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เปนระยะเวลามากกวาหน่ึงปแลว ท่ีมนุษยไดดำเนินชีวิตอยูทามกลางการหายนะคร้ังใหญของโลก อันเน่ืองมาจาก

สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด-19 จะเห็นไดวาหายนะดังกลาวเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียอยาง

มหาศาล ท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางสุขภาพ และทางเศรษฐกิจ หลังจากการเกิดวิกฤตจากสถานการณไวรัสโควิด-19 มามาก

กวาหน่ึงป ยังพบวา ท่ัวโลกยังมีผูติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อยูมากถึง 25 ลานคน และมีผูเสียชีวิตสะสมแลวเกือบ 3 ลานคน [1]

อีกหน่ึงผลกระทบสำคัญก็คือการถดถอยทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ซ่ึงสังเกตไดจากสถิติขอมูลมูลคาการสงออกของประเทศ

ไทย ป พ.ศ. 2563 - 2564 จากเว็บไซตการคาไทย [2] พบวามูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2563 ป ลดลงจากป พ.ศ. 2562

อยางตอเน่ืองทุกเดือนอยางเห็นไดชัด และถาหากสถานการณยังไมดีข้ึน มูลคาการสงออกของประเทศไทยอาจมีแนวโนมท่ีจะ

ลดลงตอไปอีกเชนเดียวกับหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก

นอกจากน้ี สถานการณไวรัสโควิด-19 สงผลตอการเปล่ียนแปลงในการดำเนินชีวิตของมนุษย เห็นไดจากการเกิดข้ึนของ

มาตรการการเอาตัวรอดตอวิกฤติจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ของมนุษย อยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน เชน การเวนระยะ

หางในการเดินและการน่ัง ในทุกสถานการณอยางเครงครัด รวมไปถึงการกักตุนสินคาอุปโภคและบริโภค ผลิตภัณฑทำความ

สะอาด สเปรยและเจลแอลกอฮอล และท่ีสำคัญท่ีสุด คือการสวมหนากากอนามัยแทบจะตลอดระยะเวลาท่ีตองทำงาน อยูใกล

หรือมีโอกาสสัมผัสกับผูอ่ืน หรือแมกระท่ังอยูในรถยนตสวนตัว

คงปฏิเสธไมไดวาหนากากอนามัยเปรียบเสมือนอวัยวะท่ี 33 ของรางกายมนุษยในยุคน้ี ในอีกหลายรอยปขางหนาหากนัก

โบราณคดีขุด เจาะ หรือสำรวจ ช้ันดินแลวพบเศษซากพลาสติกจากหนากากอนามัย ก็คงคาดเดาไดอยางไมยากวา ช้ันดินเหลา

น้ันอยูในชวงยุคหรือปใด [3] อยางไรก็ตามการกำจัดปริมาณขยะจากหนากากอนามัยจำนวนมหาศาลท่ีเกิดข้ึนน้ันไมไดมีเพียง

วิธีการฝงกลบเทาน้ัน แตการเผาทำลายก็ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองเชนกัน ซ่ึงเปนอีกหน่ึงสาเหตุหลักของการเพ่ิมข้ึนของ

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดอยางมหาศาล จากการศึกษาผลการกระทบของส่ิงแวดลอมของขยะติดเช้ือจากหนากาก

อนามัยในประเทศออสเตรเลียรวมกับศรีลังกาของ Dr. Kumar และคณะ ในป พ.ศ. 2563 [4] พบวา ขยะจากหนากากอนามัย
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ทุก ๆ 10 ตัน จะกอใหเกิดการปลดปลอดกาซคารบอนไดออกไซดถึง 2.76 กิโลกรัม ท่ีมีศักยภาพในการทำใหนำไปสูภาวะโลก

รอนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยางรวดเร็วและไมคาดคิดมากกอน

ตามท่ีประเทศไทยรวมเปนภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) เม่ือวันท่ี

12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือกำหนดมาตรการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของ

โลกใหต่ำกวา 2 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม ประเทศไทยไดมีเปาหมายท่ีจะลดกาซคารบอนไดออกไซด

และกาซเรือนกระจกอ่ืน ๆ ลง รอยละ 20 – 25 ภายในป พ.ศ. 2573 ท้ังในดานพลังงาน การคมนาคมขนสง กระบวนการทาง

อุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย [5] ซ่ึงจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนอยูในปจจุบันกลับมีแนวโนมท่ีจะกอให

เกิดการเพ่ิมข้ึนของกาซคารบอนไดออกไซดตามสาเหตุท่ีไดกลาวมากอนหนาน้ี ดังน้ันมาตรการท่ีจะเขามาชวยจำกัดการเพ่ิม

ข้ึนของกาซคารบอนไดออกไซดจึงควรตระหนักและนำมาใชอยางเรงดวน โดยหน่ึงในน้ันอาจจะหลีกหนีไมพนการผลักดันใหใช

พลังงานสะอาดท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือทดแทนการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงจากฟอสซิลท่ีปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด [6] ซ่ึง

ประเทศไทยไดใหความสำคัญกับพลังงานทดแทนท่ีมีอยูในธรรมชาติจากแสงอาทิตยเปนหลักเน่ืองจากเปนประเทศท่ีอยูในเขต

รอน [7]

อยางไรก็ตามแมวาพลังงานทดแทนท่ีมีอยูในธรรมชาติจากแสงอาทิตยจะสามารถชวยจำกัดการเพ่ิมข้ึนของกาซ

คารบอนไดออกไซดได แตความม่ันคงทางพลังงานท่ีไดน้ันถือวาอยูในระดับท่ีไมเสถียรภาพเทาท่ีควร เพราะมนุษยไมสามารถท่ี

จะควบคุมการข้ึนของดวงอาทิตยเพ่ือใชพลังงานความรอนจากแสงแดดอยูตลอดเวลาได และไมสามารถควบคุมการแปรปรวน

ของสภาพอากาศท่ีสงผลตอการผลิตพลังงานไดเชนกัน ดังน้ันการเพ่ิมความม่ันคงทางพลังงานจึงเปนอีกหน่ึงโจทยสำคัญควบคู

กับการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ือควบควบอุณหภูมิโลก จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนจึงเปนโอกาสสำคัญท่ี

จะพัฒนาพลังงานรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหา ซ่ึงคงหลีกหนีไมพนพลังงานท่ีสำคัญอยาง พลังงานนิวเคลียร [8]

ในอดีต พลังงานนิวเคลียรไดถูกมองในแงลบ อันเน่ืองมาจากการเกิดอุบัติเหตุรายแรงท่ีสงผลกระทบตอประชาชนและ

ส่ิงแวดลอม เชน อุบัติเหตุของโรงไฟฟาเชอรโนบิลท่ีประเทศยูเครน ในป พ.ศ. 2529 และอุบัติเหตุของโรงไฟฟาฟุกุชิมะท่ี

ประเทศญ่ีปุน ในป พ.ศ. 2554 ซ่ึงหากพิจารณาในแงผลกระทบแลว [9] การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนก็มีลักษณะคลายคลึงกับ

สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบางกรณี เชน การมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและจากการไดรับรังสี

โดยจากการประมาณในระยะยาว [10] ผูเสียชีวิตอาจมีมากกวา 4,000 รายจากอุบัติเหตุของโรงไฟฟาเชอรโนบิล และ มาก

กวา 573 คน จากอุบัติเหตุของโรงไฟฟาฟุกุชิมะ และทำใหการถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยอุบัติเหตุของโรงไฟฟาฟุกุชิมะก็ได

สรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจทันทีอยางนอย 360 พันลานดอลลารในประเทศญ่ีปุน และยังเปนสาเหตุการขาดดุลทางการคา

ถึง 78 พันลานดอลลารในป พ.ศ. 2555 [11] ในขณะท่ีอุบัติเหตุของโรงไฟฟาเชอรโนบิลไดสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง

125 – 250 พันลานดอลลาร [12] แตท้ังน้ีเม่ือเทียบผลกระทบและมูลคาการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว คงเทียบไมไดกลับการสูญ

เสียท่ีเกิดข้ึนไมไดอยางมหาศาลจากสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ ประเทศพรอมกันท่ัวโลก

[13]

จากขอมูลขางตน จึงเปนท่ีนาสนใจวา ขอดีของพลังงานนิวเคลียรท่ีหลายคนมองขาม ไมวาจะเปนการผลิตความรอนได

มหาศาล การเปนพลังงานสะอาดท่ีไมผลิตกาซคารบอนไดออกไซด และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมโอกาสการเติบโตดานพลังงานใน

สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดหรือไม โดยเฉพาะประเทศท่ียังไมมีโรงไฟฟานิวเคลียร เชน ประเทศไทย และ

ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน ซ่ึงเปนโจทยท่ีนาสนใจวา แตละประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของไวรัสโค

วิด-19 เหลาน้ี ควรจะหันกลับมาทบทวนความจำเปนและเหมาะสมของการใชพลังงานนิวเคลียร ท้ังในแงการวางแผน การ

ออกแบบ การวิจัย ของโรงไฟฟานิวเคลียรในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือท่ีจะไดมีพลังงานใชในอนาคตอยางเพียงพอ และใชพลังงาน
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นิวเคลียรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมวลมนุษยชาติภายในประเทศของตนเองอยางท่ีไมเคยมีมากอน ซ่ึงจะนำไปสูการใชพลังงาน

นิวเคลียรไดอยางเช่ียวชาญ ปลอดภัย และกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาล สำหรับทดแทนและฟนฟูความสูญเสียท่ีเกิด

ข้ึนในชวงไวรัสโควิด-19 ไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีพัฒนาแลว

ทายท่ีสุดน้ี ไมวาจะมีหรือไมมีพลังงานนิวเคลียร ในสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 การดำเนินชีวิตดวยความรูท่ี

อยูบนพ้ืนฐานของความจริงและการไมตระหนกเปนส่ิงสำคัญและเปนเกราะปองกันช้ันดี ทำใหสามารถรับมือ ปองกัน และ

แกไขสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดไดอยางมีสติ เพ่ือท่ีจะพลิกวิกฤตท่ีเกิดใหเปนโอกาสท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

อยางย่ังยืนและมีความสุข
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