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ดร.สุทัศน์  ยกส้าน
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

Joseph Rotblat เป็นนกัฟิสกิส์คนแรก ๆ ของโลกทีต่ระหนกั
ว่า ระเบิดปรมาณูมีพลังในการท�าลายมนุษยชาติได้อย่างมหันต์ 
ดงันัน้เขาจงึเปลีย่นวิถีชีวิตจากนักฟิสิกส์มาเป็นนักเคลื่อนไหวให้
ประเทศมหาอ�านาจไม่คิดจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ได้สะสมไว้ เพื่อ
ทุกชีวิตบนโลกจะปลอดภัย

J. Rotblat เกิดเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1908  
ท่ีกรงุ Warsaw ในโปแลนด์ บิดามารดาเป็นคนเคร่งศาสนา และ
มีสัญชาติยิว ครอบครัว Rotblat มีฐานะปานกลางจากการท�า
ธุรกิจกระดาษ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเวลาที่ยุโรปตก
อยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ครอบครัว Rotblat จ�าเป็นต้อง 
ต้มเหล้าเถื่อนในห้องใต้ดินเพื่อขาย และเอาเงินท่ีขายเหล้า  
Somogonka วอดก้าที่ผิดกฎหมายนี้มาใช้หนี้

Joseph Rotblat
นักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลสันติภาพ ผู้รณรงค์ให้โลกก�าจัดระเบิดปรมาณู

เพราะครอบครัวก�าลังอยู่ในฐานะล�าบาก Joseph วัย 15 ปี 
จึงต้องท�างานหาเงินโดยการเป็นช่างไฟฟ้าในเวลากลางวัน และ
ใช้เวลากลางคืนเรียนฟิสิกส์ด้วยตนเอง ความบากบ่ันพยายาม 
และความสามารถของ Rotblat ท�าให้ได้รบัทนุเรยีนดขีองรัฐบาล
ไปศึกษาต่อที่ Free University of Poland โดยมีอาจารย ์
ท่ีปรกึษาเป็นลกูศษิย์ของ Marie Curie จนส�าเรจ็การศกึษาระดับ
ปริญญาเอก ด้วยการท�าวิจัยเรื่อง การกระเจิง (Scattering)  
ทีไ่ม่ยดืหยุน่ของอนภุาคนวิตรอนในสสาร ท้ัง ๆ  ท่ีห้องปฏิบติัการ
ของมหาวทิยาลยัในขณะนัน้อยูใ่นสภาพไม่พร้อมส�าหรบัการวจิยั
ขั้นสูง

จากนั้น Rotblat ได้งานท่ีห้องปฏิบัติการกัมมันตรังสี  
(Radiological Laboratory) ของสมาคม Scientific Society 
of Warsaw และขณะปฏิบัติงานที่นั่น Rotblat ได้รู ้ข่าว
วทิยาศาสตร์ทีส่�าคญัมาก ว่า Otto Hahn กบั Fritz Strassmann 
ในเยอรมนีได้พบปรากฏการณ์ Fission ที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาค
นิวตรอนความเร็วต�่าพุ่งชนนิวเคลียสของยูเรเนียม-235 แล้ว
ท�าให้นิวเคลียสนั้นแบ่งตัวเป็นนิวเคลียสมวลเบาสองธาตุ คือ 
นิวเคลียสของ Krypton กับ Barium  พร้อมกันนั้นก็มีอนุภาค
นิวตรอน 2-3 ตัวเกิดขึ้น
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Rotblat จึงท�าการทดลองนี้ซ�้าเพื่อดูว่า ในการแตกตัว

ของนิวเคลียสในแต่ละครั้ง มีอนุภาคนิวตรอนเกิดขึ้นกี่ตัว 
เพราะถ้ามีนิวตรอนเกิดขึ้นเพียง 1 ตัว ปฏิกริยานิวเคลียร์
นี้ก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาได้ แต่ถ้า
มีอนุภาคนิวตรอนเกิดขึ้นมากกว่า 1 ตัว ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
(Chain reaction) ที่สามารถปล่อยพลังงานมหาศาลออก
มาได ้ภายในช ่วงเวลาสั้น  ๆ ก็จะเกิดได ้จริ ง  และนั่น
หมายความว ่า การค ้นพบน้ีสามารถน�าไปสร ้างระเบิด
ปรมาณูได้

ในที่สุด Rotblat ก็ได้พบว่า ทุกครั้งที่นิวเคลียสของ
ยูเรเนียม-235 แตกตัวจะมีอนุภาคนิวตรอนเล็ดลอดออกมา
มากกว่า 1 ตัวเสมอ แต่ Rotblat ได้ตีพิมพ์องค์ความรู ้ 
นี้หลัง Frederic Joliot และ Irene Curie เล็กน้อย ดังนั้น
เครดิตการพบอนุภาคนิวตรอนมากกว่า 1 ตัว ในปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ Fission จึงตกเป็นของ Joliot – Curie

ถึงปี ค.ศ.1939 Rotblat ได้เดินทางจากโปแลนด์โดย
ท้ิงคู ่รักไว้เบื้องหลังเพื่อไปท�างานวิจัยกับ James Chad-
wick (ผู ้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจ�าปี ค.ศ. 1935 
ด้วยการพบอนุภาคนิวตรอน) ที่มหาวิทยาลัย Liverpool  
ในอังกฤษ เพราะที่นั่นมีเครื่องเร่งอนุภาคแบบ cyclotron 
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และ Rotblat ก็คาดหวังว ่า
ประสบการณ์ท่ีเขาจะได้จาก Liverpool จะท�าให้สามารถ
สร้างเครื่องเร่งอนุภาค cyclotron ที่โปแลนด์ได้ แต่เมื่อไป
ถึงอังกฤษ Chadwick กลับให้ Rotblat ศึกษาความเป็นไป
ได้ที่จะสร้างระเบิดปรมาณู เพราะในเวลานั้น กองทัพนาซี
ก�าลังคุกคามยุโรป Rotblat จึงเข้าท�างานเป็นนักวิจัยใน
โครงการปรมาณูของอังกฤษที่ใช ้ ช่ือรหัสว่า Maud and 
Tube Alloys

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1939 Rotblat ได้เดินทางกลับ
โปแลนด์เพื่อเข ้าพิธีสมรสกับ Tola Gryn ที่ก�าลังศึกษา
ปริญญาตรีวิชาเอกวรรณคดีที่มหาวิทยาลัย Warsaw และ
ตั้งใจจะน�าภรรยาเดินทางกลับอังกฤษด้วย เพราะคิดว่ามี
เงินเดือนเพียงพอส�าหรับตนเองและภรรยา แต่โชคไม่ดีที่ 
Tola ได ้ล ้มป ่วยด ้วยโรคไส ้ติ่ งอักเสบ จึงต ้องเข ้ารับ 
การผ่าตัดทันที ท�าให้ Rotblat จ�าเป็นต้องเดินทางกลับ
อังกฤษคนเดียว  ท้ังท่ี  Tola ยังไม่ทันหายเป็นปกติ ใน 
วันที่  1  กันยายน ค .ศ .1939 น้ัน เอง กองทัพนาซีก ็
บุกโปแลนด์ และยึดกรุง Warsaw ได้ในเวลาไม่นาน

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 Rotblat ได้พยายามทุก
วิถีทางที่จะน�าภรรยาออกจากโปแลนด์ ไม่ว ่าจะออกทาง 
เบลเยี่ยม เดนมาร์กหรืออิตาลี แต่ก็ล้มเหลวทุกคร้ังไป จน
ในที่สุดภรรยาถูกทหารนาซีจับตัวส่งเข้าค่ายกักกัน ท�าให้
ต้องเสียชีวิต แต่ Rotblat ไม่รู ้เรื่องข่าวนี้เลย จนกระทั่ง
สงครามโลกยุติ

ในปีค.ศ. 1943 Rotblat วัย 35 ปี ได้ติดตาม James 
Chadwick ไปท�างานวิจัยที่  Los Alamos National 
Laboratory ในอเมริกา เมื่อนักฟิสิกส์รู ้ว่า ระเบิดปรมาณู
คืออาวุธสงครามที่มีแนวโน้มว ่าอังกฤษสามารถสร้างได ้ 
นายกรัฐมนตรี Winston Churchill แห่งอังกฤษ และ
ประธานาธิบดี Franklin Roosevelt แห่งสหรัฐอเมริกาจึง
ไ ด ้ เ ซ็ น สั ญ ญ า ใ ห ้ นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ 
นักวิทยาศาสตร์อเมริกามาท�างานร่วมกันท่ี Los Alamos 
ในโครงการ Manhattan เพื่อผลิตระเบิดปรมาณู แม ้  
Rotblat จะเป็นชาวโปแลนด์ที่เป็นศัตรูกับสัมพันธมิตร แต่
บารมีของ Chadwick ก็ได้ช่วยให้ Rotblat ได้เข้าร่วม
โครงการผลิตระเบิดมหาประลัย ทั้ง ๆ ที่ Rotblat รัก
สันติภาพ แต่เขาก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให ้ต ้องตัดสินใจ
ท�างานในโครงการ Manhattan เพราะคิดว่า Adolf Hitler 
ผู ้น�านาซีก็ก�าลังจะสร้างระเบิดปรมาณูเช ่นกัน ดังนั้นถ้า 
Hitler ท�าได้ส�าเร็จก่อน ความบรรลัยก็จะเกิดตามมาอย่าง
ไม่ต้องสงสัย

ดังนั้นในปีค.ศ. 1944 เมื่อ Rotblat สืบทราบว่ากองทัพ
นาซีสร้างระเบิดปรมาณูไม่ได้ เขาจึงลาออกจากโครงการ 
Manhattan ในทันที ท�าให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรก และ
คนเดียวท่ีผละท้ิงโครงการ ก่อนระเบิดปรมาณูจะเป็นตัว
เป็นตน และ Rotblat ก็ยังอ้างเหตุผลการลาออกอีกว่า เมื่อ 
เขาได้สนทนากับนายพล Leslie Groves ผู ้เป็นหัวหน้า
โครงการ Manhattan นายพล Groves ได ้ปรารภว่า  
หลังสงครามโลก สหรัฐฯ จะใช้ระเบิดปรมาณูถล่มรัสเซีย 
ซึ่ง Rotblat ไม่เห็นด้วยเลย เขาจึงเดินทางกลับ Liverpool 
ทันที การจากไปคร้ังนั้นท�าให้สหรัฐสงสัยว่า Rotblat เป็น
ไส้ศึก
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ครั้นเมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่ม Hiroshima กับ 
Nagasaki ในปีค.ศ. 1945 การเสียชีวิตของผู ้คนนับแสน 
ท�าให้ Rotblat รู ้สึกเสียใจมาก เขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตไป
ท�างานที่องค์การ Atomic Scientists Association เพ่ือ
น�าความรู ้เร่ืองพลังงานปรมาณูไปถ่ายทอดให้สังคม และ 
Rotblat ตั้งใจปลุกระดมประเทศมหาอ�านาจให้ใช้พลังงาน
ปรมาณูในทางสันติเท่านั้น Rotblat จึงเป็นหนึ่งในบรรดา
นักวิทยาศาสตร ์ เพียงไม ่กี่คนท่ีพยายามปลุกระดมให ้ม ี
การควบคุมการใช้พลังงานปรมาณู เมื่อสงครามโลกครั้งที่
สองยุติ Rotblat ได ้โอนสัญชาติเป ็นอังกฤษ เพราะไม่
ต้องการจะเดินทางกลับโปแลนด์อีก

ในบทบาทของนักฟ ิสิกส ์นั้ น  Rotblat  ได ้ เปลี่ ยน 
แนวการวิจัยนิว เคลียร ์ เพื่ อความรู ้บริสุทธิ์ ไป เป ็นการ
ประยุกต์นิวเคลียร์ในทางการแพทย์ เพื่อหาวิธีรักษาคนที่
เป็นมะเร็ง ด้วยการเข้าท�างานท่ีโรงพยาบาล Saint Bar-
tholomew’s Hospital Medical College มหาวิทยาลัย
ลอนดอน โดยวิ จัย เรื่ องการใช ้ เครื่ อง เร ่ งอนุภาคผลิต
นิวเคลียสกัมมันตรังสี ท่ีใช ้รักษามะเร็ง ในปีค.ศ. 1950  
Rotblat ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์

ในการท�างานกับ Patricia J. Lindop เรื่องผลกระทบ
ของกัมมันตรังสีพลังงานสูงต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตท่ีใช้หนู
เป็นสัตว์ทดลอง ทั้งสองได้พบว่ารังสีสามารถท�าให้ตัวหนู
เป็นมะเร็งได้หลายชนิด นอกเหนือจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
(leukemia) ที่รู ้จักกันดี ในเวลาต่อมา ผลงานนี้ได้ถูกน�าไป
ใช้วิเคราะห์ภัยอันตรายท่ีเกิดกับชาวประมงญี่ปุ ่น ซึ่งแล่น
เรืออยู่ใกล้บริเวณที่สหรัฐฯ ทดลองระเบิดไฮโดรเจน ผลการ
ศึกษาน้ันท�าให ้วงการวิชาการต่ืนตัว เพราะตระหนักว ่า 
ระ เบิ ด ไฮ โดร เจนผลิตฝุ ่ นกั มมันตรั งสี ได ้ มากผิดปกติ  
ค�ากล่าวหาของ Rotblat ได้ท�าให้รัฐบาลฝ่ายสัมพันธมิตร
รู ้สึกกระวนกระวาย เพราะไม่ต้องการให้ประชาชนรู ้ข้อมูล
เชิงลบลักษณะน้ี

ใน เวลา เดี ยวกันนั้ น  Rotb la t  ได ้ เ ดิ นทาง ไปพบ 
นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร ์ชื่อ Bertrand Russell  
ในรายการโทรทัศน์ BBC ช่ือ Panorama ซึ่งได้ท�าให้ใน
ปีค.ศ. 1955 Russell หนึ่งใน 11 คน และเป็นคนท่ีมีอายุ
น้อยที่สุดที่ลงนามในแถลงการณ์ Russell – Einstein เตือน
โลกเรื่องภัยนิวเคลียร์ ผลที่ตามมาคือ นักเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
ได ้ ออกมาจั ดประชุ มนานาชา ติ เพื่ อถกป ัญหานี้ ใ นป ี  
ค.ศ.1957 โดยใช้ช่ือ Pugwash Conference เพราะสถานที่
จัดคือหมู ่บ ้าน Pugwash ซึ่งอยู ่ทางตอนเหนือของเขต 
Nova Scotia ของแคนาดา ด้วยการอุปถัมภ์ของมหาเศรษฐี 
Cyrus Eaton

ในการประชุมคร้ังแรกมีนักวิทยาศาสตร์มาร่วมประชุม 
22 คน (Rotblat เป็นหนึ่งในจ�านวนนั้น) 3 คน คือผู ้ได้รับ
รางวัลโนเบล และมีรองประธานองค์การ Academy of 
Sciences ของรัสเซีย กับอดีตผู ้อ�านวยการขององค์การ
อนามัยโลกเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้สรุปรายงาน
เสนอวิธีป้องกันและควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงได้เน้น
ใ ห ้ ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ 
นักวิทยาศาสตร์ต้องมีต่อสังคมด้วย

ในเวลาต่อมา การประชุม Pugwash ได้เกิดตามมาอีก
กว่า 300 ครั้ง โดยมี Rotblat เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัด
ทุกคร้ังไป ในท่ีสุดกิจกรรมนี้ได้ท�าให้เกิดองค์การ Pugwash 
Organization ซ่ึงมีบทบาทในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของ
ชาติมหาอ�านาจ และมีหน้าที่ดูแลกับตรวจสอบสรรพาวุธ
ของทุกชาติมหาอ�านาจ องค์การยังได ้จัดท�าสนธิสัญญา
ควบคุมอาวุธสงคราม ติดต่อประสานงานระหว่างรัฐมนตรี
ต่างประเทศ Henry Kissinger กับ Le Due Tho ใน 
การยุติสงครามเวียดนาม และเป็นผู ้ประสานความขัดแย้ง
ระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลด้วย

ในป ีค .ศ .  1995 Joseph Rotblat  กับองค ์การ  
Pugwash ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกัน ถึง
ปีค.ศ. 2004 Rotblat กับ Mikhail Gorbachev อดีตนายก
รัฐมนตรีของรัสเซียได้ร ่วมกันจัดตั้งโครงการเตือนภัยของ
อาวุ ธนิ ว เ คลี ย ร ์ ท่ี มี อ� าน าจท� า ล ายล ้ า ง อย ่ า ง รุ น แร ง  
(Weapons of Mass Destruction Awareness)

ในช่วงเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่ Rotblat วิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์
เป็นงานหลัก และแต่งต�าราฟิสิกส์กว่า 40 เล่ม นอกเหนือ
จากรางวัลโนเบลท่ีได้รับแล้ว Rotblat ยังได้รับรางวัลของ
สมาคม Bertrand Russell Society ในปีค.ศ. 1983 รางวัล 
Albert Einstein Peace Prize ในปีค.ศ. 1992 และได้
ด�ารงต�าแหน่งเป็น Sir ของอังกฤษในปีค.ศ. 1969 ทั้ง ๆ ท่ี
พูดภาษาอังกฤษด้วยส�าเนียงชาวโปแลนด์

ในงานเลี้ยงฉลองการรับรางวัลโนเบล Rotblat ได้สรุป
ค�าบรรยายว่า “ความประสงค์จะให้โลกปราศจากสงคราม
น้ัน มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการให้ทุกคนมีชีวิต และ
การที่จะบรรลุความประสงค ์นั้นได ้  คนเราต ้องรักกัน
มากกว่ากลัวกัน”

Joseph Rotblat จากโลกไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.
2005 สิริอายุ 96 ปี
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