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คํานํา
โครงการแปลเอกสารเล็ก ๆ ชิ้นนี้ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 การแปลใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน แต่การขัดเกลาภาษาให้อ่า นง่ายขึ้นและราบรื่น ขึ้นใช้
เวลานานกว่ามาก เมื่อเกลาภาษาได้ระดับหนึ่ง ก็เริ่มดําเนินการขออนุญาตแปลและพิมพ์เผยแพร่ผ่านสถานเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทยในเดือนธันวาคม ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ ก็ได้ให้
การอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
เรา-ผู้แปลและบรรณาธิการ ได้รับอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่า เราต้องระบุปีที่พิมพ์ของเอกสารต้นฉบับให้ชัดเจน เพราะท่าทีของ
รัฐบาลเยอรมันที่กําลังจะเข้าสู่อํานาจในช่วงนั้นอาจแตกต่างจากท่าทีของรัฐบาลเยอรมันสมัยที่เผยแพร่เอกสารที่เราขอแปลนี้
โดยข้อเท็จจริงก็คือ เป็นที่แน่นอนว่าท่าทีของรัฐบาลดํา-เหลืองในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ต้องต่างจากท่าทีของรัฐบาลแดง-เขียว
และรัฐบาลดํา-แดงแน่นอน การอนุญาตให้เราแปลและเผยแพร่เอกสารซึ่งมีเนื้อหาขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะมีต่อไป
ให้บทเรียนที่น่าสนใจประการหนึ่งกับเรา นั่นคือ การยอมรับว่านโยบายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น
สิ่งที่ต้องอธิบายให้ได้ หาไม่แล้วรัฐบาลใหม่คงต้องสาละวนกับความกลัวว่าจะมีการรื้อฟื้นนโยบายเก่าขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อ
โจมตีนโยบายใหม่ การยอมรับในความต่างและการเปลี่ยนแปลงโดยยอมเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงและยอมให้เกิดการถกเถียง
อาจช่วยคลายความรุนแรงและลดการต่อต้านนโยบายใหม่ที่ดีกว่าการปฏิเสธการเปรียบเทียบ หรือปิดปังนโยบายเก่าก็ได้
เมื่ อ ขั้ น ตอนการแปลและการขออนุ ญ าตเสร็ จ สิ้ น ก็ ม าถึ ง ขั้ น ตอนการเผยแพร่ ซึ่ ง ตั้ ง ใจว่ า จะทํ า ทั้ ง ในรู ป สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาแหล่งทุนไม่ได้ ที่หาได้ก็ดูว่าจะเกี่ยวข้องกับเยอรมันทั้งสิ้น แต่เนื่องจากเอกสารชิ้นนี้
เป็นเอกสารเผยแพร่ของรัฐบาลเยอรมัน จึงไม่อยากที่จะเอาทุนเยอรมันมาใช้ในการเผยแพร่ เพราะไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่า
เยอรมันอยากจะยุ่งกับกิจการภายในของเรา จึงชะลอโครงการเรื่อยมา ประกอบกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศช่วงครึ่ง
แรกของปี พ.ศ. 2553 ยิ่งทําให้เราลืมโครงการเล็ก ๆ นี้ไป จนกระทั่งช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2553 ที่เริ่มมีข่าวการเตรียมการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยสะพัดตามสื่อต่าง ๆ โครงการแปลนี้จึงกลับมาสู่ความสนใจของเราอีกครั้ง
และแล้วโครงการแปลนี้ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเมื่อเราได้ร่วมเดินทางไปกับคณะศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สองคณะในเดือนมกราคมและมีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งทําให้เราตระหนักว่างานแปลชิ้นนี้อาจจะก่อให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์ได้บ้าง แม้ว่าเนื้อหาของเอกสารชิ้นนี้จะคัดค้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ แต่ก็เป็นการคัดค้านบนพื้นฐานของ
เหตุผลและข้อมูลที่ตรวจสอบและถกเถียงได้ ที่สําคัญเอกสารชิ้นนี้นําเสนอข้อมูลหนัก ๆ ในภาษาที่เข้าถึงได้ไม่ยากนัก
พลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งในการดําเนินชีวิต เราต้องหาพลังงานมาใช้ ซึ่งยากเย็นขึ้นทุกที ดังนั้นพลังงานที่หามาได้จึงควรจะถูก
จัดสรรและบริหารจัดการอย่างรอบคอบและรับผิดชอบต่อที่มาและผลกระทบของการสร้างพลังงานนั้น ๆ
จุดประสงค์ในการแปลครั้งนี้จึงมิใช่เพื่อคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย แต่คือการนําเสนอข้อมูลอีก
ด้านหนึ่งที่ฝ่ายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ค่อยหรือไม่เคยกล่าวถึง โดยหวังที่จะจุดประกายความใคร่รู้ให้
เกิดขึ้น แล้วให้ความใคร่รู้นั้นนําไปสู่การค้นคว้า การปรึกษาหารือและการถกเถียงที่มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาเหตุผล ความ
เข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในสังคมไทยของเราในเรื่องอันสําคัญนี้
ขอบคุณพี่เจี๊ยบแห่งสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย พี่ผู้เชื่อมั่นในความตั้งใจของพวกเรา
และเอื้อเฟื้อติดต่อขออนุญาตการแปลและเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ รวมทั้งติดต่อหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเล็ก ๆ นี้มาตลอด ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยเอาใจใส่ถามไถ่ สุดท้ายขอบคุณคนหลายคนที่เราไม่เคยพบแต่ได้ช่วยเรา
ทํางานจนเอกสารนี้สําเร็จออกมาได้ ความผิดพลาดใด ๆ ที่มี เรายินดีรับผิดชอบ รับฟังและแก้ไขต่อไป
ด้วยความหวังที่ไม่เคยจางหายไป
สิวินีย์ สวัสดิ์อารี
บรรณาธิการ
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พลังงานนิวเคลียร์: ทางเลือกผิดที่แสนแพง
ประเทศเยอรมนีควรจะนําพลังงานนิวเคลียร์กลับมาใช้ใหม่หรือไม่ ? จากหลายปัจจัยทั้งค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานที่สูงขึ้น หรือ
เป้าหมายของเราที่ต้องการปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง ความต้องการแหล่งพลังงานที่มั่นคงและการที่เยอรมนียัง
ต้องพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ปัจจัยเหล่านี้ ทําให้ภาคอุตสาหกรรมพยายามอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอที่จะนํา
เรื่องพลังงานนิวเคลียร์กลับมาอภิปราย ซึ่งอาจมีส่วนสร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคมได้
พลังงานนิวเคลียร์ดีต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือไม่ ? จริงหรือที่พลังงานนิวเคลียร์คือแหล่งพลังงานที่มั่นคง ? พลังงานนิวเคลียร์
จะทําให้ค่าไฟและค่าพลังงานถูกลงจริงหรือไม่ ? กระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์มี
คําตอบให้ ดังนี้
พลังงานนิวเคลียร์สามารถปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ?
ไม่ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ไ ม่ ไ ด้ รั ก ษาสภาพภู มิ อ ากาศเลย ในทางกลั บ กั น ดู จ ะเป็ น ความจริ ง ว่ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ผ ลิ ต แต่
กระแสไฟฟ้าและไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจราจรและขนส่งหรือจากเครื่องทําความร้อนได้
เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ผลิตได้แต่กระแสไฟฟ้าและไม่สามารถผลิตความร้อนเพื่อนํามาใช้งานได้ ดังนั้นจึงยังจําเป็นต้องมี
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหรือเครื่องทําความร้อนซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ดี โรงไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ผลิตได้ทั้งกระแสไฟฟ้า
และความร้ อนพร้อมๆ กัน เป็น ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ
มากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ต้องสร้างโรงงานผลิตความร้อน
เพิ่มเติม*
ทางเลื อ กที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก ได้ แ ก่ การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นและ
พลังงานทางเลือก และแน่นอนที่สุด คือ การบริหารจัดการการใช้
พลังงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่า พลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้มีความจําเป็น
เมื่อพิจ ารณาในแง่ก ารปกป้อ งรัก ษาสภาพภูมิอ ากาศ ณ วัน นี้ (ค.ศ.
†
2008) 15% ของพลังงานที่เรา(สังคมเยอรมัน)ใช้มาจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก และ ในปี ค.ศ. 2020
สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกจะมากขึ้นอีกกว่า 30% ด้วยเหตุนี้ เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายของเราที่
ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 40% เมื่อเทียบกับปริมาณที่ปล่อยในปี ค.ศ. 1990 แม้ว่า ในปี ค.ศ. 2020
ประเทศเยอรมนีจะเลิกใช้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกือบทั้งหมด
ทั่วโลกสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศหรือไม่
ทั่วโลกมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศได้ การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 2% ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดบนโลก และตัวเลขนี้กําลังลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่หากเราต้องการให้พลังงานนิวเคลียร์มีส่วนช่วยในแง่การรักษาสภาพภูมิอากาศอย่างเห็นผล จะต้องเพิ่มจํานวน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีก 1,400 แห่งทั่วโลก ทั้งในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงและมีเสถียรภาพทาง
การเมืองต่ํา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้เมื่อคํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ หากมีการลักลอบนําสาร
กัมมันตรังสีไปใช้สร้างอาวุธ

*

เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นและยาวนานจึงจําเป็นต้องใช้ความร้อนในการสร้างความอบอุ่นให้อาคารต่าง ๆ
นอกเหนือไปจากที่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแล้ว - บรรณาธิการ
†

ขณะที่ในปี 2010 หรือ พ.ศ. 2553 เยอรมนีสามารถผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนได้ 36.5 ล้าน เมกะวัตต์ชั่วโมง หรือ 17%
ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ - บรรณาธิการ
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พลังงานนิวเคลียร์เป็น “พลังงานสีเขียว” หรือไม่ ?
ไม่ เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์ทิ้งกากนิวเคลียร์ที่อันตรายอย่างยิ่งไว้ ซึ่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดหรือองค์กร
ใดบนโลกสามารถจั ด การกั บ กากนิ ว เคลี ย ร์ นี้ ไ ด้ และพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เทคโนโลยี ที่ ไ ม่ ป ล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์แต่อย่างใด เพราะเราต้องพิจารณาระบบการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นจนได้พลังงานมา นั่นคือ ตั้งแต่การ
เตรียมวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ และการดําเนินการต่างๆ ในกระบวนการผลิต รวมไปจนถึงการสร้างโรงไฟฟ้า นั่นคือ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เกิดขึ้น ในกระบวนการขุดและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพยูเรเนียม การเตรียมและการกําจัดกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ผลการศึกษาของสถาบันนิเวศ (Öko Institüt) ซึ่ง
ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งไฟล์ บ วร์ ก (Freiburg) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ใ นประเทศเยอรมนี ป ล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่าง 31- 61 กรัมต่อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของยูเรเนียม เมื่อ
เปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกอื่น เช่น พลังงานลมซึ่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศ 23 กรัม ต่อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือพลังงานน้ําซึ่งปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
39 กรัม ต่อพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมีประสิทธิภาพดีกว่ามาก
พลังงานนิวเคลียร์ปลอดภัยหรือไม่ ?
โดยหลักการแล้ว ความเสี่ยงจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้แม้กระทั่งในประเทศเยอรมนีเอง
ในช่วงทศวรรษ 1950 เราเคยคาดหมายกันว่าพลังงานนิวเคลียร์คือพลังงานแห่งอนาคต พลังงานนิวเคลียร์ควรจะมีใช้อยู่ทั่วไป
และมีราคาถูกมาก จนมิเตอร์วัดไฟฟ้าแทบจะไม่มีความจําเป็นอีก เวลาผ่านมาครึ่งศตวรรษ หายนะจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
ทลายความฝันนั้นลง บางคนกล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยที่สุด
ในโลก แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ได้
ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา สามารถบอกเราได้ว่า เราอยู่
ใกล้แค่ไหนกับหายนะดังกล่าว‡
• ในปี ค .ศ. 2001 เกิดการระเบิดของไฮโดรเจนในเขตควบคุมความปลอดภัย
ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บรุนสบุทเทล (Brunsbüttel) ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ว่า
หากการระเบิดดังกล่าวมีปฏิกิริยาที่ผิดเพี้ยนไปจากที่เกิดขึ้นจริงเพียงเล็กน้อย ก็
จะนําไปสู่การหลอมละลายนิวเคลียร์ (Nuclear meltdown) และรังสีอาจ
รั่วไหลออกมาได้
• ในเดือนมีนาคม ค .ศ. 2002 ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบโดยบังเอิญว่าจุดเชื่อมของ
ฝาปิดของเตาปฏิกรณ์เป็นสนิมแล้วถึงสามในสี่ที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ดาวิสเบสเส
(Davis Besse) ใน สหรัฐอเมริกา โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสังเกตพบเหตุดังกล่าว
แม้แต่น้อย
• ในปี ค .ศ. 2003 ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พากส์ (PAKS) ในประเทศ
ฮังการี เกือบจะเกิดการหลอมละลายของเตาปฏิกรณ์ซึ่งจะทําให้เกิดการรั่วไหล
ของกัมมัน ตรังสีเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากแท่งเชื้อเพลิง นิว เคลียร์
(Nuclear Fuel rods) เกิดเสียหายบางส่วนระหว่างกระบวนการทําให้เย็นลง
• ในปี ค .ศ. 2006 เกิดเหตุตัวจ่ายไฟฟ้าขัดข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
โฟร์สมาร์ก (Forsmark) ในประเทศสวีเดน ถ้าในวันนั้นตัวจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินทํางานผิดพลาดอีกแม้แต่ตัวเดียว ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นคงไม่สามารถจินตนาการได้

‡

เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆที่ถูกหยิบยกมาด้านล่างนี้ คือ ปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดซ้ํากับอุบัติเหตุที่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ - บรรณาธิการ
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• ในปี ค .ศ. 2007 เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ทําให้ท่อของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 5 เตา ในโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ได้รับความเสียหาย นํามาซึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่ต้องใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงไว้ได้ ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวครั้งนั้นเป็นสองเท่าของความรุนแรงที่โรงไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้รับได้
ยิ่งเมื่อมองเทียบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2008 แล้ว ชาว
เยอรมันควรจะดีใจที่ระบบจัดการเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีเป็นไปอย่าง
เข้มงวด อีกทั้งผู้ดําเนินการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และผู้ดําเนินการตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในด้าน
ต่างๆ ถูกกระจายออกไปอยู่ในหลายองค์กร ซึ่งต่างจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งรัฐ คือผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งในองค์กรเอเดเอฟ (EDF)
และเครือบริษัทอเรวา (Areva) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหลายในประเทศฝรั่งเศส
เหตุขัดข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บรุนสบึทเทล และเมืองครึมเมล (Krümmel) ในประเทศเยอรมนีแสดงให้เห็นว่า
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นมีความซับซ้อนสูง และเป็นเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากตัวระบบอยู่แล้ว โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีไม่มีระบบป้องกันเหตุเครื่องบินตกซึ่งอาจเกิดจากการก่อการร้าย ความเสี่ยงดังกล่าว
เพิ่งจะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาภายหลังเหตุสะเทือนใจเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถละเลยได้อีกต่อไป และยิ่งเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างแน่นอน
นอกเหนือจากนั้น ประชาชนทั่วไปยังมีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์อยู่ไม่เสื่อมคลาย จากการสํารวจความ
คิดเห็นจาก สถาบันวิจัยความคิดเห็นฟอร์ซ่า (Forsa) ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 ชาวเยอรมันสองในสามต้องการที่จะให้คง
นโยบายยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ไว้ บางส่วนมีความเห็นว่าควรจะเร่งให้เร็วขึ้น มีเพียงแค่ 4% ที่เชื่อว่าปัจจุบันพลังงาน
นิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ปลอดภัยและจะไม่เกิดอุบัติเหตุอันนํามาซึ่งอันตรายได้อีกต่อไป
ในประเทศเยอรมนี ฉัน ทามติ เรื่องนโยบายพลัง งานนิว เคลียร์และกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิว เคลียร์ให้หลักประกัน ว่ า
โรงไฟฟ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่เปิดดําเนินการล่าสุดจะต้องปิดตัวลงเช่นกัน โดยจะปิดตัวลงเป็นแห่งสุดท้าย
ได้แก่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนคคาร์เวสต์ไฮม์ (Neckarwestheim) ทั้งสองแห่ง ที่มีแผนจะปิดตัวลงในปี ค.ศ. 2022§
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะมีอันตรายต่อสันติภาพโลกหรือไม่ ?
จํานวนประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
จากอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะ พลูโตเนียมและยูเรเนียมหากตกอยู่ในมืออาชญา
กรนั้นความเสี่ยงจะสูงขึ้นตามไปด้วย (สารกัมมันตรังสีพลูโตเนียมและยูเรเนียมนี้
นําไปสร้างอาวุธนิวเคลียร์) ความขัดแย้งในเกาหลีเหนือและในอิหร่าน แสดงให้เรา
เห็นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวในปีที่ผ่านๆ มา เพิ่มสูงมากแค่ไหน
หลักประกันความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
อยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของรัฐโดยตลอด ซึ่งมีประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่และประเทศกําลังพัฒนาที่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น
ที่จะสามารถมีระบบตรวจสอบดังกล่าวได้หรือมีได้แค่เพียงบางส่วน เราสามารถ
ลืมมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหลายไปได้เลย หากวัตถุดิบนิวเคลียร์ที่ใช้สร้าง

§

ในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลเยอรมันได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยเลื่อนออกไปเป็นปี ค.ศ. 2036 แต่ยังคง
ห้ามการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม นโยบายเลื่อนเวลาปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้ ได้ถูกนํามาศึกษา
และพิ จ ารณาใหม่ ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ อุ บั ติ ภั ย ที่ โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ฟุ คุ ชิ ม ะ ไดอิ จิ เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม พ.ศ. 2554 บรรณาธิการ
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แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2552

อาวุธได้ตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจึงจับตามาที่ประเทศเยอรมนีเพื่อจะดูว่า
ประเทศเยอรมนีจะประสบความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยที่ไม่มีพลังงานนิวเคลียร์ได้
อย่างไร
จะจัดการกับกากนิวเคลียร์อย่างไร ?
ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์ถาวร สําหรับเก็บกากนิวเคลียร์ที่มีระดับกัมมันตรังสีสูง (high-level radioactive
waste) ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจริงๆ ไม่ว่าจะในประเทศใด ประเทศเยอรมนีก็ยัง
มองไม่เห็นคําตอบสําหรับปัญหานี้ด้วยเช่นกัน ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วกากนิวเคลียร์เหล่านี้มีความเป็นพิษสูง เป็นอันตราย
อย่างสูงและจะยังคงปล่อยกัมมันตรังสีต่อไปอีกนับล้านๆ ปี จึง
ต้องเก็บให้มิดชิด ไม่ให้สามารถปล่อยกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม
ได้
การจั ด เก็ บ กากนิ ว เคลี ย ร์ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น ไปในลั ก ษณะเก็ บ
ชั่วคราวเท่านั้น ความเหมาะสมในการใช้เหมืองเกลือ ซัลส์ซ
ตอค (Salzstock) เมืองโกร์เลเบน (Gorleben) เป็นที่เก็บกาก
นิวเคลียร์แบบถาวรก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเหมาะสมหรือไม่แต่
อย่างใด และการจะประเมินความเหมาะสมในลักษณะดังกล่าว
จะเป็นไปได้ ก็ต่อเมื่อเรามีตัวเลือกอื่นมาเปรียบเทียบกับโกร์
**
เลเบน (Gorleben) เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากจะมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ก็ควรจะจัดสรรหาแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์อย่าง
ถาวรให้ได้เสียก่อน ถ้ายังไม่สามารถหาแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์แบบถาวรที่ปลอดภัยได้ ก็ไม่ควรที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์
สําหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัยของแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์แบบถาวรนั้น เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ตัวอย่างแหล่งเก็บกาก
นิวเคลียร์อัสเซ่ (Asse) ที่เมืองโวลเฟนบึทเทล (Wolfenbüttel) เป็นตัวอย่างที่ดีของความซับซ้อนที่ว่านี้ คือ แรกเริ่มเดิมทีนั้น
แหล่งเก็บกากนิวเคลียร์นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์ถาวรต้นแบบ แต่ปัจจุบันนี้ พบว่า ทุกๆ วันจะมีน้ํา
ใต้ดินประมาณ 12,000 ลิตร ไหลซึมเข้าไปในชั้นเก็บกากนิวเคลียร์จากทุกด้าน ทําให้เกลือที่มีรูพรุนอยู่แล้วแตกมากขึ้น
โครงการนี้ให้ข้อสรุปที่ไม่อาจโต้เถียงได้ว่า พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่พลังงานสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน
พลังงานนิวเคลียร์ดูเหมือนว่าจะสะอาด เพียงเพราะว่าขยะหรือกากนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจะถูกฝังลงไปในชั้นใต้ดิน และจะไปทํา
ให้น้ําใต้ดินปนเปื้อน ซึ่งจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในรุ่นลูกรุ่นหลานตามมา
ทําไมต้องจํากัดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีด้วย ?
ก่อนหน้าที่ประเทศเยอรมนีจะออกกฎหมายใหม่ ว่าด้วยเรื่องการจํากัดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการโดยไม่จํากัดระยะเวลา ซึ่งแตกต่างจากนโยบาย
ของประเทศอื่น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2000 หลังจากที่ได้มีการศึกษาและประเมินความเสี่ยงของการดําเนินการโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ สภาบุนเดสทาก (Bundestag)†† จึงได้ออกกฎหมายมาจํากัดอายุการใช้งานไว้ที่ 32 ปี เหตุผลสําคัญที่ต้อง
จํากัดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และการขาดมาตรการกําจัดกาก
นิวเคลียร์ที่ชัดเจน เหตุผลดังกล่าวคือ เหตุผลที่สภาบุนเดสทากใช้ในการออกกฎหมายจํากัดระยะเวลาการใช้งานโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่รัฐสภาสามารถรับผิดชอบได้

**

ในประเทศเยอรมนีมีการศึกษาและทดลองเพื่อใช้เหมืองเกลือที่ไม่ใช้งานแล้วเป็นสถานที่เก็บกากนิวเคลียร์ถาวรทั้งนี้ก็ด้วยว่า เหมือง
เกลือเป็นโพรงที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินและผนังเกลือน่าจะช่วยกัน หรือดูดซับกัมมันตภาพรังสีได้บางส่วน - บรรณาธิการ
††

สภาผู้แทนราษฎรของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - บรรณาธิการ
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Atomkraft: ein teurer irrweg
Die Mythen der Atomwirtschaft

ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเยอรมันกับผู้ประกอบการ ในปี ค.ศ. 2000 ส่งผลให้มีการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นเก่าๆ ที่มี
ความเสี่ยงสูง เช่น โรงไฟฟ้าบิบลิส เอ (Biblis A) โรงไฟฟ้าบิบลิส บี (Biblis B) โรงไฟฟ้าเนคคาร์เวสต์ไฮม์ที่ 1
(Neckarwestheim 1) โรงไฟฟ้าบรุนสบึทเทล ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าอิสซ่าที่ 1 (Isar 1) โรงไฟฟ้าอุนเทอร์เวเซอร์ที่ 1
(Unterweser 1) และ โรงไฟฟ้าฟิลิปป์สบวร์กที่ 1 (Philippsburg 1) นอกจากนี้โรงไฟฟ้าสทาเด (Stade) และ โรงไฟฟ้า
โอบริกไฮม์ (Obrigheim) ก็ปิดอย่างถาวรไปแล้วเช่นกัน
การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ไม่สามารถทําได้ภายใต้
กฎหมายใหม่ที่ออกมานี้
สามารถยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่สร้างมานานแล้วได้หรือไม่ ?
ในทางกฎหมาย หากจะยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่สร้างมานานแล้วนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยจะต้องมีเหตุจําเป็นจริงๆ
เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานๆนั้น จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะฉะนั้น
โรงไฟฟ้าอายุมากต้องรีบหยุดการผลิตโดยด่วน ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าอายุปานกลาง และโรงไฟฟ้าใหม่ตามลําดับ นอกจากนี้
หากผู้ประกอบการสามารถหยุดทําการผลิตกระแสไฟจากโรงไฟฟ้ารุ่นเก่าได้ก่อนกําหนด ก็สามารถนําช่วงเวลาที่เหลือของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นเก่าไปเพิ่มให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหม่กว่าได้ จากนโยบาย (เลิกใช้โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์) ดังกล่าว ทําให้เกิดความยืดหยุ่นและผู้ประกอบการสามารถวางแผนและประมาณผลตอบแทนให้เกิดความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจได้
การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะส่งผลต่อปริมาณกากนิวเคลียร์อย่างไร ?
หากมีการยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นานออกไป ก็จะไม่เป็น
ผลดีต่อประชาชนทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะจะไป
ทําให้ปัญหาการกําจัดกากนิวเคลียร์รุนแรงขึ้น ปัจจุบันนี้มีกากนิวเคลียร์ที่เก็บ
อยู่ในประเทศเยอรมนีประมาณ 6,000 ตัน หากเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการ
ผลิตไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2022 ก็จะมีกากนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีก 4,800 ตัน ดังนั้นหากมี
การยื ด อายุ ก ารใช้ง านโรงไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ยร์ อ อกไป โรงไฟฟ้า พลัง งาน
นิวเคลียร์แต่ละโรงจะผลิตกากนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 450 ตันต่อปีต่อโรง
และถ้าหากมีการยืดอายุออกไป 10 ปี แทนที่จะหยุดที่ปี ค.ศ.2022 ก็จะมีกาก
นิวเคลียร์เพิ่มเป็น 15,300 ตัน ซึ่งเท่ากับว่ามีจํานวนกากนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีก
50%
การยืดอายุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือไม่ ?
ไม่ เนื่องจากได้คํานวณระยะเวลาที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเลิกใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ไว้แล้ว จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาใช้พลังงานนิวเคลียร์ออกไปอีก ปัจจุบันประเทศเยอรมนีได้
ส่งออกพลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่นําเข้าอยู่แล้ว แม้กระทั่งในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จํานวน 7 โรงจาก
ทั้งหมด 17 โรง ได้หยุดทําการลง แต่ประเทศเยอรมนีก็ยังคงส่งออกไฟฟ้ามากกว่านําเข้า ดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศเยอรมนีจึงมีหลักประกันที่สมบูรณ์แล้ว
หน้าที่สําคัญอันหนึ่งของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก คือ การสร้างหลักประกันว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนพลังงาน
ผลการศึกษาของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ แสดงว่าหากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์หยุดผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ตามแผนที่วางไว้ในปี ค.ศ. 2022 ประเทศเยอรมนีจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกได้ปีละ 180 เทราวัตต์ชั่วโมง (1 เทราวัตต์ชั่วโมง = 1 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งเป็นปริมาณ
การผลิตที่ม ากกว่า ปริม าณการผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้า พลัง งานนิวเคลียร์ในปัจ จุบัน คือ 150
เทราวัตต์ชั่ว โมงต่ อปี
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แปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2552

ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นผลจากการดําเนินนโยบายหยุดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งทําให้เกิดมาตรการต่างๆ‡‡
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกต่อปีให้ได้มากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
ที่จะหยุดการผลิตลง
เป้าหมายที่รัฐบาลเยอรมันตั้งไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2010 จะต้องสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้ได้อย่างน้อย
12.5% ของพลังงานทั้งหมด ปรากฏว่าในปี ค.ศ. 2007 ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกมี
ปริมาณถึง 14% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ความสําเร็จนี้ทําให้ตั้งเป้าต่อไปว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จะเพิ่มสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกให้ไม่น้อยกว่า 30% และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต โดยคาดว่าในปี
ค.ศ. 2030 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกจะเพิ่มเป็น 50% โดยที่แหล่งพลังงานส่วนใหญ่
จะมาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และถ้าปริมาณการผลิตพลังงานแกว่งตัว การใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือก จะทําให้สามารถควบคุมการแกว่งตัวได้ดีกว่า เพราะระบบการผลิตมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
ในทางกลับกันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและควบคุมได้ยากกว่า ทําให้ปรับตัวเข้ากับโครงสร้างทาง
ธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างที่กระจายตัว (decentralise) โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือกเป็นหลักได้ยากกว่า ในสภาพปัจจุบัน ระบบการจัดการพลังงานต้องคํานึงถึงโรงไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้เป็นหลัก
เป็นไปได้หรือไม่ที่กําไรที่เกิดจากการยืดอายุเวลาการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนําไปลงทุนในพลังงาน
ทางเลือก ?
ผู้ที่ให้การสนับสนุนให้มีการยืดอายุการใช้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หลายท่านให้เหตุผลว่า หากมีการยืดอายุการใช้งาน
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อออกไป จะสามารถนําผลตอบแทนจากการยืดอายุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไปสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยพลังงานทางเลือกอื่นๆ และไปลดค่าไฟฟ้าให้ถูกลง แต่คนเหล่านี้ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มบริษัทในเครือ
พลังงานทั้งหลายเหล่านี้ควรหรือสามารถมีส่วนร่วมในมาตรการดีๆ เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนและอย่างไร คงจะเป็นไปได้ยากที่
บริษัทมหาชนจํากัดเหล่านั้นจะยอมเสียผลกําไรและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อนําไปลงทุนกับมาตรการดีๆ เหล่านั้น
ราคาของน้ํามันเบนซิน หรือพลังงานความร้อนจะต่ําลงเนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ ?
ในประเทศเยอรมนี น้ํามันไม่ได้ถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเลย และจากก๊าซธรรมชาติก็แค่ 10% เท่านั้น ดังนั้นราคาของ
น้ํามัน เบนซินและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น จึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์เลยแม้แต่น้อย รถยนต์ไม่ได้วิ่งด้วย
พลั ง งานนิว เคลียร์ และที่พัก ต่า งๆ ก็ไ ม่ได้ทํา ให้อุ่น ด้วยยูเรเนียม ดัง นั้น โรงไฟฟ้า พลั ง งานนิว เคลียร์จึง ไม่ไ ด้ทดแทนก๊า ซ
ธรรมชาติและน้ํามัน และด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถทําให้ราคาน้ํามันและราคา
ก๊าซธรรมชาติลดลงได้
ค่าไฟฟ้าจะลดลงหรือไม่หากยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ออกไป ?
ไม่ มิเช่นนั้นแล้วค่าไฟฟ้า ณ เวลานี้จะต้องลดลงกว่านี้ เพราะตอนนี้โรงงาน
ไฟฟ้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ก็ กํ า ลั ง ทํ า งานอยู่ ในทางตรงกั น ข้ า ม ถึ ง เราจะมี
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เรามีการขึ้นค่าไฟฟ้าสูงกว่าส่วนอื่นๆ ในทวีปยุโรป
ค่า ไฟฟ้า นั้ น ถูก กํ า หนดโดยตลาดไฟฟ้ า (electricity
market หรื อ
Strombörse) ในเมืองไลป์ซิก (Leipzig) และขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรายที่
ต้องการตั้งราคาแพงที่สุด ในทางปฏิบัติจึงไม่ใช่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่จะ
ทําให้ค่าไฟลดลง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ค่าไฟฟ้านั้นมักถูก
‡‡

มาตรการในที่นี้ มิใช่เพียงแค่การหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เท่านั้น แต่หมายถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานทั้งระบบและให้การใช้
พลังงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด - บรรณาธิการ
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Atomkraft: ein teurer irrweg
Die Mythen der Atomwirtschaft

ปรับขึ้นโดยเหตุผลที่ไม่มีน้ําหนักมากพอ เนื่องจากบริษัทพลังงานใหญ่สี่บริษัทที่มีอํานาจในการตลาดสูงคือผู้กําหนดค่าไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าราคาถูกที่เกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น ไม่ได้ส่งผลต่อราคาไฟฟ้าในตลาดแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้าม
กลับจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทพลังงานเหล่านี้ได้กําไรเพิ่มขึ้นไปอีก จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีจํานวน 17
โรง ถ้าเรายืดอายุการใช้งานให้แก่โรงไฟฟ้าเหล่านี้ ทุกๆ ปีที่มีการยืดอายุการใช้งานออกไป จะทําให้กลุ่มบริษัทในเครือพลังงาน
ได้กําไรเพิ่มขึ้นปีละ 5 พันล้านยูโร การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกไปอีก 40 ปี จะทําให้กลุ่มผู้ผลิต
พลังงานมีกําไรเพิ่มขึ้นเป็นเงินถึง 61 พันล้านยูโร ซึ่งจะทําให้กลุ่มเครือบริษัทเหล่านี้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในตลาด และจะส่งผล
ให้ค่าไฟมีราคาสูงขึ้น
การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานอย่างไร ?
อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นตัวขัดขวางการลงทุนที่จําเป็นและเร่งด่วนในพลังงาน
ทางเลือกและในโรงไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (Kraft-Wärme-Kopplung: Combined heat and
power generation) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปรียบเทียบกันแล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นทางเลือกที่สวนทางกับพลังงาน
ที่ยั่งยืนอย่างสิ้นเชิง เพราะพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ไม่ยืดหยุ่นและควบคุมยาก เมื่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบเก่า
ถูกเก็บรักษาไว้ ก็เท่ากับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัทในเครือพลังงานทั้งสี่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นการ
ชะลอการที่เราจะมีพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนให้ช้าลงไปอีก
ผู้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์เคยประกาศไว้เมื่อปี ค.ศ. 1993 ว่า “แสงอาทิตย์ น้ํา
และลม สามารถผลิตพลังงานในระยะยาวให้แก่เราได้ไม่เกิน 4% ของพลังงานที่เรา
ต้ อ งการ” แต่ อ ย่ า งที่ เ ราทราบ ทุ ก วั น นี้ 15% ของพลั ง งานทั้ ง หมดที่ เ ราใช้ เ ป็ น
พลังงานที่เกิดจากพลังงานทางเลือก
การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะมีผลเสียหายต่อตําแหน่งงาน
มากมายที่จะเกิดขึ้นจากกิจการพลังงานทางเลือก ต่อประสิทธิภาพทางพลังงานที่จะ
ถูกปรับปรุงและต่อการปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศอีกด้วย การที่พลังงานฟอสซิล
เช่นน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียมจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก การขาด
แคลนก็จะยิ่งมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาของพลังงานมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในระยะ
ยาว เว้นเสียแต่ว่าประเทศเยอรมนีจะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลลง
จะมียุคฟื้นฟู (Renaissance) ของพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่ §§ ?
ไม่ การพูดถึงการกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์เป็นแค่ความฝันของกลุ่มนักลอบบี้
เท่านั้น เพราะถึงแม้จะมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถูกสร้างขึ้นใหม่บ้าง แต่ก็มีเตาปฏิกรณ์
ส่วนหนึ่งถูกปิดตัวลงเนื่องจากความเก่าของมันเช่นกัน อีกทั้งในทศวรรษที่ผ่านมา มีแผนการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยู่
หลายเตา แต่ก็เป็นได้เพียงแค่แผนเนื่องจากเตาปฏิกรณ์เหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจํานวน
มหาศาลจากรัฐบาล
จากปี ค.ศ. 1989 ถึงปี ค.ศ. 2007 จํานวนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจาก 423 เตาเป็น 439 เตา ซึ่งคํานวณกลับมา
ได้ว่ามีการสร้างใหม่ไม่ถึง 1 เตาต่อปี และปลายปี ค.ศ. 2008 มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทํางานน้อยลง 6 ตัวเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปี
ที่ผ่านมา คือ 438 เตา จาก 444 เตา และในขณะนี้ เหลือเพียง 436 เตา แม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเอง การสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ใหม่ก็ถูกขัดขวางเนื่องจากความเสี่ยงของตัวมันเองและราคาที่แพงลิ่ว เป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้วที่ประเทศ
§§

ในประวัติศาสตร์ยุโรป หลังยุคมืดได้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการขึ้น ในที่นี้จึงมีการนําวลี “ยุคฟื้นฟู” มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบว่า
ภายหลังอุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์และเมืองเชอร์โนบิลซึ่งทําให้อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ซบเซา หรือเข้าสู่ยุคมืด ปัจจุบันจึงอาจเป็น
ยุคฟื้นฟูพลังงานนิวเคลียร์ก็ได้ - บรรณาธิการ
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สหรัฐอเมริกาไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นใหม่เลย ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ (Three Mile Island) เมือง แฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อบริษัทพยายาม
สร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ บริษัทเหล่านี้จะเรียกร้องเงินประมาณในหลักแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐจากรัฐบาลเพื่อที่จะลด
ความเสี่ยงทางการเงินลง
ในสหภาพยุโรป มีประเทศที่มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ทํางานอยู่ 15 ประเทศจาก 27 ประเทศ ประเทศไอร์แลนด์
วางแผนที่จะสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4 เตา ในทศวรรษที่ 70 แต่ก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากการประท้วงจากผู้ไม่เห็นด้วย
ภายในประเทศ อีก 11 ประเทศที่เหลือ รวมถึง กรีซ และเดนมาร์ก ก็ไม่เคยมีแผนที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ และไม่เพียงแต่
ประเทศเยอรมนีเท่านั้น ยังมีประเทศเบลเยียมและสเปน ที่จะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วย ประเทศออสเตรียได้สร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นที่สเวนเตนดอร์ฟ (Zwentendorf) ในทศวรรษที่เจ็ดสิบ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปิดทํางาน
ในสหภาพยุโรปมีเพียงประเทศฟินแลนด์เท่านั้นที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นใหม่ แต่ก็มีปัญหาทั้งสภาพการเงิน
และความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ซึ่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะสามารถใช้งานได้จริงอย่างเร็วที่สุดก็ปี ค.ศ. 2012 ซึ่งช้ากว่าที่
วางแผนไว้ถึงสามปีเต็ม อีกทั้งยังต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิมถึง 1,500 ล้านยูโร ซึ่งแพงกว่าที่วางแผนไว้ถึง 50%
พลังงานนิวเคลียร์จะทําให้เราไม่ต้องนําเข้าพลังงาน ?
การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเยอรมนีนั้นต้องพึ่งการนําเข้ายูเรเนียม 100% จากข้อมูลของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA: International Atomic Energy Agency) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development) ทั่วโลกยังมียูเรเนียมให้ใช้ได้อีก
ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการที่มีราคาสูงขึ้นเพื่อสกัดยูเรเนียมออกมา
เนื่องจากทั่วโลกมียูเรเนียมจํากัด เทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบผลิตเชื้อเพลิง (fast breeder reactor) จึงถูกพัฒนาขึ้น
ด้วยความหวังเพื่อเพิ่มปริมาณสํารองของยูเรเนียมที่มีอยู่ แต่เตาปฏิกรณ์แบบผลิตเชื้อเพลิง จะผลิตพลูโตเนียมที่มีความเป็นพิษ
สูงออกมาด้วย ซึ่งพลูโตเนียมนี้ก็มีอันตรายเนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ เทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์แบบผลิต
เชื้อเพลิงและเศรษฐกิจพลูโตเนียม (plutonium economic) ได้ดึงโลกทั้งโลกเข้าสู่ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย รวมถึง
ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ (economic fiasco) โรงงานต้นแบบของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบผลิตเชื้อเพลิงในประเทศ
เยอรมันในเมืองคาลคาร์ (Kalkar) มีต้นทุนประมาณ 5 พันล้านยูโรและไม่เคยได้ใช้งานเลย ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดกลายเป็นภาระ
ที่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ
ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงอันเนื่องมาจากความกดดันจากจํานวนผู้ก่อการร้ายที่มากขึ้น
เรื่อยๆ ในปัจจุบัน ทําให้การกลับมาของอุตสาหกรรมที่จะมีการนําพลูโตเนียมกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง การ
นําเข้าพลังงานให้น้อยที่สุดเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจพลังงาน (energy economic) ในทาง
ปฏิบัตินั้นหมายถึง การนําน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้น้ํามันอย่างประหยัด รวมถึงการ
สนับสนุนพลังงานแห่งอนาคต ซึ่งหมายถึงพลังงานทางเลือกทั้งหลายได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากมวลชีวภาพ หรือ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ สิ่งที่ต้องทํานอกเหนือจากนั้นคือ ให้การนําเข้าพลังงานมีความมั่นคงยิ่งขึ้นโดยใช้สัญญาระยะยาว
และพยายามที่จะนําเข้าจากหลากหลายประเทศยิ่งขึ้น
พลังงานนิวเคลียร์มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ ?
พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างใหม่นั้นแพงและไม่คุ้มค่าและไม่เกิดผลกําไรเลย ความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
มีงบประมาณจากรัฐสนับสนุนอย่างมหาศาล ยกตัวอย่างสถานการณ์พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกา ที่มีการลอบบี้
อย่างหนักเพื่อให้รัฐให้เงินอุดหนุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถ้าไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐก็ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ ค่าไฟที่เกิด
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สร้างใหม่จะแพงกว่าค่าไฟที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซ
สําหรับประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องลงทุนสูงมากเพราะต้องคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและการจัดการกับกากนิวเคลียร์ ซึ่งจัดเป็นความเสี่ยงในเชิงเศรษฐศาสตร์ ขอยกตัวอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างใหม่
ที่โอลคิลูโอโต (Olkiluoto) ประเทศฟินแลนด์ใช้งบในการสร้าง 4,700 ล้านยูโร แพงกว่าที่ประเมินไว้ตอนก่อนสร้างถึง 50% ที่
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กล่าวกันว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ถูกนั้น เพราาะยังไม่ได้คิดงบบประมาณการวิวิจัยและงบประมาณประกันภัยรวมเข้
ย
าไป
ด้วย
โดยรวมแลล้วการใช้ยุทธศศาสตร์เพิ่มอายุการใช้
ก งานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่ว่วาจะเป็นที่อเมริกาจากที่รัฐอนนุญาตให้ใช้
งานได้นานนถึง 60 ปี หรือที
อ ่ใดๆก็ตามไม่ได้
ไ หมายความถึถึงการเติบโตขอองอุตสาหกรรมนนิวเคลียร์แต่อย่างใดและก็จะไม่ทําให้เกิด
ความคุ้มค่คาทางเศรษฐศาสตร์ได้เลย เพรราะนักลงทุนหรือบริ
อ ษัทที่คุมกิจการพลั
จ
งงานไฟฟฟ้านิวเคลียร์จะะหากําไรจากโรงงานไฟฟ้า
พลังงานนินิวเคลียร์เก่าที่เป็ปนเทคโนโลยีทีท่ีหมดยุคไปแล้วให้
ว นานที่สุดเทท่าที่จะทําได้ โดดยระยะเวลาที่ยยาวนานขึ้นหมาายถึงความ
เสี่ยงทางดด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น และจากการที่โรงไฟฟ้
ร
านิวเคลียร์มีอายุการใช้ช้งานยาวนานมมากๆ ก็จะทําใหห้การสร้าง
โรงงานไฟฟ้ารุ่นใหม่สะดุดลง
ด และจะส่งผลต่
ผ อการสํารองงพลังงานในอนนาคต
ย ่องการจ้างงงานได้หรือไม่ ?
พลังงานนินิวเคลียร์จะช่วยเรื
โรงไฟฟ้านินวเคลียร์ใช้คนงานจํ
น
านวนน้อยมากเมื
อ
่อเทียบกั
ย บโรงไฟฟ้าแบบอื
า
่นๆ ซึ่งในประเด็
ใ
นของกการจ้างงานแล้วหากมี
ว
การ
รื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ย เมื่อใด ก็จะเกิกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น แลละจากข้อมูลขอองโรงไฟฟ้านิวเเคลียร์ ถึงแม้ว่าการเลิ
า
กใช้
จ าให้เกิดกาารว่างงาน 38,0000 ตําแหน่นง แต่เมื่อเทียบกั
บ บระยะเวลาแแล้วใช้เวลานานนมาก จึงมี
พลังงานไฟฟฟ้านิวเคลียร์จะทํ
ผลกระทบบในเชิงเศรษฐกิจและสั
จ
งคมน้อยมาก
ย
การลงทุนสร้
น างโรงไฟฟ้าพลั
พ งงานทางเลือกที่ปกป้องบรรรยากาศของโลลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมจะทําให้เกิดการจ้
ก างงาน
เพิ่มขึ้นแลละเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ในปี
ใ ค.ศ. 20088 มีการจ้างงงานในส่วนที่ทําธุ
า รกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานททางเลือกถึง
280,000 อัตรา และมีแนวโน้มในการเพพิ่มอัตราการจ้างงานมากขึ
า
้น ประเทศเยอรมนี
ป
นีในฐานะผู้นําในนด้านพลังงานททางเลือก มี
ประสบกาารณ์อย่างยิ่งในเรื่อื งพลังงานทาางเลือกทั้งในเชิงการเติ
ง
บโตทางงเศรษฐกิจและออัตราการจ้างงาานที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่
อ างที่เห็น
ได้ชัด คือ พลังงานลม สาามารถเพิ่มมูลค่าการส่
า งออกได้ถึถึง 80%
จะสามารรถรักษาเสถียรภภาพของราคาพพลังงานจากพลลังงานทางเลือกได้
ก อย่างไร ?
ด้วยการแแข่งขันตามกลลไกตลาด การรใช้พลั งงานอยย่ างมี ประสิทธิภาพ และการรเพิ่ มปริ มาณกการใช้พลังงานนทางเลือ ก
ประสิทธิภาพทางพลั
ภ
งงาน ทั้งประสิทธิภาพของโรงไฟฟ
ภ
ฟ้าและประสิทธิภาพในการใช้้ไฟฟ้า เหล่านี้คคืือปัจจัยหลักในนการทําให้
ราคาพลังงานถู
ง
กลงและมีเสถียรภาพ ไม่
ไ ใช่การใช้พลังงานนิ
ง
วเคลียร์ การใช้พลังงาานอย่างมีประสิสิทธิภาพจะทําให้
ใ ประเทศ
เยอรมนีลดค่าใช้จ่ายได้ถึถึง 20,000 ล้ลานยูโรจนถึงปี ค.ศ. 2020 และถ้าหากรราคาน้ํามันสูงขึ้น การใช้พลังงานอย่
ง
างมี
ภ จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานยิ่งขึน้
ประสิทธิภาพก็
การใช้พลัังงานอย่างมีประสิ
ร ทธิภาพจะททําให้ลดการนําเข้าน้ํามันและก๊ก๊าซธรรมชาติลงอย่
ง างมากและะลดการพึ่งพาต่างประเทศ
จากการนําเข้าพลังงาน และเตรี
แ
ยมพร้อมสํ
ม าหรับการแข่งขันทางการค้าในเวที
า
โลก
สัดส่วนขอองแหล่งพลังงาานสํารองในอนนาคตเป็นอย่างไไร ?
การใช้ พ ลัล ง งานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพพและการใช้ พ ลั ง งานทางเลื อกเป็ น
ยุท ธศาสตตร์คู่ ข นานที่ จํา เป็ น สํ า หรั บ ปรระเทศอุ ต สาหกกรรมในการที่จะสร้
จ าง
แหล่งพลังงานสํ
ง ารองสมัยใหม่
ย เพื่อเป็นหลั
ห กประกันทางพพลังงานสําหรับอนาคต
บ
รัฐบาลเยออรมันกําลังดําเนินนโยบายดังกล่
ก าวนี้ผ่านโครรงการบูรณาการการใช้
พลังงานแและการปกป้องสสภาพภูมิอากาศศ (IEKP: Integgrierten Energgie-und
Klimaproogramm หรือ Integrated Ennergy and Cliimate Program
m) สิ่งนี้
จะสร้างหหลักประกันว่าในอนาคตประเ
ใ
เทศเยอรมนีจะมี
ะ แหล่งพลังงาานไฟฟ้า
สํารองที่มั่นคงโดยไม่ต้องพึ
ง ่งพาพลังงานนนิวเคลียร์อีกต่อไป
อ พลังงานททางเลือก
ไม่เพียงแต่จะเป็นมิตรกัับสิ่งแวดล้อม แต่ในระยะกลางจะเข้าไปมีส่สวนร่วม
อ
้อเพลิลิงระดับชาติทั้งหมด
ห ซึ่ง
อย่างสําคััญในการสร้างพพลังงานความร้อนและเชื
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จะทําให้ลดการพึ่งพาพลังงานประเภทฟ
ง
อสซิล น้ํามันแลละก๊าซธรรมชาติติได้อย่างมาก
ป ทธิภาพในนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นมาตรการที
ม
่สําคคัญของรัฐบาลสหพันธรัฐ
แผนการใใช้พลังงานอย่างฉลาดและมีประสิ
เยอรมนี ด้วยมาตรการนี้ส่สงผลให้ภาคอุตสาหกรรมสามา
ต
ารถประหยัดกาารใช้พลังงานปรระมาณ 30 - 400% นั่นหมายถึงนวั
ง ตกรรม
อันเกิดจากความสามารถในเชิงวิศวกรรมแนวใหม่ที่สามารถทดแทน
ส
นวัตถุดิบที่ต้องนนําเข้า ซึ่งนําไปปสู่การสร้างตลลาดสําหรับ
เทคโนโลยียีสมัยใหม่ และกการสร้างงานในประเทศ
นอกจากนีนี้การเพิ่มประสิสิทธิภาพการผลิลิตพลังงานของโโรงไฟฟ้าจากถ่ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
ซ
ซึ่งจัดเป็นเสาหลักที่สําคัญใน
อัตราส่วนการสํารองพลังงานในอนาคต ภายในระยะเวลลา 15 ปีนี้ ประะเทศเยอรมนีจะต้
ะ องปรับปรุงกํําลังและประสิทธิ
ท ภาพการ
ใ
ไฟฟ้าทั้งหมดให้ห้เป็นกําลังการผผลิตระดับ 40,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ช้เทคโนโลยี
ผลิตของโรรงไฟฟ้าถึงหนึ่งในสามของโรงไ
ล่าสุด รวมมทั้งเทคโนโลยีเกีก่ยวกับพลังงานนทางเลือก โรงงงานไฟฟ้าประสิทธิ
ท ภาพสูงทั้งจาากก๊าซและถ่านนหิน และโรงไฟฟ้าที่ปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริ
ใ มาณต่ําที่เรี
เ ยกว่า โรงไฟฟ้ฟ้าถ่านหินที่มีการจั
า บและเก็บก๊๊าซ (CCS: Carrbon dioxidee Capture
p
รวมทั้งโรรงงานไฟฟ้าจากก๊าซและไอน้ําที
า ่สามารถปล่ออยก๊าซคาร์บอนไไดออกไซด์
and Storrage coal burrning power plant)
สู่ชั้นบรรยยากาศในปริมาณ
ณต่ําอีกด้วย
เทคโนโลยียีโรงงานไฟฟ้าถ่ถานหินแบบใหมม่นี้มีประสิทธิภาพในการผลิ
ภ
ตสูสงขึ้นถึง 45% และสามารถลดปริมาณการรปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรรยากาศได้ถึงหนึนึ่งในสามเมื่อเทีทียบกับโรงไฟฟ้าแบบเก่
า
า โรงไฟฟฟ้าเทคโนโลยีใใหม่นี้สามารถคควบคุมการ
า
า และสสามารถปรับปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าให้สอดคล้
ส
องและยืยืดหยุ่นกับสภาววการณ์ของ
ผลิตกระแแสไฟฟ้าได้ดีกว่าแบบเก่
ตลาดได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นนวั
น ตกรรมใหม่นีน้ีสร้างตําแหน่งงาน
ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่
ง าประเทศเยอรมนีเป็นผู้นําในเทคโนโลลยีด้านนี้ใน
ตลาดโลก เส้นทางแห่งนวัวัตกรรมของเทคคโนโลยีโรงงานไไฟฟ้าถ่านหินแลละก๊าซธรรมชาติประสิทธิภาพสสูงที่ใช้เทคโนโลลยีที่ผลิตได้
ทั้งไฟฟ้าและพลั
แ
งงานควาามร้อน (combiined heat andd power geneeration) และโรรงไฟฟ้าพลังงานนทางเลือกจะดําเนินต่อไป
ในอนาคตอย่างเป็นระบบบ
บทสรุป
ไม่มีเหตุผลอั
ล นใดจะต้องไไปทําให้ภาคอุตสาหกรรมโรงไฟ
ต
ฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เห็นด้วยกับการเลิกใช้ช้พลังงานนิวเคลีลียร์ ในเมื่อ
มันคือหมู่บ้านของคุณ เมมืองของคุณ การยุติการใช้พลัลงงานนิวเคลียร์
ย ในการสร้างกกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามกฎหมมายซึ่งเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูผู้ประกอบการแและรัฐบาล และะสิ่งนี้จะทําให้อุตสาหกรรมพลัังงานสามารถวาางแผนในระยะยาวได้ด้วย
ความเชื่อมัม่น ซึ่งอุตสาหกรรมได้เพียงแค่ฝัฝันที่จะได้ความมมั่นคงแบบเดียวกันนี้
อนาคตไม่ใช่การเสี่ยงกับการนําเทคโนโลลยีล้าหลัง ราคาาแพง และมีความเสี่ยงสูงของศตวรรษที่ผ่านมมากลับมาใช้อกี และไม่ใช่
ป อยให้มีการสสร้างขยะและกาากนิวเคลียร์ที่มีมีกัมมันตรังสีสูง ทั้งจะยังแผ่รังสี
ง อันตรายต่อไปปอีกนับล้านปี โดยที
โ ่ยังไม่
อนาคตที่ปล่
สามารถกํําจัดและจัดการกากนิวเคลียร์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภั
ง
ย อีกทัท้งไม่ใช่อนาคตตที่ต้องหวาดผววากับความเสี่ยงจากอาวุ
ง
ธ
นิวเคลียร์ทีท่คี ุกคามสันติภาพโลก
อนาคตจะะวางอยู่บนการใใช้พลังงานที่ยั่งยืน ตั้งอยู่บนฐานของการใช้พลังงานอย่างมีประสิ
ร ทธิภาพและะการใช้พลังงานนหมุนเวียน
และพลังงานทางเลื
ง
อก สิ่งนี้คือสิ่งจําเป็ปนเช่นกันหากปประเทศเยอรมนีต้องการจะลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงาาน ซึ่งนั่นก็
หมายความถึงความสามาารถในการแข่งขันของประเทศแและความยั่งยืน พลังงานนิวเคลีลียร์ไม่มีคําตอบบให้แก่ความท้าทายในด้
ท
าน
ข
นโยบายพพลังงานและการรปกป้องรักษาสภาพภูมิอากาศซซึ่งเป็นความท้าทายในยุคสมัยของเรา
รัรฐมีหน้าที่ต้องรรักษาปัจจัยพื้นฐานทางธรรม
น
มชาติและสิ่งแวดดล้อมสําหรับการดํ
ก าเนินชีวิตขของอนุชนรุ่นหลั
หง
มาตรรา 20 a รัฐธรรรมนูญแห่งสหพัันธ์สาธารณรัฐเยยอรมนี
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Die Mythen der Atomwirtschaft

อภิธานศัพท์ (โดยบรรณาธิการ)
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (nuclear reaction) คือ ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมแตกออกเป็นส่วนที่เล็กลงซึ่งมีมวลบางส่วน
แปลงไปเป็นพลังงาน โดยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นําพลังงานนี้ส่งต่อไปเพื่อผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (nuclear fuel) คือ วัสดุที่ถูกใช้ในปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วให้พลังงานนิวเคลียร์ออกมา เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
เป็นสารกัมมันตรังสีจึงมีอันตรายต่อสุขภาพ ฉะนั้น เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จึงถูกเก็บด้วยมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมเป็นพิเศษ
กากนิวเคลียร์ (nuclear waste) คือ กากกัมมันตรังสีที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และยังคงปล่อยกัมมันตรังสี
ออกมาอยู่ โดยที่ปริมาณกัมมันตรังสีที่ปล่อยออกมานั้นจะลดลงตามเวลา ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง หรือหลายปี หรือ
หลายแสนปี ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของกากกัมมันตรังสีแต่ละชนิด และเนื่องจากปล่อยกัมมันตรังสีออกมานี้เอง กากนิวเคลียร์
จึงต้องถูกเก็บโดยมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุมเป็นพิเศษ
แกนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactor core) คือ ส่วนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่บรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไว้ ซึ่ง
เป็นที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
การหลอมละลายนิวเคลียร์ (nuclear meltdown) คือ อุบัติเหตุร้ายแรงอันเนื่องมาจากการเกิดความร้อนภายในเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากเกินไปจนส่งผลให้แกนของเตาเกิดความเสียหาย เพราะเมื่ออุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูงกว่า
อุณหภูมิของจุดหลอมเหลวขององค์ประกอบของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก็จะทําให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เกิดการหลอมเหลว อย่างไรก็
ตาม ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สมัยใหม่มีการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการหลอมละลายนิวเคลียร์ หรือถ้าเกิดขึ้นก็จะ
เกิดขึ้ นภายในสิ่ง ที่ ค รอบเตาปฏิ ก รณ์ นิว เคลีย ร์ไ ว้ ในขณะที่ก ารหลอมละลายสร้ า งความเสีย หายอย่ า งรุน แรงและทํา ให้
โครงสร้างทั้งหมดปนเปื้อนกัมมันตรังสี แต่อาจไม่นําไปสู่การปล่อยกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะก็ได้
โครงสร้างที่กระจายตัว (decentralise) คือ การที่ระบบพลังงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ผู้ผลิตขนาดใหญ่ไม่กี่รายหรือโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โรงเท่านั้น ซึ่งทําให้เกิดการรวมศูนย์อํานาจและยากจะตรวจสอบโดยประชาชน แต่โครงสร้างที่กระจายตัว
เป็นการจัดโครงสร้างให้ผู้ผลิตรายย่อยหลายรายหรือภาคชุมชนท้องถิ่นจํานวนมากได้ดําเนินการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อป้อน
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโดยที่ขนาดที่ว่าเล็กนั้น เล็กเพียงพอที่ประชาชนคนธรรมดาตรวจสอบได้และไม่เกิดการผูกขาดในระบบผลิต
ไฟฟ้า
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ปัจฉิมวาจา
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น
ก่อให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่หลายระลอก ภัยพิบัติครั้งนี้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวญี่ปุ่นและผูค้ นที่อยู่ใน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบจํานวนมาก มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายกว่าสองหมื่นคน นอกไปจากนั้นยังได้สร้างความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ไดอิจิ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ฟุคุชิมะ ดาไน อุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ครั้งนี้ทําให้ผู้คนทั่วโลกกังวลและหลายคนตื่นตกใจ และ
ได้ก่อให้เกิดคําถามต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในทุกประเทศทั่วโลก
การแปลเอกสารชิ้นนี้แม้จะได้ริเริ่มขึ้นมาแล้วหลายปี แต่ก็มาถึงบทสรุปตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ด้วยแรงสั่นสะเทือนของเหตุการณ์ที่
ฟุคุชิมะนั่นเอง เราขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของชาวญี่ปุ่นและผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทุกคน เราเคารพในความ
อดทนของท่าน เราขอแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยและค้นหาที่ทํางานอันท้าทายในสภาพที่
จํากัดในแทบทุกด้าน เราขอแสดงความเคารพและชื่นชมต่อเจ้าหน้าที่ที่กําลังพยายามแก้ไขปัญหาที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ทุกคน ไม่มีสิ่งใดที่เราจะหวังมากไปกว่าให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและปลอดภัย

16

