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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ทั้งนี้ จากจุดเริ่มตนของพลังงานนิวเคลียรหรือเทคโนโลยีนิวเคลียรเมื่อ ๑๒๑ ปกอน ไดมี
การศึกษาคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรเรื่อยมาจนกระทั่งไดกลายมาเปนสิ่งทีม่ ีความสําคัญ
และจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย อยางไรก็ดี มนุษยชาติไดตระหนักแลววาเทคโนโลยีนิวเคลียร
อาจกอใหเกิดผลเสียขึน้ ไดหากถูกนําไปใชอยางผิดวิธีหรือใชโดยประมาทปราศจากการควบคุม และ
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีนิวเคลียรนั้นควรอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายอยางเครงครัด
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
นิวเคลียรของประเทศตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยในอนาคต
ดังนั้น คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “เกร็ดแนวคิด
จากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ” ดังนี้

๑. กฎหมายนิวเคลียรระหวางประเทศ

นับตั้งแตสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงดวยอานุภาพของระเบิดนิวเคลียร ภายใต
ภาพความทรงจําอันเลวรายที่มนุษยชาติยากจะลืมเลือน องคการสหประชาชาติซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลัง
การสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดเปนตัวกลางสําคัญในการหามมิใหประเทศตาง ๆ ผลิตอาวุธ
นิวเคลียรเพื่อการสงครามขึ้นมาอีก ดังนั้น กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรในชวงนั้น
จึงมุงเนนในเรื่องของการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรและการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เชน สนธิ
สัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรในชั้นบรรยากาศ อวกาศ และใตน้าํ ค.ศ. ๑๙๖๓ สนธิสญั ญา
ฉบับนี้กําหนดหามมิใหประเทศสมาชิกดําเนินการระเบิดทดลองอาวุธนิวเคลียร ณ สถานที่ใด ๆ ภายใต
เขตอํานาจหรือการควบคุมของตน รวมทั้งในบรรยากาศ หวงอวกาศ หรือใตนํ้า นานนํ้าอาณาเขต
ทะเลหลวง หรือในสิ่งแวดลอมอื่นใดถาการระเบิดเชนวานั้นกอใหเกิดกากกัมมันตรังสีกระจายออกนอก
ขอบเขตดินแดน สนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๘ ซึ่งมีสาระสําคัญ
๑) กําหนดหามมิใหประเทศทีค่ รอบครองอาวุธนิวเคลียร ซึ่งไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส
และจีน สงเสริมหรือชวยใหประเทศอื่น ผลิต หรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร และหามประเทศที่ไมได
ครอบครองอาวุธนิวเคลียรรับ แสวงหา หรือขอความชวยเหลือในการผลิตอาวุธนิวเคลียร ๒) กําหนด
ใหประเทศสมาชิกหารือเกี่ยวกับมาตรการเพือ่ ยุตกิ ารแขงขันการสะสมอาวุธนิวเคลียรและการลดอาวุธ
นิวเคลียร และ ๓) ประเทศสมาชิกยังมีสิทธิในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใชพลังงานนิวเคลียรดวย
วัตถุประสงคทางสันติ แตตองเปนไปตามหลักการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
นอกจากนี้ ยังมีกลุม ของกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับความรับผิดทางแพง
ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรเพื่อใหตระหนักถึงปญหาความรายแรงทางนิวเคลียร เชน อนุสญ
ั ญา
กรุงเวียนนาวาดวยความรับผิดทางแพงในความเสียหายทางนิวเคลียร ค.ศ. ๑๙๖๓ รวมถึงความตกลง
ของกลุมประเทศในระดับภูมิภาคในเรื่องนิวเคลียร เชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการจัดทํา
สนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ค.ศ. ๑๙๙๕ หรือสนธิสัญญา
กรุงเทพ เปนสนธิสัญญาระงับอาวุธนิวเคลียรระหวาง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร สิงคโปร เวียดนาม ลาว ฟลปิ ปนส และไทย มีสาระสําคัญ คือ หามมิให
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เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ

ประเทศสมาชิกพัฒนา ผลิต ครอบครอง ควบคุมอาวุธนิวเคลียร สถานีอาวุธนิวเคลียร ทดสอบหรือใช
อาวุธนิวเคลียรภายในหรือนอกเขตสนธิสัญญา และไมแสวงหาความชวยเหลือใด ๆ ในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ไมจดั หาแหลงหรือวัสดุหรือเครือ่ งมือใหแกประเทศใด ๆ ยกเวนเสียแตอยูภ ายใตขอ ตกลงดานการปองกัน
ของ IAEA ตลอดจนไมทําการทิ้งสารพิษกัมมันตรังสีภายในเขตสนธิสัญญาอีกดวย
อยางไรก็ดี เมื่อความวิตกกังวลในเรื่องอาวุธนิวเคลียรไดคลี่คลายลงไปเพราะ
มนุษยชาติไดตระหนักถึงความสําคัญของการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ประกอบกับไดเกิดวิกฤต
พลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจพัฒนาพลังงานนิวเคลียร
ในทางสันติมากขึ้น โดยการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กฎหมายระหวางประเทศในระยะหลัง
จึงเปนกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลความปลอดภัยจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไมใหเกิดการรัว่ ไหล
ของสารกัมมันตรังสีในทุกขัน้ ตอนของการผลิต ควบคูไ ปกับการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรซงึ่ เปนเรือ่ ง
ของสันติภาพ ซึง่ ผลพวงจากการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรทวั่ โลกนีเ่ องทีท่ าํ ใหกฎหมายระหวาง
ั นาจากความปลอดภัย
ประเทศทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรไดพฒ
ไปสูการคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกับกากกัมมันตรังสี

๒. กฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ

การศึกษารูปแบบการบังคับใชกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศนับวามีความสําคัญ
อยางมากตอการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย เพราะนอกจากกฎหมายของตางประเทศจะสะทอน
ใหเห็นถึงหลักกฎหมายที่นํามาจากกฎหมายระหวางประเทศแลว การศึกษากฎหมายของตางประเทศ
ยังทําใหทราบถึงจุดเดนจุดดอย และหลักกฎหมายทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะนํามาใชพฒ
ั นากฎหมายไดในอนาคต
สําหรับประเทศทีม่ คี วามกาวหนา มีประสบการณ และมีพฒ
ั นาการดานนิวเคลียรมาอยางยาวนานสมควร
ที่จะพิจารณาศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส และแคนาดา ดังนี้
๒.๑ สหรัฐอเมริกา เปนประเทศหนึ่งที่มีการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร
ในหลายดานและมีการใชมายาวนาน โดยนโยบายการใชพลังงานนิวเคลียรในชวงแรกจะมุง เนนไปทีก่ าร
พัฒนาทางการทหารเปนสําคัญ การศึกษาวิจยั ในเรือ่ งดังกลาวจะถูกปกปดเปนความลับและถูกควบคุม
จากรัฐบาลกลางอยางเครงครัด อาจเนื่องจากในขณะนั้นเปนชวงของสงครามเย็นการพัฒนาพลังงาน
นิวเคลียรดา นอืน่ ๆ จึงไมไดรบั ความสนใจอยางมีนยั สําคัญจากรัฐบาลกลาง ซึง่ กฎหมายนิวเคลียรฉบับแรก
ของสหรัฐอเมริกา คือ Mc Mahon Act ๑๙๔๖ กฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนกฎหมายวาดวย
พลังงานนิวเคลียรฉบับแรกของโลก สาระสําคัญของกฎหมายมุงเนนที่การใชพลังงานนิวเคลียรเพื่อ
ประโยชนในทางการทหาร และหามเอกชนใชพลังงานนิวเคลียรในทางการคา โดยมีคณะกรรมการ
จํานวน ๕ คน เปนผูมีอํานาจในการออกขอกําหนดเพื่อบังคับเกี่ยวกับการครอบครอง ใช เคลื่อนยาย
นําเขา สงออกของบุคคลใด ๆ ดวย และไดหามประชาชนเปนเจาของเครื่องปฏิกรณพลังงานนิวเคลียร
อีกดวย สาเหตุที่กฎหมายฉบับนี้มีความเขมงวดอยางมากในกิจการดานพลังงานนิวเคลียร เนื่องมาจาก
นโยบายของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นตองการปกปดความรูดานนี้ไวไมใหเกิดการเผยแพรออกไปสู
ประเทศอืน่ ๆ ปองกันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร อยางไรก็ดี นโยบายดังกลาวของสหรัฐอเมริกาไมประสบ

๑๔๒
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

สถานประกอบการทางนิวเคลียรแตละประเภท โดยมีจาํ นวนไมเกิน ๗๕ ลานเหรียญ ในกรณีท่ีทําประกันภัย
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,
รัฐบัญญัตทิ ่ี ๒๐๐๕-๗๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ วางแนวนโยบายดานพลังงานของประเทศ
โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐดานพลังงานเปนผูร บั ผิดชอบยุทธศาสตรชาติและสงเสริมการแขงขันเชิง
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
ความรับผิดทางนิวเคลียร เนื่องจากฝรั่งเศสเปนประเทศสมาชิกของอนุสญ
ั ญาวาดวย
ความรับผิดทางแพงในดานพลังงานนิวเคลียร ที่มีการลงนามที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ หลักกฎหมายดังกลาวของฝรั่งเศสจึงจะเปนไปตามอนุสัญญา สรุปไดดังนี้
๑) ความรับผิดในความเสียหายตองเกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร ซึ่งหมายถึง
เหตุการณทกี่ อใหเกิดความเสียหายตองเกิดหรือเปนผลมาจากวัสดุกัมมันตรังสี วัตถุมีพิษ การระเบิด
หรือวัตถุอันตรายอื่นที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร กากกัมมันตรังสี หรือรังสีที่พบในสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร โดยผูป ระกอบการตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบตั เิ หตุทางนิวเคลียรแกบคุ คล
ศศิวิมล ชวยดํารง. ความรับผิดตอความเสียหายทางนิวเคลียร. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๕) หนา ๗๓-๗๘.
๕

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๔๗

เกร็ดแนวคิดจากกฎหมายนิวเคลียรของตางประเทศ

และทรัพยสิน เวนแต สถานประกอบการทางนิวเคลียรหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่อยูในบริเวณสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร รวมทั้งทรัพยสินอื่นที่อยูในบริเวณประกอบการทางนิวเคลียรและมีการใช
ประโยชนที่สัมพันธกันดวย
๒) ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการ
ขนสงหรือเก็บรักษาวัตถุนิวเคลียรสามารถแบงความรับผิดได
เปนกรณี ๆ คือ หากเปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรออกไปนอก
บริเวณสถานประกอบการทางนิวเคลียร ผูป ระกอบการทีข่ นสง
ออกไปตองเปนผูร บั ผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น แตหาก
เปนการขนสงวัตถุนิวเคลียรมายังบริเวณสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียรและเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูประกอบการที่เปนผูรับ
วัตถุนิวเคลียรตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ในกรณีที่ไดโอนกรรมสิทธิ์วัตถุนิวเคลียรมาตามสัญญาแลว
หรือไดมกี ารเก็บรักษาวัตถุนวิ เคลียรแลว หรือไดเก็บรักษาวัตถุ
นิวเคลียรจากผูประกอบการเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรซึ่งเปน
สวนหนึง่ ของการคมนาคม หรือไดจดั สงวัตถุนวิ เคลียรโดยบุคคล
ที่อยูในดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกในอนุสัญญาซึ่งผูประกอบการไดใหความยินยอมเปน
หนังสือและรับผิดชอบในการขนสง โดยตองขนสงออกนอกดินแดนของประเทศที่ไมไดเปนภาคี
ในอนุสัญญาแลว
๓) ผูประกอบการตองจัดใหมีการประกันภัยตามจํานวนเงินที่กําหนดไว และเงินที่
ไดมาจากการประกันภัยหรือการคํ้าประกัน ตองนํามาใชเพื่อเยียวยาความเสียหายจากอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียรเทานัน้ สําหรับการขนสงวัตถุนวิ เคลียร อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการไมตอ งรับผิดในความเสียหาย
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
จากหลักเกณฑความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียรดงั กลาว สามารถสรุปหลัก
ความรับผิดของผูประกอบการไดดังนี้ หลักความรับผิดอยางเด็ดขาด กําหนดใหผูประกอบการตอง
รับผิดอยางเด็ดขาดตอบุคคลที่สามซึ่งไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร โดยผูเสียหาย
ไมจาํ ตองพิสจู นการกระทําผิดของผูป ระกอบการ หลักความรับผิดแตผเู ดียว ผูป ระกอบการตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ไมวา ผูใ ดจะเปนผูก อ ใหเกิดความเสียหายทางนิวเคลียรขนึ้ หลักการมีหลักประกัน
สําหรับความรับผิด กําหนดใหผูประกอบการตองจัดใหมีหลักประกันทางการเงินตามวงเงินที่ตนเอง
ตองรับผิดชอบเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลที่สามซึ่งไดรับความเสียหาย หลักการจํากัด
ความรับผิดทางการเงิน ผูป ระกอบการสามารถจํากัดวงเงินความรับผิดของตนไดเพือ่ มิใหผปู ระกอบการ
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