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ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๔๑จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

 ทั้งนี้ จากจุดเริ่มตนของพลังงานนิวเคลียรหรือเทคโนโลยีนิวเคลียรเมื่อ ๑๒๑ ปกอน ไดมี
การศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรเรื่อยมาจนกระทั่งไดกลายมาเปนสิ่งทีม่ีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย อยางไรก็ดี มนุษยชาติไดตระหนักแลววาเทคโนโลยีนิวเคลียร
อาจกอใหเกิดผลเสียขึน้ไดหากถูกนําไปใชอยางผิดวิธีหรือใชโดยประมาทปราศจากการควบคุม และ
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรนั้นควรอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายอยางเครงครัด 
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียรของประเทศตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในอนาคต 

 ดังน้ัน คอลัมน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอนาํเสนอบทความ เรื่อง “เกรด็แนวคดิ
จากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ” ดังนี้ 

 ๑. กฎหมายนิวเคลียรระหวางประเทศ
   นับตั้งแตสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงดวยอานุภาพของระเบิดนิวเคลียร ภายใต

ภาพความทรงจําอันเลวรายที่มนุษยชาติยากจะลืมเลือน องคการสหประชาชาติซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลัง
การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเปนตัวกลางสําคัญในการหามมิใหประเทศตาง ๆ ผลิตอาวุธ
นิวเคลียรเพื่อการสงครามขึ้นมาอีก ดังนั้น กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรในชวงนั้น
จึงมุงเนนในเรื่องของการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรและการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เชน สนธิ
สญัญาวาดวยการหามทดลองอาวธุนวิเคลยีรในชั้นบรรยากาศ อวกาศ และใตนํ้า ค.ศ. ๑๙๖๓ สนธสิญัญา
ฉบับนี้กําหนดหามมิใหประเทศสมาชิกดําเนินการระเบิดทดลองอาวุธนิวเคลียร ณ สถานที่ใด ๆ  ภายใต
เขตอํานาจหรือการควบคุมของตน รวมทั้งในบรรยากาศ หวงอวกาศ หรือใตนํ้า นานนํ้าอาณาเขต 
ทะเลหลวง หรอืในส่ิงแวดลอมอ่ืนใดถาการระเบดิเชนวาน้ันกอใหเกิดกากกมัมันตรงัสกีระจายออกนอก
ขอบเขตดินแดน สนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ 
๑) กาํหนดหามมใิหประเทศทีค่รอบครองอาวธุนิวเคลยีร ซ่ึงไดแก สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ รสัเซีย ฝรั่งเศส 
และจีน สงเสริมหรือชวยใหประเทศอื่น ผลิต หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร และหามประเทศที่ไมได
ครอบครองอาวุธนิวเคลียรรับ แสวงหา หรือขอความชวยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร ๒) กําหนด
ใหประเทศสมาชิกหารอืเกี่ยวกบัมาตรการเพือ่ยุตกิารแขงขนัการสะสมอาวธุนิวเคลยีรและการลดอาวธุ
นิวเคลียร และ ๓) ประเทศสมาชิกยังมีสิทธิในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใชพลังงานนิวเคลียรดวย
วัตถุประสงคทางสันติ แตตองเปนไปตามหลักการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 

   นอกจากนี้ ยังมกีลุมของกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของกับความรบัผดิทางแพง
ในกจิกรรมที่เกี่ยวของกบันิวเคลยีรเพื่อใหตระหนักถงึปญหาความรายแรงทางนิวเคลยีร เชน อนสุญัญา
กรุงเวียนนาวาดวยความรับผิดทางแพงในความเสียหายทางนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๓ รวมถึงความตกลง
ของกลุมประเทศในระดับภูมิภาคในเรื่องนิวเคลียร เชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการจัดทํา
สนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ค.ศ. ๑๙๙๕ หรือสนธิสัญญา
กรุงเทพ เปนสนธิสัญญาระงับอาวุธนิวเคลียรระหวาง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซยี มาเลเซยี เมียนมาร สิงคโปร เวยีดนาม ลาว ฟลปิปนส และไทย มีสาระสําคัญ คือ หามมิให
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เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ 

ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต ครอบครอง ควบคุมอาวุธนิวเคลียร สถานีอาวุธนิวเคลียร ทดสอบหรือใช
อาวุธนิวเคลียรภายในหรือนอกเขตสนธิสัญญา และไมแสวงหาความชวยเหลือใด ๆ ในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ไมจดัหาแหลงหรอืวสัดหุรอืเครือ่งมอืใหแกประเทศใด ๆ  ยกเวนเสยีแตอยูภายใตขอตกลงดานการปองกัน
ของ IAEA ตลอดจนไมทําการทิ้งสารพิษกัมมันตรังสีภายในเขตสนธิสัญญาอีกดวย 

   อยางไรก็ดี เมื่อความวิตกกังวลในเรื่องอาวุธนิวเคลียรไดคลี่คลายลงไปเพราะ
มนุษยชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ประกอบกับไดเกิดวิกฤต
พลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
ในทางสันติมากข้ึน โดยการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กฎหมายระหวางประเทศในระยะหลัง
จงึเปนกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการดแูลความปลอดภยัจากโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรไมใหเกิดการรัว่ไหล
ของสารกัมมันตรงัสีในทกุขัน้ตอนของการผลิต ควบคูไปกับการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรซึง่เปนเรือ่ง
ของสนัตภิาพ ซึง่ผลพวงจากการพฒันาโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีรทัว่โลกนีเ่องทีท่าํใหกฎหมายระหวาง
ประเทศทีเ่กีย่วของกบัการดูแลรกัษาความปลอดภยัของโรงไฟฟานวิเคลยีรไดพฒันาจากความปลอดภยั
ไปสูการคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกับกากกัมมันตรังสี

 ๒. กฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ
   การศึกษารูปแบบการบังคบัใชกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศนับวามคีวามสําคญั

อยางมากตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย เพราะนอกจากกฎหมายของตางประเทศจะสะทอน
ใหเห็นถึงหลักกฎหมายที่นํามาจากกฎหมายระหวางประเทศแลว การศึกษากฎหมายของตางประเทศ
ยงัทาํใหทราบถึงจดุเดนจดุดอย และหลักกฎหมายท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชพฒันากฎหมายไดในอนาคต 
สาํหรับประเทศท่ีมคีวามกาวหนา มปีระสบการณ และมีพฒันาการดานนิวเคลียรมาอยางยาวนานสมควร
ที่จะพิจารณาศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส และแคนาดา ดังนี้

   ๒.๑  สหรัฐอเมริกา เปนประเทศหน่ึงที่มีการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
ในหลายดานและมีการใชมายาวนาน โดยนโยบายการใชพลงังานนิวเคลียรในชวงแรกจะมุงเนนไปท่ีการ
พฒันาทางการทหารเปนสาํคญั การศกึษาวิจยัในเรือ่งดงักลาวจะถูกปกปดเปนความลบัและถกูควบคมุ
จากรัฐบาลกลางอยางเครงครัด อาจเน่ืองจากในขณะน้ันเปนชวงของสงครามเย็นการพัฒนาพลังงาน
นวิเคลยีรดานอืน่ ๆ  จงึไมไดรบัความสนใจอยางมนียัสาํคญัจากรฐับาลกลาง ซึง่กฎหมายนวิเคลยีรฉบบัแรก
ของสหรัฐอเมริกา คือ Mc Mahon Act ๑๙๔๖ กฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนกฎหมายวาดวย
พลังงานนิวเคลียรฉบับแรกของโลก สาระสําคัญของกฎหมายมุงเนนที่การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
ประโยชนในทางการทหาร และหามเอกชนใชพลังงานนิวเคลียรในทางการคา โดยมีคณะกรรมการ 
จํานวน ๕ คน เปนผูมีอํานาจในการออกขอกําหนดเพื่อบงัคับเกี่ยวกับการครอบครอง ใช เคลื่อนยาย 
นําเขา สงออกของบุคคลใด ๆ ดวย และไดหามประชาชนเปนเจาของเครื่องปฏิกรณพลังงานนิวเคลียร
อีกดวย สาเหตุที่กฎหมายฉบับนี้มีความเขมงวดอยางมากในกิจการดานพลังงานนิวเคลียร เนื่องมาจาก
นโยบายของสหรัฐอเมริกาในขณะน้ันตองการปกปดความรูดานน้ีไวไมใหเกิดการเผยแพรออกไปสู
ประเทศอืน่ ๆ  ปองกนัการพฒันาอาวธุนิวเคลยีร อยางไรกด็ ีนโยบายดงักลาวของสหรฐัอเมรกิาไมประสบ
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ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๔๗จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

   ๕ศศิวิมล  ชวยดํารง. ความรับผิดตอความเสียหายทางนิวเคลียร. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๕) หนา ๗๓-๗๘.

สถานประกอบการทางนวิเคลียรแตละประเภท โดยมีจํานวนไมเกนิ ๗๕ ลานเหรยีญ ในกรณท่ีีทําประกนัภยั
ไวในจํานวนตํ่ากวาจะตองมีการทําประกันภัยเสริมสําหรับจํานวนที่ตางกันอยู โดยมีรัฐบาลเปน
ผูประกันภัยซํ้า ทั้งนี้ กฎหมายอนุญาตใหมีการแทรกแซงของรัฐเพื่อจายคาชดเชยหากจํานวนเงิน
๗๕ ลานเหรียญ ไมเพียงพอในการจายคาเสียหาย หรือเมื่อเหตุนิวเคลียรนั้นเปนเรื่องของผลประโยชน
สาธารณะซึ่งเปนกรณีที่ตองการมาตรการเยียวยาในลักษณะพิเศษ๕ 

  ๒.๔  ฝรั่งเศส เปนประเทศที่มีการใชพลังงานนิวเคลียรมาตั้งแต ค.ศ. ๑๙๕๖ ดังนั้น 
จึงมีการตรากฎหมายที่วางนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมการใชพลังงานนิวเคลียรอยูหลายฉบับ 
กฎหมายที่สําคัญ ไดแก รัฐบัญญัติที่ ๖๕-๙๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๖, รัฐบัญญัติที่ 
๖๘-๙๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงในดานพลังงานนิวเคลียร, 
รฐับัญญตัท่ีิ ๒๐๐๕-๗๘๑ ลงวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ วางแนวนโยบายดานพลงังานของประเทศ 
โดยกาํหนดใหหนวยงานของรฐัดานพลงังานเปนผูรบัผดิชอบยุทธศาสตรชาตแิละสงเสรมิการแขงขันเชงิ
เศรษฐกิจ, รัฐบัญญัติที่ ๒๐๐๖-๖๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ เกี่ยวกับความโปรงใสและ
ความปลอดภัยทางวัสดุนิวเคลียร, รัฐกฤษฎีกาที่ ๒๐๐๗-๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗ 
กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตตั้งและการดําเนินงานของสถานประกอบการทางนิวเคลียรพื้นฐาน 
การหยุดกิจการและการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียรพื้นฐาน การขนสงวัตถุกัมมันตรังสี 
ตลอดจนภาระจํายอมบริเวณรอบสถานประกอบการทางนิวเคลียรพื้นฐาน

   ความรบัผิดทางนิวเคลยีร เน่ืองจากฝรั่งเศสเปนประเทศสมาชกิของอนุสญัญาวาดวย
ความรับผิดทางแพงในดานพลังงานนิวเคลียร ที่มีการลงนามที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ หลักกฎหมายดังกลาวของฝรั่งเศสจึงจะเปนไปตามอนุสัญญา สรุปไดดังนี้ 

   ๑) ความรับผิดในความเสียหายตองเกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร ซึ่งหมายถึง
เหตุการณทีก่อใหเกิดความเสียหายตองเกิดหรือเปนผลมาจากวัสดุกัมมันตรังสี วัตถุมีพิษ การระเบิด
หรือวัตถุอันตรายอื่นที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือรังสีที่พบในสถานประกอบการ
ทางนวิเคลยีร โดยผูประกอบการตองรบัผดิในความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากอุบติัเหตุทางนิวเคลยีรแกบคุคล
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เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ 

และทรัพยสิน เวนแต สถานประกอบการทางนิวเคลียรหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่อยูในบริเวณสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร รวมทั้งทรัพยสินอ่ืนที่อยูในบริเวณประกอบการทางนิวเคลียรและมีการใช
ประโยชนที่สัมพันธกันดวย 

   ๒) ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการ
ขนสงหรือเก็บรักษาวัตถุนิวเคลียรสามารถแบงความรับผิดได
เปนกรณี ๆ คือ หากเปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรออกไปนอก
บรเิวณสถานประกอบการทางนวิเคลยีร  ผูประกอบการทีข่นสง
ออกไปตองเปนผูรบัผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น แตหาก
เปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรมายังบริเวณสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูประกอบการที่เปนผูรับ
วัตถุนิวเคลียรตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ในกรณีที่ไดโอนกรรมสิทธิ์วัตถุนิวเคลียรมาตามสัญญาแลว 
หรอืไดมกีารเก็บรกัษาวัตถนุวิเคลยีรแลว หรอืไดเกบ็รกัษาวตัถุ
นิวเคลียรจากผูประกอบการเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งเปน
สวนหนึง่ของการคมนาคม หรอืไดจดัสงวัตถนุวิเคลยีรโดยบคุคล
ที่อยูในดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกในอนุสัญญาซึ่งผูประกอบการไดใหความยินยอมเปน
หนังสือและรับผิดชอบในการขนสง โดยตองขนสงออกนอกดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนภาคี
ในอนุสัญญาแลว

  ๓) ผูประกอบการตองจัดใหมีการประกันภัยตามจํานวนเงินที่กําหนดไว และเงินที่
ไดมาจากการประกันภัยหรือการคํ้าประกัน ตองนํามาใชเพื่อเยียวยาความเสียหายจากอุบัติเหตุทาง
นวิเคลียรเทานัน้ สาํหรบัการขนสงวัตถนุวิเคลยีร อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไมตองรบัผดิในความเสยีหาย
จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรที่เกิดจากการขัดแยงดวยอาวุธ การกระทําอันเปนศัตรู สงครามกลางเมือง 
การจลาจล หรือแผนดินไหวในลักษณะพิเศษ 

  ๔) การเรียกคาสินไหมทดแทน ผูไดรับความเสียหายตองใชสิทธิเรียกรองตอ
ผูประกอบการ ผูรับประกันภัย หรือผูคํ้าประกัน ภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร 
สําหรับความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร วัตถุหรือกากกัมมันตรังสี ที่ถูกขโมย สูญหาย ถูกทิ้ง 
และไมมีการติดตามทวงคืน ระยะเวลาใชสิทธิเรียกรองจะนับตั้งแตวันที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร
แตตองไมเกิน ๒๐ ปนับแตวันที่วัตถุกัมมันตรังสีถูกขโมย สูญหาย หรือถูกทิ้ง 

   จากหลักเกณฑความรับผดิในความเสียหายทางนิวเคลียรดงักลาว สามารถสรุปหลัก
ความรับผิดของผูประกอบการไดดังน้ี หลักความรับผิดอยางเด็ดขาด กําหนดใหผูประกอบการตอง
รับผิดอยางเด็ดขาดตอบุคคลที่สามซึ่งไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร โดยผูเสียหาย
ไมจาํตองพสิจูนการกระทําผดิของผูประกอบการ หลกัความรบัผดิแตผูเดยีว ผูประกอบการตองรบัผดิชอบ
ในความเสียหายท่ีเกดิขึน้ไมวาผูใดจะเปนผูกอใหเกิดความเสียหายทางนิวเคลียรขึน้ หลกัการมีหลกัประกัน
สําหรับความรับผิด กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีหลักประกันทางการเงินตามวงเงินที่ตนเอง
ตองรับผิดชอบเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลท่ีสามซึ่งไดรับความเสียหาย หลักการจํากัด
ความรับผดิทางการเงนิ ผูประกอบการสามารถจาํกดัวงเงนิความรบัผดิของตนไดเพือ่มใิหผูประกอบการ
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