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ภาพ steve artley, “1986 cartoon reflects public sentiment on the disaster at Chernobyl” Newspapers, 

accessed April 20, 2021, https://www.newspapers.com/clip/5053575/chernobyl-cartoon/ 

 
เมื่อปี ค.ศ. 1945 ได้เกิดเหตุการณ์การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซา

กิในจักรวรรดิญี่ปุ่น ด้วยแรงระเบิดที่ได้ผลาญเมืองทั้งสองและสังเวยชีวิตของผู้คนมากชีวิตเป็น
จุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงจากความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้น พลังการทำลายล้าง
ของพลังงานนิวเคลียร์ที ่ได้สั่นสะเทือนประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ  ทั้งในแง่ของบทเรียน
ความสูญเสียและยังส่งผลให้โลกได้หันไปสู่กระแสโลกแห่งความสันติมากยิ่งขึ้น เน่ืองด้วยการกล่าว
สุนทรพจน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรมาณูเพื่อสันติภาพของดไวต์ ดี ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิปดีของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 19531 ทำให้จากการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อความมั่นคงของ

 
1 Wyzant, Atoms for Peace speech, Acceded April 17, 2021, 
https://www.wyzant.com/resources/lessons/history/hpol/eisenhower/atoms-for-peace/ 

https://www.newspapers.com/clip/5053575/chernobyl-cartoon/
https://www.wyzant.com/resources/lessons/history/hpol/eisenhower/atoms-for-peace/
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ชาติเปลี่ยนไปเป็นเพื่อการพัฒนาเพื่อสันติมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นจุดแปรเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นที่
สำคัญของการหันธงไปสู่การมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติและการสร้างความ
ยอมรับในพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณชนที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการริเริ่มการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในสหรัฐอเมริกาเอง  

กระแสการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติจึงนำมาสู่การเกิดขึ้นของสถาบันวิจัยและพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในนานาประเทศ ในขณะเดียวกัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรก
ของฝั ่งสหภาพโซเวียตได้ถูกคิดค้นในช่วงท้ายของปี ค.ศ. 1940 และเริ ่มเปิดใช้งานอย่างเป็น
ทางการในปี ค.ศ. 1954 โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวคือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ AM1 ที่เมืองออบ
นิสต์ ซึ่งนับว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของโลกที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
ระบบเตาปฏิกรณ์แบบ Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalniy (RBMK) หรือที ่รู ้จักกันใน
นามเตาปฏิกรณ์พลังงานสูงแบบท่อ (High Power Channel-type Reactor) เตาปฏิกรณ์ดังกล่าว
ถูกคิดค้นโดยสหภาพโซเวียต และยังเป็นเตาปฏิกรณ์ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเชียร์โนบีลที่
จะเป็นประเด็นสำคัญในเน้ือหาบทความน้ีอีกเช่นเดียวกัน 

 

 
ภาพ Andrew Blackwell, “Photos show what daily life is really like inside Chernobyl's exclusion zone, one 

of the most polluted areas in the world” Businessinsider, accessed April 23, 2021, 
https://www.businessinsider.com/what-daily-life-inside-chernobyls-exclusion-zone-is-really-like-2019-4  

 

https://www.businessinsider.com/what-daily-life-inside-chernobyls-exclusion-zone-is-really-like-2019-4
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ริมฝั่งแม่นํ้าดนีเปอร์ในเขตทางตอนเหนือของยูเครน ติดกับชายแดนเบลารุส ห่างออกไป
จากเมืองพรีเพียต ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นคือ
ที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบิล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นับว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของ
สหภาพโซเวียต โรงไฟฟ้าแห่งน้ีได้เริ่มก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1970 โดยที่โรงไฟฟ้าแห่งน้ีมีเตาปฏิกรณ์
ทั้งหมด 4 เตาด้วยกัน เป็นเตาระบบ RBMK ทั้งหมด ในช่วงเวลาดังกล่าว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์
โนบิลได้รับความเช่ือมั่นในเรื่องความปลอดภัยและศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุด 

แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น ในรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1983 
เนื ่องจากการทำงานที่ผิดปกติของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตัวที่ 4 จากการทดสอบระบบความ
ปลอดภัยด้วยระบบหล่อเย็นของเตา โดยทางสมาคมนิวเคลียร์โลกองค์กรส่งเสริมการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรอ้างว่า อุบัติเหตุจากการทดสอบดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
ออกแบบที่บกพร่องบวกกับการขาดความชำนาญและการประสานงานของเจ้าหน้าที่จนไม่สามารถ
ควบคุมได้2 ส่งผลให้เตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ตัวที่ 4 ได้เกิดการระเบิดขึ้นและไฟได้ลุกลามภายใน
โรงงานอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดการระเบิดทำให้ได้ปิดเตาปฏิกรณ์ที่เหลืออีก 3 เตาในทันที แต่ไฟก็ยัง
ลุกไหม้ติดต่อนานกันเป็นเวลานานนับสัปดาห์และสารกัมมังตรังสีแพร่กระจายไปในบริเวณรัศมีที่
กว้างและยังกระจายสู่ชั ้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว สำนักงานพลังงานปรมาณูสากลได้จัดให้
วิกฤตการณ์เชียร์โนบีลอยู่ในระดับความรุนแรงที่ 7 ของมาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตกุารณ์
ทางนิวเคลียร์3 ซึ่งนับว่าเป็นระดับความรุนแรงสูงสุดของมาตราส่วนวิกฤติการณ์ทางนิวเคลียร์
สากล สำนักงานพลังงานปรมาณูสากลให้คำนิยามไว้ว่า ระดับที่ 7 ระดับเป็นอุบัติเหตุนิวเคลียร์ขั้น
รุนแรงที่สุด โดยความรุนแรงระดับ 7 เคยเกิดขึ้นเพียงสองครั้งในประวัติศาสตร์ คือ ภัยพิบัติเชียร์
โนบีล ค.ศ. 1983 และภัยพิบัติฟุกุชิมะไดอิชิ ค.ศ. 2011 

หลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบีล รัฐบาลโซเวียตภายใต้การนำของ
กอร์บาชอฟได้ทำการปิดข่าว ไม่มีการออกมาแถลงข่าวหรือแจ้งเหตุใด  ๆ จนกระทั่งวันที ่ 28 
เมษายน หลังจากรัฐบาลสวีเดนได้ออกข่าวและติดต่อสอบถามเรื่องนี้กับทางโซเวียต รัฐบาลโซ
เวียตจึงได้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างสั้น ๆ โดยยอมรับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 
2 ศิลปวัฒนธรรม, วันน้ีในอดีต : 26 เมษายน 1986 หายนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล, Acceded April 17, 2021, 
https://www.silpamag.com/this-day-in-history/article_1432 
3 โกมล อังกุรรัตน์, 10 อันดับภัยพิบัติ/อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ อันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ 10 Worst Nuclear Accidents/Disasters in 
History, Acceded April 15, 2021, http://www0.tint.or.th/nkc/nkc55/content55/nstkc55-104.html 

https://www.silpamag.com/this-day-in-history/article_1432
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เชียร์โนบีล แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญแต่อย่างใด และรัฐบาลไม่มีแผนการที่จะอพยพผู้คน
ที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าออกไปทันที แต่ด้วยไฟที่ลุกไหม้นานกว่าสัปดาห์ที่ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บมีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงฝุ่นจากกัมตรังสีที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งยุโรป ส่งผลทำให้
รัฐบาลโซเวียตไม่อาจจะปิดข่าวได้อีกต่อไป รัฐบาลโซเวียตได้ทำการอพยพประชาชนออกจาก
บริเวณเขตกัมมันตภาพรังสีอันตรายและได้ขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศในการช่วยเหลือ
ควบคุมสารกัมมันตภาพรังสี  

ในช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเชียร์โนบีลเป็นช่วงเวลาของรัฐบาลโซเวียตภายใต้
การนำของมิคาอิล กอร์บาชอฟ กอร์บาชอฟต้องการปรับและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สหภาพโซ
เวียตโดยการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผ่อนคลายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื ่อสร้าง
บรรยากาศระหว่างประเทศที่มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น และยังมีผลักดันให้เกิดการปฏิรูปครั้ง
สำคัญเกิดขึ ้นโดยการดำเนินนโยบายกลาสนอสต์และเปเรสทรอยกาขึ ้นมาปรับใช้ในการ
บริหารงานภายในประเทศ โดยใจความหลักของนโยบายกลาสนอสต์คือ  การเน้นการเปิดเสรี
ทางการเมืองและสังคมให้มากยิ่งข้ึน โดยให้ประชาชนมีสิทธิแสดงออกทางความคิดมากยิ่งขึ้นและ
ส่วนใจความหลักของนโยบายเปเรสตรอยกาคือ เป็นการปรับโครงการทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมให้มีแนวทางไปในรูปแบบของประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้น  

การปิดข่าวเรื่องเชียร์โนบิลจึงได้ทำให้นานาประเทศต่างได้ทำการวิพากย์วิจารณ์และโจมตี
สหภาพโซเวียตอย่างหนักในเรื่องการปิดข่าวและไม่แจ้งข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยทันที นำไปสู่
บรรยากาศความอึมครึมของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากขัดกับใจความหลัก
ของนโยบายกลาสนอสที่กล่าวว่า จะไม่มีการปิดบังข่าวและปิดกั้นสื่อเสรีในโซเวียต ดังนั้น เอง
อุบัติเหตุเชียร์โนบีลได้ทำให้นโยบายกลาสนอสต์และเปเรสตรอยกาที่รัฐบาลโซเวียตกำลังพยายาม
เร่งผลักดัน กลายเป็นเหมือนเรื่องตลกและขายฝันไปในทันที สืบเน่ืองจากส่ือในสหภาพโซเวียตยัง
ไร้ซึ ่งมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและประชาชนก็ไม่ได้มีเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารจา ก
ต่างประเทศอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมในปีเดียวกัน กอร์บาชอฟออก
มาแถลงการณ์ต่อส่ือมวลชนยอมรับเรื่องการปิดข่าวเป็นเรื่องจริงและแสดงความจริงใจที่จะไม่ทำ
ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก 

สุดท้ายแล้วพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ได้สร้างความเปล่ียนแปลงของโลกอย่าง
มากมาย โดยจากเหตุการณ์ที่ได้จารึกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ พลังงานนิวเคลียร์ได้
สร้างทั้งความเปล่ียนแปลงในทั้งแง่บวกและแง่ลบ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติเชียร์โนบิลที่ได้เกิดขึ้นทำ
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ให้โลกได้บทเรียนในการรับมืออุบัติเหตุที ่เก ิดจากนิวเคลียร์ที ่มี ประสิทธิภาพมากขึ ้น ใน
ขณะเดียวกัน การตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของนิวเคลียร์ของมวลมนุษยชนก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
ทุกอย่างมีระเบียบและมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “เหรียญมีสองด้านเสมอ” 
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