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คํานํา 

โครงการแปลเอกสารเล็ก ๆ ชิ้นนี้ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้เร่ิมต้นข้ึน
เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 การแปลใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน แต่การขัดเกลาภาษาให้อ่านง่ายข้ึนและราบรื่นข้ึนใช้
เวลานานกว่ามาก เม่ือเกลาภาษาได้ระดับหนึ่ง ก็เร่ิมดําเนินการขออนุญาตแปลและพิมพ์เผยแพร่ผ่านสถานเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทยในเดือนธันวาคม ซ่ึงสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ ก็ได้ให้
การอนุเคราะห์เป็นอย่างดี 

เรา-ผู้แปลและบรรณาธิการ ได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่า เราต้องระบุปีท่ีพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับให้ชัดเจน เพราะท่าทีของ
รัฐบาลเยอรมันท่ีกําลังจะเข้าสู่อํานาจในช่วงนั้นอาจแตกต่างจากท่าทีของรัฐบาลเยอรมันสมัยท่ีเผยแพร่เอกสารท่ีเราขอแปลนี้ 
โดยข้อเท็จจริงก็คือ เป็นท่ีแน่นอนว่าท่าทีของรัฐบาลดํา-เหลืองในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ต้องต่างจากท่าทีของรัฐบาลแดง-เขียว
และรัฐบาลดํา-แดงแน่นอน การอนุญาตให้เราแปลและเผยแพร่เอกสารซ่ึงมีเนื้อหาขัดกับนโยบายของรัฐบาลท่ีกําลังจะมีต่อไป 
ให้บทเรียนท่ีน่าสนใจประการหน่ึงกับเรา นั่นคือ การยอมรับว่านโยบายเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น
สิ่งท่ีต้องอธิบายให้ได้ หาไม่แล้วรัฐบาลใหม่คงต้องสาละวนกับความกลัวว่าจะมีการร้ือฟ้ืนนโยบายเก่าข้ึนมาเปรียบเทียบเพ่ือ
โจมตีนโยบายใหม่ การยอมรับในความต่างและการเปลี่ยนแปลงโดยยอมเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงและยอมให้เกิดการถกเถียง
อาจช่วยคลายความรุนแรงและลดการต่อต้านนโยบายใหม่ท่ีดีกว่าการปฏิเสธการเปรียบเทียบ หรือปิดปังนโยบายเก่าก็ได้ 

เม่ือข้ันตอนการแปลและการขออนุญาตเสร็จสิ้น ก็มาถึงข้ันตอนการเผยแพร่ซ่ึงต้ังใจว่าจะทําท้ังในรูปสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาแหล่งทุนไม่ได้ ท่ีหาได้ก็ดูว่าจะเกี่ยวข้องกับเยอรมันท้ังสิ้น แต่เนื่องจากเอกสารชิ้นนี้
เป็นเอกสารเผยแพร่ของรัฐบาลเยอรมัน จึงไม่อยากท่ีจะเอาทุนเยอรมันมาใช้ในการเผยแพร่ เพราะไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่า
เยอรมันอยากจะยุ่งกับกิจการภายในของเรา จึงชะลอโครงการเรื่อยมา ประกอบกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศช่วงคร่ึง
แรกของปี พ.ศ. 2553 ย่ิงทําให้เราลืมโครงการเล็ก ๆ นี้ไป จนกระทั่งช่วงคร่ึงหลังของปี พ.ศ. 2553 ท่ีเร่ิมมีข่าวการเตรียมการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยสะพัดตามสื่อต่าง ๆ โครงการแปลนี้จึงกลับมาสู่ความสนใจของเราอีกคร้ัง 

และแล้วโครงการแปลนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเม่ือเราได้ร่วมเดินทางไปกับคณะศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สองคณะในเดือนมกราคมและมีนาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงทําให้เราตระหนักว่างานแปลชิ้นนี้อาจจะก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์ได้บ้าง แม้ว่าเนื้อหาของเอกสารชิ้นนี้จะคัดค้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ แต่ก็เป็นการคัดค้านบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและข้อมูลท่ีตรวจสอบและถกเถียงได้ ท่ีสําคัญเอกสารชิ้นนี้นําเสนอข้อมูลหนัก ๆ ในภาษาท่ีเข้าถึงได้ไม่ยากนัก 

พลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งในการดําเนินชีวิต เราต้องหาพลังงานมาใช้ ซ่ึงยากเย็นข้ึนทุกที ดังนั้นพลังงานท่ีหามาได้จึงควรจะถูก
จัดสรรและบริหารจัดการอย่างรอบคอบและรับผิดชอบต่อท่ีมาและผลกระทบของการสร้างพลังงานนั้น ๆ 

จุดประสงค์ในการแปลคร้ังนี้จึงมิใช่เพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย แต่คือการนําเสนอข้อมูลอีก
ด้านหนึ่งท่ีฝ่ายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ค่อยหรือไม่เคยกล่าวถึง โดยหวังท่ีจะจุดประกายความใคร่รู้ให้
เกิดข้ึน แล้วให้ความใคร่รู้นั้นนําไปสู่การค้นคว้า การปรึกษาหารือและการถกเถียงท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาเหตุผล ความ
เข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในสังคมไทยของเราในเรื่องอันสําคัญนี้ 

ขอบคุณพ่ีเจี๊ยบแห่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย พ่ีผู้เชื่อม่ันในความตั้งใจของพวกเรา 
และเอ้ือเฟ้ือติดต่อขออนุญาตการแปลและเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ รวมท้ังติดต่อหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมเล็ก ๆ นี้มาตลอด ขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีคอยเอาใจใส่ถามไถ่ สุดท้ายขอบคุณคนหลายคนท่ีเราไม่เคยพบแต่ได้ช่วยเรา
ทํางานจนเอกสารนี้สําเร็จออกมาได้ ความผิดพลาดใด ๆ ท่ีมี เรายินดีรับผิดชอบ รับฟังและแก้ไขต่อไป 

ด้วยความหวังท่ีไม่เคยจางหายไป 

สิวินีย์ สวัสด์ิอารี 
บรรณาธิการ 
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พลังงานนิวเคลียร์: ทางเลือกผิดท่ีแสนแพง  

ประเทศเยอรมนีควรจะนําพลังงานนิวเคลียร์กลับมาใช้ใหม่หรือไม่ ? จากหลายปัจจัยท้ังค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานท่ีสูงข้ึน หรือ
เป้าหมายของเราท่ีต้องการปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง ความต้องการแหล่งพลังงานที่ม่ันคงและการท่ีเยอรมนียัง
ต้องพ่ึงพาการนําเข้าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้ ทําให้ภาคอุตสาหกรรมพยายามอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอที่จะนํา
เร่ืองพลังงานนิวเคลียร์กลับมาอภิปราย ซ่ึงอาจมีส่วนสร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคมได้  

พลังงานนิวเคลียร์ดีต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือไม่ ? จริงหรือท่ีพลังงานนิวเคลียร์คือแหล่งพลังงานท่ีม่ันคง ? พลังงานนิวเคลียร์
จะทําให้ค่าไฟและค่าพลังงานถูกลงจริงหรือไม่ ? กระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์มี
คําตอบให้ ดังนี้ 

พลังงานนิวเคลียร์สามารถปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ? 

ไม่ พลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้รักษาสภาพภูมิอากาศเลย ในทางกลับกันดูจะเป็นความจริงว่า พลังงานนิวเคลียร์ผลิตแต่
กระแสไฟฟ้าและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจราจรและขนส่งหรือจากเคร่ืองทําความร้อนได้ 
เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ผลิตได้แต่กระแสไฟฟ้าและไม่สามารถผลิตความร้อนเพื่อนํามาใช้งานได้ ดังนั้นจึงยังจําเป็นต้องมี
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหรือเคร่ืองทําความร้อนซ่ึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ดี โรงไฟฟ้าสมัยใหม่ท่ีผลิตได้ท้ังกระแสไฟฟ้า

และความร้อนพร้อมๆ กัน เป็นทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ
มากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีต้องสร้างโรงงานผลิตความร้อน
เพ่ิมเติม* 

ทางเลือกท่ีดียิ่งขึ้นไปอีก ได้แก่ การใช้พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือก และแน่นอนที่สุด คือ การบริหารจัดการการใช้
พลังงานท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่า พลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้มีความจําเป็น
เม่ือพิจารณาในแง่การปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศ ณ วันนี้ (ค.ศ. 

2008) 15%† ของพลังงานท่ีเรา(สังคมเยอรมัน)ใช้มาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก และ ในปี ค.ศ. 2020 
สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกจะมากข้ึนอีกกว่า 30% ด้วยเหตุนี้ เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายของเราท่ี
ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 40%  เม่ือเทียบกับปริมาณท่ีปล่อยในปี ค.ศ. 1990 แม้ว่า ในปี ค.ศ. 2020 
ประเทศเยอรมนีจะเลิกใช้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกือบท้ังหมด 

ท่ัวโลกสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศหรือไม่ 

ท่ัวโลกมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศได้ การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 2% ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดบนโลก และตัวเลขนี้กําลังลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะท่ีหากเราต้องการให้พลังงานนิวเคลียร์มีส่วนช่วยในแง่การรักษาสภาพภูมิอากาศอย่างเห็นผล จะต้องเพิ่มจํานวน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีก 1,400 แห่งท่ัวโลก ท้ังในประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงและมีเสถียรภาพทาง
การเมืองตํ่า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถยอมรับได้เม่ือคํานึงถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากอาวุธนิวเคลียร์ หากมีการลักลอบนําสาร
กัมมันตรังสีไปใช้สร้างอาวุธ 

                                                 

* เน่ืองจากเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีฤดูหนาวท่ีหนาวเย็นและยาวนานจึงจําเป็นต้องใช้ความร้อนในการสร้างความอบอุ่นให้อาคารต่าง ๆ 
นอกเหนือไปจากท่ีจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแล้ว - บรรณาธิการ 

† ขณะท่ีในปี 2010 หรือ พ.ศ. 2553 เยอรมนีสามารถผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนได้ 36.5 ล้าน เมกะวัตต์ช่ัวโมง หรือ 17% 
ของพลังงานไฟฟ้าท้ังหมดท่ีใช้ - บรรณาธิการ 
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พลังงานนิวเคลียร์เป็น “พลังงานสีเขียว” หรือไม่ ?  
ไม่ เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ท้ิงกากนิวเคลียร์ท่ีอันตรายอย่างยิ่งไว้ ซ่ึงจนกระท่ังปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดหรือองค์กร
ใดบนโลกสามารถจัดการกับกากนิวเคลียร์นี้ ไ ด้ และพลังงานนิวเคลียร์ ก็ไ ม่ไ ด้เป็นเทคโนโลยี ท่ี ไ ม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แต่อย่างใด เพราะเราต้องพิจารณาระบบการผลิตท้ังระบบ ต้ังแต่ต้นจนได้พลังงานมา นั่นคือ ต้ังแต่การ
เตรียมวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ และการดําเนินการต่างๆ ในกระบวนการผลิต รวมไปจนถึงการสร้างโรงไฟฟ้า นั่นคือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้เกิดข้ึนในขณะท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เกิดข้ึน ในกระบวนการขุดและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพยูเรเนียม การเตรียมและการกําจัดกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ผลการศึกษาของสถาบันนิเวศ (Öko Institüt) ซ่ึง
ต้ังอ ยู่ ท่ี เ มืองไฟล์บวร์ก  (Freiburg) แสดงให้เห็นว่า  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง 31- 61 กรัมต่อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง ข้ึนอยู่กับแหล่งท่ีมาของยูเรเนียม เม่ือ
เปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกอ่ืน เช่น พลังงานลมซ่ึงปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศ 23 กรัม ต่อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือพลังงานน้ําซ่ึงปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 
39 กรัม ต่อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมีประสิทธิภาพดีกว่ามาก  

พลังงานนิวเคลียร์ปลอดภัยหรือไม่ ? 

โดยหลักการแล้ว ความเสี่ยงจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้แม้กระทั่งในประเทศเยอรมนีเอง 
ในช่วงทศวรรษ 1950 เราเคยคาดหมายกันว่าพลังงานนิวเคลียร์คือพลังงานแห่งอนาคต พลังงานนิวเคลียร์ควรจะมีใช้อยู่ท่ัวไป
และมีราคาถูกมาก จนมิเตอร์วัดไฟฟ้าแทบจะไม่มีความจําเป็นอีก เวลาผ่านมาคร่ึงศตวรรษ หายนะจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
ทลายความฝันนั้นลง บางคนกล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าท่ีมีความปลอดภัยท่ีสุด
ในโลก แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ได้ 

ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกในช่วงหลายๆ ปีท่ีผ่านมา สามารถบอกเราได้ว่า เราอยู่
ใกล้แค่ไหนกับหายนะดังกล่าว‡ 

• ในปี ค .ศ .  2001 เกิดการระเบิดของไฮโดรเจนในเขตควบคุมความปลอดภัย
ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บรุนสบุทเทล (Brunsbüttel) ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ว่า
หากการระเบิดดังกล่าวมีปฏิกิริยาท่ีผิดเพ้ียนไปจากที่เกิดข้ึนจริงเพียงเล็กน้อย ก็
จะนําไปสู่การหลอมละลายนิวเคลียร์ (Nuclear meltdown) และรังสีอาจ
ร่ัวไหลออกมาได้ 
• ในเดือนมีนาคม ค .ศ  .  2002 ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบโดยบังเอิญว่าจุดเชื่อมของ
ฝาปิดของเตาปฏิกรณ์เป็นสนิมแล้วถึงสามในสี่ท่ีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ดาวิสเบสเส 
(Davis Besse) ใน สหรัฐอเมริกา โดยท่ีก่อนหน้านี้ไม่มีใครสังเกตพบเหตุดังกล่าว
แม้แต่น้อย 
• ในปี ค  .ศ  .  2003 ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พากส์ (PAKS) ในประเทศ
ฮังการี เกือบจะเกิดการหลอมละลายของเตาปฏิกรณ์ซ่ึงจะทําให้เกิดการรั่วไหล
ของกัมมันตรังสีเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ ท้ังนี้เนื่องมาจากแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
(Nuclear Fuel rods) เกิดเสียหายบางส่วนระหว่างกระบวนการทําให้เย็นลง  
• ในปี ค  .ศ  .  2006 เกิดเหตุตัวจ่ายไฟฟ้าขัดข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

โฟร์สมาร์ก (Forsmark) ในประเทศสวีเดน ถ้าในวันนั้นตัวจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินทํางานผิดพลาดอีกแม้แต่ตัวเดียว ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนคงไม่สามารถจินตนาการได้ 

                                                 

‡ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีถูกหยิบยกมาด้านล่างน้ี คือ ปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดซํ้ากับอุบัติเหตุท่ี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ - บรรณาธิการ 
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• ในปี ค  .ศ  .  2007 เกิดเหตุแผ่นดินไหวท่ีประเทศญี่ปุ่น ทําให้ท่อของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 5 เตา ในโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ได้รับความเสียหาย นํามาซ่ึงเหตุเพลิงไหม้ท่ีต้องใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงไว้ได้ ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวคร้ังนั้นเป็นสองเท่าของความรุนแรงท่ีโรงไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้รับได้ 

ย่ิงเม่ือมองเทียบกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 2008 แล้ว ชาว
เยอรมันควรจะดีใจท่ีระบบจัดการเกี่ยวกับอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีเป็นไปอย่าง
เข้มงวด อีกท้ังผู้ดําเนินการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และผู้ดําเนินการตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในด้าน
ต่างๆ ถูกกระจายออกไปอยู่ในหลายองค์กร ซ่ึงต่างจากประเทศฝรั่งเศสซ่ึงรัฐ คือผู้ถือหุ้นใหญ่ท้ังในองค์กรเอเดเอฟ (EDF)  
และเครือบริษัทอเรวา (Areva) ซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท้ังหลายในประเทศฝร่ังเศส 

เหตุขัดข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บรุนสบึทเทล และเมืองครึมเมล (Krümmel) ในประเทศเยอรมนีแสดงให้เห็นว่า 
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นมีความซับซ้อนสูง และเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากตัวระบบอยู่แล้ว โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีไม่มีระบบป้องกันเหตุเคร่ืองบินตกซ่ึงอาจเกิดจากการก่อการร้าย ความเสี่ยงดังกล่าว
เพ่ิงจะถูกหยิบข้ึนมาพิจารณาภายหลังเหตุสะเทือนใจเม่ือวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีไม่
สามารถละเลยได้อีกต่อไป และย่ิงเปน็สิ่งท่ีรับไม่ได้อย่างแน่นอน 

นอกเหนือจากนั้น ประชาชนท่ัวไปยังมีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์อยู่ไม่เสื่อมคลาย จากการสํารวจความ
คิดเห็นจาก สถาบันวิจัยความคิดเห็นฟอร์ซ่า (Forsa) ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 ชาวเยอรมันสองในสามต้องการท่ีจะให้คง
นโยบายยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ไว้ บางส่วนมีความเห็นว่าควรจะเร่งให้เร็วข้ึน มีเพียงแค่ 4% ท่ีเชื่อว่าปัจจุบันพลังงาน
นิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ปลอดภัยและจะไม่เกิดอุบัติเหตุอันนํามาซ่ึงอันตรายได้อีกต่อไป 

ในประเทศเยอรมนี ฉันทามติเร่ืองนโยบายพลังงานนิวเคลียร์และกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ให้หลักประกันว่า
โรงไฟฟ้าท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดท่ีเปิดดําเนินการล่าสุดจะต้องปิดตัวลงเช่นกัน โดยจะปิดตัวลงเป็นแห่งสุดท้าย 
ได้แก่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนคคาร์เวสต์ไฮม์ (Neckarwestheim) ท้ังสองแห่ง ท่ีมีแผนจะปิดตัวลงในปี ค.ศ. 2022§ 

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะมีอันตรายต่อสันติภาพโลกหรือไม่ ? 

จํานวนประเทศท่ีมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีมีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
จากอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะ พลูโตเนียมและยูเรเนียมหากตกอยู่ในมืออาชญา
กรนั้นความเสี่ยงจะสูงข้ึนตามไปด้วย (สารกัมมันตรังสีพลูโตเนียมและยูเรเนียมนี้
นําไปสร้างอาวุธนิวเคลียร์) ความขัดแย้งในเกาหลีเหนือและในอิหร่าน แสดงให้เรา
เห็นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวในปีท่ีผ่านๆ มา เพ่ิมสูงมากแค่ไหน 

หลักประกันความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ
อยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของรัฐโดยตลอด ซ่ึงมีประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่และประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น
ท่ีจะสามารถมีระบบตรวจสอบดังกล่าวได้หรือมีได้แค่เพียงบางส่วน เราสามารถ
ลืมมาตรฐานความปลอดภัยท้ังหลายไปได้เลย หากวัตถุดิบนิวเคลียร์ท่ีใช้สร้าง

                                                 

§ ในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลเยอรมันได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยเลื่อนออกไปเป็นปี ค.ศ. 2036 แต่ยังคง
ห้ามการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ข้ึนมาใหม่ อย่างไรก็ตาม นโยบายเลื่อนเวลาปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์น้ี ได้ถูกนํามาศึกษา
และพิจารณาใหม่ ภายหลังเหตุการณ์อุบัติภัยท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 
บรรณาธิการ 
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อาวุธได้ตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายท้ังหลาย ด้วยเหตุนี้ประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายจึงจับตามาท่ีประเทศเยอรมนีเพ่ือจะดูว่า 
ประเทศเยอรมนีจะประสบความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมท้ังปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยที่ไม่มีพลังงานนิวเคลียร์ได้
อย่างไร 

จะจัดการกับกากนิวเคลียร์อย่างไร ? 

ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์ถาวร สําหรับเก็บกากนิวเคลียร์ท่ีมีระดับกัมมันตรังสีสูง (high-level radioactive 
waste) ท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายจริงๆ ไม่ว่าจะในประเทศใด ประเทศเยอรมนีก็ยัง
มองไม่เห็นคําตอบสําหรับปัญหานี้ด้วยเช่นกัน ท้ังๆท่ีในความเป็นจริงแล้วกากนิวเคลียร์เหล่านี้มีความเป็นพิษสูง เป็นอันตราย

อย่างสูงและจะยังคงปล่อยกัมมันตรังสีต่อไปอีกนับล้านๆ ปี จึง
ต้องเก็บให้มิดชิด ไม่ให้สามารถปล่อยกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม
ได้  

การจัดเก็บกากนิวเคลียร์ในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะเก็บ
ชั่วคราวเท่านั้น ความเหมาะสมในการใช้เหมืองเกลือ ซัลส์ซ
ตอค (Salzstock) เมืองโกร์เลเบน (Gorleben) เป็นท่ีเก็บกาก
นิวเคลียร์แบบถาวรก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเหมาะสมหรือไม่แต่
อย่างใด และการจะประเมินความเหมาะสมในลักษณะดังกล่าว
จะเป็นไปได้ ก็ต่อเม่ือเรามีตัวเลือกอ่ืนมาเปรียบเทียบกับโกร์

เลเบน (Gorleben) เท่านั้น** เพราะฉะนั้นหากจะมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ก็ควรจะจัดสรรหาแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์อย่าง
ถาวรให้ได้เสียก่อน ถ้ายังไม่สามารถหาแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์แบบถาวรท่ีปลอดภัยได้ ก็ไม่ควรท่ีจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

สําหรับประเด็นเร่ืองความปลอดภัยของแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์แบบถาวรน้ัน เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนมาก ตัวอย่างแหล่งเก็บกาก
นิวเคลียร์อัสเซ่ (Asse) ท่ีเมืองโวลเฟนบึทเทล (Wolfenbüttel) เป็นตัวอย่างท่ีดีของความซับซ้อนท่ีว่านี้ คือ แรกเร่ิมเดิมทีนั้น 
แหล่งเก็บกากนิวเคลียร์นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์ถาวรต้นแบบ แต่ปัจจุบันนี้ พบว่า ทุกๆ วันจะมีน้ํา
ใต้ดินประมาณ 12,000 ลิตร ไหลซึมเข้าไปในชั้นเก็บกากนิวเคลียร์จากทุกด้าน ทําให้เกลือท่ีมีรูพรุนอยู่แล้วแตกมากข้ึน 
โครงการนี้ให้ข้อสรุปท่ีไม่อาจโต้เถียงได้ว่า พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่พลังงานสีเขียว ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน 
พลังงานนิวเคลียร์ดูเหมือนว่าจะสะอาด เพียงเพราะว่าขยะหรือกากนิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนจะถูกฝังลงไปในชั้นใต้ดิน และจะไปทํา
ให้น้ําใต้ดินปนเปื้อน ซ่ึงจะเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมในรุ่นลูกรุ่นหลานตามมา 

ทําไมต้องจํากัดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีด้วย ? 

ก่อนหน้าท่ีประเทศเยอรมนีจะออกกฎหมายใหม่ ว่าด้วยเร่ืองการจํากัดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น 
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการโดยไม่จํากัดระยะเวลา ซ่ึงแตกต่างจากนโยบาย
ของประเทศอ่ืน จนกระท่ังในปี ค.ศ. 2000 หลังจากที่ได้มีการศึกษาและประเมินความเสี่ยงของการดําเนินการโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ สภาบุนเดสทาก (Bundestag)†† จึงได้ออกกฎหมายมาจํากัดอายุการใช้งานไว้ท่ี 32 ปี เหตุผลสําคัญท่ีต้อง
จํากัดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คือ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ และการขาดมาตรการกําจัดกาก
นิวเคลียร์ท่ีชัดเจน เหตุผลดังกล่าวคือ เหตุผลท่ีสภาบุนเดสทากใช้ในการออกกฎหมายจํากัดระยะเวลาการใช้งานโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ท้ังนี้เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ีรัฐสภาสามารถรับผิดชอบได้ 

                                                 

** ในประเทศเยอรมนีมีการศึกษาและทดลองเพ่ือใช้เหมืองเกลือท่ีไม่ใช้งานแล้วเป็นสถานท่ีเก็บกากนิวเคลียร์ถาวรท้ังน้ีก็ด้วยว่า เหมือง
เกลือเป็นโพรงท่ีอยู่ลึกลงไปใต้ดินและผนังเกลือน่าจะช่วยกัน หรือดูดซับกัมมันตภาพรังสีได้บางส่วน - บรรณาธิการ 

†† สภาผู้แทนราษฎรของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - บรรณาธิการ 
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ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเยอรมันกับผู้ประกอบการ ในปี ค.ศ. 2000 ส่งผลให้มีการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นเก่าๆ ท่ีมี
ความเสี่ยงสูง เช่น โรงไฟฟ้าบิบลิส เอ (Biblis A) โรงไฟฟ้าบิบลิส บี (Biblis B) โรงไฟฟ้าเนคคาร์เวสต์ไฮม์ท่ี 1 
(Neckarwestheim 1) โรงไฟฟ้าบรุนสบึทเทล ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าอิสซ่าท่ี 1 (Isar 1) โรงไฟฟ้าอุนเทอร์เวเซอร์ท่ี 1 
(Unterweser 1) และ โรงไฟฟ้าฟิลิปป์สบวร์กท่ี 1 (Philippsburg 1) นอกจากนี้โรงไฟฟ้าสทาเด (Stade) และ โรงไฟฟ้า 
โอบริกไฮม์ (Obrigheim) ก็ปิดอย่างถาวรไปแล้วเช่นกัน 

การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ไม่สามารถทําได้ภายใต้
กฎหมายใหม่ท่ีออกมานี้ 

สามารถยืดอายุการใชง้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีสร้างมานานแล้วได้หรือไม่  ?  

ในทางกฎหมาย หากจะยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีสร้างมานานแล้วนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยจะต้องมีเหตุจําเป็นจริงๆ 
เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานๆนั้น จะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะฉะนั้น
โรงไฟฟ้าอายุมากต้องรีบหยุดการผลิตโดยด่วน ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าอายุปานกลาง และโรงไฟฟ้าใหม่ตามลําดับ นอกจากนี้
หากผู้ประกอบการสามารถหยุดทําการผลิตกระแสไฟจากโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าได้ก่อนกําหนด ก็สามารถนําช่วงเวลาท่ีเหลือของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นเก่าไปเพ่ิมให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีใหม่กว่าได้ จากนโยบาย (เลิกใช้โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์) ดังกล่าว ทําให้เกิดความยืดหยุ่นและผู้ประกอบการสามารถวางแผนและประมาณผลตอบแทนให้เกิดความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจได้ 

การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะส่งผลต่อปริมาณกากนิวเคลียร์อย่างไร ? 

หากมีการยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นานออกไป ก็จะไม่เป็น
ผลดีต่อประชาชนท้ังในเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะจะไป
ทําให้ปัญหาการกําจัดกากนิวเคลียร์รุนแรงข้ึน ปัจจุบันนี้มีกากนิวเคลียร์ท่ีเก็บ
อยู่ในประเทศเยอรมนีประมาณ 6,000 ตัน หากเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการ
ผลิตไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2022 ก็จะมีกากนิวเคลียร์เพ่ิมข้ึนอีก 4,800 ตัน ดังนั้นหากมี
การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกไป โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์แต่ละโรงจะผลิตกากนิวเคลียร์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 450 ตันต่อปีต่อโรง 
และถ้าหากมีการยืดอายุออกไป 10 ปี แทนท่ีจะหยุดท่ีปี ค.ศ.2022 ก็จะมีกาก
นิวเคลียร์เพ่ิมเป็น 15,300 ตัน ซ่ึงเท่ากับว่ามีจํานวนกากนิวเคลียร์เพ่ิมข้ึนอีก   
50% 

การยืดอายุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือไม่ ? 

ไม่ เนื่องจากได้คํานวณระยะเวลาท่ีจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเลิกใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ไว้แล้ว จึงไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องขยายระยะเวลาใช้พลังงานนิวเคลียร์ออกไปอีก ปัจจุบันประเทศเยอรมนีได้
ส่งออกพลังงานไฟฟ้ามากกว่าท่ีนําเข้าอยู่แล้ว แม้กระท่ังในปี ค.ศ. 2007 ซ่ึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จํานวน 7 โรงจาก
ท้ังหมด 17 โรง ได้หยุดทําการลง แต่ประเทศเยอรมนีก็ยังคงส่งออกไฟฟ้ามากกว่านําเข้า ดังนั้นความม่ันคงทางพลังงานของ
ประเทศเยอรมนีจึงมีหลักประกันท่ีสมบูรณ์แล้ว 

หน้าท่ีสําคัญอันหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก คือ การสร้างหลักประกันว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนพลังงาน 
ผลการศึกษาของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แสดงว่าหากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์หยุดผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ตามแผนท่ีวางไว้ในปี ค.ศ. 2022  ประเทศเยอรมนีจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกได้ปีละ 180 เทราวัตต์ชั่วโมง (1 เทราวัตต์ชั่วโมง = 1 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง) ซ่ึงเป็นปริมาณ
การผลิตท่ีมากกว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันคือ 150 เทราวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
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ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นผลจากการดําเนินนโยบายหยุดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ซ่ึงทําให้เกิดมาตรการต่างๆ‡‡ 
เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกต่อปีให้ได้มากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
ท่ีจะหยุดการผลิตลง 

เป้าหมายท่ีรัฐบาลเยอรมันต้ังไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2010 จะต้องสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้ได้อย่างน้อย 
12.5% ของพลังงานท้ังหมด ปรากฏว่าในปี ค.ศ. 2007 ปริมาณไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมี
ปริมาณถึง 14% ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้แล้ว ความสําเร็จนี้ทําให้ต้ังเป้าต่อไปว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จะเพ่ิมสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกให้ไม่น้อยกว่า 30% และจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในอนาคต โดยคาดว่าในปี 
ค.ศ. 2030 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกจะเพิ่มเป็น 50% โดยท่ีแหล่งพลังงานส่วนใหญ่
จะมาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และถ้าปริมาณการผลิตพลังงานแกว่งตัว การใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือก จะทําให้สามารถควบคุมการแกว่งตัวได้ดีกว่า เพราะระบบการผลิตมีความยืดหยุ่นสูงกว่า 

ในทางกลับกันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและควบคุมได้ยากกว่า ทําให้ปรับตัวเข้ากับโครงสร้างทาง
ธุรกิจพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างท่ีกระจายตัว (decentralise) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือกเป็นหลักได้ยากกว่า ในสภาพปัจจุบัน ระบบการจัดการพลังงานต้องคํานึงถึงโรงไฟฟ้าท่ียืดหยุ่นได้เป็นหลกั 

เป็นไปได้หรือไม่ท่ีกําไรที่เกิดจากการยืดอายุเวลาการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนําไปลงทุนในพลังงาน
ทางเลือก ? 

ผู้ท่ีให้การสนับสนุนให้มีการยืดอายุการใช้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หลายท่านให้เหตุผลว่า หากมีการยืดอายุการใช้งาน
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อออกไป จะสามารถนําผลตอบแทนจากการยืดอายุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไปสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ และไปลดค่าไฟฟ้าให้ถูกลง แต่คนเหล่านี้ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มบริษัทในเครือ
พลังงานท้ังหลายเหล่านี้ควรหรือสามารถมีส่วนร่วมในมาตรการดีๆ เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนและอย่างไร คงจะเป็นไปได้ยากท่ี
บริษัทมหาชนจํากัดเหล่านั้นจะยอมเสียผลกําไรและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพ่ือนําไปลงทุนกับมาตรการดีๆ เหล่านั้น  

ราคาของน้ํามันเบนซิน หรือพลังงานความร้อนจะตํ่าลงเนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ ? 

ในประเทศเยอรมนี น้ํามันไม่ได้ถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเลย และจากก๊าซธรรมชาติก็แค่ 10% เท่านั้น ดังนั้นราคาของ
น้ํามัน เบนซินและก๊าซธรรมชาติท่ีสูงขึ้น จึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์เลยแม้แต่น้อย รถยนต์ไม่ได้ว่ิงด้วย
พลังงานนิวเคลียร์ และท่ีพักต่างๆ ก็ไม่ได้ทําให้อุ่นด้วยยูเรเนียม ดังนั้นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จึงไม่ได้ทดแทนก๊าซ

ธรรมชาติและน้ํามัน และด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถทําให้ราคาน้ํามันและราคา
ก๊าซธรรมชาติลดลงได้ 

ค่าไฟฟ้าจะลดลงหรือไม่หากยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ออกไป ? 

ไม่ มิเช่นนั้นแล้วค่าไฟฟ้า ณ เวลานี้จะต้องลดลงกว่าน้ี เพราะตอนนี้โรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็กําลังทํางานอยู่ ในทางตรงกันข้าม ถึงเราจะมี
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เรามีการข้ึนค่าไฟฟ้าสูงกว่าส่วนอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป 
ค่าไฟฟ้านั้นถูกกําหนดโดยตลาดไฟฟ้า (electricity market หรือ 
Strombörse) ในเมืองไลป์ซิก (Leipzig) และขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรายท่ี
ต้องการต้ังราคาแพงที่สุด ในทางปฏิบัติจึงไม่ใช่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีจะ
ทําให้ค่าไฟลดลง จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ค่าไฟฟ้านั้นมักถูก

                                                 

‡‡ มาตรการในท่ีน้ี มิใช่เพียงแค่การหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เท่าน้ัน แต่หมายถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานท้ังระบบและให้การใช้
พลังงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด - บรรณาธิการ 



Atomkraft: ein teurer irrweg 
                                     Die Mythen der Atomwirtschaft 
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ปรับข้ึนโดยเหตุผลท่ีไม่มีน้ําหนักมากพอ เนื่องจากบริษัทพลังงานใหญ่สี่บริษัทท่ีมีอํานาจในการตลาดสูงคือผู้กําหนดค่าไฟฟ้า 

พลังงานไฟฟ้าราคาถูกท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น ไม่ได้ส่งผลต่อราคาไฟฟ้าในตลาดแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้าม
กลับจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทพลังงานเหล่านี้ได้กําไรเพ่ิมข้ึนไปอีก จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีจํานวน 17 
โรง ถ้าเรายืดอายุการใช้งานให้แก่โรงไฟฟ้าเหล่านี้ ทุกๆ ปีท่ีมีการยืดอายุการใช้งานออกไป จะทําให้กลุ่มบริษัทในเครือพลังงาน
ได้กําไรเพ่ิมข้ึนปีละ 5 พันล้านยูโร การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกไปอีก 40 ปี จะทําให้กลุ่มผู้ผลิต
พลังงานมีกําไรเพ่ิมข้ึนเป็นเงินถึง 61 พันล้านยูโร ซ่ึงจะทําให้กลุ่มเครือบริษัทเหล่านี้มีความเข้มแข็งย่ิงข้ึนในตลาด และจะส่งผล
ให้ค่าไฟมีราคาสูงข้ึน 

การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานอย่างไร ? 

อายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นตัวขัดขวางการลงทุนท่ีจําเป็นและเร่งด่วนในพลังงาน
ทางเลือกและในโรงไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (Kraft-Wärme-Kopplung: Combined heat and 
power generation) ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปรียบเทียบกันแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกท่ีสวนทางกับพลังงาน
ท่ีย่ังยืนอย่างสิ้นเชิง เพราะพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานท่ีไม่ยืดหยุ่นและควบคุมยาก เม่ือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบเก่า
ถูกเก็บรักษาไว้ ก็เท่ากับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัทในเครือพลังงานท้ังสี่ให้มีความม่ันคงย่ิงข้ึนและเป็นการ
ชะลอการท่ีเราจะมีพลังงานแห่งอนาคตท่ีย่ังยืนให้ช้าลงไปอีก 

ผู้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์เคยประกาศไว้เม่ือปี ค.ศ. 1993 ว่า “แสงอาทิตย์ น้ํา 
และลม สามารถผลิตพลังงานในระยะยาวให้แก่เราได้ไม่เกิน 4% ของพลังงานท่ีเรา
ต้องการ” แต่อย่างท่ีเราทราบ ทุกวันนี้ 15% ของพลังงานทั้งหมดท่ีเราใช้เป็น
พลังงานที่เกิดจากพลังงานทางเลือก 

การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะมีผลเสียหายต่อตําแหน่งงาน
มากมายท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจการพลังงานทางเลือก ต่อประสิทธิภาพทางพลังงานที่จะ
ถูกปรับปรุงและต่อการปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศอีกด้วย การท่ีพลังงานฟอสซิล 
เช่นน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียมจะเป็นท่ีต้องการมากขึ้นท่ัวโลก การขาด
แคลนก็จะย่ิงมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ราคาของพลังงานมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนในระยะ
ยาว เว้นเสียแต่ว่าประเทศเยอรมนีจะลดการพ่ึงพาพลงังานฟอสซิลลง 

จะมียุคฟ้ืนฟู (Renaissance) ของพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ §§ ? 

ไม่ การพูดถึงการกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์เป็นแค่ความฝันของกลุ่มนักลอบบี้
เท่านั้น เพราะถึงแม้จะมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถูกสร้างข้ึนใหม่บ้าง แต่ก็มีเตาปฏิกรณ์
ส่วนหนึ่งถูกปิดตัวลงเนื่องจากความเก่าของมันเช่นกัน อีกท้ังในทศวรรษที่ผ่านมา มีแผนการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยู่
หลายเตา แต่ก็เป็นได้เพียงแค่แผนเนื่องจากเตาปฏิกรณ์เหล่านั้นไม่สามารถเกิดข้ึนได้ หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจํานวน
มหาศาลจากรัฐบาล 

จากปี ค.ศ. 1989 ถึงปี ค.ศ. 2007 จํานวนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ัวโลก เพ่ิมข้ึนจาก 423 เตาเป็น 439 เตา ซ่ึงคํานวณกลับมา
ได้ว่ามีการสร้างใหม่ไม่ถึง 1 เตาต่อปี และปลายปี ค.ศ. 2008 มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทํางานน้อยลง 6 ตัวเม่ือเทียบกับเม่ือ 5 ปี
ท่ีผ่านมา คือ 438 เตา จาก 444 เตา และในขณะนี้ เหลือเพียง 436 เตา แม้กระท่ังในสหรัฐอเมริกาเอง  การสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ใหม่ก็ถูกขัดขวางเน่ืองจากความเสี่ยงของตัวมันเองและราคาท่ีแพงลิ่ว เป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้วท่ีประเทศ
                                                 

§§ ในประวัติศาสตร์ยุโรป หลังยุคมืดได้เกิดยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการข้ึน ในท่ีน้ีจึงมีการนําวลี “ยุคฟื้นฟู” มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบว่า 
ภายหลังอุบัติเหตุท่ีเกาะทรีไมล์และเมืองเชอร์โนบิลซ่ึงทําให้อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ซบเซา หรือเข้าสู่ยุคมืด ปัจจุบันจึงอาจเป็น
ยุคฟื้นฟูพลังงานนิวเคลียร์ก็ได้ - บรรณาธิการ 



 

 

แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 
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สหรัฐอเมริกาไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ข้ึนใหม่เลย ซ่ึงเป็นเวลาท่ีใกล้เคียงกับเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุกับเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ท่ีเกาะทรีไมล์ (Three Mile Island) เมือง แฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเม่ือบริษัทพยายาม
สร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ บริษัทเหล่านี้จะเรียกร้องเงินประมาณในหลักแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐจากรัฐบาลเพ่ือท่ีจะลด
ความเสี่ยงทางการเงินลง 

ในสหภาพยุโรป มีประเทศท่ีมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีทํางานอยู่ 15 ประเทศจาก 27 ประเทศ ประเทศไอร์แลนด์
วางแผนท่ีจะสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4 เตา ในทศวรรษท่ี 70 แต่ก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากการประท้วงจากผู้ไม่เห็นด้วย
ภายในประเทศ  อีก 11 ประเทศท่ีเหลือ รวมถึง กรีซ และเดนมาร์ก ก็ไม่เคยมีแผนท่ีจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ และไม่เพียงแต่
ประเทศเยอรมนีเท่านั้น ยังมีประเทศเบลเยียมและสเปน ท่ีจะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วย ประเทศออสเตรียได้สร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ข้ึนท่ีสเวนเตนดอร์ฟ (Zwentendorf) ในทศวรรษท่ีเจ็ดสิบ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปิดทํางาน 
ในสหภาพยุโรปมีเพียงประเทศฟินแลนด์เท่านั้นท่ีมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ข้ึนใหม่ แต่ก็มีปัญหาท้ังสภาพการเงิน
และความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ซ่ึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะสามารถใช้งานได้จริงอย่างเร็วท่ีสุดก็ปี ค.ศ. 2012 ซ่ึงช้ากว่าท่ี
วางแผนไว้ถึงสามปีเต็ม อีกท้ังยังต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิมถึง 1,500 ล้านยูโร ซ่ึงแพงกว่าท่ีวางแผนไว้ถึง 50%  

พลังงานนิวเคลียร์จะทําให้เราไม่ต้องนําเข้าพลังงาน ? 

การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีนั้นต้องพ่ึงการนําเข้ายูเรเนียม 100% จากข้อมูลของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA: International Atomic Energy Agency) และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) ท่ัวโลกยังมียูเรเนียมให้ใช้ได้อีก
ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการท่ีมีราคาสูงข้ึนเพ่ือสกัดยูเรเนียมออกมา  

เนื่องจากท่ัวโลกมียูเรเนียมจํากัด เทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบผลิตเชื้อเพลิง (fast breeder reactor) จึงถูกพัฒนาข้ึน 
ด้วยความหวังเพ่ือเพ่ิมปริมาณสํารองของยูเรเนียมท่ีมีอยู่ แต่เตาปฏิกรณ์แบบผลิตเชื้อเพลิง จะผลิตพลูโตเนียมท่ีมีความเป็นพิษ
สูงออกมาด้วย ซ่ึงพลูโตเนียมนี้ก็มีอันตรายเนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ เทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์แบบผลิต
เชื้อเพลิงและเศรษฐกิจพลูโตเนียม (plutonium economic) ได้ดึงโลกท้ังโลกเข้าสู่ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย รวมถึง
ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ (economic fiasco) โรงงานต้นแบบของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบผลิตเชื้อเพลิงในประเทศ
เยอรมันในเมืองคาลคาร์ (Kalkar) มีต้นทุนประมาณ 5 พันล้านยูโรและไม่เคยได้ใช้งานเลย ซ่ึงค่าใช้จ่ายท้ังหมดกลายเป็นภาระ
ท่ีผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ  

ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับความปลอดภัยและความม่ันคงอันเนื่องมาจากความกดดันจากจํานวนผู้ก่อการร้ายท่ีมากข้ึน
เร่ือยๆ ในปัจจุบัน ทําให้การกลับมาของอุตสาหกรรมท่ีจะมีการนําพลูโตเนียมกลับมาใช้ใหม่เป็นเร่ืองท่ีรับไม่ได้อย่างย่ิง การ
นําเข้าพลังงานให้น้อยท่ีสุดเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงสําหรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจพลังงาน (energy economic) ในทาง
ปฏิบัตินั้นหมายถึง การนําน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้น้ํามันอย่างประหยัด รวมถึงการ
สนับสนุนพลังงานแห่งอนาคต ซ่ึงหมายถึงพลังงานทางเลือกท้ังหลายได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากมวลชีวภาพ หรือ 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ สิ่งท่ีต้องทํานอกเหนือจากนั้นคือ ให้การนําเข้าพลังงานมีความม่ันคงย่ิงข้ึนโดยใช้สัญญาระยะยาว
และพยายามที่จะนําเข้าจากหลากหลายประเทศย่ิงข้ึน 

พลังงานนิวเคลียร์มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ ? 

พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างใหม่นั้นแพงและไม่คุ้มค่าและไม่เกิดผลกําไรเลย ความคุ้มค่าจะเกิดข้ึนได้เม่ือ
มีงบประมาณจากรัฐสนับสนุนอย่างมหาศาล ยกตัวอย่างสถานการณ์พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการลอบบี้
อย่างหนักเพ่ือให้รัฐให้เงินอุดหนุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ้าไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐก็ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ ค่าไฟที่เกิด
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีสร้างใหม่จะแพงกว่าค่าไฟท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซ  

สําหรับประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องลงทุนสูงมากเพราะต้องคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและการจัดการกับกากนิวเคลียร์ ซ่ึงจัดเป็นความเส่ียงในเชิงเศรษฐศาสตร์ ขอยกตัวอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างใหม่
ท่ีโอลคิลูโอโต (Olkiluoto) ประเทศฟินแลนด์ใช้งบในการสร้าง 4,700 ล้านยูโร แพงกว่าท่ีประเมินไว้ตอนก่อนสร้างถึง 50% ท่ี
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ยมาก 

อกท่ีปกป้องบร
 ในปี ค.ศ. 2008
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างเลือกท้ังในเชิง
าการส่งออกได้ถึ
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อภิธานศัพท์ (โดยบรรณาธิการ) 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear reaction) คือ ปฏิกิริยาท่ีนิวเคลียสของอะตอมแตกออกเป็นส่วนท่ีเล็กลงซ่ึงมีมวลบางส่วน
แปลงไปเป็นพลังงาน โดยท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นําพลังงานนี้ส่งต่อไปเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (nuclear fuel) คือ วัสดุท่ีถูกใช้ในปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วให้พลังงานนิวเคลียร์ออกมา เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
เป็นสารกัมมันตรังสีจึงมีอันตรายต่อสุขภาพ ฉะนั้น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จึงถูกเก็บด้วยมาตรการความปลอดภัยท่ีรัดกุมเป็นพิเศษ 

กากนิวเคลียร์ (nuclear waste) คือ กากกัมมันตรังสีท่ีเป็นผลผลิตจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และยังคงปล่อยกัมมันตรังสี
ออกมาอยู่ โดยท่ีปริมาณกัมมันตรังสีท่ีปล่อยออกมาน้ันจะลดลงตามเวลา ซ่ึงอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง หรือหลายปี หรือ
หลายแสนปี ข้ึนอยู่กับส่วนประกอบของกากกัมมันตรังสีแต่ละชนิด และเนื่องจากปล่อยกัมมันตรังสีออกมานี้เอง กากนิวเคลียร์
จึงต้องถูกเก็บโดยมาตรการความปลอดภัยท่ีรัดกุมเป็นพิเศษ 

แกนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactor core) คือ ส่วนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไว้ ซ่ึง
เป็นท่ีเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 

การหลอมละลายนิวเคลียร์ (nuclear meltdown) คือ อุบัติเหตุร้ายแรงอันเนื่องมาจากการเกิดความร้อนภายในเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากเกินไปจนส่งผลให้แกนของเตาเกิดความเสียหาย เพราะเม่ืออุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูงกว่า
อุณหภูมิของจุดหลอมเหลวขององค์ประกอบของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็จะทําให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เกิดการหลอมเหลว อย่างไรก็
ตาม ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สมัยใหม่มีการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการหลอมละลายนิวเคลียร์ หรือถ้าเกิดข้ึนก็จะ
เกิดข้ึนภายในสิ่งท่ีครอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไว้ ในขณะที่การหลอมละลายสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทําให้
โครงสร้างท้ังหมดปนเปื้อนกัมมันตรังสี แต่อาจไม่นําไปสู่การปล่อยกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะก็ได้ 

โครงสร้างท่ีกระจายตัว (decentralise) คือ การท่ีระบบพลังงานไม่ได้ข้ึนอยู่กับแค่ผู้ผลิตขนาดใหญ่ไม่กี่รายหรือโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โรงเท่านั้น ซ่ึงทําให้เกิดการรวมศูนย์อํานาจและยากจะตรวจสอบโดยประชาชน แต่โครงสร้างท่ีกระจายตัว
เป็นการจัดโครงสร้างให้ผู้ผลิตรายย่อยหลายรายหรือภาคชุมชนท้องถ่ินจํานวนมากได้ดําเนินการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเพ่ือป้อน
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโดยท่ีขนาดท่ีว่าเล็กนั้น เล็กเพียงพอท่ีประชาชนคนธรรมดาตรวจสอบได้และไม่เกิดการผูกขาดในระบบผลิต
ไฟฟ้า 

 

 

 

  



 

 

แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 
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ปัจฉิมวาจา 

เม่ือวันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น 
ก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่หลายระลอก ภัยพิบัติคร้ังนี้สร้างความเสยีหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวญี่ปุ่นและผูค้นท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีได้รับผลกระทบจํานวนมาก มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายกว่าสองหมื่นคน นอกไปจากนั้นยังได้สร้างความเสยีหายอย่าง
รุนแรงต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท่ีต้ังอยู่ใกล้ชายฝั่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ดาไน อุบัติเหตุท่ีเกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คร้ังนี้ทําให้ผู้คนท่ัวโลกกังวลและหลายคนต่ืนตกใจ และ
ได้ก่อให้เกิดคําถามต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในทุกประเทศท่ัวโลก 

การแปลเอกสารชิ้นนี้แม้จะได้ริเร่ิมข้ึนมาแล้วหลายปี แต่ก็มาถึงบทสรุปตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ด้วยแรงสั่นสะเทือนของเหตุการณ์ท่ี
ฟุคุชิมะนั่นเอง เราขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของชาวญี่ปุ่นและผู้ได้รับผลกระทบในคร้ังนี้ทุกคน เราเคารพในความ
อดทนของท่าน เราขอแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครกู้ภัยและค้นหาท่ีทํางานอันท้าทายในสภาพท่ี
จํากัดในแทบทุกด้าน เราขอแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีกําลังพยายามแก้ไขปัญหาท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ทุกคน ไม่มีสิ่งใดท่ีเราจะหวังมากไปกว่าให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและปลอดภัย 

 


