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  เช้�วันที่ 26 เมษ�ยน พ.ศ. 2529

เกิดอุบัติภัยนิวเคลียร์ครั้งสำ�คัญ ในเต�ปฏิกรณ์หม�ยเลข 4 

ที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลในประเทศยูเครน 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในสมัยนั้น 

มีก�รปลดปล่อยกัมมันตรังสีขึ้นสู่ชั้นบรรย�ก�ศ 

ซึ่งนับว่�มีปริม�ณม�กกว่�ก�รทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

ในจังหวัดฮิโรชิม�และน�ง�ซ�กิของประเทศญี่ปุ่นนับพันๆ เท่� 

ก�รระเบิดของเต�ปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้

นับว่�เป็นอุบัติภัยนิวเคลียร์พลเรือน

ครั้งร้�ยแรงที่สุดในประวัติศ�สตร์ 

และยังคงส่งผลกระทบม�จนถึงปัจจุบัน 

แม้ว่�เหตุก�รณ์นั้นจะผ่�นพ้นไปเป็นเวล� 25 ปีแล้ว

สรุปสาระสำาคัญ
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26 เมษายน พ.ศ. 2529 เวลา 1.23 น. 

ในชั่วพริบตา ระบบทดสอบเตาปฏิกรณ์กลายเป็นภัยพิบัติ

การเกิดระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

เริ่มจากการทดสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทดสอบว่า

กังหันไฟฟ้าจะผลิตพลังงานได้เพียงพอหรือไม่

ที่จะทำาให้ปั๊มหล่อเย็นทำางาน หากเกิดกรณีไฟฟ้าตก

ในช่วงเวลาก่อนที่เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉินจะเริ่มทำางาน 

ตารางเวลาการทดสอบได้ถูกเลื่อน

จากช่วงเวลากลางวันเป็นกลางคืน

เนื่องจากต้องการทดสอบว่าเตาปฏิกรณ์จะสามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการในช่วงกลางคืน

ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงได้หรือไม่
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ก่อนที่การทดสอบจะเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 1.23 น.

ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำานาญการเข้าเวรในช่วงเวลาดังกล่าว

อีกทั้งระบบรักษาความปลอดภัยถูกปิดโดยเจตนา

หลังจากการทดสอบเริ่มขึ้น

เตาปฏิกรณ์ก็เริ่มอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้

แกนเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์ปะทุออกทำาให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง

ฝาครอบน้ำาหนัก 1,000 ตันที่คลุมอาคารเตาปฏิกรณ์ระเบิดออก

อุณหภูมิกว่า 2,000 องศาเซลเซียสทำาให้แท่งเชื้อเพลิงหลอมละลาย

แท่งกราไฟต์ที่หุ้มเตาปฏิกรณ์ติดไฟและลุกไหม้เป็นเวลา 9 วัน

มีความพยายามในการดับไฟนานหลายวัน

และได้มีการสร้าง “โลงหินโบราณ”

เพื่อปกคลุมเตาปฏิกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย

หลังจากใช้เวลาก่อสร้าง 10 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ก็ละทิ้งพื้นที่โดยทันที

จากวันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม

เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบินอยู่เหนือ

บริเวณที่เกิดการเผาไหม้เพื่อโปรยตะกั่วปริมาณ 2,400 ตัน

และทรายปริมาณ 1,800 ตันลงสู่เปลวไฟที่ลุกโชนเพื่อดูดซับกัมมันตรังสี

ความพยายามครั้งนั้นกลับไม่เป็นผลสำาเร็จ

แต่กลับยิ่งทำาให้สถานการณ์เลวร้ายลง

เนื่องจากเกิดการสะสมของความร้อนภายใต้กองวัสดุที่ทิ้งลงไป

อุณหภูมิในเตาปฏิกรณ์พุ่งสูงขึ้น

อีกทั้งยังมีกัมมันตรังสีพวยพุ่งออกมาจำานวนมาก

ในระยะสุดท้ายของการผจญเพลิง แกนเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์

ถูกทำาให้เย็นลงด้วยสารไนโตรเจน กว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมไฟ

และการปล่อยกัมมันตรังสีไว้ได้

ก็ล่วงเลยเข้าวันที่ 6 พฤษภาคมแล้ว
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8 เดือนหลังเกิดเหตุระเบิด ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529

ได้มีการสร้าง “โลงหินโบราณ” หรือสิ่งปกคลุมขนาดใหญ่

ที่ทำาจากเหล็กกล้าหนัก 7,000 ตัน และคอนกรีต 410,000 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อปกคลุมเตาปฏิกรณ์ที่ระเบิด และเพื่อเป็นการหยุด

การปลดปล่อยกัมมันตรังสีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 

หลังจากเหตุอุบัติภัยนิวเคลียร์ครั้งนี้ผ่านพ้นไป 3 ปี 

รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตก็หยุดการก่อสร้าง

เตาปฏิกรณ์ที่ 5 และ 6 ที่เชอร์โนบิล หลังการเจรจาต่อรอง

ในระดับนานาชาติซึ่งกินเวลามายาวนาน

มีมติให้ปิดพื้นที่นั้น ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 

นับเป็นเวลา 14 ปีหลังเกิดอุบัติเหตุ  

ผลลัพธ์จ�กอุบัติภัยนิวเคลียร์ที่เกิดจ�กมนุษย์ครั้งร้�ยแรงที่สุดนี้

ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในวงกว้�ง เกิดก�รอพยพ

ย้�ยถิ่นฐ�น  รวมถึงผลกระทบต่อสุขภ�พระยะย�ว ที่ยังคงส่งผล

ม�จนถึงปัจจุบัน

มีก�รประเมินว่�อุบัติเหตุครั้งนี้ปล่อยรังสีออกม�

ม�กกว่�ก�รทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในจังหวัดฮิโรชิม�

และน�ง�ซ�กิของประเทศญี่ปุ่นหล�ยพันเท่�

กัมมันตรังสีส่วนใหญ่แพร่กระจ�ยออกไป

ในช่วง 10 วันแรก ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนในบริเวณ

กว้�งใหญ่มห�ศ�ล ส่งผลกระทบต่อประช�กรนับล้�นๆ คน

อ�ก�ศที่แปรปรวนในช่วงเวล�นั้น ทำ�ให้ก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสี

แพร่กระจ�ยไปอย่�งกว้�งขว�งในหล�ยๆ ภ�คส่วนของประเทศแถบ

สแกนดิเนเวีย กรีซ ยุโรปกล�งและตะวันออก เยอรมันตะวันตก 

สวิสเซอร์แลนด์ ตอนเหนือของฝรั่งเศสและสหร�ชอ�ณ�จักร

พื้นที่กว่� 125,000-146,000 ต�ร�งกิโลเมตรในประเทศเบล�รุส

รัสเซีย และยูเครน ก็ได้รับก�รปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในระดับสูงม�ก

จนต้องอพยพผู้คน และมีก�รตั้งกฎระเบียบอย่�งเข้มงวด เช่น

ข้อกำ�หนดในก�รใช้พื้นที่และก�รใช้พื้นที่ผลิตอ�ห�ร

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขน�ดเท่�ๆ กับประเทศบังคล�เทศ

หรือใหญ่เป็น 5 เท่�ของประเทศเนเธอร์แลนด์
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25 ปีหลังเกิดเหตุระเบิด – สถ�นก�รณ์ในบริเวณรอบๆ เต�ปฏิกรณ์

ที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นอย่�งไรในปัจจุบัน?

 

มีสัญญาณเพียงน้อยนิดที่บ่งบอกว่า

สถานการณ์ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

แม้ว่าเมื่อแรกเห็นจะพบว่าธรรมชาติรอบๆ เตาปฏิกรณ์

ดูเหมือนว่าจะฟื้นฟูแล้ว แต่จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า

ยังคงมีผลกระทบต่อดอกไม้และบรรดาสัตว์ส่วนใหญ่ในท้องถิ่น

ที่ได้รับการปนเปื้อนกัมมันตรังสี ประชาชนเริ่มที่จะย้ายกลับไปอยู่ใน

หมู่บ้านและทุ่งหญ้าที่ตนเองได้ละทิ้งมา ทั้งๆ ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า

สถานที่เหล่านั้นยังคงเป็นสถานที่อันตรายต่อการพักอาศัยอยู่

ในปี พ.ศ. 2549 กรีนพีซเก็บตัวอย่�งจ�กหมู่บ้�นโบเบอร์ (Bober)

ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่เสี่ยงอันตร�ย จ�กก�รวิเคร�ะห์พบว่�

ระดับก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสีมีค่�สูงกว่�ระดับม�ตรฐ�น

ของสหภ�พยุโรปถึง 20 เท่� ได้มีแผนการที่จะใช้พื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เชอร์โนบิลเป็นสถานที่ “ชั่วคราว” เพื่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

(กากกัมมันตรังสีที่ยังคงมีรังสีอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่)

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้ให้คำานิยามบริเวณดังกล่าวว่า

เป็น “พื้นที่เสียสละ” โดยมีการวางแผนที่จะทิ้งกากกัมมันตรังสี

ที่มีอันตรายสูงไว้ที่นั่น ทั้งๆ ที่เป็นบริเวณที่ยังคงมีผู้คนอยู่อาศัย

และคนเหล่านี้ยังคงทนทุกข์ทรมานจากผลกระทบ

ที่เกิดจากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

 

ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ประชากรจำานวน 7 ล้านคน

(3 ล้านคนเป็นเด็ก) อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

มีเพียง 35,000 คนเท่านั้นที่ได้อพยพย้ายถิ่นออกไป 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในระยะยาวก็คือการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสี

ที่ชื่อว่าซีเซียม 137 ซึ่งถ้าหากซีเซียมมีครึ่งชีวิต (half-life)

อยู่ที่ 30 ปี ก็นับว่าต้องใช้เวลาหลายศตวรรษ

กว่าระดับการปนเปื้อนกัมมันตรังสี

สูงมากจะสลายตัวไป

ระดับของกัมมันตรังสีซีเซียม

มีระดับสูงมากจนจำาเป็นต้อง

มีการแทรกแซงจากรัฐบาล

กัมมันตรังสียังแพร่กระจาย

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ไปไกลถึงประเทศสก๊อตแลนด์

แลปแลนด์ และกรีซ ก่อให้เกิดการผลกระทบ

ต่อสุขภาพที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว

จากการศึกษาโดยกรีนพีซในปี พ.ศ. 2549

เพื่อรำาลึกในการครบรอบ 20 ปีเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ซึ่งทำาการประเมินโดยใช้ข้อมูลจากสถิติโรคมะเร็งแห่งชาติเบลารุส

เปิดเผยว่าจะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งจำานวน 270,000 คน และจะมีกรณีที่

เจ็บป่วยร้ายแรงจากโรคมะเร็งถึง 97,000 ราย ทั้งหมดนี้ล้วน

แต่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล[1] 
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นักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตประเมินว่า “โลงหินโบร�ณ”

ที่ปกคลุมเตาปฏิกรณ์นี้จะมีอายุได้ประมาณ 20-30 ปี

แต่เนื่องจากมีการผุกร่อนอย่างรวดเร็ว อาจทำาให้เกิดการ

พังทลายลงไปสู่แกนเชื้อเพลิงที่หลอมละลายได้ และอาจก่อให้เกิด

การรั่วไหลของกัมมันตรังสีครั้งใหญ่เป็นหนที่สองได้อีก  

ขณะนี้ได้มีการเตรียมสร้าง “โลงหินโบราณ” ใหม่

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายราว 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่โครงการนี้ได้ประสบปัญหาบางประการ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรป

ได้ยอมรับว่าโครงการนี้ประสบปัญหาในการดำาเนินการ

อันเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงจากเดิมเป็นสองเท่า

ซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้าง รัฐบาลทั่วโลกได้ถูกร้องขอ

ให้ระดมหาเงินทุนจำานวน 750 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง

แต่เนื่องจากวิกฤตทางการเงินและงบประมาณแห่งชาติที่จำากัด

ทำาให้หลายประเทศเกิดความลังเลใจ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป

ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ถึงกับยอมรับว่าการที่จะระดมหาเงินทุนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้

นับเป็น “ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่”

[1] http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/greenpeace-new-

study-reveals-d/
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เกิดอะไรขึ้นที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิล? 

การระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลเมื่อ 25 ปีก่อน

นับว่าเป็นอุบัติภัยนิวเคลียร์พลเรือนครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ายแรงทั่วโลก และยังคงมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ตารางเวลาการทดสอบได้ถูกเลื่อนจากช่วงเวลากลางวันเป็นกลางคืน

เนื่องจากต้องการทดสอบว่าเตาปฏิกรณ์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า

ได้เพียงพอตามความต้องการในช่วงเวลากลางคืน

ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากได้หรือไม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนตารางเวลาทำาการทดสอบ

ทำาให้ในคืนนั้น ไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำานาญสูงเข้าเวรประจำาการณ์อยู่เลย

อีกทั้งเตาปฏิกรณ์ยังไม่อยู่ในสภาพการทำางานที่ปกติในคืนทำาการทดสอบ

ซ้ำาร้ายระบบรักษาความปลอดภัยยังถูกปิดโดยเจตนา เพื่อป้องกัน

ไม่ให้พลังงานของเตาปฏิกรณ์ขัดข้องในระหว่างทำาการทดสอบอีกด้วย

ถ�มตอบเรื่องโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2529 เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่  

ในเตาปฏิกรณ์หมายเลข 4 ของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์เชอร์โนบิลในประเทศยูเครน ซึ่งในขณะนั้น

ยังเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต

เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวางแผนทดสอบว่ากังหันไฟฟ้า

จะผลิตพลังงานได้เพียงพอหรือไม่

ที่จะทำาให้ปั๊มหล่อเย็นทำางาน

หากเกิดกรณีไฟฟ้าตก ในช่วงเวลาก่อนที่

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉินจะเริ่มทำางาน
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แกนเชื้อเพลิงในเต�ปฏิกรณ์ปะทุออก ทำ�ให้เกิดก�รระเบิดอย่�งรุนแรง

ฝ�ครอบน้ำ�หนัก 1,000 ตัน ที่คลุมอ�ค�รเต�ปฏิกรณ์ระเบิดออก

อุณหภูมิม�กกว่� 2,000 องศ�เซลเซียสทำ�ให้แท่งเชื้อเพลิงหลอมละล�ย

แท่งกร�ไฟต์ที่หุ้มเต�ปฏิกรณ์ติดไฟและลุกไหม้เป็นเวล� 9 วัน

ทำ�ให้รังสีปริม�ณมห�ศ�ลกระจ�ยสู่บรรย�ก�ศ อุบัติภัยครั้งนี้

ปล่อยรังสีออกม�ม�กกว่�ก�รทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

ในจังหวัดฮิโรชิม�และน�ง�ซ�กิ ประเทศญี่ปุ่นนับพันเท่�
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จากการศึกษาที่ได้รับมอบหมายโดยกรีนพีซเพื่อรำาลึกวาระครบรอบ 20 ปี

หายนะภัยนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลในปี พ.ศ. 2549 ประเมินว่า จำานวนผู้เสียชีวิต

ทั่วโลกจากหายนะภัยนี้อาจมีจำานวนถึงเกือบ 1 แสนคน [1] แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

จะผ่านมาแล้วถึง 25 ปี แต่ก็ยังคงคร่าชีวิตเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายอยู่อย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน

[1] “The Chernobyl Catastrophe: Consequences on Human Health”, Greenpeace, April 2006

http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/chernobylhealthreport.pdf

 

ผลกระทบจ�กอุบัติภัยโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลมีอะไรบ้�ง?

รังสีส่วนใหญ่แพร่กระจายออกไปในช่วง 10 วันแรก ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

ในบริเวณกว้างใหญ่มหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชากรนับล้านๆ คน

สภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงเวลานั้นทำาให้การปนเปื้อนของรังสี

แพร่กระจายในหลายๆ ส่วนของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย กรีซ

ยุโรปกลางและตะวันออก ตอนใต้ของเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์

ตอนเหนือของฝรั่งเศส  และอังกฤษ

พื้นที่กว่า 125,000-146,000 ตารางกิโลเมตรในประเทศเบลารุส รัสเซีย

และยูเครน ก็ได้รับการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในระดับสูงมากจนต้องอพยพผู้คน 

และประกาศให้เป็นเขตหวงห้ามทันที (บริเวณที่ได้รับการปนเปื้อนของรังสีนั้น

มีพื้นที่เท่ากับประเทศกรีซหรือบังคลาเทศ หรือคิดเป็นเกือบ 5 เท่าของประเทศ

เนเธอร์แลนด์)

สิ่งที่เกิดควบคู่มากับการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีก็คือ

ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากร

มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว  จากการวิจัยล่าสุดของกรีนพีซ

พบว่ายังมีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในห่วงโซ่อาหาร

ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลออกไป

นับร้อยๆ กิโลเมตร โดยมีการปนเปื้อนในนมสูงกว่า

มาตรฐานที่จะให้เด็กบริโภคได้ถึง 16 เท่า

ในช่วงเวล
าที่เกิดเหตุการณ์นั้น

ประชากรจำานวน 7 ล้านคน (3 ล้านคนเป็น

เด็ก) อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว แต่มีเพียง 

35,000 คนเท่านั้นที่ได้อพยพย้ายถิ่นออกไป

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในระยะยาวก็คือ การปนเปื้อน

ของสารกัมมันตรังสีที่ชื่อว่าซีเซียม-137

ซึ่งถ้าหากซีเซียมมีครึ่งชีวิต(half-life)

อยู่ที่ 30 ปี ก็นับว่าต้องใช้เวลามากกว่าร้อยปี

กว่าระด
ับการปนเปื้อนของซีเซียม

จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด
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แล้วทบวงพลังง�นปรม�ณูระหว่�งประเทศ(IAEA) สรุปว่�มีเหยื่อผู้เคร�ะห์

ร้�ยโดยตรงจ�กเหตุก�รณ์โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลเพียง 36 คน และ

ค�ดว่�จะมีจำ�นวนผู้เสียชีวิตสูงสุดเพียง 4 พันคน เป็นไปได้อย่�งไร?

 

นับได้ว่าเป็นการอ้างข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง

โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ IAEA 

ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

และยังคงยืนยันข้อมูลเช่นนั้นอยู่จนถึงปัจจุบัน

IAEA อ้างอิงข้อมูลจากรายงานเชอร์โนบิลฟอรัม(Chernobyl Forum)

ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) ร่วมเป็นเจ้าภาพ

รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำานวน 9,000 คน

จากจำานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ IAEA 

ตั้งใจจะละเลยคนจำานวนมากซึ่งเมื่อใช้การวิเคราะห์

ทางวิทยาศาสตร์แล้วจะพบว่าพวกเขาได้รับผลกระทบเช่นกัน 

ทว่า IAEA ยังคงใช้วิธีการดั้งเดิมในการประเมินความเสียหาย 

โดยผู้ทำาการศึกษาของ IAEA สรุปว่าในปี พ.ศ. 2549 

จะมีผู้เสียชีวิตเพียง 16,000 คน

ถ้าหากคำานวณโดยใช้จำานวนประชากร

ที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกมารวมกัน

ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเชิงโครงสร้างของ IAEA และ

การรายงานเรื่องหายนะภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) จัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์

จ�กผลก�รศึกษ�ต่�งๆ ชี้ให้เห็นว่�

จำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กเหตุโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์

เชอร์โนบิลยังมีจำ�นวนอีกนับหล�ยหมื่นคน

ก�รศึกษ�ล่�สุดที่เผยแพร่

โดยกรีนพีซและได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กนักวิทย�ศ�สตร์ 51 คน พบว่�

เหตุก�รณ์โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิล

อ�จจะนำ�ม�ซึ่งผู้เสียชีวิตจำ�นวน

ม�กถึง 1 แสนคนทั่วโลก

 

ขณะเดียวกัน ก็มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้

พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย การที่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนนี่เอง ทำาให้ IAEAไม่เต็มใจ

ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่อง

หายนะภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

และภัยอันตรายอื่นๆ ที่เป็นผลลัพธ์จาก

พลังงานนิวเคลียร์
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ขณะนี้บริเวณจุดเกิดเหตุที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นอย่�งไรบ้�ง?

8 เดือนหลังจากเกิดเหตุระเบิด ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2529

ได้มีการสร้าง “โลงหินโบราณ (sarcophagus)” ซึ่งเป็นสิ่งปกคลุมขนาดใหญ่

ที่ทำาจากเหล็กกล้าหนัก 7, 000 ตัน และคอนกรีต 410,000 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อปกคลุมเตาปฏิกรณ์ที่ระเบิด

โลงหินโบราณนี้ถูกออกแบบมาให้มีความคงทนได้ประมาณ 20-30 ปี

แต่ปัญหาที่สำาคัญที่สุดคือความไม่มั่นคง เพราะมันถูกสร้างอย่างรีบเร่ง

ซึ่งอาจทำาให้เกิดการพังทลายลงไปสู่แกนเชื้อเพลิงที่หลอมละลาย

ก่อให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีครั้งใหญ่เป็นหนที่สองอีกได้ 

ขณะนี้ได้มีการเตรียมสร้าง “โลงหินโบราณ”  ใหม่ มีค่าใช้จ่ายราว

1.6 พันล้านยูโร แต่เนื่องจากเศรษฐกิจซบเซา ทำาให้การระดมทุน

เป็นเรื่องที่ยากมาก และวิธีการระดมทุนยังไม่เป็นที่ชัดเจนนัก 

ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป(EBRD) กล่าวว่า

เงินทุนก่อสร้าง “โลงครอบ” ยังขาดอยู่อีก 600 ล้านยูโร 

แรกเริ่มเดิมทีนั้น โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548/2549

แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถระบุเวลาเสร็จสิ้นได้

 เต�ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ “รุ่นที่ 3” นี้น่�จะ “ปลอดภัยไร้กังวล””

ไม่เหมือนกับที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลและฟูกูชิม�ไม่ใช่เหรอ? 

แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาทางเทคนิคในการออกแบบ

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วนั้น แนวคิดขั้นพื้นฐานก็ยังคงเหมือนเดิม

ข้อผิดพลาดในการออกแบบ ภัยธรรมชาติและ

ความประมาทเลินเล่อของมนุษย์

ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น

นอกจากนี้แล้ว แกนเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่นี้

ยังมีชนิดของสารกัมมันตรังสีที่สูงกว่า

ซึ่งอาจก่อให้เกิดการปล่อยกัมมันตรังสีในปริมาณมากขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

เตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งถูกออกแบบให้ปลอดภัยไร้กังวลนี้

เริ่มที่จะส่งสัญญาณแห่งความล้มเหลวแล้ว

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟาร์มองวิลล์ 3 (Flamanville 3) ในประเทศฝรั่งเศส

และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอกิลูโอโต 3 (Olkiuloto 3) ในประเทศฟินแลนด์

ได้รับการออกแบบและโฆษณาว่าเป็นเรือธงแห่งยุคเฟื่องฟูของนิวเคลียร์

ทว่าประเทศเหล่านี้ต่างก็ประสบกับปัญหาเงินทุนในการก่อสร้างกันทั้งนั้น

จากกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ที่ประเทศญี่ปุ่น

ส่งผลให้รัฐบาลฝรั่งเศสหยุดการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟาร์มองวิลล์

เพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ
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จำ�เป็นไหมที่ต้องใช้พลังง�นนิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้�ที่ปลดปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนต่ำ�เพื่อรักษ�สิ่งแวดล้อม?

ผู้สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์พยายามที่จะผลักดันให้ “ทางเลือกนิวเคลียร์”

(nuclear option) ให้เป็นพลังงานทางเลือกในรูปแบบเดียวที่จับต้องได้จริง

และน่าเชื่อถือ  เพื่อนำามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเชื่อว่า

หากทั่วโลกมีปริมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 4 เท่าตัวแล้วนั้น

จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ร้อยละ 6 ภายในปี 

พ.ศ. 2593

แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซ

(Energy [R]evolution Scenario) แสดงให้เห็นว่า

ถ้าหากมีการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว

แหล่งพลังงานหมุนเวียนจะสามารถนำามาใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 40

ของความต้องการพลังงานทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573

และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2593

นอกจากนี้แล้วยังจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจาก

แหล่งพลังงานหมุนเวียนได้เกือบ 100% ในปี พ.ศ. 2593 

โลกของเราจำาเป็นต้อง “ปฏิวัติพลังงาน”

โดยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า-ความร้อนและความเย็นร่วม

มีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการกระจายศูนย์พลังงาน 

เมื่อใช้วิธีการดังกล่าวรวมกันแล้ว เราก็จะมีศักยภาพที่จะ

ผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้และมีคาร์บอนต่ำา ในเวลาที่รวดเร็วกว่า

และมีราคาถูกกว่าพลังงานนิวเคลียร์

ในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยกว่า

และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก 

การลดปริมาณดังกล่าวไม่อาจทำาได้

ภายในปี พ.ศ. 2563 

    ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกล่าวว่า

           การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จำาเป็นที่จะต้องทำาตั้งแต่ตอนนี้แล้ว

การใช้พลังงานนิวเคลียร์

มาช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จึงเป็นการเริ่มต้นที่น้อยไปและช้าไป

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว อุตสาหกรรมนิวเคลียร์

        

ในปัจจุบันยังคงไม่สามารถแก้ปัญหา

เรื่องการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือการจัดการ

กับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

และ/ หรือจากการโจมตีในสงคราม จะเห็น

ความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างประเทศ

ที่เลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์ กับประเทศ

ที่เลือกใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

ประเทศที่เลือกลด ละ เลิก

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ เช่น 

ประเทศสวีเดน และเยอรมนี สามารถลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2563

ซึ่งดีกว่าประเทศที่ยังคงดำาเนินการลงทุน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบใหม่

อย่างประเทศฟินแลนด์
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พลังง�นนิวเคลียร์เป็นท�งออกเดียวในก�รให้แสงสว่�งจริงหรือ?

แล้วคว�มเป็นอิสระท�งพลังง�นล่ะ?

ไม่มีใครสามารถอยู่รอดปลอดภัยอย่างแท้จริง

จากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และกากกัมมันตรังสีที่อันตรายได้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ขึ้น ก็ทำาให้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ๆ

หรือภูมิภาคที่สำาคัญดับลง ในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายาม

คลี่คลายเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาอยู่นั้น

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่นก็ยังคง

สามารถทำาหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้อยู่

แม้กระทั่งโรงไฟฟ้ากังหันลมนอกชายฝั่งกามิสุ

(Kamisu Offshore Wind Farm) ซึ่งตั้งอยู่

ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุด

ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพียง 298 กิโลเมตร

ก็ยังสามารถทำาการแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้

ทำาให้บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าต้องร้องขอให้โรงไฟฟ้าพลังงานลม

เพิ่มกำาลังการผลิตให้ถึงขีดสุด เพื่อนำาไปชดเชย

ความผิดพลาดจากเทคโนโลยีเก่าแก่

และฟื้นคืนสภาพได้ยากอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

การใช้พลังงานนิวเคลียร์จะยิ่งเป็นการทำาให้เราต้องพึ่งพา

บริษัทผู้ผลิตที่มีเพียงไม่กี่แห่งและรัฐบาลในการแจกจ่าย

พลังงานและเทคโนโลยี

ทำาให้ประเทศยิ่งห่างไกลจากความเป็นอิสระทางพลังงาน

(Energy Independence)
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เหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมานับได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง

ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับ 7 ตามมาตรฐานระดับความรุนแรง

ของภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ (INES) โดยประเมินจากข้อมูลการปล่อยสาร

กัมมันตรังสีจากเตาปฏิกรณ์ทั้ง 4 แห่ง

สถาบันป้องกันกัมมันตรังสีและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งฝรั่งเศส (IRSN)

ประเมินว่ามีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเทียบเท่าร้อยละ 10

ของเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

คณะกรรมการกำากับดูแลนิวเคลียร์ชาวออสเตรียประเมินว่า

กัมมันตรังสีซีเซียมที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

มีปริมาณร้อยละ 20-60 ของเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลก่อให้เกิดการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีซีเซียม

แก่ประชากรอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของรังสีที่แพร่กระจายออกไป 

การอพยพประชาชนครั้งใหญ่และมาตรการการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิต

ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นนำามาใช้บ่งบอกว่า ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ครั้งนี้

ร้ายแรงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์รองจากเชอร์โนบิล

แต่วิกฤตการณ์ครั้งนี้อาจเลวร้ายลง

เนื่องจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในวงกว้างนั้นมิอาจประมาทได้

แม้กระนั้น เราคาดการณ์ได้ว่าเมฆหมอกกัมมันตรังสีจะปกคลุมได้ในระยะสูงสุด

ไม่กี่ร้อยกิโลเมตร เมื่อเทียบกับเมฆหมอกกัมมันตรังสี

จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ที่พัดผ่านหลายพันไมล์ทั่วทั้งทวีป

คุณคิดว่�วิกฤตโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ฟูกูชิม�แตกต่�งจ�ก

ห�ยนะภัยที่เชอร์โนบิลอย่�งไร?

ความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา และ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลคือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเริ่มต้น

ด้วยการระเบิดอย่างรุนแรง และมีการปล่อยกัมมันตรังสีสู่ชั้นบรรยากาศ

ในปริมาณสูงมาก หมอกควันกัมมันตรังสีที่พวยพุ่งขึ้นไปปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง

ในยุโรป แต่การรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

แพร่กระจายใช้เวลานานกว่า และอยู่ในวงแคบกว่า
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เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นอุบัติภัยทางนิวเคลียร์พลเรือน

ครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก แต่ทว่ามันไม่ใช่อุบัติภัยทางนิวเคลียร์เพียงครั้งเดียว

ที่เกิดขึ้น ถ้าจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์ ก็คงจะหมายถึง

การบันทึกประวัติความเป็นมาของอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในอดีต

มาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง โดยจะบันทึกเกี่ยวกับการหลอมละลายของ

เตาปฏิกรณ์เพียงบางส่วน การรั่วไหลของกัมมันตรังสี ตลอดจน

ความล้มเหลวของระบบปฏิบัติการภายใน

จากสถิติที่ได้บันทึกไว้จะเห็นว่าอุบัติเหตุเหล่านี้ไม่ได้จำากัดอยู่ในช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่ง ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือขึ้นอยู่กับเตาปฏิกรณ์ชนิดใด

ชนิดหนึ่งเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้เอง กรีนพีซจึงได้พย�ย�มส่งสัญญ�ณเตือนม�ตลอดว่�

โดยเนื้อแท้แล้วพลังง�นนิวเคลียร์เป็นสิ่งอันตร�ย

นับจากเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้งแม้กับเตาปฏิกรณ์ “แบบตะวันตก”

นับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นต้นมา

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) รายงานอย่างเป็นทางการว่า

มีอุบัติเหตุการรั่วไหลของกัมมันตรังสีกว่า 800 กรณี IAEA จึงได้พัฒนา

มาตรการระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ขึ้นเพื่อ

เป็นการแจกแจงระดับของปัญหา[1] สถานการณ์ความรุนแรงจะถูกแบ่งออก

เป็นระดับ 0 ถึง 7 โดยประเมินจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หรือเมื่อระบบรักษาความปลอดภัยถูกบุกรุก

ถึงแม้ว่ามหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลจะเป็นอุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ที่มีความรุนแรงในระดับ 7 เพียงเหตุการณ์เดียวที่เคยเกิดขึ้น
แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อื่นๆ ที่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการดังนี้
            ความรุนแรงระดับ 4 จำานวน 4 เหตุการณ์
ที่ประเทศ ญี่ปุ่น อินเดีย เบลเยียม และอียิปต์
            ความรุนแรงระดับ 3 จำานวน 31 เหตุการณ์ (โดย 12 เหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์) ใน 19 ประเทศ เช่น สวีเดน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน 
สเปน ฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักร
            ความรุนแรงระดับ 2 จำานวน 254 เหตุการณ์ใน 34 ประเทศ (โดย 
132 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์) 

เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

และความผิดพลาดทางเทคโนโลยี และเหตุที่มหันตภัยครั้งนี้

มีความรุนแรงในระดับสูง ก็เนื่องจาก

ความผิดพลาดเล็กน้อยอื่นๆ หลายประการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีความผิดพลาดที่คล้ายคลึงกันนี้

ปรากฏอยู่และมักจะมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน ทั้งในเรื่องความกดดัน

ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่กดดันให้ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์

ต้องรีบเร่งแสดงบทบาทหลังเกิดเหตุการณ์ทันที

จึงเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย หรือแม้แต่ความล้มเหลว

ซึ่งนำาไปสู่ภัยพิบัติย่อยๆ หรือหายนะภัยครั้งใหญ่ก็ได้

เต�ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ - ระเบิดเวล�ที่รอวันปะทุ
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อุบัติภัยท�งนิวเคลียร์ที่ผ่�นม� - 

อุตส�หกรรมนิวเคลียร์ไม่เข็ดจ�กเหตุก�รณ์เชอร์โนบิล

ชิกะ-Shika (ญี่ปุ่น) พ.ศ. 2542 - ในระหว่างการทดสอบ

ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งกระทำาเป็นกิจวัตร แท่งควบคุม 3 แท่ง

เกิดหลุดออกจากแกนเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

นิวเคลียร์ที่อยู่เหนือการควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยล้มเหลว

เจ้าหน้าที่จำาเป็นต้องจัดการกับปัญหาด้วยตนเองเป็นเวลาถึง 15 นาที

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างการเติมเชื้อเพลิง จากการที่เตาปฏิกรณ์เปิดอยู่

จึงการรั่วไหลของกัมมันตรังสี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกปิดบังไว้

และมีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการนิวเคลียร์

เมื่อเวลาผ่านไป 8 ปีแล้ว

โตไกมูระ-Tokai Mura (ญี่ปุ่น) กันยายน พ.ศ. 2542 - เกิดอุบัติเหตุ

ครั้งร้ายแรงที่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ คนงาน 3 คนละเมิดข้อระเบียบ

ด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน โดยผสมแร่ยูเรเนียมที่มี

ความเข้มข้นร้อยละ 19 แทนที่จะใช้ยูเรเนียมเข้มข้นร้อยละ 3-5

เจ้าหน้าที่เทแร่จำานวน16 กิโลกรัมลงไปผสมทั้งหมด

ทั้งที่ปริมาณที่กำาหนดไว้คือ 2.4 กิโลกรัม ก่อให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่

ร้ายแรงและไม่สามารถควบคุมได้ มีการปล่อยกัมมันตรังสีที่มี

ความเข้มข้นสูงมาก ทั้งคนงานและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

นับพันๆ คนต่างก็ได้รับกัมมันตรังสี

กว่า 1 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ บริษัทจึงได้รับรู้และ

ยอมรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแจ้งเหตุต่อทางการ

กว่าประชากรจะได้อพยพออกจากพื้นที่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้น

ปริมาณกัมมันตรังสีในบริเวณโรงงานสูงเกินกว่าระดับปกติถึง 15,000 เท่า 

การเกิดอุบัติเหตุนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

หลายประการ คือ เป็นการละเมิดข้อระเบียบด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

เป็นความประมาทเลินเล่อของมนุษย์ และไม่มีการแจ้งต่อทางการและสาธารณชน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ให้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด

จากการสอบสวนพบว่าบริษัทได้หลีกเลี่ยงการทำาตามขั้นตอน

เพื่อที่จะเร่งกระบวนการผลิต และบริษัทไม่มีระเบียบการด้านความปลอดภัย

เพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะมันจะเกิดขึ้นได้

คอสโลดี-Kozlody (บัล ก�เรีย)

มีนาคม พ.ศ. 2549 - ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำาอัดความดันสมัยใหม่ 

แกนเชื้อเพลิงมากกว่า 3 แกนเกิดติดขัดและไม่หล่นลงไป ทั้งที่ในกรณี

ฉุกเฉิน แกนเชื้อเพลิงเหล่านี้จะต้องหล่นลงไปเพื่อจะหยุดการทำางาน

ของเตาปฏิกรณ์ รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้หลังจากเกิด

เหตุการณ์ไปแล้ว เป็นเวลาหลายเดือน และพยายามที่จะบิดเบือน

สถานการณ์ให้ดูไม่ร้ายแรงจนเกินไป นายจีออร์จี แคชชีเยียฟ

ประธานหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของ

ประเทศบัลกาเรียกล่าวว่าความร้ายแรงของเหตุการณ์นี้

เปรียบได้กับ “การขับรถไฟในอัตราเร็วสูงสุดโดยไม่เหยียบเบรค”
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เดวิด-เบสซี-David Besse (สหรัฐอเมริก�)

มีนาคม พ.ศ. 2545 - ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

มากที่สุดในโลก เกือบจะประสบกับเหตุภัยพิบัติขั้นร้ายแรงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เดวิด-เบสซี  แต่โชคดีที่มีการตรวจพบเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่

ตรวจพบการผุกร่อนถังอัดความดัน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจทำาให้เตาปฏิกรณ์ไม่

สามารถรองรับแรงดัน และเกิดระเบิดและเตาปฏิกรณ์หลอมละลายได้ โดยปกติ

แล้วถังอัดความดันนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบการผุกร่อนอย่างสม่ำาเสมอ แต่

กลับไม่ได้รับการตรวจพบเป็นเวลานับสิบปี แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบในการตรวจสอบและไม่มีการทำารายงาน

ฟอร์สม�ร์ค-Forsmark (สวีเดน)

กรกฎาคม พ.ศ. 2549 - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกือบอยู่ในขั้นหลอมละลาย

หลังจากเกิดข้อผิดพลาดหลายประการ เกิดเหตุไฟฟ้าดับนอกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ทำาให้กระแสไฟฟ้าที่นำามาใช้เพื่อการปฏิบัติการในเตาปฏิกรณ์

(เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย และปั๊มหล่อเย็น) ล้มเหลว

และเตาปฏิกรณ์ที่ 12 ได้ถูกปิดลง แต่แม้ว่าเมื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

จะถูกปิดไปแล้ว เตาปฏิกรณ์นั้นก็ยังต้องการพลังงานในการที่จะหล่อเย็น

และเพื่อให้ระบบควบคุมยังคงทำางานต่อไปได้

ซึ่งในกรณีนี้เครื่องสำารองไฟฟ้าดีเซลเกิดไม่ทำางาน

ทำาให้ไฟฟ้าบางส่วนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดับลง

ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุม

สถานการณ์ในเตาปฏิกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดไม่ทำางาน

จอควบคุมดับมืดสนิท เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 22 นาที

จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อีกครั้ง

ถ้าหากสถานการณ์เช่นนี้ยังคงดำาเนินต่อไป

อาจก่อให้เกิดการหลอมละลายของเตาปฏิกรณ์ได้

นายลาส์-โอโลฟ โฮกลุนด์ อดีตเจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟอร์สมาร์คกล่าวว่า  ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ภายในครึ่งชั่วโมง และเตาปฏิกรณ์ก็จะเกิดความเสียหายและ

หลอมละลายภายในเวลา 2 ชั่วโมง ทว่าหน่วยงานตรวจสอบ

พลังงานนิวเคลียร์แห่งสวีเดนกลับแถลงว่าเตาปฏิกรณ์จะหลอมละลาย

ภายใน 8 ชั่วโมง ไม่ใช่ 2 ชั่วโมงตามที่เจ้าหน้าที่อ้างจากการตรวจสอบ

ในภายหลังพบว่า เตาปฏิกรณ์อื่นๆ ในประเทศสวีเดนก็ประสบปัญหา

คล้ายคลึงกัน และปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับ

การตรวจพบเลยในเวลาก่อนหน้านี้

ค�ชิว�ซ�กิ-ค�ริวะ-Kashiwazaki-Kariwa (ญี่ปุ่น)

กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 6.7  ริกเตอร์ในทาง
ชายฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเตาปฏิกรณ์ 7 เครื่อง ซึ่งเตาปฏิกรณ์เหล่านี้
ไม่ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงในระดับ
ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ดังกล่าวนั้นอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่มีทางที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงใน
ระดับนี้ได้ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ถนนและโครงสร้างเสียหายอย่างหนัก
นักดับเพลิงใช้เวลาดับไฟอยู่หลายชั่วโมงก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
การอพยพคนจำานวนมากมายออกจากพื้นที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนี้ ทำาให้ต้อง

ปิดตัวลงในระยะยาว เตาปฏิกรณ์หลายแห่งยังคงไม่เปิดใช้แม้ในปัจจุบัน
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เต�ปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ก็ยังคงไม่ปลอดภัยอยู่ดี

แม้ว่าจะได้มีการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลังเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์เชอร์โนบิลอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นตอของความเปราะบางทาง

เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ยังเหมือนเดิม ซึ่งก็คือ ความผิดพลาด

ทางเทคโนโลยีโดยไม่คาดคิด ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ การขาด

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานความกดดันทางเศรษฐกิจและการเมือง 

และการก่อการร้ายทางการเมือง

เตาปฏิกรณ์ “รุ่นที่ 3” ซึ่งถูกออกแบบให้ปลอดภัยไร้กังวลนี้ เริ่มที่จะ

ส่งสัญญาณแห่งความล้มเหลวแล้ว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟาร์มองวิลล์ 3 

(Flamanville 3) ในประเทศฝรั่งเศส และ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอกิลูโอโต 

3 (Olkiuloto 3) ในประเทศฟินแลนด์ ได้รับการออกแบบและโฆษณาว่า

เป็นเรือธงแห่งยุคเฟื่องฟูของนิวเคลียร์ ทว่าหลังจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โอกิลูโอโต 3 ก่อสร้างมาได้สี่ปี หน่วยงานด้านความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์ของประเทศฟินแลนด์เข้าทำาการตรวจสอบกลับพบข้อบกพร่อง

ทางคุณภาพและความปลอดภัยถึง 3,000 จุด

ประเทศทั้งสองต่างก็ประสบกับปัญหาเงินทุนในการก่อสร้าง 

เหตุอุบัติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้รัฐบาล

ฝรั่งเศสหยุดการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟาร์มองวิลล์ เพื่อที่จะ

ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ 

นอกเหนือจากข้อบกพร่องทางด้านการก่อสร้างแล้ว

หน่วยงานควบคุมด้านนิวเคลียร์ในหลายประเทศ

ยังแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับแบบร่าง (พิมพ์เขียว) ของเตาปฏิกรณ์

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุขั้นรุนแรงได้

ในทำานองเดียวกันได้มีการถกประเด็นเกี่ยวกับการออกแบบ

เตาปฏิกรณ์ล่าสุดของสหรัฐอเมริกา รุ่น AP1000

แม้ว่าจนขณะนี้จะยังไม่พบกรณีที่

ผิดพลาดในการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์รุ่นดังกล่าว

นอกจากปัญหาในการออกแบบและก่อสร้างแล้ว

เตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่นี้ยังเป็นตัวอันตรายต่อความปลอดภัยอีกด้วย

เพราะจะต้องใช้กัมมันตรังสีในระดับที่สูงขึ้น

และอาจเกิดการรั่วไหลออกไปในปริมาณที่สูงมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งนี้เพราะเตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่

ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และมีการเผาไหม้

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในปริมาณที่สูงกว่าเดิมมาก

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศผู้ผลิตนั่นเอง 

[1]  www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/ines.pdf

[2]  the Swedish Nuclear Training and Safety Center: http://www.analys.se/lankar/

     Engelsk/Publications/Bkgr1-07%20Forsmark%20Eng.pdf38 39



ผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มักจะสร้างภาพว่าพลังงานนิวเคลียร์

เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในทางตรงกันข้าม การศึกษาวิจัยโดยกรีนพีซ

และองค์กรอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าหากยังคงดำาเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป

จะเป็นการกีดกันการนำาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้า

และเป็นการกีดขวางช่องทางการลงทุนที่อาจจะช่วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศได้

นอกจากนี้ยังมีข้อขัดแย้งระหว่างพลังงานหมุนเวียนกับพลังงานสกปรก

(ซึ่งรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ และ การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) และ

เรื่องของการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ “เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำา” (low-carbon tech-

nologies) รัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนนิวเคลียร์ในสหราชอาณาจักรกำาลังถกเถียง

กัน เพื่อให้เกิด “สถานการณ์ที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ” ในหมู่เทคโนโลยี

คาร์บอนต่ำาทุกรูปแบบ เพื่อให้พลังงานนิวเคลียร์ และการดักจับและกักเก็บ

คาร์บอนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นเดียวกับพลังงานหมุนเวียน

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น

จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาคพลังงาน

ผู้สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มักจะกล่าวว่าพลังงานนิวเคลียร์

เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

พวกเขาอ้างว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในระดับค่อนข้างต่ำาเช่น เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน บ้างก็เชื่อว่า

พลังงานนิวเคลียร์จะเป็นทางเลือกเดียวที่เชื่อถือได้และจับต้องได้จริง

โดยเชื่อว่าหากทั่วโลกมีปริมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าแล้วนั้น จะสามารถช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียงร้อยละ 6

นับว่าเป็นเพียงจินตนาการของพวกสนับสนุนนิวเคลียร์เท่านั้น 

เพราะปัจจุบันได้มีการลดการผลิตพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์

ควบคู่กับพลังงานชนิดอื่นแล้ว ถ้าหากเชื่อตามผู้สนับสนุนเหล่านี้

กว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปริมาณดังกล่าวก็ต้อง

รอจนถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเส้นตายที่นักวิทยาศาสตร์

ระบุว่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกินไปกว่า 2 องศาเซลเซียสให้ได้

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ในปัจจุบันยังคงไม่สามารถแก้ปัญหา

เรื่องการจัดการกากกัมมันตรังสี หรือการจัดการกับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังเช่นตัวอย่างของกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

คว�มขัดแย้งระหว่�งพลังง�นนิวเคลียร์กับพลังง�นหมุนเวียน 
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ปัญหาทางโครงสร้างทำาให้พลังงานนิวเคลียร์อาจไม่ใช่พลังงานสำาหรับโลกอนาคต

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบผลิตพลังงาน

ของโลกเท่านั้นที่จะช่วยให้เราสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยที่สามารถ

ปกป้องสภาพภูมิอากาศได้ในขณะเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากรายงาน

แผนการปฏิวัติพลังงาน (Energy [R]evolution) ของกรีนพีซ[1]

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมากกว่า 30 คนทั่วโลก

หากพลังงานหมุนเวียนจะแข่งกันโดยตรงกับพลังงานนิวเคลียร์

ทั้งในด้านเครือข่ายของพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายตามบ้าน

และในด้านการเงินแล้วนั้น พลังงานนิวเคลียร์นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต

ของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เป็นตัวขัดขวางหนทางในการปกป้อง

สภาพภูมิอากาศ และเป็นอุปสรรคต่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

ไม่ยืดหยุ่นโดยเนื้อแท้ - พลังง�นนิวเคลียร์อุปสรรคที่สำ�คัญของพลังง�นหมุนเวียน

โดยปกติแล้ว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะใช้เป็นไฟฟ้าฐาน(baseload)

โดยจะต้องทำางานเต็มอัตราไม่ว่าผู้บริโภคจะต้องการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด

และด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทำาให้ไม่สามารถ

จะลดกำาลังการผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้อย่างง่ายดาย 

ในตอนที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ลดลงในทวีปยุโรป

เนื่องจากเหตุวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ทำาให้เราได้เห็นการแข่งขันกัน

ระหว่างไฟฟ้าฐาน(baseload) ที่ไม่มีความยืดหยุ่นอย่างพลังงานนิวเคลียร์

กับพลังงานหมุนเวียนที่มีแหล่งพลังงานที่หลากหลาย 

เนื่องจากมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าลดลง ทางการจึงได้แจ้งให้การผลิตไฟฟ้า

จากกังหันลมหยุดทำางาน เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการให้ความสำาคัญ

แก่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งนับเป็นความผิดพลาด

ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และในด้านนิเวศวิทยา

ในตอนเหนือของประเทศสเปน และประเทศเยอรมนี

มีการผลิตพลังงานแบบผสมผสานที่ไม่ลงตัว แสดงให้เห็นถึงข้อจำากัดทางศักยภาพของ

โครงข่ายระบบไฟฟ้า ถ้ายุโรปยังคงสนับสนุนการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

ควบคู่ไปกับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนแล้วนั้น จะก่อให้เกิดความไม่ลงตัว

ของระบบและนำาไปสู่ระบบไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ

โลกของเราต้องการระบบพลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานของ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซได้ลำาดับ

เหตุการณ์การลด ละ เลิกเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเริ่มต้นจากลด ละ เลิกการใช้ถ่านหิน

และลิกไนต์ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษสูง มาสู่พลังงานหมุนเวียน

และระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ (decentralized) 

และมีการดำาเนินการอย่างล้ำายุค ดังที่ให้รายละเอียดไว้ในแผนการปฏิวัติพลังงาน

เมื่อนำาทุกวิธีการมาใช้ร่วมกันแล้ว ก็จะเป็นทางออกในการช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เร็วกว่า มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าพลังงานนิวเคลียร์

อีกทั้งยังปลอดภัยกว่า เชื่อถือได้มากกว่า และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก
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โครงข่�ยระบบไฟฟ้�[1] รุ่นใหม่ - ก�รทดแทนระบบส�ยส่งไฟฟ้�แบบเก่�

ที่ไร้ประสิทธิภ�พด้วยเครือข่�ยพลังง�นแบบใหม่

ระบบการจ่ายไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้จะใช้ “สายส่งอัจฉริยะ” หรือโครงข่ายสำาหรับ

ส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ตามที่ได้นำาเสนอไว้ใน

รายงานกรีนพีซ 2554, สงครามสายส่งไฟฟ้า (Battle of the Grids)

โดยนำามาทดแทนโครงข่ายแบบเก่าและสิ้นเปลืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เพื่อการทำางานได้อย่างเหมาะสมและใช้ประโยชน์สูงสุด

จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

โครงข่ายสายส่งไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้รองรับแหล่งพลังงานหมุนเวียน

เช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนเป็นอันดับแรก

ส่วนไฟฟ้าฐานที่ขาดความยืดหยุ่นอย่างพลังงานนิวเคลียร์นั้น

ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอุปสรรค แท้ที่จริงแล้ว

ถ้าต้องการรักษากำาลังไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

ให้อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน

จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจในเรื่องของระบบไฟฟ้าโดยรวม

ซึ่งถ้าจะรักษากำาลังไฟฟ้าให้อยู่ที่ 316 เทราวัตต์

จะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายถึง 32,000 ล้านยูโร

โดยการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดมลพิษ

มีการผลิตไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าผู้บริโภคจะต้องการหรือไม่

อีกทั้งยังใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่เก่าแก่ 

ให้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบสายส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรนี้

สามารถจัดส่งไฟฟ้าได้แม้ในสภาพอากาศที่ย่ำาแย่

และยังให้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไปทั่วทั้งทวีปยุโรป

โดยใช้สายไฟฟ้าใต้ดินระบบกระแสตรง (DC)
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ผู้สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์โต้แย้งว่า

เทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั้นได้มีการปรับเปลี่ยน

เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต

แต่การจะทำาให้เตาปฏิกรณ์มีความยืดหยุ่นได้นั้น

ก็เท่ากับว่าต้องลดมาตรการความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์ไปโดยปริยาย

นอกจากนี้แล้วเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยังมีข้อจำากัดในการปรับเปลี่ยน

ความถี่และความรวดเร็วในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ยิ่งไปกว่านั้นแล้วรายงานสงครามสายส่งไฟฟ้า

รายงานว่า การที่ผู้ประกอบการนิวเคลียร์อีออน (E.ON)

ของสหราชอาณาจักรอ้างว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่

“เหมาะสม”

และสามารถเติมเต็มแก่แหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้นั้น 

เป็นได้เพียงแนวคิดทางทฤษฎี

แต่ในความเป็นจริงแล้วเศรษฐศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์

กำาลังจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

และทางเลือกเพียงทางเดียวที่เหลืออยู่

ก็คือการทำาให้การผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ค่อยๆ หมดไป

ก�รหยุดใช้พลังง�นนิวเคลียร์เป็นก�รเดินหน้�ท�งเดียวที่เป็น

มิตรต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศอย่�งแท้จริง

 

ในทวีปยุโรป พลังงานนิวเคลียร์กำาลังอยู่ในช่วงขาลง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีจำานวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ที่ถูกปิดมากกว่าสร้างใหม่

โครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สองแห่ง

ในประเทศฟินแลนด์และประเทศฝรั่งเศส

กำาลังประสบกับปัญหาทางด้านเทคนิค

ทำาให้การก่อสร้างล่าช้าและเกินงบประมาณไปกว่า

3 พันล้านยูโรต่อปี ผู้ประกอบการนิวเคลียร์ เช่น

บริษัท RWE และ E.ON เรียกร้องเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลสหราชอาณาจักร

ก่อนจะเริ่มผูกพันโครงการการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
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ประเทศที่ตัดสินใจยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ เช่น

สวีเดน และเยอรมนี กลับสามารถลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2553

นับว่าดีกว่าประเทศที่ยังคงลงทุนในการก่อสร้าง

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ๆ อย่างประเทศฟินแลนด์

หากมีการสนับสนุนอย่างถูกต้องแล้ว

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า

กว่าร้อยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดในโลก ภายในปี พ.ศ. 2593

ดังที่ แผนการปฏิวัติพลังงาน ของกรีนพีซได้กล่าวไว้อย่างละเอียด

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคพลังงาน

คิดเป็นร้อยละ 17 ของความต้องการพลังงานทั้งหมดในโลก

เมื่อเปรียบกับพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 2 

จากเงินลงทุนทางด้านพลังงานทั้งหมดที่มีในโลก

หากเรานำาไปลงทุนด้านพลังงานนิวเคลียร์จำานวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ก็หมายความว่าเงินที่ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน

ก็จะหายไปจำานวน 1 ดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน

รายงานสงครามสายส่งไฟฟ้า[2]พิสูจน์แล้วว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียน

มีศักยภาพในการทดแทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

มากกว่าหลายเท่าตัวโดยมีต้นทุนที่เท่ากัน

แต่มีอัตราเร็วกว่าไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

[1] http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2010/

fullreport.pdf

[2] http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/

battle%20of%20the%20grids.pdf
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ความสำาเร็จของพลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง

ไม่ก่อให้เกิดกากของเสียอันตราย ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศ พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน

ที่สะอาดและเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนซึ่งสามารถนำามาทดแทนไฟฟ้าจาก

พลังงานนิวเคลียร์ได้ อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่

เติบโตอย่างรวดเร็วทุกปี แต่ราคาเริ่มถูกลงอีกด้วย

กรีนพีซและองค์กรอื่นๆ คาดการณ์ว่า หากมีการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว 

แหล่งพลังงานหมุนเวียนจะสามารถนำามาใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 40 ของความ

ต้องการพลังงานทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 

ภายในปี พ.ศ. 2593 นอกจากนี้แล้วยังจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิด

จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้เกือบ 100% ในปี พ.ศ. 2593 

ดาวรุ่ง - การเพิ่มขึ้นของตัวเลขการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ

พลังงานความร้อนใต้พิภพได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว

- ในปี พ.ศ. 2552 มีการเพิ่มการติดตั้งเซลล์   สุริยะราว 16,000 เมกะวัตต์ ทำาให้สามารถ     ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะทั่วโลกได้   เกือบ 40,000 เมกะวัตต์- ในปัจจุบัน มีการติดตั้งเซลล์สุริยะกว่า   2 ล้านแห่งทั่วโลก โดยหากนำากระแสไฟฟ้าที่   ผลิตได้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2553 มารวมกันจะ   มีปริมาณกระแสไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ   ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าในประเทศกรีซ - ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประเทศ   สเปนผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมได้   มากกว่าครึ่งของความต้องการใช้ไฟฟ้า   ในประเทศได้

- ในช่วงปีพ.ศ. 2553 เฉลี่ยแล้วทุก 1 ชม. ประเทศจีนจะสร้าง

   กังหันลม 1 ตัว 

- มีการติดตั้งโรงไฟฟ้ากังหันลมทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 35.8 กิกะวัตต์  

   ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ราว 194.4 กิกะ  

   วัตต์ จากเดิม 158.7 กิกะวัตต์ ศักยภาพของพลังงานที่เพิ่มสูง  

   ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 นั้น ใช้เงินลงทุนมูลค่า 47,300 พันล้าน

   ยูโร (650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

- ในปี พ.ศ. 2553 เป็นครั้งแรกที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้

   พลังงานลมเป็นตลาดใหม่ที่ไม่ใช่ยุโรปและอเมริกา

   พลังงานลมได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในประเทศจีน ที่มีการ

   ติดตั้งกังหันลมเกือบครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าจากกังหันลมที่ใช้อยู่   

   ทั้งหมด(16.5 กิกะวัตต์) ขณะนี้ประเทศจีนผลิตไฟฟ้าจาก

   กังหันลมได้ 42.3 กิกะวัตต์ หากพิจารณาศักยภาพในการติดตั้ง   

   กังหันลม นับว่าประเทศจีนได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้ว

- ประเทศนิวซีแลนด์ส�ม�รถผลิต

   กระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�นคว�ม

   ร้อนใต้พิภพได้ร้อยละ 10 จ�ก

   คว�มต้องก�รกระแสไฟฟ้�ของ

   ประเทศ

- ภ�ยในระยะเวล� 5 ปี โครงข่�ย

   ส�ยส่งไฟฟ้� (electrical grid)

   ของประเทศโปรตุเกสเพิ่มขึ้น

   จ�กร้อยละ15 เป็นร้อยละ 45

   ที่ใช้พลังง�นหมุนเวียน

ภาคพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

มีความเป็นไปได้ที่อุตสาหกรรมพลังงานลมและ

พลังงานแสงอาทิตย์จะยังคงมีอัตราเติบโต

ระหว่างร้อยละ 30-35 ต่อปี ซึ่งนับว่ารวดเร็วกว่า

ภาคพลังงานอื่นๆ ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้ในประเทศ

และภูมิภาคต่างๆ  ทั่วโลก ดังนี้
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จ�กปัจจุบันถึงปี พ.ศ. 2593 : พลังง�นหมุนเวียนจะส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�รพลังง�นของโลกได้อย่�งไร?

กรีนพีซสนับสนุนแนวคิดที่ว่า พลังงานหมุนเวียนมีศักยภาพในการรองรับ

ความต้องการในการใช้พลังงานของพวกเราในอนาคตได้แน่นอน

แผนการปฏิวัติพลังงาน[1] (Energy [R]evolution Scenario)

ของกรีนพีซ นำาเสนอแนวคิดว่าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 95 ได้อย่างไร เมื่อใช้ร่วมกับการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า

การศึกษาอื่นๆ ยังได้คาดการณ์ถึงความแตกต่างของกรอบระยะเวลา

หรือพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ไพรส์วอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ (PricewaterhouseCoopers) คาดการณ์ว่าทวีปยุโรป

และอเมริกาเหนือจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้จากพลังงาน

หมุนเวียนได้ถึง 100% ภายในปี พ.ศ. 2593 

ความก้าวหน้าของโลกในการมุ่งสู่เป้าหมายดังที่กล่าวนั้นดูจะสดใส

ในรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์สุริยะแห่งยุโรป (EPIA)

และกรีนพีซ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า เซลล์สุริยะรุ่นที่ 6

จะมีกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 12 ของความต้องการ

พลังงานไฟฟ้าในทวีปยุโรปภายในปี พ.ศ. 2563

และจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 9

ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573

ในขณะเดียวกันปริมาณการลงทุนทั่วโลก

ในด้านเทคโนโลยีดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
จาก 35,000-40,000 ล้านยูโร

ในปัจจุบันเป็นมากกว่า 70,000 ล้านยูโรในปี พ.ศ. 2558

การคาดการณ์ทั้งสองเป็นตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งว่าเทคโนโลยีนี้

จะเป็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ และสามารถแข่งขันได้

กับการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบอื่นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

ต้นทุนเซลล์สุริยะได้ลดลงอย่างมาก และคาดว่า

จะลดลงอีกราวร้อยละ 40 ของราคาในปัจจุบัน
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จากข้อมูลในวารสาร อนาคตพลังงานลมทั่วโลก[2] 2010

(Global Wind Energy Outlook 2010) ที่จัดพิมพ์

โดยคณะกรรมการพลังงานลมโลก (Global Wind Energy

Council) และกรีนพีซ พบว่าภายในปี พ.ศ. 2563 พลังงานลม

จะสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกได้ถึงร้อยละ 12

และเพิ่มสูงได้ถึงร้อยละ 22 ภายในปี พ.ศ. 2573 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

มีความชัดเจนมาก คาดว่าจะสามารถติดตั้งพลังงานลม 1,000 กิกะวัตต์

ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 และจะช่วยให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ถึง 150 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50-75 ของปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่ประเทศอุตสาหกรรมได้ให้คำามั่นไว้

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ที่กรุงโคเปนเฮเกน พ.ศ. 2551 ว่าจะต้องลดให้ได้

เราจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง

340 ล้านตันโดยใช้พลังงานลม 2,300 กิกะวัตต์

ในขณะนี้รัฐบาลทั่วโลกต่างเดินหน้าลงทุนในภาคพลังงานลมนี้

ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศจีนไล่ตามทันประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนใหญ่ที่สุดในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

โดยมีการลงทุนราว 346,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทว่าในปัจจุบัน

แหล่งพลังงานหมุนเวียนยังคงมีปริมาณเพียงร้อยละ 13 ของความต้องการ

พลังงานทั้งหมดในโลก ส่วนแบ่งทางการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 18 และนำาไป

ผลิตพลังงานความร้อนร้อยละ 24  ปริมาณพลังงานพื้นฐานที่ใช้ทั้งหมด

ในปัจจุบันกว่าร้อยละ 80 มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

แต่ถ้าหากมีการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียน

ตามที่ได้นำาเสนอไว้แล้วนั้น

เราจะได้เห็นภาพใหม่ที่แตกต่างในไม่ช้านี้
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ค่�ใช้จ่�ย คว�มเสี่ยง ก�กส�รพิษ เวล� - เมื่อเปรียบกับ

พลังง�นหมุนเวียนแล้ว พลังง�นนิวเคลียร์อ่อนแออย่�งเห็นได้ชัด

เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้ผ่านพ้นมา

แล้วเป็นเวลา 25 ปี แต่โลกก็ยังคงพึ่งพาวิธีการผลิตพลังงานที่มีต้นทุนสูง

และแฝงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัยได้ทุกเมื่อ แถมยังไม่สามารถ

หาวิธีการกำาจัดกากกัมมันตรังสีได้ ทั้งที่ยังมีทางเลือกพลังงานหมุนเวียน

ที่สะอาดอีกจำานวนมาก ราคาไม่แพง และมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่องทั่วโลก เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนแล้ว

จะเห็นได้ชัดว่าพลังงานนิวเคลียร์ไม่มีความเหมาะสม อยู่ในช่วงขาลงและ

ไม่มีบทบาทที่จะสามารถตอบสนองความต้องการทางพลังงานในอนาคตได้

นอกจากประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง และขยะที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมี

ประเด็นในเรื่องของเวลาอีกด้วย การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้เวลากว่า

1 ทศวรรษตั้งแต่เริ่มพิจารณาจนสร้างเสร็จ และในบางครั้งอาจใช้เวลานาน

กว่านั้น แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้อยู่แต่เดิม

ถ้าประเทศมหาอำานาจของโลกตัดสินใจจะขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

นิวเคลียร์อย่างจริงจังในขณะนี้ (ถ้าหากมีการสร้างจริง) ก็จะมีจำานวนเตา

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น

เพียงไม่กี่แห่ง ในทางตรงกันข้าม การติดตั้งพลังงานหมุนเวียนนั้นสามารถ

ทำาได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มปริมาณได้ภายในไม่กี่เดือน

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

จำาเป็นที่จะต้องผสมผสานระหว่างมาตรการ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเข้ากับโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า

ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ (ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานพลังงานหมุนเวียน

ของกรีนพีซ 24/7[3] (พ.ศ. 2553) (Greenpeace reports Renewables 24/7 

(2010)) และ สงครามสายส่งไฟฟ้า[4]  (พ.ศ. 2554) (Battle of the Grids 

(2011)) และการใช้พลังงานหมุนเวียนในวงกว้าง

วิธีการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในการช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวดเร็วกว่า ต้นทุนถูกกว่าพลังงานนิวเคลียร์

ปลอดภัยกว่า และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ทั่วโลก

ดังที่กรีนพีซกล่าวไว้ใน แผนการปฏิวัติพลังงาน ที่ได้รับความร่วมมือจาก

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกว่า 30 คนทั่วโลกว่า ไม่มีที่ว่างและความจำาเป็น

สำาหรับพลังงานนิวเคลียร์ในภาพแห่งโลกอนาคตที่ยั่งยืน

[1] http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2010/

fullreport.pdf

[2] http://www.gwec.net/fileadmin/documents/Publications/GWEO%202010%20final.pdf

[3] http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/

renewables-24-7.pdf

[4] http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/

battle%20of%20the%20grids.pdf
56 57



การประเมินแบบเดิมเรื่องค่าความเสียหายโดยรวม

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลว่ามีมูลค่านับหมื่นๆ ล้านยูโร

แม้หายนะภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลจะผ่านพ้นไป 25 ปีแล้ว

หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ยังคงสับสนในการสานสร้างระบบความรับผิดชอบ

ในระดับนานาชาติ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีความห่วงใยว่ากฎเกณฑ์ที่

ระบุความรับผิดชอบนั้นจะมีความอ่อนแอหรืออาจจะไม่มีปรากฏอยู่เลยก็ได้

กฎหมายกำาหนดมูลค่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนิวเคลียร์ไว้

เพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

การกำาหนดเพดานการรับผิดชอบไว้ไม่สูงนี้เปรียบเสมือนการที่รัฐให้เงิน

อุดหนุนอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โดยอ้อม และเป็นการบิดเบือนตลาดการไฟฟ้า

                                

ก�รคุ้มครองคว�มรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การคุ้มครองการรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

เชื่อว่าการเกิดอุบัติเหตุระดับร้ายแรงเทียบเท่ากับ

ที่เคยเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

มีความเป็นไปได้จริงที่จะเกิดขึ้น ขอบเขตและเนื้อหาของ

การคุ้มครองการรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์นั้น

แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่เนื่องจากผลกระทบจาก

อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่รุนแรงนั้นสามารถส่งผลไปยังประเทศ

ใกล้เคียงได้ จึงเกิดคำาถามมากมายว่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

จะได้รับการชดเชยอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

“เห็นได้ชัดว่าข้อจำากัดในเรื่องของ
มูลค่าความรับผิดชอบถูกกำาหนดขึ้น
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ดำาเนินธุรกิจ

เพื่อจะสนับสนุนกิจกรรม

ทางนิวเคลียร์”

  ถ้อยแถลงจาก IAEA 

  ต่อที่ประชุมเวียนนา[1]
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บริบทก�รจำ�กัดคว�มรับผิดชอบ: มูลค่�คว�มเสียห�ย

จ�กเหตุโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิล

การประเมินค่าความเสียหายที่แท้จริงจากภัยพิบัติ เช่น

ภัยพิบัติจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล นับว่าเป็นเรื่องยาก

การประเมินค่าดังกล่าวมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับขอบเขต

ของการตีความข้อมูล แต่สำาหรับค่าเสียหายในระยะยาว

จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะแล้ว แต่ข้อมูลการประเมิน

ค่าความเสียหายที่มีอยู่ในขณะนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบกิจการ

ทางนิวเคลียร์ต้องรับผิดชอบทางการเงินคิดเป็น

มูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าความเสียหาย

ที่เกิดจากอุบัติเหตุขนาดใหญ่

          ประเทศเบลารุสประเมินค่าความเสียหายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่มีผล

กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศว่า จะมีมูลค่า 235,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 

พ.ศ. 2559                  

           มูลค่าความเสียหายต่อประเทศยูเครนภายในปี พ.ศ. 2543 คิดเป็น 148,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

           ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศเบลาลุสต้องใช้จ่ายงบประมาณของประเทศในเรื่อง

ของการแก้ไขผลกระทบจากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล[2] 

           ในช่วงปีพ.ศ.2523 - 2532 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมพลังงาน

(ของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเดิม) ประเมินค่าความเสียหายจากโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์เชอร์โนบิลว่าจะมีมูลค่า 385,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทางสถาบัน

ได้รายงานว่ามูลค่าความเสียหายนี้สูงกว่ามูลค่าที่ได้รับจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ทั่วประเทศสหภาพโซเวียตตั้งแต่มีมาจนถึงปี พ.ศ. 2529[3]

                         คว�มร่วมมือเพื่อส�นสร้�งประช�คม

เพื่อดูแลก�รรับผิดชอบด้�นนิวเคลียร์ในระดับส�กล 

จากภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ก่อให้เกิดความพยายาม

ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ขอบข่ายสากลในเรื่องความรับผิดชอบ

ทางนิวเคลียร์ ทว่าประเด็นนี้ได้เคยมีการตกลงกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว

ในช่วงปีพ.ศ. 2503 ที่ประชุมระดับนานาชาติจำานวน 2 ครั้ง 

ที่กรุงเวียนนาและกรุงปารีส โดยที่ประชุมทั้งสองได้ทำาการ

ก่อตั้งประชาคมต่างประเทศขึ้นเพื่อดูแลความรับผิดชอบดังกล่าว

เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเผยให้เห็นว่า

ความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้นั้นไม่เพียงพอเลย

เมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรงและก่อความเสียหาย

ในระดับนานาชาติ จากเหตุการณ์นี้ทำาให้ประชาคมทั้งสองแห่งเพิ่มเพดาน

มูลค่าความรับผิดชอบสูงสุดเป็น 700-1,500 ล้านปอนด์

แต่ก็ดูเหมือนจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ในระดับเทียบเท่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางด้านกฎหมายในระดับนานาชาติ

ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเด็นเรื่องอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

และการชดเชยแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย 

ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะใช้ข้อตกลงเดียวกัน

หรือหากแม้ว่าจะได้มีข้อตกลงร่วมกันแล้ว

หลายประเทศกลับนำาข้อตกลงนั้นมาประยุกต์ใช้

กับกฎหมายภายในประเทศของตนอย่างบิดเบือนไป
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ยกตัวอย่างเช่น ในทวีปอเมริกาเหนือ ไม่มีข้อตกลงทวิภาคี

เรื่องความรับผิดชอบจากนิวเคลียร์ระหว่างประเทศสหรัฐอมริกา

กับประเทศแคนาดา  ดังนั้น  ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

และเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในประเทศ

แคนาดาจะสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทสัญชาติอเมริกัน

ได้เต็มจำานวน ทำาให้บริษัทพลังงานนิวเคลียร์จีอี ฮิตาชิ

ซึ่งทำากิจกรรมทางนิวเคลียร์ในประเทศแคนาดา

หาทางป้องกันตนเองจากการถูกฟ้องร้องในศาลสหรัฐ

โดยการแยกบริษัทในแคนาดาออกจากบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา[2] 

ก�รกำ�หนดอัตร�สูงสุดของคว�มรับผิดชอบท�งนิวเคลียร์

อีกนิย�มหนึ่งของคำ�ว่� ““เงินอุดหนุน””

บ่อยครั้งที่นักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า

การกำาหนดเพดานความรับผิดชอบสูงสุดให้แก่ผู้ประกอบการ

ด้านนิวเคลียร์นั้น ถือได้ว่าเป็นการให้

เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมนิวเคลียร์  แท้ที่จริงแล้ว

เมื่อประเทศใดไม่มีการกำาหนดเพดานมูลค่าการชดเชยสูงสุดไว้

ผู้ประกอบการนิวเคลียร์ก็จะไม่กระตือรือร้นในการลงทุน

ประกอบกิจการนิวเคลียร์ในประเทศนั้น

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนและความสับสน

ในการกำาหนดความรับผิดชอบทางด้านนิวเคลียร์ ในปี พ.ศ.2543

ผู้ประกอบกิจการทางด้านนิวเคลียร์จำานวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

อยู่ภายใต้ข้อตกลงสากล[5]  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ามพรมแดน

เช่น เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

เมื่ออุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมที่แตกต่างกัน 
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การให้การอุดหนุนทางการเงินแก่อุตสาหกรรมนิวเคลียร์

เพื่อกำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่มีนัยสำาคัญ

มีการประเมินไว้ว่าถ้าบังคับให้บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเครือ EDF

ของประเทศฝรั่งเศสทำาการประกันภัยแบบเต็มรูปแบบกับ

บริษัทประกันเอกชน โดยใช้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ตกลงกัน

เป็นสากล คือมูลค่า 420 ล้านยูโรแล้วนั้น ค่าเบี้ยประกันของบริษัท

จะเพิ่มขึ้นจาก 0.0017 ยูโรเซ็นต่อกิโลวัตต์เป็น0.019 ยูโรเซ็น

ทำาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 0.86 แต่ถ้าหากไม่มี

การกำาหนดเพดานมูลค่าสูงสุดในการรับผิดชอบไว้ และ

ผู้ประกอบกิจการนิวเคลียร์จะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงระดับสูงสุด

ของนิวเคลียร์แล้วนั้น บริษัทจะต้องชำาระค่าเบี้ยประกันภัย

คิดเป็น 5 ยูโรเซ็นต่อกิโลวัตต์

ดังนั้น ก�รกำ�หนดขอบเขตคว�มรับผิดชอบท�งด้�นนิวเคลียร์ จึงนับว่�

เป็นก�รช่วยให้เกิดก�รอุดหนุนอุตส�หกรรมนิวเคลียร์และบิดเบือน
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อุบัติภัยที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลก่อให้เกิดการแพร่กระจาย

ของกัมมันตรังสีในวงกว้าง ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกัมมันตรังสี

ในประเทศยูเครน เบลารุส และรัสเซีย แม้เวลาจะผ่านไป 25 ปีแล้ว

ทั่วโลกก็ยังคงให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่

การปนเปื้อนกัมมันตรังสีนั้นไม่สามารถจางหายไปได้ในชั่วระยะเพียงข้ามคืน     

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 กรีนพีซจึงได้ส่งทีมนักวิจัยไปยังจังหวัดแห่งหนึ่ง

ในประเทศยูเครน เพื่อทำาการทดสอบตัวอย่างอาหาร โดยโครงการวิจัยนำาร่องนี้

ได้แสดงให้เห็นว่า อาหารหลักของคนในท้องถิ่นนั้นยังคงมีการปนเปื้อนของสาร

กัมมันตรังสีอยู่ในปัจจุบัน

กัมมันตรังสีที่ถูกปล่อยจากเหตุระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ในปี พ.ศ. 2529 ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงมากมาย และยังส่งผลกระทบ

ต่ออีกหลายประเทศ พื้นที่การเกษตรกว่า 18,000 ตารางกิโลเมตร

ในประเทศยูเครน ได้รับการปนเปื้อนกัมมันตรังสี และมีการประเมินว่า

กว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ป่าในประเทศยูเครนก็ได้รับการปนเปื้อนเช่นเดียวกัน

ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวม 35,000 ตารางกิโลเมตร

กัมมันตรังสีนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงยังคงบริโภคผัก ผลไม้ ปลา เห็ด 

และผลเบอร์รี่ที่เพาะปลูกได้ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนกัมมันตรังสี

จากเหตุระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าว ซึ่งก็หมายความว่า

คนเหล่านี้จะได้รับปริมาณกัมมันตรังสีที่บริโภคเข้าไป

สูงกว่าระดับปกติที่กำาหนดไว้ 2-5 เท่าตัว

 

หลายฝ่ายได้วิตกกังวลเกี่ยวกับซีเซียม 137 ซึ่งเป็น

นิวไคลด์กัมมันตรังสี (radionuclide)ที่มีครึ่งชีวิตยาวนาน และถูกปล่อยออกมา

จากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด โดยมีการแพร่กระจายและสะสมในหลายพื้นที่

ซีเซียม 137 นี้สามารถส่งผ่านห่วงโซ่อาหาร

และสั่งสมอยู่ในนม ปลาและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้

ในช่วงเวลาหลายปีหลังเกิดเหตุระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

รัฐบาลยูเครนได้ทำาการตรวจสอบอาหารที่ผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อน

กัมมันตรังสี และข้อมูลจากการทดสอบนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในรายงานที่ยื่นต่อ

กระทรวงบรรเทาสาธารณภัย และการปกป้องประชากรจากผลกระทบที่เกิดจาก

เหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Ministry of Emergencies and Affairs 

of Population Protection from Consequences of Chernobyl Catastrophe)

อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลยูเครนสั่งยกเลิกการเฝ้าระวังนี้

ทำาให้ข้อมูลที่มีผลสำาคัญในระยะยาวนี้ไม่ได้รับการสานต่อ

อ�ห�รสำ�หรับคว�มคิด
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ก�รศึกษ�วิจัยนำ�ร่องเพื่อวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน :

ในเดือนมีน�คม 2554 ทีมนักวิจัยของกรีนพีซได้ลงพื้นที่ในประเทศยูเครน

เพื่อตรวจสอบก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร 

กรีนพีซได้ออกแบบและจัดทำาโครงการสำารวจนำาร่อง เพื่อสำารวจการปนเปื้อน

กัมมันตรังสีในอาหาร เพื่อเป็นการเก็บภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย

ทำาการสำารวจจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศยูเครน

โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ทีมนักวิจัยของกรีนพีซได้เข้าไปสำารวจในหลาย

พื้นที่ของเมืองริเว็นสก้า โอบลาสท์ (Rivnenska Oblast) และเมืองไซโทมิสก้า โอ-

บลาสท์ (Zhytomyrska Oblast) เพื่อจะเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งใช้ในการ

ประกอบอาหารของคนท้องถิ่น มีการเก็บตัวอย่างอาหารจากหลายๆ แห่งในเมือง

เคียฟ (Kiev) และบริเวณโดยรอบเพื่อนำามาเปรียบเทียบ มีการเก็บตัวอย่างจำานวน

114 ผลิตภัณฑ์ โดยมีที่มาทั้งจากการซื้อในตลาด และได้รับจากเกษตรกร

ท้องถิ่นเพื่อนำามาวิเคราะห์ 

การศึกษานี้มิได้มุ่งหวังเพื่อนำาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการปน

เปื้อนจากสารกัมมันตรังสีทั่วทั้งประเทศยูเครน หรือเพียงบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

ของประเทศยูเครน หากแต่เป็นการให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้น

กับผลิตภัณฑ์อาหารในหลายหมวดหมู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการบริโภค

ของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อนจากสารกัมมันตรังสีที่แพร่กระจายจาก

หายนะภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี พ.ศ. 2529 

ผลจ�กก�รศึกษ�ชี้ให้เห็นว่�ไม่มีเวล�ที่จะใจเย็นอีกต่อไปแล้ว อ�ห�รหลักที่

ประช�กรบริโภคยังคงได้รับก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสีอยู่

หลังจากกลับจากการลงพื้นที่ นักวิทยาศาสตร์ของกรีนพีซสรุปว่า ผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าอาหารหลักที่ประชากรบริโภคยังคงได้รับการปนเปื้อน

กัมมันตรังสีอยู่ โดยกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่ส่วนใหญ่คือซีเซียม 137 แต่ก็มี

ตัวอย่างบางชิ้นที่บ่งบอกว่าอาจจะมีการปนเปื้อนกัมมันตรังสีชนิดอื่นที่มีครึ่งชีวิต

ยาวนานปรากฏอยู่ด้วย

ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงผลบางส่วนจากการวิเคราะห์1 โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

อาหารที่พบว่าได้รับการปนเปื้อนในระดับสูงเกินกว่าที่มาตรฐานของ

ประเทศยูเครนกำาหนดซึ่งได้มีการเผยแพร่ โดยกระทรวงสาธารณสุขยูเครน

ในปี พ.ศ.2549

                                                พบว่าตัวอย่าง 14 จาก 15 ชนิด (คิดเป็น

                                             ร้อยละ 93) จากหมู่บ้านดรอสดิน(Drozdyn) 

                                             และริเว็นสก้า โอบลาสท์ (Rivnenska 

                                             Oblast) มีการปนเปื้อนของซีเซียม 137

                                             ในระดับที่สูงกว่าที่จะให้เด็กบริโภคได้

                                             1.2-16.3 เท่า

นมและผลิตภัณฑ์จ�กนม
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จากตัวอย่างเห็ดตากแห้ง 7 ชนิดที่ได้จากหมู่บ้านดรอสดิน (Drozdyn) ในเมือง

ริเว็นสก้า โอบลาสท์ (Rivnenska Oblast) มีเห็ดถึง 6 ชนิดที่มีการปนเปื้อน

ของซีเซียมสูงกว่าค่ามาตรฐานซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3 -7 เท่า

หนึ่งในตัวอย่างแครอทที่ได้จากหมู่บ้านดรอสดิน (Drozdyn) พบ  

ระดับการปนเปื้อนของซีเซียม 137 สูงกว่าค่ามาตรฐาน 1.3 เท่า

ตัวอย่างมันฝรั่ง 4 ชิ้นจาก 15 ชิ้นจากหมู่บ้านดรอสดิน

(Drozdyn) มีระดับการปนเปื้อนของซีเซียม 137 สูงกว่า

ค่ามาตรฐาน 1.2 และ 1.7 เท่า

กรีนพีซสนับสนุนแนวคิดที่ว่า

ชุมชุนที่ได้รับผลกระทบจำาเป็นต้อง

ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

การหยุดโครงการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในขณะนี้

อาจจะเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไป

กรีนพีซได้นำาเสนอตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่า

ยังคงมีระดับการปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่สูงกว่าปกติซึ่งจะส่งผลต่อ

สุขภาพของเด็กและผู้ใหญ่ ผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นอีกว่า

การยกเลิกโครงการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ก่อนเวลาอันควรนั้น

เป็นอันตรายอย่างยิ่ง 

ตัวอย่างชนิดหนึ่งที่ได้จากเมืองรู๊ดย่า เซอเรเว็ตสก้า (Rudnya Zherevetska)

และไซโทมิสก้า โอบลาสท์ (Zhytomyrska Oblast) มีกัมมันตรังสีถึง 60 

เบคเคอเรลต่อลิตร ซึ่งระดับซีเซียม 137 ที่เด็กรับได้คือไม่เกิน 40 เบคเคอเรล

ต่อลิตร แสดงว่า ถ้าหากให้เด็กบริโภคตัวอย่างนมนี้ เด็กเหล่านั้นก็จะได้รับ

ปริมาณกัมมันตรังสี เกินกว่าที่จะรับได้อีกครึ่งเท่าตัวเลยทีเดียว

                                           ตัวอย่างเห็ดป่า 2 ชิ้นจากเมืองไซโทมิสก้า

                                           โอบลาสท์ (Zhytomyrska Oblast) มีค่าการ

                                           ปนปื้อนกัมมันตรังสีสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะ

                                           ตัวอย่างที่ได้จากเมืองนาโรดิชิ (Narodichi)

มีปริมาณซีเซียม 137 สูงถึง 288,000 เบคเคอเรลต่อลิตร ซึ่งนับว่าสูงกว่า

ค่ามาตรฐานถึง 115 เท่าของปริมาณซีเซียมที่อาหารชนิดนี้จะมีได้

ตัวอย่างที่เก็บมานี้เป็นชิ้นที่พบการปนเปื้อนของซีเซียมสูงที่สุดในงานวิจัยนี้

ตัวอย่างเห็ดตากแห้งที่ได้จากตลาดเดมิดีฟ (Demydiv) ในเมืองเคียฟสก้า โอ-

บลาสท์ (Kyivska Oblast) มีอัตราการปนเปื้อนกัมมันตรังสีสูงกว่าค่ามาตรฐาน

ถึง 4.4 เท่า และเห็ดตากแห้งที่ได้จากเมืองโนวี โซโคไล (Novi Sokoly) และ

เคียฟสกา โอบลาสท์ (Kyivska Oblast) มีปริมาณการปนเปื้อนกัมมันตรังสีสูงกว่า

ค่ามาตรฐาน 1.2 เท่า ซึ่งสำาหรับเห็ดตากแห้งและเบอร์รี่นั้นค่ามาตรฐาน

คือ 2,500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม

                                      

ผักที่ใช้กินหัวหรือร�ก และผลิตภัณฑ์อ�ห�รอื่นๆ

ผลเบอร์รี่ที่ได้จากเมืองไซโทมิสก้า โอบลาสท์ 

(Zhytomyrska Oblast) แสดงให้เห็นว่ามี

ปริมาณซีเซียม 137 อยู่สูงมาก ทั้งในบลูเบอร์รี่

แช่แข็ง แยมบลูเบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่ตากแห้ง 

ซึ่งสูงถึง 1.5, 4.4 และ 4.8 เท่าของ

ค่ามาตรฐาน
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ก�รนำ�พื้นที่ที่ได้รับก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสี

กลับม�ทำ�เกษตรกรรม โดยที่ไม่มีม�ตรก�รใดๆ รองรับนั้น

เป็นอันตร�ยอย่�งยิ่งต่อสุขภ�พของประช�ชน

คำ�ว่� เชอร์โนบิล นั้นมิได้ครอบคลุมเพียงพื้นที่

รอบโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิลเท่�นั้น

ห�กแต่ครอบคลุมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งกว้�งใหญ่ออกไป

และยังคงส่งผลร้�ยอยู่แม้ในปัจจุบัน

กรีนพีซเรียกร้องให้มีก�รช่วยเหลือชุมชนในทุกพื้นที่

ที่ได้รับก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสี

อันเนื่องม�จ�กห�ยนะภัยโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ซึ่งควรจะได้รับก�รช่วยเหลืออย่�งต่อเนื่องจนกว่�

พวกเข�จะส�ม�รถใช้ชีวิตได้อย่�งปกติ

ภ�ยใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอ�ด

กรีนพีซสนับสนุนให้มีก�รประเมินท�งวิทย�ศ�สตร์

เพื่อศึกษ�พื้นที่ก�รเกษตรที่ได้รับก�รปนเปื้อน

กัมมันตรังสีอย่�งเร่งด่วน

คว�มเหม�ะสมในก�รปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่

เพื่อนำ�กลับม�ใช้ในก�รเพ�ะปลูก

และก�รฟื้นฟูทุ่งที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับก�รปนเปื้อนให้

ฟื้นคืนสภ�พขึ้นเท่�ที่จะทำ�ได้

เพื่อเป็นก�รป้องกันภัยคุกค�มต่อสุขภ�พของประช�กร

ช�วยูเครน ซึ่งต้องบริโภคอ�ห�รที่มีก�รปนเปื้อนกัมมันตรังสี

ม�เป็นเวล� 25 ปีแล้ว

[1] The full results are available at www.greenpeace.org/field-findings-chernobyl-2572 73



คว�มล้มเหลวของโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ฟูกูชิม�

จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิ 

ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 นั้น

สาเหตุของอุบัติเหตุยังไม่เป็นที่เปิดเผย และสถานการณ์

อาจจะเลวร้ายลงไปได้อีก ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงผลกระทบ

จากกัมมันตรังสี แต่มีข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นกัมมันตรังสี

หลังเหตุการณ์ระเบิด และเกิดการปนเปื้อนในอาหาร

และน้ำาปรากฏขึ้นเรื่อยๆ

ระบบหล่อเย็นภายในเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1- 3

ที่ถูกปิดหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวยังคงประสบปัญหา

อย่างหนัก เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรักษาความเย็นของ

แกนเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์เพื่อป้องกันการหลอมละลาย

ของแท่งเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องได้ ทำาให้กัมมันตรังสี

รั่วไหลสู่ภายนอก

บ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจากเตาปฏิกรณ์ทั้ง 6 แห่ง

ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิจิยังคงเป็นปัญหาใหญ่

บ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงเหล่านี้บรรจุุสารกัมมันตรังสีไว้เป็นจำานวนมาก

และถ้าไม่มีการรักษาระดับความเย็นไว้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้น

ก็จะเกิดการระเบิดแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะหลอมละลาย

และอาจนำาไปสู่การรั่วไหลของกัมมันตรังสีครั้งร้ายแรงได้

ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่สามารถรักษาความเย็นของ

เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทุกเตาและบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วทุกแห่งไว้ได้

ภัยพิบัติก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ และเพื่อที่จะยุติการรั่วไหลของกัมมันตรังสี

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีการคาดการณ์ว่า เกิดความเสียหายแก่

อาคารเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และบ่อเก็บแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วที่อยู่นอกอาคาร

มีการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ตั้งแต่เกิดวิกฤตก�รณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น

เร�ส่งคว�มระลึกถึงช�วญี่ปุ่น

และเจ้�หน้�ที่ในโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ทั้งหล�ย

ผู้ซึ่งเสี่ยงภัยอันตร�ยอย่�งกล้�ห�ญ

มันเป็นก�รแข่งขันกับเวล�เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงห�ยนะภัยที่ร้�ยแรง

และพวกเร�หวังว่�จะไม่เกิดเหตุก�รณ์ที่เลวร้�ยกว่�นี้อีกแล้ว 
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คว�มล้มเหลวของระบบ

ถึงแม้ว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้รับการออกแบบ

ให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวและสึนามิ ทว่าเหตุการณ์ทั้งสอง

กลับส่งผลให้เกิดการล้มเหลวของระบบหล่อเย็น

ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ ทำาให้เตาปฏิกรณ์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

ทำาให้กัมมันตรังสีแพร่กระจายออกไป

แม้ว่าเตาปฏิกรณ์จะมีความทนทานแล้วนั้น แต่ก็ยังมี

ปัจจัยอีกหลายประการที่ทำาให้เตาปฏิกรณ์์เปราะบางอย่างยิ่ง

ในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ความอ่อนแอประการหนึ่ง

ของเตาปฏิกรณ์แบบน้ำามวลเบา1  ซึ่งเป็นแบบที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ส่วนใหญ่ใช้กัน (จำานวน 361 เครื่องจาก 442 เครื่อง) ก็คือ

เมื่อกระแสไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ จะทำาให้ระบบหล่อเย็น

และระบบควบคุมเตาปฏิกรณ์ล้มเหลวทันที และกรณีของ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาก็เกิดจากน้ำาท่วมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอุบัติเหตุอีกมากมายที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน

(และกรณีที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 คือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟอร์สมาร์ค ในประเทศสวีเดน)  

ก�รปล่อยกัมมันตรังสีมีร�ยง�นว่� พบกัมมันตรังสีหล�ยร้อยมิลลิซีเวิร์ต [3]

ต่อชั่วโมงที่โรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ฟูกูชิม� และในรัศมี 30 กิโลเมตร

วัดได้สูงเกือบ 150 ไมโครซีเวิร์ต [4] ต่อชั่วโมง 

 

สารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แพร่กระจายไปในอากาศ

เป็นบริเวณกว้าง ในรูปแบบของ “หมอกกัมมันตรังสี”

การแพร่กระจายของหมอกกัมมันตรังสีว่าจะไปปนเปื้อนพื้นดินที่ใด

อย่างไรนั้น ต้องวัดจากแหล่งที่มาของกัมมันตรังสี ระยะทาง 

ความสูง ทิศทางลม และสภาพอากาศ ซึ่งพยากรณ์ได้ยาก

แต่มีการตรวจพบการปนเปื้อนไกลถึงกรุงโตเกียวซึ่งอยู่ทางใต้

ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตรแล้ว

ในทางทฤษฎี ปริมาณกัมมันตรังสีทั้งหมดที่รั่วไหลออกไป

ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์จะมีปริมาณเทียบเท่ากับสารกัมมันตรังสีทั้งหมด

ในแกนเชื้อเพลิงที่เสียหาย และบ่อเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว 

ถ้ามีการปนเปื้อนเกินกว่าระดับที่กำาหนดไว้แล้ว

บางพื้นที่จะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย

และต้องทำาการฟื้นฟูการปนเปื้อน เนื่องจากสารกัมมันตรังสี

ที่สะสมอยู่ในดินและผักหญ้าสามารถส่งผ่านไปสู่ห่วงโซ่อาหาร

ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น

และเป็นภัยทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

อุบัติเหตุครั้งนี้นอกจากจะมีการสะสมของกัมมันตรังสีในอากาศแล้ว

ยังก่อให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำาใต้ดินเนื่องจากมีการปล่อยน้ำาที่ใช้หล่อเย็น 

เตาปฏิกรณ์และบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วออกสู่ภายนอกโรงไฟฟ้า

มีการตรวจพบการปนเปื้อนของสารไอโอดีน 131 และซีเซียม 137 ในน้ำาประปา

สูงกว่าระดับที่กำาหนดไว้ให้ทารกดื่มได้

ใน 12 จังหวัด เเละกรุงโตเกียวอีกด้วย
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ฟูกูชิม�และเชอร์โนบิล 

จากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผู้เชี่ยวชาญจำานวนมากได้ประเมินว่า

อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา มีความรุนแรงในระดับ 7

ตามมาตรการระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ (INES)

ซึ่งนับว่าเป็นระดับสูงสุดเทียบเท่ากับเมื่อครั้งเหตุการณ์มหันตภัย

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเมื่อปี พ.ศ. 2529 พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเป็นทางการ

ในขณะนี้คือรัศมี 20 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

มีการประกาศให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 20-30 กิโลเมตรอยู่แต่ในอาคาร

แต่ทว่าระดับกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

ได้แผ่วงกว้างไปเกินกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยที่ทางการได้ประกาศไว้ไปยังเมืองอื่นๆ

เช่น เมืองอิตาเตะ(Iitate) ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร

ระยะทางไกลกว่าที่ทางการประกาศไว้ถึง 20 กิโลเมตร

ทว่าทางการกลับไม่ดำาเนินการใดๆ เพื่อแจ้งเหตุแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว

ให้ทราบถึงผลเสียที่อาจส่งผลต่อสุขภาพได้

ถึงแม้ว่ากรีนพีซจะภาวนาให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้าย

แต่ก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดิม

ส่งผลให้กัมมันตรังสีแพร่กระจายไปในวงกว้าง

เมื่อครั้งเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

หมอกกัมมันตรังสีแพร่กระจายไปไกลกว่าพันๆ ไมล์

ข้ามไปสู่ซีกโลกเหนือ แต่ในกรณีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟูกูชิมาเราจะสามารถมองเห็นหมอกรวมกันเป็นจุดเล็กๆ

ซึ่งสามารถลอยไปได้ไกลถึงสองสามร้อยกิโลเมตร 

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่า

ประชาชนจะสามารถกลับไปพักอาศัยอยู่

ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้หรือไม่ พื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ฟููกูชิมาต้องได้รับการฟื้นฟูในระยะยาว

และจำาเป็นต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อปกป้อง

ประชากรท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

จากมหันตภัยกัมมันตรังสี
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น�ยนิโคไล อิซ�เยฟ

วันเกิด: 29 เมษ�ยน พ.ศ. 2498

ครอบครัว:  แต่งง�น และมีบุตร

สองคน เกิดในปี พ.ศ. 2524 และ 

2528

เมื่อนิโคไลไปถึงที่ทำางาน เขาพบว่าได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น เขาพยายามที่จะ

โทรศัพท์ไปบอกครอบครัวของเขาเพื่อบอกให้รีบหนีออกไป

แต่ระบบโทรศัพท์กลับใช้การไม่ได้ทั้งหมด

“ในวันที่ 27 เมษายน ครอบครัวของผมอพยพจากเมืองปริปเปียต (Pripyat)

โดยมีทีมพิเศษเพื่อการอพยพมาช่วยเหลือ พวกเขาสวมชุดป้องกัน ทุกคนที่เห็น

พวกเขาต่างก็ตกใจกลัว พวกเขาไม่ให้เราเอาอะไรติดตัวไป เพราะสิ่งของเหล่านั้น

อาจจะมีการปนเปื้อนกัมมันตรังสี ภรรยาของผมมาเล่าให้ฟังทีหลังว่ารถโดยสาร

หยุดวิ่งตลอดสายในหมู่บ้าน และพวกเขาก็ถามเธอว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะอพยพไป”

เมื่อเขาเดินทางไปถึงเมืองเคียฟ (Kiev) ในปลายเดือนเมษายนเพื่อสอบถามที่อยู่

ของครอบครัว แต่รายชื่อของภรรยาและลูกของเขากลับไม่ปรากฏอยู่ในใบรายชื่อ

ใดๆ เลย โชคยังดีที่หัวหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลออกจดหมายรับรองว่า

เขากำาลังตามหาครอบครัว และอนุญาตให้เขาใช้ยานพาหนะทุกประเภทได้โดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในเดือนพฤษภาคมเขาจึงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับ

ครอบครัวอีกครั้ง 

กรณีศึกษ�

นายนิโคไล อิซาเยฟ เป็นลิควิเดเตอร์ที่ทำาหน้าที่เก็บกวาดหลังเกิดอุบัติเหตุ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี พ.ศ. 2529 เขาทำางานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เชอร์โนบิลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 จนถึงปีพ.ศ. 2534 ปัจจุบันนี้เขาเจ็บป่วยจากโรค

ภูมิแพ้ หืดหอบ มีอาการขาดเลือดเฉพาะที่ เป็นเบาหวานที่ตับอ่อน และเป็นโรค

ไวรัสตับอักเสบเขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ทุกๆ 2-3 เดือน เขาจะต้อง

เข้ารับการรักษา และในแต่ละครั้งก็ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา

ประมาณ 2 เดือน 

“ในวันก่อนเกิดเหตุ ผมเข้าเวรตอนสองทุ่ม พอเช้าวันถัดมาตอนผมอยู่ที่บ้านก็มอง

เห็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เสียหาย แต่ผมก็ยังไปทำางานอยู่ทุกคนคิดว่าถ้ามีอะไร

ร้ายแรงเราคงได้รับการแจ้งแล้ว เพราะเรามีระบบการป้องกันเหตุร้ายที่ดี”
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นิโคไลกลับไปทำางานต่อที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปลายเดือนกรกฎาคม 

ในขณะทำางาน เขาได้รับกัมมันตรังสเป็นปริมาณที่สูงมากจน ดวงตา จมูก และ

ปอดของเขาถูกเผาไหม้ เขาถูกส่งตัวไปพักฟื้นในที่ห่างไกล เป็นระยะเวลาหนึ่ง

ในขณะนี้เขาและครอบครัวได้รับสิทธิในการครอบครองอพาร์ตเมนท์ใน

เมืองเคียฟแล้ว

เนื่องด้วยการนำาสิ่งของติดตัวไปด้วยเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวล เขาจึงเอาสิ่งของ

ติดตัวไปเพียงแค่ไม่กี่ชิ้น ซึ่งก็คือหนังสือเล่มโปรดของเขา “ชาวโมฮิกันคนสุดท้าย” 

โดย เจมส์ เฟนิมอร์ และตู้เย็นของครอบครัว ถึงแม้ว่าตู้เย็นจะได้รับการตรวจสอบ

ว่าปลอดภัยจากรังสีแล้ว เเต่เขาก็ยังเก็บมันไว้ที่ระเบียงอยู่ดี

นิโคไลได้รับเหรียญกล้าหาญจำานวนมากจากงานเก็บกวาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่

เขาทำา แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตประจำาวันของเขาดีขึ้น

“มีคนรอคิวที่จะได้รับอพาร์ตเมนท์เพื่ออาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก เมื่อประธานาธิบดี

บอริส เยลซินมาถึง เขาเห็นจำานวนคนมหาศาลที่มารอคิว เขากล่าวว่า “คนเหล่านี้

จะต้องได้รับอพาร์ตเมนท์ทันที ไม่งั้นมีเรื่องแน่” แล้วในวันถัดมา ผมก็มีกุญแจห้อง

อยู่ในมือ”

“ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ลิควิเดเตอร์ที่ทำางานเก็บกวาดโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์เชอร์โนบิลไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีอีกต่อไป และเราต้อง

จ่ายค่าผ่าตัดเอง จากจำานวนลิควิเดเตอร์ 48,000 คนในเมืองเคียฟ มีเพียง 1% 

เท่านั้นที่ได้รับการฟื้นฟู 45,000 คนยังคงไม่มีอพาร์ตเมนท์ถาวรให้อยู่อาศัย 

และ 15,000 คนมีเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ที่ทุพพลภาพจาก

เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล รัฐธรรมนูญย่อหน้าที่ 16 กล่าวไว้ว่าเป็น

หน้าที่ของรัฐบาลที่จะขจัดปัดเป่าหายนะที่เกิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล 

ซึ่งรวมถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย มันเป็นกฎหมายที่เขียนไว้

อย่างสวยหรู แต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลไม่เห็นทำาได้จริงเลย”

“ผมตกใจมากเมื่อรู้ว่าพวกเขาไม่ได้รับการดูแลตรวจเช็คสุขภาพเลย คุณย่าของ

ผม เก็บเสื้อผ้าไว้ที่ระเบียง ผมโกรธมาก ผมถูกบังคับให้เซ็นเอกสารยินยอมที่

จะอยู่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเพื่อเก็บกวาด และเป็นการรับประกันว่า

ครอบครัวของผมจะได้รับความช่วยเหลือ แต่รัฐบาลไม่ได้ให้อะไรแก่พวกเขาเลย 

โรงพยาบาลเพียงแค่ให้อาหารและวิตามินแก่พวกเขา พวกหมอแนะนำาให้ควบคุม

ตัวพวกผู้อพยพไว้แต่ข้างในอาคารเพื่อไม่ให้ผู้คนภายนอกตื่นตระหนก คนเหล่า

นี้ไม่ได้รับรู้ถึงผลจากการได้รับกัมมันตรังสีว่าจะเป็นอย่างไร และพวกเขาก็หวาด

กลัวต่อผู้คนที่เคยอยู่ในบริเวณที่มีรังสีแพร่กระจาย”
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วันเกิด: 23 เมษ�ยน พ.ศ. 2510

ครอบครัว:  แต่งง�น และมีบุตร   

ส�มคนเกิดในช่วงระหว่�งปี 2532

และ 2538

น�งน�เดีย เฟโดริฟน่� โอกีวิช

เมื่อนิโคไลได้รับรู้ถึงสิทธิที่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากมหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เชอร์โนบิลพึงจะมีแล้ว เขาได้เริ่มทำางานร่วมกับองค์กรอิสระหลายกลุ่ม

ในปี พ.ศ. 2534 เขาก่อตั้งสหภาพเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์เชอร์โนบิล (the Union of Chernobyl Victims) และดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าสหภาพ

ปัจจุบัน เขาดำารงตำาแหน่งรองประธานพรรคประชาชนผู้ประสบเหตุเชอร์โนบิล 

(Chernobyl People’s Party) ของประเทศยูเครนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551

เพื่อทำาหน้าที่กดดันรัฐบาล

จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างนมในพื้นที่โดยทีมงานกรีนพีซเพื่อนำาไปตรวจสอบการ

ปนเปื้อนกัมมันตรังสีในปี พ.ศ. 2554 พบว่านมกว่าครึ่งลิตรที่เก็บตัวอย่างมามี

การปนเปื้อนของกัมมันตรังสีสูงเกินกว่า 6.5 เท่าของมาตรฐานในประเทศยูเครน 

ทีมสำารวจจึงตัดสินใจเข้าเยี่ยมครอบครัวของนางโอกีวิช ซึ่งเป็นผู้ให้ตัวอย่างนม

แก่ทีมสำารวจ

สนามหน้าบ้านของครอบครัวโอกีวิชในหมู่บ้านดรอสดิน (Drozdyn) ถูกตกแต่ง

ด้วยกองฟาง 2 ลูก หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

ยูเครน เมื่อเราไปถึงบ้านของเธอ อุปกรณ์ตรวจจับรังสีแกมมาของเราก็เริ่มส่ง

เสียงร้องทันที และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดร้อง กองฟางหน้าบ้านมีการปนเปื้อนของ

กัมมันตรังสีที่ชื่อว่าซีเซียม 137 ในระดับสูงกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณนั้นถึง

6 เท่า

นางนาเดีย โอกีวิช รับฟังเสียงร้องของเครื่องตรวจจับรังสีแกมมาอย่างสงบ

และมองดูอาหารสำาหรับวัวของเธอด้วยแววตาเศร้าสร้อย แต่เธอก็ไม่รู้สึก

ประหลาดใจ
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“ฟางพวกนี้เก็บมาจากสถานที่ใกล้ๆ หมู่บ้าน ห่างออกไปประมาณ 6-7 กิโลเมตร 

และอีกที่หนึ่งที่ฉันเก็บฟางมาก็อยู่ห่างออกไปเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรจากที่นี่ ซึ่ง

เป็นบริเวณหนองบึง สาเหตุที่เราไปเก็บฟางจากที่นั่นก็เพราะว่าตรงนั้นเป็น

เพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งที่เราสามารถไปเก็บผักหญ้าได้ในช่วงเดือนมิถุนายน และ

กรกฎาคมเพื่อนำามาเตรียมไว้เป็นฟางเลี้ยงสัตว์ เรารู้ดีว่ามันมีกัมมันตรังสีปน

เปื้อน เรารู้ว่ามันมีระดับสูงด้วย เพราะเคยมีการตรวจวัดมาแล้ว แต่เราไม่มี

สถานที่อื่นอีกที่จะไปเก็บผักหญ้ามาทำาเป็นฟางเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูหนาวได้”

“เหตุการณ์มหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน

อย่างมาก ประการแรกมันมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกทั้ง 3 คนของฉัน

ทั้งสามคนป่วยและต้องทรมานกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรง พวกเขายังเป็น

โรคดิสโทเนียในหลอดเลือด  ซึ่งทำาให้เกิดปัญหาในการไหลเวียนของเลือด

ตัวฉันเองก็ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคเหล่านี้เช่นกัน

ทุกครั้งที่ครอบครัวของเราไปคลินิกในเมืองโรกิตเน่อะ (Rokytne) เพื่อตรวจ

วัดระดับการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในร่างกาย ผลจะออกมาเกินกว่ามาตรฐานที่

กำาหนดไว้สำาหรับมนุษย์เสมอ”

 “ฉันก็ได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และฉันกำาลังอยู่ในระหว่างการบำาบัดจาก

กัมมันตรังสีที่อยู่ในร่างกาย ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งได้รับการ

ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นผลมาจากมหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล 

ฉันมีเอกสารระบุว่าเป็นผู้ทุพพลภาพจากเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล

ต้องตัดไตทิ้งไปข้างหนึ่ง และอีกข้างที่เหลือก็ติดเชื้อจากโรคกระเพาะปัสสาวะ

อักเสบ ฉันเดินทางไปยังเมืองริฟเน่ (Rivne) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดริเว็น-

สก้า โอบลาสท์ (Rivnenska Oblast) เพื่อเข้ารับการรักษาครั้งแล้วครั้งเล่า

ฉันเข้ารับการรักษา และรับยาจากโรงพยาบาลที่นั่น”

เป็นที่รู้กันว่าบริเวณหนองบึงเป็นบริเวณที่มีการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

(radionuclide) ถ้าเก็บผักหญ้าจากบริเวณที่ได้รับการปนเปื้อนแล้วนำาไปให้วัวกิน

ก็จะมีการส่งผ่านการปนเปื้อนกัมมันตรังสีไปยังวัว นิวไคลด์กัมมันตรังสีก็จะสะสม

ในตัววัว และมีการส่งผ่านไปยังนมวัวต่อไป ถ้ามนุษย์ดื่มนมวัวก็จะเกิดการสะสม

ของกัมมันตรังสีในร่างกาย และก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยร้ายแรงมากมาย 
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ในฐานะเกษตรกรผู้รอดชีวิตนั้น การเปลี่ยนแปลงวิถีทางในการดำารงชีวิต

หลังจากเกิดเหตุหายนะนั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ทำาได้

 “พวกเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงการดำาเนินชีวิตประจำาวัน เรายังคงปลูกพืช และกิน

สิ่งที่เราปลูก เพราะว่าไม่มีทางอื่นที่จะหาอาหารมาได้ เราเก็บผลเบอร์รี่และเห็ด

มากิน และขายในตลาด นี่คือวิถีทางในการดำาเนินชีวิตของเราและมันก็เป็นวิธีที่

เราได้เงินมา”

“มีหลายสถานที่ในตลาดที่เราสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนกัมมันตรังสีใน

อาหารของเราได้ ถ้าผลผลิตของเรามีการปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ก็จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้นำามาขายได้ ในอดีตฉันเคยขายเห็ดแต่ตอนนี้ขายได้ไม่มากแล้ว

มีหลายครั้งที่ฉันนำาเห็ดไปขายที่ตลาด แต่มีการตรวจพบการปนเปื้อน

กัมมันตรังสีที่สูงมากจึงไม่ได้รับอนุญาตให้วางขายอีก”

เราถามนาเดียว่าเธอจำาตอนที่เธอได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์มหันตภัย

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้หรือไม่ เธอบอกว่าจำาช่วงเวลาที่แน่ชัดไม่ได้ว่าได้

รับทราบข้อมูลหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนานเท่าไร แต่ที่เธอจำาได้ก็คือ เธอไม่ได้

รับข่าวสารอะไรมากมายเลยในช่วงแรก

“ทุกๆ คนล้วนแต่อยู่ในอาการหวั่นวิตก แล้วก็คิดว่าทุกคนอาจจะตายภายใน 1 ปี

ก็เป็นได้ สิ่งที่เลวร้ายได้เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้แล้ว” 
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