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         พลงังานอะตอมหรอืพลงังานนวิเคลยีรไ์ดถ้กูจา่ยสง่เป็นพลงังานไฟฟ้า ไปยงับา้นเรอืนนับหลายลา้น
หลงัรอบโลกของเรา ขา้งใตน้ี�กค็อื 10 อนัดบัสดุยอดโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ ี�ใหญท่ี�สดุใน
โลก เมอืเปรยีบเทยีบกบัแหลง่ผลติไฟฟ้าอื�น ๆ พลงังานนวิเคลยีรจ์ะมผีลกระทบตอ่สภาวะแวดลอ้มนอ้ยกวา่
มาก ดงัตวัอยา่งเชน่ พลงังานนวิเคลยีรไ์มม่กีารปลดปลอ่ยมลพษิทางอากาศที�มกีารควบคมุ พลงังาน
นวิเคลยีรม์ตีน้ทนุที�ตํ�ากวา่ สามารถคาดการณถ์งึเสถยีรภาพทางดา้นราคาของพลงังาน และมคีวามจําเป็นใน
การรักษาความน่าเชื�อถอืของระบบไฟฟ้า อยา่งไรกต็าม วกิฤตนวิเคลยีรใ์นญี�ปุ่ น (โรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะ
หรอื Fukushima Nuclear Power Plant) ไดก้อ่ใหเ้กดิความสนใจ พจิารณาถงึการผลติพลงังานนวิเคลยีร์
ของโลก เตอืนใหเ้ราละลกึถงึภยัพบิตัแิละการเกดิอบุตัเิหตทุางนวิเคลยีรท์ี�ผา่นมา และนํามาสูก่ารตรวจสอบ
ที�มคีวามเขม้งวดเพิ�มขึ�นของแหลง่ที�มาของพลงังานนี� กม็าดกูนัถงึ 10 อนัดบัสดุยอดโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�
ใหญท่ี�สดุในโลก วา่อยูท่ี�ไหนกนับา้ง



       โรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะไดอจิติั �งอยูห่า่งจากโตเกยีวไปทางเหนอื 170 ไมล ์เป็นสถานโีรงไฟฟ้า
นวิเคลยีรท์ี�ใหญท่ี�สดุของโลกในอนัดบัที� 10 กอ่นภยัพบิตัแิผน่ดนิไหวและคลื�นสนึามขิองญี�ปุ่ น โรงไฟฟ้าเริ�ม
เดนิเครื�องผลติไฟฟ้าเมื�อปี 1971 และมเีครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์6 เครื�อง ที�ซ ึ�งไดรั้บความเสยีหายอยา่งเลว
รา้ยเมื�อเดอืนมนีาคม 2011 บรษัิทเทปโกไดว้างแผนที�จะสรา้งเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรท์ี�นี�เพิ�มขึ�นอกี 2
เครื�อง แตใ่นขณะนี�บรษัิทเทปโกมแีผนที�จะละทิ�ง และยกเลกิสถานที�ตั �งโรงไฟฟ้าทั �งหมดนี�อยา่งสิ�นเชงิ
หลงัจากที�ไดรั้บผลสําเร็จในการหยดุเดนิเครื�องที�ปลอดภยั

          เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรส์ว่นมากที�นี�เป็นเครื�องเกา่แบบนํ�าเดอืด (boiling water reactors (BWR))
ตามการออกแบบของ บรษัิท GE แมก้ระทั�งกอ่นการเกดิภยัพบิตั ิลา่สดุบรษัิทเทปโกไดรั้บการ
วพิากษ์วจิารณถ์งึความลม้เหลว ทางดา้นมาตรฐานสภาวะฉุกเฉนิของโรงงาน ในเดอืนกมุภาพันธ ์บรษัิทเทป
โกไดย้อมรับตอ่หน่วยงานความปลอดภยัทางนวิเคลยีรข์องญี�ปุ่ นวา่ ไดส้ง่รายงานความปลอดภยัและการ
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดแลว้

โรงไฟฟ้านวิเคลยีรโ์อออิยูท่ี�ฟกุอุ ิ(Fukui) จังหวดัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องโตเกยีว เป็นของบรษัิท
พลงังานไฟฟ้าคนัไซ (Kansai Electric Power Company (KEPCO หรอื เคปโก)) ซึ�งเป็นหนึ�งในระบบ
สาธารณูปโภคที�ใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น โรงไฟฟ้านวิเคลยีรป์ระกอบดว้ยอาคารเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์4 เครื�อง
แตล่ะเครื�องสามารถผลติพลงังานไดม้ากกวา่ 1,000 เมกะวตัตช์ั�วโมง เคปโกไดเ้คยเกดิเหตกุารณไ์ฟไหมท้ี�
โรงไฟฟ้านวิเคลยีรใ์นอดตีในปี 2004 มเีจา้หนา้ที� 4 คนตอ้งเสยีชวีติที�โรงไฟฟ้านวิเคลยีรม์ฮิะมะ (Mihama)
จากการระเบดิของไอนํ�า ซึ�งถกูกลา่วหาวา่ เกดิมาจากการละเลยการตรวจสอบระบบความปลอดภยั ในปี
2006 กเ็ชน่เดยีวกนั เจา้หนา้ที�ไดรั้บบาดเจ็บในเหตกุารณไ์ฟไหมข้องโรงงาน



บรซูเป็นเป็นโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�ใหญท่ี�สดุในอเมรกิาเหนอื มสีถานที�กวา้งขวางมากกวา่ 2,300
เอเคอร ์อยูใ่กลก้บัทะเลสาบฮรูอนในออนแทรโิอ มเีครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์8 เครื�อง แตม่เีพยีง 6 เครื�อง
เทา่นั�น ที�สามารถเดนิเครื�องได ้ทางบรษัิทกําลงัดําเนนิการที�จะเริ�มตน้เดนิเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรอ์กี 2
เครื�อง ภายในปี 2012 สามารถเพิ�มกําลงัผลติไดอ้กี 1,500 เมกะวตัต ์และเมื�อเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์8
เครื�อง สามารถเดนิเครื�องได ้โรงไฟฟ้านวิเคลยีรแ์หง่นี�กจ็ะมอีนัดบัเลื�อนขึ�นมาที�อนัดบั 2 ของโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีรท์ี�ใหญท่ี�สดุในโลกตามศกัยภาพการผลติพลงังานไฟฟ้า



โรงไฟฟ้านวิเคลยีรแ์คตเทอนอมตั �งอยูใ่นภมูภิาคโลรแ์รง (Lorraine) ประเทศฝรั�งเศส อยูใ่กล ้ๆ กบั
ชายแดนเยอรมน ีมบีรษัิทอเีล็กทรซิติเีดอฟรองซ ์(Electricite de France (EDF)) เป็นเจา้ของ ซึ�งเป็นบรษัิท
ที�ผลติพลงังานที�ใหญท่ี�สดุในยโุรป และเป็นบรษัิทอนัดบั 2 ของโลก และเป็นบรษัิทอนัดบั 2 ที�ใหญท่ี�สดุ
ของโลกทางดา้นสาธารณูปโภค ในเดอืนเมษายนที�ผา่นมา คนประมาณ 2000 คนไดอ้อกมาประทว้งตอ่ตา้น
ที�ภายนอกโรงงาน พรอ้มดว้ยอกีจํานวนหลายพันคนทั�วประเทศ เกี�ยวกบัอนัตรายของพลงังานนวิเคลยีร์

          ประเทศฝรั�งเศสเป็นประเทศที�มกีารใชพ้ลงังานนวิเคลยีรท์ี�มากที�สดุ โดย 75% ของพลงังานไฟฟ้า
มาจากพลงังานนวิเคลยีร ์หลงัจากภยัพบิตันิวิเคลยีรข์องญี�ปนุ ประธานาธบิดนีโิกลาส ์ซารโ์กซ ียนืยนั
พันธกรณีของประเทศกบัพลงังานนวิเคลยีร ์โดยกลา่ววา่ “ฝร ั�งเศสไดต้ดัสนิใจเลอืกแลว้”



          มสีถานที�ตั �งอยทูางเหนอืของฝรั�งเศสตามชายฝั�งนอรม์งัด ีโรงไฟฟ้านวิเคลยีรป์าลแูอลใหญท่ี�สดุ
เป็นอนัดบัสองของประเทศฝรั�งเศส ประกอบดว้ยเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์4 เครื�อง ที�สามารถผลติพลงังานใน
แตล่ะชั�วโมงไดถ้งึ 1,300 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้านวิเคลยีรป์าลแูอล ใชก้ารระบายความรอ้นจากนํ�าที�ชอ่งแคบ
องักฤษ และเป็นหนึ�งในจํานวนโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์4 แหง่ในฝรั�งเศส ที�ใชนํ้�าระบายความรอ้นจากนํ�าทะเล
โรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�เหลอืนอกนั�นที�อยูห่า่งออกไปจากชายฝั�งทะเล ใชนํ้าระบายความรอ้นจากแมนํ่�า

          ประมาณวา่ โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์11 จาก15 โรง ที�มสีถานที�ตั �งอยูไ่กลจากทะเล จะมหีอระบายความ
รอ้น เพื�อลดความจําเป็นในการใชนํ้�าจดืในการระบายความรอ้นใหน้อ้ยลง แตร่ะหวา่งชว่งหนา้แลง้และชว่ง
มคีลื�นความรอ้น กจ็ะมปัีญหาเกดิขึ�นในการผลติไฟฟ้าจะถกูจํากดั ในชว่งที�มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงูสดุ



          มสีถานที�ตั �งอยูต่อนเหนอืสดุของประเทศฝรั�งเศส ใกลก้บัเมอืงที�มชี ื�อเสยีง คอื กาเลสแ์ละดงัเคริก์
(Calais and Dunkirk) โรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์กรฟไลนสใ์ชนํ้�าระบายความรอ้นจากชอ่งแคบองักฤษ มจํีานวน
เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์6 เครื�อง ที�ใชใ้นการผลติพลงังานไฟฟ้าตั �งแตปี่ 1980 และ 1984 และโรงงานนี�เพิ�ง
เสร็จสิ�นกระบวนการอนัสมบรูณ ์โดยสามารถที�จะผลติพลงังานได ้1,000 พันลา้นกโิลวตัตช์ั�วโมง ชาวประมง
ทอ้งถิ�นใชนํ้�าทิ�งจากการระบายความรอ้น เพื�อชว่ยเพิ�มในการประมงของปลาในยโุรปและปลาอื�น ๆ เพราะนํ�า
อุน่จะชว่ยใหป้ลาเจรญิเตบิโตไดเ้ร็วขึ�น



          โรงไฟฟ้านวิเคลยีรซ์าโปรเีจยีเป็นโรงไฟฟ้านวิเคลยีรท์ี�ใหญท่ี�สดุในยโุรป มสีถานที�ตั �งอยูท่ี�ใจกลาง
ประเทศยเูครนบนฝั�งแมนํ่�านเีปอร ์(Dnieper) โรงงานมเีครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์6 เครื�อง ที�ผลติพลงังาน
นวิเคลยีรถ์งึ 50% ของประเทศ ในปี 2011 ยเูครนไดล้ะลกึถงึ 25 ปี แหง่การครบรอบภยัพบิตันิวิเคลยีรข์อง
โลกที�เลวรา้ยที�สดุ โดยเกดิการระเบดิที�โรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์ชอรโ์นบลิ และมรีายงานวา่ ไดม้กีารปลดปลอ่ย
ปรมิาณกมัมนัตรังสอีอกมาสงูมากกวา่ 400 เทา่ ของกมัมนัตรังสทีี�เกดิจาการทิ�งระเบดิที�ฮโิรชมิา ในระหวา่ง
สงสครามโลกครั�งที�สอง

          ยเูครนไดต้กลงที�จะยกเลกิการสะสมยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะสงูที�เหลอือยู ่จากชว่งการลม่สลายของ
สหภาพโซเวยีตภายในปี 2012 ซึ�งเป็นปรมิาณวสัดนุวิเคลยีรท์ี�ใหญม่ากที�สดุเป็นอนัดบัที� 3 ของคลงัแสง
วสัดนุวิเคลยีรข์องโลก



          โรงไฟฟ้านวิเคลยีรย์งวงัมสีถานที�ตั �งอยูท่ี�ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจังหวดัเจลลานัม (Jeollanam) มี
เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์6 เครื�อง แตล่ะเครื�องสามารถผลติพลงังานไดม้ากกวา่ 900 เมกะวตัต ์โรงงานได ้
เริ�มเดนิเครื�องเมื�อ 1978 โรงงานไดไ้ดรั้บการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดทางดา้นความปลอดภยัเมื�อชว่งปลาย
เดอืนมนีาคมที�ผา่นมา หลงัจากที�ไดม้กีารพบสารกมัมนัตภาพรังสขีองไอโอดนี ในบรเิวณโรงงานและที�
เมอืงหลวงโซล

          แตจ่ากรายงานสงสยัวา่ กมัมนันตภาพรังสไีอโอดนีนี�อาจจะมาจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีรฟ์กุชุมิะของ
ญี�ปุ่ น เกาหลใีตม้เีครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์21 เครื�อง เพื�อการพาณชิย ์และเป็นประเทศลําดบัที� 6 ที�ผลติ
ไฟฟ้าไดม้ากที�สดุของโลก



          โรงงานถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงู เพื�อป้องกนัคลื�นสนึามทิี�สงู 10 เมตร ได ้มสีถานที�ตั �งที� จังหวดัจี
ยงซงับเุค บนชายฝั�งตะวนัออกของเกาหลใีต ้เครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์6 เครื�อง ไดถ้กูกอ่สรา้งใหท้นทานตอ่
แผน่ดนิไหวไดข้นาด 6.5 และเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรเ์ครื�องใหมกํ่าลงัไดรั้บการออกแบบ ใหท้นทานตอ่แรง
สั�นสะเทอืนไดถ้งึระดบั 7



          เกาหลใีตต้อ้งการที�จะผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานนวิเคลยีร ์ใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกบัปรมิาณ 2 เทา่
ของปัจจบุนั ภายในปี 2030 แตต่อ้งเผชญิกบัผูค้ดัคา้นจากฝ่ายนติบิญัญัตแิละประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
หลงัจากภยัพบิตัทิางนวิเคลยีรข์องญี�ปุ่ น ในความพยายามที�จะบรรเทาความกลวั รัฐบาลประกาศแผนการที�
จะใชเ้งนิ 922 ลา้นดอลลารอ์เมรกินั มากกวา่ 5 ปี ในการยกระดบัทางดา้นความปลอดภยั

          มสีถานที�ตั �งอยูท่ี�เมอืงคะชวิะซะกแิละคะรวิะ เป็นโรงไฟฟ้าสดุยอดที�ใหญท่ี�สดุของโลก โดยกําลงั
การผลติมเีครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีร ์7 เครื�อง อยูห่า่งจากโตเกยีวไปทางตะวนัออกเฉียงเหนอื 220 กโิลเมตร
ในจังหวดันงีะตะ สถานที�ตั �งอยูต่ามแนวชายฝั�งทะเลของญี�ปุ่ น ครอบคลมุพื�นที� 4.2 ตารางกโิลเมตร

          บรษัิทเทปโกเป็นเจา้ของสรา้งในปี 1985 แตย่งัไมไ่ดเ้ริ�มเดนิเครื�องปฏกิรณน์วิเคลยีรท์ั �ง 7เครื�อง
เพื�อการพาณชิยจ์นกระทั�งปี 1997 ในปี 2007 โรงงานตอ้งหยดุเดนิเครื�อง หลงัจากมกีารตรวจพบการรั�วไหล
ของกมัมนัตภาพรังสใีนทะเลภายหลงัเกดิแผน่ดนิไหวขนาด 6.8 ในเวลานั�น เทปโกตอ้งเผชญิกบัคําวจิารณ์
อยา่งหนัก สําหรับความลม้เหลวในการดบัไฟที�ไหมห้มอ้แปลงไฟฟ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และความลา่ชา้ในการ
แจง้เตอืนของเจา้หนา้ที�เกี�ยวกบัความผดิปกตทิี�โรงงาน

ถอดความจาก http:
//www.socialphy.com/posts/images-pics/6854/top-10-biggest-nuclear-power-pla
nt-in-the-world.html
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