
ข่าวนิวเคลยีร์ครั�งที� 18 
แปลและเรียบเรียงโดย จารุณี ไกรแกว้ กองพฒันาระบบบริหารและจดัการงานวิชาการ 

จาก World nuclear news, http://world-nuclear-news.org/ 

ความสําเร็จในการชําระล้างฟูกุชิมา 

18 กนัยายน 2556 

 กระทรวงสิ:งแวดลอ้มของญี:ปุ่นรายงานวา่  การขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีไดเ้สร็จสิ@นสมบูรณ์ใน

เทศบาลแห่งหนึ:งที:ไดรั้บผลจากอุบติัเหตุฟูกุชิมา  ส่วนการดาํเนินการขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีในพื@นที:

อื:นๆ กาํลงักา้วหนา้ 

 

การขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสียงัที:อยูอ่าศยัใน Tamura (ภาพ : MOE) 

 เจา้หนา้ที:ญี:ปุ่นไดส้รุปในการประชุมทั:วไปของ IAEA ในเวยีนนาถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ที:ไดรั้บผลกระทบและการปฏิบติัการที:ไดด้าํเนินการในพื@นที:โดยรอบ  เทศบาล 11 แห่งในเขตที:ถูก

จาํกดัครั@ งแรกหรือพื@นที:อพยพที:วางแผนไว ้  ภายใน 20 กิโลเมตรของโรงงาน  หรือที:ซึ: งปริมาณรังสีสะสม

ประจาํปีสูงกวา่ 20 มิลลิซีเวร์ิต  เป็นพื@นที:การขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีพิเศษที:ไดรั้บการออกแบบ  ซึ: งไดท้าํ

สาํเร็จโดยรัฐบาล  ส่วนเทศบาลอีก 100 แห่ง ในเขตปกครอง 8 แห่ง  ซึ: งอตัราปริมาณรังสีในอากาศสูงกวา่ 0.23 

ไมโครซีเวิร์ตต่อชั:วโมง (เทียบเท่ากบัมากกวา่ 1 มิลลิซีเวร์ิตต่อปี)  ไดรั้บการจดัเป็นพื@นที:การขจดัการเปื@ อน    



สารกมัมนัตรังสีที:เขม้ขน้ (Intensive Decontamination Areas) ซึ: งการขจดัการเปื@ อนจดัทาํโดยเทศบาลแต่ละแห่ง

ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้นเงินและเทคนิคจากรัฐบาล 

 งานไดเ้สร็จสิ@นสมบูรณ์ถึงระดบัเป้าหมายในเทศบาลแห่งหนึ:งคือ Tamura  ในพื@นที:การขจดัการเปื@ อน                   

สารกมัมนัตรังสีพิเศษ  ซี:งประกาศวา่การขจดัการเปื@ อนของพื@นที:อยูอ่าศยั  ที:เพาะปลูก  บริเวณป่า  และถนน  

ขจดัไดส้มบูรณ์ 100% ในเดือนมิถุนายน 2556  ทั@งนี@ เป็นเวลาร่วมปี  ที:ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชเ้วลาถึง 120,000 man 

days ในการขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีเกือบจะ 230,000 ตารางเมตร ของสิ:งก่อสร้าง  ซึ: งรวมบา้น 121 หลงั  

และถนน 96 กิโลเมตร  ที:เพาะปลูก 1.2 ลา้นตารางเมตร  ป่าเกือบ 2 ลา้นตารางเมตร  โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ 

ประกอบดว้ยการลา้งดว้ยความดนัและการเอาผวิหนา้ดินออก 

 นอกจากนี@ยงัมีความกา้วหนา้ในการขจดัอยา่งมากใกลเ้ป้าหมายที: Naraha ซึ: งระดบัความสาํเร็จสาํหรับ

พื@นที:อยูอ่าศยั  ที:เพาะปลูก และป่า  อยูใ่นช่วง 51%-68%  และ Kawauchi ซึ: งพื@นที:อยูอ่าศยัและถนน  ขจดัได้

สาํเร็จ 100% ส่วนป่า  สามารถขจดัไดส้าํเร็จ 69%  Naraha  Kawauchi และ Okuma อยูใ่นกาํหนดการที:จะทาํงาน

การขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีเสร็จสิ@นในปีงบประมาณเร็วๆ นี@   ซึ: งสิ@นสุดใน 31 มีนาคม 2557 

 ในพื@นที:การขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีที:เขม้ขน้  งานการขจดัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการใหส้าํเร็จจาก

แผนที:พฒันาในระดบัเทศบาล  โดยบางเทศบาลตั@งเป้าหมาย 5 ปี ที:จะทาํงานในสาํเร็จ  และแห่งอื:นๆ เลือก

ช่วงเวลา 2-3 ปี  ตามขอ้มูลล่าสุด  งานขจดัการเปื@ อนบนพื@นที:ที:เกี:ยวขอ้งกบัเด็กๆ  เช่น โรงเรียนและสถานที:เลี@ยง

เด็ก  และพื@นที:สาธารณะ เช่นสวนสาธารณะ  ใกลจ้ะเสร็จสิ@นสมบูรณ์  ถึงแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลาสาํหรับการปฎิบติั

การตามแผนทั@งหมด 

 เทศบาลไดแ้ชร์ประสบการณ์งานขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสีผา่นการรวบรวมการปฏิบติัที:ดี (Good 

Practice Collection)  จดัการโดยสาํนกังานฟื@ นฟูสิ:งแวดลอ้มฟูกุชิมา (Fukushima Office for Environmental 

Restoration)  ของกระทรวงสิ:งแวดลอ้ม   กระทรวงฯ กล่าววา่  สิ:งนี@สามารถช่วยงานขจดัการเปื@ อนให้รวดเร็วขึ@น  

โดยองคค์วามรู้ที:สะสมและนวตักรรมไดถ่้ายทอดจากเทศบาลหนึ:งไปยงัแห่งอื:นๆ 

การติดตามใหม่อย่างต่อเนื�อง 

 กระทรวงสิ:งแวดลอ้มไดป้ระกาศนโยบายใหม่สาํหรับงานติดตามอยา่งต่อเนื:องในพื@นที:ซึ: งการขจดัการ

เปื@ อนสารกมัมนัตรังสีไดส้าํเร็จเสร็จสิ@นลง  ประกอบดว้ยการเฝ้าตรวจต่อเนื:องสาํหรับการเปื@ อนกมัมนัตรังสีที:

พบใหม่  เช่น  พื@นที:ซึ: งอตัราปริมาณรังสีอาจจะเพิ:มขึ@นเพราะการสะสมอีกครั@ งของใบไมที้:หล่นลงมา  ถา้จาํเป็นก็

ตามดว้ยการขจดัการเปื@ อนสารกมัมนัตรังสี 



 กระทรวงฯ กาํลงัทาํงานเพื:อใหส้ถานที:เก็บรักษาเฉพาะกาลปลอดภยัสาํหรับวสัดุ เช่น ดินที:เอาออก

ระหวา่งกระบวนการขจดัการเปื@ อน  และอยูใ่นกระบวนการเลือกสถานที:  คาดวา่สถานที:เก็บจะใหบ้ริการไดใ้น

ตน้ปี 2558 

การลดนํ�าเกลอื 

20 กนัยายน 2556 

 

 

 เครื:องทาํความเขม้ขน้นํ@าเกลือชุดใหม่ไดเ้ริ:มตน้เดินเครื:องที:เหมือง Ranger ของ Energy Resources of 

Austria (ERA) โดยจะทาํความเขม้ขน้นํ@าเสีย  ซึ: งจะสนบัสนุนโปรแกรมการฟื@ นฟู 

 เหมืองยเูรเนียมอยูห่่าง 260 กิโลเมตร ทางตะวนัออกของ Darwin ในอาณาเขตทางเหนือของออสเตรเลีย  

เหมืองถูกลอ้มรอบแต่แยกจากวนอุทยานแห่งชาติ Kakadu  เหมืองผลิตยเูรเนียมออกไซด ์ 2600-5000 ตนัต่อปี  

ขึ@นกบัเกรดแร่ 

 เนื:องจากมีการคาํนึงถึงผลของนํ@าเสียที:มีเกลือสูงซึ: งผลิตระหวา่งการทาํเหมือง  จึงไม่ไดมี้การปล่อยทิ@ง

ตั@งแต่ปี 2539  เป็นผลใหน้ํ@ าเสียสะสมมากมายในเขื:อนกากแร่  ERA วางแผนที:จะฟื@ นฟูพื@นที:กากแร่ภายในปี 

2569  และเครื:องทาํความเขม้ขน้นํ@าเกลือชุดใหม่จะเริ:มตน้ทาํงานระเหยนํ@า  โดยใชก้ระบวนการใหค้วามร้อน

และระเหยซึ:งจะไดน้ํ@ากลั:นสาํหรับปล่อยทิ@ง   ERA กล่าววา่  โรงงาน 220 ลา้น AUD (206 ลา้นดอลลาร์)  

สามารถระเหยนํ@าไดถึ้ง 1.83 พนัลา้นลิตรต่อปี 

 ชุดเครื:องมือผลิตโดย HPD ซึ: งเป็นบริษทัสาขาของ Veolia Water Solutions and Technology 



สถานปฏิบัติการทางนิวเคลยีร์ที�ถูกปิดกบัเป้าหมายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

4 ตุลาคม 2556 

 เป้าหมายคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศของญี:ปุ่นยงัคงไม่ชดัเจนเหมือนนโยบายพลงังาน  Japan 

Federation of Economic Organizations  กล่าววา่  ควรจะรักษาเป้าหมายที:กาํหนดไวจ้นกระทั:งทุกสิ:งดีขึ@นในปี

หนา้ 

 ญี:ปุ่นไดด้าํเนินการนาํเขา้ LNG  นํ@ามนั  และถ่านหิน  ปริมาณมากพิเศษ  เพื:อชดเชยสาํหรับการหยดุ

เดินเครื:องของเครื:องปฏิกรณ์ปรมาณูทั@งหมด  ไดมี้การหยดุการบาํรุงรักษาที:จาํเป็นและคอยการอนุมติัให้

เดินเครื:องอีกครั@ งหนึ:งภายใตก้ฏระเบียบใหม่ที:เขม้งวดมากขึ@น  ขณะที:ทาํการจดัการการขาดแคลนไฟฟ้า  

เป้าหมายสภาพอากาศก่อนหนา้นี@ไม่บรรลุเนื:องจากคลื:นรบกวนในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดจ์ากภาค

การผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ท่ามกลางเป้าหมายเปลี:ยนสภาพอากาศของญี:ปุ่น  พุง่เป้าไปที:ภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื:อลดความ

หนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 20% จากระดบัในปี2533  เป็นปริมาณเฉลี:ย CO2 334 กรัมต่อกิโลวตัต-์

ชั:วโมง  ในช่วง 5 ปี จากปี 2551-2555  อยา่งไรก็ตาม  การแทนที:การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานนิวเคลียร์ดว้ย

เชื@อเพลิงฟอสซิล  ทาํใหต้วัเลขกลายเป็น CO2 487 กรัมต่อกิโลวตัต-์ชั:วโมง  สูงกวา่เป้าหมายและเพิ:มขึ@น 39% 

ของระดบัก่อนฟูกุชิมา  ทั@งนี@ จากขอ้มูลเดือนสิงหาคมจาก Federation of Electric Power Companies 

 ปัจจุบนัรัฐบาลญี:ปุ่นตดัสินใจวา่จะทาํอยา่งไรกบัเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์  Ministry 

of Economy Trade and Industry (METI)  ตอ้งการที:จะคอยจนกระทั:งอนาคตของนิวเคลียร์ชดัเจนกวา่นี@   ขณะที: 

Ministry of the Environment ยงัไม่ตดัสินใจวา่จะคอยหรือตั@งเป้าหมายที:จะบรรลุผลโดยไม่ใชนิ้วเคลียร์  วนันี@  

Japan Federation of Economic Organizations  (Keidanren) เขา้ขา้ง METI และผลกัดนัรัฐบาลใหห้ลีกเลี:ยงการ

ตั@งเป้าหมายใหม่จนกระทั:งความเป็นจริงของพลงังานใหม่ชดัแจง้กวา่นี@   ญี:ปุ่นไม่ควรจะวางเป้าหมายใดๆ 

สาํหรับปี 2563 เพื:อการหารือเกี:ยวกบัสภาพอากาศรอบหนา้ในการประชุม COP19 เดือนพฤศจิกายน 

 Keidanren กล่าววา่  การป้องกนัการร้อนทั:วโลก (global warming) เป็นสิ:งสาํคญัสาํหรับมนุษยชาติ  จึง

จาํเป็นที:จะตอ้งทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพกบัมาตรการป้องกนัต่างๆ  เพื:อใหไ้ดส้มดุลระหวา่งสิ:งแวดลอ้มและ

เศรษฐกิจ 

 มีการส่งคาํร้องขอเพื:อเดินเครื:องอีกครั@ งสาํหรับเครื:องปฏิกรณ์ปรมาณูญี:ปุ่น 14 เครื:อง กาํลงัผลิตรวมกนั 

13,300 MWe จากกาํลงัการผลิตทั@งหมด 44,400 MWe ไม่มีเครื:องใดจะไดรั้บอนุมติัใหเ้ดินเครื:องจนกระทั:งตน้ปี



หนา้  Keidanren กล่าววา่  ญี:ปุ่นควรจะกาํหนดเป้าหมายปี 2563 ในปีหนา้  เมื:อการรวมกนัของพลงังานประเภท

ต่างๆ ชดัเจนกวา่นี@  

 ในระหวา่งนี@   ญี:ปุ่นดาํเนินการกระตุน้การใชแ้หล่งพลงังานคาร์บอนตํ:า  ขอ้มูลจาก METI กล่าววา่ ไดมี้

การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนทั@งหมด 3666 MWe ตั@งแต่มีการผลกัดนัระยะสั@นๆ หลงัจากอุบติัเหตุฟูกุชิมาในเดือน

มีนาคม 2554  โดยพลงังานส่วนมากเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์ (ประมาณ 95%) และส่วนใหญ่ถูกติดตั@งใน

ปีงบประมาณแรกหลงัอุบติัเหตุ  ตั@งแต่เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2555    

 

 

 

 

 


