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บทนํา 
เม่ือวันท่ี ๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

(International Atomic Energy Agency)๒ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย
นิวเคลียร์โดยใช้ชื่อว่า ๒๐๑๗ Nuclear Law Institute ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกในทุกภูมิภาค จํานวนประมาณ ๖๐ คน ผู้เขียนได้มีโอกาส
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากการท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้มีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้เสนอชื่อผู้สมัครให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศพิจารณา
คัดเลือก ในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีข้อมูลท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
หลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรม ตลอดจนเนื้อหาสาระท่ีได้จากการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ 
ท้ังแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ  

สําหรับปี ๒๕๖๑ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศจะจัดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมายนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งในวันท่ี ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่อว่า  
๒๐๑๘ Nuclear Law Institute ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เช่นเดียวกัน 

 
ความเป็นมาของหลักสูตร 

โดยเหตุท่ีพลังงานนิวเคลียร์มีประโยชน์อย่างมาก ท้ังในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันพลังงานนิวเคลียร์ 
อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเป็นพิเศษเพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
มีความม่ันคงและปลอดภัย และโดยท่ีในปัจจุบันมีตราสารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับพลังงาน
นิวเคลียร์เป็นจํานวนมากและมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
โดยความร่วมมือระหว่าง Office of Legal Affairs และ Department of Technical Cooperation 
เห็นถึงความจําเป็นดังกล่าว จึงได้ก่อต้ัง Nuclear Law Institute ข้ึนในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ เพ่ือช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกในการร่างกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การร่างกฎหมายนิวเคลียร์ให้แก่ประเทศสมาชิกจากทุกภูมิภาคท่ัวโลกเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายนิวเคลียร์ในทุกแง่มุมและสามารถท่ีจะ 
ร่างกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ ตลอดจนการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในท่ีมีอยู่ได้ 
 
                                                 

๑นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๒ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับสากล จัดเป็น

ทบวงการชํานัญพิเศษตามความในมาตรา ๕๗ แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศ
สมาชิกก่อตั้งของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 



 ๒ 

โครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรม 
สําหรับหลักสูตรการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ ๒๐๑๗ Nuclear Law Institute  

ได้มีการแบ่งโครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมเป็นส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ีหนึ่ง การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และกฎหมายนิวเคลียร์ 

จากวิทยากร 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้จัดวิทยากรซ่ึงเป็นผู้ เชี่ยวชาญ 

ด้านพลังงานนิวเคลียร์และกฎหมายนิวเคลียร์ท้ังจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเอง
และจากสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ 
และกฎหมายนิวเคลียร์อย่างครอบคลุมในทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. การบรรยายแนะนําเบ้ืองต้น เป็นการแนะนําเบ้ืองต้นเก่ียวกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
และ NEA (Nuclear Energy Agency) การแนะนําเบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายนิวเคลียร์ ถ้อยคําท่ีใช้ 
ในกฎหมายนิวเคลียร์ 

๒. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ ได้แก่  
การบรรยายเก่ียวกับองค์ประกอบของกฎหมายภายในฉบับสมบูรณ์ท่ีเก่ียวกับนิวเคลียร์ แหล่งกําเนิด
ของกัมมันตรังสี เป้าหมายของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ    

๓ .  ความปลอดภัย  (Nuclear Safety)  ไ ด้แ ก่  การบรรยายเ ก่ียว กับกรอบ 
ทางกฎหมายในเรื่องความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หลักการพ้ืนฐาน 
ของการป้องกันทางรังสี การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ การจัดการกากกัมมันตรังสีและการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  
การเตรียมการและการแก้ไขในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

๔. ความม่ันคงปลอดภัย (Nuclear Security) ไ ด้แก่ การบรรยายเ ก่ียวกับ 
กรอบทางกฎหมายในเรื่องความม่ันคงปลอดภัย การคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ 
และการลักลอบขนย้ายโดยผิดกฎหมาย 

๕. การพิทักษ์ความปลอดภัย (Nuclear Safeguards) และการไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ (Non-Proliferation) ได้แก่ การบรรยายเก่ียวกับกรอบทางกฎหมายในเรื่องการพิทักษ์
ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ แนวความคิดและทางปฏิบัติ 

๖.  ความรับผิดทางนิว เคลียร์และการประกันภัย  (Nuclear Liability and 
Insurance) ได้แก่ การบรรยายเก่ียวกับกรอบทางกฎหมายในเรื่องความรับผิดทางนิวเคลียร์ 
และการประกันภัย เรื่องการประกันภัยทางนิวเคลียร์  

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศท่ีเริ่มมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายนิวเคลียร์ ความโปร่งใส 
และความเก่ียวข้องของผู้ มีส่วนได้เสีย การค้าท่ีเก่ียวกับนิวเคลียร์ การพิจารณาด้านการเงิน 
ของการรื้อถอนสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก 

           



 ๓ 

ส่วนท่ีสอง การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหา
สาระท่ีได้จากการบรรยายของวิทยากร 

ภายหลังการบรรยายของวิทยากรได้ ๒ หรือ ๓ หัวข้อแล้ว จะมีการแบ่งผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ ๑๐ คน (ใช้ชื่อเรียกว่า TOPs) เพ่ืออภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีได้จากการบรรยายของวิทยากร โดยผู้ เ ข้ารับ 
การฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มย่อยจะต้องประชุมกันโดยมีผู้ทําหน้าท่ีเป็นประธานของท่ีประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือทําหน้าท่ีควบคุมและดําเนินการประชุม และมีผู้ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการของท่ีประชุมกลุ่มย่อย 
ทําหน้าท่ีจดประเด็นอภิปรายและประเด็นคําถามท่ีน่าสนใจ โดยมีวิทยากรท่ีทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศได้จัดหามาเพ่ือช่วยให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่ท่ีประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม  ท้ังนี้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยอาจนําประสบการณ์
ท่ีเกิดข้ึนจากประเทศของตนมาแลกเปลี่ยน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผลัดกันทําหน้าท่ีประธาน
ของท่ีประชุมกลุ่มย่อยและเลขานุการของท่ีประชุมกลุ่มย่อย 

เม่ือประชุมกลุ่มย่อยเสร็จแล้ว จะมีการประชุมร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ท้ังหมด โดยเลขานุการของท่ีประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะนําประเด็นอภิปรายและประเด็นคําถาม
ของท่ีประชุมกลุ่มย่อยมานําเสนอ โดยวิทยากรท่ีได้บรรยายในหัวข้อนั้น ๆ จะเป็นผู้ตอบข้อซักถาม  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ 
ท่ีบรรยายโดยวิทยากรนั้น ๆ ได้   

 
ส่วนท่ีสาม การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือฝึกการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย  
นอกจากการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาสาระ

ท่ีได้จากการบรรยายของวิทยากรแล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยอีกรูปแบบหนึ่ง (ใช้ชื่อเรียกว่า FIGs)  
กลุ่มละประมาณ ๑๐ คน เพ่ือฝึกการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ตามท่ีได้รับมอบหมายภายใต้ 
การควบคุมดูแลและการให้คําปรึกษาแนะนําจากวิทยากรท่ีทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ได้จัดหามาให้ประจํากลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มย่อยจะต้องร่วมกันยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์
ข้ึนมาฉบับหนึ่งซ่ึงมีความครอบคลุมในทุกเรื่องท่ีมีความจําเป็นต้องกําหนดไว้ในกฎหมาย โดยแต่ละ
กลุ่มย่อยจะได้รับมอบหมายให้เน้นการยกร่างในแต่ละเรื่องท่ีแตกต่างกันซ่ึงจะต้องยกร่างบทบัญญัติ 
ในเรื่องนั้นโดยละเอียดครบถ้วน เช่น บางกลุ่มได้รับมอบหมายให้เน้นการยกร่างในเรื่องความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ บางกลุ่มได้รับมอบหมายให้เน้นการยกร่างในเรื่องความรับผิดทางนิวเคลียร์ สําหรับ 
ในเรื่องอ่ืนท่ีไม่ได้เน้นจะต้องมีเค้าโครงว่าจะมีบทบัญญัติในเรื่องอะไรบ้างในแต่ละมาตรา  

 
ส่วนท่ีส่ี การนําเสนอผลงานการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม กลุ่มย่อยของการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์แต่ละกลุ่ม

ได้นําเสนอผลงานการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ต่อท่ีประชุมร่วมกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ทุกคน โดยอธิบายบทบัญญัติท่ีได้ยกร่างมาเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมท้ังวิทยากร
ท้ังหลายสามารถอภิปรายและซักถามเพ่ือทําความเข้าใจจากกลุ่มท่ีนําเสนอผลงานการยกร่างกฎหมาย
นิวเคลียร์ได้ ซ่ึงกลุ่มท่ีนําเสนอผลงานจะต้องชี้แจงและตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และวิทยากร 



 ๔ 

 
เนื้อหาสาระท่ีได้จากการฝึกอบรม 

หลั งจาก ท่ี ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมการฝึกอบรมหลักสูตรการร่ า งกฎหมายนิ ว เคลี ย ร์ 
ตลอดระยะเวลา ๑๐ วัน สามารถสรุปแนวทางในการร่างกฎหมายนิวเคลียร์บางประการได้ ดังต่อไปนี้ 

๑. รูปแบบการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ อาจแบ่งออกเป็นร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ฉบับสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นร่างกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์โดยครอบคลุม
ทุกเรื่องท่ีมีความจําเป็นต้องควบคุมหรือกํากับดูแล หรืออาจเป็นร่างกฎหมายนิวเคลียร์เฉพาะเรื่อง 
กล่าวคือ เป็นร่างกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์เฉพาะบางเรื่องท่ีต้องการ
ควบคุมหรือกํากับดูแล 

ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของประเทศไทย 
ถือได้ว่าเป็นกฎหมายนิวเคลียร์ฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวข้องกับ
พลังงานนิวเคลียร์อย่างครอบคลุม มีเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดต้ังแต่บทท่ัวไป คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย  
และการพิทักษ์ความปลอดภัย การขนส่ง เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การพักใช้และการเพิกถอน
ใบอนุญาต การอุทธรณ์ พนักงานเจ้าหน้าท่ี บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล   

อนึ่ง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังไม่มีบทบัญญัติ 
ในเรื่องความรับผิดทางแพ่งเ พ่ือความเสียหายทางนิวเคลียร์  เนื่องจากในชั้นการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) เห็นว่า  
การกําหนดความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายทางนิวเคลียร์ สมควรท่ีจะจัดทําเป็นพระราชบัญญัติ
อีกฉบับหนึ่งแยกต่างหากจากร่างพระราชบัญญัตินี้๓ 

สําหรับตัวอย่างของกฎหมายนิวเคลียร์เฉพาะเรื่อง เช่น Radioactive Waste 
Management Act ของประเทศเกาหลีใต้ 

๒. ผู้ร่างกฎหมายนิวเคลียร์จะต้องมีความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับ 
พลังงานนิวเคลียร์ ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ และความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
นิวเคลียร์ สําหรับแนวทางการร่างกฎหมายนิวเคลียร์นั้น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ไ ด้ จั ด ทํ า  Handbook on Nuclear Law ฉ บับ ปี  ค .ศ .  ๒๐๐๓ ๔ ข้ึนมา เ พ่ือ เ ป็น คู่ มือให้ แ ก่ 
ประเทศสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการร่างกฎหมาย
นิวเคลียร์ของประเทศสมาชิก โดย Handbook on Nuclear Law ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๐๓ มีเนื้อหา
ครอบคลุมในทุกเรื่องท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นสําหรับการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ มีการอธิบาย
แนวความคิด หลักการ ความเป็นมา และสาระสําคัญในแต่ละเรื่อง โดยแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ ได้แก่ 
กฎหมายนิวเคลียร์และกระบวนการออกกฎหมาย องค์กรควบคุมหรือกํากับดูแล การออกใบอนุญาต 
การตรวจสอบ และการบังคับใช้ การป้องกันรังสี แหล่งของรังสีและวัสดุกัมมันตรังสี ความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ การเตรียมการและการแก้ไขในกรณีเหตุฉุกเฉิน การทําเหมือง
                                                 

๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์  
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จท่ี ๑๓๑๕/๒๕๕๘)  

๔Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer, and Wolfram Tonhauser. Handbook 
on Nuclear Law. Vienna: IAEA, ๒๐๑๐.  



 ๕ 

และการสกัด การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี กากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ความรับผิด
ทางนิวเคลียร์ การพิทักษ์ความปลอดภัย การควบคุมการส่งออกและการนําเข้า และการคุ้มครอง 
ทางกายภาพ   

ต่อมาทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้จัดทํา Handbook on Nuclear 
Law: Implementing Legislation ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๐๕ ข้ึนมาเพ่ือเป็นคู่มือให้แก่ประเทศสมาชิก
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ของประเทศสมาชิกเพ่ิมเติมข้ึนจาก Handbook on Nuclear Law ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๐๓  ท้ังนี้ 
Handbook on Nuclear Law: Implementing Legislation ฉ บับ ปี  ค . ศ .  ๒๐๑๐ มี เนื้ อห า
ครอบคลุมในทุกเรื่องท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นสําหรับการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ แต่จะเน้นท่ีการเขียน
บทบัญญัติในแต่ละเรื่องไว้เป็นต้นแบบให้ประเทศสมาชิกสามารถนําไปปรับใช้ในการร่างกฎหมาย
นิวเคลียร์ได้ ทําให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกมากยิ่งข้ึนในการนําไปใช้ประกอบการร่างกฎหมาย
ภายในของตน 

๓. โดยท่ีในปัจจุบันมีตราสารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ 
เป็นจํานวนมากและมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับตราสารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถ้าเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ท่ีประเทศใดเป็นภาคี ประเทศนั้นย่อมผูกพันตามพันธกรณีท่ีจะต้องร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ให้สอดคล้องหรือไม่ขัดหรือแย้งกับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ส่วนถ้าเป็นอนุสัญญา
ระหว่างประเทศท่ีประเทศนั้นไม่ได้เป็นภาคี แต่โดยท่ีหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ย่อมเป็นหลักเกณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
ในทางสันติและเป็นไปด้วยความปลอดภัย ประเทศนั้นย่อมสามารถนําหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศนั้นมาพิจารณาประกอบการกําหนดหลักเกณฑ์ของกฎหมายนิวเคลียร์ท่ีเป็นกฎหมาย
ภายในได้ สําหรับตัวอย่างอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ท่ีสําคัญ ได้แก่ 
Convention on Nuclear Safety; Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material; Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the 
Safety of Radioactive Waste Management; Vienna Convention on Civil Liability for 
Nuclear Damage; Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Convention on 
Early Notification of a Nuclear Accident; Convention on Assistance in Case of a 
Nuclear Accident or Radiological Emergency 

นอกจากนี้ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศยังได้มีการจัดทําเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ซ่ึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ก็เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก
ในการใช้เป็นแนวทางดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ได้แก่ เอกสารท่ีเป็น 
Code of Conduct; Safety Standard; Recommendation    

๔. กฎหมายนิวเคลียร์ท่ีเป็นกฎหมายภายใน สามารถออกเป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ จึงมีรูปแบบและโครงสร้างในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ซ่ึงถ้ามีเนื้อหา
ของบทบัญญัติครอบคลุมในหลายเรื่องอาจมีการแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ตามเนื้อหาของเรื่อง 
                                                 

๕Carlton Stoiber, Abdelmadjid Cherf, Wolfram Tonhauser, and Maria De Lourdes 
Vez Carmona. Handbook on Nuclear Law: Implementing Legislation. Vienna: IAEA, ๒๐๑๐.  



 ๖ 

และความเหมาะสม สําหรับเนื้อหาของบทบัญญัติท่ีควรกําหนดไว้ในกฎหมายนิวเคลียร์ท่ีเป็นกฎหมาย
ภายในนั้น อาจพิจารณาแนวทางจาก Handbook on Nuclear Law: Implementing Legislation 
ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ซ่ึงจัดทําโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ 

๕. การร่างกฎหมายนิวเคลียร์ หรือการร่างกฎหมายอ่ืนใดก็ตาม บุคคลเพียงคนเดียว 
ไม่อาจร่างกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อบกพร่อง  ดังนั้น การนําร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ท่ีได้ร่างข้ึนมานั้นไปรับฟังความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ และข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน ๆ  
จึงมีความจําเป็น เพ่ือนํามาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  
เห็นได้จากการฝึกอบรมการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ หลังจากท่ีกลุ่มย่อยได้ยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์
เสร็จแล้ว ก็ต้องนําเสนอต่อท่ีประชุมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมดและวิทยากรเพ่ือรับฟัง 
ข้ออภิปรายต่าง ๆ หรือแม้แต่กรณีของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ของประเทศไทย ในชั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๕) ก็ได้รับฟังคําชี้แจงจากผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตลอด และสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติก็ได้ดําเนินการแปลร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)  
ได้พิจารณานั้นเป็นภาษาอังกฤษ แล้วส่งให้ทบวงการพลังงงานปรมาณูระหว่างประเทศพิจารณา 
ให้ความเห็นอีกทางหนึ่งด้วย 

 
บทสรุป 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการร่าง
กฎหมายนิวเคลียร์ข้ึนเพ่ือมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกในการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ท่ีเป็นกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และกฎหมายนิวเคลียร์ และสามารถท่ีจะร่างกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกับ
พลังงานนิวเคลียร์หรือการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายภายในท่ีมีอยู่ได้ รวมท้ังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนต่อไปได้ด้วย 

ความสําเร็จของการจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมายนิวเคลียร์ 
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศท่ีจัดข้ึนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ และจัดต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน คงปฏิ เสธไม่ได้ว่ามาจากโครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และกฎหมายนิวเคลียร์ 
อย่างครอบคลุม การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีได้จาก
การบรรยาย การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือฝึกการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
และการนําเสนอผลงานการยกร่างกฎหมายนิวเคลียร์ ซ่ึงในทุกส่วนของหลักสูตรนี้ ดําเนินไป 
อย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจากทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมฝึกอบรมและวิทยากรอยู่ตลอดเวลา 

 
   

 
 

 
 


