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 สภาพการณกอนถูกระเบิดปรมาณู 
 ครอบครัวของฉัน อาศัยอยูที่ตําบล โยโกคะวะ อิจโจเมะ หางจากสะพานโยโกคะวะราวๆ 100 

เมตร ไปทางทํานบกั้นน้ําดานทิศตะวันออก ตอนน้ันครอบครัวของฉันมี  4 คน สามีฉัน ชื่อ คิโยชิ  ตัว
ฉัน  ลูกสาวคนโตอายุ  3 ขวบ ชื่อ  คาสึโกะ และ ลกูสาวคนเล็ก อายุ 6  เดือน ชื่อ คิโยม ิ

สิ่งท่ีฉันจําไดดีกอนที่ระเบิดปรมาณูจะถกูทิ้งลงมาคือ ทุกครั้งท่ีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังข้ึน 
ฉันจะพาลูก 2คนหลบหนีลงไปอยูในหลุมหลบภัยใตดิน เรื่องนี้เกิดติดตอกันมาหลายวันแลว 
 

 สภาพการณตอนท่ีถูกระเบิดปรมาณู 
 ตอนเชา ของวันที่ 6 เดือน สิงหาคม  เนื่องจากไดรับหมายเรียกตัว วันนั้นสามีฉันจึงอยูบาน ไมได

ไปทํางาน สวนฉันกับลูกเลนไลจับกันอยูบนบาน เพราะสัญญาณเตือนภัยการท้ิงระเบิดทางอากาศได
ถูกยกเลิกออกไปแลว 

 ทันใดน้ัน กม็ีลูกไฟรอนวาบเขามาจากทางหนาตาง  ในชวงวินาทีนั้น เราแมลูกถูกดูดใหหลนลงมา
อยูที่พ้ืนขางลาง 
       มีเสียงรองของลูกสาวคนโตดังมาจากทางใตขาของฉันวา “ แม หนูอยูทีน่ี่  แม หนูอยูที่นี่”ฉันตอบ
กลับไปวา“ หนู คาสึโกะ อดทนหนอย แมจะไปชวย”แตฉันถูกฝาผนังดิน และขาวของตางๆในบาน
หลนทับเอาไว แมแตจะขยับเขยื้อนคอ ก็ยังทําไมได 

 จากน้ันไมนาน ฉันไดยินเสียงสามีเรียกชื่อฉันจากขางบน  “ มากิเอะ  อยูที่ไหน  อยูที่ไหน ”พรอม
กับเสียงเหมือนกับกําลังเดินวนหาอยูทางโนนที ทางนี้ที ครูใหญตอมา ฉันเริ่มรูสึกรอน  จากน้ัน ก็มี
เสียงสามีฉันตะโกนอยางหมดเรี่ยวแรงมาจากขางบนวา“ไฟไหมใหญแลว หากันขนาดน้ีแลว แตยังไม
พบ ทําใจเสียเถอะ หักใจเสียเถอะ” 

 ดูเหมือนวาสามีจะไมรูวาฉันอยูที่ไหน แมฉันจะรองบอกไปวา“ท่ีนี่  พอ ฉันอยูที่นี่  ” ฉันถูกขาว
ของทับทั้งๆท่ียังกอดลูกสาวคนเล็กเอาไว เสียงของสามีที่บอกวาใหหักใจ  ทําใหฉันยิ่งกอดลูกแนน
ยิ่งข้ึน ในตอนน้ัน นิ้วคงจะไปปดท้ังจมูกและปากของเด็กเขา ทําใหเขาหายใจไมออก และดิ้น
ตะเกียกตะกายอยางทุรนทุราย พรอมกับรองไหจาข้ึนมา “ แว  ”เสียงนั้นทําใหฉันตกใจ และตะโกน
ออกไปวา “ ลูกจะตายแลว ”สามีฉันคงจะไดยินเสียงนี้เขา ฉันรูสึกวาสามีฉันเดินกลับมา “ เธออยูที่
ไหน  เธออยูที่ไหน ”และคนหาฉันใหมอยางสุดกําลัง  สามีฉันเจาะชองเล็กๆได เขาเอาฉันออกมากอน 
จากน้ันก็ดึงลูกสาวคนเล็กตามออกมา ฉันตาลายเพราะศีรษะถูกกระแทก ทําใหไมสามารถยืนทรงตัว
อยูได  ไฟลุกไหมโชนอยูโดยรอบ และกําลังไหมใกลเขามาทุกขณะ 

 เมื่อหนีไปไดสักพักใหญ ฉันก็ฉุกคิดข้ึนมาได ฉันถามสามีวา  “ พอ  พอ คาสึโกะละ  คาสึโกะละ” 
สามีตอบวา “ คาสึโกะ ตายแลว  ไมเคลื่อนไหวเแลว  ทําใจเสียถอะ ” 

ฉันไดแตขอโทษอยูในใจวา “ คาสึโกะ  ขอโทษนะลูก ยกโทษใหแมดวย ยกโทษใหแมดวย ”พรอม
กับเดินไปพลาง 
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มือขางหนึ่งของสามีอุมลูกสาวคนเล็ก สวนอีกขางก็คอยชวยพยุงและดึงลากฉันหนีไป  สามีพูดให
กําลังใจวา“ เขมแข็งเขาไว  เขมแข็งเขาไว  ตองอดทน  ตองอดทน ”ตาฉันเริ่มมัว  แคว่ิงหนีตามสามีก็
เต็มท่ีสําหรับฉันแลว   ไฟเผามาจากทุกทิศทุกทาง ฉันคิดวาบานคงถูกเผาจนไมเหลือซาก 

เราไปไดนิดนึงก็หยุดพัก เดินไปพักไปเพราะสามีฉันตองใชมือขางหนึ่งชวยพยุงตัวฉัน มืออีกขางก็
ตองอุมลุกสาวคนเล็ก ระหวางทาง มีผูหญิงผมยุงกะเซิงคนหน่ึงเขามาเกาะขาสามีเพ่ือขอความ
ชวยเหลือ “ ชวยดวย ลกูสาวดิฉันถูกเสาทับ ติดอยูออกมาไมได  ชวยดวยเถอะคะ” สามีฉันตอบปฎิเสธ
กลับไปวา  “ผมก็อยากชวยคุณเหลือเกิน แตทั้งภรรยาและลูกผม ก็อยูในสภาพแบบท่ีเห็นน้ี อภัยใหผม
ดวยเถอะ”เมื่อไดฟงดังน้ัน ผูหญิงคนน้ันก็ว่ิงผละหายไป  จากน้ันเราก็ เดินไปพักไป  เราไปถึงบานคน
ที่สามีรูจักที่ชินโจในตอนเย็น 
 

 ท่ีบานท่ีชินโจ 
เราอาศัยอยูที่บานท่ีชินโจเปนเวลา 3 วัน  ผลจากการถูกระเบิดปรมาณู ทําใหฉันเกิดอาการชอค 

น้ํานมหยุดไหลไปเฉยๆ ไมมีน้ํานมเลี้ยงลูก และเน่ืองจากวา ฉันเจ็บขาตองนอนพัก สามีเลยตอง
ออกไปหานมมาใหลูก 

ฉันอดคิดไมไดวา บางที.....ลูกสาวคนโตอาจจะไมตาย........ และเม่ือคิดไปอีกวาฉันเองที่รอดตาย 
โดยทิ้งลูกสาวท่ีรองขอความชวยเหลือไว  ฉันแคนใจโกรธตัวเอง และรองไหไมหยุด 

ตอนท่ีอยูที่บานท่ีชินโจ ฉันเห็นแถวของคนเปนจํานวนมากท่ีถูกไฟลวกเดินโซเซ สารรปูของพวก
เขาทําใหน้ําตาฉันไหล  ฉันจึงหลับตา และไมมองพวกเขา 

 
 กลับบานพอแมท่ีจังหวัดยามางุจิ 

3 วันตอมา  รถไฟก็เริ่มออกว่ิงบริการไดอีกครั้ง  ตัวฉัน สามี และลูกสาวคนเล็ก ข้ึนรถไฟจากสถานี
โยโกคะวะ เพ่ือกลับไปท่ีบานพอแมฉันที่นิงุจิ จังหวัดยามางุจิ  รถไฟขบวนนั้นคนแนนมาก ในท่ีสุด
พวกเราก็มาถึง  จากสถานีเราเดินกลับบาน ระหวางทางผูคนตางก็ถามวา “เกิดอะไรข้ึน เกิดอะไรข้ึน”
เมื่อเห็นสารรูปอันนาเวทนาของพวกเรา ตําบลน้ีเปนตําบลเล็กๆ  คนในตําบลจึงรูจักหนาตากันหมด
รวมทั้งฉันดวย  ฉันไมมีเสียงแลว ไดแตรองไห เดินผานพวกเขาไป จนกระทั่งถึงบาน  

นับต้ังแตคืนน้ันเปนตนมา  ความรูสึกผิดท่ีตนเองเอาชีวิตรอดมาไดโดยทิ้งลูกสาวคนโตเอาไวทําให
ฉันนอนไมหลับ  จนกระท่ังแมและพ่ีสาวตองมานอนเปนเพ่ือน ประกบขางเพราะกลัววาฉันจะฆาตัว
ตาย ทุกวันกลางดึก ฉันจะแอบออกไปนอกบานแลวตะโกนวา “ ยกโทษดวย ยกโทษดวย ยกโทษให
แมคนนี้ดวย”ระหวางท่ีฉันอยูที่ยามางุจิ  สามีฉันกลับไปท่ีฮิโรชิมา เพ่ือคนหาอัฐิของลูกสาวคนโต 

หลังจากน้ัน ฉันก็ยังไมมีน้ํานมเลี้ยงลูก  แมฉันตองไปเที่ยวเดินขอนมจากเพ่ือนบานแมลูกออนคน
อ่ืน แมพูดกับฉันวา “แกขาไมดี ตองนอน ไปไหนมาไหนไมได  แถมยังมีลูกเล็กอีก คอยๆพักผอน ดูแล
สุขภาพใหดีกอน แลวคอยกลับไปนะ”ฉันพักอยูที่บานพอแมเกือบ 1  ป สวนขาก็ยังไมดีมาจนกระทั่ง
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ทุกวันนี้ 
 

 การเสียชีวิตของลูกสาวคนเล็ก 
ฉันอยูที่ยามางุจิไดเกือบป ฉันก็กลับมาที่ฮิโรชิมา  เราเชาบานอยูใกลๆ กับบานหลังเกาท่ีโยโกคะวะ  
วันหนึ่งสามีพาลูกสาวคนเล็กไปอาบน้ําท่ีที่อาบนํ้าสาธารณะ มีผูชายคนหนึ่งมองดูลูกสาวคนเล็ก

แลวทักวา “ ที่หลังน่ัน  รูสึกจะบวมหนอยนะ”สามีจึงพาลูกสาวไปโรงพยาบาล เพราะคิดวาอาจเปน
เพราะหลังฟาดกับพ้ืนตอนที่เกิดระเบิด  ผลการตรวจพบวา ไขกระดูกสันหลังของกระดูกสันหลัง 4 ซี่ 
เปนหนอง  ดวยเหตุนี้เราจึงพาลูกกลบัไปดูแลท่ีบานเที่จังหวัดยามางุจิอีกครั้ง  เมื่อเวลาผานไป
จนกระทั่งลูกสาวโตข้ึน จนเรียก “ พอ  แม”ได เราจึงตัดสินใจพาลูกกลับมาท่ีฮิโรชิมา เพ่ือเขารับการ
รักษาตัวที่โรงพยาบาล  เราตองลําบากหาเงินคารักษา แมของฉันก็ชวยเราดวยในเรื่องนี้ แตในท่ีสุดเราก็
ไมมีเงินจายคารักษา  เราจึงพาแกกลับบาน เธอเสียชีวิตลงในป ค.ศ.1952 
 

 เพ่ือสันติภาพ 
ฉันไมตองการใหเกิดสงครามข้ึนอีก  อยากใหโลกน้ีเปนโลกท่ีทุกคนประสานมือกัน ชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน ถาทุกคนอยูดวยกันอยางเห็นอกเห็นใจกันได ก็คงจะมีความสุขมากทีเดียว 
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รอดตายมาไดอยางหวุดหวิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชิมาซากิ     จิโร 
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รอดตายมาไดอยางหวุดหวิด 
 

 สภาพโดยท่ัวไปในวันท่ี  6  สิงหาคม 
 ตอนน้ัน  ผมข้ึนรถไฟจากไซโจ  แลวมาตอรถรางในเมือง โดยใชเวลาเดินทางมากกวา 1 ชั่วโมง 

เพ่ือไปทํางานรวมกับเด็กนักเรียนคนอ่ืนที่โรงงานผลิตเครื่องจักรกล บริษัทอุตสาหกรรมหนัก มิซูบชิิ
จํากัด จังหวัดฮิโรชิมา ซึง่ต้ังอยูที่ตําบลมินามิ คันนอง  ผมมีพ่ีนอง 5 คน ผมเปนคนท่ี 4 กลาวคือผมมี
พ่ีชาย 1 คน พ่ีสาว 2  คน และนองสาว 1คน พ่ีชายออกไปเปนทหารท่ีกิวชู สวนผมเรียนอยูที่โรงเรียน
นิจู  ( โรงเรียนมัธยมตนประจําจังหวัดฮิโรชิมาไดนิจู ) ต้ังแตผมข้ึนชั้นมัธยมท่ี 2 ไมเคยมีการเรียนการ
สอนเลย  ผมถูกสงไปตามโรงงานทางโนนบางทางน้ีบาง ต้ังแตปลายป ค.ศ.1944 ผมไดเขาทํางานท่ี
โรงงานมิตซูบิชิ คันนอง 

วันที่ 6 สิงหาคม ระเบิดปรมาณูระเบิดระหวางทางท่ีผมและเพ่ือนนักเรียน 4-5 คน กําลงัมุงหนาไป
ที่โรงงาน ตอนน้ันคิดวาผมคงอยูใกลๆกับสนามเอนกประสงค ตําบลมินามิคันนอง หางจากจุดระเบิด  
4 กิโลเมตร เชาน้ัน ถาผมข้ึนรถรางชาไปอีกขบวน ณ เวลาท่ีระเบิดปรมาณูระเบิด ผมคงจะอยูในรถราง 
และตายทันทีจากระเบิดท่ีสะพานไอโออิ  ผมรูสกึวา ผมรอดตายมาไดอยางหวุดหวิดทีเดียว 

ในวินาทีที่เกิดระเบิดปรมาณู มีแสงสวางวาบมามาจากทางดานหลัง  ผมจําไดวารอนที่คอ หลังจาก
นั้นกม็ีลมปะทะแรงจัดท่ีเกิดจากแรงระเบิด  ผมลมควํ่า และหมดสติไปประมาณ 5 นาที เมื่อลืมตาข้ึน 
และกวาดสายตาไปรอบๆ   โรงงานซึ่งอยูหางจากจุดระเบิด 4 กิโลเมตร เหลือแตโครงเหล็ก หลังคาถูก
ลมพัดปลิวหายไปหมด  

เกิดอะไรข้ึนน่ี  โรงงานท่ีจะไประดมพลถูก B29  ทิ้งระเบิดกระมัง  ไมใชหรอก ไมใชถูก B29 ทิ้ง
ระเบิด แตนั่นคงจะเปนถังแกสท่ี 
มินามิมะจิที่เกิดระเบิดข้ึนมาตางหาก ความคิดเห็นในหมูเพ่ือนนักเรียนแตกตางกนัออกไป สัญญาณ
เตือนภัยนาจะก็ถูกยกเลิกออกไปแลว   ตอน 8 โมง 15 นาที เปนชวงที่ปลอดภัย   กอน 8 โมงมีสัญญาณ
เตือนภัยการโจมตีทางอากาศ 1 ครั้ง แตก็เปลี่ยนเปนสัญญาณระวัง  และสัญญาณนี้ไดถูกยกเลิกไปตอน
ราวๆ 8 โมง 5 นาที  ไซเรนบอกยกเลิกนั้น ผมก็ไดยิน 

หลังจากน้ันก็มีคําส่ังออกมาวา “ขอใหคนที่มาในวันนี้ กลับไปบานของตัวเองกอนเนื่องจากตัว
เมือง ถูกไฟไหมราบหมดท้ังเมือง”ทามกลางฝนดําท่ีตกลงมา ผมมุงหนาไปทางทิศตะวันออก ผาน
เอบะ โยชิจิมา จนถึงเซนดะ  ตอไปทางดานฮิจิยามา ขามสะพานมิยูกิ  ตอนที่ขามสะพานมิยูกิผมถูกคน
หลายคนดึงที่ขา พรอมกับพูดวา “ ขอน้ําหนอย  ขอน้ําหนอย”ผมคิดวาคนคงจะแคบาดเจ็บเทาน้ัน  
เพราะผมยังคาดไมถึงวาทําไมผูคนมากมายจึงไดรับบาดเจ็บและถูกไฟลวก“พ่ีชาย ขอน้ํา ขอน้ํา ผม
บาดเจ็บ คอ.....”แมจะถูกดึงขาขอนํ้า แตผมก็ไดแตรูสึกกลัว โชคดีที่ตอนท่ีเกิดระเบิดผมไมไดรับ
บาดเจ็บ  แตเมื่อมีคนบาดเจ็บจํานวนมากอยูตอหนาตอตา ผมไดแตงงทําอะไรไมถูกเดินไปขางหนาทา
เดียว 
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ตอนท่ีผมผานเชิงเขาฮิจิยามา  ผมจําภาพรางกายที่แดงเถือกของทหารคนหน่ึงได ผิวหนังท้ังตัวของ
เขาหลุดหอยลงมา แตเขายังมีลมหายใจอยู  ชางเปนสภาพที่โหดรายทารุณเหลือเกิน เขามองมาที่ผม ชี้
นิ้วไปที่ศพ แลวพูดวา “ นี่ ฉันจะขนศพข้ึนรถเข็น  พ่ีชายชวยยกดานขาหนอย”แตผมกลัว และไม
สามารถทําได  อาจจะเปนเพราะวาบริเวณเชิงเขาฮิจิยามาน้ีอยูหางจากจุดระเบิดกระมัง คนสวนใหญ
ไมไดรับบาดเจ็บรายแรง  และมีคนเปนจํานวนมากชวยกันขนศพ  ทหารคนน้ันคงจะเสียชีวิตภายใน
เวลาไมกี่วันตอมา 

ในท่ีสุดผมก็มาถึงสถานีไคตะในตอนดึก เวลากี่โมงผมไมทราบ ผมไดขาววาในตอนดึกวันนั้น
อาจจะมีรถไฟออกจากไคตะไปทางไซโจ 1 ขบวน ผมคงจะรออยูมากกวาหน่ึงชั่วโมงกระมัง ในท่ีสุดก็
ไดข้ึนรถไฟ คนเบียดกันแนนมาก รถไฟมาถึงไซโจ ทามกลางความมืดสนิทจนไมรูวาใครคือคนท่ีมา
รับ เนื่องจากเปนสมัยที่มีการควบคุมแสงไฟ เปนสมัยท่ีไมอนุญาตใหเปดไฟ หรือจุดตะเกียงไฟ  เราได
ยินแตเสียงคนท่ีมารับพูดวา“แยนะ ดูเหมือนวาจะแยมากทีเดียวละ”โดยที่ไมรูวาเปนใคร 
 

 สภาพต้ังแตวันท่ี 7  เปนตนไป 
ขาวที่วาลุงของผมซ่ึงทํางานอยูที่ฮิจิยามาถูกระเบิด ทําใหปากับผมตองเขาไปที่ฮิโรชิมาดวยกันเพ่ือ

คนหาลุง  วันที่ 7 เราออกจากบานกันต้ังแตเชาตรูไปที่อุจินะ ตามขาวที่วาลุงผมถูกพาไปรวมไวที่นั่น 
เรานั่งรถบรรทุกเขาไป หรือเขาเมืองโดยวิธีใดผมจําไมคอยได แตโชคดีที่ผมเรียนอยูที่โรงเรียนมัธยม
ตนนิจูอยู 3  ป ทําใหผมรูจักถนนหนทางในตัวเมืองดี  ผมเลยคิดวาผมตองมากับปาเพ่ือมาชวยบอก
ทาง  

เราพบลุงท่ีคายกักกันอุจินะ  ผมจําไดวาคายกักกันนี้อยูใกลกับทาเรืออุจินะ เคยเปนโกดังมากอน 
“อะ  คนนี้ เพ่ิงหมดลมหายใจไปเดี๋ยวนี้เอง ชวยกันหามออกไปเถอะ”ทหารพูดแลวก็หามศพออกไป
เรียงไวที่ระเบียงทางเดิน  “นี่ มีคนตาย  ชวยยกดานหัวหนอย”เสียงทหารอีกคนบอกผม แตผมกลัว 
ไมไดชวยเขา คนอีก 2-3 คนเขามาชวยกันหามคนตายออกไปไวที่ระเบียง  เด็กผูหญิงสาวๆอายุราวๆ 20
ป ก็ถูกไฟลวกไหมตัวดําป ถูกจับใหนอนเปลือยกายอยู 

จากอุจินะ เราพาลุงกลับไปที่บานท่ีไซโจ หลังจากน้ัน 3 วันคือวันที่ 10 สิงหาคม ลุงก็เสียชีวิต เรา
เผาศพลุงท่ีสถานฌาปนกิจศพใกลบาน ผมก็ไปชวยดวย สวนปา เสียชีวิตเม่ือ 2  ปที่แลว ปาใชชวิีตอยู
กับลุงไดเพียง 9  ป 
 

 ความเปนอยูภายหลังท่ีถูกระเบิด 
      โรงเรียนนิจูเปดเรียนอีกครั้งราวๆปลายเดือนตุลาคม หรือตนเดือนพฤศจิกายนกระมัง ที่คันนอง
ตรงที่เคยเปนที่ต้ังของโรงเรียนถูกถมและสรางเปนหองแถวเล็กๆข้ึน ผมจําไดวา เรานั่งหนาวตัวสั่น
เรียนหนังสือกัน ทามกลางหิมะท่ีตกลงมาอยางไมคิดฝน ปราศจากเครื่องทําความอุนใดใดทั้งส้ิน ไมมี
แมแตกระจกหนาตาง  กอนที่จะกลับมาเรียนกันที่คันนองอีกครั้ง ทางโรงเรียนไดไปขอยืมตึกเรียนของ
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โรงเรียนสตรีประจําไคตะใชบาง หรือไมก็ขอยืมโรงเรียนประถมเล็กๆท่ีไมไดรับความเสียหายใช เพ่ือ
เปดสอนใหแกเด็กนักเรียน 

 ผมเองตองการเรียนตอ ถาผมไมไปเรียนก็จะไมไดหนวยกิต ผมจึงตองทนหนาวไปเรียนหนังสือ  ถงึ
จะเปนแคหองแถวเล็กๆ แตก็ชวยใหพวกเราไดเรียนหนังสือกัน แคนี้ผมก็ไมรูวาจะขอบคุณยังไงแลว 
ตามระบบเกาเราจะสําเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมตนปที่ 5  ผมสําเรจ็
การศึกษาปค.ศ. 1947 หลงัจากน้ัน ผมก็ไปเรียนตอที่สถาบันเทคโนโลยีประจําจังหวัดฮิโรชิมาท่ีเซนดะ
มะจิ 

หลังจากท่ีผมจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลย ี ชวงปค.ศ. 1955 เปนปที่ปริมาณการใชรถยนตร
ทั่วโลกเริ่มขยายตัว  ทําใหผมคิดต้ังโรงเรียนสอนขับรถยนต ผมกับเพ่ือนเริ่มจากการเอาพลั่วมาขุดทาง
ว่ิงกันเองเลย ผมใชหนวยกิตท่ีไดจากการเรียนในสถาบันเทคโนโลยีไปขอวุฒิบัตรเพื่อเปนครูสอน
ภาคทฤษฎี และความชํานาญทางภาคปฏิบัติ   ผมทํางานท่ีโรงเรียนสอนขับรถยนตในเมืองใน
ตําแหนงหัวหนาอาจารย ต้ังแตปค.ศ. 1960 

ปค.ศ. 1966 ผมลาออกจากโรงเรียนสอนขับรถยนต เพราะพ่ีชายผมอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับบานพัก
คนชรา และอยากใหผมไปชวย ผมเลยออกมาชวยพ่ีชายทําธุรกิจ พ่ีชายผมเปนถึงนายกสมาคมแพทย 
ผมภูมิใจในตัวพ่ีชายผมมาก บานพักที่อยูไกลๆ เชนที่มิยาจิมา และที่ยูกิ ผมจะเปนคนขับรถพาพี่ชายซ่ึง
เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลไปเอง  ผมตองเปนคนขับรถดวยตัวเองเพราะคิดวาน่ันเปนหนาท่ีที่ผม
ตองทําเพ่ือชวยพ่ีชาย  เราพี่นอง 2  คนชวยกันทําธุรกิจมาดวยกัน แตพ่ีชายผมตองมาเสียชีวิตลงดวย
โรคเสนเลือดในสมองแตก ผมนอนไมหลับอยู 3  วัน 3 คืน  พ่ีชายผมต้ังหนาต้ังตาเรียน สวนผมก็เปน
นักกีฬา  เรากอดคอทํารวมกันมา  การท่ีพ่ีชายผมตองเสียชีวิตลงเปนสิ่งท่ีนาเสียดายอยางท่ีสุด   
 

 หนาท่ีการงาน ชีวิตสมรส และผลสืบเน่ือง 
อีกไมเทาไรก็จะครบ 50 ปที่ผมกับภรรยา แตงงานกันมา  ตอนแตงงาน ผมไมไดบอกวา ผมถูก

ระเบิดปรมาณู เพราะกลัววาจะถูก  
กีดกัน แตผมตัดสินใจบอกกับภรรยาดวยตัวเองวา “ ฉันถูกระเบิดดวยแตไมมาก ตอนน้ันฉันทํางานอยู
ที่มิซูบิชิ ซึ่งอยูหางออกไป 5 กิโลเมตรท่ีสุดเขตมินามิคันนอง ฉันไมไดรับบาดเจ็บอะไร”ภรรยาผมดูไม
ใสใจกับเรื่องนี้ ลูกชายผมเปนเภสัชกร มีความรู และรูวาตัวเองเปนลูกของผูที่ถูกระเบิดปรมาณู  เรา
เปนกังวลตอนท่ีลูกชายกบัลูกสาวเกิด เราแอบตรวจสอบจนแนใจวาไมมีอะไรผิดปรกติ 

ผลสืบเนื่องที่ทําใหผมเปนหวงก็คือ แมเวลาจะผานไปถึง 10  ปหลังจากท่ีถูกระเบิด ที่บริเวณ
ดานหลังคอของผมมีปุมนูนเกิดข้ึน เขาบอกผมวาเปนเนื้องอกดี ไมใชเนื้อราย แตก็เปนกอนปดูใหญ
ทีเดียว  บริเวณท่ีเกิดเน้ืองอกคือบริเวณที่ถูกลําแสงจากดานหลังตอนท่ีเกิดระเบิด  ผมเคยผาตัดเพ่ือเอา
กอนเนื้อออกแลว แต 10 ปใหหลังก็งอกข้ึนมาอีก แตระยะหลังนี้ ไมมีเนื้องอกเกิดข้ึนมาอีกแลว 
นอกจากเรื่องนี้ อาการปวยอ่ืนๆที่คิดกันวามีสาเหตุมาจากกัมมันตภาพรังสีก็มีเรื่องฟนที่จะเส่ือมเร็วกวา
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คนอ่ืน อาการจะตางกันไปแลวแตคน บางคนผมรวง  แตสําหรับผม ไมรวง แตที่พูดไดวาจะเปน
เหมือนกันหมดทุกคนก็คือ คนที่ถูกระเบิดปรมาณูจะเหน่ือยงาย ในทุกกรณี  ถึงจะทํางานเหมือนคนอ่ืน
แตจะเหน่ือยงายกวา ซึ่งอาจจะเปนเหตุใหเจานายมองวาข้ีเกียจ และถูกเจานายดุวา “  คนอ่ืนเขาทํางาน
แคนี้ไมเหนื่อย แตคุณเหน่ือย ไมข้ีเกียจไปหนอยเหรอ   ” สําหรบัในเรื่องงานแลว การเหนื่อยงายเปน
เรื่องเสียเปรียบ 
 

 เพ่ือสันติภาพ 
การเลาใหเด็กรุนใหมฟงวาระเบิดปรมาณูคืออะไร สันติภาพคืออะไร ผมคิดวาคนเลาจะตองมีวิธีใน

การเลา ในชัว่พริบตาที่เกิดระเบิด พริบตาเดียวนั้นตึกพังทลาย พริบตาเดียวนั้นคนจํานวนมากเสียชีวิต 
การเลาเรื่องนี้ตองมีวิธีการ  การเลา แคคําพูดท่ีวา “แยแลว แยแลว ”หรือ “ความรูสึกผิดท่ีไมไดใหน้ําแก
คนที่มาขอ หรือการว่ิงหนีไปเฉยๆท้ังๆท่ีเห็นวาไฟกําลังไหมอยูใตสะพาน”นั้น ผมคิดวาไมไดถายทอด
อะไรใหกับคนฟง  หรือการบอกวา“ มีอาคารเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูที่สวนสันติภาพ ไปดูซิ  มีตนไม
สันติภาพดวย ”เพียงแคนี้ก็ไมไดเปนการถายทอดใหเห็นถึงความโหดรายทารุณของระเบิดปรมาณู   ดี
ไมดี อาจทําใหคนฟงคิดวา ระเบิดปรมาณูไมไดรายแรงอะไรเลยดวยซ้ํา วันกอนที่เกิดพายุทอรนาโด
ข้ึนที่ฮอกไกโด มีคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ผมเห็นภาพแลวชางเหมือนกับชั่วอึดใจนั้นของระเบิด
ปรมาณูมาก เปนภาพที่รุนแรงดูแลวกอใหเกิดความรูสึกรวมไปกับเหตุการณจริง ผมวาแมแตเด็กเล็ก
ภาพนั้นก็คงถายทอดอะไรใหแกพวกเขาบางเปนแน  ระเบิดปรมาณูก็เหมือนกัน นาจะถายทอดไดจาก
ความหายนะตางๆท่ีเกิดข้ึนตามความจริง การพังทลายแบบน้ัน  การท่ีไฟลุกไหม และมีคนเสียชีวิตถึง 
200,000 คนในชั่วพริบตา 

หลังจากท่ีเกิดระเบิดไมนาน ชางภาพอาชีพจากหนังสือพิมพไมนิจิ และอาซะฮิ ไดเขาไปที่ฮิโรชิมา 
และถายสภาพอันนาเสราสลดออกมาหลายภาพ พวกเขาบอกวา พวกเขาเคยไปสนามรบมาหลายตอ
หลายครั้งแลว แตก็พูดไดวา ไมเคยมีสนามรบแหงใดที่มีสภาพท่ีนาสังเวช หดหูเทากับระเบิดปรมาณู
ที่ฮิโรชิมาเลย ทํายังไงเราถึงจะถายทอดสภาพที่นาสมเพชเวทนานี้ออกมาได สําหรับตัวผม ผมคิดวา 
คนเลาจําเปนตองมีวิธีการเลา 

สุดทายนี้ ผมในฐานะนักเรียนนิจู นักเรียนรุนนองผมเปนจํานวนมากเสียชีวิตเพราะระเบิดปรมาณู  
นอกจากน้ี ในระยะหลังเพ่ือนรุนเดียวกันก็เสียชีวิตไปก็มี  พ่ีชายคนเดียวก็เสียชีวิตไป ผมรูสึกเหมือน
อยูตัวคนเดียว  ปจจุบันตัวผม ไปไหนมาไหนเองไมได  ตองใหภรรยาดูแล ผมอยากจะมีชีวิตอยูตอไป
อีกสัก 2 ป เพ่ือเลาประสบการณของตัวเองอยางหมดเปลือก  สองอาทิตยครั้งก็ได ใหเด็กเล็กก็ได เด็ก
ประถมก็ไดฟง ถาส่ิงน้ีเปนไปได ผมคิดวาชีวิตในชวงสุดทายของผมคงจะมีความสุขท่ีสุด 
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ประสพการณตอนที่ขาพเจาถูกระเบิดปรมาณู 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทานากะ   ซึเนมัตซึ 
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 ชีวิตความเปนอยูในเวลาน้ัน 
ตอนน้ันผมอายุ 31 ปทํางานอยูที่บริษัทจูโคคุไฮเดงจํากัด ที่โคมะจิ  ( ปจจุบันคือ บริษัทจูโคคุเดง

เรียวคุจํากัด ) ผมอยูกับภรรยาชื่อ มิกิเอะ และลูกสองคน ( ลูกชายคนโตอายุ 3 ขวบและลูกสาวคนเล็ก
อายุ 7 เดือน) เราเชาบานอาศัยอยูดวยกันที่ตําบลโอเตะมะจิ  ผมเขามาทํางานท่ีบริษัทจูโคคุไฮเดงนี้ 
หลังจากท่ีผมจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมตนโอโนมิจิ  และสอบใบขับข่ีไดในเดือนกุมภาพันธ 
ค.ศ.1934  ผมคิดวาตอนน้ันผมคงมีอายุประมาณ 20-21 ป ระหวางท่ีทํางานอยูที่นั่น ผมถูกเรียกตัวสอง
ครั้ง ครั้งแรก ระหวางเดือนกันยายน ค.ศ. 1937 ถึง เดือน มกราคม ค.ศ. 1941 ครั้งท่ีสองระหวางเดือน
กันยายน ค.ศ.1942 ถึง เดอืน พฤศจิกายน ค.ศ.1943  อยูในสภาพสลับไปสลบัมาระหวางการถูกเรียกตัว
กับการกลับเขาทํางานตามเดิม 

ปลายเดือนมีนาคมค.ศ. 1945  คุเระถูกโจมตีทางอากาศอยางหนัก ภาพฝูงเครื่องบินที่บินออกจาก
เรือบรรทุกเครื่องบินแลดูคลายฝูงแมงปอจํานวนมากเปนภาพท่ีผมเห็นอยูบอยๆ ใตพ้ืนท่ีบานผมมีหลุม
หลบภัยขุดเอาไวแลว คนท่ีอยูกอนหนาจะเปนคนขุดเอาไวหรือเปลาผมไมทราบ เวลาถูกโจมตีทาง
อากาศเราจะหนีไปอยูที่หลุมน่ัน แตลกูทั้ง 2 คนยังเล็กมาก คนหน่ึง 3 ขวบ อีกคน 7 เดือน แมจะหนีลง
หลุมหลบภัยไดแลว แตขณะที่กําลังดูคนหน่ึงอยู อีกคนก็ว่ิงออกไปขางนอก เปนสภาพท่ีลําบากมาก ซึ่ง
ผมคิดวาคงจะรับมือกับสภาพนี้ตอไปไดไมนาน  ปลายเดือนมีนาคมผมจึงใหภรรยาและลูกสองคน
อพยพไปอยูที่บานพอแมของภรรยาที่อําเภอ ฟุตามิ หมูบานวาดะมุไก 
เอดะ (ปจจุบันคือ เมืองมิโยชิ ตําบลมุไกเอดะ)  โดยใหไปแตตัว เครื่องเรือนที่บานฝากไวที่โกดังเก็บ
ของบรษัิท  

หลังจากท่ีใหภรรยาและลูกไปแลว ผมก็มาอาศัยอยูที่โกดังของบริษัท ตนเดือนพฤษภาคม เสาร-
อาทิตยผมไปหาภรรยาและลูก เมื่อกลับมาก็พบวาโกดังถูกทิ้งระเบิด ขาวของถูกไฟไหมหมด ไมมี
อะไรเหลือ แมแตเสื้อผาก็ไมมีใหเปลี่ยน  ผมจึงกลับไปท่ีหมูบานวาดะ แลวใหตัดเส้ือผาใหต้ังแต ชุดยู
กะตะ เสื้อเชิ้ต และกางเกง วันจันทรผมจับรถไฟเที่ยวเชาสุดเพ่ือมาทํางาน  เนื่องจากผมไมมีที่อยูแลว 
ผมจึงไปเชาหองอยูในบานแหงหนึ่งท่ีตําบลอุชิตะ โดยเพ่ือนรวมงานเปนคนแนะนําให  ผมอาศัยอยูที่
นั่นจนกระท่ังถูกระเบิด 
 

 สภาพการณตอนท่ีถูกระเบิด 
 เวลานั้น มีการชุมนุมดูแลความปลอดภัย ถาสัญญาณเตือนการโจมตีทางอากาศดังข้ึนตอนกลางคืน 

อําเภอจะมีคําส่ังใหสวมชุดทํางาน และตองออกมาทําหนาท่ีเฝายาม ดูแล ความปลอดภัย มีทหาร
กองหนุนเขามาชวยดวย ในวันที่ 5 สิงหาคมตอนกลางคืนยังมีสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดัง
ข้ึน ผมตองออกไปเฝายามสะพานยานางิซึ่งผมรับผิดชอบอยู วันรุงข้ึนหลังจากวันที่ออกเวร เวลา
ทํางานตามปรกติจะเลื่อนจาก 8.00 น มาเปน   8.30 น แตไมมีคําส่ังดังกลาว ผมจึงไปบริษัทตอน 8 โมง
เชา และนี่คือสิ่งท่ีชวยชีวิตผมไว 
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ผมมีเวลา 30 นาทีกอนเขาทํางาน ผมจึงลงไปท่ีหองอาบนํ้าพนักงานท่ีชั้นใตดินเพ่ือซักชุดทํางานท่ี
ใสเมื่อคืน  ตอนน้ัน ขณะท่ีผมกมตัวลงเพ่ือซักผา ทันทีทันใดน้ัน ผมก็ถูกลมท่ีเกิดจากแรงระเบิดท่ีพัด
เขามาจากดานหนาพัดไปปะทะกับกําแพงจนหมดสติ ผมจําอะไรไมไดเลยนอกจากแสงสวางวาบ
เทาน้ัน เมื่อผมฟนข้ึนมา รอบๆตัวมืดสนิทเพราะมีแตข้ีฝุน   ผมมองเห็นเปลวไฟเกิดข้ึนท่ีชั้น 4 หรือ ชั้น 
5 ทําใหผมไดสติ และคิดวาจําเปนตองทําอะไรสักอยาง  ทามกลางความมืดสนิทอันเนื่องจากข้ีฝุนมอง
ไมเห็นทางขางหนาแมแตสักกระเบียด ผมอาศัยความจําและใชมือคลําหาทางเดินออกมา  ผมตรงไป
บริเวณท่ีคิดวาเปนบันได เดินไปสะดุดไปจนในท่ีสุดก็ออกมาถึงปอมยามขางๆตัวตึกได  จากปอมยาม 
เราสามารถเห็นทางรถรางได เมื่อออกไปที่ทางรถราง ผมเห็นรถรางพลิกขางเอียงทับบานชาวบานอยู  
นี่ไมใชเรื่องเล็กๆแลว จะหนีไปที่ไหน หรือจะถามใคร ก็ไมมใีครอยูที่นั่น 

ปรกติที่หลบภัยของพวกเราคือ สนามอิจจู ( โรงเรียนมัธยมตนไดอิจจู ประจําจังหวัดฮิโรชิมา )ซึ่ง
อยูทางทิศใตของบริษัท แตผมไมทราบผมจึงมุงหนาไปทางทิศเหนือตามทางรถราง เลี้ยวขวามือกอน
ถึงศาลเจาชิราคามิ  แลวมุงหนาไปทางทิศตะวันออกของถนนทาเคยะโจซูจิ ระหวางทางรั้วโรงเรียน
สตรีมัธยมปลายไดอิจิประจําจังหวัดฮิโรชิมาถกูแรงลมจากระเบิดดันลมระเนระนาดอยูกลางถนน มี
ผูหญิงคนหนึ่งซ่ึงดูไมออกวาสาวหรือมีอายุแลว เธอถูกกําแพงลมทับติดอยูขางใต โผลออกมาแตศีรษะ 
เธอรองขอความชวยเหลือ แตในตอนน้ัน ตัวเองก็บาดเจ็บเลือดไหล เพราะที่หลังมีเศษแกวปกทิ่มอยู 
เลือดไหลเกรอะกรัง  แคหนีเอาตัวรอดก็สุดกําลังของผมแลว 

 จากน้ัน ผมเดินตามแมน้ําทาเคยะลงไปทางทิศใต มุงหนาไปท่ีสะพานมิยูกิ  เราเรียกวาแมน้ําทาเค
ยะ แตจริงๆแลวก็คือคูน้ําเล็กๆท่ีไมไดปรากฏใหเห็นในแผนท่ี ผมผานชั้นใตดินของฟุคุยะไป  ระหวาง
ทางที่หนี ผมไมเห็นคนท่ีหนีภัยคนอ่ืนเลย แตเมื่อมองขามแมน้ําทาเคยะไปท่ีบานฝงโนน ก็ดูเหมือนวา
คนในบานพูดวาเกิดเรื่องใหญ พรอมๆกับเก็บขาวของไปดวย  ผมไมรูวาเปนเวลากี่โมง แตคิดวาเวลา
คงจะผานไปนานพอควร   

กอนจะขามสะพานมิยูกิ  มีรถบรรทุกของทหารแลนมา ผมจึงขออาศัยไปลงที่ทาเรืออุจินะ จากน้ัน
ก็ข้ึนเรือ ไปหลบภัยอยูที่เกาะนิโน 
ชิมา  ที่เกาะนิโนชิมาน้ี มีคนที่ไดรับบาดเจ็บมาหลบภัยอยูเปนจํานวนมาก เปนสภาวะการณที่เหลือเกิน
จริงๆ  มีทหารพยาบาลอยู เขาไดแตใชผาพันแผลพันแผลให  การท่ีจะไดรับการรักษาที่เปนเรื่องเปน
ราวนั้นทําไมได ที่หลังผมก็ยังคงมีเศษแกวทิ่มคาอยูอยางน้ัน  มีคนเสียจริต คนที่รองไหโอดครวญ คน
ที่โกรธโมโหคนท่ีรองไห คนที่ไมนอนตอนกลางคืนแตกลับว่ิงไปรอบๆ และคนท่ีโกรธคนดังกลาว   
ที่นั่นอึกทึกหนวกหูมากจนนอนไมหลับ  วันที ่6 ผมไมไดกินอะไรเลย  วันที่ 7 ตอนเชา ผมไดรับ
ขาวตมใสในกระบอกไมไผกับบวยดอง1 ลูก ผมกนิเปนอาหารเชา นี่เปนอาหารท้ังหมดท่ีผมไดกินที่
เกาะนิโนชิมา 

 ผมดูสภาพแลว  ผมคิดวาถาอยูตอไปก็คงเสียชีวิตแน ผมจึงขออนุญาตทหารกลับบาน เชาวันที่ 7 
ผมน่ังเรือกลับมาที่ทาเรืออุจินะ  
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โชคดีที่มีรถบรรทุกจอดอยูที่นั่น  ผมถามนายทหารท่ีอยูบนรถวา “จะไปไหน”  “ไปท่ีทําการอําเภอ”เขา
ตอบ “ถาอยางน้ัน ขอนั่งไปจนถึงท่ีวาการอําเภอหนอยนะครับ” ผมพูด “ข้ึนมาเลย” ทหารตอบ เขาให
ผมนั่งรถมาจนถึงประตูที่วาการอําเภอดานหนา  ผมกลาวขอบคุณและลงจากรถ  ผมเดินไปบริษัทที่อยู
หางไปทางเหนือของที่วาการอําเภอเล็กนอย เมื่อถึงบริษัท มพีนักงานท่ีผมรูจัก 2 คนอยูที่
ประชาสัมพันธ ผมจึงบอกไปวา “จากน้ี  ผมจะอพยพไปอยูบานภรรยาที่มิโยช”ิ และบอกที่อยูใวให 
หลังจากน้ัน ผมก็เดินผานตําบลคามิยะ  ฮัตโจโบร ิไปจนถึงหองเชาท่ีอุชิตะ   คืนนั้นผมคางคืนที่หอง  
รุงข้ึนวันที่ 8 ผมไปข้ึนรถไฟที่สถานีเฮซะกะ เพ่ือมุงหนาไปยังหมูบานวาดะท่ีภรรยาและลูกผมอพยพ
ไปอยู  ผมคิดวาภรรยาผมคงปนหวง จึงจําเปนที่จะตองรีบกลับบานไปกอนสักพัก  สภาพระหวางทาง
ผมจําไมคอยได แตภาพฝงแนนติดตาก็คือภาพศพเปนจํานวนมากท่ีทับซอนอัดกันแนนที่บริเวณ
สะพานโคเฮอิ   
 

 สภาพหลังจากท่ีถูกระเบิด 
ตอนท่ีไปถึงหมูบานวาดะ ที่หลังผมยังเต็มไปดวยเศษแกวแตกท่ิมคาอยู ทุกวัน ผมจะไปท่ีแมน้ํา

และใหภรรยาทําความสะอาดหลังให เลือดท่ีหลังจับเปนกอนแข็งติดกรังคลายยางมะตอย  เมื่อภรรยา
ผมใชเข็มท่ิมเอากอนเลือดน้ีออก เศษกระจกก็จะหลุดติดออกมาดวย ภรรยาผมเอาเศษแกวออกใหผมที่
แมน้ําแบบน้ีอยางตอเนื่องอยูเปนอาทิตยใชเวลาถึง 10 วัน จนคิดวาไดเอาออกไปหมดแลว แตเมื่อราวๆ
ป ค.ศ.1955 เศษแกวท่ีคางอยูเกิดเปนหนอง และผมตองไปใหหมอที่โรงพยาบาลท่ีซาไกมะจิตัดเอา
ออกให   เรื่องตอไปนี้เกิดข้ึน หลังจากท่ีไปถึงหมูบานวาดะไดสักพัก  กอนที่จะอยูในสภาพท่ีอุนใจ
แลววาไดเอาเศษแกวออกหมดแลว พอผมเดินทางมาจากโอโนมิจิ เพราะผมติดตอไปที่โอโนมิจิไมได  
พอมาเพ่ือปรึกษาวาจะจัดงานศพผมท่ีไหนดี แกไมรูวาผมยังมีชีวตอยู พอแกรูวาผมยังมีชีวิตอยู แกท้ังดี
ใจและประหลาดใจมาก แกเพียงดื่มนํ้าชาที่เฉลียง แลวก็รีบเดินทางกลับโอโนมิจิทันที 

ที่หมูบานวาดะ ผมไมไดรูสึกวาอวัยวะภายในของผมผิดปรกติ กลับออกจะแข็งแรงดวยซ้ํา ผมพัก
รักษาตัวอยูที่นั่นประมาณ 3 สัปดาห  
ปลายเดือนสิงหาคมหรือตนเดือนกันยายน  ผมกลบัมาที่ฮิโรชมิา และเขาทํางานตามเดิม   

หลังจากท่ีกลับเขาทํางานสักพักใหญ ผมคิดวาคงจะเปนราวๆกลางเดือนกันยายนเพราะชวงนั้นลูก
เกาลัดเริ่มรวง  ผมมีอาการถายเปนเลือด จึงกลับไปท่ีบานพอแมของผมท่ีโอโนมิจิเพ่ือรักษาสุขภาพ  
ทุกคนรวมทั้งหมอดวยคิดวาผมเปนโรคบิด และคุยกันจนถึงข้ันที่วาสมควรหรือไมที่จะแยกตัวผม
ออกไปอยูตางหาก  พ่ีสาวผมหุงขาวเกาลัดใหผม ผมกินขาวนี่แลวเลือดก็หยุด ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องที่
แปลก  ที่โอโนมิจิ ผมกินขาวไดมาก ผมพักรักษาตัวอยูที่นั่น 4・5 วัน พอแข็งแรงข้ึน เลยกลับมาทีฮิ่โร
ชิมาอีกเพ่ือกลับเขาทํางานตามเดิม 
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 การดําเนินชีวิตหลังสงคราม 
ตอนท่ีกลับเขามาทํางานน้ัน มีพนักงานเปนจํานวนมากท่ีไมมีที่อยู พวกเราอาศัยอยูดวยกันที่ชั้น 5 

ของบริษัท ตอนแรกพวกเราตองทําอาหารกันเอง แตตอนหลังบริษัทจางคนมาทําอาหารให 
เนื่องจากผมขับรถยนตได งานของผมก็คือการขับรถบรรทุกขนอุปกรณจากแผนกวัสดุกองธุรกิจ

ทั่วไป ไปที่โรงไฟฟาทุกโรงท่ีอยูภายในจังหวัด  
ป ค.ศ.1946 ครอบครัวผมยายกลับมาและเราไดอยูดวยกันอีกครั้ง หลังเลิกงาน เพ่ือนรวมงานซ้ือ

เสาบาน และสรางบานใหที่ตําบล  เอโนะมะจิ  ผมอาศัยอยูที่ตําบลเอโนะมะจินี้ ต้ังแตนั้นเปนตนมา
นับเปนเวลา ได 30 ป  

 ชีวิตโดยท่ัวไป มีเรื่องหลายเรื่องที่ลําบาก แตเรื่องอาหารการกินพอแมภรรยาสงขาวสารมาให เราก็
เลยไมขัดสน  แตเสื้อผากับท่ีนอนท่ีเก็บไวในโกดังบริษัทนั้น ถกูไฟไหมหมด ไมมีอะไรเหลือ  ผมตอง
เอายกูะตะมาเย็บเปนกางเกงใน  ทางโอโนมิจิสงท่ีนอนมาให ผมเริ่มตนจากหน่ึงใหม โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากทุกคน 
 

 เกี่ยวกับสุขภาพ 
 ลูกสาวคนท่ี 2 ของผมเกิด เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1947 จริงๆแลว ผมเปนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบอัน

เกิดจากรังสีปรมาณูมาก  สมัยที่แกยังอยูอนุบาล เลือดกําเดาแกไหลไมหยุด พอแกมีอะไรท่ีตางไปจาก
เด็กคนอ่ืน ผมเคยคิดวาเปนผลสืบเนื่องจากกัมมันตภาพรังสี  

ตัวผมเอง  ค.ศ.1956 ผมเกิดมีเนื้องอก และกลายเปนโรคคลายมะเร็งท่ีปอด ( Tuberculoma of the 
lung ) จํานวนเม็ดโลหิตขาวมี 2000  ตอนนอยๆก็จะเหลือแค  1000  น้ําหนักตัวก็เหมือนกัน จาก 65 
กิโลกรัม ลดลงมา 8 กิโลกรัม ผมเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ ฮาระ ตําบลฮัตซึกาอิจิ ( ปจจุบันคือเมือง 
ฮัตซึกาอิจิ  ) รวมเปนเวลา 1 ปกับ 3 เดือน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 ถึง เดือน กันยายนค.ศ. 1957 
ผมลาปวยกับบริษัทนานถึง 2 ป ผมเขาโรงพยาบาลวันที่ 7 เดือน กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันทานาบาตะ
พอดี เวลาอาหารเชา ลูกสาวซ่ึงเรียนอยูชั้นประถมปที่ 2 พูดวา “ วันนี้ เราจะไปพบดวงดาว กันไมใช
หรือ แตนี่   ตองลากันแลวนะ ” ทุกคนรองไหเมื่อไดฟงคําพูดดังกลาว 

 หลังจากน้ันเปนตนมา ผมแข็งแรง และไมเคยเจ็บปวยหนักๆ อีกเลย  ราวๆ 10  กวาปกอน  ผมเกิด
ภาวะเลือดไหลไมหยุด  ตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลนิเซกิ จนเลือดหยุด หมอตองฉีดยาหามเลือดให
ผม 

เมื่อ 4 ป กอน ผมเขารับการผาตัดโรคมะเร็งท่ีตอมลูกหมาก  ตอนน้ันผมไดรับใบรับรองสถานะวา
เปนผูที่ถูกระเบิดปรมาณู 
 

 สิ่งท่ีผมคิดอยูในปจจุบัน 
ขณะน้ี ผมอายุ  94 ป  ผมสํานึกในบุญคุณท่ีใหผมมีชีวิตยืนยาวอยูจนกระทั่งทุกวันนี้   ผมเปนหนี้
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บุญคุณภรรยาผม นอกจากน้ี  ลูกๆผมก็ดูแลผมดีมากจนผมไมรูจะพูดอะไรไดมากไปกวาคําวา  
“ ขอบคุณ” 
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คิ ด ถึ ง แ ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาวางุจิ  ฮิโรโกะ  
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 สภาพกอนวันท่ี 6 สิงหาคม 
เวลานั้นบานของฉันอยูที่ตําบลคามิเทมมะ  ครอบครัวมีกันสี่คนแม พ่ีชาย พ่ีสาวและตัวฉัน   พอ

ชื่อ โอโมยะ โตชิโอะ เสียชีวิตในสงครามท่ีประเทศจีนเมื่อปค.ศ. 1938  เนื่องจากตอนท่ีพอเสียชีวิตใน
สงครามน้ัน  ฉันยังเล็กมากฉันจึงไดเห็นหนาของพอแตในรูปเทาน้ัน  มีคนเลาใหฟงวาเวลาที่ฉันดูรูป
ของพอที่ต้ังอยูในบานแลว    ฉันก็จะพูดวา “ไมไดเอารองเทาแตะไปใหพอ พอก็เลยไมออกมาจากรูป”  

แมชื่อชิซุโกะเปนคนเลี้ยงดูพวกฉันมาแตเพียงคนเดียว  แมเปนคนท่ีมีความกระตือรือลนใน
การศึกษามากกวาคนอ่ืน  แมแตในระหวางสงครามก็ยังใหพวกเราเรียนเขียนคัดลายมือ   เตนบันเลย
และอื่นๆ  ตอนท่ีพ่ีชายจะสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนมัธยมตนก็ไดสวดบนบานโดยเดินวน 100 รอบทุก
เชา  พอพอตายแมก็มีความคิดวาส่ิงเดียวที่จะเหลือไวใหลูกๆ ไดคือการศึกษา 

ดวยเหตุนี้  แมจึงทํางานมากมายหลากหลายอยางต้ังแตเชาจรดคํ่าทุกๆวัน  พ่ีชายและพ่ีสาวจะชวย
แมทํางานสงหนังสือพิมพในตอนเชา   แมวาฉันจะยังเล็กอยูแตก็จําไดวาเดินตามหลังทุกคนไปดวย 

ถึงแมวาแมจะมีงานยุงทุกๆวัน  แตเราก็ยังมีครอบครัวของลุงท่ีอาศัยอยูในเมืองเดียวกัน และก็ยังมี
ครอบครัวปูที่อาศัยอยูที่ตําบลฮิโรเซะโมโตะซึ่งอยูใกลๆ กันกบัเมืองที่เราอยูดวย  นอกจากน้ีในสมัย
นั้น เพ่ือนบาน ก็ยังชวยเหลือถอยทีถอยอาศัยกันไดเหมือนอยางกับญาติ  พวกเราจึงไดรับการดูแล
ชวยเหลือจากคนท่ีอยูรอบขาง  

ในชวงนั้นโรงเรียนเปนจํานวนมาก ดําเนินการอพยพหลบภัยกลุมและอพยพหลบภัยหมูเครือ
ญาติ  ฉันซึ่งอยูประถมปที่ 3 และพี่สาวชื่อสุมิเอะอยูชั้นประถมปที ่6  ของโรงเรียนเทมมะถูกให
อพยพหลบภัยกลุมไปอยูในวัดท่ีอยูที่ตําบลยูกิดวยกัน  ถึงแมวา  แมและพี่ชายชื่อโทชิยูคิจะเอามันและ
ของอ่ืนๆมาเย่ียมทุกอาทิตย แตในความรูสึกของเด็กอยางฉัน  การท่ีตองอยูหางจากแมเปนเรื่องที่
ทรมานมาก  พอแมบอกวา “ถาจะตายละก็ ตายดวยกันแมลูก” ฉันก็เลยบอกวา “อยากกลับบานแลว   
อยากกลับบาน” ก็เลยไดกลับมาที่บานท่ีคามิเทมมะ  ตอนน้ีมานึกดู ถายังคงอยูที่ศูนยหลบภัยนั้น
ตอไป แมและพี่ชายก็คงมาเยี่ยม และทุกๆคนก็อาจจะรอดปลอดภัยก็เปนได  

 
 สภาพของวันท่ี 6 สิงหาคม 
วันนั้นโรงเรียนหยุด  ฉันและเพื่อนบานออกไปเลนกันขางนอกบาน 
บนทองฟามองไปเห็นไอพนของเครื่องบิน B29  ซึง่กําลังบินอยู  ฉันก็เลยรีบยกมือสองขางข้ึนมา

ปดตาปดหูโดยอัตโนมัติเพราะในสมัยนั้นเราไดรับการฝกใหปกปองตาและหูถาคิดวาจะมีระเบิดตกลง
มา การปดตาทําใหไมเห็นแสงที่สวางจาข้ึนมา 

โชคดีที่ในขณะนั้นฉันอยูตรงหนาบานมีกําแพงเปนเงาบังทําใหไมไดรับบาดเจ็บและก็ไมรูสึกถึง
ความรอน เพ่ือนที่อยูดวยกันก็เพียงแตไดรับบาดเจ็บที่ศรีษะเล็กนอยเทาน้ัน  เราไดพากันคลานออกมา
จากบานน้ันและฉันก็กลบับาน 



19 

พอกลับมาบานก็พบวาแมซึ่งไดรับบาดเจ็บจากระเบิดกําลังรอฉันอยู  วันนั้นแมออกจากบานไป
รับการปนสวนขาวและในระหวางเดินทางกลับบานก็ถูกระเบิด  แมรีบเอาแคกระเปาฉุกเฉินจากใน
บานออกมาและพาฉันหนี  

เมื่อมองไปรอบๆก็เห็นบานพังทะลาย  ราวสะพานก็ลุกไหมเปนไฟ  เราขามสะพานน้ันและเดิน
มุงหนาไปทางโคอิ ระหวางท่ีหนีมีคนท่ีถูกไฟไหมจนดํามาขอความชวยเหลือจากเรารองวา  “ขอนํ้า 
หนอย  ขอน้ําหนอย”  แตตอนน้ัน เราคิดแตจะหนีอยางเอาเปนเอาตายทาเดียวเลยทําอะไรใหไมได  
ฉันยังนึกเสียใจมาจนกระท่ังทุกวันนี้วาอยางนอยก็นาจะถามชื่อของคนคนน้ันเอาไว  

ในท่ีสุด เรากม็าถึงโรงเรียนประถมโคอิ   พอรูสึกตัวก็รูวาตัวเองเทาเปลา  ก็ใหนึกแปลกใจที่วาหนี
มาทามกลางส่ิงปรักหักพังแตไมไดรับบาดเจ็บใดๆ 

ที่โรงเรียน  ในหองเรียนและตามทางเดินมีคนบาดเจ็บเต็มไปหมดและท่ีนั่นแมก็ไดรับการปฐม
พยาบาล  แมถูกไฟไหมรุนแรงที่แขน ขาและหลัง  ที่หนาก็ถูกไหมเล็กนอย แลวหัวก็ยุบบุมเปนรู
ใหญ การปฐมพยาบาลก็แคใสยาใหเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  ตอนนี้มานึกดูก็ไมแนใจเหมือนกันวาไดรับ
การใสยาจริงหรือเปลา  

จากน้ันฉันกับแมก็มุงหนาเดินทางไปยังตําบลโอโกอุจิซึ่งเปนท่ีๆถูกกําหนดใหเปนสถานที่หลบภัย  
พอไปถึงท่ีนั่นเราก็ไปเก็บเอาหลังคาสังกะสีที่ตกอยูมาคุมกันฝนเพราะมีฝนสีดําตกลงมาจาก
ทองฟา  พอฝนหายไดสักครูโทชิยคิูพ่ีชายก็เดินทางมาถึง  

ในตอนน้ัน  พ่ีชายซ่ึงกําลังเรียนอยูที่โรงเรียนอุตสาหกรรมมัสซุโมโตะชั้นปที่ 2   ถกูเกณฑใหไป
ทํางานในโรงงานท่ีคานาวาจิมาซ่ึงอยูที่ชายฝงอุจินะ  ดูเหมือนวาระหวางทางไปโรงงานกับเพ่ือน ถึง
บริเวณสะพานมิยูกิระเบิดก็ถูกทิ้งลงมา พ่ีชายเปนหวงครอบครัวจึงลมเลิกการไปโรงงานและรีบ
วกกลับมาที่บานทันที  ตรงบริเวณสํานักงานใหญบริษัทรถไฟฮิโรชิมาน้ันมีไฟไหมอยูทั้งสองฟากเ 
เดินผานไมได   จึงมุงหนาไปทางโรงเรียนมัธยมตนชูโด ขามแมน้ําโมโตยาสุและแมน้ําโอตะโดย
เรือ  จากน้ันก็ขามสะพาน  กวาจะถึงตําบลคันนองก็ประมาณเที่ยง  พ่ีชายเลาวาในระหวางการ
เดินทางมีเด็กนักเรียนอนุบาลถูกตึกทับไดขอรองใหพ่ีชายชวย แตเนื่องจากพ่ีชายเรงรีบที่จะไป
ตรวจสอบความปลอดภัยของครอบครัวจึงไมสามารถใหความชวยเหลือได พ่ีชายบอกวานาสงสาร
จริงๆ 

ไดฟงจากพ่ีชายเลาวา พอกลับถึงบานก็เห็นวาไฟไดลามเขามาถึงขางบานแลวก็เลยรีบดับไฟ  
จากน้ัน เมื่อเห็นวาไมมีใครอยูบานจึงมุงหนามาตามหาพวกฉันท่ีโอโกอุจิ  และก็ไดมาเจอกันพรอม
หนา 

สวนพ่ีสาว  ดูเหมือนวาตอนเชาของวันที่ 6 พ่ีสาวพูดกับแมวา “ไมอยากไปโรงเรียน” แตแมซึ่งคิด
อยากใหพ่ีสาวเขาเรียนตอที่โรงเรียนมัธยมสตรีระดับสูงยามานะกะไมยอมใหหยุดเรียน เชาวันนั้นแมก็
ไดสงพ่ีสาวไปโรงเรียนเหมือนอยางท่ีทําทุกวัน แตพ่ีสาวก็ไมไดกลับมาอีก  
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 สภาพภายหลังวันท่ี 7 เปนตนไป 
วันรุงข้ึนพ่ีชายไดไปตามหาพี่สาวท่ีโรงเรียนเทมมะ  พ่ีชายไดยินวาวันที่ระเบิดถูกทิ้งลงมา พ่ีสาว

กําลังทําความสะอาดหองครูใหญอยู จึงไดเขาไปคนหาบริเวณนั้น  แตตึกเรียนไดพังราบ  ทุกอยางได
กลายเปนเถาถานไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูเลย 

เราสามคนแม พ่ีชายและฉันไดพักอยูที่สถานหลบภัยตําบลโอโกอุจินั้น 2-3  วัน แตแมเปนหวง
พ่ีสาวจึงไดกลับมาที่บาน  

แมนั้นหลังจากท่ีกลับมาบานก็ลมหมอนนอนเส่ือตลอด  แผลของแมนั้นไดรับการใสยาที่โรงเรียน
โคอิแตเพียงครั้งเดียว 

 โชคดีที่บานเราไมไดถูกไฟไหมหมด  เพ่ือนบานพากันขนเอาท่ีนอนของเราออกมาใชกัน  อาชื่อ
โอโมยะ สุเอะโกะเห็นเขาก็โกรธและพูดวา  “ ทําไมใหที่นอนคนอ่ืน แตแมตัวเองไมหมผาให ” เรายัง
เด็กพ่ีชายเปนแคนักเรียนโรงเรียนอุตสาหกรรมปที่ 2 ตัวฉันก็อยูชั้นประถมปที่ 3 เทียบกับสมัยนี้ก็อายุ
เทากับเด็กนักเรียนมัธยมตนและประถม  เด็กๆอยางเราทําอะไรไมไดเลย  หลังจากท่ีอามา อาก็
พยาบาลแมและดูแลพวกฉัน  สามีอาซ่ึงเปนนองชายพอชื่อชิเกะโอะซ่ึงถูกเกณฑไปเปนทหารท่ียามา
กุจิ แตดวยเหตุผล ที่ภรรยาและลูกสาวโนบุเอะอยูที่ฮิโรชิมาอีกสองวันตอมาแกจึงกลับมาฮิโรชิมา  ถา
ไมมีอาสาวและอา ผูชายฉันคิดวาเฉพาะพวกเราเด็กๆคงจะแยทีเดียว  

นาดีใจท่ีหนาแมที่ถกูไฟไหมนั้นหายเร็ว  แตแผลไหมที่หลังของแมนั้นทํายังไงก็ไมหาย  พอแผล
ที่หลังแหงคิดวาจะหาย อยูดีๆผิวหนังก็ลอกออกมา ดานในของผิวหนังน้ันมีหนอนเต็มไปหมด  ถา
เผลอหนอนที่หลังก็จะเพ่ิมและติดแนนจนแกะออกไมได แมนอนอยูในมุง  ฉันและพ่ีชายนอนอยูขางๆ 
ฉันรูสึกวากลิ่นเหม็นของหนอนนั้นเหม็นมาก  

ถึงแมแมจะไดรับบาดเจ็บมากถึงขนาดน้ันแตแมก็ไมเคยพูดสักคําวา  “เจ็บ” หรือ “คัน” น้ําก็ไม
อยากได  แตแมจะบอกวา “อยากกินลูกทอ   อยากกินลูกทอ”  อาจึงไปซ้ือมาใหจากอิโนงุจิ  ตอนน้ี
มานึกดู แมคงจะคอแหง  

แมเสียชีวิตในตอนรุงสางของวันที่ 4 กันยายน พวกฉันเพ่ิงเริ่มจะรับรูวาแมตายแลวก็ตอนที่อา มา
บอกวา “อา ..นี่พวกเจา แมตายแลวนะ ” ซึ่งกอนหนาน้ีทั้งฉันและพ่ีชายไมไดคิดอะไรเลย  คิดๆดูแมมี
ชีวิตอยูมาไดต้ังหนึ่งเดือนท้ังๆที่หัวแบะและไดรับบาดเจ็บอยางหนักขนาดน้ัน   ทหารจะหามคน
บาดเจ็บใสรถบรรทกุไปยังท่ีหลบภัยนอกเขตเมือง  แตแมนั้นจะไมยอมหางจากบานอยางเด็ดขาด
จนกวาจะไดรับขาวคราวเก่ียวกับพ่ีสาว  มีคนที่บาดเจ็บคลายคลึงกับแม และไดรับการรักษาที่เขต
พยาบาลนอกเมืองจนแข็งแรงกลับมาก็มี  ฉันคิดวาแมมีชีวิตอยูไดเพราะเปนหวงพ่ีสาวท่ียังไมกลับมา 
และดวยความอยากท่ีจะเจอพ่ีสาวนั่นเอง 

ครอบครัวไดทําการเผาศพของแมที่ศาลาโควเซอิทันทีในวันที่แมตาย  แตฉันไมไดรูศึกเศราโศก
เสียใจ  น้ําตาก็ไมไหล  ฉันคิดวาความรูสึกฉันคงจะดานชาไปแลว  ในวันนั้นฝนตกทําใหศพของแม
เผายาก 
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ในตัวเมือง   ตึกและอาคารพังทลายและถูกเผากลายเปนที่ราบโลงเตียน  จากท่ีบานเราสามารถ
มองเห็นไปไดไกลถึงสถานีฮิโรชิมาและนิจิมา  มีซากศพคนตายอยูทุกหน ทุกแหง  ศพที่อยู ใน
แมน้ําน้ันทหารจะดึงข้ึนมาเผา  มีศพที่อยูในสภาพน้ันนานเปนเดือนก็มี  พวกฉันเห็นสภาพ เหลาน้ัน
จนชินเดินผานไปมาไดเปนปกติ  เราไมรูวาระเบิดปรมาณูคืออะไร และเพราะไมมีของจะกิน   เราก็
กินหัวมันที่ปลูกในที่ดินแถวนั้น  กินขาวที่ถูกฝงอยูในดิน และกินของกินที่ถูกอาบรังสีกันอยางหนาตา
เฉย 

 
 การดําเนินชีวิตหลังจากถูกรังสีปรมาณู  
หลังจากท่ีแมตาย พวกเราก็ไปอยูกับญาติที่หมูบานมิโดริอิ  ญาติใหเราอาศัยอยูในโรงนา   ปูกับ ยา

นั้นเสียชีวิตไปกอนลวงหนาแลว   ตอนที่ระเบิดปรมาณูถูกทิง้ลงมานั้นปูโอโมยะ โทเมคิจิและยา
มาซึโนะอยูในหองนั่งเลน จึงไมไดรับบาดเจ็บ  แตพอมาถึงหมูบานมิโดริอิปูซึ่งเคยแข็งแรงนั้น  
รางกายก็ทรุดลงและเสียชีวิตลงหลังจากท่ีแมเสียชีวิตได 5 วัน  สวนลุงท่ีชื่อโชโซะท่ีอาศัยอยูกับปูยาท่ี
ตําบลฮิโรเซะโมโตะ คาดวาตอนท่ีระเบิดตกน้ันนาจะอยูบริเวณหนาประตูบาน  แตหลังจากน้ันก็ไมได
ขาวคราวอีกเลย  

ที่มิโดริอิ  การดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเปนมาทําใหมีเรื่องไมราบรื่นเกิดข้ึน
มากมาย  ฉันไปโรงเรียนท่ีหมูบานมิโดริอิอยูปนงึและหลังจากน้ันก็กลับมาท่ีฮิโรเซะ   ทุกคนรวม
แรงกันปรับพ้ืนที่ๆบานเคยต้ังอยูและก็สรางบานแบบงายๆอยูกัน  อาสองสามีภรรยาก็ทําหนาท่ีแทน
พอแมรับเลี้ยงพ่ีชายและฉันเสมือนลูกแทๆฉันจึงไมไดมีความรูสึกเหงาแตอยางใด  

แตยิ่งโตข้ึน  ฉันก็ยิ่งคิดถึงแมมากข้ึน   เวลาท่ีเห็นลูกพ่ีลูกนองท่ีถูกเลี้ยงมาเหมือนๆกันเรียนจบชั้น
ประถมและจะไปเรียนตอเปนครูการเรือนก็รูสึกอิจฉาและเหงา  ฉันอาศัยที่บานของอาจนกระทั่ง
แตงงาน  ที่บานอานั้นมีกิจการทําเคร่ืองเรือนและฉันก็ไดทํางานทําบัญชีอยูที่นั่น  

 
 แตงงานและปวย   

 สมัยกอน  คนที่ถูกรังสีปรมาณูสวนใหญจะปกปดไวเปนความลับ  โดยเฉพาะผูหญิงเพราะวา
สงผลเกี่ยวเน่ืองไปถึงเรื่องการแตงงาน  คนที่ไมไดยื่นขอบัตรสุขภาพสําหรับผูที่ถูกรังสีปรมาณูก็มี
มาก  ฉันเองก็ไมไดยื่นขอทันทีต้ังแตแรกมาขอเอาท่ีหลัง   การแตงงานของฉันนั้นฉันคิดมาโดย
ตลอดวาอาสองสามี ภรรยาคงเปนคนตัดสินใจเลือกคนท่ีจะแตงงานให  มีการดูตัวกันและก็แตงงาน
กัน  โชคดีที่คนที่ฉันแตงงานดวยไมไดคิดติดใจกับความเปนผูถูกรังสีปรมาณูของฉัน  

หลังจากแตงงานฉันก็กังวลเกี่ยวกับลูกที่จะเกิดมา   ฉันปวยเปนมะเร็งตอมไทรอยด  พ่ีชายของ
ฉันและลูกพ่ีลูกนองก็เปนมะเร็ง  ลูกของฉันที่เกิดมาก็ปวยเปนเนื้องอกเกี่ยวกับประสาทการรับ
ฟง  นี่ก็คงเปนผลจากรังสีปรมาณูที่ทําใหเจ็บปวย  
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 เพ่ือสันติภาพ  
ฉันมักจะเลาประสบการณของฉันใหพวกเด็กๆฟง  ไปพิพิธภัณฑดวยกันแลวก็เลาถึงเหตุการณใน

วันที่ระเบิดปรมาณูถูกทิง้ลงมาใหเขาฟง 
สมัยกอนการดําเนินชีวิตประจําวันนั้นยุงยากไมคอยไดไปไหวสุสานประจําครอบครัวกันเทาไหร 

แตเดี๋ยวนี้ไดไปไหวสุสานและพูดคุยกับคนอ่ืนกอนกลับบานบอยๆ  ถาแมยังมีชีวิตอยูฉันก็คงจะได
ตอบแทนบุญคุณแม  เวลาท่ีเห็นคนอายุรุนราวคราวเดยีวกันกับแม ฉันจึงคิดอยากจะทําอะไรใหพวก
เขาในสวนที่ฉันทําตอบแทนบุญคุณใหแมไมได 

นอกจากน้ี ฉันก็ยังสํานึกในบุญคุณของผูคนจํานวนมากท่ีไดเสียสละชีวิต ทาํใหฉันมีชีวิตอยูมาได
อยางแข็งแรงจนกระทั่งทุกวันนี้ และเม่ือนึกถึงแมที่ตายไป  ฉันก็คิดวาฉันอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีชีวิตท่ียืนยาวเพ่ือลูกๆของฉัน 
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เหตุการณที่เกิดขึ้นในฤดูรอนนัน้ 

ส่ิงที่อยากจะลืมแตก็ลืมไมลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชิโมทะเกะ  จิโยโกะ 
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 การดํารงชีวิตในระหวางสงคราม  
ฉันเกิดท่ีหมูบานโทโนกะ อําเภอยามากะตะ จังหวัดฮิโรชิมา  (ภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเปนตําบลคา

เคะและในปจจุบันคือตําบลอะคิโอตะ)ในป ค.ศ. 1921ซึ่งตรงกับปโชวะ ที1่0 
ประมาณปค.ศ.  1926 หรอืค.ศ. 1927  ฉันไดแยกจากพอแมไปอยูที่หมูบานซึซึกะ ( ปจจุบันคือ

ตําบลอะคิโอตะ)โดยไดอาศัยอยูที่บานอาจารยสอนมารยาทท่ีมีชื่อเสียงและเขมงวดทานหนึ่งเพ่ือเรียน
การชงชาญี่ปุน   การจัดดอกไม และมารยาทผูดีอ่ืนๆ  การเรียนวิชาเหลาน้ีถือวาเปนคุณประโยชนกับ
ชีวิตคนเรามาก  หลายปหลังจากน้ันอาจารยทานน้ันก็ไดเสียชีวิตลง  ฉันถูกขอรองใหเปนหัวหนาครูที่
หมูบานซึซึกะ  ฉันไดทํางานอยูที่นั่นโดยไดรับเงินเดือนจากหมูบาน 

ระหวางน้ันฉันไดรูจักกับหลานชายของผูใหญบานของหมูบานโทโนกะชื่อ คาวาโมโตะ ฮิซาชิ 
และไดแตงงานกันในป ค.ศ.1944 ( ปโชวะท่ี 19  )  ที่เราไดมีโอกาสรูจักกันก็เพราะพอของฉันทํางาน
ที่ที่วาการของหมูบานโทโนกะหลังจากแตงงานก็ไปอยูกับพอแมสามีรวม 4  คน ( พอสามีชื่อ คาเมะ 
ซาบุโร แมสามีชื่อ เซคิโยะ) ที่บานใกลสะพานซุรุมิ ตําบลฮิจิยามา ฮอมมะจิในเมืองฮิโรชิมา สามีทํา
กิจการขายนาฬิกา แตเนื่องจากในเมืองๆหน่ึงไมจําเปนตองมีธุรกิจแบบเดียวกันนี้หลายราน  สามีจึง
ออกไปทํางานขางนอก   ประกอบกับสถานการณสงครามเขมงวดมากข้ึน บานหน่ึงหลังก็ไม
จําเปนตองมีแมบานเต็มตัวถึงสองคน  ยุคนี้เปนยุคท่ีผูหญิงทํางานนอกบานได  ฉันก็เลยไปทํางานใน
โรงงานผลิตอาวุธสงครามท่ีตําบลคาสุมิที่พอสามีทํางานอยูต้ังแตวันรุงข้ึนถัดจากวันแตงงาน  

 
 กอนการท้ิงระเบิดปรมาณู 
บานเกิดของแมสามีก็อยูที่หมูบานโทโนกะเชนเดียวกับกับฉัน  เราวางแผนกันวาจะกลับไป

หมูบานโทโนกะในวันที่ 3 สิงหาคม  แตแลวจูๆตอนเชาของวันที่ 3 แมสามีก็บอกวา “หนูไปลวงหนา
กอนเถอะ  ตัวแมจะขอกลับไปตอนเทศกาลเคารพบรรพบุรุษ (โอโบง) สกั 10 วัน ”  ดงัน้ันก็เลยเปน
วาฉันกลับไปบานเกิดท่ีหมูบานโทโนะกะต้ังแตวันที่ 3 ถึง 5 สิงหาคมคนเดียว  ตอนท่ีฉันกําลังขาม
สะพานซุรุมิอยู แมสามีก็ว่ิงตามมา ยื่นรมกันแดดท่ีอยูในสภาพดีมาใหแลวพูดวาขืนเก็บ ไวที่ฮิโรชมิา 
เวลามีการท้ิงระเบิดทางอากาศก็ไมรูวาจะเปนยังไง ใหฉันเอารมน้ีไปไวที่บานเกิด แลวก็พูดกับฉัน
วา  “ฝากความคิดถึงถึงคุณพอคุณแมดวย แลวใหกลับมาวันที่ 5  ตามสัญญานะ”  นี่คือคําพูดสุดทาย
ของแมสามี  แตทวาตอนนั้นฉันไมไดคิดวาน่ันจะเปนคําพูดสุดทายเลย  พอกลับมาอยูบานเกิดก็รูสึก
อยากจะอยูสบายๆและอยูใหนานท่ีสุด ฉันก็เลยต้ังใจวาจะข้ึนรถเมลเท่ียวสุดทายของวันท่ี 5 กลับ แต
ทวาพอจะกลับจริงๆรถเมลที่ต้ังใจจะข้ึนก็ถูกยกเลกิ เมื่อชวยไมไดฉันก็เลยวกกลับมาที่บานพอแม พอ
พอรูวาฉันไมไดกลับก็ดวุาฉันและบอกวา “คนที่ไมรักษาสัญญาน้ันใชไมได ตองขอโทษคุณพอคุณ
แมบานคาวาโมโตะ”  และไดสงโทรเลขไปยังบานคาวาโมโตะมีขอความวา “ จะใหจิโยโกะกลับไป
แนๆในวันรุงข้ึน ”  
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 ต้ังแตวันท่ี 6 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม  
วันรุงข้ึน  ( 6 สิงหาคม ) เนื่องจากเกินเวลาที่ไดสัญญาไว  ฉันควรจะรีบออกเดินทางจากบาน

ต้ังแตเชา แตฉันกลับไมไดรีบรอนอะไร ถาเผอิญฉันรีบออกจากบานแตเชา   ฉันคิดวาฉันคงจะเขามา
อยูใกลกับที่ๆ ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมามากข้ึน   และแลวก็ถึงเวลา 8 นาฬิกา  15 นาที  หลังจากท่ี
รูสึกวามีแสงสวางแปลบข้ึน ก็มีเสียงดังมากเหมือนกับแผนดินสะเทือนตามมา  ทันใดน้ัน  ก็มีเศษ
กระดาษท่ีมีตัวหนังสือเขียนวา  “เมืองฮิโรชิมา” ที่ฉีกขาดและไหมเกรียมลอยมา  เมื่อเห็นดังน้ันฉันก็
คิดวาคงจะเกิดอะไรข้ึนท่ีในเมือง ฮิโรชิมาแนๆ  หลังจากน้ันสักครูก็มีขาวแจงวาเกิดเหตุรายแรงข้ึนที่
เมืองฮิโรชิมาเหมือนอยางท่ีฉันคิดจริงๆ  ฉันคิดจะกลับฮิโรชิมาแต  เมืองฮิโรชิมาตอนน้ันไมไดอยู
ในสภาพที่ผูหญิงและเด็กจะไปเดินได  ฉะน้ันพอของฉันจึงไดเดินไปดูสภาพภายในเมืองฮิโรชิมา
กอน ตอนแรกไปที่บานท่ีฉันอยูที่ตําบลฮิจิยามา ฮอมมะจิ   ก็ดูเหมือนวาบานจะถูกไฟไหมหมด  ที่
ตรงบริเวณซากบานมีแผนปายเขียนวา “ อยูกันที่ทีพั่กโรงงานผลิตอาวุธ ” ปกอยู  พอก็เลยตามไป 
และไดพบกับสามี  พอสามีและแมสามีที่นั่น แตแมสามี ถูกไฟลวกอยางหนักไดรับความทุกขทรมาน
มากถึงข้ันโคมาแลว  หลงัจากท่ีพอตรวจดูสภาพของสามีและพอแมของสามีแลว    ก็ดเูหมือนวาพอ
ไดไปดูสภาพของลุงท่ีอาศัยที่ตําบลฮิกาชิฮักคุชิมะดวย  บานลุงน้ันพังราบและลุงไดหนีไปหลบภัยที่
โคอิ  สวนลูกพ่ีลูกนองท่ีเปนนักเรียนซ่ึงถูกเกณฑไปสรางอาคารหลบภัยนั้นเสียชีวิต  พอ
นั้น หลังจากเดินไปโนนมานี่แลวก็กลับมาที่หมูบานโทโนกะ  เมื่อรูจากพอวาครอบครัวสามีอยูกันท่ีที่
พักโรงงานผลิตอาวุธ ฉันก็ข้ึนรถเมลและรถไฟ (สายคาเบะ) เขาไปในเมืองฮิโรชิมาในวันท่ี 8 
สิงหาคม   ระหวางทางบริเวณท่ีโลงหนาสถานีรถไฟคาเบะ มีคนที่บาดเจ็บสาหัสจนแทบจะไมมีลม
หายใจนอนอยูเต็มไปหมด ที่หมอนมีกระปองวางอยูเพียงใบเดียว   คนที่มาตามหาสมาชิกครอบครวั
จะเขาไปจองดูและเรียกชื่อ  แตไมมีใครมีเรี่ยวแรงที่จะขานรับ  ฉันเห็นสภาพคนบาดเจ็บมากมายแบบ
นั้นแลวทําใหฉันนึกหวงครอบครัวเปนอยางมาก  

รถไฟว่ิงมาหยุดท่ีสถานีมิทาคิ  ผูโดยสารถูกใหลงจากรถ  จากตรงน้ันฉันก็แบกขาว  บวยดอง
และของอ่ืนๆที่ไดรับมาจากบานเดินมุงหนาไปสูที่พักโรงงานผลิตอาวุธ   แตรอบๆตัวฉันมีแตที่โลง
เตียนท่ีถูกเผาไหม  ไมรูวาจะเดินไปทางไหนดี  มองไปทางไหนก็ไมเห็นมีสิ่งกอสรางใดท่ีพอจะใช
เปนที่สังเกตได   ฉันก็เลยเดินวนไปวนมา  มองไปเห็นมีกองไฟลุกอยูก็คิดวาจะมีผูคนอยูบริเวณน้ัน 
ดวยความที่อยากจะถามหนทางจึงเดินแวะเขาไป  แตพอเดินเขาไปใกลถึงไดรูวาเปนกองไฟที่เผาคน
ตาย  มีศพถูกเผาอยูทั่วไปหมดไมเกี่ยงวาจะเปนบนสะพาน  ถนนหรือกลางทุงนา  ถึงแม ภาพการ
เผาศพจะเขามากระทบสายตา  ฉันก็ไมรูสึกอะไรและก็ไมรูสกึเหม็นดวย นี่คงจะเปนเพราะ ประสาท
รับรูของฉันดานชาไปนั่นเอง  

ในท่ีสุดฉันก็เดินทางมาถึงท่ีพักโรงงานผลิตอาวุธตอนตี 3 ของวันที่   9 สิงหาคม ตอนท่ีไปถึงแม
ของสามีไดเสียชีวิตไปแลว แตศพยังอยูตรงบริเวณนั้นเพราะเพ่ิงเสียชีวิตไปไดไมกี่ชั่วโมง  ตอนท่ี
ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมา แมสามีกําลังออกไปไร  รางกายเกือบทุกสวนถูกไฟลวก คางและหนาอกถูก
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ไหมเกรียม มองแลวเปนสภาพที่นากลัวมาก  พอสามีเลาวา เสียงครางของแมที่เคยมีมาตลอดไดเงียบ
ไป  พอจุดเทียนสองดูถึงไดรูวาเสียชีวิตเสียแลว วันรุงข้ึนพอสามีทําหีบไม เอาศพของแมใสแลวนําไป
เผาที่ไรมัน  

 
 การตายของสามี  
ตอนท่ีระเบิดตกสามีอยูในบาน  ไมไดถูกไฟลวกแตอยางใด  มองดวยตาก็ไมเห็นมีรองรอย

บาดเจ็บอะไร  สามีไดยินเสียงกรีดรองของแมที่กําลังทําไรอยูจึงออกจากบานเพื่อไปชวย  
ฉันลืมตาต่ืนข้ึนมาตอนตี  5 ของวันที่ 15 สิงหาคม สามีพูดวา  “ยังไมตองต่ืนก็ไดไมใชหรือ”  แต

วันนั้นเปนวันครบรอบตาย 7 วันของแมสามีก็เลยคิดจะทําขนมขาวเหนียวปนเปนของเซนใหแม  
จากน้ันฉันก็ตมขาวตมสําหรับเรา 3 คน  พอเรียกใหสามีมาทานก็ไมมีเสียงตอบรับกลับมา  ภายใน
หองขนาด 4.8 ตารางเมตร  สามีนอนเคียงกับพอสามี แมแตพอก็ไมรูวาสามีเสียชีวิต    เราอยากทําการ
เผาศพเร็วๆเพราะ แมลงวันจะมาตอมท่ีศพ  ดวยเหตุนี้แมตามความเปนจริงแลววันที่สามีเสียชีวิตคือ
วันที่ 15 แตเราไดแจงตอนยื่นทําใบมรณะบัตรวาเสียชีวิต  วันท่ี 14 เพ่ือใหทําการเผาศพไดในวันนั้น
เลย  พอสามีเปนคนทําโลงศพ นํารางของสามีใสในโลงและทําการเผา  ตอนท่ีเผาศพแมสามีนั้นพอ
สามีรูสึกเศรามากท่ีตองเปนคนจุดไฟเผาศพ  ตอนเผาสามีก็เลยขอรองใหฉันเปนคนจุดไฟ  จริงๆแลว
มีขอหามไมใหจุดไฟเผาคนท่ีมีลมหายใจอยูจนกระทั่งถึงเชาวันนั้น  แตถึงกระน้ันก็จําเปนตองเผา ฉัน
เปนคนจุดไฟ  แตพอไฟเริ่มลุกฉันก็ไมสามารถทนอยูตรงบริเวณน้ันได  ฉันคิดวาจะเดินออกหางจาก
ที่นั้นแตขาก็สั่น จะยืนก็ไมไดจะเดินก็ไมได  ชวยไมไดจึงคลานกลับออกมา แตเนื่องจากมีการเผาศพ
อยูทั่วไปทุกหนทุกแหง  พ้ืนดินยังคงรอนระอุอยู ฝามือ หนาแขงและเทา ของฉันจึงถูกไฟลวก 

วันรุงข้ึนฉันไปเก็บกระดูกของสามี เมื่อมองไปบนทองฟา  ก็เห็นเครื่องบินของฝายศัตรูบินอยูแต
ไมมีสัญญาณเตือนภัยก็ใหนึกประหลาดใจเพราะฉันไมรูวาสงครามไดสิ้นสุดลงแลว  

 
 โปตัสเซียม ไซยาไนดสําหรับฆาตัวตาย  
ที่โรงงานผลิตอาวุธ  จะมีการแจกโปตัสเซียม ไซยาไนดใหกับผูหญิงทุกคน   ที่แจกยานี้ก็เพราะ

ถาผูหญิงถูกรังแกโดยทหารอเมริกันละก็จะเปนเรื่องนาบัดสี  ในกรณีที่เกิดเหตุการณแบบน้ันข้ึนก็ให
กินยานี้  ตอนสามีตาย ฉันเคยคิดท่ีจะกินยานี้ เพราะไมมีความหมายท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป ระหวางท่ีพอ
สามีไปยื่นใบมรณะบัตรท่ีที่วาการอําเภอ ฉันคิดวาจะเอายาน้ันใสปากแลวด่ืมนํ้าตามไป แตฉุกคิดข้ึนมา
ไดวาเวลาพอสามีกลับมา แลวพบวาฉันตายไปอีกคนหนึ่ง พอจะรูสึกอยางไร ฉันจะตายไมได  ฉันมี
หนาท่ีจะตองดูแลพอสามี  พอคิดไดดังน้ันฉันจึงลมเลิกความต้ังใจที่จะกินยานั้น  ตอนเผาศพสามี 
ฉันไดตัดผมท่ียาวของฉันเผาไปพรอมกับสามีดวยแลวพูดวา “ขอโทษดวยนะท่ีฉันติดตามไปดวย
ไมได ผมนี่เปนตัวแทนความรูสึกของฉันนะ”  คิดๆดูถาไมมีพอสามีอยูละก็ฉันคงกินโปตัสเซียม ไซ
ยานายดตายไปแลว  
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หลังจากท่ีกลับไปท่ีหมูบานโทโนกะแลว  ถาฉันยังเก็บรักษาโปตัสเซียม ไซยานายดไวอยางดีแบบ
นี้  แถมอยูใกลมือดวย  จะทําอะไรก็ไดไมรู  นองชายคนเดียวของฉันก็เลยเอาไปเผาทิ้ง  กลิ่นตอนท่ีเผา
เหมือนอะไรบอกไมถูก 

 
 การตายของพอสามี  
ตอนท่ีอยูที่โรงงานผลิตอาวุธพอสามีไดรับกัมมันตรังสี   พอถูกไฟลวกกลางหลังจึงตองนอนควํ่า

หนาเวลานอน หลังจากท่ีสามีตายฉันก็คิดวาจะไปท่ีหมูบานโทโนกะกับพอสามี  แตแลวพอสามีก็
เสียชีวิตไปดวยในวันที่ 25  สิงหาคม ตอนน้ันฉันอายุ 24 ป สญูเสียแมสามี  สามี และพอสามีไปหมด 
เหลือเพียงลําพังคนเดียว ฉันคิดวาตัวเองตายไปดวยก็คงจะดีแตฉันตองรับผิดชอบนําเอากระดูกของคน
ทั้งสามกลับไปสูครอบครัวท่ีบานเกิด  ดังน้ันฉันจะยังตายไมได  

 
 ไปหมูบานโทโนกะ  
ในท่ีสุด ฉันก็นํากระดูกของสามี พอสามีและแมสามีกลับไปท่ีหมูบานโทโนกะในวันที่ 6 กันยายน   

และไดจัดงานศพท่ีบานญาติของสามี  ตอนน้ันฉันผอมมาก  สภาพรางกายก็ย่ําแย  พ่ีๆนองๆจึง
ชวยกันดูแลฉัน  ที่ฉันมีชีวิตอยูมาไดทุกวันนี้ก็เพราะความกรุณาของคนเหลาน้ี  พ่ีๆนองๆเปนผูที่มี
บุญคุณกับฉันจริงๆ  เวลาพวกเขากินอาหารกันก็จะใหฉันกินดวย  สมัยนั้นเปนสมัยท่ี ไมมีอะไรจะ
กิน ถึงจะรูสึกวาไมอยากกิน แตถาไมกินก็รูสึกเสียดาย ฉันจึงฝนใจกินอาหารเขาไปซ่ึงก็นับวาเปนผลดี
ตอฉัน 

หลังจากท่ีกลับไปอยูที่หมูบานโทโนกะแลวก็ไดไปที่ในเมืองฮิโรชิมากับพออีกหลายครั้ง แตมีอยู
ครั้งหนึ่งฉันถูกชาวตางชาติที่เคยตกเปนเชลยว่ิงไลตามท่ีในเมืองฮิโรชิมา  เวลาน้ันเปนชวงหลังจากท่ี
เกิดไตฝุนชื่อมาครุาซากิ  ฉันกําลังเหน็ดเหน่ือยจากการเดินวกวนไปบนที่ที่ไมใชถนนอยูพอดี  มัน
หนากลัวมาก  ฉันว่ิงหนีอยางสุดชีวิต ฉันไมมีทางลืมมันไดเลย 

 
 แตงงานใหม  
ฉันแตงงานใหมในป ค.ศ. 1957  คนที่ฉันแตงงานดวยนั้นมีลกูติด  3  คน คนเล็กสุดเปนเด็กผูชาย

อายุได 2 ขวบ    ตอนแรกคิดวาจะบอกปฏิเสธเน่ืองจากฉันไมเคยเลี้ยงเด็กมากอน แตพอไดพบกับ
เด็กๆท่ีนารักมากและตัวฉันเองก็คงไมมีทาทีวาจะมีลูกเองได  ถาไดเลี้ยงเด็กคนน้ีคงจะมีความสุข   
ฉันก็เลยตัดสินใจแตงงานในท่ีสุด  

 
 ภาวะดานสุขภาพ   
ทุกวันนี้ ฉันยังกังวลดานสุขภาพของฉันอยูมาก   ฉันไปหาหมอบอยๆ  พอไปหาทันตแพทยแถว

บานเวลาถอนฟนแลวเลือดไมหยุดหมอก็บอกใหไปหาอายุรแพทย 
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เมื่อ 7  ปกอน ( ป ค.ศ. 2001) ฉันไดรับการผาตัดมะเร็งรังไข  มะเร็งไดแพรไปที่ลําไสทําใหตอง
ตัดลําไสออกประมาณ 50 เซนติเมตร  ฉันเปนมะเร็งรังไขซึ่งเปนโรคที่รักษายากแถมยังแพรไปที่
ลําไสอีก  ที่ไดรับการชวยไวไดนี้ก็เปนเรื่องแปลกทีเดียว  

ตอนท่ีเปนมะเร็งรังไข  ฉันรูสึกทรมานมากเรื่องการกินอาหาร  มาในระยะหลังฉันเริ่มรูสึกอึดอัด
อีกก็เลยไปโรงพยาบาล   หมอตรวจพบวาเปนโรคเกี่ยวกับลําไส  และใหเขาโรงพยาบาลเลย 

 
 การไดรับผลกระทบกัมมนัตรังสี  
ตัวฉันเองถึงแมวาจะไมไดถูกรังสีโดยตรงแตถูกแมลงวันวางไขที่มือ  เทา หลังและท่ีอ่ืนๆ   มี

หนอนทะลุออกมาจากผิวหนัง  ตอนน้ันรูสึกเจ็บมากๆ  คลายกับตอนท่ีโดนตัวอาบุ ( แมลงกึ่งผ้ึงกึ่ง 
แมลงวัน ) ตอย ตอนน้ีก็ยังมีแผลเปนท่ีหลังมากมาย  ฉันจึงไมอยากไปอาบนํ้าท่ีบอน้ํารอน หรือหอง
อาบนํ้าสาธารณะ 

เวลาหมอที่โรงพยาบาลเห็นหลังของฉันก็มักจะถามวาเกิดอะไรข้ึน  พอตอบวาน่ันเปนสาเหตมา
จากการถูกรังสีปรมาณู   เคยถูกถามตอวาตอนท่ีโดนรังสีนั้นเปดหลังอยูหรือ  ซึ่งมันไมไดเปนอยาง
ที่วาหรอก  

สันติภาพเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง   ฉันคิดวาสงครามเปนสิ่งท่ีไมควรกระทํา   ถึงแมจะเปน
ในบานก็ตาม  ถามีเรื่องระหองระแหงเกิดข้ึนก็เปนเรื่องที่ไมสนุก  ดังน้ันตองพยายามไมทําใหเกิด
ปญหาข้ึน 
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มิยาจิ    โตชิโอะ 
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 ความเปนอยูในเวลาน้ัน 
ผมเกิด ค.ศ. 1917(  ปไทโชที่ 6 ) ที่หมูบาน นากาโนะโชว อําเภอ มิตซึงิ ( ปจจุบันคือ ตําบล อินโน

ชิมา นากาโนะโชวเมือง โอโนมิจิ)  พอผมทํางานท่ีไปรษณีย นากาโนะโชว  แมผมเปนแมบานทํางาน
บาน และทําไรปลูกผักลก็ๆนอยๆ ไปดวย  ผมมีพ่ีสาว 3 คน ตัวผมเปนลูกผูชายคนแรก และมีนองชาย
ที่อายุนอยกวาผม 2 ปหนึ่งคน ค.ศ. 1924 ( ปไทโชที่ 13 )  แมคลอดนองสาวอีกคนแตเสียชีวิตทันที 
และหลังจากน้ันแมผมก็เสียชีวิตไปดวย ผมกับพอสองคนอยูดวยกันนับต้ังแตนั้นเปนตนมา 

ค.ศ. 1939 ผมไดรับหมายเรียกตัว  ผมถูกสงไปสังกัดท่ีกองรอยที่ 5 กองทหารปนใหญสนามท่ี 5  
ตลอดเวลา 3 ปในฐานะหัวหนาสังกัดกองทหารเล็กๆ  ผมไปรวมสงครามท่ีประเทศเวียตนาม  และ
หลายแหงท่ีประเทศจีน  หลังจากท่ีออกจากราชการทหาร ผมไปทํางานท่ีหางสรรพสินคามารุกาชิ 
สาขาฮิการิ ที่ลูกพ่ีลูกนองผมประกอบกิจการอยู  ค.ศ. 1943 ผมยายไปทําท่ีกิจการเหล็กมิยาจิ สาขา  
ฮิการิ ที่ปูผมเปนผูประกอบกิจการ ที่ผมยายงานก็เพราะเห็นวาสํานักงานใหญอยูไมไกลจากบานพอ 
สะดวกในการท่ีจะไปดูแล  ผมแตงงานชวงที่ผมยายงาน ลูกชายคนโตเกิดเดือนเมษายนป ค.ศ. 1944 

ผมถูกเรียกตัวครั้งท่ี 2 เดือน เมษายน  ค.ศ. 1945   ตอนน้ัน ผมใหภรรยาและลกูอพยพไปอยูที่อิโนชิ
มา คราวนี้ผมก็ถูกสงไปสังกัดท่ีกองทหารปนใหญสนามท่ี 5 อีกเชนกัน แตคราวนี้ผมทํางานเกี่ยวกับ
ทะเบียนทหารท่ีเกี่ยวของกับกองบัญชาการกลาง กําลังทหารสวนใหญจะถูกสงไปตามท่ีตางๆเพ่ือ
ปองกันภายในประเทศจึงมีทหารเหลืออยูที่กองบัญชาการกลางเพียงเล็กนอย  ในบรรดานัน้ทหารนาย
ทะเบียนมีหนาท่ีทําสมุดรายชื่อทหาร และแจกจายสมุดพกประจําตัวทหารเปนหลัก  เราไมตองฝก
ทหาร 

นายสิบโท โอคาดะ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาผมเกิดท่ีหมูบานโคบาตะเคะ อําเภอ จินเซกิ ( ปจจุบันคือ 
ตําบลจินเซกิ โคเง็น อําเภอจินเซกิ ) เปนบุคคลท่ีนานับถือ  เราแคสองคนทํางานอยูในหองเดียวกัน  แก
รักและเอ็นดูผมมาก 

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1945 มีการเปลี่ยนชื่อกองทหารมาเปน กองหนุนทหารปนใหญเขตจูโกกุ ( 
กองรอยจูโกกุ  111  ) กองทหารต้ังอยูทางทิศตะวันตกของปราสาทฮิโรชิมา  ตึกโรงทหารสูงสองชั้น
ไดถูกสรางข้ึนประมาณ 4 – 5  หลัง ภายในคูปราสาท มีทหารสี่กองรอยต้ังประจําอยูที่นี่ 

 
 สภาพกอนถูกระเบิดปรมาณู 
ผมคิดวาเม่ือผมออกจากราชการทหารแลว  ผมจะกลับไปทํางานท่ีเกา ทางดานบริษัทก็ดูจะคิด

เหมือนผม  เพราะประธานบริษัทมีจดหมายมาท่ีกองทหาร บอกวา “ จะมีประชุมนัดแนะในเรื่องสําคัญ 
อยากใหมาท่ีเมืองฮิการิหนอย ” สําหรับตัวผม แมจะพูดไดวาเปนบริษัทที่ผมเคยทํางานอยู แตก็เปน
ญาติ ผมเกลียดท่ีจะถูกมองวาใชธุรกิจเปนขออางเพ่ือขอลาหยุด  ผมเกรงใจและไมไดขออนุญาต
ออกไปขางนอก  ตอนน้ัน สิบโท โอคาดะ พูดกับผมอยางมีน้ําใจวา “ ไมตองหวง  สบายใจได ผมจะ
ขออนุญาตใหเอง  ”  ดวยความกรุณาน้ี ที่ทําใหผมไดรับอนุญาตใหออกไปขางนอกเปนพิเศษ  คือวัน
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อาทิตย ที่ 5 สิงหาคม ไปท่ีเมืองฮิการิ รุงข้ึนวันจันทรที่ 6 สิงหาคม ข้ึนรถไฟเที่ยวที่กําหนดจะมาถึง
สถานีฮิโรชมิาตอน 9  โมงเชา แลวตรงกลับมาที่กองทหาร 

วันที่ 6  สิงหาคม  ผมต่ืนตี  4  ทานอาหารเชา ไปข้ึนรถไฟที่สถานีฮิการิ เวลา 8 .15   นาฬิกา ตอน
ที่ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงมานั้   
ผมคิดวาผมคงอยูบริเวณกอนถึงสถานีอิวาคุนิ  อาจจะเปนเพราะเสียงรถไฟว่ิงดังสน่ันอยู ทําใหผมแทบ
จะไมไดยินเสียงอะไรจากขางนอก   
เลย  เสียงระเบิดปรมาณู ผมก็ไมไดยิน  แตผูโดยสารพูดข้ึนวา “ ทองฟาท่ีฮิโรชิมา มีกลุมควันกอนใหญ
คลายลูกบันลูนลอยข้ึนมา”  แทบจะ 
ในเวลาเดียวกันจากหนาตางดานขวาทุกคนแหงนหนาข้ึนมองไปในทิศทางเดียวกัน ประกาศในรถไฟก็
ไมมี  เราไมรูวาอะไรเปนอะไรอยู 
อยางน้ัน รถไฟก็ยังคงแลนมาเรื่อยๆแบบนั้น และหยุดลงแบบกระทันหันที่สถานีอิตซึกาอิจิ  รถไฟคัน
หนาก็หยุดอยูกับที่ ผูโดยสารทุกคน 
ถูกสั่งใหลงจากรถ เพราะรถไฟเขาไปใกลฮิโรชิมาไมไดมากกวาน้ีแลว ผมสัญญาวา จะถึงสถานีฮิโรชิ
มาตอน  9 โมงเชาและกลับเขากอง 
ทหารทันที ผมไดแตงุนงงไมรูจะทํายังไงดี 

ที่หนาสถานีอิตซึกาอิจิ หัวรถจักรคายควันสีดําออกมา ทําใหบริเวนน้ันมืดราวกับวาเปนเวลา
กลางคืน แคพอมองเห็นคนเคลื่อนไหวลางๆ  สักพักเม่ือควันดําจางหายไป ผมก็สังเกตุเห็นวามี
รถบรรทุกสารวัตรทหารจอดอยูใกลๆ  รูสกึวาเขาทําธุระเสร็จพอดี ผมรองขอวา “ ผมอยากกลับไปกอง
ทหาร  ขอผมข้ึนรถไปจนถึงปราสาทฮิโรชิมาหนอย ”เขาจึงตอบรับอยางเต็มใจ เปนสารวัตรทหารยศ
นายสิบตรีกับนายสิบโทที่มาดวยกัน 2 คน เขาไมไดรับบาดเจ็บอะไร แข็งแรงดี และไมไดถูกระเบิด
ปรมาณูโดยตรง ตอนน้ีถาเขายังมีชีวิตอยู ผมอยากจะกลาวขอบคุณพวกเขา 

 
 สภาพเมืองหลังจากท่ีถูกระเบิดปรมาณู 

 ผมจําไมไดแนวา  จากอิซึกาอิจิ มาฮิโรชิมาผมเขามาตามทางสายใด แตคิดวาผมคงจะว่ิงมาตาม
ถนนกลางทุงนา ซึ่งตอมาผูคนที่หนีภัยก็ไดใชถนนเสนนั้นเปนทางหลบหนีออกมากันเปนจํานวนมาก  
หลังจากท่ีเขาไปภายในตัวเมืองฮิโรชมิาแลว เราวิ่งไปตามเสนทางรถราง แตทวาภายในตัวเมืองไมมี
สัญญาณบอกวามีสิ่งมีชีวิตอยูเลย ไมเห็นแมแตหมา แมว นี่เปนเพราะวาทุกคนไดหลบหนีออกไป
หมดแลวหรืออยางไรไมทราบ 

ผมขอใหสารวัตรทหารพาไปท่ีปราสาทฮิโรชิมา แตผมถูกไลลงกอนถึงสะพานไอโออิเล็กนอย  
ระยะทางจากสะพานไอโออิไปที่กองทหารใกลกันแคเอ้ือม  ผมจึงคิดวาจะเดินไป  แตถนนถูกเผารอน
มาก เดินไมได  ผมจะใชสนับแขงพันรอบรองเทาบูทผูกเชือกของผม แตก็เดินตอไปไดไมถึงหนึ่งเมตร  
ผมเลยตองหยุดยืนอยูตรงหนาสะพานไอโออินั่นเอง 
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 ที่สะพานไอโออิ ระหวางท่ีผมเดินหนาไปไดสัก 50  เซนติเมตร  ผมถอยหลังกลับ 50  เซนติเมตร 
สลับกันอยูอยางน้ีจนคิดวาเวลาคงจะผานไปไดประมาณ 1 ชั่วโมง ทันใดน้ัน  สายฝนเริ่มตกลงมาอยาง
หนักเหมือนสายเข็มท่ีตกลงมาท่ิมผิวหนัง  สีดําของฝนทําใหบริเวณรอบๆแลดูเหมือนกับเอานํ้ามันมา
ราด แตเมื่อเอามือลองเช็ดหนาท่ีเปยกดู กลับไมรูสึกมันเหมือนน้ํามันแตอยางใด บริเวณน้ันถูกเผาจน
เปนทุงโลงเตียน  ไมมีแมแตที่จะหลบฝน ผมเปยกโชกทั้งตัว ไดแตรอใหฝนหยุด 

พอฝนหยุด ทุกอยางเปลี่ยนไปหมด อากาศกลับเย็นข้ึน เหมือนฤดูใบไมรวง ตางไปจากสภาพกอน
ฝนตกโดยส้ินเชิง ถนนทีร่อนจัดก็ถูกน้ําฝนแชใหเย็น  ทําใหใชเดินไดอีก  

 พอกลับไปดูที่กองทหาร ตึกโรงทหารอยูในสภาพท่ีนาสังเวชใจเปนที่สุด ตึกทั้งหลังพังกระจัด
กระจายเปนเสี่ยงๆ ถูกเผาไหมกลายเปนเถาถาน   แถมยังถูกน้ําฝนชะพัดหายไปจนหมดเกลี้ยง
เหมือนกับวาไมเคยมีอะไรอยูที่นั่นมากอน 

สิบโทโอคาดะ ถูกไฟเผาท้ังตัว อาการรอแร แตยังมีลมหายใจอยู  คนที่ถูกไฟคลอกจะมีลักษณะ
หนาตาเปลี่ยนไป  ผมจําสิบโทโอคาดะไมได แตสิบโทโอคาดะเปนฝายพูดข้ึนมาวา “ มิยาจิ  โชคดแีลว
นะ ” จึงทําใหผมทราบวาเขาคือสิบโทโอคาดะ  ผมแยกไปครั้งหนึ่ง เมื่อกลับมาที่นั่นในตอนเย็นอีกครั้ง 
สิบโทโอคาดะไมไดอยูที่นั่นแลว  แกคงจะถูกหามไปท่ีไหนสักแหง 

ผมจําไดไมแนนอน  คิดวาคงจะเปนวันที่ 6 สิงหาคม   ทันทีหลังจากท่ีฝนดําหยุดตก  ผมพบนายพล
เอก ฮาตะ  ชุงโรคุ แหงกองบัญชาการทหารบก ที่ 2   นายทหารผูชวยที่ติดตามมาซ่ึงอยูขางๆไดออก
คําส่ังกับผมวา “ จงแบกทานนายพลฮาตะ ข้ึนหลัง ขามแมน้ําเทมมะไป อยาใหทานเปยกนะ ”  ทาน
นายพลเปนคนรางเล็กเต้ีย ผมจึงแบกทานขามแมน้ําไปไดตามคําส่ัง โดยไมรูสึกหนักเลย 

 
 การปฏิบัติการชวยเหลือ 
ทหารที่รอดตายจากระเบิดปรมาณูประมาณ 90 นายไดไปรวมตัวกันสนามดานทิศตะวันตก  พวก

เขาไดรับหนาท่ีใหเผาศพผูเสียชีวิตซ่ึงมีจํานวนมากมายกายกอง  เมื่อวานน้ี  250 ราย   วันนี้  300  ราย 
ระหวางทํางาน ภาพท่ีติดตาผมคือ ภาพศพทหารอเมริกัน 2 นายท่ีลมกลิ้งอยูที่บันไดปราสาทฮิโรชิ

มา เวลานั้น มีเชลยศึกอเมริกัน2 คนถูกจับมาไวที่ตึกใกลๆปราสาทฮิโรชิมา ผมคิดวาคงจะเปนเชลยศึก  
2  คนนั้นเอง 

ในวันที่ 6  สงิหาคมน้ัน  พวกเราไมมีอาหารกิน  ผมพาทหารใตบังคับบัญชา 30 นาย  ไปที่ที่วาการ
อําเภอเพื่อเจรจาตอรองขอรับขนมปงแหง  แตผิดความคาดหมาย ผมกลับไปทะเลาะกับอําเภอ ขอรับ
ขนมปงแหงไมได ในวันนั้นเราจึงเอานํ้าตาลละลายในนํ้ารอนดื่มแกหิวไปอยางชวยไมได  หลังจาก
วันที่  7 สิงหาคม เราไดรับแจกขาวปน และขนมปงแหงจากหนวยชวยเหลือที่มาจากนอกเมือง 
เราไดออกปฏิบัติหนาท่ีกูภัยติดตอกันมาจนกระทั่งถึงปลายเดือนสิงหาคม  ระหวางน้ันเราตองนอน

กันอยูกลางแจงโดยตลอด 
ในท่ีสุด  ก็มคํีาส่ังยุบกองทหารในวันที่  31 สิงหาคม  ตอนท่ีประกาศยุบก็มีการนําเอาขาวของ
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เครื่องใชตางๆท่ีเหลืออยูในโกดังทหารมาแจกจายใหกับทหาร  ผมไดเส้ือผาทหาร และผาหม  บางคน
ที่มาจากครอบครัวชาวนาไดรับแจกมา บางคนก็ข่ีมาน้ีกลับบาน 

วันที่ 1 กันยายน ผมข้ึนเรือท่ีมารับจากทาเรืออิโตซากิ กลับอิโนชิมา 
 

 การปวย 
หลังจากท่ีกลับไปท่ีอิโนชิมาไดประมาณ 2 เดือน ขณะที่ถายปสสาวะอยูกลางทุงนา ผมตกใจเพราะ

มีปสสาวะสีน้ําตาลออกมาประมาณ 1.8 ลิตร หลงัจากน้ัน ผมก็ยังปสสาวะเปนสีน้ําตาลอยู นอกจากน้ัน 
ในปตอมาผมเขาโรงพยาบาลดวยโรคกระเพาะอาหารและลําไส  หลังจากน้ัน ผมมีอาการเจ็บที่ตับตอง
เขาโรงพยาบาลอีก ค.ศ. 1998 ผมเขาโรงพยาบาลดวยโรคมะเร็งที่กระเพาะปสสาวะ ปจจุบันผมก็ยัง
รักษาตัวตัวอยู 

ผมไดรับสมุดพกประจําตัวผูถูกระเบิดปรมาณู  เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1960 กอนที่จะขอรับสมุด
พก  ผมรูสึกลังเลใจเพราะไมรูวาควรจะขอดีหรือไม ทางอําเภอก็แนะนําผมใหขอ ผมก็เลยทําเรื่อง
ขอรับสมุดพกเอาไว หลังจากน้ัน ทุกครั้งท่ีผมปวยและคิดวามีสาเหตุมาจากรังสีปรมาณู  ผมคิดวาโชคดี
ที่รับสมุดพกไว 

 
 การดําเนินชีวิตหลังสงคราม 
หลังสงคราม   ผมเปดรานขายของเบ็ดเตล็ดท่ีอิโนชมิา เนื่องจากเปนรานขายของเบ็ดเตล็ดในบาน

นอก  ไมเพียงแตขายสินคาประเภทอาหารเทาน้ัน ยังขายขาวสาร ขาวสาลี น้ํามัน ภายหลังก็ยังนํา
เครื่องใชไฟฟาภายในบานมาขายดวย แมจะไมไดใชชีวิตอยางสุขสบาย  แตผมก็หาทางสงใหลูกได
เรียนจนจบมหาวิทยาลัย 

ลูกสาวคนโตผมเกิด  ค.ศ. 1946  แตทั้งแมและลูกเสียชวิีตทันที  ผมแตงงานกับภรรยาคนปจจุบัน
ในป ค.ศ. 1947   มลีูกชายคนท่ีสอง  คนที่สาม  และลูกสาวคนท่ีสอง  ลูกที่เกิดหลังสงครามทุกคน
ออนแอ ผมเปนหวงคิดวาอาจเปนเพราะไดรับผลจากผมที่ถูกกัมมันตภาพรังสี  รูสึกวาภรรยาผมจะเปน
หวงลูกสาวคนท่ีสอง เธอไมใหบอกวาเปนลูกของผูที่ถูกระเบิดปรมาณู เพราะกลัววาจะถูกปฏิเสธการ
แตงงาน 
 

 เกี่ยวกับผูบังคับบัญชาท่ีถูกระเบิดปรมาณูเสียชีวิต 
ถาสงครามยังคงดําเนินอยูตอไปแบบน้ัน ผมคิดวาประเทศญี่ปุนคงอยูในสภาพท่ีลําบากมาก ผมคิด

วาสันติภาพท่ีเรามีอยูในขณะนี้ เกิดข้ึนเพราะคนจํานวนมากไดเสียสละชีวิตให   
ผมไมไดถูกระเบิดโดยตรง และมีชีวิตรอดอยูได เพราะความมีน้ําใจของสิบโทโอคาดะในตอนน้ัน

ที่ขออนุญาตใหผมไดออกมาขางนอก วันที่ 6 สิงหาคมตอนท่ีพบกันนั้น คํากลาวที่สิบโทพูดวา “  มยิาจิ  
โชคดีแลวนะ ” เปนคําพูดสุดทายที่สิบโทไดทิ้งเอาไว ผมสะกิดใจมาตลอด “ผมจะตองขอบคุณสิบโท
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โอคาดะใหได” ลูกผมเขาใจความรูสึกนี้ของผมดี  พวกเขาชวยกันสืบคนทางอินเทอรเน็ต  และได
โทรศัพทไปที่วัดแตละแหง  เพ่ือคนหาที่ต้ังสุสานของสิบโทโอคาดะใหผม  

ปค.ศ. 2007  พวกเราไดไปไหวเคารพสุสานของสิบโทโอคาดะกันทั้งครอบครัว ผมไดกลาวคํา
ขอบคุณและสามารถยกภูเขาออกจากอกไดในท่ีสุด 



35 

 
 
 

ความปรารถนาในสันติภาพสูคนรุนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาเอะโดอิ โทกิโอะ 
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 ชีวิตความเปนอยูกอนโดนท้ิงระเบิด 
ในขณะนั้นอยูในสมัยปโชวะ20 ผมไดอาศัยอยูกับฮิซาโยะซึ่งเปนมารดากับพ่ีสาวอีก 2 คนที่ 

คุสึโนะกิโจ บล็อกที่ 1 นะครับ ถึงแมวาผมจะไดชื่อวาเปนนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษามิซาซะ
แผนกมัธยมปลายปที่ 1(ระบบการศึกษาของญี่ปุนระหวางป ค.ศ. 1941-1947) นะครับ แตในแตละวันก็
จะตองถูกระดมพลใหไปทํางานตามโรงงานตางๆ ทําใหไมมีการเรียนการสอนในโรงเรียนเลยครับ ผม
กับเพ่ือนรวมชั้นเรียนท้ัง 40 คนไดถูกระดมพลใหไปทํางานท่ี บริษัทนิสสันมอเตอรซึ่งต้ังอยูที่ มิซา
ซะฮอนมาจิ บล็อกที่ 3 สาํหรับพ่ีสาวท้ัง 2 คนของผมน้ัน พ่ีคาสึเอะก็ทํางานท่ีที่ทําการไปรษณียและพี่จึ
รุเอะก็ทํางานท่ีสาขายอยของโรงงานผลิตเครื่องนุมหม   

 
 วันท่ี 6 สิงหาคม 
เชาของวันนั้น ผมไดประจําอยูที่บริษัทนิสสันมอเตอรซึ่งเปนสถานที่ที่ผมถูกระดมพลไป เพ่ือน

รวมชั้นเรียนที่ถูกระดมพลไปดวยนั้นตางก็ถูกแยกใหไปทํางานอยูในโรงงาน ผมทํางานเบ็ดเตล็ดอยูที่
หองธุรการโดยจะตองขนยายอะไหลเมื่อไดรับคําส่ังจากโรงงาน เปนตน เนื่องจากในวันนั้นก็ไดรับการ
ติดตอใหนําตะปูตัวเล็กซึ่งเปนอะไหลจากโรงงานมา ผมจึงถือตะปูเล็กจํานวน 2 กลองออกจากหอง
ธรุการและเดินมุงหนาไปยังโรงงานท่ีอยูลึกเขาไปของอาคาร  จูๆ ก็รูสึกไดวา ตัวเองถูกปกคลุมดวย
แสงสีน้ําเงินปนขาวซ่ึงเหมือนเปลวไฟจากเตาแกสพรอมกับ ทัศนวิสัยท่ีถกูทําใหหางไกลออกไป และ
รางการก็ลอยข้ึนไปบนทองฟา ถึงแมวาในขณะน้ัน สัญญาณเตือนภัยใหเตรียมพรอมรบัมือจะอยู
ระหวางการยกเลิกอยูจึงไมอยูในสถานะพรอมจะรับมือได แตผมก็คิดวา จะตองถูกทิ้งระเบิดอยาง
ฉับพลันแลวแนๆเลยนะครับ ในเสี้ยววินาทีนั้นเอง ผมไดคิดวา “สงสัยจะตองตายแลวสินะ”  

ไมแนใจเหมือนกันวาเวลาไดผานไปสักกี่นาทีแลว แตผมก็ไดรูสึกวา สติของตัวเองไดกลับคืนมา
และไดเอนนอนอยูบนพ้ืนดิน หลังจากท่ีเวลาผานไปชวงระยะเวลาหน่ึง ทัศนวิสัยก็เริ่มจะเปด 
เหมือนกับตอนท่ีหมอกคอยๆจางหายไป ทําใหผมคิดวา“ยังมีชีวิตอยู” นะครับ 

รูสึกวาผมจะตกลงไปบนถังแกสท่ีตกอยูใกลกัน และผมไดรับบาดแผลถลอกท่ีมือดวยนะครับ พอ
มานึกดูตอนน้ี ลักษณะของผมในขณะท่ีถูกระเบิดน้ัน เนื่องจากวาผมไดตัดผมทรงเกรียนและไดสวม
กางเกงขาส้ันกับเสื้อเชิ้ตแขนส้ันคอกลมเทาน้ัน ดังน้ันบริเวณท่ีเปดโลงท้ังหมดนาจะตองเกิดเปนแผล
ไฟไหมอยางแนนอน แตในเวลาน้ัน ยังไมสามารถท่ีจะรับรูสภาพการณของตัวเองไดในทันที แมแต
ความเจ็บปวดก็ยังไมรูสึกดวยซ้ําไปนะครับหลังจากน้ัน เนื่องจากผมไมเห็นบรรดาเพ่ือนรวมชั้นเรียนที่
ถูกระดมพลไปดวยเลยทําใหเกิดความรูสึกเปนหวงครอบครัวข้ึนมา จึงไดตัดสินใจกลับบานไปนะครับ 
เมื่อเริ่มเดิน ก็ไดพบกับประตูขนาดใหญของของโรงงานท่ีลมอยูโดยที่มีคนประมาณ 3 คนถูกทับอยู
ขางใตนั้นดวย ผมกับคนท่ีอยูบริเวณโดยรอบน้ันไดชวยกันดึงพวกเขาออกมาจากตรงนั้นไดสําเร็จ 
หลังจากน้ันทุกคนก็พูดวา “หนีกันเถอะ หนีกันเถอะ” แลวก็ออกไปดานนอกของโรงงาน 
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 สภาพหลังถูกระเบิด 
เมืองทั้งหมดถูกปกคลุมดวยอาคารหรือรั้วที่พังทลายซ่ึงอยูในสภาพการณที่แมแตถนนก็มองไมเห็น

เลยนะครับ  มีเปลวไฟขนาดเล็กที่กําลังคละคลุงไปดวยควันอยูทุกหนทุกแหง ผูคนที่เดินอยูตามถนน
ทั้งหมดก็ไดรับบาดแผลไฟไหมและยังพบเห็นคนที่อุมลูกหนีอยูดวยนะครับ เมื่อเดินอยูบนซาก
ปรักหักพังหรือทอนไมที่ถูกทับซอนกนัอยูที่เกิดจากการพังทลายแลว ก็ไดมตีะปูที่โผลอออกมาเสียบ
ทะลุผานใตรองเทาเขาไปท่ีเทาดวย แตเนื่องจากวาอยูในอารมณที่ไมคิดชีวิตในเวลานั้นจึงไมรูสึกเจ็บ
อะไรเลย ถึงแมวาจะไดยินเสียงครวญครางอยางแผวเบาวา “ชวยดวย” ที่ดังมาจากขางใตซาก
ปรักหักพังตรงบริเวณปลายเทาอยู แตผมก็ไมสามารถท่ีจะสนองตอบตอเสียงที่รองขอความชวยเหลือ
นั้นไดเลย เพราะตัวผมเองก็ตกอยูในสภาพที่บาคลั่งจากภายใตสภาพการณที่เหมือนกับนรก จึง
ตัดสินใจที่จะมุงหนาไปท่ีบานตอไป 

เมื่อไปถึงบาน บานไดพังทลายลงไปทั้งหมดแลว ซึ่งท่ีนั่นควรจะมีมารดากับพ่ีสาวอยู แตกลับไม
พบตัวเลย ผมซึ่งมีอายุเพียง 12 ปในขณะนั้น จูๆก็ตกอยูในความรูสึกที่เปนกังวลข้ึนมาวา “จากน้ีไปผม
จะตองอยูคนเดียวแลว” “หมดหนทางแลว” และไดแตยืนดูบานของตัวเองท่ีพังทลายลงไปอยูสักพัก
หนึ่งอยางงงงวย ทันใดน้ันเอง ก็ไดยินเสียงที่พูดกับตนวา “ไฟกําลังจะมาถึงแลว รีบหนีไป” ซึ่งดังมา
จากบริเวณโดยรอบจนในท่ีสุดก็ชวยทําใหผมตัดสินใจที่จะหนีไดนั่นเอง เมื่อผมกําลังเดินมุงหนาไปยัง
สถานที่หลบภัยที่อยูชานเมืองซึ่งไดเคยตกลงกันไวลวงหนาภายในครอบครัว ก็ไดพบกับนะกะมุระคุง
ที่เปนเพ่ือนรวมชั้นเรียนท่ีถูกระดมพลไปยังโรงงานเดียวกันดวย ซึ่งเขาอยูระวางการอพยพหนีภัยไปท่ี
บานของญาติที่อยูมิตะกิโจ และเขาก็ไดชักชวนผม โดยพูดกับผมวา “ไปดวยกันสิ”  

เนื่องจากมิตะกิโจนั้น ต้ังอยูในพ้ืนที่ที่สูงจึงดูเหมือนกับวาจะไดรับความเสียหายไมมากนัก มีเพียง
กระจกของบานท่ีแตกอยูเทาน้ัน คุณปาท่ีเปนญาติพูดวา “ดีแลวละท่ีปลอดภัย ดีจริงๆเลย” แลวก็นําขาว
ปนมาใหกิน แตก็กินไมลงเพราะวาไมมีความรูสึกอยากอาหารเลย นับจากน้ันเปนตนมา อาจเปนเพราะ
รูสึกผอนคลายลงก็ได ทําใหเริ่มรูสึกถงึความเจ็บปวดท่ีรางกาย และรูวามีสิ่งที่ไมปกติเกิดข้ึนกับตัวเอง
แลว บริเวณท่ีไมไดถูกปกคลุมดวยเสื้อผาท้ังหมดกลายเปนแผลไฟไหมและเกิดเปนตุมพองใสๆขนาด
ใหญข้ึนบนผิวหนังท่ัวท้ังรางกายซึ่งมันมีขนาดท่ีใหญโตถึงกบัวาสามารถขยับข้ึนลงเหมือนคลื่นได
เลยนะครับ เนื่องจากไมไดสวมหมวกเลยทําใหเกิดเปนแผลไฟไหมที่หัวและรูสึกเจ็บจ๊ีดๆไปดวย วากัน
วาหาก 1 ใน 3 ของรางกายเกิดบาดแผลไฟไหมก็จะทําใหเสียชีวิต แตของผมนั้นคิดวานาจะมากกวาน้ัน
นะครับ 

นาจะกอนเที่ยงนะครับท่ีฝนเริ่มตก มันทําใหรูสึกสบายดีกับรางกายที่ผานความรอนมาแลวจริงๆ 
ผมจึงตากฝนอยูอยางน้ันสักพักหน่ึง เมื่อมองดูที่น้ําฝนท่ีกําลังไหลอยู ก็พบวามันสองแสงเปลงประกาย
เหมือนกับน้ํามันอยู ซึ่งในเวลานั้น ผมไมเขาใจเลยวามันคืออะไร แตมานึกดูตอนน้ีแลว ที่แทมันก็คือ 
“ฝนสีดํา” ทีป่นเปอนกัมมันตรังสีอยูนั่นเอง 

หลังจากน้ัน ผมจะตองไปท่ีโรงเรียนท่ียะสึมุระ(ปจจุบันคือเมืองฮิโรชิมา เขตอะซะมินามิ)ซึ่งเปน
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สถานที่หลบภัย จึงไปกลาวอําลานะกะมุระคุงและก็ไดเริ่มออกเดินทางใหมอีกครั้งหนึ่ง แตเนื่องจาก
รูสึกรอนที่รางกายมากจนทนไมไหว ผมจึงไปนําแตงกวาที่อยูในสวนท่ีอยูระหวางทางมาบีบเพ่ือเอานํ้า
ที่ไดมาทาบาดแผลไฟไหมแลวก็เดินตอไป 

เมื่อไปถึงท่ีโรงเรียนก็พบวาท่ีนั่นไดมีการจัดต้ังสถานท่ีดูแลรักษาพยาบาลอยูแลว และมผูีบาดเจ็บ
จํานวนมากท่ีเอนนอนอยูเหมือนกับปลาทูนาท่ีถูกต้ังเรียงอยูบนพ้ืนดิน และที่นั่นก็เปนที่แรกท่ีผมไดรับ
การตรวจ ซึ่งเปนเพียงการรักษางายๆดวยการนําเอานํ้ามันสําหรับบริโภคมาทาที่บริเวณแผลเทาน้ันเอง 
แตเนื่องจากวามีเหยื่อหรือผูเคราะหรายจํานวนมากจนแทบจะลน จึงมีการจัดสรรสถานที่หลบภัยข้ึนมา
ใหม เมื่อมีการเคลื่อนยายก็เปนเหตุใหไดพบกับพ่ีสาวท่ีชื่อจึรุเอะไดโดยบังเอิญ แตดูเหมือนกับวา 
พ่ีสาวจะไดรับบาดเจ็บท่ีสวนหัวจากการโดนระเบิดท่ีบาน จึงมีผาพันแผลถูกพันอยูดวย ในที่สุดผมก็
ไดพบกับญาติแลว ทําใหผมรูสึกโลงอกและคิดวา “ที่แท ผมก็ไมไดอยูคนเดียวนี่นา” และไดรูจาก
พ่ีสาวอีกดวยวา มารดาก็ปลอดภัยจากน้ันผมจึงไปหามารดา มารดาที่โดนระเบิดในขณะท่ีอยูที่เฉลียง
ไมกระดานของบานน้ัน มีบาดแผลท่ีเหมือนถูกควานตรงบริเวณขากับแผลไฟไหมบนใบหนา หลังจาก
นั้นก็ยังไดพบกับพ่ีคาสึเอะ ซึ่งเปนพ่ีสาวท่ีโดนระเบิดในระหวางปฏิบัติงานอยูที่ที่ทําการไปรษณียได
อีกดวย   

พวกเราอยูที่ยะสึมุระจนกระทั่งส้ินสุดสงคราม ยังจําไดเลยวา ตอนน้ันเหมือนถูกหอหุมไปดวย
ความรูสึกที่โลงใจวา “ไมตองไปสงครามอีกแลว” พวกเราไดพักอยูที่ยะสึมุระประมาณ 2 สัปดาห 
จากน้ันก็ไดยายที่อยูไปที่บานของญาติที่ต้ังอยูที่ทะกะดะกุนโกโนะมุระ (ปจจุบันคือเมืองอะซะทะ
กะดะ) ซึ่งเปนบานเกิดของบิดา   

สภาพรางกายของผมนั้น มีแตจะเลวรายลงไปเรื่อยๆ ซึ่งดูเหมือนกับวา คนรอบตัวเขาพูดถึงผมวา 
“คงจะอยูไดอีกไมนาน” ดวยนะครับ เนื่องจากท่ีโกโนะมุระน้ัน มีหมอมาตรวจใหในรูปแบบของ
ทํางานนอกสถานท่ีอยู ผมจึงถูกขนยายดวยรถลากเพ่ือไปรับการตรวจรักษาและน่ันเปนครั้งแรกท่ีผม
ไดรับการทายาสีขาวท่ีมีไวสําหรับรักษาบาดแผลไฟไหมโดยเฉพาะ ซึ่งในท่ีสุดผมก็ไดรับการรักษาที่
สมกับเปนการรักษาที่แทจริงไดแลว แตการรักษานั้นทําไดยากลําบาก เนื่องจากบาดแผลไฟไหมที่
คอนขางจะหนัก จะถอดเส้ือผาก็ไมได จึงจําเปนตองใชกรรไกตัดเอาเทาน้ัน และผมยังมีไขข้ึนสูงมาก 
ทําใหไปหองน้ําลําบาก จึงตองมีคนชวยพยุงเพ่ือทําธุระสวนตัว มารดาตองกดบาดแผลของตัวเอง เพ่ือ
เฝาไขผมซึ่งเปนลูกคนสุดทองและเปนลูกชายเพียงคนเดียวให ผมยังจําไดดวยวา มารดายังใชพัดชวย
พัดใหตลอดทั้งคืนโดยไมยอมหลับนอนและพูดวา “รอนใชมัย้ รอนใชมั้ย” ในชวงที่บาดแผลไฟไหม
ใกลจะหายก็มีเลือดกําเดาออกมาบอยมาก ซึ่งยังเคยมีครั้งหนึ่งที่เลือดกําเดาไหลไมหยุด ทําใหคุณหมอ
ถึงกับตองใชวิธีฉีดยาเพ่ือหามเลือดดวยนะครับ 

สุขภาพของผมน้ันคอยๆดีข้ึนเรื่อย ๆ ผมจึงเริ่มไปโรงเรียนทองถิ่นได ที่โรงเรียนแหงน้ันก็
เชนเดียวกันที่มีนักเรียนประมาณ 3 คนที่ยายมาจากโรงเรียนในตัวเมืองฮิโรชิมาหลังโดนระเบิด 

ชวงประมาณเดือนกันยายน ผมมีความรูสึกอยากรูเรื่องสภาพของฮิโรชิมามาก ผมจึงน่ังรถเมลเขา
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ไปในตัวเมืองฮิโรชิมาคนเดียว ในละแวกท่ีใกลเคียงกับรองรอยท่ีนาจะเปนบานของผมน้ัน มีเพ่ือนบาน
สรางกระทอมแบบงายๆ ดํารงชีวิตกันอยูและผมก็ยังมีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาดวย นอกจากน้ันก็ยัง
เห็นมีกระทอมท่ีพอจะใชหลบฝนหรอืน้ําคางไดต้ังอยูทุกหนทุกแหงดวย เมื่อผมลองไปดูที่บริษัทนิ
สสันมอเตอร ซึ่งเปนสถานท่ีที่ผมโดนระเบิด ก็ไดพบกับผูจัดการโรงงานเขาโดยบังเอิญ ซึ่งเขาทักผม
วา “เปนยังไงบาง สบายดีหรือเปลา” ทําใหผมไดมีโอกาสสอบถามเรื่องราวตอนท่ีเกิดระเบิดข้ึนได เมื่อ
ไดรูวาหลังโดนระเบิด มีเจาหนาท่ีธุรการหญิงคนหน่ึงท่ีกําลังทํางานอยูในหองธุรการนั้น ถึงกับทําให
ลูกตากระเด็นออกจากเบาตาดวย ทําใหผมถึงกับรูสึกหวาดกลัวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกอนที่จะโดน
ระเบิดน้ัน ผมเองก็อยูในหองธุรการนั้นดวยเหมือนกัน สําหรบัเพ่ือนรวมชั้นเรยีน 40 คนท่ีถูกระดมพล
ใหไปทํางานท่ีโรงงานเดียวกันนั้น หลังจากน้ัน ผมก็ไมมีโอกาสไดพบกันอีก แมกระทัง่บัดน้ีก็ยังไมรู
ความเปนไปของพวกเขาไดเลย 

 
  การสรางชีวติความเปนอยูขึ้นมาใหมอีกครั้ง 
เวลาผานไป 2-3 ปหลังจากน้ัน เนื่องจากวาในชนบทไมมีแหลงงานเลย จึงไดยายฐานท่ีต้ังกลับไป

ยังในตัวเมืองฮิโรชิมาอีกครั้งหนึ่ง เปนเพราะวาไมมีประวัติการศึกษา ทําใหตองลําบากมากจริงๆ
จนกวาจะไดงานทํา แตก็เพ่ือมีกินตอไป ผมจึงยอมทําทุกอยางไมวาจะเปนการสงหนังสือพิมพหรือ
ทํางานในสถานท่ีกอสรางบาง  

เม่ือผมอายุ 23 ป ผมตกลงที่จะแตงงานและผมก็มีความคิดวา อยากจะใหภรรยาไดรับรูเรื่องราวของ
ผมทั้งหมดเอาไว ผมจึงบอกเรื่องที่ผมถูกระเบิดปรมาณูใหฟง ภรรยายินยอมและเห็นชอบที่จะแตงงาน
กับผมโดยรบัรูและเขาใจ ในเวลาน้ัน ถึงแมวาจะมีการเผยแพรขาวสารท่ีเกี่ยวกับผลสืบเนื่องของผูที่ถูก
ระเบิดปรมาณูกันอยางเต็มท่ี แตผมก็พยายามมุงหนาทํางานตอไปโดยที่ไมใหความสนใจกับมันเลย ลูก
ชายคนโตของผมเกิดเม่ือผมอายุ 27 ป และในปเดียวกัน พ่ีชายของภรรยาก็แนะนําใหไปทํางานท่ีบริษัท
อุตสาหกรรมโตโย(ปจจุบันคือมาสดา) ซึ่งกอนหนาน้ันก็มีการเปลี่ยนงานอยูบอยครั้ง พ่ีชายของภรรยา
ก็ชวยใหกําลงัใจผมดวยการบอกใหผมอดทนสูตอไป ทําใหผมไดตัดสินใจท่ีจะสูตอไปเพ่ือลูกและมุง
หนาทํางานใหมอีกครั้งหน่ึง 

 
 ความกังวลในดานของสุขภาพ 
ในขณะที่กําลังพูดคุยอยูกับเพ่ือนรวมงานที่ทํางานรอบดึกอยูก็พบวา มีคนท่ีถูกระเบิดท่ีสะพานไอ

โออิอยูในน้ีดวย ซึ่งเกือบจะอยูใตศูนยกลางที่เกิดระเบิดน้ันพอดี ทําใหพอไดยินแบบนั้นก็รูสึกตกใจนะ
ครับ และไดมีคํารองขอมาจาก ABCC (ศูนยวิจัยขององคกรคณะกรรมาธิการผูประสบภัยจากระเบิด
ปรมาณู)โดยมีเปาหมายในการสํารวจรางกายมาท่ีเขาดวย ในฐานะของผูที่ถูกระเบิดปรมาณูเหมือนกัน 
ตางคนตางก็เลยไดพูดคุยถึงส่ิงท่ีสงสัยกัน แตสภาพรางกายของเขากลับทรุดลงและตองเขารักษาตัวที่
โรงพยาบาล ถึงแมวาเขาจะไดกลับเขามาทํางานอีกครั้งหนึ่งได แตในท่ีสุดเขาก็เสียชีวิตลงดวยอายุ 50 
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ป ผมเองก็ตองแบกความกังวลท่ีมีตอสุขภาพตลอดเวลาอยูแลว ผมจึงคิดวามันเปนเรื่องที่มหัศจรรยที่
สามารถมีชีวิตอยูรอดมาถึงทุกวันนี้ได หลังจากน้ันผมก็ไดทํางานจนกระทั่งอายุ 55 ป แลวก็ลาออก 

 
 ความปรารถนาในสันติภาพ 
เหตุผลที่ผมตัดสินใจเลาประสบการณตอนท่ีถูกระเบิดปรมาณูในครั้งน้ีก็คือ ยิ่งมีอายุมากข้ึนก็ยิ่ง

รูสึกไดถึงความถดถอยของแรงกาย ทําใหเกิดความรูสึกที่แรงกลาท่ีอยากจะถายทอดประสบการณของ
ผมใหกับคนรุนหลังในเวลานี้เอาไวนั่นเอง ผมเพียงแตอยากจะใหคนที่ยังเยาววัยหรือยังเปนหนุมสาว
อยูในสมัยนี้ไดเขาอกเขาใจถึงความลําบากลําบนของคนยุคกอนวา ถึงแมวาคนสมัยนี้จะไมตองถูก
บังคับใหตองไปอยูในสนามรบเหมือนในอดีตและยังสามารถท่ีจะประพฤติตนตามความคิดโดยไม
ยอมอยูใตกฎเกณฑใดๆของสังคมก็ได แตสิ่งท่ีไมนาจะเกิดข้ึนไดในยุคนี้ ก็ไดเคยเกิดข้ึนมาแลวจริงๆ
เมื่อ 64 ปที่แลว และความรูสึกของผูคนที่ตองจบชีวิตลงดวยวัยเยาวเหลาน้ีไดบาง   

และก็อยากจะใหคนยุคนี้ชวยกันผลักดันและเคลื่อนไหวเพ่ือสันติภาพไปสูการหมดส้ินอาวุธ
นิวเคลียร เพ่ือที่จะไดไมตองเกิดเหตุการณเหมือนกับที่ผมเคยประสบมาแลวอีกครั้งหนึ่ง ไมมีใครท่ีเจอ
แบบนี้แลวจะรูสึกสนุกหรอกนะครับ หวังเปนอยางยิ่งวา  จะมีโลกที่หมดส้ินอาวุธนิวเคลียรไดใน
ระหวางท่ีผมยังมีชีวิตอยูนะครับ  
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แผลแหงสงครามทีไ่มเลือนหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟุจิเอะ เคียวโกะ 
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  สภาพการณกอนถูกระเบิดปรมาณู 
ในชวงนั้น ฉันเปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ของโรงเรียนประถมศึกษาอูนาจิคะ ในขณะน้ัน บิดามี

อายุ 41 ป  สงักัดกองบัญชาการยานนาวากองทัพบก ชวงระยะเวลาสวนใหญของ 1ปมักจะนั่งเรือ
สําหรับกองทัพไปยังแผนดินของตางประเทศ ซึ่งครึ่งปถึงจะกลับมาที่บานท่ีอูนาจิมาจิ (ปจจุบันคือ 
เมืองฮิโรชิมา เขตมินามิ) สักครั้งหนึ่งเทาน้ัน ในขณะนั้นมารดามีอายุ 31 ป และเน่ืองจากเปนนางผดุง
ครรภ จึงทําใหแมวาในเมืองจะเกิดอันตรายก็ไมอาจอพยพหลบภัยสงครามไดเพราะวามีผูปวยอยู
นั่นเอง และยังมีนองสาวอายุ 1 ขวบกับ 5 เดือนและคุณยาฝายพอที่มีอายุ 80 ปอยูที่บานดวย  และ
เนื่องจากลุงที่ทําธุรกิจอูตอเรืออยูที่คาบสมุทรเกาหลีประสงคที่จะสงลูกชายไปศึกษาตอที่โรงเรียนของ
ญี่ปุนจึงไดมาอาศัยอยูที่บานของฉันซึ่งเปนลูกพ่ีลูกนองดวย 

 
 ความทรงจําของการอพยพหลบภัยสงครามตอนเด็กประถม 
ประมาณเดือนเมษายนของปโชวะ 20 นักเรียนประถมต้ังแตชั้นประถมปที่ 3 จนถึงชั้นประถมปที่ 6 

ของโรงเรียนประถมศึกษาอูนาจินั้น ถูกแยกกระจายใหอพยพหลบภัยสงครามไปตามสถานท่ีตางๆท่ีอยู
ทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก มิโยชโิจ หมูบานซากุหงิ และหมูบานฟุโนะ (ปจจุบันคือเมืองมิโยชิ) 
สวนฉันตองไปอยูที่วัดโจจุนจิที่มิโยชิโจ 

อาหารภายในวัดก็มีแตถั่วเหลืองเทาน้ัน สวนขาวสวยน้ันก็มีเพียงที่ติดอยูบนถั่วเหลืองเทาน้ัน 
อาหารวางก็เปนถั่วเหลือเหมือนกันคะ แตมีอยูครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณที่ขาวปนซึ่งเปนอาหารกลองที่
จะใหลูกชายท่ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมตนของทางวัดหายไป พวกเราที่เปนเด็กประถมผูอพยพหลบภัย
สงครามท้ังหมดตองถูกสั่งใหไปนั่งในอุโบสถของวัดและถูกถามวา “คนที่เอาไป สารภาพออกมาซะ” 

ใกลกับวัดน้ันมีสะพานขนาดใหญที่ชือ่สะพานโทโมเอะ และดานขางก็จะมีศาลเจาต้ังอยูคะ ที่นั่นก็
จะมีตนซากุระขนาดใหญต้ังอยูดวย และมีลูกซากุระติดอยูดวยคะ นักเรียนรุนพ่ีก็ปนตนไมแลวก็เด็ดลูก
ซากุระกินกันดวยคะ ฉันท่ีไมรูเรื่องอะไรก็ถูกรุนพ่ีเรียกใหมายืนใตตนไมโดยหันหนาออกไปดานนอก 
เพ่ือใหทําหนาท่ีเฝายาม ในทันใดน้ัน ก็มีคุณลุงตะโกนออกมา พรอมกับจับตัวของฉันเอาไว แลวก็มอง
ข้ึนไปขางบนตนไมและพูดวา “ลงมาท้ังหมด” ทําใหพวกรุนพ่ีก็ลงมาดวย คุณลุงไดถามฉันที่ถูกจับมือ
และกําลังรองไหอยูวา “เปนเด็กที่ไหน” ฉันจึงตอบไปวา “วัดโจจุนจิคะ” คุณลุงก็พูดวา “เอาละ” แลวก็
ปลอยมือจากฉัน  และคุณลุงไดบอกวา “ใตตนนี้ ไดปลูกหัวหอมและอีกหลายอยางอยูนะ ถาเหยียบก็
จะทําใหกินไมไดนะสิ หามทําเรื่องแบบนี้อยางเด็ดขาดเลยนะ หยุดรองไหไดแลวนะ” ตอนเย็นของวัน
นั้นคุณลุงคนนั้นก็ยังนํามันนึ่งกับของกินตางๆมาสงใหกับพวกฉันอีกดวยคะ ถึงแมวาจะนากลัวแตก็คิด
วาเปนคุณลุงที่ใจดีนะคะ คงคิดวาพวกเราคงจะหิวก็เลยแอบเก็บลูกซากุระกินกัน ก็เลยรูสึกสงสารนะ
คะ 

ที่สถานที่อพยพหลบภัยสงครามน้ัน บางครั้งก็จะมีพวกขนมถูกสงมาจากพอแมของเด็กดวยคะ แต
สิ่งเหลาน้ันไมมวัีนที่จะเขาถึงปากของพวกเราไดเลยคะ มารดาของฉันเองก็เอาลูกกวาดหุมถั่วเหลืองสง
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มาใหเหมือนกัน แตก็ตองถูกครูริบเอาไวทั้งหมด พวกรุนพ่ีสงสัยกันวา ทั้งหมดไดเขาไปอยูในทองของ
ครูหมดแลวหรือเปลานะ   

เหาก็ข้ึนเยอะมากจนลําบากมากเลยนะคะ ตองกางหนังสือพิมพออกแลวก็เอามือสางบนน้ัน พวก
เราชวยกันบี้เหาที่ดูดเลือดจนตัวดํากันดวยคะ เส้ือเชิ้ตท่ีสวมอยูนั้นก็นําไปกางออกและตากที่เฉลียงของ
วัดท่ีแดดสองถึง 

 
  วันท่ี 6 สิงหาคม  
บิดาไดกลับมาจากแผนดินของตางประเทศ 1 สัปดาหกอนการท้ิงระเบิดปรมาณูพอดี ฉันจึงรีบรอน

กลับบานดวยเหมือนกันคะ และมีกําหนดที่จะตองกลับไปท่ีสถานที่อพยพหลบภัยสงครามในวันที่ 5 
สิงหาคมดวยแตไมสามารถจองต๋ัวรถไฟได จึงไดเปลี่ยนไปเปนวันที่ 6 แทน 

ชวงเชาของวันที่ 6 สิงหาคม มารดาไดแบกนองสาวแลวก็มาสงฉันที่สถานีฮิโรชิมา แตพอดีมีคุณ
ยายท่ีอยูแถวบานบอกวาอยากจะไปเยี่ยมหลานที่อพยพหลบภัยสงครามอยูที่มิโยชิจึงไดนั่งรถไฟไปกับ
ฉันดวย หลังจากท่ีไดข้ึนรถไฟสายเกอิบิและนั่งหันหลังใหกับทิศทางที่จะไปมิโยชิซึ่งเปนทิศทางที่
รถไฟกําลังแลนไป ก็มองเห็นรมชูชีพ 3 ชุดกอนที่จะเขาอุโมงคแรก และรถไฟก็เขาอุโมงคไป ทันใด
นั้นก็เกิดการระเบิดข้ึนมานะคะ  

เปนการโจมตีอยางกะทันหันที่รุนแรงมาก มันกระแทกเขามาที่หูเลยละคะ เนื่องจากฉันน่ังอยูจึงไม
เปนอะไรแตสําหรับคนท่ียืนอยูนั้น แมวาจะเปนผูใหญแลว กก็ลิ้งหกลมไปดานหลังดวยนะคะ  รูสึกวา
หูจะไมคอยไดยินเหมือนมีกอนหินมาปดรูหูอยูนะคะ  

เมื่อออกจากอุโมงค ก็ไดเห็นควันของระเบิดปรมาณูที่สวยท่ีสุดดวยนะคะ คุณยายท่ีอยูดวยกันก็ยังดู
และพูดออกมาวา “โห สดุยอดเลยนะ” เปนเด็กนี่คะ จึงคาดไมถึงหรอกวาฮิโรชิมาในตอนน้ัน เปน
อยางไรแลว 

เมื่อไปถึงมิโยชิ คุณยายบอกวา “ขาววิทยุบอกวา ฮิโรชิมาพินาศหมดส้ินแลว”  แตก็ยังคงไมรู
สภาพการณในเวลาน้ัน ชวงบายก็ยังตองไปโรงเรียนเพื่อเด็ดหญา และนั่นเปนครั้งแรกท่ีมีรถบรรทุกที่
ขนผูเคราะหรายของฮิโรชิมาเขามาที่โรงเรียน มีคนจํานวนมากท่ีไดรับบาดแผลไฟไหมอยางหนัก
ทยอยลงมาจากรถบรรทุก ทําใหฉันรูสกึตกใจเลยนะคะ คนที่มีแผลไฟไหมที่ใบหนาจนทําใหผิวหนัง
หอยลงมาจากแกมและเอาฝามือไปปดเอาไว ผูหญิงท่ีเตานมฉีกขาดท้ังหมด คนที่เดินโซเซโดยถือไม
กวาดท่ีทําจากไมไผกลับดานเพ่ือใชแทนไมเทา ภาพที่เห็นในวันนั้น จนบัดน้ีก็ไมมีทางลืมไดเลยคะ 
อยาวาแตนากลัวเลย มันทําใหรูสึกตกใจมากกวาคะ 

 
  สภาพการณท่ีถูกระเบิดของครอบครัว 
ผานไปประมาณ 3 วันหลังจากโดนท้ิงระเบิดปรมาณู ก็ไดรับการติดตอจากครอบครัวที่ฮิโรชิมา

มาถึงท่ีวัด หลังจากน้ันประมาณวันที่ 12 หรือ 13 สิงหาคม ก็ไดนั่งรถไฟกับโนบุจัง ซึ่งเปนเด็กผูชายที่
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เรียนอยูชั้นประถมปที่ 6 และเปนเพ่ือนบานกลับไปท่ีฮิโรชิมาดวยกัน ที่สถานีที่ฮิโรชิมาน้ันมีบิดามารอ
รับอยู บิดากบัฉันไดใชเสนทางดานขางของภูเขาฮิจิเดินกลับไปท่ีบาน จําไดวาในระหวางทางบิดาได
เลาใหฟงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและพูดอีกดวยวา “นับจากน้ีไป 70 ปจะปลูกตนไมใบหญาไม
ข้ึน”  

เมื่อกลับไปถึงบาน สภาพของมารดาก็คือถูกหอหุมดวยผาปูที่นอนท่ัวรางกายอยู เนื่องจากไฟไหม
ทั่วทั้งรางกายทําใหมีหนอนเกิดข้ึนจากแผลไฟไหมจึงตองเอาผาปูที่นอนมาหอหุมเอาไวนะคะ 
นองสาวเองก็มีแผลไฟไหมทั่วท้ังใบหนาและไหมเกรียมจนดําเหมือนกันคะ มือเทาก็เปนแผลไฟไหมที่
รุนแรงและถกูหอหุมดวยผาปูที่นอนดวยคะ นองสาวที่ยังเปนเด็กอยูนั้นก็มองดูสภาพของมารดาก็เอา
แตรองไหเพราะความหวาดกลัวอยูตลอดเวลาดวยคะ 

ตอนท่ีโดนทิ้งระเบิดปรมาณูนั้น มารดากับนองสาวกําลังรอรถไฟอยูที่สถานีรถไฟชื่อสะพานเอน
โกวอยูพอดี  เมื่อประมาณ 1 ชั่วโมงกอนหนาซ่ึงเปนตอนท่ีมีประกาศสัญญาณเตือนภัยนั้น มารดาได
มอบผาคลุมศีรษะเพ่ือปองกันการโจมตีทางอากาศของตัวเองใหกับคุณยายท่ีเปนเพ่ือนบานท่ีลืมเอาผา
คลุมศีรษะเพ่ือปองกันการโจมตีทางอากาศมา ทําใหมารดาไดรับแสงระเบิดปรมาณูเขาอยางจัง สวน
นองสาวน้ัน ถูกมาราดาแบกอยูบนหลงั ทําใหเกิดแผลไฟไหมตรงที่ขาซายกับมือซายและใบหนา 
มารดาไดนํานองสาวลงจากหลัง และนํานองสาวไปแชน้ําท่ีมีไวเพ่ือใชดับเพลิงท่ีมีอยูตามท่ีตางๆใน
ระหวางทางพรอมกับหนีไปดวย  และก็ไดไปหลบภัยอยูที่สถานที่ฝกทหารตะวันออกที่อยูดานหลัง
ของสถานีรถไฟฮิโรชิมา 

คุณยาน้ันโดนระเบิดท่ีบาน ถึงแมวาบานจะไมไดถูกไฟไหมแตอาคารคอนขางจะไดรับความ
เสียหายมากพอสมควร 

บิดากับลูกพ่ีลูกนองนั้น ตองใชเวลาถึง 2 วันเต็มๆในการเดินออกตามหามารดากับนองสาวในเมือง  
ซึ่งตอนท่ีพบนั้นรางกายของมารดาบวมข้ึนมามากจากบาดแผลไฟไหมจนแทบจะดูไมออกเลยวาเปน
ผูหญิงหรือผูชาย ในวันที่ 6 สิงหาคมน้ัน บังเอิญมารดาไดสวมใสเส้ือผาท่ีทําจากผาสําหรับตัดเส้ือสากล
ที่บิดาสงมาใหจากแผนดินของตางประเทศออกไปพอดี และมารดาก็ไดเอาเศษสวนปลายของเส้ือที่
ไหมไมหมดมาผูกติดกับมือของนองสาวเอาไวไดอยางหวุดหวิดเพ่ือจะไดเปนจุดสังเกตดวยคะ ตอนท่ี
บิดากับลูกพ่ีลูกนองมาตามหานั้น นองสาวท่ีมีอายุ 1 ขวบก็สังเกตเห็นลูกพ่ีลูกนองจึงตะโกนเรียกวา 
“อาจัง” และมองเห็นผาท่ีมือของนองสาวจนทําใหหา 2 คนพบไดในท่ีสุด มารดาพูดวา “ฉันคงไมไหว
แลว ขอใหพาเด็กกลับไปคนเดียวเถอะนะคะ” แตบิดาก็นํา 2 คนข้ึนบนรถลากแลวก็พากลับไปท่ีบาน 

 
 การตายของมารดา 
มารดาไดเสียชีวิตลงในวันที่ 15 สิงหาคม สําหรับศพนั้น บิดาไดใชไมเกาๆทําโลงศพที่ไมมีฝาปด

ข้ึนมาแบบงายๆ และนําไปเผาในท่ีดินวางท่ีอยูดานหลังของบาน ซึ่งท่ีนั่นเปนสถานที่ที่ทุกๆคนจะนํา
ศพไปเผากัน ทําใหกลิ่นโชยเขามาภายในบาน จนรูสึกเหม็นจนทนไมไหวเลยคะ 
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คําพูดของมารดาที่พูดเอาไวในวาระสุดทายก็คือ “คุณแม(มารดาของสามี)คะ อยากจะกินมันฝรั่งลูก
ใหญๆจังเลยคะ” เนื่องจากในระหวางสงครามน้ันเกิดการขาดแคลนอาหาร จึงตองนําเอาเสื้อผาและ
สิ่งของตางๆกลับไปท่ีตางจังหวัดเพ่ือแลกกับอาหารจําพวกมันฝรั่งกันนะคะ มารดาคงจะเลือกกินแต
เฉพาะมันฝรั่งลูกเล็กๆท่ีแลกกับสิ่งของตางๆมาไดนะคะ มันฝรั่งท่ีลูกเล็กนัน้ มีรสชาติทีห่ยาบจนทําให
รูสึกแสบคอมาก ซึ่งเปนยุคนี้คงกินกันไมลงเลยละคะ  

ฉันจะตองมาลอยโคมไฟทุกๆปเพ่ือเปนการทําบุญใหกับมารดานะคะ โดยจะนํามันฝรั่งลูกใหญๆ ที่
ตมแลวมาถวายดวยคะ แมแตตอนน้ี พอเห็นมันฝรั่งลูกใหญๆ ทีไร ก็นึกอยากจะใหมารดาไดกินทุกที
เลยคะ 

 
 สภาพของเมืองหลังสงคราม 
ตลิ่งดานบนของโรงเรียนประถมศึกษาอูนาจินั้นมีบริเวณท่ีกวางจึงถูกนํามาใชเปนสถานที่เผา โดย

มีการลอมรั้วดวยแผนสังกะสีข้ึนมาแบบงายๆเพ่ือจะนําศพมาเผานะคะ ที่แผนสังกะสีนั้นไดถูกเจาะรู
ในตําแหนงหัวเอาไวดวยคะ พวกเราท่ีเปนเด็กๆน้ันจะตองเดินผานจุดท่ีอยูใกลกับศพที่กาํลังถูกเผาอยู
เพ่ือไปวายน้ําท่ีทะเลกันดวยคะ ทําใหอดท่ีจะคิดไมไดวา “เอะ ตอนน้ี สวนหัวกําลังไหมอยูนี่”บาง และ
ยังจะตองเดินผานไปดวยการเหยียบกระดูกจํานวนมากอีกดวยคะ คิดวาท่ีบริเวณแถวน้ีนาจะถูกใชเปน
สถานที่เผาศพจนกระท่ังฉันอยูชั้นประถมปที่ 6 นะคะ 

หลังสงครามน้ัน ชางเปนชีวิตความเปนอยูที่นาสมเพชและนาสงสารจริงๆเลยนะคะ แตมันไมได
เกิดข้ึนกับบานของตัวเองเทาน้ัน แตเวลาน้ันทุกๆคนก็มีชีวิตแบบเดียวกันนี้เหมือนกันคะ 

 
 หลังสงครามของนองสาว 
นองสาวท่ีโดนระเบิดพรอมกับมารดาน้ันมีชีวิตรอดคะ ในเวลาน้ันมีคนพูดวาถือวาเปนเรื่อง

ปาฏิหาริยที่คนที่มีอายุนอยอยางนองสาวจะรอดมาได นองสาวเติบโตมากับการไดรับฟงคําพูดจาก
ทุกๆคนวา “โชคดีแลวท่ีรอดมาไดนะ โชคดีแลวทีม่ีชีวิตอยูนะ”  

แตที่เทาของนองสาวน้ันเปนแผลเปนชนิดท่ีเนื้อปูดออกมาทําใหผิดรูปไปจากปกติ นองสาวจึงสวม
ใสรองเทาไมได จะตองใสรองเทาแตะอยูตลอดเวลานะคะ ซึ่งในยุคนั้น มีคนจํานวนมากท่ีใสรองเทา
แตะอยูแลว จึงไมมีปญหาในเวลาปกติ แตจะลําบากก็ตอนไปทัศนศึกษาหรืองานแขงขันกีฬาซ่ึงใส
รองเทาแตะไมได จึงจําเปนตองใสถุงเทาทหารทับกัน 2 ชั้นไปนะคะ    

นองสาวตองถูกกลั่นแกลงอยางหนักโดยมีสาเหตุมาจากปญหาท่ีเทา ในยุคนั้น มีขาวลือวา โรคที่
เกิดจากระเบิดปรมาณูนั้น สามารถท่ีจะติดตอหากันได ทําใหมีคนที่ชี้มาท่ีนองสาวแลวพูดวา “นิ้วจะ
เนา” บาง “ถาเขาไปดูใกลๆ จะติดตอได” บาง ถึงแมวาเวลาก็ผานไปหลายปหลังจากโดนท้ิงระเบิด
ปรมาณูและเมื่อนองสาวเริ่มเขาเรียนท่ีโรงเรียนประถมแลว กถ็กูปฏิบัติเหมือนเปนของโชว ถึงกับทํา
ใหมีคนเดินทางมาจากท่ีไกลเพ่ือท่ีจะมาชมเพ่ือความเพลิดเพลินดวย   
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แตนองสาวไมไดบอกเรื่องที่ตัวเองถูกปฏิบัติจากคนอ่ืนแบบนี้ใหกับฉันและคุณยารูเลย ไมเพียงแต
จะไมบอกเรื่องความทรมานของตัวเองเทาน้ัน แตนองสาวกลับพูดวา “คุณยา หนูโชคดใีชมั้ยท่ีมีชีวิต
รอดนะ” เทาน้ัน ฉันคิดวา จากคําพูดท่ีถูกพูดมาอยางตอเนื่องต้ังแตยังเด็ก ทําใหนองสาวพยายามคิดวา 
“ตัวเองโชคดีที่มีชวิีตรอด ดังน้ัน ถึงแมจะมีบาดแผลไฟไหมแคนี้ แตตัวเองก็ยังโชคดีที่มีชีวิตรอดมา
ได” นะคะ เมื่อเร็วๆนี้เองที่ฉันไปเห็นบันทึกที่เขียนดวยลายมือของนองสาว ซึ่งตอนท่ีเห็นขอความใน
นั้นที่เขียนวา “คิดวาในตอนน้ันการไมมีชีวิตรอดนาจะโชคดีกวา” ทําใหฉันกลับมาคิดใหมอีกครั้งหน่ึง
วา นองสาวคงจะรูสึกทรมานมากจริงๆสินะ   

เนื่องจากการผาตัดเทาน้ันจะตองรอใหมอีายุถึง 15 ปกอนจึงจะทําได ดังน้ัน จึงทําการผาตัดท่ีรอ
คอยมานานในชวงปดเทอมฤดูรอนในขณะท่ีเรียนอยูระดับมัธยมปลาย นองสาวพูดดวยความ
สนุกสนานอยูเสมอเลยวา เมื่อเขาเรียนท่ีมัธยมปลายแลวจะไดใสรองเทาแลว แตในท่ีสุดเทาของ
นองสาวก็ไมไดทําใหใสรองเทาได มีการปลูกถายผิวหนังจากทองกับกน เพ่ือพยายามแกไขเทาท่ีผิดรูป
แลว แตผิวหนังท่ีถูกปลกูถายไปนั้นมีการเปลี่ยนสีเปนสีดํา นิ้วกอยที่เทาก็ยังคงเลื่อนไปประมาณ 3 
เซนติเมตรเทาเดิมอยูนะคะ นองสาวท่ีเคยพูดเอาไวกอนผาตัดวา “จะสามารถใสรองเทากีฬาได”นั้น 
ปจจุบันซึ่งผานมาแลว 65 ป ก็ยังไมอาจสวมใสรองเทาไดตามปกติเลย 

เนื่องจากน้ิวกอยบวมและเจ็บ จึงตองเจาะรูที่รองเทากีฬากอนจึงจะสวมใสได แตมาคราวน้ี บริเวณ
ที่เจาะรูกลับบวมจนทําใหกลายเปนแผลข้ึนมาอีกนะคะ เทาของนองสาวน้ัน แทบจะไมมีวันไหนเลยที่
เลือดจะไมออก และถามีเลือดติดก็อาจทําใหทุกคนรูสึกสกปกได จึงไดนําเอายาสีฟนมาทาตรงบริเวณ
ที่มีเลือดติดอยูดวยนะคะ  

นองสาวบอกวา ในขณะท่ีนองสาวพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลระเบิดปรมาณู ก็ไดรูจักกับคุณหมอ
ฮาราดะโทมิน และพูดกบันองสาววา “หากมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็บอกไดทุกเวลาเลยนะ” 
นองสาวจึงไปปรึกษากับคุณหมอฮาราดะในชวงที่จะสําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปราย และคุณ
หมอก็แนะนําใหรูจักกับนักบวชชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูที่ลอสแอนเจลิส ในตอนน้ันบิดาก็เสียไปต้ังแต
กอนที่นองสาวจะเขาศึกษาตอท่ีโรงเรียนมัธยมปลายแลว ทางบานของเราจึงไมมีเงินเพียงพอนะคะ แต
ก็ไดครูที่โรงเรียนมัธยมปลายชวยแนะนําสถานท่ีที่จะไปทํางานพิเศษให นองสาวจึงต้ังใจทํางานหนัก
จนกระทั่งสามารถเก็บเงินคาต๋ัวเครื่องบินไดเท่ียวเดียวเมื่อตอนอายุ 20 ปและก็บินไปประเทศอเมริกา 

นองสาวไดรับความชวยเหลือจากนักบวชในเรื่องที่พักและก็หารายไดจากการทํางานท่ีรานซักผา
เพ่ือเปนคาใชจายในการดํารงชีพนะคะ คิดวาคงจะลําบากมากในหลายๆดานนะคะ แมแตตอนน้ีเธอก็
ยังใชชีวิตอยูที่ลอสแอนเจลิสคะ ดูเหมือนกับวา เจาตัวจะคิดวา ตัวเองคงจะแตงงานตามปกติไมไดแลว 
แตกลับไดแตงงานกับคนญี่ปุนที่อยูที่นั่นและมีลกูดวยกัน 3 คนคะ 

 
 เหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ีโอซากา 
ชวงเวลาหลังจากท่ีนองสาวผาตัดเทาไปแลว 1 สัปดาหพอดี ฉันไดไปหาเพ่ือนที่อาศัยอยูที่โอซากา
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มานะคะ นองสาวบอกวา “อาการปวยของฉัน มันคงที่แลวนะ พ่ีสาวไปเที่ยวเถอะนะ” 
นั่งรถไฟกึ่งดวนไปก็เลยไปถึงชวงเย็น แตไมรูวาบานของเพ่ือนอยูที่ไหน จึงไปสอบถามท่ีปอม

ตํารวจที่อยูใกลๆนั้น ซึ่งเปนตํารวจที่ยังอายุนอยอยูคะ แตก็มีน้ําใจชวยออกหาบานของเพ่ือนกับฉัน
เกือบจะชั่วโมงได จนกระทั่งหาบานของเพ่ือนเจอ และตอนที่ฉันบอกวา “ขอบคุณมากท่ีชวยนะคะ” 
จากน้ันก็เปนครั้งแรกท่ีตํารวจคนนี้ถามฉันกลับมาวา “มาจากท่ีไหนเหรอครับ” พอฉันตอบกลับไปวา
จาก “ฮิโรชิมา” คะ ทันใดน้ัน เขาก็กาวขาถอยกลับไป 1 กาว และพูดวา “ใชฮิโรชิมาท่ีมีระเบิดปรมาณู
เหรอครับ” พอฉันตอบไปวา “ใชคะ” เขาก็พูดออกมาวา “ผมรูสึกขยะแขยงผูหญิงจากฮิโรชิมา ผูหญงิท่ี
โดนระเบิดปรมาณูนะ” ดวยสีหนาเหมือนกับวาฉันจะเอาแบคทีเรียมาติดแบบน้ันเลยนะคะ ซึ่งกอน
หนาน้ัน ตัวเองไมเคยคิดอะไรกับการท่ีโดนระเบิดมากอน จึงรูสึกช็อกที่สุดเลยคะ 

เหตุการณที่เกิดข้ึนนี้ไมไดเลาใหนองสาวฟงนะคะ แตไดเลาใหเพ่ือนที่โอซากาฟงคะ เพ่ือนคนนั้น
บอกวา “ถานองสาวไดยินเรื่องแบบน้ี มันนาสงสารเกินไป ดังน้ันไมควรจะบอกนองสาวโดยเด็ดขาด” 
หลังจากน้ัน ฉันเองก็พยายามไมบอกคนอ่ืนวา ตัวเองเปนคนที่มาจากฮิโรชมิาเหมือนกันคะ  

 
 เหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ีรานเสื้อผา 
เปนเรื่องราวตอนท่ีฉันกําลังตอนรับลูกคาท่ีรานเสื้อผาเมื่อหลายสิบปที่แลวคะ จูๆก็มีคนที่ไมเคย

รูจักพูดชื่อของนองสาวแลวก็ถามฉันวา “ใชพ่ีสาวหรือเปลาคะ” พอฉันถามกลับไปวา “ใชคะ ทราบได
อยางไรคะ” คนๆน้ันอาศัยอยูที่ฟุรุเอะแต ขาวของนองสาวน้ัน ไปไกลถึงท่ีนั่นดวยนะคะ 

ไมวาจะเปนเหตุการณในครั้งน้ีหรือท่ีเกิดข้ึนที่โอซากา และที่ผานมาก็ยังมีเรื่องราวเกิดข้ึนอีกต้ัง
มากมาย ทําใหฉันเห็นดวยกับการไปอเมริกาของนองสาวคะ หากตองการจะไปจากญี่ปุนที่มีการกลัน่
แกลงหรือความลําเอียง อยากจะไปอยูในท่ีดินที่ไมรูจักเรื่องราวของตัวเองอยางส้ินเชิงละก็ ฉันคิดวา 
นั่นนาจะเปนสิ่งท่ีทําใหนองสาวมีความสุขๆไดนะคะ 

 
 ความปรารถนาในสันติภาพ 
ความเจ็บปวดที่แทจริงของผูถูกระเบิดปรมาณูนั้น คิดวาคนท่ีไมเคยเจอกับตัวเองจริงๆคงไมมี

ทางเขาใจไดนะคะ แมแตนิ้วก็เชนกันคะ ถาน้ิวของตัวเองโดนตัดถึงจะรูถึงความเจ็บปวดได แตถาน้ิว
ของคนอ่ืนโดนตัดก็คงไมรูสึกอะไรหรอกใชมั้ยคะ ดังน้ันจึงคิดวาการสงผานใหคนอ่ืนรับรูจึงเปนสิ่งท่ี
ยากจริง ๆ นะคะ 

สงครามคือแผลที่เกิดข้ึนมาจากกนบึ้งของจิตใจคะ มันไมไดมีแตแผลภายนอกเทาน้ันแตมันจะทํา
ใหเกิดเปนแผลท่ีตกคางอยู และถึงแมเวลาจะผานไปหลายสิบปแลว แตแผลน้ันก็ยังคงสรางความ
เจ็บปวดอยูนะคะ นองสาวจะรังเกียจเร่ืองที่เกี่ยวกับสงครามและเรื่องราวที่เกี่ยวกับระเบิดปรมาณูมาก 
ถามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีไร นองสาวจะตองหายตัวแวบไปจากตรงนั้น เปนแบบนี้มาต้ังแตยังเปน
เด็กแลวคะ ต้ังแตนองสาวยายไปอยูที่อเมริกา นองสาวมักจะใสถุงนองเขมๆเพ่ือปกปดแผลอยู
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ตลอดเวลา โดยไมพูดถึงระเบิดปรมาณูโดยสิ้นเชิง 
จะตองไมทําสงครามโดยเด็ดขาดนะคะ 

 



49 

 
 
 

ฉันไดเห็นนรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุวะบาระ คิมิโกะ 
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 ความเปนอยูกอนโดนระเบิด 
ตอนน้ันฉันอายุ 17 ป อาศัยอยูกับมารดาและพ่ีสาวรวมเปน 3 คนที่เมืองฮิโรชิมา มิซาซะฮอนมาจิ 

บล็อกที่ 3 (ปจจุบันคือ เขตตะวันตก) ซึ่งบิดาเสียไปแลว และเคยมีพ่ีชาย 3 คนอยูดวยกัน แตพ่ีชายคน
โตแตงงานและออกจากบานไปแลว พ่ีชายคนรองและคนท่ี 3 นั้นถูกระดมพลไปอยูที่จังหวัดยามางุจิ 

ตอนน้ันฉันทํางานอยูฝายงานธุรการของสถานีโทรทัศนกลางฮิโรชิมา สถานีโทรทัศนนั้นต้ังอยูที่
คามินะงะเละโจ(ปจจุบันคือเขตนะกะโนโบรโิจ) บริเวณโดยรอบน้ันเคยเปนบานเรือนแตถูกเวนคืน
และทําลายเพ่ือใชเปนพ้ืนที่สําหรับอพยพหลบภัยโดยมีลักษณะเปนพ้ืนที่โลงๆอยู จําไดวาเนื่องจากท่ี
สถานีโทรทัศนนั้นมีการนําเสนอขาวท่ีเกี่ยวกับการทหารคอนขางมาก จึงมีการเสริมกระจกใหแข็งแรง
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการโจมตีทางอากาศอยูดวยนะคะ 

 
 วันท่ี 6 สิงหาคม 
เชาของวันนั้น เนื่องจากมีสัญญาณเตือนภัยใหเตรียมพรอมรับมือดังอยู ทําใหไมสามารถออกจาก

บานได เปนเหตุใหตองไปทํางานสาย  กวาสัญญาณเตือนภัยจะถูกยกเลิกและไปถึงท่ีสถานีโทรทัศน
นั้น คิดวานาจะประมาณ 8 โมงแลวคะ ฉันก็ทําตัวเหมือนปกติโดยไดแบงงานกันกับทุกคนในที่ทํางาน
เพ่ือไปทําความสะอาดกัน เมื่อเขาไปขางในหองของผูอํานวยการท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู ก็ไดยนิเสียง
ของผูหญิงซ่ึงมาจากสวนท่ีอยูระหวางอาคารวา “มี B29 กําลังบินอยูดวยนะ” ฉันรูสึกเปนกังวลกับเสียง
ที่ไดยินนั้น และกําลังคิดวาจะลองไปดูที่หนาตาง แตทันใดน้ันดานนอกของหนาตางก็มีแสงสวางเกิด
ข้ึนมาอยางกะทันหัน มันคลายกับแสงท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันตอนที่ฝนไมขีด ตางกันตรงที่มันเปนแสง
สวางวาบสีแดงที่มีความรุนแรงกวามาก  ฉันไดเอามือทั้ง 2 ขางปดตากับหูอยางรวดเร็วแลวก็ยอตัวลง
ตรงนั้น ในเวลาน้ัน ถูกสอนใหทําแบบน้ันเมื่อมีระเบิดลงนะคะ ถ้ํากลางของความมืดมิด รูสึกวาเหมือน
ตกอยูในสภาพที่ไรแรงโนมถวง และเกิดความรูสึกแปลบอยางพิลึกทั่วทั้งรางกายที่อธิบายไมถูกวามัน
เปนความเจ็บปวดหรือมันคืออะไรกันแน ทําใหฉันคิดวา ฉันคงจะตองตายตรงน้ีแลว ซึ่งในตอนน้ันก็
ยังไมรูตัว แตมารูตอนหลงัวา ลมแรงที่เกิดจากการระเบิดไดนําเอาเศษกระจกท่ีแตกเปนผุยผงมาทิ่ม
แทงใบหนาและแขนซายของฉัน ทําใหรางกายของฉันเต็มไปดวยเลือดและที่แกมซายของฉัน แม
ตอนน้ีก็ยังมีเศษกระจกถูกฝงอยูคะ 

เมื่ออยูนิ่งๆแบบนั้นอยูสักพักหน่ึง ก็ไดยินเสียงของคนท่ีดังมาจากทางเดินในอาคารอยางแผวเบา 
ภายในหองมืดจนมองไมเห็นอะไรเลย ฉันพยายามท่ีจะออกจากท่ีนี่โดยอาศัยเสียงคนมุงหนาไปตาม
ทางเดินในอาคาร ก็ไดไปเจอเขากับหลังของผูชาย ฉันคิดวา หนีไปกับคนๆน้ีสิ ฉันยังไมตายน่ีนา จึง
เดินตามหลังของเขาดวยการจับเข็มขัดท่ีเอวของเขาอยางแนน จนในท่ีสุดก็สามารถท่ีจะไปถึงบริเวณที่
ใกลกับทางออกได ที่ทางออกน้ัน มีผูคนมารวมตัวกันอยูจํานวนมาก ทุกคนจึงชวยกันเปดประตูที่หนา
และออกไปขางนอกได บริเวณน้ันเปนความมืดระดับรุงอรุณ และมีสิ่งของตางๆท่ีปลิวมากับลมแรงท่ี
เกิดจากแรงระเบิดตกลงมาจากทองฟาอยู ผูคนที่ออกมาจากสถานีโทรทัศนนัน้ ทุกคนมีใบหนาสีดาํ 
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เสนผมก็ชี้ฟา เต็มไปดวยเลือด เสื้อผาก็ฉีกขาด ซึ่งอยูในสภาพท่ีตางคนตางไมรูวาใครเปนใครจนกวา
จะไดฟงเสียงของคนๆน้ันกอน  

พวกเราคิดวาท่ีโดนทิ้งระเบิดน้ันคงมีเปาหมายคือสถานีโทรทัศน ถึงโดนเลนงานอยางหนัก  ดวย
เหตุนี้ก็เลยจะไปท่ีหององคกรยอยแผนกรับสมาชกิของสถานีโทรทัศนที่อยูภายในอาคารของ
บริษัทผูผลิตหนังสือพิมพจีนที่อยูใกลๆกัน จึงออกไปดานนอกของพ้ืนที่กอสรางกับผูหญิง 2-3 คนที่อยู
ฝายงานธุรการ นั่นจึงเปนครั้งแรกท่ีไดรูวาความเสียหายไมไดมีแตสถานีโทรทัศนเทาน้ัน  อาคาร
บริเวณโดยรอบน้ันลมลงทั้งหมด มีเปลวไฟเกิดข้ึนทุกหนทุกแหง อีกทั้งยังมีเปลวไฟพุงออกมาอยาง
แรงจากท้ังหององคกรยอยที่อยูบนชั้น 5 และ 6 ของบริษัทผูผลิตหนังสือพิมพจีนและหนาตาง มันกําลัง
ลุกไหมอยู ดวยเหตุนี้พวกเราจึงตัดสินใจหนีไปอยูที่สวนชูเกอิเอนท่ีอยูใกลกับสถานีโทรทัศนกัน ถ้ํา
กลางที่เปลวไฟกําลังเขาประชิดตัว ถงึแมวาจะไดยินเสียงรองตะโกนท่ีดังมาจากขางใตบานเรือนที่พัง
ลง และเสียงของคนท่ีกําลังตามหาคนในครอบครัวอยู แตตัวฉันเองก็ตองหนีอยางสุดชีวิตดวย
เหมือนกัน จึงไมสามารถชวยอะไรได 

ที่สวนชูเกอิเอนน้ัน มีผูคนจํานวนมากท่ีอพยพมาอยู พวกเราไดเดินขามสะพานท่ีทอดผานสระที่อยู
ภายในสวนไปโผลที่ตลิ่งของแมน้ําเคียวบาชิ แตจูๆตนไมในสวนก็ลุกไหมข้ึนมา เปลวไฟคอยๆเขามา
ใกลตลิ่งของแมน้ําท่ีพวกเราอยูอยางชาๆ จนในท่ีสดุตนสนสูงท่ีอยูแถวบริเวณแมน้ําก็เกิดมีเสียงดัง
เกิดข้ึนแลวไฟก็ลุกข้ึนมา พวกเราจึงกระโดดลงไปในแมน้ํา แชน้ําถึงหนาอกและรอดูสถานการณอยู 
แตมาคราวน้ีโอสึงะโจท่ีอยูฝงตรงขามก็เริ่มมีไฟลุกข้ึนมาบาง และเศษผงของไฟก็คอยๆรวงหลนลงมา
เรื่อยๆ พวกเราไมอาจทนความรอนของอัคคีภัยท่ีเขาประชิดท้ังจากฝงตรงขามกับขางหลังได จึงเขา ๆ 
ออก ๆแมน้ําจนกระทั่งถึงชวงเย็น 

เนื่องจากมีคนจํานวนมากท่ีมุงหนาหนีมาทางตลิ่งของแมน้ํา จึงทําใหแถวนี้แทบจะไมมีที่นั่งกันเลย
คะ อาจเปนเพราะวามีกองทัพต้ังอยูใกลๆ จึงเห็นทหารอยูพอสมควร แตเปนเพราะทุกคนสวมหมวกอยู 
จึงมีเสนผมท่ีหลงเหลืออยูเปนรูปจานกลมๆเทาน้ัน นอกน้ันกลายเปนแผลไฟไหมทั่วทั้งรางกายและบิด
ตัวดิ้นอยางทุกขทรมานกันอยู สภาพของคุณแมบางคนท่ีอุมทารกอยูนั้นทอนบนของรางกายน้ันยับเยิน 
คิดวาทารกนาจะตายไปแลวนะคะ 

ไดยินเสียงของผูคนที่บาดเจ็บและเปนแผลไฟไหมที่รองวา “ขอน้ํา ขอน้ํา” อยางไมขาดสาย แตก็ได
ยินเสียงตะโกนวา “หามด่ืมนํ้า” ดวยเหมือนกันคะ ไมรูวาทนแผลไฟไหมที่ตัวเองไดรับไมไหว ก็เลย
ตัดสินใจกระโดดลงไปในแมน้ําก็มีมากเชนกันคะ สวนใหญของคนท่ีกระโดดลงไปนั้น กลับไมข้ึนมา
จากนํ้าอีกเลย และถูกกระแสนํ้าพัดไหลไป จากตนน้ําก็มีคนไหลมาตามนํ้าเรื่อยๆ ทําใหความกวางของ
แมน้ําเต็มไปดวยศพ ในระหวางท่ีพวกเราแชอยูในนํ้า ก็มีศพที่ไหลเขามาใกลๆ ฉันจึงใชมือดันกลบัให
ไปทางน้ําท่ีกําลังไหลอยู ในตอนน้ันมันอยูในอารมณที่บาบ่ิน จึงไมรูสึกถึงความนากลัวเลยคะ ฉันได
เห็นภาพทิวทัศนที่นาเวทนาสงสารมากยิ่งกวาภาพวาดในนรกดวยตาดวงน้ีมาแลวคะ 

อัคคีภัยที่รุนแรงทําใหเคลื่อนที่ไมได พวกเราจึงตองอยูที่ตลิ่งของแมน้ําของสวนชูเกอิเอนตลอดท้ัง
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วัน ในชวงที่พระอาทิตยกําลังจะตกดิน ไดมีเรือบรรเทาทุกขลําเล็กเพ่ือออกตามหาเจาหนาท่ีของ
สถานีโทรทัศนผานมา ซึ่งเจาหนาท่ีของสถานีจะตองไปอยูที่สถานท่ีดูแลรกัษาพยาบาลของสถานที่ฝก
ทหารตะวันออกท่ีต้ังอยูที่ดานตะวันออกของแมน้ํา จึงน่ังเรือลําเล็กไปลงที่พ้ืนที่ที่เปนทรายที่อยูฝงตรง
ขาม แตเนื่องจากฉันรูสึกเปนหวงมารดาที่อยูที่บานคนเดียว จึงบอกไปวา อยากจะกลับบานโดยจะไม
ไปที่สถานที่ดูแลรักษาพยาบาล จากน้ัน เพ่ือนที่เปนเจาหนาท่ีของสถานีไดเหนี่ยวรั้งอยางแรงโดยพูดวา 
“คิดจะกลับไปที่เมืองนะเรอะ อยาพูดอะไรบา ๆ นะ” เนื่องจากบานท่ีมิซาซะฮอนมาจินั้น อยูทาง
ตะวันตกของเมืองฮิโรชิมา ทําใหจะกลับไดก็ตองผานกลางเมืองที่กําลังลุกไหมอยูนั่นเอง เมื่อโดนทุก
คนหามเอาไว ทําใหฉันตองบอกวาจะไปกับพวกเขาดวยอยางไมคอยเต็มใจนัก แตก็ไดหาจังหวะเพ่ือ
หลบหนีไปจากพวกเขาได ฉันยังไดยินเสียงของคนท่ีนาจะรูวาฉันหายไปกําลังตะโกนเรียกฉัน แตฉันก็
พูดไปวา “ขอโทษ” แลวก็ มุงหนาไปท่ีบานคนเดียวคะ 

 
 เสนทางสูบาน 

ไดแยกทางกับเจาหนาท่ีของสถานี ฉันก็ไดไปถึงสะพานโทกิวะท่ีทอดผานแมน้ําเคียวบาชิ ซึ่งก็มี
ผูคนที่ไดรับบาดเจ็บทยอยขามผานมาจากทิศทางฮากุซิมะท่ีอยูทางตะวันตกของแมน้ํา แตไมมีคนที่มุง
หนาไปทิศทางตรงขามเลย ขณะนั้น ไดพบกับเจาหนาท่ีทางรถไฟที่กําลังจะขามสะพานอยูคะ พวกเขา
บอกวาอยูระหวางทางที่จะไปสถานีโยโกงาวะ ฉันจึงไดขอรองเขาวา “ชวยพาไปดวยไดมั้ยคะ” แตกถ็กู
ปฏิเสธกลับมาดวยเหตุผลที่วา “พวกเราเองก็ยังไมรูเลยวาจะไปไดหรือเปลา คงจะพาคุณไปดวยไมได
หรอก ไปทีส่ถานที่ดูแลรักษาพยาบาลเถอะนะ” แตฉันก็ไมยอมแพโดยแอบสะกดลอยตามพวกเขาไป
อยางหางๆในระยะ 4-5 เมตร ในถ้ํากลางไฟท่ีกําลังลุกอยูเมื่อพวกเขาหันกลับมาดู ฉันก็หยุด แลวก็ไล
ตามพวกเขาตอ ทําแบบน้ีซ้ําแลวซ้ําอีกจนกระท่ัง พวกเขาเห็นวาฉันเดินตามมาตลอด สุดทายเขาจึงพูด
วา “ง้ันก็เดินตามหลังเสนทางที่พวกเขาเดินผานก็แลวกัน” และเม่ือใดท่ีจะตองผานสถานท่ีที่มีอันตราย
เขาก็จะชวยสงสัญญาณใหรูดวยคะ 

พวกเราไดหลบหลีกไฟและผานขางๆโรงพยาบาลการส่ือสารจนไปถึงสะพานมิซาซะได ซึ่งบน
สะพานน้ัน มีคุณทหารท่ีไดรับบาดเจ็บนั่งอยูทั้งสองขาง เปนสภาพที่แทบจะไมมีที่สําหรับเอาเทา
เหยียบไดเลยคะ อาจเปนทหารกองกําลังชุด 2 ที่อยูใกล ๆ นั้นกไ็ดคะ ทุกคนสงเสียงรองครวญคราง
อยางทุกขทรมานอยู ในท่ีสุดฉันก็ขามสะพานโดยพยายามไมเหยียบคนเหลาน้ันมาไดและไปถึงราง
รถไฟของรถไฟได จากน้ันฉันก็ไดเดินตามรางรถไฟจนไปถึงสถานีโยโกงาวะ ฉันไดแยกทางกับ
เจาหนาท่ีทางรถไฟที่นี่ แตตอนท่ีจะแยกกันนั้น ฉันยังจดจําคําพูดของพวกเขาท่ีพูดเอาไววา “ขอให
กลับอยางระมัดระวังตัวดวยนะ” เปนอยางดีเลยคะ 

 
 การไดพบกันอีกครั้งกับมารดา 

เมื่อเหลือฉันคนเดียว จึงเดินมุงหนาไปที่บานท่ีมิซาซะ แมวาบริเวณโดยรอบน้ันจะมืดสนิท
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หมดแลว แต 2 ขางทางก็ยังมีไฟที่ลุกไหมอยู ซึ่งท่ีที่มีไฟกําลังลุกไหมอยางหนัก ก็ตองว่ิงผานไปอยาง
รวดเร็ว บานของฉันนั้นตองไปจากโยโกงาวะและผานมิซาซะและบานจะหันหนาไปทางถนน ที่ทะลุ
ผานไปทางทิศเหนือได จนในท่ีสุดก็ถึงบาน แตตอนนั้นบานไดถูกไหมไปจนหมดส้ินแลว แตก็
สามารถมองเห็นมารดาท่ีกําลังยืนอยูบนถนนที่ใกล ๆ นัน้ ๆ ได ฉันรูสกึดีใจท่ียังมีชีวิตอยู จนเขาไป
กอดมารดาและเราก็รองไหดวยกัน 

 ตอนท่ีระเบิดปรมาณูโดนทิ้งน้ัน มารดากําลังน่ังอยูหนาโตะกระจกบนชั้น 2 ของบาน หองที่อยูชั้น 
2 นั้นไดถลมพังลงมาดานในแตที่ที่มารดาอยูนั้นเนื่องจากเปนมุมของหองเลยทําใหไมตกลงไปนะคะ 
บันไดก็ใชการไมได แตมีคนเอาบันไดลิงมาพาดใหจากขางนอก ทําใหลงมาขางลางไดนะคะ 

 ในชวงเชาบานก็ยังอยูในสภาพที่ถลมพังลงมาเทาน้ัน แตไฟก็คอยๆเขามาใกลจนกระทั่ง ชวงบาย
จึงเกิดเปนไฟลุกไหมข้ึนมานะคะ มารดาคิดวากอนที่บานจะถูกไหมจนหมด อยางนอยก็อยากจะเอาท่ี
นอนออกไปดวยใหได จึงโยนออกไปขางนอก แตผูอพยพหนีภัยก็ดันเก็บแลวก็ฉีกเอาไปดวยนะคะ อีก
ทั้ง ไดขุดสวนของบานเหมือนหลุมหลบภัยเพ่ือฝงชุดเส้ือผากับส่ิงของมีคาเอาไว แตพอไฟมาถึงบริเวณ
นั้นก็ถูกไฟไหมจนหมดดวย มารดาไดใชถังนํ้าไปตักน้ําในลําธารที่อยูดานหนาของบานเพ่ือมาดับไฟ
ต้ังหลายครั้ง และก็รีบขุดส่ิงของที่ฝงไวข้ึนมา แตของที่อยูขางในน้ันสวนใหญถูกไหมจนหมดเลยคะ 
ถึงแมวาเพ่ือนบานจะคะยั้นคะยอใหมาราดาหนีไปท่ีมิตากิแตก็รูสึกเปนหวงฉันกับพ่ีสาว ดังน้ันใน
ระหวางท่ีบานกําลังไหมอยู จึงอพยพไปอยูในสวนท่ีอยูตรงขามโดยมีถนนคั่นอยู เพ่ือรอการกลับมา
ของลูกสาว  

ในคืนนั้นพวกเราแมกับลูกก็ไดนอนในที่โลงแจงอยูภายในสวนน้ัน ที่ถนนหนาบานก็มีทั้งคนท่ี
อพยพเขามากับผูคนที่เดินทางไปชวยเหลือคนอ่ืนท่ีสัญจรไปมาตลอดท้ังคืน ฉันไดแตมองดูพวกเขาไป
ก็คิดไปดวยวาจากน้ีไปจะเกิดอะไรข้ึนบางนะดวยใจท่ีเลื่อนลอย ชวงเวลากลางดึก ไดรับขาวปนจาก
หนวยกูภัยมากินกับมารดา จากน้ันก็ไมคอยแนใจวาเขานอนหรือเปลา จนกระทั่งถึงรุงเชา  

 
 การคนหาพ่ีสาว 

ในวันที่ 7 คลื่นมนุษยก็ยงัมีมาอยางไมขาดสาย พ่ีเอมิโกะก็ยังไมกลับมา มารดารูสึกเปนหวงพ่ีสาว
จึงพูดออกมาวา “เกิดอะไรข้ึนนะ หรือวาจะตายไปแลวนะ?” แลวก็รองไหออกมา ฉันไมอาจทนดู
มารดาที่เปนแบบนี้ได วันถัดไปในวันที่ 8 ฉันกับเพ่ือนของพี่สาวท่ีอาศัยอยูใกลบานไดออกเดินทาง
เพ่ือไปตามหาพี่สาวดวยกัน และฉันก็ไดเห็นนรกที่นั่นอีกครั้งหน่ึงคะ 

พ่ีสาวทํางานท่ีชุมสายโทรศัพทกลางฮิโรชิมา ที่ซโิมะนะกันโจ(ปจจุบันคือเขตนะกะ ฟุกุโระมาจิ) 
ฉันตองผานจากโยโกงาวะจนถึงโทกะอิจิมาจิ(ปจจุบันคือเขตนะกะโทกะอิจิมาจิ บล็อกที่ 1)และเดิน
เลียบทางรถไฟไป ถึงแมวาจะยังไมมีการจัดระเบียบรองรอยท่ีถูกไฟไหม แตถาเปนเสนทางที่กวาง
เหมือนกับที่รถไฟจะผานไปไดละก็ สามารถท่ีจะผานไปไดอยางหวุดหวิด ในเมืองนั้นเออลนไปดวย
ซากศพ ถาไมระวังใหดีก็เกือบจะเหยียบไดเลยละคะ ในดานของเทระมาจิ(ปจจุบันคือเขตนะกะ)นั้น มี
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มาท่ีบวมโตเปนรูปกลมลมตายอยู 1 ตัว ที่แถว ๆโทกะอิจิมาจินั้น มีคนที่ยืนอยูโดยไมขยับโดยที่แบมือ
ทั้งคูออก รางกายก็ไหมเกรียมจนดํา เมื่อมองดูดวยความรูสึกที่แปลกอยู กพ็บวาคนๆน้ัน เสียชีวิตใน
ขณะที่ยืนอยูนะคะ ถังนํ้าสําหรับปองกันไฟไหมที่มีอยูตามท่ีตาง ๆ นั้น มีคนจํานวนมากไดเอาหัวมุด
เขาไปและทับซอนกันตายอยูดวยคะ ที่ขอบของถนนนั้นถูกกลบดวยศพ ซึง่ในน้ัน บางคนก็ยังมีลม
หายใจและสงเสียงรองครวญคราง บางคนก็รองขอ “น้ํา น้ํา” แตคนที่สบายดีไมมีเลยสักคนคะเส้ือผา
ของทุกคนถูกไหม รางกายก็ถูกไหมจนเปนแผล บวม ซึ่งมีลักษณะท่ีคลายกับตุกตาที่มีสีดําสนิทนะคะ 
ถึงแมวาพ่ีสาวจะอยูในน้ีก็คงไมมีทางหาเจอไดจากสภาพแบบน้ีหรอกคะ พวกเราถกขาขามศพไป
เรื่อยๆจนสามารถท่ีจะขามสะพานไอโออิไปถงึคามิยะโจ(ปจจุบันคือเขตนะกะ)ไดแลว แตก็ไม
สามารถท่ีจะเดินหนาตอไปไดอีกแลว พวกเราจึงยอนกลับไปท่ีมิซาซะ เพราะคิดวาในสภาพการณแบบ
นี้พ่ีสาวคงไมมีชีวิตรอดแลวนะคะ 

แต 1 สัปดาหหลังโดนทิ้งระเบิด พ่ีสาวกลับมาเองนะคะ พ่ีสาวไดรับบาดเจ็บอยางหนักท่ี
ชุมสายโทรศัพท แตก็ไดหนีไปที่ภูเขาฮิจิ จากน้ันก็ถูกขนยายไปท่ีอําเภออะซะคัยไทจิโจ(ปจจุบันคือคัย
ตะโจ)และถูกกักตัวอยูที่สถานที่ดูแลรักษาพยาบาล  และไดใชชีวิตอยูที่นั่นประมาณ 1 สัปดาห 
จนกระทั่งไดยินวาจะมีรถบรรทกุที่ออกไปชวยเหลือในเมืองฮิโรชิมา พ่ีสาวก็เลยขอติดรถไปดวยนะคะ 
แตในตอนแรกก็ถกูปฏิเสธวา จะใหผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสน่ังไปดวยไมได แตก็ดวยจิตใจที่มุงม่ันที่
อยากจะกลับใหไดจึงหาจังหวะแอบกระโดดเขาไปดานหลังของรถบรรทุก จนสุดทาย พวกเขาก็ยอม
มาสงท่ีโทกะอิจิมาจิใหนะคะ พ่ีสาวที่คอยๆเดินกลับมาจากโทกะอิจินั้น เส้ือผาก็ขาดรุงริ่ง ทั้งรางกายก็
เต็มไปดวยเลือด รองเทาท้ัง 2 ขางก็เปนคนละชนิดกัน อยูในสภาพท่ีหากคนที่ไมรูอะไรมากอนไดเห็น
ละก็ ตองคิดวาคน ๆ นี้ไมปกติอยางแนนอนเลยคะ เนื่องจากบานของเราน้ัน ถูกไหมไปหมดแลว จึงให
พ่ีสาวไปนอนพักที่มมุบานของเพ่ือนของมารดา แตพ่ีสาวกลับหลับสนิท ไดไปอยูบนรอยตอระหวาง
ความเปนความตายมาแลว 

 
 การดูแลพ่ีสาวท่ีปวยอยู 
บนรางกายของพ่ีสาวนั้นมีเศษกระจกเสียบอยูทั่วทั้งหลัง เนื้อที่แขนก็ถูกควานออกมาซ่ึงคลายกับ

ลูกทับทิมท่ีฉีกขาดนะคะ ฉันตองใชเข็มเข่ียเอาเศษกระจกออกจากหลังของพ่ีสาวทุกวัน แตที่บาดแผล
นั้น ก็มีหนอนเกิดข้ึนมาดวยคะ ลูกสาวท่ีพ่ีสาวขอไปนอนดวยนั้น ก็ไดเสียชีวิตจากการโดนระเบิด ทํา
ใหพวกเราเริ่มไมสบายใจท่ีไปรบกวนบานเขา จึงตัดสินใจที่จะกลับไปท่ีบานของตัวเองท่ีถูกไฟไหม 
พอดีพ่ีชายคนโตมาและชวยไปรวบรวมไมที่ถูกไหม มาสรางกระทอมท่ีพอจะหลบฝนและน้ําคางให 
พวกเราจึงยายไปท่ีนั่นและดูแลพ่ีสาวกันตอ พ่ีสาวซ่ึงตองนอนอยูกับที่ไมสามารถลุกไปไหนไดนั้นจึง
ไมสามารถไปท่ีสถานท่ีดูแลรักษาพยาบาลได ทําไดแคขอแบงยาทามาจากคนอื่นเล็กนอยเทาน้ัน จึงไม
มีโอกาสท่ีจะไดรับการรักษาที่สมบูรณไดเลย เสนผมก็หลุดรวงจนหมด อวกออกมาเปนเลือด จนมีอยู
หลายครั้งท่ีคิดวา คงจะไมรอดแลวดวยคะ มารดาจะไปที่ภูเขาทุกวันเพ่ือไปเก็บใบคาวทองกลับมา โดย
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จะนําเอาใบท่ียังเขียวอยูตมใหฉันกับพ่ีสาวด่ืมแทนนํ้า ชาท่ีทํามาจากใบคาวทองสีเขียวนั้น มีกลิ่นที่
เหม็นมาก แตมารดาบอกวา มันเปนยาท่ีชวยขับพิษออกจากรางกายได ก็ไมรูวามันใชไดผลหรือ
อยางไร ถึงแมวาพ่ีสาวก็ยังไมสามารถลุกข้ึนยืนไดถึง 3 เดือนแตหลังจากน้ัน พ่ีสาวกลับดีข้ึนและ
สามารถท่ีจะกลับไปทํางานไดอีกครั้งหน่ึงดวยคะ แตกวาเสนผมที่หลุดรวงไปจะข้ึนครบ ก็ตองใช
ผาพันคอกับหมวกปดบังเอาไวนะคะ บนรางกายก็มีแผลเปนจากบาดแผลหลงเหลืออยู ทําใหไม
สามารถสวมใสเสื้อท่ีไมมีแขนเส้ือไดเลยคะ แมกระทั่งตอนน้ี แขนที่ถูกควานก็ยังบุมอยูเลยคะ  

 
 การดําเนินชีวิตหลังสงคราม 

การส้ินสุดสงครามน้ันรูจากคนอ่ืนคะ ในตอนแรกตอนที่ไดยินวาส้ินสุดสงครามแลวนั้น กลับไม
รูสึกอะไรเลยคะ จากการท่ีถูกสอนมาต้ังแตยังเด็ก จนทําใหเชื่ออยางสนิทใจวาญี่ปุนจะไมมีวันแพอยาง
เด็ดขาด และถึงแมวาจะทํางานอยูที่สถานีโทรทัศนแตก็เคยไดรับฟงแตเฉพาะเรื่องที่ญี่ปุนชนะเทาน้ัน 
ยังไมเคยไดยินเรื่องที่เกี่ยวกับญี่ปุนแพมากอนเลยคะ แตตอนท่ีไดฟงเรื่องที่มีระเบิดแบบเดียวกันตกท่ี
นางาซากินั้น ทําใหคิดวา ถาจะตองโดนทิ้งระเบิดแบบนี้อีกหลายครั้ง สงครามนาจะจบลงซะดีกวา  

สําหรับสถานีโทรทัศนนัน้ เนื่องจากอาคารท่ีคามินะงะเละโจใชการไมไดแลว จึงตองยายไปที่
บริษัทอุตสาหกรรมโตโยที่อําเภออะซะฟุจูโจแทนคะ ฉันจะตองดูแลท้ังพ่ีสาวและตองเดินทางไปท่ี
บริษัทอุตสาหกรรมโตโยที่อยูหางไกลดวยรถไฟ ซึง่ขณะน้ันเปนชวงที่กองทัพสัมพันธมิตรท่ีสงมายึด
ครองญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเพ่ิงจะมาถึงไดไมนาน และเกิดขาวลือวาผูหญิงอาจถูกรังแก ฉัน
จึงลาออกจากงานท่ีสถานีโทรทัศน หลังจากน้ันไดทํางานกับบริษัทที่อยูใกลกันนั้นอีกประมาณ 1 ป 
จากน้ันก็ไดอาจารยผูมีพระคุณแนะนําใหไปทํางานท่ีบริษัทอ่ืนอีกสักระยะหน่ึงและหลังจากน้ันฉันก็
ไดแตงงานคะ 

ในวันที่ 6 กบัวันที่ 8 ฉันไดเดินอยูในเมืองฮิโรชิมา แตก็ไมเคยปวยเปนโรคอะไรท่ีใหญโตท่ีเกิด
จากการไดรับสารกัมมันตภาพรังสีเลยคะ วากันวาอาการของโรคแบบนั้นไมรูวาจะเกิดข้ึนมาเม่ือไหร 
แตฉันก็ไมเคยพูดถึงความกังวลท่ีมีตอโรคออกมาเลยคะ ถาปวยเมื่อไหรก็คอยวาไปตามน้ันจะดีกวาคะ 
แทนที่จะมาสนใจเรื่องพวกน้ี ฉันกลบัคิดอยูตลอดเวลาวา จากนี้ไปควรจะทําอยางไรดีมากกวา 

 
 ความปรารถนาในสันติภาพ 

กอนหนาน้ีฉันไมคอยอยากจะพูดถึงตอนท่ีโดนระเบิดสักเทาไหรนัก ฉันไดไปไหวที่แผนหินหนา
หลุมฝงศพทุกๆป แตก็ไมเคยไปที่สวนชูเกอิเอนท่ีเคยอพยพไปในวันที่ 6 สิงหาคมอีกเลยคะ สวนชูเก
อิเอนในปจจุบันนั้นกลายเปนสวนขนาดใหญที่สวยงามแลว แตเมื่อเห็นสะพานกลมๆทีท่อดขามสระ
แลวมันจะทําใหนึกถึงวันนั้นข้ึนมาอีก จึงไมอยากไปนะคะ เมื่อนึกถึงทีไรก็ทําใหน้ําตามันเออลน
ออกมาจนพูดอะไรไมออกเลยนะคะ 

ผูที่เคยผานประสบการณของระเบิดปรมาณูมาสวนใหญไดเสียชีวิตลงไปแลว ทําใหคนที่จะเลา
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เรื่องนี้ไดจึงเหลือนอยลงไปทุกที ฉันเองก็มีอายุมากข้ึนเรื่อยๆแลว การไดพูดถึงภาพของนรกทั้งเปนที่
ยังอยูในความทรงจําอยางชัดเจนจนกระทั่งตอนน้ี เปนการไดถายทอดใหกับคนหนุมสาวไดรูวาอาวุธ
นิวเคลียรไมควรท่ีจะถูกนํามาใชอีกเปนครั้งท่ี 2 อยางจริงจังไดนะคะ หลานท่ีอยูชั้นประถมก็เริ่มให
ความสนใจกับสงครามและสันติภาพมากข้ึน และเริ่มท่ีจะถามวา “คุณยายเคยโดนระเบิดปรมาณูดวย
เหรอ” ฉันวิงวอนอยางหนักแนนอยูเสมอวา ขอใหมีโลกที่ไมตองมีใครเลยท่ีตองมาเจอกับความทุกข
ทรมานแบบนี้อีก 
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