ข่ าวนิวเคลียร์ ครังที 18
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย จารุ ณี ไกรแก้ว กองพัฒนาระบบบริ หารและจัดการงานวิชาการ
จาก World nuclear news, http://world-nuclear-news.org/

ความสํ าเร็จในการชํ าระล้ างฟูกุชิมา
18 กันยายน 2556
กระทรวงสิ: งแวดล้อมของญี:ปุ่นรายงานว่า การขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี ได้เสร็ จสิ@ นสมบูรณ์ใน
เทศบาลแห่งหนึ:งที:ได้รับผลจากอุบตั ิเหตุฟูกุชิมา ส่ วนการดําเนินการขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี ในพื@นที:
อื:นๆ กําลังก้าวหน้า

การขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี ยงั ที:อยูอ่ าศัยใน Tamura (ภาพ : MOE)
เจ้าหน้าที:ญี:ปุ่นได้สรุ ปในการประชุมทัว: ไปของ IAEA ในเวียนนาถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ ที:ได้รับผลกระทบและการปฏิบตั ิการที:ได้ดาํ เนินการในพื@นที:โดยรอบ เทศบาล 11 แห่งในเขตที:ถูก
จํากัดครั@งแรกหรื อพื@นที:อพยพที:วางแผนไว้ ภายใน 20 กิโลเมตรของโรงงาน หรื อที:ซ: ึ งปริ มาณรังสี สะสม
ประจําปี สู งกว่า 20 มิลลิซีเวิร์ต เป็ นพื@นที:การขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี พิเศษที:ได้รับการออกแบบ ซึ: งได้ทาํ
สําเร็ จโดยรัฐบาล ส่ วนเทศบาลอีก 100 แห่ง ในเขตปกครอง 8 แห่ง ซึ: งอัตราปริ มาณรังสี ในอากาศสู งกว่า 0.23
ไมโครซี เวิร์ตต่อชัว: โมง (เทียบเท่ากับมากกว่า 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ) ได้รับการจัดเป็ นพื@นที:การขจัดการเปื@ อน

สารกัมมันตรังสี ที:เข้มข้น (Intensive Decontamination Areas) ซึ: งการขจัดการเปื@ อนจัดทําโดยเทศบาลแต่ละแห่ง
ภายใต้การสนับสนุนด้านเงินและเทคนิคจากรัฐบาล
งานได้เสร็ จสิ@ นสมบูรณ์ถึงระดับเป้ าหมายในเทศบาลแห่งหนึ:งคือ Tamura ในพื@นที:การขจัดการเปื@ อน
สารกัมมันตรังสี พิเศษ ซี: งประกาศว่าการขจัดการเปื@ อนของพื@นที:อยูอ่ าศัย ที:เพาะปลูก บริ เวณป่ า และถนน
ขจัดได้สมบูรณ์ 100% ในเดือนมิถุนายน 2556 ทั@งนี@เป็ นเวลาร่ วมปี ที:ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ใช้เวลาถึง 120,000 man
days ในการขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี เกือบจะ 230,000 ตารางเมตร ของสิ: งก่อสร้าง ซึ: งรวมบ้าน 121 หลัง
และถนน 96 กิโลเมตร ที:เพาะปลูก 1.2 ล้านตารางเมตร ป่ าเกือบ 2 ล้านตารางเมตร โดยใช้เทคนิคต่างๆ
ประกอบด้วยการล้างด้วยความดันและการเอาผิวหน้าดินออก
นอกจากนี@ยงั มีความก้าวหน้าในการขจัดอย่างมากใกล้เป้ าหมายที: Naraha ซึ: งระดับความสําเร็ จสําหรับ
พื@นที:อยูอ่ าศัย ที:เพาะปลูก และป่ า อยูใ่ นช่วง 51%-68% และ Kawauchi ซึ: งพื@นที:อยูอ่ าศัยและถนน ขจัดได้
สําเร็ จ 100% ส่ วนป่ า สามารถขจัดได้สาํ เร็ จ 69% Naraha Kawauchi และ Okuma อยูใ่ นกําหนดการที:จะทํางาน
การขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี เสร็ จสิ@ นในปี งบประมาณเร็ วๆ นี@ ซึ: งสิ@ นสุ ดใน 31 มีนาคม 2557
ในพื@นที:การขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี ที:เข้มข้น งานการขจัดอยูใ่ นระหว่างดําเนินการให้สาํ เร็ จจาก
แผนที:พฒั นาในระดับเทศบาล โดยบางเทศบาลตั@งเป้ าหมาย 5 ปี ที:จะทํางานในสําเร็ จ และแห่งอื:นๆ เลือก
ช่วงเวลา 2-3 ปี ตามข้อมูลล่าสุ ด งานขจัดการเปื@ อนบนพื@นที:ที:เกี:ยวข้องกับเด็กๆ เช่น โรงเรี ยนและสถานที:เลี@ยง
เด็ก และพื@นที:สาธารณะ เช่นสวนสาธารณะ ใกล้จะเสร็ จสิ@ นสมบูรณ์ ถึงแม้วา่ จะต้องใช้เวลาสําหรับการปฎิบตั ิ
การตามแผนทั@งหมด
เทศบาลได้แชร์ ประสบการณ์งานขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี ผา่ นการรวบรวมการปฏิบตั ิที:ดี (Good
Practice Collection) จัดการโดยสํานักงานฟื@ นฟูสิ:งแวดล้อมฟูกุชิมา (Fukushima Office for Environmental
Restoration) ของกระทรวงสิ: งแวดล้อม กระทรวงฯ กล่าวว่า สิ: งนี@สามารถช่วยงานขจัดการเปื@ อนให้รวดเร็ วขึ@น
โดยองค์ความรู ้ที:สะสมและนวัตกรรมได้ถ่ายทอดจากเทศบาลหนึ:งไปยังแห่งอื:นๆ
การติดตามใหม่ อย่ างต่ อเนือง
กระทรวงสิ: งแวดล้อมได้ประกาศนโยบายใหม่สาํ หรับงานติดตามอย่างต่อเนื: องในพื@นที:ซ: ึ งการขจัดการ
เปื@ อนสารกัมมันตรังสี ได้สาํ เร็ จเสร็ จสิ@ นลง ประกอบด้วยการเฝ้ าตรวจต่อเนื: องสําหรับการเปื@ อนกัมมันตรังสี ที:
พบใหม่ เช่น พื@นที:ซ: ึ งอัตราปริ มาณรังสี อาจจะเพิ:มขึ@นเพราะการสะสมอีกครั@งของใบไม้ที:หล่นลงมา ถ้าจําเป็ นก็
ตามด้วยการขจัดการเปื@ อนสารกัมมันตรังสี

กระทรวงฯ กําลังทํางานเพื:อให้สถานที:เก็บรักษาเฉพาะกาลปลอดภัยสําหรับวัสดุ เช่น ดินที:เอาออก
ระหว่างกระบวนการขจัดการเปื@ อน และอยูใ่ นกระบวนการเลือกสถานที: คาดว่าสถานที:เก็บจะให้บริ การได้ใน
ต้นปี 2558
การลดนํา เกลือ
20 กันยายน 2556

เครื: องทําความเข้มข้นนํ@าเกลือชุดใหม่ได้เริ: มต้นเดินเครื: องที:เหมือง Ranger ของ Energy Resources of
Austria (ERA) โดยจะทําความเข้มข้นนํ@าเสี ย ซึ: งจะสนับสนุนโปรแกรมการฟื@ นฟู
เหมืองยูเรเนียมอยูห่ ่าง 260 กิโลเมตร ทางตะวันออกของ Darwin ในอาณาเขตทางเหนื อของออสเตรเลีย
เหมืองถูกล้อมรอบแต่แยกจากวนอุทยานแห่งชาติ Kakadu เหมืองผลิตยูเรเนียมออกไซด์ 2600-5000 ตันต่อปี
ขึ@นกับเกรดแร่
เนื:องจากมีการคํานึงถึงผลของนํ@าเสี ยที:มีเกลือสู งซึ: งผลิตระหว่างการทําเหมือง จึงไม่ได้มีการปล่อยทิ@ง
ตั@งแต่ปี 2539 เป็ นผลให้น@ าํ เสี ยสะสมมากมายในเขื:อนกากแร่ ERA วางแผนที:จะฟื@ นฟูพ@ืนที:กากแร่ ภายในปี
2569 และเครื: องทําความเข้มข้นนํ@าเกลือชุ ดใหม่จะเริ: มต้นทํางานระเหยนํ@า โดยใช้กระบวนการให้ความร้อน
และระเหยซึ: งจะได้น@ าํ กลัน: สําหรับปล่อยทิ@ง

ERA กล่าวว่า โรงงาน 220 ล้าน AUD (206 ล้านดอลลาร์ )

สามารถระเหยนํ@าได้ถึง 1.83 พันล้านลิตรต่อปี
ชุดเครื: องมือผลิตโดย HPD ซึ: งเป็ นบริ ษทั สาขาของ Veolia Water Solutions and Technology

สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ทถี ูกปิ ดกับเป้าหมายคาร์ บอนไดออกไซด์ ในอากาศ
4 ตุลาคม 2556
เป้ าหมายคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศของญี:ปุ่นยังคงไม่ชดั เจนเหมือนนโยบายพลังงาน

Japan

Federation of Economic Organizations กล่าวว่า ควรจะรักษาเป้ าหมายที:กาํ หนดไว้จนกระทัง: ทุกสิ: งดีข@ ึนในปี
หน้า
ญี:ปุ่นได้ดาํ เนิ นการนําเข้า LNG นํ@ามัน และถ่านหิ น ปริ มาณมากพิเศษ เพื:อชดเชยสําหรับการหยุด
เดินเครื: องของเครื: องปฏิกรณ์ปรมาณูท@ งั หมด
ได้มีการหยุดการบํารุ งรักษาที:จาํ เป็ นและคอยการอนุมตั ิให้
เดินเครื: องอีกครั@งหนึ:งภายใต้กฏระเบียบใหม่ที:เข้มงวดมากขึ@น

ขณะที:ทาํ การจัดการการขาดแคลนไฟฟ้ า

เป้ าหมายสภาพอากาศก่อนหน้านี@ไม่บรรลุเนื: องจากคลื:นรบกวนในการปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์จากภาค
การผลิตกระแสไฟฟ้ า
ท่ามกลางเป้ าหมายเปลี:ยนสภาพอากาศของญี:ปุ่น

พุง่ เป้ าไปที:ภาคการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื:อลดความ

หนาแน่นของคาร์ บอนไดออกไซด์ถึง 20% จากระดับในปี 2533 เป็ นปริ มาณเฉลี:ย CO2 334 กรัมต่อกิโลวัตต์ชัว: โมง ในช่วง 5 ปี จากปี 2551-2555 อย่างไรก็ตาม การแทนที:การผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ดว้ ย
เชื@อเพลิงฟอสซิ ล ทําให้ตวั เลขกลายเป็ น CO2 487 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชัว: โมง สู งกว่าเป้ าหมายและเพิ:มขึ@น 39%
ของระดับก่อนฟูกุชิมา ทั@งนี@ จากข้อมูลเดือนสิ งหาคมจาก Federation of Electric Power Companies
ปั จจุบนั รัฐบาลญี:ปุ่นตัดสิ นใจว่าจะทําอย่างไรกับเป้ าหมายลดการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ Ministry
of Economy Trade and Industry (METI) ต้องการที:จะคอยจนกระทัง: อนาคตของนิ วเคลียร์ ชดั เจนกว่านี@ ขณะที:
Ministry of the Environment ยังไม่ตดั สิ นใจว่าจะคอยหรื อตั@งเป้ าหมายที:จะบรรลุผลโดยไม่ใช้นิวเคลียร์ วันนี@
Japan Federation of Economic Organizations (Keidanren) เข้าข้าง METI และผลักดันรัฐบาลให้หลีกเลี:ยงการ
ตั@งเป้ าหมายใหม่จนกระทัง: ความเป็ นจริ งของพลังงานใหม่ชดั แจ้งกว่านี@

ญี:ปุ่นไม่ควรจะวางเป้ าหมายใดๆ

สําหรับปี 2563 เพื:อการหารื อเกี:ยวกับสภาพอากาศรอบหน้าในการประชุม COP19 เดือนพฤศจิกายน
Keidanren กล่าวว่า การป้ องกันการร้อนทัว: โลก (global warming) เป็ นสิ: งสําคัญสําหรับมนุษยชาติ จึง
จําเป็ นที:จะต้องทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกับมาตรการป้ องกันต่างๆ เพื:อให้ได้สมดุลระหว่างสิ: งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ
มีการส่ งคําร้องขอเพื:อเดินเครื: องอีกครั@งสําหรับเครื: องปฏิกรณ์ปรมาณู ญี:ปุ่น 14 เครื: อง กําลังผลิตรวมกัน
13,300 MWe จากกําลังการผลิตทั@งหมด 44,400 MWe ไม่มีเครื: องใดจะได้รับอนุมตั ิให้เดินเครื: องจนกระทัง: ต้นปี

หน้า Keidanren กล่าวว่า ญี:ปุ่นควรจะกําหนดเป้ าหมายปี 2563 ในปี หน้า เมื:อการรวมกันของพลังงานประเภท
ต่างๆ ชัดเจนกว่านี@
ในระหว่างนี@ ญี:ปุ่นดําเนิ นการกระตุน้ การใช้แหล่งพลังงานคาร์ บอนตํ:า ข้อมูลจาก METI กล่าวว่า ได้มี
การใช้พลังงานหมุนเวียนทั@งหมด 3666 MWe ตั@งแต่มีการผลักดันระยะสั@นๆ หลังจากอุบตั ิเหตุฟูกุชิมาในเดือน
มีนาคม 2554

โดยพลังงานส่ วนมากเป็ นพลังงานแสงอาทิตย์ (ประมาณ 95%) และส่ วนใหญ่ถูกติดตั@งใน

ปี งบประมาณแรกหลังอุบตั ิเหตุ ตั@งแต่เมษายน 2554 ถึงมีนาคม 2555

