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หกทศวรรษของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ การเยียวยาความเสียหาย และปัญหา

การจัดการกากกัมมนัตรังส ี

บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยมีการวางแผนใช้งานพลังงานนิวเคลียร์อย่างจริงจังโดยบรรจุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ขนาด 1,000 เมกกะวัตต์ 5 โรงในแผนพัฒนาพลังงานชาติ พ.ศ. 2553 (PDP 2010) โดยจะเริ่มใช้งานโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดีหลังจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่า ประเทศญี่ปุ่นในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้เลื่อนแผนออกไปอีกเป็นเวลา 3 ปี 

จากอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนี้ท าให้ประชาชนเกิดความกังวลใจในแง่ของความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ดีจากการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในช่วงหกทศวรรษที่ผ่านมา ใน 32 ประเทศทั่วโลก พบว่า

มีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่มีการสูญเสียชีวิต และ/หรือ เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 100 ล้าน

เหรียญสหรัฐเพียง 19 ครั้ง โดยอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ส าคัญสามครั้ง คือ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่า 

(2554) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล (2529) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ (2522) ซึ่งมีเพียง

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์เท่านั้นที่เกิดจากการเดินเครื่องใช้งานอย่างแท้จริง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการใช้งาน

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีความปลอดภัยสูง ในปัจจุบันเทคโนโลยีความปลอดภัยได้พัฒนาไปอย่างมาก 

จนถึงขั้นที่โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นแกนปฏิกรณ์หลอมเหลวไม่มีนัยส าคัญ โดยเทคนิคความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการทางด้านกฎหมายเพื่อชดเชยเยียวยาและ

จ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบของข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วย

ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ หรือ อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลที่สามในด้าน

พลังงานนิวเคลียร์ และในรูปกฎหมายภายใน เช่น กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือ

ว่าสามารถชดเชยความเสียหายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์จ าเป็นต้องค านึงถึงการจัดการกากกัมมันตรังสีระดับสูงในลักษณะเชื้อเพลิ งนิวเคลียร์ใช้แล้วซึ่งมี

อันตรายสูงและต้องใช้หลายพันปีเพื่อกันกากกัมมันตรังสีดังกล่าวออกจากสิ่งแวดล้อมโดยการฝังใต้ชั้นหินลึก

ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ ประเทศไทยหากจะด าเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตก็จ าเป็นต้องหาทางวิธี

จัดการกากกัมมันตรังสีที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมก่อนจะด าเนินการในขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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Six Decades of Nuclear Accidents, Nuclear Compensation, and Issues of 

Radioactive Waste Management 

Abstract 

 Thailand has made a serious aim to employ nuclear power by adopting five 1,000 MWt in 

the 2010 national Power Development Plan (PDP 2010) with the first NPP coming online in 2020. 

However, after the Fukushima nuclear disaster in March 2011, the National Energy Policy 

Committee had made the resolution to postpone the plan by 3 years. The post-Fukushima 

atmosphere does not bode well for the public sentiment towards the proposed programme, 

especially with regards to safety of an NPP. Nonetheless, during the six decades that NPPs have 

been in operation in 32 countries worldwide, there are only 19 serious accidents involving fatalities 

and/or damage to properties in excess of 100 million USD. Out of the three significant accidents – 

Fukushima nuclear accident (2011), Chernobyl nuclear accident (1986), and Three Miles Island 

nuclear accident (1979) – only the accident at Three Miles Island occurs during normal operation. 

Such can be implied that the operation of NPPs does maintain a high level of safety. The current 

technology on nuclear safety has been advancing greatly to the point that the new NPP design 

claims to render the possibility of a severe accident resulting in core melting insignificant. Along 

with the technical improvements, laws and regulations have also be progressing in parallel to 

adequately compensate and limit the liability of operators in case of a nuclear accident. The 

international agreements such as the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and 

the Convention of the Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy had also been established 

and also the national laws of countries such as the United States and Japan have been 

implemented to address such issues to the point that victims of a nuclear accidents are adequately 

and justly compensated. In addition to the issues of nuclear accident, the dilemma in nuclear waste 

management, especially with regards to the High Level Waste which is highly radioactive while 
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having very long half-lives, must also be addressed. The current waste management technology 

points towards storing such waste inside a deep geological depository. However, such a method is 

highly criticized if the integrity of the depository can be maintained after thousands of years. If 

Thailand does aim towards completing the nuclear power programme in the future, Thailand must 

find a practical and appropriate mean to manage the waste before all else.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

สารบัญ 

 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา          1 

2. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และพัฒนาการด้านเทคนิค 

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์           5 

2.1. บทนิยามที่ส าคัญ           5 

2.2. พื้นฐานปฏิกิริยาฟิชชันและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์     10 

2.3. อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์         12 

2.4. เทคโนโลยีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์       15 

3. อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ. 2011   20 

3.1. การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์     21 

3.2. อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ. 2011  22 

4. สรุปพัฒนาการของหลักการเยียวยาความเสียหายและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ 

ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์    25 

4.1. กฎหมายระหว่างประเทศ        27 

4.2. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ        42 

5. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกากกัมมันตรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี 50 

5.1. ประเภทของกากกัมมันตรังสี        51 

5.2. การจัดการกากกัมมันตรังสีในระยะยาว       52 



7 
 

หกทศวรรษของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ การเยียวยาความเสียหาย และ

ปัญหาการจัดการกากกัมมันตรังสี 

1. ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
พัฒนาการของเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนับเนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรกที่มี

ชื่อว่า Chicago Pile-1 (CP-1) ซึ่งเอ็นริโก เฟอร์มี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนส าคัญได้ออกแบบและควบคุม

การเดินเครื่องที่มหาวิทยาลัยชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1942 ในครั้งนั้นเป็น

เพียงการทดลองให้เห็นว่ามนุษย์สามารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ได้ พลังงานที่ได้มิได้ถูกน ามาใช้

ประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดีเพียง 9 ปีหลังจากนั้น สหรัฐอเมริกาก็ประสบความส าเร็จในการสร้างและ

เดินเครื่องปฏิกรณ์ก าลัง (power reactor)1 เป็นครั้งแรก โดยเครื่องปฏิกรณ์ก าลังเครื่องแรกนี้มีชื่อว่า EBR-I 

สร้างขึ้นใกล้เมืองอาร์โค มลรัฐไอดาโฮ สามารถให้ก าลัง 100 กิโลวัตต์ เดินเครื่องครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

ค.ศ. 1951 ซึ่งในระยะแรกการค้นคว้าวิจัยทางพลังงานนิวเคลียร์อยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดของรัฐบาล จุด

เปลี่ยนครั้งส าคัญเกิดขึ้นในปี 1953 โดยประธานาธิบดี ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าวสุนทร

พจน์แสดงจุดยืนในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ในทางสันติต่อที่ประชุมแห่งสหประชาชาติที่นคร

นิวยอร์ก โดยกระตุ้นให้มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างเร่งด่วน2 

"To the making of these fateful decisions, the United States pledges 

before you--and therefore before the world--its determination to help solve 

the fearful atomic dilemma--to devote its entire heart and mind to find the 

way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated 

to his death, but consecrated to his life."  

                                                           
1 ปฏิกรณ์ก าลัง (power reactor) หมายถึง อุปกรณ์หรือกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มและควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ (nuclear 
chain reaction) ซึ่งจะให้พลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นิวตรอน และผลิตภัณฑ์ฟิชชันซึ่งน าไปใช้ในกิจการ
ทหาร งานวิจัย และการแพทย์ 
2 Eisenhower, Dwight D., Atoms for Peace,  December 8, 1953. 

http://web.archive.org/web/20070509221500/http:/www.eisenhower.archives.gov/atom1.htm
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ต่อมาไม่นานสหรัฐอเมริกาได้ตราพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Act) ขึ้นในปี ค.ศ. 

19543 นับเป็นจุดเริ่มของการน าเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่แต่เดิมมุ่งพัฒนาเพื่อใช้งานทางการทหารเปลี่ยนมา

ใช้เป็นแหล่งพลังงานมหาศาลเพื่อประโยชน์ในทางสันติแก่มวลมนุษยชาติ แนวความคิดในการใช้งานพลังงาน

นิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ในทางสันตินี้ได้แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแคนาดา, 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, และสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งนับเป็นกลุ่มประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และเทคโนโลยีของโลกในขณะนั้น 

 แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์จะมีประโยชน์มหาศาล อย่างไรก็ดีอันตรายจากการใช้งานพลังงานนิวเคลียร์ก็

เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม เนื่องจากธรรมชาติอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์มีความพิเศษกว่าอุบัติเหตุอ่ืนๆเนื่องจากสาร

กัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุมักมีครึ่งชีวิตที่ยาวนาน สามารถเข้าปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตได้ง่าย ยากต่อการตรวจสอบ

ด้วยวิธีทางเคมี ยากต่อการบ าบัด มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลายาวนานในการบ าบัด อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่

เกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่รัฐซึ่งมีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ต้ังอยู่เท่านั้น แต่ยังมีกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองรัฐอ่ืนๆทั้งใกล้และ

ไกลอีกด้วยดังค ากล่าวที่ว่า “A nuclear accident somewhere is an accident everywhere.” ในสถานการณ์

ที่เลวร้ายที่สุดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และข้อพิพาทที่สืบเนื่องจากเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายอาจ

เป็นชนวนของความขัดแย้งระหว่างประเทศอันอาจน าไปสู่การใช้ก าลังทหารต่อกันอีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง

มีการก าหนดกฎ กติกา และข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยโดยเร็วหรือการชดเชย

ความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นระหว่างประเทศที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และประเทศที่

แม้มิได้ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์แต่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกันเพื่อให้ข้อ

พิพาทใดๆสามารถหาข้อยุติได้อย่างสันติ ตัวอย่างของสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ส าคัญจะได้

กล่าวถึงต่อไป  

                                                           
3

 The Atomic Energy Act of 1954, 42 U.S.C. § 2011 et seq. 
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ในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่ระหว่างการใช้งานจ านวน 433 โรง ใน 30 ประเทศและอยู่ใน

ระหว่างการก่อนสร้างอีก 65 โรงทั่วโลก4 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองมีการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานปรมาณูใหม่จ านวน 24 โรง5 ต้ังแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2550 จ านวนของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มี

แนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ท าให้มีผู้กล่าวว่าอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้เข้าสู่ยุคฟื้นใหม่  (nuclear 

renaissance) เนื่องความต้องการพลังงานในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วท า

ให้การใช้งานพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ราคาถูก และมีความปลอดภัยสูง

เนื่องจากเทคโนโลยีความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้รับการพิสูจน์ (proven) จากการใช้งาน

และการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ท าให้การสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กลับมาเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง 

ประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานพลังงานในประเทศไทยนั้นเนื่องจาก

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันทั่วโลกต่างประสบปัญหาวิกฤติพลังงานเนื่องจากเชื้อเพลิงจากซากดึกด าบรรพ์ 

(fossil fuel) เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ก าลังจะหมดไปส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ6 

ในขณะที่ความต้องการพลังงานทั้งภาคครัวเรือนและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ เริ่ม

ตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานเนื่องจากอาจไม่สามารถจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ในอนาคตอันใกลไ้ด้ แม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ เช่น พลังงานลม พลังงาน

น้ า หรือพลังงานจากชีวมวล อย่างไรก็ดีพลังงานทางเลือกเหล่านี้ยังคงไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณ

เพียงพอ สม่ าเสมอและมีราคาถูกให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้7 ท าให้เกิดความต่ืนตัวในการน า

พลังงานนิวเคลียร์มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบพลังงานชาติ (national energy mix) อย่างจริงจัง 

นอกจากน้ีพลังงานนิวเคลียร์นับเป็นพลังงานสะอาดที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (zero-emission) ช่วย

                                                           
4

 ที่มา http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน
2554 

5
 ที่มา http://www.world-nuclear.org/info/inf41.html ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน  2554 

6
 DOE/EIA-0484 (2011): International Energy Outlook 2011. 

7
 Eerkens, J. W., The Nuclear Imperative A Critical Look at the Approaching Energy Crisis. Topics in Safety, Risk, 

Reliability and Quality Series. New York, Springer, 2010. 
 

http://205.254.135.7/forecasts/ieo/pdf/0484%282011%29.pdf
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บรรเทาภาวะโลกร้อนเมื่อใช้ทดแทนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหินซึ่งให้

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณสูง ในมุมมองของผู้ผลิตแล้วพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานปลอดภาษี

คาร์บอน (carbon tax) ซึ่งเป็นภาษีสิ่งแวดล้อมที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการตามปริมาณคาร์บอนของ

เชื้อเพลิงที่ใช้8จึงสามารถลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมได้อีกทางหนึ่ง ประเทศไทยเองได้วางแผนใช้งาน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ไฟฟ้าจ านวน 5 โรงไฟฟ้าและได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาพลังงาน

แห่งชาติปี พ.ศ. 2553 (Power Development Plan 2010, PDP 2010)9 ในรูปพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นอีกครั้งหลังจากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อ่าวไผ่ อ าเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม  อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวถูกระงับไปในช่วงพ.ศ.2519 

เนื่องจากได้ส ารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทยท าให้มีการตัดสินว่าการลงทุนในโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

ประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อตัดสินใจว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์หรือไม่ โดยมีการเตรียมรายงานความพร้อม (Readiness Report) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อหาข้อสรุปว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆเพียงใดตามแนวทางของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)10 ซึ่งเป็นขั้นตอน

ก่อนที่จะน าเข้าสู่วาระการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อลงมติต่อไป อย่างไรก็ดีภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ

ทางนิวเคลียร์ที่เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 136) ให้เลื่อนตารางเวลาของโครงการออกไปมีก าหนด 3 ปี โดยรายงานความ

พร้อมนี้มีก าหนดจะน าเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในปีพ.ศ.2557 และคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรก

จะเข้าสู่ระบบในปีพ.ศ.256611
 

                                                           
8

 Hoeller, P., M. Wallin (1991) (PDF). OECD Economic Studies No. 17, Autumn 1991. Energy Prices, Taxes and 
Carbon Dioxide Emissions. OECD website. p. 92.  

9
 ที่มา http://www.eppo.go.th/power/pdp/pdp2010/pdp2010-summary.pdf  ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554 

10 IAEA, Basic Infrastructure for a Nuclear Power Project, TECDOC-1513, June 2006. 
11ที่มา http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-136.htm#2 ค้นเมือ่ 25 พฤศจิกายน 2554 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/26/34258255.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/26/34258255.pdf
http://www.eppo.go.th/power/pdp/pdp2010/pdp2010-summary.pdf%20%20ค้นเมื่อ
http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-136.htm#2 ค้นเมื่อ


11 
 

แม้ว่าการใช้งานพลังงานนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ในทางสันติจะได้ด าเนินติดต่อกันอย่างปลอดภัยกว่า

หกทศวรรษแล้วผลส ารวจที่พบกลับชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่แม้แต่ในประเทศที่เป็นมหาอ านาจทางนิวเคลียร์ 

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่เข้าใจในหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี (nuclear literacy) ท าให้เกิดความ

หวาดกลัวต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นในข้อเท็จจริงใน

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในช่วงหกทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น หลักการเยียวยาความเสียหายได้เกิดมีขึ้นเนื่องจาก

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และมาตรการการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายซึ่งจะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง

กฎหมายภายในและข้อตกลงระหว่างประเทศและท้ายที่สุดจะกล่าวถึงกากกัมมันตรังสีและการจัดการกาก

กัมมันตรังสีซึ่งนับเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจหากประเทศไทยจะมีการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใน

อนาคต  

2. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และพัฒนาการ

ด้านเทคนิคความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

2.1 บทนิยามท่ีส าคัญ 

  ในการท าความเข้าใจในเรื่องอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์จ าเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานทางเทคนิค
ตลอดจนเข้าใจในค านิยามที่ส าคัญดังต่อไปนี ้

นิวไคลด์ (nuclide) หมายถึง อะตอมที่ระบุสมบัติของนิวเคลียส โดยแสดงจ านวนของโปรตอน 
นิวตรอน อย่างชัดเจน มีสัญลักษณ์ดังนี้    

   
 

     

X    คือ  สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุใด ๆ เช่น H (ไฮโดรเจน) O (ออกซิเจน) 
Z  คือ  เลขเชิงอะตอม ได้แก่ จ านวนโปรตอน ภายในนิวเคลียสของธาตุ X 
A = Z+N  คือ  เลขมวล ได้แก่ จ านวนรวมของโปรตอนและนิวตรอน (N) ภายใน 

นิวเคลียสของธาตุ X 
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นิวไคลด์กัมมันตรังสี (radionuclide) หรือ radioactive nuclide หมายถึง นิวไคลด์ที่ไม่เสถียร มี
การสลายเพื่อลดระดับพลังงานภายในโดยการปลดปล่อยรังสี เช่น แอลฟา บีตา แกมมา ออกมา 
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติและที่มาจากการผลิตของมนุษย์มีมากกว่า ๑,๓๐๐ ชนิด 

ปฏิกิริยาฟิชชัน (nuclear fission) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสของ
ธาตุ โดยผลของปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจท าให้เกิดธาตุใหม่และรังสีออกมา ดังแสดงในรูป 1 ที่แสดง
การเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน (fission reaction) ของยูเรเนียม-235 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์พื้นฐาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 

 

รูป 1 แสดงการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันในยูเรเนียม-23512 

กัมมันตภาพ (activity) หมายถึง จ านวนครั้งของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีธาตุหนึ่งต่อ
หนึ่งหน่วยเวลา (วินาที) หน่วยของกัมมันตภาพที่ใช้โดยทั่วไปคือ เบ็กเคอเรล  (Bacqurel, Bq) 1 
Bq = การสลายตัวหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวินาที เนื่องจากเบ็กเคอเรลเป็นหน่วยที่เล็กดังนั้นจึงนิยมใช้ คูรี่ 

                                                           
12 ที่มา http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_gateway/radiation/fissionrev1.shtml ค้นเมื่อ 20 

พฤศจิกายน 2554 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_gateway/radiation/fissionrev1.shtml%20ค้นเมื่อ%2020
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(Curie, Ci) ประกอบด้วย โดย 1 Ci = 37 GBq (37,000,000,000 Bq) ธาตุกัมมันตรังสีใดที่มีกัม
มันตภาพสูงจะสลายตัวจนหมดไปอย่างรวดเร็ว  

กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่นิวไคลด์กัมมันตรังสีสลายและมีการ
ปล่อยรังสีออกมาด้วย โดยทั่วไปการสลายจะให้นิวไคลด์ใหม่ ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดย อองรี 
เบ็กเคอเรลในปี พ.ศ. 243913 

วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive material) หมายถึง วัสดุที่กฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแลเป็นผู้
ก าหนดให้ต้องมีการควบคุมเนื่องจากสภาพกัมมันตรังสีของวัสดุ  หรือ วัสดุใดๆที่มีนิวไคลด์
กัมมันตรังสี (radionuclide) ที่มีค่ากัมมันตภาพสูงกว่าที่กฎหมายระบ ุ

ค่าครึ่งชีวิต (half-life) หมายถึงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวจนกระทั่งเหลือจ านวน
ครึ่งหนึ่งของจ านวนต้ังต้น หรือ เวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวจนกระทั่งมีกัมมันตภาพ
ครึ่งหนึ่งของกัมมันภาพตั้งต้น ธาตุท่ีมีค่าครึ่งชีวิตสั้นย่อมสลายตัวอย่างรวดเร็วในทางกลับกันธาตุ
ที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานย่อมสลายตัวช้า 

รังสีชนิดก่อไอออน (ionizing radiation) ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันรังสี หมายถึง การแผ่รังสีที่
สามารถท าให้เกิดคู่ไอออน (บวก-ลบ) ในวัสดุชีวภาพได้ รังสีชนิดก่อไอออนที่ส าคัญคือ รังสีบีตา 
รังสีแอลฟา นิวตรอน และแกมมา รังสีก่อไอออนที่พบส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
สลายตัวทางนิวเคลียร์  

การสลายตัวทางกัมมันตรังสี (radioactive decay) หมายถึง  กระบวนการที่นิวเคลียสของธาตุที่
ไม่เสถียรสูญเสียพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีชนิดก่อไอออนออกมา การปลดปล่อยรังสีเป็นไป
ตามธรรมชาติโดยอะตอมจะสลายตัวโดยไม่ต้องกระตุ้นจากภายนอก เมื่อนิวเคลียสของธาตุ
ปลดปล่อยรังสีออกมาแล้วก็จะกลายเป็นธาตุใหม่ซึ่งอาจมีสลายตัวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
นิวเคลียสของธาตุเสถียรไม่เกิดการสลายตัวต่อไปดังรูปที่ 2 

                                                           
13 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต,ิ ศัพทานุกรมนิวเคลียร,์ กรุงเทพฯ 2547. 156 หน้า. 



14 
 

 

รูป 2 แสดงการสลายตัวของตะกั่ว-212 (212Pb)ไปเป็นบิสมัท-212 (212Bi) โดยให้รังสี
บีตาออกมา จนได้ตะกั่ว-208 ที่เสถียรไม่เกิดการสลายตัวต่อไป14 

ห่วงโซ่การสลายตัว (radioactive decay chain) หมายถึง ล าดับการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสีตั้งต้นโดยจะให้ผลิตภัณฑ์ลูก รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างห่วงโซ่การสลายตัวของยูเรเนียม-
238  ซึ่งเป็นอนุกรมการสลายตัวของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ส าคัญ 

                                                           
14

 ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thorium_decay_chain_from_lead-212_to_lead-208.svg ค้นเมื่อ 10 
พฤศจิกายน 2554 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thorium_decay_chain_from_lead-212_to_lead-208.svg%20ค้น
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รูป 3 ห่วงโซ่การสลายตัวของ ยูเรเนียม-๒๓๘ 

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactor) อุปกรณ์หรือกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มและควบคุมปฏิกิริยา
ลูกโซ่นิวเคลียรแ์บ่งเป็นประเภทใหญ่ได้สองประเภทคือ ปฏิกรณ์ก าลัง (power reactor) ที่มุ่งผลิต
กระแสไฟฟ้าหรือความร้อน และปฏิกรณ์วิจัย (research reactor) ที่มุ่งให้ก าเนิดรังสีเพื่อใช้ในการ
วิจัยเป็นหลัก  

ความร้อนจากการสลายตัว (decay heat) หมายถึง ผลรวมของความร้อนจากการสลายตัวของ
วัสดุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยาฟิชชันที่เกิดภายหลังหยุดเดินเครื่องแล้ว ความร้อนที่เก็บสะสมใน
โครงสร้างภายในเครื่องปฏิกรณ์และในสารหล่อเย็น ในเครื่องปฏิกรณ์ทั่วไปความร้อนจากการ
สลายตัวจะมีค่าประมาณร้อยละเจ็ดของก าลังเครื่องก่อนหยุดเดินเครื่องและจะค่อยๆลดลงเมื่อ
เวลาผ่านไป 
 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (nuclear facility) หมายถึง สถานที่ซึ่งรวมถึงอาคารและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่งท าการผลิต แปรรูป ใช้ จัดการ เก็บรักษา และก าจัด วัสดุนิวเคลียร์ 
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2.2 พื้นฐานปฏิกิริยาฟิชชันและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

เพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์จ าเป็นต้องกล่าวถึง
ปฏิกิริยานิวเคลียรฟ์ิชชันซึ่งนับเป็นหัวใจของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวโดยสรุปแล้วปฏิกิริยา
ฟิชชันจะเกิดในเนื้อของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (nuclear fuel) ที่บรรจุอยู่ปลอกหุ้ม (cladding) ในแท่งเชื้อเพลิง 
(fuel rod) ดังรูปที่ 4 ภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้กันทั่วไปคือยูเรเนียม-235 เมื่อ
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ขึ้นยูเรเนียม-235 จะแตกตัวออกเป็นธาตุใหม่สองธาตุหรือมากกว่าดังในรูปที่ 1 

 

รูป 3 ภาพกลุ่มแท่งเชื้อเพลิง(fuel bundle) ซึ่งแสดงองค์ประกอบย่อยของกลุ่ม ได้แก่ เม็ด
เชื้อเพลิง (fuel pellet) ปลอกหุ้มแท่งเชื้อเพลิง (fuel tube)พร้อมกับต าแหน่งของแท่งเชื้อเพลิง 
(fuel rod) ในกลุ่มแท่งเชื้อเพลิง รูปท่ีแสดงเป็นเทคโนโลยีของบริษัทมิตซูบิชิ15 

                                               

ธาตุใหม่หรือผลิตภัณฑ์ลูกนี้จะมีสภาพกัมมันตรังสีสามารถสลายตัวให้รังสีชนิดก่อไอออนได้ อย่างไรก็
ดีผลิตภัณฑ์ลูก (daughter products) แล้วจะมีนิวตรอนความเร็วสูงออกมาพร้อมกันเฉลี่ย 3 ตัวต่อการเกิดฟิช

                                                           
15

 ที่มา http://world-nuclear.org/info/nuclear_fuel_fabrication-inf127.html ค้นเมื่อ 10 พฤศจกิายน 2554 
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ชันหนึ่งครั้ง นิวตรอนความเร็วสูงเหล่านี้จะชนกับอะตอมของธาตุต่าง ๆ ภายในเนื้อเชื้อเพลิงโดยในแต่ละครั้งที่
ชนนิวตรอนจะมีพลังงานลดลงจนนิวตรอนมีพลังงานใกล้เคียงกับพลังงานของนิวตรอนที่อุณหภูมิห้อง นิวตรอน
พลังงานต่ าที่เป็นผลจากการสูญเสียพลังงานของนิวตรอนในระหว่างการชนจะเรียกว่านิวตรอนความร้อน 
(thermal neutron) นิวตรอนความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกดูดกลืนเข้าในนิวเคลียสของยูเรเนียม-235 เกิดเป็น
ปฏิกิริยาฟิชชันครั้งใหม่ ผลิตภัณฑ์ลูกจากปฏิกิริยาฟิชชันจะมีขนาดใหญ่และมีพลังงานจลน์ต้ังต้นสูงเคลื่อนที่
ได้เร็ว แต่ขนาดของผลิตภัณฑ์ลูกที่ใหญ่นี่เองท าให้ผลิตภัณฑ์ลูกสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทางสั้น ๆ ในเนื้อ
เชื้อเพลิงเท่านั้นเนื่องจากชนและสูญเสียพลังงานให้แก่อะตอมรอบ ๆ จนหมดซึ่งพลังงานจลน์จากการเคลื่อน
ที่นี้จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในระหว่างการชน พลังงานความร้อนที่ได้นี้มีปริมาณสูงมากและจะถ่ายเท
ความร้อนให้แก่น้ าเพื่อผลิตไอน้ าความดันสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ดีหากไม่สามารถระบายความ
ร้อนนี้ออกได้ทันจะเกิดการสะสมของความร้อน อุณหภูมิของเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งแท่ง
เชื้อเพลิงหลอมเหลวซึ่งจัดเป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ร้ายแรง (severe nuclear accident) 
ซึ่งต้องมีการพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ซึ่งการออกแบบโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (>1,000 เมกกะวัตต์ความร้อน) ขนาดกลาง (ระหว่าง 
500-1,000 เมกกะวัตต์ความร้อน)16 และขนาดเล็ก (<500 เมกกะวัตต์ความร้อน)17ได้มีการใช้เทคโนโลยีใน
ลักษณะที่เรียกว่า passive safety features ที่ก าจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหลอดเหลวของแท่งเชื้อเพลิง
ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งยังไม่ต้องการการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่เดินเครื่องในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่ง
เทคโนโลยีนี้จะได้กล่าวถึงในส่วนต่อไป 

ผลิตภัณฑ์ลูก (daughter product) ที่หยุดนิ่งภายหลังถ่ายเทพลังงานจลน์จากปฏิกิริยาฟิชชันให้แก่
อะตอมรอบ  ๆ หมดแล้วก็จะสลายตัวต่อไปเนื่องจากยังคงไม่เสถียรและให้ความร้อน (decay heat) และรังสี
ออกมา โดยข้อมูลของห่วงโซ่ของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีนี้ได้มีการศึกษารวบรวมไว้แล้วโดยได้แสดง
โอกาสและลักษณะของการสลายตัวดังแสดงในรูปที่ 3 อนุกรมการสลายตัวที่ส าคัญจะประกอบด้วย อนุกรม
ทอเรียม อนุกรมยูเรเนียม และอนุกรมแอกทิเนียม รังสี (radiation) ที่ธาตุเหล่านี้ปลอดปล่อยออกมาขณะ
สลายตัวมักจะเป็นรังสีชนิดก่อไอออน ได้แก่ รังสีแกมมา บีตา และ แอลฟา รังสีแต่ละชนิดจะมีความสามารถใน
การทะลุผ่านที่แตกต่างกันตามประจุ มวล และคุณสมบัติทางแม่เหล็ก หากสิ่งมีชีวิตได้รับรังสีเหล่านี้จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์เนื่องจากรังสีชนกับโครโมโซม (chromosome) ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมในเซลล์ท าให้

                                                           
16 Radiation & Transport Safety Section, "Status of Small Reactor Designs Without On-Site Fueling", International 

Atomic Energy Agency (IAEA). 
17 เพิ่งอ้าง 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1536_web.pdf
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
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โครโมโซมได้รับความเสียหาย (chromosome deletion) ซึ่งระดับความเสียหายจะขึ้นอยู่กับชนิดและพลังงาน
ของรังสีนั้นซึ่งอาจเป็นผลให้เซลล์สูญเสียสภาพหรือมีการท างานที่ผิดปกติ (cell malfunctioning) เช่น การ
แบ่งตัวที่ผิดปกติท าให้เกิดเป็นมะเร็ง หากได้รับรังสีในประมาณน้อยร่างกายจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่
หากได้รังสีในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้กลุ่มเซลล์ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะหรือทั้งระบบอวัยวะ
ท างานผิดปกติหรือหยุดการท างาน หากระบบอวัยวะที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นระบบที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ก็อาจเป็นผลให้ผู้ที่ได้รับรังสีในปริมาณสูงถึงแก่ชีวิตได้ใน
ที่สุด ในผู้ใหญ่หากได้รับรังสีปริมาณสูงกว่า 5 Sv18 อาจเป็นผลให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลัน ปริมาณรังสีที่ยอมรับ
ได้ในประชาชนทั่วไปที่มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีตามค าแนะน าของทบวง
การพลังงานนิวเคลียร์ (IAEA) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(International Commision on Radiological Protection, ICRP) คือ 1 mSv/ปี19

 

2.3 อุบัติเหตุทางนิวเคลียร ์

 ตามนิยามของทบวงการนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) 

ได้ให้ค านิยามอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ไว้ว่า20 “เหตุการณ์ซึ่งน าไปสู่ผลอันมีนัยส าคัญต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม หรือต่อ

สถานประกอบการนั้นเอง ตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึง ผลอันเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในบุคคล การ

ปลดปล่อยกัมมันตรังสีปริมาณมากออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือแกนปฏิกรณ์หลอมเหลว” โดยตัวอย่างของอุบัติเหตุ

ทางนิวเคลียร์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นคือหายนะทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล สหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1986 และที่เมือง

ฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2011  

 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด 99 ครั้ง21 57 ครั้งเกิดขึ้นหลังจากหายนะทาง

นิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล และ 57% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในจ านวนทั้งหมด

                                                           
18 International Atomic Energy Commission, http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife.html ค้น

เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2554 
19 เพิ่งอ้าง 
20  "An event that has led to significant consequences to people, the environment or the facility. Examples include 

lethal effects to individuals, large radioactivity release to the environment, or reactor core melt." 
21Benjamin K. Sovacool. A Critical Evaluation of Nuclear Power and Renewable Electricity in Asia, Journal of 

Contemporary Asia, Vol. 40, No. 3, August 2010, pp. 393–400. 

http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife.html
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a923050767~db=all~jumptype=rss
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อุบัติเหตุท่ีถือว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงมีอยู่ด้วยกันสี่ครั้งคือ หายนะทางนิวเคลียร์ที่ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุ

คุชิม่า ไดอิชิ (2011) หายนะทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล (Chernobyl) (1986) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรี

ไมล์ (Three Miles Island) (1979) และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ SL-1 (1961)  

ประเภทอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อาจแบ่งออกได้ดังต่อไปน้ี  

อุบัติเหตุจากภาวะวิกฤติ (criticality accident) เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดปฏิกิริยา

ลูกโซ่ (chain reaction)22 ในวัสดุฟิสไซล์ ยกตัวอย่างเช่น ยูเรเนียมเพิ่มสมรรถนะ23 (enriched 

uranium) หรือพลูโตเนียมโดยไม่ได้ต้ังใจ เมื่อเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ขึ้นหากไม่สามารถ

ควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ไว้ได้จะท าให้เกิดความร้อนปริมาณมหาศาลซึ่งความร้อนนี้จะเพิ่มขึ้นใน

ทุกรอบของวัฏจักรเป็นผลให้แกนเครื่องปฏิกรณ์หลอมเหลว ไฮโดรเจนและไอน้ าความดันสูงที่

เกิดขึ้นอาจสะสมตัวจนเกิดการระเบิดซึ่งแรงระเบิดจะพาวัสดุกัมมันตรังสีจากแท่ง เชื้อเพลิงที่

หลอมเหลวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ หายนะทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลนับเป็นตัวอย่างของอุบัติเหตุ

ในลักษณะนี้ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากและวัสดุกัมมันตรังสีที่กระจายออกเนื่องจาก

การระเบิดปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างท าให้เกิดการปนเปื้อนทางรังสีอย่างรุนแรง ประชาชน

ไม่สามารถอยู่อาศัยหรือท าการเกษตรได้ 

อุบัติเหตุเนื่องจากความร้อนจากการสลายตัว (decay heat) อุบัติเหตุในลักษณะนี้เป็น

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของความร้อนจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 

ความร้อนจากการสลายตัวนี้ยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าจะหยุดเดินเครื่องแล้วเพราะเป็นความร้อนที่

เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีตามห่วงโซ่ของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีแต่

ละชนิด พึงเข้าใจว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาฟิชชันในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

                                                           
22

 ปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) หมายถึง ปฏิกิริยาฟิชชันที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ
จากภายนอก โดยมีทั้งแบบควบคุมได้ซึ่งจะมีจ านวนในแต่ละรอบวัฏจักรคงที่ และแบบควบคุมไม่ได้ซึ่งจะมีจ านวนนิวตรอนใน
แต่ละรอบวัฏจักรเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
23 ยูเรเนียมเพิ่มสมรรถนะ (enriched uranium) หมายถึง ยูเรเนียมที่ผ่านกระบวนการเพิ่มร้อยละของยูเรเนียม-235 ใน
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ให้มากกว่าร้อยละที่พบในธรรมชาติ (0.7) และไม่มากกว่าร้อยละ 80 (weapon grade) 
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ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวของยูเรเนียม-235 เป็นจ านวนมากซึ่งต่างก็เป็นสารกัมมันตรังสี

ทั้งสิ้น สารกัมมันตรังสีเหล่านี้เมื่อสลายตัวจะให้ความร้อนออกมาซึ่งหากเป็นเครื่องปฏิกรณ์

ขนาดเล็กความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวนี้จะมีค่าน้อยไม่เกิดอันตรายต่อแกนปฏิกรณ์ 

ในทางกลับกันหากเป็นเครื่องปฏิกรณ์ก าลังขนาดใหญ่ เช่น อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ทรีไมล์

ไอร์แลนด์ ที่เมื่อหยุดเดินเครื่องแล้วเกิดความขัดข้องของระบบหล่อเย็นท าให้ไม่สามารถ

ระบายความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวที่เกิดขึ้นที่แกนปฏิกรณ์ได้ทันท าให้เชื้อเพลิงบางส่วน

หลอมเหลว หรือเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่าที่เกิดอุบัติเหตุทาง

นิวเคลียร์ร้ายแรงขึ้นเนื่องจากคลื่นสึนามิท าความเสียหายแก่ระบบไฟฟ้าท าให้ปั๊มในระบบ

หล่อเย็นไม่สามารถใช้งานได้เป็นผลให้แม้จะหยุดเดินเครื่องแล้วยังคงมีความร้อนที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการสลายตัวทั้งในแกนปฏิกรณ์เองและที่บ่อพักเชื้อเพลิงไม่ได้รับการระบายออกเป็น

ผลให้ความร้อนสะสมสูงถึงระดับที่ท าให้เชื้อเพลิงบางส่วนหลอมเหลวและลงไปกองตัวที่

ด้านล่าง พบว่าแท่งเชื้อเพลิงกว่า 90% ที่แกนปฏิกรณ์ที่โรงไฟฟ้าโรงที่สามไม่มีน้ าหล่อรอบ

แท่งเชื้อเพลิงเนื่องจากน้ าเดือดกลายเป็นไอหมด24 

อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง (Transport) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจะ

ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการปนเปื้อน 

(contamination) หรือ การอาบรังสีโดยตรง (direct irradiation) อุบัติเหตุในลักษณะนี้มัก

เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งแหล่งก าเนิดรังสีโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมในลักษณะของพัสดุ

ธรรมดา เช่น ในประเทศอังกฤษในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 มีการขนส่งแหล่งก าเนิดรังสีเพื่อ

ใช้ทางการแพทย์จากเมืองลีดส์ไปยังเมืองเซลลาฟิลด์ เนื่องจากก าบัง (shield) ไม่สมบูรณ์ท า

ให้รังสีรั่วออกมา25 แม้ว่าจะเชื่อว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายแต่ก็นับเป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่ง 

                                                           
24 Analysis: Seawater helps but Japan nuclear crisis is not over by Scott DiSavino and Fredrik Dahl, March 13, 

2011. 
25

 "Road container 'leaked radiation'". BBC News. February 17, 2006. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/4725686.stm
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ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human error)  ความผิดพลาดของมนุษย์นับเป็นสิ่งที่ไม่อาจ

ก าจัดให้สิ้นไปได้แม้ว่าจะมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกิจกรรมทางนิวเคลียร์ใหม่ ๆ 

มากเพียงใดก็ตาม อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์อาจแบ่งได้เป็น

สองประเภทใหญ่ ๆ คือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการซ่อมบ ารุงและทดสอบซึ่งเป็น

ผลให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ และ อีกประการหนึ่งคือความผิดพลาดของมนุษย์ขณะเกิด

อุบัติเหตุเล็ก ๆ ซึ่งพัฒนากลายเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่รุนแรง26  

 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างประเภทของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่พบได้บ่อยเท่านั้น 

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ประเภทอ่ืน ๆ เช่น อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เนื่องจากแหล่งก าเนิดรังสีสูญ

หาย (lost source) และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทได้จะเว้นไว้ไม่

กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและไม่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร ์

2.4 เทคโนโลยีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 

 เทคโนโลยีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นเทคนิควิธีที่คิดค้นขึ้นเพื่อมุ่งป้องกันบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากอันตรายจากรังสีที่มีต้นก าเนิดจากสถานที่ท าการทางนิวเคลียร์  อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ เช่น การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้หรือเก็บรักษาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อ
การใช้ด้านพลังงาน การแพทย์ อุตสาหกรรม และการทหาร  

แนวความคิดที่ส าคัญอันเป็นหัวใจของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในปัจจุบันมีจุดเริ่มที่ รายงาน 
Rasmussen หรือ WASH-140027 จัดท าโดย คณะกรรมาธิการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่ง
สหรัฐอเมริกา (US Nuclear Regulatory Commission, US NRC) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญน าโดยศาสตราจารย์
นอร์แมน ราสมุนเซน ซึ่งหัวใจของรายงานเป็นการศึกษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยการ

                                                           
26 Sovacool, Benjamin K.,  A Critical Evaluation of Nuclear Power and Renewable Electricity in Asia, Journal of 

Contemporary Asia, Vol. 40, No. 3, August 2010, pp. 393–400. 
27 Rasmussen, Professor Norman C.; et al. (1975-10). Reactor safety study. An assessment of accident risks in 

U. S. commercial nuclear power plants. Executive Summary. WASH-1400 (NUREG-75/014). Rockville, 
MD, USA: Federal Government of the United States, U.S. Nuclear Regulatory Commission. 

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a923050767~db=all~jumptype=rss
http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?query_id=6&page=0&osti_id=7134131
http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?query_id=6&page=0&osti_id=7134131
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockville,_MD
http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Government_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Nuclear_Regulatory_Commission
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คิดค านวณถึงความเป็นไปได้ในการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ระดับรุนแรง (severe accidents) จากเหตุต่าง 
ๆ ทั้งด้านการออกแบบและการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แม้ว่ารายงานฉบับนี้ถือว่าล้าสมัยและแทนที่
ด้วยรายงาน State-of-the-Art Reactor Consequence Analyses study (SOARCA)28 ทั้งได้รับค า
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงที่มาของข้อสันนิษฐาน ตัวเลข และวิธีการต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในรายงาน แต่ก็
ถือว่ารายงานฉบับนี้เป็นการปฏิวัติแนวคิดด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายหลังจากอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์และตอบสนองต่อความกังวลในเรื่องความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภาคพื้นยุโรป 

จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะทรีไมล์เป็นกรณีศึกษาให้ผู้สร้างและผู้
ด าเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและท าการปรับปรุงเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าอีก โดยมีการ
จัดท ารายการเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต้ังแต่หลายล้าน
ดอลลาร์สหรัฐจนถึงหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเน้นที่แนวความคิดหลักสองประการ คือ การป้องกันเชิงลึก 
(Defence in Depth) และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety Culture) โดย
เทคโนโลยีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันต่างก็ได้รับการพัฒนาตาม
แนวความคิดสองประการน้ีทั้งสิ้น 

การป้องกันเชิงลึก (Defence in Depth) คือ การป้องกันเป็นชั้น ๆ กล่าวโดยอุปมาก็เช่นชั้นของหัวหอม 
โดยมีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมีอันตรายอยู่ตรงกลาง การที่บุคคลหรือสิ่งแวดล้อมจะได้รับอันตรายจากรังสีชนิดก่อ
ไอออน การป้องกันทุกชั้นต้องล้มเหลว หากการป้องกันชั้นใดชั้นหนึ่งยังคงท างานอยู่ได้ก็จะสามารถป้องกัน
อันตรายจากรังสีได้ การป้องกันเชิงลึกประกอบด้วยการป้องกัน 5 ระดับ คือ  

 ระดับที่ 1 การออกแบบและการด าเนินการที่ดี (Good design and Good housekeeping) 
หากการออกแบบไม่มีข้อผิดพลาดและการบ ารุงรักษาไม่มีข้อบกพร่อง จะส่งผลให้การท างาน
ของโรงไฟฟ้าเป็นไปโดยปกติ 

ระดับที่ 2 ระบบควบคุม (Control System) ได้รับการออกแบบให้มีความหลากหลาย
(diversified) ซ้ าซ้อน (redundant) และเป็นอิสระ (independent) ต่อกัน หากเกิดความ
ขัดข้องขึ้นที่ระบบหลัก ก็ยังมีระบบส ารองท างานแทน และหากระบบส ารองที่หนึ่งเกิดความ
ขัดข้อง ก็ยังมีระบบส ารองที่สองรับหน้าที่ ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติของการท างานที่เกิดขึ้น
พัฒนาจนกลายเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่รุนแรง นอกจากนี้เนื่องจากระบบควบคุมแต่ละ

                                                           
28

 ที่มา http://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/research/soar.html ค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน  2554 

http://en.wikipedia.org/wiki/State-of-the-Art_Reactor_Consequence_Analyses
http://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/research/soar.html%20ค้น
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ระบบเป็นอิสระต่อกัน ความผิดปกติที่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งจะไม่เป็นเหตุให้ระบบอ่ืน ๆ ท างาน
ผิดปกติไปด้วย ทั้งนี้กลไกการควบคุมที่หลากหลาย เช่น มีการใช้ทั้งไฟฟ้า ความดัน หรือแรง
โน้มถ่วง จะท าให้มั่นใจได้ว่า หากระบบสูญเสียแรงดันไฟฟ้า กลไกอ่ืน ๆ เช่น การใช้ความดัน 
หรือ แรงโน้มถ่วง ยังคงท างาน เป็นผลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ได้ 

ระดับที่ 3 ระบบฉุกเฉิน (Emergency System) ในกรณีที่ระบบควบคุมในการป้องกันระดับที่
สองท างานล้มเหลวจนท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ระบบฉุกเฉินจะท างานเพื่อบรรเทาความรุนแรง
ของอุบัติเหตุและลดโอกาสที่สารกัมมันตรังสีจะออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ระบบที่ฉุกเฉินที่
ติดต้ังในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างของระบบฉุกเฉิน 
เช่น ระบบฉีดน้ าเลี้ยงแกนปฏิกรณ์ (Emergency Core Cooling, ECC) เพื่อลดอุณหภูมิของ
แกนปฏิกรณ์เพื่อป้องกันมิให้แกนปฏิกรณ์หลอมเป็นต้น 

ระดับที่ 4 การจัดการอุบัติเหตุ (accident management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันทางกายภาพ 
(physical barrier) ดังแสดงตัวอย่างการป้องกันทางกายภาพในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ
น้ าเดือด (Boiling Water Reactor, BWR) ซึ่งเก็บกักมิให้สารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นชั้น ๆ โดยเริ่มจากในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่บรรจุอยู่ในแท่งเชื้อเพลิงไปจนถึงบริเวณรอบที่ท า
การทางนิวเคลียร์จะมีผลในการลดโอกาสที่สารกัมมันตรังสีจะออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ให้น้อยลง
เป็นอย่างมาก 
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รูป 4 การป้องกันทางกายภาพในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ าเดือด29 

ระดับที่ 5 แผนฉุกเฉิน (Emergency Planning) เมื่อการป้องกันในระดับที่ 4 ล้มเหลวเป็นผล
ให้มีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จ าเป็นต้องมีการด าเนิน
แผนการระดับที่ 5 ในการอพยพประชาชนออกจากบริเวณที่เสี่ยงต่ออันตราย ซึ่งนับว่าเป็น
ระดับสูงสุดของการป้องกัน พึงสังเกตว่าแม้ว่าการป้องกันในระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 4 จะ
ล้มเหลว แต่หากสามารถป้องกันในระดับที่ 5 ได้ส าเร็จ ประชาชนก็จะไม่ได้รับอันตรายจาก
รังสี  

 วัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety Culture) ตามค านิยามของ International 
Nuclear Safety Advisory Group ได้แก่ “การอุทิศตัวและความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนที่มีส่วนในการ
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์30” โดยจุดมุ่งหมายของ
วัฒนธรรมความปลอดภัยก็เพื่อ “ออกแบบระบบซึ่งใช้ความสามารถของมนุษย์อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน
ระบบจากความผิดพลาดของมนุษย์และเพื่อป้องกันมนุษย์จากอันตรายที่มาจากระบบของโรงไฟฟ้า

                                                           
29 ที่มา http://neutroneconomy.blogspot.com/2011/03/first-off-there-are-two-distinct-sites.html ค้นเมื่อ 10 

พฤศจิกายน 2554 
30 Ramana, M. V., Nuclear Power: Economic, Safety, Health, and Environmental Issues of Near-Term 

Technologies, Annual Review of Environment and Resources, 2009. 34, pp.139-140. 

http://neutroneconomy.blogspot.com/2011/03/first-off-there-are-two-distinct-sites.html%20ค้น
http://en.wikipedia.org/wiki/M.V._Ramana
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นิวเคลียร์31” ในอุดมคติแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลของการกระท า ทราบว่าขั้นตอนใด
พึงกระท าหรือละเว้นไม่กระท า หรือจ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบเพื่อด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตาม
วิธีการปฏิบัติที่ดี (good practice) ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นหากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ใดมีวัฒนธรรม
ความปลอดภัยที่ดีแล้ว อุบัติเหตุหรือความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 
อย่างไรก็ดีมีหลักฐานจากการศึกษาที่ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานนั้นเป็นไปได้ยาก โดยผู้ควบคุม
เครื่องปฏิกรณ์มักไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดอันเนื่องมาจากภาระงานที่มากหรือความเคย
ชินส่วนตัว32 ปัญหาที่ส าคัญในขณะนี้มิใช่การไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
หากแต่เป็นความล้มเหลวในการรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรให้คงอยู่ที่ระดับสูงตลอดเวลา 
ตัวอย่างที่ส าคัญของความล้มเหลวของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์ คือ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่าซึ่งเชื่อว่าเกิดจากความหย่อนยานของวัฒนธรรมความปลอดภัย
และความไม่โปร่งใสในการท างาน33 

 ตัวอย่างของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่ส าคัญที่เป็นผลจากแนวความคิดด้านความ
ปลอดภัยสองประการข้างต้น มีดังต่อไปนี้ 

ก. Fail-safe ใช้หลักการที่หากเกิดความล้มเหลวหรือความผิดปกติขึ้น อุปกรณ์จะตอบสนองใน
ทิศทางที่ไม่ท าให้เกิดอันตราย หรือเกิดอันตรายน้อยที่สุด ตัวอย่างของการใช้งานเทคโนโลยีใน
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เช่น ระบบจับยึดแท่งควบคุมซึ่งใช้แรงทางแม่เหล็ก หากระบบสูญเสีย
ความดันไฟฟ้าจากภายนอกโรงไฟฟ้าระบบจับยึดจะไม่สามารถจับแท่งควบคุมไว้ได้ท าให้แท่ง
ควบคุมตกลงสู่แกนเครื่องปฏิกรณ์ด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นผลให้ปฏิกิริยาฟิชชันยุติในทันที 

ข. Fault-tolerance คือแม้ว่าจะเกิดความเสียหายที่อุปกรณ์ อุปกรณ์นั้นก็ยังคงท างานต่อไปได้ระยะ
หนึ่งท าให้มีเวลาในการแก้ไข โดยไม่หยุดการท างานโดยฉับพลัน 

ค. Interlock  เป็นการป้องกันอันตรายจากระบบโดยระบบจะหยุดท างานเมื่อทริป34 ในโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์หากเทอร์ไบน์หยุดท างานหรือที่เรียกว่าเทอร์ไบน์ทริป (turbine trip) แท่งควบคุม

                                                           
31

 เพิ่งอา้ง 
32 เพิ่งอ้าง 
33

 Martin Fackler (June 1, 2011). "Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger". New York 
Times. 

34
 ทริป (trip) ในทางวิศวกรรม หมายถงึ การหยดุการท างาน 

http://www.nytimes.com/2011/06/02/world/asia/02japan.html?_r=1&ref=world
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จะตกลงสู่แกนเครื่องปฏิกรณ์เพื่อหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่อันจะป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมใน
แกนปฏิกรณ์เป็นผลให้แกนปฏิกรณ์หลอมเหลวได้ 

ง. Safe-life Design คือ การออกแบบอุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานตามที่ก าหนดไว้โดยเชื่อถือได้ว่าจะ
ไม่เสียหายก่อนสิ้นอายุการใช้งานอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Safe-life design มักจะเป็น
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  เป็นเกรดความปลอดภัย
(safety grade) โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้มักมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์ที่เป็นเกรดทั่วไป
มาก 

จ. Passive Safety  คือ เทคโนโลยีซึ่งไม่ต้องการการแทรกแซงจากผู้เดินเครื่องเพื่อหยุดเดินเครื่องได้
อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเพิ่มของอุณหภูมิที่แกนปฏิกรณ์เนื่องจากสูญเสียสารหล่อ
เย็น (loss of coolant) หรือการไหลของสารหล่อเย็น (loss of coolant flow) โดยจะใช้คุณลักษณะ
ทางฟิสิกส์เพื่อหน่วงปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์และคุณสมบัติการเปลี่ยนสถานะและถ่ายเทความร้อน
ในการลดระดับอุณหภูมิในปฏิกรณ์จนอยู่ในระดับปลอดภัยได้เอง เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจังและน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์รุ่นใหม่ทั้งในรุ่นที่ 3+ 
(Generation III+ Nuclear Reactors)  รุ่นที่ 4 (Generation IV Nuclear Reactors) และเครื่อง
ปฏิกรณ์ขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Sized Reactors, SMRs) ซึ่งคาดว่าจะมี
การใช้งานเชิงพาณิชย์ในเวลาอันใกล้35 
 

3. อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์คร้ังส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 2011  

  อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งส าคัญที่เป็นหายนะครั้งรุนแรงที่สุดจนถึงปัจจุบันคืออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่

เชอร์โนบิล เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1986 ที่ยูเครน มีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากอุบัติเหตุครั้งนี้ 56 คน และอีก 4,000 คน 

เสียชีวิตอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นมูลค่ากว่าเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐ36 

สารกัมมันตรังสีปนเปื้อนพื้นที่ของเบลารุส ยูเครน และรัสเซีย และท าให้ประชาชนกว่า 350,000 คนต้องย้ายถิ่น

ที่อยู่ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ  

                                                           
35 OECD, Current Status, Technical Feasibility, and Economics of Small Reactors, June 2011.  
36 Sovacool, Benjamin K., A preliminary assessment of major energy accidents, 1907–2007, Energy Policy 36 

(2008), pp. 1802-1820. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_K._Sovacool
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Policy
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 เบนจามิน เค โซวาคูล ท าการศึกษาและรายงานว่ามีการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

จ านวน 99 ครั้งในรอบหกทศวรรษที่ผ่านมา37 ซึ่งมีการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายมีมูลค่ามากกว่า 

500,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมดสองแสนห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ38 โดยสองในสาม

ของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดีพบว่าในการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์โดยทั่วไป

มักไม่มีการสูญเสียชีวิต เป็นที่น่าสนใจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เชอร์โนบิลมิใช่อุบัติเหตุจากการเดินเครื่อง

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตามปกติ แต่เป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการทดลองผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมความปลอดภัยดังบรรยายไว้ในหัวข้อที่ 2.3  

3.1 การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

การจัดล าดับความรุนแรงของเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตราระหว่างประเทศว่าด้วย
เหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี (International Nuclear and Radiological Event Scale, INES)39 เริ่มใช้ในปี
ค.ศ. 1990 โดยทบวงการพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารในแง่
ของความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในลักษณะล็อกสเกล (logarithmic scale) เป็นผลให้ขั้นที่
ติดกันจะมีความแรงมากกว่ากัน 10 เท่าคล้ายคลึงกับการแสดงระดับของแผ่นดินไหว กลุ่มของเหตุการณ์ตาม 
INES แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ อุบัติการณ์ (incident) หมายถึง เหตุผิดปกติที่ยังไม่ถึงขั้นมีการปลดปล่อย
สารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอก และ อุบัติเหตุ (accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่พัฒนาจากอุบัติการณ์จนมีการ
ปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่ภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 5 

 นับต้ังแต่อดีตมีเพียงสองเหตุการณ์ที่ได้รับการจัดระดับในระดับ 7 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของ INES ซึ่งได้แก่ 

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ในปี ค.ศ.1986 และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิมาในปี ค.ศ. 2011 

เนื่องจากมีพบการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีออกสิ่งแวดล้อมในปริมาณมหาศาล อย่างไรก็ดีเป็นที่น่า

สังเกตว่าการจัดระดับตามมาตรานี้ไม่มีหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าที่ในการจัดระดับ ดังนั้นเหตุการณ์ทาง

นิวเคลียร์หรือรังสีเหตุการณ์เดียวกันอาจพบว่ามีการจัดระดับ INES ที่แตกต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดเป็นผู้จัด

ระดับ 
                                                           
37

 เพิ่งอา้ง 
38

 Sovacool, Benjamin K., A Critical Evaluation of Nuclear Power and Renewable Electricity in Asia, Journal of 
Contemporary Asia, Vol. 40, No. 3, August 2010, pp. 393–400. 

39 "Event scale revised for further clarity". World-nuclear-news.org. 6 October 2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_K._Sovacool
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a923050767~db=all~jumptype=rss
http://www.world-nuclear-news.org/RS_Event_scale_revised_for_further_clarity_0510081.html
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รูป 5 แผนภาพระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ โดย INES40 

 

3.2 อุบัติเหตุนิวเคลียร์คร้ังส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 2011 

แม้ว่าการจะมีการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานทั่วโลกมากว่าหกทศวรรษแล้ว แต่

เมื่อมองในแง่ของความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินแล้วพบว่า อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในยุคหลังจาก

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลจะมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้อย ประชาชนได้รับผลกระทบทางรังสี

ต่ า แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมักก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อุบัติเหตุทาง

นิวเคลียร์ครั้งส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 2011 ที่มีผู้เสียชีวิต และ/หรือ เป็นผลให้ทรัพย์สิน

เสียหายโดยมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นมีเพียง 19 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่  1 จากการ

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รวมกว่า 14,500 ปี ใน 32 ประเทศ41 โดยมีอุบัติเหตุที่ถือว่าส าคัญ 3 ครั้ง 

คือ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ (1979) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล (1986) และอุบัติเหตุทาง

                                                           
40

 ทีม่า International Nuclear Event Scale (INES) http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp ค้นเมื่อ 10
พฤศจิกายน 2554 

41 World Nuclear Association ที่มา http://www.world-nuclear.org/info/inf06.html ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp%20ค้น
http://www.world-nuclear.org/info/inf06.html%20ค้น
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นิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่า (2011) โดยพบว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นั้นเกิดขึ้นน้อยลงเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของช่วง

ห่าง (25 ปี) และแง่ของจ านวนปีที่ได้เดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

รูป 6 กราฟแสดงเวลาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสะสม (ปี)  และแกนเวลา (ค.ศ.) พร้อมแสดงอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์ครั้งส าคัญ ได้แก่ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ (1979) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โน
บิล (1986) และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่า (2011) 

 ในความเป็นจริงแล้วเมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง อุบัติเหตุท่ีถือว่าเกิดขึ้นเนื่องจาก

การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่แท้จริงคืออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์

โนบิลนั้นเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่อย่างใด42 ส่วนอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่านั้นเกิดขึ้น

                                                           
42

 IAEA Report INSAG-1 (International Nuclear Safety Advisory Group). Summary Report on the Post-Accident 
Review on the Chernobyl Accident. Safety Series No. 75-INSAG-1.IAEA, Vienna, 1986. 

http://www-ns.iaea.org/committees/insag.asp
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เนื่องจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกินกว่าที่ออกแบบไว้หลายเท่าซึ่งถึงแม้จะมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีใน

ปริมาณสูงแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตจากการได้รับรังสีแต่อย่างใด43 

ตาราง 1 แสดงอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีผู้เสียชีวิต และ/หรือ เป็นผลให้ทรัพย์สินเสียหายโดยมีมูลค่า
มากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ44,45 

วันที ่ สถานที ่
จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

ปริมาณของ I-131 
ที่ปลดปล่อย
ออกมา 
(1,000 Ci) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(1,000,000 
USD ในปคี.ศ. 

2006) 

INES 

3 มกราคม 1961 Idaho Falls, Idaho, US 3 0.08 22 4 

5 ตุลาคม 1966 
Frenchtown Charter Township, 

Michigan, US 
0    

7 ธันวาคม 1975 Greifswald, East Germany 0  443 3 

22 กุมภาพันธ์ 1977 
Jaslovské Bohunice, 

Czechoslovakia 
0  1,700 4 

28 มีนาคม 1979 Middletown, Pennsylvania, US 0 0.017 2,400 5 
15 กันยายน 1984 Athens, Alabama, US 0  110  

9 มีนาคม 1985 Athens, Alabama, US 0  1,830  
 11 เมษายน 1986 Plymouth, Massachusetts, US 0  1,001  

26 เมษายน 1986 Pripyat, Ukrainian SSR 
เสียชีวิตโดยตรง 

56 คน จากมะเร็ง 
4,000 คน 

7,000 6,700 7 

4 พฤษภาคม 1986 Hamm-Uentrop, Germany 0  267  
31 มีนาคม 1987 Delta, Pennsylvania, US 0  400  

                                                           
43

 Martin Fackler (June 1, 2011). "Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger". New York Times. 
44 Sovacool, Benjamin K., A Critical Evaluation of Nuclear Power and Renewable Electricity in Asia, Journal of 

Contemporary Asia, Vol. 40, No. 3, August 2010, pp. 393–400. 
 
45

 Sovacool, Benjamin K., A preliminary assessment of major energy accidents, 1907–2007, Energy Policy 36 
(2008), pp. 1802-1820. 
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19 ธันวาคม 1987 Lycoming, New York, US 0  150  
 17 มีนาคม 1987 Lusby, Maryland, US 0  120  

20 กุมภาพันธ์ 1996 Waterford, Connecticut, US 0  254  
2 กันยายน 1996 Crystal River, Florida, US 0  384  

30 กันยายน 1999 Ibaraki Prefecture, Japan 2  54 4 
16 กุมภาพันธ์ 2002 Oak Harbor, Ohio, US 0  143 3 

9 สิงหาคม 2004 Fukui Prefecture, Japan 4  9 1 
11 มีนาคม 2011 Okuma, Fukushima, Japan 3 2,400  7 

 

4. สรุปพัฒนาการของหลักการเยียวยาความเสียหายและข้อตกลงระหวา่งประเทศว่าด้วย

การชดเชยเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

 บทที่ผ่านมาเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และพัฒนาการด้านเทคนิคความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งส าคัญที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2493 ถึง 2554 (ค.ศ. 1950-2011) และการเยียวยาความเสียหายในแต่ละครั้ง รวมทั้ง
มาตรการในการจัดการกากกัมมันตรังสีมาแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนับว่ามีความส าคัญที่ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้ในทางเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ส าหรับในบทนี้จะเป็นศึกษาที่
มาตรการทางกฎหมายที่นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญควบคู่กับมาตรการความปลอดภัยในทางเทคนิค
เนื่องจากแม้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงมาก
ก็ตามแต่รัฐจะต้องวางกฎกติกาที่เป็นโครงสร้างของสังคมส าหรับกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทาง
นิวเคลียร์ขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมที่ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้ว่าหาก
อนาคตได้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ขึ้นแล้ว รัฐจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนั้น  ๆ ซึ่ง
หลักการเยียวยาความเสียหายจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประชาคมระหว่าง
ประเทศได้มีการวางกฎ กติกาดังกล่าวไว้เป็นหลักการในรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในของประเทศที่แตกต่างจากหลักกฎหมายละเมิดทางแพ่งโดยทั่วไปที่ไม่สามารถน าใช้เยียวยาผู้เสียหาย
ได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับลักษณะความร้ายแรงของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ได้
เนื่องจากหลักกฎหมายละเมิดทั่วไปเป็นกฎหมายที่มุ่งเยียวยาผู้เสียหายให้อยู่ในฐานะเสมือนความเสียหาย
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มิได้เกิดขึ้นเลย46 และบุคคลที่ท าละเมิดย่อมเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นให้แก่
ผู้เสียหายตามความเสียหายที่ตนได้รับ อีกทั้งอายุความที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดโดย
การฟ้องคดีต่อศาลก็ได้ก าหนดอายุความไว้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยได้ก าหนดให้สิทธิการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดจะขาดอายุความต่อเมื่อได้ฟ้องคดีต่อ
ศาลเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ
เมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันท าละเมิด47 ด้วยเหตุนี้หลักกฎหมายละเมิดโดยทั่วไปจึงไม่สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้
อย่างเป็นและเหมาะสมได้ ประชาคมระหว่างประเทศจึงได้ก าหนดหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Liability for Nuclear Damage) เป็นหลักการที่พิเศษขึ้นโดยที่เรียก
หลักกฎหมายนี้ว่า หลักความรับผิดทางนิวเคลียร์ (Nuclear Liability) และหลักกฎหมายที่ว่ามาดังนี้ได้มีการ
พัฒนาเรื่อยมานับต้ังแต่ปี 1960 จนถึงปัจจุบัน โดยหลักความรับผิดทางนิวเคลียร์ (Nuclear Liability) นี้ได้มี
การก าหนดไว้ในรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี 1960 โดยก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ใน
อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  1960 (Paris 
Convention on Third Party Liability in the Field Nuclear Energy of 1960) ซึ่งในครั้งนั้นอนุสัญญาฉบับนี้
ได้เปิดโอกาสให้เฉพาะประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (an 
associate and member country of the Economic Cooperation and Development, OECD) ที่สามารถ
เข้าเป็นสมาชิกตามอนุสัญญาได้ และต่อมาในปี 1963 ได้มีการน าหลักความรับผิดทางนิวเคลียร์ (Nuclear 
Liability) มาก าหนดไว้ในอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งต่างหากคืออนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง
ต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Vienna  Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) โดยมีทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศที่รับผิดชอบในการเสนอต่อทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้า
ลงนามเป็นสมาชิกตามอนุสัญญา48 โดยอนุสัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นเปิดโอกาสให้ทุกประเทศในระดับสากลเข้า
เป็นสมาชิกตามอนสุัญญาได้โดยไม่ได้มีความจ ากัดกลุ่มประเทศเหมือนกับอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยความรับ
ผิดต่อบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 1960 (Paris Convention on Third Party Liability in the 
Field Nuclear Energy of 1960) จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าในระดับสากลหรือระดับภูมิภาคต่างได้ตระหนักถึงความ
                                                           
46 ศนันท์กรณ์(จ าปี) โสตถิพันธุ์ .ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ .กรุงเทพ ฯ:วิญญูชน.

2553.หน้า23-24 
47 ดู มาตรา 448 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
48 Patrick Reyners , Enery Lellouche .Nuclear Energy Law After Chernobyl , International Bar Association Series 

London  1998, p 9. 
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ร้ายแรงของใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็มีการน ามาก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ในรูปแบบของกฎ กติการะหว่างประเทศ
ดังที่ได้กล่าวมาโดยสังเขปแล้วนั้น  และส าหรับในระดับภายในประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการน าพลังงาน
นิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่างก็ได้มีการน าหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศมาเป็นต้นแบบในการยกร่างกฎหมายภายในประเทศของตนและยังได้มีการประกาศใช้เป็น
กฎหมายภายในของประเทศอีกด้วย ซึ่งจะขอน าข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกล่าวทั้งในระดับสากลใน
รูปแบบกฎ กติการะหว่างประเทศและตัวอย่างกฎหมายของบางประเทศที่น่าสนใจมาอธิบายพอสังเขป ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้  

4.1 กฎหมายระหว่างประเทศ 

4.1.1 ข้อความทั่วไป 

 ในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาถึงความเป็นกฎหมายระเหว่างประเทศและความยินยอมของ

ประเทศที่จะเข้าผูกพันในกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการที่ประเทศไทย

จะน าหลักความรับผิดทางนิวเคลียร์มาใช้ในฐานเป็นกฎหมายภายในได้ด้วยวิธีการใดได้บ้าง ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี ้

ก. ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ 

 ส าหรับความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศน้ัน ได้มีการให้ความหมายไว้สามประการ49 

ดังนี้ 

 ประการแรก กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก

กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม หรือกฎเกณฑ์ ทางสังคมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลที่ตามมาจากการ

ละเมิดกฎหมาย เช่น ความรับผิดชอบ หน้าที่ในการชดใช้ความเสียหาย ตลอดจนผลเสียอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะบทลงโทษที่อาจติดตามมา  กฎเกณฑ์ที่ศึกษาจึงมิใช่กฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น มารยาท หรือ

อัธยาศัยระหว่างประเทศ (international comity) ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย อีกทั้งกฎเกณฑ์ใน

กฎหมายระหว่างประเทศก็มิใช่ศีลธรรมระหว่างอีกด้วย  

                                                           
49 จตุรนต์ ถิระวฒัน์ .กฎหมายหมายระหวา่งประเทศ .กรุงเทพ ฯ:วญิญูชน.2550.หน้า 24 
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 ประการที่สอง กฎหมายระหว่างประเทศใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมิใช่

จ ากัดอยู่ในกรอบของรัฐใดรัฐเดียวเท่านั้น และต้องมีความสัมพันธ์ที่มิได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย

ภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง  

 ประการสุดท้าย กฎหมายระหว่างประเทศใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส าหรับ

สังคมหรือประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีผลผูกพันสมาชิกต่าง ๆ ของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่ง

ได้แก่ รัฐและองค์การระหว่างประเทศด้วย 

ข. การให้ความยินยอมเข้าผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศ 

 การให้ความยินยอมเข้าผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศมีหลายวิธีแตกต่าง ๆ ไปโดย

หลักการทั่วไปที่ก าหนดไว้ให้ประเทศต่าง ๆ สามารถยอมตนเข้าผูกพันในกฎหมายระหว่างประเทศได้

นั้น จะก าหนดไว้ให้เข้าเป็นภาคีตามกฎหมายระหว่างประเทศภายในระยะเวลาที่เปิดให้ลงนามและ

หากพ้นก าหนดแล้วประเทศใดประสงค์ที่เข้าเป็นสมาชิกในกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ๆ ก็จะต้อง

ด าเนินการในอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดของการให้ความยินยอมผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศหรือที่

เรียกว่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกฎหมายระหวา่งประเทศในแต่ละวิธี ได้มีนักกฎหมายไทยที่ได้อธิบายใน

เรื่องนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนแล้วดังต่อไปนี้50 

1. การลงนามรับรองเป็นภาคี (Signing of Treaty or Convention) 

  การลงนามและการแลกเปลี่ยนจดหมายหรือบันทึกซึ่งมีข้อความเหมือนกันเป็นการ

ท าสนธิสัญญารูปแบบย่อ (in simplified form) ซึ่งในทางปฏิบัติถือเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่าย

บริหารที่จะผูกพันรัฐได้โดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยอาจเป็นความ

ตกลงในเรื่องการเมือง เช่น สนธิสัญญาพันธมิตร ส าหรับทางปฏิบัติของไทยจะใช้วิธีนี้เฉพาะ

ในสนธิสัญญาที่ไม่ได้มีความส าคัญมากนัก แต่ในเมื่อมีผลผูกพันรัฐตามธรรมดา จึงต้องได้รับ

ความเห็นชอบทั้งจากรัฐบาลและรัฐสภาด้วยเสียก่อนที่จะลงนามหรือแลกเปลี่ยนหนังสือใด ๆ 

                                                           
50 จตุรนต์ ถิระวฒัน์ .กฎหมายหมายระหวา่งประเทศ .กรุงเทพ ฯ:วญิญูชน.2550.หน้า 121-123 
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 2. การให้สัตยาบัน (Ratification) 

  การให้สัตยาบัน (ratification) มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ประมุขของรัฐหรือของ

รัฐบาลได้ตรวจสอบว่าผู้แทนของรัฐผู้ได้รับแต่งต้ังให้ไปท าการเจรจาได้กระท าการไปในของ

เขตที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และยังท าให้สามารถไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบอีก

ครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการท าสนธิสัญญา 

  อย่างไรก็ตาม การให้สัตยาบันทึกเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ส่วนความจ าเป็นที่ต้อง

ขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติส าหรับสนธิสัญญาบางประเภทนั้นเป็นขั้นตอนตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ จึงอาจมีความแตกต่างกัน

ออกไป  แต่ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว เมื่อฝ่ายบริหารให้ความยินยอมแสดงเจตนา

เข้าผูกพันเช่นแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารก็มีผลผูกพันรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว  

  ส าหรับบางรัฐอาจมีวิธีการท่ีใกล้เคียงซึ่งท าในลักษณะเดียวกันตามที่กฎหมายภายใน

อนุญาตไว้เช่นการให้ความเห็นชอบหรือการยอมรับเป็นต้น ซึ่งต่างก็เป็นกระบวนการยืนยัน

เจตนาที่จะผูกพันทั้งสิ้น  และในกรณีขององค์การระหว่างประเทศกะเป็นไปตามกฎเกณฑ์

เฉพาะขององค์การนั้นๆ โดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1986 เรียกขั้นตอนการแสดงเจตนา

เข้าผูกพันว่าเป็นการกระท าเพื่อยืนยันเจตนาอย่างเป็นทางการ  

  ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของไทย หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความเห็นขอบจาก

รัฐสภา รัฐบาลจะต้องแจ้งให้กระทรวงที่รับผิดชอบทราบ ซึ่งก็จะแจ้งต่อไปยังกระทรวงการ

ต่างประเทศอีกต่อหนึ่งเพื่อด าเนินการให้สัตยาบันต่อไป โดยแลกเปลี่ยนกันในกรณี

สนธิสัญญาทวิภาคี หรือโดยส่งให้กับผู้เก็บดูแลรักษาสนธิสัญญาในกรณีที่เป็นสนธิสัญญาพหุ

ภาคี 
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3. การภาคยานุวัติ (Accession, Adhesion) 

  การภาคยานุวัติเป็นวิธีการเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาซึ่งอนุญาตให้กระท าได้

หลังจากพ้นก าหนดเวลาที่จะเข้าร่วมได้ตามปกติแล้ว เนื่องจากสนธิสัญญาพหุภาคีส่วนใหญ่

ที่วางกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมักจะมีความยาวและซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาอย่างมากในการ

พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งประเทศไทยมักใช้เวลาศึกษามากเป็นพิเศษจนมักพ้นเวลาที่เปิดให้ลง

นามให้สัตยาบันเป็นภาคี ดังนั้นหากต้องการน าเข้าร่วมเป็นภาคีก็จ าต้องใช้วิธีการภาคยานุวัติ 

 4. การแจ้งการสืบสิทธิ (Notification of Succession)  

 ในสนธิสัญญาเป็นผลจากหลักการในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1978 ในเรื่องการ

สืบสิทธิของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องสนธิสัญญา ตามหลักทั่วไป รัฐผู้สืบสิทธิไม่ผูกพันตาม

สนธิสัญญาที่ท าโดยรัฐที่ตนสืบสิทธิมา แต่รัฐผู้สืบสิทธิอาจแสดงเจตนายอมรับที่จะผูกพัน

โดยการท าค าประกาศฝ่ายเดียวซึ่งต้องได้รับการยอมรับโดยรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีของ

สนธิสัญญาทวิภาคี 

 ส าหรับขั้นตอนการแสดงเจตนาเข้าผูกพันนี้ ในกรณีของสนธิสัญญาพหุภาคีอาจมี

ลักษณะแตกต่างจากสนธิสัญญาทวิภาคี ซึ่งอาศัยการแลกเปลี่ยนเอกสารซึ่งเป็นหลักฐาน

แห่งการแสดงเจตนา แต่การแลกเปลี่ยนเช่นนี้ย่อมไม่สะดวกในทางปฏิบัติส าหรับ

สนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งประกอบด้วยรัฐภาคีจ านวนมาก ดังนั้นจึงมักมีการมอบหมายให้รัฐ

ภาคีใดภาคีหนึ่งหรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้เก็บดูแลรักษาสนธิสัญญาซึ่งจะเป็นผู้เก็บ

รักษาต้นฉบับของเอกสารที่เกี่ยวข้องและท าส าเนาแจกรัฐภาคีอ่ืนๆที่เหลือ 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักการทั่วไปที่ก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ต้องด าเนินการใน

ลักษณะเช่นว่าน้ัน แต่ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดวิธีทางปฏิบัติที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพโดยมีก าหนดไว้อยู่ใน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2550) ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์การท าสนธิสัญญาเป็นการกระท าที่อยู่ในอ านาจของ

ฝ่ายบริหารแต่สนธิสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อประชาชนแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติ

บัญญัติเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือเขตที่ประเทศไทยมี



37 
 

สิทธิอธิปไตยตลอดจนสนธิสัญญาที่ไทยต้องออกกฎหมายรองรับหรือกฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตาม

สนธิสัญญา สนธิสัญญาประเภทนี้จึงจะถูกแปลงมาเป็นกฎหมายภายในเสียก่อนที่จะน ามาปรับใช้ได้  

4.1.2 หลักการพื้นฐานที่ส าคัญของหลักการรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Nuclear Liability) 

       จากสภาพความเป็นอันตรายที่ร้ายแรงของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ท่ีเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ดังกล่าวท าให้ประชาคมระหว่างประเทศเกิดความตระหนักถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก

โรงไฟฟ้าประเภทนี้ จึงได้มีความพยายามวางกลไกในรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศให้ประเทศต่าง ๆ 

สามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนภายในประเทศของตนได้ ซึ่งการวางหลักกฎหมาย

ดังกล่าวมีหลักการที่เฉพาะเป็นพิเศษและเหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทาง

นิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ดังกล่าว โดยเฉพาะการที่ต้องเยียวยาบุคคลที่สามที่

ได้รับผลร้ายจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้มีความเหมาะสมกับความเสียหายที่บุคคลที่สามจะได้รับ 

รวมทั้งการเยียวยาดังกล่าวต้องมีความเป็นธรรมอีกด้วย โดยประชาคมระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับสากลต่างได้ตกลงกันให้มีการคิดค้นวางกฎ กติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย

ทางนิวเคลียร์ (Liability for Nuclear Damage) ในรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นอันมีลักษณะที่มี

ความเฉพาะและเป็นพิเศษแตกต่างหลักกฎหมายเรื่องละเมิดโดยทั่วไปเพื่อการเยียวความเสียหายอันอาจ

เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยสามารถแบ่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศในเรื่องนี้ออกได้เป็นสองกลุ่ม51 คือ  

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่จัดท าในระดับภูมิภาค เป็นกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่มีลักษณะเป็นการเปิดโอกาสให้เฉพาะกลุ่มประเทศในบางภูมิภาคเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมเป็น

สมาชิกในกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ๆ ได้ โดยที่กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความรับผิดในความ

เสียหายทางนิวเคลียร์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่  

 อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับพลังงาน

                                                           
51 ดู Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy และ Vienna  Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage 
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นิวเคลียร์ 1960 (Paris Convention on Third Party Liability in the Field 

Nuclear Energy of 1960)  

 อนุสัญญากรุงบรัสเซล ว่าด้วยการเพิ่มเติมอนุสัญญากรุงปารีส 1963 (The 

Brussel Convention Supplementary to Paris Convention of 1963) 

อนุสัญญากรุงบรัสเซลนี้เป็นอนุสัญญาที่สร้างระบบค่าเสียหายเสริมส าหรับความ

รับผิดในอุบัติการณ์นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของอนุสัญญากรุงปารีส 

บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลที่สามใน

ด้านพลังงานนิวเคลียร์  (อนุสัญญากรุงปารีส) จึงน ามาใช้บังคับกับระบบ

ค่าเสียหายเสริมในอนุสัญญากรุง บรัสเซลนี้ด้วย (ข้อ 1)  

   โดยกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียร์เหล่านี้

จะมีกลไกในการเปิดโอกาสให้ประเทศในกลุ่มความร่วมมือหรือบางภูมิภาคเท่านั้นที่จะเป็นสมาชิกในกฎหมาย

ระหว่างประเทศดังกล่าว โดยจะเป็นการเปิดให้สิทธิแก่ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (An associate and member country of the Economic Cooperation and 

Development, OECD) แต่ส าหรับประเทศอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD ดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็น

สมาชิกในอนุสัญญากลุ่มนี้ได้ต่อเมื่อได้รับฉันทามติจากประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสนี้แล้วเท่านั้น52 

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่จัดท าขึ้นในระดับสากล โดยกลุ่มกฎหมายระหว่าง
ประเทศประเภทนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกประเทศสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกฎหมายระหว่างประเทศนั้น 
ๆ ได้ ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Vienna  Convention on 
Civil Liability for Nuclear Damage) โดยที่อนุสัญญาฉบับนี้ก็จะมีกลไกในการเปิดรับสมาชิกเป็นการทั่วไป
เช่นกันโดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเฉพาะบางกลุ่มบางประเทศเหมือนกันกับกลุ่มอนุสัญญากรุงปารีสดังข้างต้น  
อนุสัญญาว่าด้วยค่าเสียหายเสริมต่ออุบัติการณ์นิวเคลียร์  (the Convention on Supplementary 

                                                           
52 Article 21 Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
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Compensation for Nuclear Damage)53 และพิธีสารร่วมว่าด้วยการบังคับใช้อนุสัญญากรุงเวียนนาและ
อนุสัญญากรงปารีส หรือพิธีสารร่วม (Joint protocol Relating to the Application of the Vienna  
Convention and the Paris Convention)54   
 โดยหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองกลุ่มข้างต้นต่างได้วางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามหลัก
ความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Nuclear Liability) แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะขอกล่าวเฉพาะหลักการที่เกี่ยวกับการ
เยียวยาความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่ส าคัญในเบื้องต้นที่เป็นหลักการที่ต้องมีไว้ในกฎหมายเท่านั้น ซึ่งหลักการ
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายเหมือนกันตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับ55 คือ 

 หลักความรับผิดของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว 
 หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดของผู้ประกอบการ (Strict หรือ no fault liability) 
 หลักจ ากัดจ านวนวงเงินและระยะเวลาความรับผิดของผู้ประกอบการ 

 ซึ่งหลักการพื้นฐานทั้งสามประการดังกล่าวได้วางหลักไว้อยู่ในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยความรับผิด
ต่อบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 1960 (Paris Convention on Third Party Liability in the Field 
Nuclear Energy of 1960) 56 และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทาง

                                                           
53 อนุสัญญาว่าด้วยค่าเสียหายเสรมิต่ออุบัติการณ์นิวเคลียร์ (the Convention on Supplementary Compensation for 
Nuclear Damage) ได้รับการรับรองเมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2540 
54 โดยพิธีสารฉบับนี้ได้รับการรับรองเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2531 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2535 โดยประเทศที่
เป็นภาคีของพิธีสารร่วมว่าด้วยการบังคับใช้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางนิวเคลียร์  
และอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลที่สามในด้านพลังงานนิวเคลียร์  (อนุสัญญากรุงปารีส) นี้ และเป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดทางนิวเคลียร์อนุสัญญาใดอนุสัญญาหนึ่งจะได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้ของอนุสัญญาอีก
ฉบับหน่ึงซึ่งไม่ได้เป็นภาคีด้วย 
55 The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention on Supplementary 
Compensation for Nuclear Damage Explanatory Texts IAEA International Law Series No.3, IAEA International 
Atomic Energy Agency 2007, p 1-2 
56 อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 1960 (Paris Convention on Third 

Party Liability in the Field Nuclear Energy of 1960)  เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เปิดให้ประเทศที่เป็นสมาชิกของ

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (an associate and member country of the Economic 

Cooperation and Development, OECD) สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยประเทศนอกกลุ่มนี้จะสามารถเข้าเป็นสมาชิก

อนุสัญญาฉบับน้ีได้ต่อเมื่อได้รับฉันทามติจากประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีสนี้แล้วเท่านั้น ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการ

รับรองเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2503 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2511 อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
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นิวเคลียร์ (Vienna  Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) 57 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดใน
ภาพรวมร่วมกันไปได้ ดังต่อไปนี้ 

 
หลักความรับผิดของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว58 

 ผู้ประกอบการในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ของตน 
และต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้มีการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์
ออกมาจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือวัสดุนิวเคลียร์ได้ถูกส่งมายังสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์ ไม่ว่าผู้ประกอบการจะมอบวัสดุนิวเคลียร์ให้อยู่ในครอบครองของบุคคลใดก็ตาม และเมื่อ
ผู้ประกอบการต้องรับผิดตามหลักการน้ีแล้วก็ไม่ต้องรับผิดตามหลักกฎหมายละเมิดโดยทั่วไปแต่อย่าง
ใด ซึ่งเหตุผลที่ผลักดันให้มีหลักการนี้ คือ    

 เป็นการหลีกเลี่ยงความยากล าบากและความล่าช้าในการต่อสู้ที่พิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระท า
การโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 ถ้าหากให้บุคคลที่ในฐานะเป็นผู้ขนส่ง หรือผู้ที่มีฐานะความเกี่ยวพันในทางธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการที่ได้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ของผู้ประกอบการไว้ต้องรับผิดในความ
เสียหายใดตามหลักละเมิดทั่วไปแล้ว บุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะท าประกันภัยเพื่อการ

                                                                                                                                                                                           

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2507 และพธิีสารฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2511 และวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ตามล าดับ และได้แก้ไขครั้งล่าสุดโดยพิธีสารฉบับลงวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้  

57อนุสัญญากรุงเวียนนา วา่ด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางนวิเคลียร์ (Vienna  Convention on Civil Liability 
for Nuclear Damage) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ปิดให้ทุกประเทศสามารถเข้าเป็นสมาชิกตามอนุสัญญาได้ โดย
อนุสัญญาฉบับน้ีได้รับการรับรองเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2506 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2520 และได้รับ
การแก้ไขเพิม่เติมโดยพิธีสาร ฉบับวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2540 (Protocal to Amend the Vienna Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963) ซึ่งมีผลใช้บังคบัเมื่อวันที่ 4  ตุลาคม พ.ศ. 2546 
58 The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention on Supplementary 
Compensation for Nuclear Damage Explanatory Texts IAEA International Law Series No.3, IAEA International 
Atomic Energy Agency 2007,p 1 และ ดู Article 2.1 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 
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นี้ในกิจการของตนได้ และผลของการที่มีผู้ท าประกันภัยในความเสียหายทางนิวเคลียร์
หลายรายอาจท าให้ผู้ประกอบการถอนการท าประกันภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้ 
 

หลักความรับผิดโดยเคร่งครัดของผู้ประกอบการ (Strict หรือ no fault liability) 

ความรับผิดของผู้ประกอบการตามข้อ 4.1 อนุสัญญากรุงเวียนนาได้ก าหนดให้เป็นความรับผิดโดย
เด็ดขาด (Strict  liability)59ซึ่งหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดนี้เป็นการก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมี
ความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียร์ไม่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความผิดของตน
หรือไม่ก็ตาม โดยผู้เสียหายชอบที่จะน าสืบแต่เพียงว่าตนได้รับความความเสียหายจากกระท าของ
ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายที่ตนได้รับได้เกิดขึ้นจากการกระท า
โดยจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการซึ่งการพิสูจน์ในลักษณะเช่นนี้เป็นการน าสืบ
ข้อเท็จจริงเพื่อให้รับฟังได้ยากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เป็นการกระท าโดยจงใจหรือความประมาท
เลินเล่อของผู้ประกอบการเพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบเพียงฝ่ายเดียว
เท่านั้น ซึ่งผู้เสียหายไม่อาจรู้ได้ว่าการด าเนินการของผู้ประกอบการได้กระท าโดยไม่จง ใจหรือไม่
ประมาทเลินเล่อหรือไม่ แต่หลักการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบสามารถพิสูจน์เพื่อให้ตนพ้นความรับ
ผิดได้ในกรณีที่หากความเสียหายน้ีได้เกิดขึ้นจากการจงใจเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ได้รับความเสียหายเอง60 นอกจากนี้ผู้ประกอบอาจไม่ต้องรับผิดในความ
เสียหายทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากการขัดกันทางอาวุธ การสงคราม สงครามกลางเมือง จลาจล หรือ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง61รวมทั้งความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการนิวเคลียร์ของ
ผู้ประกอบการเองด้วย เช่น ตัวสถานประกอบการนิวเคลียร์ , ทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์
แก่สถานประกอบการนิวเคลียร์ซึ่งได้อยู่ในบริเวณของสถานประกอบการนิวเคลียร์ พาหนะที่ใช้ส าหรับ
ขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ในขณะที่ขนส่งวัสดุนิวเคลียร์นั้น ๆ 62 
และส าหรับกรณีที่ความเสียหายทางนิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์แล้วพร้อมกันใน
ระหว่างนั้นได้มีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติการณ์อ่ืนที่มิใช่อุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ร่วมด้วย ถ้าหาก
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเช่นว่านั้นได้มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์แล้ว ก็

                                                           
59 Article 4.1 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage  ใช้ค าว่า “absolute liability”  
60 Article 4.2 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 
61 Article 4.3 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 
62 Article 4.5 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 
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ให้ถือว่าความเสียหายดังกล่าวที่เกิดมีผลจากอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ 63 ผลจากการที่ให้ถือว่าเป็น
ความเสียหายที่มีสาเหตุจากอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้เสียหายที่สามารถจะได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ได้  

หลักจ ากัดจ านวนวงเงินและระยะเวลาความรับผิดของผู้ประกอบการ 

 หลักการในหัวข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นมาให้มีความแตกต่างจากหลักกฎหมายละเมิด 

โดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เพราะหลักกฎหมายละเมิดมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการจ ากัดวงเงินความ

รับผิดของผู้ท าละเมิดไว้โดยผู้ท าละเมิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการท าละเมิดของตนให้แก่

ผู้เสียหายเต็มจ านวนเสมือนหนึ่งผู้เสียหายไม่ได้ถูกท าละเมิดเลย และการจ ากัดด้านระยะเวลาความ

รับผิดของผู้ท าละเมิดตามหลักทั่วไปนั้นก็ได้ก าหนดไว้ในระยะเวลาอันสั้นกว่าระยะเวลาความรับผิด

ของผู้ประกอบการตามหลักความเสียหายทางนิวเคลียร์นี้อีกด้วย โดยหลักจ ากัดจ านวนวงเงินและ

ระยะเวลาความรับผิดของผู้ประกอบการ กฎหมายระหว่างประเทศทั้งสองฉบับคือ อนุสัญญากรุง

เวียนนาและอนุสัญญากรุงปารีสต่างก็ได้ก าหนดหลักเกณฑ์นี้ไว้เช่นเดียวกันแต่อาจมีความแตกต่าง

จ านวนวงเงินความรับผิดเท่านั้น โดยอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ก าหนดไว้ให้ประเทศสมาชิกตาม

อนุสัญญาต้องก าหนดวงขั้นต่ าให้ผู้ประกอบการนิวเคลียร์ต้องรับผิดในกรณีทั่วไปเป็นจ านวน 

300,00,000 SDRs ต่ออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งและกรณีอ่ืน ๆ คือการที่ประเทศ

สมาชิกได้ก าหนดขั้นต่ าไว้ 150,000,000 SDRs ต่ออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ถ้ามี

จ านวนค่าเสียหายที่เกินกว่าจ านวน 150,000,000 SDRs แต่ไม่เกินจ านวน 300,00,000 SDRs 

ประเทศสมาชิกจะต้องมีกองทุนสาธารณะมาเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้เสียหายด้วย 64 และ

ส าหรับอนุสัญญากรุงปารีสได้ก าหนดไว้ให้ประเทศสมาชิกตามอนุสัญญาต้องก าหนดวงขั้นต่ าในกรณี

ทั่วไปให้ผู้ประกอบการนิวเคลียร์ต้องรับผิดเป็นจ านวน 700,000,000 ยูโร65และกรณีอ่ืน ๆ การที่

ประเทศสมาชิกได้ก าหนดขั้นต่ าไว้น้อยกว่า 700,000,000 ยูโร แต่ไม่น้อยไปกว่าจ านวน 70,000,000 ยู

                                                           
63 Article 4.4 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 
64 Article 5 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (SDRs ย่อมาจาก Special Drawing Right ซึ่งเป็น
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ  ปัจจบุัน 1 SDRs เท่ากับ 0.66 เหรียญสหรัฐ ) (10 พฤศจกิายน 
2544) 
65 Article 7 (a) Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
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โร (กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์) หรือ 80,000,000 ยูโร (กรณี

ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์) แต่การก าหนดจ านวนวงเงินขั้นต่ าดังกล่าวให้

ค านึงถึงลักษณะของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือวัสดุนิวเคลียร์นั้น ๆด้วย66  

 ส าหรับกรณีการจ ากัดระยะเวลาความรับผิดของผู้ประกอบการนี้ อนุสัญญาทั้งสองฉบับได้ก าหนด

ไว้ให้มีระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องในค่าเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ไว้ให้ต้อง

กระท าภายใน 30 ปีนับแต่วันที่เกิดอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ และส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้องในค่าเสียหาย

ในกรณีที่เกิดความเสียหายอ่ืน ๆ ไว้ให้ต้องกระท าภายใน 10 ปีนับแต่วันที่เกิดอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ ซึ่ง

ประเทศสมาชิกตามอนุสัญญาชอบที่จะก าหนดให้มีระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวทั้งสองกรณี ให้

ระยะเวลายาวกว่าที่อนุสัญญาทั้งสองฉบับก าหนดไว้ได้ 67 แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องใน

ค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ย่อมสิ้นสุดลงต่อเมื่อผู้เสียหายไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลา 3 

ปี นับแต่วันที่ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับ

ผิด68 

 หลักการทั้งสามประการดังกล่าวนับว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของหลักความเสียหายทางนิวเคลียร์ 

(Nuclear Liability) ที่ท าให้มีความแตกต่างจากหลักกฎหมายละเมิดโดยทั่วไป ซึ่งขอสรุปความแตกต่าง

ระหว่างหลักกฎหมายทั้งสองเรื่องที่ปรากฏอย่างเด่นชัด ดังนี้ หลักกฎหมายละเมิดโดยทั่วไปมุ่งที่เยียวยาให้

ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายให้ได้รับการชดใช้เสมือนหนึ่งตนมิได้รับความเสียหายเลย โดยบุคคลที่ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นให้แก่ผู้เสียหายตามความเสียหายที่ตนได้รับตามจ านวนความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้ท าละเมิดต้องรับผิดต่อผู้ซึ่งได้รับความเสียหาย โดยไม่มีการจ ากัดจ านวน

วงเงินความรับผิด ซึ่งมีแตกต่างจากหลักความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องรับผิด

ต่อผู้ซึ่งได้รับความเสียหายไม่เกินภายในวงเงินที่ก าหนดไว้  

                                                           
66 Article 7 (b) Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
67 Article 6.1 , 6.2  Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage  และ Article  8 (a) , (b) Convention on 
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy  
68 Article 6.3  Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage  และ Article  8 (d) Convention on Third 
Party Liability in the Field of Nuclear Energy   
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 ส าหรับเรื่องอายุความที่ก าหนดไว้ส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดทั่วไปจะมีการฟ้องคดีต่อ

ศาลภายในก าหนดอายุความในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแตกต่างจากหลักความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่มีการ

ก าหนดหลักเกณฑก์ารฟ้องคดีต่อศาลไว้ในก าหนดอายุความที่มีระยะเวลาที่ยาวกว่า 

 ซึ่งในหัวข้อต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงขอบเขตของความรับผิดของอนุสัญญาทั้งสองนี้ว่ามีความ

คุ้มครองผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ที่คลอบคลุมในเรื่องใดบ้างต่อไป 

4.1.3 ขอบเขตความรับผิดตามอนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเวียนนา 

 อนุสัญญากรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเวียนนา ได้ก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ไว้ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้ 

ก. ขอบเขตด้านทางภูมิศาสตร ์

อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้ก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กับความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นใน
หรืออาณาเขต หรือน่านน้ าของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา แต่อนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดบท
ยกเว้นไว้ว่าประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสามารถก าหนดยกเว้นไว้ในกฎหมายภายในของตนใน
กรณีนี้ให้ไม่มีผลบังคับใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นในอาณาเขต หรือน่านน้ าของประเทศที่ไม่ได้เป็น
ภาคีตามอนุสัญญาและเป็นประเทศที่ไม่มีสถานประกอบกิจการทางนิวเคลียร์และไม่ให้สิทธิต่างตอบ
แทนในลักษณะที่เท่าเทียมกันกับประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาได้ด้วย แต่บทที่ให้สิทธิประเทศภาคี
ของอนุสัญญาก าหนดข้อยกเว้นนี้อนุสัญญาได้ห้ามไม่ให้ใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวกับประเทศที่ไม่ได้เป็น
ภาคีของอนุสัญญาที่ไม่มีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์69 

อนุสัญญากรุงปารีส ได้ก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กับความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นใน
หรืออาณาเขต หรือน่านน้ าของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา  และประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีของ
อนุสัญญาแต่ประเทศจะต้องมีข้อเท็จจริงประกอบดังนี้ 

                                                           
69 Article 1 A.1 , 1 A.2  Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage และ Article  8 (a) , (b) Convention 
on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
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 ประเทศนั้นมีสถานประกอบการนิวเคลียร์ และมีการให้สิทธิต่างตอบแทนในลักษณะที่เท่า
เทียมกันกับประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา และมีหลักกฎหมายภายในประเทศที่มี
หลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับอนุสัญญา70 

 ประเทศนั้นเป็นภาคีของอนุสัญญาอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อ
ความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Vienna  Convention on Civil Liability for Nuclear 
Damage)71 

กรณีดังกล่าวเป็นการพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้อนุสัญญาทั้งสองฉบับในด้านทางภูมิศาสตร์ 
ต่อไปจะเป็นการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช้อนุสัญญาทั้งสองฉบับในด้านความเสียหายที่ได้รับ
ความคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข.  ขอบเขตด้านความเสียหายท่ีได้รับความคุ้มครอง 

อนุสัญญากรุงเวียนนาและอนุสัญญากรุงปารีส ต่างได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน , ความเสียหายทางเศรษฐกิจ , ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู่สิ่งแวดล้อม , การสูญเสีย
รายได้อันมาจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม , ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการการป้องกัน
ความเสียหายทางนิวเคลียร์72 และความเสียหายทางเศรษฐกิจอ่ืนที่สามารถเรียกได้ตามกฎหมายอ่ืนที่
ศาลภายในประเทศจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาอีกด้วย 73   

การพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้ทั้งด้านภูมิศาสตร์และด้านความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับต่างก็มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงแต่ก็ได้ความคุ้มครองประเทศที่ไม่ได้เป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาเพียงแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาอีกด้วย จึงจะได้รับความ
คุ้มครองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป 

 

                                                           
70 Article 2 .1 (2) Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy  
71 Article 2 .1 (3) Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy  

72 Article 1 (k) – (vi)  Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage , Article  8 (a) , (b) Convention on 
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy Article 2 .1 (3) Convention on Third Party Liability in the Field of 
Nuclear Energy และ Article 1 a (vii) Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
73 Article 1 (vii)  Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage Article  8 (a) , (b) Convention on Third 
Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
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4.1.4 วิธีการเยียวยาความเสียหายอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร ์

 วิธีการเยียวยาความเสียหายอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ นับมีความส าคัญยิ่งต่อการชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ซึ่งต้องได้รับความเสียหายทางนิวเคลียร์เพราะ

วิธีการจะหลักประกันให้แก่ผู้ซึ่งต้องได้รับความเสียหายทางนิวเคลียร์ว่าจะสามารถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่

ตนได้รับการน้ันได้อย่างแน่นอน การก าหนดหลักเกณฑ์การวิธีการเยียวยาความเสียหายในทางระหว่างประเทศ

จึงต้องมีการสร้างรูปแบบของประหลักประกันทางเงินไว้เป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอน โดยอนุสัญญาทั้งสอง 74

ดังกล่าวได้ก าหนดรูปแบบของหลักประกันทางการเงินที่มีจ านวนครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ซึ่ง

ได้รับความเสียหายทางนิวเคลียร์ไว้เช่นกัน โดยหลักประกันทางการเงินดังกล่าวได้มีการก าหนดไว้นั้นมีหลาย

รูปแบบได้แก่  รูปแบบของกองทุน , รูปแบบของการประกันภัย และหลักประกันทางการเงินรูปแบบอ่ืน ๆ โดย

หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงซึ่งสามารถอธิบายพร้อมไปในคราวเดียวกันได้ 

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ก.  การประกันภัยเพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหาย 

 การประกันภัยตามหลักการของอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้มีความแตกต่างจากการประกันภัย

โดยทั่วไปเนื่องจากการประกันภัยโดยทั่วไปมักเป็นกรณีที่ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยกับผู้รับ

ประกันภัยโดยการชดใช้ค่าสินไหมแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มุ่งคุ้มครองตัววัตถุที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นเรื่อง

การคุ้มครองสิทธิในตัวทรัพย์สิน (Property Right) 75แต่การที่อนุสัญญาก าหนดไว้ให้ ผู้ประกอบการทาง

นิวเคลียร์จะต้องมีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่เกิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น

เพื่อที่จะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ซึ่งต้องเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีนี้จึงเป็นการชดใช้

                                                           
74 Article 7 .1  Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage ,  Article 10 (a) Convention on Third Party 
Liability in the Field of Nuclear Energy 
75 เสาวนีย์ อัศวโรจน์ สุรพล สุขทรรศนีย์ มานพ นาคทัต สิทธิโชค ศรีเจริญ .ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพารชิย์ เรียง
มาตรา ว่าด้วย ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850 - 897 .กรุงเทพ 
ฯ:กองทุนศาสตราจารยจ์ิตติ ตงิศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2547.หน้า125 
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ค่าเสียหายตามความรับผิดตามกฎหมาย (Legal Liability) 76 ซึ่งเป็นการที่ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ได้เอา

ประกันภัยในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่สาม (Third party) โดยจ านวนวงเงินที่เอาประกันภัยนั้น 

ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์จะท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองในวงเงินจ านวนเท่าใดนั้นเป็นหน้าที่ของประเทศที่เป็น

ภาคีของอนุสัญญาทั้งสองจะไปก าหนดเอง 

ข.  หลักประกันเพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหาย 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ไม่สามารถท าประกันภัยได้หรือเลือกที่จะไม่ท าสัญญา

ประกันภัย อนุสัญญาทั้งสองก็ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ จะต้องหาหลักประกันเพื่อเยียวยา

ความเสียหายทางนิวเคลียร์นี้ไว้เป็นทางเลือกอีกกรณีหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์น าหลักประกันไม่ว่า

ในรูปแบบใด  เช่น พันธบัตร ทรัพย์สินที่มูลค่า เป็นต้น มาวางเพื่อเป็นประกันว่าหากเกิดความเสียหายทาง

นิวเคลียร์ขึ้น สามารถบังคับช าระค่าเสียหายเอาจากหลักประกันที่ตนวางไว้ได้ โดยจ านวนมูลค่า หรือชนิดของ

หลักประกันนั้น ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์จะน าหลักประกันภัยเช่นใดวางไว้เป็นประกันนั้นเป็นหน้าที่ของ

ประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสองจะไปก าหนดเองเช่นเดียวกับเรื่องการประกันภัยข้างต้น 

ค. กองทุนเยียวยาสาธารณะเพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหาย 

 กองทุนเป็นการที่ได้น าเงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด

อย่างหนึ่ง77 ซึ่งหลักการของอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้ ได้น าระบบที่มีการน ากองทุนมาใช้เพื่อเยียวยาชดเชย

ความเสียหายทางนิวเคลียร์มาใช้ก็เพื่อมุ่งชดเชยค่าเสียหายให้บุคคลต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องตกเป็นผู้ซึ่งต้องได้รับ

ความเสียหายทางนิวเคลียร์ โดยหลักการของระบบกองทุนนี้จะน าใช้ควบคู่กับการได้รับการเงินจากการ

ประกันภัยหรือหลักประกันตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วแต่ผู้ซึ่งต้องได้รับความเสียหายยังได้ช าระค่าเสียหายไม่

เพียงพอต่อวงเงินที่ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องรับผิดชดใช้ต่อผู้ซึ่งต้องได้รับความเสียหายทางนิวเคลียร์ 

กองทุนนี้ก็จะมีการจ่ายในส่วนยังขาดนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายทางนิวเคลียร์ โดยกองทุนนี้เป็นหน้าที่ของรัฐ

นั้น ๆ ที่จะเป็นผู้จัดต้ังและด าเนินการเอง โดยในบางประเทศได้ใช้ระบบกองทุนในลักษณะตามอนุสัญญาทั้ง

                                                           
76

 เพิ่งอ้าง 
77 ดู พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 
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สองฉบับได้ก าหนดไว้ แต่ก็มีบางประเทศอาจไม่มีการน าระบบกองทุนมาใช้ในลักษณะการจ่ายค่าเสียหายใน

ส่วนที่ยังขาดอยู่แต่จะจ่ายโดยไม่จ ากัดจ านวนเลย เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

4.2  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ 

 การศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศนับว่ามีความส าคัญไม่ด้อยไปกว่า

รายละเอียดของกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะกฎหมายต่างประเทศเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบของการ

ใช้หลักกฎหมายที่น ามาจากกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งหลักความรับผิดทางนิวเคลียร์ก็เป็นหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถน าหลักกฎหมายดังกล่าวมาแปลงรูปของกฎหมายระหว่าง

ประเทศมาเป็นหลักกฎหมายภายในประเทศได้ตามวิธีการในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่ได้ศึกษามาแล้วในหัวข้อ 3.1.1 

และในการศึกษาในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาหลักกฎหมายที่ส าคัญของต่างประเทศที่มีการน าหลักกฎหมายว่า

ด้วยความรับผิดทางนิวเคลียร์มาเป็นหลักกฎหมายภายในของประเทศและประเทศนั้น ๆ ยังใช้บังคับเป็น

กฎหมายในเรื่องนี้อยู่ในปัจจุบัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ก. ข้อความทั่วไป 

 ประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าประเทศหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ในหลายด้าน

และมีการใช้มายาวนาน โดยนโยบายการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงแรก ได้

มุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาทาการทหารเป็นส าคัญ โดยกิจกรรมในการวิจัยใน

เรื่องดังกล่าวจะถูกปกปิดเป็นความลับและถูกควบคุมจากรัฐบาลกลางอย่างเคร่งครัดอาจเนื่องจากใน

ขณะนั้นเป็นช่วงของสงครามเย็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต (ในขณะนั้น) ได้มีความตึง

เครียดระหว่างกัน การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ด้านอ่ืน ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้รับความ

สนใจอย่างมีนัยส าคัญจากรัฐบาลกลางแต่อย่างใด ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกคือรัฐบัญญัติพลังงานปรมาณู ปี 1946 หรือที่เรียกกันว่า Mc Mahon 

Act 1946 กฎหมายฉบับนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์

ฉบับแรกของโลกก็ว่าได้ โดย Mc Mahon Act 1946 มุ่งเน้นที่การใช้พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์
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ในทางการทหาร และห้ามเอกชนใช้พลังงานปรมาณูในทางการค้า มีคณะกรรมการพลังงานปรมาณู 

(Atomic Energy หรือ  AEC) จ านวนห้าคนเป็นผู้มีอ านาจในการออกข้อก าหนดเพื่อบังคับเกี่ยวกับการ

ครอบครอง ใช้ เคลื่อนย้าย น าเข้า ส่งออกของบุคคลใด ๆ ด้วย และกฎหมายฉบับนี้ได้ห้ามประชาชน

เป็นเจ้าของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีกด้วยที่กฎหมายฉบับนี้ต้องมีความเข้มงวดอย่างมากในกิจการ

ด้านพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องมาจากนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น

ต้องการปกปิดความรู้ด้านนี้ไว้ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ออกไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ ด้วยมาจากการเกรงกลัวถึง

จะมีการพัฒนาความรู้ด้านนี้เพื่อไปสร้างอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่ง  Mc Mahon Act 1946 มีหลักการเพื่อ

ผูกขาดความรู้ ด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู แต่นโยบายดังกล่าวของประเทศ

สหรัฐอเมริกากลับไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากประเทศอ่ืน ๆ เช่น สหภาพโซเวียต , ประเทศอังกฤษ , 

ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ก็สามารถพัฒนาความรู้ด้านการใช้พลังงานปรมาณูได้เช่นเดียวกัน  การที่

ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถด าเนินนโยบายการยับยั้งประเทศต่าง ๆ ให้หยุดการพัฒนาการใช้

พลังงานปรมาณูได้ รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นจึงได้เสนอให้ยกเลิกกฎหมาย Mc 

Mahon Act 1946 นี้ในปี 1954 และได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูฉบับใหม่ คือ The 

Atomic Energy Act of 1954 โดยถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ยุติการผูกขาดการเผยแพร่

ความรู้ด้านพลังงานปรมาณูและได้เปิดโอกาสให้ เอกชนสามารถด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์ได้ 78ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาครั้ง

และในปัจจุบันถือว่ากฎหมายด้านพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์ฉบับนี้อันเป็นกฎหมายหลัก

ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ให้มี

เรื่องเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายทางนิวเคลียร์อีกด้วย โดยเรียกรัฐบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมนี้ว่า 

The Price-Anderson Act ซึ่งหลักกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิด

จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และประเทศสหรัฐอเมริกายังมีกฎหมาย The Nuclear Waste Policy 

Act of 1982 ที่เป็นเกี่ยวกับการก าหนดสถานที่ส าหรับการจัดการกากกัมมันตรังสีระดับสูงและ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และความรับผิดชอบของผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีเพื่อรับภาระต้นทุนการ

                                                           
78 อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว .วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑติย์เรื่องนโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนวิเคลยีร์และรังสี .กรุงเทพ ฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์.2550.หน้า 79-80 
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จัดการกากกัมมันตรังสีเป็นการถาวร และก าหนดการมีส่วนร่วมแก่สาธารณชน มลรัฐ เผ่าชนต่างๆ ใน

การวางแผนและการพัฒนาสถานที่เก็บที่ถาวร  

ข. การเยียวยาความเสียหายทางนิวเคลียร์  

 ส าหรับการเยียวยาความเสียทางนิวเคลียร์นั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐบัญญัติชื่อว่า The Price-

Anderson Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายในเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ที่

เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์ของผู้รับใบอนุญาตจาก Nuclear Regulatory 

Commision (NRC) และผู้ได้รับสัญญาจาก US Department of Energy (DOE)  และนับต้ังแต่มีการ

ประกาศใช้รัฐบัญญัติฉบับนี้แล้ว ได้มีการจ่ายเงินประกันภัยทางนิวเคลียร์มาแล้วจ านวน 151 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ 79 

 โดยสาระส าคัญของรัฐบัญญัติ The Price-Anderson Act นี้ได้มีวัตถุประสงค์ในการชดเชยความ

เสียหายจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายนี้ให้แก่ผู้ซึ่งต้อง

ได้รับความเสียหาย โดยมีวิธีการเยียวยาความเสียหายในรูปแบบของความคุ้มครองทางการเงินนี้ได้ก าหนดให้

ผู้รับใบอนุญาตในการประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องจัดให้มีการประกันภัย (ความคุ้มครองทางการเงินนี้ได้

หมายรวมถึงความสามารถในการจ่ายค่าเสียหายในความรับผิดต่อสาธารณะและค่าใช้จ่ายในการสอบสวน

และการฟ้องร้องต่อสู้คดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในค่าเสียหาย)80 ซึ่งวิธีการเยียวยาความเสียหายทางนิวเคลียร์ตาม

รัฐบัญญัติฉบับนี้ ได้แบ่งไว้สองระดับคือ 

 การคุ้มครองทางการเงินระดับที่หนึ่ง (Primary financial protection)  

 เป็นการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการทางนิวเคลียร์จะต้องท าประกันภัยกับบริษัท

ประกันภัยตามวงเงินที่ก าหนดไว้โดยวงเงินที่เอาประกันภัยดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับประเภทและขนาดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสถานประกอบการนิวเคลียร์ตามที่

คณะกรรมการควบคุมนิวเคลียร์ก าหนด (Nuclear Regulatory Commission, NRC) โดยการก าหนด

                                                           
79 รายงานวิจยัการเยยีวยาความเสียหายจากการใช้พลังงานปรมาณู .กรุงเทพ ฯ:ส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ.2553.หน้า 48 
80 Sec. 11 k  The Atomic Energy Act 1954 
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จ านวนเงินการคุ้มครองทางการเงินส าหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้นได้ก าหนด

ไว้เป็นจ านวนเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ละเครื่องที่เดินเครื่อง

ด้วยก าลังตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป81 

 การคุ้มครองทางการเงินระดับที่สอง (Secondary financial protection) 

 เป็นมาตรการที่ก าหนดรูปแบบของการประกันภัยที่บังคับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการทาง

นิวเคลียร์ต้องด าเนินการท าประกันภัยเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้จัดท า

ประกันภัยไว้ในการคุ้มครองทางการเงินระดับที่หนึ่ง เนื่องจากมาตรการนี้จะเป็นมาตรการส ารองที่มีไว้

เพื่อจะให้มีการชดเชยค่าเสียหายในจ านวนที่เกินกว่าจ านวนวงเงินที่เอาประกันภัยไว้ตามการคุ้มครอง

ทางการเงินระดับที่หนึ่ง ซึ่งจะท าให้ผู้ซึ่งต้องได้รับความเสียหายสามารถได้รับการชดเชยความเสียหาย

ได้จากเงินที่ได้จากการประกันภัยตามความคุ้มครองทางการเงินระดับหนึ่งและยังสามารถได้รับการ

ชดเชยความเสียหายจากเงินที่ได้จาการประกันภัยตามความคุ้มครองทางการเงินระดับสองอีกทาง

หนึ่งด้วย 

  ประเภทของการคุ้มครองทางการเงิน มี 4 ลักษณะ 82ดังนี้ 

 กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิด 

 ทรัพย์สินที่เหมาะสมกับจ านวนการคุ้มครองทางการเงินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น

กรณีที่คณะกรรมการ ฯ ได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเตรียมทรัพย์สินไว้ 

 การคุ้มครองทางการเงินอื่นท่ีคณะกรรมการ ฯ เห็นชอบ  

 การคุ้มครองทางการเงินที่ได้น ามารวมกันตามก าหนดไว้ในล าดับที่ 1 ถึง 3 

ข้างต้น  

 4.2.2 ประเทศญี่ปุ่น 

 ก. ข้อความทั่วไป 
                                                           
81

 Sec. 140.11  10 CFR. 
82 Sec. 140.14  10 CFR. 
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 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ภายในประเทศกว่าหนึ่งในสามของพลังงานทั้งหมดกฎหมายหลายฉบับเพื่อใช้ จัดต้ังองค์กรต่างๆ และใช้

ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ในการก ากับดูแล ควบคุม ขออนุญาต ป้องกัน และก าหนดความรับผิด

เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ โดยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม83คือ 

 กลุ่มที่ 1 กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยพลังงานปรมาณู 

 กลุ่มที่ 2 กฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังองค์กร 

 กลุ่มที่ 3 กฎหมายเก่ียวกับการชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ 

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้แก่ 

 The Atomic Energy Basic Law 

 The Law for the Regulations of Nuclear Source Material , Nuclear Fuel 

Material and Reactors 

 The Law for Prevention of Radiation Hazards due to Radio-Isotope, etc. 

 The Special Law of Emergency Preparedness of Nuclear Disaster 

 The Law on Compensation for Nuclear Damage 

  Specified Radioactive Waste Final Disposal Act 

 Law for Establishment of Atomic Energy Commission 

โดยในการออกกฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าว ต่างมีจุดประสงค์ของการบังคับใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งกฎหมาย

กฎหมายหลักของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ คือ The Atomic Energy Basic Law โดย

กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีสาระส าคัญเพื่อสงวนรักษาแหล่งพลังงานในอนาคต ท าให้บรรลุ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา

                                                           
83 ชาญวิทย์ ชัยกันย์.รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การพัฒนากฎหมายและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการ
ปัญหาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น:บทเรียนต่อประเทศไทย .กรุงเทพ ฯ:ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.2553.หน้า 
52 
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และการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณู นอกจากนี้ยังสนับสนุนความปลอดภัยของประชาชนและยกมาตรฐาน

การด าเนินชีวิตของประชาชน โดยการวิจัย การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูต้องเป็นไปในทาง

สันติ มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและด าเนินการอย่างอิสระภายใต้การจัดการแบบประชาธิปไตย84  

 กฎหมายฉบับนี้ยังได้วางหลักกฎหมายทั่วไปอันเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายทางนิวเคลียร์ไว้ด้วย

โดยการก าหนดใหแ้ละกฎหมายดังกล่าวได้วางหลักทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์

ไว้คือ รัฐบาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายที่ได้ด าเนินการพัฒนาวัสดุต้นก าลังตามอ านาจที่กฎหมายก าหนด

แล้วได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิทธิท าเหมือง สิทธิการเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดและแก่

บุคคลอ่ืนที่มีส่วนได้เสียรัฐบาลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องชดใช้ค่า เสียหายตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย85 

  จากที่ได้น าเสนอข้างต้นนั้นเป็นกฎหมายหลักของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูหรือ

พลังงานนิวเคลียร์ โดยหัวข้อต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่

เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์  

 ข. การเยียวยาความเสียหายทางนิวเคลียร์ 

 ส าหรับการเยียวยาความเสียหายทางนิวเคลียร์ ของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะเป็นไปตาม The Law on 

Compensation for Nuclear Damage เพื่อเยียวยาความเสียหายจากกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งกฎหมาย

ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 1961 และกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสงวนรักษาแหล่ง

พลังงานในอนาคต ท าให้บรรลุความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณู นอกจากนี้ยังสนับสนุนความปลอดภัย

ของประชาชนและยกมาตรฐานการด าเนินชีวิตของประชาชน โดยการวิจัย การพัฒนาและการใช้ประโยชน์

พลังงานปรมาณูต้องเป็นไปในทางสันติ มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและด าเนินการอย่างอิสระภายใต้

                                                           
84 Sec.1 และSec.2 The Atomic Energy Basic Law 
85 ดู Sec. 21 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
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การจัดการแบบประชาธิปไตย86 และกฎหมายดังกล่าวได้สร้างหลักพื้นฐานที่ให้ผู้รับผิดชอบในความเสียหาย

จากนิวเคลียร์ต้องรับผิดชดเชยค่าเสียหายไว้ในกรณีท่ีความเสียหายทางนิวเคลียร์ ได้เกิดขึ้นในระหว่างการ

ปฏิบัติการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยลักษณะของความเสียหายเป็นการเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้

เชื้อนิวเคลียร์ , การแพร่กระจายของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และมีสารพิษที่มาจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 87รวมทั้งผู้ที่

ต้องรับผิดในระหว่างการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ด้วย88 อย่างไรก็ดี หากความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการ

กระท าโดยเจตนาของบุคคลที่สาม ผู้ที่รับภาระในความเสียหายมีสิทธิไล่เบี้ยความเสียหายดังกล่าวกับบุคคลที่

สามได้ (มาตรา 3 และมาตรา 5) 

 โดยหลักกฎหมายว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายทางนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นไปตามหลัก

สามประการของหลักตามอนุสัญญากรุงเวียนนา คือ 

1. ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์จะต้องรับผิดโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ความผิด  (no-

fault)89 

2. หลักความรับผิดโดยตรง (channeling of liability)90 

3. หลักความรับผิดโดยไม่จ ากัดจ านวนวงเงินความรับผิด (Liability is unlimited)91 

 ซึ่งกฎหมาย The Law on Compensation for Nuclear Damage นี้ประกอบไปด้วยบทบัญญัติ

ทั่วไป92, บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายทางนิวเคลียร์93, บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักประกันทาง

การเงิน94, บทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยเพื่อความรับผิดทางนิวเคลียร์ 95, บทบัญญัติเกี่ยวกับการ

                                                           
86

 ดู Sec. 1 และ Sec. 2 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
87 ดู Sec. 2 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
88ดู Sec. 2 The Law on Compensation for Nuclear Damage  
89 ดู Sec. 3 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
90 เพิ่งอ้าง 
91 ดู Sec. 4 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
92 ดู Sec. 1- Sec. 2 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
93 ดู Sec. 3 - Sec. 5 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
94 ดู Sec. 6 - Sec. 7-2 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
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ข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายความเสียหายทางนิวเคลียร์ 96, บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาหลักประกัน

ทางการเงิน97 , มาตรการของรัฐ 98, บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในการชดใช้

ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์99 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป100 และบทก าหนดโทษทางอาญา101 

 วิธีการเยียวยาความเสียหายของประเทศญี่ปุ่นนั้น ใช้หลักการประกันภัยและการวางหลักประกันโดย

จะก าหนดตามขนาดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ดังนี้102 

1. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังเกิน 1,000 

กิโลวัตต์ และมีกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  (spent fuel 

reprocessing) ต้องท าประกันภัยไว้เป็นเงินจ านวน 60 พันล้านเยน  

2. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังไม่เกิน 1,000 

กิโลวัตต์ และเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่มี

ความเสี่ยงสูงต้องท าประกันภัยไว้เป็นเงินจ านวน 12 พันล้านเยน 

3. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังไม่เกิน 1,000 

กิโลวัตต์ และเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และมีการใช้วัสดุนิวเคลียร์ที่มี

ความเสี่ยงต่ าต้องท าประกันภัยไว้เป็นเงินจ านวน 2 พันล้านเยน 

 นอกจากการท าประกันภัยดังกล่าวแล้วกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการทาง

นิวเคลียร์ต้องท าหลักประกันในรูปแบบของการท าสัญญาหรือข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์ 

(indemnification contract) กับรัฐบาลอีกด้วย โดยสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงเพื่อให้

                                                                                                                                                                                           
95 ดู Sec. 8 - Sec. 9 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
96 ดู Sec. 10 - Sec. 11 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
97 ดู Sec. 12 - Sec. 15 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
98 ดู Sec. 16 - Sec. 17 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
99 ดู Sec. 18 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
100 ดู Sec. 19 - Sec. 23 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
101 ดู Sec. 24 - Sec. 25 The Law on Compensation for Nuclear Damage 
102 รายงานวิจยัการเยยีวยาความเสียหายจากการใช้พลังงานปรมาณู .กรุงเทพ ฯ:ส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ.2553.หน้า 76 
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ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์ชดใช้ค่าเสียหายทางนิวเคลียร์อ่ืน ๆ ที่สัญญาประกันภัยไม่คลอบคลุมถึง เช่น การ

เกิดเหตุจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยรัฐจะท าสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์(ส่วนใหญ่คือ

ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์) โดยให้ผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ต้องชดใช้ค่าเสียหายส่วนอ่ืนที่เพิ่มเติมขึ้นจาก

สัญญาประกันภัยที่ผู้รับผิดชอบทางนิวเคลียร์ได้ท าไว้นั้นไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่เกิดจาก

แผ่นดินไหว และความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินการตามปกติอันเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และ

ความเสียหายทางนิวเคลียร์ที่สามารถเรียกร้องได้ตามสัญญาประกันภัยแต่ผู้ซึ่งต้องได้รับความความเสียหาย

ไม่สามารถเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวภายในสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุ และความเสียหายทาง

นิวเคลียร์ที่เกิดจากเรือบรรทุกนิวเคลียร์ที่ได้แล่นผ่านไปในน่านน้ าของประเทศอ่ืนและไม่สามารถชดใช้ได้โดย

หลักประกันทางการเงิน103 โดยความเสียหายเช่นว่านี้รัฐจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซึ่ง ต้องได้รับความ

เสียหายทางนิวเคลียร์ แต่ทั้งนี้รัฐก็สามารถที่จะมาไล่เบี้ยโดยการเรียกคืนเงินที่ได้ชดใช้จากผู้รับผิดชอบทาง

นิวเคลียร์ไปก็ได้104 

 จากการที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในส่วนที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องท าสัญญาในลักษณะกับ

รัฐบาลท าให้ความรับผิดของผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นหลักความรับผิดโดยไม่จ ากัดจ านวนวงเงินความ

รับผิด (Liability is unlimited) ซึ่งเป็นหลักการที่แตกต่างจากหลักการที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาและ

อนุสัญญากรุงปารีส 

5. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับกากกัมมันตรังสีและการจัดการกาก

กัมมันตรังสี 

กากกัมมันตรังสี คือ กากของเสียที่มีวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งมีเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการใช้งาน

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หรือการใช้งานด้านอ่ืน ๆ เช่น ทางการวิจัยหรือทางการแพทย์ โดยกากกัมมันตรังสี

จะได้รับการก ากับดูแลอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐเนื่ องจากเป็นอันตรายต่อชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา 

                                                           
103 Sec. 3 The Law on indemnity Agreement for Compensation for Nuclear Damage 
104 Sec. 13 The Law on indemnity Agreement for Compensation for Nuclear Damage 
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ปัญหาเรื่องกากกัมมันตรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสีเป็นปัญหาส าคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากกัมมันตรังสีระดับสูง (High Level Waste, HLW) 

ที่กากกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูมีอันตรายสูงมากและถึงแม้ว่ากัมมันตภาพรังสีจะลดลงเมื่อ

เวลาผ่านไป โดยการสลายตัวจะไปในลักษณะอนุกรมการสลายตัวดังแสดงในรูปที่ 3 จนกระทั่งกลายเป็นธาตุที่

เสถียรไม่สลายตัวอีกต่อไปซึ่งในลักษณะนี้จะไม่มีการปลดปล่อยรังสีชนิดก่อไอออนที่เป็นอันตรายจึงถือว่า

ปลอดภัย อย่างไรก็ดีกระบวนการสลายจนกลายเป็นธาตุที่เสถียรดังกล่าวใช้เวลานานหลายพันปี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเนื่องจากกากกัมมันตรังสีที่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ฟิชชันสองตัว

ที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานคือ เทคนีเชียม-99 มีค่าครึ่งชีวิต 220,000 ปี และ ไอโอดีน-129 มีค่าครึ่งชีวิต 17 ล้านปี 

ซึ่งจะเป็นธาตุสองตัวหลักที่เป็นตัวแทนของกัมมันตภาพในเชื้อเพลิงใช้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสองถึงสามพันปี 

เนื่องจากธาตุกัมมันตรังสีอ่ืน ๆ ที่มีครึ่งชีวิตสั้นสลายตัวหมดไป นอกจากนี้ยังมีธาตุกัมมันตรังสีอ่ืน ๆ ที่เป็น

ปัญหาเช่น เนปทูเนียม-237 มีค่าครึ่งชีวิต 2 ล้านปี และ พลูโตเนียม-239 มีค่าครึ่งชีวิต 24,000 ปี  

หลักการพื้นฐานที่ส าคัญของการจัดการกากกัมมันตรังสีคือการจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน

ไม่ให้กากกัมมันตรังสีเหล่านี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ได้จากกนั้นก็รอเวลา

ให้สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนถึงระดับที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งต้องใช้เวลายาวนานหลายพันปี เนื่องจากปฏิกิริยา

การสลายตัวที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีดังนั้นจึงไม่สามารถใช้วิธีการ

ทางกายภาพหรือทางเคมีในการร่นระยะเวลาครึ่งชีวิตได้จ าเป็นต้องรอเพียงอย่างเดียว สิ่งอยู่ในขอบเขตที่ท าได้

คือการออกแบบทางวิศวกรรมที่เหมาะสมส าหรับสถานที่รักษากากเพื่อให้เก็บรักษากากไว้ได้เป็นเวลาหลายพัน

ปีโดยไม่รั่วไหลออกสู่ภายนอกจนถึงชุมชนของมนุษย์ 
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5.1 ประเภทของกากกัมมันตรังสี  

 กากกัมมันตรังสีมีการจัดประเภทตามแนวทางของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ดัง

ตีพิมพ์ใน Radioactive Waste Safety Standards (RADWASS)105  

หางยูเรเนียม (Uranium tailings)  กากกัมมันตรังสีที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการท า

เหมืองแร่ยูเรเนียม กัมมันตภาพที่ได้จากหางยูเรเนียมไม่มีนัยส าคัญ 

กากกัมมันตรังสีระดับต่ า (Low-Level Waste, LLW) คือ กากกัมมันตรังสีที่ได้จาก

โรงพยาบาลและอุตสาหกรรม เช่น กระดาษ ผ้า เครื่องมือ เสื้อผ้า ไส้กรอง และวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งมี

สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยและมีค่าครึ่งชีวิตสั้น 

กากกัมมันตรังสีระดับกลาง (Intermediate-Level Waste, ILW) คือ กากกัมมันตรังสีที่มีกัม

มันตภาพสูงกว่า LLW และอาจจ าเป็นต้องใช้ก าบัง (shield)  

กากกัมมันตรังสีระดับสูง (High-Level Waste, HLW) คือ กากกัมมันตรังสีที่ได้จากการใช้งาน

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ฟิชชันและธาตุเหนือยูเรเนียม (transuranic 

elements)106 ในแกนปฏิกรณ์ มีกัมมันตภาพสูงมากและมีอุณหภูมิสูง โดยกัมมันตภาพที่ได้

จาก HLW มีสัดส่วนเป็น 95% ของกัมมันตภาพที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดย

ปริมาณของ HLW ทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 12,000 ตันทุกปี โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ขนาด 1,000 เมกกะวัตต์จะให้เชื้อเพลิงใช้แล้วประมาณ 27 ตันต่อปี107 

กากกัมมันตรังสีเหนือยูเรเนียม (Transuranic Waste, TRUW) คือ กากกัมมันตรังสีซึ่งมีนิว

ไคลด์กัมมันตรังสีที่เป็นธาตุเหนือยูเรเนียมที่ให้แอลฟาและมีค่าครึ่งชีวิตมากกว่า 20 ปีและมี

ความเข้มข้นมากว่า 100nCi/g(3.7 MBq/kg) โดยไม่รวม HLW 

                                                           
105 ที่มา http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub950e_web.pdf  ค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554  
106 Transuranic elements หมายถงึ ธาตุทีม่ีเลขอะตอมสูงกว่ายูเรเนียม (92)  
107

 ที่มา http://www.world-nuclear.org/info/inf04.html ค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub950e_web.pdf%20%20ค้น
http://www.world-nuclear.org/info/inf04.html%20ค้น
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5.2 การจัดการกากกัมมันตรังสีในระยะยาว 

 เนื่องจากกากกัมมันตรังสีระดับสูงมีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนาน ดังนั้นการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยจึงต้อง

มีการวางแผนในระยะยาวในช่วง 10,000  ถึง 1,000,000 ปี108 โดยพิจารณาจากค่ากัมมันตภาพและการ

สลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในกากกัมมันตรังสี โดยการจัดการกากกัมมันตรังสีในระยะยาวนี้นอกจาก

ต้องค านึงถึงการป้องกันมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในอนาคตจากอันตรายจากกากกัมมันตรังสีแล้วยังจ าเป็นต้อง

พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันยังต้องมีการศึกษาอีกมากถึงพฤติกรรมของกาก

กัมมันตรังสีในระยะยาวเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 109 วิธีการจัดการกาก

กัมมันตรังสีแบบถาวรเท่าที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ การฝังไว้ใต้พื้นดิน (Geologic disposal) ซึ่งต้องมีการ

ส ารวจหาชั้นหินเสถียรและขุดอุโมงค์ลงไปให้ลึก 500 ถึง 1,000 เมตรจากผิวดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บกาก

กัมมันตรังสีอย่างถาวรโดยไม่น ากลับมาใช้อีก อย่างไรก็ดียังมีข้อถกเถียงในเรื่องของกรอบเวลาที่จ าเป็นต้อง

เก็บรักษากากกัมมันตรังสีในลักษณะนี้และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติ ส าหรับประเทศ

ไทยเองหากจะด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตก็จ าต้องมีการวางแผนเพื่อจัดการกาก

กัมมันตรังสีระดับสูงที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมก่อนที่จะเริ่มด าเนินโครงการอย่างจริงจัง 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 National Research Council (1995). Technical Bases for Yucca Mountain Standards. Washington, D.C.: 

National Academy Press. cited in in "The Status of Nuclear Waste Disposal". The American Physical 
Society. January 2006. 

109
 International Atomic Energy Agency, Spent Fuel and High Level Waste: Chemical Durability and 

Performance under Simulated Repository Conditions, IAEA-TECDOC-1563, October 2007. 
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