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ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 11 สิงหาคม 2538

ระเบิดปรมาณูกับสงครามโลกครั้งที่สอง

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) และเมืองนางาซากิ (Nagasaki) ถูกถลมดวยระเบิด
ปรมาณูเมื่อ 50 ปที่แลว เมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม 2488 ตามลํ าดับ
           ผูคนลมตายเรือนแสน ทั้งชาวญี่ปุนและชาวตางชาติ รวมทั้งทหารอเมริกันที่ถูก 
จับเปนเชลยดวย ความรายกาจของระเบิดปรมาณูเปนเรื่องที่เกินกวาความคาดหมายของมนุษย 
บัดนี้ แมเวลาจะลวงเลยมากวาครึ่งศตวรรษ ผูคนจํ านวนไมนอยตองทนทุกขทรมานจากบาดแผล
ทั้งทางกายและใจจากระเบิดครั้งนั้น บาดแผลเหลานี้ฝงรากลึกเกินกวาจะเยียวยาได ทุกปยังคงมี 
ผูตายดวยบาดแผลดังกลาวนี้
           สงครามเกิดขึ้นจากความหื่นกระหายอํ านาจของนักการเมือง ประชาชนกลาย 
เปนเบี้ยหมากรุกที่ถูกลากจูงใหกระทํ าการตางๆในนามของ `ความรักชาติ' ผูคนที่ไมรูจักมักคุนกัน 
ไมเคยมีเร่ืองบาดหมางหรือเกลียดชังกันกลับมาเขนฆาซึ่งกันและกัน เพียงเพื่อ `ความรักชาติ'  
ที่ถูกปลุกกระแสใหเกิดขึ้น
            เมื่อสงครามอุบัติข้ึน ชาติมหาอํ านาจตางแขงกันพัฒนาอาวุธ ไมวาจะเปน 
เยอรมนี ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่ยุโรปกลายเปนสมรภูมิที่มีการรบพุงอันดุเดือด  
บรรดานักวิทยาศาสตรชาติยุโรปจึงอพยพไปรวมวิจัยและพัฒนาอาวุธกับนักวิทยาศาสตรอเมริกัน
ภายใตความตกลงระหวางชาติพันธมิตร เมื่อนักฟสิกซเยอรมันแหง Kaiser Wilhelm Institute  
ในนครเบอรลิน ประสบความสํ าเร็จในการแยกอะตอมของยูเรเนียมในป 2481 บรรดานัก 
วิทยาศาสตรชาติพันธมิตรตางตระหนักดีวา การผลิตอาวุธประมาณอยูในวิสัยที่เปนไปได และ 
เกรงกลัววา ฮิตเลอรจะกลายเปนจาวโลก หากเยอรมนีประสบความสํ าเร็จในการผลิตอาวุธ 
ปรมาณูกอนชาติอ่ืน นักวิทยาศาสตรชาติพันธมิตรจึงเริ่มผลักดันใหผูนํ าอเมริกันสนใจในดาน 
การวิจัยและการพัฒนาอาวุธปรมาณู การผลักดันในขั้นแรกไรประสิทธิผล แตดวยอิทธิฤทธิ์ของ 
จดหมายลงวันที่ 2 สิงหาคม 2482 ที่ศาสตราจารยอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) แหง
มหาวิทยาลัยพรินสตัน เขียนถึงประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต โครงการปรมาณูที่มีชื่อวา 
Manhattan Project จึงถือกํ าเนิดขึ้น
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           โครงการแมนฮัตตันมีพนักงานประมาณ 200,000 คน กระจัดกระจายตามหอง
ทดลอง ศูนยปฏิบัติการ และโรงงานรวม 37 แหง ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000 ลานเหรียญ
อเมริกัน หรือเทียบเทา 26,000 ลานดอลลารตามราคาปจจุบัน โดยมีนายพลจัตวาเลสลี่ โกรฟส 
(Leslie R. Groves) เปนผูอํ านวยการ ศูนยปฏิบัติการสํ าคัญที่มีบทบาทในการสรางระเบิด 
ปรมาณู ในเวลาตอมาอยูที่เมืองลอสอลามอส (Los Alamos) โดยมีโรเบิรต  ออปเปนไฮเมอร  
(J. Robert  Oppenheimer) เปนหัวหนาทีม
           สหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จในการผลิตอาวุธปรมาณูกอนชาติอ่ืนๆ มิใช 
เปนเพราะรัฐบาลอเมริกันไดทุมทรัพยากรในดานการวิจัยและการพัฒนาดานนี้อยางเต็มที่เทานั้น 
หากยังเปนเพราะสหรัฐอเมริกาประสบความสํ าเร็จในการดูดดึงมันสมองของโลกไปทํ างาน 
รวมกันอีกดวย การเถลิงอํ านาจของฮิตเลอร การขยายตัวของลัทธินาซี และการกอเกิดของ 
สงครามโลกครั้งที่สองมีสวนขับดันนักวิทยาศาสตรจํ านวนมากออกไปจากยุโรป และอพยพไปสู
สหรัฐอเมริกา อาทิเชน นีลส บอร (Niels Bohr เดนมารก รางวัลโนเบลสาขาฟสิกซป 2465)   
เอ็ตเวิรด เทลเลอร (Edward Teller ฮังการี บิดาแหงระเบิดไฮโดรเจน) ยูยีน วิกเนอร (Eugene 
P.Wigner ฮังการี รางวัลโนเบลสาขาฟสิกซป 2506) เอมมิลิโอ เซเกรอ (Emilio Segre อิตาลี  
รางวัลโนเบลสาขาฟสิกซป 2502) เจมส  แฟรงก (James Franck เยอรมัน รางวัลโนเบลสาขา 
ฟสิกซป 2468) เปนตน ดวยเหตุดังนี้เอง พรมแดนแหงความรูดานวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งฟสิกซ จึงขยายออกไปอยางกวางขวาง
           แททีจ่ริงแลว เยอรมนีอยู ในฐานะที่จะพัฒนาอาวุธปรมาณูไดไมแพสหรัฐ 
อเมริกา ในเมื่อเยอรมนีมีนักฟสิกซชั้นนํ า ดังเชนคารล ฟรีดดริช ฟอน ไวสแซกเกอร (Carl  
Friedrich Von Weizsacher) และเวอรเนอร ไฮเซนเบิรก (Werner Heisenberg) แตเปนเพราะ
บรรยากาศทางการเมืองที่ไมมีศานติสุข เนื่องจากมีการปลุกระดมทางการเมืองอยูตลอดเวลา  
การบริหารการวิจัยและการพัฒนาที่ไรประสิทธิภาพ และความไมไววางใจฮิตเลอร มีสวนทํ าให 
นักวิทยาศาสตรเยอรมันใน Uranium Project `เตะถวง' การวิจัย

           ในกรณีของญี่ปุน ศักยภาพในการวิจัยดานฟสิกซมิอาจเทียบกับสหรัฐอเมริกา
และเยอรมนีได ความไมสมบูรณของหองทดลอง และการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งแรยูเรเนียมทํ าใหการวิจัยและการพัฒนาอาวุธปรมาณูของญี่ปุนไมกาวหนาเทาที่ควร  
แมญ่ีปุนจะมีนักฟสิกซดังเชนศาสตราจารยโยชิโอะ นิชินา (Yoshio Nishina) ซึ่งเคยเปนผูชวย 
ของนีลส บอรในเดนมารก ในทศวรรษ 2460 แตการที่ญ่ีปุนไมสามารถหาแหลงยูเรเนียมได  
ทํ าใหญ่ีปุนถูกมัดมือชก แมเมื่อฮิโรชิมาถูกระเบิดปรมาณูถลมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2488 ผูนํ า 
กองทัพญี่ปุนไดขอใหศาสตราจารยนิชินาผลิตระเบิดปรมาณูภายใน 6 เดือน เพื่อสูกับสหรัฐ
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อเมริกา โดยหวังวา ในชวงเวลา 6 เดือนนั้น กองทัพญี่ปุนจะสามารถยันกองทัพฝายสัมพันธมิตร 
ไวได  แตเมื่อไมมีแรยูเรเนียม  ญ่ีปุนก็ไดแตสรางวิมานในอากาศ
           มหาวิทยาลัยเกียวโตเปนศูนยการวิจัยปรมาณูของญีปุ่นในระหวางสงครามโลก
คร้ังที่สอง โดยมีนักวิจัยเพียงประมาณ 50 คน ศาสตราจารยทัตสุซาบุโระ ซูซูกิ (Tatsusaburo  
Suzuki) ซึ่งเวลานี้อายุ 83 ป  เปดเผยวา ในระหวางสงคราม สมาชิกราชวงศญ่ีปุนเยือนศูนยวิจัย 
ดังกลาวนี้เปนครั้งคราว  เพื่อติดตามความกาวหนา (The Nation,  July 20, 1995)
           เยอรมนีไมมีปญหาการขาดแคลนแรยูเรเนียม เพราะยึดเช็คโกสโลวาเกีย ซึ่งเปน
แหลงแรยูเรเนียมที่สํ าคัญไวได แหลงสํ าคัญอื่นๆอยูในคานาดาและคองโก อันเปนอาณานิคมของ
เบลเยี่ยม รัฐบาลรูสเวลตดวยคํ าแนะนํ าของไอนสไตนไดดํ าเนินการแสวงหาและสะสมแรยูเรเนียม
พอเพียงแกการพัฒนาอาวุธปรมาณู
           จดหมายของไอนสไตนที่เขียนถึงประธานาธิบดีรูสเวลตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  
2482 เกิดจากการผลักดันของนักฟสิกซอยางนอย 3 นาย คือ ลีโอ  ซิลารด (Leo  Szilard)  
เอ็ดเวิรด เทลเลอร (Edward Teller) และยูยีน วิกเนอร (Eugene Wigner) นักฟสิกซคนสํ าคัญ 
เหลานี้มีบทบาทในการวิจัยดานปรมาณู ซึ่งมีผลอยางสํ าคัญตอการสรางระเบิดปรมาณูในเวลา 
ตอมา การผลักดันใหประธานาธิบดีรูสเวลตกํ าหนดนโยบายการวิจัยและการพัฒนาอาวุธปรมาณู
ในขั้นตนนั้น ก็เพื่อเปนมาตรการปองปรามมิใหเยอรมนีทิ้งหางฝายสัมพันธมิตรในเรื่องนี้ แตเมื่อ
เปนที่แนชัดวา การผลิตอาวุธปรมาณูมิไดไกลเกินเอื้อม นักฟสิกซบางคนพยายามรณรงคมิให 
เผยแพรผลงานวิจัย เพราะเกรงวาจะเปนตัวเรงในการผลิตอาวุธปรมาณู ซึ่งจะนํ ามาซึ่งหายนภัย 
สูมนุษยโลก  แตการรณรงคในเรื่องนี้ขัดตอจารีตในชุมชนวิชาการ  จึงไมประสบผล
           คร้ันเปนที่แนชัดวา สหรัฐอเมริกาเปนชาติแรกที่ผลิตอาวุธปรมาณูได ชุมชน 
นักวิทยาศาสตรในสหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวเพื่อขอใหรัฐบาลอเมริกันระงับการทิ้งระเบิด
ปรมาณูญ่ีปุน ขอเสนอแนวหนึ่งก็คือ ใหนํ าระเบิดปรมาณูไปทิ้งในสถานที่ที่ปราศจากผูคน เพื่อให
นานาชาติไดเห็นถึงความรายแรงของอาวุธชนิดนี้ โดยหวังวาญี่ปุนจะยอมประกาศวางอาวุธ  
การเคลื่อนไหวครั้งสํ าคัญไดแก การยื่นขอเสนอของนักวิทยาศาสตรคนสํ าคัญแหงมหาวิทยาลัย 
ชิคาโกรวม 7 คน ซึ่งนํ าโดยศาสตราจารยเจมส แฟรงก (James Franck) ตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสงครามในเดือนมิถุนายน 2488 บันทึกนี้รูจักกันในเวลาตอมาวา Franck Report  
แตการรณรงคของนักวิทยาศาสตรเหลานี้ไรผล
           ในหมูผูนํ าอเมริกัน มีเพียงสวนนอยที่อยูในสาย `พิราบ' สวนใหญอยูในสาย  
`เหยี่ยว' นับต้ังแตประธานาธิบดีแฮรร่ี ทรูแมน (Harry S. truman) เจมส ไบรนส (James F. 
Byrnes) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และพลจัตวาเลสลี่ โกรฟส ผูอํ านวยการ 
โครงการแมนฮัตตัน จอหน แมกคลอย (John  McCloy) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสงคราม  
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นับเปนสายพิราบเต็มตัว แมกคลอยไมตองการใหสหรัฐอเมริกาใชอาวุธปรมาณูในการทํ าลายลาง
ญ่ีปุน แตใชเปนเครื่องมือตอรองใหญ่ีปุนยอมแพ โดยใหคงไวซึ่งสถาบันจักรพรรดิเฮนร่ี สติมสัน 
(Henry L. Stimson) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสงครามมีความเห็นคลอยตามผูชวยของตนเอง  
แตเนื่องจากเปนเสียงโดดเดี่ยวในคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมีปญหาสุขภาพ จึงไมสามารถมี 
บทบาทในการชี้นํ าได
           ภายหลังจากที่ศูนยการวิจัย ณ เมืองลอสอลามอสประสบความสํ าเร็จในการ
ทดลองระเบิดปรมาณูในทะเลทรายในมลรัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2488 กระแส
เหยี่ยวยิ่งขึ้นสูงไปอีก ประธานาธิบดีทรูแมนลํ าพองในอํ านาจ จนนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอรชิล 
แหงอังกฤษสังเกตเห็น เมื่อประชุมรวมกับสตาลิน ณ เมืองปอตสดัมในชวงเวลาเดียวกันนั้น  
เมื่อญ่ีปุ นไมยอมจํ านนตามคํ าประกาศแหงเมืองปอตสดัม  (Potsdam Declaration)  
ประธานาธิบดีทรูแมนลงนามในคํ าสั่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2488 ใหทิ้งระเบิดปรมาณูเมือง 
ฮิโรชิมาโดยเร็ว และแลวเครื่องบินชื่อ Enola Gay ภายใตการบังคับการของพันเอกพอล ทิบเบตส 
(Paul Tibbets) ก็หยอน Little Boy หรือ Thin Man (ชื่อเลนของระเบิดปรมาณู) ลงสูเมืองฮิโรชิมา
ในเชาวันที่ 6 สิงหาคม 2488
           นักประวัติศาสตรสมัยใหมจํ านวนไมนอยมีความเห็นวา การทิ้งระเบิดปรมาณู 
เปนเรื่องไมจํ าเปน เพราะเวลานั้น ญ่ีปุนบอบชํ้ าจากการสงครามเปนอันมาก ฝูงบินจากกองทัพ
อากาศที่ 20 ภายใตการบังคับบัญชาของนายพลเคอรติส เลอเมย (Curtis LeMay) ทิ้งระเบิด 
เมืองสํ าคัญๆของญี่ปุนตั้งแตเดือนมีนาคม 2488 จนเมื่อถึงคราวเลือกเมืองสํ าหรับทิ้งระเบิด
ปรมาณู เกือบไมมีเมืองสํ าคัญเหลือใหเลือก จนในชั้นแรกเกียวโตอยูในขายเมืองเปาหมาย หาก 
แตดวยการคัดคานของศาสตราจารยเอ็ดวิน ไรสเชาเออร (Edwin O. Reischauer) และนาย 
เฮนร่ี  สติมสัน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสงคราม  เกียวโตจึงรอดพนจากระเบิดปรมาณู
           นักการทูตญี่ปุนหลายตอหลายคนในฐานะปจเจกบุคคลพยายามหาทางสงบศึก 
จักรพรรดิญ่ีปุนถึงกับสงตัวแทนไปมอสโคว เพื่อใหสหภาพโซเวียตเปนคนกลางในการเจรจา 
สงบศึก แตความคืบหนาในเรื่องเหลานี้เปนไปอยางเชื่องชา ในหมูผูนํ าญี่ปุนเอง ฝายทหาร 
ยอมตายมากกวาที่จะยอมแพ ฝูงบินกามิกาเซทํ าลายชีวิตทหารอเมริกันเปนจํ านวนมาก และนี่เอง
ที่สายเหยี่ยวในสหรัฐอเมริกาใชเปนขออางวา จํ าเปนตองทิ้งระเบิดปรมาณู เพื่อรักษาชีวิตทหาร
ฝายสัมพันธมิตร ไมเพียงแตสัญญาณการยอมจํ านนของฝายญี่ปุนไมชัดเจนเทานั้น หากทหาร
ญ่ีปุนยังสูชนิดหลังชนฝาอีกดวย
           ประชาชนชาวอเมริกันไมเคยลวงรูถึงมหันตภัยของระเบิดปรมาณู จวบจนกระทั่ง 
จอหน  เฮอรเซย (John  Hersey) รายงานเรื่องราวของผูรอดตายจากระเบิดเมืองฮิโรชิมา จํ านวน  
6 ราย ในนิตยสาร The New Yorker  ฉบับเดือนสิงหาคม 2489
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           นักวิทยาศาสตรที่รวมผลิตระเบิดปรมาณูในโครงการแมนฮัตตันหลายตอหลาย
คนเศราสลดตอเหตุการณที่เกิดขึ้น บางคนกลายเปนนักรณรงคเพื่อสันติภาพในภายหลัง แตเรา 
ไมเคยไดยินเสียงเปลงแสดงความเสียใจจากปากนายพลโกรฟส ผูอํ านวยการโครงการแมนฮัตตัน 
และประธานาธิบดีทรูแมน  ผูซึ่งใหสัมภาษณในป 2508 วา  `I'd do it again.
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