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บทคัดย่อ
เพือ่ ก่อให้เกิดหลักประกันในการน�ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้งานในประเทศไทย จึงจ�ำเป็นต้องมีเรือ่ งความ
รับผิดชอบของรัฐต่อการรับประกันภัยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ โดยการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา แต่ขณะนี้
ประเทศไทย ยังมิได้ด�ำเนินการเข้าไปภาคีในสนธิสัญญากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่งจากความเสีย
หายทางนิวเคลียร์ (civil liability for nuclear damage) ส่งผลให้ไทยไม่มคี วามผูกพันต่อการต้องปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีในทางระหว่างประเทศ  และ ไม่มีการอนุวัติกฎหมายภายในที่จะรองรับในเรื่องนี้   ซึ่งจะส่งผลเสีย
ต่อประเทศไทย  หากกรณีมีอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกิดขึ้น  จากการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  เครื่องก�ำเนิดรังสี  
หรือรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต โดยมีกรณีศกึ ษาความรับผิดทางนิวเคลียร์ของประเทศญีป่ นุ่
ประเทศแคนาดา และสาธารณรัฐอินเดีย
ค�ำส�ำคัญ : ประกันภัย; อุบัติเหตุจากนิวเคลียร์; อนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจาก
              นิวเคลียร์; ความรับผิดของรัฐ
Abstract
In order to guarantee the use of nuclear energy in Thailand, It is necessity  to have the  
state responsibility  to get insurance from nuclear accident , By entering a state party of
treaty, but Thailand   has not  entered into the treaty with the group of civil liability for
nuclear damage, As a result, Thailand has without obligation to comply with international
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obligations and does not have internal law to support this. Which will adversely affect
Thailand in case any nuclear accident from using of nuclear reactors, radiation generators or
support the nuclear power plant projects in the future. In case study of Nuclear liability of
Japan, Canada and India.
Keyword : Insurance; Nuclear Accident; Convention on Civil Liability for Nuclear Damage;
                State Responsibility
บทนำ�
การด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เพื่อสันติ และมีการน�ำมาใช้อุตสาหกรรมหลายประเภทที่
ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศนัน้ ควรมีการบริหารจัดการเรือ่ งความเสีย่ งเข้ามาในระบบการป้องกัน
ภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ ก็ได้แต่กจ็ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องมีระบบการรับประกันวินาศภัยขึน้ มารองรับเมือ่ เกิด
อุบตั เิ หตุจากการด�ำเนินกิจกรรมนัน้ การรับประกันภัยกิจกรรมนิวเคลียร์เพือ่ สันติ รัฐจ�ำเป็นต้องสนับสนุนเพือ่
ก่อให้เกิดหลักประกันในทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยีนวิ เคลียร์มาใช้งานซึง่ นัน่ หมายถึ งการทีร่ ฐั จ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการ จึงจ�ำเป็นต้องมีเรือ่ งความรับผิดชอบของรัฐต่อกิจกรรมดังกล่าว ประการส�ำคัญซึง่ มีผลก
ระทบต่อสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศบริเวณทีไ่ ม่อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของรัฐใดเป็นสมบัตริ ว่ ม
กันของมนุษยชาติ ที่ทุกๆ รัฐต้องธ�ำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกันและยังรวมถึงมลพิษ
ภายในเขตอ�ำนาจของรัฐทีก่ อ่ ความเสียหายแก่สงิ่ แวดล้อมของโลกได้ อันรัฐต้องป้องกันสิง่ แวดล้อมและส่งเสริม
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนร่วมกันเมือ่ รัฐแสวงประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อม รัฐต้องมีความรับผิด
ชอบร่วมกันในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2551) และในด้านการควบคุมกิจกรรมนี้ในทาง
ระหว่างประเทศได้มีทบวงการพลังงงานปรมาณูสากลเป็นผู้ออก กฎ ระเบียบ ค�ำแนะน�ำ  ชี้แนะและได้มี
กฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องความรับผิดที่มีประเทศภาคีสมาชิกหลายประเทศให้สัตยาบันและลงนามจึง
จ�ำเป็นต้องอนุวตั กิ ารให้มกี ฎหมายภายในรองรับกฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงระหว่างประเทศที่
รองรับในการทีจ่ ะเยียวยาผูเ้ สียหายจากอุบตั เิ หตุนวิ เคลียร์ ได้แก่ อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ (IAEA’s Vienna
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) ปี 1963 (ใช้บังคับเมื่อปี 1977) และอนุสัญญา
กรุงปารีสขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเกีย่ ว
กับพลังงานนิวเคลียร์ (OECD’s Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear
Energy) ปี 1960 ซึ่งใช้ผลบังคับในปี 1968 และสนับสนุนโดยอนุสัญญาเพิ่มเติมกรุงบรัสเซลส์ (Brussels
Supplementary Convention) ปี 1963 อนุสัญญาเหล่านี้เชื่อมโยงกันโดยพิธีสารร่วมซึ่งรับรองในปี 1988
เพื่อน�ำเอาภาคีอนุสัญญาจาก 2 ขอบเขตตามเขตภูมิศาสตร์มาไว้ด้วยกัน (สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข, 2554)
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของกฎหมายแพ่ง (Civil Law) และยึดเกี่ยวกับหลักการที่ได้ครอบคลุมข้อบัญญัติ
(Provisions) ที่เกี่ยวข้องกับ ความรับผิดเป็นของผู้ด�ำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (Operators
หมายถึง นิติบุคคลที่ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการโรงงานนิวเคลียร์ทุกประเภท รวมถึงการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี) แต่
ผูเ้ ดียว เจตนารมณ์มงุ่ ให้ความรับผิดตาม กฎหมาย หมายถึง ความรับผิดของผูด้ ำ� เนินการแต่ผเู้ ดียวและปกป้อง
ผูป้ อ้ นวัตถุดบิ   ความรับผิดของผูด้ ำ� เนินการเป็นความรับผิดโดยสิน้ เชิง (Absolute Liability) กล่าวคือ ผูด้ ำ� เนิน
การมีความรับผิดแม้ปราศจากความผิด (Liability without Fault) ยกเว้น “กรณีขอ้ พิพาททีม่ กี ารสูร้ บ (Armed
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Conflict) ความเป็นศัตรูกนั (Hostility) สงครามกลางเมือง (Civil War) และการก่อการกบฏ (Insurrection)”
( สุรศักดิ์  พงศ์พันธุ์สุข, 2554)  
ส�ำหรับประเทศไทย ได้มีกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยสันติแต่ยังมิได้ด�ำเนินการเข้าไปภาคีใน
สนธิสญ
ั ญากลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ (Civil Liability for Nuclear
Damage) กล่าวคือ อนุสัญญา ดังต่อไปนี้ (ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2560)
1. อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ -Vienna
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
2. พิธีสารแก้ไขอนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์
Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
3. พิธีสารร่วมระหว่างอนุสัญญากรุงเวียนนา และอนุสัญญากรุงปารีส-Joint Protocol Relating to
the Application of The Vienna Convention and The Paris Convention
4. อนุสัญญาชดเชย เพิ่มเติมส�ำหรับความเสียหายทางนิวเคลียร์-Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage
จากการที่ประเทศไทยมิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 4 ส่งผลให้ไทยไม่มีความผูกพันต่อการต้องปฏิบัติ
ตามพันธกรณีในทางระหว่างประเทศและไม่มีการอนุวัติกฎหมายภายในที่จะรองรับในเรื่องนี้ ซึ่งจะส่งผลเสีย
ต่อประเทศไทย หากกรณีมีอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องก�ำเนิดรังสี  
หรือรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต ซึง่ ต้องมีการก�ำหนดกรอบความรับผิดและการจัดท�ำประกัน
ภัยไว้ภายใต้บทบัญญัติความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายทางแพ่ง ซึ่งนั่นหมาย
ถึง การบริหารจัดการเรือ่ งการเข้ารับประกันภัย โดยบริษทั รับประกันภัยเอกชนและ หากก�ำหนดเพดานมูลค่า
ความรับผิดชอบไว้สูงตามที่กฎหมายระหว่างประเทศก�ำหนดไว้ นั่นหมายถึง การต้องพิจารณาใช้บริษัทรับ
ประกันภัยจากต่างประเทศมาร่วมรับความเสี่ยง เมื่อศึกษาถึงพระราชบัญญัติปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ก็
ไม่ปรากฎถึงการบัญญัติในเรื่องการรับประกันภัยไว้แต่อย่างใด ประเด็นในเรื่องความเสี่ยงจากการรับผิดใน
เรื่องเครื่องก�ำเนิดรังสี หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่น�ำเข้ามาในประเทศไทย จึงยังไม่มีกฎหมายไทยรองรับ
ในเรื่องนี้
ความเห็นของผู้ที่เคยศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ กล่าวว่า แนวคิดของหลักความรับผิดชอบทางนิวเคลียร์
(Nuclear liability principles) ที่ปรากฎในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งส�ำหรับความ
เสียหายทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2506 (The Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
1963) และกฎหมายของญี่ปุ่น คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับความเสียหาย
ทางนิวเคลียร์ พ.ศ.2504 (Law on Compensation for Nuclear Damage 1961) ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบ
การต้องรับผิดโดยเด็ดขาด (Strict Liability) หรือรับผิดโดยสมบูรณ์ (Absolute Liability) ในขณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการยังต้องรับผิดแต่ผเู้ ดียว (Exclusive liability) และห้ามโอนความรับผิดของตน (No channeling)
ไปยังผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รายอื่น อาทิ บริษัทที่ปรึกษา ผู้เลือกสถานที่ตั้ง
ผูอ้ อกแบบ ผูจ้ ดั หาวัสดุทางนิวเคลียร์ ผูก้ อ่ สร้าง หรือผูข้ นส่งทางนิวเคลียร์ อันจะท�ำให้ผเู้ สียหายไม่ตอ้ งไปฟ้อง
บุคคลดังกล่าวทั้งหมด ส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ส�ำหรับผู้ประกอบการ
ก็สามารถไล่เบี้ยจากผู้ท�ำความเสียหายได้ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวนี้ได้ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ

กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยเพื่อความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ : มาตรการที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าเป็นภาคี
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รับผิดอย่างจ�ำกัด (Limitation of liability in amount) ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องจัดหาประกันภัย
ครอบคลุมความรับผิดทางนิวเคลียร์ (Congruence of liability and coverage) ให้ครบถ้วนตามความเสีย
หายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายทั้งหมด (วารีรัตน์ ธาราบุญรัตน์, 2553)
การมีกฎหมายด้านประกันวินาศภัย  ส�ำหรับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของตัวผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์จากประสบการณ์จะ
เห็นว่า อุบตั เิ หตุเนือ่ งจากการมิอาจคุม้ ครองทางกายภาพต่อวัสดุนวิ เคลียร์ได้นนั้ อันเป็นภัยทีม่ อิ าจคาดการณ์
ในความเสียหายได้นั้น การจัดตั้งกองทุนหรือการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การประกัน
ภัยนัน้ ถือเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีไ่ ด้มบี ญ
ั ญัตไิ ว้ในเรือ่ งความรับผิดทีจ่ ะต้องมีตอ่ กิจกรรมด้านนิวเคลียร์ จากอุบตั เิ หตุ
นิวเคลียร์ครั้งส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ.2011 แม้ว่าการจะมีการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์มาอย่างยาวนานทั่วโลกมากว่าหกทศวรรษแล้ว แต่เมื่อมองในแง่ของความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ แล้ว พบว่า อุบตั เิ หตุทางนิวเคลียร์ในยุคหลังจากอุบตั เิ หตุทางนิวเคลียร์ทเี่ ชอร์โนบิลจะมีจำ� นวนผูเ้ สีย
ชีวติ จากอุบตั เิ หตุนอ้ ย  ประชาชนได้รบั ผลกระทบทางรังสีตำ 
�่ แต่อบุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ แต่ละครัง้ มักก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1950 ถึง ค.ศ.
2011 ที่มีผู้เสียชีวิตและเป็นผลให้ทรัพย์สินเสียหายโดยมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นมีเพียง
19 ครั้ง จากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รวมกว่า 14,500 ปี ใน 32 ประเทศ (Nuclear Law
Association India, 2016)  โดยมีอุบัติเหตุที่ถือว่าส�ำคัญ 3 ครั้ง คือ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ ค.ศ.
1979 อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิล ค.ศ.1986 และอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่า ค.ศ. 2011 (พีรวุฒิ
บุญสุวรรณ, อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว, 2554) พบว่า การเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นั้นเกิดขึ้นน้อยลงเป็นอย่างมากใน
ระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา และแง่ของจ�ำนวนปีที่ได้เดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก ในความเป็นจริงแล้ว
เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง อุบัติเหตุที่ถือว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ที่แท้จริง คือ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ (World  Nuclear Association, 2015) อุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลนั้นเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่อย่างใด ส่วนอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ฟุคุชิม่า
นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกินกว่าที่ออกแบบไว้หลายเท่าซึ่งถึงแม้จะมีการปลดปล่อยสาร
กัมมันตรังสีในปริมาณสูงแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตจากการได้รับรังสีแต่อย่างใด (Martin Fackler, 2011)
ถึงแม้ว่าการวางแผนด�ำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเป็นแผนระยะยาว แต่ในประเทศ
เพือ่ นบ้าน  อาทิ เช่น เวียดนาม มีโครงการก่อสร้างไปแล้ว แม้วา่ จะระงับโครงการจากสาเหตุไม่ผา่ นการประเมิน
จากทบวงปรมาณูสากล การปรับปรุงแผนงานและด�ำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อนั อาจมีในอนาคตย่อมส่งผล
ต่อความเสี่ยงจากภัยนิวเคลียร์ได้เช่นกัน หากประเทศไทยมีความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องความรับผิด
ทางแพ่งและเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงดังกล่าวย่อมสามารถทีจ่ ะได้รบั การเยียวยาและการชดเชยเต็มตาม
ที่ความตกลงระหว่างประเทศก�ำหนดเพดานจ�ำนวนค่าเสียหายที่ต้องชดใช้จึงต้องมีการพิจาณาในเรื่องการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จ�ำเป็นจะต้องมีการรับประกันภัยในการประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมี
แนวคิดและหลักการด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งและแนวคิดในการรับประกันภัยมาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์วางแผนในการรับประกันภัยในอนาคต โดยการพิจารณาความเสี่ยงจากสภาวะภัยโดยทั่วไป
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แนวคิด ทฤษฏี หลักการที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
2.1.1 หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย (Principle of Insurance Interest) หมายถึง ส่วนได้เสียที่
อาจเอาประกันภัยได้ กล่าวคือ ผู้เอาประกันจะต้องมีกรรมสิทธิ์ มีสิทธิหรือมีประโยชน์ หรือมีความรับผิดตา
มกฏหมายในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ท�ำสัญญาประกันภัย
2.1.2 หลักสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of The most Good Faith) กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยและ
ผูร้ บั ประกันภัยจะต้องมีความสุจริตใจในการท�ำสัญญาต่อกัน โดยเปิดเผยข้อความจริงให้ผรู้ บั ประกันภัยทราบ
โดยละเอียด ไม่แถลงข้อความเท็จ และรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย
2.1.3 หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Principle of Indemnity) กล่าวคือ การ
ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากภัยที่ได้ประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและต้องไม่เกินจ�ำนวนที่เอาประกันภัยไว้
2.1.4 หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of Subrogation) เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาเพื่อ
การชดใช้คา่ เสียหายตามความเป็นจริง เมือ่ ผูร้ บั ประกันภัยได้จา่ ยค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้ว
ผู้รับประกันย่อมได้สิทธิทุกอย่างที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ รวมทั้งหลักประกันแห่งหนี้นั้นไปทั้งหมด เรียกว่า การ
รับช่วงสิทธิ หลักข้อนี้ใช้เฉพาะการประกันวินาศภัยไม่สามารถน�ำไปใช้กับการประกันชีวิตได้
2.1.5 หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution) หลักการนี้เป็นหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามความเป็นจริงเช่นเดียวกับหลักการรับช่วงสิทธิ และหลักในข้อนีใ้ ช้เฉพาะกับสัญญาประกันวินาศภัยเท่านัน้
หลักการเฉลีย่ จะเกิดมีขนึ้ เมือ่ ประกอบด้วยข้อสาระส�ำคัญ กล่าวคือ มีกรมธรรม์ประกันวินาศภัยสองฉบับหรือ
มากกว่านั้น กรมธรรม์นั้นต้องคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน (Same Peril) กรมธรรม์นั้นต้องคุ้มครองส่วนได้เสีย
อันเดียวกันของผูเ้ อาประกันภัย (Same Interest) กรมธรรม์นนั้ ต้องเกีย่ วข้องกับวัตถุทเี่ อาประกันภัยเดียวกัน
(Same Subject Matter) และทุกกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย
หลักการเฉลี่ยนี้มีความมุ่งหมายให้ผู้รับประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันความเสี่ยงภัย
อันเดียวกัน และส่วนได้เสียอันเดียวกัน ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่ผู้รับประกันภัยแต่ละคนมี
อยู่ตามสัญญาประกันภัยแต่ละฉบับเป็นอัตราส่วน (Pro Rata) กับจ�ำนวนเงินที่ตนได้รับประกันภัยไว้ ฉะนั้น
แม้ผู้เอาประกันภัยจะมีกรมธรรม์หลายฉบับ เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยก็ยังคงได้รับ
สินไหมทดแทนเท่าที่เกิดความเสียหายจริงเท่านั้น
2.1.6 หลักสาเหตุใกล้ชิด (Principle of Proximate Clause) หลักการข้อนี้น�ำมาใช้ในการประกัน
ภัยเพื่อจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหรือเป็นผลโดยตรงอันใกล้ชิดของภัยที่กรมธรรม์
คุ้มครองหรือไม่
2.2 นิยามความหมายแนวคิดและหลักการทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดของรัฐต่อการใช้พลังงาน นิวเคลียร์
ความหมายของความรับผิดชอบของรัฐในภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า Responsibility ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาตินว่า Respondere (re = ตอบแทน + Sponedere = ค�ำมั่น แปลรวมกันได้ความว่า ให้ค�ำมั่นว่า
จะตอบแทน (นพนิธิ สุรยิ ะ, 2552) ซึง่ หมายความว่า เมือ่ รัฐมีการกระท�ำทีล่ ะเมิดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเมือ่ ใดและมีความเสียหายเกิดขึน้ รัฐจึงมีหน้าที่ จ�ำเป็นต้องเยียวยาแก้ไขเพือ่
ท�ำให้รัฐคู่กรณีได้รับการชดใช้จนเป็นที่น่าพอใจหรือเป็นการท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือโดยการชดใช้ค่า
สินไหม ซึ่งในการกระท�ำการละเมิดพันธกรณีของรัฐนั้นอาจพิจารณาจากพฤติกรรมของรัฐ ดังนี้
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รัฐจะรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศในการกระท�ำใดๆ ของรัฐ เมือ่ รัฐได้กระท�ำการหรือละเว้น
กระท�ำการในองค์ประกอบส�ำคัญ 4  ประการ (อภิญญา เลื่อนฉวี, 2562)
1) เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง การกระท�ำทีล่ ะเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่วา่ จะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ สนธิสญ
ั ญา หรือหลักกฎหมายทัว่ ไป ซึง่ อาจออก
มาในรูปของการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำอันก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ ไม่วา่ การกระท�ำหรืองดเว้นการก
ระท�ำดังกล่าว จะเกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือจงใจ หรือที่มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อก็ตาม ซึ่ง
แสดงออกโดยการกระท�ำขององค์กร หน่วยงาน หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และจะต้องเป็นการฝ่าฝืน
พันธกรณีระหว่างประเทศ
2) เป็นการกระท�ำทีล่ ะเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศไม่วา่ พันธกรณีนนั้ จะมีทมี่ าจากแหล่งใด ย่อมส่งผล
ให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐในทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ กล่าวคือ รัฐซึง่ กระท�ำการฝ่าฝืน พันธกรณีระหว่าง
ประเทศซึ่งก�ำหนดโดยสนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป ค�ำพิพากษาของศาล
หรือค�ำวินจิ ฉัยของอนุญาโตตุลาการ รัฐก็ตอ้ งรับผิดชอบในการกระท�ำหรือการละเว้นกระท�ำการ ของตนทีก่ อ่
ให้เกิดความเสียหายแก่รฐั อืน่ ด้วยกันทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ กรณีทจี่ ะถือว่ารัฐกระท�ำการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ
ได้นั้น จะต้องปรากฎว่าพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐกระท�ำการฝ่าฝืนนั้นมีอยู่ก่อน หรือมีอยู่ขณะที่รัฐนั้น
กระท�ำการ หรือละเว้นกระท�ำการ ตัวอย่างเช่น ในคดี ช่องแคบคอร์ฟู (Corfu Channel Case, ค.ศ.1949.
(I.C.J. Reports 4, (United Kingdom v. Albania)
3) เป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นนี้ต้องเป็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย เพราะถ้าเป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กฎหมายให้อ�ำนาจกระท�ำได้แม้จะมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  ผู้กระท�ำก็หาต้องรับผิดไม่
4) เป็นการกระท�ำที่ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการ
กระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ และถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐซึ่งอาจเป็นการกระท�ำ
ของเอกชนธรรมดาหรือตัวแทนของรัฐ
นอกจากองค์ประกอบภายนอกดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในด้านความรับผิดจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ภายในเรื่องความรับผิด
ความรับผิดในการกระท�ำที่เป็นความผิด (Liability for Fault) นับเป็นความรับผิดในลักษณะที่เรียกว่า
ความรับผิดชอบแบบอัตวิสัย (Subjective Responsibility) กล่าวคือ ในความรับผิดจะพิจารณาถึงองค์
ประกอบด้านจิตใจด้วยว่าผู้กระท�ำจะต้องมีเจตนา หรือประมาทเลินเล่อแฝงอยู่ในการกระท�ำจึงจะสามารถ
กล่าวโทษการกระท�ำนัน้ ได้การกระท�ำอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนัน้ อาจเป็นการกระท�ำหรือละเว้นการก
ระท�ำโดยจงใจหรือประมาท อย่างไรก็ดี ในทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่ถือว่าความผิดเป็นองค์ประกอบ
หลักของความรับผิดชอบของรัฐแต่เป็นองค์ประกอบอิสระเช่นเดียวกับความเสียหาย กล่าวคือ ความผิดเป็น
องค์ประกอบที่จ�ำเป็น ในบางกรณีที่จะต้องมีการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของเจตนาหรือประมาทของรัฐผู้กระท�ำ
จึงจะเรียกร้องให้มีความรับผิดได้ โดยที่รัฐผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ถึงความผิดนั้น โดยพิสูจน์ว่า มีการก
ระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศและพิสจู น์ถงึ ความผิดทางด้านจิตใจ (Psychological Fault)
ว่าเป็นการกระท�ำโดยจงใจหรือประมาทขององค์กรของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด หลักความรับผิด
ในการกระท�ำทีเ่ ป็นความผิดซึง่ น�ำมาปรับใช้กบั กรณีความเสียหายทางสิง่ แวดล้อมนีจ้ ะน�ำมาใช้ในกรณีทรี่ ฐั ขาด
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ความเอาใจใส่ (Lack of Due Diligence) ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการป้องกันภาวะมลพิษเพื่อการ
คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรัฐจะต้องรับผิดในฐานะที่ขาดความเอาใจใส่
ส�ำหรับหลักพิจารณาในเรื่องความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิวเคลียร์นั้นมีปรากฎใน Vienna
Convention On Civil Liability For Nuclear Damage 1963 อยู่ในมาตรา 4 (1) ซึ่งบัญญัติไว้อย่างแจ้งว่า
ให้ “ความรับผิดของผู้ประกอบการเพื่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ภายใต้อนุสัญญานี้เป็นเด็ดขาด” (The
Liability of the operator for nuclear damage under this convention shall be absolute) (Patrick  
Reyners, 2017) ประเด็นทีน่ ำ� มาพิเคราะห์ ว่าท�ำไมอนุสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วความผิดจากกิจกรรมนิวเคลียร์ทงั้ หลาย
อาทิเช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการเดินเรือด้วยพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Ships)
นั้นจะต้องเป็นความรับผิดโดยเด็ดขาด ในเรื่องนี้นักกฎหมายระหว่างประเทศให้เหตุผลอธิบายว่ากิจกรรมทั้ง
หลายที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ เช่น การด�ำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นโดยตัวมันเองเป็นกิจกรรมที่มี
ความเสีย่ งสูงมากกล่าวอีกนัยหนึง่ การด�ำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นนั้ ถือได้วา่ เป็นกิจกรรมทีม่ ไิ ด้ถกู ห้ามโดย
กฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นกิจกรรมที่มีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ อนึ่ง
ความรับผิดชอบของรัฐตามความเห็นของนักกฎหมายระหว่างประเทศของไทยนัน้ กล่าวว่า พิจารณาจากการ
ทีร่ ฐั มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีสทิ ธิและหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศ
เมื่อรัฐละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอื่น รัฐนั้นจึงต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยการต้องชดใช้คา่ เสียหายต่อรัฐทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย (กรันต์ ธนูเทพ, 2555) การทีร่ ฐั จะรับผิดชอบ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศต้องมีลักษณะ ดังนี้ การกระท�ำนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ และ
การกระท�ำนัน้ ถือได้วา่ เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ฉะนัน้ การด�ำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จงึ ตัง้ อยูบ่ นข้อความ
คิด เรื่องความเสี่ยงภัยซึ่งสัมพันธ์กับความรับผิดแบบเด็ดขาด (Shekhar Sumit, 2017) เมื่อผู้กระท�ำท�ำความ
เสียหายเกิดขึ้นแล้ว และรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ท�ำ หรือผู้ก่อแล้วผู้นั้นก็ต้องรับผิดโดยหาจ�ำต้องมีความผิด (la  Fault)
ด้วยไม่ แนวคิดหรือทฤษฎีเสีย่ งภัยนี้ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในกฎหมายแพ่งก่อนแล้ว ภายหลังได้มอี ทิ ธิพลต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึง่ ได้มผี ลใช้บงั คับกับการด�ำเนินกิจกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ ย โดยในร่างอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ความรับผิดระหว่างประเทศส�ำหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระท�ำที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (International Liability for Injurious Consequences Arising Out of Acts Not
Prohibited By International Law) ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นในกรอบของคณะกรรมธิการกฎหมายระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ (International Law Commission) มาตรา 2 (a) ก็ได้ให้ค�ำนิยามว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงภัย (Activities Involving Risk ) หมายถึง กิจกรรมที่อาจผลิตรังสีอันตรายได้ตลอดจน
กระบวนการด�ำเนินงานแต่ละขั้นตอน เช่น การเปิดเครื่อง การควบคุม ฯลฯ มีความสลับซับซ้อนทาง
เทคนิควิทยาศาสตร์  ซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปย่อมขาดความรู้ด้านนี้ การพิสูจน์ความคิด (Proof  of   Fault)
เป็นเรื่องยาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นการแบ่งเบาภาระของศาลในการที่จะก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมดูแลที่
เหมาะสม (Appropriate  Standard of Reasonable Care) และภาระการพิสจู น์ของโจทก์วา่ จ�ำเลยได้ละเมิด
มาตรฐานดังกล่าว เนือ่ งจากกระบวนการดังกล่าวมีความซับซ้อนยุง่ ยากทางเทคนิคมากจึงไม่เป็นธรรมและไม่
เหมาะสมที่ผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกอยู่แก่ฝ่ายโจทก์ เหตุผลประการสุดท้ายนั้นเป็นการพิจารณาในแง่ของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์นั้นย่อมก่อให้เกิดภาวะมลพิษอย่าง
รุนแรงซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์วิทยา การพิสูจน์ว่าจ�ำเลยมีความผิดเสียก่อนจึงจะให้
จ�ำเลยเยียวยาความเสียหายนัน้ ไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ เพราะระบบนิเวศน์วทิ ยาทีถ่ กู ท�ำลายนัน้ จะส่งผลกระทบ

กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยเพื่อความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ : มาตรการที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง
Laws on Civil Liability for Nuclear Damages : The Measures that Thailand has to Prepare before Becoming a Party to
Relevant Conventions and Protocols

ต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนเป็นจ�ำนวนมากจึงต้องรีบแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพราะฉะนัน้ จ�ำเลยจึงต้องรับ
ผิดโดยเด็ดขาด องค์ประกอบเรื่องความรับผิดมิใช่เป็นสาระส�ำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม  ด้วยเหตุนี้เองนัก
กฎหมายระหว่างประเทศจึงต้องก�ำหนดให้การด�ำเนินกิจกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตกอยู่ภายใต้ระบอบแห่ง
ความรับผิดแบบพิเศษเพื่อความเสียหายทางนิวเคลียร์ ( a special regime for nuclear damage) มิใช่
ระบอบความรับผิดแบบดั้งเดิม (Traditional or Classical Regime) ซึ่งจะเรียกร้องให้รัฐมีความรับผิดชอบ
ทางระหว่างประเทศได้ รัฐผูเ้ สียหายจะต้องพิสจู น์วา่ มี “ความผิด”  (Fault) ไม่วา่ ความผิดนัน้ จะเกิดจากความ
จงใจ (Dolus) หรือความประมาทเลินเล่อ (Culpa)
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกฎหมายไทยในเรื่องความรับผิดจากการละเมิดและการครอบครองวัตถุอันตราย
แล้วจะเห็นความแตกต่างจากหลักความรับผิดจากการละเมิดของกฎหมายภายในตามมาตรา ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 นั้น ไม่สามารถน�ำมาใช้ในเรื่องของกิจกรรมที่มิต้องห้ามตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ เช่น การครอบครองเครื่องก�ำเนิดรังสี เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เนื่องจากภาระในการพิสูจน์ ดังที่
กล่าวไปข้างต้นดังนี้  ส�ำหรับความรับผิดของผู้ประกอบการตามที่กฎหมายภายใน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 437 ได้วางหลักไว้กล่าว คือ บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆ  อัน
เดินด้วยก�ำลังเครือ่ งจักรกล บุคคลนัน้ จะต้องรับผิดชอบเพือ่ การเสียหายอันเกิดแต่พาหนะนัน้   เว้นแต่จะพิสจู น์
ได้วา่ การเสียหายนัน้ เกิดแต่เหตุสดุ วิสยั หรือเกิดเพราะความผิดของผูต้ อ้ งเสียหายนัน้ เอง  ความข้อนีใ้ ห้ใช้บงั คับ
ได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะ
ใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย    เมื่อพิจารณาจากกฎหมายภายในของไทยเรื่องละเมิดจึงไม่อาจ
จะบังคับเอาผิดที่จะให้รับผิดชอบได้ตามมาตรา 420 และ .ในมาตรา 437 วรรคสองนั้น ถึงแม้จะบังคับได้แต่
ก็ขาดการกระท�ำของตัวบุคคลไป  เพราะกิจกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและมีอันตรายจึงควรมีการออกกฎหมายในเรื่องความรับผิดโดยปราศจากความผิดไปอย่าง
ชัดเจน เพื่อมีผลต่อความรับผิดและการเข้ามารับประกันวินาศภัยอย่างเป็นรูปธรรม   ดังนั้นการเข้าเป็นภาคี
ในความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องความรับผิดทางแพ่งจากภัยนิวเคลียร์   จึงมีจ�ำเป็นในแง่การอนุวัติการ
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรองรับกิจกรรมการใช้นิวเคลียร์เชิงสันติทุกรูปแบบ
2.3 กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีประกันภัยต่อความรับผิดทางนิวเคลียร์
2.3.1 ความรับผิดทางนิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่น (ดลนภา นันทวโรไพร, 2561)
จากบทสรุปของเหตุการณ์ความเสียหายครั้งใหญ่ ที่ฟูกูชิม่า ล่าสุดได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความรับผิด
ทางนิวเคลียร์ในระดับโลก ซึ่งถูกเรียกว่า “Conclusion of The Convention on Supplementary Compensation (CSC) for Nuclear Damage and Its Domestic Implementation in Japan ซึง่ เป็นมาตรการ
ที่จะเยียวยาแก่ผู้เสียหายและน�ำมา บังคับใช้ภายในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2015 เป็นก้าวส�ำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็ง ด้านความรับผิดทางนิวเคลียร์
ในระดับโลก ซึ่งเป็นวันที่อนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมมีผลบังคับใช้
อนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมได้ดัดแปลงมาจากพิธีสารแก้ไขอนุสัญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทาง-นิวเคลียร์ ใน ปี ค.ศ. 1997 อนุสัญญาว่าด้วย
ค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากจะมีผล
บังคับใช้ได้กต็ อ่ เมือ่ มีประเทศสมาชิกลงนามอย่างน้อย 5 ประเทศ และมีการติดตัง้ นิวเคลียร์มากกว่า 400,000
MWt. ซึง่ ญีป่ นุ่ ได้รว่ มลงนามเมือ่ วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2015 ซึง่ ท�ำให้เงือ่ นไขนีส้ มบูรณ์ และน�ำไปสูก่ ารบังคับ

121

8

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
122 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

8

ใช้ ในส่วนนีจ้ ะกล่าวถึงบทสรุปของ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติมและแง่
มุมทางกฎหมายของญี่ปุ่น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศโดยอ้างถึงระบบการชดเชยค่าเสีย
หายอันเกิดจากนิวเคลียร์ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.
2011 ก่อนเกิดเหตุการณ์ฟูกุชิมะ ญี่ปุ่นมีความพยายามในการหาระบบที่ดีที่สุดเพื่อจ่ายค่าชดเชยจากความ
เสียหายทางนิวเคลียร์ โดยได้มหี ามองหาความเป็นไปได้ในการทีญ
่ ปี่ นุ่ จะเข้าร่วมในระบบการจ่ายค่าชดเชยใน
ระดับนานาประเทศ ในเวลานั้นญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นสามารถยอมรับให้อนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจาก
ความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติมเป็นฐานทางกฎหมาย และต่อยอดไปยังความตกลงระหว่างประเทศระหว่าง
ญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ เนื่องจากมีอุตสาหกรรมนิวเคลียร์คล้ายๆ กัน โดยมี 3 เหตุผลที่ญี่ปุ่นสามารถน�ำอนุสัญญาว่า
ด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมมาเป็นพื้นฐานทางกฎหมายได้ คือ เหตุผลที่ 1 เนื้อหา
ของอนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมง่ายต่อการเข้าร่วมของหลายๆ รัฐรวม
ถึงญีป่ นุ่ ด้วย หากเทียบกับกฎหมายอืน่ ๆ เช่น อนุสญ
ั ญาเวียนนา หรือ อนุสญ
ั ญาปารีส เหตุผลที่ 2 คือ อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติม มีการเตรียมการในกรณีทหี่ ลักประกันทางการเงินไม่
เพียงพอโดยจะมีการช่วยเหลือจากประเทศอืน่ ๆ ทีร่ ว่ มลงนาม และเหตุผลที่ 3 คือ ผูท้ รี่ ว่ มลงนามในอนุสญ
ั ญา
เวียนนาฯ ไม่ได้ร่วมลงนามในสัญญาอื่นๆ ระดับนานาประเทศ และประเทศนิวเคลียร์ที่เกิดใหม่มีแนวโน้มจะ
ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมมากกว่าและประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นเป็นผู้นำ� ในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจาก
ความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า ในปี ค.ศ. 2008 ญี่ปุ่นยังไม่มีความ
ต้องการทีจ่ ะร่วมระบบการชดเชยความเสียหายในระดับโลกโดยทันที เนือ่ งจากญีป่ นุ่ มีระบบการชดเชยความ
เสียหายภายใต้ประเทศทีล่ ำ�้ หน้ากว่าประเทศอืน่ ในขณะนัน้ แต่การเตรียมความพร้อม และบังคับใช้ระบบการ
จ่ายค่าชดเชยอย่างเต็มรูปแบบก็เป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญ หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาความเป็นไปได้
ทางกฎหมายโดยได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2014
เมือ่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติมได้รบั การยอมรับจึงต้องมีการพิจารณา
ความสอดรับของกฎหมายภายในประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์
เพิม่ เติมเพือ่ ทีจ่ ะแน่ใจว่าอนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติมจะได้รบั การบังคับ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นต่างๆ ที่ได้รับการพิจารณา ดังจะกล่าวต่อไปนี้
การพิจารณาทางกฎหมายภายในของญีป่ นุ่ อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากอนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความ
เสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติม (Legal Examination Concerning Japan’s Conclusion of the CSC)
การพิจารณาจากกรอบแนวคิดทางกฎหมายของญี่ปุ่น (Examination Concerning the Issues from
Japanese Legal Points of View) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสีย
หายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติม  มีบทบัญญัติที่ง่ายกว่าอนุสัญญาระดับนานาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่า
เสียหายจากนิวเคลียร์ส�ำหรับญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น ภายใต้กฎหมายภายในของประเทศญี่ปุ่น “พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการชดเชยค่าเสียจากนิวเคลียร์” (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติการชดเชย”) โดยได้บัญญัติ
ว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากผู้ด�ำเนินการด้านนิวเคลียร์ไม่จ�ำเป็นต้องมี
ความรับผิดซึ่งอนุสัญญาเวียนนาในปี ค.ศ.1997 และอนุสัญญาปารีส ค.ศ. 2004 ไม่ได้มีการก�ำหนดข้อยกเว้น
ของความเสียหายทางนิวเคลียร์ทเี่ กิดจากภัยธรรมชาติแต่รฐั สามารถร่วมลงนามได้ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชย
จากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติมได้หากกฎหมายภายในประเทศมีการก�ำหนดข้อยกเว้นที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก  

กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยเพื่อความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ : มาตรการที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง
Laws on Civil Liability for Nuclear Damages : The Measures that Thailand has to Prepare before Becoming a Party to
Relevant Conventions and Protocols

ผูเ้ ขียนบทความเห็นว่าอนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติมเป็นระบบระดับ
นานาชาติที่เมื่อญี่ปุ่นได้เข้าร่วมแล้ว และออกพระราชบัญญัติการชดเชยสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ อย่างไร
ก็ตามแน่นอนว่าญี่ปนุ่ จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความเสียหายทางนิวเคลียร์เพิม่ เติม
เพือ่ ด�ำเนินการออกกฎหมายภายในทีส่ อดคล้องเมือ่ ญีป่ นุ่ ตัดสินใจเข้าร่วม อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าชดเชยจากความ
เสียหายทางนิวเคลียร์เพิ่มเติม โดยในส่วนแรกนั้นเป็นการน�ำเสนอมุมมองของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งได้พิจารณา
ประเด็นหลักๆ ทางกฎหมาย จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกกฎหมาย การแก้ไข และการบังคับใช้ภายใน
ประเทศ
2.3.2  กรณีศกึ ษากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางนิวเคลียร์ฉบับใหม่ของประเทศแคนาดา The New
Canadian Nuclear Liability Law (ดลนภา  นันทวโรไพร, 2561)
อั น เป็ น กฎหมายความรั บ ผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาเปลี่ ย นผ่ า น (Transitioning Overช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน) การรักษาสมดุลระหว่างความต้องการในคาดการณ์การรับผิดชอบและความเสี่ยงต่อ
ผู้ด�ำเนินการ ผู้ผลิต และผู้รับเหมาโดยมีการประสานให้เกิดผลทางกฎหมายและมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างมี
ประสิทธิภาพส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายเหตุนวิ เคลียร์เป็นประเด็นหลักในการจัดท�ำกฎหมายว่า ด้วยความ
รับผิดทางนิวเคลียร์ และการชดใช้ค่าเสียหายของประเทศแคนาดาและได้กฎหมายได้รับการประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ซึง่ ได้ใช้เวลาระยะหนึง่ ในการพัฒนาข้อกฎหมายทีจ่ ำ� เป็น ร่วมไปถึงการออกแบบ
การติดตัง้ นิวเคลียร์ การจัดล�ำดับชัน้ ของการติดตัง้ นิวเคลียร์ความรับผิดของแต่ละชัน้ นิวเคลียร์ และความเสีย่ ง
ของแต่ละชั้นนิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังมีความท้าทายต่างๆ โดยเป็นความท้าทายในการได้รับการเห็นชอบจาก
ตัวแทนประกันภัยในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างรัฐบาลแคนาดาและตัวแทนประกันที่ตัวแทนประกัน
ไม่ได้เตรียมการคุ้มครองไว้ กฎหมายใหม่ และการออกกฎนี้ จะมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017
ขอบเขตว่าด้วยการรับผิดทางนิวเคลียร์ของผูด้ ำ� เนินการเครือ่ งปฏิกรณ์นวิ เคลียร์จะแบ่งเป็นระยะๆ เงินจ�ำนวน
650 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2017 เงินจ�ำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม ค.ศ.
2018 เงินจ�ำนวน 850 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 และเงินจ�ำนวน 1 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐในเดือนมกราคม ค.ศ. 2020
2.3.2.1 ขอบเขตความรับผิดทางนิวเคลียร์ (Liability Limit) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
การออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยขอบเขตความรับผิดทางนิวเคลียร์ยังไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ ได้จากโรงงานนิวเคลียร์ โดยตามทีไ่ ด้กำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ า่ จะมีชว่ งเวลาในการด�ำเนินความ
รับผิดทางนิวเคลียร์ 3 ช่วงด้วยกัน ซึง่ เริม่ จาก 650 ล้านเหรียญดอลลาร์-สหรัฐ จนถึง 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ อย่างไรก็ตาม มีการก�ำหนดขอบเขตความรับผิดทางนิวเคลียร์ที่แตกต่างกันออกไปส�ำหรับสิ่งปลูกสร้าง
ทางนิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น สิ่งปลูกสร้างส�ำหรับการจัดการกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ซึ่งมี
การน�ำเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ออกจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และมีการจ�ำกัดจ�ำนวนยูเรเนียมไอโซโทป โดย
เจ้าของสิ่งปลูกสร้างส�ำหรับการจัดการกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะจ�ำกัดความรับผิดชอบที่ 13 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ผู้ด�ำเนินการจัดการก�ำจัดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จะมีขอบเขตความรับผิดทางนิวเคลียร์
จ�ำนวน 40 ล้านเหรียญ-ดอลลาร์สหรัฐ และอย่างน้อยทุก 5 ปี จะต้องมีการทบทวนขอบเขตความรับผิดทาง
นิวเคลียร์ ของโรงงานนิวเคลียร์ โดยขึน้ อยูก่ บั ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึง่ คณะรัฐมนตรีอาจมีการปรับขอบเขตความ
รับผิดทางนิวเคลียร์ของโรงงานนิวเคลียร์ขนึ้ ความส�ำเร็จในการสร้างสมดุลระหว่างการคาดเดาขอบเขตความ
รับผิดทางนิวเคลียร์ และประสิทธิภาพในการจ่ายค่าชดเชยส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายได้รบั การยอมรับทาง
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กฎหมายในระดับสากลโดยอาศัยผู้ด�ำเนินการทางนิวเคลียร์ที่พร้อมในการรับผิดทางนิวเคลียร์หากเกิดความ
เสียหายขึ้นตามหัวข้อต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้
กฎหมายบัญญัติไว้ว่า “ผู้ที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับนิวเคลียร์จะไม่มีความรับผิดทางนิวเคลียร์อันเกิดจากความ
เสียหายที่ไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้”
2.3.2.2 ความเสียหายที่สามารถชดเชยได้ตามพระราชบัญญัติ (Compensable Damage
Under the Act) ได้แก่ ความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินถูกท�ำลายความ
บอบช�ำ้ ทางจิตใจซึง่ เกิดจากความเสียหายต่อร่างกาย ความเสียหายทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ จากความสูญเสียข้างต้น
ค่าเสียหายจากการสูญเสียทรัพย์สิน การขาดรายได้หากเป็นพนักงาน ยกเว้นค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่มี
ไฟฟ้าใช้ การชดใช้คา่ เสียหายทีส่ มเหตุสมผลจากการซ่อม ลด หรือบรรเทาสภาพแวดล้อมทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
ซึ่งได้รับค�ำสั่งจากผู้มีอ�ำนาจรัฐ โดยอ้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการชดเชยค่าเสียหาย
ทีเ่ กิดจากการสูญเสียทรัพย์สนิ เมือ่ เกิดการป้องกันต่างๆ ในสถานการณ์ฉกุ เฉินเพือ่ ตอบสนองต่ออันตรายหรือ
ความรุนแรง ในกรณีฉกุ เฉินผูด้ ำ� เนินการด้านนิวเคลียร์จากประเทศแคนาดาจะอยูภ่ ายใต้ความรับผิดทีเ่ กิดจาก
ความเสียหายทางนิวเคลียร์ ในประเทศคู่สัญญาหรือประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจ หากมีการปล่อยกัมตภาพรังสี
จากแหล่งกัมตภาพรังสีต่างๆ ที่อยู่ภายในบริเวณที่มีการติดตั้งนิวเคลียร์ในประเทศแคนาดา
2.3.2.3 ความเสียหายที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ (Non-Compensable Damage)
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมผลจากนิวเคลียร์ที่มีสาเหตุมาจาก สงคราม ความเป็น
ปรปักษ์ สงครามกลางเมืองหรือการจลาจล แต่พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวครอบคลุมถึงการกระท�ำใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการก่อการร้าย ตามทีร่ ะบุในประมวลกฎหมายลักษณะอาญาของประเทศแคนาดา พระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ไม่ได้ครอบคุลมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งนิวเคลียร์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
นิวเคลียร์
2.3.3 กรณีศึกษาความรับผิดทางนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐอินเดีย
อินเดียนั้นเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เชิงสันติเพื่อให้ประชาชนจ�ำนวน
มากกว่าพันล้าน ได้เข้าถึงพลังงานในต้นทุนต�ำ 
่ จึงได้มกี ารออกพระราชบัญญัตใิ นด้านความรับผิดทางนิวเคลียร์
ในปี ค.ศ. 2010 และต่อมาได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยโดยท�ำในลักษณะการจัดตั้งกองทุน
ที่เรียกว่า Nuclear Insurance Pool โดยมีบริษัทของรัฐภายใต้ชื่อ General Insurance Corporation of
India ร่วมมือกับบริษทั ประกันภัยหลายบริษทั ในอินเดียเริม่ ต้นจัดตัง้ กองทุนด้านการประกันภัยขึน้ มา (Nuclear
Business Platform-India,2020 )
บทสรุป
ประเทศไทยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุนิวเคลียร์ แต่ปราศจากกฎหมายด้านประกันภัย การ
ประกันภัยนัน้ ถือเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีไ่ ด้มบี ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายนิวเคลียร์เรือ่ งความรับผิดทีจ่ ะต้องมีตอ่ กิจกรรมด้าน
นิวเคลียร์อนั ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวติ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในระดับระหว่างประเทศเป็นเรือ่ งบังคับใช้ใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมนิวเคลียร์เพือ่ สันติ ไม่วา่ จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และก�ำลังพัฒนามิใช่ปล่อย
ให้กิจกรรมนั้นๆ ด�ำเนินไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับ รัฐจึงจ�ำเป็นต้องผลักดันให้มีมาตรการการออกกฎหมาย
ด้านการประกันภัยอุบัติเหตุนิวเคลียร์ สาระส�ำคัญ คือ การให้มีการรับประกันภัยเข้ามาร่วมเฉลี่ยความ
รับผิดชอบจากผู้ประกอบการกิจกรรมนิวเคลียร์การที่ประเทศไทยมีกิจกรรมการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  

กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยเพื่อความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ : มาตรการที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมก่อนเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง
Laws on Civil Liability for Nuclear Damages : The Measures that Thailand has to Prepare before Becoming a Party to
Relevant Conventions and Protocols

125

เครื่องก�ำเนิดรังสี และในอนาคตจ�ำเป็นที่ต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์   การรับประกันภัยต่อสถานปฏิบัติการ
นิวเคลียร์  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศ ปัจจุบันความไม่
เพียงพอของกฎหมายภายในที่ยังไม่รองรับในเรื่องการประกันภัยและความผิดจากความเสียหายทางแพ่งจึง
ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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