัดสร้าง หรอืร้ือองค์ความรูชุ้ดเก่าทีเ่คยมีมา อาจ

มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ความเป็นจริงของพื้นที่ ซึ่งควรมีความระมัดระวังและ

พิจารณาว่าจะมีประโยชน์หรือคุ้มค่ากับสิ่งที่สูญเสียไปหรือไม่

ภาพ 13 (ซ้าย) อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นที่สวยงาม เป็นตัวแทนของการ 

เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ที่กลบทับประวัติศาสตร์แห่งความโหดร้ายของสงคราม

ภาพ 14 (ขวา) การจัดตกแต่งที่สวยงาม ไร้ข้อมูลมีแต่ภาพลักษณ์
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การจัดการท่องเที่ยว ควรคำานึงถึงมิติความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ประโยชน์ที่จะเกิด

แก่ชุมชนเป็นหลัก มิใช่เพียงแค่หวังแต่ประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น

เรื่องเล่า ความทรงจำาในภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้เน้นให้เห็นบทเรียนจากสงคราม ความเป็น

มนุษย์ สายสัมพันธ์ของคนในชุมชนและคนภายนอก ซึ่งอาจเป็นบทเรียนหน่ึงในการเตือนใจให้

คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความปวดร้าวจากสงคราม และมิตรภาพของเพื่อนมนุษย์

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพยนตร์จะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ใดๆ  สิ่งที่

ภาพยนตร์เรื่องน้ีได้ทำาคือ การเก็บ และสะสมอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของความทรงจำาที่เป็น

ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตซึ่งนับวัน นับเวลาที่จะดับสูญ เลือนไป และจะถูกแทนที่ด้วยประวัติศาสตร์

ที่ประกอบสร้างใหม่จากความเข้าใจใหม่และตอบสนองผลประโยชน์ในปัจจุบันจะเข้ามาแทนที่

และกลบทิ้ง กลืนกินเรื่องราวเล็กๆ เหล่านี้ให้หายไป

ค�าขอขอบคุณ

นุจรี ใจเก่ง และศิริลักษณ์ กัณฑศรี ผู้ร่วมถกเถียง เขียนบท และคิดค้น ให้ความหมาย ต่อชื่อ

เรื่องและร้อยเรียงความทรงจำาทั้งหลายอย่างสร้างสรรค์ | รมย์ กนิษฐานนท์ ผู้เอื้อเฟื้อรูปถ่าย ทีมงาน

นักวิจัย | พ.ต.ท.เชิดชาย ชมธวัช และอาจารย์รัศมี ชูทรงเดช ผู้เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจ เจ้าของ

ความทรงจำาผู้จากไปและยังมีชีวิต | รอฮานี ดาโอ๊ะ นักวิจัย จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โครงการวิจัย “การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำาเภอปาย- 

ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และอาจารย์รศัม ีชทูรงเดช หัวหน้าโครงการ ซึง่สนบัสนนุการถ่ายทำาและพฒันาบทในภาพยนตร์

เรื่องนี้ 
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