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นานาสาระและข่าวสารดร.สุทัศน์ ยกส้าน • ราชบัณฑิต สำานักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

เมื่ อรัสเซียภายใต้การปกครอง 
ของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลอง
ระเบิดไฮโดรเจนได้ส�าเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  

ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับ 
ก า ร ย ก ย่ อ ง แ ล ะ ค� า ช่ื น ช ม ว่ า เ ข า คื อ  

บิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้

รู้ สึกภูมิใจหรือดีใจ ดังในสมุดบันทึกที่ เขา 

เขียนว่า ได้เห็นฝูงนกพยายามบินหนีระเบิด  
แต่ไม่ทัน จึงตกลงมาตายในสภาพตาบอด 
และขนไหม้เกรียม

หลงัจากนัน้รสัเซียได้ทุม่เทความพยายาม เพือ่พฒันา 
ระเบิดไฮเดรเจนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แต่เหตุการณ์ฝูงนก 
เสียชีวิตเพราะถูกไฟประลัยกัลป์เผาทั้งเป็นก็ยังตราตรึง 
ในความทรงจำาของซาคารอฟตลอดมา ครั้นเมื่เขาตระหนักว่า  
ตนไม่มอีำานาจใดๆ จะยบัยัง้รสัเซยีไม่ให้สร้างอาวธุทีเ่ขาเนรมติได้  
เขาจงึปรบัเปลีย่นทศันคตไิปเป็นนกัเคลือ่นไหวเพือ่สิทธมินษุยชน  
อีก 22 ปีต่อมา ซาคารอฟได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ประจำาปี 1975 เหตุการณ์ท้ังสองนี้แสดงให้เห็นความขัดแย้ง 
ในบุคคลคนเดียวกัน อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้

Andrei A. Sakharov
ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจน

ของรัสเซีย  
และได้รับรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพ
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ซาคารอฟเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1921 ที่กรุงมอสโก  
(Moscow) ประเทศรัสเซีย บิดาเป็นครูสอนฟิสิกส์ ซึ่งชอบใช ้
เวลาว ่างเขียนบทความวิทยาศาสตร ์ให ้คนทั่วไปอ่าน  
และโปรดปรานดนตรีคลาสสิก เพราะพ่อแม่เป็นคนได้รับ
การศึกษา ซาคารอฟจึงเป็นคนชอบท้ังวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว  
หลงัจากทีซ่าคารอฟจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา เมือ่อายุ  
17 ปี เขาได้ไปเรียนฟิสิกส์ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
มอสโก

ในเวลานัน้กองทพันาซขีองเยอรมนีกำาลงัเรอืงอำานาจ  
และกำาลังคุกคามนานาประเทศในยุโรป ด้วยการบุกรัสเซีย  
บรรดาหนุม่รัสเซียจึงถกูกองทพัเกณฑ์ไปเป็นทหาร ซาคารอฟ
ซึง่กำาลงัป่วยเป็นโรคหวัใจระยะเริม่ต้นได้สมคัรเป็นทหารด้วย  
เพราะรักชาติมาก แต่ถูกกองทัพปฏิเสธ ทำาให้ต้องกลับ 
ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจนสำาเร็จปริญญาตรีในวัย 21 ปี  
และได้ประกาศเจตนาว่า ไม่ต้องการเรียนต่อ เพราะต้องการ
เป็นทหารรับใช้ชาติในสงครามมากกว่า จึงไปทำางานเป็น
วิศวกรในโรงงานสร้างอาวุธที่เมืองอัลยานอฟ (Ulyanovsk) 
โดยมีหน้าที่ทดสอบความแข็งแกร่งของกระสุนปืน

ขณะปฏิบัติงานซาคารอฟได้พบ คลาวา วิคิเรวา  
(Klava Vikhireva) ทั้งสองได้แต่งงานกัน ในเวลานั้นซาคารอฟ
มีอายุ 22 ปี และยังสนใจฟิสิกส์เหมือนเดิม โดยได้พยายาม
ทำาโจทย์ฟิสิกส์ที่ยากในยามว่างแล้วส่งคำาตอบไปให้บิดาใช้ 
ในการสอนพิเศษ

เมื่อบิดาอ่านโจทย์ และเห็นวิธีแก้ปัญหาของ 
ลูกชายก็รู ้สึกประทับใจมาก จึงนำาผลงานเหล่าน้ันไปให ้
อิกอร์ แทมม์ (Igor Tamm) อ่าน (แทมม์เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎ ี
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี ค.ศ. 1958 ผู้มีส่วนในการอธิบาย 
การเกิดรังสีเซอเรนคอฟ (Cerenkov) ซึ่งเป็นรังสีที่อนุภาค
เปล่งออกมาเวลาเคล่ือนท่ีในตัวกลางด้วยความเร็วที่สูงกว่า
ความเร็วแสงในตัวกลางนั้น) เมื่อแทมม์ได้อ่านและเห็นวิธีคิด 
ของซาคารอฟ รูส้กึประทบัใจในความสามารถของคนเขียนมาก  
จึงชักชวนให้เรียนต่อระดับปริญญาเอก โดยสัญญาจะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

เดอืนสิงหาคมปี  คศ. 1945 ซาคารอฟรูข่้าวสหรฐัอเมรกิา 
ทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา (Hiroshima) และนางาซากิ 
(Nagasaki) ในญี่ปุ่น ซาคารอฟจึงสนใจจะทำาวิจัยเรื่องฟิชชัน 
(fission) (ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น 
ยูเรเนียม (Uranium) และพลูโตเนียม (Plutonium) แยกตัว
เวลารับอนุภาคนิวตรอนเข้าไป แล้วปล่อยพลังงานมหาศาล
ออกมา) เพื่อสร้างระเบิดปรมาณูให้รัสเซียบ้าง

ทั้งๆ ท่ีในเวลานั้น ซาคารอฟกำาลังวิจัยเรื่อง 
เทคโนโลยีการค้นหาเรือดำานำ้า แต่ก็สามารถเบนความสนใจ
จากเรือดำานำ้าไปเป็นฟิสิกส์นิวเคลียร์ได้ในทันที และคิดว่า 
ถ้าเป็นไปได้จะสร้างระเบดิปรมาณใูห้มพีลงัในการทำาลายล้าง
ยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูของอเมริกา โดยการใช้ปฏิกิริยาฟิชชัน 
(ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีมี่การหลอมรวมนวิเคลยีสของธาตเุบา
สองนวิเคลียสเข้าด้วยกนั) เพราะกระบวนการนีส้ามารถปล่อย
พลังงานออกมาได้มากกว่าฟิชชัน

ซาคารอฟได้ศึกษาพบว่า ถ้าใช้อะตอมไฮโดรเจน 
 (ท่ีมโีปรตอน และอิเล็กตรอนอย่างละ 1 อนภุาค) สองอะตอม
มาหลอมรวมกนั ปฏกิริยิาฟิวชนัจะเกดิขึน้ยาก แต่ถ้าใช้อะตอม
ทีม่โีปรตอน 1 อนภุาค และอนภุาคมวิออน (muon) 1 อนภุาค  
เมื่อนำาอะตอมชนิดใหม่มาหลอมรวมกัน ปฏิกิริยาฟิชชัน
จะเกิดได้ง่ายกว่า เพราะอะตอมชนิดใหม่มีขนาดเล็กกว่า
อะตอมไฮโดรเจน ความคิดนี้ทำาให้ซาคารอฟได้รับเชิญ 
เข้าร่วมโครงการผลติระเบดิปรมาณขูองรสัเซยี แต่ซาคารอฟ
ตอบปฏิเสธ เพราะไม่ประสงค์จะให้ตนเป็นเครื่องมือของ 
นักการเมือง
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ในปี คศ. 1948 แทมม์ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูอ้ำานวยการ 
โครงการสร้างระเบดิไฮโดรเจน โดยการนำาอะตอมดิวเทอเรยีม  
(deuterium) มาหลอมรวมกบัอะตอมทรเิทยีม (tritium) เขาจึงเริม่ 
หาทีมทำางาน และได้ยาคอฟ เซลโดวิช (Yakov Zel’dovich)  
มาร่วมกนัสร้างระเบดิไฮโดรเจนภายใต้บังคับบญัชาของแทมม์ 
เซลโดวิชจึงเสนอความคิดให้สร้างระเบิดปรมาณูขนาดเล็ก
ก่อน แล้วให้พลังงานมหาศาลที่เกิดจากการระเบิดบีบอัด
นิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียสให้รวมกัน เพราะแรงอัด
สามารถชนะแรงผลกัไฟฟ้าระหว่างประจบุวกของนวิเคลยีสได้ 
ปฏิกิริยาฟิวชันก็จะเกิด แล้วรัสเซียก็มีระเบิดไฮโดรเจนทันที

ซาคารอฟไม่ศรัทธาแนวคิดนี้นัก จึงเสนอวิธีใหม ่
ในการสร ้างระเบิดไฮโดรเจน โดยให ้แกนกลางของ
ระเบิดไฮโดรเจนท่ีจะสร้างเป็นระเบิดปรมาณูขนาดเล็ก  
และมีทรงกลมกลวงซ้อนกันหลายชั้นซึ่งทรงกลมเหล่านี้ 
ทำาด้วยดิวทีเรียมและยูเรเนียมเรียงสลับกันเป็นชั้นๆ

เมื่อปฏิกิริยานิวเคลียร์อุบัติ พลังงานที่ถูกปล่อย 
ออกมาจะบีบอดัดวิทเีรยีมในทรงกลมกลวงให้ปล่อย neutron  
ออกมาไปทำาปฏิกิริยาฟิชชันในยูเรเนียม ซึ่งจะปลดปล่อย
พลังงานมหาศาลออกมาในที่สุด

ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1950 ซาคารอฟกับแทมม์ 
ได้เดินทางไปเมืองซารอฟ (Sarov) ที่อยู่ห่างจาก Moscow  
ประมาณ 500 กิโลเมตร เพื่อสร้างระเบิด เพราะงานชิ้นนี้ 
เป็นเรื่องราชการลับ ชื่อซารอฟจึงไม่ปรากฏบนแผนท่ี  
มีแต่รหัสว่า อาซามาส -16 (Arzamas-16) ทั้งสองได้ทุ่มเท 
ความสามารถพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนของรัสเซียจนเป็น 
ผลสำาเร็จ การทดลองที่เซมิพาลาทินส์ (Semipalatinsk)  
ในไซบเีรยี (Siberia) แสดงให้เหน็ว่า ระเบดิไฮโดรเจนของรสัเซยี 
มีพลังประมาณ 20 เท ่าของระเบิดปรมาณู ท่ีทำาลาย 
เมืองฮิโรชิม่า 

เมื่อนักอุตุนิยมวิทยารัสเซียตรวจพบว่า ฝุ ่น
กัมมันตรังสีท่ีเกิดหลังการทดลองเป็นอันตรายถึงชีวิต  
ซาคารอฟจึงเสนอให้สถานท่ีทดลองระเบิดครั้งต่อไปอยู่ไกล 
จากบริเวณอาศัยของผู ้คน และขอให้กองทัพทดลอง 
ระเบิดไฮโดรเจนในสถานท่ีๆ กำาหนดเท่านั้น ถ้อยแถลงนี้
ได้รับการตอบโต้จากนายพลมิโทรแฟน เนเดเลน (Mitrofan 
Nedelen) ว่า หน้าท่ีนกัวทิยาศาสตร์คอืสร้างระเบดิ ส่วนหน้าที่ 
ใช้ระเบิดเป็นของทหาร

หลังจากนั้นไม่นานซาคารอฟได้รับเลือกเป็น
สมาชกิของสถาบนั Soviet Academy of Sciences ซึง่มเีกียรติ
ทัดเทียมกับสมาคม Royal Society ของอังกฤษ ขณะนั้น 
เขามีอายุเพียง 32 ปี เขาจึงเป็นนักฟิสิกส์อายุน้อยที่สุดของ
สถาบัน อีกทั้งยังได้รับรางวัลสตาลิน (Stalin) ในฐานะวีรบุรุษ
ของชาติด้วย ถึงอย่างไรก็ตามซาคารอฟก็ยังกังวลเรื่องภัย
กมัมนัตรงัส ีเพราะคดิว่า รังสสีามารถทำาให้เซลล์ของสิง่มชีวีติ
กลายพันธุ์ได้ นั่นคือ คนที่รับกัมมันตรังสีมีโอกาสเป็นมะเร็ง 
แต่เขากร็ูว่้ามนัเป็นเรือ่งยากทีจ่ะพสิจูน์ว่าการเกดิมะเรง็ในคน
มีสาเหตุจากกัมมันตรังสีเพียงอย่างเดียว

ซาคารอฟได้ขอให้อกิอร์ คซูาทอฟ (Igor Kurchatov)  
ซึ่งเป ็นหัวหน้าหน่วยวิจัยนิวเคลียร ์ของรัสเซียเข ้าพบ 
นายกรัฐมนตรีครูสเชฟ (Khruschev) เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า 
นกัฟิสกิส์รสัเซยีสามารถจำาลองสถานการณ์การระเบดิปรมาณู 
และไฮโดรเจนได้ด ้วยคอมพิวเตอร ์แล ้ว ดังนั้นรัสเซีย 
จึงไม่จำาเป็นต้องทดลองจริง แต่ครูสเชฟไม่เห็นด้วย และบอก 
ซาคารอฟว่า ห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง ถ้ายังไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของการเมือง ในปี คศ. 1962 รัสเซียจึงได้ทดลอง
ระเบดินวิเคลียร์อกี 2 ลูก ท่ามกลางเสียงคดัค้านของซาคารอฟ

อาซามาส -16 (Arzamas-16) 
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อีกหนึ่งปีต่อมาซาคารอฟจึงรู ้สึกประหลาดใจ 
มากที่รู ้ว ่าบรรดาประเทศมหาอำานาจของโลกได้ลงนาม 
ในสนธสิญัญาจำากัดการทดลองระเบดินวิเคลยีร์ในบรรยากาศ

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1967 ซาคารอฟ  ได้เขียน
บทความเรือ่ง Reflections on Progress, Peaceful Coexistence  
and Intellectual Freedom ให้ผู้อำานวยการกองสอบสวนลับ
ของรสัเซยี (KGB) อ่าน โดยชีใ้ห้เห็นภัยทีจ่ะเกดิต่อสิง่แวดล้อม
และชีวิตถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ เขายังได้กล่าวถึง เสรีภาพ
ทางความคิดว่าจะทำาให้ประเทศชาติมั่นคง

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1968 ซาคารอฟได้เขียน 
แนวคิดเรื่องการสร้างสันติภาพให้นายกรัฐมนตรีรัสเซีย 
เลโอนิด เบรสเนฟ (Leonid Brezhnev) อ่าน บทความได้ถกูนำาไป 
เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ BBC และในหนังสือพิมพ ์ 
The New York Times 

ผลที่ตามมาคือ ซาคารอฟ ถูกขังคุกที่มอสโก  
และถูกห้ามไม่ให้ไปเยือนเมืองซารอฟ เพราะทางการเกรงว่า  
ซาคารอฟจะมาสอดแนมเรื่องระเบิดปรมาณูที่เป็นความลับ
สุดยอดของชาติ

ในปี คศ. 1975 ซาคารอฟได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาสนัติภาพ แต่รฐับาลรสัเซยีไม่อนญุาตให้เดนิทางไปรบัรางวลั 
ทีอ่อสโล (Oslo) ในนอร์เวย์ ดังนัน้ ภรรยาจงึต้องอ่านคำาปราศรยั 
และคำาขอบคุณของซาคารอฟในพิธีรับรางวัลแทน

ในปี คศ. 1984 เมื่อภรรยาล้มป่วยเป็นโรคหัวใจ  
และไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปรับการผ่าตัดที่อเมริกา  
ซาคารอฟจงึประท้วงโดยการอดอาหาร จนล้มป่วยเข้าโรงพยาบาล  
อีกหน่ึงปีต่อมาภรรยากไ็ด้รบัอนญุาตให้ไปรกัษาตวัทีอ่เมรกิา 
และเดินทางกลับในปี คศ. 1986

ในเดือนธนัวาคม คศ. 1986 นายกรฐัมนตรมีกิคาอลิ  
กอร์บาเชฟ (Mikhail Gorbachev) อนุญาตให้ซาคารอฟ 
และครอบครัวเดินทางกลับมอสโกได้ และซาคารอฟได้รับ
เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียเป็นครั้งแรก

ในวันที่ 14 ธันวาคม ปี คศ. 1989 ขณะเวลา 3 ทุ่ม  
ภรรยาได้เหน็ซาคารอฟวยั 68 ปี เตรยีมบทความทีจ่ะบรรยาย 
ในท่ีประชุมสภาผู้แทนฯ อีก 2 ชั่วโมงต่อมา เธอก็พบว่า  
เขานอนส้ินใจบนพื้นในห้องพัก ศพถูกนำาไปฝังที่สุสาน 
ในมอสโค

ทุกวันนี้ท่ีรัสเซียมีถนนชื่อ Sakharov Avenue 
พิพิธภัณฑ์ Sakharov และที่กรุงเยลูซาเล็ม (Jerusalem)  
ในอิสราเอล (Israel) มีจัตุรัส Sakharov ฯลฯ 


