มติชนสุดสัปดาห์
ศุกร์ 2 ก.ย. 54

อาหารสมอง
ระหว่ างบรรทัดของประวัตศิ าสตร์ สงครามโลก
วีรกร ตรี เศศ
ข้ อความในประวัติศาสตร์ กล่าวถึงเหตุการณ์ ในไม่กีบรรทัด

คนอ่านรู้ สึกถึงความ

ลืนไหลของเหตุการณ์อย่างไม่กงั ขา แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว “การถ่ายทําหลังฉาก” มีความซับซ้ อน
อยูม่ าก หากไม่ลงไปดูในรายละเอียดก็จะไม่ร้ ู ว่าได้ มีอะไรเกิดขึ /นเบื /องหลังบ้ าง เหตุการณ์ตอน
ญีปุ่ นแพ้ สงครามก็เช่นกัน
สิง หาคมของทุกปี เป็ นเดื อนแห่ง การกล่าวขวัญ ถึ ง เหตุการณ์ ใ นประวัติศาสตร์ ข อง
สงครามโลกครั ง/ ที สองเนื องจากมันได้ จบสิน/ ลงในเดือนนี / โดยเริ มจากญี ปุ่ นโดนระเบิดปรมาณู
สองลูกถล่ม ลูกแรกในวันที 6 สิงหาคม 1945 ลงเมืองฮิโรชิมาคนตายไป 140,000 คน อีกลูกลง
เมืองนาฮาซากิในวันที 9 สิงหาคม มีคนตายไป 74,000 คน และญี ปุ่ นประกาศยอมแพ้ สงครามใน
วันที 15 สิงหาคม 1945 มีอะไรทีไม่ลืนไหลจริ งระหว่าง 6 ถึง 15 สิงหาคม หรื อไม่ ลองตามไปดูกนั
ในตอนสิ /นเดือนกรกฎาคม 1945 กองทัพเรื อของญี ปุ่ นก็สิ /นพิษสงเพราะแทบจะไม่มี
กําลังทีจะสู้รบใด ๆ และเป็ นทีคาดกันว่ากองทัพพันธมิตรซึงมีสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษเป็ นหัวโจก
จะยกพลขึน/ บกญี ปุ่ น
เนื องจากได้ ยกพลขึน/ ทีเกาะโอกิ นาวา (ชื อเก่าคือริ วกิ ว) และยึดครองได้
แล้ วแต่ฝ่ายพันธมิตรสูญเสียไป 70,000 คน
อีกนับหมืน ๆ คน

ฝ่ ายญี ปุ่ นมีทหารตายไป 100,000 คน และพลเรื อน

ทางการสหรัฐคาดว่าหากยกพลขึ /นบกทหารอเมริ กันจะต้ องตายประมาณ 500,0001,000,000 คน ดังนันเมื
/ อระเบิดปรมาณูพร้ อมทีจะใช้ หลังจากได้ ทดลองไปหนึงลูกอย่างประสบ
ผลสํ าเร็ จในปลายเดือนกรกฎาคม 1945
เป้าหมาย

ประธานาธิ บดีทรู แมนก็ ไม่ลังเลโดยไตร่ ตรองอยู่หลาย

เช้ าวันที 6 สิงหาคม เครื องบินโบอิ /ง B-29 ชือ Enola Gay ก็ทิ /งระเบิดปรมาณูทีมีชือ
เป็ นโค๊ ดว่า Little Boy ลงเมืองฮิโรชิมา ตลอดวันมีรายงานอันสับสนเข้ าศูนย์การบริ หารทีโตเกียวว่า
มีแสงสว่างมากวาบขึ /นและมีการระเบิดทีรุนแรง แต่ก็ไม่ร้ ูชดั ว่าคืออะไร
ต่อมาในวันนันประธานาธิ
/
บดีทรู แมนประกาศทางวิทยุให้ ฝ่ายญี ปุ่ นได้ ร้ ู ว่าจะทําลาย
อีกให้ หมดทังเกาะ
/
นีเป็ นลูกแรกหลังจากญี ปุ่ นปฏิเสธอย่างสิ /นเชิงกับคําขาดครัง/ สุดท้ ายซึงเป็ นมติ

-2จากการประชุมที Potsdom เมือวันที 26 กรกฎาคม 1945 ของฝ่ ายพันธมิตร กล่าวคือให้ ญีปุ่ นยอม
แพ้ อย่างไม่มีเงือนไขใด ๆ
ในตอนแรกฝ่ ายญี ปุ่ นไม่เชื อว่าจะเป็ นระเบิดปรมาณู เพราะกองทัพญี ปุ่ นเองก็ มี
โครงการผลิตระเบิดปรมาณูเช่นกันแต่ร้ ู ว่ามันทําได้ ยากมาก แต่เมือเชือแล้ วก็ยงั มันใจว่ามีไม่กีลูกที
จะทิ /งลงได้ อีก ดังนันจึ
/ งยังไม่ยอมแพ้ ในตอนเวลาตี 4 ของวันที 9 สิงหาคม 1945 สหภาพโซเวียต
ประกาศสงครามกับญี ปุ่ น โดยฉี กสัญญาเป็ นกลางที ทํ ากับญี ปุ่ นทิง/ และบุกดินแดนแมนจูเรี ยที
ญีปุ่ นยึดครองอยูท่ นั ที
ต่อมาอีกไม่กีชัวโมง ระเบิดลูกทีสองก็ลงนางาซากิ ญี ปุ่ นจึงประสบกับเหตุการณ์
“ช็อกสองครัง/ ” ในเวลาห่างกันไม่กีชัวโมง โดนทังบอมบ์
/
และโดนซํ /าเติม อย่างไรก็ดีถึงแม้ จะโดน
ระเบิดปรมาณูไปสองลูกแล้ วก็ยงั ไม่ยอมแพ้ อีก
หลังลูกแรกลงนายกรัฐมนตรี ญีปุ่ น คือ นาย Suzuki และรัฐมนตรี ต่างประเทศ Togo
Shigenori เห็นตรงกันว่ารัฐบาลต้ องยอมจบสงครามทันที แต่กองทัพญี ปุ่ นรับทราบข่าวการบอมบ์
อย่างไม่สะทกสะท้ าน โดยประเมินความเสียหายตํากว่าความเป็ นจริ งมาก เพราะไม่ร้ ู ฤทธิf ของ
ระเบิดปรมาณูทีลงฮิโรชิมาและมีความสับสนไม่ร้ ูวา่ ตายไปกีคนกันแน่
กองทัพญี ปุ่ นก็ไม่ได้ อยู่นิง หากสมคบกับ Minister of War ชือ Anami เตรี ยมการ
ประกาศกฎอัยการศึกเพือหยุดยังใครก็
/
ตามทีต้ องการจะหยุดสงคราม ในส่วนของการตัดสินใจสูงสุด
พระเจ้ าจักรพรรดิทรงบอกให้ ควบคุมสถานการณ์ให้ ได้
การประชุมเพือหาคําตอบว่าจะยอมแพ้ หรื อสู้ตอ่ เริ มขึ /นในตอน 10.30 น. ของวันทีถูก
บอมบ์ ครั ง/ แรกเพื อถกกันว่าจะตัดสิ นใจอย่างไร แต่ประชุม กันไปไม่นานก็ ได้ ข่าวว่าลูกที สองลง
นางาซากิ (ลูกระเบิดชือ Fat Man) เมือเลิกประชุมคะแนนโหวตให้ ยุติสงครามคือ 3-3 (Suzuki /
Togo และนายพล Yonai รัฐมนตรี ทหารเรื อเห็นว่าควรยอมแพ้ โดยต่อรองเงือนไข
อีกฝ่ ายคือ
Anami /
นายพล Toyoda เสนาธิการทหารเรื อ / Umezu เสนาธิการทหารบกเห็นตรงกัน
ข้ าม) ดังนันจึ
/ งตกลงกันไม่ได้
คณะรัฐมนตรี ประชุมกันอีกโดยเริ มในตอน 14.30 น. และจบในอีกหลายชัวโมงต่อมา
แต่คณะรั ฐ มนตรี ก็เ ห็ นต่างกันเป็ นครึ งต่อครึ งอี ก ประเด็ นก็ คือฝ่ ายต่อสู้ต้อ งการสู้ช นิ ดตายกัน
มากมายจนทหารอเมริ กนั ถอดใจและยอมต่อรองเพือสงบสงครามอย่างได้ เงือนไขดีกว่า
ส่วนฝ่ าย
ต้ องการหยุดสงครามทันทีนนไม่
ั / อยากเห็นคนตายไปมากกว่านี / เพราะเชือว่าอเมริ กามีอีกหลายลูก
(อเมริ กาเตรี ยมใช้ ลกู ทีสามประมาณวันที 19 สิงหาคม โดยคราวนี /เป้าหมายคือโตเกียวเลย)
การตัดสินใจไม่เด็ดขาดทํ าให้ การประกาศยอมแพ้ ล่าช้ าออกไปอี ก ท้ ายสุดก็ไป
ถามจัก รพรรดิ ซึ งทรงเห็ น ว่ า ควรหยุด สงครามได้ แ ล้ ว เพราะไม่ อ ยากเห็ น คนตายไปมากกว่ า นี /

-3ในวันที 10 สิงหาคม นายกรัฐมนตรี จึงส่งจดหมายไปว่ายอมรับเงื อนไข Potsdam แต่ขอให้ อํานาจ
ของรัฐบาลคงเดิมกล่าวคือ จักรพรรดิเป็ นผู้ทรงอํานาจสูงสุดเช่นเดิม
ฝ่ ายพันธมิตรเห็นว่าเมือไม่ตอบมาก็ต้องบีบมากขึ /น ดังนัน/ B-29 กว่า 400 เครื อง
จึงบินถล่มชายฝั งญี ปุ่ นในวันที 14 สิงหาคม อย่างหนัก พร้ อมกับทิ /งใบปลิวให้ ประชาชนได้ รับรู้ การ
ต่อรองของทังสองฝ่
/
าย จักรพรรดิทรงพบกับทหารผู้ใหญ่ฝ่ายไม่ยอมแพ้ เพือหว่านล้ อมให้ วางอาวุธ
แต่ก็ยัง ไม่ยอมอยู่ดี ในที สุดคณะรั ฐ บาลก็ หักดิบลงมติยืนยันความประสงค์ข องจักรพรรดิแ ละ
ประกาศยอมแพ้ อย่างเป็ นทางการในวันที 15 สิงหาคม 1945
อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นหน้ า นัน/ คื อ ในคื น วัน ที 12 สิ ง หาคม เมื อได้ เ กิ ด ทางโน้ ม ที จะมี ม ติ
ยอมแพ้ ในทีประชุม จึงมีนายทหารชันนายพั
/
นชือ Hatanaka และพวกอีก 4 คน คิดจะทําการปฏิวตั ิ
โดยรี บชักชวนนาย Anami และในคืนวันที 14 ทีได้ มีการตัดสินใจกันแล้ วว่าจะยอมแพ้ กลุ่มนี /ก็
ลงมื อ ปฏิ บัติ การทันที ตามที นายทหารผู้ใ หญ่ หวาดระแวงคื อต้ อ งการหยุด ยัง/ การประกาศยอมแพ้
โดยมีแผนง่าย ๆ คือยึดวัง และจะปลุกเร้ ากระตุ้นให้ ทหารในกองทัพทียังไม่ยอมแพ้ ลกุ ฮือขึ /นต่อต้ าน
การยอมแพ้
ขณะทีเข้ ายึดวัง Hatanaka ก็ ฆ่าหัวหน้ านายทหารผู้ค้ ุมกันพระราชวัง แต่การ
ปฏิวัติก็ไปไม่ได้ ไกลเพราะทหารผู้ใหญ่จํานวนมากไม่เอาด้ วย กลุ่มนายทหารนี /พยายามตามหา
ราชเลขาธิ การ และเทปอัดเสี ยงประกาศยอมแพ้ ข องจักรพรรดิ แต่เ นื องจากพระราชวังใหญ่ โต
ห้ อ งหับซับซ้ อนจึง หาไม่ เ จอ ในขณะเดี ยวกัน เพื อนนายทหารปฏิ วัติอี กกลุ่ม หนึ งก็ มุ่ง จะไปฆ่ า
นายกรัฐมนตรี แต่ไม่สําเร็ จเพราะรู้ตวั เสียก่อน
เมือรู้ ว่ากลุ่มตนเองจะแพ้ Hatanaka พยายามใช้ วิทยุ NHK เป็ นเครื องมือเพืออธิบาย
ให้ คนญีปุ่ นเข้ าใจสาเหตุของการทีพวกเขาคิดปฏิวตั ิแต่ก็ไม่สําเร็ จ ในทีสุดเมือไม่มีใครเล่นด้ วยเลยก็
จําต้ องยอมแพ้ เขาและเพือนอีกหนึงคนขีมอเตอร์ ไซต์ไปตามถนนและแจกจ่ายใบปลิวอธิบายเหตุผล
ทีพวกเขาคิดปฏิวตั ิ
หนึงชัวโมงก่อนทีเทปอัดเสียงยอมแพ้ อย่างเป็ นทางการของจักรพรรดิจะออกอากาศ
ทาง NHK ในเวลา 11 น. ของวัน ที 15 สิ ง หาคม Hatanaka ก็ เ อาปื นจ่ อ ขมับ ยิ ง ตัว ตาย
ส่วนเพือนอีกคนทีไปด้ วยกันก็ใช้ มีดแทงตนเองและยิงซํ /า
ทีเล่ามานี /คือ “การถ่ายทําหลังฉาก” ของเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ หนึงทีมีคําบรรยาย
ไม่กีบรรทัด ผู้เขียนมันใจว่าในเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ อืน ๆ ก็คงมีสิงทีไม่ได้ ลืนไหลเหมือนการอ่าน
เกิดขึ /นเยียงนี /เช่นกัน
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เครื$ องเคียงอาหารสมอง : เบอร์ โทรอายัดบัตร ATM และบัตรเครดิตของทุกธนาคาร
 ธนาคารกรุงเทพ 1333, 0-2645-5555/0-2638-4455
 ธนาคารกรุงไทย 1551, 0-2665-5443/0-2665-5000
 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา 1572,0-2296-2001-5/0-2646-3000
 ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
 ธนาคารทหารไทย 1558
 ธนาคารธนชาต 1589
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
 ธนาคารยูโอบี รัตนสิน 1580, 0-2661-2600  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000
 ธนาคาร UOB 1585, 0-2285-1555
 ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777
 ธนาคารนครหลวงไทย 0-2208-5000/ 0-2221-3565/ 0-2225-4925
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0-2729-8807-11
 ธนาคารแสตนดาร์ ด ชาเตอร์ นครธน 1595
 ซิตี /แบงก์ ประเทศไทย (City Bank) 1588, 0-2232-2484
 ฮ่องกงเซียงไฮ้ (H S BC) 1590
 อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (American Express) 0-2273-5544
 ไดเนอร์ สคลับ (Diners Club) 0-2238-3660  อิออน 0-26650111
 เซทเทเลม 0-2667-3655
 เพาเวอร์ บาย 0-2627-8208
 บัตรเครดิตไทยแอร์ เอเชีย 0-2797-3399
 แคปิ ตอล โอเค 0-2793-3333
 เซ็นทรัลการ์ ด 0-2627-8111
 อีซี บาย 0-2695-0000
 บิก ซี การ์ ด 0-2667-3684
 Tesco visa 0-2627-6033
 Robinson visa 0-2646-3700
 First Choice visa 0-2345-6789
⊙.............................................................⊙

นํา' จิม' อาหารสมอง
Education is the mother of leadership.
(Wendell Willkie ผู้สมัครแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา
ในปี 1940 (1892-1944))
การศึกษาคือผู้ให้ กําเนิดภาวะผู้นํา
--------------------------------------------------

