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สถานการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก

หลังอุบัติภัยฟุกุชิมะ
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ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสถาน

บทคัดย่อ  

  บทความนีใ้ห้ข้อมลูเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก 

หลังจากเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งท�าให้โรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ ่นได้รับความเสียหายและเกิดการรั่วไหลของ

กัมมันตภาพรังสี ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยจ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ 

และรายชื่อประเทศที่แสดงเจตนาว่า จะด�าเนินโครงการพลังงานนิวเคลียร์ต่อไปหรือจะยกเลิก

โครงการ

 ค�ำส�ำคัญ : โรงไฟฟ้า, พลังงานนิวเคลียร์, อุบัติภัย, ฟุกุชิมะ

ความน�า

	 รัฐบาลไทยมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มานานแล้ว	 แต่ยังไม่ได้ด�าเนินการ 

ให้ส�าเร็จเสร็จสิ้นลงไป	 	 ในส�านักวิทยาศาสตร์	 ราชบัณฑิตยสถาน	 มีผู้สนใจโครงการดังกล่าวอยู่บ้าง 

ดังจะเห็นได้จากการที่ราชบัณฑิตท่านหนึ่งในส�านักวิทยาศาสตร	์ ราชบัณฑิตยสถาน	 เคยเสนอให้รัฐบาล 

ใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศ	

(ปรีดา	 วิบูลย์สวัสดิ์	 ๒๕๓6:	 ๔)	 และราชบัณฑิตอีกท่านหนึ่งในส�านักเดียวกันได้เคยน�าเสนอสรุปผลการ

สัมมนาของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	

(ปณต	มิคะเสน	๒๕๓๗:	๒๗)	 	 ผู้นิพนธ์บทความนี้	 ซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของส�านักวิทยาศาสตร์เช่นกัน	

เห็นสมควรสืบต่อความสนใจในโครงการพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดอุบัติภัย

ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะ	ประเทศญี่ปุ่น	 ในช่วงที่เกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศนั้น

เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วโลกสนใจ
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6๒

						 บทความนี	้ผูน้พินธ์จะน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ในประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	

หลงัจากทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ทีเ่มอืงฟกุชุมิะ	ประเทศญีปุ่น่	ได้รบัความเสยีหายและเกดิการรัว่ไหล

ของกมัมนัตภาพรงัส	ีในระหว่างทีเ่กดิธรณพีบิตัภิยัสนึามทิีป่ระเทศญีปุ่น่เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔		

ข้อมลูดงักล่าวประกอบด้วยจ�านวนโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ในประเทศต่าง	ๆ 	และรายชือ่ประเทศทีแ่สดง

เจตนาว่าจะด�าเนินโครงการพลังงานนิวเคลียร์ต่อไปหรือจะยกเลิกโครงการ	(King 2011: 38)

จ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ

						 รายชื่อของบรรดาประเทศที่มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์	 พร้อมทั้งจ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ที่ใช้งานอยู่แล้ว	ที่ก�าลังก่อสร้าง	และก�าหนดว่าจะก่อสร้างเพิ่ม	มีแสดงไว้ในตารางที่	1

	 สหราชอาณาจักร	 1๘	 ๐	 1๓

	 ฝรั่งเศส	 ๕๘	 1	 ๒

	 สเปน	 ๘	 ๐	 ๐

	 เบลเยียม	 ๗	 ๐	 ๐

	 เนเธอร์แลนด์	 1	 ๐	 1

	 สวิตเซอร์แลนด์	 ๕	 ๐	 ๐

	 เยอรมนี																									 1๗	 ๐	 ๐

	 สาธารณรัฐเช็ก	 6	 ๐	 ๓

	 สโลวีเนีย	 1	 ๐	 1

	 โปแลนด์	 ๐	 ๐	 6

	 สโลวาเกีย	 ๔	 ๒	 1

	 ฮังการี	 ๔	 ๐	 ๒

	 โรมาเนีย	 ๒	 ๐	 ๓

ตารางที่	1		ประเทศต่าง	ๆ	ที่มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์	(King 2011: 38)

ประเทศ
จ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ใช้งานอยู่แล้ว ก�าลังก่อสร้าง จะก่อสร้างเพิ่ม
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	 บัลแกเรีย	 ๒	 ๐	 ๒

	 ลิทัวเนีย	 ๐	 ๐	 1

	 เบลารุส	 ๐	 ๐	 ๔

	 สวีเดน	 1๐	 ๐	 ๐

	 ฟินแลนด์	 ๔	 1	 ๒

	 ยูเครน	 1๕	 ๐	 ๒๒

	 แคนาดา	 1๗	 ๓	 6

	 สหรัฐอเมริกา																				 1๐๔	 1	 ๓๔

	 เม็กซิโก	 ๒	 ๐	 ๒

	 บราซิล	 ๒	 1	 ๔

	 ชิลี	 ๐	 ๐	 ๔

	 อาร์เจนตินา	 ๒	 1	 ๒

	 แอฟริกาใต้	 ๒	 ๐	 6

	 ตุรกี		 ๐	 ๐	 ๘

	 อาร์เมเนีย			 1	 ๐	 1

	 อิสราเอล	 ๐	 ๐	 1

	 อียิปต์		 ๐	 ๐	 ๒

	 จอร์แดน	 ๐	 ๐	 1

	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 ๐	 ๐	 1๔

	 อิหร่าน	 1	 ๐	 ๓

	 คาซัคสถาน	 ๐	 ๐	 ๔

	 ปากีสถาน	 ๓	 1	 ๓

ประเทศ
จ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ใช้งานอยู่แล้ว ก�าลังก่อสร้าง จะก่อสร้างเพิ่ม
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	 อินเดีย	 ๒๐	 6	 ๕๗

	 จีน	 1๔	 ๒6	 1๗๒

	 บังกลาเทศ	 ๐	 ๐	 ๒

	 ไทย	 ๐	 ๐	 ๕

	 เวียดนาม	 ๐	 ๐	 1๔

													มาเลเซีย	 ๐	 ๐	 1

	 อินโดนีเซีย	 ๐	 ๐	 6

	 ไต้หวัน	 6	 ๒	 1

												เกาหลีเหนือ																					 ๐	 ๐	 1

	 เกาหลีใต้	 ๒1	 ๕	 6

	 ญี่ปุ่น	 ๕๔	 ๒	 1๕

	 รัสเซีย	 ๓๒	 1๐	 ๔๔

ประเทศ
จ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ใช้งานอยู่แล้ว ก�าลังก่อสร้าง จะก่อสร้างเพิ่ม

อนาคตของโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่าง ๆ

						 หลังเหตุการณ์อุบัติภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ	ประเทศต่าง	ๆ	ในโลกได้แสดงเจตนา

เกี่ยวกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์แตกต่างกันไปดังนี้

						 1)	 ประเทศที่แสดงเจตนาว่าจะยังไม่ทบทวนมาตรการความปลอดภัยและไม่เปลี่ยนแปลง

นโยบายเกี่ยวกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์	ได้แก่	อิหร่าน	เม็กซิโก	แอฟริกาใต้	ปากีสถาน	บราซิล	และ

อาร์เจนตินา

						 ๒)	 ประเทศที่ก�าลังทบทวนมาตรการความปลอดภัยและนโยบายเกี่ยวกับโครงการพลังงาน

นวิเคลยีร์	ได้แก่	สหราชอาณาจกัร	ฝรัง่เศส	สเปน	เบลเยยีม	เนเธอร์แลนด์	สาธารณรฐัเชก็	สโลวเีนยี	ฮงัการี	

สโลวาเกีย	โรมาเนีย	บัลแกเรีย	ยูเครน	สวีเดน	ฟินแลนด์	รัสเซีย	แคนาดา	สหรัฐอเมริกา	เกาหลีใต้	และ

ไต้หวัน
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						 ๓)	 ประเทศทีก่�าลงัก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์เพิม่เตมิและเพิม่มาตรการความปลอดภยั	

ได้แก่	อินเดีย	จีน	และญี่ปุ่น

						 ๔)	 ประเทศที่ก�าลังยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	ได้แก่	เยอรมนี	สวิตเซอร์แลนด์	

และอิตาลี

						 ๕)	 ประเทศที่มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรก	 (ในจ�านวนนี้มีบางประเทศที่

ยังไม่แน่ชัดว่าจะด�าเนินโครงการต่อไปหรือจะยกเลิกโครงการ)	ได้แก่	 โปแลนด์	 เบลารุส	ลิทัวเนีย	อียิปต์	

อิสราเอล	จอร์แดน	ตุรกี	คาซัคสถาน	บังกลาเทศ	ไทย	เวียดนาม	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และชิลี

สถานการณ์ของโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในบางประเทศ

						 หลังจากอุบัติภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ประเทศบาง

ประเทศได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของตน	คือ

						 1)	 ฝรั่งเศส	 รัฐบาลฝรั่งเศสได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ทั้ง	๕๘	โรง	แต่ก็ยืนยันที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ต่อไป		ในเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

รัฐบาลฝรั่งเศสได้อนุมัติเงิน	1	ล้านยูโร	เพื่อการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์	และต่อมาในเดือนกรกฎาคม

ก็ได้ต่ออายุให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศสด�าเนินการต่อไป

						 ๒)	 เยอรมน	ีในวนัที	่1๕	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	หลงัจากเกดิอบุตัภิยัทีฟ่กุชุมิะเพยีง	๔	วนั	รฐับาล

เยอรมันได้สั่งให้หยุดการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจ�านวน	๘	 โรง		

อีก	๒	เดือนต่อมา	นางอังเคลา	แมร์เคล	ประธานาธิบดีเยอรมัน	ได้ประกาศว่าจะยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดภายใน	พ.ศ.	๒๕6๕

						 ๓)	 อติาล	ี	ประเทศอติาลไีม่มโีรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	เพราะได้มปีระชามตใิห้ล้มเลกิโครงการ

พลังงานนิวเคลียร์มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๐		ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๕1	รัฐบาลอิตาลีได้ยกเลิกประชามติดังกล่าว

และวางโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่		อย่างไรก็ตาม	ในวันที่	1๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

รัฐบาลอิตาลีได้ท�าประชามติเกี่ยวกับโครงการนี้อีกครั้ง	ผลปรากฏว่าชาวอิตาลีมีมติร้อยละ	๙๔	ให้ล้มเลิก

โครงการเช่นเดิม

						 ๔)	 สวติเซอร์แลนด์		ในวนัที	่1๔	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	รฐับาลสวสิได้สัง่ชะลอใบอนญุาตส�าหรบั

การตดิตัง้เตาปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ใหม่แทนเตาเก่าจ�านวน	๓	เตา		ต่อมาในวนัที่	๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	

รัฐบาลสวิสได้สั่งยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว	 และก�าหนดให้ยุติโครงการพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดภายใน	

พ.ศ.	๒๕๗๗
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						 ๕)	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในวันที่	 16	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 รัฐบาลจีนได้ประกาศชะลอ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ในอนาคตเอาไว้	จนกว่าจะได้ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั

เสร็จเสียก่อน		นอกจากนี้	รัฐบาลจีนยังได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ก�าลังใช้

งานอยู่ทุกโรง	และทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่จะสร้างใหม่ทุกโรง

						 6)	 เวยีดนาม		ประเทศนีย้งัคงด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ต่อไป		ในเดอืนกนัยายน	

พ.ศ.	๒๕๕๔	เจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามผู้หนึ่งกล่าวว่า	การศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานนวิเคลยีร์ได้แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาพลงังานนวิเคลยีร์	แม้ว่าเศรษฐกจิโลกจะซบเซา

และเกิดอุบัติภัยที่ฟุกุชิมะก็ตาม

						 ๗)	 ญีปุ่น่		หลงัจากประสบกบัธรณพีบิตัภิยัสนึามใินเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ประเทศนีไ้ด้ทยอย

หยุดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	๔๓	โรงในจ�านวน	๕๔	โรงภายในเดือนกันยายนของปีเดียวกันนั้น	

ทัง้นีเ้พือ่ซ่อมบ�ารงุและทดสอบความทนแรงเค้นก่อนทีจ่ะเปิดใช้อกีครัง้		คณะกรรมาธกิารควบคมุพลงังาน

นวิเคลยีร์ของญีปุ่น่ก�าลงัประเมนิความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ทัว่ประเทศ		นายกรฐัมนตรี

ญีปุ่น่อนญุาตให้เปิดใช้โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ทีย่งัไม่ได้ใช้	แต่กเ็สนอแนะว่าญีปุ่น่ควรลดการใช้พลงังาน

นิวเคลียร์ลงไปอย่างเป็นขั้นตอนและเลิกใช้ไปในที่สุด

						 ๘)	 สหรัฐอเมริกา	 หลังจากอุบัติภัยที่ฟุกุชิมะในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 คณะกรรมาธิการ

ควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศนี้ได้เริ่มทบทวนมาตรการความปลอดภัยส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน

นวิเคลยีร์ของตนทัง้หมด	1๐๔	โรง	และได้พบว่าโรงไฟฟ้าเหล่านีท้กุโรงสามารถปิดตวัเองได้อย่างปลอดภยั

หากมนี�า้ท่วมหรอืแผ่นดนิไหวอย่างรนุแรง		อย่างไรกต็าม	คณะกรรมาธกิารคณะนีก้ก็�าลงัพจิารณาปรบัปรงุ

มาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

						 อุบัติภัยที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นเป็นสัญญาณเตือนให้คนเราทราบ

ถึงอันตรายจากพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติ		ประเทศต่าง	ๆ	ในโลกได้แสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้

แตกต่างกนัไป		บางประเทศได้ประกาศเลกิใช้พลงังานนวิเคลยีร์	บางประเทศยงัคงยนืยนัทีจ่ะใช้พลงังานนี้

ต่อไป	แต่กไ็ด้ปรบัปรงุมาตรการความปลอดภยัให้เข้มงวดยิง่ขึน้	ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีม่โีครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์มานานแต่ยงัไม่ได้ด�าเนนิการต่อให้ส�าเรจ็	ผูน้พินธ์จงึขอเสนอแนะให้รฐับาลเริม่

พิจารณาโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งและตัดสินว่าควรจะด�าเนินการต่อไป	 ชะลอโครงการไว้ก่อน	 หรือยกเลิก

โครงการไปเลย	โดยอาจดูตัวอย่างจากประเทศอื่น	ๆ	ที่ปรากฏชื่ออยู่ในบทความนี้
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Abstract   World-wide Nuclear Power Plant Situation After the Fukushima Disaster

 Mongkol  Dejnakarintra
 Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand

  This article shows data about nuclear power programs in various countries 
world-wide after the March, 2011, tsunami in Japan, which damaged the Fukushima 
nuclear power plant and caused a radioactivity leakage from it. The data consists of the 
numbers of nuclear power plants in the associated countries and a list of countries that 
declared whether they would continue with their nuclear programs or would abandon 
them.
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