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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้มุ งเนนที่จะศึกษานโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี       
ในทางระหวางประเทศและภายในประเทศ เนือ่งจากปจจบุนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรมคีวามเจรญิกาวหนา
อยางมาก แตหลักกฎหมายดานพลงังานนวิเคลยีรภายในประเทศยงัไมสามารถพฒันาใหมคีวามทนัสมยั
เทาทนัเทคโนโลยีดังกลาวได ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงไดประสงคที่จะศึกษาหลักกฎหมายดานพลังงาน
นิวเคลียรในครั้งนี้ โดยการศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ
ทานศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ที่ไดใหเกียรติมาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธฉบับนี้
รวมทั้งไดใหคํ าแนะนํ าจนทํ าใหขาพเจาสามารถปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ไดสํ าเร็จ และทาน  
รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต และทานรองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล            
ทีไ่ดสละเวลาอนัมคีายิง่มาเปนกรรมการสอบวทิยานพินธและไดใหขอคิดเหน็ในเนือ้หาของวทิยานพินธ
ทีย่งัขาดตกบกพรองอยูจนทํ าใหมีความสมบูรณขึ้น และทานอาจารยพูลสุข พงษพัฒน ผูอํ านวยการ
สํ านกับรหิารจดัการดานพลงังานปรมาณ ูสํ านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิทีไ่ดเมตตาแกขาพเจาโดยไดสละเวลา
อันมคีายิง่มาเปนกรรมการสอบวทิยานพินธ รวมทัง้ใหความรูดานเทคนคิแกขาพเจาทัง้ในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการเพื่อใหผลงานฉบับนี้สํ าเร็จลุลวงอีกดวย และทานอาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช    
ทีรั่บภาระเปนทีป่รึกษาวทิยานพินธใหกบัลูกศษิยคนนี้ รวมทัง้ไดใหค ําปรกึษา, ตดิตามความกาวหนา
การเรียบเรียงวิทยานิพนธอยางใกลชิดจนกระทั่งทํ าใหขาพเจาเกิดความมานะพยายามคนควาเพื่อให
วทิยานพินธฉบบันีสํ้ าเรจ็ดงัทีป่รากฎนีแ้ลว อีกทัง้ครอูาจารยทีป่ระสิทธิป์ระสาทความรูใหแกขาพเจา

ในการนีข้าพเจาขอขอบพระคุณ คุณลภชัย ศิริภิรมย และคุณภาณุ อุทโยภาศ ที่ไดให
ความรูและขอมูลที่จํ าเปนเกี่ยวกับเรื่องวัสดุนิวเคลียรและการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร
ใหแกขาพเจา และขอบคณุพี่ๆ  นองๆ กลุม 1 กองบงัคบัคดลีมละลาย 2 กรมบงัคบัคด ีและพีธ่นวรรณ
แจมสุวรรณ และพี่ๆ  นองๆ กลุมกฎหมายและสนธิสัญญาและฝายการเจาหนาที่ สํ านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ที่ไดใหกํ าลังใจตอการศึกษาในครั้งนี้ดวยไมตรีจิตที่ดีแกขาพเจาและคุณอัญชลี คงศรี       
ทีช่วยเหลือในการคนควาขอมลูและแปลภาษาตางประเทศในยามคบัขนัแกขาพเจา และคุณวไิลวรรณ ฝนแบน
ที่เปนกํ าลังใจใหแกขาพเจาตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาตอ ณ สถานศึกษาแหงนี้ และสุดทายนี้
ขาพเจาขอกราบเทาคุณพอคุณแมที่ไดเล้ียงดู ส่ังสอน รวมทั้งสนับสนุนดานการศึกษา จนกระทั่ง 
ลูกชายคนนี้เติบโตและมีความรูเพื่อดํ ารงตนอยูไดถึงทุกวันนี้

อนิรุทธ  ทรงจักรแกว
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บทคัดยอ

ปจจุบันการใชประโยชนจากนิวเคลียรและรังสีนับวามีความสํ าคัญเพิ่มขึ้นตอประชาคม
ระหวางประเทศรวมทัง้ประเทศไทยดวย แตความรายแรงของนิวเคลียรและรังสียังเปนสิ่งที่ทั่วโลก
ตางตระหนักถึงอันตรายของสิ่งดังกลาว นโยบายทางอาญา (criminal policy) จงึเปนสิ่งที่จํ าเปน  
เพือ่ก ําหนดวธีิการปองกนัอาชญากรรมโดยกระบวนการทางนติบิญัญตัเิพือ่ลงโทษแกผูกระท ําความผดิ
ดังกลาว และปจจุบันในทางระหวางประเทศไดมีการกํ าหนดนโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียร
และรังสีขึ้นในรูปแบบของอนุสัญญา/สนธิสัญญาเพือ่เปนกรอบความรวมมือและปองกันการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับนวิเคลียรและรังสี คืออนสัุญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกัน
ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 (Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material) และอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 
(The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) โดยอนุสัญญา
ทั้ง 2 ฉบับดังกลาวไดกํ าหนดใหการที่มุงกระทํ าตอนิวเคลียรและรังสีไวเปนความผิดที่รายแรง   
และตองรับโทษทางอาญาอยางเหมาะสมและสํ าหรับสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร
โดยสมบรูณ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT) ไดก ําหนดลกัษณะของการหาม
ทดลองการระเบดิอาวธุนวิเคลยีรและการระเบดินวิเคลยีรไวเปนขอหามที่รัฐสมาชิกตองหามาตรการ
เทาทีจ่ ําเปนเพือ่ปองกนัการกระท ํานัน้ๆ ไวเชนกนั หลักกฎหมายระหวางประเทศดงักลาวไดมบีางประเทศ
น ําไปบัญญัติใหเปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะและมีอัตราโทษอยางสูง เชน ประเทศออสเตรเลีย
ก ําหนดไวใน Section 33-37 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987) และ Section 8 
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 และประเทศสหรฐัอเมรกิา ก ําหนดไวใน US CODE
มาตรา 831 และ มาตรา 2284 เปนตน
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ประเทศไทยจงึมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองด ําเนนิการแกไขปรบัปรงุกฎหมายภายในใหสอดคลอง
กับนโยบายทางอาญาของกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับ รวมทั้งกํ าหนดใหการกระทํ า       
ตามกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัเปนความผดิทีร่ายแรงและมบีทระวางโทษสงูและอตัราโทษ
จะตองมคีวามสมัพนัธกบัลักษณะความรายแรงของการกระท ําและมอัีตราทีสู่งดงัเชนกฎหมายตางประเทศ
อีกดวย ซ่ึงปจจุบันก็ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. .... ใหมีหลักกฎหมาย      
ที่สอดคลองเฉพาะสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณแลวบางสวนเทานั้นDPU
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ABSTRACT

Nowadays, the utilization of nuclear and radiation is considered as more and more 
vital to the international community including Thailand. However, the nuclear and radiation are 
what people around the World always realize the danger. It is necessary for the criminal policy to 
determine the criminal protection method through the legislative procedures in order to punish 
those who commit such offences. Moreover, at present, in the international community, the 
criminal policy relating to nuclear and radiation is determined in the form of convention/treaty to 
set the frame of corporation and protection of offences with regard to nuclear and radiation viz. 
convention and amended draft of Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 
A.D. 1980 and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 
A.D. 2005. These conventions consider the aim to any actions towards nuclear and radiation as 
severe offence and it must deserve the criminal punishment proportionately. In addition, the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty prescribes the manners of nuclear-test-prohibition and 
the nuclear bomb as the prohibition in which the member states are required to acquire the 
necessary measures to protect such actions as well. The said international principle is particularly 
prescribed by certain countries as the criminal offence and the maximum punishment is also 
provided, for instance, in Australia, it is prescribed in Section 33-37 of the Nuclear Non-
Proliferation (Safeguards) Act, A.D. 1987 and Section 8 of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty Act, A.D. 1998, whereas in the United States of America, it is prescribed in Section 831 
and 2284 of the US Code.

It is necessary for Thailand to amend its internal laws to conform with the criminal 
policy of the three international laws as well as to define the actions in accordance with the three 
international laws as severe offence with high rate of punishment. Moreover, the punishment rate 

DPU



ฉ

must have relation with severity of actions and high punishment. These should be more or less the 
same as laws in foreign countries. In this regard, at present, the Nuclear Energy Act, B.E. …… 
was drafted to provide the legal principles to conform with only the certain parts of the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ลักษณะของปญหาและความสํ าคัญ

ในปจจุบันทุกประเทศทั่วโลกตางตระหนักถึงภัยจากการใชเทคโนโลยีนิวเคลียร        
ในทางท ําลายลาง อาท ิการพฒันาอาวธุนวิเคลยีรและกอการรายทกุรปูแบบ เปนตน โดยที่ทกุประเทศ
ทั่วโลกที่มีส่ิงดังกลาวไวในครอบครองตางใหความสํ าคัญและตื่นตัวที่จะหามาตรการทางกฎหมาย
อยางใดอยางหนึ่งมาปองกันมิใหเกิดการกระทํ าตอส่ิงดังกลาว เนื่องจากความผิดที่เกี่ยวกับการใช
นวิเคลยีรและรังสียอมอาจเปนอนัตรายตอชีวติและทรพัยสินของประชาชนอนัเกดิจากการแพรกระจาย
ของสารกัมมันตรังสีรวมทัง้อาจกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมของประเทศดวย  นโยบายทางอาญา
เกีย่วกบันวิเคลยีรและรังส ีจงึตองครอบคลมุถึงการพฒันาอาวธุนวิเคลยีรและการกอการรายทีมุ่งกระท ํา
เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีดังกลาว ซ่ึงสาเหตุที่ตองมีการปองกันและคุมครองนิวเคลียรและรังสี
สามารถแยกพจิารณาตามประเภทหรอืชนดิของวสัดทุีเ่กีย่วของกบัดานนวิเคลยีรและรังสีไดดงัตอไปนี้

1. วสัดนุวิเคลยีรเปนวัสดทุีใ่ชดานนวิเคลยีรทีส่ามารถน ําไปพฒันาเปนอาวธุนวิเคลยีรได1

จึงตองมีการปองกันโดยมีการจัดทํ าบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียรอยางเขมงวดและรายงานตอทบวง
การพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY หรือ 
IAEA) เปนระยะๆ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหประเทศหนึ่งประเทศใดมีการสะสมวัสดุนิวเคลียร       
โดยนํ าไปพัฒนาเปนอาวุธที่มีอํ านาจทํ าลายลางสูงได2 อีกทัง้เพื่อปองกันไมใหวัสดุนิวเคลียรตกไป
อยูในความครอบครองของกลุมผูกอการรายดวย จากเหตดุงักลาววสัดนุวิเคลยีรจงึเปนสิง่ทีไ่มอาจมไีวได
ในปรมิาณทีม่ากจนเกนิความจ ําเปนของประเทศนัน้ และหากมกีารประกอบอาชญากรรมโดยมกีารลกัขโมย
วัสดุนิวเคลียรของประเทศหนึ่งประเทศใดที่มีไวครอบครอง โดยนํ าไปจํ าหนายผานตลาดมืด       
ใหแกประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุมผูกอการรายที่มีความตองการวัสดุนิวเคลียร เพื่อนํ าไปสะสม

                                                          
1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก (2549). ศัพทนิวเคลียร ฉบับประชาชน. หนา 18.
2 ศูนยปฏิบัติการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร. (2548, กรกฎาคม-ธันวาคม). “ประวัติความเปนมา

ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ.” นิวเคลียรปริทัศน, 18, 3-4. หนา 21.
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และพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียรหรือระเบิดแลวแตกรณี ยอมเปนการทํ าใหประเทศหนึ่งประเทศใด
หรือกลุมผูกอการรายDPU
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และพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียรหรือระเบิดแลวแตกรณี ยอมเปนการทํ าใหประเทศหนึ่งประเทศใด
หรือกลุมผูกอการรายสามารถพฒันาอาวธุนวิเคลียรหรือระเบดิไดสํ าเรจ็3 ซ่ึงการซือ้ขายผานตลาดมดืนี้
การตรวจสอบทางบัญชีควบคุมวัสดุนิวเคลียรของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ         
ก็ไมอาจกระทํ าไดเพราะการซื้อขายผานตลาดมืดดังกลาวก็เพื่อหลีกเลี่ยงจากการตรวจสอบ        
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ และหากไดมีการลักลอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร  
และระเบิดไดสํ าเร็จและมีในปริมาณที่สามารถสรางความเสียหายตอชีวิตทรัพยสินของประชาชน
ไดแลว จะทํ าใหทุกประเทศทั่วโลกตองตกอยูในความไมสงบและความหวาดกลัวตอภัยจากการใช
วสัดุนิวเคลียรในทางมิชอบได   

2. วัสดุกัมมันตรังสีเปนสสารที่ประกอบขึ้นจากธาตุซ่ึงอะตอมมีนิวเคลียสที่ไมเสถียร
จึงมีการปลอยรังสีแกมมา และ/หรืออนุภาคตางๆ ออกมาจากนิวเคลียส4 การที่วัสดุดังกลาว            
มกีารปลอยรังสีออกมาจึงทํ าใหผูกอการรายนํ าเอาไปใชในลักษณะเปนระเบิดสกปรก (Dirty Bomb) 
เพือ่ท ําใหเกดิการแพรกระจายรงัสีมาแลวในอดตี เชน ผูกอการรายในการแบงแยกดนิแดนที ่Chechen
ไดนํ าวัสดุกัมมันตรังสีประเภทซีเซียม (Cesium) นํ าไปวางไวใน Moscow5 และเมื่อประมาณ    
เดือนมิถุนายน 2545 ทางการของประเทศสหรัฐอเมริกาไดจับกุมตัวนาย Abdullah al Muhajir    
หนึ่งในสมาชิกกลุม Al-Qaeda ในขอหาเตรียมการวางแผนที่จะกอการรายในสหรัฐฯ ดวยการใช
วสัดุอุปกรณกัมมันตรังสี (Radiological Device) หรือระเบิดสกปรกตดิกบัระเบิดธรรมดา เปนตน 
โดยทีร่ะเบดิสกปรกเปนระเบดิธรรมดาเพยีงแตมกีารยดัไสสวนผสมสารกมัมนัตรงัสี อาท ิ โคบอลท-60
(Coball-60) ซีเซียม-137 (Cesium-137) ซ่ึงในทางเทคนิคระเบิดสกปรกมีอานุภาพทํ าลายไมรุนแรง
แตจะสรางความตื่นตระหนกใหกับประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้นมากกวา เนื่องจากหลังจากเกิด  
การระเบิดขึ้นแลว ในรัศมี 1-2 กิโลเมตรจะมีการปลอยสารกัมมันตรังสีที่เปนสวนผสมภายใน      
ไปปนเปอนบรเิวณตางๆ ซ่ึงการชะลางท ําความสะอาดอาจไมงายดาย รวมทัง้นํ ้า, อาหารในบรเิวณนัน้
กไ็มสามารถน ํามาบรโิภคได6 และหากบรเิวณทีป่นเปอนเปนทีอ่ยูอาศยักอ็าจไมสามารถเขาไปอยูอาศยัได
เปนเวลานานหลายปหรือหลายสิบป ซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสีที่เปนสวนประกอบของระเบิดสกปรก     

                                                          
3 ริชารด โรดส. (2548, สิงหาคม). “มหันตภัยที่ยังตามมาหลอน.” NATIONAL GEOGRAPHIC      

(ฉบับภาษาไทย), 5. หนา 121-123.
4 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก เลมเดิม. หนา 25.
5 Gavin Cameron. Nuclear Terrorism: Weapons for Sale or Theft? from

http://usinfo.state.gov/journals/its/0305/ijpe/cameron.htm
6 ระเบิดกัมมันตรังสี. จาก http://www.nst.or.th/article/aricle0124.htm
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มใีชอยูทั่วไปในวงการอตุสาหกรรม วงการแพทยและการคนควาวิจัยในมหาวิทยาลัย และมีกระจาย
อยูทั่วโลก การควบคุมสิ่งเหลานี้มีนอยมาก7 วัสดุกัมมันตรังสีจึงเปนส่ิงที่ตองปองกันใหพน        
จากการนํ าไปใชการกอการรายดวย

3. สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร (nuclear facilities) ซ่ึงเปนสถานที่อีกแหงหนึ่ง      
ทีม่เีครือ่งปฏิกรณปรมาณูอยูภายในและเครื่องปฏิกรณปรมาณู ถือวาเปนสวนหนึ่งและเปนอุปกรณ
สํ าคัญของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรจึงตองมีการปองกันและคุมครองใหปลอดภัยจากการทํ าให
เกดิความเสยีหายหรอืท ําลาย เนือ่งจากหากมผูีไมประสงคดที ําใหเกดิความเสยีหายกบัสถานปฏบิตักิาร
ทางนิวเคลียรโดยมุ งที่จะทํ าลายเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่อยู ภายในสถานที่ดังกลาว และเมื่อ        
แกนเครือ่งปฏกิรณปรมาณไูดถูกท ําลายลง อาจท ําใหละอองกมัมนัตรงัสจีากแกนเครือ่งปฏกิรณปรมาณู
หลุดลอยออกมาในอากาศและถูกพัดพาไปตามทิศทางของลม มนุษยและสัตวที่หายใจเอาละออง 
ดงักลาวเขาไปยอมกอใหเกดิอนัตรายจากการสะสมของละอองกมัมนัตรงัสแีละเปนอันตรายตอรางกาย
ในอนาคตได สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรจึงเปนสถานที่ที่ตองมีการปองกันและคุมครอง      
อยางเขมงวด

จากปญหาดงักลาว ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ทีม่กีารครอบครองใชซ่ึงวสัดนุวิเคลยีร
และวสัดกุมัมนัตรงัสี และสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรเชนกนั จงึไดมกีารตระหนกัถึงภยัดงัขางตน
ที่อาจใชส่ิงดังกลาวเพื่อสรางความปนปวนในสังคมและประชาคมระหวางประเทศ โดยปจจุบัน     
มกีฎหมายระหวางประเทศทีสํ่ าคญัและเกีย่วของกบัความผดิทีม่คีวามสมัพนัธกบันวิเคลยีรและรังส ีคอื

- อนสัุญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 (Convention 
on the Physical Protection of Nuclear Material)

- อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 
(The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)

- สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (The Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT)

โดยสามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้
1. อนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 ไดมกีารพจิารณา

เพื่อดํ าเนินการลงนามรับรองอนุสัญญาดังกลาวของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ   
เพือ่ใหเกดิความรวมมอืทางระหวางประเทศในการคุมครองและปองกันวัสดุนิวเคลียรใหมีมาตรฐาน
และก ําหนดมาตรการทางกฎหมายใหเปนอยางสากล ซ่ึงอนุสัญญาดังกลาวมีความมุงหมายสํ าคัญคือ

                                                          
7 ระเบิดกัมมันตรังสี. จาก http://www.nst.or.th/article/aricle0124.htm
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1) ด ําเนนิการคุมครองการขนสงวสัดนุวิเคลยีรระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทีก่ ําหนดไวในอนุสัญญา

2) ใหความรวมมอืเพือ่ใหไดคนืมาและใหความคุมครองวสัดนุวิเคลยีรจากการถกูลักขโมย
3) ดํ าเนินการทางอาญาแกการใชหรือขมขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียรในทางที่ผิด   

อันใหเกิดอันตรายแกประชาชน
4) สงผูรายขามแดนหรือดํ าเนินคดีแกผูถูกกลาวหาในการกระทํ าดังกลาว
อนุสัญญาฯ ยังไดกํ าหนดใหรัฐภาคีแหงอนุสัญญาจะตองตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ

ลักษณะของการกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไวในอนุสัญญาฯ ใหเปนความผิดอาญาโดยเฉพาะ
และถือวาเปนการกระท ําความผดิทีร่ายแรงเพือ่ใหเปนไปตามความมุงหมายของอนสัุญญาฉบบัดงักลาว
ดวย แมวาปจจุบันประเทศไทยยังไมไดลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ก็ตาม แตหากประเทศไทย        
ในฐานะประเทศสมาชิกอันดับที่ 58 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ8 ไดลงนาม   
รับรองอนสัุญญาฉบบันีแ้ลว จงึมคีวามจ ําเปนในการพจิารณาวากฎหมายของประเทศไทยทีม่ผีลบงัคบัใช
อยูในปจจุบันสามารถนํ ามาบังคับใชกับการกระทํ าความผิดตามที่อนุสัญญาฉบับดังกลาวกํ าหนดไว
ไดหรือไม เพยีงใด และหากไมไดบัญญัติไวเปนกฎหมายโดยเฉพาะแลว ประเทศไทยมีความจํ าเปน
หรือไม อยางไร ในการดํ าเนินการภาคยานุวัติการกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาฉบับดังกลาว       
ใหเปนกฎหมายภายในโดยเฉพาะ และนอกจากนั้นแลวทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ  
ยังไดกํ าหนดแนวทางปฏิบัติใหกับประเทศสมาชิกในการปองกันและคุมครองวัสดุนิวเคลียรและ
สถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีร (nuclear facilities) จากการถกูลักขโมยและการลอบท ําลาย (sabotage)
โดยออกขอกํ าหนดเพื่อเปนแนวปฏิบัติแกประเทศสมาชิกเพื่อปองกันการลักขโมยวัสดุนิวเคลียร
และการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรเพิ่มเติมขึ้นจากอนุสัญญาวาดวยการปองกัน
ทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 ซ่ึงเรยีกขอก ําหนดนีว้าการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร
และสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร (The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear 
facilities)

                                                          
8 เยาวลักษณ ลีนานุพันธ. (2545, 27 ตุลาคม). “ความสัมพันธระหวางประเทศ: วิทยาการ

ทางดานเทคโนโลยีนิวเคลียร.” 40 ป นิวเคลียรกับสังคมไทย. หนา 84.
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จากความส ําคญัของขอก ําหนดดงักลาว ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ
ไดมจีัดการประชุมในระหวางวันที่ 4 ถึง 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เพือ่แกไขเพิ่มเติม
อนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร9 โดยกํ าหนดใหรัฐภาคีตามอนุสัญญา
ตองตรากฎหมายใหการกระทํ าอันมีลักษณะเปนการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
และความผิดอื่นๆ ทีเ่กีย่วของใหเปนความผิดอาญาโดยเฉพาะและเปนการกระทํ าความผิดที่รายแรง
เนือ่งจากตามอนสัุญญาฉบบัปจจบุนัไมไดก ําหนดใหรัฐภาคตีามอนสัุญญาตองตรากฎหมายใหการกระท ํา
อันมีลักษณะดังกลาวเปนความผิดอาญาโดยเฉพาะและพรอมกันนี้ไดแกไขชื่ออนุสัญญาโดยใหใช
ช่ือใหมวา “อนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีรและสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีร”
(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear facilities) และหากรางแกไข
เพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับดังกลาวไดผานความเห็นชอบของประเทศสมาชิกและไดมีการเปดให
ประเทศสมาชิกลงนามใหสัตยาบันตออนุสัญญาที่แกไขเพิ่มเติมฉบับใหมนี้แลว ประเทศไทย       
ในฐานะประเทศสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศจํ าเปนตองพิจารณาวา
กฎหมายของประเทศไทยทีม่ผีลบงัคบัใชอยูในปจจบุนัสามารถน ํามาบงัคบัใชกบัการกระทํ าความผิด
เกีย่วกับการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและความผิดอื่นๆ ตามที่รางแกไขเพิ่มเติม
อนุสัญญาฉบับดังกลาวกํ าหนดไวไดหรือไมเพียงใด และหากไมไดบัญญัติไวเปนกฎหมาย         
โดยเฉพาะแลว ประเทศไทยมีความจํ าเปนหรือไมอยางไรในการใหสัตยาบันตออนุสัญญาที่แกไข
เพิ่มเติมใหมและจํ าเปนตองดํ าเนินการอนุวัติการใหการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการกอวินาศกรรม
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร และความผิดอื่นๆ ใหเปนกฎหมายภายในโดยเฉพาะหรือไม

2. อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 
ฉบับนี้ ถือวาเปนสนธิสัญญาปองกันการกอการรายฉบับแรกที่ผานการอนุมัตินับแตวันที่ 11 
กนัยายน 2001 (พ.ศ. 2544) สนธสัิญญาฉบบันีไ้มไดก ําหนดขอหามใหมๆ  เกีย่วกบัการใชอาวธุนวิเคลยีร
ของรัฐสมาชิก และสนธิสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับเมื่อรัฐสมาชิกไมนอยกวา 22 ประเทศ        
ไดลงนามใหสัตยาบัน ซ่ึงสนธิสัญญาดังกลาวไดเปดใหลงนามเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2005
(พ.ศ. 2548) โดยอนสัุญญาระหวางประเทศฉบบันี้ รวมกบัอนสัุญญาปองกนัการกอการรายอกี 12 ฉบบั
ทีม่อียูแลวเพือ่ท ําใหกรอบการท ํางานของกฎหมายระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบัการกระท ําของผูกอการราย
มคีวามเขมแขง็มากขึน้และยงัสงเสรมิใหเกดิหลักกฎหมายใหมดวย โดยอนสัุญญาฉบบันีม้วีตัถุประสงค

                                                          
9 The Basic Proposal. CONFERENCE TO CONSIDER AND ADOPT PROPOSED

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR
MATERIAL Vienna, 4 to 8 July 2005 (CPPM/AC/L.1/1). (2005, 28 April).
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เพื่อตอตานการกอการรายและอันตรายจากการกอการรายและหามาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพ   
รวมถึงกอตั้งกลไกทางกฎหมายเพื่อประสานงานในทุกขั้นตอนของการตอตานการกอการราย และ
มีบทบัญญัติที่สํ าคัญดังตอไปนี้

- การกํ าหนดใหมีคํ านิยามเกี่ยวกับวัตถุและสถานที่ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการใช
อนุสัญญาที่มีความหมายกวางขึ้น (ซ่ึงครอบคลุมมากกวาอนุสัญญาวาการปองกันทางกายภาพ      
ตอวัสดุนวิเคลียร ค.ศ. 1980) โดยจะใหครอบคลุมถึงการใชวัสดุนวิเคลียรในกองทัพและการใชวัสดุ
นวิเคลียรเพื่อสันติ

- กํ าหนดใหการวางแผน การกระทํ าการคุกคาม หรือการดํ าเนินการเกี่ยวกับ    
การกอการรายโดยใชอาวุธนิวเคลียร อนุสัญญาฉบับนี้ยังกํ าหนดใหรัฐสมาชิกตรากฎหมายภายใน
ของรัฐสมาชิกใหการดํ าเนินการกอการรายในลักษณะขางตนเปนการกระทํ าความผิดทางอาญาและ
อนุสัญญายังกํ าหนดใหรัฐสมาชิกมีบทลงโทษการกระทํ าความผิดทางอาญาตามความหนักเบา   
ของความผิดอาญา

- อนสัุญญาไดกํ าหนดใหรัฐสมาชิกอาจกํ าหนดเงื่อนไขของการกระทํ าความผิดได
- มกีารสงผูรายขามแดนและมาตรการลงโทษอื่นๆ
- ขอก ําหนดใหรัฐสมาชกิใชมาตรการทีจ่ ําเปนเพือ่ปองกนัและตอตานการเตรยีมการ

กอการรายซ่ึงอาจเกิดขึ้นในหรือนอกอาณาเขตของรัฐสมาชิก10

และจากการที่อนุสัญญาฉบับนี้ไดเปดใหมีการลงนามตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2005 
(พ.ศ. 2548) จงึสงผลใหประเทศไทยไดดํ าเนินการลงนามในอนุสัญญาดังกลาวในชวง Treaty Event 
ระหวางการประชุม High-Level Plenary Meeting ของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ระหวาง  
วนัที ่14-16 ธันวาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ซ่ึงท ําใหประเทศไทยตองพจิารณาบญัญตัใิหการกระท ําผิด
ตามอนสัุญญาฯ เปนความผิดที่มีบทลงโทษรายแรงตามกฎหมายภายในดวย11

3. สนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณฉบบันีเ้กดิขึน้จากความกงัวล
ของนานาประเทศในความพยายามของประเทศมหาอ ํานาจและประเทศทีม่ศีกัยภาพทางดานนวิเคลยีร
หลายประเทศดํ าเนินการทดลองระเบิดนิวเคลียรอยูเสมอ สนธิสัญญาฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค      
ดังตอไปนี้

                                                          
10 International Convention for the Suppression of Acts of  Nuclear Terrorism. from

www.nti.org/e_/research/offcial_docs/inventory/pdfs/nuclear.pdf
11 การลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005. (2549).

จาก http : //www.nst.or.th/article/aricle143/aricle1451.htm
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1) หามการทดลองระเบดิอาวุธนิวเคลียรใดหรือการทดลองระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด
ไมวาจะ ณ ที่ใดบนโลก

2) จัดตั้งระบบเฝาตรวจทั่วโลกเพื่อบังคับใช และพิสูจนยืนยันความยึดมั่น        
ในการเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญา และเพื่อตรวจจับการละเมิดสนธิสัญญา

3) เชิญชวนรัฐทั้งปวงเขารวมเปนภาคีและสงเสริมการปองกันการแพรกระจาย
ของอาวุธนิวเคลียรทุกดานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร และ
เพือ่สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของนานาประเทศ12

ดังจะเห็นไดวากฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับตางมุ งที่จะปองกันความผิด        
ดานนวิเคลยีรและรังสีเปนสํ าคญั ประเทศไทยจงึตองพจิารณาบทบญัญตัแิหงกฎหมายภายในประเทศ
วามคีวามเหมาะสมและสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดังกลาวไดหรือไม

ทั้งนี้กฎหมายที่มีใชผลบังคับในปจจุบันที่จะตองนํ ามาพิจารณา คือ พระราชบัญญัติ   
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 และประมวลกฎหมายอาญา
โดยมรีายละเอียดที่ตองพิจารณาของแตละฉบับดังนี้

1. พระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 ซ่ึงเปนกฎหมายทีม่คีวามเกีย่วของ
กับนิวเคลียรและรังสี โดยกฎหมายฉบับนี้ไดมีการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตั้งแตวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2504 และตอมาไดมกีารแกไขเปนครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2508 และมผีลบงัคบัใชเปนกฎหมาย
จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยกฎหมายฉบับนี้ไดมีบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาไวตามมาตรา 12 และ
มาตรา 13 เทานั้น ดงัมรีายละเอียดตอไปนี้

มาตรา 12 ไดบัญญัติไววา “หามมิใหผูใด
(1) ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุ

พลอยได หรือวัสดุตนกํ าลังซ่ึงพนจากสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี
(2) กระท ําดวยประการใดๆ แกวสัดตุนก ําลังใหพนจากสภาพทีเ่ปนอยูตามธรรมชาติ

ในทางเคมี
ทัง้นี ้เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ”   และ

                                                          
12 ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร และคณะ. (2550). สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ

และพันธะผูกพันของประเทศไทย (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. CTBT and Thailand
Obligation) (เอกสารอัดสํ าเนา). หนา 2.
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มาตรา 13 ไดบัญญัติไววา “หามมิใหผูใดนํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นํ า
หรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึง่วสัดนุวิเคลยีรพเิศษ วสัดพุลอยไดหรือวสัดตุนก ําลัง เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

ในการอนญุาต คณะกรรมการมอํี านาจก ําหนดเงือ่นไขเพือ่ประโยชนความปลอดภยั
ไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบทีค่ณะกรรมการกํ าหนด

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรานี้ นํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นํ าหรือ
สงเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุตามใบอนุญาต โดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเงื่อนไขในใบอนุญาต
ใหถือวาผูรับใบอนญุาตน ําหรือสงออกนอกราชอาณาจกัร น ําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึง่วสัดนุัน้
แลวแตกรณี โดยมิไดรับอนุญาตตามความในมาตรานี้”

ซ่ึงบทมาตราทั้งสองดังกลาวมีบทระวางโทษตามมาตรา 21 และมาตรา 22 ดังมี 
รายละเอียดตอไปนี้คือ

มาตรา 21 ไดบญัญตัิไววา “ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ” และ

มาตรา 22 ไดบญัญตัไิววา “ผูใดน ําหรือสงออกนอกราชอาณาจกัร น ําหรอืส่ังเขามา
ในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกํ าลัง โดยมิไดรับอนุญาต     
ตามมาตรา 13 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

จากบทบญัญตัขิางตน จะเหน็ไดวาพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504
มเีจตนารมณเพยีงเพือ่ควบคมุการใชพลังงานปรมาณเูพือ่ประโยชนในทางสนัตใิหเปนไปตามหลกัวชิา
และความปลอดภัยเทานั้น  แตสถานการณในปจจุบันไมวาจะเปนเหตุการณภายในประเทศไทยและ
ภายนอกประเทศ กต็าม ตางกถู็กคกุคามจากการกระท ําของลทัธกิารกอการรายและอาชญากรรมอืน่ๆ
ทั้งส้ิน ขอบเขตการบังคับใชของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504ฯ จึงแคบไป
ไมสามารถรองรับสถานการณความรายแรงที่อาจมีผูนํ าไปใชกระทํ าความผิดที่รายแรง เชน นํ าไป
พัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียรหรือนํ าไปใชในการกอการราย การใชพลังงานปรมาณูไปในทางที่ผิด    
ดงักลาวยอมสงผลใหเกดิความเสยีหายตอประชาชนโดยสวนรวมได เจตนารมณของพระราชบญัญตัิ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ในปจจุบันยอมที่จะตองเปลี่ยนแปลงตามสถานการณปจจุบัน
ซ่ึงตรงกบัสุภาษิตกฎหมายที่วา “เหตุผลคือจิตวิญญาณของกฎหมาย เมื่อเหตุผลในกฎหมายเปลี่ยน 
กฎหมายกต็องเปลีย่นดวย” ทัง้นีพ้ระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิ พ.ศ. 2504 จงึมไิดมภีารกจิ
ครอบคลุมเพียงบทมาตราทั้งสองดังกลาวขางตนเทานั้นอีกตอไป พระราชบัญญัติดังกลาวจึงตอง
คุมครองสังคมจากการกระทํ าความผิดตามที่กฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับไดก ําหนดไวดวย
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2. ประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันไมปรากฏวามีบทบัญญัติใหการกระทํ าความผิด
เกีย่วกับนวิเคลียรและรังสีไวใหเปนความผิดโดยเฉพาะแตอยางใด และหากเกิดการกระทํ าความผิด
ตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับขึน้ ก็จะตองปรับบทลงโทษตามบททั่วไปที่มีบัญญัติไว   
ในประมวลกฎหมายอาญาเทานัน้ ซ่ึงโดยสภาพของการกระท ําความผดิดงักลาวมลัีกษณะทีม่คีวามแตกตาง
จากการกระท ําความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาเนือ่งจากลกัษณะของทรพัยทีเ่ปนวตัถุแหงการกระท ํา
เปนสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอมนุษย สัตว และสิง่แวดลอม ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น 
อาจจะมิไดปรากฏใหเห็นภายในระยะเวลาอันส้ันแตผลกระทบอาจปรากฏใหเห็นในระยะยาว     
ตอสุขภาพอนามัยของบุคคลจากการเปนโรคราย เนื่องจากการไดรับฝุนกัมมันตรังสีจากวัตถุ      
แหงการกระท ําดงักลาว เชน โรคมะเรง็ เปนตน บทบญัญตัแิละอตัราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
จึงไมสามารถใชบังคับใหมีความเหมาะสมกับการกระทํ าความผิดและลักษณะของความเสียหาย    
ทีเ่กดิขึน้จากการกระท ําความผดิเกีย่วกบันวิเคลยีรและรังสีตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้ง 3 ฉบับไดแตอยางใด

จากปญหาตามกฎหมายทัง้ 2 ฉบบัดงักลาวสะทอนใหเหน็ถึงสิง่ทีเ่ปนหลักการอนัสํ าคญั
ของนโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรงัสีของประเทศไทยวายงัไมสอดรบัตามกฎหมายระหวางประเทศ
ทัง้ 3 ฉบบั ทีเ่รียกรองใหประเทศสมาชกิมคีวามตระหนกัถึงภยัจากการกระท ําความผดิเกีย่วกบันวิเคลยีร
และรังสีที่มีผลตอความสงบเรียบรอยทั้งภายในประเทศและตอประชาคมระหวางประเทศดวย  
หลักกฎหมายระหวางประเทศขางตนจงึไดก ําหนดใหการกระท ําดงักลาวเปนความผดิอาญาโดยเฉพาะ
และเปนความผิดที่รายแรงกวาความผิดอาญาโดยทั่วไป ซ่ึงประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ จงึตองมตีระหนกัถึงอันตรายจากการกระท ําความผดิ
ดังกลาว เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่มีสถานปฏิบัติการนิวเคลียรและมีการใชวัสดุ
นวิเคลยีร (nuclear material) เปนเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องปรมาณูวิจัย (research reactor) เพื่อทํ า
การผลิตไอโซโทปรังสีในการนํ ามาใชประโยชนในทางการแพทย เชน นํ ามาใชตรวจวินิจฉัยโรค
และการบ ําบดัรกัษาโรค เปนตน13 และยงัไดมกีารใชประโยชนจากวสัดกุมัมนัตรงัสีในทางอตุสาหกรรม
เพื่อนํ ามาฉายรังสีเพื่อถนอมอาหาร14 การกํ าจัดนํ้ าทิ้งดวยรังสี เปนตน หรือการใชประโยชนจากวัสดุ
กัมมันตรังสีในทางการเกษตร เชน ควบคมุการแพรพันธุของแมลง ควบคุมการงอกและการชะลอ

                                                          
13 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ข (2542). การใชประโยชนจากรังสีในทางการแพทย (พิมพครั้งที่ 2).

หนา 1-4.
14 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ค (2547). “ประโยชนจากการฉายรังสีอาหาร.” อาหารกับการฉายรังสี

(พิมพครั้งที่ 5). หนา 12.
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การสกุ การเนาเสยีของผลติผลการเกษตรบางชนดิ เปนตน15 ประกอบกบัความตองการใชประโยชน
จากพลงังานปรมาณใูนกจิการขางตนมปีริมาณทีเ่พิม่สูงขึน้จากเดมิ แตปรมิาณการผลติไอโซโทปรงัสี
จากเครื่องปฏิกรณปรมาณูในปจจุบันไมสามารถผลิตใหเพียงพอตอความตองการของประเทศได  
จงึตองมกีารสัง่น ําเขาสารไอโซโทปรงัสีจากตางประเทศเปนจ ํานวนมาก ภาครฐัจงึไดมกีารจดัท ําโครงการ
กอสรางเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยที่มีขนาดใหญกวาเครื่องปฏิกรณปรมาณูที่ใชอยูในปจจุบัน     
เพือ่เปนการลดการน ําเขาสารไอโซโทปรงัสจีากตางประเทศในน ํามาใชประโยชนในกจิการตางๆ ขางตน
และยงัเปนการชวยใหประเทศลดการขาดดุลการคากับตางประเทศอีกทางหนึ่งดวย

นอกจากนี้ในปจจุบันไดมีการประสบปญหาภาวะนํ้ ามันที่มีราคาแพงขึ้นจากเดิม และ
ท ําใหมผีลกระทบตอกจิการผลติกระแสไฟฟาของภาครฐัโดยท ําใหตนทนุการผลติกระแสไฟฟาสูงขึน้
และเปนผลใหสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย จึงไดเกิดแนวความคิดในการแสวงหา
แหลงพลังงานอื่นเพื่อมาทดแทนการใชพลังงานจากนํ้ ามันและสํ าหรับพลังงานนิวเคลียรที่ผลิต    
ไดจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูกํ าลัง (power reactor) ก็เปนพลังงานทดแทนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
นํ ามาใชทดแทนพลังงานจากนํ้ ามันไดเปนอยางดีอีกทั้งมีราคาถูกกวาการใชพลังงานจากนํ้ ามันดวย    
การน ําเครือ่งปฏกิรณปรมาณมูาใชในกจิการทางการแพทย การอตุสาหกรรมและการผลติกระแสไฟฟา
จงึเปนเทคโนโลยทีางดานพลังงานปรมาณทูีเ่ปนประโยชนตอการพฒันาประเทศและเปนสิง่ทีสั่งคมไทย
ไมอาจปฏิเสธถึงความจํ าเปนในนํ ามาใชเหมือนเชนที่ปรากฏในอดีตไดอีกตอไป

ดังนั้นเพื่อใหนโยบายทางอาญาของประเทศไทยมีความสอดคลองตามหลักการ       
ของอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 และอนสัุญญาระหวางประเทศ
เพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณในการปองกันไมใหกลุมผูกอการรายหรือบุคคลใดนํ านิวเคลียรและรังสี     
มากอความไมสงบตอสังคม อีกทั้งยังเปนการรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีทางดานนิวเคลียร
ภายในประเทศดวย ประเทศไทยจึงจํ าเปนตองเริ่มสนใจและพิจารณาทบทวนถึงนโยบายทางอาญา
เกี่ยวกับความผิดทางนิวเคลียรและรังสีในการคุมครองและปองกันสิ่งดังกลาวโดยพัฒนากลไก   
ทางกฎหมายใหเปนเครื่องมือในการปองปรามหรือยับยั้งไมใหเกิดนํ านิวเคลียรและรังสีมาใช       
ในทางทํ าลายลางโดยใหมีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีเปนบทบัญญัติความผิด
ทางอาญาโดยเฉพาะ รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงกวาความผิดทัว่ไป

                                                          
15 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ค เลมเดิม. หนา 3.
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1.2  ขอสมมุติฐานในการวิจัย

ปจจุบันนโยบายทางอาญาและการกํ าหนดความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติ     
พลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2508 และตามประมวลกฎหมายอาญา
ยังไมไดมีเจตนารมณที่จะเอาผิดตอการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีดังที่กํ าหนดไว  
ในอนสัุญญาและรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980
อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณใหเปนบทลงโทษกรณีพิเศษและมีอัตราโทษที่แตกตาง
จากการกระท ําความผดิอาญาทัว่ไป บทลงโทษตามกฎหมายของประเทศไทยทัง้ 2 ฉบบัจงึยงัไมเปน
บทเฉพาะและไมมีความเหมาะสมเพียงพอแกการปองกันและปรามปราบพฤติกรรมการกระทํ า      
ที่อาจกอใหเกิดภัยอันตรายอยางรายแรงอันเนื่องมาจากการใชนิวเคลียรและรังสีเพื่อการกระทํ า
ความผิดดังที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับแตอยางใด และเพื่อใหกฎหมาย   
ของประเทศไทยมีบทบญัญตัคิวามผดิสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบั
ดงักลาวและการก ําหนดอตัราโทษทีไ่ดสัดสวนกบัความรายแรงของความผดิตามตวัอยางของกฎหมาย
ตางประเทศทีเ่ปนแมแบบ ประเทศไทยจงึตองบญัญตักิฎหมายก ําหนดความผดิและบทลงโทษมอัีตราโทษ
ที่สูงกวาความผิดอาญาทั่วไปอันเนื่องมาจากความรายแรงของลักษณะการกระทํ าความผิดที่เกี่ยวกับ
นวิเคลียรและรังสี

1.3  วตัถุประสงคของการศึกษาวิจัย

1.3.1 เพื่อศึกษานโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสีในระดับสากลและระดับ
ประเทศ
 1.3.2 เพื่อศึกษาขอบเขตความรับผิดที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504ฯ และประมวลกฎหมายอาญา โดยเปรียบเทียบกับอนุสัญญา
และรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980
อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
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1.3.3 เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบโทษทีเ่กีย่วกบัความผดิดานนวิเคลียรและรังสีตาม US CODE
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและตาม Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 และ
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 ของประเทศออสเตรเลีย กบัพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และประมวลกฎหมายอาญาของไทย

1.3.4 เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไมเหมาะสม  
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจบุนัและพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

ในการศกึษาวจิยัเพือ่เรยีบเรยีงเปนวทิยานพินธนี ้ ก ําหนดขอบเขตของการวจิยั โดยเฉพาะ
ความผิดที่สํ าคัญตามอนุสัญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพ      
ตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร 
ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณโดยศึกษาความเปนมา   
และความส ําคญัของปญหาทีจ่ะตองมกีารบญัญตัคิวามผดิดานนวิเคลยีรและรังสีใหเปนบทก ําหนดโทษ
โดยเฉพาะตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัและเปรยีบเทยีบความผดิทีเ่กีย่วกบั
นิวเคลียรและรังสีตาม US CODE ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Nuclear Non-Proliferation 
(Safeguards) Act 1987  และ Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 ของประเทศออสเตรเลยี
รวมทัง้เสนอมาตรการการปองกนัการกระท ําความผดิดงักลาวในพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันติ
พ.ศ. 2504

1.5  วิธีการดํ าเนินการศึกษา

การด ําเนนิการวจิยัเพือ่เรียบเรยีงวทิยานพินธนี ้ ใชวธีิคนควาและรวบรวมขอมลูแบบเอกสาร
โดยรวบรวมจากสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหวางประเทศและตัวบทกฎหมายของประเทศไทย
และตางประเทศและคนควาจากหนังสือ บทความเอกสาร วิทยานิพนธ และขอมูลสารสนเทศตางๆ 
เพือ่เรียบเรยีงและวิเคราะหใหไดความรูเกี่ยวกับหัวขอที่ทํ าการศึกษานี้
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1.6.1 เพือ่จะไดทราบนโยบายทางอาญาทีเ่กีย่วกบัการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสี
ในระดับสากลและระดับประเทศ

1.6.2 เพื่อจะไดทราบขอบเขตความรับผิดดานนิวเคลียรและรังสีตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และประมวลกฎหมายอาญา

1.6.3 เพื่อจะไดทราบถึงความเหมาะสมในการนํ าความผิดที่สํ าคัญตามอนุสัญญาและ
รางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนุสัญญา
ระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญาวาดวย   
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณมาบัญญัติใหเปนความผิดโดยเฉพาะตามกฎหมาย

1.6.4  เพื่อจะไดทราบถึงความผิดและโทษดานนวิเคลียรและรังสีในตางประเทศ
1.6.5 เพื่อใหผูเกี่ยวของและประชาชนไดตระหนักถึงความสํ าคัญของปญหากรณี      

ที่มีการกระทํ าความผิดตามอนสัุญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพ
ตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร 
ค.ศ. 2005 และสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลียรโดยสมบรูณเพือ่น ําไปสูการแกไขกฎหมาย
ของประเทศไทยใหมีความเหมาะสมตอไป
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บทที่ 2
แนวความคิดการกํ าหนดความผิดที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสี

ปจจุบันไดมีการนํ านิวเคลียรและรังสีมาใชประโยชนในทางสันติไดหลายกรณี        
และนอกจากนี้ยังไดมีการนํ าไปใชในกิจการทางทหารรวมทั้งนํ าไปใชในการกอการรายอีกดวย 
จากน ําไปใชประโยชนทัง้สามประการดงักลาว หากไมมกีารก ําหนดมาตรการการปองกนัการใชงาน
ของนวิเคลยีรและรังสีแลว นวิเคลยีรและรังสียอมสามารถสรางความเสยีหายอยางรายแรงและรนุแรง
ตอสังคมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศได 

แนวความคิดในการปองกันอันตรายจากสิ่งดังกลาวไมวาจะเปนหลักการปองกัน
อันตรายจากนวิเคลยีรและรังสแีละการก ําหนดความผดิทางอาญา รวมทัง้การก ําหนดนโยบายทางอาญา
นับวาเปนเครื่องมือที่สํ าคัญในการปองกันอันตรายการกระทํ าดังกลาวไดเปนอยางดีดังที่จะไดศึกษา
ตอไปนี้

2.1  ความหมายและวัตถุประสงคของการใชนิวเคลียรและรังสี

การนํ าเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีมาใชประโยชนนั้นยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค  
ของผูน ําเทคโนโลยดีงักลาวไปใชงานในดานใด เชน น ําไปใชในทางสนัต ิน ําไปใชในทางการสงคราม
หรือการกอการราย เปนตน จะตองมีความสอดคลองกับคุณสมบัติและประเภทของนิวเคลียร     
และรังสีนั้นดวย ดังที่จะไดศึกษาตอไปนี้

2.1.1 ความหมายนิวเคลียรและรังสี

ทางดานวิทยาศาสตรไดกํ าหนดความหมายของนิวเคลียรและรังสีไวดังตอไปนี้

2.1.1.1 นิวเคลียร
นวิเคลยีร (NUCLEAR) เปนค ําคณุศพัททีใ่ชขยายค ํานามตางๆ ทีเ่กีย่วกบั

นวิเคลยีส (NUCLEUS) โดยทีน่วิเคลยีสนัน้กค็อืแกนกลางของอะตอม ทีม่ปีระจบุวกและมขีนาดเลก็
ประมาณ 10-15 เมตรของเสนผาศูนยกลางของอะตอม และทุกๆ นิวเคลียสจะประกอบไปดวย
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โปรตอนและนิวตรอน1 จากความหมายดังกลาวสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวกับนิวเคลียรที่สํ าคัญ ไดแก 
พลังงานนวิเคลยีร อาวธุนวิเคลยีร นวิเคลยีรดไีวซ และสิง่ตางๆ เหลานี ้จะมคีวามเกีย่วของกบันโยบาย
ในการใชนิวเคลียรทั้งในทางสันติและทางการทหารรวมทั้งการกอการรายดวย โดยส่ิงตางๆ เหลานี้
มรีายละเอียดแตละกรณีดังตอไปนี้

1) พลังงานนิวเคลียร
คํ าวา “พลังงานนิวเคลียร” เปนส่ิงที่มีความเกี่ยวของกับคํ าวา    

“พลังงานปรมาณ”ู เนือ่งจากทัง้สองค ําดงักลาวมคีวามหมายเชนเดยีวกนั หากแตค ําวา “พลังงานนวิเคลยีร”
ไมไดก ําหนดไวใหมีความหมายตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 แตเปน   
ทีเ่ขาใจกนัในทางวิทยาศาสตรวามีความหมายเชนเดียวกับคํ าวา “พลังงานปรมาณู” เนื่องจากแตเดิม
ค ําวา “ปรมาณ”ู (atom) มรีากศพัทมาจากภาษากรกีวา Atomos2 แปลวาไมสามารถแยกไดอีก จากค ําแปล
ดงักลาว ปรมาณกูค็อืช้ินสสารทีเ่ล็กทีสุ่ดของธาตตุางๆ ทีม่อียูบนโลกนี้3 โดยมโีครงสรางประกอบดวย
โปรตอน อิเล็กตรอน และนวิตรอน4

คร้ันตอมานักวิทยาศาสตรในยุคหลัง (เชน อองรี เบคเคอเรล  
มาดามคร่ีู เปนตน) ไดพบวา ปรมาณมูใิชสวนทีแ่บงแยกมไิดอีกตอไปเพราะภายในอะตอมประกอบดวย
นวิเคลยีสและอเิล็คตรอน โดยทีใ่นนวิเคลยีสเองกม็อีนภุาคอกีสองชนดิรวมอยูดวยกนั และเมือ่ท ําให
เกดิปฏกิริิยาในนิวเคลียส ปรมาณูจะเกิดการแตกแยกตอไปอีกได5 พรอมกับปลอยพลังงานออกมา 
ปฏิกิริยานี้จึงเรียกวา ปฏิกิริยานิวเคลียรแบงแยกนิวเคลียส (nuclear fission) ปฏิกิริยานิวเคลียร       
จงึเปนปฏิกริิยาทีเ่กดิขึน้ทีน่วิเคลยีสซึง่อยูภายในปรมาณ ู นกัวทิยาศาสตรสวนหนึง่จงึตางมคีวามเหน็วา
ควรน ําค ําวา “นิวเคลียร” มาใชจึงจะมีความเหมาะสมมากกวา6ทีจ่ะใชคํ าวา “ปรมาณู” จนกระทั่ง  
ในปจจุบันจึงไดมีการนํ าคํ าวา “พลังงานนิวเคลียร” มาใชเรียกแทนคํ าวา “พลังงานปรมาณู”          
แตอยางไรกต็ามพลงังานนวิเคลยีรหรือพลังงานปรมาณกูม็คีวามหมายเปนอยางเดยีวกนั7 คอื พลังงาน

                                                          
1 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ง (2547). ศัพทานุกรมนิวเคลียร. หนา 61.
2 สถิตวิทยาศาสตร ก (2498, 19 สิงหาคม). การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง เรื่อง “แกนปรมาณู.”

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. หนา 23.
3 แถบ นีละนิธิ. (2498, 16 ธันวาคม). การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง เรื่อง “การศึกษาเรื่องปรมาณู.”

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. หนา 39.
4 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก.
5 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ (2547). เจาะลึกเร่ืองปรมาณู. หนา 2.
6 “ปรมาณกูบันวิเคลยีร.” (2548, กรกฎาคม-ธนัวาคม). นวิเคลียรปริทัศน, ปท่ี 18, ฉบบัท่ี 3-4. หนาปกหลงั.
7 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ เลมเดิม. หนา 11.
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ไมวาลักษณะใดซึง่เกดิจากการปลดปลอยออกมาในเมือ่มกีารแยก รวม หรือแปลงนวิเคลียสของปรมาณู
หรือพลังงานรังสีเอกซ8 โดยพลังงานดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 4 แบบ คือ

(1) พลังงานนิวเคลียรแบบฟสชัน (fission) ซ่ึงเกิดจากการแตกตัว
ของนวิเคลยีสของธาตหุนกั เชน ยเูรเนยีม พลูโตเนยีม เมือ่ถูกชนดวยอนภุาคนวิตรอนหรอือนภุาคอืน่ๆ

(2) พลังงานนิวเคลียรแบบฟวชัน (fusion) เกิดจากการรวมตัว  
ของนิวเคลียสธาตุเบา เชน ไอโซโทปของไฮโดรเจน เปนตน

(3) พลังงานนิวเคลียรที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
(radioactive material) ซ่ึงใหรังสีตางๆ ออกมา เชน รังสีแอลฟา บีตา แกมมา และนิวตรอน เปนตน
            (4) พลังงานนิวเคลียรที่ไดจากเครื่องเรงอนุภาคที่มีประจุ (particle 
accelerator) เชน อิเล็กตรอน โปรตอน ดิวเทอเรียม และแอลฟา เปนตน9

และนอกจากจะมกีารแบงรูปแบบของพลงังานนวิเคลียรตามลกัษณะ
ดงัขางตนแลว ปจจบุนัยงัสามารถแบงรูปแบบของพลงังานนวิเคลยีรตามลกัษณะวธีิการของพลงังาน
นวิเคลียรที่สามารถปลดปลอยพลังงานออกมาไดเปน 3 ประเภท คือ

(1) พลังงานนิวเคลียรที่ถูกปลดปลอยออกมาในลักษณะเฉียบพลัน
(2) พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรซ่ึงควบคุมได
(3) พลังงานนิวเคลียรจากสารกัมมันตรังสี10

วัตถุที่สามารถใหพลังงานนิวเคลียรหรือพลังงานปรมาณูดังกลาว
ขางตนตามพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 สามารถแยกออกไดเปนวสัดนุวิเคลยีร
(Nuclear material) และวสัดพุลอยได (By-product) โดยวัตถุทั้งสองประเภทดังกลาวมีความหมาย
ดังตอไปนี้

(1) วัสดุนิวเคลียรเปนคํ ากลางที่มีความหมายรวมถึงวัสดุตนกํ าลัง
(Source material) และวสัดนุวิเคลยีรพเิศษ (Special nuclear material)11 โดยความหมายของวสัดนุวิเคลยีร
เปนวัสดุที่เกิดฟสชันไดหรือสามารถแปลงใหเปนวัสดุที่เกิดฟสชันได ซ่ึงสามารถใชเปนเชื้อเพลิง

                                                          
8  พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508, มาตรา 3.
9  สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉ (2545). การปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1. หนา 3.
10 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข.
11 รางกฎกระทรวงเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับตนกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือ

วัสดุตนกํ าลัง พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ…จัดทํ ารางโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจํ าป 2548 เพื่อเสนอตอสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
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นวิเคลยีรและเปนตนกํ าเนิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟสชันในเครี่องปฏิกรณปรมาณูนั้นเอง12 และสํ าหรับ
วัสดุตนกํ าลัง คือ วัสดุที่ประกอบดวยไอโซโทปรังสีที่สามารถทํ าใหเปนวัสดุเช้ือเพลิงนิวเคลียร   
ไดเชนกัน13 โดยตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ไดกํ าหนดบทนิยาม      
ใหความหมายรวมถึงส่ิงดังตอไปนี้

(1.1) ยเูรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม 
หรือวสัดอ่ืุนใด ที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุตนกํ าลังตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง

(1.2) แรหรือสินแร ซ่ึงประกอบดวยวัสดุตามที่ระบุไวใน (1) 
อยางหนึง่หรือหลายอยางตามอัตราความเขมขนซึ่งกํ าหนดโดยกฎกระทรวง14

และสํ าหรับวัสดุนิวเคลียรพิเศษตามพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณเูพือ่สันติ พ.ศ. 2504 ไดกํ าหนดบทนิยามไวใหหมายความถึงส่ิงดังตอไปนี้

(1.3) พลูโตเนยีม15 ยเูรเนยีม ซ่ึงมคีวามเขมขนของยเูรเนยีม 223
หรือยเูรเนยีม 235 สูงกวาทีม่ตีามธรรมชาตสิารประกอบของธาตดุงักลาว หรือวสัดอ่ืุนใดตามทีก่ ําหนด
โดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ไมรวมวัสดุตนกํ าลัง

(1.4) วสัดใุด  ๆทีม่วีสัดตุามทีร่ะบไุวใน (1) อยางหนึง่หรือหลายอยาง
ผสมเขาไป ทั้งนี้ ไมรวมวัสดุตนกํ าลัง16

(2) วสัดพุลอยได หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ ซ่ึงเกิดจากการผลิตหรือการใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ17 โดยคํ าวา 
“วสัดกุมัมนัตรงัส”ี (radioactive material) หมายความวา ธาตหุรือสารประกอบใดๆ ทีม่อีงคประกอบ
สวนหนึ่งมีโครงสรางภายในอะตอมและสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา18

                                                          
12 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ เลมเดิม. หนา 17.
13 แหลงเดิม.
14 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508, มาตรา 3.
15 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใชเปนคํ าวา “พลูโทเนียม”
16 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508, มาตรา 3.
17 แหลงเดิม.
18 รางกฎกระทรวงเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับตนกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุ

ตนก ําลงั พลังงานปรมาณจูากเครือ่งปฏกิรณปรมาณ ูพ.ศ. ... จดัท ํารางโดยคณะกรรมพฒันากฎหมายของส ํานกังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ประจํ าป 2548 เพื่อเสนอตอสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
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2) อาวุธนิวเคลียร (Nuclear Weapons)
อาวุธนิวเคลียรเปนอาวุธที่ใชพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน 

มอํี านาจในการท ําลายสงู ระเบดินวิเคลยีรหนึง่ลูกสามารถท ําลายไดทัง้เมอืง อาวธุนวิเคลยีรมกีารน ํามา
ใชจริงตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศสหรัฐอเมริกานํ าระเบิดนิวเคลียร 2 ลูก ไปทิ้ง
ทีเ่มอืงฮิโรชิมาและนางาซากิของประเทศญี่ปุน หลังจากนั้นไดมีการทํ าการทดลองอีกหลายรอยครั้ง  
ปจจบุันจึงสามารถแบงอาวุธนิวเคลียรไดตามชนิดดังนี้

(1) ระเบิดนิวเคลียรแบบฟชชันเปนระเบิดที่ไดรับพลังงาน       
จากปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน

(2) ระเบิดแบบฟวชันเป นระเบิดที่ได พลังงานจากปฏิกิ ริยา
นวิเคลียรแบบฟวชัน19

3) นิวเคลียรดีไวซ (Nuclear device)
นวิเคลยีรดไีวซเปนวตัถุระเบดินวิเคลยีรทีใ่ชในทางสนัต ิ ซ่ึงจดุประสงค

ของการที่กํ าหนดใหเรียกวัตถุระเบิดชนิดนี้เนื่องจากตองการใหใชแตกตางจากอาวุธนิวเคลียรที่ใช
ในการทหาร20 การใชระเบิดนิวเคลียรที่ใชในทางสันติ เชน การขุดหลุมลึกขนาดใหญ (Cratering)
การขุดทํ าโพรงใตดิน (Contained explosion)21

2.1.1.2 รังสี (radiation)
รังสี หมายความวาพลังงานที่แผกระจายออกมาจากตนกํ าเนิด วิ่งผาน

ไปในอากาศหรือตัวกลางใดๆ พลังงานดังกลาวอยูในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน รังสีความรอน 
รังสเีอกซ รังสีแกมมา เปนตน และยังรวมถึงกระแสอนุภาคที่มีความเร็วสูงดวย เชน รังสีแอลฟา 
รังสีบีตา รังสีนิวตรอน เปนตน

                                                          
19 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค.
20 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ง เลมเดิม. หนา 59.
21 “รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร.” พลังงานนิวเคลียรกับการพัฒนาประเทศ (พิมพครั้งที่ 5). (2548).

หนา 3.

DPU



19

รังสดีงักลาวตามคุณสมบัติทางกายภาพจํ าแนกไดเปน 2 กลุมคือ
                1) รังสีชนิดที่ไมกอใหเกิดไอออน (non-ionizing radiation) เชน    
รังสีอัลตราไวโอเลต ไมโครเวฟ  

2) รังสีชนิดกอไอออน (ionizing radiation) เชน รังสีแอลฟา รังสีบีตา  
รังสแีกมมา รังสีเอกซ รังสีนิวตรอน รังสีในกลุมหลังนี้มีผูเรียกวา รังสีปรมาณู (atomic radiation)22

และมคีวามหมายรวมทั้งคุณสมบัติที่แตกตางกันไป เชน รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ
รังสีนิวตรอน23

2.1.2 วตัถุประสงคของการใชนิวเคลียรและรังสี
ความรูวิทยาการดานนิวเคลียรและรังสีโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูหรือ

พลังงานนิวเคลียรมิใชเพิ่งเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน แตความจริงมีการสันนิษฐานวาไดเกิดขึ้นมา      
สมัยดีโมคริตุส (Democritus) หรือกอนคริสตกาลประมาณ 400 ปมาแลว โดยคํ าวา atom หรือ        
ทีภ่าษาไทย แปลวา ปรมาณู นั้น มาจากภาษากรีกวา atomos  ซ่ึงแปลวา แบงแยกตอไปไดอีกไมได 
ซ่ึงนกัปราชญชาตกิรกีโบราณสมยันัน้ตางมคีวามคดิกนัวาสสารทกุอยาง ถาแบงแยกออกเปนชิน้เลก็ๆ
แลวแบงตอๆ ไปอีก จนถึงชิ้นที่เล็กที่สุดที่แบงแยกใหเล็กลงอีกไมไดแลว จะไดปรมาณู ฉะนั้น
สสารทุกอยางจึงประกอบดวยปรมาณู จากความรูดังกลาวแสดงใหเห็นวามนุษยรูจักคํ าวาปรมาณู 
(atom) และมคีวามรูเกี่ยวกับปรมาณู (atom) มาตั้งแตยุคกรีกโบราณแลว24 และจากความรูดังกลาว
จงึไดมกีารพฒันาความรูตอเนือ่งมาจากยคุกรกีโบราณ25 จนกระทัง่เปนวทิยาการทีก่าวหนาจนสามารถ
น ําพลังงานปรมาณูมาใชเพื่อเปนประโยชนดังเชนปจจุบัน แมวาในชวงแรกๆ ของการคนพบ คือ
ชวงสมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 มนษุยยงัไมสามารถควบคมุพลังงานปรมาณทูีค่นพบได จงึไดมกีารน ํา
พลังงานปรมาณูมาใชเพื่อวัตถุประสงคในการทํ าสงคราม คือ ผลิตระเบิดปรมาณู เปนสํ าคัญเทานั้น 
แตขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะควบคุมพลังงานปรมาณูนี้โดยทํ าการทดลองไดเปนผลสํ าเร็จ
และนํ าพลังงานปรมาณูมาใชในทางสันติ เชน ทางการแพทย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม        
ดงัทีใ่ชกันอยูในปจจุบัน26 ซ่ึงวัตถุประสงคของการใชนิวเคลียรและรังสียอมขึ้นอยูกับความประสงค

                                                          
22 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ เลมเดิม. หนา 5-6.
23 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง.
24 สถติวิทยาศาสตร ข (2499, 20 เมษายน). การบรรยายทางวทิยกุระจายเสยีง เรือ่ง “พลังงานปรมาณใูนทางสนัติ.”

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. หนา 61.
25 แถบ นีละนิธิ. เลมเดิม. หนา 39.
26 แหลงเดิม. หนา 44.
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ของผูใชในการน ํานวิเคลยีรและรังสีไปใชใหเกดิประโยชนในดานใด ทัง้นีส้ามารถแยกวตัถุประสงค
การใชนิวเคลียรและรังสีไดสองประเภทดังตอไปนี้

2.1.2.1 การนํ าไปใชในทางสันติ
การนํ านิวเคลียรและรังสีไปใชประโยชนในรูปแบบของพลังงาน

นวิเคลียรในทางสนัตนิัน้ ไดมกีารนยิามไววา เปนการน ําเอาพลงังานนวิเคลียรซ่ึงท ําใหเกดิความรอน
แลวเอาไปตมนํ ้าใหเปนไอ เอาไปหมนุกงัหนัเครือ่งจกัรเกดิไฟฟา ขบัเคลือ่นพาหนะตางๆ เพือ่กจิการ
อุตสาหกรรม หรือเกิดอนุภาคนิวตรอน ทํ าใหเกิดวิชานิวเคลียรฟสิกส เพื่อการศึกษาวิจัย ศึกษา  
เกีย่วกบัชวีวิทยาและการแพทยเฉพาะทาง ผลิตโคบอลท 60 โดยใชรังสีแกมมาในการฆาเชื้อโรค
หรือถนอมอาหารและไอโซโทปเพื่อใชทางการแพทย หรือ เกิดผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียส 
(fission product) ท ําใหเกดิการสกดัธาตทุางเคม ี ท ําใหไดไอโซโทปรงัสบีางอยางใชในทางการแพทย
เปนตน27

ความหมายดังกลาวขางตนเปนภาพรวมของการใชนิวเคลียรและรังสี 
ซ่ึงพลังงานดังกลาวมีหลายชนิดหลายประเภทดังที่ไดกลาวในหัวขอกอนนี้ และในแตละประเภท
สามารถกอประโยชนในทางสันติที่แตกตางกัน ดังนี้

1) การน ํานิวเคลียรไปใชในทางสันติ
การใชนิวเคลียรในทางสันติสามารถนํ ามาใชในกิจการตางๆ        

ไดหลายทาง โดยเฉพาะการน ําวสัดนุวิเคลยีรประเภท ยเูรเนยีม-233 ยเูรเนยีม-235 และพลโูทเนยีม-239
ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรทัง้ 3 ชนดิ มีแหลงกํ าเนิดที่แตกตางกันโดยจํ าแนกไอโซโทปของวัสดุนิวเคลียร
เหลานี้ไดเปน 2 จํ าพวกดังนี้

(1) จ ําพวกทีม่อียูตามธรรมชาต ิไดแก ยเูรเนยีม-235 ซ่ึงมอียูในธรรมชาติ
โดยปนอยูในแรยูเรเนยีมประมาณ 0.7 เปอรเซ็นต

(2) จ ําพวกทีต่องมกีารสงัเคราะหทางวทิยาศาสตร ไดแก ยูเรเนยีม-233
ไดมาจากการแปรรูปธอเรียม-232 และพลูโทเนียม -239 ซ่ึงไดจากการแปรรูป ยูเรเนียม-238

                                                          
27 เชิดชาย เหลาหลา. (2516). สหประชาชาติ (พิมพครั้งที่ 2). หนา 416.
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วัสดุนิวเคลียรดังกลาวสามารถนํ าไปใชประโยชนในทางสันติได 
เชน เปนเชื้อเพลิงนิวเคลียร28 เพื่อเปนพลังงานใหแกเครื่องปฏิกรณปรมาณู เพื่อใชในการผลิต
ไอโซโทปรงัสีทางการแพทย หรือผลิตเชือ้เพลิงปรมาณตูางๆ หรือน ําพลังงานทีผ่ลิตไดจากเครือ่งปฏิกรณ
ปรมาณไูปผลิตเปนกระแสไฟฟาตอไป แลวแตละประเภทของเครื่องปฏิกรณปรมาณูนั้นๆ   

2) การน ํารังสีไปใชในทางสันติ
สํ าหรับการใชรังสีในทางสันติ สามารถนํ ารังสีที่แผออกมาจาก    

ตวัวสัดนุัน้ๆ มาใชในกิจการตางๆ ได เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษตางจากพลังงานรูปแบบธรรมดา 
เชน ความสามารถในการแทรกซึมไปยังที่ตางๆ ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิต  
ความสามารถในการทํ าใหสสารเกิดเปนไอออน เปนตน

การใชประโยชนจากวสัดกุมัมนัตรงัสีสามารถจ ําแนกเปนกลุมๆ ได
ดังนี้
                       (1) การใชสารรงัสใีนลกัษณะของสารตดิตาม (radiation tracer material)

- การใชสารกัมมันตรังสีวินิจฉัยอาการโรค
- การใชสารกัมมันตรังสีเปนสารติดตามในการศึกษาวิจัย
- การใชสารกัมมันตรังสีเปนสารติดตามในการเกษตร
- การใชสารกมัมนัตรงัสเีปนสารตดิตามในในอตุสาหกรรม เชน

การวดัอตัราการไหลของของเหลวในทอ การหาอตัราสวนการผสมสาร และการศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอม
(2) การทีส่สารมผีลท ําใหรังสเีปลีย่นแปลง (material affect radiation)

- การวดัความหนา  และความหนาแนนของวัสดุ
- การตรวจวัดระดับของเหลวในภาชนะปด
- การหาความชื้นในดิน
- การถายภาพทางรังสี

(3) การที่รังสีไปทํ าใหสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง (radiation affect 
material)

- การใชสารกัมมันตรังสีในการรักษาโรค เชน การฉายรังสี
รักษามะเร็งจากระยะไกล การฝงสารกัมมันตรังสี การฉีดเขาเสนเลือดหรือการดื่ม

- การวเิคราะหธาตุดวยวิธีนิวตรอนแอคติเวช่ัน
- การวิเคราะหธาตุโดยเทคนิคเอกซเรยฟลูออเรสเซนซ

                                                          
28 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ เลมเดิม. หนา 18.
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- การฉายรังสีเพื่อถนอมอาหาร
- การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุพืช
- การฉายรังสีเพื่อฆาเชื้อในเครื่องมือการแพทย
- การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงคุณภาพวัสดุ เชน ยางธรรมชาติ

และไมเนื้อออน เปนตน
(4) การใชสารกัมมันตรังสีในสินคาอุปโภค (radioactive consumer 

product)
- อุปกรณตรวจเตือนควันไฟ (smoke detector)
- นาฬิกาและเข็มทิศที่มีพรายนํ้ า
- สายลอฟา
- อุปกรณที่เปนหลอดอิเล็กตรอนตางๆ29

จากการน ําวสัดนุวิเคลยีรและวสัดกุมัมนัตรงัสีทีม่อียูในสถานปฏบิตักิาร
ทางนิวเคลียรและสถานที่ตางๆ มาใชประโยชนดังกลาวขางตน ลวนแลวแตเปนการใชประโยชน
นิวเคลียรและรังสีโดยมีวัตถุประสงคในทางสันติทั้งสิ้น ซ่ึงผูใชเทานั้นที่จะเปนผูกํ าหนดเองวา     
จะรังสรรพลังงานปรมาณูใหเกิดประโยชนตอโลกนี้อยางไร เพราะเทคโนโลยีดังกลาวเกิดขึ้น     
จากการคิดคนของมนุษยเองทั้งส้ิน

2.1.2.2 การน ําไปใชในการทํ าสงครามทางการทหาร
ค ําวา “สงคราม” ตามวัตถุประสงคนี้จะตองประกอบดวย 4 ประการ คือ
(1) สงครามจะตองเปนการตอสูกันโดยใชกํ าลังกองทัพ
(2) การตอสูเปนการตอสูระหวางรัฐอยางนอย 2 รัฐขึ้นไป ซ่ึงการสูรบ

ระหวางรฐัทีป่กครองอาณานคิมกบัรฐัทีถู่กปกครองหรอืการสูรบระหวางสหพนัธรฐั (Federal State)
กบัรัฐสมาชิกของสหพันธรัฐ (Member-State of Federal State) ระหวางสมาชิกของสหพันธรัฐเอง 
กเ็ปนสงครามเชนกัน เนื่องจากรัฐเหลานั้นมีสภาพบุคคล

                                                          
29 อนันต ยุทธมานพ และปฐม แหยมเกตุ. (2542). รังสีในชีวิตประจํ าวันและเทคโนโลยีนิวเคลียร

ในงานอุทกวิทยา. หนา 3–7.
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(3) สงครามจะตองเปนการกระท ําสองฝาย โดยการกระท ํานัน้เปนการกระท ํา
ที่แสดงถึงการเปนศัตรูระหวางกัน ดังนั้นการใชกํ าลังของรัฐหนึ่งตออีกรัฐหนึ่งแตเพียงฝายเดียว 
โดยไมมีการประกาศลวงหนา อาจเปนสาเหตุของการเกิดสงครามได แตมิไดเปนสงครามในตัว 
ของมันเอง ตราบเทาที่การกระทํ านั้นยังไมมีการโตตอบในลักษณะเดียวกันจากอีกฝายหนึ่งหรือ
อยางนอยทีสุ่ดกโ็ดยการประกาศของอกีฝายวา ตนพจิารณาวาการกระท ําเหลานัน้เปนการกระท ําสงคราม

(4) จดุมุงหมายของรัฐที่กระทํ าสงครามคือผลประโยชนของชาติ
จากความหมายของคํ าวา “สงคราม” ขางตน จึงไมอาจจะปฏิเสธไดวา

การท ําสงครามจะตองมกีารใชอาวธุเขาตอสูกนัระหวางชาติ30 และยอมเปนธรรมดาทีป่ระเทศคูสงคราม
ประสงคทีจ่ะชนะและมอํี านาจเหนอือีกฝายหนึง่ ดงันัน้ประเทศดงักลาวจงึตองหาอาวธุยทุโธปกรณตางๆ
ที่ทรงอานุภาพเหนืออีกฝายมาใชในการทํ าสงคราม ปจจุบันอาวุธนิวเคลียรซ่ึงเปนอาวุธที่อํ านาจ
ทํ าลายลางสูง จึงถูกนํ ามาใชในการสงครามทางการทหารเพื่อใหบรรลุถึงชัยชนะเหนืออีกฝายหนึ่ง 
ดงัเชนทีไ่ดมีการใชในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาแลวโดยมีการนํ ายูเรเนียมซ่ึงเปนวัสดุนิวเคลียร
มาพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียรและเปนสิ่งที่มนุษยคิดคนขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทางทหารโดยเฉพาะ
และไดนํ าไปใชในการทํ าสงครามเปนครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม    
ค.ศ. 1945 โดยมีการทิ้งระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียรที่ประเทศญี่ปุน ณ เมืองฮิโรชิมา จํ านวน 1 ลูก 
และเมืองนางาซากิ จํ านวน 1 ลูก รวมเปนจ ํานวน 2 ลูก31 จากการนํ าไปใชในลักษณะดังกลาว        
ไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของมนุษยในประเทศดังกลาวเปนจํ านวนมาก โดยเกิด
จากแรงระเบิดและฝุนกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีที่แพรกระจายไปทั่วบริเวณนั้น

2.1.2.3 การนํ าไปใชในการกอการราย
ปจจบุนัภายหลงัจากเหตกุารณกอการรายเมือ่วนัที ่11 กนัยายน ค.ศ. 2001

ท ําใหปญหาการกอการรายเปนสิง่ทีสั่งคมชาตเิสรตีองเผชญิตอภยัคกุคามดงักลาวทีค่รอบคลมุทัว่โลก
อันสงผลภยันตรายตอสาธารณสุข ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของประชาชน ซ่ึงทุกประเทศ   
จํ าตองใหความสํ าคัญจากภัยดังกลาวโดยรวมมือกันหาทางปองกันและปรามปราบการกอการราย
ทกุรูปแบบ ซ่ึงการกอการรายมีทั้งการกอการรายภายในประเทศและการกอการรายระหวางประเทศ 
โดยปจจุบันคํ าวา “การกอการราย” ยังไมมีการใหคํ าจํ ากัดความที่เปนการยอมรับอยางเปนสากล   
                                                          

30 กนกวรรณ ภิบาลชนม. (2538). อาชญากรสงคราม: ปญหาและลูทางในการดํ าเนินคดีและลงโทษ
อาชญากรสงคราม. หนา 8.

31 ปุย โรจนะบุรานนท. (2500, 24 มกราคม). การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง เรื่อง “อํ านาจทํ าลาย
ของอาวุธนิวเคลียร.” พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. หนา 612.
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แตอาจเทยีบเคยีงไดจากค ําจ ํากดัความจากกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดก ําหนดไวในขอ 22
ของ US CODE มาตรา 2656 ดังตอไปนี้

คํ าวา “การกอการราย หมายถึง การใชความรุนแรงที่มีการไตรตรอง
ลวงหนาและมีสาเหตุจากการเมืองซึ่งกระทํ าตอเปาหมายที่เปนพลเมือง โดยฝมือของกลุมยอยๆ 
ภายในประเทศหรือตัวแทนลับ ตามปกติเปนการกระทํ าที่มีจุดประสงคเพื่อโนมนาวประชาชน 
กลุมใดกลุมหนึ่ง” และ

ค ําวา “การกอการรายระหวางประเทศ หมายถงึ การกอการรายทีเ่กีย่วของ
กับพลเมือง หรือดนิแดนของประเทศมากกวาหนึ่งประเทศ”32

แตไมวาการกอการรายจะมคี ําจ ํากดัความหมายเชนไรกต็าม การกอการราย
ก็เปนการกระทํ าที่สรางความเสียหายตอทั้งประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะการกอการราย    
ทีใ่ชอาวธุทีม่อีานภุาพท ําลายลางมวลมนษุย (Weapon of Mass Destruction – WMDs) ทัง้ทีเ่ปนเชือ้โรค
กาซพิษ และนิวเคลียรที่กอใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอม33 การกอการรายที่ใชอาวุธ WMDs          
เปนรูปแบบหนึง่ทีก่ลุมกอการรายไดเคยขูวาจะใชอาวธุดงักลาวในการกอการราย34 และเปนการกระท ํา
ทีใ่ชความรุนแรงเพื่อใหเกิดความเสียหายตอพลเรือน การกอการรายที่ใชอาวุธ WMDs ที่เปนสาร
กัมมันตรังสีจะมุงหมายใหมีการแผกระจายสูบริเวณที่ประชากรหนาแนนตลอดจนแหลงทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมจนเกดิการปนเปอนดนิและตกึ อาคารบานเรอืนท ําใหไมสามารถอยูอาศยัหรือใชประโยชน
ไดจนกวาจะทํ าการกํ าจัดสารกัมมันตรังสีกอน35 การกอการรายในลักษณะนี้จึงเปนสิ่งที่ทุกประเทศ
ทั่วโลกตองหาทางปองกันไมใหวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีที่สามารถพัฒนาเปนอาวุธหรือ
ระเบิดสกปรกไดไปตกอยู ในความครอบครองของกลุมผูกอการราย เพื่อใหทั่วโลกปลอดภัย       
จากการกอการรายในลักษณะนี้ตอไป

                                                          
32 ส ํานกังานประสานงานตอตานการกอการราย. (2545). “อารมับทและค ําน ํา.” รูปแบบของการกอการรายโลก

พ.ศ. 2544. หนา 10.
33 ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอการรายและการจัดการ. จาก

http://www.nst.or.th/article/article142/article1426.htm
34 ส ํานกังานประสานงานตอตานการกอการราย. (2545). “ภาพรวมการกอการรายทีร่ฐัใหการสนบัสนนุ.”

รูปแบบของการกอการรายโลก พ.ศ. 2544. หนา 7.
35 ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอการรายและการจัดการ. จาก

http://www.nst.or.th/article/article142/article1426.htm
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2.2  ลักษณะความรายแรงและความรุนแรงของนิวเคลียรและรังสี
         
หากมนุษยนํ านิวเคลียรและรังสีมาใชทางมิชอบโดยมีวัตถุประสงคที่กอใหเกดิผล      

ในทางทํ าลาย นิวเคลียรและรังสียอมเปนสิ่งที่มีโทษอยางมหันตและเปนอันตรายอยางรายแรง      
ซ่ึงความรายแรงของวตัถุแหงการกระท ําทีเ่กีย่วกบัการกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสี มดีงัตอไปนี้
 

2.2.1 ความรายแรงและความรุนแรงของนิวเคลียร
วสัดนุิวเคลียรโดยเฉพาะยูเรเนียม-235 สามารถนํ ามาพัฒนาเปนอาวุธที่มีอํ านาจ

ท ําลายลางสงูได คอื ระเบดินวิเคลยีร (Nuclear bombs) ระเบดินวิเคลยีรนีเ้คยเรยีกกนัวา “ระเบดิปรมาณู”
ซ่ึงตรงกับคํ าวา Atomic bomb แตในทางวิชาการยังไมถูกตองนัก เนื่องจากอํ านาจระเบิดไมได     
เกดิจากปรมาณู หรือ Atom แตเกดิจากแกนหรือแกนของปรมาณทูีเ่รียกวา นวิเคลยีส  ฉะนัน้ค ําทีถู่กตอง
คือ ระเบิดนิวเคลียร หรือ Nuclear bombs ระเบิดนิวเคลียรนั้นมีอํ านาจรายแรงมาก อํ านาจของสิ่งนี้
เปนอยางเดยีวกนักบัระเบดิแรงสงู (High explosive bombs) คอื ปลอยพลังงานออกมาเปนจ ํานวนมาก
ในบริเวณจํ ากัดและในเวลาอันสั้นและผลอันรายแรงของระเบิดนิวเคลียร (Effects of a nuclear 
explosion)  สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้36

1) ปริมาณพลงังานทีป่ลอยออกมามมีากกวาระเบดิธรรมดาหลายเทา โดยเฉพาะ
แรงของคลืน่กระแทกจากการระเบิด (Blast) จะทํ าใหอาคารสวนใหญที่อยูในรัศมีของคลื่นกระแทก 
ทีไ่มไดออกแบบใหตานทานแรงกระแทก จะเกิดความเสียหายอยางหนัก คล่ืนกระแทกจะทํ าใหเกิด
ลมแรงหลายรอยกโิลเมตรตอช่ัวโมง และส ําหรบัคลืน่กระแทกในอากาศจะท ําใหเกดิผลลัพธทีชั่ดเจน
คอื Static overpressure เปนความกดดันสูงขึ้น เนื่องจากคลื่นชอ็ค (shock wave) ซ่ึงความกดดัน    
จะมีคาสูงแปรผันตามความหนาแนนของอากาศ และ Dynamic pressures เปนความกดดันสูง         
ที่เคล่ือนไปตามแรงลมเนื่องจากคลื่นกระแทก ทํ าใหเกิดแรงผลักและดึงวัตถุใหลมหรือหลุดออก   
ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นดังกลาว สวนใหญเปนผลจากทั้งความกดดันสูงจาก Static overpressure และ
แรงลม เนื่องจากคลื่นกระแทกความกดดันสูงจากคลื่นกระแทกจะทํ าใหโครงสรางอาคารลาและ  
จะถูกแรงลมดึงใหหลุดออก ความกดดันจะทํ าใหเกิดสูญญากาศ ซ่ึงจะดึงส่ิงรอบขางเขามาในเวลา
ไมกีว่นิาที แรงนี้จะสูงกวาพายุเฮอริเคนที่แรงที่สุดหลายเทา

                                                          
36 อาวุธนิวเคลียร  Nuclear Weapons. จาก http://www.nst.or.th/article/article/0135.htm
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2) ระเบิดนิวเคลียรทํ าใหเกิดอุณหภูมิสูงมาก และมีการแผรัศมีความรอนและ
แสงสวางอยางมากมายดวยโดยเฉพาะรังสีความรอน (Thermal radiation) ทีเ่กดิจากอาวุธนิวเคลียร  
สามารถทํ าใหเกิดรังสีแมเหล็กไฟฟาออกมาเปนจํ านวนมาก เชน แสงรังสีอินฟาเรด รังสีเหนือมวง  
และอนัตรายสวนใหญของรังสีเหลานี้ คือ การเผาไหม เปนอันตรายตอดวงตา เมื่อกระทบถูกวัตถุ 
จะเกิดการเผาไหม

3) มีการปลอยกัมมันตภาพรังสีออกมาเปนจํ านวนมากในลักษณะของรังสีบีตา 
รังสแีกมมา และนิวตรอน โดยเฉพาะรังสีแบบไอออไนซ  เชน รังสีแมเหล็กไฟฟา  Electromagnetic 
pulse (EMP) ซ่ึงเกดิจากรงัสีแกมมาจากระเบดินวิเคลยีร จะท ําใหเกดิอิเล็กตรอนพลงังานสงู จนท ําให
โลหะแทงยาวอาจจะกลายเปนเสาสงไฟฟาแรงสูง และเมื่อคล่ืนแมเหล็กไฟฟาไดเคล่ือนที่ผานไป 
ไฟฟาแรงสงูนีส้ามารถท ําลายเครือ่งมอืทีไ่มมรีะบบปองกนั แตยงัไมมขีอมลูถึงผลกระทบตอส่ิงมชีีวติ
อีกทั้งอากาศที่แตกตัวเปนไอออนเนื่องจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาสามารถรบกวนการสงสัญญาณวิทยุ
ทีส่ะทอนจากบรรยากาศไอโอโนสเฟยร

4) สวนหรอืเศษทีเ่หลือจากการระเบดิจะท ําใหเกดิกมัมนัตรงัสีปกคลมุบรเิวณนัน้
และบริเวณใกลเคียง ขนาดที่อาจเปนอันตรายแกคนหรือสัตวได37 โดยจะมีการเปรอะเปอนสาร
กมัมนัตรงัสจีากระเบดินวิเคลียรในรปูของฝุนกมัมนัตรงัส ี (radioactive fallout) และกมัมนัตภาพรงัสี
โดยอันตรายจากรังสีของฝุนกัมมันตรังสีจะมีผลกระทบไปทั่วโลกที่สํ าคัญเกิดจากไอโซโทปรังสี  
ทีม่ีอายุยาว เชน สตรอนเซียม-90 (strontium-90) และซีเซียม-137 (caesium-137) ซ่ึงสามารถเขาไป
ในรางกายไดจากการกินอาหารที่มีสารกัมมันตรังสีเหลานี้เขาไปจะมีผลตอสุขภาพของมนุษย

ดังนั้น ความรายแรงจากอาวุธนิวเคลียรที่มีการพัฒนามาจากวัสดุนิวเคลียร     
นบัวามคีวามรายแรงทีป่ระชาคมระหวางประเทศตองมมีาตรการปองกนัมใิหส่ิงดงักลาวตกไปอยูในมอื
ของผูไมประสงคดีตอความสงบสุขของโลกตอไป

2.2.2 ความรายแรงและความรุนแรงของรังสี
นักวิทยาศาสตรไดมีการคนพบวารังสีมีผลตอเซลลของรางกายเนื่องจากเมื่อรังสี

ผานเขาสู เซลลที่มีสวนประกอบหลักเปนนํ้ าจะกอใหเกิดอนุมูลอิสระและจะมีผลตอเอนไซม      
ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจมีผลตอดีเอ็นเอดวยโดยทํ าใหเกิดความเสียหายตอคูนิวคลีออนิกส (nucleonic)
และมีผลทํ าใหเซลลตายกอนเวลาอันควร และทํ าใหการแบงตัวลดลงหรือหยุดลงไปและเกิด    

                                                          
37 ปุย โรจนะบุรานนท. เลมเดิม. หนา 610–612.
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ความผิดปกติขึ้นในเซลลซ่ึงสามารถถายทอดตอไปยังเซลลรุนหลังได ทั้งนี้โดยปกติการที่มนุษย  
ไดรับรังสีแลว จะมีผลตอรางกายสามารถจํ าแนกไดเปน 2 กรณี คือ

1) Deterministic effect เมือ่ไดรับรังสเีปนปรมิาณมาก ท ําใหเซลลจ ํานวนมากตาย
โดยจะมผีลตออวัยวะตางๆ ที่ไดรับรังสีและจะทํ าใหอวัยวะนั้นๆ ไมสามารถทํ าหนาที่ไดตามปกติ 
ทัง้นีก้ารไดรับรังสีดังกลาวจะมีผลกระทบดังตอไปนี้38

1.1) ถาไดรับรังสีตลอดทั่วรางกายในปริมาณดังนี้
- ปริมาณรังสีที่ไดรับ 3-5 เกรย จะมีผลตอไขกระดูกซึ่งจะไมสามารถ

สรางเม็ดเลือดไดและมีโอกาสเสียชีวิตถึง 50 เปอรเซ็นตภายในระยะเวลา 30-60 วัน
- ปริมาณรังสีที่ไดรับ 5-15 เกรย จะมีผลตอระบบทางเดินอาหาร    

ซ่ึงจะท ําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 10-20 วัน
- ปริมาณรังสีที่ไดรับมากวา 15 เกรย จะมีผลตอระบบประสาท      

ซ่ึงจะท ําใหเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1-5 วัน
1.2) ถาไดรับรงัสีเปนบางสวนของรางกายจะมผีลกระทบรางกายโดยขึน้อยูกบั

บริเวณหรอือวยัวะทีไ่ดรับรังส ี เนือ่งจากอวยัวะตางๆ จะมคีวามไวตอรังสไีมเทากนั เชน อวยัวะสืบพนัธุ
เมือ่ไดรับรังสีเพียงครั้งเดียวในปริมาณ 2,000–3,000 มลิลิซีเวิรต จะทํ าใหเปนหมัน หรือเมื่อตาไดรับ
รังสีเพียงครั้งเดียวในปริมาณ 2,000–5,000 มลิลิซีเวิรต จะทํ าใหเปนตอกระจก เปนตน

1.3) ถาทารกในครรภในชวง 8–15 สัปดาห ไดรับรังสีในปริมาณที่สูงกวา 
100 มลิลิซีเวิรต จะมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง

2) Stochastic effect การถายเทพลังงานรังสีใหกับวัตถุมีลักษณะเปนแบบสุม
โดยเปนกรณทีี่รางกายไดรับรังสีในปริมาณนอย รางกายจะไมเกิดอาการผิดปกติแตอยางใด แตเซลล
อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติได และเมื่อเซลลในลักษณะนี้ยังไมตายแลวตอมามีการแบงเซลล
เกดิขึน้ ก็อาจทํ าใหเกิดการเปนเนื้อรายได39

ดังนั้นจากความรายแรงและรุนแรงของรังสีดังกลาวนับวาเปนส่ิงที่ตองปองกัน
ไมใหมีการนํ ามาใชเปนอยางอาวุธเพื่อใหรังสีไปถูกกับคนหรือวัตถุหรือสถานที่ตางๆ ซ่ึงอาจกอให
เกดิความเสียหายตอรางกายหรือทรัพยสินของประชาชนได40

                                                          
38 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ช (2548). การปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1. หนา 52–53.
39 แหลงเดิม. หนา 53.
40 ระเบิดกัมมันตรังสี. จาก http://www.nst.or.th/article/aricle0124.htm
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2.3  หลักการปองกันอันตรายจากนิวเคลียรและรังสี

เทคโนโลยดีานนวิเคลยีรและรังสนีบัวามปีระโยชนตอสังคมเปนอยางยิง่ แตอีกแงมมุหนึง่
เทคโนโลยีดังกลาวก็สามารถสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในสังคมนั้นๆ 
ไดเชนกัน ดวยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาหลักการปองกันอันตรายจากนิวเคลียรและรังสีเพื่อนํ ามา      
เปนหลักการปองกันประชาชนในสังคม รวมถึงผูปฏิบัติงานดานนิวเคลียรและรังสีใหรอดพน
อันตรายจากการแพรกระจายของกมัมนัตภาพรงัสทีีแ่ผออกมาจากตนก ําเนดิรังสตีามแตละประเภทนัน้ๆ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

2.3.1 การปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
การก ําหนดมาตรการการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีรและสถานปฏบิตักิาร

ทางนวิเคลยีรจากการขโมยและการกอวนิาศกรรมเปนมาตรการภายในของแตละประเทศตางๆ ทัว่โลก
และมาตรการหลายประการที่ประเทศตางๆ ไดนํ ามาใชในระบบการพิทักษความปลอดภัยเพื่อจํ ากัด
ความเสี่ยงตอการกระทํ าที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอวัตถุดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตที่รัฐนั้น
สามารถควบคุมไดโดยอาจมีความแตกตางกันไปตามระดับและลักษณะของความเสี่ยงที่อาจทํ าให
เกดิความเสยีหายตอวสัดนุวิเคลยีรและสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีร41 ซ่ึงปจจบุนัทบวงการพลงังาน
ปรมาณูระหวางประเทศไดออกเอกสาร INFCIR/225/Rev.4 (Corrected) ซ่ึงเปนเรื่องขอกํ าหนด
เกีย่วกบัการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร ป ค.ศ. 199842

โดยแนวปฏิบัติเร่ืองการปองกันทางกายภาพดังกลาวมีวัตถุประสงค 4 ประการคือ
1) ปองกันการเคลื่อนยายวัสดุนิวเคลียรซ่ึงใชหรือเก็บไว และอยูระหวาง     

การขนสงโดยไมไดรับอนุญาต
2) ดํ าเนินการใหมีการบังคับใชมาตรการที่ครอบคลุมและรวดเร็วโดยรัฐเพื่อ

คนหาและนํ ากลับคืนมาซึ่งวัสดุนิวเคลียรที่สูญหายหรือถูกขโมยไป
3) เพือ่ปองกนัการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรทีใ่ชและทีเ่กบ็ไว

และที่อยูในระหวางการขนสง
4) ระงบัหรือลดผลกระทบทางรังสีจากการกอวินาศกรรม43

                                                          
41 Nuclear Energy Agency. (1988). The Regulation of nuclear trade. p. 147.
42 Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer and Wolfram Tonhauser. (2003). Handbook on nuclear 

law. pp. 146-147.
43 Ibid. p. 149.
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สาระสํ าคัญของการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรที่สํ าคัญตามแนวปฏิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ คือ

1) ขอกํ าหนดเพื่อการปองกันทางกายภาพในการเคลื่อนยายโดยมิชอบตอวัสดุ
นวิเคลียรที่ใชและที่เก็บไว

แนวความคดิเรือ่งการปองกนัทางกายภาพในกรณนีีเ้ปนการปองกนัการขโมย
หรือการเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียรโดยทุจริตกรณีอ่ืนๆ44 โดยเปนแนวปฏิบัติที่กํ าหนดขึ้นโดย      
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวางหลักการของระบบ
การรักษาความปลอดภัยตอวัสดุนิวเคลียรในประเทศสมาชิก โดยแบงเปนหมวดๆ ตามประเภท  
ของวัสดุนิวเคลียร ดังตอไปนี้45

หมวด 1 ของขอก ําหนดนีเ้ปนบททัว่ไปทีไ่ดกลาวรายละเอยีดถึงแนวความคดิ
เร่ืองการปองกนัทางกายภาพเปนสิง่ทีจ่ ําเปนตองมอุีปกรณ (อุปกรณรักษาความปลอดภยั) กระบวนการ
(รวมถึงองคกร พนักงานรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานดังกลาว) และ  
การออกแบบสถานปฏิบัติการ (รวมถึงแผนผัง) และการออกแบบระดับของมาตรการการปองกัน
ทางกายภาพเปนพิเศษโดยใหคํ านึงถึงวัสดุนิวเคลียร หรือสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร และ
อันตรายพื้นฐานในการออกแบบในประเทศและการเตรียมมาตรการฉุกเฉินเพื่อใหมีการตอบโต
อยางมีประสิทธิภาพตออันตรายพื้นฐานในการออกแบบในประเทศและวัตถุประสงคของระบบ 
การปองกันทางกายภาพใหสามารถกระทํ าไดโดยใหมีการคํ านึงถึงการปองกันทางกายภาพตอวัสดุ
นิวเคลียรโดยการออกแบบสถานปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทํ าไดและมีการจํ ากัด
บุคคลที่สามารถเขาถึงวัสดุนิวเคลียรหรือสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรใหนอยที่สุดเพื่อการนี้      
เจาพนกังานผูมอํี านาจของรฐัควรจะก ําหนดพืน้ทีห่วงหามและพืน้ทีส่วนใน โดยใหเจาหนาทีผู่ปฏิบตักิาร
ในการกํ าหนดพื้นที่ดังกลาวพิจารณาถึงการออกแบบความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ ที่ตั้ง   
ของสถานปฏบิตักิารและรปูแบบการคกุคามขัน้พืน้ฐานและการจ ํากัด ควบคมุการเขาสูพืน้ทีด่งักลาว
และกํ าหนดใหมีการพิจารณาความซื่อสัตยของบุคคลทุกคนที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงวัสดุนิวเคลียร
หรือเขาสูสถานปฏิบัติการทางนวิเคลียรเพียงลํ าพัง

                                                          
44 DEFINITIONS 2.16 UNAUTHORIZED REMOVEVAL. THE PHYSICALPROTECTION OF 

NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES. (1999). p. 3.
45 REQUIREMENTS FOR PHYSICAL PROTECTION AGAINST UNAUTHORIZED REMOVAL 

OF NUCLEAR MATERIAL IN USE AND STORAGE. THE PHYSICALPROTECTION OF NUCLEAR 
MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES. (1999). pp. 13-18.
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หมวด 2 ของขอกํ าหนดฉบับนี้ไดกลาวถึงขอบังคับเกี่ยวกับการปองกัน  
ทางกายภาพสํ าหรับวัสดุนิวเคลียรประเภทที่ 1 โดยจะตองมีการเก็บรักษาไวในบริเวณที่ตองมี    
ยามรกัษาการณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสควบคุมตลอดเวลา และยามรักษาการณตองสามารถติดตอ
กับหนวยกํ าลังตอบโตกับการกระทํ าโดยมิชอบตอวัสดุนิวเคลียรดวย พรอมทั้งตองลอมรอบ      
ดวยส่ิงกีดขวางและมีชองทางเขาออกในจํ านวนจํ ากัดและบุคคลที่จะเขาไปบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุ
นิวเคลียรตองเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น อีกทั้งตองมีการมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  
เพือ่การตรวจตราและการปองกันการจูโจม การเขาออกโดยมิชอบหรือการเคลื่อนยายวัสดุนิวเคลียร
โดยมิชอบดวย

หมวด 3 ของขอกํ าหนดฉบับนี้ไดกลาวถึงขอบังคับเกี่ยวกับการปองกัน  
ทางกายภาพส ําหรับวสัดนุวิเคลยีรประเภทที ่2 โดยจะมคีวามเขมงวดมากกวาวสัดนุวิเคลยีรประเภทที ่1
โดยไดก ําหนดใหมกีารเกบ็รักษาวสัดนุวิเคลยีรไวในบรเิวณทีม่ยีามรกัษาการณหรือเครือ่งอเิล็กทรอนกิส
ควบคุมตลอดเวลาพรอมลอมรอบดวยส่ิงกีดขวางและมีชองทางเขาออกอยางจํ ากัดและมีการควบคุม
ที่เหมาะสม

หมวด 4 ของขอกํ าหนดฉบับนี้ไดกลาวถึงขอบังคับเกี่ยวกับการปองกัน  
ทางกายภาพส ําหรับวสัดนุวิเคลยีรประเภทที ่ 3 ไวโดยจะมกีารเขมงวดในการคุมครองในระดบัทีม่ากกวา
วสัดนุวิเคลยีรประเภทที ่1, 2 โดยใหมกีารเกบ็รักษาวสัดนุวิเคลยีรไวในบรเิวณทีม่กีารควบคมุการออกเทานัน้

2) ขอก ําหนดเพือ่การปองกนัทางกายภาพจากการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิาร
ทางนวิเคลียรและวัสดุนิวเคลียรในระหวางการใชและการเก็บ

แนวความคดิเรือ่งการปองกนัทางกายภาพในกรณนีีเ้ปนการปองกนัการกระท ํา
โดยจงใจตอสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใช เก็บ หรืออยูระหวางการขนสง 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 
ประชาชนและสิ่งแวดลอมเนื่องจากการแพรกระจายสารกัมมันตรังสี ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง    
แนวความคิดดังกลาว ขอกํ าหนดฉบับนี้จึงไดวางหลักการของระบบการรักษาความปลอดภัย       
ตอสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียร โดยออกไดเปนหมวดตางๆ46 ดังนี้

หมวด 1 ของขอกํ าหนดนี้เปนบททั่วไปเปนการวางหลักเกณฑทั่วไป       
เพือ่ปองกนัการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรและวสัดนุวิเคลยีรโดยก ําหนดรายละเอยีด
ใหมีการปองกันการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร      
                                                          

46 REQUIREMENTS FOR PHYSICAL PROTECTION AGAINST SABOTAGE OF NUCLEAR
FACILITIES AND NUCLEAR MATERIAL DURING USE AND STORAGE. THE PHYSICAL
PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES. (1999). pp. 19-22.
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ซ่ึงอาจกอใหเกดิอันตรายทางรงัสีตอบุคลากรและความเสี่ยงตอการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสี
ออกสูสาธารณะและสิ่งแวดลอม ซ่ึงอันตรายทางรังสีนั้นขึ้นอยูกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามประเภท
ของวสัดนุวิเคลยีร ส่ิงทีป่ระดษิฐจากวสัดนุวิเคลยีร และผลผลติจากการแบงแยกนวิเคลยีส (fission product)
แบบของสถานปฏิบัติการหรือบรรจุภัณฑ และมาตรการในการปองกันอันตรายดังกลาว ดวยเหตุนี้
ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันและดานความปลอดภัยจึงควรรวมกันศึกษาแบบของสถานปฏิบัติการ
หรือบรรจุภัณฑในแงของความเสี่ยงตอการกอวินาศกรรมและผลจากการไดรับรังสีที่อาจเกิดขึ้น
ตามมา และการปองกันการกอวินาศกรรมดังกลาวจะตองประกอบดวย อุปกรณ (อุปกรณรักษา
ความปลอดภัย) มาตรการ (รวมถึงองคกรพนักงานรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติหนาที่     
ของพนกังานดงักลาว) และแบบของสถานปฏบิตักิาร (รวมถึงผังของสถานปฏบิตักิารดวย) ทีอ่อกแบบมา
เพือ่ปองกนักอวนิาศกรรมโดยเฉพาะ ระดบัของมาตรการปองกนั โดยค ํานงึถึงสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีร
หรือวัสดุนิวเคลียร แผนปฏิบัติการคกุคามขั้นพื้นฐาน (design basis threat) ของแตละประเทศ และ
ผลทางรังสทีีจ่ะเกดิตามมา โดยมกีารเตรยีมมาตรการฉกุเฉนิไวรองรับแผนปฏบิตักิารคกุคามขัน้พืน้ฐาน
ของแตละประเทศและระบบการปองกันควรจะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันหรือยับยั้งการเขาถึงหรือ
การควบคมุสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรหรือวสัดนุวิเคลยีร โดยการใชมาตรการคุมครองซึง่รวมถงึ
ส่ิงกดีขวาง วธีิการทางเทคนคิ หรือการมพีนกังานรกัษาความปลอดภยัและกองก ําลังปองกนัการบกุรกุ  
เพือ่ใหพนกังานรกัษาความปลอดภยัหรือกองก ําลังปองกนัการบกุรุกสามารถด ําเนนิการไดอยางเหมาะสม
เพือ่ปองกันไมใหการกอวินาศกรรมสํ าเร็จ โดยระบบการปองกันจะบรรลุวัตถุประสงคไดตองอาศัย
ส่ิงดังตอไปนี้

1. การคํ านึงถึงการปองกันในการออกแบบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
โดยเร็วที่สุด

2. การก ําหนดจ ํานวนบคุคลทีส่ามารถเขาถึงวสัดนุวิเคลยีรหรือสถานปฏบิตักิาร
ใหนอยทีสุ่ด เพือ่การนีเ้จาหนาทีผู่มอํี านาจของรฐัตองก ําหนดพืน้ทีห่ามเขา พืน้ทีสํ่ าคญั และพืน้ทีอ่ื่นๆ
สํ าหรับผูปฏิบัติการ โดยคํ านึงถึงแบบดานความปลอดภัยของถานปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ
คกุคามขั้นพื้นฐาน โดยการจ ํากัดและควบคุมการเขาถึงพื้นที่เหลานี้ และ

3. ก ําหนดใหมกีารประเมนิความไววางใจของบคุคลซึง่ไดรับอนญุาตใหเขาถึง
วสัดุนิวเคลียรหรือสถานปฏิบัติการไดเพียงลํ าพัง

สํ าหรับการปองกันทางกายภาพตอการกอวินาศกรรมกรณีนี้ จะตอง           
มีการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทํ าโดยมิชอบดวยโดยใหพิจารณาถึงลักษณะ      
ของแผนปฏิบัติการคุกคามขั้นพื้นฐานของประเทศดังกลาวเพื่อจะไดมีการระบุวัสดุนิวเคลียรหรือ
สวนประกอบของอปุกรณ ระบบ หรือเครือ่งมอืทีจ่ ําเปนตองไดรับการคุมครองจากการกอวนิาศกรรม
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และยงัตองมีการพจิารณาถงึมาตรการเพือ่การปองกนัสํ าหรบัสถานปฏบิตักิารดงักลาวดวยเชนเดยีวกนั
และการปองกันทางกายภาพตอการกอวินาศกรรมวัสดุนิวเคลียรหรืออุปกรณ ระบบ หรือเครื่องมือ
ซ่ึงหากถกูกอวินาศกรรมไมวาจะเพียงส่ิงเดียวหรือหลายส่ิงรวมกันจะกอใหเกิดผลทางรังสีที่รายแรง
ตามมา ส่ิงตางๆ ดังกลาวจึงควรจะอยูในพื้นที่สํ าคัญ

สํ าหรับขอกํ าหนดในเรื่องของความปลอดภัยและการปองกันทางกายภาพ  
ที่อาจขัดแยงกันได ก็ควรไดรับการวิเคราะหอยางถ่ีถวนเพื่อใหขอกํ าหนดดังกลาวไมกอใหเกิด 
ความเสี่ยงตอความปลอดภัยดานนิวเคลียร ซ่ึงรวมถึงกรณีฉุกเฉินดวย

แตอยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติการควรประเมินผลการใชระบบการปองกัน     
ทางกายภาพ มาตรการและการตอบโตของพนักงานรักษาความปลอดภัยและกองกํ าลังปองกัน   
การบกุรุกโดยรวมอยางนอยปละหนึง่ครัง้เพือ่ตรวจสอบความแมนย ําและประสทิธภิาพของสิง่เหลานี้
และจะตองทดสอบระบบการตรวจจบัการบกุรุก การประเมนิและการสือ่สาร และระบบการปองกนัอืน่ๆ
เป นประจํ  าเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย างตอเนื่อง และเมื่อตรวจพบ            
ความบกพรองใดๆ แลว ก็ควรด ําเนินการแกไขโดยเร็วที่สุด

หมวด 2 ของกํ าหนดนี้เปนขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณปรมาณูกํ าลัง 
โดยเครื่องปฏิกรณชนิดดังกลาวจะมีใชในโรงไฟฟานิวเคลียร การรักษาความปลอดภัยจึงตอง         
มคีวามเขมงวดมากเปนกรณพีเิศษโดยวสัดนุวิเคลยีรหรืออุปกรณ ระบบหรอืเครือ่งมอืทีม่คีวามส ําคญั
ตอความปลอดภยั หรือเมือ่มีการกอวนิาศกรรมตอวตัถุดงักลาวแลวอาจกอใหเกดิผลทางรงัสทีีร่ายแรง
ตามมา เครื่องปฏิกรณปรมาณูกํ าลังจึงควรจะอยูในพื้นที่สํ าคัญเทานั้น และในสวนของอุปกรณ 
ระบบ หรือเครือ่งมอืทีอ่ยูนอกพืน้ทีห่ามเขาควรไดรับการประเมนิในดานความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบ
ตอความปลอดภัยของโรงงานฯ อีกดวย โดยมีมาตรการปองกันดังตอไปนี้

1. กรณีที่เมื่อตกอยู ภายใต สถานการณของแผนปฏิบัติการคุกคาม           
ขั้นพื้นฐานแลว การเขาถึงและจํ านวนจุดที่สามารถเขามาในพื้นที่หามเขาและพื้นที่สํ าคัญไดนั้น    
จงึควรมกีารจ ํากดัใหนอยทีสุ่ดเทาทีจ่ ําเปน และกรณกีารเขาพืน้ทีห่ามเขาและพืน้ที่สํ าคญันัน้ควรจ ํากดั
ใหบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในพื้นที่หามเขาและพื้นที่สํ าคัญไดเพียงลํ าพังและตองกํ าหนด
เฉพาะใหบุคคลที่ไดรับความไววางใจเทานั้นที่สามารถเขาไปได และกรณีของบุคคลที่ไมไดรับ  
การกํ าหนดเฉพาะใหเปนบุคคลที่สามารถเขาพื้นที่ดังกลาวไดนั้น เชน คนงานชั่วคราวที่ทํ างาน 
ซอมแซม พนักงานบริการ หรือคนงานกอสรางและผูเยี่ยมชม เปนตนนั้น ควรใหมบีุคคลที่สามารถ
เขามาไดเพียงลํ าพังติดตามอยูดวยและการเขามาในพื้นที่ดังกลาวควรมีการตรวจชื่อและสถานภาพ
ของบุคคลที่เขามาในพื้นที่ดังกลาวดวยและมีการออกบัตรผานประตูหรือตราที่จดทะเบียนไวดวย
ตามสมควร อีกทัง้บคุคลและสิง่ของทัง้หมดทีเ่ขามาในพืน้ทีห่ามเขาควรผานการตรวจคนเพือ่ปองกนั
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การน ําส่ิงของทีใ่ชในการกอวนิาศกรรมเขามาดวยและสํ าหรับพาหนะทกุชนดิทีเ่ขามาในพืน้ทีห่ามเขา
ก็ควรผานการตรวจคนดวยเชนกัน และนอกจากนี้ควรนํ าเครื่องมือท่ีใชในการตรวจจับวัตถุระเบิด
และวัตถุที่ทํ าจากเหล็ก มาใชในการตรวจคนดังกลาวดวย

2. กรณกีารน ํารถยนตเขามาภายในพืน้ที่หามเขาควรจ ํากดัใหมจี ํานวนนอยทีสุ่ด
และตามจํ านวนพื้นที่จอดรถที่กํ าหนดใหเทานั้น และในสวนพื้นที่สํ าคัญนั้นรถยนตสวนบุคคล  
ควรไดรับอนุญาตใหเขามาในพื้นที่ดงักลาวได

3. มีการแจงใหผูปฏิบัติงานทุกคนทราบถึงมาตรการสํ าคัญเพื่อการปองกัน
ทางกายภาพทีม่ปีระสิทธภิาพอยางนอยปละหนึง่ครัง้และควรมกีารอบรมการบงัคบัใชมาตรการดงักลาว
ใหแกผูปฏิบัติงานตามสมควรและผูปฏิบัติการควรตรวจตราเพื่อใหแนใจวาไมมีการสอดเขายุงเกี่ยว
หรือสอดแทรกกับอุปกรณ ระบบ หรือเครื่องมือในพื้นที่สํ าคัญ หรือเพื่อใหสามารถตรวจพบ      
การสอดเขายุงเกี่ยวหรือการสอดแทรกดังกลาวไดทันเวลาและหลังจากการปดหรือการซอมบํ ารุง
ควรมกีารตรวจตราเปนพเิศษกอนการเปดใชเครื่องปฏิกรณปรมาณูเพื่อตรวจคนการกระทํ าอันมิชอบ
และควรเกบ็บนัทกึของบคุคลทีส่ามารถเขาถึงหรอืครอบครองกญุแจหรอืบตัรผานทีเ่กีย่วของกบัการบรรจุ
หรือการเก็บวัสดุนิวเคลียรหรือที่สามารถเขามาในพื้นที่สํ าคัญไดและมีการตรวจจับการบุกรุก     
ตรงสิง่กีดขวางที่ลอมรอบพื้นที่หามเขา และควรตรวจสอบโดยใชเวลาที่พอสมควรและควรจัดใหมี
พืน้ทีโ่ลงทัง้ดานนอกและดานในบรเิวณรอบนอกของพืน้ทีห่ามเขาโดยมพีืน้ทีม่ากพอตอการตรวจสอบ
เพื่อปองกันการเขามาโดยไมไดรับอนุญาต หรือการกระทํ าอันมิชอบและควรใหความสนใจกับจุด 
ทีอ่าจมกีารเขามาไดทุกจุดเปนพิเศษ บริเวณรอบนอกของพื้นที่หามเขา โดยปกติควรประกอบดวย
ส่ิงกีดขวางที่อยูภายนอกและไมใชผนังอาคาร ในกรณีที่ผนังอาคารทํ าจากวัสดุที่มีความแข็งแกรง
เปนพเิศษ ผนงัเหลานีอ้าจอยูบริเวณรอบนอกของพืน้ทีห่ามเขา ภายใตเงือ่นไขทีก่ ําหนดโดยแบบส ํารวจ
การรักษาความปลอดภัย

4. พืน้ทีสํ่ าคญัควรไดรับการจดัวางเพือ่จ ํากดัจ ํานวนทางเขาออกใหนอยทีสุ่ด
(เปาหมายคอืเพียงแหงเดียว) ทางออกฉุกเฉินทุกแหงควรไดรับการติดตั้งเครื่องสงสัญญาณตรวจจับ
การบุกรุก จุดอ่ืนๆ ที่อาจมีการเขามาไดควรมีการจัดใหมีเวรยามและติดเครื่องสงสัญญาณเตือน  
ตามสมควร พืน้ทีสํ่ าคญัไมควรอยูใกลกบัถนนสาธารณะสายหลกัและควรมกีารยบัยัง้โดยมกีารจดัเวรยาม
และตดิตัง้เครือ่งสงสัญญาณเตอืนเมือ่ไมมเีวรยาม การออกกญุแจหรอืบตัรผานควรไดรับการควบคมุ
อยางใกลชิด และกญุแจหรอืบตัรผานดงักลาวควรไดรับการคุมครอบตามสมควรเพือ่ไมใหถูกน ําไปใช
เพื่อการกระทํ าอันมิชอบและเครื่องสงสัญญาณตรวจจับการบุกรุกควรมีการสงเสียงดังและไดรับ
การบันทึกในสถานีรับสัญญาณกลางที่มีพนักงานประจํ าตลอดเวลาเพื่อตรวจตราและตรวจสอบ
สัญญาณเตือน แจงการตอบโตและการสื่อสารกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝายบริหารโรงงาน 
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และกองก ําลังปองกันการบุกรุก สถานีรับสัญญาณกลางโดยปกติควรตั้งอยูในพื้นที่หามเขา เวนแต
จะสามารถทํ าหนาที่ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากตั้งอยูในพื้นที่อ่ืนในบริเวณใกลเคียง สถานี      
รับสัญญาณกลางควรไดรับการปองกันเพื่อใหสามารถทํ างานตอไปไดแมวาจะอยูในเหตุการณ  
แผนปฏบิตักิารคกุคามขัน้พืน้ฐาน และควรจดัใหมพีนกังานรกัษาความปลอดภยัประจ ําอยูตลอด 24 ช่ัวโมง
พนกังานของกองพนกังานรกัษาความปลอดภยั หรือสถานรัีบสญัญาณกลางควรรายงานตวัตอกองก ําลัง
ปองกันการบุกรุกที่อยูนอกพื้นที่ตามเวลาที่กํ าหนดในระหวางนอกเวลาประจํ าการ และพนักงาน
รักษาความปลอดภัยควรไดรับการฝกทางอาวธุทีเ่หมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่กํ าหนด
ในกฎหมายและระเบียบของประเทศนั้นๆ และใหพนกังานรักษาความปลอดภัยมีอาวุธตามสมควร
หรือมีกองกํ าลังปองกันการบุกรุกควรมาถึงกอนการลงมือหรือในขณะกอวินาศกรรมเพื่อปองกัน 
ไมใหการกอวินาศกรรมสํ าเร็จและควรมีการเดินตรวจในพื้นที่หามเขาและระบบสงสัญญาณที่แจง
การสอดเขาเกีย่วของทีม่ปีระสทิธภิาพและเครือ่งผลิตพลังงานแยกตางหากระหวางเครื่องสงสัญญาณ
ตรวจจับการบุกรุกและสถานีรับสัญญาณกลาง สัญญาณเตือนที่เกิดจากเครื่องสงสัญญาณตรวจจับ
การบุกรุกควรไดรับการตรวจสอบโดยทันที และควรมีการดํ าเนินการตามสมควรโดยมีระบบ      
สงสัญญาณดังกลาวที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและหลากหลายสํ าหรับการเจรจาโตตอบระหวาง
สถานรัีบสญัญาณกลางและกองก ําลังปองกนัการบกุรุกสํ าหรับการกระทํ าที่เกี่ยวของกับการตรวจจับ
การตรวจสอบและการโตตอบ และควรมกีารตดิตอทีม่ปีระสิทธิภาพระหวางพนกังานรกัษาความปลอดภยั
กับสถานีรับสัญญาณกลาง อีกทั้งควรมีการเตรียมมาตรการฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
การพยายามกอวินาศกรรม มาตรการดังกลาวโดยกํ าหนดใหมีการฝกการปฏิบัติการของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยและกองกํ าลังปองกันการบุกรุกในกรณีเหตุการณฉุกเฉิน และควรกํ าหนดใหมี
การตอบโตของพนกังานรกัษาความปลอดภยัหรือกองก ําลังปองกนัการบกุรุกทีเ่หมาะสมตอความพยายาม
บกุรุกเขามาในพื้นที่หามเขาและพื้นที่สํ าคัญ และควรมกีารฝกการประสานงานอยางใกลชิดระหวาง
พนักงานรักษาความปลอดภัยและกองกํ าลังปองกันการบุกรุกเปนประจํ า นอกจากนี้บุคลากรอื่น   
ในสถานปฏบิตักิารหรอืโรงงานควรไดรับเตรยีมพรอมทีจ่ะประสานงานกบัพนกังานรกัษาความปลอดภยั
กองก ําลังปองกนัการบกุรุก และทมีงานดานความปลอดภยัเร่ืองการใชมาตรการฉกุเฉนิโดยมกีารจดัเตรยีม
เพือ่ใหพืน้ที่สํ าคัญยังอยูภายใตการควบคุมในระหวางการฝกซอมอพยพคนฉุกเฉินดวย

หมวด 3 ของขอก ําหนดนีเ้ปนขอบงัคบัเกีย่วกบัสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรอ่ืน
นอกจากทีก่ ําหนดไวหมวด 2 และวัสดุนิวเคลียร มีความเขมงวดในระดับตํ่ ากวาสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรซ่ึงเปนประเภทโรงไฟฟานิวเคลียรตามหมวด 2 โดยใหกํ าหนดระดับการคุมครอง  
การกอวินาศกรรมดังกลาวโดยอาศัยระดับของอันตรายทางรังสีที่จะเกิดตามมารวมทั้งใหพิจารณา
น ํามาตรการตางๆ ที่กํ าหนดในหมวด 2 มาใชบังคับไดตามสมควร
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จากหลักการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการ  
ทางนวิเคลยีรดงัทีก่ ําหนดไวในขอก ําหนดขางตนนีเ้ปนการปองกนัไมใหเกดิการแพรกระจายของรงัสี
จากการกระท ําในลักษณะที่มิชอบดวยกฎหมาย เชน การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร การกอวินาศกรรม
วัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร (สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรที่เปนประเภท   
โรงไฟฟานิวเคลียรหรือสถานปฏิบัติการอื่นๆ) เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหทั้งผูปฏิบัติงานและประชาชน
ในสงัคมเกดิความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัยและทรัพยสิน หลักการดังกลาวจึงเปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศทีน่บัวามคีวามส ําคญัตอการใชเทคโนโลยดีานนวิเคลยีรและรังสทีีท่กุประเทศทัว่โลก
จะตองน ําเอาขอก ําหนดขางตนไปปรบัใชใหเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สังคมและลกัษณะการใชงาน
ดานเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศของตนเพื่อเปนการปองกันภยันตรายดังกลาว      
ทีอ่าจเกิดขึ้นกับวสัดนุิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรไดตอไป

2.3.2 การปองกันอันตรายจากรังสี
การด ําเนนิการตางๆ เพือ่กอใหเกดิความปลอดภยัสํ าหรบัการปฏบิตังิานเกีย่วกบัรังสี

คือ การวางมาตรการปองกันอันตรายจากรังสีที่มีความเหมาะสม ดวยเหตุนี้คณะกรรมาธิการ
ระหวางประเทศวาดวยการปองกันอันตรายจากรังสี (International Commission on Radiological 
Protection (ICRP)) ไดวางหลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable Principle) Principle
อันเปนเรือ่งเกีย่วกบัการปองกนัอนัตรายจากรงัสไีวในเอกสารฉบบัที ่26 (ICRP 26) และ 60 (ICRP 60)
โดยเสนอวาการไดรับรังสีทุกรูปแบบเปนการเสี่ยงภัย (Risk) และเฉพาะอยางยิ่งการไดรับรังสี        
ที่นอกเหนือจากธรรมชาติ ซ่ึงสวนใหญเปนการไดรับรังสีจากการใชประโยชนจากรังสีหรือ       
สารกมัมนัตรงัสใีนดานตางๆ และการเสีย่งภยัทางรงัสดีงักลาวนาจะเปนการประเมนิใหมคีวามเดนชดั
ในลักษณะที่เปนการยอมรับเหมือนกับการเสี่ยงภัยจากการใชเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในชีวิตประจํ าวัน47

ซ่ึงเนื้อหาของหลัก ALARA Principle นีจ้ะตองประกอบไปดวย
1. Justification of the practice

การพิจารณาเบื้องตนเมื่อมีการนํ าตนกํ าเนิดรังสีมาใชงานแลว จะตองคํ านึง
ถึงการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานที่ไดรับรังสีนั้นโดยตองมีการวางแผนปฏิบัติงานที่มีการปองกัน
อันตรายจากรังสีที่ดีพอและจะตองกระทํ าใหไดผลคุมคามากที่สุด (Positive net benefit)

                                                          
47 พูลสุข พงษพัฒน. (2542). “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสีการปองกันอันตราย

จากรังสี ระดับ 2.” หนา 1.
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2. Optimization
การวางแนวทาง มาตรการหรอืแนวปฏบิตัทิีด่แีละคุมคาทีสุ่ดเพือ่การปองกนั

อันตรายจากรังสีนั้น จะตองวเิคราะหและประเมินจากปจจัยตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมและ   
ส่ิงแวดลอม เปนตน เพื่อใหผูปฏิบัติงานและประชาชนไดรับรังสีนอยที่สุด

3. Individual dose
การก ําหนดระดบัรงัสีจะตองไมเกนิคาระดบัรังส ี(Dose Limit) ทีย่อมรบัได48

จากหลัก ALARA Principle ทั้ง 3 ประการขางตนนี้ ท ําใหเห็นไดวาการปองกัน
อันตรายจากรงัสจีะตองมกีารก ําหนดไวเปนแนวปฏบิตัใิหผูปฏิบตังิานไดน ําไปใชอยางเปนแบบแผน
ทีชั่ดเจนและดีพอและคุมคา โดยการก ําหนดแนวปฏิบัติดังกลาวจะตองคํ านึงถึงปจจัยตางๆ ภายใน
ประเทศ และระดับของรังสีที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนไดรับจะตองเปนคาระดับรังสีที่ไดรับ    
การยอมรับวาไมเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัยอีกดวย

2.4  การกํ าหนดความผิดทางอาญา

การที่จะกํ าหนดวาพฤติกรรมใดควรเปนส่ิงตองถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญา จะตอง
ค ํานึงถึงวัตถุประสงคของภารกิจกฎหมายอาญา คือ

1. เพือ่เปนการคุมครองปองกนัซึง่ตวับุคคลจากการกระท ําโดยเจตนาอนัเปนการโหดเหีย้ม
ทารุณหรือการประกอบกรรมทางเพศ ดวยวิธีการอันไมพึงประสงคตางๆ รวมทั้งการคุมครอง    
ปองกนับคุคลจากภัยบางประการที่เกิดจากการกระทํ าโดยไมเจตนาและคุมครอง ปองกันกลุมบุคคล
ทีอ่าจถูกชักจูงใหหลงผิดไดโดยงาย

2. เพื่อเปนการคุมครอง ปองกันสภาวะจิตใจของสมาชิกในสังคมนั้นๆ ใหรอดพน
จากความกระทบกระเทือนจากการกระทํ าความผิด

3. เพื่อเปนการคุมครอง ปองกันซึ่งทรัพยสินสวนบุคคลจากการลักขโมย ฉอโกง
หรือทํ าใหเสียทรัพยและกรณีอ่ืนๆ

4. เพื่อเปนการคุมครอง ปองกันสาธารณชนจากความไมสะดวกสบายตาง เชน     
การกีดขวางทางสัญจร เปนตน

                                                          
48 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ช เลมเดิม. หนา 61.
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5. เพือ่เปนการปองกนัและรกัษาไวซ่ึงสถาบนัทางสงัคม เชน สถาบนัพระมหากษตัริย
ศาสนา เปนตน รวมทั้งเพื่อบังคับใหเกิดความเมตตากรุณาเทาที่จํ าเปน เชน การไมชวยเหลือ           
ผูที่ตกอยูในภยันตราย เปนตน

6.  เพือ่บงัคบัใชวธีิการตางๆ ทีจ่ะท ําใหวตัถุประสงคทัง้เหลานีบ้รรลุผล เชน การขดัค ําสัง่
เจาพนักงาน การใหการเท็จ เปนตน49

จากวัตถุประสงคของภารกิจกฎหมายอาญาดังกลาวจึงไดมีความพยายามในการกํ าหนด
วาการกระทํ าหรือไมกระทํ าอยางใดเปนความผิดและมีโทษ โดยไดวางหลักเกณฑไว 6 ประการ   
ในอนัทีจ่ะถือวาการกระทํ าใดควรเปนความผิดทางอาญา ดังตอไปนี้

1. การกระท ํานัน้เปนทีเ่หน็ไดชัดในหมูชนสวนมากวา เปนการกระท ําทีก่ระทบกระเทอืน
ตอสังคมและหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทํ าเชนนั้น

2. ถาการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดทางอาญาแลว จะไมขัดแยงกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษประการตางๆ

3. การปราบปรามการกระท ําความผดิเชนนัน้ จะไมมผีลเปนการลดการกระท ําทีสั่งคม
เหน็วาถูกตองใหนอยลงไป

4. หากเปนความผดิอาญาแลว จะมกีารใชบงัคบักฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทยีมกนั
5. การใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทํ าดังกลาว จะไมมีผลทํ าใหเกิด

การใชกระบวนการนั้นอยางเกินขีดความสามารถทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
6. ไมมมีาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอื่นๆ แลว นอกจากการใชกฎหมายอาญา

กบักรณีที่เกิดขึ้น50

จากการวางหลักเกณฑดังกลาว นับวามีความสํ าคัญตอการกํ าหนดพฤติกรรมใด           
ที่ควรเปนความผิดทางอาญาและมีโทษทางอาญาเพื่อจักไดนํ าไปกํ าหนดใหเปนนโยบายทางอาญา
ดงัทีจ่ะไดศึกษาในหัวขอตอไป

                                                          
49 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. (2548). ทฤษฎีอาญา. หนา 51-53.
50 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2536). กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพครั้งที่ 3). หนา 4.
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2.5  การกํ าหนดนโยบายทางอาญา

นโยบายทางอาญา (criminal policy) เปนสิง่ทีจ่ ําเปนทีจ่ะตองศกึษาเพือ่น ํามาเปนแนวทาง
ในการปองกนัปราบปรามการกระท ําความผดิทัง้ในระดบัระหวางประเทศและระดบัชาตโิดยนโยบาย
ทางอาญา เปนเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาที่วาควรบัญญัติกฎหมายอาญาอยางใดจะถูกตองกับเหตุผลที่สุด 
โดยเปนการพิจารณากฎหมายอาญาในแงที่วากฎหมายอาญาควรจะเปนอยางไร51 นโยบายทางอาญา
ดังกลาว จงึเปนวิชาที่ศึกษาถึงวิธีการตอไปนี้

1. วธีิการปองกนัมใิหเกดิอาชญากรรม (criminal prophylaxy) โดยก ําจดัมลูเหตทุีศ่กึษา
มาจากอาชญาวทิยา เชน โดยการจดัตัง้องคการด ําเนนิการปองกนัตางๆ การก ําจดัสมมตุฐิานทางตวับคุคล
ผูกระทํ าความผิด การกํ าจัดสมมุติฐานทางสังคม ตลอดจนจัดดํ าเนินการสงเคราะหผูพนไปแลว 
เปนตน

2. วธีิการทางนติบิญัญตั ิ(legislation) ไดแก การศกึษาใหทราบถงึกฎหมายทีค่วรจะมขีึน้
อยางไร จงึจะไดผลในทางปองกนัและปราบปรามการกระท ําความผดิ ทัง้ในทางกฎหมายสารบญัญตัิ
และกฎหมายสบัญญัติ

3. วิธีการบังคับ (sanction) คอื การที่จะดํ าเนินการลงโทษผูกระทํ าความผิดอยางไร 
จงึจะไดผลในทางปองกันอาชญากรรม เชน การลงโทษตามลักษณะของความผิด หรือตามลักษณะ
ของตัวบุคคลผูกระทํ าความผิด (penology)

4. การประสานงานระหวางสถาบนัทัง้หลายทีม่สีวนในนโยบายทางอาญานีใ้หไปสูจดุหมาย
อันเดียวกัน (co-ordination)52

นโยบายทางอาญา จึงเปนสิ่งที่กํ าหนดวิธีการปองกันอาชญากรรมโดยกระบวนการ  
ทางนิติบัญญัติทั้งในกฎหมายสารบัญญัติและสบัญญัติเพื่อลงโทษแกผูกระทํ าความผิดและนโยบาย
ทางอาญานี้นับไดวาเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับการกระทํ าความผิดอาญาเนื่องจากการกระทํ า  
ความผิดอาญาเปนการกระทํ าที่กระทบตอกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยแหงชุมชนเปนสวนรวม
อันมีลักษณะเปนความผิดตอรัฐที่ตองรับผิดชอบตอความมั่นคงของชุมชนนั้น53 นโยบายทางอาญา
จึงตองกํ าหนดการกระทํ าที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยแหงชุมชนเปนสวนรวมนั้น    
ใหเปนความผดิอาญาและจะไดมกีารบญัญตัลัิกษณะการกระท ํานัน้ๆ ในกฎหมายอาญาขึน้โดยวธีิการ
ทางนิติบัญญัติตามนโยบายทางอาญาตอไป จึงนับไดวานโยบายทางอาญานี้เปนเครื่องกํ าหนด
                                                          

51 หยุด แสงอุทัย ก (2548). คํ าอธิบายกฎหมายลักษณะ ร.ศ. 127 (พิมพครั้งที่ 2). หนา 2.
52 จิตติ ติงศภัทิย ก (2546). กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพครั้งที่ 10). หนา 4.
53 แหลงเดิม. หนา 3.
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กฎหมายอาญา54 เพื่อบังคับใชเปนกฎหมายอาญาในการลงโทษผูกระทํ าความผิดตามลักษณะ     
ของการกระทํ านั้นๆ ตอไป และกฎหมายอาญาทีว่านี้อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ

1. กฎหมายอาญาทัว่ไป ซ่ึงเปนกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการกระท ําความในตวัเอง (Mala in Se)
และเปนความผิดทางธรรมชาติที่มนุษยมักจะมุงแสวงหาประโยชนใสตัวมากที่สุด และประชาชน
สวนใหญมีคตินิยมในทางสนับสนุนกฎหมายประเภทนี้ เพราะเปนความผิดในตัวเองเนื่องจาก    
เปนความผิดที่สามารถมองเห็นไดเดนชัด เห็นผลแหงความชั่วรายในการกระทํ าไดอยางแนนอน 
เชน ฆาตวัตาย ลักทรพัย วางเพลงิเผาทรพัย ขมขนืกระท ําช ําเรา เปนตน เมือ่ความผดิประเภทนีเ้กดิขึน้
รัฐจึงตองใชกฎหมายอาญาควบคุมความประพฤติของประชาชนเพื่อความปลอดภัยและ            
ความสงบเรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม

2. กฎหมายอาญาที่เปนกฎหมายเทคนิคนั้น เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อวัตถุประสงค
บางประการซึง่เปนความผดิทีเ่หน็ไมไดชัดเจนในตวั แตไดก ําหนดใหเปนความผดิเพราะกฎหมายหาม
(Mala Prohibita)55 กฎหมายประเภทนี้อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมหรือไมเกี่ยวกับศีลธรรมก็ได
เนือ่งจากการทีไ่ดมกีารบญัญตัไิวเปนกฎหมายเพือ่เหตผุลเฉพาะเรือ่งหรือกาวใหทนัตอเทคโนโลยใีหมๆ 56

เชน กฎหมายอาวุธปน กฎหมายจราจร กฎหมายปาไม เปนตน
การก ําหนดนโยบายทางอาญา จึงมีสวนสํ าคัญตอการบัญญัติกฎหมายอาญาตามประเภท

ของกฎหมายอาญาขางตนและสามารถนํ ามาใชเปนประโยชนเพื่อศึกษาและวิเคราะหใหทราบไดวา
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีทีม่โีทษทางอาญาบางลักษณะ เชน การลักขโมยวัสดุ
นิวเคลียร การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร เปนตน เปนการกระทํ าที่เกี่ยวของ      
กบัการละเมดิศลีธรรมและบางลกัษณะกเ็ปนเรือ่งทางเทคนคิทีไ่มเกีย่วกบัศลีธรรม เชน การครอบครอง
วัสดุนิวเคลียรโดยไมไดรับใบอนุญาต เปนตน การกระทํ าความผิดที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี     
จึงเปนกฎหมายอาญาไดทั้งในสวนที่มีเกี่ยวของกับศีลธรรมและทางเทคนิคดวย แตหากพิจารณา
เฉพาะที่วัตถุแหงกระทํ าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาวเปนสํ าคัญแลว จะพบวาวัตถุแหงการกระทํ า
ดังกลาวเปนทรัพยที่มีสภาพแหงความรายแรงแตกตางจากทรัพยทั่วไป กฎหมายจึงตองกํ าหนด    
ใหลักษณะการกระท ําดงักลาวเปนความผดิเพือ่เหตผุลเฉพาะเรือ่ง ผูศกึษาจงึมคีวามเหน็วาการกระท ํา
ความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีทุกลักษณะการกระทํ าความผิด ควรจัดใหเปนกฎหมายอาญา     
ทีเ่ปนกฎหมายเทคนิค
                                                          

54 จิตติ ติงศภัทิย ก แหลงเดิม. หนา 5.
55 อารยา หณุฑนะเสวี. (2538). มาตรการทางกฎหมายในการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ในการแหลงทองเท่ียว: ศึกษาเฉพาะกรณีระบบอุทยานแหงชาติทางบก. หนา 113.
56 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก (2545). กฎหมายอาญา หลักและปญหา (พิมพครั้งที่ 5). หนา 3.
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การกํ าหนดนโยบายทางอาญาจึงเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญตอการกํ าหนดทิศทางและ
พัฒนาการของกฎหมายอาญาของประเทศไทยในการคุมครองปลอดภัยตอประชาชนและสังคม  
เพือ่ปองกนัปราบปรามการกระท ําความผดิทีน่ ําเทคโนโลยช้ัีนสูงมาใชในกระท ําความผดิ การก ําหนด
นโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสีในปจจุบันไดกํ าหนดไวโดยมุงเนนเพียงการคุมครอง   
เกีย่วกบัการใชพลังงานนวิเคลยีรในทางสนัตเิปนส ําคญัและควบคมุใหเปนไปตามหลักวิชาเพื่อไมให
เกิดอันตรายจากรังสีที่ไดมีการปลดปลอยออกมาจากวัสดุที่มีกัมมันตภาพรังสีเทานั้น57 และไมได   
มีขอบเขตใหครอบคลุมถึงการกระทํ าความผิดที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศดวยแตอยางใด 
แตอยางไรกต็ามกเ็ร่ิมมีแนวความคดิทีจ่ะใหมกีารก ําหนดนโยบายทางอาญาเกีย่วกบันวิเคลยีรและรังสี
ในสวนความผดิทีเ่กีย่วของกบัความมัน่คงของประเทศ โดยใหมกีารก ําหนดความผดิลักษณะดงักลาว
ไวในกฎหมายดวย เชน การกระทํ าความผิดอันเกี่ยวกับการกอการรายที่เกี่ยวของกับนิวเคลียร58

เปนตน

                                                          
57 บันทึกการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญทํ าหนาที่นิติบัญญัติเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ... (พ.ศ. 2504) ครั้งที่ 94. (2504, 16 มีนาคม).
58 รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการปรบัปรงุแกไขพระราชบญัญติัพลังงานปรมาณเูพือ่สนัติ พ.ศ. 2504

และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 ครั้งที่ 1/2549. (2549, 20 มกราคม). หนา 4. และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2549. (2549, 23 พฤษภาคม). หนา 3.
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บทที่ 3
นโยบายทางอาญาที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี
ตามกฎหมายระหวางประเทศและตางประเทศ

นโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรังสนีบัวามคีวามจ ําเปนตอการปองกนัและปราบปราม
การกระทํ าความผิดที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี โดยเฉพาะภยันตรายจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
และการกอการรายดานนวิเคลยีรนัน้เปนสิง่ทีส่รางความเสยีหายอยางรายแรงตอชีวติ รางกาย ทรัพยสิน
ของประชาชนทุกสังคมทั่วโลก และเพื่อเปนการปองกันและปราบปราม รวมทั้งขจัดผูกระทํ า   
ความผดิดงักลาวออกจากสังคมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในทุกๆ ดาน ตอประชาชนทั่วโลกแลว

ประชาคมระหวางประเทศจึงใหความสํ าคัญกับนโยบายทางอาญาในการปองกันและ
ปราบปรามผูกระท ําความผดิในลกัษณะดงักลาว โดยทีป่ระชาคมระหวางประเทศไดท ําการตกลงกนั
ใหมนีโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรังสีไวในกฎหมายระหวางประเทศในรปูแบบของอนสัุญญา
และสนธิสัญญาตางๆ ขึ้นมา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการกระทํ าที่เห็นวา
เปนพฤติกรรมที่สามารถสรางความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชนทั่วโลกได ซ่ึงสาระสํ าคัญ
สวนใหญของกฎหมายระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบันโยบายทางอาญาในลกัษณะเชนนีเ้ปนการเรยีกรอง
ใหทุกประเทศทั่วโลกนํ าหลักกฎหมายระหวางประเทศที่มีเนื้อหาเปนกฎหมายอาญาดานนิวเคลียร
และรังสีในลักษณะที่เปนภยันตรายตอประชาคมโลกมาบัญญัติใหเปนกฎหมายภายในของประเทศ
เพื่อที่จะสามารถเอาผิดกับผูกระทํ าความผิดในลักษณะดังกลาวใหเปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ
และเปนความผิดที่รายแรงและมีการลงโทษอยางเหมาะสมตามความรายแรงของลักษณะการกระทํ า
ความผดินัน้ๆ ซ่ึงการก ําหนดนโยบายทางอาญาในทางระหวางประเทศดงักลาวนีไ้ดท ําใหบางประเทศ
ไดนํ าหลักการดังกลาวไปกํ าหนดไวในกฎหมายภายในประเทศของตนอีกดวย ดังที่จะไดศึกษา    
ในหัวขอตอไปนี้ตามลํ าดับ
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3.1  การกํ าหนดความผิดท่ีเก่ียวของกับนิวเคลียรและรังสีตามกฎหมายระหวางประเทศ

การน ําเทคโนโลยดีานนวิเคลยีรและรังสมีาใชในทางทีม่ชิอบอาจสรางความเสยีหายตอชีวติ
ทรัพยสินของประชาชนในสงัคมภายในประเทศและระหวางประเทศได ภยัอันตรายอนัเกดิจากการใช
เทคโนโลยดีานนีใ้นทางทีม่ชิอบจงึเปนสิง่ทีป่ระชาคมระหวางประเทศตางไดตระหนกัถึงความรายแรง
ทีท่ัว่โลกจะตองประสบปญหาดังกลาว

ประชาคมระหวางประเทศจึงไดวางมาตรการปองกันภัยอันตรายที่เกิดจากการนํ า
เทคโนโลยีดานนิวเคลียรและรังสีมาใชในทางมิชอบไวในรูปแบบของกฎหมายระหวางประเทศ
เพื่อเรียกรองใหทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยอันตรายดังกลาว พรอมทั้งนํ ามาตรการที่กํ าหนด
ไวในกฎหมายระหวางประเทศไปบังคับใชเปนกฎหมายภายในของประเทศเพื่อเปนเครื่องมือ      
ในการปองปรามมิใหมีการนํ านิวเคลียรและรังสีมาใชในทางมิชอบ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

3.1.1 ความเปนมาของกฎเกณฑระหวางประเทศ
การตระหนักถึงภยันตรายอันเกิดจากการใชนิวเคลียรและรังสีในทางที่มิชอบ  

ท ําใหเกดิการสรางกฎเกณฑระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เพื่อใหประชาคมโลกเกิดความตื่นตัว
และนํ ามาตรการตามกฎเกณฑที่กํ าหนดไวในทางระหวางประเทศไปใชบังคับใหเปนกฎหมาย   
ภายในประเทศนั้นๆ ซ่ึงจะไดศึกษาในหัวขอดังตอไปนี้ตามลํ าดับ

3.1.1.1 การตระหนักถึงภัยของนิวเคลียรและรังสี
1) ภยัจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร

การพฒันาเทคโนโลยนีวิเคลยีรของประเทศตางๆ ทัว่โลก มคีวามเจรญิ
กาวหนาเพิ่มขึ้นอยางมาก ก็ยิ่งเกิดความกังวลวาประเทศเหลานี้จะมีการจัดหาอาวุธนิวเคลียรมาไว
ในครอบครอง เชน ปญหาการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรในประเทศอิรักและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี เปนตน เนื่องจากการน ําวทิยาศาสตรนิวเคลียรมาใชควรเปนไปในลักษณะที่มั่นคง
และปลอดภัยเพื่อประโยชนแหงมนุษยธรรมทั้งปวงและเปนการนํ าไปใชในทางสันติในกิจกรรม 
การพฒันาที่เกี่ยวของกับการผลิตพลังงาน สุขภาพ นํ้ า เกษตรกรรมรวมทั้งการพัฒนาในดานอื่นๆ 
แตทั้งนี้ตองมิใชเพื่อการทํ าลายลาง1 ซ่ึงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรนี้ยอมกอใหเกิดความเสียหายขึ้น

                                                          
1 โมฮัมเหมด็ เอลบาราได. (2548, 7 ตุลาคม). “ค ํากลาวเนือ่งในโอกาสรบัมอบรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ

ประจํ าป พ.ศ. 2548.” นิวเคลียรปริทัศน, ปท่ี 18, ฉบับที่ 3-4. หนา 22.
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นับตั้งแตขั้นตอนการทดลองจนถึงการมีไวในครอบครองอาวุธนิวเคลียร กลาวคือ เมื่อภายหลัง   
จากการทดลองแลวยอมกอใหเกดิละอองจากการระเบดิของนวิเคลยีรซ่ึงท ําใหเปนอนัตรายตอส่ิงแวดลอม
ในบรเิวณนัน้ไดและการครอบครองอาวธุนวิเคลยีรของประเทศตางๆ กอ็าจเกดิภยนัตรายจากการขดัแยง
ทางนวิเคลยีรได การขจดัปญหาการพฒันาอาวธุนวิเคลยีรใหหมดไปจากประชาคมโลกยอมเปนการน ํา
สันติภาพมาสูประชาคมโลกได

2) ภัยจากการกอการราย
การกอการรายมวีวิฒันาการมายาวนานและไมไดจ ํากดัเพยีงแคในดนิแดน

ของรฐัใดรัฐหนึ่ง แตไดมีการพัฒนารูปแบบของการกอการรายใหมีความหลากหลายมากขึ้น และมี
การขยายเครอืขายกลุมการกอการรายออกไปเปนวงกวางจากระดบัประเทศไปสูระดบัระหวางประเทศ
ซ่ึงความเสียหายจากการกอการรายสวนใหญจะมีความรุนแรงโดยกอใหเกิดการสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสินและมไิดจ ํากดัอยูแตเฉพาะคนชาตหิรือทรพัยสินของรฐัทีต่กเปนเปาหมายของการกอการราย
เทานั้น แตอาจจะสงผลกระทบตอรัฐขางเคียงหรือรัฐอ่ืนๆ ดวยก็ได อันจะเห็นไดจากเหตุการณ
ลอบวางระเบิดเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Pan Am (Pan America Airway) เที่ยวบินที่ 103 
ขณะบินอยูเหนือเมือง Lockerbie ประเทศสกอตแลนด ในป 1998 ซ่ึงเปนสายการบินที่มีผูโดยสาร
หลายเชื้อชาติที่ตองประสบภัยดังกลาว โดยในขณะนั้นมองวาประเทศลิเบียเปนผูอยูเบื้องหลังและ
ใหการสนับสนุนดวยหรือเหตุการณในการวางระเบิดสถานทูตประเทศสหรัฐอเมริกาในกรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา ก็มีผูเสียชีวิตหลายรอยคน2 และเหตุการณเมื่อวันที่ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 เครื่องบิน
พาณิชยพุงชนอาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอรและตึกเพนตากอนในประเทศสหรัฐอเมริกา3 ทํ าใหเกิด
ความเสยีตอชีวติและทรพัยสินของทางการสหรฐัอเมรกิาและประชาชนเปนจ ํานวนมาก ซ่ึงเหตกุารณ
ทีเ่กดิขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เชื่อวานาย Osama bin Laden เปนผูอยูเบื้องหลังเหตุการณทั้งสอง
ดังกลาว การกอการรายจึงนับวาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงและความสงบสุขของประชาคมโลก 
ซ่ึงปจจัยอันสํ าคัญที่ทํ าใหภัยดังกลาวแผขยายไปในวงกวางจากระดับภายในประเทศไปสูระดับ
ระหวางประเทศอันกลายเปนปญหาระดับโลก (global issue)  คือ

                                                          
2 พรทิพย พูลสวัสดิ์. (2548). หลักการและปญหากฎหมายตามอนุสัญญาระหวางประเทศ

เพื่อปราบปรามการใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ค.ศ. 1999. หนา 10.
3 ชาตรี อรรจนานันท. “พันธกรณีระหวางประเทศของไทยตอการดํ าเนินการปราบปราม

การกอการราย.” วารสารนิติศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ปท่ี 35, ฉบับที่ 1. หนา 131.
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(1) ผลกระทบของการกอการราย ไมไดจ ํากดัอยูในระดบัระหวางประเทศ
แตเปนเหตุการณที่มนุษยชาติในโลกทุกคนควรไดรับทราบถึงปญหาความรุนแรงดังกลาว

(2) การเคลือ่นไหวของผูกอการรายมลัีกษณะขามชาต ิ(transnational)
(3) ไมมีการจํ ากัดถึงผลของการกระทํ า จึงเปนการมุงประสงคให

เปนการคุกคามมวลมนุษยชาติ
(4) มกีารจัดตั้งองคกรเครือขายที่ซับซอน มีการแบงแยกหนาที่และ

แทรกซึมอยูในทุกองคกร
ความรุนแรงของการกอการรายระหวางประเทศในปจจุบันไดมี

การพัฒนามากขึ้น ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธที่มีอํ านาจทํ าลายลางสูงหรือเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไรสายหรือวิธีการใหมๆ ดังที่ไดเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐฯ นั้น4 และ
โดยเฉพาะภยัจากการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีรและรังส ี กเ็ปนการกอการรายอกีรูปแบบหนึง่ทีพ่ฒันา
ขึน้มาจากเทคโนโลยีนิวเคลียรซ่ึงเปนเทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงนานาชาติตางไดใหความตระหนักถึงภัย
จากการกอการรายประเภทนี้และแมวาในปจจุบันจะยังไมปรากฏวาไดเกิดเหตุการณการกอการราย
ดงักลาวขึน้กต็าม แตกม็กีารคาดการณวาในอนาคตอาจเกดิเหตกุารณกอการรายจากการใชนวิเคลยีรขึน้
และยงัมกีารประเมนิสถานการณลวงหนาวากลุมผูกอการรายอาจจะมแีผนการทีมุ่งกระท ําตอส่ิงดงัตอไปนี้

1. การขโมยอาวุธนิวเคลียร
2. การขโมยหรอืซ้ือวสัดทุีท่ ําใหเกดิฟชช่ันเพือ่น ําไปผลติเปนอาวธุ

นิวเคลียร
3. การโจมตีสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรโดยมุ งหวังใหเกิด

กมัมันตภาพรังสีในบริเวณรอบๆ
4. การใชวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อทํ าใหเกิดระเบิดโดยมุงหวังใหมี

การกระจายของสารกัมมันตรังสี5

                                                          
4 พรทิพย พูลสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา 11.
5 Gavin Cameron. Nuclear Terrorism: Weapons for Sale or Theft? from

http://usinfo.state.gov/journals/its/0305/ijpe/cameron.htm
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แผนการดังกลาวขางตนอาจนํ าไปสูผลกระทบซึ่งสามารถสรุป    
ดังตอไปนี้

1. กรณทีี่มีการขโมยอาวุธนิวเคลียรหรือขโมย/ซ้ือวัสดุที่ทํ าใหเกิด
ฟชช่ันและนํ าไปพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียร แลวนํ าไปใชในการกอการรายอาจสงผลกระทบ       
โดยทํ าลายตอชีวิตและสรางความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนไดโดยมีลักษณะความรายแรง
และความรุนแรงของนิวเคลียรดังที่ปรากฎในบทที่ 2 หวัขอ 2.2 แลวนั้น และแมวาแผนการนํ าไป
พฒันาเปนอาวธุดงักลาวนีจ้ะเปนเทคโนโลยขีัน้สูงแตกไ็มอาจปฏเิสธไดวาการท ําอาวธุนวิเคลยีรทัว่ไป
เปนการใชหลักฟสิกสที่เปนความรูในวงกวางและเปนศักยภาพที่อยูในวิสัยของกลุมผูกอการราย  
จะสามารถกระทํ าได แตเนื่องจากปจจุบันกลุมผูกอการรายมีความยากลํ าบากมากในการไดมา      
ซ่ึงพลูโทเนียมหรือยูเรเนียมเขมขนเพื่อนํ ามาทํ าเปนอาวุธนิวเคลียรเพราะไมสามารถซื้อหาได     
ตามทองตลาดที่มีการซื้อขายวัสดุประเภทนี้โดยทั่วไป จึงมีความพยายามของกลุมผูกอการราย      
ในการซือ้วสัดดุงักลาวจากตลาดมดืดวย แตอยางไรกต็ามปจจบุนัยงัไมไดรับรายงานวากลุมผูกอการราย
สามารถซือ้วัสดุดังกลาวไดในตลาดมืดและสามารถพัฒนาอาวุธดังกลาวเปนผลสํ าเร็จไดแตอยางใด6

2. กรณีที่มีการโจมตีสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือใชวัสดุ
กมัมนัตรงัสีไปในการกอการราย เพื่อใหเกิดการแพรกระจายของรังสี7 ซ่ึงผูกอการรายกระทํ าเชนนี้
ยอมมจีดุประสงคเพื่อใหมีผลกระทบตอภยันตรายตอสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย
ของประชาชนจากการไดรับรังสีดังกลาว เนื่องจากหากมีการแผกระจายของสารกัมมันตรังสี          
สูส่ิงแวดลอมจะปนเปอนดิน อาคารบานเรือน ทํ าใหไมสามารถอยูอาศัยหรือใชประโยชนไดจนกวา
จะท ําการกํ าจัดกอน8 และส ําหรับดานอนามัยของประชาชนที่ไดรับสารกัมมันตรังสีในบริเวณที่เกิด
การแผกระจายนั้น ปจจุบันยังไมไดมีการยืนยันอยางแนชัดถึงผลกระทบระยะยาววามีผลอยางไร  
ตออนามัยของประชาชนที่ไดรับรังสีเชนนี้9

                                                          
6 George Bunn. (2000, summer). Raising International Standards for Protecting Nuclear

Materials from Theft and Sabotage. p. 147
7 Gavin Cameron. Nuclear Terrorism: Weapons for Sale or Theft?. from

http://usinfo.state.gov/journals/its/0305/ijpe/cameron.htm
8 ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอการรายและการจัดการ. จาก

http://www.nst.or.th/article/aricle142/aricle1426.htm
9 ระเบิดกัมมันตรังสี “Dirty Bomb”. จาก http://www.nst.or.th/article/aricle0124.htm
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จากภัยจากการกอการรายดังที่ปรากฏขางตนจึงทํ าใหคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดออกขอมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1373 (2001) เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2001 และขอมติที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับ โดยอาศัยอํ านาจตามหมวด 7 ของกฎบัตร      
สหประชาชาติวาดวย “การดํ าเนินการเกี่ยวกับการคุกคามสันติภาพ การละเมิดสันติภาพและ       
การกระทํ าการรุกราน” คํ าวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ดังกลาว ท ําใหมีผลผูกพันบรรดา
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้งหลายในการที่จะตองปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่ขอมติระบุไว 
อาท ิความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการกระทํ าที่เปนการกอการราย รวมทั้งการกํ าหนด
ใหการสนับสนุนทางทรัพยสินที่มีวัตถุประสงคจะนํ าไปใชดํ าเนินการกอการรายหรือเปนสมาชิก
ขององคกรกอการรายเปนความผดิทางอาญา10 และโดยเฉพาะขอมตทิีเ่กีย่วกบัความผดิดานนวิเคลยีร
และรังสี ซ่ึงหากประเทศใดไมปฏิบัติตามก็อาจถูกลงโทษโดยวิธีการควํ่ าบาตรทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจดวย11

3.1.1.2 องคกรระหวางประเทศที่เก่ียวของกับนิวเคลียรและรังสี
1) คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (Security Council)

คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติเปนองคกรหลักที่สํ าคัญ
องคกรหนึ่งของสหประชาชาติ เปนองคกรที่ประกอบไปดวยสมาชิกจํ ากัดจํ านวนและมหีนาที่หลัก
ในการรกัษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ12 จากหนาที่ดังกลาวคณะมนตรีความมั่นคงฯ 
ก็ไดมีการออกขอมติอันเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศมาหลายครั้ง
หลายหน แตสํ าหรับขอมติที่มีผลเปนการกํ าหนดนโยบายทางอาญาใหกับประเทศสมาชิกทั่วโลก
คอื ภายหลังจากการเกิดเหตุการณกอวินาศกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะมนตรีความมั่นคงฯ 
ไดออกขอมติที่ 1373 ใหรัฐกํ าหนดความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายใหเปนความผดิอาญา13 และตอมาคณะมนตรคีวามมัน่คงฯ กไ็ดออกขอมตทิีเ่กีย่วของ
กบันิวเคลียรคือขอมติที่ 1540 (2004) วาดวยการไมแพรขยายอาวุธซ่ึงมีประสิทธิภาพทํ าลายลางสูง 
โดยมีสาระสํ าคัญใหประเทศสมาชิกสหประชาชาติดํ าเนินการในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายทางอาญา 
คือ ดํ าเนินการออกและบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งหามบุคคลที่มิใชรัฐทํ าการผลิต 
ด ําเนนิการไดมา ครอบครอง พัฒนา ขนสง โอน หรือใชอาวุธนิวเคลียร อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพและ
                                                          

10 ชาตรี อรรจนานันท. เลมเดิม. หนา 131.
11 แหลงเดิม. หนา 134.
12 สมชัย ศิริสมบูรณเวช. (2547). กฎหมายวาดวยองคการระหวางประเทศ (พิมพครั้งที่ 2). หนา 172.
13 พรทิพย พูลสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา 25-27.
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เครื่องสงอาวุธดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อวัตถุประสงคในการกอการราย รวมถึงการพยายาม   
ทีจ่ะกระท ําการดงักลาวหรือการมสีวนรวมในการกระท ําดงักลาว ไมวาจะในฐานะทีเ่ปนผูสนบัสนนุ
หรือโดยใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงิน14

จากขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ดังกลาวจึงเปนนโยบาย
ทางอาญาระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบันวิเคลยีรและรังส ี ซ่ึงมผีลใหรัฐสมาชกิขององคการสหประชาชาติ
จ ําตองปฏิบัติตามโดยดํ าเนินการพิจารณาออกกฎหมายภายในรองรับเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตอไป

2) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (INTERNATIONAL 
ATOMIC ENERGY AGENCY หรอื IAEA) เปนองคการทีม่บีทบาทส ําคญัในการดแูลการใชพลังงาน
นิวเคลียรหรือพลังงานปรมาณูในทางสันติเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาคมระหวางประเทศ      
ซ่ึงกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ภายใตการอุปถัมถขององคการสหประชาชาติ      
ตามแผนการปรมาณูเพื่อสันติที่เสนอโดยประธานาธิบดีไอเซนฮาวร แหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมือ่คราวที่กลาวสุนทรพจนในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ณ ที่ประชุมใหญสมัชชา 
สมัยที่ 8 ขององคการสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา15 เพื่อในการเรงรัดและ
ขยายพลังงานนิวเคลียรหรือพลังงานปรมาณูไปใชใหเปนประโยชนในทางสันติ เพื่อสุขภาพ 
อนามัยใหมคีวามเจรญิกาวหนาไปทัว่โลก อีกทัง้เพือ่ใหแนใจวาจะไดรับความรวมมอืโดยการขอรอง
หรือโดยการก ํากบัหรือควบคมุไมใหมกีารน ําพลังงานดงักลาวไปใชในกจิการทางทหาร ซ่ึงธรรมนญู
ขององคการนี้ไดกํ าหนดใหมีการประชุมเปนประจํ าทุกปโดยประกอบดวยสมาชิกทั้งหมดและ     
จะท ําการประชมุเปนพเิศษไดเมือ่กรณมีเีหตจุ ําเปน16 และทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ
ยังมีบทบาทในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหมีความรวมมือและชวยเหลือระหวางประเทศ
ในการใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนีวิเคลยีรทางสนัต ิก ํากบัควบคมุการผลติ การมไีวในครอบครอง
และการเคลื่อนยายวัสดุนิวเคลียรพิเศษ (ธาตุและสารประกอบยูเรเนียม ธอเรียม และพลูโทเนียม)17

รวมทั้งสรางและรักษากฎเกณฑความปลอดภัยของนิวเคลียรในทางสากลและปองกันการแพรขยาย

                                                          
14 งานวิจัยประกอบรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ... โดยสํ านักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน

กฎหมายอาญา สํ านักงานวิชาการ สํ านักงานอัยการสูงสุด เสนอตอ สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามเงื่อนไข
การสงมอบงานขอ 7.7. (2550, 10 มกราคม). หนา 58.

15 พลังงานเพื่อสันติในประเทศไทย อาคารปฎิกรณปรมาณูวิจัย-1. (2505). เคร่ืองปฎิกรณปรมาณูวิจัย-1
(ฉบับที่ 3). หนา 78.

16 เชิดชาย เหลาหลา. เลมเดิม. หนา 38.
17 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.

(2548, 8 มิถุนายน). หนา 1.
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อาวุธนิวเคลียร อีกทัง้ใหความคุมครองและรักษาความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการ
ทางนวิเคลียรจากการกอการรายทางนิวเคลียรดวย18

จากความมุ งหมายและบทบาทของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศดงักลาวขางตน ท ําใหเหน็ไดวาทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ เปนองคการ
ที่มิใชเพียงควบคุม สงเสริม และพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณเูทานัน้ แตหากยังเปนองคการหลักในการกํ าหนดหลักเกณฑและมาตรการเพื่อเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการใชพลังงานนิวเคลียรหรือพลังงานปรมาณูในทางสันติ เพื่อให
ประเทศสมาชิกใหความยินยอมเขาผูกพันไมวาโดยวิธีการใหสัตยาบัน (ratification) หรือ           
การภาคยานุวัติ (accession) ตอสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา เปนตน เพื่อประเทศสมาชิกจะไดนํ าไป
ปฏิบัติใหเปนประโยชนและเกิดความสงบเรียบรอยตอประชาคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ปจจุบันทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศไดมีความพยายามพัฒนาขอบเขตของกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรใหครอบคลุมและบรรลุถึงการรักษาความปลอดภัยและ
ความปลอดภยัทางนิวเคลียร เชน การแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุ
นิวเคลียร ค.ศ. 1980 เปนตน19 โดยไดสรางหลักการสํ าหรับความรวมมือในคดีที่เกี่ยวกับการขมขูวา
จะกอวินาศกรรมวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือในคดีการกอวินาศกรรม
สถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรตอส่ิงดงักลาวและการก ําหนดการกระท ําใหมๆ  ทีเ่กีย่วกบัการกอวนิาศกรรม
การลักลอบนํ าเขาหรือสงวัสดุนิวเคลียรใหเปนความผิดดวย20

ดงันัน้ นโยบายทางอาญาระหวางประเทศทีก่ ําหนดโดยทบวงการพลงังาน
ปรมาณรูะหวางประเทศจงึเนนไปทีก่ารก ําหนดความผดิทีก่ระท ําตอวสัดนุวิเคลยีรและสถานปฏบิตักิาร
ทางนิวเคลียรเปนสํ าคัญ

3) องคการสนธสิัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 

(Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) เปนองคการทีม่สีถานทีต่ัง้อยู ณ กรงุเวยีนนา
สาธารณรัฐออสเตรียและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดํ าเนินกิจกรรมการพิสูจนยืนยันตามที่บัญญัติไวภายใต
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและเปนเวทีสํ าหรับการปรึกษาหารือและ

                                                          
18 World Nuclear Association. from http://www.world-nuclear.org/policy/elbaradei.htm
19 Ibid.
20 Annual report 2003. (2005). GC (48)/3. IAEA. from

 http://www-pub.iaea.org/MTCD/MeetingsMeeting. p. 49.
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ความรวมมือกันระหวางบรรดารัฐภาคี21 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
ในทกุดานตอกระบวนการลดอาวธุนวิเคลยีรและสงผลใหเกดิสันตภิาพและความมัน่คงระหวางประเทศ22

และองคการฯ ยงัเปนหนวยงานทีม่หีนาทีป่ระสานงานกบัรัฐภาคตีามสนธสัิญญาฯ ในการจดัเกบ็ขอมลู
เพื่อใหรับทราบวารัฐภาคีนั้นไดใชมาตรการดวยวิธีใดในการปองกันการหามบุคคลหรือนิติบุคคล
ท ําการทดลองการระเบิดอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด23

องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 
จงึเปนหนวยงานทีม่สีวนเกีย่วของกบัการก ําหนดนโยบายทางอาญาระหวางประเทศของรฐัภาคตีางๆ ดวย

3.1.1.3 อนุสัญญา/สนธิสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวกับนิวเคลียรและรังสี
              กฎหมายระหวางประเทศ มีความหมายดังนี้

ประการแรก กฎหมายระหวางประเทศเปนกฎเกณฑทางกฎหมาย    
และมคีวามแตกตางจากกฎเกณฑทางศีลธรรม หรือกฎเกณฑทางสังคมอื่นๆ

ประการที่สอง กฎหมายระหวางประเทศใชบังคับกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ กลาวคอื เปนความสมัพนัธทีม่ไิดจ ํากดัอยูภายในกรอบของรฐัใดรฐัหนึง่แตเพยีงรัฐเดยีว
เทานัน้ รวมทั้งตองเปนความสัมพันธที่มิไดอยูบนพื้นฐานของกฎหมายภายในของรัฐหนึ่งรัฐใดดวย

ประการที่สาม กฎหมายระหวางประเทศใชบังคับในความสัมพันธ
ระหวางประเทศสํ าหรับประชาคมระหวางประเทศ กลาวคือ เปนกฎเกณฑที่ใชบังคับความสัมพันธ
ระหวางรัฐ และหมายรวมถึงองคการระหวางประเทศดวย24

บอเกิดของกฎหมายระหวางประเทศมีทั้งที่เกิดจากขอตกลง เชน     
สนธสัิญญา และบอเกดิทีม่ไิดเกดิจากขอตกลง เชน จารตีประเพณรีะหวางประเทศ หลักกฎหมายทัว่ไป
หลักความเปนธรรมและการกระท ําทางกฎหมาย ซ่ึงบอเกดิที่ไดเกดิจากขอตกลงนบัวาเปนส่ิงทีสํ่ าคญั
และมกีารพฒันาการมากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบับอเกดิทีม่ไิดเกดิจากขอตกลง โดยเฉพาะสนธสัิญญา
ซ่ึงมาตรา 2 วรรค 1a แหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 ไดใหความหมายไวดังนี้

                                                          
21 COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY, ARTICLE II A.
22 PREAMBLE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY.
23 COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY, ARTICLE III CLAUSE 3.
24 จตุรนต ถิระวัฒน. (2547). กฎหมายระหวางประเทศ. หนา 3-4.
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“สนธิสัญญา หมายความวา ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดทํ าขึ้น      
เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตางๆ และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะไดทํ าขึ้น 
เปนฉบบัเดยีวหรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวกเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่อเชนใด”

จากคํ านิยามของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 ขางตน สามารถแยก
เปนองคประกอบไดดังนี้

1. สนธสัิญญาเปนขอตกลงระหวางประเทศ ซ่ึงหมายความวา สนธสัิญญา
เปนการกระทํ าทางกฎหมายที่จัดขึ้นตั้งแตสองฝายขึ้นไปเพื่อใหเกิดความผูกพันตามที่ไดตกลงกัน
ไวในสนธิสัญญาระหวางภาคีของสนธิสัญญา

2. ท ําขึน้เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงหมายความวา สนธิสัญญาทุกฉบับ
จะตองท ําขึ้นเปนลายลักษณอักษรเทานั้นโดยอาจทํ าขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได

3. ระหวางรัฐ ซ่ึงหมายความวา สนธิสัญญาทุกฉบับโดยหลักจะตอง
เปนขอตกลงระหวางรัฐเทานั้น มิใชเปนขอตกลงที่รัฐทํ ากับปจเจกชน เชน สัญญาสัมปทานไมใช
สนธสัิญญา เปนตน อยางไรก็ดี สนธิสัญญาก็มิไดจํ ากัดแตเพียงวาตองเปนขอตกลงระหวางรัฐกับรัฐ
เทานัน้ แตยังรวมถึงกรณีที่องคการระหวางประเทศที่สามารถเขารวมเปนภาคีไดดวย เชน อาจเปน
การทํ าสนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ หรือระหวางองคการระหวางประเทศ 
ดวยกันเอง

4. สนธิสัญญาอาจมีช่ือไดหลายชื่อ สุดแตการปฏิบัติทางการทูตที่นิยม
ใชกัน ซ่ึงอาจเรียกวาสนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol) ปฏิญญา 
(Declaration) กฎบัตร (Charter) กติกา (Pact) ธรรมนญู (Statute) ขอตกลง (Accord)25 เปนตน

จากองคประกอบดังกลาวขางตน กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
ดานนิวเคลียรและรังสีซ่ึงไดดํ าเนินการจัดใหมีการรับรองโดยองคการสหประชาชาติ หรือทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในรูปแบบของสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาจากประเทศสมาชิก  
นับวาเปนสนธิสัญญาตามหมายความของมาตรา 2 วรรค 1a แหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1969 
และเปนสนธิสัญญาที่เปนขอตกลงระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศดวย สนธิสัญญาหรือ
อนสัุญญาที่มีสํ าคัญและเกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสี  อาทิ

                                                          
25 ประสิทธิ์ เอกบุตร. (2544). กฎหมายระหวางประเทศ (พิมพครั้งที่ 3). หนา 69-72.
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1. สนธสัิญญาไมแพรขยายอาวธุนวิเคลยีร (Nuclear Non-Proliferation
Treaty: NPT)

2. อนสัุญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว (Convention on 
Early Notification of a Nuclear Accident)

3. อนุสัญญาวาดวยความชวยเหลือในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือ
ภาวะฉุกเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or 
Radiological Emergency)

4. อนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980
(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)

5. สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (The 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)

6. สนธสัิญญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรในตะวนัออกเฉยีงใต (Southern
East Asia Nuclear Weapons-Free Zone: SEANWZ หรือ Bangkok Treaty)

7. อนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร
ค.ศ. 2005

จากกฎหมายระหวางประเทศขางตนทีเ่กีย่วของกบัความผดิดานนวิเคลยีร
และรังสี คือ อนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนุสัญญา
ระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ 2005 และสนธิสัญญาวาดวย    
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ทั้งนี้สํ าหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับกฎหมายระหวางดังกลาว
จะไดกลาวในหัวขอตอไป

3.1.1.4 อนุสัญญา/สนธิสัญญาที่เก่ียวกับความผิดดานนิวเคลียรและรังสี
การรเิริม่ในทางสากลเพือ่การปองกนัความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี

อาทิ การพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและการกอการรายทางนิวเคลียรและรังสี เปนตนนั้น ไดเกิดขึ้น    
จากการทีน่านาชาตเิรยีกรองใหประเทศทัง้หลายตระหนักถึงการคุกคามตอสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศอันเกิดจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรและการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสี   
โดยใหแตละประเทศดํ าเนินการสรางหลักการพื้นฐานทางกฎหมายดังตอไปนี้
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1. พัฒนาและสรางเงื่อนไขโดยการปรับปรุงบัญชีควบคุมและระบบ
การปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร วัสดุกัมมันตรังสีและสารกัมมันตรังสี

2. ปรับปรงุความสามารถในการตรวจสอบเพือ่การรบิทรพัยและควบคมุ
การครอบครองวัสดุนิวเคลียร วัสดุกัมมันตรังสีและสารกัมมันตรังสีโดยมิชอบดวยกฎหมาย

3. การปองกนัลวงหนาของสถานทีห่ลบภยัอันปลอดภยัของผูกอการราย
และแหลงทีม่าทางการเงนิของผูกอการรายโดยสํ ารวจจากการไดมาหรอืใชวสัดนุวิเคลยีร วสัดกุมัมนัตรงัสี
และสารกัมมันตรังสี

4. การใหความคุมครองอยางเพียงพอจากกฎหมายระดับประเทศและ
แนวปฏบิตั ิ กฎระเบยีบ ทีส่ามารถด ําเนนิการลงโทษทางอาญาไดอยางเหมาะสมและหลกัความรบัผิด
ทางแพงสํ าหรบัผูกอการรายและผูใหความสะดวกตอการกระท ําเกีย่วกบัการกอการรายทางนวิเคลยีร

5. ปรับปรงุสมรรถภาพในการตอบโต การบรรเทาเยยีวยาและการสบืสวน
ในคดทีีม่ผูีกอการรายโจมตโีดยเกีย่วพนักบัการใชวสัดนุวิเคลยีร วสัดกุมัมนัตรงัสแีละสารกมัมนัตรงัสี

6. การเผยแพรขอมลูความรวมมอืในการปราบปรามการกระท ําอันเกีย่วกบั
การกอการรายทางนิวเคลียรและการใหความสะดวกแกผูกระทํ าผิดเหลานั้น โดยเปรียบเทียบ   
ความเหมาะสมของกฎหมายชาตินั้นๆ กับพันธกิจระหวางประเทศในการปองกันความลับเกี่ยวกับ
ขอมูลใดขอมูลหนึ่งซ่ึงไดแลกเปลี่ยนกัน26

หลักการพื้นฐานดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการใหทุกประเทศทั่วโลก
ตระหนักถึงภัยจากนิวเคลียรและรังสีโดยตองพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศของตน      
ใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานตามพันธกิจระหวางประเทศอันเปนตนแบบของกฎหมายภายใน
ของแตละประเทศตอไปดวย และสํ าหรับกฎหมายระหวางประเทศที่มีกฎเกณฑอยางเดนชัดในเรื่อง
การกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสแีละก ําหนดใหมกีารลงโทษทางอาญาอยางเหมาะสมตามหลกัการ
ขางตน คือ อนสัุญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และอนุสัญญา
ระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005  และเรื่องการหามทดลอง
นิวเคลียร คือ สนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ซ่ึงกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้ง 3 ฉบับนี้ มคีวามเปนมาดังรายละเอียดโดยสังเขปตอไปนี้

                                                          
26 Sean McCormack, Spokesman. Statement of Principles by Participants in the Global Initiative to

Combat Nuclear Terrorism. from http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/75405.htm
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1) อนสุญัญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดนุวิเคลียร ค.ศ. 1980
(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)

ในชวงตนทศวรรษที ่ 1970 เปนที่ทราบกนัดวีาวธีิการทีใ่ชเพือ่รับรอง
วาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตอาวุธนิวเคลียรนั้นถูกเก็บเปนความลับนั้นอาจจะไรผล อีกทั้งยังมีโอกาส  
ทีก่ลุมบคุคลซึง่มคีวามตัง้ใจและมวีทิยาการทีม่ปีระสิทธภิาพสามารถคนหาขอมลูทีเ่กีย่วของจากบทความ
เกีย่วกบัวทิยาการและวารสารทางวทิยาศาสตรไดมากพอทีจ่ะผลติระเบดินวิเคลยีรได ซ่ึงความพยายาม
ทีจ่ะผลติสิง่ดงักลาวอาจเริม่ขึน้จากการขโมยพลโูทเนยีม หรือ แรยเูรเนยีมทีม่คีวามเขมขนสงูเพือ่น ํามา
เปนวัตถุดิบในการพัฒนาขึ้นเปนอาวุธ และยังมีเหตุผลที่อาจจะเปนไปไดวาอาจมีการขโมยวัสดุ
กมัมนัตภาพรังสีเพื่อกอใหเกิดการปนเปอนของกัมมันตภาพรังสี หรือ เพื่อใชในการขมขู  ทายที่สุด 
การลอบท ําลายสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีร หรือตูคอนเทนเนอรทีใ่ชเกบ็วสัดนุวิเคลยีรในระหวาง
การขนสงอาจทํ าใหประชาชนเสี่ยงตอการไดรับรังสี  อยางไรก็ตาม กลุมหัวรุนแรงในประเทศตางๆ 
ทั่วโลกตางแสดงใหเห็นวาไมเคยลังเลที่จะกระทํ าการกอการราย และกลุมหัวรุนแรงดังกลาว      
บางกลุมพุงเปาหมายไปที่โรงงานนิวเคลียรหรือสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร27 ซ่ึงประเทศสมาชิก
ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ เกรงวาจะเกดิการปลนวสัดนุวิเคลยีรระหวางการขนสง
หรือมกีารกอการรายโดยการโจรกรรมวัสดุนิวเคลียร เพื่อใชขมขูบังคับใหประเทศตางๆ ปฏิบัติตาม
ความตองการของตน จึงไดมีการเรียกรองใหมีการทํ าความตกลงระหวางประเทศเพื่อปองกันภัยนี้  
ตอมาเมื่อประมาณป ค.ศ. 1975-1976 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ไดตั้งคณะทํ างาน
เฉพาะกจิขึน้เพือ่รางอนุสัญญาเกีย่วกบัการปองกนัวสัดนุวิเคลยีรและไดด ําเนนิการเวยีนรางอนสัุญญา
ใหประเทศสมาชกิไดรับทราบ โดยใชช่ือรางครัง้นัน้วา Draft Convention on the Physical Protection
of Nuclear Facilities Material and Transport และตอมาชวงระหวางป ค.ศ. 1977 ถึง ค.ศ. 1979     
ไดมกีารจดัประชมุเพือ่พจิารณารางอนสัุญญาดงักลาวโดยมตีวัแทนจาก 58 ประเทศและประชาคมยโุรป
เขารวมประชุมและไดมีการแกไขปรับปรุงหลายครั้งและใชช่ือดังที่ปรากฏอยูในปจจุบันและไดมี
การเปดใหประเทศสมาชกิลงนามรบัรองทีสํ่ านกังานใหญของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ
(Vienna) และท่ีสํ านักงานใหญสหประชาชาติ (New York) เมื่อวันที่ 3 มนีาคม ค.ศ. 198028 และ
อนสัุญญาดังกลาวมีผลใชบังคับในวันที่ 8 กุมภาพันธ ค.ศ. 198729 โดยปจจุบันมีประเทศที่เปนภาคี

                                                          
27 Nuclear Energy Agency. Op.cit. p. 147.
28 Ibid. p. 149.
29เอกสารประกอบรายงานการประชุมคณะทํ างานพิจารณาเรื่องการเขาเปนภาคี

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ค.ศ. 1980 ครั้งที่ 1 /2547.
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ทั้งหมด 121 ประเทศ30 และตอมาจงึมแีนวความคิดที่จะแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อประมาณ
ป ค.ศ. 1998 โดยครัง้นัน้ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเสนอรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาฯ โดยใหเพิม่เตมิ
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช การเก็บไวและการขนสงซึ่งวัสดุนิวเคลียรของพลเรือนภายในประเทศ
และตอมาในป ค.ศ. 1999  และค.ศ. 2000 ผูเชีย่วชาญจากกวา 40 ประเทศไดประชุมที่กรุงเวียนนา
เพื่ออภิปรายรางของป ค.ศ. 1980 ซ่ึงเสนอโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและทีป่ระชุมไดมีมติใหศึกษา
รางที่เสนอโดยประเทศสหรัฐอเมริกาตอไป และในปถัดมาผูเชี่ยวชาญไดประชุมอีกครั้งหนึ่ง        
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2001 และในที่สุดไดเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับนี้   
ซ่ึงที่ประชุมไดเสนอใหขยายขอบเขตของอนุสัญญาฯ ใหครอบคลุมถึงการใช  ที่ไดเก็บไวและ    
การขนสงซึ่งวัสดุของพลเรือนภายในประเทศ รวมทั้งเรียกรองใหรัฐสมาชิกดํ าเนินการปองกัน   
การกอวินาศกรรมและการลักขโมยวัสดุนิวเคลียรและตองการใหรัฐสมาชิกกํ าหนดโครงราง        
กฎขอบงัคับการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรดวย31 ตอมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
ค.ศ. 2003 ไดมีการเปดอภิปรายในกลุมประเทศสมาชิกของอนุสัญญาฯ และไดตกลงรวมกัน       
เปนเอกฉนัทตอการแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาฉบบันีโ้ดยใหมกีารขยายความคุมครองเรือ่งสถานปฏบิตักิาร
ทางนิวเคลียรที่ใชในทางสันติจากการกอวินาศกรรม ซ่ึงจากเดิมไมมีการกํ าหนดหรือกฎเกณฑ     
ในเรื่องดังกลาวไวในอนุสัญญาฉบับปจจุบันและยังเสนอวาอนุสัญญาฉบับนี้ควรมีมาตรฐานเทากับ
มาตรการการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรที่จัดทํ าไวเปนแนวปฏิบัติของทบวงการพลังงาน
ปรมาณรูะหวางประเทศ โดยสรปุแลวประเดน็ส ําคญัทีท่ ําใหตองมกีารแกไขปรบัปรงุอนสัุญญาฉบบันี้
มีอยู 3 ประเด็น คือ

(1) อนสัุญญาฯ ยงัปราศจากซึง่หนาทีใ่นการคุมครองวสัดนุวิเคลยีร
ในการใช การเก็บและการขนสงภายในประเทศสมาชิก

(2) อนสัุญญาฯ ยงัปราศจากซึง่ขอบงัคบัทีก่ ําหนดใหมกีารคุมครอง
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร เชน เครื่องปฏิกรณปรมาณู จากการกอวินาศกรรม

(3) อนุสัญญาฯ ยังปราศจากซึ่งหนาที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรที่อยู
ภายใตอํ านาจการควบคุมของกองทัพ32

                                                          
30 งานวิจัยประกอบรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. .... โดย สํ านักงานอัยการพิเศษ

ฝายสถาบันกฎหมายอาญา ส ํานกังานวชิาการ ส ํานกังานอยัการสงูสดุ เสนอตอ ส ํานกังานปรมาณเูพือ่สนัติ
ตามเงือ่นไขการสงมอบงานขอ 7.7. (2550, 10 มกราคม).

31 Amending the CPPNM. Nuclear Threat Reduction. from
www.vvaf.org/programs/ntrc/referece-guide/25-Physical-Sec-y-Standards.pdf. p. 4.

32 George Bunn. Op.cit. p. 152.
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การกํ าหนดหลักเกณฑดังกลาวที่ใหนานาชาติสรางความรวมมือ 
ในคดีที่เกี่ยวกับการขมขูวาจะกอวินาศกรรมวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือ
การกอวินาศกรรมตอส่ิงดังกลาวและกํ าหนดใหขยายการกระทํ าในลักษณะดังกลาวเปนความผิด  
อีกดวย33 เนื่องจากอันตรายในลักษณะดังกลาวอาจกอใหเกิดการแผกระจายทางรังสีและสามารถ  
ทํ าใหเกิดความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสิน รวมทั้งส่ิงแวดลอมตอรัฐอื่นๆ34 และภายหลังจากนั้น
ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ จงึไดจดัใหมกีารประชมุในระหวางวนัที ่4 ถึง 8 กรกฎาคม
ค.ศ. 2005 เพื่อแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียรตามที่  
นานาประเทศไดอภปิรายกนัไวกอนหนานี้35 โดยไดขยายขอบเขตของอนสัุญญาฉบบันีใ้หครอบคลมุ
การคุมครองสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและการขนสงวัสดุนิวเคลียรดวยโดยเรียกรองใหรัฐภาคี
ตามอนุสัญญาตองตรากฎหมายใหการกระทํ าอันมีลักษณะเปนการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียรและลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียรเปนความผิดอาญาโดยเฉพาะและเปนการกระทํ า
ความผิดที่รายแรงเนื่องจากตามอนุสัญญาฉบับปจจุบันไมไดครอบคลุมถึงความผิดลักษณะดังกลาว
และพรอมกนันีไ้ดแกไขชือ่อนสัุญญาโดยใหใชช่ือใหมวา “อนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพ
ตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร” (Convention on the Physical Protection of 
Nuclear Material and Nuclear facilities) และปจจบุันกํ าลังอยูระหวางการเวียนรางที่แกไขเพิ่ม   
ภายในระหวางประเทศสมาชิกเพื่อให ด ําเนนิการพิจารณาและมีความเห็นตอไป

2) อนสุญัญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายท่ีใชนวิเคลียร
ค.ศ. 2005 (The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)

ความเปนมาของการรางอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปราม
การกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 เริ่มขึ้นในป 1966 โดยเลขาธิการสหประชาชาติ (UNSG)  
ไดเตรยีมรายงานเกีย่วกบัมตทิีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาตทิี ่ 50/53 ซ่ึงเลขาธกิารฯ ไดทบทวนกลไก
เครื่องมือทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอการรายระหวางประเทศและสรุปวามีความจํ าเปน     
ตองตราสนธสัิญญาหรอืเครือ่งมอือ่ืนทีส่ามารถครอบคลมุไดดกีวาบรรดาอนสัุญญาทีม่บีงัคบัใชอยูแลว
และไดจดัท ํารางอนสัุญญาซึง่ไดจดัเตรยีมโดยสหพนัธรฐัรัสเซยีและไดรับการพจิารณาจากคณะกรรมาธกิาร
                                                          

33 Annual report 2003. (2005). GC (48)/3. IAEA. from
http://www-pub.iaea.org/MTCD/MeetingsMeeting. p. 49.

34 Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer and Wolfram Tonhauser. Op.cit. p. 107.
35 The Basic Proposal. CONFERENCE TO CONSIDER AND ADOPT PROPOSED

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR
MATERIAL Vienna, 4 to 8 July 2005 (CPPM/AC/L.1/1). (2005, 28 April).
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กฎหมายจากสหประชาชาติมาแลว โดยในครั้งนั้นที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติที่ 51/210 
เมือ่วนัที ่ 17 ธันวาคม 1996 ใหจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะกจิเพือ่พจิารณารางอนสัุญญาฉบบัดงักลาว
และพรอมกันนี้สหพันธสาธารณรัฐรัสเซีย ไดมีความเห็นในคํ าอธิบายรางอนุสัญญาดังกลาววา
อนสัุญญาวาดวยการปองกนัวตัถุนวิเคลยีรทางกายภาพ ค.ศ. 1980 (CPPNM) มชีองวางหลายประเดน็
เกี่ยวกับการตอตานการกอการราย โดยเฉพาะการสกัดกั้นผูกอการรายและจํ ากัดผลตอเนื่อง        
จากการกอการราย

ดงันัน้รางอนสัุญญาฉบบันี้จงึมวีตัถุประสงคเพือ่ตอตานการกอการราย
และอนัตรายจากการกอการรายและหามาตรการปองกนัทีม่ปีระสทิธิภาพ รวมถึงกอตัง้กลไกทางกฎหมาย
เพื่อประสานงานในทุกขั้นตอนของการตอตานการกอการราย สหพันธรัฐรัสเซียยังไดกลาวอาง   
ตอไปวารางอนุสัญญาฉบับนี้ยังเปนเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศที่ตอตานกิจกรรม      
ของผูกอการรายซึง่ไดออกแบบมาโดยเฉพาะเรยีกวา “เครือ่งมอืบงัคบัใชกอน” (pre-emptive instrument)

การประชุมโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจวาดวยการกอการราย
ระหวางประเทศ ครัง้ที ่ 35 ไดบรรลุขอตกลงเพือ่การลงนามบนพืน้ฐานของสมาชกิประเทศโดยไดรับ
การอนมุัติอยางเปนเอกฉันทอนุมัติอนุสัญญา International Convention for the Suppression of Acts 
of Nuclear Terrorism เมือ่วนัที่ 13 เมษายน 2005 ระหวางที่มีการประชุมทั่วไปของสมัชชาครั้งที่ 91 
โดยมมีตทิี ่ A/RES/59/290  ซ่ึงถือวาเปนสนธสัิญญาปองกนัการกอการรายฉบบัแรกทีผ่านการอนมุตัิ
นบัแตวันที่ 11 กันยายน 2001 ซ่ึงสนธสัิญญาฉบับนี้ไมไดกํ าหนดขอหามใหมๆ เกี่ยวกับการใช
อาวุธนิวเคลียรของรัฐสมาชิก โดยอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใช
อาวุธนิวเคลียรฉบับนี้ยังรวมกับอนุสัญญาปองกันการกอการรายอีก 12 ฉบับ ที่มีอยูแลวเพื่อทํ าให
กรอบการทํ างานของกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการกระทํ าของผูกอการรายมีความเขมแข็ง
มากขึน้และยงัสงเสรมิใหเกดิหลักกฎหมายใหมดวย สนธสัิญญาฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชเมือ่รัฐสมาชกิ
ไมนอยกวา 22 ประเทศไดลงนามใหสัตยาบัน36 ซ่ึงตามขอ 24 ของอนุสัญญาฯ กํ าหนดใหเปด         
มกีารลงนามที่สํ านักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก ระหวางวันที่ 14 กนัยายน ค.ศ. 2005   
ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2006 และในชวง Treaty Event ระหวางการประชุม High-Level Plenary 
Meeting ของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 60 สหประชาชาติไดกํ าหนดจัด Treaty Event ขึ้น        
ในชวงระหวางวันที่ 14–16 กนัยายน ค.ศ. 2005 ณ สํ านักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 
โดยใหบรรดาประเทศสมาชิกตางๆ ลงนามและใหสัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ โดยสนธิสัญญาฉบับนี้

                                                          
36 International Convention for the Suppression of Acts of  Nuclear Terrorism. from

www.nti.org/e_/research/offcial_docs/inventory/pdfs/nuclear.pdf
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เลขาธกิารสหประชาชาตเิปนผูเกบ็รักษาไว37 ซ่ึงปจจบุนัมปีระเทศสมาชกิจ ํานวน 105 ประเทศทีล่งนาม
ในอนุสัญญาฉบับนี้และอีก 2 รัฐทีไ่ดใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับนี้แลว38

3) สนธิสัญญาว าด วยการห ามทดลองนิวเคลียร  โดยสมบูรณ           
(The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT)

จดุเริม่ตนของสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณ
ฉบบันีเ้กดิขึน้จากในป 1954 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดท ําการทดลองระเบดินวิเคลยีรขนาด 15 เมกกะตนั
ทีเ่กาะ Bikini และการทดลองดงักลาวกอใหเกดิความเสยีหายกบัเรอืประมงของประเทศญีปุ่นทีช่ื่อวา
Lacky Dagon จงึท ําใหเกิดความวิตกกังวลกันถึงผลกระทบของการทดลองอาวุธนิวเคลียร ซ่ึงตอง
เกดิขึน้อยางแนนอนตอไปในอนาคต39 จงึไดมกีารจดัท ําสนธสัิญญาในเรือ่งการหามทดลองนวิเคลยีร
เฉพาะบางสวน (Partial Test Ban Treaty) ขึน้เปนครั้งแรก สนธิสัญญาฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพียงเพื่อใหมีการลดอาวุธโดยสิ้นเชิงและขจัดการแขงขันทางดานอาวุธนิวเคลียรตลอดจนหยุดยั้ง
การทดลองนวิเคลยีรในบรรยากาศ อวกาศภายนอกโลก ใตนํ ้า ตลอดจนทัง้ทะเลอาณาเขตหรอืทะเลหลวง
หรือในสภาพแวดลอมอื่นใด ทั้งนี้เพื่อเปนการขจัดภัยตอสภาพแวดลอมของมนุษยอันเกิดจาก
กมัมนัตภาพรงัสี40 จากวตัถุประสงคดงักลาวการควบคมุการหามทดลองนวิเคลยีรตามสนธสัิญญาฉบบันี้
ไมประสบผลสํ าเร็จเนื่องจากไมมีการหามทดลองนิวเคลียรใตดิน ส่ิงที่เกิดขึ้นในเวลาตอมา คือ    
เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตไดเขาเปนภาคีแลวไดเพิ่มการแขงขันเปนอยางมาก   
ในการพฒันานิวเคลียรโดยการทดลองใตดินอยางไมจํ ากัดซึ่งการกระทํ าของทั้ง 2 ประเทศ ถือวา
ปฏิบตัิถูกตองตามขอก ําหนดในสนธสัิญญาฉบบันี ้ ซ่ึงดเูหมอืนวาจะท ําใหมกีารแขงขนัทางดานนวิเคลยีร
อยางเสรี41 ซ่ึงสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรเฉพาะบางสวนฉบบันีจ้งึมคีวามคลาดเคลือ่น
จากประเด็นที่นานาชาติตั้งใจจะหามการทดลองนิวเคลียรอยางสิ้นเชิง (comprehensive test ban) 
โดยหามการทดลองนิวเคลียรไดเพียงบางสวนเทานั้น

                                                          
37 หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนที่สุด ที่ กต 0802/773. (2549, 26 สิงหาคม).
38 International Convention for the Suppression of Acts of  Nuclear Terrorism. from

www.nti.org/e_/research/offcial_docs/inventory/pdfs/nuclear.pdf
39 พิพัฒน เลาหวณิช. (2530). การควบคุมและลดอาวุธนิวเคลียรตามกฎหมายระหวางประเทศ. หนา 88.
40 แหลงเดิม. หนา 93.
41 แหลงเดิม. หนา 95-96.
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จากความลมเหลวในการพยายามในการหามาตรการหามการทดลอง
ระเบดินวิเคลยีรขางตนนัน้จงึไดมกีารเจรจาในกรอบพหภุาคเีพือ่ยกรางสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณขึ้นอยางจริงจัง เพื่อใชเปนการควบคุมและจํ ากัดการใชระเบิดนิวเคลียร    
อยางมปีระสิทธภิาพเพือ่ไมใหมกีารพฒันามากไปกวานีไ้ด โดยเริม่ขึน้ในป ค.ศ. 1993 โดยการเจรจา
ในกรอบของที่ประชุมเพื่อการลดอาวุธ (Conference on Disarmament) และตอมาเมื่อวันที่ 10 
กนัยายน ค.ศ. 1996 รัฐภาคจี ํานวน 127 รัฐ ไดสนบัสนนุรางขอมตขิองทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาติ
สมยัสามญัไดรับรองสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณนี ้ และเปดใหมกีารลงนาม
ณ นครนวิยอรก เมื่อวันที่ 24 กนัยายน ค.ศ. 1996  โดยมี 71 รัฐ ที่ไดลงนามในสนธิสัญญาดังกลาว42

3.1.2 หลกัการของอนสุญัญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดนุวิเคลียร ค.ศ. 1980

3.1.2.1 ขอบเขตการบังคับใชอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาและใชพลังงานนวิเคลียร

เพื่อประโยชนในทางสันติและความชอบธรรมของรัฐทั้งปวงในการแสวงหาประโยชนอันพึงไดรับ
จากการใชพลังงานนวิเคลยีรในทางสนัตแิละความจ ําเปนในการอ ํานวยความสะดวกเกีย่วกบัการรวมมอื
ระหวางประเทศดานการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติในอันที่จะขจัดภยันตรายอันอาจเกิดขึ้น
จากการเขาครอบครองและใชวัสดุนิวเคลียรโดยมิชอบดวยกฎหมายและกํ าหนดความผิดอันเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียรใหเปนเรื่องรายแรงโดยตองใหมีมาตรการอันเหมาะสมและเพื่อใหไดมีประสิทธิผล
จึงตองมีการปองกัน การสืบสวนและลงโทษเกี่ยวกับความผิดดังกลาวใหมีลักษณะเปนการเฉพาะ
และใหถือวาการกระทํ าความผิดตอวัสดุนิวเคลียรเปนความผิดที่รายแรง นอกจากนั้นยังตระหนักถึง
ความจ ําเปนในความรวมมือระหวางประเทศที่จะกํ าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการคุมครอง
วัสดุนิวเคลียรที่ใชในทางสันติโดยการใช เก็บรักษา และขนสงภายในประเทศและการขนสง
ระหวางประเทศใหสอดคลองกบัหลักสากล43 กลาวโดยสรปุแลว อนสัุญญาฯ ฉบบันีใ้ชบงัคบัตอวสัดุ

                                                          
42 สนธสิญัญาสญัญาวาดวยการหามทดลองอาวธุนวิเคลยีรโดยสมบรูณ CTBT. เอกสารเผยแพร

ของส ํานกังานปรมาณูเพื่อสันติ.
43 ARTICLE 2.
   1. “This Convention shall apply to nuclear material used for peaceful purposes while in international 

nuclear transport.
   2. With the exception of articles 3 and 4 and paragraph 3 of article 5, this Convention shall also 

apply to nuclear material used for peaceful purposes while in domestic use, storage and transport. …”
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นวิเคลยีรซ่ึงใชในทางสันติและมุงเนนที่อยูระหวางการขนสงระหวางประเทศเปนสํ าคัญ44 หากเปน
การใชวสัดนุวิเคลยีรในทางสนัตแิตไมใชการใชระหวางประเทศกจ็ะไมน ําอนสัุญญาฉบบันีม้าปรบัใช
แตอยางใด ซ่ึงสาระสํ าคัญของเนื้อหาอนุสัญญาฯ โดยสังเขปแลวไดกํ าหนดบทบัญญัติตางๆ       
ของอนุสัญญาฯ โดยใหรัฐภาคีดํ าเนินการดังตอไปนี้

- จัดใหมีคํ านิยามแบบมาตรฐานของการปองกันทางกายภาพสํ าหรับ
การขนสงวัสดุนิวเคลียรระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคเพื่อสันติภาพ (ไดแก พลูโทเนียม 
ยเูรเนียม-235 ยเูรเนียม-233 และเชือ้เพลิงที่มีการฉายรังสี) ทั้งนี้ ตามที่ไดกํ าหนดไวในภาคผนวก I 
และภาคผนวก II ตามเงือ่นไขทีก่ ําหนดโดย INFIRC/225 ของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ
(IAEA)

- รับรองวาจะไมสงออกหรือนํ าเขาซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือไมอนุญาตให
มีการขนสงวัสดุนิวเคลียรผานเขตแดนประเทศ เวนแตวาจะมีการรับรองวาจะมีการปองกันวัสดุ
นวิเคลยีรเหลานีร้ะหวางทีท่ ําการขนสงระหวางประเทศ และมาตรฐานของการปองกนัตามที่ก ําหนดไว
โดยอนุสัญญาฉบับนี้

- ใหความรวมมือในการคนหาและปองกันการลักขโมยวัสดุนิวเคลียร
โดยใหขอมูลรวมกันกับรัฐสมาชิกอื่นเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรที่สูญหาย

- ก ําหนดใหการกระท ําเฉพาะอยางทีเ่กีย่วกบัวสัดนุวิเคลียรเปนความผิด
ทางอาญา รวมถึงการใชวัสดุนิวเคลียรผิดประเภท หรือการขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียรผิดประเภท    
เพือ่กอใหเกิดอันตรายตอสาธารณะ

- การสั่งฟองผูกระทํ าความผิดหรือสงผูกระทํ าความผิดใหไปรับโทษ
ขามแดนสํ าหรับการกระทํ าความผิดบางลักษณะ รัฐสมาชิกจะตองกํ าหนดใหการกระทํ าความผิด
บางประเภทที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรเปนฐานความผิดที่สามารถสงนักโทษเปนผูรายขามแดนได 
ขอก ําหนดดังกลาวจะตองกํ าหนดไวในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนทุกฉบับในอนาคต

- อนุสัญญาฉบับนี้ยังสงเสริมใหมีการประสานงานระหวางประเทศ  
ซ่ึงการแลกเปลี่ยนขอมูลการปองกันทางกายภาพซึ่งวัสดุนิวเคลียร45

                                                          
44 Nuclear Energy Agency. Op.cit. p. 150.
45 CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL. from

http://cns.miis.edu/pubs/invent/pdfs/cppnm.pdf
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ทัง้นีอ้นุสัญญาฯ ไดกํ าหนดคํ านิยามตางๆ ไว เพือ่ใหกับรัฐภาคีสามารถ
ด ําเนนิการออกกฎหมายภายในใหสอดคลองอยางเปนสากลดังตอไปนี้

1) ค ํานิยามคํ าวา “วัสดุนิวเคลียร”
ประเภทของวัสดุนิวเคลียร ที่อยู ในขอบเขตของการคุ มครอง      

ตามอนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดไวในขอ 1 (a)46 และ(b)47 มีดังนี้
1.1) พลูโทเนียม48 เปนธาตุพวกทรานสยูเรเนียมที่จัดอยูในกลุม

แอกทไินด มีเลขอะตอม 94 และมีมวล 239.13 มีความหนาแนน 19.84 กรัมตอ ลบ.ซม (ที่ 25 องศา
เซลเซียส) จุดหลอมเหลว 641 องศาเซลเซียส จุดเดือด 3,232 องศาเซลเซียส มีวาเลนซี 2,3,4,5 และ6 
และพลูโทเนยีมที่มีการคนในปจจุบันมีทั้งหมด 15 ไอโซโทป คือพลูโทเนียม–232 ถึง –24649 และ
ตามอนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดใหพลูโทเนียมทั้งหมดอยูในขอบเขตแหงการคุมครองตามอนุสัญญาฯ 
แตไดยกเวนไวสํ าหรับพลูโทเนียมประเภทที่มีความเขมขนทางไอโซโทปของพลูโทเนียม–238   
เกินรอยละ 80 เทานั้น โดยไมใหอยูในขอบเขตแหงความคุมครองตามอนุสัญญาฯ เนื่องจาก
พลูโทเนียม–238 ไมมีคุณสมบัติที่สามารถนํ ามาผลิตเปนอาวุธนิวเคลียรได จึงไมจํ าเปนที่จะตอง  
อยูในขอบเขตแหงความคุมครองนี้

1.2) ยูเรเนียม เปนธาตุโลหะมีสีขาวคลายเงิน มีความแวววาว   
เมือ่น ํามาขัดจะเปนตัวนํ าไฟฟาที่เลวกวาเหล็ก และเปนพาราแมกเนติก (paramagnetic) อยางออนๆ 
มคีวามหนาแนน 19.07 กรัมตอลบ.ซม มีความเหนียวสามารถรีดเปนเสนได ยูเรเนียมที่เปนโลหะ
สามารถเกิดได 3 รูปแบบ คือ รูปอัลฟา (ตองเผาที่อุณหภูมิ 660 องศาเซลเซียส) รูปเบตา (ตองเผา    
ที่อุณหภูมิ 660-770 องศาเซลเซียส) รูปแกมมา (ตองเผาที่อุณหภูมิ 770-1130 องศาเซลเซียส) 
ยเูรเนียมหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1130 องศาเซลเซียส และตามอนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดใหยเูรเนียม

                                                          
46 ARTICLE 1  …a “nuclear material" means plutonium except that with isotopic concentration

exceeding 80% in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; uranium
containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore-residue; any
material containing one or more of the foregoing…”

47 ARTICLE 1  …b “uranium enriched in the isotope 235 or 233" means uranium containing the
isotopes 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the
isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature…”

48 ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 ใชคํ าวา
พลูโตเนียม แตตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ใชคํ าวา พลูโทเนียม

49 ลภชัย ศิริภิรมย. (2526). การปริมาณธาตุพลูโตเนียมในสิ่งแวดลอม. หนา 1.
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ไอโซโทป-233 อยูในความคุมครอง โดยยเูรเนียมไอโซโทป-233 นี้ เกดิจากการนํ าธอเรียม–23250

อาบรังสีนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณปรมาณูเพื่อทํ าใหกลายเปนยูเรเนียม-233 และในทางวิชาการ     
มคีณุสมบัติสามารถนํ ามาทํ าเปนระเบิดนิวเคลียรได51

1.3) ยูเรเนียมซึ่งมีอัตราสวนปริมาณไอโซโทปเหมือนกับที่มี  
ตามธรรมชาตินอกเหนือจากที่อยูในสภาพของสินแรหรือกากแร คือ ยเูรเนียมที่ไดมีการสกัดออกมา
จากสินแรหรือกากแรที่มีอยูในธรรมชาติ

1.4) ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะดวยไอโซโทป-235 หรือ -233      
ซ่ึงมคีวามหมาย คอื การทีย่เูรเนยีมซึง่มไีอโซโทป-235 หรือ -233 อยางหนึง่อยางใดหรอืทัง้สองอยาง
เปนสวนผสมอยูโดยมีอัตราสวนของปริมาณรวมของไอโซโทป-235 หรือ -238 มากกวาที่มีตาม
ธรรมชาติ52

1.5) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุทั้ง 4 กรณีขางตนอยางหนึ่งอยางใด      
หรือหลายอยางเปนสวนผสม

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการวางมาตรการปองกันวัสดุนิวเคลียร      
ใหเกดิความปลอดภยัจากภยัคุกคามตางๆ วสัดนุวิเคลยีรดงักลาวขางตนตามอนสัุญญาฯ จงึไดจดัแบง
ไวเปน 4 ประเภทโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(1) วสัดุนิวเคลียรประเภทที่ 1 คือ
(1.1) พลูโทเนยีมทัง้หมดนอกจากทีม่ไีอโซโทป-238 เกนิรอยละ

แปดสิบที่มีจํ านวนปริมาณตั้งแตสองกิโลกรัมขึ้นไป ซ่ึงมีสภาพที่ยังไมไดใชในเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูแลวแตมีระดับรังสีเทากับหรือนอยกวา
หนึง่รอยแร็ด53 ตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไมมีที่กํ าบัง

(1.2) ยเูรเนยีม -235 ตัง้แตหากโิลกรัมขึน้ไปซึง่มสีภาพทีย่งัไมได
ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูแลว แตมีระดับรังสี 
เทากับหรือนอยกวาหนึ่งรอยแรด็ตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไมมีที่กํ าบัง หรือทีม่สีภาพเปน

                                                          
50 อุไรวรรณ สุวรรณโพธิ์รุง. (2527). การพัฒนาวิธีวิเคราะหไอโซโทปของยูเรเนียม-235

และยูเรเนียม-238 โดยใชเทคนิคอิเลคโตรดีโพซิชันและใชอัลฟาสเปคโตรมิเตอรวัดรังสี. หนา 7.
51 สวัสดิ ศรีสุข. พัฒนาการของอาวุธนิวเคลียรกับการควบคุมระหวางประเทศ จารึก พปส.

พ.ศ. 2504-2518. หนา 59.
52 ARTICLE 1  …(b) ดูเชิงอรรถที่ 47.
53 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ง เลมเดิม. หนา 69.
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ยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะดวยยเูรเนยีม-235 ตัง้แตรอยละยีสิ่บขึน้ไปทีม่จี ํานวนปรมิาณตัง้แตหากโิลกรัม
ขึ้นไป

(1.3) ยเูรเนยีม-233 ตัง้แตสองกโิลกรัมขึน้ไปซึง่มสีภาพทีย่งัไมได
ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูแลวแตมีระดับรังสี  
เทากับหรือนอยกวาหนึ่งรอยแรด็ตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไมมีที่กํ าบัง54

(2) วสัดุนิวเคลียรประเภทที่ 2 คือ
(2.1) พลูโทเนยีมทัง้หมดนอกจากทีม่ไีอโซโทป-238 เกนิรอยละ

แปดสิบที่มีจํ านวนปริมาณนอยกวาสองกิโลกรัมแตมากกวาหารอยกรัม ซ่ึงมีสภาพที่ยังไมไดใช   
ในเครื่องปฏิกรณปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูแลวแตมีระดับรังสีเทากับ
หรือนอยกวาหนึ่งรอยแร็ดตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไมมีที่กํ าบัง

(2.2) ยูเรเนียม-235 ซ่ึงมีสภาพที่ยังไมไดใชในเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูแลวแตมีระดับรังสีเทากับหรือนอยกวา
หนึง่รอยแร็ดตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึง่เมตรโดยไมมทีีก่ ําบงั หรือทีม่สีภาพเปนยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะ
ดวยยเูรเนยีม-235 ตัง้แตรอยละยีสิ่บขึน้ไปทีม่จี ํานวนปรมิาณนอยกวาหากโิลกรัมแตมากกวาหนึง่กโิลกรัม
หรือทีม่สีภาพเปนยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะดวยยเูรเนยีม-235 ทีม่จี ํานวนปรมิาณตัง้แตรอยละสบิขึน้ไป
แตนอยกวารอยละยี่สิบที่มีปริมาณตัง้แตสิบกิโลกรัมขึ้นไป

(2.3) ยูเรเนียม-233 ที่มีจํ านวนปริมาณนอยกวาสองกิโลกรัม
แตมากกวาหารอยกรัมซ่ึงมีสภาพที่ยังไมไดใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใช    
ในเครือ่งปฏิกรณปรมาณแูลวแตมรีะดบัรงัสีเทากบัหรือนอยกวาหนึง่รอยแร็ดตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึง่เมตร
โดยไมมีที่กํ าบัง55

(2.4) เชื้อเพลิงใชแลว (ยูเรเนียมธรรมชาติหรือเสื่อมสภาพ 
ทอเรียม หรือเชือ้เพลิงเสริมสมรรถนะตํ่ า (มีวัสดุแตกตัวไดนอยกวารอยละสิบ))

วัสดุนิวเคลียรประเภทที่ 2 จะมีความเขมงวดมากกวาวัสดุ
นวิเคลยีรประเภทที ่ 1 โดยไดก ําหนดใหมกีารเกบ็รักษาวสัดนุวิเคลยีรไวในบรเิวณทีม่ยีามรกัษาการณ
หรือเครื่องอิเล็คทรอนิคสควบคุมตลอดเวลาพรอมลอมรอบดวยส่ิงกีดขวางและมีชองทางเขาออก
อยางจํ ากัดและมีการควบคุมที่เหมาะสม56

                                                          
54 TABLE: CATEGORIZATION OF NUCLEAR MATERIAL. THE PHYSICAL PROTECTION 

OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES. (1999). p. 11.
55 Ibid.
56 Annex I CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL.
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(3) วสัดุนิวเคลียรประเภทที่ 3 คือ
(3.1) พลูโทเนยีมทัง้หมดนอกจากทีม่ไีอโซโทป-238 เกนิรอยละ

แปดสิบที่มีจํ านวนปริมาณมากกวาสิบหากรัมแตไมมากกวาหารอยกรัม ซ่ึงมีสภาพที่ยังไมไดใช   
ในเครือ่งปฏกิรณปรมาณหูรือวสัดนุวิเคลยีรทีใ่ชในเครือ่งปฏิกรณปรมาณแูลว แตมรีะดบัรังสเีทากบั
หรือนอยกวาหนึ่งรอยแรด็ตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไมมีที่กํ าบัง

(3.2) ยูเรเนียม-235 ซ่ึงมีสภาพที่ยังไมไดใชในเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูแลวแตมีระดับรังสีเทากับหรือนอยกวา
หนึง่รอยแร็ดตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึง่เมตรโดยไมมทีีก่ ําบงั หรือทีม่สีภาพเปนยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะ
ดวยยูเรเนียม-235 ตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปที่มีจํ านวนปริมาณมากกวาสิบหากรัม แตไมมากกวา  
หนึ่งกิโลกรัมหรือทีม่สีภาพเปนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะดวยยูเรเนียม-235 ที่มีจํ านวนปริมาณตั้งแต
รอยละสิบขึ้นไป แตนอยกวารอยละยี่สิบที่มีปริมาณนอยกวาสิบกิโลกรัมแตมากกวาหนึ่งกิโลกรัม
หรือทีม่สีภาพเปนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะดวยยูเรเนียม-235 สูงกวาธรรมชาติแตนอยกวารอยละสิบ
ทีม่จีํ านวนปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป

(3.3) ยูเรเนียม-233 ที่มีจํ านวนปริมาณมากกวาสิบหากรัม    
แตไมมากกวาหารอยกรัมซึ่งมีสภาพที่ยังไมไดใชในเครื่องปฏิกรณปรมาณูหรือวัสดุนิวเคลียรที่ใช
ในเครือ่งปฏิกรณปรมาณแูลวแตมรีะดบัรงัสีเทากบัหรือนอยกวาหนึง่รอยแร็ดตอช่ัวโมง ณ ระยะหนึง่เมตร
โดยไมมีที่กํ าบัง57

วัสดุนิวเคลียรประเภทที่ 3 นี้จะมีการเขมงวดในการคุมครอง
ในระดบัทีม่ากกวาวัสดุนิวเคลียรประเภทที่ 1 , 2 โดยใหมีการเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียรไวในบริเวณ 
ทีม่ีการควบคุมการออกเทานั้น58

2) ค ํานยิามคํ าวา “การขนสงนิวเคลียรระหวางประเทศ”
ตามอนุสัญญาได กํ  าหนดลักษณะของการขนส งนิวเคลียร      

ระหวางประเทศใหมีความหมายตามขอ 1 (c) ของอนุสัญญาฉบับนี้59 คอื การรับขนวัสดุนิวเคลียร

                                                          
57 TABLE: CATEGORIZATION OF NUCLEAR MATERIAL. THE PHYSICAL PROTECTION

OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES. (1999). p. 11.
58 Annex I CONVENTION ON THE PHYSICALPROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL.
59 ARTICLE 1 … ( c ) “international nuclear transport" means the carriage of a consignment of

nuclear material by any means of transportation intended to go beyond the territory of the State where the
shipment originates beginning with the departure from a facility of the shipper in that State and ending with the
arrival at a facility of the receiver within the State of ultimate destination.”
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ไมวาดวยวิธีใดๆ เพื่อสงออกนอกอาณาเขตของรัฐตนทางโดยเริ่มตั้งแตของที่รับขนพนจากสถานที่
ของผูขนสงในรัฐนั้นและสิ้นสุดเมื่อถึงสถานที่ของผูรับในรัฐอันเปนจุดหมายปลายทาง ซ่ึงตาม    
คํ านิยามนี้ไมไดกํ าหนดขอบเขตของสถานที่ไวใหครอบคลุมเพียงใด จึงมีความหมายกวางมากและ
ซ่ึงสถานที่ดังกลาวจึงไมจํ าเปนตองจํ ากัดเฉพาะใหหมายถึงสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรเทานั้น  
แตอาจหมายรวมถึงทาอากาศยานหรือทาเรือก็ไดดวย60

3.1.2.2 ขอยกเวนของการบังคับใช
การคุมครองวสัดนุวิเคลยีรที่ใชทางการทหารก็มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอน

ไปกวาวัสดุนิวเคลียรที่อยูในความครอบครองของเอกชน แตประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียรไมเห็นดวย
ทีจ่ะใหอนสัุญญาฯ มผีลบงัคบัถึงวสัดนุวิเคลยีรทีใ่ชเพือ่ประโยชนทางการทหาร เนือ่งจากวสัดดุงักลาว
อยูภายใตการคุมครองอยางเขมงวดกวดขันมากกวาการพิทักษความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร     
ที่อยูในความครอบครองของพลเรือนอยูแลว61 การจํ ากัดขอบเขตการบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้     
จึงมีผลเฉพาะวัสดุนิวเคลียรที่เปนของเอกชนเทานั้น สวนวัสดุนิวเคลียรที่ใชในทางการทหาร        
จึงไมตกอยูภายใตบังคับของอนุสัญญาฉบับนี้แตอยางใด62

3.1.2.3 รางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ
1) ขอบเขตการบังคับใช

ขอจ ํากดัของการใชอนสัุญญาฉบบันีข้ึน้อยูกับสถานะของรัฐสมาชิก
ทีก่ ําหนดไวในระหวางที่มีการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญานี้ โดยการกํ าหนดวาการปองกันทางกายภาพ
สํ าหรับวัสดุนิวเคลียรควรเปนเรื่องภายในของแตละรัฐ ดังนั้นจึงเปนความรับผิดชอบของแตละรัฐ 
มใิชประเดน็ทีต่องมผีลผูกพนักนัในระดบัระหวางประเทศ อยางไรกต็ามมกีารปองกนัความปลอดภยั
เพิม่ขึน้เนือ่งจากการกอการรายมขีนาดรายแรงขึน้นบัแตการโจมตสีหรัฐอเมรกิาเมือ่วนัที่ 11 กนัยายน
ค.ศ. 2001 เปนตนมา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับนี้ใหขยายขอบเขต    
การปองกัน ทั้งการปองกันทางกายภาพซึ่งวัสดุนิวเคลียรโดยรวมถึงการใชซ่ึงวัสดุนิวเคลียรภายใน
ประเทศ การเก็บรักษา การขนสง การปองกันซึ่งวัสดุนิวเคลียรและฐานที่ตั้ง (facilities) กรณีเกิด 
การกอวินาศกรรม และในขณะที่ยังมีความแตกตางทางความเห็นทางการเมืองอยูนั้น รัฐตางๆ        

                                                          
60 Nuclear Energy Agency. (1988). The Regulation of nuclear trade.  p. 149.
61 Ibid. p. 150.
62 Preamble. Convention on the Physical Protection of  Nuclear Material.
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ก็ไดพัฒนาความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกันและไดจัดสัมมนาทางการทูตเพื่อดํ าเนินการแกไข
อนสัุญญาฉบับนี้และเพิ่มความแข็งแกรงใหอนุสัญญาดังกลาว โดยมีกํ าหนดจัดสัมมนาในวันที่ 4-5 
กรกฎาคม 2005 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพือ่พจิารณาและรับเงื่อนไขการแกไขเพิ่มเติม
อนสัุญญาฯ เพือ่เปนการเพิม่ศกัยภาพใหกบับทบญัญตัิของอนสัุญญาฯ และขยายขอบเขตของอนสัุญญา
ใหกวางขึ้น

การประชมุในครัง้นัน้สมาชกิจาก 89 ประเทศตางมคีวามเหน็รวมกนั
วากรณีการเปลี่ยนแปลงหลักการของอนุสัญญาฉบับนี้ควรสามารถใหออกสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับ 
การกอการรายโดยใชนิวเคลียร การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร และการกอวินาศกรรมไดชัดเจนขึ้น 
การแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาฯ จะมผีลผูกพนัรัฐสมาชกิใหปองกนัฐานทีต่ัง้นวิเคลยีรและวสัดนุวิเคลยีร
ที่ใชเพื่อสันติในประเทศของตนได ทั้งนี้รวมถึงการเก็บรักษาและการขนสงวัสดุนิวเคลียรดวย   
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐสมาชิกในการคนหาวัสดุนิวเคลียรที่ถูกลักไป
หรือวัสดุนิวเคลียรที่มีการลักลอบนํ าเขามาในรัฐสมาชิก การรวมมือกันบรรเทาการแพรกระจาย 
ของรังสีกรณีเกิดการกอวินาศกรรมและการปองกันการกระทํ าความผิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัสดุ
นิวเคลียรดวย และสํ าหรับหลักการใหมที่เกิดจากการแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับ      
เมือ่รัฐสมาชกิไมนอยกวาสองในสามของจ ํานวนสมาชกิทัง้หมด 112 ประเทศใหสัตยาบนัตอการแกไข
เปล่ียนแปลงนี้63 ซ่ึงปจจุบันทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศไดเวียนรางแกไขเพิ่มเติม
อนสัุญญาใหแกประเทศสมาชิกของทบวงการฯ พิจารณาอยู จากความพยายามในการแกไขเพิ่มเติม
อนุสัญญาฯ ในครั้งนั้นหลักการใหมตามรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ ที่ทบวงการฯ เวียนให
ประเทศสมาชิกพิจารณาก็ไดมีการขยายขอบเขตของอนุสัญญาฯ ใหครอบคลุมการคุ มครอง     
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรใหรอดพนจากถูกการกอวินาศกรรม อาทิ การกํ าหนดใหรัฐภาคี
บัญญัติใหการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรเปนความผิดอยางรายแรงเชนเดียวกับ
ความผดิตางๆ ทีไ่ดก ําหนดไวแลวในอนสัุญญาฯ เปนตน โดยรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาฯ ไดเพิม่เตมิ
ค ํานิยามตางๆ จากเดิมดังตอไปนี้

2) ค ํานิยามคํ าวา “การกอวินาศกรรม”
ตามรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาฯ ไดเพิม่บทนยิามของการกอวนิาศกรรม

ตามอนุสัญญาฉบับนี้ไว หมายถึง การกระทํ าโดยจงใจตอสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร หรือ วัสดุ
นิวเคลียรที่ใช เก็บ หรืออยูระหวางการขนสงซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายไมวาโดยตรงหรือโดยออม

                                                          
63 CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL. from

http://cns.miis.edu/pubs/inven/pdfs/cppnm.pdf
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ตอสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ประชาชน และส่ิงแวดลอมเนื่องจากการแพรกระจาย
ของสารกัมมันตรังสีหรือกัมมันตภาพรังสี64

3) ค ํานยิามคํ าวา “สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร”
ตามรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาฯ ไดเพิม่บทนยิามของสถานปฏบิตักิาร

ทางนวิเคลียรตามอนุสัญญาฉบับนี้ไวใหมีความหมายวาโรงงานซึ่งผลิต แปลง ใช จัดการ เก็บหรือ
ท ําลายวสัดนุิวเคลียร (รวมถึงอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของดวย) หากความเสียหายตอหรือการสอด
เขายุงเกีย่วกับโรงงานอาจนํ าไปสูการแพรกระจายของรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีจํ านวนมาก65

3.1.3 หลกัการของอนสุญัญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายท่ีใชนวิเคลียร
ค.ศ. 2005

3.1.3.1 ขอบเขตการบังคับใชอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใชเฉพาะการกระทํ าโดยบุคคล

ธรรมดาเทานั้นและยงัมคีวามเกี่ยวพันกับอนุสัญญาปองกันการกอการรายอีก 12 ฉบบัดวยเนื่องจาก
จะทํ าใหกรอบการทํ างานของกฎหมายระหวางประเทศมีความเขมแข็งในการปองกันการกระทํ า
ของผูกอการรายและเปนการสงเสรมิใหเกดิหลักกฎหมายใหมๆ 66 จดุประสงคของอนสัุญญาฯ จงึราง
ขึน้มาเพือ่ธํ ารงไวซ่ึงสนัตภิาพและความมัน่คงระหวางประเทศและการสงเสรมิความเปนเพือ่นบานทีด่ี
และความสมัพนัธฉนัมติรและความรวมมอืระหวางรฐัเนือ่งจากการกอการรายในทุกรูปแบบไดขยาย
วงกวางอยูทัว่โลกโดยเฉพาะการกอการรายดวยนวิเคลยีรทีอ่าจกอใหเกดิผลอยางรายแรงและอาจกอภยั
คุกคามตอสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ จึงตองสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ในการก ําหนดและรบัเอามาตรการทีม่ปีระสิทธผิลและปฏบิตัไิดเพือ่ปองกนัการกระท ําการกอการราย
ดวยนิวเคลียรและเพื่อฟองรองดํ าเนินคดีและลงโทษแกผูกระทํ าดังกลาว และอนุสัญญาฉบับนี้      

                                                          
64 Article 3 (d) “sabotage” means any deliberate act directed against a nuclear facility or nuclear

material in use, storage or transport which could directly or indirectly endanger the health and safety of
personnel, the public or the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances.

65 Article 3 (e) “nuclear facility” means a facility in  which nuclear material is produced, process,
used, handled , stored or disposed of (including associated buildings and equipment), if damage to or
interference with such facility could lead to the release of significant amounts of radiation or radioactive material.

66 International Convention for the Suppression of Acts of  Nuclear Terrorism. from
www.nti.org/e_/research/offcial_docs/inventory/pdfs/nuclear.pdf
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ยังเชื่อมโยงและตระหนักถึงสาระสํ าคัญของอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุ
นิวเคลียร ค.ศ. 1980 อีกดวย67 โดยก ําหนดคํ านิยามเกี่ยวกับวัสดุและสถานที่ใหมีความครอบคลุม
มากกวาอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 โดยอนุสัญญาฉบับนี้
จะครอบคลมุถึงการใชวสัดนุวิเคลยีรในกองทพัและทีใ่ชเพือ่ประโยชนในทางสนัตดิวย แตจะไมรวมถึง
การสรางอาวุธนิวเคลียรที่ไมกอใหเกิดการแพรกระจายของรังสีหรือการที่รัฐหรือองคกรของรัฐบาล
ขูวาจะใชอาวุธนิวเคลียรและอนุสัญญาฯ ยังก ําหนดใหการวางแผน การกระทํ าเปนการคุกคาม หรือ
การดํ าเนินการเกี่ยวกับการกอการรายโดยใชอาวุธนิวเคลียร เปนการกระทํ าความผิดทางอาญา    
โดยใหรัฐสมาชกิตรากฎหมายภายในก ําหนดใหการด ําเนนิการกอการรายในลกัษณะขางตนมบีทลงโทษ
ทางอาญาตามความรายแรงของความผิดอาญาดงักลาว อนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดคํ านิยามตางๆ ที่มี
ความเกี่ยวของกับขอบเขตการบังคับใชไวดังตอไปนี้

1) ค ํานิยามคํ าวา “วสัดุกัมมันตรังสี”
ตามอนสัุญญาฯ ไดกํ าหนดใหวัสดุกัมมันตรังสีมีความหมายถึงวัสดุ

นิวเคลียรและสารกัมมันตรังสีอ่ืนๆ ที่มีนิวเคลียรไมเสถียรและมีการสลายตัวเพื่อลดระดับพลังงาน
โดยการปลดปลอยรังสีอยางตอเนื่อง (กระบวนการที่ติดตามดวยการปลดปลอยรังสีชนิดกอไอออน
ชนดิหนึง่ชนิดใดหรือมากกวา เชน อนุภาคแอลฟา-เบตา-นิวตรอน และรังสีแกมมา) อาจกอใหเกิด
การสญูเสยีชีวติ การบาดเจบ็สาหสั หรือความเสยีหายอยางใหญหลวงตอทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม68

2) ค ํานิยามคํ าวา “วสัดุนิวเคลียร”
ตามอนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดใหวัสดุนิวเคลียรมีความหมายถึง

พลูโทเนียม ยกเวนพลูโทเนียมซ่ึงมีความเขมขนของไอโซโทปพลูโทเนียม-238 เกินรอยละ 80 และ
ยูเรเนียม-233 และยูเรเนียมเสริมสมรรถนะดวยไอโซโทปยูเรเนียม-238 หรือยูเรเนียม-233     
เหมอืนกบัทีม่ีอยูตามธรรมชาตินอกจากที่มีอยูในสภาพของสินแรหรือกากแรและวัสดุใดๆ ที่มีวัสดุ
ดงักลาวขางตนอยางหนึง่อยางใดหรอืหลายอยางเปนสวนผสมอยู และส ําหรับยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะ
ดวยไอโซโทปยูเรเนียม-235 หรือยูเรเนียม-233 ใหหมายถึง ยูเรเนียม-235 หรือยูเรเนียม-233      
อยางหนึ่งอยางใดหรือทั้ง 2 อยางเปนสวนผสมอยู โดยมีอัตราสวนของปริมาณรวมของไอโซโทป
ดังกลาวตอปริมาณของไอโซโทป-238 สูงกวาอัตราสวนของไอโซโทปยูเรเนียม-235 ตอไอโซโทป
ยเูรเนียม-238 ที่มีตามธรรมชาติ69

                                                          
67 Preamble. The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.
68 Article 1 clause 1.
69 Article 1 clause 2.
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3) ค ํานิยามคํ าวา “สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร”
ตามอนุสัญญาฯ ไดกํ าหนดใหสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร   

หมายความถงึเครือ่งปฏกิรณนวิเคลยีร ซ่ึงรวมถึงเครือ่งปฏกิรณทีต่ดิตัง้บนเรอื ยานพาหนะ เครือ่งบนิ
หรือวตัถุอวกาศดงักลาว หรือเพือ่วตัถุประสงคอ่ืนๆ และโรงงานหรอืยานพาหนะทีใ่ชสํ าหรับการผลติ
เก็บรักษา แปรสภาพ หรือขนสงวัสดุกัมมันตรังสี70

3.1.3.2 ขอยกเวนการบังคับใช
ประเด็นเกี่ยวกับขอยกเวนการบังคับใชอนุสัญญาฯ เกิดขึ้นจากการที่มี

รัฐสมาชิกหลายรัฐมีความเห็นวาตามอนุสัญญาฯ ไมควรกํ าหนดใหการใชหรือการขูวาจะใชอาวุธ
นิวเคลียรเปนการกระทํ าผิดกฎหมายสํ าหรับรัฐสมาชิกที่กระทํ าการดังกลาวโดยบางประเทศเห็นวา
ประเทศสมาชิกควรมีความสามารถในการใชอาวุธนิวเคลียรหรือขูวาจะใชอาวุธนิวเคลียรได      
โดยชอบดวยกฎหมายจึงไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมรางดังกลาว แตเพื่อใหรางอนุสัญญาในขณะนั้น
บรรลุขอตกลงประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจจึงไดขอใหบรรดาประเทศตางๆ ถอนขอเสนอ    
การแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ ดังกลาว ซ่ึงท ําใหอนุสัญญาฯ ไดมีการกํ าหนดขอยกเวนการบังคับใช
อนสัุญญาไวเฉพาะการด ําเนนิการของกองทพัในระหวางการขดักนัดวยอาวธุตามความหมายดงักลาว
ซ่ึงเปนทีเ่ขาใจตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมายนั้น โดยให
ไมอยูภายใตบงัคบัของอนสัุญญาฉบบันีแ้ละการด ําเนนิการโดยกองก ําลังทหารของรฐัภาครัีฐใดรฐัหนึง่
ในการปฏิบัติหนาที่ทางการของตนตราบเทาที่อยู ภายใตบังคับของกฎเกณฑอ่ืนของกฎหมาย
ระหวางประเทศไมอยูภายใตบังคับของอนุสัญญาฉบับนี้เชนกัน71

3.1.4 หลกัการของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
สาระส ําคญัสนธสัิญญาฉบบันีม้คีวามมุงประสงคทีจ่ะใหรัฐตางๆ เขารวมเปนภาคี

โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหการสนับสนุนอยางมีประสิทธิผลตอการปองกันการแพรอาวุธนิวเคลียร
ในทุกดานและสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคงของนานาประเทศ72 วัตถุประสงคของสนธิสัญญาฉบับนี้เพื่อหามการทดลองระเบิด
อาวธุนวิเคลียรใด หรือการทดลองระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด ไมวาจะ ณ ที่ใดบนโลกและจดัตั้งระบบ
                                                          

70 Article 1 clause 3.
71 Article 4.
72 สนธิสัญญาสัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ CTBT. เอกสารเผยแพร

ของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
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เฝาตรวจทั่วโลกเพื่อบังคับใชและพิสูจนยืนยันความยึดมั่นในการเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญา
รวมทั้งเพื่อตรวจจับการละเมิดสนธิสัญญาและเชิญชวนรัฐทั้งปวงเขารวมเปนภาคีและสงเสริม    
การปองกนัการแพรกระจายของอาวธุนวิเคลยีรทกุดานอยางมปีระสิทธภิาพ เพือ่สนบัสนนุกระบวนการ
ลดอาวธุนิวเคลียร และเพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของนานาประเทศ73

ขอบเขตการบังคับใชสนธิสัญญาฯ
สนธิสัญญาฉบับนี้ไดกํ าหนดใหรัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะไมทดลองการระเบิด

ของอาวธุนวิเคลยีรหรือการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใด และจะหามและปองกนัการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใด
ณ สถานที่ภายใตอํ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีนั้น74 โดยที่สนธิสัญญาฉบับนี้จะยตุิการทดลอง
การระเบิดของอาวุธนิวเคลียรทั้งปวงและการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนทั้งปวง โดยการระงับการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของอาวุธนิวเคลียรและยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรชนิดใหมที่กาวหนาขึ้น
ประกอบกนัเปนมาตรการทีม่ปีระสิทธผิลในการลดอาวธุนวิเคลยีรและการไมแพรขยายอาวธุในทกุดาน
ซ่ึงสนธิสัญญาฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุมการทดลองนิวเคลียรมากกวาสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรเฉพาะบางสวนโดยจะมีขอบเขตครอบคลุมการทดลองนิวเคลียรในบรรยากาศ 
อวกาศภายนอกโลก ใตนํ้ า ใตดิน ตลอดจนทั้งทะเลอาณาเขตหรือทะเลหลวงหรือในสภาพแวดลอม
อ่ืนใด และนอกจากนีรั้ฐภาคจีะละเวนจากการกอใหเกดิ สงเสรมิ หรือเขาไปมสีวนรวมโดยวธีิใดกต็าม
ในการทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด75

3.1.5 กระบวนการทางนติบิญัญตัใินการเอาผดิตอการกระทํ าความผดิท่ีเก่ียวกับนวิเคลียร
และรังสี

3.1.5.1 การบญัญตัคิวามผดิตามอนสุญัญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุ
นิวเคลียร ค.ศ. 1980 และรางแกไขเพิ่มเติม

ตามอนุสัญญาฉบับนี้ได กํ าหนดใหรัฐภาคีต องดํ าเนินการบัญญัติ
กฎหมายเพือ่ใหการกระทํ าโดยเจตนาที่มีลักษณะแหงการกระทํ าตามขอ 7 แหงอนุสัญญาฯ ใหเปน
ความผิดที่รายแรง เชน การกระทํ าโดยปราศจากอํ านาจตามกฎหมายซึ่งทํ าใหไดรับ ครอบครอง    

                                                          
73 Preamble. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.
74 The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, Article1 clause 1.
75 Ibid. Article1 clause 2.
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ใช โอนเปลี่ยนแปลง จํ าหนาย หรือแพรกระจายวัสดุนิวเคลียรและซ่ึงกอหรือนาจะกอใหบุคคลใด
ไดรับอนัตรายถงึแกชีวติหรือบาดเจบ็สาหสัหรือความเสยีหายตอทรพัยสินเปนอยางมาก การลกัขโมย
หรือปลนวัสดุนิวเคลียร การยักยอกหรือฉอโกงวัสดุนิวเคลียร การกระทํ าเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุ
นวิเคลยีรโดยการขมขูหรือการใชก ําลังหรือการบงัคบัขูเขญ็ดวยวธีิอ่ืนใด เปนตน ความผดิหลายประการ
ที่ไดกํ าหนดไวในขอ 7 ดังกลาว ลวนแลวแตเปนการกระทํ าเพื่อไมใหเกิดความปลอดภัยแกวัสดุ
นวิเคลยีร และโดยเฉพาะการกระทํ าเกี่ยวกับการลักขโมยวัสดุนิวเคลียรเปนการกระทํ าลักษณะหนึ่ง
ทีถู่กก ําหนดไวในขอ 7  วรรค 1 (b) และนบัวาเปนการกระท ําทีป่ระชาคมระหวางประเทศตระหนกัถึงภยั
อันเกดิจากการกระท ําดงักลาว และเปนความผดิทีไ่ดเคยขึน้มาแลวในอดตีจนกระทัง่ตองมกีารศกึษา
และไดดํ าเนินการรางอนุสัญญาฉบับนี้ขึ้น อนุสัญญาฉบับนี้จึงไดกํ าหนดใหลักษณะการกระทํ า
ความผดิเกีย่วกบัการลกัขโมยวสัดนุวิเคลยีรใหเปนความผดิโดยเฉพาะ และยงัใหถือวาเปนการกระท ํา
ความผดิสากลดวยและเหตทุีต่องตระหนกัถึงภยัจากการลกัขโมยวสัดนุวิเคลียรเนือ่งจากวสัดนุวิเคลยีร
ที่กระจัดกระจายอยูมากมายตามคลังสินคาตางๆ เชน พลูโทเนียมที่อยูในคลังสินคาของพลเรือน  
ในบางประเทศที่มีอยูประมาณมากกวา 180,000 กิโลกรัม ซ่ึงหากประเทศหรือองคกรการกอการราย
ไดการขโมยพลูโทเนยีมเพียงไมกี่กิโลกรัมในคลังสินคาดังกลาวไป ประเทศหรือองคกรกอการราย
ก็จะสามารถนํ าวสัดุนิวเคลียรที่ลักขโมยมาและพฒันาเปนอาวุธนิวเคลียรได76

นอกจากนี้ร างแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับนี้ไดกํ าหนดความผิด     
เกี่ยวกับการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและการลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียร     
เพิม่เตมิขึน้อกี อนสัุญญาฉบบันีจ้งึไดก ําหนดลกัษณะการกระท ําความผดิในลกัษณะตางๆ ดงัทีไ่ดกลาว
แลวขางตนเปนความผิดที่รายแรงดังตอไปนี้

1) การครอบครอง ใช โอน เปล่ียนแปลง จํ าหนาย หรือแพรกระจาย
วัสดุนิวเคลียร

การกระทํ าความผิดที่มีลักษณะเปนการครอบครอง ใช โอน 
เปล่ียนแปลง จํ าหนาย หรือแพรกระจายวัสดุนิวเคลียรและซึ่งกอหรือนาจะกอใหบุคคลใดไดรับ
อันตรายถึงแกชีวติหรอืบาดเจบ็สาหสัหรือความเสยีหายตอทรัพยสินเปนอยางมาก77 อนสัุญญาฉบบันี้
จงึก ําหนดใหการกระทํ าลักษณะดังกลาวเปนความผิดที่รายแรง

                                                          
76 George Bunn. Op.cit. p. 146.
77 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (a).
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2) การลักขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียร
การปองกันการลักขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียร78 ตามอนุสัญญา 

วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรนั้น มีความมุงหมายในการคุมครองวัสดุนิวเคลียร
เพื่อนํ าไปพัฒนาเปนอาวุธที่มีอํ านาจทํ าลายลางสูงไมวาจะเปนการนํ าไปใชเพื่อการทํ าสงคราม
ระหวางประเทศหรือการกอการรายก็ตาม ความผิดฐานลักวัสดุนิวเคลียรจึงเปนความผิดที่รายแรง
และเปนความผิดที่ตองมีมาตรการทางกฎหมายมาคุมครองเพื่อปองกันและลงโทษผูกระทํ าความผิด
ลักษณะนี้ ซ่ึงในป ค.ศ. 1999 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศไดจัดทํ ารวบรวมบันทึกคดี
จ ํานวน 138 คดี ที่มีการลักลอบคาวัสดุนิวเคลียรอยางผิดกฎหมาย โดยมีคดีที่เปนการลักขโมยวัสดุ
นวิเคลยีรซ่ึงสามารถน ํามาพฒันาเปนอาวธุไดโดยมนีํ ้าหนกัตัง้แตหนึง่กโิลกรัมขึน้ไปมจี ํานวนหลายคดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีรายงานวาลัทธิโอม ชินริเคียว และกลุมผูกอการรายของโอซามะ บินลาเดน 
พยายามหาอาวุธนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรเพื่อนํ ามาพัฒนาเปนอาวุธในประเทศรัสเซียและ
ประเทศที่เปนอดีตสหภาพโซเวียตรวมทั้งประเทศอื่นๆ ดวย79

มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ มครองวัสดุนิวเคลียรใหรอดพน      
จากการลักขโมยวัสดุนิวเคลียรจึงเปนส่ิงจํ าเปนและยังคงกํ าหนดไวใหเปนความผิดตามอนุสัญญา
ฉบบันี ้ การกระทํ าความผิดที่กํ าหนดไวในขอ 7  วรรค 1 (b) ตามอนุสัญญาฯ ใหมีลักษณะเฉพาะ    
ทีแ่ตกตางจากการกระท ําความผดิฐานลกัทรพัยกรณทีัว่ไปตรงทีว่ตัถุแหงการกระท ําเปนสิง่ทีส่ามารถ
นํ าไปพัฒนาเปนอาวุธนิวเคลียรได อีกทั้งโดยสภาพของวัสดุนิวเคลียรบางประเภทยังเปนวัสดุ
กัมมันตรังสีที่มีการแผรังสีออกมาซึ่งสามารถนํ ามาใชทํ าเปนอาวุธกัมมันตรังสีหรือระเบิดสกปรก 
(Dirty Bomb) ไดอีกดวย

3) การยักยอกหรือฉอโกงวัสดุนิวเคลียร
การกํ าหนดความผิดในการยักยอกหรือฉอโกงวัสดุนิวเคลียร80 นี้

เปนการกระทํ าที่มุงตอการเอาโทษกับเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับวัสดุนิวเคลียร81

                                                          
78 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (b).
79George Bunn. Op.cit. p. 147.
80 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (c).
81 Annual report 2003. GC (48)/3. IAEA. from http://www-pub.iaea.org/MTCD/MeetingsMeeting

2005.asp. p. 49.
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4) การขมขู/การใชกํ าลังเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร
ลักษณะของการกระทํ าความผิดเชนนี้เปนการกระทํ าเพื่อใหไดมา

ซ่ึงวสัดนุวิเคลียรโดยการขมขู หรือการใชกํ าลัง หรือการบังคับขูเข็ญดวยวิธีการใดๆ82

5) การขมขู
การขมขู ตามอนุสัญญานี้ซ่ึงถือวาเปนความผิดที่รายแรงตอเมื่อ      

มีการขมขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียรเพื่อกอใหบุคคลใดไดรับอันตรายถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือ
ความเสยีหายตอทรัพยสินเปนอยางมากหรอืขมขูวาจะท ําการขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียรเพื่อบังคับ
ใหบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล องคการระหวางประเทศหรือรัฐกระทํ าหรืองดเวนการกระทํ าใดๆ83

6) การลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียร
ปญหาเกีย่วกบัการลกัลอบขนสงวสัดนุวิเคลยีรเปนปญหาทีน่านาชาติ

ไดใหความสํ าคัญมากขึ้นกวาในอดีต อันจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมของอนุสัญญา
วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 ซ่ึงแตเดิมไมมกีารกํ าหนดใหการกระทํ า
เกีย่วกบัการลกัลอบขนสงวสัดนุวิเคลยีรเปนความผดิอาญา จนกระทัง่ไดเพิม่หลักการใหมไวในรางแกไข
เพิ่มเติมอนุสัญญาฯ โดยใหขยายขอบเขตของอนุสัญญาใหครอบคลุมถึงการลักลอบขนสงวัสดุ
นิวเคลียรดวย84 รางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ จึงกํ าหนดใหการกระทํ าที่มีลักษณะเปนการขนสง
หรือการเคลือ่นยายวสัดนุวิเคลยีรเขาสูหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึง่โดยมชิอบดวยกฎหมาย85

เปนความผดิตามอนสัุญญาฯ และผูกระท ําจะตองถูกลงโทษตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชกิ
อีกดวย

7) การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
เดิมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร   

ค.ศ. 1980 ไมมกีารก ําหนดใหการกระท ําอนัมลัีกษณะการกอวนิาศกรรม (sabotage) ตอสถานปฏบิตักิาร
ทางนิวเคลียรเปนความผิดอาญาแตเนื่องจากมีความตระหนักถึงการกระทํ าเกี่ยวกับการกอการราย
ดานนวิเคลียร จึงไดมีการปรับปรุงมาตรการการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรใหครอบคลุม
ถึงการปองกันการกอวินาศกรรมวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร โดยระบุให    
                                                          

82 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (d).
83 Ibid. Article 7 clause 1 (e).
84 CONVENTION ON THE PHYSICALPROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL. from

http://cns.miis.edu/pubs/inven/pdfs/cppnm.pdf
85 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7

clause 1 (d). adopted on 26 October 1979.
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การกระทํ าอันมีลักษณะเปนการจูโจมที่อาจเปนอันตรายตออนามัยและความปลอดภัยตอบุคลากร 
ประชาชนและสิ่งแวดลอมเนื่องจากการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสีหรือการปลดปลอย
กัมมันตภาพรังสี และปจจุบันมาตรการที่วานี้มีการกํ าหนดใหมีการคุมครองเครื่องปฏิกรณปรมาณู
และวสัดนุวิเคลยีรทีจ่ดัเกบ็ไวใหรอดพนจากการกอวนิาศกรรม ตอมาจงึไดมกีารจดัท ํารางแกไขเพิม่เตมิ
อนุสัญญาโดยใหมีการกํ าหนดใหการกระทํ าอันมีลักษณะเปนการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการ
ทางนวิเคลยีรใหเปนความผิดอาญาที่รายแรงเพิ่มเติมขึ้นจากอนุสัญญาฉบับปจจุบัน เนื่องจากภายใน
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรเปนสถานที่ที่มีทั้งวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีเปนจํ านวนมาก 
หากมีการกอวินาศกรรมสถานที่ดังกลาวแลวยอมทํ าใหเกิดความเสียหายตอวัสดุนิวเคลียรและวัสดุ
กมัมนัตรงัสีและมีโอกาสที่รังสีจากวัตถุแหงการกระทํ าดังกลาวเกิดการแผกระจายออกมาสูภายนอก
สถานปฏิบัติการ อีกทั้งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิต รางกายของประชาชนและ      
ส่ิงแวดลอมได รางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับนี้จึงไดกํ าหนดความผิดที่มีลักษณะเปนการกระทํ า
ตอสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร หรือการกระทํ าอันเปนการสอดเขายุงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
ของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร ซ่ึงผูกระทํ าผิดเจตนาทํ าใหหรือรูดีวาการกระทํ าดังกลาว        
อาจจะทํ าใหบุคคลเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือทรัพยสินไดรับความเสียหายอยางรุนแรง
เนือ่งจากการไดรับรังสีหรือการแพรกระจายของสารกัมมันตภาพรังสี เวนแตการกระทํ าดังกลาวนั้น
เปนไปตามกฎหมายภายในประเทศของรัฐภาคีซ่ึงสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรตั้งอยูในอาณาเขต86

8) การกระทํ าอื่นๆ
อนุสัญญาฉบับนี้และที่แกไขเพิ่มเติมไดกํ าหนดใหการกระทํ า      

ดงัตอไปนี้เปนความผิดที่รายแรง
8.1) การพยายามที่จะกระทํ าความผิดตามที่ไดระบุไวในขอ 1) ถึง 

3), 6) ถึง 7) ขางตน87

8.2) การรวมกระท ําความผดิตามทีไ่ดระบไุวในขอ 1) ถึง 7) ขางตน
และยงัรวมถึงการรวมกันพยายามกระทํ าความผิดดังกลาวอีกดวย88

                                                          
86 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (f).  และ  Proposed

amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (e). adopted on
26 October 1979.

87 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7
clause 1 (h). adopted on 26 October 1979.

88 Ibid. Article 7 clause 1 (i). adopted on 26 October 1979.
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8.3) วางแผนหรอืส่ังใหผูอ่ืนกระท ําความผดิตามทีไ่ดระบไุวในขอ 1)
ถึง 4), 6) ถึง 7) ขางตน89

8.4) การกระทํ าความผิดตามที่ระบุไวในขอ 1) ถึง 4), 6) ถึง 7)  
ขางตน โดยกลุมบคุคลซึง่กระท ําการโดยมคีวามมุงประสงครวมกนั การมสีวนเชนวานัน้ ตองเปนไป
โดยเจตนา หรือเปนการกระทํ าโดยจุดมุงหมาย90 ที่จะขยายการกระทํ าความผิดทางอาญาหรือ   
ความมุงประสงคทางอาญาของกลุมซ่ึงการกระท ําความผดิหรอืความมุงประสงคทีจ่ะกระท ําความผดิ91

หรือการกระทํ าโดยรูถึงเจตนาของกลุมที่จะกระทํ าความผิด92

3.1.5.2 การบัญญัติความผิดตามอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปราม   
การกอการรายท่ีใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005

อนุสัญญาฉบับนี้ไดอธิบายถึงการกอการรายโดยใชนิวเคลียรหรือการขู
วาจะใชวสัดุนวิเคลยีร การใชเชื้อเพลิงนิวเคลียร การแพรกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือของเสีย
กมัมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสีใดๆ ซ่ึงมีพิษ อาจระเบิดได หรือ ส่ิงอันตรายอื่นๆ และยงัรวมถึง
การใชหรือขูวาจะใชอุปกรณนิวเคลียร ระเบิดนิวเคลียร หรือวัตถุที่อาจแผรังสีได เพื่อฆาหรือทํ าราย
บคุคล ทํ าลายทรัพยสิน หรือทํ าลายสิ่งแวดลอม หรือใชวัสดุนวิเคลียรเพื่อบังคับบุคคล รัฐ หรือ  
องคกรระหวางประเทศใหทํ าหรืองดเวนจากการกระทํ าใด การรับ มไีวซ่ึงวัสดุนวิเคลียรใดๆ และ
การไดมาซึ่งวัสดุนวิเคลียรหรือสารกัมมันตรังสีโดยไมชอบกฎหมาย เชน ฉอโกง ลัก หรือ ยึดเอามา
โดยใชกํ าลัง เปนตน หรือการขู หรือใชกํ าลังบังคับหรือวิธีการบังคับอื่นใดเพื่อใหมีการเคลื่อนยาย
วัสดุนิวเคลียรดังกลาว ก็ถือวาเปนการกอการรายโดยใชนิวเคลียรดวย93 และกํ าหนดใหรัฐภาคี

                                                          
89 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7

clause 1 (j). adopted on 26 October 1979.
90 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7

clause 1 (k). adopted on 26 October 1979.
91 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7

clause 1 (k) (i). adopted on 26 October 1979.
92 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7

clause 1 (k) (ii). adopted on 26 October 1979.
93 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. from

www.nti.org/e_/research/offcial_docs/inventory/pdfs/nuclear.pdf
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ดํ าเนินการกํ าหนดใหความผิดที่มีลักษณะขางตนเปนความผิดรายแรงที่มีบทลงโทษที่เหมาะสม
ตามกฎหมายภายในของรัฐภาคี94 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) การครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีหรือผลิตหรือครอบครองเครื่อง
มือเคร่ืองใชในการกอการราย

การกระทํ าตามขอ 1) นี้เปนลักษณะของการครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสี95 หรือผลิตหรือครอบครองเครื่องมือเครื่องใช96 มกีารกํ าหนดลักษณะของการกระทํ า 
ไว 2 ประการคือ

(1) โดยมเีจตนาทํ าใหถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
(2) ท ําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม97

2) การใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช        
ในการกอการราย

การกระทํ าตามขอ 2) นี้ เปนลักษณะของใชประโยชนจากวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือเครื่องมือเครื่องใชไมวาทางใดหรือใชประโยชนหรือทํ าลายสถานปฏิบัติการ     
ทางนิวเคลียรในทางที่ทํ าใหเกิดการแผรังสีหรือเสี่ยงตอการแผรังสีโดยมีการกํ าหนดลักษณะ      
ของการกระทํ าไว 3 ประการคือ

(1)  โดยเจตนาทํ าใหถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
(2) โดยมีเจตนาทํ าใหเกิดความเสียหายที่เปนรูปธรรมแกทรัพยสิน

หรือส่ิงแวดลอม
(3) โดยมีเจตนาบังคับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองคการระหวาง

ประเทศหรือรัฐใหกระทํ าการหรืองดเวนการกระทํ าใด98

                                                          
94 International Convention for the Suppression of Acts of  Nuclear Terrorism, Article 1 clause 5 (1) (2).
95 ความหมายของวัสดุกัมมันตรังสีดังปรากฎตาม Article 1 clause 1.
96 ความหมายของเครื่องมือเครื่องใชดังปรากฎตาม Article 1 clause 4.
97 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, Article 2 clause 1 (a) (i)

และ (ii).
98 Ibid. Article 2 clause 1 (b) (i) (ii) และ (iii).
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3) การกระทํ าอื่นท่ีเก่ียวกับการกอการรายทางนิวเคลียร
การกระทํ าที่มีลักษณะดังตอไปนี้ตามอนุสัญญาฯ กํ าหนดใหเปน

ความผิดดวย นอกจากที่ปรากฏไวในขอ 1) และ 2) ขางตน คือ
(1) การกระทํ าที่เปนการคุกคามในลักษณะดังนี้

(1.1) ขมขูภายใตสถานการณอันเชื่อไดวามีการคุกคาม เพื่อใช
ประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องมือเครื่องใชไมวาทางใดหรือใชประโยชนหรือทํ าลาย
สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรในทางที่ทํ าใหเกิดการแผรังสีหรือเสี่ยงตอการแผรังสีโดยเจตนา      
ทํ าใหถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือทํ าใหเกิดความเสียหายที่เปนรูปธรรมแกทรัพยสินหรือ    
ส่ิงแวดลอมหรือบังคับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองคการระหวางประเทศหรือรัฐใหกระทํ าการหรือ
งดเวนการกระทํ าใด หรือ

(1.2) แสดงความตองการมีวัสดุกัมมันตรังสี โดยการคุกคาม 
ภายใตสถานการณอันเชื่อไดวามีการคุกคามหรือโดยการใชกํ าลัง99

(2) การกระทํ าที่เปนการพยายามที่จะกระทํ าความผิดตามที่ไดระบุ
ไวในขอ 1) และ 2) ขางตน100

(3) การกระทํ าความผิดในการเขารวมในฐานะเปนผูสนับสนุน
การกระทํ าความผิดตามที่ไดระบุไวในขอ 1), 2) และ 3) ขางตน หรือวางแผนหรือส่ังใหผูอ่ืนกระทํ า
ความผิดตามที่ไดระบุไวในขอ 1), 2) และ 3) ขางตน หรือมสีวนในทางอื่นใดในการกระทํ าความผิด
สํ าหรับการกระทํ าความผิดเดียวหรือหลายความผิดตามที่ไดระบุไวในขอ 1), 2) และ 3) ขางตน  
โดยกลุมบคุคลซึง่กระท ําการโดยมคีวามมุงประสงครวมกนั การมสีวนเชนวานัน้ตองเปนไปโดยเจตนา
หรือเปนการกระทํ าโดยจุดมุงหมายที่จะขยายการกระทํ าความผิดทางอาญาหรือความมุงประสงค
ทางอาญาของกลุมหรือการกระท ําโดยรูถึงเจตนาของกลุมทีจ่ะกระท ําความผดิ หรือการกระท ําความผดิ
ทีเ่กี่ยวของ101

                                                          
99  International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, Article 2 clause 2 (a)

และ (b).
100 Ibid. Article 2 clause 3.
101 Ibid. Article 2 clause 4 (a) (b) และ (c).
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3.1.5.3 การบัญญัติขอหามตามสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร  
โดยสมบูรณ

1) การหามทดลองการระเบดิของอาวธุนวิเคลียรหรอืการระเบดินวิเคลียร
 สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไดกํ าหนด
ใหรัฐภาคีจะตองใชมาตรการที่จํ าเปนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของตนภายใตสนธิสัญญา
ฉบับนี้ โดยจะตองใชมาตรการเทาที่จํ าเปนเพื่อหามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกระทํ าการทดลอง
การระเบิดของอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใดภายในอาณาเขตของรัฐภาคีหรือภายใต
อํ านาจของรัฐภาคีตามที่รับรองโดยกฎหมายระหวางประเทศ102

2) การกระทํ าอื่นที่ เ ก่ียวกับการหามทดลองการระเบิดของอาวุธ
นิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียร

สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไดกํ าหนด
ใหรัฐภาคีกํ าหนดมาตรการที่จํ าเปนในการหามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกระทํ าการกอใหเกิด 
สงเสรมิ หรือเขาไปมีสวนรวมโดยวิธีใดก็ตามในการทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร  หรือการระเบิด
นวิเคลียรอ่ืนใด103

3.2  การกํ าหนดความผิดท่ีเก่ียวของกับนิวเคลียรและรังสีตามกฎหมายตางประเทศ

กฎหมายของตางประเทศที่ไดมีการกํ าหนดความผิดที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสี  
ซ่ึงสอดคลองกบักฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัดงัทีไ่ดศกึษามาแลวในหวัขอ 3.1 นัน้ ในหวัขอนี้
ไดทํ าการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียเพื่อเปนตัวอยาง       
ของการบญัญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสีในตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรฐัอเมรกิาเปนสมาชกิของทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ

และเปนประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดานนิวเคลียรในระดับตนของโลกและยังไดมีการนํ า
พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชนในทางสันติมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย แตอยางไรก็ตาม
ปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการวิจัยและพัฒนาอาวุธนิวเคลียรอยางตอเนื่องโดยสามารถ

                                                          
102 The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), Article 3 clause 1 (a).
103 Ibid. Article I clause 2 ประกอบ Article III clause 3.

DPU



78

เห็นไดจากการที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาไดใหความเห็นชอบตอขอเสนอของฝายบริหารในการยกเลิก
มติของรัฐสภาตั้งแตเมื่อป 1993 ในการหามวิจัยอาวุธนิวเคลียรรุนใหมที่มีขนาดเล็กกวา 5 กิโลตัน
หรือกํ าลังแรง 1 ใน 3 ของระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียรที่ทิ้ง ณ เมืองฮิโรชิมา ในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ 2 โดยระเบดิชนดินี้จะออกแบบใหทํ าลายสิ่งกอสรางใตดิน โดยจะมีแรงระเบิดมากกวาระเบิด
ปรมาณูฯ ที่ทิ้งที่เมืองฮโิรชิมา ประมาณ 10 เทา และคาดวาสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ จะมีมติ        
ไปในทิศทางเดียวกับวุฒิสภาสหรัฐฯ อีกดวย104 แตหากพิจารณานโยบายดานกฎหมายนิวเคลียร
ของสหรัฐอเมริกายอนไปในสมัยระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 แลว ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดมี
นโยบายน ําพลังงานปรมาณมูาใชในการพฒันาทางดานการทหารเปนส ําคญั โดยกจิกรรมในการวจิยั
ดังกลาวจะถูกปกปดเปนความลับและถูกควบคุมอยางเปนทางการจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา 
เนือ่งจากความตงึเครยีดของประเทศสหรฐัอเมรกิากบัสหภาพโซเวยีตก ําลังจะกลายเปนสงครามเยน็ขึน้105

การพฒันาพลงังานปรมาณใูนทางอืน่ ซ่ึงในขณะนัน้รัฐบาลกลางสหรฐัอเมรกิาจงึไมไดใหความส ําคญั
แตอยางใด

ตอมาในป ค.ศ. 1946 รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติรัฐบัญญัติ
พลังงานปรมาณูในป ค.ศ. 1946 หรือที่เรียกกันวา McMahon Act และนบัวาเปนกฎหมายพลังงาน
ปรมาณูฉบับแรกของโลกดวย โดยกฎหมายฉบับนี้มุงเนนที่การใชพลังงานเพื่อประโยชนในทาง
การทหารและหามเอกชนใชพลังงานปรมาณูเพื่อประโยชนทางการคา ซ่ึงการใชพลังงานปรมาณู
ตามกฎหมายดงักลาวยงัคงอยูภายใตการผกูขาดของรฐับาล หากแตเพยีงเปลีย่นการควบคมุจากองคกร
ทางทหารมาเปนคณะกรรมการพลังงานปรมาณู (Atomic Energy หรือ AEC) ซ่ึงเปนหนวยงาน  
ทางพลเรือน โดยมจีํ านวนคณะกรรมการพลังงานปรมาณูทั้งส้ิน 5 คน และคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณ ู (Atomic Energy หรือ AEC) เปนผูมอํี านาจในการออกขอก ําหนดบงัคบัเกีย่วกบัการครอบครอง
ใช เคลือ่นยาย น ําเขาหรือสงออกของบคุคลใดซึง่พลังงานปรมาณแูตเพยีงผูเดยีว รวมทัง้คณะกรรมการ
พลังงานปรมาณเูทานัน้ทีส่ามารถเปนเจาของอปุกรณสํ าหรับการผลติวสัดทุีเ่กดิฟชช่ันได (production
of fissionable material) เชน เครื่องปฏิกรณปรมาณู เปนตน สวนบุคคลอื่นไมวาจะเปนประชาชน 
องคกรหรือกระทรวงใดๆ ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาก็ไมสามารถเปนเจาของได เวนแตจะมี
ขอยกเวนใหเปนเจาของได106 เหตทุีต่องมคีวามเขมงวดดงักลาว เนือ่งจาก McMahon Act เปนกฎหมาย
                                                          

104 การวิจัยพัฒนาอาวุธปรมาณูรุนใหมของสหรัฐฯ. from http://www.nst.or.th/article/aricle0124.htm
105 The Beginning of Nuclear Regulation, 1963 (University of  California Press, 1984). from

http://www.nrc.gov/who-we-are/short-history.html.
106 Craig Hosmer. (1997, winter). Atomic Energy Act & Amendment , Nuclear rules and

regulation  NE / RHP 415 /514. p. 253.

DPU



79

ทีอ่อกมาเพือ่ปองกนัการรัว่ไหลของความรูอันน ําไปสูการสรางอาวธุปรมาณซ่ึูงเปนแนวคดิทีจ่ะผกูขาด
ความรูในการใชพลังงานจากปรมาณูซ่ึงในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต McMahon Act   
จะยอมแลกเปลีย่นความรูในระหวางประเทศทีเ่ปนพนัธมติรกบัตนกแ็ตเฉพาะเรือ่งทีไ่มปกปดเทานัน้
กิจการพลังงานปรมาณูเปนงานใหญที่ตองมีเทคนิคสูง ในขณะนั้นมีเพียง 2-3 ประเทศในโลก         
ทีม่วีตัถุดบิและความรูโดยเฉพาะและฐานทางการเงนิพอทีจ่ะด ําเนนิการไดโดยไมตองอาศยัประเทศอืน่
ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่มีความสามารถในการทดลองจุดระเบิดปรมาณูและ
ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรก แตความสามารถในการทดลองจุดระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจน
ของประเทศอืน่ๆ เชน ประเทศสหภาพโซเวยีต (ปจจบุนัคอืรัสเซยี) อังกฤษ ฝร่ังเศส กม็ขีดีความสามารถ
และท ําไดสํ าเร็จเชนกัน โดยเฉพาะในป ค.ศ. 1949 สหภาพโซเวียต  (ปจจุบันคือรัสเซีย) ไดทดลอง
ระเบิดปรมาณูสํ าเร็จ

จากเหตุการณดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวา McMahon Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีแนวคิดในการผูกขาดความรูในการใชพลังงานปรมาณูไมประสบผลสํ าเร็จ107     
ในการยบัยัง้ไมใหประเทศอืน่ตองหยดุพฒันาการใชพลังงานปรมาณใูนทางการทหารไดและไมสามารถ
จ ํากดัความรูทางพลงังานปรมาณใูหอยูแตเฉพาะภายในประเทศของตนเองไดเแตอยางใด จากสาเหตุ
ดังกลาวในที่สุดรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาจึงตองลงมติยกเลิก McMahon Act ในป ค.ศ. 1954        
ซ่ึงนับวาเปนการเปดประตูใหมีการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศอืน่ได108 รัฐบญัญตั ิMcMahon Act (Atomic Act 1946) เปนกฎหมาย
ฉบบัแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีทั้งหมด 17 มาตรา โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมาย (enforcement) ทีม่สีภาพบงัคบัทางอาญาคอืตามมาตรา 12 (a) ซ่ึงวางหลกัไววา หากบคุคลใด
จงใจฝาฝน พยายามฝาฝน หรือรวมกันฝาฝน บทบัญญัติแหงรัฐบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือคํ าส่ัง     
ทีอ่อกภายใตรัฐบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนความผิดและมีโทษปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร หรือจํ าคุก
ไมเกิน 5 ป หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

การกระท ําทีเ่ปนการฝาฝนตาม McMahon Act (Atomic Act 1954) โดยมคีวามผดิ
ทางอาญา มีดังนี้

1. ขอหามเกี่ยวกับการผลิตวัสดุที่เกิดฟชช่ันไดตามมาตรา 4 (a) กลาวไววา 
“หามบคุคลใดผลติซึง่วสัดทุีเ่กดิฟชช่ันไดเวนแตเปนการวจิยัหรือกจิกรรมทีเ่ปนการพฒันา” ซ่ึงค ําวา
“การผลิตซ่ึงวัสดุที่เกิดฟชช่ันได” มคี ําจํ ากัดไวตามมาตรา 4 วา “การผลิตวัสดุที่ทํ าใหเกิดฟชช่ันได 

                                                          
107 พลังงานปรมาณูเพื่อสันติระหวางประเทศ. (2505). หนา 77.
108 แหลงเดิม. หนา 78.
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หมายถึง วิธีการผลิตทั้งหมด การผลิต การสกัดหรือกระบวนการของวัสดุที่ทํ าใหเกิดฟชช่ันได   
รวมถึงกระบวนการแยกวสัดทุีท่ ําใหเกดิฟชช่ันไดจากสารซึง่เปนสาระส ําคญัของวสัดนุัน้โดยอนัหนึง่อันใด
ทีเ่กีย่วกบัการกระจายตัวที่เกี่ยวกับการแยกของแมเหล็กไฟฟาหรือกระบวนการอื่น”

2. ขอหามการบังคับเกี่ยวกับวัสดุตามมาตรา 5 (3) ในเรือ่งขอหามกํ าหนดไววา 
“บคุคลใดกระทํ าการดังตอไปนี้เปนการฝาฝนกฎหมาย

(a) เปนเจาของวัสดุที่ทํ าใหเกิดฟชช่ันได หรือ
(b) หลังจากหกสบิวนัทีรั่ฐบญัญตันิีม้ผีลใชบงัคบั และยกเวนไดรับการอนญุาต

จากคณะกรรมการใหครอบครองวัสดุที่ทํ าใหเกิดฟชช่ันได
(c) สงออกหรือน ําเขามาในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงวสัดทุีท่ ําใหเกดิฟชช่ันได

หรือไมวาโดยตรงหรือโดยออมเปนผูไดรับผลประโยชนทางหนึ่งทางใดจากสัญญา การตระเตรียม
หรือกจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วกบัการผลติ การสกดั หรือกระบวนการของวสัดทุีท่ ําใหเกดิฟชช่ันไดจากภายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ขอหามเกีย่วกบัการประยกุตใชพลังงานปรมาณทูางการทหารตามมาตรา 6 (d)
กํ าหนดไววา “การกระทํ าที่เปนการฝาฝนกฎหมายสํ าหรับบุคคลที่ไดสราง ผลิต หรือดํ าเนินการ  
วางแผนหรือออกแบบวัสดุที่ทํ าใหเกิดฟชช่ันไดใหเปนอาวุธทางการทหาร

สภาพบังคับทางอาญาตาม McMahon Act (Atomic Act 1954) ดงักลาวยังไมมี
การเนนบทลงโทษเกีย่วกบัการประทษุตอวสัดนุวิเคลยีรและสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรแตอยางใด
โดยที่ McMahon Act (Atomic Act 1946) เปนการเนนการควบคุมของคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณเูกี่ยวกับการครอบครอง การใช การโอน การนํ าเขาและการสงออกซึ่งวัสดุพลังงานปรมาณู  
และหลงัจากการยกเลกิ McMahon Act ดงักลาว โดยในขณะนัน้เหน็กนัวากจิการเอกชนควรจะไดรับ
โอกาสทีจ่ะเขามามบีทบาทในการพฒันาพลงังานปรมาณใูนทางสนัต ิ รัฐสภาสหรฐัอเมรกิาจงึบญัญตัิ
รัฐบญัญตัิ Atomic Act 1954 ออกมาในป ค.ศ. 1954  เพือ่มาใชบงัคบัเปนกฎหมายแทน McMahon Act
ซ่ีงรัฐบัญญัติ Atomic Act 1954 ฉบับนี้ ไดมีการยกเลิกบทบัญญัติ McMahon Act ทีห่ามเอกชน  
เปนเจาของอุปกรณสํ าหรับการใชวัสดุนิวเคลียร (เชน เครื่องปฏิกรณปรมาณู)109 และเปนการยุติ
การผูกขาดการใหขอมูลทางเทคนิคของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและถือวาการเติบโตของอุตสาหกรรม
นวิเคลยีรเพือ่ประโยชนทางการคาของเอกชน เปนเปาหมายเรงดวนของประเทศ นโยบายนีจ้งึก ําหนด
ใหคณะกรรมการพลังงานปรมาณู “สนับสนุนการมีสวนรวมอยางกวางขวางในการพัฒนาและใช
ประโยชนพลังงานนวิเคลยีรเพือ่ประโยชนอยางสนัติ” ในเวลาเดยีวกนักส่ั็งใหองคกรดงักลาวจดัเตรยีม

                                                          
109 Craig Hosmer. Op.cit. p. 253.
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ระเบยีบซึง่จะคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากอันตรายจากการแผรังสี  ดังนั้น 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูตามรัฐบัญญัติ Atomic Act 1954  จงึมีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ

1. สานตอโครงการเกี่ยวกับอาวุธตางๆ
2. สงเสริมใหเอกชนใชพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ
3. คุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากอันตรายจากการใช

พลังงานนิวเคลียรในทางการคา110

ภายหลังจากเหตกุารณ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดตระหนกั
ถึงภัยอันเกิดจากการกอการรายและมีความเห็นกันวาหลักการของสงครามไดเปล่ียนแปลงโฉมไป
โดยกฎเกณฑที่หามการฆาตกรรมหมู (Mass Killing) ประชาชนผูบริสุทธิ์ไดยกเลิกลงไปแลว 
สํ าหรับในปจจุบันมาตรการปองกันของสหรัฐฯ ไดมีการเสนอใหตั้งหนวยงานระดับ Cabinet-level 
เพื่อตอตานกับการกอการรายตลอดจนสนับสนุนใหเพิ่มงบประมาณวิจัยพัฒนามากขึ้นเปน 2 เทา
เพือ่เตรียมรับสถานการณกอการรายโดยใชอาวุธทํ าลายลางดังกลาว และคาดวาใน 25 ป ขางหนา   
ผูกอการรายจะใชอาวุธดังกลาวในการโจมตีสหรัฐฯ111 มาตรการดังกลาวจึงเปนสวนหนึ่งที่จะหยุด
การแพรกระจายของอาวุธดังกลาวและในสหรัฐฯ ไดตระหนักวาภัยจากการกอการรายทางนิวเคลียร
มแีผนการที่มุงกระทํ าตอส่ิงดังตอไปนี้

1. การขโมยอาวุธนิวเคลียร
2. การขโมยหรือซ้ือวัสดุที่ทํ าใหเกิดฟชช่ันเพื่อนํ าไปผลิตเปนอาวุธนิวเคลียร
3. การโจมตีสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรโดยมุงหวังใหเกิดกัมมันตภาพรังสี

ในบริเวณรอบ ๆ
4. การใชวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อทํ าใหเกิดระเบิดโดยมุงหวังใหมีการกระจาย 

ของสารกัมมันตรังสี112

                                                          
110 The Beginning of Nuclear Regulation, 1963 (University of  California Press, 1984). from

http://www.nrc.gov/who-we-are/short-history.html.
111 การประชุมนักวิชาการหลังการกอการรายที่นครนิวยอรก. จาก

http://www.nst.or.th/article/aricle0141.htm
112 Gavin Cameron. Nuclear Terrorism: Weapons for  Sale or Theft?. from

http://usinfo.state.gov/journals/its/0305/ijpe/cameron.htm
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บทบาทในทางระหวางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ประเทศสหรัฐฯ 
ไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาที่มีความเกี่ยวของกับการกอการรายดานนิวเคลียรคืออนุสัญญาวาดวย
การปองกนัทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปราม
การกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีรดวย โดยทีป่ระเทศสหรฐัฯ ไดปรับปรงุกฎหมายภายในของตนซึง่แตเดมิ
มุงเพียงการกํ ากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชและ
ประชาชนเทานั้นโดยไดบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมใหครอบคลุมการกระทํ าอันเปนการกอการราย     
ทีเ่กีย่วกับนิวเคลียรตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบัดงักลาวอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลักขโมยวัสดุ
นวิเคลยีรและการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรและเชือ้เพลิง โดยรายละเอยีดจะน ําเสนอ
ในหวัขอที่เกี่ยวของตอไป

นโยบายทางอาญาของประเทศสหรฐัอเมรกิาดานนวิเคลียรและรังสจีงึเนนทีก่ารก ํากบั
ดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชและประชาชนและ     
เปนการปองกันการนํ าวัสดุนิวเคลียรไปใชในการกอการรายและการกระทํ าอันเปนการกอการราย
ตอสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรดวย และประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขาเปนสมาชิกโดยการให
สัตยาบันแกอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม ค.ศ. 1982113 อีกทั้งยังเปนสมาชิกของกลุมประเทศที่เสนอรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญา     
วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรดวย114 และตอมายังไดลงนามรับรองอนุสัญญา
ระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 แลวเชนเดียวกัน            
โดยปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติกฎหมายที่มีความสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย     
การปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 และรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาดงักลาว รวมทัง้
อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 ไวใน US CODE 
มาตรา 831 เร่ืองธรุกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรซ่ึงหามกระทํ าและ US CODE มาตรา 2284     
เร่ืองการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรตามล ําดับ โดยกฎหมายดังกลาวจะมี
รายละเอยีดของลกัษณะของการกระท ําทีเ่ปนความผิดอันเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการ
ทางนวิเคลียรหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

                                                          
113 Regulatory and Institutional Framework for Nulear Activities United States. NUCLEAR

LEGISLATION IN OECD COUNTRIES. from http://www.nea.fr/html/law/legislation/usa.pdf. p. 28.
114 The Basic Proposal. CONFERENCE TO CONSIDER AND ADOPT PROPOSED

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR
MATERIAL Vienna,4 to 8 July 2005 (CPPM/AC/L.1/1). (2005, 28 April).
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3.2.1.1 การกระทํ าความผิดท่ีเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร
การกระท ําความผดิตาม US CODE มาตรา 831115 ทีบ่ญัญตัไิวสอดคลอง

กบัอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 มทีัง้หมด 7 ลักษณะดงัตอไปนี้
(1) โดยไมมอํี านาจตามกฎหมาย ไดรับไวโดยเจตนา มไีวในครอบครอง

ใช ขนถาย  เปลี่ยนแปลง ทํ าลาย หรือ ทํ าใหหายไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร หรือ วัสดุพลอยได116 และ
(1.1) ท ําใหเกดิการตาย หรือ อันตรายสาหสัแกกายตอบคุคลใด หรือ

ท ําใหทรัพยสินเสียหาย หรือทํ าความเสียหายตอส่ิงแวดลอม117หรือ
(1.2) มเีหตกุารณแวดลอม หรือมกีารแสดงใหเหน็วาจ ําเลยไดท ําให

เกิดการตายหรือการบาดเจ็บสาหัสตอบุคคลใด หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือเสียหาย     
ตอส่ิงแวดลอม118

(2) โดยมเีจตนาจะแยงเอาซึง่วสัดนุวิเคลยีรหรือวสัดุพลอยไดจากผูอ่ืน119

โดยรูวา
(2.1) การเอาไปซึง่วสัดนุวิเคลยีรหรือวสัดุพลอยไดจากผูอ่ืนโดยไมมี

อํ านาจ120

(2.2)   ใชโดยไมมีอํ านาจ จัดการ หรือขนยาย ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรหรือ
วัสดุพลอยไดซ่ึงเปนของบุคคลอื่น121 หรือ

(2.3) โดยการหลอกลวงหรอืไดมาซึง่วสัดนุวิเคลยีรหรือวสัดุพลอยได
ซ่ึงเปนของบุคคลอื่น122

                                                          
115 Sec 831. Prohibited transactions involving nuclear materials. From

http://law.onecle.com/uscode/18/831.html
116 US CODE  Sec 831 (a) (1).
117 US CODE  Sec 831 (a) (1) (A).
118 US CODE  Sec 831 (a) (1) (B).
119 US CODE  Sec 831 (a) (2).
120 US CODE  Sec 831 (a) (2) (A).
121 US CODE  Sec 831 (a) (2) (B).
122 US CODE  Sec 831 (a) (2) (C).
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(3) โดยเจตนาใชก ําลัง หรือขู หรือท ําใหผูอ่ืนกลัววาจะถกูท ํารายรางกาย
และเอาไปซึ่งวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุพลอยไดไปจากบุคคลอื่น หรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของ123

(4) เจตนาขมขูบคุคลอืน่เพือ่ใหไดไปซึง่วสัดนุวิเคลยีรหรือวสัดุพลอยได
จากผูอ่ืน124

(5) เจตนาบังคับบุคคลใด องคกรระหวางประเทศใด หรือรัฐบาลใด  
ใหกระท ํา หรืองดเวนการกระทํ าใดเพื่อใหการกระทํ าตามขอ (2) (2.1) หรือ (3)125

(6) โดยเจตนาขมขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุพลอยไดเพื่อใหมี 
การตายหรอืการบาดเจบ็สาหสัแกกายตอบคุคลใด หรือกอใหเกดิความเสยีหายตอทรพัยสินหรอืเสยีหาย
ตอส่ิงแวดลอม โดยการคกุคามนัน้คาดไดวาจะเกดิขึน้จรงิหรือมกีารแสดงวาวตัถุประสงคของผูกระท ํา
มเีจตนาราย126

(7) เปนผูรวมกระทํ าความผิดตั้งแตสองคนขึ้นไปในฐานความผิด   
ตามที่กํ าหนดไวในขอ  (1) (2) (3) หรือ (4) นี้ หากฝายใดมีเจตนาเกี่ยวของกับการกระทํ าความผิดใด
ตามที่ก ําหนดนี้ ผูกระทํ าจะตองถูกลงโทษเชนกัน127

การกระทํ าความผิดดังกลาวทั้ง 7 ลักษณะขางตนเปนการกํ าหนดไว
โดยมีความสอดคลองกับขอ 7 ของอนุสัญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกัน 
ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 แลว

3.2.1.2 การกอวินาศกรรมสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลียรหรอืเชือ้เพลิงนวิเคลียร
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดใหการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับ       

การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรซ่ึงเปนการกระทํ าความผิด
ที่มีความสอดคลองทั้งรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร 
ค.ศ. 1980 และอนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005  
มาบัญญัติไวในรัฐบัญญัติ Atomic Act 1954 ในมาตรา 236 หรือ US CODE มาตรา 2284 เรื่อง    
การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรเปนความผิดโดยกํ าหนดใหการกระทํ า

                                                          
123 US CODE  Sec 831 (a) (3) (A) และ (B).
124 US CODE  Sec 831 (a) (4).
125 US CODE  Sec 831 (a) (5).
126 US CODE  Sec 831 (a) (6).
127 US CODE  Sec 831 (a) (8).
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ใหเกิดความเสียหายตอสถานปฏิบัติการและสิ่งอื่นโดยเจตนาและจงใจลอบทํ าลายหรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอส่ิงดงัตอไปนี้เปนความผิดดวยเชนกัน

1) อุปกรณการผลิตหรืออุปกรณการใชประโยชนที่ไดรับใบอนุญาต
ตามกฎหมายนี้

2) สถานที่เก็บกากนิวเคลียรที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้
3) เชือ้เพลิงนิวเคลียรสํ าหรับอุปกรณการใชประโยชน หรือ เชื้อเพลิง

นวิเคลียรที่ใชแลวจากอุปกรณดังกลาว
4) โรงงานเสรมิสมรรถนะยเูรเนยีมทีไ่ดรับใบอนญุาตโดยคณะกรรมการ

ก ํากับความปลอดภัยนิวเคลียร128

จากบทบัญญัติดังกลาว จึงนับวากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา    
มีความสอดคลองกับอนุสัญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพ      
ตอวสัดนุวิเคลียร ค.ศ. 1980 และอนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร
ค.ศ. 2005 แลว

3.2.2 ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียเป นประเทศสมาชิกของทบวงการพลังงานปรมาณู    

ระหวางประเทศและไดมกีารใชพลังงานปรมาณเูพือ่ประโยชนในทางสนัตเิชนเดยีวกนั โดยประเทศนี้
ไดมกีารใชเครือ่งปฏกิรณปรมาณวูจิยัจ ํานวน 1 เครือ่งและอยูระหวางการกอสรางอกีจ ํานวน 1 เครือ่ง129

กฎหมายของออสเตรเลียดานนิวเคลียรและรังสีที่สํ าคัญและที่เกี่ยวของกับการกระทํ าความผิด    
ตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศ คือ

3.2.2.1 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987
3.2.2.2 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

                                                          
128 US CODE  Sec 2284 a. from

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode42/usc_sec42_00002284...
129 research reactor-by country. from www.iaea.org/cgi-bin /rrdb.page.pl/ralpha.htm?squery=

‘AU’&sort=cna...

DPU



86

3.2.2.1 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987
ประเทศออสเตรเลียไดเขาเปนสมาชิกตามอนุสัญญาวาดวยการปองกัน

ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร โดยมี The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987       
เปนกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายนี้ไดกํ าหนดใหมีกฎหมายพื้นฐานเพื่อใหมีระบบการพิทักษ
ทางนวิเคลียรในประเทศออสเตรเลีย และใหปฏิบัติตามสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและ
อนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 โดยประเทศออสเตรเลีย        
มีสัญญาทวิภาคีกบัทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) เพื่อการปองกันทางกายภาพ
ซ่ึงวัสดุนิวเคลียร

กฎหมายฉบบันีก้ ําหนดใหการมไีวในครอบครอง การขนสงและการตดิตอ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร หรือสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับวัสดุนิวเคลียร ฐานที่ตั้ง เครื่องมือและ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วของกบัวสัดนุวิเคลยีร130 โดยกอนที่กฎหมายนี้จะมผีลบงัคบัใชนัน้ บรรดาสนธสัิญญา
เกี่ยวกับการหามแพรขยายนิวเคลียรซ่ึงตองใหแตละประเทศปฏิบัติตามสนธิสัญญาจะตองใช      
การควบคุมผานการมีไวในครอบครอง การใช และการขนสงซึ่งวัสดุนิวเคลียรโดยการบังคับ     
ตามกฎหมายศลุกากร (No. 6 of 190) รวมทัง้บรรดากฎเกณฑทีเ่กีย่วกบักบักฎหมายศลุกากรตางๆ ดวย
และยังตองใชการประสานงานรวมกันระหวางผูที่มีนิวเคลียรไวในครอบครอง จนกระทั่งตอมา  
เมื่อกฎหมายนี้มผีลบงัคบัใชแลวไดกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการครอบครอง การใชและการขนสง
ซ่ึงชิ้นสวนนิวเคลียรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีบทบัญญัติในกฎหมายนี้หลายแหงที่กลาวถึง  
วัตถุประสงคของกฎหมายเพื่อใหมีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและ
อนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 อยางมปีระสิทธิภาพ (มาตรา 3)
และกฎหมายนีจ้ะเปนเครือ่งมอืใหการปฏบิตัติามสนธสัิญญาดงักลาวเปนไปตามขอตกลงของสนธสัิญญา
(มาตรา 70) และยังไดก ําหนดใหมีกฎเกณฑภายในประเทศเกี่ยวกับการครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียร 
เครือ่งมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนิวเคลียร

ในทางปฏิบัติหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้คือ
บรรดาบรษิทัท ําเหมอืงแรยูเรเนียมตางๆ โดยกฎหมายฉบบันี้ไดก ําหนดใหวสัดนุวิเคลยีรทกุประเภท
และสิง่อื่นใดที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรในประเทศออสเตรเลยีตองอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ เพื่อใหมี
ระบบการควบคุมที่เขมงวดและมีรายละเอียดของการควบคุมและกฎหมายนี้ไดบัญญัติการกระทํ า
ซ่ึงเปนความผิดภายใตกฎหมายฉบับนี้โดยลักษณะการกระทํ าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้จะมี

                                                          
130 Regulatory and Institutional Framework for Nulear Activities Austalia. NUCLEAR

LEGISLATION IN OECD COUNTRIES. from http://www.nea.fr/html/law/legislation/australia.pdf . p. 5.
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ความสอดคลองกบัอนสัุญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพฯ เชน การขโมยวัสดุนิวเคลียรหรือมีไว
เพือ่ใชกระทํ าความผิด (มาตรา 33) หรือมีวัสดุนิวเคลียรไวแลวขูวาจะทํ าอันตราย (มาตรา 34) หรือ 
การใช หรือขูวาจะนํ ามาใชทํ าอันตราย การกระทํ าเหลานี้จึงถือวาเปนการกระทํ าความผิดซึ่งจะมี
โทษสูงถึงจํ าคุกอยางสูง 10 ป หรือมีโทษปรับ 20,000 ดอลลารออสเตรเลีย หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และ
ยังกํ าหนดใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายฉบับนี้อาจมีคํ าส่ังใหยึดทรัพยหรือวัสดุที่ใช 
ในการกระทํ าความผิดไดดวย (มาตรา 39)131

สาระสํ าคัญของกฎหมายฉบับนี้มีการกํ าหนดหลักกฎหมายเพื่ออนุวัติ
การใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 ไวใน
มาตรา 33 ถึงมาตรา 37 ของสวนที ่2 เร่ืองความผิดเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพ
ตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 โดยก ําหนดลกัษณะของการกระทํ าที่เปนความผิดและตองถูกลงโทษ
ไว 5 ลักษณะ คือ

1. การขโมยวัสดุนิวเคลียร
2. การขูหรือคุกคามใหสงมอบวัสดุนิวเคลียร
3. ใชวัสดุนิวเคลียรทํ าใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บหรือเกิดอันตราย   

แกทรัพยสิน
4. การขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียร
5. การขูวาจะกอการราย
ลักษณะของการกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดในกฎหมายของประเทศ

ออสเตรเลียขางตนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การขโมยวสัดนุวิเคลยีรไดก ําหนดไวในมาตรา 33 โดยหามบคุคลใด

ขโมย ยกัยอก ฉอฉลเพือ่น ําไปใชเอง หรือการไดมาโดยการหลอกลวงอนัเปนเทจ็ซ่ึงวสัดนุวิเคลยีร132

2) การขูใหสงมอบวัสดุนิวเคลียรไดกํ าหนดไวในมาตรา 34 โดย
กํ าหนดใหบุคคลจะตองไมบังคับหรือขูวาจะใชกํ าลัง หรือใชวิธีทํ าใหกลัวเพื่อใหอีกบุคคลหนึ่ง    
สงใหซ่ึงวัสดุนิวเคลียรใหแกตนหรือใหแกบุคคลอื่นใด133

                                                          
131 Regulatory and Institutional Framework for Nulear Activities Austalia . NUCLEAR

LEGISLATION IN OECD COUNTRIES. from http://www.nea.fr/html/law/legislation/australia.pdf. pp.16-19.
132 SECT 33 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 Commonwealth Consolidated

Acts. from http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nna1987364/s33.html
133 SECT 34 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 Commonwealth Consolidated

Acts. from  http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nna1987364/s34.html
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3) ใชวัสดุนิวเคลียรทํ าใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บหรือเกิดอันตราย   
แกทรัพยสินไดก ําหนดไวในมาตรา 35 โดยกํ าหนดใหบคุคลจะตองไมใชวัสดุนิวเคลียรใหเกิดเหตุ
ดังตอไปนี้

3.1) เกดิอันตรายสาหัสแกบุคคลอื่นใด หรือ
3.2) เกดิอันตรายแกทรัพยสิน134

4) การขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียรไดก ําหนดไวในมาตรา 36 โดยกํ าหนด
ใหบคุคลจะตองไมกระทํ าการดังตอไปนี้

4.1)  ขูวา จะใชวสัดนุิวเคลียรเพื่อใหเกิดการตาย หรือการบาดเจ็บ
ของบุคคลอื่นใดหรือจะใชวสัดุนิวเคลียรเพื่อใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน

4.2) กลาววา เปนเจตนาของตนที่จะใชวัสดุนิวเคลียรเพื่อใหเกิด
การตายหรอืการบาดเจบ็ของบคุคลอืน่ใดหรอืจะใชวสัดนุวิเคลยีรเพือ่ใหเกดิความเสยีหายแกทรัพยสิน

4.3) กลาวในลักษณะใดๆ ก็ตาม ที่ทํ าใหวิญูชนสามารถอาง   
ไดวาค ํากลาวเชนนัน้บงบอกวาคนนัน้มเีจตนาที่จะใชวสัดนุวิเคลยีรเพือ่ใหเกดิการตายหรอืการบาดเจบ็
ของบคุคลอืน่ใดหรือจะใชวัสดุนิวเคลียรเพื่อใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน135

5) การขูวาจะกอการรายไดก ําหนดไวในมาตรา 37 โดยก ําหนดใหบคุคล
จะตองไมกระทํ าการดังตอไปนี้

5.1)  ขูวาจะกระทํ าการที่เปนการฝาฝนมาตรา 33 นี้เพื่อจะบังคับ
บคุคลหนึง่บคุคลใด (รวมถึงองคกรระหวางประเทศ หรือรัฐบาลของประเทศออสเตรเลยี หรือรัฐบาล
ตางประเทศ) ใหทํ าหรืองดเวนการกระทํ าอยางหนึ่งอยางใด

5.2) กลาววาเปนเจตนาของตนที่จะกระทํ าการที่เปนการฝาฝน
มาตรา 33 นี้ เพื่อจะบังคับบุคคลหนึ่งบุคคลใด (รวมถึงองคกรระหวางประเทศ หรือรัฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลีย หรือรัฐบาลตางประเทศ) ใหทํ าหรืองดเวนการกระทํ าอยางหนึ่งอยางใด

                                                          
134 SECT 35 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 Commonwealth Consolidated

Acts. from http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nna1987364/s35.html
135 SECT 36 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 Commonwealth Consolidated

Acts. from http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nna1987364/s36.html
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5.3) กลาวในลักษณะใดๆ ก็ตาม ที่ทํ าใหวิญูชนสามารถอาง   
ไดวาค ํากลาวเชนนัน้บงบอกวาคนนัน้มเีจตนาทีจ่ะกระท ําการทีเ่ปนการฝาฝนมาตรา 33 นีเ้พือ่จะบงัคบั
บคุคลหนึง่บคุคลใด (รวมถึงองคกรระหวางประเทศ หรือรัฐบาลของประเทศออสเตรเลยี หรือรัฐบาล
ตางประเทศ) ใหทํ าหรืองดเวนการกระทํ าอยางหนึ่งอยางใด136

จากบทบัญญัติดังกลาว จึงนับวากฎหมายของประเทศออสเตรเลีย        
มคีวามสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 แลว

3.2.2.2 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998
ประเทศออสเตรเลียไดเขาเปนสมาชิกตามสนธิสัญญาวาดวยการหาม

ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและไดกํ าหนดลักษณะของขอหามตามสนธิสัญญาฯ ในเรื่องการหาม
ทดลองระเบดิอาวธุนวิเคลยีรหรือระเบดินวิเคลยีรอ่ืนๆ เปนความผิดดวย โดยกฎหมายฉบบันีไ้ดก ําหนด
ขอหามตามสนธิสัญญาฉบับนี้ไวในมาตรา 8 แหง Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 
1998 โดยกํ าหนดใหบุคคลใดที่กระทํ าการทดลองอาวุธนิวเคลียรหรือการทดลองนิวเคลียรอ่ืนใด
เปนความผิด137 ที่ตองถูกตองรับโทษตามกฎหมายฉบับนี้

จากบทบัญญัติดังกลาว จึงนับวากฎหมายของประเทศออสเตรเลีย        
มคีวามสอดคลองกับสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณแลว

3.3  การกํ าหนดโทษเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี

การกํ าหนดโทษเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีจะคํ านึงถึงวัตถุประสงคแหงการลงโทษและ
ความรายแรงของการกระท ําผิดในลกัษณะตางๆ ประกอบกนัดวย เพือ่สามารถใหมกีารลงโทษผูกระท ํา
ความผดิใหมีความเหมาะสมกับความรายแรงของการที่ไดกระทํ าผิดลงไป ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

                                                          
136 SECT 37 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 Commonwealth Consolidated

Acts. from  http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/nna1987364/s37.html
137 Section 8 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998. from

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cntta1998384/s8.html
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3.3.1 ขอความทั่วไป

3.3.1.1 การก ําหนดวัตถุประสงคแหงการลงโทษของกฎหมายอาญา
การลงโทษผูกระท ําความผดิยอมมคีวามแตกตางกนัไปตามวตัถุประสงค

และคานิยมของสังคมและปฏิกิริยาของชุมชนในสังคมที่มีตออาชญากรรมแตละยุคแตละสมัย เชน 
สมัยโบราณอาจมีความนิยมลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยการประหารชีวิตหรือทรมานอยางรุนแรง
เพื่อเปนการกระทํ าตอบแทนแกแคนในลักษณะตาตอตา ฟนตอฟน138 แตการลงโทษในปจจุบัน  
อาจมุงหมายไปในทางมนุษยธรรม เลิกความคิดเกี่ยวกับการทรมานโดยมุงคุมครองชุมชน ปองกัน
มิใหการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นเปนสํ าคัญมากกวาการลงโทษผูกระทํ าความผิด139 วัตถุประสงค  
ของการลงโทษตัง้แตสมยัดัง้เดมิจนถงึปจจบุนัจงึอาจมคีวามแตกตางกนัตามยคุสมยั ปจจบุนัจงึสามารถ
แบงวตัถุประสงคของการลงโทษตามทีป่รากฏตัง้แตดัง้เดมิในอดตีจนถงึปจจบุนัออกไดเปน 3 ประเภท
ดังตอไปนี้

1. การลงโทษเพือ่ตอบแทนแกแคนทดแทนผูกระท ําความผดิ (Retributive
Justification)

การลงโทษเพื่อตอบแทนแกแคนผูกระทํ าความผิดเปนรูปแบบ  
ของการลงโทษทีม่ปีระวตัคิวามเปนมาทีเ่กาแกและแพรหลายทีสุ่ดจนถงึ ณ ปจจบุนั ซ่ึงเปนแนวความคดิ
ที่พัฒนามาจากปรัชญาพื้นฐานที่วา “อาชญากรรมเปนการประทุษรายตอผูอ่ืนจึงสมควรที่จะไดรับ
การลงโทษสนองตอบแทนแกแคนใหสาสมอยางรุนแรงกับอาชญากรรมที่ไดกอใหเกิดขึ้น        
(Tit–for–tat)” ผูกระท ําความผดิจงึสมควรไดรับโทษและตองรับผิดชอบตอการกระท ําความผดิของตน
แตโทษทีจ่ะไดรับตองมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผิด (Culpability) ดวย โดยความรบัผิดมากหรอืนอย
ยอมขึ้นอยูกับผลรายของการกระทํ า เชน กระทํ าโดยเจตนา ไมเจตนาหรือประมาท แรงจูงใจ     
พฤตกิารณแวดลอม เหตุเพิ่มโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ

ดงันัน้ กฎหมายอาญาจงึบญัญตัโิทษขัน้สูง-ขัน้ตํ ่า ซ่ึงท ําใหกฎหมาย
มคีวามยดืหยุนและศาลสามารถใชดุลยพินิจกํ าหนดโทษไดตามความเหมาะสมหรือตามสมควร140

                                                          
138 ประเสรฐิ  เมฆมณ.ี หลกัทัณฑวทิยา. หนา 55.
139 วิจิตร ลุลิตานนท. (2507). กฎหมายอาญา ภาค 1. หนา 164.
140 ประธาน วัฒนวาณิชย. (2546). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา. หนา 360.
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2. การลงโทษเพือ่การยบัยัง้หรอืขมขู (Utilitarian or Reductive Justification)
การลงโทษเพื่อการยับยั้งหรือขมขู อาชญากรรมก็เปนรูปแบบ     

การลงโทษที่ไดเร่ิมวิวัฒนาการในตอนปลายสมัยคริสตศตวรรตที่ 18 อันถือไดวาเปนการกาวหนา
แหงการพัฒนาระบบการลงโทษในยุโรป141 จุดประสงคหลักของการลงโทษประเภทนี้ก็เพื่อเปน
การลดจ ํานวนอาชญากรรม การลงโทษทีม่คีวามรนุแรงจะเปนการยบัยัง้การกระท ําความผดิและมผีล
เปนการปองกนัอาชญากรรม (Deterrence) อีกทางหนึง่ดวย เนือ่งจากเปนการยบัยัง้ผูทีจ่ะกระท ําความผดิ
มใิหกระท ําความผิดอีกและยับยั้งผูที่อาจกระทํ าความผิดหรือผูที่จะเลียนแบบเอาเยี่ยงอยาง142

3. การลงโทษเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด (Reformation and 
Rehabilitation)

แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแกไขฟ นฟูผู กระทํ าความผิด      
เปนสิ่งที่ปรากฏอยูในศาสนาคริสตตั้งแตคร้ังโบราณกาล เชน การไถบาป การสารภาพบาปเพื่อให 
ผูกระท ําความผดิมโีอกาสเริม่ตนชีวติใหม และปจจบุนัไดมกีารท ําใหมคีวามเปนวทิยาศาสตรมากขึน้
อีกทัง้ยงัไดก ําหนดไวในกฎหมายอาญาใหเปนทฤษฎหีนึง่ทีม่คีวามจ ําเปนดวย143 รูปแบบของการลงโทษ
ลักษณะเชนนีจ้งึเปนกระบวนการปฏบิตัติอผูกระท ําความผดิทีม่รีากฐานววิฒันาการมาจากหลกัมนษุยธรรม
หลักกฎหมายอาญาและแนวความคิดของนักอาชญาวิทยาโดยมีความมุงหมายเพื่อแกไขพฤติกรรม
ของผูกระทํ าความผิดใหกลับตัวเปนพลเมืองดีและภายหลังพนโทษไปแลวไมใหกลับมากระทํ า
ความผิดซํ้ าอีก144 โดยทัว่ไปเพือ่ใหเห็นความแตกตางระหวางการแกไขผูกระทํ าความผิดที่อยูในและ
นอกเรอืนจ ํา จงึมกีารเรยีกชือ่การแกไขผูกระท ําความผดิในเรอืนจ ําวา Reformation และสวนการแกไข
ผูกระทํ าความผิดในชุมชน เรียกวา Rehabilitation แตอยางไรก็ตาม ก็มีผูใชคํ าทั้งสองดังกลาว       
ในความหมายเดียวกัน145

แนวคิดในการกํ าหนดโทษในความผิดแตละฐานที่ดํ าเนินการ    
โดยองคกรนิติบัญญัติของแตละประเทศมีแนวความคิดในการกํ าหนดโทษโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของวัตถุประสงคดังที่กลาวไวแลวขางตน เพยีงแตวาผูบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษแกผูกระทํ า
ความผิดโดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีใดเปนสํ าคัญ เชน ทฤษฎีทดแทน ทฤษฎีขมขูยับยั้ง ทฤษฎี    

                                                          
141 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 67.
142 ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม. หนา 361.
143 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. เลมเดิม. หนา 96.
144 ประเสริฐ เมฆมณี. เลมเดิม. หนา 68.
145 ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม. หนา 362.
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แกไขฟนฟู ทฤษฎีตัดผูกระทํ าความผิดออกจากสังคม ทฤษฎีเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย 
ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนตน146

3.3.1.2 การกํ าหนดโทษตามอนุสัญญา/สนธิสัญญา
การกํ าหนดโทษในลักษณะความผิดตามอนุสัญญาวาดวยการปองกัน

ทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 และอนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการราย
ทีใ่ชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 นั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบัตางก็กํ าหนดใหความผิดเหลานั้นมีบทลงโทษ
ตามลักษณะที่เหมาะสมกับความผิดโดยคํ านึงถึงความรายแรงของความผิดนั้นๆ147 และสํ าหรับ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไดกํ าหนดใหรัฐสมาชิกตองใชมาตรการใด
ที่จํ าเปนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของตนภายใตสนธิสัญญานี้ โดยมาตรการอยางใดๆ 
เพือ่ปองกันการทดลองการระเบิดนิวเคลียรและการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด148 การกํ าหนดหลักการดัง
กลาวไวแสดงใหเห็นวากฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัไดเรียกรองใหรัฐตางๆ กํ าหนดโทษ
หรือขอหามทีเ่ปนพืน้ฐานของวตัถุประสงคของการลงโทษตามสดัสวนความรายแรงของการกระท ําผิด
แลวดังกลาว ดงัมรีายละเอียดที่จะกลาวตอไปในหัวขอ 3.3.2

3.3.2 หลกัสัดสวนความรายแรงของการกระทํ าผิดและโทษ
การกํ าหนดโทษไมวาจะเปนกฎหมายหรือโดยดุลยพินิจของศาลก็ดี ถากํ าหนด

เบาเกินไปก็เปนการเยยหยันของผูกระทํ าความผิดตอกฎหมายและประชาชนทั่วไป ความศักดิ์สิทธิ์
ของการบงัคับใชกฎหมายที่จะรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนไวก็จะเสื่อมเสียไป แตถากํ าหนด
ไวรุนแรงเกินไปจนคนทั่วไปไมเห็นพองดวยก็จะเกิดผลตรงกันขามโดยอาจขาดการสนับสนุน   
จากประชาชนจนกลายเปนวาประชาชนจะมีความเห็นใจชวยกันปกปดผูกระทํ าความผิดไมให   
ตองไดรับโทษตามกฎหมายไป149 การลงโทษผูกระทํ าความผิดจึงตองไดสัดสวนกับความรายแรง
ของการกระท ําความผดิทีไ่ดกระท ําลงไปดวย150 ซ่ึงหลักความไดสัดสวนนีน้บัวาเปนหลักการขัน้พืน้ฐาน

                                                          
146 สํ านักงานกิจการยุติธรรม. (2549). ศึกษาความเปนไปไดในการกํ าหนดชั้นโทษและการนํ าไปปรับใช

ในประมวลกฎหมายอาญา (โครงการวิจัย). หนา 8.
147 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 2. และ International

Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, Article 5 (b).
148 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, ARTICLE I clause 1 ประกอบ ARTICLE III clause 1 (a).
149 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 1184.
150 แหลงเดิม. หนา 9.
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ของความสัมพันธระหวางผูใชอํ านาจกับผูที่ตกอยูภายใตอํ านาจในการบังคับใหผูใชอํ านาจจํ ากัด
สิทธแิละเสรีภาพของผูที่ตกอยูภายใตอํ านาจของตนอยางพอเหมาะพอประมาณ (moderation)151

โดยหลักการดังกลาวนี้เปนสวนประกอบเพียงสวนหนึ่งของทฤษฎีทดแทน 
(Retributive Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการลงโทษทีมุ่งพจิารณาถงึการทีผู่กระท ําผิดจะตองชดใช
(paid) ตอส่ิงที่เขากระทํ าลงไปโดยทฤษฎีนี้กํ าหนดเงื่อนไขในการลงโทษที่ชอบธรรมไว 3 ประการ
ดังนี้

1. การลงโทษตองเปนการทดแทนความเสียหาย (vindication) กลาวคือ    
ความถูกตองของการลงโทษจะตองกระทํ าไปเพื่อเปนการทดแทนหรือแกแคนใหแกผูเสียหายรูสึก
พอใจและคิดวาเปนการกระทํ าที่ยุติธรรมแลวและยอมรับวาการแกแคนผูกระทํ าผิดไมใชเปนหนาที่
ของเอกชนแตเปนหนาที่ของรัฐ

2. การลงโทษตองกระทํ าเพื่อใหเกิดความเปนธรรม (fairness) เปนการมอง
หนาที่ของบุคคลในดานการเมืองและกึ่งสัญญาประชาคมที่เรียกวาการตางตอบแทน (reciprocity) 
โดยมีหลักวาการจะใหกฎหมายมีผลคุมครองประโยชนสุขแกสวนรวม คนทุกคนตองเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การที่ผูกระทํ าผิดฝาฝนกฎหมายอาญาแตละครั้งเทากับวาผูกระทํ าความผิด    
เอาเปรยีบบคุคลอืน่ทีเ่ชือ่ฟงกฎหมาย การลงโทษผูกระท ําความผดิจงึเปนการท ําใหผูกระท ําความผิด
และบคุคลทีเ่ช่ือฟงกฎหมายตระหนกัวาบคุคลทีล่ะเมดิกฎหมายจะตองถูกด ําเนนิคดแีละผูทีเ่อาเปรยีบ
จากการฝาฝนกฎหมายจะตองถูกลงโทษ ดังนั้นการลงโทษแกผูกระทํ าความผิดควรมีความรุนแรง
เทากบัความไดเปรียบที่ผูกระทํ าความผิดไดรับจากการฝาฝนกฎหมายนั้นโดยถือวาผูกระทํ าความผิด
ไดจายหนีอั้นเกดิจากการท ําผิดใหแกทกุคนทีเ่ชือ่ฟงกฎหมายในสงัคมและเมือ่คิดวาผูกระทํ าความผิด
จายหนีด้งักลาวแลวเขาก็ควรกลับคืนสูสังคมในฐานะที่เปนพลเมืองดีและมีฐานะเทากับคนอื่นแลว

3. การลงโทษจะตองไดสัดสวนกับความผิด (proportionality of punishment) 
ซ่ึงทฤษฎีนี้เหน็วาจ ํานวนโทษทีผู่กระท ําความผดิไดรับจะตองเทากันกับความเสียหายที่เขาไดกระทํ า
ลงไปจากการกระท ําความผดินัน้ โดยการพจิารณาหลกัเรือ่งนีจ้ะตองพจิารณาถงึสภาพและความหนกัเบา
ของความผิด ซ่ึงประกอบดวยความรายแรงทางศีลธรรมของความผิดแตละฐานและความนาตํ าหนิ
จากพฤติการณของการกระทํ าในแตละเรื่องรวมถึงความรายแรงที่ผูกระทํ ากอใหเกิดขึ้นอันเกิดจาก
การกระทํ าโดยเจตนาและประมาทดวย

                                                          
151 วรพจน วิศรุตพิชญ. (2549). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน.

หนา 24.
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ดังนั้น ทฤษฎีทดแทนนี้จึงมีลักษณะสํ าคัญอยู 3 ประการ โดยสรุปดังตอไปนี้
ประการแรก จํ านวนโทษที่ทดแทนจะตองพอเหมาะกับการกระทํ าความผิด   

เพื่อทํ าใหผูกระทํ าสามารถจดจํ าวาความเจ็บปวดที่ไดรับจากการถูกลงโทษเปนเพราะเขาไดกระทํ า
ความผิด

ประการทีส่อง การทดแทนจะตองกระท ําตอผูกระท ําผิดโดยตรงหรอืผูมสีวนเกีย่วของ
เทานั้นไมรวมถึงญาติพี่นองของผูกระทํ าความผิดดวย

ประการที่สาม กํ าหนดโทษในลักษณะทดแทนนี้ตองกํ าหนดใหพอเหมาะกับ
ความรายแรงของความเสียหายที่ผูกระทํ าความผิดกอใหเกิดขึ้น152

ทฤษฎีทดแทนนี้เปนการพยายามนํ าแนวความคิดในเรื่องการแกแคน ซ่ึงเปน
ความคิดดั้งเดิมของมนุษยมาผสมผสานกับหลักความยุติธรรมในปจจุบัน โดยเสนอวาการลงโทษ
เปนการทดแทนความเสียหายใหแกผูเสียหายเพื่อใหผูเสียหายพอใจและเปนการยํ้ าใหคนทุกคน
ปฏิบตัติามกฎหมายโดยถือวาเปนหนี้ที่ตองผูกพันในสังคม153

3.3.3 การกํ าหนดโทษของตางประเทศ

3.3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1. กรณีการกระท ําความผดิทีก่ ําหนดไวตามอนสัุญญาวาดวยการปองกนั

ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 นัน้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาใน US CODE 
มาตรา 831 (a) เปนบทกํ าหนดความผิดเกี่ยวกับธรุกรรมที่เกี่ยวของกบัวัสดุนิวเคลียรที่มีอัตราโทษ
ก ําหนดไวใน US CODE มาตรา 831 (b) โดยอนุมาตรานี้แบงออกไดเปน 2 วรรค คือ

1) US CODE มาตรา 831 (b) วรรค 1 ไดก ําหนดใหการกระทํ า
ความผดิตามมาตรา 831 (a) (1) ถึง (6) และการพยายามกระท ําความผดิตามมาตรา 831 (a) (1) ถึง (4)154

ใหมีอัตราโทษดังนี้

                                                          
152 ณรงค  ใจหาญ. (2543). กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย. หนา 21–23.
153 แหลงเดิม. หนา 25.
154 US CODE มาตรา 831 (a) (7).
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1.1) โทษปรับไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา155

1.2) โทษจ ําคุกตลอดชีวิต หรือจํ าคุกในเวลาที่กํ าหนด ดังนี้
 (ก) ถาขณะที่กระทํ าความผิด ผูกระทํ ามีเจตนาใหผูอ่ืน
ตาย หรือ
 (ข) ถาขณะทีก่ระท ําความผดิตามทีก่ ําหนดใน US CODE
มาตรา 831 (a) (1) หรือ (3) ผูกระทํ าความผิดทํ าใหผูอ่ืนตายเปนจํ านวนมากโดยผูกระทํ าปราศจาก
ความระมัดระวังทํ าใหผูอ่ืนตายหรือบาดเจ็บสาหัส และ

1.3) โทษจ ําคุกไมเกิน 20 ป ไมวาในกรณีใดๆ
2) US CODE มาตรา 831 (b) วรรคสอง ไดกํ าหนดใหการกระทํ า

ความผิดตาม US CODE มาตรา 831 (a) (8) มอัีตราโทษดังนี้
 2.1) โทษปรับไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา156

2.2) โทษจํ าคุก กรณีดงันี้
(ก) ไมเกิน 20 ป สํ าหรับการกระทํ าความผิดซึ่งรวมกัน

กระท ําความผิดอันเปนความผิดที่กํ าหนดในกรณีขอ 1.2) ขางตน และ
(ข) ไมเกิน 10 ป สํ าหรับการกระทํ าความผิดอื่นๆ

จากสาระส ําคญัขางตนกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก ําหนด
บทลงโทษส ําหรับการกระท ําความผดิตามอนสัุญญาฯ โดยมอัีตราโทษปรบัและจ ําคกุในอตัราทีสู่งมาก

2. กรณกีารกระท ําความผดิทีก่ ําหนดไวตามรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญา
วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และอนุสัญญาระหวางประเทศนั้น 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาใน US CODE มาตรา 2284 ไดกํ าหนดไวในท ํานองเดียวกับ  
รางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ โดยใหการกระทํ าที่มีลักษณะเปนการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการ
ทางนวิเคลยีรหรือเชือ้เพลิงนวิเคลยีรเปนความผดิโดยเฉพาะ และผูกระท ําความผดิดงักลาวตองรบัผดิ
ตอเมื่อเปนความผิดสํ าเร็จหรือพยายามหรือสมคบที่จะกระทํ าการดังกลาวโดยมอัีตราโทษก ําหนดไว
ดังตอไปนี้

                                                          
155 US CODE: Title 18,831. Prohibited transactions involving nuclear materials. from

http://www.law.cornell.edu/uscode/search/display.html?terms=831&url=/usc...
156 Ibid.
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1) โทษปรับเปนเงินจํ านวนไมเกิน 10,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2) จ ําคกุเปนเวลาไมเกนิ 20 ป หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั และหากการกระท ํา

ดงักลาวเปนเหตุใหบุคคลใดถึงแกชีวิต จะตองไดรับโทษจํ าคุกเปนระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งหรือ
ตลอดชีวิต

จากสาระส ําคญัขางตนกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก ําหนด
บทลงโทษสํ าหรับการกระทํ าความผิดเกีย่วกับการกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือ
เชือ้เพลิงโดยมีอัตราโทษปรับและจํ าคุกในอัตราที่สูงมาก

หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสองมาตราขางตน     
ไดกํ าหนดบทระวางโทษในการกระทํ าความผิดที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญา
วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อ
ปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 ในอตัราโทษจํ าคุกและปรับอยางสูง

3.3.3.2 ประเทศออสเตรเลีย
The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 ไดก ําหนดอตัราโทษ

สํ าหรับการการกระทํ าที่เปนความผิดตามมาตรา 33 เรือ่งการขโมยวัสดุนิวเคลียร มาตรา 34 เร่ือง
การขูหรือคุกคามใหสงมอบวัสดุนิวเคลียร มาตรา 35 เร่ืองใชวัสดุนิวเคลียรทํ าใหบุคคลอื่นไดรับ
บาดเจ็บหรือเกิดอันตรายแกทรัพยสิน มาตรา 36 เรือ่งการขูวาจะใชวัสดุนิวเคลียรและมาตรา 37 
เรือ่ง การขูวาจะกอการราย ใหมอัีตราโทษ จ ําคกุเปนเวลา 10 ปหรือมีโทษปรบั 20,000 ดอลลารออสเตรเลยี
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ157

จากสาระสํ าคัญขางตนกฎหมายของประเทศออสเตรเลียไดกํ าหนด   
บทลงโทษส ําหรับการกระท ําความผดิตามอนสัุญญาฯ โดยมอัีตราโทษปรบัและจ ําคกุในอตัราทีสู่งมาก
และทกุฐานความผิดมีอัตราโทษที่เทากันทั้งหมดดวย158

                                                          
157 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 Section 33-37 และ Regulatory and

Institutional Framework for Nulear Activities Austalia. NUCLEAR LEGISLATION IN OECD COUNTRIES.
from http://www.nea.fr/html/law/legislation/australia.pdf.  pp. 16-19, 32.

158 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987. Legislative Guide to the Universal
Anti-Terrarium Conventions and Protocols.Prepared by the United Nation Office on Drugs and Crime.
United Nation (v.03-85663(e)). 32.
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สํ าหรับ Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 ไดกํ าหนด
อัตราโทษสํ าหรับการการกระทํ าที่เปนความผิดตามมาตรา 8 เร่ืองความผิดเกี่ยวกับการทดลอง
นวิเคลียร โดยในอัตราจํ าคุกตลอดชีวิต159

จากสาระสํ าคัญขางตนกฎหมายของประเทศออสเตรเลียไดกํ าหนด   
บทลงโทษสํ าหรับการกระทํ าความผิดตามสนธิสัญญาฯ โดยมีอัตราโทษทีสู่งมากดวย

หลักกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทั้งสองฉบับขางตนไดกํ าหนด 
บทระวางโทษในการกระท ําความผดิทีเ่กีย่วกบัอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร
ค.ศ. 1980 และสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณในอัตราโทษจํ าคุกและ  
ปรับอยางสูง

                                                          
159 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998, Section 8.
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บทที่ 4
วเิคราะหความจํ าเปนในการพัฒนากลไกทางกฎหมายอาญา

เพ่ือควบคุมการกระทํ าผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีในประเทศไทย

นโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสีในลักษณะที่เปนภยันตรายตอประชาคม
ระหวางประเทศไดถูกกํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศและมีผลผูกพันเปนพันธกรณี  
ระหวางประเทศกับรัฐสมาชิกตามกฎหมายระหวางประเทศนั้นๆ และประเทศไทยซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในประชาคมโลกและอาจตองถูกผูกพันในพันธกรณีระหวางประเทศนั้นๆ ดวย

ประเทศไทยจงึมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองพจิารณาถงึนโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรังสี
และบทบาทขององคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการกํ าหนดนโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสี
รวมถึงการพฒันากลไกทางกฎหมายอาญาเพือ่ดแูลและควบคมุการกระท ําผิดเกีย่วกบันวิเคลยีรและรังสี
โดยการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในประเทศใหมีความสอดคลองกับหลักการที่ถูกกํ าหนดไว   
ในกฎหมายระหวางประเทศแตละฉบับนั้นๆ อีกทั้งหลักกฎหมายที่จะตองปรับปรุงแกไขนั้น จะตอง
มีความสัมพันธกับความเหมาะสมของอัตราโทษที่ผูกระทํ าความผิดจะไดรับตามความรายแรง   
ของการกระทํ านั้นๆ อีกดวย ดังที่จะไดศึกษาในหัวขอตอไปนี้ตามลํ าดับ

4.1  กฎหมายและนโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสี

ปจจุบันนโยบายทางบริหารที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสีไดมีการกํ าหนดกรอบ
นโยบายดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศไวเปนหลักการมีอยู 6 ดาน ดังนี้

1. ดานการดํ าเนินการตามพนัธกรณีกับองคการระหวางประเทศ
2. ดานการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรในประเทศไทย
3. ดานการใชพลังงานปรมาณูในประเทศอยางปลอดภัย
4. ดานการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูของประเทศ
5. ดานการพัฒนากํ าลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร
6. ดานการสงเสริมและเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีนิวเคลียร
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นโยบายทั้ง 6 ดานขางตนที่สํ าคัญอันเกี่ยวของกับการกํ าหนดนโยบายทางอาญา       
ดานนิวเคลียรและรังสี คือ

1. ดานการดํ าเนินการตามพันธกรณีกับองคการระหวางประเทศ เปนนโยบาย      
ของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององคการระหวางประเทศนั้นๆ ที่ตองพิจารณาและ
ปฏิบัติตอพันธกรณีตามสนธิสัญญา อนุสัญญา ขอกํ าหนดระหวางประเทศตางๆ โดยปจจุบัน          
มพีนัธกรณรีะหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทย ดังนี้

1.1  สนธสัิญญาไมแพรขยายอาวธุนวิเคลยีร (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT)
1.2 อนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว (Convention on Early 

Notification of a Nuclear Accident)
1.3 อนสัุญญาวาดวยความชวยเหลือในกรณอุีบตัเิหตทุางนวิเคลยีรหรือภาวะฉกุเฉนิ

(Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency)
1.4 อนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร (Convention on 

the Physical Protection of Nuclear Material)
1.5 สนธิสัญญาหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ (The Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty)
1.6 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในตะวันออกเฉียงใต (Southern East 

Asia Nuclear Weapons-Free Zone: SEANWZ หรือ Bangkok Treaty)
1.7 ความตกลงพิทักษความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรพิเศษ (Agreement between 

the Government of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for the 
Application of Safeguards in Connection with the Treaty  on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapon)1

1.8  อนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005
2. ดานการใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศอยางปลอดภัย นโยบายทางดานนี้นับวา

เปนหนาทีห่ลักอนัสํ าคญัตามกฎหมายภายในประเทศในการก ํากบัดแูลการใชประโยชนจากนวิเคลยีร
และรังสีใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน ซ่ึงสามารถแบงการกํ ากับดูแลความปลอดภัย
ไดเปน 3 ดาน คือ ดานรังสี ดานนิวเคลียรและดานวัสดุนิวเคลียร2

                                                          
1 เอกสารการประชุมเพื่อรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2548, 8

มิถุนายน). หนา 18–20.
2 แหลงเดิม. หนา 7.
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กรอบนโยบายทั้ง 2 ดานขางตนนับวาเปนส่ิงที่สํ าคัญตอการกํ าหนดทิศทาง
นโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทยในอนาคตอยางเปนรูปธรรมตอไปและ
สํ าหรับนโยบายทางอาญาภายในประเทศที่สํ าคัญและเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสี มีดังตอไปนี้

4.1.1 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
นิวเคลียรและรังสีเปนสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายแกบุคคล 

ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม นิวเคลียรและรังสี จึงตองมีการควบคุมโดยวางมาตรการตางๆ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย ดวยเหตุนี้เมื่อประเทศไทยมีการนํ าประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีมาใช
จงึไดในการรางพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 ขึน้เปนครัง้แรก โดยในสมยันัน้
ภายหลังจากที ่Mr . John Dulles รัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศสหรฐัอเมรกิาแถลงตอทีป่ระชมุ
สมัชชาสมัยที่ 9 ขององคการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2497 วาสหรัฐอเมริกา      
จะพยายามดํ าเนินแผนการปรมาณูเพื่อสันติของ President Eisenhower ใหบรรลุผลสหรัฐอเมริกา
จึงไดจัดสงผูแทนของรัฐบาลออกเยี่ยมประเทศตางๆ เพื่อแจงแผนการปรมาณูเพื่อสันติ รวมทั้ง
ประเทศไทยดวย โดยคณะผูแทนรฐับาลของสหรฐัอเมรกิาทีเ่ดนิทางมาประเทศไทยเมือ่เดอืนธนัวาคม
พ.ศ. 2497 ซ่ึงคณะรฐัมนตรีของประเทศไทยในขณะนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณูใหทํ าหนาที่เจรจาและปรึกษาหารือกับคณะผูแทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดังกลาวระหวาง   
วนัที ่6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2497 คณะกรรมการเกีย่วกบัพลังงานปรมาณไูดจดัท ํารายงานเสนอคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และคณะรฐัมนตรีไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงาน
ปรมาณูดํ าเนินกิจการดานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติตอไป ผูแทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงเสนอแนะ
ใหประเทศไทยเริ่มเปดการเจรจากับประธานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแหงสหรัฐอเมริกา 
(USA, Adm. Lewis Strauss) โดยผานกระทรวงการตางประเทศของไทยและกระทรวงการตางประเทศ
ของสหรฐัอเมริกา ซ่ึงสหรัฐอเมริกามีความยินดีที่จะชวยเหลือจึงไดมีการลงนามเริ่มตนเมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ใน “ความตกลงเกี่ยวกับการใชพลังงานปรมาณูทางสันติระหวางรัฐบาล    
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา” และตอมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499     
จงึไดมกีารลงนาม “ความตกลงส ําหรับการการรวมมอืระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาล
แหงสหรัฐอเมรกิาเกีย่วกบัการใชพลังงานปรมาณทูางพลเรอืน” และมกีารแกไขในเรือ่ง “ความตกลง
สํ าหรับการรวมมอืระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหงสหรฐัอเมริกาเกี่ยวกับการใช
พลังงานปรมาณูทางพลเรือน”
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จากการทํ าความตกลงสํ าหรับการรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กบัรัฐบาลแหงสหรัฐอเมรกิาเกีย่วกบัการใชพลังงานปรมาณทูางพลเรอืนดงักลาว ท ําใหสหรัฐอเมรกิา
ไดใหความชวยเหลือดานการฝกอบรมนกัวทิยาศาสตรไทย และดานอปุกรณนวิเคลยีรและไอโซโทป
เพือ่ใชในทางการแพทยและวทิยาศาสตรแขนงอืน่3 จงึท ําใหประเทศไทยไดมกีารน ําสารกมัมนัตรงัสี
เขามาใชและมีการกอสรางอาคารปฏิกรณปรมาณูพรอมทั้งติดตั้งเครื่องปฏิกรณปรมาณูเปนครั้งแรก
ในประเทศ ซ่ึงในสมัยกอนป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเพื่อรองรับการควบคุมดานนี้
โดยเฉพาะแตอยางใด ประเทศไทยจงึไดมกีารรางพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิ พ.ศ. 2504
เปนกฎหมายฉบบัแรกทีค่วบคมุการใชพลังงานปรมาณใูนประเทศ4 และไดมกีารประกาศใชเมือ่วนัที่
25 เมษายน พ.ศ. 2504 และมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 โดยปจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้         
มีทั้งหมด 24 มาตรา และมกีารกํ าหนดบทนิยามศัพทเทคนิคทางวิทยาศาสตรไวตามมาตรา 3 คือ

“พลังงานปรมาณู” หมายความวา พลังงานไมวาลักษณะใดซึง่เกดิจากการปลดปลอย
ออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู

“วัสดุตนกํ าลัง” หมายความวา
(1) ยเูรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอ่ืนใด    

ทีม่คีณุสมบัติเปนวัสดุตนกํ าลังตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง
(2) แรหรือสินแร ซ่ึงประกอบดวยวสัดตุามทีร่ะบไุวใน (1) อยางหนึง่หรือหลายอยาง

ตามอตัราความเขมขนซึ่งกํ าหนดโดยกฎกระทรวง5

“วสัดุนิวเคลียรพิเศษ” หมายความวา
(1) พลูโตเนียม ยูเรเนียม ซ่ึงมีความเขมขนของยูเรเนียม 223 หรือยูเรเนียม 235

สูงกวาทีม่ตีามธรรมชาตสิารประกอบของธาตดุงักลาว หรือวสัดอ่ืุนใดตามทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวง
ทัง้นี้ไมรวมวัสดุตนกํ าลัง

(2) วสัดใุดๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไวใน (1) อยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมเขาไป 
ทัง้นี้ ไมรวมวัสดุตนกํ าลัง

“วสัดุพลอยได” หมายความวา วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุนิวเคลียร
พเิศษ ซ่ึงเกิดจากการผลิตหรือการใชวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุนิวเคลียรพิเศษ

                                                          
3 พลังงานปรมาณูเพื่อสันติในประเทศไทย (ฉบับที่ 3). (2505). หนา 3.
4 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉ เลมเดิม. หนา 171.
5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พ.ศ. 2504.
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พระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2508
จึงมีเจตนารมณเพื่อควบคุมการใชพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ ใหเปนตาม
หลักวิชาและมีความปลอดภัย มาตรการปองกันและการควบคุมนิวเคลียรและรังสีจึงไดมีการวาง
หลักเกณฑของกฎหมายฉบบันีใ้หมโีทษทางอาญา รวมทัง้มกีารก ําหนดมาตรการทางเทคนคิใหผูทีจ่ะขอรบั
ใบอนุญาตและผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 และ 13 ตองปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความปลอดภัย   
จากการใชนวิเคลยีรและรังส ีโดยมรีายละเอยีดการวางหลกัเกณฑเกีย่วกบัมาตรการปองกนัและการควบคมุ
นวิเคลียรและรังสีที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และ  
ทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 ดงันี้

1) การผลิต มีไวในครอบครองหรือใชซ่ึงวัตถุท่ีเก่ียวของกับพลงังานนิวเคลียร
และรังสี

มาตรการปองกันและการควบคุมทางกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในกรณี   
ทีม่กีารฝาฝนโดยไมไดรับอนุญาตในการผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชส่ิงที่เกี่ยวของกับพลังงาน
นวิเคลียรและรังสี ดังนี้

- การผลิต มไีวในครอบครอง หรือใชวสัดนุวิเคลยีรพเิศษโดยไมไดรับอนญุาต
- การผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชพลังงานปรมาณูโดยไมไดรับอนุญาต
- การผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุพลอยไดโดยไมไดรับอนุญาต
- การผลติ มไีวในครอบครอง หรือใชวสัดตุนก ําลังซึง่พนจากสภาพทีเ่ปนอยู

ตามธรรมชาติในทางเคมีหรือกระทํ าดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกํ าลังใหพนจากสภาพที่เปนอยู
ตามธรรมชาติในทางเคมี6 โดยไมไดรับอนุญาต

2) การน ําเขามาในหรอืสงออกนอกราชอาณาจกัรซ่ึงวตัถท่ีุเก่ียวของกับนวิเคลียร
และรังสี

มาตรการปองกันและการควบคุมทางกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในกรณี    
ที่มีการฝาฝนโดยไมไดรับอนุญาตในการนํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร / นํ าหรือส่ังเขามา       
ในราชอาณาจักรซ่ึงส่ิงที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสีดังนี้

- การน ําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร / นํ าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงวสัดุนิวเคลียรพิเศษโดยไมไดรับอนุญาต

- การน ําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร / นํ าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงวัสดุพลอยไดโดยไมไดรับอนุญาต

                                                          
6 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508, มาตรา 12.
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- การนํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร / นํ าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงวสัดุตนกํ าลังโดยไมไดรับอนุญาต7

ดงันัน้ พระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ
พ.ศ. 2508 จงึเปนนโยบายทางอาญาดานการก ํากบัดแูลการใชพลังงานนวิเคลยีรหรือพลังงานปรมาณู
ในทางสนัตเิพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชและประชาชนโดยทั่วไปเทานั้น

4.1.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติฉบับนี้นับวามีความเกี่ยวของกับนิวเคลียรและรังสีเนื่องจาก

ความหมายของวตัถุอันตรายตามมาตรา 4 กฎหมายนีไ้ดก ําหนดใหหมายรวมถงึวสัดกุมัมนัตรงัสดีวย
ซ่ึงปจจุบันวัสดุกัมมันตรังสีเปนความหมายของวัสดุพลอยไดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25088 และแมวาวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จะมคีวามหมายกวาง แตกม็ไิดหมายความวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะใช
บงัคบัแกวัตถุอันตรายทั้งหมดเนื่องจากมาตรา 15 ไดก ําหนดไววา หากวัตถุอันตรายใดมีกฎหมาย
บัญญัติควบคุมไวเปนการเฉพาะอยูแลว ก็ใหใชบังคับกฎหมายนั้นตอไป แตเมื่อใดคณะกรรมการ
วตัถุอันตรายเห็นวาควรใหวัตถุอันตรายดังกลาวอยูในบังคับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
กใ็หขอความเหน็ชอบจากรฐัมนตรผูีรักษาการตามกฎหมายในเรือ่งเฉพาะนัน้โดยใหมมีตนิ ําบทบญัญตัิ
ตามกฎหมายฉบับนี้ไปใชเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายเฉพาะนั้นได9 วัสดุกัมมันตรังสี    
เปนความหมายของวัสดุพลอยไดตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติซ่ึงเปน
กฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ดวย ปจจุบันคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงไมไดกํ าหนดใหนํ าบทลงโทษ
ทางอาญาทีเ่กีย่วกบัวสัดกุมัมนัตรงัสตีามพระราชบญัญตัวิตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาบงัคบัใชเพิม่เตมิ
หรือแทนทีก่ฎหมายเฉพาะแตอยางใด การปรบัใชบทลงโทษทีเ่กีย่วกบัวสัดกุมัมนัตรงัสจีงึตกอยูภายใต
บงัคบัพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 อันเปนกฎหมายเฉพาะและหากผูใดฝาฝน
กระท ําการผลติ มไีวในครอบครอง หรือใชวสัดพุลอยไดตามมาตรา 12 แหงพระราชบญัญตัพิลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 โดยไมไดรับอนุญาต หรือนํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร / นํ าหรือ
ส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึง่วสัดพุลอยไดตามาตรา 13 แหงพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันติ
พ.ศ. 2504 โดยไมไดรับอนุญาตจะตองถูกดํ าเนินคดีตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. 2504
                                                          

7พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508, มาตรา 13.
8 อํ านาจ วงศบัณฑิต. (2545). กฎหมายสิ่งแวดลอม. หนา 368.
9 แหลงเดิม. หนา 369.
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ดงันัน้ นโยบายทางอาญาตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ยงัเปนไป
เชนเดียวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

4.1.3 มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีไดเร่ิมตน

คร้ังแรกเมือ่กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละการพลงังาน10 ไดรับรายงานจากส ํานกังานพลงังาน
ปรมาณเูพือ่สันติ11 วาทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ ไดเสนออนสัุญญาวาดวยการปองกนั
ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรมาเพื่อใหประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของหนวยงานดังกลาว
พิจารณาเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาดังกลาวและกระทรวงฯ ไดนํ าเสนอขอความเห็นชอบ        
จากคณะรัฐมนตรีในการเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว ซ่ึงในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีไดประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ลงมติเห็นชอบใหรัฐบาลไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาฯ 
โดยการภาคยานุวัติ
 มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมีผลทํ าใหประเทศไทยจะตองอนุวัติการกฎหมาย
ภายในประเทศตามที่กํ าหนดไวในขอ 7 แหงอนุสัญญาฯ อันเปนความผิด เชน การลักขโมย/ปลน
วสัดนุวิเคลยีร ยักยอก/ฉอโกงวัสดุนิวเคลียร เปนตน ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดที่รายแรงและ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไป12 ซ่ึงตอมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
สํ านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในขณะนั้นไดจัดประชุมพิจารณากฎหมายภายในประเทศวา
สามารถรองรับการกระทํ าตามที่กํ าหนดไวในอนุสัญญาฯ ไดหรือไม ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติวาสมควร
แกไขประมวลกฎหมายอาญาใหการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมวัสดุนิวเคลียรและการนํ า
วสัดนุวิเคลยีรมาขมขูดงัทีก่ ําหนดไวในขอ 7 ใหมอัีตราโทษสงูกวาโทษทางอาญาทัว่ไป แตเนือ่งจาก
ในขณะนัน้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 ใหเพิม่ฐานความผิดเกี่ยวกับ
การกอการราย ทีป่ระชมุจงึมคีวามเหน็วาความผดิตามขอ 7 แหงอนสัุญญาฯ อาจท ําใหไดรับโทษสงูขึน้
อันเปนไปตามเจตนารมณของอนุสัญญาแลว จึงไมจํ าเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับ
พันธกรณีดังกลาวและสามารถภาคยานุวัติเขาเปนภาคีไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
กอนดวย13

                                                          
10 ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11 ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปนสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
12 หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน ที่ วท 0601/31955. (2532, 9 พฤศจิกายน).
13 รายงานการประชุมคณะทํ างานพิจารณาเรื่องการเขาเปนภาคี Convention on the Physical Protection

of  Nuclear Material ค.ศ. 1980 ครั้งที่ 1/2547. (2547, 4 พฤษภาคม). หนา 3.
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ตอมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 คณะรฐัมนตรีไดมีมติใหประเทศไทย
เขารวมในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ14 และประเทศไทยลงนาม      
ในสนธิสัญญาฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จงึท ําใหประเทศไทยมีภารกิจที่จะตองพิจารณา
ดานกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดวย15 และสนธิสัญญาฉบับนี้กํ าหนดใหรัฐภาคี
มพีนัธกจิพืน้ฐานในการทีจ่ะไมทดลองการระเบดิของอาวธุนวิเคลยีรใดหรอืการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใด
ภายใตเขตอ ํานาจหรอืการควบคมุของตน16 และก ําหนดใหแตละรฐัภาคกี ําหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพือ่ปองกนัการทดลองการระเบดิอาวธุนวิเคลยีรหรือการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใดและจะตองแจงองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ใหทราบถึงมาตรการที่ไดใชตามกํ าหนด
ในขอนี้ดวย17

ในการนี้ไดมีการแตงตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจวาดวยดานกฎหมายรองรับ     
การดํ าเนินการตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ 
โดยใหมีหนาที่หลัก 3 ประการคือ

1) พจิารณาประเดน็ทางกฎหมายและกฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ
การปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาฯ และเพื่อใชประกอบการ
พจิารณาการใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาฯ ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

2) พจิารณาประเดน็ทางกฎหมายและกฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ
การปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาฯ และเพื่อใชประกอบการ
พจิารณาจัดตั้งสถานีเฝาตรวจ 2 สถานใีนประเทศไทยของคณะรัฐมนตรี

3) พจิารณาประเดน็ทางกฎหมายและกฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของเพื่อรองรับ
การปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาฯ และเพื่อใชประกอบ     
การพจิารณาจดัตัง้ศนูยขอมูลแหงชาต ิ (National Data Center หรือ NDC) ของคณะกรรมการพลงังาน
ปรมาณเูพือ่สันต ิทัง้นีเ้พือ่รองรบัการใชประโยชนจากขอมลูของศนูยขอมลูระหวางประเทศ (International
Data Center หรือ INDC) ของส ํานกังานเลขาธกิารทางวชิาการชัว่คราวของคณะกรรมาธกิารเตรยีมการ
สํ าหรับองคการสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองอาวธุนวิเคลยีรโดยสมบรูณ (Preparatory Commission

                                                          
14 หนังสือดวนที่สุดสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/1361. (2548, 26 มกราคม).
15 ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร และคณะ. เลมเดิม. หนา 1.
16 COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY, ARTICLE I clause 1, 2.
17 Ibid. ARTICLE III clause 3.

DPU



106

for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: (CTBTO/PrepCom)18 โดยผล   
การดํ าเนินการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและกฎระเบียบ
ของไทยทีเ่กีย่วของเพือ่รองรับการปฏบิตัใิหเปนไปตามพนัธกรณขีองประเทศสมาชกิของสนธสัิญญาฯ
เสรจ็สิน้แลว โดยเลอืกทีจ่ะใชมาตรการปองกนัในรปูแบบของกฎหมายอาญามาใชบงัคบัแกผูทีก่ระท ํา
ตามขอหามของสนธิสัญญาฉบับนี้และคณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติใหสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ด ําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ใหครอบคลุมขอหาม
การทดลองนิวเคลียรและใหมีโทษทางอาญาดวย

ตอมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 คณะรฐัมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับการเขา  
เปนภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการกอการรายฉบับตางๆ โดยอนุสัญญาระหวางเพื่อปราบปราม      
การกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 เปนอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับการกอการรายดวย   
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการกอการรายระหวางประเทศจึงได
พิจารณาการเขารวมในอนุสัญญาแลวและมีมติใหประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาระหวางเพื่อ
ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005 ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดเสนอตอคณะรฐัมนตรี
เพือ่พจิารณาการลงนามในอนสัุญญาดงักลาวแลวและไดมมีตใิหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ
ลงนามในอนุสัญญาดังกลาวในชวง Treaty Event ระหวางการประชุม High-Level Plenary Meeting 
ของสมชัชาสหประชาชาต ิสมยัที ่60 ระหวางวนัที ่14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงสงผลใหประเทศไทย
ตองพจิารณาบญัญตัใิหการกระท ําผิดตามอนสัุญญาฯ เปนความผดิทีม่บีทลงโทษรายแรงตามกฎหมาย
ภายในดวย19

มตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กีย่วกบันโยบายดานนวิเคลยีรและรงัสีขางตน นบัวามคีวามส ําคญั
ตอการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี
จํ านวน 3 ฉบับดังที่ไดพิจารณาไวแลวในบทที่ 3 ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการกํ าหนด
นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีในระดับประเทศที่แสดงใหเห็นถึงการตระหนักถึง   
ภัยอันตรายจากการนํ านิวเคลียรและรังสีมาใชประโยชนในทางที่ทํ าใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินอยางรายแรงและมหาศาลได โดยมมีตคิณะรฐัมนตรใีหหนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาเขารวม

                                                          
18 รายงานสรุปผลการดํ าเนินงานของอนุกรรมการเฉพาะกิจวาดวยดานกฎหมายรองรับการดํ าเนินการ

ตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ. เอกสารประกอบการประชุม
อนุกรรมการเฉพาะกิจวาดวยดานกฎหมายรองรับการดํ าเนินการตามพันธกรณีของสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสมบูรณ ครั้งที่ 29/1-1/2548. (2548, 25 ตุลาคม). หนา 1-3.

19 การลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005. จาก
http://www.nst.or.th/article/aricle143/aricle1451.htm

DPU



107

เปนภาคใีนอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนุสัญญาระหวาง
ประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงผลทํ าใหประเทศไทยจะตองอนุวัติการ
กฎหมายภายในประเทศตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัโดยขอแยกพิจารณา
ดังตอไปนี้

1. การทีค่ณะรฐัมนตรไีดมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเขารวมเปนภาคี
ในอนสัุญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และใหพิจารณากฎหมาย
ภายในวาสามารถรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ ไดหรือไมนั้น ประเทศไทยจึงไดดํ าเนินการ
พจิารณากฎหมายภายในของประเทศโดยมคีวามเหน็วาสมควรแกไขประมวลกฎหมายอาญาใหการกระท ํา
ความผิดเฉพาะเกี่ยวกับการลักขโมยวัสดุนิวเคลียรและการนํ าวัสดุนิวเคลียรมาขมขูดังที่กํ าหนดไว
ในขอ 7 แหงอนุสัญญาวาการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 ใหมีอัตราโทษสูงกวา
โทษทางอาญาทัว่ไป แตตอมากไ็มไดแกไขเพิม่เตมิดงัเชนทีม่กีารใหความเหน็แลวเนือ่งจากในขณะนัน้
ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 ใหเพิม่ฐานความผดิเกีย่วกบัการกอการราย
คณะกรรมการพิจารณาไดมีความเห็นในขณะนั้นวาประเทศไทยไดแกไขกฎหมายโดยใหเพิ่มฐาน
ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายซึ่งอาจทํ าใหผูกระทํ าความผิดไดรับโทษสูงขึ้นจากเดิมอันเปนไป
ตามเจตนารมณของอนสัุญญาแลว จงึไมจ ําเปนตองแกไขปรบัปรงุกฎหมายเพือ่รองรบัพนัธกรณดีงักลาว
แตอยางใด

ผูศึกษามีความเห็นวาการที่มติคณะรัฐมนตรีไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พจิารณาเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้เปนการแสดงใหเห็นวาประเทศไทยเริ่มตระหนักถึง
ภัยจากการกอการรายอันสงผลใหนโยบายทางอาญาที่เกี่ยวกับนิวเคลียรมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
เพยีงก ํากบัดแูลใหการใชส่ิงดงักลาวเปนไปเพือ่ใหเกดิความปลอดภยัตอประชาชนมาเปนการคุมครอง
ความสงบเรยีบรอยอันเกีย่วกบัรางกาย ชีวติและทรพัยสินของประชาชนใหรอดพนการกระท ําความผดิ
ในลกัษณะดงักลาวโดยก ําหนดความรบัผิดทางอาญาใหมลัีกษณะเปนการเฉพาะมากขึน้จากความรบัผิด
ทางอาญาทัว่ไป ซ่ึงการพจิารณาลกัษณะการกระท ําความผดิตามขอ 7 แหงอนสัุญญาฯ นัน้ ตองพจิารณา
ในประเด็นของจุดมุงหมายของการรางอนุสัญญาฉบับนี้วาแตเดิมนั้นอนุสัญญาฯ มีความมุงหมาย
เพื่อคุมครองวัสดุนิวเคลียรในการขนสงระหวางประเทศใหรอดพนจากการลักขโมยไปเพื่อขาย    
ใหแกกลุมประเทศทีจ่ะท ําการพฒันาอาวธุทีม่อํี านาจท ําลายลางสงูเปนสํ าคญั แตในปจจบุนันานาชาติ
กลับมุงหมายใหอนสัุญญาฉบบันีเ้ปนสวนหนึง่ของอนสัุญญาทีป่ราบปรามการกระท ําอนัเปนการกอการราย
ระหวางประเทศเปนภารกิจหลักเสียแลว การกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาฯ แมวาปจจุบันจะเปน
กฎเกณฑในทางระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายก็ตาม แตอยางไรก็ตามการกระทํ า

DPU



108

ความผิดโดยเฉพาะลักขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียรก็เปนเพียงขั้นตอนกอนการกระทํ าความผิด   
ในการกอการรายเนือ่งจากการลกัขโมยหรอืปลนยงัไมมลัีกษณะเปนการสรางความเสยีหายใหเกดิขึน้
อันมลัีกษณะเปนการกอการราย หากแตเปนกรณีที่ผูกระทํ าความผิดซึ่งอาจจะไมไดเปนผูกอการราย
ไดลงมือกระทํ าความผิดดังกลาวไปเพื่อมีความมุงหมายที่จะลักขโมยหรือปลนแลวนํ าไปขายให  
แกกลุมผูกอการรายหรืออาจเปนกรณีที่ผูกระทํ าความผิดอาจเปนผูกอการรายแลวไดลงมือกระทํ า
ความผิดโดยการลักขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียรเพื่อนํ าไปพัฒนาเปนอาวุธที่มีอํ านาจทํ าลายลางสูง
ก็ได ซ่ึงการกระทํ าความผิดในหลายกรณีดังกลาวยอมเปนขั้นตอนกอนการนํ าวัสดุนิวเคลียรไปใช
ในการกอการราย การพจิารณาวากฎหมายภายในครอบคลมุการกระท ําความผดิเกีย่วกบัการลกัขโมย
หรือปลนวสัดนุวิเคลยีรจงึตองพจิารณากฎหมายทีเ่ปนความผดิในการพรากกรรมสิทธิ์ไปจากเจาของ
วามีบทบัญญัติในเรื่องการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรใหเปนความผิดอันมีลักษณะ     
เปนบทเฉพาะและมีบทลงโทษรุนแรงกวาความผิดอาญาทั่วไปหรือไม ประมวลกฎหมายอาญา  
ของประเทศไทยในปจจุบันไมมีบทบัญญัติใหการกระทํ าความผิดที่กระทํ าตอวัสดุนิวเคลียร       
เปนความผิดอาญาและมีบทลงโทษที่รุนแรงแตอยางใด การปรับใชกฎหมายเพื่อลงโทษแกผูกระทํ า
ความผิดที่ไดกระทํ าตอวัสดุนิวเคลียร เชน เกิดมีการกระทํ าความผิดโดยลักขโมย ปลน ยักยอก  
วสัดนุวิเคลยีร เปนตน แลวสามารถปรบัลงโทษไดเพยีงเชนเดยีวกบัการกระท ําตอทรัพยทัว่ไปเทานัน้

ดังนั้น แมวามติคณะรัฐมนตรีดังขางตนจะมีแนวโนมที่จะทํ าใหนโยบาย
ทางอาญาที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ตาม แตหากยังผูกพัน          
ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ที่พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายภายในของประเทศไทยแลว 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงยังไมสามารถเปนนโยบายทางอาญาที่สอดคลองกับหลักเกณฑ        
ตามพนัธกรณีระหวางประเทศที่กํ าหนดไวแตอยางใด

2. การทีค่ณะรฐัมนตรไีดมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเขารวมเปนภาคี
ในอนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005 นัน้ มตคิณะรฐัมนตรี
ดงักลาวจึงสงผลใหประเทศไทยตองพิจารณาบัญญัติใหการกระทํ าผิดตามอนุสัญญาฯ เปนความผิด
ทีม่บีทลงโทษรายแรงตามกฎหมายภายในดวย

ผู ศึกษามีความเห็นว ามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดตระหนักถึงภัย              
จากการกอการรายที่ใชนิวเคลียรและรังสี และโดยเฉพาะการใหมีการพิจารณากฎหมายภายใน   
ของประเทศวาสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดังที่ปรากฏในขอ 2 แหงอนุสัญญาระหวาง
ประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005 ซ่ึงหากผลการพจิารณาแลวปรากฎวา
ตองบัญญัติกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดังกลาว กน็บัวานโยบาย
ทางอาญาที่เกี่ยวกับการกอการรายที่ใชนิวเคลียรและรังสีจะมีสอดคลองตรงตามความมุงหมาย   
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ของอนสัุญญาฯ ที่เรียกรองใหรัฐภาคีตางๆ ดํ าเนินการบัญญัติกฎหมายภายในของตนใหการกระทํ า
ความผิดตางๆ ตามกํ าหนดไว เปนการะทํ าที่รายแรงและเปนการกระทํ าที่มีบทลงโทษหนักกวา
ความผิดอาญาทั่วไป

เมื่อไดพิจารณามติคณะรัฐมนตรีดังขางตน ทํ าใหเห็นวาประเทศไทย      
ตองบญัญตักิฎหมายขึน้มารองรบัพนัธกรณรีะหวางประเทศดวย จงึนบัวามตคิณะรฐัมนตรมีลัีกษณะ
เปนนโยบายทางอาญาในการปองกนัและปรามปราบการกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสโีดยสอดคลอง
ตามหลกัเกณฑของพันธกรณีระหวางประเทศแลว

3. การที่คณะรัฐมนตรีไดมติใหลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณนั้น มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงสงผลใหประเทศไทยตองพิจารณาขอหาม
ตามสนธสัิญญาฯ วากฎหมายภายในของประเทศสามารถรองรบัพนัธกรณรีะหวางประเทศนีไ้ดหรือไม
ซ่ึงตอมาคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและกฎระเบียบของไทยที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับการปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาฯ เสร็จสิ้นแลว
โดยมีมติใหสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติดํ าเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ใหครอบคลุมขอหามการทดลองนิวเคลียรและใหมีโทษทางอาญาดวย

ผูศึกษาเห็นวามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดตระหนักถึงภัยจากการทดลอง
การระเบดิอาวธุนวิเคลยีรหรือการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใด และผลการพจิารณาของคณะอนกุรรมการฯ
กไ็ดมีมติใหมีการปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ใหครอบคลุม
ขอหามการทดลองดงักลาวตามทีก่ ําหนดไวในขอ 2 A วรรคหนึง่ ประกอบขอ 3 วรรคหนึง่ (a)  และ (b)

ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีดังขางตนจึงมีลักษณะเปนนโยบายทางอาญา       
ในการปองกนัและปรามปราบการกระท ําความผดิดานนวิเคลยีรและรังสีโดยสอดคลองตามหลกัเกณฑ
ของพันธกรณีระหวางประเทศแลว

4.2  องคกรกํ ากับดูแลและควบคุมเก่ียวกับนิวเคลียรและรังสี

การก ํากบัดแูลและควบคมุเกีย่วกบันวิเคลยีรและรังสภีายในประเทศไทยมอีงคกรทีเ่กีย่วของ
คอื คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติและสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซ่ึงองคกรทั้ง 2 ดังกลาว
มภีารกจิและหนาทีต่ามกฎหมายโดยการก ําหนดมาตรการทีเ่ปนการก ํากบัดแูลและควบคมุทางเทคนคิ
เพือ่ใหเกดิความปลอดภัยตอประชาชนและสังคม ดังที่จะไดศึกษาในหัวขอตอไปนี้
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4.2.1 องคกรท่ีมีหนาท่ีกํ ากับดูแลและควบคุม
องคกรที่มีหนาที่กํ ากับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหการใช

นวิเคลยีรและรังสีเพื่อประโยชนในทางสันติและเกิดความปลอดภัยตามหลักวิชา ดังนี้
1) คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติหรือ พ.ป.ส. เปนคณะกรรมการ  
อันมอีงคประกอบตามมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิพ.ศ. 2504 และทีแ่กไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2508 โดยมอํี านาจหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร 
แบงเปนอ ํานาจหนาที่โดยทั่วไปและอํ านาจหนาที่โดยเฉพาะตามกฎหมายดังกลาวดังตอไปนี้

(1) อํ านาจโดยทั่วไปตามมาตรา 9 คือ
    (1.1) วางนโยบาย กอใหเกิด สงเสริมและควบคุม
            ก. การวจิัย การทดลอง การตรวจ การสํ ารวจ และการรวบรวม
สถิตเิกี่ยวกับแหลงที่จะไดมาซึ่งวัสดุตนกํ าลัง
            ข. การจัดหาวัสดุตนกํ าลัง
            ค. การผลิตและการใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยไดและ
พลังงานปรมาณู
            ง. การวจิัยเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู

(1.2) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรใีนเรือ่งการก ําหนดวัสดุนิวเคลียรพิเศษ
และวัสดุตนกํ าลัง
     (1.3) วางระเบียบควบคุมและดํ าเนินกิจการใหเปนตามขอกํ าหนดหรือ
เงือ่นไขในใบอนุญาตที่ออกใหตามพระราชบัญญัตินี้

(1.4) ก ําหนดมาตรฐานตางๆ อันพงึใชโดยเฉพาะเกีย่วกบัพลังงานปรมาณู
(1.5) สงเสริมและเผยแพรเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู

(2) อํ านาจโดยเฉพาะ ดงันี้
(2.1) อํ านาจตามมาตรา 11 ในการเรียกโดยเปนหนังสือใหบุคคลใดๆ 

มาใหถอยค ําและใหสงเอกสารหรอืวสัดใุดๆ มาเพือ่ประกอบการพจิารณาออกใบอนญุาตตามมาตรา 12
และมาตรา 13

(2.2) อํ านาจในออกใบอนุญาตตามมาตรา 12 และมาตรา 13
(2.3) อํ านาจตามมาตรา 14 ในการออกค ําส่ังเปนหนงัสือใหผูรับใบอนญุาต

ตามมาตรา 12 ระงบัหรือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกบุคคลหรือทรัพยสินหรือคุมครองอนามัย
ของบุคคลโดยปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดังนี้
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ก. เปลีย่นแปลงซอมแซมหรอืบรูณะอาคาร เครือ่งจกัร เครือ่งอปุกรณ
เครือ่งมอื เครื่องใช ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กํ าหนด

ข. จดัหาหรอืสรางสิง่ใด  ๆขึน้ใหมภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการฯ
ก ําหนด

ค. งดการใชหรือการผลิตไวจนกวาจะไดปฏิบัติการตามคํ าสั่ง
ใน 1) และหรือ 2)

(2.4) อํ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 15
อํ านาจของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติขางตน     

เปนองคกรที่ทํ าหนาที่ในการกํ ากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูในทางสันติโดยการวางกํ าหนด
นโยบายที่กอใหเกิด สงเสริม และควบคุมการใชพลังงานปรมาณูและวางระเบียบควบคุมและดํ าเนิน
กจิการใหเปนตามขอก ําหนดหรอืเงือ่นไขในใบอนญุาต รวมทัง้ก ําหนดมาตรฐาน สงเสรมิและเผยแพร
ทีเ่กีย่วกบัพลังงานปรมาณแูละมอํี านาจออกค ําสัง่ทางปกครองตามทีก่ฎหมายก ําหนด คณะกรรมการ
ดังกลาวจึงเปนองคกรหลักในการกํ าหนดนโยบายที่เนนหนักไปที่การปองกันไมใหการใชพลังงาน
ปรมาณใูนทางสนัตเิปนอนัตรายตอชีวติ รางกาย อนามยั และความเสยีหายตอทรัพยสินของประชาชน
ในสังคม

2) ส ํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปนองคกรตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู

เพือ่สันต ิทีก่ ําหนดใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการสํ านักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมี
หนาที่ดํ าเนินกิจการตามมติของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติและปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ 
ซ่ึงปจจบุันอํ านาจหนาที่ของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถแยกออกไดดังตอไปนี้

(1) ด ําเนนิการตามกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณเูพือ่สันต ิ และกฎหมายอืน่
ทีเ่กี่ยวของ

(2) ดํ าเนินการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ วางมาตรการ และปฏิบัติการ   
เพื่อควบคุมและดูแลเกี่ยวกับการใชประโยชนพลังงานปรมาณู การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและ
การจดัการกากกัมมันตรังสี ใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน

(3) ดํ าเนินการควบคุมและกํ ากับความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร 
ก ําหนดเกณฑปริมาณรงัสสูีงสดุทีป่ระชาชนและผูปฏิบตังิานทางรงัสีสามารถรบัได รวมทัง้เสนอแนะ
เกณฑปริมาณรังสี และกัมมันตภาพรังสีสูงสุดในสิ่งอุปโภคและบริโภค

(4) ดํ าเนินการปฏิบัติงานเปนหนวยงานกลางในการติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานทั้งในประเทศและในตางประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
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(5)  ด ําเนนิการใหเปนไปตามมตขิองคณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สันติ
(6) ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก ําหนดใหเปนอ ํานาจหนาทีข่องสํ านกังาน

ปรมาณเูพือ่สันติหรือตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย20

อํ านาจหนาที่ของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติขางตนนับไดวาหนวยงานดังกลาว
เปนองคกรหลักในการวิจัย พัฒนา กํ ากับ ดูแล สงเสริม เสนอแนะนโยบายและแนวทางการใช
ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และเพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชนและมีพันธกิจในการเสนอแนะนโยบายและแนวทางการใชประโยชน
จากพลังงานนิวเคลียร รวมทั้งการประสานการจัดการเพื่อนํ าไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ศึกษา
วจิยั พฒันา และสงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียรใหเปนไปอยางแพรหลายและปลอดภัย ตลอดจน
ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการในการนํ าเทคโนโลยีนิวเคลียรมาใชเพื่อพัฒนาประเทศทางดาน
การแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม กํ ากับ ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับการใชพลังงานนิวเคลียร 
ใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน เปนหนวยงานกลางในการติดตอประสานหนวยงาน  
ทั้งภายในและตางประเทศดานพลังงานนิวเคลียรและดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน        
กฎกระทรวงวาดวยการกํ าหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต        
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 เปนตน21 และยังมีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินการออกกฎ 
ระเบยีบ ขอบงัคบั วางมาตรการและปฏบิตักิารเพือ่ควบคมุและดแูลเกีย่วกบัการใชประโยชนพลังงาน
ปรมาณ ูการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี ใหเกิดความปลอดภัยแกผูใช
และประชาชน22

จากการทีเ่ปนองคกรหลักในดานก ํากบัดแูลการใชนวิเคลยีรและรังสดีงักลาวขางตน
ในปจจบุนัส ํานกังานปรมาณเูพือ่สันตไิดด ําเนนิการตามพนัธกจิและอ ํานาจหนาทีต่ามกฎหมายโดยเฉพาะ
การวางมาตรการเพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากพลังงานปรมาณูหรือพลังงาน
นวิเคลยีร  การเกบ็รักษาวสัดกุมัมนัตรงัสแีละการจดัการกากกมัมนัตรงัส ี ใหเกดิความปลอดภยัแกผูใช
และประชาชน โดยไดมกีารพฒันานโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรังสใีนระดบัพระราชบญัญตั ิ
กลาวคือ สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติไดวาจางสถาบันกฎหมายอาญามาเปนที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
                                                          

20 หนาที่ความรับผิดชอบสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. จาก http://www.oaep.go.th/responsibility.html
21 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. จาก http://www.oaep.go.th/intro.html
22 หนาที่ความรับผิดชอบสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. จาก http://www.oaep.go.th/responsibility.html
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ปรับแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 โดยเพิ่มเติมฐานความผิดที่เกี่ยวของ
กับการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง
หรือเครื่องปฏิกรณปรมาณูจากเดิมที่ไมไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับปจจุบัน เชน ความผิด
เกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี ความผิดฐานเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเครื่องกํ าเนิดรังสี 
เปนตน และโดยเฉพาะนโยบายทางอาญาทีเ่กีย่วกบัพนัธกรณรีะหวางประเทศนัน้ รางกฎหมายฉบบันี้
ไดนํ าหลักการตามสนธิสัญญาวาการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณมากํ าหนดไวในหมวด 5 
เรือ่งการไมแพรขยายวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร โดยกํ าหนดใหผูที่ใชหรือชวยเหลือใหเกิด
การใชวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียรในลักษณะที่เปนการทํ าใหเกิดระเบิดเปนความผิด      
ตามรางกฎหมายฉบับนี้และตองรับโทษทางอาญาดวย

แมวานโยบายทางอาญาทีก่ ําหนดไวในรางกฎหมายฉบบันีจ้ะไมครอบคลุมพนัธกรณี
ตามกฎหมายระหวางประเทศดงัทีไ่ดศกึษาในบทที ่3 ทัง้หมดกต็าม แตจากการน ําหลักการของสนธสัิญญา
วาการดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณมาก ําหนดไวนัน้ยอมท ําใหไดเหน็วานโยบายทางอาญา
ดานนิวเคลียรและรังสีเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุงแตเพียงการควบคุมการใชพลังงาน
ปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอสังคมมาเปนมุงปองกัน
ภยนัตรายที่สามารถสรางความเสียอยางรายแรงตอประชาคมโลกไดบางสวนแลว

สํ าหรับดานกฎหมายทางเทคนิคนั้น สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติก็ไดนํ าหลักการ
ตามแนวปฎิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ คือ ขอกํ าหนดวาดวยการปองกัน
ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร (The Physical Protection of 
Nuclear Material and Nuclear facilities) หรือเอกสาร INFCIR/225/Rev.4 (Corrected) มาเปนหลัก
ในการสรางมาตรฐานการใชพลังงานนวิเคลยีรและรงัสี ซ่ึงวตัถุประสงคของขอก ําหนดวาดวยการปองกนั
ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรหรือเอกสาร INFCIR/225/Rev.4 
(Corrected)  มีอยู 4 ประการคือ

1. ปองกนัการเคลือ่นยายวสัดนุวิเคลยีรซ่ึงใชหรือเกบ็ไว และอยูระหวางการขนสง
โดยไมไดรับอนุญาต

2. ด ําเนนิการใหมกีารบงัคบัใชมาตรการทีค่รอบคลมุและรวดเรว็โดยรฐัเพือ่คนหา
และนํ ากลับคืนมาซึ่งวัสดุนิวเคลียรที่สูญหายหรือถูกขโมยไป

3. เพือ่ปองกนัการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิารทางนวิเคลยีรทีใ่ชและทีเ่กบ็ไว
และที่อยูในระหวางการขนสง

4. ระงับหรือลดผลกระทบทางรังสีจากการกอวินาศกรรม
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และนอกจากการสรางมาตรฐานการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว ขอกํ าหนดหรือเอกสารฉบับนี้ยังกํ าหนดใหประเทศตางๆ จะตองมี
มาตรการปองกันที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้

1. องคประกอบของระบบการปองกันวัสดุนิวเคลียรและสถานปฏิบัติการ   
ทางนิวเคลียรในรัฐหนึ่งรัฐใด

2. ขอกํ าหนดเพื่อการปองกันทางกายภาพในการเคลื่อนยายโดยมิชอบตอวัสดุ
นวิเคลียรที่ใชและที่เก็บไว

3.  ขอก ําหนดเพือ่การปองกนัทางกายภาพจากการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิาร
ทางนิวเคลียรและการกอวินาศกรรมตอวัสดุนิวเคลียรซ่ึงอยูในระหวางการใชและการเก็บและ    
การขนสง

4.  ขอบงัคับการปองกันวัสดุนิวเคลียรที่อยูระหวางขนสง23

ตามหลักการของกฎหมายเทคนิคดังกลาว สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติไดศึกษา
และเตรียมการเพื่อนํ ามาปรับใชในเบื้องตนแลวเพื่อเปนการรับรองวาประเทศไทยมีการปองกันวัสดุ
นิวเคลียรและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรอยางมีประสิทธิภาพในการปองกันการเคลื่อนยายวัสดุ
นิวเคลียรที่ใชและที่เก็บไวและอยูในระหวางการขนสงโดยไมไดรับอนุญาตและการปองกัน       
การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและการกอวินาศกรรมซึ่งเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร   
ที่ใชและที่เก็บไวและอยูในระหวางการขนสง และยังมีการเตรียมความพรอมใชแผนฉุกเฉินเพื่อ 
การตอบโตอยางรวดเรว็ในกรณทีีม่กีารเคลือ่นยายวสัดนุวิเคลยีรโดยไมไดรับอนญุาต รวมถึงการคนหา
และการน ํากลับคืนมาซึ่งวัสดุนิวเคลียรที่หายหรือที่ถูกลักขโมยไปดวย (รวมกรณีการกอวินาศกรรม
ดวย)24 โดยไดนํ าเสนอหลักการดังกลาวเทาที่จํ าเปนและเหมาะสมกับสภาพของการใชนิวเคลียร 
และรังสีในประเทศตอคณะรฐัมนตรไีวในขอ 8 ขอ 9 และขอ 16 ของรางกฎกระทรวงก ําหนดเงือ่นไข
วธีิการขอรบัใบอนุญาต และการดํ าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกํ าลัง วัสดุพลอยได 
หรือพลังงานปรมาณ ูพ.ศ. … จงึนบัวาส ํานกังานปรมาณเูพือ่สันตไิดตระหนกัถึงภยัจากการกอการราย
และความผิดตางๆ ตามพันธกรณีระหวางประเทศในการหาทางปองกันภัยดังกลาวโดยนํ ากฎหมาย
ทางเทคนคิมาเปนเครือ่งมอืเพือ่ก ํากบัดแูลการใชพลังงานนวิเคลยีรและรังสีใหเกดิความมัน่คงปลอดภยั
ตอประเทศชาติแลว

                                                          
23 Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Pelzer and Wolfram Tonhauser. Op.cit. pp. 146-147.
24 Ibid. p. 149.
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ดงันัน้ แนวทางการเสนอนโยบายทางอาญาของส ํานกังานปรมาณเูพือ่สันตขิางตน
แสดงใหเหน็วานโยบายทางอาญาระดับหนวยงานนี้ไดมีการสนับสนุนการรองรับพันธกรณีระหวาง
ประเทศแลวบางสวนแตยังไมครอบคลุมไดทุกพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศดังที่ไดศึกษา
ไวในบทที่ 3 ซ่ึงคงมเีพยีงกฎหมายเทคนิคเทานั้นที่สามารถใหเปนเครื่องมือในการกํ ากับดูแลการใช
นวิเคลยีรและรังสีใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยจากภยันตรายตามกฎหมายระหวางประเทศเทานั้น

4.2.2 การกํ ากับดูแลและควบคุมทางเทคนิค
มาตรการทางเทคนิคนับวามีความสํ าคัญตอการบังคับใชนิวเคลียรและรังสี  

เนื่องจากเปนกฎเกณฑเพื่อสรางเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหมีความปลอดภัยเพื่อไมให
เกดิความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน และสิง่แวดลอม ซ่ึงกฎเกณฑในการวางมาตรการกํ ากับดูแล
และควบคุมทางเทคนิคในรูปแบบของกฎกระทรวงมีดังตอไปนี้

1) กฎกระทรวงวาดวยการก ําหนดเงือ่นไขและวธีิการขอรบัใบอนญุาตและการออก
ใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546 และรางกฎกระทรวง
ท่ีเก่ียวของ

การกํ าหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต   
ท ําการผลิต มีไวในครอบครอง ใช นํ าเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงวัสดุนิวเคลียรพิเศษ 
วสัดพุลอยได หรือวสัดตุนก ําลังซ่ึงพนจากสภาพทีเ่ปนอยูในทางเคมแีละการกระท ําดวยประการใดๆ
แกวัสดุตนกํ าลัง ซ่ึงพนจากสภาพที่เปนอยูในทางเคมี เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน    
สุขภาพของประชาชน และไมทํ าลายสิ่งแวดลอม25

กฎกระทรวงฉบบันีเ้ปนการออกโดยอาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 4 (3) (4)
และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม       
พ.ศ. 2508 ทีก่ ําหนดใหเปนอํ านาจของรัฐมนตรีในการกํ าหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และเปนการกํ าหนดเงื่อนไขใหเฉพาะผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12   
ตองปฏิบัติเพื่อประโยชนความปลอดภัยและผูรับใบอนุญาตจะตองรายงานเกี่ยวกับปริมาณของวัสดุ
ที่ผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองวามีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทาใดระหวางที่ไดรับอนุญาต 
รวมทัง้เหตทุีท่ ําใหวสัดดุงักลาวเพิม่ขึน้และลดลงนัน้ดวย ซ่ึงมาตรการตางๆ ทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับนี้เปนหนาที่ของผูรับใบอนุญาตที่จะตองเสนอมาตรการและวิธีการมาพรอมคํ าขออนุญาต  
โดยแบงไดเปนมาตรการจัดเก็บวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุพลอยได วัสดุตนกํ าลัง หรือเครื่องกํ าเนิด

                                                          
25 เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้
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รังสีที่ขออนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใช มาตรการในการติดตั้งเครื่องกํ าเนิดรังสี มาตรการ
ปองกนัอนัตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใชรังสีและเครื่องกํ าเนิดรังสีและแผนปฏิบัติการ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสีในภาวะไมปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น   
มาตรการจัดการและวิธีการในการสงคืนกากกัมมันตรังสี มาตรการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและกาก
กัมมันตรังสี26 ซ่ึงมาตรการดังกลาวจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนปองกันอันตราย
จากรังสีที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต มีไวในครอบครอง ใชนํ าเขาหรือสงออกนอกราชอาณาจักร      
ซ่ึงส่ิงที่ขอใบอนุญาตไวตามมาตรา 12 และ 13

อยางไรก็ตามสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติไดเสนอขอยกเลิกกฎกระทรวง
ฉบับนี้ เนื่องมาจากกฎกระทรวงฉบับนี้มีขอกฎหมายบางสวนไมสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ประกอบกับ  
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการกํ าหนดเงื่อนไขใหผู รับใบอนุญาตปฏิบัติ          
ตามกฎกระทรวงก ําหนดเงือ่นไขและวธีิการขอรบัใบอนญุาตและการออกใบอนุญาตพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546 มีอยู 3 สวน คือ สวนของตนกํ าเนิดรังสี สวนของ
วสัดนุวิเคลียร และสวนของเครื่องปฏิกรณปรมาณู ซ่ึงแตละสวนใชวิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแตกตางกัน โดยไดนํ าเรื่องการยกเลิกกฎกระทรวงฉบับนี้        
ไปบรรจอุยูในแผนพัฒนากฎหมายของสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติประจํ าป 2548 และนํ ามาตรการ
ระหวางประเทศตางๆ มาก ําหนดไวเปนกฎกระทรวงฉบบัใหมเพือ่ใหมคีวามเหมาะสมกบัสภาวการณ
ปจจุบันซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ

สวนที ่1 รางกฎกระทรวงเงือ่นไขและวธีิการขอรบัใบอนญุาตเกีย่วกบัตนก ําเนดิ
รังส ีวัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกํ าลัง พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู พ.ศ. …

สวนที ่ 2 รางกฎกระทรวงเงือ่นไขใหผูรับใบอนญุาตผลติ มไีวในครอบครอง
หรือใช  ตนกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียรหรือวัสดุตนกํ าลัง พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ตองปฏิบัติ พ.ศ. …

การทีน่ ํามาตรการระหวางประเทศมาก ําหนดไวในรางกฎกระทรวง 2 ฉบบันี้
มีเหตุผลเพ่ือบังคับใชมาตรา 12 และมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ     
พ.ศ. 2504 ใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจํ าเปนตองปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงกํ าหนด
เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู

                                                          
26 ขอ 7 กฎกระทรวงวาดวยการกํ าหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546.
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เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546 เพือ่ใชในการกํ ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจากการผลิต มีไว  
ในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี การใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือ  
การใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องกํ าเนิดรังสี รวมทั้งการนํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นํ าหรือ
ส่ังเขามาในราชอาณาจักรเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรการของสากล จึงอาศัยอํ านาจ
ตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (3) (4) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ       
พ.ศ. 2504 ออกกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับนี้ ซ่ึงตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรี   
คณะที่ 7 (ฝายกฎหมาย) ไดพิจารณาและมีมติใหยุบรวมกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบบัดังกลาวใหเปน
ฉบบัเดียว27 และตอมาไดใชช่ือวา “รางกฎกระทรวงกํ าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และ
การดํ าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกํ าลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู     
พ.ศ. …”28 และส ําหรับมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีตามรางกฎกระทรวงฉบับนี้
มสีาระสํ าคัญที่แตกตางกันตามแตละประเภทของวัสดุตางๆ โดยสรุปไดดังตอไปนี้

(1) เงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยไดหรือพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องกํ าเนิดรังสี ไดกํ าหนดใหผูยื่นขอคํ าขออนุญาตในการผลิต มีไวในครอบครอง 
หรือใชซ่ึงวัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกํ าเนิดรังสี และผูยื่นคํ าขออนุญาตนํ าหรือ
สงออกราชอาณาจักร ซ่ึงวัสดุพลอยได ตองเสนอวิธีการเทาที่จํ าเปนและเกี่ยวของในการขออนุญาต
มาพรอมคํ าขออนุญาต29 ดังนี้

(1.1) วธีิการจัดเก็บวัสดุพลอยไดที่ขออนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง 
หรือใช

(1.2) วธีิการในการติดตั้งเครื่องกํ าเนิดรังสี
(1.3) วธีิการปองกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใชรังสี 

เครื่องกํ าเนิดรังสี และแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพรกระจายรังสี     
ในภาวะไมปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น

                                                          
27  หนังสือของสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/17924. (2548, 2 ธันวาคม).
28 รางกฎกระทรวงก ําหนดเงือ่นไข วิธกีารขอรบัใบอนญุาต และการด ําเนนิการเกีย่วกับวัสดนุวิเคลยีรพิเศษ

วัสดตุนก ําลงั วัสดพุลอยได หรอืพลงังานปรมาณ ูพ.ศ…. ทีน่ ํามาศกึษาในวิทยานพินธฉบบันีเ้ปนรางกฎกระทรวงฯ
ทีไ่ดผานการพจิารณาจากส ํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาแลวและเปนรางกฎกระทรวงที่สํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาไดแจงใหส ํานกังานปรมาณเูพือ่สนัติยนืยนัความเหน็เกีย่วกับรางกฎกระทรวงดงักลาวตามหนงัสอืของส ํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร 0901/429. (2549, 25 ธันวาคม).

29 ขอ 8 รางกฎกระทรวงก ําหนดเงือ่นไข วิธกีารขอรบัใบอนญุาต และการด ําเนนิการเกีย่วกบัวัสดนุวิเคลยีร
พิเศษ วัสดุตนกํ าลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. …
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(1.4) วธีิการจัดการและวิธีการในการสงคืนกากกัมมันตรังสี
(1.5) วธีิการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี
(1.6) วธีิการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได
(1.7) วธีิการเมือ่เลิกด ําเนนิการตามทีข่อรบัใบอนญุาตหรอืเมือ่ใบอนญุาต

ส้ินอายุ
(1.8) วธีิการอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

(2) เงือ่นไขและวธีิการขอรบัใบอนญุาตเกีย่วกบัวสัดนุวิเคลยีรหรือวสัดตุนก ําลัง
ไดก ําหนดใหผูยืน่ขอค ําขออนญุาตในการผลติ มไีวในครอบครอง หรือใชซ่ึงวสัดนุวิเคลยีรและผูยืน่ขอ
ค ําขออนญุาตในการกระท ําดวยประการใดๆ แกวสัดตุนก ําลังใหพนจากสภาพทีเ่ปนอยูตามธรรมชาติ
ในทางเคมี และผูยืน่ค ําขออนญุาตน ําหรอืสงออกราชอาณาจกัรซึง่วสัดนุวิเคลยีรพเิศษหรอืวสัดตุนก ําลัง
ตองเสนอวิธีการเทาที่จํ าเปนและเกี่ยวของในการขออนุญาตมาพรอมคํ าขออนุญาต30 ดังนี้

(2.1)  วธีิการพทิักษไมใหมีการไมแพรขยายวัสดุนิวเคลียร
(2.2) วิธีการรักษาความมั่งคงปลอดภัยวัสดุนิวเคลียรในสถานที่จัดเก็บ

ในระหวางการใชงาน ในระหวางการขนสง หรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร
(2.3)  วธีิการเมือ่เลิกด ําเนนิการตามทีข่อรบัใบอนญุาต หรือเมือ่ใบอนญุาต

ส้ินอายุ
(2.4)  วธีิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

(3) เงือ่นไขและวธีิการขออนญุาตเกีย่วกบัพลังงานปรมาณจูากเครือ่งปฏกิรณ
ปรมาณู ไดกํ าหนดใหผูยื่นขอคํ าขออนุญาตในการผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงพลังงาน
ปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูตองยื่นเอกสารรายงานวิเคราะหความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูมาพรอมคํ าขออนุญาต ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดตามหัวขอ31 ดังตอไปนี้

(3.1) การออกแบบตามขอกํ าหนดหรือมาตรฐานดานความปลอดภัย
และทางวิศวกรรม

(3.2) คณุลักษณะและความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
(3.3) ระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณู อุปกรณ และระบบควบคุม   

เครื่องปฏิกรณปรมาณู
                                                          

30 ขอ 13 รางกฎกระทรวงกํ าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดํ าเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกํ าลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. …

31 ขอ 17 รางกฎกระทรวงกํ าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดํ าเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกํ าลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. …
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(3.4)  วธีิการดานความปลอดภัยทางรังสี
(3.5) วิ ธีการด านบริหารจัดการบุคลากรและการดํ  าเนินการ         

ความปลอดภัยการเดินเครื่องปฏิกรณปรมาณู การซอมแซมและการบํ ารุงรักษา
  (3.6)  วธีิการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณปรมาณู

(3.7)  วธีิการพิทักษไมใหมีการแพรขยายวัสดุนิวเคลียร
(3.8)  วธีิการประเมินและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม
(3.9) การวิเคราะหความปลอดภัยของระบบเครื่องปฏิกรณปรมาณู 

และการประกันคุณภาพ
(3.10)  แผนการเริ่มดํ าเนินการและปลดระวางเครื่องปฏิกรณปรมาณู
(3.11) แผนการดํ าเนินการและการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี
(3.12) วิธีการเมื่อเลิกดํ าเนินการตามที่ขอรับใบอนุญาต หรือเมื่อ       

ใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3.13)  วธีิการอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

  วิธีการตางๆ ที่ไดกํ าหนดไวในรางกฎกระทรวงฉบับนี้นับไดวา        
เปนการพัฒนามาตรการทางเทคนิคในการปองกันและควบคุมพลังงานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกผูใชและประชาชนในสังคม รวมทั้งการกํ าหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาต       
ตองปฏิบัติดังกลาวจักไดเปนไปตามมาตรฐานสากลและมาตรการของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ32 อีกดวย

2) กฎกระทรวงกํ าหนดหลกัเกณฑและวธีิการจัดการกากกมัมันตรงัส ีพ.ศ. 2546
การใชประโยชนจากนิวเคลียรและรังสียอมกอใหเกิดกากหรือวัสดุที่ไมเปน

ทีต่องการ ซ่ึงเรียกวา “กากกัมมันตรังสี” โดยกากกัมมันตรังสีเปนของเสียที่ประกอบหรือปนเปอน
ดวยสารกัมมันตรังสี ในระดับความแรงรังสีสูงกวาเกณฑระดับความปลอดภัยที่ไดกํ าหนดไว33     
ซ่ึงหลักการพื้นฐานที่สํ าคัญของการจัดการกากกัมมันตรังสี คือ การที่จะตองควบคุมใหมีกาก
กัมมันตรังสีเกิดขึ้นนอยที่สุด (Minimization of Radioactive Waste) โดยการควบคุมกาก

                                                          
32 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางกฎกระทรวงกํ าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และ

การดํ าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกํ าลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. …
33 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฉ เลมเดิม. หนา 19.
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กัมมันตรังสีใหเกิดนอยที่สุดนั้นเริ่มตั้งแตการออกแบบสถานปฏิบัติการทางรังสีทุกประเภทจนถึง
การปฏิบัติงาน34 ซ่ึงวตัถุประสงคโดยทั่วไปในการจัดการกากกัมมันตรังสีมีดังนี้

1. พทิกัษสุขภาพมนุษย
2. พทิักษส่ิงแวดลอม
3. ปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอประเทศใกลเคียง
4. พทิกัษมวลมนุษยชนรุนหลัง
5. ไมผลักภาระใหอนุชนรุนหลัง
6. จดัใหมขีอกํ าหนด กฎหมาย และบทบาทขององคกรใหชัดเจน
7. ควบคุมอัตราการเกิดกากกัมมันตรังสีใหมีนอยที่สุด
8. สรางความปลอดภัยในสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี
9. มสีหสมัพันธที่ดีระหวางผูกอกากและผูจัดการกาก35

หลักการและวัตถุประสงคของการจัดการกากกัมมันตรังสีดังกลาวขางตน
ประเทศไทยนบัวาเปนประเทศทีม่กีารขยายตวัทางภาคอตุสาหกรรมอยางมาก จงึท ําใหไมอาจหลีกเลีย่ง
การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรและรังสีได ปจจุบันประเทศไทยจึงไดมีการผลิตและใชวัสดุ
นิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกํ าลัง และกระทํ าดวยประการใดๆ     
แกวัสดุตนกํ าลังใหพนจากสภาพที่เปนอยู ตามธรรมชาติในทางเคมีมากขึ้นตามการขยายตัว         
ทางภาคอตุสาหกรรม อันเปนเหตใุหเกดิกากกมัมนัตรงัสจี ํานวนมาก และเพือ่ใหเปนไปตามหลกัการ
และวตัถุประสงคของการจดัการกากกมัมนัตรงัสดีงักลาวขางตน จงึไดมกี ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการ
จัดการกากกัมมันตรังสีเพื่อเปนมาตรการควบคุมการจัดการกากกัมมันตรังสีใหมีประสิทธิภาพและ
เกดิความปลอดภัยตอสุขภาพของประชาชน และไมทํ าลายสิ่งแวดลอม36 โดยมีการตรากฎกระทรวง
ก ําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 ขึน้โดยการจัดการกากกัมมันตรังสี
ตามกฎกระทรวงดังกลาวจะเปนกระบวนการดํ าเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของกับในการรวบรวม 
การคดัแยก การจํ าแนก การจัดเก็บ การบํ าบัด การแปรสภาพ การทิ้งและการขจัดกากกัมมันตรังสี
และรวมถึงการขนสงกากกัมมันตรังสีดวย37 โดยสามารถจํ าแนกกากกัมมันตรังสีตามคากัมมันตรังสี
และคาครึ่งชีวิต ออกไดเปน 5 ประเภทดังตอไปนี้38

                                                          
34 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ช เลมเดิม. หนา 194.
35 แหลงเดิม. หนา 191–193.
36 เหตผุลในการประกาศใชกฎกระทรวงก ําหนดหลกัเกณฑและวธิกีารจดัการกากกมัมนัตรงัส ีพ.ศ. 2546.
37 กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546, ขอ 1.
38 กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546, ขอ 2.
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1. กากกัมมันตรังสีระดับรังสีตํ่ ามาก
2. กากกัมมันตรังสีระดับรังสีตํ่ า คร่ึงชีวิตส้ัน
3. กากกัมมันตรังสีระดับรังสีตํ่ าและปานกลาง คร่ึงชีวิตส้ัน
4. กากกัมมันตรังสีระดับรังสีตํ่ าและปานกลาง คร่ึงชีวิตยาว
5. กากกัมมันตรังสีระดับรังสีสูง
ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฯ ตองคัดแยก รวบรวม บรรจุกาก

กัมมันตรังสีดังกลาวขางตนลงในภาชนะและปดฉลากตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก ําหนด39 และตองจดัใหมสีถานทีสํ่ าหรับการจดัเกบ็กากกมัมนัตรงัสกีอนการบ ําบดัพรอมทัง้อปุกรณอ่ืน
ที่จํ าเปนที่สามารถใหความปลอดภัยทางรังสี40 และสํ าหรับมาตรการปองกันและควบคุมเพื่อไมให
กากกมัมนัตรงัสเีกดิอันตรายตอผูใชและประชาชนรวมทัง้สิง่แวดลอมนัน้ ผูรับใบอนญุาตตองด ําเนนิการ
บ ําบัดกากกัมมันตรังสีที่อยูในความรับผิดชอบ41 ดังนี้

1. กากกัมมันตรังสีระดับรังสีตํ่ ามากใหระบายเขาสูระบบระบายนํ้ าทิ้ง 
หรือขจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในกฎหมายอื่น        
ที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย กฎหมายหามทิ้งมูลฝอย กฎหมายสํ าหรับ     
การบรรเทา ระงับ และเยยีวยาความเสียหายจากมูลฝอย42 เปนตน

2. กากกมัมนัตรังสีระดับรังสีตํ่ า คร่ึงชีวิตส้ันใหเก็บในภาชนะและสถานที่
ตามที่คณะกรรมการกํ าหนด เพื่อใหสลายตัวเปนระยะเวลาอยางนอยสิบเทาของคาครึ่งชีวิตกอน
การระบายเขาสูระบบระบายนํ้ าทิ้ง หรือขจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปตาม 1.

ทัง้นี้ เมื่อไดดํ าเนินการตาม 1. และ 2. แลว ใหผูรับใบอนุญาตรายงาน
ตอพนกังานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ดํ าเนินการตาม 1. และตองเก็บรายงานดังกลาว
ไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป

3. กากกมัมนัตรงัสรีะดบัรังสีตํ ่าและปานกลางครึง่ชวีติส้ันและกากกมัมนัตรงัสี
ระดบัรังสตีํ ่าและปานกลาง คร่ึงชีวิตยาวและกากกัมมันตรังสีระดับรังสีสูงใหจัดเตรียมกากดังกลาว
น ําสงตอสํ านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิ เพือ่ด ําเนนิการบ ําบดัและขจดัตามหลกัเกณฑและวธีิการทีก่ ําหนด
ไวในกฎกระทรวงฉบับนี้ตอไป43

                                                          
39 กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546, ขอ 5.
40 แหลงเดิม. ขอ 6.
41 แหลงเดิม. ขอ 7.
42 อํ านาจ วงศบัณฑิต. เลมเดิม. หนา 323–328.
43 กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546, ขอ 8 และขอ 9.
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วธีิการตางๆ ที่ไดกํ าหนดไวในกฎกระทรวงฉบับนี้ นบัไดวาเปนมาตรการ
ทางเทคนิคในการปองกันและควบคุมกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากนิวเคลียร
และรังสใีหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชนในสังคมรวมทั้งส่ิงแวดลอมอีกดวย

4.3  ความผิดตามกฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวกับนิวเคลียรและรังสีในกฎหมายไทย

กฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันที่ตองพิจารณาวามีความเกี่ยวของกับการกระทํ า
ความผดิดานนวิเคลยีรและรงัส ีคอื อนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980
อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญา
วาการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ กฎหมายไทยจะสามารถลงโทษแกผูกระทํ าความผิด     
ตามลกัษณะความรายแรงของการกระท ําความผดิตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบั
ดงักลาวไดหรือไมนัน้ จ ําตองศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งดงักลาวดงัทีจ่ะไดศกึษาในหวัขอตอไปนี้

4.3.1 ความผดิตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ท่ีสามารถ  
น ํามาปรับใช

1) ความผดิฐานผลติ มีไวในครอบครองหรอืใชซ่ึงวสัดตุามมาตรา 12 โดยไมไดรับ
อนุญาต

ความผิดตามมาตรา 12 เปนกรณีการหามบุคคลใดผลิตมีไวในครอบครอง 
หรือใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได หรือวัสดุตนกํ าลังซ่ึงพนจากสภาพ        
ที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมีและกระทํ าดวยประการใดๆ แกวัสดุตนกํ าลังใหพนจากสภาพ     
ที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณู 
เพื่อสันติ หรือ พ.ป.ส.

จากกรณีดังกลาวขางตนการกระทํ าที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้ตองเปน
การกระทํ าที่ฝาฝนคํ าสั่งของรัฐาธิปตยโดยไมขอรับอนุญาตกอนจากผู มีอํ านาจตามกฎหมาย    
สภาพบังคับทางอาญาตามมาตรานี้ จึงอาจเปนบทบัญญัติเฉพาะในการลงโทษผูกระทํ าความผิด   
ในกรณีที่มีการลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียรภายในประเทศซึ่งถือวาเปนการครอบครองวัสดุดังกลาว
โดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งสอดคลองตามขอ 7 วรรค 1 (d) รางแกไขเพิ่มเติมอนสัุญญาวาดวย     
การปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 ไดเทานั้น แตสํ าหรับการกระทํ าความผิดอื่น
ตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบั กฎหมายดงักลาวจงึไมมบีทลงโทษโดยเฉพาะ
แตอยางใด
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2) ความผดิฐานน ําหรอืสงออกนอกราชอาณาจกัร น ําหรอืสัง่เขามาในราชอาณาจกัร
ซ่ึงวัสดุตามมาตรา 13 โดยไมไดรับอนุญาต

ความผิดตามมาตรา 13 เปนกรณีการหามบุคคลใดนํ าหรือสงออกนอก     
ราชอาณาจกัร น ําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึง่วสัดนุวิเคลยีรพเิศษ วสัดพุลอยได หรือวสัดตุนก ําลัง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ พ.ป.ส.

จากกรณีดังกลาวขางตน การกระทํ าที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้ตองเปน
การกระทํ าที่ฝาฝนคํ าส่ังของรัฐาธิปตยโดยไมขอรับอนุญาตนํ าหรือสงออกนอกราชอาณาจักร       
น ําหรอืส่ังเขามาในราชอาณาจกัรกอนจากผูมอํี านาจตามกฎหมาย สภาพบงัคบัทางอาญาตามมาตรานี้
จึงอาจเปนบทบัญญัติเฉพาะในการลงโทษผูกระทํ าความผิดในกรณีที่มีการลักลอบขนสงนํ าหรือสง
ออกนอกประเทศ น ําหรอืส่ังเขามาภายในประเทศซึง่วสัดนุวิเคลยีรโดยมชิอบดวยกฎหมายซึง่สอดคลอง
ตามขอ 7 วรรค 1 (d) รางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร 
ค.ศ. 1980 ไดเทานั้น แตสํ าหรับการกระทํ าความผิดอื่นตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้ง 3 ฉบับ กฎหมายดังกลาวจึงไมมีบทลงโทษโดยเฉพาะแตอยางใด

4.3.2 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่สามารถนํ ามาปรับใช
ความผิดหรือขอหามตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับ

เปนการก ําหนดลกัษณะของการกระท ําความผดิไวเปนกรณเีฉพาะทีเ่กีย่วของกบัดานนวิเคลยีรและรังสี
ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันยังไมไดบัญญัติบทลงโทษเฉพาะสํ าหรับการกระทํ าความผิด
ดงัทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัแตอยางใด หากไดมกีารกระท ําความผดิดงักลาว
เกิดขึ้นแลว จึงจํ าตองปรับบทตามฐานความผิดแกกรณีตามบทมาตราตางๆ อันเปนบททั่วไป        
ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษแกผูกระทํ าความผิดนั้น และบทบัญญัติตางๆ  
ที่นํ ามาปรับบทลงโทษแกกรณีของการกระทํ าดังกลาวสามารถนํ ามาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณา       
ถึงความเหมาะสมกับสภาพของการกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศ  
ทั้ง 3 ฉบับได ดังตอไปนี้

1) ความผิดฐานลักทรัพยตามมาตรา 334
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการลักขโมยวัสดุนิวเคลียรตามอนสัุญญาวาดวย

การปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 198044 นัน้ กฎหมาย US CODE Section 831 (a) (2) (A)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Section 33 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 

                                                          
44 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1(b).
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ของออสเตรเลียไดกํ าหนดใหการกระทํ าในลักษณะดังกลาวเปนความผิดโดยเฉพาะตามกฎหมาย
ภายในของประเทศดวย ซ่ึงการลกัขโมยวสัดนุวิเคลยีรนี้เปนการจงใจใหกรรมสทิธิข์องเจาของทรพัย
ถูกพรากไปและกอตั้งการครอบครองทรัพยขึ้นใหมโดยเมือ่พจิารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแลว
สามารถปรับบทตามความผิดฐานลักทรัพยในกรณีทั่วไปตามมาตรา 334 เพื่อลงโทษแกผูกระทํ า
ความผิดได เนื่องจากวัสดุนิวเคลียรเปนวัตถุมีรูปรางตามความหมายของประมวลกฎหมายแพง  
และพาณิชย45 แตบทบัญญัติมาตรานี้เปนเพียงการกระทํ าความผิดฐานลักทรัพยธรรมดาทั่วๆ ไป     
ที่มิไดเปนบทเฉพาะในการเอาผิดตอการลักขโมยทรพัยซ่ึงเปนวัสดุนิวเคลียรที่มีสภาพดังที่กฎหมาย
ตองปองกันเปนกรณีพิเศษแตอยางใด ความผิดตามมาตรานี้จึงไมเหมาะสมกับลักษณะและสภาพ
ของวสัดนุวิเคลยีรซ่ึงเปนทรพัยทีส่ามารถน ํามาพฒันาเพือ่สรางความเสยีหายอยางรายแรงตอสังคมได

2) ความผิดฐานลักทรัพยอันเปนบทฉกรรจตามมาตรา 335
ความผิดฐานลักทรัพยอันเปนบทฉกรรจหรือเปนกรณีพิเศษนี้จะนํ ามา

พิจารณาตอเมื่อตองมีการกระทํ าความผิดฐานลักทรัพยตามมาตรา 334 แลวและตองมีขอเท็จจริง 
เพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวในมาตรา 335 ดวย ซ่ึงขอเทจ็จรงิตามมาตรา 335 นีม้ทีัง้หมด 12 เหต ุโดยสามารถ
จ ําแนกไดเปน 5 ประเภท46 คือ

1) เหตเุกีย่วกับเวลาในการกระทํ าความผิด47

2) เหตเุกีย่วกับสถานที่ในการกระทํ าความผิด48

3) เหตเุกี่ยวกับวิธีการกระทํ า49

4) เหตเุกีย่วกับฐานะของผูเสียหาย50

5) เหตทุี่เกี่ยวกับความสํ าคัญของตัวทรัพย51

                                                          
45 คณิต ณ นคร ก (2545). กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพครั้งที่ 8). หนา 225.
46 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. (2548). คํ าอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา

(พิมพครั้งที่ 4). หนา 66.
47 มาตรา 335 (1).
48 มาตรา 335 (2), (8), (9).
49 มาตรา 335 (3), (4), (5), (6), (7).
50 มาตรา 335 (11), (12).
51 มาตรา 335 (10).
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จากเหตุอันเปนขอเท็จจริงที่ทํ าใหผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้นขางตน        
กไ็มไดก ําหนดใหการกระท ําความผดิเกีย่วกบัการลกัขโมยวสัดนุวิเคลยีรตามอนสัุญญาวาดวยการปองกนั
ทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 เปนการลักทรัพยกรณีพิเศษแตอยางใดและกรณีลักษณะ
ของเหตทุีจ่ ําแนกไวทัง้หาประเภทดงักลาวกไ็มอาจปรบับทลงโทษผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับลักขโมย
วสัดนุวิเคลียรใหตองรับโทษอันเปนบทฉกรรจตามมาตรา 335 (1) ถึง (10) ไดดวย

3) ความผิดฐานกรรโชกตามมาตรา 337
การกระทํ  าความผิดเกี่ยวกับการขมขู  เพื่อใหไดไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร          

ตามอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 198052 นัน้ ตามกฎหมาย US CODE 
Section 831 (a) (4) (5) (6) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Section 34 The Nuclear Non-Proliferation
(Safeguards) Act 1987 ของประเทศออสเตรเลยีไดก ําหนดใหการกระท ําในลกัษณะดงักลาวเปนความผดิ
โดยเฉพาะตามกฎหมายภายในของประเทศดวย และสํ าหรับของประเทศไทยนั้นเมื่อพิจารณา    
ตามประมวลกฎหมายอาญาแลวสามารถปรบับทตามความผดิฐานกรรโชกตามมาตรา 337 เพือ่ลงโทษ
แกผูกระทํ าความผิดได เนื่องจากลักษณะการขมขูตามอนุสัญญาดังกลาวเขาขายของการขมขืนใจ
ใหผูอ่ืนให ยอมให หรือยอมจะใหตนหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนในลักษณะทรัพยสิน โดยในที่นี้คือ
วสัดนุวิเคลยีร โดยใชกํ าลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะทํ าอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง
หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือของบุคคลที่สามโดยเจตนากรรโชกจนผูถูกขมขืนใจยอมจะให
ประโยชนเชนนั้น53 แตบทบัญญัติมาตรานี้เปนเพียงการกระทํ าความผิดฐานกรรโชกทัว่ๆ ไป ที่มิได
เปนบทเฉพาะในการเอาผิดตอการกรรโชกวัสดุนิวเคลียรซ่ึงเปนทรัพยที่มีสภาพดังที่กฎหมาย    
ตองปองกันเปนกรณีพิเศษแตอยางใด ความผิดตามมาตรานี้จึงไมเหมาะสมกับลักษณะและสภาพ
ของวสัดนุวิเคลยีรซ่ึงเปนทรพัยทีส่ามารถน ํามาพฒันาเพือ่สรางความเสยีหายอยางรายแรงตอสังคมได
และยงัไมเปนสากลอกีดวยและส ําหรับการกระท ําทีม่ลัีกษณะเปนการขมขูนีอ้าจสามารถปรบัลงโทษได
ตามมาตรา 135/1-135/3 ดงัจะไดศึกษาในลํ าดับตอไป

4) ความผิดฐานชงิทรัพยตามมาตรา 339 และปลนทรัพยตามมาตรา 340
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการชิงทรัพยหรือปลนทรัพยซ่ึ งเปนวัสดุ

นวิเคลยีรตามอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 198054 นัน้ ตามกฎหมาย
US CODE  Section 831 (a) (3) (A) และ(B) ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดก ําหนดใหการกระทํ า   
ในลักษณะดังกลาวเปนความผิดโดยเฉพาะตามกฎหมายภายในของประเทศดวย และสํ าหรับ     
                                                          

52 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (d).
53 คณิต  ณ  นคร ก เลมเดิม. หนา 284.
54 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1 (b).
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ของประเทศไทยนั้นเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแลว สามารถปรับบทตามความผิด
ฐานชิงทรัพยตามมาตรา 339 เพือ่ลงโทษแกผูกระทํ าความผิดได เนือ่งจากการที่บุคคลใดลักขโมย
วัสดุนิวเคลียรซ่ึงเปนทรัพยชนิดหนึ่งไปโดยใชกํ าลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาในทันใดนั้นจะใช
ก ําลังประทุษราย โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อ (1) ใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพย
นั้นไป  (2) ใหยื่นใหซ่ึงทรัพยนั้น (3) ยดึถือเอาทรัพยนั้นไว (4) ปกปดการกระทํ าความผิดนั้น หรือ 
(5) ใหพนจากการจับกุมนั้น55 เขาขายของการกระทํ าความผิดฐานชิงทรัพยตามมาตรา 339 นี้แลว
และหากมีผูกระทํ าการชิงทรัพยเกิน 3 คนขึน้ไปก็สามารถปรับบทลงโทษฐานปลนทรัพยไดเชนกัน
แตบทบญัญตัมิาตราทัง้ 2 มาตรานีเ้ปนเพยีงการกระท ําความผดิฐานชงิทรพัยหรือปลนทรพัยทัว่ๆ ไป
ที่มิไดเปนบทเฉพาะในการเอาผิดตอการชิงทรัพยหรือปลนทรัพยซ่ึงเปนวัสดุนิวเคลียรที่มีสภาพ  
ดังที่กฎหมายตองปองกันเปนกรณีพิเศษเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศออสเตรเลียที่ไมไดกํ าหนดใหความผิดฐานชิงทรัพยหรือปลนทรัพยซ่ึงเปนวัสดุนิวเคลียร
เปนความผิดโดยเฉพาะตามอนุสัญญาฯ ดวยแตอยางใด ความผิดตามมาตรานี้จึงไมเหมาะสม       
กับลักษณะและสภาพของวัสดุนิวเคลียรซ่ึงเปนทรัพยที่สามารถนํ ามาพัฒนาเพื่อสรางความเสียหาย
อยางรายแรงตอสังคมได

5) ความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงซึ่งวัสดุนิวเคลียรตามอนุสัญญา      

วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 198056 นั้น ตามกฎหมาย US CODE     
Section 831 (a) (2) (C) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ Section 33 The Nuclear Non-Proliferation 
(Safeguards) Act 1987 ของประเทศออสเตรเลยีไดก ําหนดใหการกระท ําในลกัษณะดงักลาวเปนความผดิ
โดยเฉพาะตามกฎหมายภายในของประเทศดวยและสํ าหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาตามประมวล
กฎหมายอาญาแลว สามารถปรับบทตามความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 341 เพื่อลงโทษแกผูกระทํ า
ความผิดได เนื่องจากการที่บุคคลใดหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปด
ขอความจริงที่ควรบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงนั้นผูกระทํ าไดไปซึ่งวัสดุนิวเคลียรซ่ึงเปน
ทรัพยอยางหนึ่งจากผูถูกหลอกลวงโดยทุจริต57 นั้น เขาขายของการกระทํ าความผิดฐานฉอโกง   
ตามมาตรา 341 นี้แลว แตบทบัญญัติมาตรานี้เปนเพียงการกระทํ าความผิดฐานฉอโกงทั่วๆ ไปที่มิได
เปนบทเฉพาะในการเอาผิดตอการฉอโกงทรัพยซ่ึงเปนวัสดุนิวเคลียรอันมีสภาพดังที่กฎหมาย    

                                                          
55 คณิต  ณ  นคร ก เลมเดิม. หนา 244.
56 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1(c).
57 คณิต  ณ  นคร ก เลมเดิม. หนา 268.
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ตองปองกันเปนกรณีพิเศษแตอยางใด ความผิดตามมาตรานี้จึงไมเหมาะสมกับลักษณะและสภาพ
ของวสัดนุวิเคลยีรซ่ึงเปนทรพัยทีส่ามารถน ํามาพฒันาเพือ่สรางความเสยีหายอยางรายแรงตอสังคมได

6) ความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 352
การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการยักยอกวัสดุนิวเคลียรตามอนุสัญญาวาดวย

การปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 198058 นัน้ ตามกฎหมาย US CODE Section 831 (a) 
(2) (B) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Section 33 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act
1987 ของประเทศออสเตรเลียไดกํ าหนดใหการกระทํ าในลักษณะดังกลาวเปนความผิดโดยเฉพาะ
ตามกฎหมายภายในของประเทศดวย และสํ าหรับของประเทศไทยนั้นเมื่อพิจารณาตามประมวล
กฎหมายอาญาแลว สามารถปรับบทตามความผิดฐานยักยอกตามมาตรา 352 เพื่อลงโทษแกผูกระทํ า
ความผิดได เนื่องจากการที่บุคคลใดเบียดบังเอาวัสดุนิวเคลียรซ่ึงเปนทรัพยอยางหนึ่งของผูอ่ืนหรือ
ซ่ึงผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยที่ตนครอบครองอยูเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยเจตนาเบียดบัง
และโดยมมีลูเหตจุงูใจโดยทจุริต59 นัน้ เขาขายของการกระท ําความผดิฐานยกัยอกตามมาตรา 352 นีแ้ลว
แตบทบญัญตัมิาตรานีเ้ปนเพยีงการกระท ําความผดิฐานยกัยอกทรพัยกรณธีรรมดาทีม่ไิดเปนบทเฉพาะ
ในการเอาผิดตอการยักยอกทรัพยซ่ึงเปนวัสดุนิวเคลียรอันมีสภาพดังที่กฎหมายตองปองกัน        
เปนกรณพีเิศษแตอยางใด ความผดิตามมาตรานีจ้งึไมเหมาะสมกบัลักษณะและสภาพของวสัดนุวิเคลยีร
ซ่ึงเปนทรัพยที่สามารถนํ ามาพัฒนาเพื่อสรางความเสียหายอยางรายแรงตอสังคมได

7) ความผิดฐานการกอการรายตามมาตรา 135/1 ถงึมาตรา 135/3
การกระท ําความผดิเกีย่วกบัการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีรและรังสตีามอนสัุญญา

วาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และอนุสัญญาระหวางประเทศ          
เพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 200560 นัน้ ตามกฎหมาย US CODE Section 2284 a
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก ําหนดใหการกระท ําในลกัษณะทีเ่ปนการกอวนิาศกรรมสถานปฏบิตักิาร
ทางนวิเคลยีรและเชือ้เพลิงนวิเคลยีร และ Section 37 The Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act
1987 ของประเทศออสเตรเลียเปนความผิดโดยเฉพาะตามกฎหมายภายในของประเทศดวย และ
สํ าหรบัของประเทศไทยนัน้เมือ่พจิารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแลว สามารถปรบับทตามความผดิ
ฐานการกอการรายตามมาตรา 135/1-3 เพื่อลงโทษแกผูกระทํ าความผิดได เนื่องจากความผิด     
เกี่ยวกับการกอการรายไดกํ าหนดขึ้นเพื่อลงโทษแกบุคคลที่มีเจตนาเพื่อสรางความปนปวนใหเกิด
ความหวาดกลัวกับหมูชนโดยเฉพาะอยางยิ่งตอพลเรือน หรือเพื่อบังคับขมขูรัฐบาลใหกระทํ าการ
                                                          

58 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 clause 1(c).
59 คณิต  ณ  นคร ก เลมเดิม. หนา 218.
60 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, Article 2.
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อยางหนึ่งอยางใด การกอการรายจึงเปนภัยคุมคามความสงบสุขของประเทศและประชาคมโลก61

ซ่ึงประเทศไทยในฐานะสมาชกิขององคการสหประชาชาติจึงมีภารกิจที่ตองดํ าเนินการออกกฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติที่ 1373 (2001) วาดวยการตอสู    
การกอการรายสากล โดยไดมกีารตราพระราชก ําหนดแกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546
มาตรา 135/1-4 กํ าหนดใหการกระทํ าอันมีลักษณะเปนการกอการรายเปนความผิดเฉพาะตางจาก
การกระท ําความผดิอาญาทัว่ไปดงัทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายอาญา โดยในชัน้ยกรางมาตรา 135/1-3
ไดนํ ารางของคํ านิยามของการกอการรายที่เสนอในการยกรางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย  
การกอการรายฉบับสมบูรณ (Draft of Comprehensive Convention on International Terrorism)    
มาเปนกรอบสหประชาชาตมิาเปนตนแบบในการรางกฎหมายนี ้ โดยสรปุสาระส ําคญัของการกระท ํา
ความผดิเกีย่วกบัการกอการรายตามทีน่ยิามใน Draft of Comprehensive Convention on International
Terrorism  ซ่ึงมีลักษณะสํ าคัญอยู 3 ประการดังนี้

ประการแรก เปนการกระท ําทีม่คีวามมุงหมายใหมผีลเปนการขมขูใหประชาชน
เกดิความหวาดกลวัหรือเพือ่บบีบงัคบัรฐับาล องคการระหวางประเทศใหกระท ําหรือไมกระท ําการใด

ประการทีส่อง เปนการกระท ําทีท่ ําใหเกดิอนัตรายตอชีวติมนษุยหรือทรัพยสิน
ที่สํ าคัญ

ประการที่สาม ขอบเขตของการกระทํ าความผิดครอบคลุมถึงการเตรียมการ
การขูเข็ญและการสนับสนุนการกระทํ าไมวาดวยวิธีการใด

ลักษณะส ําคญัทัง้ 3 ประการจะเหน็ไดวามาตรา 135/1-3 จะมคีวามคลายคลงึ
กับคํ านิยามของการกอการรายที่เสนอในการยกรางอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการกอการราย
ฉบบัสมบรูณทีร่วมไวในขอบทเดยีวกนัโดยมกีารบญัญตัแิยกขอบเขตการกระท ําออกเปน 3 ขัน้ตอน
คือ การลงมือกระทํ าความผิดจะเปนไปตามมาตรา 135/1 การขูเข็ญ การตระเตรียม และการสบคบ
จะเปนไปตามมาตรา 135/2 และการสนับสนุนใดๆ ตอการกระทํ าความผิดตามมาตรา 135/1-2      
จะเปนไปตามมาตรา 135/362 อยางไรก็ตามบทบัญญัติมาตรา 135/1-3 เปนเพียงการกํ าหนดลักษณะ
ของการกอการรายไวอยางกวางๆ มไิดเปนบทเฉพาะในกรณขีองการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีรและรังสี
ที่สามารถสรางความเสียหายอยางรายแรงตอสังคมได ความผิดทั้ง 3 มาตรานี้จึงยังไมเหมาะสม   

                                                          
61 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ข (2548). คํ าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ (พิมพครั้งที่ 2).

หนา 246.
62 ชาตรี อรรจนานันท. เลมเดิม. หนา 140–141.
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กับลักษณะและสภาพของการกอการรายที่ใชนิวเคลียรและรังสีตามอนุสัญญาระหวางประเทศ   
เพือ่ปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 ไดแตอยางใด

8) ความผิดฐานทํ าใหเกิดระเบิดจนนาจะเปนอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยตาม          
มาตรา 221 วรรคหนึ่ง

การทดลองการระเบดิอาวธุนวิเคลยีรหรือการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใดตามขอหาม
ของสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณนัน้63 ตามกฎหมาย Section 8 Comprehensive
Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 ของประเทศออสเตรเลยีไดก ําหนดใหการกระท ําในลกัษณะดงักลาว
เปนความผิดโดยเฉพาะตามกฎหมายภายในของประเทศดวย และสํ าหรับของประเทศไทยนั้น    
เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแลว สามารถปรับบทตามความผิดฐานทํ าใหเกิดระเบิด   
จนนาจะเปนอนัตรายแกบคุคลหรอืทรพัยตามมาตรา 221 วรรคหนึง่ เพือ่ลงโทษแกผูกระท ําความผดิได
เนือ่งจากการทดลองระเบดิอาวธุนวิเคลยีรหรือการระเบดินวิเคลยีรอ่ืนใดยอมเปนภยนัตรายตอประชาชนแลว
การทีบ่คุคลใดไดทดลองการระเบดิในลกัษณะเชนนีก้จ็ะตองท ําใหมกีารจดุระเบดิแลวและการกระท ํา
ใหระเบิดนี้ ยอมเปนการกระทํ าที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของผูอ่ืนแลว64

มาตรานีเ้ปนกรณขีองการท ําใหระเบิดที่อาจเห็นผลกระทบของความเสียหาย
ทันทีทันใด แตผลกระทบจากการทดลองการระเบิดอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใด  
ไมวาจะทํ าการทดลองใตดิน ใตนํ้ า บนชั้นบรรยากาศของโลกก็ตาม ยอมกอใหเกิดละอองรังสี
กระจายปกคลุมทั่วบริเวณการทดลองเปนรัศมีวงกวางและละอองรังสีดังกลาวนี้อาจจะไมทํ าให
บุคคลถึงแกความตายไดในทันทีแตอาจทํ าใหเกิดผลกระทบตอรางกายมนุษยในระยะยาวได เชน 
อาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได เปนตน ความผิดตามมาตรานี้จึงยังไมเหมาะสมกับลักษณะและสภาพ
ของการทดลองการระเบิดอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียรอ่ืนใดตามขอหามของสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ

4.4  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายไทย

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพื่อสอดคลองอยางเปนสากลนั้น จะตอง
คํ านึงถึงความรายแรงของการนํ าวัสดุนิวเคลียรและวัสดุกัมมันตรังสีมาใชในการพัฒนาเปนอาวุธ
หรือในการกอการรายในปจจุบัน โดยพิจารณาหลักกฎหมายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน เชน ฐานะ
                                                          

63 The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), Article 2 A clause1 ประกอบ Article 3
clause 1(a).

64 คณิต ณ นคร ก เลมเดิม. หนา 472.
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ของผูกระท ําความผดิ ลักษณะการกระท ําความผดิ เปนตน ตามกฎหมายทีเ่กีย่วของวามคีวามเหมาะสม
ทีจ่ะตองมกีารปรบัปรงุแกไขกฎหมายนัน้ๆ ใหมเีนือ้หาครอบคลมุเพยีงใด ดงัมรีายละเอยีดทีจ่ะศกึษา
ตอไปนี้

4.4.1 แนวทางการปรับปรุงในการเอาผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ศ.2504  

กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะเพื่อกํ ากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรและรังสี
ใหเกดิความปลอดภัยตอสังคมโดยใชระบบการตรวจสอบในการออกใบอนุญาตการใช ครอบครอง
วสัดนุวิเคลยีร วสัดพุลอยได วสัดตุนก ําลัง และก ําหนดเงือ่นไขทางเทคนคิใหผูรับใบอนญุาตด ําเนนิการ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากการใชส่ิงดังกลาว บทบัญญัติที่เปนความผิดตามกฎหมายฉบับนี้       
จงึก ําหนดไวเพยีงการกระท ําทีฝ่าฝนโดยไมไดรับอนญุาตตามมาตรา 12 และมาตรา 13 ใหตองรับโทษ
ทางอาญาเทานัน้ และหากจะก ําหนดใหการกระท ําความผดิตามอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพ
ตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร 
ค.ศ. 2005 และสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณเปนความผดิตามพระราชบญัญตัิ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 นั้น

ผูศึกษาเห็นวากฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณรางขึ้นมาเพื่อกํ ากับดูแลการใช    
พลังงานปรมาณูหรือพลังงานนวิเคลียรในทางสันติใหเกิดความปลอดภัยจากสังคมตามหลักวิชาการ
มไิดมุงหมายจะคุมครองปองกันการกระทํ าความผิดในลักษณะดังกลาว กฎหมายฉบับนี้จึงมีภารกิจ
ในการก ํากบัดแูลการใช ครอบครองวสัดตุางๆ ตามพระราชบญัญตัฯิ ใหเกดิความปลอดภยัตามหลกัวชิา
และจ ํากดัอยูแตเพียงการใชพลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเทานั้น

แมวาการกระทํ าความผิดตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัจะมีลักษณะ
ของการกระท ําทีม่พีฤตกิรรมเหมอืนกบัการลกัษณะของการกระท ําความผดิตามทีก่ ําหนดไวในประมวล
กฎหมายอาญากต็าม แตความผดิในลักษณะทีม่คีวามเกีย่วของกบันวิเคลยีรและรังสนีีเ้ปนการกระท ํา
ความผดิทีม่ลัีกษณะเฉพาะและครอบคลมุหลายลักษณะการกระท ําโดยทัว่ไปตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังที่ไดศึกษาไวแลวในหัวขอ 4.3.2 หากไดมีการนํ าลักษณะของการกระทํ าความผิดตามกฎหมาย
ระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัมาก ําหนดไวในกฎหมายฉบบันีก้ส็ามารถท ําใหมคีวามเปนกฎหมายเฉพาะ
และไมกระจดักระจายอยูตามกฎหมายอืน่ๆ แตเนือ่งจากพระราชบญัญตัฯิ มเีจตนารมณเพือ่มุงคุมครอง
การใชพลังงานปรมาณหูรือพลังงานนวิเคลยีรในทางสนัตเิทานัน้ แตโดยเจตนารมณดงักลาวนีจ้งึท ําให
พระราชบัญญัติฯ ไมมีความมุงหมายในการปรามปราบผูกระทํ าความผิดที่กระทํ าการดังที่กํ าหนด
ไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัแตอยางใด การทีจ่ะน ําลักษณะการกระท ําความผดิในกรณนีี้
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มาบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัฯิ จงึควรขยายขอบเขตของเจตนารมณของพระราชบญัญตัฯิ ใหครอบคลมุ
ถึงความสามารถในการก ํากบัดแูลและการบงัคบัใชกฎหมายพลงังานปรมาณหูรือพลังงานนวิเคลยีรไว
โดยทั่วไป ซ่ึงไมจํ าเปนตองกํ ากับดูแลการบังคับใชกฎหมายแตเพียงการใชพลังงานปรมาณูหรือ
พลังงานนิวเคลียรในทางสันติเทานั้น

4.4.2 แนวทางการปรับปรุงในการเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ผูศกึษาเหน็วาประมวลกฎหมายอาญานบัวาเปนกฎหมายหลกัทีจ่ะเอาผดิตอผูกระท ํา

ความผิดที่กระทํ าความผิดอันกระทบตอความสงบเรียบรอยตอสังคมและไดจัดการกระทํ าไว      
เปนหมวดหมูตามลักษณะของการกระทํ าความผิดนั้นๆ โดยไมไดมุงหมายถึงการกํ าหนดความผิด
ในลักษณะที่เปนบทเฉพาะดานใดดานหนึ่ง แตสํ าหรับการกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาวาดวย  
การปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปราม   
การกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005 และสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณ
ก็มีลักษณะของการกระทํ าที่กระทบตอความสงบเรียบรอยตอสังคมในลักษณะที่เปนการกระทํ า
ความผดิเฉพาะดานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี การนํ าลักษณะการกระทํ าความผิดตางๆ 
ตามกฎหมายระหวางประเทศมาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาจะไมสามารถจัดหมวดหมู
ของการกระท ําความผดิดานนวิเคลยีรและรังสีไวในหมวดหมูเดยีวกนัไดเนือ่งจากการกระท ําความผดิ
ตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัจะกระจัดกระจายอยูตามลักษณะของฐานความผิดที่เกิดขึ้น
ตามที่ประมวลกฎหมายอาญากํ าหนดไว อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญาในปจจุบันเปนบทบัญญัติ    
ทีเ่ปนบทลงโทษตอการกระท ําความผดิทีม่ลัีกษณะเปนเรือ่งของศลีธรรมทัว่ๆ ไป แตลักษณะการกระท ํา
ความผิดตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับ มลัีกษณะเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อวัตถุประสงค
บางประการโดยกํ าหนดใหเปนความผิดเพราะกฎหมายหาม

ดงันั้น การบัญญัติกระทํ าความผิดตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับและ
ใหมีบทลงโทษเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับไวในประมวล
กฎหมายอาญาดังกลาวอาจไมมีความเหมาะสมกับลักษณะของความผิดดานนิวเคลียรและรังสี

4.4.3 แนวทางการปรับปรุงในการเอาผิดตอผูกระทํ าความผิดหลายคน
ปจจุบันนโยบายทางอาญาที่เกี่ยวกับผูที่มีความเกี่ยวของในการกระทํ าความผิด

กรณีหลายคนอันกอใหเกิดรูปแบบของการเปนผูกระทํ าความผิดไดหลายรูปแบบ การบัญญัติ
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการรวมกระทํ าความผิด จงึมีทางเลือก 2 ทาง คือ
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1) นโยบายไมแยกแยะผูกระท ําความผดิ คอื การบญัญตักิฎหมายอาญาโดยถอืวา
ผูกระทํ าความผิดทุกรูปแบบตางเปนผูกระทํ าความผิดทั้งส้ินเพียงแตกฎหมายปลอยใหเปนดุลยพินิจ
ของศาลในการลงโทษผูกระทํ าความผิด การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้จะไมพิจารณาวา
ความรบัผิดทางอาญาของใครตองขึน้อยูกบัความผดิอาญาของใครหรอืไมอยางไร แตจะใหความส ําคญั
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นเทานั้น

2) นโยบายแยกแยะผูกระท ําความผดิ คอื การบญัญตักิฎหมายอาญาโดยแยกแยะ
ผูกระท ําความผดิออกเปนหลายรปูแบบ เชน เปนผูกระท ําความผดิโดยออม ตวัการ ผูกระท ําความผดิ
ขางเคียง ผูกอใหผูอ่ืนกระทํ าความผิด และผูสนับสนุนการกระทํ าความผิด65

หลักการตามอนุสัญญาและรางที่แกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกัน   
ทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980 และอนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการราย
ทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005 ไดก ําหนดใหมนีโยบายทางอาญาเกีย่วกบัผูทีม่คีวามเกีย่วของในการกระท ํา
ความผดิหลายคนอันเปนหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายของไทยอยูแลว นโยบายทางอาญาในเรื่อง
ดังกลาวตามอนุสัญญาและรางที่แกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุ
นิวเคลียร ค.ศ. 1980 และอนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร 
ค.ศ. 2005 ตางก็กํ าหนดนโยบายทางอาญาที่เกี่ยวกับผูที่มีความเกี่ยวของในการกระทํ าความผิด   
โดยใหรัฐภาคหีรือรัฐสมาชกิอืน่ๆ ด ําเนนิการบญัญตักิฎหมายภายในประเทศของตนใหมกีารแยกแยะ
ผูกระทํ าความผิดออกเปนหลายรูปแบบและหลักการของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นวิเคลยีรโดยสมบรูณกไ็ดวางมาตรการในลกัษณะทีส่อดคลองกบัอนสัุญญาทัง้ 2 ฉบบัขางตนเชนกนั
ดงัทีม่รีายละเอียดซ่ึงไดศึกษาไวในบทที่ 3 แลวนั้น และหลักการของกฎหมายของตางประเทศก็ได
ก ําหนดหลกัการเกีย่วกบัการกระท ําทีจ่ะส ําเรจ็ผลเปนความผดิในฐานความผดิตามอนสัุญญาทัง้ 2 ฉบบั
เชนกันดวยและหลักการของกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นก็เปนการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้
โดยใหมกีารแบงแยกรปูแบบของผูกระท ําความผดิออกเปนหลายรูปแบบ เชน เปนตวัการ ผูกอใหผูอ่ืน
กระท ําความผดิและผูสนบัสนนุการกระท ําความผดิ เปนตน66 การแบงแยกรปูแบบของผูกระท ําความผดิ
ของประเทศไทยโดยทั่วไปแลวจึงเปนเชนเดียวกับที่อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับที่ไดกํ าหนดไวอยูแลว 
หากแตยงัไมครอบคลมุบางลกัษณะการกระท ําความผดิทีถื่อวาเปนความผดิส ําเรจ็แมวายงัไมถึงขัน้ลงมอื
กระทํ าความผิดนั้น (การสมคบกันกระทํ าความผิด) ซ่ึงในหัวขอนี้จะไดศึกษาถึงความสอดคลอง

                                                          
65 คณิต  ณ  นคร ข (2543). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หนา 293.
66 แหลงเดิม. หนา 293.
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ของหลักการตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัและกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทยได
ดังตอไปนี้

1) ตัวการ
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดกํ าหนดหลักการเรื่องตัวการ

ไวในมาตรา 83 วาตองประกอบดวยองคประกอบดังนี้
(1) ตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
(2) ตองไดรวมกระทํ าความผิดดวยกัน
(3) ตองไดมีเจตนาที่จะรวมกันกระทํ าความผิดดวยกัน67

ตวัการตามมาตรา 83 นีเ้ปนการก ําหนดความรบัผิดของบคุคลตัง้แตสองคนขึน้ไป
ในการรวมกันกระทํ าความผิดดวยกันและตองรับโทษสํ าหรับความผิดนั้นๆ ดวยกัน68 และแมวา
อนสัุญญาทัง้ 2 ฉบบัจะมไิดก ําหนดเรือ่งตวัการไวอยางชดัแจง แตเมือ่พจิารณาอยางเปนวตัถุ ผูกระท ํา
ความผิดทุกคนตางเปนเจาของความผิดนั้นหรือเปนการรวมกระทํ าความผิดประหนึ่งวาความผิดใด
ความผิดหนึ่งนั้นเปนความผิดของตน69 การเปนตัวการในความผิดตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย
ระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับ กฎหมายภายในของไทยจึงสามารถปรับบทลงโทษตามหลักทั่วไป     
ในเรื่องนี้ไดอยูแลว

2) ผูใชใหกระทํ าความผิด
  ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดกํ าหนดหลักการเรื่องผูใช
ใหกระทํ าความผิดไวในมาตรา 84 วาตองประกอบดวยองคประกอบดังนี้

(1) ตองกอใหผูอ่ืนกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใด
(2) การกระทํ าตามที่กอใหผูอ่ืนกระทํ าการนั้นเปนความผิดอาญา
(3) ตองมเีจตนาที่จะกอใหผูอ่ืนกระทํ าการนั้นๆ ดวย70

                                                          
67 หยุด แสงอุทัย ข (2544). กฎหมายอาญาภาค 1 (พิมพครั้งที่ 18). หนา 96.
68 แหลงเดิม. หนา 98.
69 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 119.
70 หยุด แสงอุทัย ข เลมเดิม. หนา 102.
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กรณีตามมาตรา 84 เปนการกอใหผูอ่ืนกระทํ าความผิดโดยการใชใหผูอ่ืน
กระท ําความผดิ71 ซ่ึงตองรับโทษเสมอืนเปนตวัการกลาวคอืเสมอืนวาไดกระท ําความผดินัน้ดวยตนเอง72

อันเปนหลักการทั่วไปที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ซ่ึงอนุสัญญาทั้งสองฉบับ
ตางก็กํ าหนดหลักการเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดโดยการสั่งใหผูอ่ืนกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนด
ไวในอนุสัญญานั้นๆ วาใหเปนผูกระทํ าความผิด73 เชนเดียวกับกฎหมายไทย  หลักการในเรื่องนี้    
จงึมมีาตรฐานทีส่อดคลองและไมตํ ่ากวาหลักการทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบั
และสามารถปรบับทลงโทษการใชใหผูอ่ืนกระท ําความผดิตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศ
ทั้ง 3 ฉบับดังกลาวได

3) ผูสนับสนุน
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดก ําหนดหลกัการเรือ่งผูสนบัสนนุ

ไวในมาตรา 86 วาตองประกอบดวยองคประกอบดังนี้
(1) การกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวก

ในการที่ผูอ่ืนกระทํ าความผิด
(2) การชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผูอ่ืนกระทํ าความผิดนั้น

ตองกระทํ ากอนหรือขณะกระทํ าผิด
(3) ผูกระท ําความผดิจะไดรูถึงหรือมไิดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวก

นัน้หรือไมก็ไมเปนขอสํ าคัญ
(4) ผูสนบัสนนุตองมเีจตนาทีจ่ะชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการกระท ํา

กอนหรือขณะกระทํ าความผิด74

กรณีตามมาตรา 86 นีเ้ปนกรณีที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการกระทํ าความผิด
ของผูอ่ืนและสํ าหรับวิธีการสนับสนุนนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไววา “การกระทํ าดวยประการใดๆ 
อันเปนการชวยเหลือ หรือใหความสะดวก” เปนคํ าที่กวางไมจํ ากัดวาจะตองทํ าดวยวิธีใดซึ่งอาจเปน
ทางกายภาพหรือทางจิตใจก็ได75 และหลักการในเรื่องการสนับสนุนการกระทํ าความผิดของผูอ่ืนนี้

                                                          
71 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 300.
72 หยุด แสงอุทัย ข เลมเดิม. หนา 102.
73 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7

clause 1 (j). adopted on 26 October 1979 และ International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear
Terrorism, Article 2 clause 4 (b).

74 หยุด แสงอุทัย ข เลมเดิม. หนา 112.
75 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 305.
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เปนหลักทั่วไปที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ซ่ึงอนุสัญญาระหวางประเทศ      
เพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 กก็ ําหนดเรื่องดังกลาวไว76 เชนเดียวกับ
กฎหมายของไทยในเรือ่งนี ้ หลักการเกีย่วกบักรณนีีจ้งึมมีาตรฐานทีส่อดคลองและไมตํ ่ากวาหลักการ
ที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับและสามารถปรับบทลงโทษการสนับสนุน        
ผูกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัดังกลาวได

4) การสบคบกันกระทํ าความผิด
การสมคบกันกระทํ าความผิดนี้เปนการใชกํ าลังรุนแรงที่มีการจัดรูปแบบ

ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพแตมีสมาชิกและเลือกเปนกันอยางเครงครัด ไดแก การประทุษราย
และการลอบสังหารนักการเมือง การกอวินาศกรรม การกอกบฏ เปนตน77 การกระทํ าความผิด       
ที่มีลักษณะเหลานี้จึงเปนความผิดอาญารายแรง กฎหมายอาญาจึงใหถือวาการตกลงกันที่จะกระทํ า
ความผิดอาญารายแรงดังกลาวเปนอาชญากรรมอยางหนึ่ง ก็เพื่อที่จะเขาไปแทรกแซงขั้นตอน      
เริ่มแรกของการที่จะกระทํ าความผิดตอไป อันเปนการปองกันมิใหบุคคลกระทํ าหรือรวมกระทํ า
ความผิดในขั้นตอนที่เกิดการกระทํ าความผิดตามที่ตกลงกันขึ้นจริงและยังถือวาการตกลงกันกระทํ า
ความผดิเปนความผิดสํ าเร็จในทันทีแลวดวย78 ซ่ึงหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดนี้ ประเทศไทย
ไดนํ าหลักการดังกลาวเขามาใชแลวในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โดยแตเดิมไดมี
การกํ าหนดความหมายในมาตรา 6 (8) แหงประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไววา เปนกรณี
ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ไป ตกลงกันเพื่อจะกระทํ าความผิด และตามกฎหมายดังกลาวไดกํ าหนดไว
เปนองคประกอบของมาตรา 97 วรรคสองในความผดิฐานพยายามประทษุรายตอพระบรมราชตระกลู
มาตรา 102 วรรคหนึง่ในความผิดฐานพยายามกอการกบฏภายในพระราชอาณาจักร และมาตรา 187 
ในความผิดฐานเผาทรัพยของตนเองเทานั้น79 แตตอมาในประมวลกฎหมายอาญาไดตัดบทนิยาม
เกีย่วกบัการสบคบกนัตามกฎหมายลกัษณะอาญาออกไปโดยน ําไปบัญญัติไวเฉพาะบางฐานความผิด
ในภาค 2 ปจจุบันจึงมีเพียงความหมายของการสมคบกันกระทํ าความผิดในทางตํ าราที่พอจะให
ความหมายลกัษณะการกระท ําดงักลาวไววา เปนกรณทีีบ่คุคลตัง้แต 2 คนขึน้ไปตกลงกนัทีจ่ะกระท ํา

                                                          
76 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, Article 2 clause 4 (a).
77 เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ 3th National Symposium of Justice Administraion เรื่อง

การนํ าเอามาตรการสบคบกันกระทํ าความผิดมาใชในกฎหมาย ป.ป.ช. (2548, 23 สิงหาคม). หนา 4.
78 ยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ. (2543). วิเคราะหเปรียบเทียบความผิดฐานสมคบ: ศึกษาเปรียบเทียบ

หลักกฎหมายในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และไทย. หนา 22.
79 หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.หนา 49.
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ความผิดอยางใดอยางหนึ่งขึ้น80 (เวนแต ความผิดฐานเปนซองโจรตามมาตรา 210 แหงประมวล
กฎหมายอาญาที่มีผูสมคบตั้งแต 5 คนขึ้นไป81) ซ่ึงการสมคบกันกระทํ าความผิดเปนองคประกอบ
ภายนอกที่แสดงใหเห็นถึงการกระทํ าที่ยังไมกอใหเกิดความผิดใดๆ สํ าเร็จขึ้นจริง82 หลักกฎหมาย
ความผิดฐานสมคบที่ใชบังคับในระบบกฎหมายของประเทศไทยจึงไมใชบทบัญญัติที่ใชบังคับ   
กบัการกระท ําความผดิอาญาทัว่ไป83 ลักษณะเฉพาะของความผดิฐานสมคบทีใ่ชบงัคบัในกฎหมายอาญา
ในปจจบุนัจงึมลัีกษณะเปนการกระท ําความผดิอาญาฐานหนึง่เฉพาะแตละเรือ่งไป84 และเมือ่พจิารณา
ตามหลกักฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัแลว ตางกก็ ําหนดการกระท ําทีม่ลัีกษณะเปนการสมคบกนั
กระท ําความผดิดงักลาวไวดวย85 เนือ่งจากการกระท ําความผดิดงักลาวโดยสวนใหญจะเปนการกระท ํา
ขององคกรอาชญากรรมทีท่ ําเปนกระบวนการทัง้ในระดบัประเทศหรอืระหวางประเทศ การด ําเนนิคดี
กับผูที่เปนหัวหนาองคกรหรือผูอยูเบื้องหลังการกระทํ าความอาจจะเปนเรื่องยากที่รัฐจะสามารถ
ดํ าเนินคดีกับบุคคลดังกลาวได  การนํ าหลักความผิดฐานสมคบมาใชจึงสามารถทํ าใหดํ าเนินคดี   
กับผูกระทํ าความผิดดังกลาวไดและจะเปนการปองกันมิใหมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นจริง       
ตามวัตถุประสงคขององคกรนั้นอีกดวย86 แตกฎหมายของไทยไมไดมีแนวความคิดในบัญญัติ     
การกระท ําความผดิตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัใหมลัีกษณะเอาผดิกบัผูกระท ํา
เปนบทเฉพาะไวแตอยางใด หลักการสมคบกระทํ าความผิดนี้จึงไมสามารถนํ ามาใชไดโดยปริยาย
อยูแลวและถึงแมวาประเทศไทยไดมีการบัญญัติความผิดดังกลาวเปนบทเฉพาะไวก็ตาม แตหาก
ประเทศไทยก็ยังไมไดกํ าหนดใหนํ าหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดมาใชกับการกระทํ าความผิด
กรณนีีด้วยแลว กจ็ะท ําใหการปรบับทลงโทษผูกระท ําความผดิใหขยายขอบเขตความรบัผดิทางอาญา
ถึงการสมคบกันในกรณีนี้ ก็ไมอาจกระทํ าไดเชนกัน เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยไมได
กํ าหนดใหหลักการสมคบกันกระทํ าความผิดเปนบททั่วไป หากแตไดกํ าหนดไวในฐานความผิด

                                                          
80 หยุด แสงอุทัย ค (2544). กฎหมายอาญาภาค 2-3 (พิมพครั้งที่ 10). หนา 109.
81 ยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ. เลมเดิม. หนา 89.
82 แหลงเดิม. หนา 72.
83 แหลงเดิม. หนา 89.
84 แหลงเดิม. หนา 90.
85 Proposed amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Article 7 

clause 1 (j) adopted on 26 October 1979, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism, Article 2 clause 4 (b). และ The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), Article I 
ประกอบ Article III.

86 ยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ. เลมเดิม. หนา 73.

DPU



137

เฉพาะเรือ่งเฉพาะราวเทานัน้ดงัทีไ่ดกลาวแลวขางตน หลักการสมคบกนักระท ําความผดิในการกระท ํา
ความผดิตามกฎหมายไทย จงึยงัไมอาจน ํามาใชเพือ่ใหสอดคลองกบัมาตรฐานตามหลกัการทีก่ ําหนด
ไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัไดแตอยางใด

4.5  ความเหมาะสมของอัตราโทษ

4.5.1 หลักสัดสวน
หากมีการกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุ

นวิเคลยีร ค.ศ. 1980 อนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005
และสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ เกิดขึ้นในประเทศไทยแลว จะตอง
ปรับบทลงโทษตามฐานความผดิทีไ่ดก ําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาดงัทีไ่ดศกึษาในหวัขอ 4.2.2
นั้น

ผูศึกษาเห็นวาลักษณะของการกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาเปนการกระทํ า
ความผิดที่มีความรายแรงโดยสามารถสรางความเสียหายตอสังคมสวนรวมไดอยางกวางขวาง     
จากการไดรับอนัตรายจากผลของการกระท ําความผดิเกีย่วกบันวิเคลยีรและรังส ี การลงโทษผูกระท ํา
ความผิดจึงตองกํ าหนดใหมีการลงโทษอยางรุนแรงเชนเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศออสเตรเลียที่มีโทษทางอาญาอยางสูงและมีลักษณะที่เฉพาะโดยแบงตามความรายแรง
ของโทษตามลักษณะของกระทํ าความผิดในทั้ง 2 ประเทศ87 ได ดังตอไปนี้

1) ประทศสหรัฐอเมริกา ไดกํ าหนดอัตราโทษโดยแบงตามความรายแรงของ
การกระทํ าความผิด คือ
 (1) กรณทีี่การกระทํ าความผิดตาม US CODE Section 831 และ Section
2284 a โดยทํ าใหผูอ่ืนถึงแกความตายจะมีโทษถึงจํ าคุกตลอดชวีติหรือจํ าคุกในระยะเวลาที่กํ าหนด

(2) กรณีที่การกระทํ าความผิดอืน่ๆ ตาม US CODE Section 831 และ
Section 2284 a ทีไ่มไดทํ าใหผูอ่ืนถึงแกความตายจะมีโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ป และโทษจํ าคุกไมเกิน 
10 ป สํ าหรับกรณีผูรวมกระทํ าความผิดที่ไมไดทํ าใหผูอ่ืนถึงแกความตาย

(3) กรณีการกระทํ าความผิดตาม US CODE Section 831 จะมีโทษปรับ   
ในอัตราไมเกิน 250,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ Section 2284 a จะมโีทษปรับในอัตราไมเกิน 
10,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา

                                                          
87 ดังที่ไดศึกษามาแลวในหัวขอ 3.2
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2) ประเทศออสเตรเลีย ไดกํ าหนดอัตราโทษโดยได 2 กรณีคือ
(1)  กรณเีปนการกระทํ าความผิดตามมาตรา 33 ถึงมาตรา 37 The Nuclear 

Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 จะมอัีตราโทษจ ําคกุเปนเวลา 10 ป หรือโทษปรบั 20,000 AUD
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

(2) กรณีเปนการกระทํ าความผิดตามมาตรา 8 Comprehensive Nuclear 
Test-Ban Treaty Act 1998 จะมีอัตราโทษจํ าคุกตลอดชีวิต

สํ าหรับกฎหมายของประเทศไทยในปจจุบันยังไมมีแนวความคิดในการลงโทษ
ผูกระทํ าความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีใหเปนบทเฉพาะแตอยางใดและเมื่อไดเกิดการกระทํ า
ความผิดขึ้นเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับแลว จะตองปรับ   
บทลงโทษตามกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันมีแนวความคิดในการลงโทษผูกระทํ าความผิด
ตอส่ิงที่กฎหมายมุงประสงคจะคุมครองแตกตางจากกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับ ซ่ึงตาม
กฎหมายทีส่ามารถปรบับทลงโทษแกผูกระท ําความผดิดงักลาวไดนัน้จงึเปนกฎหมายทีม่แีนวความคดิ
ในการลงโทษผูกระท ําความผดิที่มีความรายแรงไมเทาเทียมกับความรายแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทํ า
ความผิดตามลักษณะที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับและเมื่อลงโทษผูกระทํ า
ความผดิตามกฎหมายปจจบุนัแลวจงึท ําใหอัตราโทษตามกฎหมายปจจบุนัไมไดสัดสวนกบัความรายแรง
ของการกระท ําความผดิตามกฎหมายระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัและกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศออสเตรเลยีแตอยางใด และแมวาปจจุบันจะมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
ใหมคีวามผดิฐานการกอการรายตามมาตรา 135/1-3 และบทลงโทษในอตัราโทษอยางสงูและเหมาะสม
กบัลักษณะของการกระท ําความผดิดงักลาวกต็าม แตบทบญัญตัดิงักลาวกย็งัไมครอบคลุมการกระท ํา
ความผิดตามอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และสํ าหรับการกระทํ าความผิดตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 จะมีลักษณะเปนการกอการราย      
ก็ตาม แตตามมาตรา 135/1-3 กเ็ปนเพยีงบททั่วไปโดยไมไดเปนบทเฉพาะที่เกี่ยวกับการกอการราย
ที่ใชนิวเคลียร ซ่ึงบทมาตรานี้ยังมีบทลงโทษเพื่อใหศาลใชดุลยพินิจลงโทษผูกระทํ าความผิด        
ไดหลายกรณ ี ซ่ึงหากไดมกีารบญัญตัเิร่ืองดงักลาวนีไ้วเปนบทเฉพาะแลว การลงโทษผูกระท ําความผดิ
ควรมีบทระวางโทษในอัตราที่สูงตามระดับความรายแรงของการกระทํ าความผิดและไมควรใหศาล
ใชดลุยพินิจในการลงโทษไดอยางหลากหลายดังเชน มาตรา 135/1 ทีม่บีทระวางโทษในอัตราโทษ
ถึงประหารชีวิต จํ าคุกตลอดชีวิตหรือจํ าคุกตั้งแต 3 ป ถึง 20 ป และปรับตั้งแต 60,000 บาท ถึง 
1,000,000 บาท เปนตน เมื่อการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสี      
เปนบทลงโทษเฉพาะแลวบทระวางโทษไมควรมหีลากหลายเพือ่ใหศาลใชดลุยพนิจิในการก ําหนดโทษ

DPU



139

แตควรมีเพียงโทษที่เหมาะสมตามความรายแรงที่เกิดจากการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสี   
ตามลักษณะตางๆ เทานั้น

4.5.2 การลํ าดับความสํ าคัญของความผิด
ลักษณะของการกระทํ าความผิดตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับและ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยีจะมบีทระวางโทษทีไ่มแตกตางกนั
มากนกั และบทระวางโทษของทัง้ 2 ประเทศไมคอยหลากหลายโดยมเีพยีงโทษจ ําคกุและปรบัเทานัน้
ซ่ึงเมือ่บทก ําหนดโทษในเรือ่งนีเ้ปนบทลงโทษเฉพาะแลว ควรจดัแบงลํ าดบัความส ําคญัของความผดิ
ตามลักษณะของความรายแรงของการกระทํ าและพิจารณาจากผลที่เกิดจากการกระทํ าประกอบกัน
ดังนี้

1) การกระท ําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสีที่ทํ าใหเกิด
อันตรายตอชีวิต รางกาย คือ

(1) การครอบครอง ใช โอน เปลี่ยนแปลง จํ าหนาย หรือแพรกระจายวัสดุ
นิวเคลียรเพื่อทํ าอันตรายตอชีวิต รางกาย

(2) การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร การครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือผลิตหรือครอบครองเครื่องมือเครื่องใชในการกอการรายเพื่อทํ าอันตรายตอชีวิต 
รางกาย

(3) การใชประโยชนจากวสัดกุมัมนัตรงัสหีรือเครือ่งมอืเครือ่งใชในการกอการราย
เพือ่ทํ าอันตรายตอชีวิต รางกาย

ลักษณะของการกระท ําความผดิเกีย่วกบัการกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสี
ทีท่ ําใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายนี้ ถือวามคีวามรายแรงมาก บทระวางโทษในกรณีเชนนี้ควรมี
ในอตัราทีสู่ง เชน โทษอาจถงึขัน้ประหารชวีติหรือจ ําคกุตลอดชวีติและปรบัในอตัราทีสู่งกวาความผดิ
ตามมาตรา 135/1 ประมวลกฎหมายอาญา

2) การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสีที่เปน
ความผิดตอกรรมสิทธิ์และทรัพยสิน คือ
 (1) การลักขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียร

(2) การยักยอกหรือฉอโกงวัสดุนิวเคลียร
(3) การขมขู/การใชกํ าลังเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร
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ลักษณะของการกระท ําความผดิเกีย่วกบัการกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสี
ที่เปนความผิดตอกรรมสิทธิ์และทรัพยสินซึ่งเปนวัสดุนิวเคลียรควรมีบทระวางโทษในอัตราเดียว
กับความผิดตอกรรมสิทธิ์และทรัพยสินกรณีพิเศษและที่เปนเหตุฉกรรจตามประมวลกฎหมายอาญา 
เชน ความผดิฐานลกัทรพัยกรณพีเิศษตามมาตรา 335 ความผดิฐานกรรโชกตามมาตรา 337 วรรคสอง
เปนตน

3) การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสีที่กระทบ
ตอเสรีภาพ คือ

การขมขู หรือคุกคามเกี่ยวกับการกอการรายทางนิวเคลียรนี้มี ลักษณะ      
เปนอาชญากรรมคอนขางสงู บทระวางโทษควรอยูในระดบัเดยีวกบัความผดิตามมาตรา 309 วรรคสาม
ประมวลกฎหมายอาญา

4) การหามทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียร
การกระทํ าในการทดลองการระเบิดอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียร

อ่ืนใดเปนการกระทํ าที่กํ าหนดขึ้นจากความกังวลจากนานาชาติในการทดลองนิวเคลียรโดยประเทศ
มหาอ ํานาจไมวาจะเปนการทดลองใตดิน ใตนํ้ า บนชั้นบรรยากาศ และเกรงวาจะเกิดการแขงขันกัน
สะสมอาวุธนิวเคลียรและการเกิดความขัดแยงดานนิวเคลียรขึ้นซ่ึงอาจนํ ามาสูสงครามระหวาง
ประเทศได ซ่ึงการกระทํ าดังกลาวตามสนธิสัญญาฯ กฎหมายไทยสามารถปรับลงโทษไดตามมาตรา 
221 วรรคหนึง่ ประมวลกฎหมายอาญา แตบทมาตราดังกลาวคุมครองภยันตรายตอประชาชนมิได
คุมครองถงึภยนัตรายตอความมัน่คงระหวางประเทศ บทระวางโทษควรอยูในระดบัเดยีวกบัความผดิ
ตามมาตรา 221 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา

5) การลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียร
การกระทํ าเพื่อขนสง การสงออก หรือเคล่ือนยายวัสดุนิวเคลียรไปยังหรือ

ออกจากรฐัหนึง่รัฐใดโดยไมชอบดวยกฎหมายนีเ้ปนการครอบครอง น ําหรอืสงออกนอกราชอาณาจกัร
น ําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจกัรซึง่วสัดนุวิเคลยีรโดยไมไดรับอนญุาตซึง่สามารถปรบับทลงโทษได
ตามมาตรา 12 , 13 ประกอบมาตรา 21 , 22 แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
แตบทระวางตามมาตรา 12 และ 13 ตามกฎหมายฉบับนี้ยังมีอัตราโทษที่ไมสูงและไมสอดคลอง  
กบัสภาวการณปจจบุนั จงึควรแกไขปรบัปรงุอตัราโทษตามมาตรา 12 และ 13 ประกอบมาตรา 21 , 22
ใหสูงขึ้นกวาเดิม
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4.6  แนวทางพัฒนากฎหมายในการลงโทษผูกระทํ าความผิดดานนิวเคลียรและรังสี

ปจจุบันแนวทางพัฒนากฎหมายในการลงโทษผูกระทํ าความผิดดานนิวเคลียรและรังสี
ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2508 เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไดบังคับใชมาเปนเวลานานแลว แตบทบัญญัติหลายมาตรา 
เชน การกํ ากับดูแล การผลิต การมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุนิวเคลียรพิเศษ พลังงานปรมาณู 
วัสดุพลอยได วัสดุตนกํ าลังซึ่งพนสภาพที่เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี และการนํ าเขาหรือ      
สงออกนอกราชอาณาจักร นํ าหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุดังกลาว เปนตน ไมสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งกติการะหวางประเทศที่ไดพัฒนาหลักการกาวหนาไปมากแลว 
ทํ าใหเกิดอุปสรรคปญหาในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวและเพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัย
ตอชีวติ รางกาย และทรพัยของประชาชน รวมทัง้เพือ่ประโยชนตอความมัน่คงของรฐัและใหกฎหมาย
มกีารพฒันาตามกฎหมายระหวางประเทศตลอดจนเพือ่ใหมปีระสิทธภิาพตอการบงัคบัใชกฎหมายนี้88

จงึไดมกีารยกรางกฎหมายดานนิวเคลียรและรังสีขึ้นโดยมีการพัฒนากฎหมายดานนิวเคลียรและรังสี
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและสามารถทัดเทียมกับหลักสากลดังที่จะไดศึกษาตอไปนี้

รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ....
จากการที่พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ไดมีผลใชบังคับมา    

เปนระยะเวลานานแลว และไดเกิดปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่      
ในการบงัคบัใชกฎหมายดงักลาว สํ านกังานปรมาณเูพือ่สันตจิงึด ําเนนิการวาจางสถาบนักฎหมายอาญา
สํ านกังานอยัการสงูสุดมาเปนทีป่รกึษาเพือ่ท ําการศกึษาวจิยัพรอมกบัยกรางกฎหมายดวยโดยทีป่รกึษา
ไดมีการปรับปรุงแกไขโดยยกรางพระราชบัญญัติฉบับใหมและไดเสนอเปลี่ยนชื่อจากเดิมเปนราง
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ....89 ซ่ึงตามรางกฎหมายที่เปนผลงานการวิจัยของที่ปรึกษาฯ 
ดงักลาวนัน้ ไดด ําเนนิการยกรางกฎหมายฉบบันีใ้หมคีวามรบัผิดทางอาญาเพิม่เตมิจากพระราชบญัญตัิ
ฉบับปจจุบันหลายฐานความผิด ซ่ึงเปนการพัฒนาหลักกฎหมายดานนิวเคลียรและรังสีทั้งในสวน
ของบทกํ าหนดและอัตราโทษ ดังมรีายละเอียดตอไปนี้

                                                          
88 บทที่ 1 บทนํ า (เคาโครงงานวิจัย). (2549). หนา 1.
89 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ....  ที่นํ ามาศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนรางกฎหมาย

ที่ไดเสนอตอสํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ. (2550, 10 มกราคม).
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4.6.1 การกํ าหนดฐานความผิด
รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. …….... ไดมกีารพัฒนาหลักกฎหมาย

ดานนิวเคลียรและรังสีขึ้นหลายประการ และมีหลักกฎหมายบางสวนที่มีความสอดคลองกับ      
หลักกฎหมายระหวางประเทศอกีดวย โดยไดก ําหนดบทลงโทษการกระท ําความผดิไวหลายลักษณะ
ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 13 กลุมของลักษณะการกระทํ าความผิด คือ

กลุมที ่1 เร่ืองการผลติ การใช และการครอบครองวสัดกุมัมนัตรงัส ีเครือ่งก ําเนดิรงัสี90

การกระทํ าการใดๆ ตอวัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง91 หรือเครื่องปฏิกรณปรมาณู92 โดยไมไดรับ
อนุญาต

กลุมที่ 2 เร่ืองการนํ าเขามาในราชอาณาจักร นํ าออกราชอาณาจักร หรือนํ าผาน  
ราชอาณาจักร ซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุตนกํ าลัง โดยไมไดรับอนุญาต93

กลุมที ่ 3 เร่ืองหามมใิหน ําเขามาในราชอาณาจกัรซึง่กากกมัมนัตรงัสี94 หรือเชือ้เพลิง
นวิเคลียรใชแลว95

กลุมที่ 4 เร่ืองหามมิใหผูใดจัดการกากกัมมันตรังสีที่คณะกรรมการกํ ากับดูแล
ประกาศกํ าหนดโดยไมไดรับใบอนุญาต96

กลุมที่ 5 เรื่องหามมิใหผูใดแปรสภาพวัสดุกัมมันตรังสีใชแลวหรือเชื้อเพลิง
นวิเคลียรใชแลว97

กลุมที่ 6 เรื่องหามมใิหผูใดใช หรือชวยเหลือใหเกิดการใชวัสดุกัมมันตรังสี หรือ
วสัดนุวิเคลียรในการทํ าใหเกิดระเบิดนิวเคลียร98

                                                          
90 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 62.
91 แหลงเดิม. มาตรา 77.
92 แหลงเดิม. มาตรา 85.
93 แหลงเดิม. มาตรา 93.
94 แหลงเดิม. มาตรา 99.
95 แหลงเดิม. มาตรา 105.
96 แหลงเดิม. มาตรา 101.
97 แหลงเดิม. มาตรา 104.
98 แหลงเดิม. มาตรา 131.
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กลุมที ่ 7 เรือ่งกรณผูีผลิต ผูใช ผูครอบครอง ผูน ําเขามาในราชอาณาจกัรหรือสงออก
นอกราชอาณาจักรซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกํ าเนิดรังสี ที่ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต 
ไมปฏิบตัติามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขเพื่อความมั่นคงปลอดภัยที่กํ าหนดในกฎกระทรวง99

กลุมที ่ 8 เร่ืองกรณผูีรับใบอนญุาตฝาฝนไมปฏิบตัคิ ําสัง่หรอืเงือ่นไขตางๆ ทีก่ ําหนดไว
มีดังตอไปนี้

(1) กรณีผูรับใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซ่ึงเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ไมปฏิบัติตามมาตรา 110 และมาตรา 115100

(2) กรณผูีรับใบอนญุาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในใบอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ที่คณะกรรมการกํ ากับดูแล
ก ําหนดไวหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํ านวยการกํ าหนดไว 101

(3) กรณผูีมกีารครอบครองซึง่วสัดกุมัมนัตรงัสใีชแลวหรือเชือ้เพลิงนวิเคลยีรใชแลว
ไวในครอบครองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํ านวยการกํ าหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บ   
และรักษาวัสดุกัมมันตรังสีใชแลวหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว102

                                                          
99  รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 168.
100 แหลงเดิม. มาตรา 170.
      มาตรา 110 “ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 85 ประสงคจะรื้อถอนเครื่องปฏิกรณปรมาณู

เพื่อการเคลื่อนยายไปติดต้ังยังสถานที่อื่น ใหผูรับใบอนุญาตขออนุมัติจากผูอํ านวยการ โดยตองจัดทํ าแผน
การดํ าเนินการเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียรในการรื้อถอนเครื่องปฏิกรณปรมาณู  พรอมทั้งรายงาน
การวิเคราะหความปลอดภัยทางนิวเคลียรตามมาตรา 103 เสนอมาพรอมคํ าขออนุมัติดวย”

      มาตรา 115  บัญญัติวา บัญญัติวา “ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 85 ที่ประสงคจะยุติการใช หรือ
การครอบครองเครื่องปฏิกรณปรมาณูตามใบอนุญาต โดยไมโอนเครื่องปฏิกรณปรมาณูไปใหแกผูรับใบอนุญาต
ตามมาตรา85 รายอื่น ตองรื้อถอนเครื่องปฏิกรณปรมาณู โดยตองเสนอแผนการรื้อถอนเครื่องปฏิกรณปรมาณู
ตอผูอํ านวยการภายในหกสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 103 มาใชบังคับดวย
โดยอนุโลม”

101 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 172.
102 แหลงเดิม. มาตรา 174.
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(4) กรณผูีรับใบอนญุาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101
ไมปฏิบตัติามมาตรา 136103 หรือมาตรา 137104 หรือไมปฏิบตัติามหลกัเกณฑและวธีิการทีค่ณะกรรมการ
ทีป่รึกษากํ าหนด105 ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 138106

(5) กรณผูีรับใบอนญุาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101
ฝาฝนมาตรา 107 หรือฝาฝนคํ าส่ังของผูอํ านวยการ ที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กํ าหนดในคํ าสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 117 หรือฝาฝนคํ าสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ัง  
ตามมาตรา 140 หรือมาตรา 148 ใหหยดุประกอบกิจการตามใบอนุญาต107

(6) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62  มาตรา 76 มาตรา 84 มาตรา 93 หรือมาตรา 100
ฝาฝนค ําสัง่ของผูอํ านวยการส ํานกังานก ํากบัดแูลกจิการพลงังานปรมาณเูพือ่สันตทิีส่ั่งพกัใชใบอนญุาต
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กํ าหนดในคํ าส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 112 หรือฝาฝนคํ าส่ังของ
พนกังานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา 133 หรือมาตรา 140 ใหหยดุประกอบกิจการตามใบอนุญาต108

                                                          
103 มาตรา 136 บัญญัติวา “ในกรณีที่ตองมีการขนสง การเคลื่อนยาย หรือการบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี

เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือกากกัมมันตรังสี ผูรับใบอนุญาต
ตองระมดัระวงัในการเลอืกหาผูขนสงผูเคลือ่นยาย หรอืการบรรจ ุและตองตรวจสอบความถกูตองของยานพาหนะ
ที่ใชขนสงหรือเคลื่อนยาย หรือภาชนะที่บรรจุดวย  ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตตองแจงช่ือผูที่ไดรับมอบหมายใหทํ า
การขนสง เคลื่อนยาย หรือบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณ
ปรมาณู หรือกากกัมมันตรังสีที่ไดรับอนุญาตใหผูอํ านวยการทราบ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กํ ากับดูแลประกาศกํ าหนด”

104 มาตรา 137 บัญญัติวา “ในกรณีที่ตองมีการเก็บรักษาในระหวางการนํ าเขาหรือสงออกซึ่งวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือกากกัมมันตรังสี
ผูรับใบอนุญาตตองแจงช่ือผูที่ไดรับมอบหมายใหเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีเครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร
วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือกากกัมมันตรังสีนั้นใหผูอํ านวยการทราบตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํ ากับดูแลประกาศกํ าหนด”

105 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 182.
106 มาตรา 138 บัญญัติวา “หลักเกณฑและวิธีการในการขนสง เคลื่อนยาย และการเก็บรักษาวัสดุ

กัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือกากกัมมันตรังสี ลักษณะ
ของยานพาหนะที่ใชในการขนสงหรือเคลื่อนยาย และสถานที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุ
นิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณปรมาณู หรือกากกัมมันตรังสี ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”

107 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 175.
108 แหลงเดิม. มาตรา 174.
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(7) กรณีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62  มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือ
มาตรา 101 ทีผู่อํ านวยการไดมคี ําสัง่เพกิถอนใบอนญุาตแลว ฝาฝนด ําเนนิกจิการตามใบอนญุาตตอไป109

กลุมที่ 9 เร่ืองกรณบีุคคลที่เปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสี ใหความเห็นหรือ
ลงลายมือช่ือกํ ากับรายงานที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือ
มาตรา 101 จัดทํ าขึ้นตามมาตรา 108 (3)110 อันเปนเท็จ111

กลุมที่ 10 เรื่องผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือ
มาตรา 101 โดยรูวาผูอํ านวยการไดมีคํ าส่ังตามมาตรา 127 พกัใชใบอนุญาตเปนเอกชนผูตรวจสอบ
ควบคุม หรือมีคํ าส่ังตามมาตรา 128 เพกิถอนใบอนุญาตเปนเอกชนผูตรวจสอบควบคุมแลว ยินยอม
ใหผูรับใบอนุญาตเปนเอกชนผูตรวจสอบควบคุมซึ่งไดรับคํ าส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต   
เปนเอกชนผูตรวจสอบควบคุมดังกลาว ใหความเห็นและลงลายมือช่ือกํ ากับรายงานที่ตนมีหนาที่
ตองจัดทํ าตามมาตรา 108 (3) แลวแตกรณี112

กลุมที่ 11 เร่ืองกรณีบุคคลที่เปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสีฝาฝนคํ าส่ังหรือ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ มีดังตอไปนี้

(1) กรณีบุคคลที่เปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสี ฝาฝนคํ าส่ังของผูอํ านวยการ
ทีส่ั่งตามมาตรา 127113 ใหพกัใชใบอนญุาต หรือไมปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่ ําหนดในค ําสัง่พกัใชใบอนญุาต
ดงักลาว114

                                                          
109 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 176.
110 มาตรา 108 (3) บัญญัติวา “...การจัดทํ ารายงานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบควบคุมใหเกิด

ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีและทางนิวเคลียร
111 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 177.
112 แหลงเดิม. มาตรา 180.
113 มาตรา 127  บัญญัติวา “ผูอํ านวยการมีอํ านาจสั่งพักใชใบอนุญาตเปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสี

ไดในกรณีดังตอไปนี้
      (1) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามอํ านาจหนาที่ที่กํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ประกาศของ

คณะกรรมการกํ ากับดูแล คํ าสั่งของผูอํ านวยการที่ออกหรือสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
      (2) ใหความเห็นหรือลงลายมือช่ือกํ ากับในรายงานที่ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองจัดทํ า

ตามมาตรา 108 (3) อันเปนเท็จในสาระสํ าคัญ ดวยความประมาทเลินเลอ
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาของการพักใชใบอนุญาตเปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสี

ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
114 รางพระราชบัญญัติกํ ากับดูแลกิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ...., มาตรา 177.
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(2) กรณีบุคคลที่เปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสีที่ผูอํ านวยการมีคํ าสั่งตาม
มาตรา 128115 ใหเพกิถอนใบอนุญาต ฝาฝนคํ าส่ังดวยการใชอํ านาจของเอกชนผูตรวจสอบควบคุม116

ตามมาตรา 125117

กลุมที่ 12 เร่ืองกรณีไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่ มีดังตอไปนี้

(1) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101 
ไมแจงใหพนกังานเจาหนาทีท่ราบถงึอนัตรายหรอืความเสยีหาย หรือไมใหขอมลูหรือความรวมมอือันจ ําเปน
แกพนกังานเจาหนาทีเ่พือ่การแกไข บรรเทา หรือระงบัอนัตรายหรอืความเสยีหาย118 ตามมาตรา 139119

(2) การทีม่ผูีขดัขวางหรอืไมใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ในการเขาระงับ
เหตแุหงอันตรายหรือความเสียหายสาธารณะ120 ตามมาตรา 140121

                                                          
115 มาตรา 128  บัญญัติวา “ผูอํ านวยการมีอํ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูรับรองความปลอดภัย

ทางรังสีไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัติ
(2) กระทํ าการตามมาตรา 127 (1) หรือ (2) อันเปนเหตุใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายสาธารณะ
(3) กระทํ าการทุจริตเพื่อใหไดรับใบอนุญาต
(4) เคยถูกพักใชใบอนุญาตแลวสองครั้งในเหตุเดียวกัน และมีการกระทํ าอันเปนเหตุแหงการพักใช

ใบอนุญาตนั้นอีก”
116 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 175.
117 แหลงเดิม. มาตรา125.
118 แหลงเดิม. มาตรา 182.
119 มาตรา 132 บัญญัติวา “ในกรณีที่การประกอบกิจการตามใบอนุญาตตามมาตรา 62 มาตรา 77

มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101 กอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหาย ผูรับใบอนุญาตตองแจงอันตราย
หรือความเสียหายดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที  และตองใหขอมูลรวมถึงใหความรวมมืออันจํ าเปน
แกพนักงานเจาหนาที่เพื่อการแกไข บรรเทา หรือระงับความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้นดวย”

120 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 184.
121 มาตรา 140 บญัญติัวา “ในกรณทีีอ่นัตรายหรอืความเสยีหายตามมาตรา 139 มลีกัษณะเปนความเสยีหาย

สาธารณะ หรือในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวาการประกอบกิจการตามใบอนุญาตตามมาตรา 62  มาตรา 77
มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101 อาจกอใหเกิดความเสียหายสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจ
เขาระงับเหตุแหงความเสียหายสาธารณะนั้นไดทันที และออกคํ าสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตหยุด
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตได

   ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ผูอํ านวยการ มีอํ านาจออกประกาศจํ ากัดพื้นที่มิใหประชาชนเขาไปหรือเขาอยู
อาศัยในพื้นที่นั้น จนกวาความเสียหายสาธารณะนั้นจะหมดสิ้นไป”
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(3) การที่มีผูขัดขวางหรือไมใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามอํ านาจหนาที่122 ตามมาตรา 144123 หรือมาตรา 146124

กลุมที่ 13 เรื่องกรณีที่ผูกระทํ าความผิดเปนนิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการ   
ของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวสํ าหรับความผิดนั้นๆ ดวย125

                                                          
122 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 185.
123 มาตรา 144 บัญญัติวา “เพื่อการตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการตามใบอนุญาตตามมาตรา 62

มาตรา 77 มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101 ในกรณีปกติ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
     (1) เขาไปในอาคารหรือสถานที่อันเปนที่ประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหวางเวลาพระอาทิตย

ขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทํ าการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือตรวจคนวัสดุกัมมันตรังสี กาก
กัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลัง เครื่องปฏิกรณปรมาณู เครื่องมือ อุปกรณ หรือวัสดุอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการตามใบอนุญาต

     (2) ขอดูหรือเรียกใหสงมาซึ่งเอกสาร สํ าเนาเอกสาร วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับ
การประกอบกิจการตามใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

     (3) มหีนงัสอืเรยีกผูรบัใบอนญุาต หรอืบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการประกอบกจิการตามใบอนญุาตมาใหถอยค ํา
     ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ดํ าเนินการตาม (1) แลว แตการดํ าเนินการยังไมแลวเสร็จ จะดํ าเนินการ

ตอไปหลังจากเวลาพระอาทิตยตก หรือนอกเวลาทํ าการของสถานที่นั้นก็ได”
124 มาตรา 146 บัญญัติวา “ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํ าอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ

นี้ กฎกระทรวง ประกาศ คํ าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กํ าหนดในใบอนุญาต ซึ่งหากเนิ่นชา
จะทํ าใหเอกสาร วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณอันเปนหลักฐานสํ าคัญถูกเคลื่อนยาย ซุกซอน ทํ าลาย หรือทํ าให
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจเขาไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีการกระทํ า
หรือที่สงสัยวามีการกระทํ าการฝาฝนดังกลาว เพื่อตรวจคนเอกสาร วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับการกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

     ในการดํ าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจยึด หรืออายัดเอกสาร วัสดุ เครื่องมือ
หรืออุปกรณใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดํ าเนินคดีฐานกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

    การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรานี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประกาศกํ าหนด  ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวตองกํ าหนดตํ าแหนงของพนักงานเจาหนาที่
ที่จะใชอํ านาจหนาที่ตามมาตรานี้ และตองกํ าหนดขอเท็จจริงอันถือวาเปนเหตุอันควรสงสัยตามวรรคหนึ่งดวย”

125 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 186.
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นโยบายทางอาญาตามที่กํ าหนดไวโดยรางกฎหมายฉบับนี้ไดกํ าหนดลักษณะ  
ของการกระทํ าความผิดออกเปน 13 กลุมดังกลาวขางตนนั้น  การก ําหนดความผิดตามรางกฎหมาย
ฉบับนี้จึงมีความแตกตางจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 โดยส้ินเชิง       
อันแสดงใหเหน็ถึงนโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรังสเีริม่มกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โดยเฉพาะ
การขยายขอบเขตของนโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสีใหครอบคลุมถึงความผิดที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ เชน การหามมิใหผูใดใช หรือชวยเหลือใหเกิดการใชวัสดุกัมมันตรังสี 
หรือวสัดนุวิเคลยีรในลกัษณะทีเ่ปนการท ําใหเกดิระเบดิ เปนตน และส ําหรบัอตัราโทษตามทีก่ ําหนด
ไวในรางกฎหมายฉบบันีม้กีารก ําหนดโทษทีสู่งขึน้กวาเดมิอีกดวย เชน ผูใดฝาฝนผลิต มไีวในครอบครอง
หรือใชซ่ึงวัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกํ าเนิดรังสีมาตรา 62 โดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษ
จ ําคกุไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ เปนตน

เมื่อนํ ารางกฎหมายฉบับนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการของกฎหมาย
ระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับดังที่ไดศึกษาในไวบทที่ 3 แลว พบวา ตามหมวด 8 เร่ืองการไมแพรขยาย
วสัดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร ในมาตรา 131 ไดกํ าหนดไววา “หามมใิหผูใดใช หรือชวยเหลือ
ใหเกิดการใชวัสดุกัมมันตรังสี หรือวัสดุนิวเคลียรในลักษณะที่เปนการทํ าใหเกิดระเบิด” นั้น       
เปนการกํ าหนดลักษณะของการกระทํ าความผิดที่สอดคลองตามสนธิสัญญาวาการหามทดลอง
นวิเคลยีรโดยสมบรูณแลว แตตามรางกฎหมายฉบบันีไ้มไดใหมกีารลงโทษการกระท ําในลกัษณะอืน่ๆ
ดังที่กํ าหนดไวในอนุสัญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980 และ
อนสัุญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอการรายทีใ่ชนวิเคลยีร ค.ศ. 2005 ไวใหเปนความผดิ
ตามรางกฎหมายฉบับนี้แตอยางใด

4.6.2 การกํ าหนดอัตราโทษใหเหมาะสม
สํ าหรับการพัฒนาอัตราโทษตามรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ………. 

ไดมกี ําหนดไวหลายอตัราตามลกัษณะของการกระท ําความผดิทีก่ ําหนดไว ซ่ึงสามารถแบงอัตราโทษ
ออกไดเปน 8 ลํ าดบัโดยเรยีงตามล ําดบัจากอตัราโทษขัน้สูงสุดไปหาอตัราโทษขัน้ตํ ่าสดุไดดงัตอไปนี้

ลํ าดับที่ 1 โทษจํ าคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท
ลํ าดับที่ 2 โทษจ ําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
ลํ าดับที่ 3 โทษจ ําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
ลํ าดับที่ 4 โทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
ลํ าดับที่ 5 โทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
ลํ าดบัที่ 6  โทษจ ําคกุไมเกนิหนึง่ป หรือปรบัไมเกนิสองหมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั
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ลํ าดับที่ 7 โทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ลํ าดับที่ 8 โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
จากการจัดลํ าดับอัตราโทษขางตนนี้ไดกํ าหนดอัตราโทษตามลักษณะความรายแรง

ของการกระทํ า โดยคํ านึงถึงลักษณะของการกระทํ าใดที่กระทบตอความปลอดภัยของสังคมมาก    
ผูกระทํ าความผิดก็จะตองถูกลงโทษในอัตราโทษที่สูงและการกระทํ าใดที่กระทบตอความปลอดภัย
ของสังคมนอย ผูกระทํ าความผิดก็จะตองถูกลงโทษในอัตราโทษที่ตํ่ าลงไป เชน

1) กรณีการหามมิใหผูใดใช หรือชวยเหลือใหเกิดการใชวัสดุกัมมันตรังสี หรือ
วัสดุนิวเคลียรในการทํ าใหเกิดระเบิดนิวเคลียรตามมาตรา 181 ก ําหนดใหผูกระทํ าตองระวางโทษ 
จ ําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท

2) กรณีการผลิต การใช และการครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกํ าเนิดรังสี126

การกระทํ าการใดๆ ตอวัสดุนิวเคลียร วัสดุตนกํ าลังหรือเครื่องปฏิกรณปรมาณูโดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา169 กํ าหนดใหกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

3) กรณีการน ําเขามาในราชอาณาจกัร น ําออกราชอาณาจกัร หรือน ําผานราชอาณาจกัร
ซ่ึงวสัดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุตนกํ าลัง โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 171 กํ าหนด
ใหผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

4) กรณีไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 185  ก ําหนดใหผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

5) กรณีบุคคลที่เปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสีฝาฝนคํ าสั่งหรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตางๆ ตามมาตรา 177  ก ําหนดใหผูรับใบอนุญาตเปนผูรับรองความปลอดภัยทางรังสี   
ผูใดใหความเหน็หรอืลงลายมอืช่ือก ํากบัรายงานทีผู่รับใบอนญุาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 มาตรา 85
มาตรา 93 หรือมาตรา 101 จดัท ําขึน้ตามมาตรา 108 (3) อันเปนเทจ็ ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิสองป
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท

6) กรณีตามมาตรา 168 กํ าหนดใหผูผลิต ผูใช ผูครอบครอง ผูนํ าเขามาใน       
ราชอาณาจกัรหรือสงออกนอกราชอาณาจกัรซึง่วสัดกุมัมนัตรงัส ี หรือเครือ่งก ําเนดิรังส ี ทีไ่ดรับยกเวน
ไมตองไดรับใบอนุญาตผูใด ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

                                                          
126 รางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. ...., มาตรา 62.
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ทีอ่อกตามมาตรา 63 วรรคสอง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

7) กรณีตามมาตรา 183 ก ําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 
มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101 ผูใดไมแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงอันตรายหรือ    
ความเสียหาย หรือไมใหขอมูลหรือความรวมมืออันจํ าเปนแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อการแกไข 
บรรเทา หรือระงับอันตรายหรือความเสียหายตามมาตรา 139 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท

8) กรณีตามมาตรา 182 ก ําหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 62 มาตรา 77 
มาตรา 85 มาตรา 93 หรือมาตรา 101 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 136 หรือมาตรา 137 หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการที่ปรึกษากํ าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 138 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

และสํ าหรับการกระทํ าความผิดที่สอดคลองกับสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นวิเคลยีรโดยสมบรูณนัน้ ตามมาตรา 131 ของรางกฎหมายฉบบันีไ้ดก ําหนดใหผูกระท ําจะตองรบัผดิ
ในอัตราโทษจํ าคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท ซ่ึงอัตราโทษในการกระทํ าความผิด
ลักษณะนี้เปนอัตราที่ไดจัดไวในลํ าดับที่ 1 ซ่ึงเปนอัตราโทษที่กํ าหนดไวสูงสุดของรางกฎหมาย
ฉบบันี ้ แตเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศออสเตรเลีย ตามมาตรา 8 ของ Comprehensive 
Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 จะเหน็ไดวากฎหมายของประเทศออสเตรเลียไดกํ าหนดให
ลักษณะการกระทํ าความผิดนี้มีอัตราโทษจํ าคุกถึงตลอดชีวิต ซ่ึงเปนอัตราโทษที่สูงกวาอัตราโทษ
ตามรางกฎหมายฉบับนี้

การพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วกบันวิเคลยีรและรังสบีางสวนของประเทศไทยดงัทีป่รากฏ
ตามรางพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู พ.ศ. …….. ขางตนไดมีเปลี่ยนแปลงการกํ าหนดอัตราโทษ
ในความผิดที่เกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอสังคมเพื่อลงโทษผูกระทํ าความผิดในอัตราโทษที่สูง
และมคีวามแตกตางจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 แตสํ าหรับอัตราโทษ  
ที่เกี่ยวของกับหลักกฎหมายระหวางประเทศดังที่กํ าหนดไวในรางกฎมายนี้ ก็ยังมีอัตราที่ตํ่ ากวา
อัตราโทษทีก่ ําหนดไวในกฎหมายตางประเทศทีน่ ํามาเปนแมแบบในการศกึษาดงักลาว แตอยางไรกต็าม
แมวาอตัราโทษของรางกฎหมายฉบบันีจ้ะมใีนอตัราโทษทีต่ํ ่ากวากฎหมายตางประเทศดังกลาวก็ตาม
แตก็นับวาเปนการเริ่มตนของการพัฒนานโยบายทางอาญาในกฎหมายดานนิวเคลียรและรังสี       
ในประเทศไทยโดยเฉพาะหลักการลงโทษผู กระทํ าความผิดใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ     
ความรายแรงของการกระทํ าความผิดแลวดวย
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จากการพจิารณาบทลงโทษและอตัราโทษตามทีก่ ําหนดไวในรางกฎหมายฉบบันีแ้ลว
ผูศึกษาเห็นวารางกฎหมายนี้ไดมีพัฒนาการของหลักกฎหมายดานนิวเคลียรและรังสีเพื่อใหมี   
ความสอดคลองกับนโยบายทางอาญาที่เปนสากลแลวบางสวน แตอยางไรก็ตามรางกฎหมายฉบับนี้
ก็ยังไมอาจนํ ามาใชบังคับในฐานะที่เปนกฎหมายของประเทศได เนื่องจากเปนรางกฎหมายที่กํ าลัง
อยูในชัน้การพจิารณาของหนวยงานภายในประเทศเพือ่เสนอตอฝายนติบิญัญตัใินโอกาสตอไปเทานัน้
รางกฎหมายดังกลาวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปไดตามนโยบายทางบริหารของประเทศตอไปก็ไดDPU



บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

เทคโนโลยีดานนิวเคลียรในปจจุบันนับวามีความเจริญกาวหนาและการใชประโยชน
จากนิวเคลียรและรังสีในทางสันติ ก็มบีทบาทมากขึ้นกวาในอดีตอยางมาก แตนอกจากจะมีการนํ า
นิวเคลียรและรังสีมาใชประโยชนในทางสันติแลว วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีนิวเคลียรก็ยอมมี  
การประดิษฐคิดคนเพื่อนํ าความรายแรงของนิวเคลียรและรังสีนํ าไปใชในทางสงครามและใชใน 
การกอการราย ซ่ึงความรายแรงของสิง่ดงักลาวสามารถสรางความเสยีหายแกชีวติ รางกาย และทรพัยสิน
ของมนุษยรวมสิ่งแวดลอมไดเปนอยางมากอีกดวย

ประชาคมระหวางประเทศจึงไดตระหนักถึงภยันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการนํ า
นิวเคลียรและรังสีมาใชในทางมิชอบดังกลาว โดยเฉพาะภยันตรายอันเกิดจากการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียรและการกอการรายที่มุงกระทํ าเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสี เชน การนํ าระเบิดสกปรก  
(Dirty Bomb) มาวางไวเพื่อสรางความตื่นตระหนกแกประชาชน การเกรงกลัววากลุมผูกอการราย
จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานนิวเคลียรเพื่อทํ าเปนอาวุธนิวเคลียรแลวนํ ามาใชในการกอการราย 
การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร เปนตน ภยันตรายเหลานี้ตางก็เปนสิ่งที่ทุกประเทศ
ทัว่โลกทีม่ส่ิีงดงักลาวไวในครอบครองใหความส ําคญัและตืน่ตวัในการก ําหนดมาตรการทางกฎหมาย
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อนํ ามาปองกันมิใหเกิดการกระทํ าตอส่ิงดังกลาวขึ้นไดจริง เนื่องจากความผิด  
ที่เกี่ยวกับการใชนิวเคลียรและรังสียอมอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน        
อันเกิดจากการแพรกระจายของสารกัมมันตรังสี รวมทั้งอาจกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม       
ของประเทศดวย

นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียรและรังสีจึงไดถูกกํ าหนดขึ้นดังจะเห็นไดจาก
นโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสีที่กํ าหนดขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร
โดยสมบรูณ และปรากฎผลของการก ําหนดนโยบายทางอาญาดงักลาวออกมาในรปูแบบของกฎหมาย
ระหวางประเทศตางๆ คือ
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1. อนุสัญญาและรางแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร
ค.ศ. 1980

2. อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร  ค.ศ. 2005
3. สนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
โดยเนื้อหาของกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับที่เกี่ยวกับนโยบายทางอาญา      

ดานนิวเคลียรและรังสีนั้นไดกํ าหนดใหรัฐสมาชิกออกกฎหมายภายในของประเทศใหลักษณะ    
การกระทํ าตางๆ ที่กํ าหนดไวในกฎหมายระหวางประเทศดังกลาวใหเปนความผิดอาญาที่รายแรง
และมีการลงโทษอยางเหมาะสมกับพฤติการณความรายแรงของการกระทํ านั้นๆ โดยกฎหมาย
ระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบบัไดก ําหนดใหลักษณะของการกระทํ าดังตอไปนี้เปนความผิด คือ

1) การครอบครอง ใช โอน เปลีย่นแปลง จ ําหนาย หรือแพรกระจายวสัดนุวิเคลยีร
2) การลักขโมยหรือปลนวัสดุนิวเคลียร
3) การยักยอกหรือฉอโกงวัสดุนิวเคลียร
4) การขมขู/การใชกํ าลังเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร
5) การขมขู
6) การลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียร
7) การกอวินาศกรรมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร
8) การครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี หรือผลิตหรือครอบครองเครื่องมือเครื่องใช

ในการกอการราย
9) การใชประโยชนจากวสัดกุมัมนัตรงัสีหรือเครือ่งมอืเครือ่งใชในการกอการราย
10) การกระทํ าอ่ืนที่เกี่ยวกับการกอการรายทางนิวเคลียร
11) การกระทํ าที่เปนการคุกคาม
12) การหามทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียร

นอกจากนี้แลวกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับยังไดนํ าหลักเรื่องตัวการ ผูใช 
สนบัสนุน การสบคบกันกระทํ าความผิดมาใชดวย

สํ าหรับประเทศไทยไดมีการพิจารณาเขารวมเปนภาคีหรือรับรองกฎหมายระหวาง
ประเทศทัง้ 3 ฉบบัแลว จงึมคีวามจ ําเปนอยางยิง่ยวดทีจ่ะตองพจิารณานโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีร
และรังสแีละกฎหมายภายในของประเทศวาสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศไดหรือไม

DPU



154

เมือ่พจิารณานโยบายทางอาญาดานนวิเคลยีรและรังสีรวมทัง้กฎหมายภายในของประเทศ
ทีเ่กีย่วของกบัการกระท ําความผดิดานนวิเคลยีรและรังสี คอื พระราชบญัญตัพิลังงานปรมาณเูพือ่สันติ
พ.ศ. 2504 และประมวลกฎหมายอาญาแลว ปรากฏวานโยบายทางอาญาดานนิวเคลียรและรังสี   
ของประเทศไทยยังไมมีแนวความคิดในการกํ าหนดความผิดดานนิวเคลียรและรังสีใหเปนความผิด
โดยเฉพาะ กฎหมายภายในของประเทศไทยโดยสวนใหญจงึยงัไมไดมกีารก ําหนดความผดิตามกฎหมาย
ระหวางประเทศที่กํ าหนดใหประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายภายในของตนใหการกระทํ าความผิด
ตามกฎหมายระหวางประเทศเปนความผดิโดยเฉพาะและมบีทลงโทษทีเ่หมาะสมกบัการกระท ํานัน้ๆ

ความผิดดังกลาวตามกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับ หากไดเกิดการกระทํ า    
ความผดิขึน้ในประเทศไทยแลว ตามกฎหมายของประเทศไทยกส็ามารถปรบัลงโทษไดในฐานความผดิ
ทีเ่ปนบททัว่ไปแตไมสามารถปรบับทลงโทษฐานความผดิกรณพีเิศษหรอืเปนบทฉกรรจไดแตอยางใด
ซ่ึงท ําใหการลงโทษผูกระท ําความผดิไมมคีวามเหมาะสมกบัความรายแรงของการกระท ําความผดินัน้ๆ
และบางฐานความผิดที่สามารถลงโทษไดนั้นก็มีบทลงโทษที่ตํ่ าเกินไป กฎหมายของประเทศไทย
ในปจจุบันจึงไมอาจบังคับใชไดตรงตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาและรางแกไขเพิ่มเติม
อนสัุญญาวาดวยการปองกันทางกายภาพตอวัสดุนิวเคลียร ค.ศ. 1980  อนสัุญญาระหวางประเทศ
เพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณและสํ าหรับความรายแรงของการกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย
ระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับนี้ก็มีลักษณะของความรายแรงในระดับที่แตกตางกัน บทระวางโทษ   
ในแตละลักษณะของการกระทํ าความผิดจึงตองมีความแตกตางกันออกไปดวยดังจะเห็นไดจาก  
การกํ าหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียแลวนั้น นโยบายทางอาญา     
ในเรื่องนี้จึงยังไมทันสมัยและยังไมมีแนวความคิดใหครอบคลุมถึงปญหาอันเกิดจากภยันตราย  
ดานนิวเคลียรและรังสีที่เพียงมิใชเปนภัยที่กระทบตอความมั่นคงภายในประเทศเทานั้น แตเปนภัย
ทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คงตอประชาคมโลกดวย แมวาปจจบุนัจะมกีารยกรางกฎหมายทีไ่ดสอดคลอง
กบัหลักการของสนธสัิญญาวาดวยการหามทดลองนวิเคลยีรโดยสมบรูณกต็าม แตกเ็ปนเพยีงขัน้ตอน
ของการยกรางกฎหมายและอยูระหวางการพจิารณาของหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่เสนอตอฝายนติบิญัญตัิ
เทานัน้ จงึยังไมสามารถนํ าหลักกฎหมายตามรางกฎหมายดังกลาวมาลงโทษแกผูกระทํ าความผิดได
แตอยางใด

ดังนั้น นโยบายทางอาญาตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน      
จงึยงัไมสอดคลองกับหลักการตามกฎหมายระหวางประเทศดังกลาว
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5.2  ขอเสนอแนะ

นิวเคลียรและรังสีเปนส่ิงที่สามารถนํ ามาทํ าใหเกิดความเสียหายอยางความรายแรง    
ตอประชาคมโลกได นโยบายทางอาญาของประเทศไทยจึงควรกํ าหนดใหเปนไปเพื่อใหสอดคลอง
ตามอนสัุญญาและรางแกไขเพิม่เตมิอนสัุญญาวาดวยการปองกนัทางกายภาพตอวสัดนุวิเคลยีร ค.ศ. 1980
อนสัุญญาระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียร ค.ศ. 2005 และสนธิสัญญา
วาการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ที่ไดกํ าหนดใหการกระทํ าดังขางตนใหเปนความผิด     
โดยเฉพาะและมีบทลงโทษที่เหมาะกับการกระทํ าความผิดในลักษณะตางๆ เนื่องจากกฎหมาย   
ของประเทศไทยในปจจุบันไมไดกํ าหนดบทลงโทษการกระทํ าความผิดดังที่กํ าหนดไวในกฎหมาย
ระหวางประเทศทัง้ 3 ฉบบัไวเปนบทเฉพาะแตอยางใด และหากเมือ่มกีระท ําความผดิดงักลาวเกดิขึน้
จงึท ําใหจํ าตองปรับลงโทษตามฐานความผิดอาญาทั่วไป

จึงควรกํ าหนดใหการกระทํ าความผิดดังขางตนเปนความผิดที่มีบทลงโทษโดยเฉพาะ
ไวในกฎหมายตอไป

และหากเปนกรณีที่มีผูกระทํ าความผิดหลายคนนอกจากจะตองรับผิดในฐานเปนตัวการ 
ผูใช ผูสนับสนุนตามหลักทั่วไปแลว อาจกํ าหนดใหการสบคบกันกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไว
ในกฎหมายระหวางประเทศทั้ง 3 ฉบับขางตนเปนความที่สํ าเร็จและถูกลงโทษเชนเดียวกับผูกระทํ า
ความผิดก็ได

สํ าหรับบทระวางโทษของผูกระทํ าความผิดใหกํ าหนดในอัตราตามระดับความรายแรง
ของการกระทํ านั้นๆ โดยสามารถลํ าดับตามความรายแรงของการกระทํ าความผิดนั้นๆ ดังตอไปนี้

1. การกระท ําความผดิเกีย่วกบัการกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสีทีท่ ําใหเกดิอันตราย
ตอชีวิต รางกาย บทระวางโทษในกรณีเชนนี้ควรมีในอัตราที่สูง เชน โทษอาจถึงขัน้ประหารชีวิต
หรือจํ าคุกตลอดชีวิตและปรับในอัตราที่สูงกวาความผิดตามมาตรา 135/1 ประมวลกฎหมายอาญา

2. การกระทํ าความผิดเกี่ยวกับการกอการรายดานนิวเคลียรและรังสีที่เปนความผิด
ตอกรรมสทิธิแ์ละทรพัยสิน ควรมบีทระวางโทษในอตัราเดยีวกบัความผดิตอกรรมสทิธ์ิและทรพัยสิน
กรณพีเิศษและที่เปนเหตุฉกรรจตามประมวลกฎหมายอาญา

3. การกระท ําความผดิเกีย่วกบัการกอการรายดานนวิเคลยีรและรังสทีีก่ระทบตอเสรภีาพ
บทระวางโทษควรอยูในระดับเดียวกับความผิดตามมาตรา 309 วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา

DPU



156

4. การหามทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียรหรือการระเบิดนิวเคลียร เปนกรณี  
ที่สามารถปรับลงโทษไดตามมาตรา 221 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา แตบทมาตราดังกลาว
คุมครองภยนัตรายตอประชาชนมไิดคุมครองถงึภยนัตรายตอความมัน่คงระหวางประเทศ บทระวางโทษ
ควรอยูในระดับเดียวกับความผิดตามมาตรา 221 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา

5. การลักลอบขนสงวัสดุนิวเคลียรเปนกรณีที่ปรับบทลงโทษไดตามมาตรา 12 และ 
มาตรา 13 ประกอบมาตรา 21 และมาตรา 22 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
แตอัตราโทษตามกฎหมายฉบับนี้ยังมีอัตราโทษที่ไมสูงและไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน   
จงึควรแกไขปรับปรุงอัตราโทษตามมาตรา 12 และมาตรา 13 ประกอบมาตรา 21 และมาตรา 22   
ใหสูงขึ้นกวาเดิมDPU
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ภาคผนวก ก

อะตอมประกอบไปดวยดังตอไปนี้
1. โปรตอน เปนอนภุาคเลก็มากไมอาจเหน็ดวยตาเปลาไดและมปีระจไุฟฟาบวกประจ ํา

มมีวลหรือนํ ้าหนกั 1.007592 หนวย หรือหนวยมวลอะตอม (atomic mass unit, 1 amu = 1.6592 x 10 -24

gram)
2. อิเล็กตรอน เปนอนภุาคเลก็มากไมอาจเหน็ดวยตาเปลาไดและมปีระจไุฟฟาลบประจ ํา

มมีวลหรอืนํ ้าหนกั 0.00552 หนวย หรือหนวยมวลอะตอม (atomic mass unit, 1 amu = 1.6592 x 10 -24

gram)
3. นวิตรอน เปนอนภุาคเลก็มากไมอาจเหน็ดวยตาเปลาไดและไมมปีระจไุฟฟาบวกหรอื

ลบประจํ าโดยมีลักษณะเปนกลาง มีมวลหรือนํ้ าหนัก 1.008987 หนวย หรือหนวยมวลอะตอม 
(atomic mass unit, 1 amu = 1.6592 x 10 -24 gram)1

สวนใจกลางของปรมาณูหรืออะตอม (Atom) หนึง่ๆ จะมีโปรตอนและนิวตรอนอัดกัน
แนนอยูเปนคลายแกนกลางปรมาณโูดยเรยีกแกนกลางนีว้า นวิเคลียส (nucleus) และรอบๆ นวิเคลยีส
จะมอิีเล็กตรอนวิ่งอยูรอบๆ เพื่อทํ าใหปรมาณูหรืออะตอม (atom) มคีวามสมดุลในทางไฟฟาและ   
มคีวามเปนกลางอยูเสมอ สํ าหรบัโปรตอนกบันวิตรอนทีร่วมกนัแนนไมผลักออกจากกนันีม้คีวามสมัพนัธ
ใกลชิดกนัอยางยิง่ เนือ่งจากโปรตอนอาจเปลีย่นเปนนวิตรอนและนวิตรอนกอ็าจ เปลีย่นเปนโปรตอน
ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงตัวระหวางโปรตอนและนิวตรอนที่เปนไปอยางรวดเร็วนี้ ทํ าให
เกิดคล่ืนเมคานิคสและมีเสนแรงยึดรวมตัวโปรตอนกับนิวตรอนใหอัดแนนกันเปนแกนของปรมาณู   
แรงยดึดงักลาวนี้จึงเกิดเปนพลังงานมหาศาลที่เรียกวา “พลังงานปรมาณู”2

                                                          
1 Herman Cenlrer. (1988). Introduction to Heath Physics, 2 Ed, Pergamonpres. p.54.
2 สถิตวิทยาศาสตร ก เลมเดิม. หนา 32-33.
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พลังงานนิวเคลียรสามารถแบงรูปแบบของไดตามลกัษณะวิธีการของพลังงานนิวเคลียร
ที่สามารถปลดปลอยพลังงานออกมาไดเปน 3 ประเภท คือ

1. พลังงานนิวเคลียรที่ถูกปลดปลอยออกมาในลักษณะเฉียบพลัน ซ่ึงพลังงาน
นวิเคลยีรในลักษณะเชนนี้จะเปนปฏิกิริยานิวเคลียรที่ควบคุมไมได (uncontrolled nuclear reaction) 
พลังงานของปฏกิริิยาจะเพิม่สูงขึน้อยางรวดเรว็เปนเหตใุหเกดิการระเบดิ ส่ิงประดษิฐทีใ่ชหลักการนี้
คอื ระเบิดปรมาณูหรือระเบิดไฮโดรเจน ระเบิดนิวเคลียรในทางสันติ เปนตน

2. พลังงานจากปฏกิริิยานวิเคลยีรซ่ึงควบคมุได ซ่ึงพลังงานในลกัษณะเชนนีใ้นปจจบุนั
มนุษยไดนํ าหลักการปฏิกิริยานิวเคลียรซ่ึงควบคุมไดตลอดเวลา (controlled nuclear reaction)       
มาพัฒนาจนใชประโยชนในทางพาณิชยหรือบริการดานสาธารณูปโภคไดเปนผลสํ าเร็จแลว คือ
ปฏิกริิยาฟชชันหวงโซของไอโซโทปยเูรเนยีม-235 และของไอโซโทปทีแ่ตกตวัได (fissile isotopes)
อ่ืนๆ อีก 2 ชนดิ (ยูเรเนียม-233 และพลูโทเนียม-239) ส่ิงประดิษฐที่ใชหลักการนี้ คือ เครื่องปฏิกรณ
นวิเคลียรหรือเครื่องปฏิกรณปรมาณู

3. พลังงานนิวเคลียร จากสารกัมมันตรังสี ซ่ึงสารกัมมันตรังสี หรือสารรังสี 
(radioactive material) นี้ จะมอีงคประกอบสวนหนึ่งมีลักษณะเปนไอโซโทปที่มีโครงสรางปรมาณู
ไมคงตัว (unstable isotope) และจะสลายตัวโดยการปลดปลอยพลังงานสวนเกินออกมาในรูป    
ของรังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ รูปหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งรูปพรอมๆ กัน 
ไอโซโทปที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้เรียกวาไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือไอโซโทปรังสี (radioisotope)3

                                                          
3 “รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร.” พลังงานนิวเคลียรกับการพัฒนาประเทศ (พิมพครั้งที่ 5). (2548).

หนา 2-8.
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อาวุธนิวเคลียรสามารถไดตามชนิดดังตอไปนี้
1. ระเบดินวิเคลยีรแบบฟชชัน เปนระเบดิทีไ่ดรับพลังงานจากปฏกิริิยานวิเคลยีรฟชชัน

เมือ่นวิเคลียสของธาตุหนัก เชน ยูเรเนียม หรือ พลูโตเนียม แตกออกเปนธาตุที่เล็กลง จากการยิง
ดวยนวิตรอน ซ่ึงจะใหนวิตรอนออกมาเพิม่ขึน้ดวย ซ่ึงจะไปท ําใหเกดิปฏกิริิยานวิเคลยีรฟชชันตอไป
เปนลูกโซ ตามประวัติศาสตรการเรียกชื่อ ระเบิดอะตอม หรือ A-bomb ช่ือนีอ้าจจะไมถูกตองนัก 
เนือ่งจากพลงังานที่ใหออกมาจากแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมเปนปฏิกิริยาเคมี สวนปฏิกิริยานิวเคลียร 
ใหออกมาจากแรงยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสภายในอะตอม แตเพื่อไมใหเกิดความสับสน จึงยังคงใช
ค ําวา ระเบิดอะตอม และยอมรับกันวา หมายถึง อาวธุนวิเคลียร และสวนใหญ มักจะหมายถึง อาวุธ
จากปฏิกิริยาฟชชันอยางเดียว

2. ระเบิดแบบฟวชันเปนระเบิดที่ไดพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟวชัน ซ่ึง
นวิเคลยีสของธาตุเบา เชน ไฮโดรเจน และฮีเลียม รวมกันเปนธาตุที่หนักกวาและใหพลังงานออกมา 
อาวธุฟวชันสวนใหญจะเรยีกวา ระเบดิไฮโดรเจน (H-bomb) เนือ่งจากเปนเชือ้เพลิงชนดิแรกทีน่ ํามาใช
หรือเรยีกวา ระเบดิเทอรโมนวิเคลยีร เนือ่งจากตองใชอุณหภมูสูิงมากในการท ําใหเกดิปฏกิริิยาลูกโซ

อาวุธนิวเคลียรโดยทั่วไปจึงหมายถึง อาวุธที่ใชปฏิกิริยาฟชชัน หรือฟวชันเปนหลัก   
ในการใหพลังงานออกมา ความแตกตางระหวางพลังงานทั้งสองชนิดนี้ไมชัดเจนนัก เนื่องจาก   
เปนอาวุธสมัยใหมที่มีความซับซอน มีการใชระเบิดฟชชันขนาดเล็กสํ าหรับทํ าใหอุณหภูมิและ
ความดันสูงพอที่จะทํ าใหเกิดปฏิกิริยาฟวชันไดในทํ านองเดียวกัน ถาใชระเบิดฟวชันเสริมดวย     
จะทํ าใหปฏิกิริยาฟชชันมีประสิทธิภาพในการใหพลังงานออกมาไดมากขึ้น แตลักษณะพิเศษ     
ของอาวุธแบบฟชชันกับแบบฟวชัน คือ พลังงานที่ใหออกมาจากนิวเคลียสของอะตอม จึงทํ าให
ระเบดิลักษณะนี้ทุกประเภท เรียกวา อาวุธนิวเคลียร4

                                                          
4 อาวุธนิวเคลียร Nuclear Weapons. จาก http://www.nst.or.th/article/article0135.htm

DPU



171

ภาคผนวก ง

1. รังสีแอลฟา หมายถึง กระแสของอนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบดวยโปรตอน      
2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ทีแ่ผออกมาจากนิวเคลียสใดๆ มีอํ านาจกอใหเกิดการแตกตัวไดดี 
แตความสามารถในการทะลุทะลวงผานวัตถุนอยมาก

2. รังสีบีตา หมายถึง กระแสของอนุภาคอิเลคตรอนที่แผออกมาจากนิวเคลียสใดๆ    
มอํี านาจกอใหเกดิการแตกตวันอยกวารังสแีอลฟา แตความสามารถในการทะลทุะลวงผานวตัถุไดดกีวา

3.  รังสแีกมมา หมายถึง เปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก มีจุดกํ าเนิด
มาจากนิวเคลียส มีอํ านาจทํ าใหเกิดการแตกตัวนอยมาก แตความสามารถในการทะลุทะลวงผาน
วัตถุสูง

4. รังสีเอกซ หมายถึง เปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นมากเชนกัน         
มคีณุสมบตัเิชนเดียวกับรังสีแกมมา แตมีจุดกํ าเนิดมาจากชั้นอิเล็กตรอนของอะตอมใดๆ มิใชมาจาก
นิวเคลียส เชน เกิดจากการยิงอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงไปถูกเปาที่ทํ าดวยโลหะดังเชนที่เกิด        
ในเครื่องเอกซเรย เปนตน

5. รังสีนิวตรอน หมายถึง กระแสอนุภาคนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเครื่องเรงอนุภาค
นวิตรอน หรือในเครื่องปฏิกรณปรมาณู โดยเครื่องดังกลาวจะผลิตอนุภาคนิวตรอนไดอยางมากมาย
และนวิตรอนทีเ่กิดเหลานั้นมีปริมาณมากและเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงมากดวย5

                                                          
5 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ เลมเดิม. หนา 6.
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ช่ือ-นามสกุล นายอนิรุทธ  ทรงจักรแกว
ประวัติการศึกษา - นติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจํ าปการศึกษา 2540

- เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 58 ประจํ าปการศึกษา 2548
ประวัติการทํ างาน - อดตี รับราชการในตํ าแหนง นิติกร กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

- ปจจบุนั รับราชการในตํ าแหนง นิติกร 4 สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีDPU
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