
Brighter Than a Thousand Suns*

เมือ่หนังสือเลมนี้พิมพเปนภาษาอังกฤษครั้งแรกในป 2499 นัน้ (ตนฉบับเดิมซึ่ง
เปนภาษาเยอรมัน ตีพิมพกอนหนานี้สองป) ก็ไดรับการสดุดีจากนักวิจารณหนังสือเปนอันมาก ใน
จ ํานวนนี้รวม ซี.พี. สโนว (C.P. Snow) และเบอทรัน รัสเซล (Bertrand Russell) อยูดวย รัสเซลถึง
กบักลาววา “หนงัสอืเลมนีอ้านสนุกราวกับนวนิยาย ขณะเดียวกันก็อุดมดวยขอมูลใหมๆ และทรง
คุณคา” จงึไมนาประหลาดใจเลย ที่หนังสือเลมนี้ไดรับการตีพิมพใหม เมื่อขาดตลาด ตลอดระยะ
เวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ (ฉบับลาสุดตีพิมพในป 2513)

ความนาสนใจของหนังสือเลมนี้มิใชอยูที่การบรรยายประวัติความเปนมาของ
ระเบิดปรมาณูอยางละเอียดหยิบเพียงอยางเดียว หากยังอยูที่ความสามารถของผูเขียนในฐานะนัก
ประวตัศิาสตรสมัยใหมในการตีความและนํ าเสนอขอมูล ทั้งขอมูลที่ไดก็มาจากแหลงตางๆ ไมวาจะ
เปนประเทศหนามานเหล็กหรือประเทศหลังมานเหล็ก และไมวาจะเปนประเทศฝายสัมพันธมิตร 
หรือประเทศฝายอักษะ ความพยายามของผูเขียนในการติดตามสอบปากคํ าจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับวิวัฒนาการของระเบิดปรมาณูโดยตรง จึงทํ าใหหนังสือเลมนี้ทรงคุณคายิ่งกวาหนังสืออ่ืนใดใน
แขนงเดียวกัน ทั้งตัวผูเขียนเองก็เปนชาวเยอรมัน จึงทํ าใหการติดตามสอบปากคํ านักนิวเคลียร        
ฟสิกซชาวเยอรมัน ซ่ึงมีสวนรวมในโครงการยูเรเนียมของเยอรมนีในระหวางสงครามโลกครั้งที่
สองสะดวกขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ในขอที่ไมมีอุปสรรคดานภาษา แตถึงผูเขียนจะเปนชาวเยอรมัน ความ
ลํ าเอยีงในเรื่องเชื้อชาติก็มิไดปรากฏในผลงานวิชาการชิ้นนี้แมแตนอย

ผูเขียนเริ่มจับความตั้งแตเหตุการณในป 2416 บรรยายถึงศูนยกลางการคนควา
ทดลองวิจัยเกี่ยวกับปรมาณูที่สํ าคัญๆรวมสามแหง แหลงที่หนึ่งไดแก หองทดลองคาเวนดิช
(Cavendish Laboratory) ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซ่ึงดํ าเนินการโดยเออรเนสต รูเธอรฟอรด
(Ernest Rutherford) ชาวนิวซีแลนด ซ่ึงไปเปนศาสตราจารยวิชาฟสิกซมหาวิทยาลัยนั้น 
รูเธอรฟอรดสามารถเปลี่ยนไนโตรเจนเปนออกซิเจนและไฮโดรเจนตั้งแตปลายสงครามโลกครั้งที่
หนึ่งแลว แตการทดลองของรูเธอรฟอรดตองประสบอุปสรรคหลายประการ  ‘เด็กๆ’ ของ
รูเธอรฟอรดตองกระจัดกระจายไปเปนทหาร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รูเธอรฟอรดไดผูชวย
ชาวรัสเซียช่ือ คาปตซา (Pyotr L. Kapitza) ไปรวมทํ างานดวย งานทดลองจึงรุดหนาเปนอันมาก
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แตก็กลับซบเซาลง เมื่อคาปตซากลับไปเยี่ยมบานเกิดเมืองนอน แลวถูกสตาลินกักตัวไมใหออก
นอกประเทศ รูเธอรฟอรดจะขอรองเพื่อเห็นแกความกาวหนาทางวิชาการอยางไร สตาลินก็ไมยิน
ยอมทั้งสิ้น ลงทายที่สุด รูเธอรฟอรดเลยจัดสงเครื่องไมเครื่องมือที่คาปตซาทดลองคางอยูไปให
ทดลองตอในมอสโคว ตอจากนี้ไมนานรูเธอรฟอรดก็ถึงแกกรรม ศิษยเอกทั้งหลายตางกระจัด
กระจายไปเปนศาสตราจารยมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ละครฉากแรกในเคมบริดจจึงปดลงดวยประการ
ฉะนี้

ศนูยกลางการคนควาทดลองวิจัยเกี่ยวกับปรมาณูที่สํ าคัญ แหลงที่สอง คือ โคเปน
ฮาเกน เดนมารก ซ่ึงศาสตราจารยนีลส บอร (Niels Bohr) เปนกํ าลังสํ าคัญ และแหลงที่สามไดแก 
นครกอตติงเยน (Gottingen) ประเทศเยอรมนี ซ่ึงผูเขียนบรรยายละเอียดลออเปนพิเศษเนื่องจากเปน
แหลงผลิตนักนิวเคลียรฟสิกซที่สํ าคัญที่สุด ภายหลังผลิตผลของกอตติงเยนไดเปนกํ าลังสํ าคัญใน
โครงการปรมาณู ทั้งของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ในจํ านวนนี้
ไดรวมโรเบิรต ออปเพนไฮเมอร (Robert Oppenheimer) อยูดวย

เมื่อฮิตเลอรเถลิงอํ านาจบนเวทีการเมืองของเยอรมนี นักวิทยาศาสตรเชื้อสายยิว
และเชื้อชาติอ่ืนๆที่ทํ างานอยูในประเทศนั้นตางอพยพไปอยูประเทศอื่น และจํ านวนไมนอยมุงสู
สหรัฐอเมริกา  ลีโอ ซีลารด (Leo Szilard) นกัฟสิกซหนุมชาวฮังการีเปนคนหนึ่งในจํ านวนนั้น 
ซีลารดตระหนักดีวา ไมชาไมนานนัก คงมีการคนพบพลังงานอะตอม ทั้งเกรงวาจะมีการใชส่ิงที่คน
พบนี้ในทางที่ผิดดวยแรงผลักดันของนักการเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผานมานี้ นักวิทยาศาสตรทั้ง
หลายตางใจกวาง ไมปดบังผลการทดลองของกันและกัน ไมวานักวิทยาศาสตรเหลานี้จะอาศัยอยูใน
ประเทศที่มีอุดมการณทางการเมืองตางกันอยางไร และไมวาประเทศที่ตนอาศัยอยูจะเปนอริทาง
การเมอืงกบัประเทศอื่นๆ หรือไม เหตุฉะนี้ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจึงเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา
แหงความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศขณะนั้น แนวการปฏิบัติเชนนี้ทํ าใหซีลารดมองเห็น
อันตรายที่จะเกิดแกมนุษยชาติ หากสิ่งที่คนพบเปนดาบสองคมเยี่ยงพลังงานปรมาณู และนักการ
เมืองใจทมิฬมุงใชไปในการทํ าลายยิ่งกวาการสรางสรรค ซีลารดกับผูที่มีความเห็นสอดคลองกัน
กลุมหนึ่งจึงเสนอใหนักนิวเคลียรฟสิกซมีการควบคุมตนเอง ผลการทดลองใดที่จะเปนอันตรายแก
มนษุยชาตกิ็อยาไดนํ าออกตีพิมพเผยแพร ขอเสนอของซีลารดไดรับการคัดคานจกานักวิทยาศาสตร
ทีเ่หน็แกความกาวหนาทางวิชาการเปนอันมาก เวลานั้นในเยอรมนี ออตโต ฮาหน (Otto Hahn) ได
คนพบ nuclear  fission โดยท ําการทดลองตอเนื่องจากผลการทดลองของมาดามไอรีนโจเลียต-คูรี 
(Irene Juliot-Curie) ซ่ึงน ําออกตพีิมพกอนหนานั้นไมนาน  นักฟสิกซตางตระหนักดีวา หากมีการ
คนพบปฏกิิริยาตอเนื่องของนิวเคลียรเมื่อใด ประวัติศาสตรของมนุษยชาติจะตองเปลี่ยนโฉมเมื่อนั้น 
หลายคนภาวนาใหไมมีปรากฏการณเชนนั้น แตทายที่สุดเฟรเดอริก โจเลียต-คูรี ก็คนพบจนได       
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โจเลยีต-คูรีมอบหมายใหผูชวยคนสนิทคนหนึ่งนํ าผลการทดลองไปตีพิมพในนิตยสาร Nature ใน
อังกฤษดวยตนเอง ดวยตองการจะใหไดช่ือวาตนเปนคนแรกที่คนพบสิ่งนี้ แมจะไดรับจดหมายจาก
ซีลารดใหมีการควบคุมตนเองอยางไรก็ไมแยแส

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น มีนักนิวเคลียรฟสิกซที่สํ าคัญหลายคนไมได
อพยพออกนอกประเทศเยอรมนี นอกจากศาสตราจารยฮาหน ก็มีศาสตราจารยเวอรเนอร              
ไฮเซนเบิกรก (Werner Heisenberg)  คารล ฟรีดดริช ฟอน ไวแซกเกอร (Carl Friedrich von 
Weizsacker) และฟริตซ ฮูเตอรแมนส (Fritz1 Houtermans) ความรูความสามารถของนักฟสิกซ 
เหลานี้กอใหเกิดความหวาดระแวงในหมูนักฟสิกซคายสัมพันธมิตรวา ฮิตเลอรอาจจะใชคนเหลานี้
ทดลองสรางระเบิดปรมาณู เสยีงโจษจันเชนนี้ยังผลใหซีลารดมีความเห็นวา ประเทศสัมพันธมิตร
ควรจะเริ่มทดลองสรางระเบิดปรมาณูเพื่อเปนอาวุธปองกันตนเอง (Preventive measure) เวลานั้น
อิทธิพลของซีลารดในสหรัฐอเมริกามีไมมาก จึงจํ าตองชักชวนอัลเบิรต ไอนสไตนมารวมเซ็น
หนังสือถึงประธานาธิบดีรูสเวลท โดยมอบให ดร.อเล็กซานเดอร สักส (Alexander Sachs) ทีป่รึกษา
ทางเศรษฐกิจสวนตัวของประธานาธิบดีอเมริกันเปนผูนํ าไปให ภารกิจในระหวางสงครามของ
ประธานาธิบดีอเมริกันนั้นมีเปนอันมาก จึงไมสูสนใจขอเสนอนี้ จนทายที่สุด สักสตองยกตัวอยาง
เร่ืองทีเ่ลากันวา นโปเลียนไมอาจพิชิตเกาะอังกฤษ เพราะไมเชื่อฟูลตันวา จะสามารถสรางเรือไอนํ้ า
ไปบุกอังกฤษได นั่นแหละโครงการปรมาณูในสหรัฐฯจึงเกิดขึ้น นักฟสิกซที่อพยพไปจากยุโรป
กลายเปนสมบัติอันหาคามิได ตองสงสายลับคอยเฝาแหน ขณะเดียวกัน ก็ยังไมแนใจวา นักฟสิกซ
เหลานี้จะมีใจปฏิพัทธิ์ตอฝายสัมพันธมิตรอยางแทจริง จึงมีการสอดสองตรวจตราพฤติการณตางๆ 
แมแตโรเบิรต ออปเพนไฮเมอร ชาวอเมริกันแทๆ ก็เกือบจะไมไดรับเลือกเปนผูอํ านวยการศูนยการ
ทดลองที่ลอส อลามอส (Los Alamos) เทก็ซสั เพียงเพราะออปเพนไฮเมอรเคยมีกิจกรรมเกี่ยวกับ
พวกหัวเอียงซาย

อยางไรก็ตาม เมื่อสัมพันธมิตรบุกเยอรมนี จึงไดคนพบวา การทดลองสรางระเบิด
ปรมาณูของฝายอักษะมิไดรุดหนามากเทาที่คาดคิดไว ผูเขียนไดใหเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้ 
(หนา 88) ประการที่หนึ่ง การเนรเทศนักฟสิกซคนสํ าคัญๆ ออกนอกประเทศ นับเปนปจจัยสํ าคัญที่
ทํ าใหการทดลองไมรุดหนาเทาที่ควร ประการที่สอง การดํ าเนินการดานการวิจัยเพื่อมุงผลทาง
สงครามโดยนาซีนั้นคอนขางเละเทะ ทั้งรัฐบาลก็มิไดใหความสํ าคัญแกงานประเภทนี้มากนัก 
ประการที่สาม เครื่องมือทดลองที่ใชในโครงการอันซับซอนนี้ก็ขาดแคลน และประการที่ส่ี ผู         
เชี่ยวชาญดานการวิจัยเกี่ยวกับอะตอมชาวเยอรมันตางมีความเห็นสวนตัววา โครงการนี้นาจะ           
ลมเหลวมากกวาสํ าเร็จ ผูเขียนกลาววา หากฮิตเลอรใหความสนใจโครงการนี้มากพอสมควรแลว      
ฮูเตอรแมนสคงสามารถสรางระเบิดปรมาณูไดกอนฝายสัมพันธมิตรเสียอีก ผูเขียนเชื่อวา นักฟสิกซ



4

คนสํ าคัญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไฮเซนเบิรกกับไวแซกเกอรมีสวนอยางมากในการ‘เตะถวง’           
โครงการปรมาณูของฮิตเลอร ดวยการพยายามดึงความสนใจของผูนํ าทางทหารของเยอรมนีไปทาง
ดานอืน่ และจากปากคํ าของนักฟสิกซทั้งสองตางกลาววา ในหมูนักฟสิกซดวยกันตางรูความนี้เปน
นยั การทีเ่ขาเหลานั้นยอมตนเปนพวกนาซี ก็เพียงเพื่อหาทางปองกันมิใหฮิตเลอรใชพลังงานปรมาณู
ไปในทางที่ผิดเทานั้น อยางไรก็ตาม บรรดานักฟสิกซที่อพยพออกนอกประเทศตางมองพวกที่ยังคง
อยูในประเทศไปในทางไมดี แมคํ าบอกเลาขางตนนี้ก็นาสงสัยวาจะเชื่อถือไดเพียงใด

ในสหรัฐอมริกา เมื่อการสรางอาวุธปรมาณูสํ าเร็จลง บรรดานักวิทยาศาสตรที่มี
สวนรวมในการประดิษฐอาวุธอันเลวรายนี้ยังคงหลงเชื่อวา อาวุธนี้มีเพื่อปองกันตนเอง แตใน
บรรดาหมูทหารตางมีทัศนคติวา เมื่อสรางอาวุธขึ้นแลวก็ตองนํ าออกใช เพราะฉะนั้นจึงไมนา
ประหลาดใจที่มีการวางแผนนํ าระเบิดปรมาณูไปทิ้งญี่ปุน เมืองที่เลือกทิ้งตามแผนการขั้นแรกก็มี   
ฮิโรชิมา โกกุรา นกาตา และเกียวโต ตอมาเกียวโตถูกตัดออกจากแผน เนื่องจากศาสตราจารยเอ็ดวิน 
โอ. ไรสเชาเออร (Edwin O. Reischauer) ผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน และเปนผูรักศิลปวัฒน-
ธรรม ไดขอรองนายสติมปสัน (Stimpson) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสงคราม ตามความทรงจํ า
ของกรรมการคนหนึ่ง (Arthur H. Compton) ในคณะกรรมการพิจารณาการทิ้งระเบิดปรมาณูลูก
แรก ปรากฏวา การประชุมของคณะกรรมการดังกลาวมุงแตพิจารณาวาควรจะทิ้งระบิดอยางไร มิได
พิจารณาวาควรจะทิ้งระเบิดนั้นหรือไม ความสํ าเร็จในการทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกในทะเล
ทรายแหงหนึ่งในสหรัฐฯ ยังความปติแกคนเหลานี้ จนลืมคํ านึงถึงความเปนมนุษย ประธานาธิบดี 
ทรูแมน ซ่ึงเพิ่งเขารับตํ าแหนงและเพิ่งรับทราบเกี่ยวกับโครงการปรมาณู ก็ใหรูสึกตื่นเตน ความ
สํ านึกในความเปนมหาอํ านาจของตนจึงผลักดันใหเกิดการทิ้งระเบิดปรมาณูคร้ังแรกที่เมือง                
ฮิโรชิมา แมวาทางฝายญี่ปุ นจะไดเพียรพยายามติดตอเจรจาสงบศึก โดยผานทางประเทศ                  
สวิตเซอรแลนดก็ดี หรือสหภาพโซเวียตก็ดี ความพยายามเหลานี้ตองลมเหลว เพียงเพราะการมี
อาวธุปรมาณทูํ าใหสหรัฐฯไมเห็นความจํ าเปนในการเจรจาสงบศึกแตประการใด เหตุผลอีกประการ
หนึง่ทีท่ํ าใหการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได กค็อื โครงการปรมาณูไดใช
จายเงินของประชาชนเปนอันมาก นักการเมืองใจทมิฬทั้งหลายยอมตองการใหมีผลงานไปอวดกับ
ประชาชน อีกประการหนึ่ง ขาวคราวการรบที่ญ่ีปุนขณะนั้นปรากฏวา ทหารอเมริกันตองลมตาย
เปนอนัมาก ดวยทหารญี่ปุนพลีชีพสูอยางไมเห็นแกชีวิต ขอถกเถียงที่วา ขาศึกตายนับหมื่นนับแสน
ดีกวาทหารของตนตองลมตายหรือบาดเจ็บแมแตเพียงคนเดียวจึงปรากฏแพรหลายและมีสวน
ผลักดนัใหเห็นวา การทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮโิรชิมาเปนสิ่งดีงาม ถาหากเรามองยอนไปในตอนตน
ของสงคราม ฮิตเลอรก็ใชเหตุผลทํ านองเดียวกันนี้ในการทิ้งระเบิดประเทศเนเธอรแลนด ปญหา
มีอยูวา การทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดจริงหรือ แมแตนายทหาร
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อเมรกินัคนหนึง่ ซ่ึงมีสวนรบในญี่ปุน ยังใหความเปนวา ญ่ีปุนในเวลานั้นยํ่ าแยเต็มทน อาหารการ
กนิขาดแคลน ทั้งทหารอเมริกันก็ปดลอมไวเกือบหมด หากการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาเปน
หนทางทีด่ทีี่สุดในการยุติสงคราม ก็ยังดูไมมีเหตุผลวา ทํ าไมจึงตองทิ้งระเบิดมหาประลัย ที่เมือง
นางาซากอีิก เพราะเหตุการณที่เมืองฮโิรชิมาก็เพียงพอแกการอวดอิทธิฤทธิ์แลว

บดันี ้กาลเวลาไดพิสูจนใหเห็นจริงตามรายงานของศาสตราจารยเจมส แฟรงกและ
นักฟสิกซเรืองนามอีกหกนาย ซ่ึงรวมซีลารดอยูดวย (Franck Report) แลววา การปองกันอาวุธ
ปรมาณนูัน้ไมอาจกระทํ าใหดวยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร การควบคุมการสรางอาวุธดวยการ
ใหความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเทานั้นที่เปนระบบปองกันอาวุธปรมาณูที่ดีที่สุด และบัดนี้
มหาอํ านาจทั้งหลายตางยอมทํ าขอตกลงลดการสรางอาวุธปรมาณู แตถาหากมองยอนไปในระยะ
เวลาที่ฮิโรชิมาและนางาซากิถูกถลมใหมๆ นายทหารอเมริกันคนสํ าคัญซึ่งมีสวนรวมในโครงการ
ปรมาณู (Leslie R. Grover) ถึงกบัส ํารากวา ตอไปนี้สหรัฐฯ จะเปนมหาอํ านาจที่ยิ่งใหญเพียงชาติ
เดยีว เพราะจะไมมีชาติใดสามารถสรางระเบิดปรมาณูไดในระยะเวลา 20-30 ปนี้


