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ABSTRACT 
 

  The War Crimes occurred during the World War II did not limit 
themselves in the form of the genocide, the Holocaust (The Jewish 
Genocide) and Nanjing Datusha (The massacre of Chinese population during 
the Second Sino-Japanese War). Another form of War Crime as indicated in 
the “Rape of Nanking” written by Iris Chang mentioned the Policy of 
Comfort women that the Imperial Japanese Army had forced sexual slavery 
from local women in China, Korea. This fundamental War Crime was always 
ignored and denied the responsibility by the Government of Japan. Until 
the 4 August 1993 when Mr. Yohei Kono the Chief Cabinet Secretary of 
Japan had declared the Kono Statement by admitting the involvement of 
the military authorities of forcing of sexual slavery of local women in China, 
Korea to be comfort women during the wartime. By such statement resulted 
in the movement of ex-comfort women whom entered the public hearing 
in order to reveal to the globe about those war crime, especially, Jan Ruff-
O’Herne, the first ex-Dutch comfort woman in Dutch East Indies who wrote 
an autobiography entitled “Fifty Years of Silence” as a mean to reveal her 
tragic past. 
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บทคัดยอ่ 
 

  อาชญากรรมสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หาได้จ ากัดในรูปแบบการฆ่า
ล้างเผ่าพันธ์ุอย่างเช่นเหตุการณ์ เดอะ ฮอโลคอสต์ (The Holocaust) หรือการฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์ุชาวยิว และเหตุการณ์หนานจิง ต้าถูซา (การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุที่นานกิง) เท่าน้ัน 
งานเขียนของไอริส จาง (Iris Chang) เรื่อง The Rape of Nanking ยังได้ระบุถึงนโยบาย
ผู้หญิงผ่อนคลาย (Comfort Woman) ซึ่งเป็นการบังคับหญิงพ้ืนเมืองในจีน เกาหลี ให้
มาเป็นโสเภณีประจ ากองทัพญ่ีปุ่น ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่นมักจะปฏิเสธถึงการมีส่วนร่วมของ
กองทัพญ่ีปุ่นต่อนโยบายผู้หญิงผ่อนเสมอมา จนกระทั่งวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1993 เมื่อ
นายโยเฮอิ โคโนะ (Yohei Kono) หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กล่าวค าแถลง 
(Kono Statement) ยอมรับว่ากองทัพญ่ีปุ่นมีส่วนร่วมในการบังคับผู้หญิงจากจีน , 
เกาหลีให้เป็นผู้หญิงผ่อนคลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้อดีตผู้หญิงผ่อนคลาย
จ านวนมากออกมาเคลื่อนไหวและเปิดเผยเรื่องราวให้โลกได้ทราบถึงอาชญากรรม
สงครามดังกล่าว โดยเฉพาะ ยาน รัฟ โอ เฮอร์เน (Jan Ruff-O’Herne) อดีตผู้หญิงผ่อน
คลายชาวดัตช์ คนแรกที่ออกมาเปิดเผยถึงกรณีหญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในอินโดนีเซีย 
โดยการเขียนหนังสือเรื่อง Fifty Years of Silence  
 

ค าส าคัญ ผู้หญิงผ่อนคลาย  ผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์  อาชญากรรมสงคราม  
 
บทน า 
 ในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปีน้ันเป็นเสมือนดังวันครบรอบการยอมจ านนของ
กองทัพญ่ีปุ่นต่อฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งท าให้สงครามมหาเอเชียบูรพา (Greater East Asia 
War) ได้สิ้นสุดลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งถึงแม้ว่าหน้าประวัติศาสตร์ของ
ความโหดร้ายของสงครามจะปิดฉากไปและถูกแทนที่ด้วยการพังทลายของระบบอาณา
นิคม (Decolonization) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การได้เอกราชของชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิสรภาพของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกกองทัพญ่ีปุ่นเกณฑ์ไปใช้
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แรงงาน การปูนบ าเหน็จแก่บรรดานายทหารฝ่ายชนะสงคราม รวมถึงการพิจารณาคดี
ข้อหาอาชญากรสงครามกับผู้น ากองทัพญ่ีปุ่น  
 ในขณะที่ผู้เขียนท าการศึกษาประเด็นน้ีน้ัน เป็นช่วงระยะเวลาที่เข้าสู่การครบรอบ 
7 ทศวรรษแห่งการสิ้นสุดของสงครามมหาเอเชียบูรพา อุทาหรณ์หน่ึง ที่มนุษยชาติต่าง
ตระหนักร่วมกันมาตลอดกว่าครึ่งศตวรรษที่ลุล่วงมา ก็คือ ความสูญเสียของชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเป็นผลพวงมาจากความรุนแรงของสงคราม ส่งผลให้ตลอด 70 ปีที่ผ่านมาน้ี 
ประชาคมโลกต่างได้ตระหนักถึงการถืออุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างสันติภาพเพ่ือ
ป้องกันไม่ ให้สงครามที่มีวงขยายไปทั่วโลกได้มีโอกาสกลับมาเกิด ข้ึนมาอีกใน
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมวลมนุษยชาติ การมีความทรงจ าและภารกิจร่วมกันในการ
เยียวยาบาดแผลในอดีตที่เกิดข้ึนจาก ความรุนแรงของสงคราม อาทิ การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
ชาวยิว 6 ล้านคน (The Holocaust) ของพรรคนาซี ซึ่งหน่ึงในกระบวนการในการ
ป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมดังกล่าว ก็คือการน าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
สงครามโดยเฉพาะเรื่อง The Holocaust มาเป็นส่วนหน่ึงในแบบเรียน โดยเฉพาะใน
ประเทศตะวันตก 
 ในขณะที่อีกซีกโลกหน่ึง บาดแผลอันเป็นมรดกแห่งความรุนแรงของสงคราม
จากการกระท าของทหารญ่ีปุ่นกลับไม่ได้รับการเอ่ยถึงมากนัก ในช่วงครึ่งทศวรรษแรก
หลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ชาวตะวันตกมักจะมีความทรงจ าร่วมเก่ียวกับ
บาดแผลของสงครามที่เกิดข้ึนในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใ ต้ใน
พรมแดนที่ค่อนข้างจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง นโยบายโรมูฉะ (Romusha) หรือ 
การเกณฑ์แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรในการสร้างทางรถไฟสายมรณะ  หรือ
โศกนาฏกรรมที่หมู่เกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์ แต่ส าหรับโลกตะวันออกน้ัน ความทรงจ าร่วมที่
เกี่ยวข้องกับความโหดร้ายทารุณกรรมของทหารญ่ีปุ่นเป็นที่ประจักษ์กันดีอยู่แล้วในหมู่
ชาวพ้ืนเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่  
ไม่ว่าจะเป็นการทรมานร่างกายเชลยศึกโดยกลุ่มสารวัตรทหารบกญ่ีปุ่นที่เรียกว่า  
เคมเพไต (Kempetai) การประหารชีวิตชาวพ้ืนเมืองที่ขโมยเสบียงอาหารของกองทัพ
ญ่ีปุ่นโดยการกรอกน้ ามันก๊าดเข้าปากหรือแม้แต่กรณีบ้านโป่ง จ .ราชบุรี การสังหารหมู่
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ชาวจีนที่เมืองนานกิงในจีนแผ่นดินใหญ่  และในท้ายสุดคือนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายของ
กองทัพญ่ีปุ่น  
 ไอริส จาง (Iris Chang) ผู้เขียนหนังสือ เรื่อง The rape of Nanking ได้กล่าว
ว่า หากจะน าความอ ามหิตรุนแรงโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวที่เกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ตอน
อื่นๆ มาเปรียบเทียบกับการสังหารโหดชาวนานกิงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วเรื่อง
อื่นๆ นับว่าเป็นรองอยู่มาก (ฉัตรนคร องคสิงห์ , 2549 : 28) การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 
ชาวนานกิงหรือเหตุการณ์หนานจิง ต้าถูซา (Nanjing Datusha) คือ บาดแผลอันเลวร้าย
ที่ไอริส ต้องการจะสื่อให้โลกทราบถึงอดีตที่ยังถูกละเลยซึ่ง ไอริส จาง ได้อ้างถึงค าพูดของ 
อีลี วีเซล3 นักประพันธ์รางวัลโนเบล ที่ได้กล่าวไว้ว่า  “การละเลยเรื่องการสังหารหมู่   
คือ ฆาตกรรมซ้ าสอง” (ฉัตรนคร องคสิงห์, 2549 : 44) 
 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนในช่วงปลาย ค .ศ. 1937 ช่วงสงครามจีน - ญ่ีปุ่นครั้ง
ที่ 2 (Second Sino-Japanese War) กองทัพญ่ีปุ่นได้บุกเข้ายึดเมืองนานกิง เมืองหลวง
ของประเทศจีนในขณะน้ันและได้ก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวจีนด้วยการสังหาร 
ชาวจีนกว่า 3 แสนคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการยึดครองนานกิง มีผู้หญิงจีนจ านวน
ระหว่าง 20,000 – 80,000 คนถูกข่มขืนกระท าช าเราและถูกทารุณกรรมทางเพศ อาทิ 
การตอกตรึงไว้กับข้างฝา การเฉือนหน้าอก การใช้ลิ่มตอกเข้าไปในอวัยวะเพศ หรือแม้แต่
การที่พ่อถูกบังคับให้ข่มขืนลูกสาวและลูกชายถูกบังคับให้ข่มขืนแม่ในขณะสมาชิกอื่น ๆ 
ในครอบครัวถูกบังคับให้ดู (ฉัตรนคร องคสิงห์ , 2549 : 32)   ซึ่ง เย่ียนถิงอ้าย อดีต
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย  ได้บรรยายสภาพของเมือง
นานกิงในขณะน้ันว่า “เป็นนรกอันน่าสยดสยองในแดนมนุษย์” (ฉัตรนคร องคสิงห์, 
2549 : 16)  
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือหลีกเลี่ยงจากแรงต่อต้านจากชาวจีนและเป็นการลดความ
ขัดแย้งจากชาวพ้ืนเมือง กองทัพญ่ีปุ่นจึงเริ่มมีการน านโยบายการจัดต้ังสถานที่ผ่อนคลาย 

                                                         
3 อีลี วีเซล คือนักประพันธ์รางวัลโนเบลอเมริกันเชื้อสายยิว ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันบูเคนวัลด์ 
(Buchenwald concentration Camp) ในประเทศเยอรมนีช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 
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(Military Comfort Station) ส าหรับทหารญ่ีปุ่น เพ่ือลดอัตราการฉุดคร่าข่มขืนผู้หญิง 
และเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาประทุข้ึนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้มีการจดั
ทั้งสถานที่ผ่อนคลายดังกล่าวในดินแดนที่กองทัพญ่ีปุ่นเข้าไปยึดครอง  จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการรับผู้หญิงผ่อนคลาย (Comfort Women) จากดินแดนมาท างานในสถานที่ 
ผ่อนคลายดังกล่าว  
 หมู่ เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ (Dutch East Indies) หรือประเทศ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นหน่ึงในดินแดนที่ถูกญ่ีปุ่นปกครองในช่วงสงครามมหาเอเชีย
บูรพา และได้รับผลกระทบจากนโยบายที่รุนแรงของกองทัพญ่ีปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  
การที่ทหารญ่ีปุ่นให้ชาวมุสลิมพ้ืนเมืองประกอบพิธีละหมาดโดยหันหน้าไปทาง
กรุงโตเกียวพร้อมทั้งบังคับให้ยอมรับจักรพรรดิญ่ีปุ่นเสมือนพระเจ้าสูงสุด  ชาวพ้ืนเมือง
และเชลยศึกสัมพันธมิตรถูกบังคับใช้แรงงานอย่างหนัก ซึ่งข้อมูลจากห้องสมุดสภาคอง 
เกรสของสหรัฐอเมริกาได้ประมาณตัวเลขแรงงานหรือโรมูฉะ (Romusha) บนเกาะชวา
ว่าอยู่ระหว่าง 4 - 10 ล้านคน ท าให้หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์เป็นดินแดนที่ถูก
กองทัพญ่ีปุ่นใช้แรงงานมากที่สุดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา  และที่ส าคัญคือการ
บังคับให้หญิงพ้ืนเมืองและหญิงชาวดัตช์เป็น “ผู้หญิงผ่อนคลาย”  
 

ผู้หญิงผ่อนคลาย (Comfort Women) คืออะไร 
 

  ผู้หญิงผ่อนคลายหรือ Comfort women ตรงกับภาษาญ่ีปุ่นว่า เอียนฟุ 
(ianfu) หมายถึง ผู้หญิงญ่ีปุ่นและผู้หญิงเกาหลีที่ถูกคัดเลือกจากประเทศญ่ีปุ่น รวมถึง
ผู้หญิงวัยเยาว์จากดินแดนที่เป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่น อาทิ เกาหลีและไต้หวัน ที่ถูกส่งตัว
ไปยังบริเวณที่เป็นสมรภูมิรบโดยการใช้ก าลังบังคับ ผู้หญิงผ่อนคลายหรือ เอียนฟุ อาจ
หมายถึง ผู้หญิงที่ถูกบังคับให้ท างานบริการทางเพศในสถานหน่ึงซึ่งกองทัพเป็นผู้ดูแลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ที่เรียกว่า เอียนโจ ( ianjo) หรือสถานีผ่อนคลาย (Comfort 
Station) ผู้หญิงผ่อนคลายบางส่วน อาจหมายถึง โสเภณีที่ยินยอมมาท างานบริการทาง
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เพศให้แก่ทหารญ่ีปุ่นในค่ายทหารเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปลดหน้ีหรือเพ่ือค่าจ้าง (Sue R. 
Lee, 2003 : 513)  
 เราพบการระบุถึงค าว่า เอียนฟุ ( ianfu) หรือผู้หญิงผ่อนคลาย (Comfort 
Women) ในเอกสารราชการลับของกองทัพบกญ่ีปุ่นต้ังแต่ในช่วง ค.ศ. 1938 เป็นต้นไป
นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการญ่ีปุ่นหลายท่าน อาทิ โยชิมิ โยชิอากิ (Yoshimi 
Yoshiaki) และ ยูกิ ทานากะ (Yuki Tanaka) ได้ต้ังข้อเสนอว่า เป็นการยากที่จะระบุให้
แน่ชัดเจนว่า นโยบายผู้หญิงผ่อนคลายถูกใช้ครั้งแรกเมื่อใด ทั้งน้ี เน่ืองจากเอกสาร
ราชการของกองทัพส่วนใหญ่ถูกท าลายทันทีหลังจากที่รัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยอมแพ้
สงครามในวันที่ 15 สิงหาคม 1945 อย่างไรก็ตามหลังจากที่ โยเฮอิ โคโนะ (Yohei 
Kono) หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์โคโนะ (Kono Statement) 
ในปี ค.ศ. 1993 ท าให้นักวิชาการสามารถเข้าถึงเอกสารลับที่รัฐบาลญ่ีปุ่นเก็บรักษาไว้ใน
ห้องสมุดของหน่วยป้องกันประเทศ (Defence Agency) และไม่เคยเปิดเผยมาก่อน 
โดยเฉพาะเอกสารราชการของกองทัพเรือ ที่ได้ระบุถึงการต้ัง เอียนโจ (ianjo) หรือสถานี
ผ่อนคลาย (Comfort Station) ส าหรับกองทัพเรือที่เข้าไปประจ าการในเซี่ยงไฮ้ หลังจาก
เหตุการณ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Incident) ในปี ค.ศ. 1932  และหลังจากเกิดสงครามจีน -
ญ่ีปุ่นครั้งที่ 2 (The Second Sino-Japanese War) ใน ค.ศ. 1937 จ านวนสถานีผ่อน
คลายได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
 

การปลุกกระแสผู้หญิงผ่อนคลายในสังคมโลก 
 

 ในปัจจุบันอดีตผู้หญิงผ่อนคลายกว่า 30% ยังคงมีชีวิตอยู่ ซึ่งผู้หญิงผ่อนคลาย
ส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตจากสภาพแวดล้อมที่ย่ าแย่ การท างานหนัก การเจ็บป่วยในสถานี
ผ่อนคลาย บางส่วนถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายหลังจากญ่ีปุ่นประกาศแพ้สงคราม (Sue R. 
Lee, 2003 : 517) ส่วนที่รอดชีวิตจากสงครามมักจะมีความบอบช้ าทางจิตใจและใน
สังคมเอเชียที่ให้ความส าคัญกับมุมมองที่ผู้ชายเป็นใหญ่มักจะไม่ยอมรับหรือเห็นใจในอดีต
ของผู้หญิงผ่อนคลาย ฉะน้ันผู้หญิงผ่อนคลายเหล่าน้ันจึงเหมือนถูกบีบทางอ้อมให้ปิดบัง
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อดีตของตนเองเพ่ือป้องกันไม่ให้พวกเธอเหล่าน้ันถูกขับไล่ออกจากครอบครัวหรือถูกรุม
ประชาทัณฑ์ สิ่งน้ีจึงเป็นสาเหตุส าคัญว่าท าไมอาชญากรรมสงครามว่าด้วยเรื่องผู้หญิง
ผ่อนคลายถึงเป็นเรื่องที่ถูกลืมมาตลอด 50 ปีหลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง 

ความรุนแรงว่าด้วยนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายของกองทัพญ่ีปุ่น เป็นประเด็นที่
สังคมเริ่มให้ความสนใจโดยน่าจะมีจุดเริ่มจาก การที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เยือนญ่ีปุ่น
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1990 ซึ่งกลุ่มสตรีนิยมเกาหลี (Korean Feminist Group) 
ได้ร่างแถลงการณ์เรียกร้องให้ขอค่าชดเชยกรณีที่รัฐบาลญ่ีปุ่นได้บังคับสตรีชาวเกาหลีให้
เข้าไปท างานในกองอาสาสมัครสตรีเกาหลี (Female Volunteer Corp)  ในช่วงสงคราม
มหาเอเชียบูรพาแต่กลับถูกหลอกให้ไปบริการทางเพศแก่ทหารญ่ีปุ่น ต่อมาในช่วงเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1991 เมื่อ อดีตผู้หญิงผ่อนคลายชาวเกาหลีใต้ 3 คนน าโดย  คิม ฮัก ซุน 
(Kim Hak Sun ได้ออกมาเรียกร้องเงินชดเชยและค าขอโทษจากรัฐบาลญ่ีปุ่นที่ได้ปฏิบัติ
ต่อเธอในช่วงที่คาบสมุทรเกาหลีถูกญ่ีปุ่นปกครองในฐานะตัวแทนของอดีตผู้หญิงผ่อน
คลาย 100,000 ราย ในเกาหลีใต้โดยอ้างว่าผู้ประท้วงชาวเกาหลีได้รับเงินมาจากนักธุรกิจ
ในการออกมาเคลื่อนไหว และกองทัพญ่ีปุ่นในขณะน้ันไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ แต่หลังจาก
ได้รับแรงกดดันจากสังคมโดยเฉพาะจากอดีตผู้หญิงผ่อนคลายในจีน  เกาหลี ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซียที่ออกมาฟ้องร้องรัฐบาลญ่ีปุ่น ประกอบกับโยชิมิ โยชิอากิ  (Yoshimi 
Yoshiaki) นักประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นได้พบเอกสารส าคัญเก่ียวกับการจัดต้ังสถานีผ่อนคลาย
ของกองทัพญ่ีปุ่นในเอเชียตะวันออก และน ามาตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ฮาซาฮี (Asahi 
Shinbun) ในวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1992 รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงเริ่มเปลี่ยนท่าทีโดยเริ่มจาก 
นายโยเฮอิ โคโนะ (Yohei Kono) หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กล่าวค าแถลง 
(Kono Statement) ในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.1993 ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ีคือ 
  1. กองทัพญ่ีปุ่นมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดต้ังสถานที่ผ่อน
คลายและการจัดหาผู้หญิงผ่อนคลาย   

 2. ผู้หญิงผ่อนคลายจะถูกจัดหาโดยคนกลางที่ท าตามค าขอจากกองทัพญ่ีปุ่น 
มีหลายกรณีที่นายทหารและบุคคลากรกองทัพญ่ีปุ่นเป็นผู้อยู่ในกระบวนการคัดเลือกโดย
ใช้วิธีบังคับผู้หญิงผ่อนคลายเหล่าน้ัน                    
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 3. ผู้หญิงผ่อนคลายมีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ าแย่ภายในสถานีผ่อนคลาย
ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัว       

 4. รัฐบาลญ่ีปุ่นได้กล่าวค าขอโทษอย่างเป็นทางการต่อเหล่าผู้หญิงผ่อนคลายที่

เคยตกเป็นเหย่ือของกองทัพญ่ีปุ่นในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา4  
 นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นยังได้ร่วมก่อต้ังกองทุนเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายและผู้หญิง
เอเชีย (The Comfort Women Issue and the Asian Women Fund) (ATF) ในช่วง
ปี ค.ศ. 1995 ในวโรกาสครบรอบ 50 ปี การสิ้นสุดของสงครามมหาเอเชียบูรพา กองทุน
น้ีจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนชาวญ่ีปุ่นเพ่ือเป็นแกนกลางในการ -
ประสานความร่วมมือระหว่างญ่ีปุ่นและนานาประเทศที่เคยตกเป็นเหย่ือจากนโยบาย
ผู้หญิงผ่อนคลายในเรื่องของการศึกษาเอกสารในช่วงสงคราม การจัดงานแถลงการณ์เพ่ือ
เป็นเวทีให้อดีตผู้หญิงผ่อนคลายได้มีโอกาสบอกกล่าวเรื่องราวของตน  การวางแผนเพ่ือ
จ่ายเงินค่าชดเชยแก่อดีตผู้หญิงผ่อนคลายในประเทศต่าง ๆ และรัฐบาลญ่ีปุ่นในสมัยของ
นายกรัฐมนตรีเรียวทาโร่ ฮาชิโมโต (Ryutaro Hashimoto) ได้มีการออกจดหมายแสดง
ค าขอโทษต่ออดีตผู้หญิงผ่อนคลายเป็นรายบุคคล  
 

ท าไมจึงต้องมีนโยบายผู้หญิงผ่อนคลาย 
 

 ส าหรับกองทัพญ่ีปุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์มีความส าคัญพอ ๆ กับเสบียงของ
กองทัพ เช่นเดียวกับทหารญ่ีปุ่นยังมีความเชื่อทางไสยศาสตร์อีกว่า การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการออกรบ เป็นมนต์คาถาท่ีช่วยป้องกันอันตรายจากสงคราม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหน่ึง
ที่ท าให้เกิดกรณีการฉุดคร่า ข่มขืนผู้หญิงพ้ืนเมืองในดินแดนที่ญ่ีปุ่นเข้าไปยึดครองไว้ การ
กระท าดังกล่าวจึงเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นอริของชนพ้ืนเมืองที่มีต่อกองทัพ
ญ่ีปุ่น เช่นเดียวกัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นานกิง ใน ค.ศ. 1937 สมเด็จพระจักรพรรดิ 

                                                         
4 ส าหรับรายละเอียดของ Kono Statement โปรดดู 
http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html 
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ฮิโรฮิโตะ (Emperor Hirohito) ทรงมีพระราชด าริที่ต้องการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์และ
เกียรติภูมิของกองทัพแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิที่ถูกโจมตีโดยสื่อต่างชาติ พระองค์ทรง
ย่ืนข้อเสนอ 2 ข้อ คือ หน่ึง การปฏิรูปกฎของกองทัพโดยเฉพาะการก าหนดโทษข้อหา
ข่มขืนกระท าช าเราของทหารญ่ีปุ่นทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ ในส่วนของข้อเสนอแรก
น้ัน แม้ว่าจะมีการก าหนดบทลงโทษทหารญ่ีปุ่นที่ฉุดคร่าข่มขืนผู้หญิงพ้ืนเมือง อาทิ การ
สั่งขัง การลดล าดับชั้นยศ ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ท าให้ปัญหาการข่มขืนผู้หญิงพ้ืนเมืองลดลงแต่
อย่างใด สิ่งน้ีจึงน าพาไปสู่ข้อเสนอที่สอง คือ การพัฒนานโยบายผู้หญิงผ่อนคลายให้เป็น
ระบบมากข้ึนและให้มีการขยายการต้ังสถานีผ่อนคลายเพ่ิมข้ึน 

ตามเอกสารของกระทรวงสงครามของญ่ีปุ่น (Minister of War) เรื่อง “ประเด็น 
เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้หญิงมาท างานในสถานีผ่อนคลายของกองทัพ” (Matters 
Concerning the Recruitment of Women to Work in Military Comfort Stations) 
ที่ออกในวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1938 ได้ระบุถึงความตระหนักของกองทัพญ่ีปุ่นที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ด้านลบที่เกิดจากการที่ทหารญ่ีปุ่นฉุดคร่า ลักพาตัวและข่มขืนผู้หญิงพ้ืนเมือง
หรือแม้แต่การที่มีมือที่สามท าการลักพาตัวผู้หญิงแล้วอ้างว่าเป็นค าสั่งจากกองทัพญ่ีปุ่น
และมีการกล่าวถึงการวางแผนในการร่างค าสั่งให้กองทัพญ่ีปุ่นเข้าไปจัดการดูแลสถานี
ผ่อนคลายและคัดเลือกผู้หญิงผ่อนคลายเองโดยร่วมมือกับสารวัตรทหารและต ารวจใน
ท้องถ่ินต่าง ๆ ในอนาคต (Carmen M.Argibay, 2003 : 2)  

มีผู้น ากองทัพจ านวนมากที่น านโยบายดังกล่าวมาใช้ โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 
2 กรณีคือ นายพล  โอกามูระ ยาซูจิ (Okanura Yasuji) และเรือตรียาซูฮิโระ นากะโซเนะ 
(Yasuhiro Nakasone)  โอกามูระ คืออดีตรองผู้บัญชาการกองก าลังจู่โจมในเซี่ยงไฮ้ช่วง 
ค.ศ. 1931 โอกามูระได้ออกมายอมรับปี ค.ศ. 1970 ว่าเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มการก่อต้ัง
สถานีผ่อนคลายของกองทัพในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเขาได้ขอให้มีการส่งผู้หญิงผ่อนคลายชาวญ่ีปุ่น
จากนางาซากิมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีผ่อนคลายของกองทัพในเซี่ยงไฮ้ จนปัญหาการ
ข่มขืนชาวจีนของทหารญ่ีปุ่นแทบจะหายไปจากเซี่ยงไฮ้ อีกกรณีหน่ึง  คือ การที่เรือตรี
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ยาซูฮิโระ นากะโซเนะ5  นายทหารประจ ากองทัพเรือวัย 23 ปี พบว่าในช่วง ค.ศ. 1942 
ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลการก่อสร้างสนามบิน ณ บาหลิกปาปัน (Balikpapan) บน
เกาะบอร์เนียว ปัญหาข่มขืนชาวพ้ืนเมือง การเล่นการพนันและปัญหาการชกต่อยในหมู่
ทหารใต้บังคับบัญชา 3000 นาย ส่งผลให้การสร้างสนามบินล่าช้าเกินก าหนด นากะโซ
เนะจึงได้จัดหาหญิงสาวอินโดนีเซีย 4 คนพร้อมต้ังสถานีผ่อนคลายข้ึน  (Yuki Tanaka, 
2002 : 31) เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากน้ี ผู้หญิงผ่อนคลายยังถือว่าเป็นรางวัลจาก
การออกรบ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ยังเป็นการกระท าท่ีช่วยลดความเครียดของทหารที่
เกิดจากกฎระเบียบที่เคร่งครัดในกองทัพ การอยู่ห่างจากบ้านเกิด การถูกกลั่นแกล้งจาก
ผู้บังคับบัญชา และการมีวันหยุดพักผ่อนที่ไม่เพียงพอของทหาร ซึ่งหากพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาเหตุน้ีเอง เราจะเห็นว่าสาเหตุที่หน่ึงซึ่งเป็นปัจจัย
หลักที่ท าให้นโยบายผู้หญิงผ่อนคลายมีความส าคัญต่อกองทัพญ่ีปุ่นในช่วงสงครามก็คือ 
ทัศนะของกองทัพญ่ีปุ่นเองที่มองว่าผู้หญิงผ่อนคลายเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของทหารในขณะท าสงคราม ตามที่  ยูกิ ทานากะ ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้หญิงผ่อน
คลาย เป็นเสมือน ยุทธภัณฑ์ของกองทัพ” (Yuki Tanaka, 2002 : 31)   
 สาเหตุที่สอง ก็คือเพ่ือลดการแพร่กระจายของกามโรค (Venereal Diseases) 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่ทหารญ่ีปุ่น กองทัพญ่ีปุ่นมองว่าผู้หญิงให้บริการตาม
สถานบริการทางเพศที่อยู่นอกค่ายทหารมักมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะของกามโรค ซึ่ง
มีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพในการรบของทหารญ่ีปุ่น ถึงข้ันที่มีกฎของกองทัพที่ได้ระบุว่า
หากทหารคนใดติดเชื้อกามโรค จะต้องถูกถอดยศลง 2 ข้ัน กองทัพมองว่าระบบผู้หญิง
ผ่อนคลายในค่ายน้ันถูกสุขอนามัยมากกว่า คุณสมบัติข้อหน่ึงที่กองทัพใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้หญิงผ่อนคลายก็คือ ต้องเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน อีกทั้งแพทย์ประจ า
กองทัพจะท าการสุ่มตรวจโรคของผู้หญิงผ่อนคลายอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และกองทัพ

                                                         
5 หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา เรือตรียาซูฮิโระ นากะโซเนะ ได้ลงเล่นการเมืองและ เคยด ารงต าแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี ค.ศ.1983 - 1987 
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ญ่ีปุ่นมีการรณรงค์ในการใช้ถุงยางอนามัยหรือแม้แต่มีการสาธิตการใช้สารฆ่าเชื้อทันที
หลังทหารญ่ีปุ่นมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงผ่อนคลาย  
 สาเหตุที่สาม เพ่ือเป็นการรักษาความมั่นคงในกองทัพหรือในค่ายทหาร ด้วย
เหตุที่ระบบผู้หญิงผ่อนคลายเป็นระบบปิดที่ดูแลจัดการโดยกองทัพเอง ผู้หญิงที่มาท างาน
ในสถานีผ่อนคลายจะถูกก าหนดให้ใช้ชีวิตโดยมีอาณาบริเวณจ ากัดแค่ในค่ายทหาร
เท่าน้ัน ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้หญิงผ่อนคลายจะไม่มีทางเป็นสายลับของข้าศึก ผู้หญิงผ่อน
คลายจะไม่ได้รับโอกาสให้ออกไปนอกค่ายทหารโดยพลการ ผู้หญิงผ่อนคลายจะถูก
สอดส่องและเพ่งเล็งโดยเคมเพไต (Kempeitai) หรือพวกสารวัตรทหารอย่างใกล้ชิด และ
พวกเคมเพไตมักจะมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงในกรณีที่พวกผู้หญิงผ่อนคลายออกนอก
พ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 สาเหตุที่สี่  การขยายตัวของจักรวรรดิญ่ีปุ่นและทัศนคติต่อผู้หญิงญ่ีปุ่นที่
เปลี่ยนไป หลังจากญ่ีปุ่นได้โจมตีหมู่เกาะเพิร์ล (Pearl Harbor) ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 
1941 และได้ยกพลข้ึนบกดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนเกิดสงครามมหา-
เอเชียบูรพา ในช่วงดังกล่าวมีทหารญ่ีปุ่นประจ าการอยู่ในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งสิ้น 3.5 ล้านนาย สิ่งที่ตามมาก็คือความต้องการผู้หญิงผ่อนคลายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
จ านวนของทหารญ่ีปุ่นที่เข้าไปประจ าการตามดินแดนต่าง  ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
1941 กองทัพญ่ีปุ่นได้ก าหนดว่าทหารญ่ีปุ่นทุก 800,000 นาย จะต้องใช้ผู้หญิงผ่อนคลาย 
20,000 คน หรือทหารญ่ีปุ่น 40 นายต่อผู้หญิงผ่อนคลาย 1 คน ซึ่ง น่ันหมายความว่า
กองทัพจะต้องมีผู้หญิงผ่อนคลายประมาณ 90,000 คน  ส าหรับทหารทั้งหมด 
 ในขณะเดียวกันเราพบว่ารัฐบาลญ่ีปุ่นเริ่มมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปต่อผู้หญิงญ่ีปุ่น 
โดยแต่เดิมน้ันผู้หญิงญ่ีปุ่นมีหน้าที่ส าคัญคือต้องถูกคัดเลือกให้ผู้หญิงไปผ่อนคลายตาม
สถานีผ่อนคลายต่าง ๆ ต้ังแต่ช่วงกรณีเซี่ยงไฮ้ แต่ในช่วงในปี ค.ศ. 1940 รัฐบาลได้ออก
กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาพันธุกรรมบริสุทธ์ิ (National Eugenic Law) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงญ่ีปุ่นใหม่จากการเป็นผู้หญิงผ่อนคลายไปเป็นการผลิต
ทายาทที่มีสายเลือดบริสุทธ์ิ เลี้ยงดูเยาวชนญ่ีปุ่นให้เติบโตเป็นข้ารับใช้ที่จงรักภักดีต่อ
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สมเด็จพระจักรพรรดิ นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นยังรณรงค์ให้ผู้หญิงญ่ีปุ่นที่เป็นม่ายให้
แต่งงานใหม่ได้ 
 ผลที่ตามมาคือผู้หญิงผ่อนคลายชาวญ่ีปุ่นมีจ านวนลดลงหรือไม่ก็ถูกสงวนไว้
ส าหรับนายทหารระดับสูงของกองทัพเท่าน้ัน และท าให้ผู้หญิงที่อยู่ในดินแดนอื่น 
โดยเฉพาะเกาหลี และไต้หวันกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของกองทัพญ่ีปุ่นในการคัดเลือกมา
เป็นผู้หญิงผ่อนคลายรวมถึงผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน             
 

ผู้หญิงผ่อนคลายในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์: กรณีหญิงชาวพื้นเมอืง
อินโดนีเซีย 
 

ในช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ 
(Dutch East Indies) หรือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นดินแดนที่ตกเป็นอาณา
นิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์มีความส าคัญทางด้าน
ยุทธศาสตร์ส าหรับกองทัพญ่ีปุ่นโดยเฉพาะบ่อน้ ามันบริเวณเกาะชวาตอนกลาง ตะวันตก-
เฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรา กองทัพญ่ีปุ่นได้ยกพลข้ึนบกหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออกของดัตช์ต้ังแต่ช่วงธันวาคม ค.ศ. 1941 โดยใช้เวลาราว 4 เดือนจึงสามารถเข้า
ยึดปัตตาเวีย (Batavia) เกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตราได้ทั้งหมด จนกองทัพดัตช์ยอม
แพ้ต่อกองทัพญ่ีปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1942  

มีข้อน่าสังเกตอย่างหน่ึงคือ ในช่วงที่มีการยกพลข้ึนบกของกองทัพญ่ีปุ่นน้ัน เรา
มักจะไม่ค่อยพบการต่อต้านโดยชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียเลย ซึ่งนับต้ังแต่ที่ญ่ีปุ่นประสบ-
ความส าเร็จในการยึดครองหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์น้ัน ก็กลับได้รับการต้อนรับ
ชาวพ้ืนเมืองในฐานะวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยพวกเขาเหล่าน้ันจากการปกครองของชาวดัตช์ 
และในตลอดช่วงการยึดครองหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์น้ัน เราพบความร่วมมือ
ระหว่างญ่ีปุ่นและชาวพ้ืนเมืองในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการต้ังกองก าลังร่วมระหว่างทหาร
ญ่ีปุ่นและชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียทั้งในเกาะชวา บาหลี และสุมาตรา เพ่ือป้องกันการ -
รุกรานจากฝ่ายสัมพันธมิตร หรือแม้แต่การที่รัฐบาลญ่ีปุ่นในช่วงสงครามได้ให้สิทธิ
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บางอย่างแก่ชาวพ้ืนเมืองที่เคยเป็นสิ่งต้องห้ามในสมัยที่ชาวดัตช์ปกครอง อาทิ การ -
อนุญาตให้ชาวอินโดนีเซียชักธงชาติขาวแดงและร้องเพลงชาติอินโดนีเซีย รายา 
(Indonesia Raya) ในช่วงต้นของการยึดครองได้อย่างเปิดเผย (ทวีศักด์ิ เผือกสม, 2547 : 
94) การเปิดโอกาสให้ชาวพ้ืนเมืองท างานในต าแหน่งที่เคยถูกปลูกฝังในช่วงก่อนหน้าน้ีว่า
เป็นงานที่เหมาะส าหรับคนผิวขาวที่มีสติปัญญาความสามารถสูงส่งเหนือชาวพ้ืนเมือง 
(ทวีศักด์ิ เผือกสม, 2547 : 95)  

อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียกับกองทัพญ่ีปุ่น
น้ันน่าจะอยู่ในลักษณะที่ เป็นมิตรต่อกันในช่วงสงคราม อีกทั้งต ารา และหนังสือ
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียที่เป็นกระแสหลักส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กล่าวถึงข้อพิพาทระหว่าง
กองทัพญ่ีปุ่นกับชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียไว้มากนัก นอกเสียจากกรณีที่ญ่ีปุ่นต้องการให้
ชาวมุสลิมพ้ืนเมืองละหมาดโดยหันหน้าไปที่เกาะญ่ีปุ่นและกรณีที่กองทัพญ่ีปุ่นพยายาม
ชักชวนชาวมุสลิมพ้ืนเมืองให้ท าสงครามศักด์ิสิทธ์ิหรือจิฮัด (Jihad) กับฝ่ายสัมพันธมิตร
ในช่วงท้ายสงครามเท่าน้ัน จนอาจเป็นการยากต่อจินตภาพหรือการต้ังค าถามว่าได้เกิด
กรณีการบังคับผู้หญิงชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียให้มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลายหรือไม่ อีกท้ังจะ
เห็นได้ว่าเรื่องราวเก่ียวกับผู้หญิงผ่อนคลายชาวพ้ืนเมืองในอินโดนีเซียไม่ได้มีพ้ืนที่ในหน้า
ประวัติศาสตร์ชาติของอินโดนีเซียโดยทันทีหลังจากสงครามสิ้นสุดลง ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก
ผู้หญิงผ่อนคลายบางคนได้ฆ่าตัวตายหลังจากค่ายกักกันถูกปลดปล่อยโดยกองทัพ
ออสเตรเลีย บางส่วนไม่กล้ากลับภูมิล าเนาเ น่ืองจากอับอายที่จะเผชิญหน้ากับคนใน
ครอบครัว (Yuki Tanaka, 2002 : 81)                                                                                                                                                                                                                                  

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ด้วยเงื่อนไขและบริบททางสังคมเดียวกัน หลังจาก
ที่มีรัฐบาลญ่ีปุ่นการประกาศแถลงการณ์ โคโนะในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1993 อันเป็นเหตุ
ให้เรื่องราวเก่ียวกับอาชญากรรมสงครามเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายในจีนและเกาหลีก็
ได้ถูกกล่าวขานและถูกรับรู้โดยสาธารณชนทั่วไป บรรดาอดีตผู้หญิงผ่อนคลายชาว-
อินโดนีเซียมากกว่า 20,000 รายก็ได้อาศัยสถานการณ์ดังกล่าวโดยการออกมายอมรับกับ
รัฐบาลอินโดนีเซียว่าพวกเธอเคยตกเป็นเหย่ือทางเพศของทหารญ่ีปุ่นในช่วงสงคราม 
ส่งผลให้เกิดกระแสการต่ืนตัวของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง มี
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การก่อต้ังองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มากมายเพ่ือให้ความช่วยเหลืออดีตผู้เคราะห์ร้าย
และสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมโดยหลายกระบวนวิธี อาทิ การ
สัมภาษณ์อดีตผู้หญิงผ่อนคลายชาวพ้ืนเมืองที่รอดชีวิตเพ่ือรวบรวมเป็นหลักฐานประเภท
ค าให้การ (testimonies)  และการสืบหาเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นภาษา
พ้ืนเมืองและต่างประเทศที่เกี่ยวกับนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายในอินโดนีเซีย โดยการ-
ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ที่เคลื่อนไหวเก่ียวกับประเด็นเรื่องผู้หญิงผ่อนคลาย เช่น กองทุน
เรื่องผู้หญิงผ่อนคลายและผู้หญิงเอเชีย (The Comfort Women Issue and the Asian 
Women Fund) ซึ่งการสืบหาเอกสารน้ีเองท าให้ทางการอินโดนีเซียได้ค้นพบเอกสาร
ส าคัญที่เป็นส านวนคดีจากศาลยุติธรรมว่าด้วยการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงคราม 
(War Crime Tribunal) ที่ระบุถึงการฟ้องร้องและค ารับสารภาพของบุคคลที่มีส่วนร่วม
ในนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายในอินโดนีเซีย ซึ่งท าให้เรื่องราวเก่ียวกับอาชญากรรมสงคราม
น้ีกระจ่างต่อสาธารณชนมากข้ึนหลังจากไม่ได้รับการกล่าวถึงมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่ง
สามารถยกตัวอย่างได้ดังน้ี 

กรณีของ เรือตรี ยาซูฮิโระ นากะโซเนะ (Yasuhiro Nakasone) ที่ได้กระท า
การบังคับขืนใจให้ผู้หญิงพ้ืนเมืองอินโดนีเซีย 4 ราย มาท างานในสถานีผ่อนคลายบนเกาะ
บอร์เนียว นอกจากน้ีหลักฐานประเภทส านวนคดีจากศาลทหารว่าด้วยอาชญากรรม
สงครามที่ต้ังข้ึนหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยกองทัพดัตช์ ได้กล่าวถึงกรณีการ

ฟ้องร้องนายอิชิบาชิ นากาซาบูโร6 (Ishibashi Nakazaburo) หน่ึงในผู้คุมสถานีผ่อน
คลาย ณ บาหลิกปาปัน (สถานีผ่อนคลายที่เรือตรียาซูฮิโระ นากะโซเนะเป็นผู้ก่อต้ัง)  
ด้วยข้อหาลักพาตัวหญิงพ้ืนเมืองชาวอินโดนีเซียจ านวนหน่ึงและบังคับให้ท างานในสถานี
ผ่อนคลาย  

 

                                                         
6 อิชิบาชิ นากาซาบูโร ถูกศาลตัดสินว่า ไม่ได้กระท าผิด เน่ืองจากอดีตผู้หญิงผ่อนคลายอินโดนีเซีย 3 
รายให้การในชั้นการไต่สวนว่าการท างานในสถานีผ่อนคลายท าให้ชีวิตพวกเธอดีขึ้น โปรดดู Yuki 
Tanaka หน้า 78-79 เพิ่มเติม 
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อีกกรณีหน่ึง คือ การใช้ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่ถูกรวบรวมและค้นคว้าโดย
กองทุนเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายและผู้หญิงเอเชีย (The Comfort Women Issue and the 
Asian Women Fund) ที่ได้ระบุถึงสถานที่ต้ังของสถานีผ่อนคลายในเกาะหลัก ๆ ของ
ประเทศอินโดนีเซียในช่วงที่ญ่ีปุ่นปกครอง โดยเริ่มจากเมืองเบลาวัน (Belawan) ตอน-
เหนือของเกาะสุมาตรา ถัดมาคือเกาะชวาพบว่ามีสถานีผ่อนคลายกว่า 6 แห่งที่ปัตตาเวีย 
4 แห่งในเซอมารัง (Semarang) 3 แห่งในสุราบายา (Surabaya) และบนเกาะเซเรเบส 
พบสถานีผ่อนคลาย 21 แห่งโดยที่เมืองมาร์กัสซาร์ (Makassar) พบ 3 แห่ง ส่วนในหมู่
เกาะรอบนอกน้ัน รายงานของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ระบุถึงสถานีผ่อนคลายที่ต้ังอยู่บน
หมู่เกาะซุนดา (Sunda Island) หมู่เกาะโมลุกกะ (Molucas) และบอร์เนียว (Borneo) 
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ชัดให้เห็นว่ากองทัพญ่ีปุ่นได้ด าเนินนโยบายผู้หญิงผ่อนคลาย
อย่างแพร่หลายในอินโดนีเซียอย่างเป็นปกติวิสัย 

 
แผนที่แสดงถึงที่ต้ังของสถานีผ่อนคลายในเกาะหลัก ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา  http://www.awf.or.jp/e1/indonesia.htm 
 
 



 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
   ปีที่ 6  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 17 

กรณีต่อมาคือการประหารชีวิตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับชาวพ้ืนเมือง
อินโดนีเซียให้มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลาย โดยหลักฐานจากส านวนคดีของศาลทหารดัตช์ว่า
ด้วยอาชญากรรมสงคราม ได้ระบุถึงการพิพากษาประหารชีวิต เรือเอกโอกาจิมะ โทชิฮารุ 
(Okajima Toshiharu) อดีตสารวัตรทหารเรือญ่ีปุ่นพร้อมสารวัตรทหารเรืออีก 12 นาย
ในข้อหาฆาตกรรมและทรมานร่างกายชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียประมาณ 1500 ราย 
รวมถึงข้อหาข่มขืนและบังคับผู้หญิงชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียให้มาท างานในสถานีผ่อน-

คลายเช่นกัน7 ซึ่งสารวัตรทหารเรือมักจะมีหน้าท่ีส าคัญคือการจับกุมขบวนการใต้ดินของ
ชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียที่ต่อต้านญ่ีปุ่นช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา และหน่ึงในกระบวน
วิธีทีส่ารวัตรทหารเรือเหล่าน้ีนิยมกระท าเพ่ือเป็นการลงโทษสมาชิกของขบวนการใต้ดินก็
คือการลงมือข่มขืนลูกสาวและภรรยาของผู้ร่วมขบวนการใต้ดิน  

กรณีสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างคือ การล่อลวงผู้หญิงชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซียโดย
ทหารญ่ีปุ่นให้ไปท างานเป็นผู้หญิงผ่อนคลายในดินแดนอื่น ๆ ที่ญ่ีปุ่นยึดครองอยู่ (Yuki 
Tanaka, 2002 : 81) ซึ่งพบข้อเท็จจริงจากหลักฐานประเภทค าให้การของอดีตผู้หญิง
ผ่อนคลายชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซีย ดังเช่นกรณีของ สิติ ฟาร์ติมา (Siti Fatimah) ลูกสาว
ของก านันท้องถ่ินในเขตสุบัง (Subang) ทางตะวันตกของเกาะชวา ในค าให้การน้ี สิติ 
ฟาร์ติมา ระบุว่ากองทัพญ่ีปุ่นได้เข้ามายังหมู่บ้านของเธอในช่วงสงครามและแสร้งท าทีว่า
จะส่งเธอและผู้หญิงในหมู่บ้านอีก 4 คน ไปศึกษาต่อที่โตเกียว จนท าให้ในช่วง ค.ศ. 1943 
เธอและเพ่ือน ๆ ได้ตอบตกลงและเดินทางมาสมทบกับผู้หญิงพ้ืนเมืองจ านวนร้อยคนที่
ทหารญ่ีปุ่นล่อลวงมาด้วยเหตุผลเดียวกัน เธอได้เดินทางโดยเรือของญ่ีปุ่น แต่แทนที่จะได้
ไปโตเกียว เรือกลับเปลี่ยนจุดหมายไปที่เกาะฟลอเรส (Flores Island) อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ สิติ ฟาร์ติมา และผู้หญิงชาวพ้ืนเมืองผู้เคราะห์ร้ายอีกหลายคนจะถูกทหาร
ญ่ีปุ่นบังคับให้เป็นผู้หญิงผ่อนคลาย ซึ่งต่อมา สิติ ฟาร์ติมา ได้ถูกย้ายไปเป็นผู้หญิงผ่อน
คลายที่เกาะบูรู (Buru Island)   

                                                         
7 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่บ่อยนักที่จะพบร่องรอยการขนส่งในลักษณะดังกล่าวเน่ืองจากการขนย้ายจะอาศัย
เรือบรรทุกสินค้าหรือไม่ก็อาจจะมีการอ าพรางในใช้เคร่ืองหมายกาชาด 
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การล่อลวงเพ่ือส่งตัวหญิงพ้ืนเมืองไปยังดินแดนอื่น ยังมีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง 
เช่นกรณีทหารญ่ีปุ่นที่ประจ าการที่เกาะชวาได้ส่งผู้หญิงพ้ืนเมืองอายุระหว่าง 15 – 19 ป ี
จ านวน 200 คน ไปยังดินแดนอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย โดยอ้าง
ว่าพวกเธอได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่โตเกียว จากค าให้การของ ซูการ์โน มาร์โตทิ
ฮาร์โจ (Sukarno Martodiharjo)  กะลาสีของบริษัทเดินเรือญ่ีปุ่นที่ปัตตาเวียช่วง
สงคราม  ซูการ์โน ได้เดินทางร่วมไปกับเรือล าหน่ึงที่เต็มไปด้วยผู้หญิงพ้ืนเมือง ซูการ์โนได้
มีโอกาสคุยกับเด็กสาวพ้ืนเมืองคนหน่ึงที่มีชื่อว่า สุมิตยาติ (Sumiyati) จนซูการ์โนทราบ
ว่าพวกผู้หญิงพ้ืนเมืองเหล่าน้ีถูกส่งไปเรียนภาษาญ่ีปุ่นที่โตเกียวและจะได้รับการฝึกหัด
เป็นพยาบาล แต่เมื่อเรือออกจากเกาะชวาเพียงไม่กี่วันมีหญิงพ้ืนเมืองบางส่วนร้องไห้และ
พยายามฆ่าตัวตาย ซึ่ง สุมิตยาติ ได้เล่าให้ซูการ์โนฟังว่าพวกเธอถูกทหารญ่ีปุ่นหลอก และ
เมื่อขบวนเรือจอดเทียบท่าที่สิงคโปร์ ก็ได้มีเรือ 2 ล าได้แยกจากขบวนโดยมุ่งหน้าไปยัง
จุดหมายอื่น ส่วนเรือของซูการ์โน ได้มุ่งหน้าไปที่กรุงเทพฯ (ในขณะน้ันใช้ชื่อพระนคร) 
เมื่อถึงกรุงเทพฯ ซูการ์โน พบเพียงว่ามีทหารญ่ีปุ่นมารอรับตัวหญิงชาวชวาเหล่าน้ัน    

ต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1947 หลังสงครามจบลง ซูการ์โนได้มีโอกาสมา
เที่ยวที่กรุงเทพฯ ซึ่งท าให้เขาได้พบกับ สุมิตยาติ โดยบังเอิญ สุมิตยาติ ได้เล่าว่าในช่วง
สงครามเธอและหญิงชวาอีก 50 คน ถูกส่งตัวไปยังสถานีผ่อนคลายใกล้ ๆ กรุงเทพฯ เพ่ือ
บริการทางเพศให้ทหารญ่ีปุ่นตลอดระยะเวลาของสงคราม เมื่อสงครามจบลงทหารญ่ีปุ่น
ได้พาตัวหญิงชวาบางส่วนไปโดยไม่ทราบจุดหมาย ส่วนตัวเธอไม่มีเงินพอที่จะเดินทาง
กลับเกาะชวาประกอบกับเธอรู้สึกอับอายกับการเป็นโสเภณีประจ ากองทัพญ่ีปุ่น จึงได้
แต่งงานกับผู้ชายไทย 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอีกชิ้นต่อกรณีการบังคับให้ผู้หญิงพ้ืนเมือง
ชาวอินโดนีเซียให้มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลายก็คือรายงานของกองทัพออสเตรเลีย เป็นที่
ทราบกันว่า ทหารออสเตรเลียเป็นผู้ที่ได้ยกพลเข้ามาปลดปล่อยหมู่เกาะอินเดียตะวันออก
ของดัตช์จากการยึดครองของญ่ีปุ่น จากรายงานของกองทัพออสเตรเลียที่ได้มาจากการ
สอบถามเชลยศึกและผู้หญิงผ่อนคลายตามค่ายกักกันหรือสถานีผ่อนคลายของกองทัพ
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ญ่ีปุ่นพบว่า มีการส่งตัวผู้หญิงพ้ืนเมืองไปยังสถานีผ่อนคลายหลายแห่ง อาทิ เกาะ
บอร์เนียว เกาะเซเรเบส (Celebes) ติมอร์ (Timor)  

 

ผู้หญิงผ่อนคลายในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ : กรณีหญิงชาวดัตช์  
 

ความรุนแรงเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์เป็นข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่ในความ
เงียบมาตลอด 50 ปี นับต้ังแต่สงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม  
ค.ศ. 1945  และไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในสังคมแม้แต่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เอง 
ถึงแม้ว่าในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ในช่วงก่อนการเข้ามาของญ่ีปุ่นจะมีโสเภณี
ชาวดัตช์อยู่ก่อนแล้วก็ตาม เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากมีการพูดถึงประเด็น
เรื่องอาชญากรรมสงครามเรื่องผู้หญิงผ่อนคลาย คนส่วนใหญ่มักจะมีสามัญทัศน์ไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายคงจะมีเพียงเฉพาะผู้หญิงชาวพ้ืนเมืองเอเชียใน
ดินแดนที่ถูกญ่ีปุ่นยึดครองเท่าน้ันหรือคงคาดไม่ถึงว่าหญิงชาวยุโรปจะมีชะตากรรม
เช่นเดียวกัน ย่ิงไปกว่าน้ันตัวผู้เขียนได้พิจารณาจากหนังสือประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
บางส่วนที่ครอบครองโดยผู้เ ขียนเอง ก็แทบจะไม่พบการกล่าวถึงโครงเรื่องทาง
ประวัติศาสตร์เก่ียวกับชาวดัตช์ในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ว่ามีชะตากรรมเป็น
เช่นใดหลังจากการยึดครองของกองทัพญ่ีปุ่น  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากเหตุการณ์การปลดปล่อยหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออกของดัตช์โดยกองทัพออสเตรเลียในช่วงท้ายสงคราม ตามด้วยการเข้ามายึด
ครองหมู่เกาะอินโดนีเซียอีกครั้งของกองทัพดัตช์ จะพบว่ารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้มีการต้ัง
ศาลยุติธรรมเพ่ือพิจารณาคดีทีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสงครามท่ีกองทัพญ่ีปุ่นได้กระท า
ต่อพลเมืองของตนในช่วงสงคราม ซึ่งกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวได้ทิ้งร่องรอยที่
เกี่ยวกับการบังคับผู้หญิงชาวดัตช์ไปเป็นผู้หญิงผ่อนคลายไว้เป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่าง
เช่น ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากส านวนคดีและค าตัดสินของศาลอาชญากรรม
สงครามที่ด าเนินโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา อาทิ ส านวนคดี
หมายเลข 76 เราก็จะพบว่ามีคุณูปการส าคัญที่ท าให้เราเห็นภาพที่ว่าหญิงชาวดัตช์ก็เคย
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ตกเป็นเหย่ือทางเพศของทหารญ่ีปุ่นเช่นเดียวกันกับผู้หญิงชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซีย 
ส านวนคดีหมายเลข 76 ได้กล่าวถึงการไต่สวนคดีของวาชิโอะ อะโวชิ อดีตเจ้าของ
โรงแรม, ร้านอาหารในปัตตาเวียช่วง ค.ศ. 1943 – 1945 ในข้อหาบังคับหญิงชาวดัตช์ใน
การค้าประเวณี (The United Nations War Crimes Commission, 1949 : 122) 
หลักฐานประเภทส านวนคดีอีกฉบับยังได้กล่าวถึงคดีที่เซอมารัง ซึ่งศาลอาชญากรรม
สงครามของเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินประหารชีวิต พันเอกโอคุโบ โทโมะ (Okubo Tomo) 
และพันเอกอิเคดะ โชโซะ (Ikeda Shozo) อดีตครูฝึกประจ าโรงเรียนนายร้อยกองทัพ
ภาคใต้ (South Army Cadet School) ใกล้ ๆ กับเมืองเซเมอรัง ด้วยข้อหาบังคับผู้หญิง
ชาวดัตช์มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลาย ในสถานีผ่อนคลายภายในโรงเรียนนายร้อยดังกล่าว   
นอกจากน้ี เรายังพบเรื่องราวของการบังคับให้ผู้หญิงชาวดัตช์ไปเป็นผู้หญิงผ่อนคลาย
ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาจากจากภาพถ่ายของผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในค่าย
กักกันต่าง ๆ ในอินโดนีเซียทหารที่ถ่ายโดยทหารออสเตรเลียที่เข้ามาปลดปล่อย แต่ไม่ได้
รับการเปิดเผยมากนักเน่ืองจากกองทัพออสเตรเลียไม่ได้ให้ความสนใจในประเด็น
ดังกล่าวมากนัก (Yuki Tanaka, 2002 : 62)  

จากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นน้ีเอง จึงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธได้
ยากว่าหญิงชาวดัตช์ไม่เคยตกเป็นเหย่ือทางเพศของกองทัพญ่ีปุ่นในช่วงสงครามมหา -
เอเชียบูรพา ดังน้ัน ค าถามเชิงวิชาการที่ผู้สนใจในเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์มักจะมี
อยู่ในใจก็คือมีสาเหตุใดที่ท าให้ข้อเท็จจริงเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ไม่ได้รับการ  
กล่าวขานหรือเปิดเผยโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และรัฐบาลออสเตรเลียในทันทีหลัง
สงครามสิ้นสุดลงหรือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม แต่ด้วยข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้ค าถามดังกล่าวไม่สู้จะมีค าตอบหรือ
ค าอธิบายทางวิชาการที่มากนัก ยูกิ ทานากะ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายผู้หญิง
ผ่อนคลายได้เสนอแนวคิดว่าส านวนคดีที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมสงครามว่าด้วยผู้หญิง
ผ่อนคลายหรือการละเมิดทางเพศของทหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ถูกจัดให้เป็นเอกสารลับและ
ถูกเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ต้ังแต่ช่วงหลังสงคราม และ
รัฐบาลดัตช์มีมติที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายจากการละเมิดทางเพศของ
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ทหารญ่ีปุ่นจนกว่าจะถึงปี ค.ศ. 2025 (Yuki Tanaka, 2002 : 64) แต่ยูกิ ทานากะ ก็
ไม่ได้อธิบายสาเหตุที่ส่งผลให้รัฐบาลดัตช์กระท าเช่นน้ัน ส่วนตัวผู้เขียนเอง อาจพอ
ต้ังสมมติฐานในเบื้องต้นได้ว่า อาจเกิดจากสาเหตุที่อดีตเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่อาจมี
ความอับอายจึงไม่ประสงค์จะเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวต่อสาธารณชนก็อาจเป็นได้ และ
ผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์บางส่วนได้แต่งงานมีครอบครัวใหม่หลังจากสงครามสิ้นสุดลง 
ซึ่งการเท้าความกล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนอกจากการลืมความ
ทรงจ าอันปวดร้าวน้ัน 

ประเด็นเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ ได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่รับรู้ของ
สาธารณชนด้วยบริบททางสังคมเดียวกันกับกรณีผู้หญิงผ่อนคลายชาวพ้ืนเมืองอินโดนีเซีย
และผู้หญิงผ่อนคลายจากดินแดนอื่น ๆ ที่เคยถูกยึดครองโดยญ่ีปุ่น กล่าวคือ ครั้งในอีก 
50 ปี หลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง เมื่อรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ออกแถลงการณ์โค
โนะในปี ค.ศ. 1993 ส่งผลให้ในอีก 1 ปีต่อมารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้มอบหมายให้
กระทรวงต่างประเทศ (Minister of Welfare) กระทรวงสาธารณสุขสวัสดิการและ

วัฒนธรรม (Minister of Health and Cultural Affairs) ท ารายงาน8 เก่ียวกับการบังคับ
ผู้หญิงชาวดัตช์ในการค้าประเวณีในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ช่วงที่ถูกญ่ีปุ่นยึด
ครอง เป็นที่น่าพอใจที่เอกสารดังกล่าวได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ประเด็นเรื่องผู้หญิงผ่อน
คลายชาวดัตช์กลายเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์มาตลอด 5 ทศวรรษ 
เน่ืองจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีกฎหมายเฉพาะในการพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิของอดีตเหย่ือ
ผู้เคราะห์ร้ายทุกรายจากการเข้าถึงตัวข้อมูลส่วนตัวโดยนักวิชาการหรือสาธารณชนหาก
ผู้เคราะห์ร้ายไม่ยินยอมโดยสมัครใจ และเอกสารดังกล่าวก็ได้ท าให้เราทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์มากข้ึนเน่ืองจากกลายเป็นหน่ึงในเอกสารหลักที่

                                                         
8 รายงานดังกล่าวมีชื่อเป็นทางการว่า Report of the Study Dutch Government Do Study of 
Dutch Government Documents on the Forced Prostitution of Dutch Women in the 
Dutch East Indies during the Japanese Occupation ปัจจุบันสามารถเข้าสืบค้นได้จาก 
http://www.awf.or.jp/e1/indonesia.htm. 
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นักวิชาการผู้สนใจในประเด็นผู้หญิงผ่อนคลายในค้นคว้าและเปิดพรมแดนใหม่  ๆ 
เกี่ยวกับนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพามากข้ึนโดยเฉพาะ
เรื่องราวเกี่ยวกับหญิงชาวดัตช์ ตัวอย่างของนักวิชาการที่ใช้ประโยชน์จากเอกสารชิ้นน้ี
เพ่ือต่อยอดความรู้ก็คือ ยูกิ ทานากะ ซึ่งเธอได้เขียนงานชื่อ Japan’s Comfort Women 
Sexual slavery and prostitution during World War II and the US occupation 
โดยในบทที่กล่าวถึงผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์น้ันเธอได้ระบุ ว่า “ทหารญ่ีปุ่นได้ท าการ
ละเมิดทางเพศหญิงสาวชาวดัตช์ในหลาย ๆ แห่งของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์
ทันทีหลังจากการยกพลข้ึนบก” (Yuki Tanaka, 2002 : 61) ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่
ทหารญ่ีปุ่นได้บุกเข้ายึดบ่อน้ ามันในชวาตอนกลาง (Tjepoc) และได้ข่มขืนหญิงชาวดัตช์
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชากองทัพ  

นอกจากน้ี ยูกิ ทานากะ ยังใช้หลักฐานจากบันทึกความทรงจ าของอดีต
ผู้สื่อข่าวญ่ีปุ่นที่ชื่อว่า คุโรดะ ฮิเดโตชิ (Kuroda Hidetoshi) ผู้ลงพ้ืนที่ในอินโดนีเซีย
ในช่วง ค.ศ. 1942 – 1943 คุโรดะได้ให้การว่าพบการใช้ผู้หญิงชาวดัตช์ส่วนใหญ่ให้เป็น
ผู้หญิงผ่อนคลายในหมู่นายทหารญ่ีปุ่นระดับสัญญาบัตรข้ึนไป คุ โรดะ ยังได้รับการบอก
กล่าวจากแพทย์สนามญ่ีปุ่นที่ปัตตาเวียว่าผู้บัญชาการระดับสูงของญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มักจะมี
ผู้หญิงชาวดัตช์เป็นอนุภรรยา (Yuki Tanaka, 2002 : 65)  

งานของทานากะยังได้อธิบายจุดเริ่มต้นของกรณีการบังคับหญิงชาวดัตช์ในหมู่
เกาะอินโดนีเซียให้มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลาย ในช่วงปี ค.ศ. 1943  หรือประมาณ 1 ปีกว่า
หลังจากญ่ีปุ่นยึดครองหมู่เกาะอินโดนีเซีย ในระยะน้ีกองทัพญ่ีปุ่นเริ่มมีทรรศนะที่มองว่า
ชาวดัตช์คือ “พลเมืองของข้าศึก” (Hostile Civilian ส่งผลให้ผู้ชายชาวดัตช์ที่มีอายุ
ระหว่าง 16 – 60 ปีเริ่มถูกทหารญ่ีปุ่นส่งไปตามค่ายกักกันต่าง ๆ ในขณะที่เด็ก ผู้หญิง
และคนชราจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันที่แยกจากผู้ชาย ซึ่งในระยะแรกน้ัน (ระหว่าง ค.ศ. 
1942 – ต้น ค.ศ. 1943) การต้ังสถานีผ่อนคลายยังไม่แพร่หลายนัก กองทัพญ่ีปุ่นยังคงให้
เอกชน อาทิ เจ้าของกิจการที่เป็นชาวญ่ีปุ่นในการเป็นธุระจัดหาผู้หญิงชาวดัตช์มาบริการ
ทางเพศแก่ทหารญ่ีปุ่นตามร้านอาหาร โรงแรมและไนต์คลับต่าง ๆ เช่น ไวท์ ฮอส ไรด้ิง 
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คลับ (White Horse Riding Club) แบล็ค ฮอส ไรด้ิง คลับ (Black Horse Riding Club) 
ที่ปัตตาเวีย ซึ่งส่วนใหญ่หญิงชาวดัตช์มักจะเต็มใจเข้ามาท างานดังกล่าว  

ต่อมาในช่วงกลางปี ค.ศ. 1943 เป็นต้นไป ได้เกิดปัญหาการระบาดของกามโรค
ในหมู่ทหารญ่ีปุ่น ท าให้ผู้บัญชาการระดับสูงในกองทัพญ่ีปุ่นมีโนบายให้กองทัพเข้ามา
จัดการเรื่องการคัดเลือกผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานให้มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลายในกองทัพ
โดยตรงแต่ก็ยังคงมอบหมายให้เอกชนคอยเป็นธุระจัดหาให้บ้างกองทัพญ่ีปุ่นได้อาศัย
สภาพความเป็นอยู่ที่ย่ าแย่ในค่ายกักกันชาวดัตช์ เป็นเครื่องมือในการหลอกผู้หญิงชาว-
ดัตช์ให้มาเป็นผู้หญิงผ่อนคลาย (Yuki Tanaka, 2002 : 82) เช่น กรณีในเดือนมีนาคม 
ค .ศ . 1943 ทหารญ่ีปุ่นได้ล่อลวงหญิงชาวดัตช์ 8 คนในค่ายกักกันชิอาพิต (Chiapit 
Internment Camp) บริเวณชานเมืองของบันดุง (Bandung) โดยแสร้งว่าจะพาผู้หญิง
เหล่าน้ันไปรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีนนอกค่าย แต่กลับบังคับให้มา
เป็นผู้หญิงผ่อนคลายที่สโมสรของนายทหารญ่ีปุ่นแทน อีกหน่ึงตัวอย่างของการล่อลวง
ผู้หญิงชาวดัตช์โดยทหารญ่ีปุ่นคือ กรณีของ วาชิโอะ อะโวชิ ที่เกริ่นน าไว้ข้างต้น ในเดือน
กันยายน ค.ศ. 1943 วาชิโอะ อะโวชิ ได้ท าการเช่าตึกแถวเพ่ือต้ังสถานีผ่อนคลายส าหรับ
กองทัพและพลเมืองญ่ีปุ่นในปัตตาเวีย ที่มีชื่อว่าซากุระคลับ (Sakura Club) โดยมี ลีอา 
เบียร์โฮส (Lies Beerhorst) อดีตโสเภณีชาวดัตช์และภรรยา เป็นธุระในการจัดหาผู้หญิง
ชาวดัตช์ 11 คนจากค่ายกักกันในเกาะชวาและเซอมีรัง โดยแสร้งว่าจะให้มาท างานเป็น
เด็กเสิร์ฟ แต่กลับถูกบังคับให้มาขายบริการทางเพศในซากุระคลับ (Yuki Tanaka, 2002 
: 69)  

ต่อมาในช่วงระหว่างกลางปี ค.ศ. 1943 – 1944 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้มอบอ านาจใน
การควบคุมพลเมืองชาวดัตช์ที่ในค่ายกักกันต่าง ๆ ให้ข้ึนตรงกับกองทัพที่ 16 ที่ปัตตาเวีย 
และมีการออกประกาศให้กองทัพสามารถต้ังสถานีผ่อนคลายส าหรับกองทัพได้ มีการต้ัง
สถานีผ่อนคลาย 4 แห่งในเซอมีรังซึ่งรายงานของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในปี ค .ศ. 1994 
ระบุถึงชื่อสถานีผ่อนคลายดังต่อไปน้ีคือ สโมสรนายทหาร (Officer’s Club) เซอมารัง
คลับ (Semelang Club) ฮิโนมารูคลับ (Hinomaru Club) และเซอุนโซคลับ (Seiun-so 
Club) จึงท าให้ทหารญ่ีปุ่นเริ่มใช้ก าลังบังคับให้ผู้หญิงชาวดัตช์และผู้หญิงพ้ืนเมืองมาเป็น
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ผู้หญิงผ่อนคลายโดยร่วมมือกับสารวัตรทหารบก (เคมเพไต) และผู้จัดหาโสเภณีชาว
เกาหลีในพ้ืนที่ (Poelgeest, 1994 : 8) ในขณะน้ันเซอมารัง มีค่ายกักกันของชาวดัตช์
กว่า 7 ค่ายที่เป็นตกเป้าหมายของกองทัพญ่ีปุ่นในการจัดหาผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ 
ยกตัวอย่าง เช่น ค่ายฮาลมาไฮลา (Hamahelia) ทหารญ่ีปุ่นได้เข้าไปบังคับให้ผู้หญิงชาว
ดัตช์ที่มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปีมายืนเรียงแถวและมีการน าตัวผู้หญิงดัตช์ประมาณ 8 
คนเพ่ือเป็นผู้หญิงผ่อนคลายโดยทหารญ่ีปุ่นได้แจ้งกับผู้หญิงเหล่าน้ันว่าจะมีคนจ้างพวก
เธอไปท างานเสมียน พยาบาลและเป็นคนงานที่โรงงานยาสูบ ในส่วนของค่ายอัมบาราวา 
6 (Ambarawa No.6) และ ค่ายอัมบาราวา 9 (Ambarawa No.9) มีผู้หญิงดัตช์ถูกน าตัว
ไปเป็นผู้หญิงผ่อนคลายประมาณ 16 คน (Yuki Tanaka, 2002 : 73)                 

 

หนังสือ 50 ปีแห่งความเงียบ : หลักฐานเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ 
 
   “ฉันเห็นว่าผู้หญิงผ่อนคลายชาวเอเชีย จ าเป็นที่จะต้องได้รับแรงสนับสนุน 

จากผู้หญิงผ่อนคลายชาวยุโรป สิ่งน้ีเกิดข้ึนกับเด็กสาวชาวดัตช์เช่นกัน  
บางทีถ้าผู้หญิงชาวยุโรปก้าวเข้ามาต่อสู้ รัฐบาลญ่ีปุ่นคงจะหันมาสนใจบ้าง”  

(O’Herne, 2008 : 166) 
 

 ค าพูดข้างต้นเป็นของ ยาน รัฟ โอ เฮอร์เน (Jan Ruff-O’Herne) อดีตผู้หญิง
ผ่อนคลายชาวดัตช์ที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 หลังจากเธอได้ดูข่าวทางโทรทัศน์
ถึงกรณีของ คิม ฮัก ซุน (Kim Hak Sun) อดีตผู้หญิงผ่อนคลายชาวเกาหลีใต้คนแรกที่ได้
ออกมาประกาศต่อสาธารณชนถึงความเจ็บปวดของเธอที่ได้รับจากทหารญ่ีปุ่นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นผู้ที่เรียกร้องค าขอโทษรวมถึงเงินชดเชยจากรัฐบาลญ่ีปุ่น 
 ยาน รัฟ โอ เฮอร์เน เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ออกมายอมรับเธอคืออดีต
ผู้หญิงผ่อนคลายในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา   
ในหนังสือ 50 ปี แห่งความเงียบ อันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส าคัญที่ชี้ชัดให้เห็น
ว่าหญิงชาวดัตช์ก็เคยตกเป็นเหย่ือของทหารญ่ีปุ่นในช่วงส งคราม ยานได้บรรยาย
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ความรู้สึกทุกข์ทรมานที่เธอได้แบกความลับอันเป็นอดีตอันเลวร้ายของเธอในช่วงสงคราม
และได้แสดงถึงความอึดอัดนานัปการโดยเฉพาะการเปิดเผยความจริงอันเจ็บปวดต่อคน
ใกล้ตัวที่เธอรักที่สุดอย่างลูกสาวเธอ แต่เมื่อนึกถึงผลที่ตามมา อาทิ ความรู้สึกของลูกสาว
เธอที่จะมีต่อเธอเมื่อได้รับรู้ความจริงว่าครั้งหน่ึงแม่ของเธอเคยเป็นผู้หญิงผ่อนคลาย  
เธอจึงได้เก็บความลับดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษที่ 90 เธอได้เห็นถึง
ความกล้าหาญของอดีตผู้หญิงผ่อนคลายชาวเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวอัน
เจ็บปวดให้โลกได้รับรู้ผ่านโทรทัศน์ สิ่งน้ีเองเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้เธอมองว่าเธอเองคงจะ
ปล่อยให้ผู้หญิงเอเชียต่อสู้โดยล าพังไม่ได้แล้ว  
 ใน เดือนตุลาคม ค.ศ.1992 ความกล้าหาญของยาน ได้ประจักษ์ข้ึนหลังจากท่ี
อดีตหญิงชาวดัตช์ที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีในช่วงสงครามคือ โด ฮุยส์มัน (Do Huisman) ได้
ส่งจดหมายชักชวนให้ยานไปเป็นพยานเรื่องผู้หญิงผ่อนคลายในงานแถลงการณ์นานาชาติ
เกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามของญ่ีปุ่น ณ กรุงโตเกียว   ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 9 
ธันวาคม ค.ศ. 1992 โด ฮุยส์มัน เป็นบุคลากรที่ท างานให้กับศาลโลกที่กรุงเฮกและดูแล
รับผิดชอบเรื่องอาชญากรรมสงครามญ่ีปุ่น ยานได้แสดงความกล้าหาญของเธอโดยการไป
ปรากฏตัวที่งานแถลงการณ์ในกรุงโตเกียวตามค าเชื้อเชิญเพ่ือสนับสนุนอดีตผู้หญิง 
ผ่อนคลายชาวเอเชียในการต่อสู้เรียกร้องค าขอโทษและค่าชดเชยจากรัฐบาลญ่ีปุ่น และ
ในปี ค.ศ. 1994 ยาน ได้เขียนอัตชีวประวัติโดยใช้ชื่อว่า 50 Year of Silence  ในการ
บอกเล่าอดีตของเธอ หนังสือของเธอได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่ท า
ให้โลกทราบถึงการบังคับผู้หญิงชาวดัตช์ให้เป็นผู้หญิงผ่อนคลายในกองทัพญ่ีปุ่นช่วง
สงครามมหาเอเชียบูรพา 
 ยาน เกิดใน ปี ค.ศ. 1923 ณ เกาะชวา ในช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมของดัตช์ เธอ
เป็นทายาทรุ่นที่สี่ของครอบครัวชาวดัตช์ที่เป็นเจ้าของโรงงานน้ าตาลในเมืองทเจปิริง 
(Tjepiring) ใกล้ ๆ กับเซอมารัง เกาะชวาตอนกลาง ยานได้บันทึกว่าเมื่อเธออายุครบ 19 
ปีตรงกับช่วงที่กองทัพดัตช์ยอมแพ้ต่อทหารญ่ีปุ่นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1942 กองทัพ
ญ่ีปุ่นได้เริ่มกวาดต้อนพลเมืองชาวยุโรปยกเว้นชาวฝรั่งเศสและชาวเยอรมันไปยังค่าย
กักกันต่าง ๆ  
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 ยาน พร้อมด้วยแม่ และน้องสาว 2 คนถูกกวาดต้อนไปยังค่ายกักกันอัมบาราวา 
6 (Ambarawa No.6) ในเดือนต่อมาซึ่งเธอได้บันทึกว่ามีผู้หญิงและเด็ก ๆ  ชาวดัตช์กว่า
พันคนที่ค่ายดังกล่าว ตลอดเวลาที่ถูกกักตัวในค่าย ยานได้บรรยายถึงสภาพของค่ายซึ่ง
เป็นค่ายทหารเก่าของดัตช์ รวมถึงกิจวัตรประจ าวันและสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย
ต้ังแต่วันแรกที่เธอเดินทางถึงค่าย อาทิ อาหารที่ไม่เพียงพอ การระบาดของไข้มาลาเรีย
และการขาดแคลนยาควินิน การถูกบังคับให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ
การโค้งค านับที่ถูกต้อง เป็นต้น 
 ยานและครอบครัวถูกกักตัวอยู่ในค่ายอัมบาราวา 6 ประมาณ 2 ปีโดย
ปราศจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจนกระทั่งถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1944 เมื่อมี
ทหารญ่ีปุ่นมาท่ีค่ายของเธอพร้อมกับสั่งให้เธอและผู้หญิงชาวดัตช์ที่มีอายุต้ังแต่ 17 ปีข้ึน
ไปมาเข้าแถวเพ่ือให้นายทหารญ่ีปุ่นได้มาดูตัว ยานและหญิงชาวดัตช์อีก 15 คนได้ถูกส่ง
ตัวไปยังเซอมารังซึ่งในขณะน้ันเป็นศูนย์กลางของเกาะชวาตอนกลาง เมื่อถึงที่หมาย ยาน
และหญิงชาวดัตช์อีก 6 คนซึ่งในบันทึกของเธอได้ใช้นามสมมติทั้งหมด พวกเธอได้ถูกน า
ตัวมาที่คฤหาสน์ทรงยุโรปหลังหน่ึง ที่ถูกเรียกว่าว่า บ้านแห่งเจ็ดมหาสมุทร (House of 
the Seven Sea) คฤหาสน์ดังกล่าวมีหญิงชาวญ่ีปุ่นเป็นผู้ดูแลและมีทหารญ่ีปุ่นเข้าออก
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน 
 ในสถานที่แห่งน้ีเอง ที่พวกเธอถูกคุมตัวไว้อยู่แต่เพียงในตัวบริเวณคฤหาสน์  
ซึ่งในช่วงแรกพวกเธอได้รับการปฏิบัติจากทหารญ่ีปุ่นค่อนข้างดี ได้รับอนุญาตให้ปลูกผัก 
เลี้ยงไก่ไข่ ท ากิจกรรมส่วนตัวได้ภายในพ้ืนที่ ก่อนที่ในเวลาต่อมาที่ทหารญ่ีปุ่นได้เรียก
พวกเธอมายังเรือนรับรองพร้อมกับกล่าวกับพวกเธอด้วยภาษาชวาที่เข้าใจยากว่าพวกเธอ
ได้รับเกียรติให้เป็นผู้หญิงผ่อนคลายให้กับนายทหารญ่ีปุ่นระดับสูง ยาน และหญิงชาว-
ดัตช์จ านวนหน่ึงถูกบังคับให้เป็นผู้หญิงผ่อนคลายให้กับทหารญ่ีปุ่นประมาณ 3 เดือนก่อน 
ซึ่งยานได้บรรยายถึงความรุนแรงและสภาพอันปวดร้าวตลอดระยะเวลาที่เธอต้องท า
หน้าที่ของเธอในสถานที่ดังดังกล่าวผ่านภาษาที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดใน
บันทึกของเธอ บันทึกของยานยังได้กล่าวถึงสถานีผ่อนคลายที่กระจายตัวอยู่รอบ ๆ เกาะ
ชวาท่ีมีผู้หญิงชาวดัตช์ที่ประสบกับชะตากรรมเช่นเดียวกับเธอในอีกหลายที่ อย่างไรก็ตาม 
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แม้ว่าเธอจะต้องปฏิบัติงานเพ่ือนต้อนรับนายทหารญ่ีปุ่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน ยาน
ยังได้บรรยายผ่านบันทึกถึงความโชคดีของเธอโดยเฉพาะในช่วงที่เธอพบชายญ่ีปุ่นที่มีชื่อ
ว่า ชินจิ (Shinji) ผู้เป็นเสมือนผู้ช่วยให้เธอรอดพ้นจากสภาพทนทุกข์ทรมานแม้จะเป็น
สภาพพ้นทุกข์ชั่วคราวก็ตาม ยานเล่าว่า ชินจิ ไม่เคยล่วงเกินตัวเธอทั้งกายและวาจาแม้
สักครั้ง ในช่วงเวลาท่ีชินจิมาพบเธอที่คฤหาสน์น้ี ชินจิจะอยู่กับเธอทั้งคืนโดยที่ชินจิจะน่ัง
อยู่ที่เก้าอี้ในมุมมองห้อง ส่วนยานก็จะนอนพักผ่อนที่เตียงโดยไม่ต้องพะวงกับอันตราย  
ใด ๆ ซึ่งถือว่าชินจิได้มอบช่วงเวลาที่ปลอดจากอันตรายทั้งปวงให้แก่เธอ และทุกครั้งที่  
ชินจิน่ังอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิม ยานรู้สึกได้ถึงความละอายของชินจิที่มีต่อการกระท าที่ไร้
เกียรติของทหารญ่ีปุ่นต่อหญิงที่หมดหนทางต่อสู้โดยชินจิจะน่ังและผงกหัวลงอย่างช้า
ให้แก่เธอทุกครั้งซึ่งเป็นวิธีการขอโทษอย่างหน่ึงของคนญ่ีปุ่น ยานได้แสดงความเอื้ออารี
ต่อหญิงชาวดัตช์ด้วยกันโดยการแนะน าให้ชินจิไปพบและอยู่ค้างคืนด้วยซึ่งหญิงชาวดัตช์
คนอื่น ๆ ก็ได้รับการปฏิบัติจากชินจิเฉกเช่นเดียวกับเธอ ก่อนที่ชินจิ จะถูกย้ายไปปฏิบัติ
หน้าท่ี ๆ อื่น  

เมื่อครบเวลา 3 เดือนยานถูกปล่อยตัวให้กลับไปยังค่ายอัมบาราวา 6 โดยทหาร
ญ่ีปุ่นได้ขู่เธอไว้ว่ามิให้น าเรื่องที่เกิดข้ึนไปบอกผู้ใด ซึ่งในค่ายน้ีเองที่ฝันร้ายของเธอได้ยุติ
ลงเน่ืองจากในค่ายน้ีเป็นค่ายแรงงาน หลังจากท่ีอินโดนีเซียถูกปลดปล่อยโดยกองทัพฝ่าย
สัมพันธมิตร ยาน ได้แต่งงานกับทหารอั งกฤษและได้ย้ายกลับไปอยู่เนเธอร์แลนด์ 
จนกระทั่งเธอได้ปรากฏตัวเป็นพยานเพ่ือให้การเกี่ยวกับเรื่องนโยบายผู้หญิงผ่อนคลาย
ของกองทัพญ่ีปุ่นในปลาย ปี ค.ศ. 1992 ก่อนที่จะเขียนบันทึกเรื่อง 50 Year of Silence  
เพ่ือพูดถึงเรื่องราวดังกล่าว และเธอได้อุทิศเวลาของเธอต้ังแต่น้ันมาในการต่อสู้เพ่ือ
เรียกร้องค่าชดเชยให้แก่อดีตหญิงผ่อนคลายทุก  ๆ คนที่ เคยประสบชะตากรรม
เช่นเดียวกับเธอผ่านงานแถลงการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกจัดข้ึนทั่วโลก 

 

บทสรุป 
 ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ 90 โดยเฉพาะหลังจากการที่นายโยเฮอิ  
โคโนะ ได้ออกแถลงการณ์ Kono Statement น้ัน ได้ก่อให้เกิดกระแสการต่ืนตัวของ
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ประชาคมโลกต่อนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายของกองทัพญ่ีปุ่นในระหว่างช่วงสงคราม  
มหาเอเชียบูรพามากย่ิงข้ึน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทลายพันธนาการให้กับความทรงจ าอัน
ปวดร้าวที่ถูกปกปิดทั้งจากผู้กระท าและผู้ถูกกระท าผู้เคราะห์ร้ ายอย่างเงียบง าด้วย
เงื่อนไขต่าง ๆ นานามานานกว่า 50 ปี ให้ได้มีพ้ืนที่ (space) ในการเผยแพร่เรื่องราว
เกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามที่ถูกลืมเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน อาทิ การ
เรียกร้องสินไหมทดแทนการเยียวยาจากผู้กระท า การเรียกร้องให้ผู้กระท าผิดออกมาขอ
ขมาต่อสาธารณชน อันสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวน
ประท้วงหน้าสถานทูตญ่ีปุ่นของอดีตเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายในประเทศต่าง ๆ การเจรจา
ระหว่างรัฐบาล หรือแม้แต่การจัดการช าระข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับนโยบาย
ผู้หญิงผ่อนคลายให้กลายส านึกทางประวติศาสตร์ร่วมหรือความทรงจ าร่วมของคนในชาติ
ในยุคร่วมสมัยผ่านกระบวนการทางการศึกษาโดยบรรจุเป็นเน้ือหาแบบเรียนและเทศกาล
ร าลึกจนกลายเป็นวันส าคัญของชาติ ยกตัวอย่างเช่น กรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
ประกาศให้ทุกวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปีคือวันร าลึกถึงอาชญากรรมสงครามที่กองทัพ
ญ่ีปุ่นพึงกระท าต่อชาวจีนในช่วงสงครามจีน - ญ่ีปุ่นและสงครามมหาเอเชียบูรพา 
ปรากฎการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ตีพิมพ์เอกสารชั้นต้นที่เก่ียวข้อง
กับการบังคับผู้หญิงชาวดัตซ์ในดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ออกมาใน
วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1994 หลังจากท่ีรัฐบาลได้เก็บรักษาไว้นานกว่า 50 ปี จึงเป็นการ
เปิดพรมแดนทางความรู้เพ่ิมต่อกระแสความสนใจเรื่องนโยบายผู้หญิงผ่อนคลายของ
กองทัพญ่ีปุ่นที่เดิมทีทรรศนะในทิศทางเดียวกันว่าเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายมีแค่หญิงชาวเอเชีย 
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ค้นพบข้อเท็จจริงว่ามีหญิงชาวตะวันตกเป็น
ผู้เคราะห์ร้ายด้วย ซึ่งในปีเดียวกัน ยาน รัฟ โอ เฮอร์เน เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้
ออกมายอมรับว่าเธอเคยเป็นอดีตผู้หญิงผ่อนคลายในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์
ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาผ่านงานเขียนของเธอเรื่อง 50 Year of Silence ซึ่ง
ปัจจุบันถูกแปลออกมาเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา  
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