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บทนํา 

 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป&นหน(วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี  มีอํานาจ
หน1าท่ีในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร- รวมทั้งการบริหารจัดการด1านการใช1พลังงานนิวเคลียร-ตาม
มาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย(างย่ังยืน โดยเป&นหน(วยงานกํากับดูแลการใช1พลังงานนิวเคลียร-
ภายในประเทศให1เป&นไปอย(างถูกต1องและเกิดความปลอดภัยสูงสุด  ทั้งกับตัวผู1รับบริการ ผู1ใช1 และประชาชนทั่วไป 
อีกทั้งยังทําหน1าท่ีในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร-และวัสดุท่ีเก่ียวข1องอ่ืนๆ ให1กับผู1ใช1วัสดุ
นิวเคลียร-และรังสี รวมถึงมีการส(งเจ1าหน1าที่เข1าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู1ได1รับอนุญาตอยู(เสมอ  นอกจากน้ี
ยังมีหน1าท่ีในการเผยแพร(ความรู1ในเรื่องวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีนิวเคลียร- การส(งเสริมการประชาสัมพันธ-และ
การสร1างความตระหนักเชิงรุกด1านพลังงานปรมาณู  

 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 ครั้งน้ี เป&นการศึกษาเพื่อ
ทราบถึงข1อมูลอันจะเป&นประโยชน-ในการพัฒนาองค-กร เพื่อให1ผู1รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและ
บริการขององค-กรมากข้ึน โดยประเมินจากปAจจัยภายในและปAจจัยภาคนอกขององค-กร ผ(านการศึกษาและวิเคราะห- 3 
ส(วน ได1แก( (1) การศึกษาปAจจัยภายในผ(านการวิเคราะห-ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน1าท่ีของหน(วยงานในสังกัด
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศึกษาและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช1จ(ายงบประมาณของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ต้ังแต(ปBงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 (2) การศึกษาปAจจัยภายนอกโดยสํารวจและวิเคราะห-ประเมิน
ทัศนคติ ความมั่นใจของผู1ใช1 ผู1 รับบริการ ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีต(อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปBงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 และ (3) การศึกษาการกํากับดูแลและระบบสถาบันด1านนิวเคลียร-ในต(างประเทศ โดย
ใช1กรณีศึกษาในประเทศเกาหลีใต1 ในฐานะท่ีเป&นประเทศท่ีมีความมุ(งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร-ท่ีก1าวหน1า 
และประเทศออสเตรเลีย ในฐานะประเทศท่ีไม(สนับสนุนการใช1พลังงานงานนิวเคลียร- จากการศึกษาท้ัง 3 ส(วนจะ
นํามาซ่ึงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและประเมินผลในภาพรวมของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
และคาดการณ-สภาวการณ-ที่เก่ียวเน่ืองกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในอนาคต ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป&นการศึกษาใน
ส(วนที่ 3 น่ันคือ การศึกษากรณีศึกษาในต(างประเทศ พร1อมทั้งประมวลผลการศึกษาทั้ง 2 ส(วนท่ีผ(านมา และนําเสนอ
เป&นข1อเสนอแนะเชิงนโยบายให1กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
การศึกษาในส(วนท่ี 1 และส(วนที่ 2 สามารถสรุปสาระสําคัญ ได1ดังน้ี 
 
การศึกษาในส
วนที่ 1 คณะที่ปรึกษาทําการศึกษาผ(าน (1) การทบทวนผลการดําเนินงานและความ

สอดคล1องเชิงยุทธศาสตร-ด1านนิวเคลียร-และรังสีของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ 
(2) ทําการการศึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. ทั้งในส(วนของแผนงานและแผนเงิน และ (3) การ
วิเคราะห-ปAจจัยภายในองค-กรเพื่อทราบถึงศักยภาพ แนวคิด และกระบวนการดําเนินงานที่ผ(านมาของ ปส. โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. การทบทวนผลการดําเนินงานและความสอดคล1องเชิงยุทธศาสตร-ด1านนิวเคลียร-และรังสีของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พบว(า การกํากับดูแลด1านนิวเคลียร-และรังสี ไม(ถูกระบุถึงอย(างชัดเจน



สารบัญ 
 

                       หน้า 
 
บทท่ี 1 กรอบการกํากับดูแลและระบบสถาบันด้านนิวเคลียร์ในต่างประเทศ 

1.1 กรณีศึกษา: ประเทศออสเตรเลีย       1-5 
1.2 กรณีศึกษา: ประเทศเกาหลีใต้        1-33 
1.3 ข้อเปรียบเทียบการกํากับดูแลด้านพลังงานปรมาณูในประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลีย 1-69 
1.4 บทสรุป นัยยะ และประเด็นสําหรับประเทศไทย      1-84 

 
บทท่ี 2 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 สรุปบทบาทหน้าท่ีการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีผา่นมา   2-1 
2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        2-3 

 
บรรณานุกรม  
 
ภาคผนวก ผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 3 
 
 
   



สารบัญแผนภาพ 
หน้า 

 
แผนภาพที่ 1.1  สถาปัตยกรรมอะโตเมียมในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม    1-2 
แผนภาพที่ 1.2  พัฒนาการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสขีองประเทศออสเตรเลีย 1-12 
แผนภาพที่ 1.3  โครงสร้างหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศออสเตรเลีย   1-14 
แผนภาพที่ 1.4 แผนผงัองค์กรของ ARPANSA       1-27 
แผนภาพที่ 1.5 แผนผงัองค์กรของ ASNO        1-30 
แผนภาพที่ 1.6  สัดส่วนของผูใ้ช้ประโยชน์ทางรังสี (Radiation/Radioisotopes Users) พ.ศ. 2554 1-40 
แผนภาพที่ 1.7  โครงสร้างการบริหารขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ในประเทศเกาหล ี  1-42 
แผนภาพที่ 1.8  โครงสร้างหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี    1-43 
แผนภาพที่ 1.9  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี  1-47 
แผนภาพที่ 1.10  โครงสร้างการบริหารขององค์กรด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้    1-48 
 ภายหลงัการปรับโครงสร้างและจัดต้ังหน่วยงาน NSSC 
แผนภาพที่ 1.11 โครงสร้างองคก์รของคณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ 1-56 
 และความม่ันคง (NSSC) 
แผนภาพที่ 1.12 โครงสร้างองค์กรของสถาบันความปลอดภัยนิวเคลียรแ์ห่งประเทศเกาหลี (KINS) 1-61 
แผนภาพที่ 1.13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ KINAC     1-63 
แผนภาพที่ 1.14  วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ KINAC       1-64 
แผนภาพที่ 1.15 โครงสร้างการปกครองภายใต้การทํางานของ KINAC     1-65 
แผนภาพที่ 1.16 โครงสร้างองค์กรของสถาบันเพ่ือการกํากับและจํากัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์  1-66 
 แห่งสาธารณรัฐเกาหลี(KINAC) 
 
แผนภาพที่ 2.1  หลัก 3 ประการเพ่ือขับเคล่ือนการทํางานของ ปส. ในอนาคต    2-2 
 



   

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
 

ตารางท่ี 1.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย  1-17 
ตารางท่ี 1.2  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเกาหลี พ.ศ.2554     1-37 
ตารางท่ี 1.3  พัฒนาการด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้      1-38 
ตารางท่ี 1.4  กฎหมายในการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์      1-50 
ตารางท่ี 1.5  เปรียบเทียบประเด็นทางกฎหมายในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 1-70 
 และรังสีของประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลีย  
ตารางท่ี 1.6  กรอบการกํากับดูแลและกรอบสถาบันโดยเปรียบเทียบของประเทศออสเตรเลีย   1-85 
 เกาหลีใต้ และประเทศไทย 
 
 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

1 
 

บทนํา 

 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป&นหน(วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี  มีอํานาจ
หน1าท่ีในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร- รวมทั้งการบริหารจัดการด1านการใช1พลังงานนิวเคลียร-ตาม
มาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอย(างย่ังยืน โดยเป&นหน(วยงานกํากับดูแลการใช1พลังงานนิวเคลียร-
ภายในประเทศให1เป&นไปอย(างถูกต1องและเกิดความปลอดภัยสูงสุด  ทั้งกับตัวผู1รับบริการ ผู1ใช1 และประชาชนทั่วไป 
อีกทั้งยังทําหน1าท่ีในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร-และวัสดุท่ีเก่ียวข1องอ่ืนๆ ให1กับผู1ใช1วัสดุ
นิวเคลียร-และรังสี รวมถึงมีการส(งเจ1าหน1าที่เข1าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู1ได1รับอนุญาตอยู(เสมอ  นอกจากน้ี
ยังมีหน1าท่ีในการเผยแพร(ความรู1ในเรื่องวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีนิวเคลียร- การส(งเสริมการประชาสัมพันธ-และ
การสร1างความตระหนักเชิงรุกด1านพลังงานปรมาณู  

 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 ครั้งน้ี เป&นการศึกษาเพื่อ
ทราบถึงข1อมูลอันจะเป&นประโยชน-ในการพัฒนาองค-กร เพื่อให1ผู1รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและ
บริการขององค-กรมากข้ึน โดยประเมินจากปAจจัยภายในและปAจจัยภาคนอกขององค-กร ผ(านการศึกษาและวิเคราะห- 3 
ส(วน ได1แก( (1) การศึกษาปAจจัยภายในผ(านการวิเคราะห-ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน1าท่ีของหน(วยงานในสังกัด
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศึกษาและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช1จ(ายงบประมาณของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ต้ังแต(ปBงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 (2) การศึกษาปAจจัยภายนอกโดยสํารวจและวิเคราะห-ประเมิน
ทัศนคติ ความมั่นใจของผู1ใช1 ผู1 รับบริการ ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีต(อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปBงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 และ (3) การศึกษาการกํากับดูแลและระบบสถาบันด1านนิวเคลียร-ในต(างประเทศ โดย
ใช1กรณีศึกษาในประเทศเกาหลีใต1 ในฐานะท่ีเป&นประเทศท่ีมีความมุ(งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร-ท่ีก1าวหน1า 
และประเทศออสเตรเลีย ในฐานะประเทศท่ีไม(สนับสนุนการใช1พลังงานงานนิวเคลียร- จากการศึกษาท้ัง 3 ส(วนจะ
นํามาซ่ึงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและประเมินผลในภาพรวมของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
และคาดการณ-สภาวการณ-ที่เก่ียวเน่ืองกับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในอนาคต ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป&นการศึกษาใน
ส(วนที่ 3 น่ันคือ การศึกษากรณีศึกษาในต(างประเทศ พร1อมทั้งประมวลผลการศึกษาทั้ง 2 ส(วนท่ีผ(านมา และนําเสนอ
เป&นข1อเสนอแนะเชิงนโยบายให1กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
การศึกษาในส(วนท่ี 1 และส(วนที่ 2 สามารถสรุปสาระสําคัญ ได1ดังน้ี 
 
การศึกษาในส
วนที่ 1 คณะที่ปรึกษาทําการศึกษาผ(าน (1) การทบทวนผลการดําเนินงานและความ

สอดคล1องเชิงยุทธศาสตร-ด1านนิวเคลียร-และรังสีของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ 
(2) ทําการการศึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. ทั้งในส(วนของแผนงานและแผนเงิน และ (3) การ
วิเคราะห-ปAจจัยภายในองค-กรเพื่อทราบถึงศักยภาพ แนวคิด และกระบวนการดําเนินงานที่ผ(านมาของ ปส. โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. การทบทวนผลการดําเนินงานและความสอดคล1องเชิงยุทธศาสตร-ด1านนิวเคลียร-และรังสีของ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พบว(า การกํากับดูแลด1านนิวเคลียร-และรังสี ไม(ถูกระบุถึงอย(างชัดเจน
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ภายในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในรอบ 5 ทศวรรษท่ีผ(านมา ท้ังน้ี เน่ืองจาก
ประเทศไทยยังไม(ได1ดําเนินการสร1างโรงไฟฟEานิวเคลียร- ทําให1ความชัดเจนในการพัฒนาและการ
กํากับดูแลงานด1านนิวเคลียร-และรังสีจึงไม(ใช(ภารกิจหลักท่ีปรากฎเป&นวาระสําคัญของชาติตามไป
ด1วย และหากพิจารณาความเช่ือมโยงระหว(าง ปส. กับกระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีแล1ว 
ปส. มีหน1าที่ต1องรับผิดชอบและมีส(วนเก่ียวข1องในบางยุทธศาสตร-ของกระทรวงเท(าน้ัน 

2. ในส(วนของการศึกษาเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ ปส. พบว(า ปส. มีผลการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสะท1อนผ(านตัวช้ีวัดต(างๆ ทั้งในด1านของแผนงานและแผนเงิน อย(างไรก็ดี จาก
การศึกษาพบข1อสังเกตท่ีอาจส(งผลต(อการดําเนินงาน ปส. หลายประการ ได1แก( (1) นโยบายของ
องค-กรมีการปรับเปล่ียนทุกปB ทําให1ยุทธศาสตร-การดําเนินงานขาดความต(อเน่ือง (2) ตัวช้ีวัดใน
ระดับกิจกรรม ไม(แสดงถึงความเช่ือมโยงในการบรรลุตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตและยุทธศาสตร-
อย(างชัดเจน แม1ว(าทุกตัวช้ีวัดจะประสบความสําเร็จเป&นอย(างมากก็ตาม (3) ขาดผู1ท่ีทําหน1าที่เป&น
เจ1าภาพในการดูแลรับผิดชอบและติดตามตัวช้ีวัดระหว(างหน(วยงานภายใต1สังกัด ปส. และ (4) 
การกําหนดองค-ประกอบของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานขาดความต(อเน่ืองกันอย(างชัดเจน เช(น ใน
บางตัวช้ีวัดมีการดําเนินการต(อเน่ือง แต(ช่ือตัวช้ีวัดในแต(ละปBมีการปรับเปล่ียนไปมา เป&นต1น 

3. การวิเคราะห-ปAจจัยภายในองค-กรเพื่อทราบถึงศักยภาพ แนวคิด และกระบวนการดําเนินงานท่ี
ผ(านมาของ ปส. จากการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth Interview) การจัดสัมมนากลุ(มย(อย (Focus 
Group) ระดมความคิดเห็น รวมไปถึงการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดําเนินงานกับบุคลากร
ของ ปส. พบว(า ปAจจัยในการบรรลุเปEาหมายขององค-กร บุคลากรของ ปส. เช่ือว(า วิสัยทัศน-ของ
องค-กรน้ันมีความท1าทายและเหมาะสมกับการทํางานของ ปส. อย(างย่ิง อีกท้ังตนเองสามารถ
ดําเนินงานตามเปEาหมายตัวช้ีวัดได1เป&นอย(างดี โดยองค-ประกอบทั้ง 2 ส(วนมีผลต(อการทํางานของ
บุคลากรของ ปส. ในการดําเนินงานบรรลุเปEาหมายเชิงยุทธศาสตร- แต(ขณะเดียวกัน ยังมีปAญหา
ในการทํางาน เช(น ปAญหาด1านความล(าช1าของการตัดสินใจเชิงนโยบายเป&นอย(างมาก ด1านความ
พอเพียงของงบประมาณต(อการดําเนินงาน เป&นต1น ซ่ึงปAญหาสําคัญที่มีผลกระทบที่มีผลต(อการ
ดําเนินงานตามเปEาหมายเชิงยุทธศาสตร-ของ ปส. ล1วนมาจากปAญหาของระบบการบริหารจัดการ
ขององค-กรท้ังส้ิน 
 

การศึกษาในส
วนที่ 2 การศึกษาและประเมินผลในมิติจากภายนอกองค-กรเพื่อทราบถึงทัศนคติของหน(วยงาน
ภายนอกท่ีมีต(อ ปส. โดย (1) การสัมภาษณ-เชิงลึกผู1ที่มีส(วนได1ส(วนเสีย ท้ังในภาครัฐและเอกชน โดยแบ(งหน(วยงาน
ดังกล(าวออกเป&น 4 กลุ(มหลัก คือ แพทย- เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล1อม และ (2) การสํารวจโดยการ
จัดกลุ(มหน(วยงานในระดับต(างๆ และใช1แบบสอบถามเพื่อประเมินความมั่นใจ และวิเคราะห-สภาพแวดล1อมความ
ต1องการในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลการศึกษา พบว(า ประเด็นสําคัญที่ ปส. ควรนําไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทํา
หน1าท่ีให1มีความสอดคล1องและเหมาะสมต(อไปในอนาคต ได1แก( (1) ข้ันตอนการขอใบอนุญาตต(างๆ ซึ่งต1องผ(าน
กระบวนการหลายข้ันตอนทํามีความล(าช1าและส(งผลต(อการทํางานของภาคธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจต1องการความ
รวดเร็วในข้ันตอนการดําเนินงาน และ (2) ปส. จําเป&นต1องเร(งประชาสัมพันธ-ในเชิงรุกว(าด1วยการสร1างความรู1ความ
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เข1าใจแก(ภายนอกถึงบทบาทหน1าท่ีและความสําคัญในการทํางานของ ปส. ให1แก(กลุ(มเปEาหมายท้ังสถาน
ประกอบการ และสังคม ตลอดจนประโยชน-และข1อควรระมัดระวังจากการใช1นิวเคลียร-และรังสีมากย่ิงข้ึน  

 
ดังน้ัน สําหรับการศึกษาในส(วนท่ี 3 ซ่ึงคือการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป&นการศึกษาพัฒนาการในการกํากับดูแล

ด1านนิวเคลียร-และรังสี ในประเทศเกาหลีใต1 และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีประโยชน-ต(อประเทศไทย ให1เห็นภาพ
ของที่ครอบคลุมทั้งประเทศที่มีนโยบายโรงไฟฟEานิวเคลียร- และไม(มีนโยบายการสร1างโรงไฟฟEานิวเคลียร-ในประเทศ 
โดยในแต(ละประเทศจะครอบคลุมเน้ือหาต้ังแต(พัฒนาการ โครงสร1างสถาบันในการกํากับดูแล กฎหมายและ
ข1อบังคับ ตลอดจนรายละเอียดของหน(วยงานกํากับดูแลที่สําคัญ และจากการศึกษาท้ังหมดท้ัง 3 ส(วนจะนําไปสู(
ข1อสรุปและข1อเสนอแนะในเชิงนโยบายให1กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติต(อไปในอนาคต 

 
 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

1-1 
 

บทท่ี 1 
กรอบการกํากับดูแลและระบบสถาบันด้านนิวเคลียร์ในต่างประเทศ 

 
 เม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลง โลกได้เข้าสู่ยุคท่ีผู้คนหันกลับมาฝากความหวังในการพัฒนาไว้กับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้ง โดยเฉพาะเม่ือโซเวียตรัสเซียได้ส่งยานอวกาศข้ึนไปโคจรรอบโลกใน
ทศวรรษท่ี 1950 และสหรัฐอเมริกาส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดวงจันทร์ได้ในทศวรรษถัดมานับเป็นการจุดประกาย
ความหวังท่ีจะผลักดันเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมล้ํายุคเท่าที่จินตนาการของมนุษย์จะไปถึง ไม่เว้นแม้กระทั่ง
เทคโนโลยีท่ีเคยสร้างโศกนาฎกรรมชนิดที่มิอาจลบเลือนจากใจผู้คนได้ดังเช่นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
 
 เม่ือแรกสิ้นสุดสงครามโลก ประชาคมโลกเห็นพ้องที่จําจะต้องสร้างความตกลงร่วมในการกํากับและ
ควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปเพ่ือสันติและประโยชน์สุข ก้าวย่างที่สําคัญย่ิง ได้แก่ การก่อต้ังทบวง
การปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ Interantional Atomic Energy Agency (IAEA) ขึ้นมาในปี พ.ศ.2500 
(ค.ศ.1957) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท่ีปลอดภัยเช่ือถือได้และดําเนินไปอย่าง
สันติ ประเทศไทยพร้อมกับอีก 55 ประเทศได้ร่วมลงนามเป็นภาคีต้ังแต่ในปีแรกท่ีก่อต้ัง จนกระท่ังในปัจจุบัน 
IAEA มีภาคีท้ังสิ้น 154 รัฐภาคี1 
 
 ความร่วมมือสากลเพ่ือส่งเสริมพลังงานปรมาณูเพ่ือสันตินับเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่นําพาเทคโนโลยี
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติเข้าสู่ยุคเบ่งบานดังจะเห็นได้การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อันเด่นชัด ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมอะโตเมียม (Atomium, แผนภาพที่ 1.1) ซ่ึงสร้างข้ึนมาเม่ือปี 2501 (ค.ศ.1958) ในงานแสดง
สินค้าโลก ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม อะโตเมียมเป็นสัญลักษณ์บ่งถึงแสนยานุภาพของเทคโนโลยี
นิวเคลียร์หากได้รับการพัฒนาอย่างเต็มขั้นสู่การนําไปใช้อย่างสันติ2 การกํากับดูแลในยุคเริ่มต้นจึงมุ่งเน้นไปยัง
การส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเศรษฐปัจจัยโดยไม่นําไปสู่การผลิตขีปนาวุธหรือเพ่ือก่อความไม่สงบเป็นสําคัญ 
ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้รังสีและความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
 
 แม้ว่าต้ังแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 เป็นต้นมา อุบัติเหตุทั้งทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่มิ
อาจสร้างความพรั่นสะพรึงได้เท่ากับอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้นท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองทรีไมล์ไอส์แลนด์ รัฐเพนซิลเว
เนีย สหรัฐอเมริกา ในปี 2522 (ค.ศ.1979) ที่ทําให้อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ต้องหันมาทบทวนการกํากับดูแลใน
ประเด็นด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ย่ิงในอีกเพียง 7 ปีถัดมาเม่ือเกิดอุบัติภัยครั้งประวัติศาสตร์ท่ีโรงไฟฟ้า
เชอร์โนบิลของสหภาพโซเวียตรัสเซียในขณะน้ัน และอย่างท่ีทราบและยอมรับโดยท่ัวกันว่า อุบัติเหตุท้ังสอง
ครั้งเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมเตาปฏิกรณ์ความปลอดภัยจึงได้ก้าวมาเป็น
                                                            
1ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี IAEA (2012). About the IAEA.ค้นท่ี http://www.iaea.org/About, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
2Atomium Official Atomium’s Website (2012). History: Futuristic and Universal since 1958. ค้นท่ี 
http://atomium.be/?lang=en#/History.aspx, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
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ประเด็นสําคัญอย่างย่ิงในการกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จวบจนกระทั่งเกิดเหตุวินาศภัยตึกเวิร์ดเทรดใน 
พ.ศ.2544 อันนํามาซ่ึงความต่ืนตัวอีกคร้ังในการกํากับดูแลเพ่ือพิทักษ์มิให้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกนําไปใช้เพ่ือ
ผลิตขีปนาวุธ 
 

แผนภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมอะโตเมียมในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม 
 

 
ท่ีมา: Creative Commons Attribute 2.0, Atomium Official Atomium’s 
Website,http://atomium.be/?lang=en#/panorama.aspx, April 2012 

  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่าคร่ึงศตวรรษ การกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับสากลสะท้อน

ถึงหลักสามประการที่เป็นที่คุ้นเคยอย่างดีในวงการนิวเคลียร์ กล่าวคือ ความปลอดภัย ความม่ันคง และการ
พิทักษ์ (3S’s: Safety, Security, Safeguard) อย่างไรก็ดี พัฒนาการในการกํากับดูแลมิได้หยุดน่ิงเฉพาะหลัก
สามประการน้ี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักอีกประการหน่ึงที่เริ่มเข้ามามีบทบาท หลักประการใหม่น้ีแม้
สามารถจัดรวมเข้ากับหลักทั้งสามประการที่มีอยู่ก่อนหน้า แต่ทว่ามีลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีอาจแยกเป็น
หลักการใหม่ หลักการใหม่น้ีว่าด้วยการเตรียมตัวตอบรับต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and 
Response) ตลอดจนการกําหนดความรับผิดชอบในกรณีอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ (Liability) ซ่ึงอาจเรียกรวมกัน
เป็น หลักความรับผิดชอบ(ด้านนิวเคลียร์และรังสี) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า Emergency Management อัน
หมายรวมถึง การเตรียมการ การตอบสนอง การฟ้ืนฟู และการบรรเทาผลกระทบ 
 
 เหตุพิบัติภัยสึนามิและอุบัติภัยที่เกิดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟูกุชิมา ประเทศญ่ีปุ่น ในเดือน
มีนาคม 2554 กระตุ้นให้หลักความรับผิดชอบเข้ามามีบทบาทอย่างเด่นชัดในการกํากับดูแลเทคโนโลยี
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นิวเคลียร์ ยังให้เกิดประเด็นด้านความปลอดภัยท่ีจะต้องพิจารณาทบททวนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
กํากับดูแลข้ามเขตรัฐชาติ (cross-border issues) อาทิ ประเด็นว่าด้วยมลพิษจากกัมมันตรังสีในท้องทะเล
และมหาสมุทร (radioactive marine pollution)  ประเด็นอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะที่ต้ังอยู่ใกล้ตะเข็บชายแดนซ่ึงอาจแผ่กัมมันตรังสีและมลพิษอ่ืนๆข้ามเขตประเทศ ตลอดจนหลักการ
ในการกําหนดความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น3 
 
 ด้วยหลักการกํากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี อันได้แก่ ความปลอดภัย ความม่ันคง การพิทักษ์ 
และความรับผิดชอบ รัฐภาคีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศต่างได้ก่อต้ังและพัฒนากรอบการ
กํากับดูแลและระบบสถาบันภายในแต่ละประเทศโดยสะท้อนถึงหลักการดังกล่าว แต่ย่อมจะแตกต่างกันไป
ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระบอบนิติรัฐ และการเมืองการปกครอง ตลอดจนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละประเทศ ดังนั้น การจะนํากรอบการกํากับดูแลและระบบสถาบันจากประเทศหนึ่งมาใช้ยัง
อีกประเทศหนึ่งจึงไม่อาจและไม่ควรท่ีจะนํามาใช้อย่างตรงไปตรงมา แต่ควรศึกษาเหตุปัจจัยท่ีมีต่อพัฒนาการ
ของการกํากับดูแลในประเทศน้ันๆ แล้วจึงนํามาปรับใช้อย่างรอบคอบ 
 
 กรณีศึกษาในต่างประเทศที่จะมีประโยชน์กับประเทศไทยของเรา จึงควรเป็นกรณีของประเทศที่ก้าว
ผ่านปัญหาและอุปสรรคจนกระทั่งมีการกํากับดูแลท่ีเป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยควรจะต้องศึกษาจากท้ัง
ประเทศที่มีการกํากับดูแลเป็นอย่างดีแต่ไม่มีและไม่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และประเทศที่มี
การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างเต็มขั้นสองประเทศที่มีความเหมาะสมเพ่ือเป็นกรณีศึกษา
ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศเกาหลีใต้ ตามลําดับ เพ่ือให้เห็นภาพของที่ครอบคลุมท้ังประเทศที่มี
นโยบายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และไม่มีนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ โดยในแต่ละประเทศจะ
ครอบคลุมเน้ือหาต้ังแต่พัฒนาการ โครงสร้างสถาบันในการกํากับดูแล กฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจน
รายละเอียดของหน่วยงานกํากับดูแลที่สําคัญ ดังเค้าโครงต่อไปน้ี 
 

ก. ประเทศออสเตรเลีย 
 

1. พัฒนาการในการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
- การเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
- จุดเริ่มต้นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์ใน

ออสเตรเลีย 
- การปฏิรูปหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
- ARPANZA และการกําเนิดขององค์กรกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 

                                                            
3เพิ่งอ้าง 
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- องค์กรกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์อ่ืนๆ 
2. โครงสร้างสถาบันในการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 

- หน่วยงานกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี 
- หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการด้านนิวเคลียร์และรังสี 

3. กฎหมายกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
- ภาพรวมกฎหมายกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
- Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act A.D. 1998 (ARPANS 

Act 1998) 
- Nuclear Non-proliferation (Safeguards) Act A.D. 1987 

4. หน่วยงานกํากับดูแลนิวเคลียรแ์ละรังสีของออสเตรเลีย 
- สํานักงานเพ่ือความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการปกป้องรังสีแห่งออสเตรเลีย” หรือ 

AustralianRadiation Protection and Nuclear Safety (ARPANZA) 
- สํานักงานพิทักษ์ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือ Australian 

Safeguards and Non-Proliferation Office (ASNO) 
 

ข. ประเทศเกาหลีใต้ 
 

1. พัฒนาการของกิจการพลังงานนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้ 
2. หน่วยงานด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศของเกาหลีใต้ 

- โครงสร้างหน่วยงานด้านนิวเคลียร์และรังสี 
- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 

3. กฎหมายกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของเกาหลีใต้ 
4. หน่วยงานกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของเกาหลีใต้ 

- คณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และความม่ันคง 
(Nuclear Safety & Security Commission: NSSC)  

- สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี (Korean Institute for Nuclear 
Safety: KINS)  

- สถาบันเพ่ือการกํากับดูแล และควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
(Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control: KINAC) 

 
อนึ่ง ในการศึกษาฉบับนี้จะนําเสนอเน้ือหาด้านกฎหมายแต่เพียงสังเขป เน่ืองจากการศึกษาในลักษณะ

ดังกล่าวปรากฏอยู่ในโครงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาองค์กรและ
อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในอนาคต จัดทําแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2554 โดย 
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สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การศึกษาฉบับนี้จะมุ่งเน้น
ศึกษาพัฒนาการตลอดจนโครงสร้างสถาบันในการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีในกรอบของหลักการกํากับ
ดูแล 4 ประการดังได้นําเสนอไปข้างต้น เพ่ือถอดประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกํากับดูแลในประเทศไทย
ต่อไป 
 
1.1 กรณีศึกษา: ประเทศออสเตรเลีย 
 

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วและเป็นประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลกที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาต้ังแต่เม่ือคร้ังจักรวรรดิอังกฤษแผ่ขยายดินแดนในช่วงศตวรรษที่ 18 แม้เม่ือมีการ
ประกาศเอกราชและมีอธิปไตยเป็นของตนเองในปี พ.ศ.2444 (ค.ศ. 1901) กระบวนการพัฒนายังดําเนินไป
อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี ออสเตรเลียยังถือเป็นประเทศที่มีระบบสังคมการเมืองที่มีความก้าวหน้าสูงในหลาย
ด้าน เช่น ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สิทธิเสรีภาพทางการเมือง รวมไปถึงสิทธิพลเมือง 

 
กล่าวสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี (แผนภาพที่ 1.2) ออสเตรเลียน้ันถือว่าเป็น

ประเทศที่มีศกัยภาพสูงในด้านรังสี และออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆ ท่ีนํารังสีมาใช้ในการแพทย์ อีกทั้งมีการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองยาวนานในด้านนิวเคลียร์ แม้จะไม่มีนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่
ออสเตรเลียมีเตาปฏิกรณ์ท่ีไว้ใช้สําหรับการศึกษาวิจัย อีกท้ังยังมีปริมาณยูเรเนียมสํารองคิดเป็นร้อยละ 23 
ของยูเรเนียมโลก ปริมาณดังกล่าวทําให้ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมียูเรเนียมสํารองมากเป็นอันดับสองของโลก
รองจากแคนาดา นอกจากน้ี ออสเตรเลียยังเป็นผู้ส่งออกแร่ยูเรเนียมรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกรองจาก
คาซัคสถานและแคนาดา ในปี พ.ศ. 2553 ออสเตรเลียผลิตยูเรเนียมท้ังสิ้น 6,950 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 11 ของตลาดยูเรเนียมโลก4 

 
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีนโยบายพลังงานอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ภายในประเทศ ปัจจุบัน ออสเตรเลียมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งสิ้น 3 เคร่ือง5 โดยเป็นการใช้เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเท่าน้ัน สําหรับกิจกรรมด้านรังสีในออสเตรเลียน้ันส่วนใหญ่จะเกิดจากการทําเหมืองแร่ยูเรเนียม การทํา
วิจัย การใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม เป็นสําคัญ 

 
หน่วยงานหลักที่ทําหน้าท่ีกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศออสเตรเลีย คือ สํานักงานเพ่ือ

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกันรังสีแห่งออสเตรเลีย หรือ AustralianRadiation Protection 
and Nuclear Safety (ARPANZA) ท้ังน้ี ARPANZA เป็นหน่วยงานท่ีก่อต้ังขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.
                                                            
4ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมนิวเคลียร์โลก (World Nuclear Association): http://www.world-nuclear.org/, ค้นเมื่อ 
เมษายน 2555 
5เพิ่งอ้าง 
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1998) เพ่ือทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลทางด้านนิวเคลียร์และรังสีเป็นสําคัญ รวมถึงยังมีอํานาจในทางกฎหมาย
ท่ีจะสามารถบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีด้วย 
 
 1.1.1 พัฒนาการในการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 
 (1) การเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย6 
 
 ออสเตรเลียมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ โดยจัดว่า
เป็นประเทศที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเป็นประเทศแรกๆ ของโลก มีข้อมูลระบุว่า การใช้
ประโยชน์ของรังสีเพ่ือการแพทย์ในออสเตรเลียเร่ิมต้นใน พ.ศ. 2446 (ค.ศ.1903) โดยเป็นการใช้เพ่ือการรักษา
ในโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาน้ันการใช้รังสีรักษายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เน่ืองจากมี
ต้นทุนค่อนข้างสูง  
 

ในช่วงทศวรรษ 1920 ปัญหาสําคัญประการหนึ่งของออสเตรเลีย ได้แก่ โรคมะเร็ง และการท่ีใน
ขณะนั้น เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีเป็นวิธีการท่ีใช้ในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทําให้
รัฐบาลออสเตรเลียเริ่มเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี
ภายในประเทศข้ึนมา รูปธรรมของการสนับสนุน คือ การก่อต้ัง “ศูนย์วิจัยรังสีแห่งออสเตรเลีย” หรือ The 
Australian Radiation Laboratory (ARL) ขึ้นมาในปี 2472(ค.ศ.1929) 

 
การก่อต้ังศูนย์วิจัยเทคโนโลยีรังสีของออสเตรเลียก้าวหน้าไปมาก แต่แม้ว่าความก้าวหน้าน้ันจะมุ่งเน้น

เฉพาะการใช้ประโยชน์เป็นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย ก็ยังคงมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการที่มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือกํากับดูแลความปลอดภัยหลายต่อหลาย
ครั้ง ท้ังยังให้ความสําคัญกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศในเร่ืองของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ท่ีเป็นสากล
ต่างๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยท้ังในระดับภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 

 
 (2) จุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการและกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์ใน
ออสเตรเลีย 
 

                                                            
6หากไม่ระบุเป็นอื่นเน้ือหาในส่วนน้ีเก็บความมาจากRichardson, F. (1981).The Australian Radiation Laboratory: A 
Concise History 1929 – 1979, Commonwealth Department of Health. 
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 หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ระเบิดนิวเคลียร์ทําให้ประชาคมโลกตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ิมมากข้ึน ทําให้ออสเตรเลียได้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการนโยบายพลังงานปรมาณูเพ่ือ
อุตสาหกรรม” หรือ The Industrial Atomic Energy Policy Committee ขึ้นในปี 2492 (ค.ศ.1949) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภาคอุตสาหกรรม 
 

ต่อมาในปีเดือนเมษายน พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) รัฐบาลออสเตรเลียแต่งต้ังคณะทํางานข้ึนมาอีกชุด
ห น่ึ ง  เ พ่ื อ ทํ า ง าน คู่ ขนานกั บคณะกรรมการน โยบายพ ลั ง ง านปรมาณู เ พ่ื อ อุ ตส าหกรรม  คื อ 
“คณะกรรมการนโยบายพลังงานปรมาณู” หรือ The Atomic Energy Policy Committee โดยมีหน้าท่ีให้
คําแนะนํารัฐบาลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ 

 
แต่คณะกรรมการนโยบายพลังงานปรมาณูดําเนินงานได้เพียง 7 เดือนเท่าน้ัน ในเดือนพฤศจิกายน   

ปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) รัฐบาลออสเตรเลียได้ควบรวบคณะทํางานนี้เข้ากับคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ืออุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้ช่ือ “คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู” หรือ The 
Atomic Energy Policy Commission (AAEC) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภาพรวม โดยอยู่ภายใต้กฎหมายสําคัญคือ Australian Atomic 
Energy Act A.D.1953 ทั้งน้ี เป้าหมายสําคัญของการออกกฎหมายฉบับนี้ คือ การผลักดันวาระเรื่องพลังงาน
ปรมาณูมาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียว7 

 
Baxter (1963)8 ได้สํารวจสถานะของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูและสรุปหน้าท่ีหลักสําคัญไว้ 

ดังนี้ 

• ส่งเสริมการขุด สํารวจ และรักษาแร่ยูเรเนียมในออสเตรเลีย และมีอํานาจในการซ้ือขายแร่ใน
นามรัฐบาลออสเตรเลีย 

• พัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยการทําวิจัย สร้างโรงงาน รวมไปถึงการจ้างและพัฒนา
บุคลากร 

• เก็บรวบรวมและเผยแพรข่้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแร่ยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ 
  

ผลงานที่เป็นรูปธรรมที่สําคัญท่ีสุดประการหน่ึงของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู คือ การติดต้ัง
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ HIFAR (High Flux Australian Reactor) ในปี 2501 (ค.ศ.1958) ซ่ึงเป็นเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์แห่งแรกออสเตรเลีย  

                                                            
7http://www.ansto.gov.au/discovering_ansto/history_of_ansto 
8Baxter, P. (1963). First ten years: 1953-1963.Australian Atomic Energy Commission. Available at 

http://apo.ansto.gov.au/dspace/handle/10238/2809 
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 นอกจากบทบาทภายในประเทศแล้วคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูยังมีบทบาทสําคัญในเวที
ระหว่างประเทศ โดยเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นแกนนําสําคัญในการก่อต้ัง IAEA และเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําใน
การออกแบบกฎกติกาว่าด้วยความปลอดภัยทางปรมาณูในระดับนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ัน
บทบาทของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูในด้านการกํากับดูแลยังไม่มีความชัดเจนเท่าท่ีควร ประกอบกับ
ระบบการกํากับดูแลภายในประเทศออสเตรเลียยังขาดความชัดเจนและความเป็นหน่ึงเดียวกันอยู่มาก9 
 
 (3) การปฏิรูปหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 
 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลียน้ันค่อนข้างแบ่งแยกอย่าง
ชัดเจนระหว่าง “นิวเคลียร์” และ “รังสี” นับต้ังแต่มีการก่อต้ังในปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) ศูนย์วิจัยรังสีแห่ง
ออสเตรเลียทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักทางด้านเทคโนโลยีรังสีตลอดมา ในขณะท่ีคณะกรรมาธิการพลังงาน
ปรมาณู มีบทบาทสําคัญท้ังในแง่ของการเป็นท้ังหน่วยงานปฏิบัติการ (operator) และหน่วยงานกํากับดูแล 
(regulator) ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของออสเตรเลีย แต่ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ท้ังสองหน่วยงานเน้นบทบาท
ของการเป็นหน่วยงานปฏิบัติการมากกว่าการกํากับดูแล 
 

การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน โดยหน่วยงานหลัก
ได้แก่ “สถาบันวิจัยแห่งคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูออสเตรเลีย” หรือ The Australian Atomic 
Energy Commission, Research Establishment ซ่ึงทําหน้าท่ีวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นการเฉพาะ
หลังจากที่มีการติดต้ังเตาปฏิกรณ์ HIFAR ในปี พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) สถาบันวิจัยแห่งคณะกรรมาธิการ
พลังงานปรมาณูออสเตรเลียแห่งน้ีเป็นเสาหลักทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายด้านนิวเคลียร์มาโดย
กว่า 20 ปี จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2524(ค.ศ. 1981) ได้มีการถ่ายโอนหน่วยงานนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของ “องค์การ
วิจัยเพ่ือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐ” หรือ Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation (CSIRO) 

 
หลังจากนั้น ได้มีการสร้างหน่วยงานใหม่ภายใต้ช่ือ “ศูนย์วิจัยแห่งคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู

ออสเตรเลีย” หรือThe Australian Atomic Energy Commission, Research Laboratory ในปีเดียวกัน
น้ันโดยหน่วยงานนี้ถูกต้ังขึ้นมาเพ่ือทําหลักด้ังเดิม (ยกเว้นการวิจัยเฉพาะทาง) ของคณะกรรมาธิการพลังงาน
ปรมาณู 

 

                                                            
9Smart, C. (2007). Radiation Protection in Australia: a Thirty Year Perspective.  Australasian Physical & 

Engineering Science in Medicine, 24(35), pp. 155-159 
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อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการของหน่วยงานใหม่น้ียังคงอยู่ภายใต้ Australian Atomic Energy Act 
A.D. 1953 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับเดิมอยู่ ดังน้ันในปี 2530 (ค.ศ.1987) จึงได้มีการปฏิรูปกฎหมายอีกครั้งอีกครั้ง 
ผลลัพธ์สําคัญของการปฏิรูปคือ Australian Nuclear Science and Technology Act A.D.1987 (ANSTO 
Act 1987) ภายใต้กฎหมายฉบับนี้รัฐบาลได้สร้างหน่วยงานใหม่ชื่อว่า “องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย” หรือ Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO) 
ขึ้นมาแทนที่ห้องทดลองวิจัยแห่งคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูออสเตรเลีย 

 
 โดยหลักการแล้ว ANSTO Act 1987 ได้ให้อํานาจองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
ออสเตรเลียเช่นเดียวกับที่Australian Atomic Energy Act 1953 ให้อํานาจกับคณะกรรมาธิการพลังงาน
ปรมาณู แต่มีข้อแตกต่างที่สําคัญ คือ กฎหมายใหม่ไม่ได้มอบอํานาจให้องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งออสเตรเลียในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธนิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ได้มีการปรับปรุง ANSTO Act อีกครั้ง โดยการปรับปรุงครั้งน้ีให้อํานาจกับ ANSTO 
ในการเก็บรักษาวัตถุกัมมันตรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสีรังสีเป็นการเพิ่มเติม ปัจจุบัน ANSTO เป็น
องค์กรหลักของรัฐบาลออสเตรเลียท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ภายในประเทศ
ออสเตรเลีย  
 

(4)ARPANZA และการกําเนิดขององค์กรกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 

 ANSTO Act 1987 ไม่เพียงทําให้ ANSTO มีฐานะผู้ปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์เท่าน้ัน แต่ยังถือเป็น
จุดเปลี่ยนสําคัญของระบบการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีด้วย10 เม่ือ ANSTO Act 1987 ได้กําหนดให้มี
การจัดต้ัง “สํานักความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์” หรือ Nuclear Safety Bureau (NSB) ขึ้นด้วย แม้ว่า
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ NSB จะถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ ANSTO ก็ตาม 

เม่ือมีการปรับปรุงกฎหมายในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ. 1992) ANSTO Act ฉบับใหม่ได้กําหนดให้ NSB นั้น
เป็นหน่วยงานอิสระท่ีสามารถรายงานผ่านรัฐสภาผ่านทางรัฐมนตรีสาธารณะสุขได้ และในขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องรับผิดต่อคณะกรรมการของ ANSTO (ANSTO Board) ด้วยเช่นกัน Zimin (2003)11 ระบุหน้าท่ีหลักของ 
NSB ไว้ 2 ประการ คือ  

 

• ติดตามและสํารวจความปลอดภัยของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านนิวเคลียร์ท่ีดําเนินการหรือ
เป็นเจ้าของโดย ANSTO 

                                                            
10Zimin, F. (2003).Regulatory Aspects of Criticality Control in Australia.Proceeding: The 7th International 

Conference on Nuclear Criticality Safety (ICNC2003), Japan 
11เพิ่งอ้าง 
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• ให้คําแนะนําแก่เครือรัฐในนโยบายด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอํานาจและบทบาทของ NSB ภายใต้ ANSTO Act ท่ีกําหนดให้ NSB ดูแล
กิจกรรมและกิจการของ ANSTO เป็นสําคัญยังผลให้การกํากับดูแลของด้านนิวเคลียร์และรังสีน้ันเป็นไปอย่าง
จํากัด นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังต้องประสบปัญหาความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (uniformity) ของ
กฎหมายด้านรังสีด้วย เนื่องจากระบบกฎหมายของออสเตรเลียนั้นเป็นระบบเครือรัฐที่แต่ละรัฐจะมีการบังคับ
ใช้กฎหมายแตกต่างกันไป และไม่สามารถหามาตรฐานที่แน่นอนได้ ทั้งในแง่ของการจํากัดปริมาณรังสี และการ
ออกใบอนุญาต สภาพเช่นนี้ทําให้การใช้รังสีเกือบจะไม่มีการกํากับดูแลเลย12 

 
เม่ือรัฐบาลมีแผนการจะสร้างเตาปฏิกรณ์สําหรับการทําวิจัยขึ้นใหม่ในกรุงซิดนีย์ จึงได้เกิดการทบทวน

ปัญหาและก่อให้เกิดการปฏิรูปนโยบายและมาตรการด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีครั้งสําคัญในปี 
พ.ศ. 2541(ค.ศ. 1998) รูปธรรมสําคัญของการปฏิรูปครั้งนี้ คือ การก่อต้ัง “สํานักงานเพ่ือความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และการป้องกันรังสีแห่งออสเตรเลีย” หรือ AustralianRadiation Protection and Nuclear 
Safety(ARPANZA) ในทางหลักการแล้ว ARPANZA เป็นการควบรวม ARL ซ่ึงกํากับดูแลด้านรังสีเข้าด้วยกัน
กับ NSB ซ่ึงมีหน้าท่ีกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์ 

 
ARPANZA ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดรัฐบาลกลางซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วจะมีอํานาจที่จํากัดต่อ

เครือรัฐ กล่าวคือ ไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในแต่ละเครือรัฐได้โดยตรงแต่จะทําหน้าท่ีเป็น
แกนกลางในการวางกรอบกํากับดูแล (regulatory framework) แต่ละรัฐจะออกกฎหมายเฉพาะของตน โดย
จะต้องไม่ขัดกับกรอบท่ี APANZA วางไว้ 

 
การก่อกําเนิดของ ARPANZA มีนัยสําคัญอย่างน้อย 3 ประการต่อระบบการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์

และรังสีของออสเตรเลีย ประการแรก การกําเนิดขึ้นของ ARPANSA ส่งผลให้มีการแยกผู้ปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์ (ซ่ึงได้แก่ ANSTO) ออกจากผู้กํากับดูแลอย่างชัดเจนและประการท่ีสอง คือ การทําให้ระบบการ
กํากับดูแลทางด้านรังสีมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงท่ีชัดเจนและมีความเป็นระบบมากข้ึน และประการ
สุดท้าย ทําให้การกํากับดูแลทางด้านนิวเคลียร์และรังสีมีการบูรณาการมากขึ้นซ่ึงเป็นไปตามแบบปฏิบัติท่ีดี 
(best practice) ของ IAEA 

 
 
 

                                                            
12Smart, C. (2007). Radiation Protection in Australia: a Thirty Year Perspective.  Australasian Physical & 

Engineering Science in Medicine, 24(35), pp. 155-159 
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 (5) องค์กรกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์อื่นๆ  
 
 นอกจาก ARPANZA แล้ว ออสเตรเลียยังมีองค์กรกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์อีกองค์กรหนึ่ง คือ 
“สํานักงานพิทักษ์ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์” หรือAustralian Safeguards and 
Non-Proliferation Office (ASNO)   
 

อย่างไรก็ตาม ASNO น้ันมีหน้าท่ีค่อนข้างเฉพาะเจาะจงคือ ดูแลวาระด้านความม่ันคงแห่งชาติ 
(National Security)โดยจะทํางานเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และการพิทักษ์การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 
(safeguardand non-proliferation) เป็นหลัก กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง ASNO มีหน้าท่ีทําให้เกิดความม่ันใจ
ว่า สถานการณ์ทางด้านนิวเคลียร์ของออสเตรเลียน้ันเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ 
สนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือ Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), 
กฎระเบียบของ IAEA, และข้อตกลงทวิภาคีด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ท่ีออสเตรเลียทํา
กับประเทศอ่ืนๆเป็นต้นด้วยอํานาจหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในแง่ของโครงสร้างการบริหารรัฐกิจ ASNO 
เป็นองค์กรท่ีขึ้นตรงกับกระทรวงการค้าและระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย หรือ Department of Foreign 
Affairs and Trade (DFAT) 

 
นอกจากน้ี ASNO แล้ว หน่วยงานอื่นท่ีมีอํานาจคาบเกี่ยวในการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี 

ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาอย่างย่ังยืน สิ่งแวดล้อม นํ้า ประชากร และประชาคมแห่งออสเตรเลีย 
(Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities) โดยมีอํานาจ
ภายใต้The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act A.D.1999 (EPBC) 

 
 กฎหมาย EPBC น้ันมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาความหลากหลายทางชีววิทยาเป็น
สําคัญ โดยกฎหมายให้อํานาจกับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมฯ ในการระงับกิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีววิทยา แม้ว่า กฎหมาย EPBCจะไม่ได้ให้อํานาจกับรัฐมนตรีในการ
กํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีโดยตรง แต่ถ้าหากว่ากิจกรรมและนิวเคลียร์และรังสีใดๆส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีววิทยาก็อาจถูกระงับการดําเนินการภายใต้กฎหมายน้ีได้  
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แผนภาพที่ 1.2 พัฒนาการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีของประเทศออสเตรเลีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: เรียบเรียงโดย คณะท่ีปรึกษา, เมษายน 2555 

• 2446 (ค.ศ.1903) มีการใช้รังสีเพื่อการแพทย์เป็นคร้ังแรกในออสเตรเลีย 

• 2473 (ค.ศ.1929)รัฐบาลออสเตรเลียเสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ
ขึ้นมา และได้มีการก่อต้ังห้องวิจัยรังสีแห่งออสเตรเลีย หรือ The Australian Radiation Laboratory (ARL)  

• 2492 (ค.ศ.1949)แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานปรมาณูเพื่ออุตสาหกรรม” หรือ The Industrial 
Atomic Energy Policy Committee โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

• 2495 (ค.ศ.1952)แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาอีกชุดหน่ึงเพ่ือทํางานคู่ขนานกัน คือ “คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานนิวเคลียร์” หรือ The Atomic Energy Policy Committee โดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนํารัฐบาลในทุกๆด้าน
ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ 

• 2495 (ค.ศ.1952) แต่งตั้ง“คณะกรรมาธิการพลังงานนิวเคลียร์” หรือ The Atomic Energy Policy 
Commission (AAEC) ซ่ึงเป็นการควบรวม The Industrial Atomic Energy Policy Committee และThe 
Atomic Energy Policy Committee โดยทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการให้คําแนะเกี่ยวกับ
นโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภาพรวมทั้งหมด 

• 2501 (ค.ศ.1958)ก่อตั้ง“ห้องทดลองวิจัยแห่งคณะกรรมาธิการพลังงานนิวเคลียร์ออสเตรเลีย” หรือThe 
Australian Atomic Energy Commission, Research Laboratory และเตาปฏิกรณ์ HIFAR 

ยุคกลาง 

• 2524 (ค.ศ.1981)มีการย้าย The Australian Atomic Energy Commission, Research Laboratory ไปเป็น
ส่วนหน่ึงของ "องค์การวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐ” หรือ Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

• 2524 (ค.ศ.1981)ก่อต้ัง“ห้องทดลองวิจัยแห่งคณะกรรมาธิการพลังงานนิวเคลียร์ออสเตรเลีย” หรือThe 
Australian Atomic Energy Commission, Research Laboratory เพื่อทําหน้าที่แทน AAEC  

• 2530 (ค.ศ.1987)ก่อต้ัง “องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย” หรือ Australian 
Nuclear Science and TechnologyOrganization (ANSTO) ขึ้นมาทําหน้าท่ีแทน The Australian Atomic 
Energy Commission, Research Laboratory 

• 2530 (ค.ศ.1987)ก่อต้ัง“สํานักความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์” หรือ Nuclear Safety Bureau (NSB) เป็น
หน่วยงานภายใต้ ANSTO 

• 2535 (ค.ศ.1992)มีการแยก  NSB ให้เป็นหน่วยงานอิสระ 

• 2541 (ค.ศ.1998)ก่อต้ัง "หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการปกป้องรังสีแห่งออสเตรเลีย” หรือ 

ยุคใหม่ 

ยุคต้น 
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 1.1.2 โครงสร้างสถาบันกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 
 (1) หน่วยงานกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 
 การกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของออสเตรเลียน้ันเป็นการทํางานร่วมกันของหลายๆ
องค์กร โดยจะมี ARPANSA เป็นเจ้าภาพหลักท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยโดยตรง และมีหน่วยงานอ่ืนๆคอย
หนุนเสริมและตรวจสอบ ถ้าหากว่าวาระหรือประเด็นท่ี ARPANSA ดูแลอยู่น้ันมีความเก่ียวข้องกับขอบเขตงาน
ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีใดๆส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีววิทยา กระทรวงการพัฒนาอย่างย่ังยืน สิ่งแวดล้อม น้ํา ประชากร และประชาคมแห่ง
ออสเตรเลีย ก็สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาส่ังระงับโครงการได้ หรือ ถ้าหากว่า 
กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีใดๆ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ กระทรวงต่างประเทศและการค้าก็อาจใช้
อํานาจผ่าน ASNO ในการเข้าตรวจสอบและระงับโครงการได้ (แผนภาพที่ 1.3) 
 

ในภาพรวม โครงสร้างสถาบันในการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ มีหน่วยงานระดับสภา 
(Paliamentary) ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับบังคับบัญชาสูงสุดที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 
1. กระทรวงสาธารณสุขและผู้สูงอายุแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย (Department of Health and 

Ageing) เสมือนเป็นเจ้าภาพหลักของการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
เพราะARPANSA เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้งบประมาณของกระทรวงน้ี และ CEO ของ ARPANSA น้ันมีความ
รับผิดต่อรัฐสภาออสเตรเลียผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้สูงอายุ 

 
2. กระทรวงต่างประเทศและการค้า (Department of Foreign Affair and Trade) ภายใต้

กฎหมาย Nuclear Non-proliferation (Safeguards) Act A.D1987 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
เป็นผู้ท่ีมีอํานาจระงับและเพิกถอนการครอบครองใบอนุญาติในการครอบครองวัตถุนิวเคลียร์หากเห็นว่า การ
ครอบครองน้ันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดยกระบวนการน้ีจะทําผ่าน ASNO 

 
3. กระทรวงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่ิงแวดล้อม น้ํา ประชากร และประชาคมแห่งออสเตรเลีย 

(Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities) โดย
ภายใต้ The Environment Protection and Biodiversity Conservation Act A.D. 1999(EPBC) รัฐมนตรี
ประจํากระทรวงสามารถระงับการกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีได้ ถ้าหากว่ากิจกรรมและนิวเคลียร์และรังสี
ใดๆส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีววิทยา  
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แผนภาพที่ 1.3 โครงสร้างหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศออสเตรเลีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: คณะที่ปรึกษา 

ปฏิบัติการทดลอง 
และประยุกต์ใช้ 

ความปลอดภัยและ
การกํากับดูแล 

ด้านสาธารณะ 
ภาคประชาสังคม 

 
-CEO ของ ARPANSA 
-RHSAC : The Radiation Health and 
Safety Advisory Council  
-  RHC The Radiation Health Committee 
- NSC: Nuclear Safety Committee 

ANSTO 

รัฐสภา 

กระทรวงสาธารณสุขและ

ผู้สูงอายุ 

ARPANSA 

กระทรวงการทรัพยากร พลังงาน และการ
ท่องเที่ยว 

กระทรวงการต่างประเทศและ
การค้า 

ASNO 

ความมั่นคงแห่งชาติ 

กระทรวงนวัตกรรม 

อุตสาหกรรม วิทยาศาตร์

และวิจัย 

กระทรวงการพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม 
น้ํา ประชากร และประชาคมแหง่ออสเตรเลีย 

 

นายกรัฐมนตร ี
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4. กระทรวงการทรัพยากร พลังงาน และการท่องเท่ียว (Department of Resources, Energy 
and Tourism) แม้จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลโดยตรง แต่ภายใต้กฎหมาย Custom Act 1901 
รัฐมนตรีประจํากระทรวงน้ันมีอํานาจสั่งห้ามการส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ได้ นอกจากน้ี กฎหมายยังบังคับไว้ว่า 
เม่ือมีการสํารวจแหล่งแร่ยูเรเนียมแห่งใหม่จะต้องทํารายงานไปยังรัฐมนตรีประจํากระทรวง 

 
5. กระทรวงการคลังและการกํากับดูแล (Department of Finance and Deregulation) 

เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีโดยอ้อมในฐานะที่เป็นผู้จัดสรรงบประมาณไป
ยังหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจํากระทรวงยังมีอํานาจในการให้องค์การวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลียกู้เงินเป็นการเฉพาะได้ด้วย 

 
 (2) หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องกับกิจการด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 

1. หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการปกป้องรังสีแห่งออสเตรเลีย หรือ 
AustralianRadiation Protection and Nuclear Safety (ARPANZA) เป็นหน่วยงานกลางและเป็นเจ้าภาพ
หลักในการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย   

 
2. องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย หรือ Australian Nuclear 

Science and TechnologyOrganization (ANSTO) ทําหน้าท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ออสเตรเลีย มีบทบาทสําคัญในการทําศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและรังสีของออสเตรเลีย 
หน่วยงานนี้สังกัดกระทรวงนวัตกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาตร์และวิจัย (Department of Innovation, 
Industry, Science and Research) 

 
3. สํานักงานพิทักษ์ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือAustralian Safeguards 

and Non-Proliferation Office (ASNO) กํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีเป็นในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ 

 
 1.1.3 กฎหมายกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 

(1) ภาพรวมกฎหมายกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 
 การท่ีออสเตรเลียมีประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง
ยังมีบทบาทอย่างมากในระดับสากล ส่งผลให้ออสเตรเลียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลเทคโนโลยี
และรังสีอยู่หลายฉบับดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.1ดังกฎหมายต่อไปน้ี 
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• South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act A.D. 1986 

• Nuclear Non-proliferation (Safeguards) Act A.D. 1987 

• Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act A.D. 1998 

• Australia Nuclear Science and Technology Organization Act A.D. 1987 

• Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act A.D. 1998 

• Common Wealth Radioactive Waste Management Act A.D. 2005 

• Environment Protection and Biodiversity Conversation Act A.D. 1999 
  

หากจัดประเภทอย่างคร่าว กฎหมายสามฉบับแรกเป็นถูกออกแบบมาเพ่ือให้มาตรฐานด้านการพิทักษ์
การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ของออสเตรเลียสอดคล้องกับการกํากับดูแลในระดับนานาชาติ The Nuclear 
Non-proliferation (Safeguards) Act A.D. 1987 เป็นกฎหมายสําคัญที่วางระบบการพิทักษ์การแพร่ขยาย
วัสดุนิวเคลียร์ แม้จะมีกฎหมายฉบับอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประเด็นนี้อยู่แล้ว แต่การท่ีออสเตรเลียเป็นผู้ค้ายูเรเนียมราย
ใหญ่ยังผลให้จําเป็นต้องมีกฎหมายท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายท่ีคอยกํากับให้ระบบ
การพิทักษ์การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์สอดคล้องกับกฎบัตรการพิทักษ์การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ หรือ 
Nuclear Non-proliferation Treaty และกฎระเบียบของ IAEA ในขณะที่ The South Pacific Nuclear 
Free Zone Treaty Act A.D. 1986 และComprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act A.D. 1998มี
จุดประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้การศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของออสเตรเลียกลายเป็นการทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์ 
 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Australia Nuclear Science and Technology Organization Act A.D. 
1987หรือ ANSTO Act น้ันเป็นผลพวงมาจากการปฏิรูปกฎหมาย Atomic Energy Act A.D. 1953 อันมี
บริบทเบ้ืองหลังคือพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ ANSTO Act เป็นกฎหมายท่ี
ทําให้องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย (ANSTO) มีความชัดเจนมากข้ึนในฐานะ
หน่วยงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัตการทางนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 

 
The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety ActA.D.1998 เป็นกฎหมายแม่บท

สําคัญท่ีปฏิรูประบบกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกํากับดูแลด้านรังสี
ของออสเตรเลียซ่ึงไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบมากนักหากเปรียบเทียบกับการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์  

 
Common Wealth Radioactive Waste Management Act A.D. 2005 เป็นกฎหมายเชิงเทคนิคเพ่ือให้

อํานาจรัฐบาลกลางกําหนดสถานที่จัดการกากรังสีของเครือรัฐต่างๆ ในพ้ืนท่ีตอนเหนือของประเทศอย่างชัดเจน 
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Environment Protection and Biodiversity Conversation Act A.D. 1999 เป็นกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีโดยอ้อม หากว่า การดําเนินกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์และรังสีส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังท่ีกล่าวไว้บ้างแล้ว 

 
แม้ว่า ออสเตรเลียจะมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีอยู่หลายฉบับ แต่

กฎหมายบางฉบับก็มิได้ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการกํากับดูแลในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริบทของ
ประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน งานวิจัยช้ินน้ีจึงเลือกศึกษาเฉพาะกฎหมายบางฉบับที่มีความสําคัญเท่าน้ัน โดย
งานวิจัยได้หยิบเอากฎหมายสําคัญ 2 ฉบับคือ ARPANS Act A.D. 1998 และ Safeguard Act A.D. 1987 อัน
เป็นกฎหมายหลักที่กํากับดูแลการติดต้ัง (installation) ของปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีทุกประเภท13 

 
ตารางท่ี 1.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 

 
กฎหมาย สาระสําคัญ ผู้มีอํานาจบังคับใช้ หมายเหต ุ

South Pacific Nuclear Free 
Zone Treaty Act A.D.1986 

เพื่อให้มาตรฐานด้านการพิทักษ์การ
แพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ของ
ออสเตรเลียสอดคล้องกับการกํากับ
ดูแลในระดับนานาชาติ 

รัฐบาลกลาง และ
รัฐบาลเครือรัฐ 

- 

Nuclear Non-proliferation 
(Safeguards) Act A.D.1987 

เพื่อให้มาตรฐานด้านการพิทักษ์การ
แพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ของ
ออสเตรเลียสอดคล้องกับการกํากับ
ดูแลในระดับนานาชาติ 

รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศและการค้า 

- 

Comprehensive Nuclear 
Test-Ban Treaty Act 
A.D.1998 

เพื่อป้องกันมิให้การศึกษาวิจัยด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของออสเตรเลีย
กลายเป็นการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 

รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศและการค้า 

 

Australia Nuclear Science 
and Technology 
Organization Act A.D.1987 

กฎหมายที่ทําให้องค์การวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
ออสเตรเลีย (ANSTO) มีความชัดเจน
มากขึ้นในฐานะหน่วยงานท่ีเป็นผู้
ปฏิบัตการทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ออสเตรเลีย   

องค์การวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่ง
ออสเตรเลีย (ANSTO) 

แยกมาจาก Atomic 
Energy Act 1953 

Australian Radiation 
Protection and Nuclear 

กฎหมายหลักของระบบกํากับดูแล
นิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย  

สํานักงานเพื่อความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์

- 

                                                            
13OECD (2008).Nuclear Regulation in OECD Countries: Australia. Available at http://www.oecd-

nea.org/law/legislation/australia.pdf 
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กฎหมาย สาระสําคัญ ผู้มีอํานาจบังคับใช้ หมายเหต ุ

Safety Act A.D.1998 และการป้องกันรังสี
แห่งออสเตรเลีย 

Common Wealth 
Radioactive Waste 
Management Act A.D. 2005 

เพื่อให้อํานาจรัฐบาลกลางกําหนด
สถานท่ีจัดการกากรังสีของเครือรัฐ
ต่างๆ ในพื้นท่ีตอนเหนือของประเทศ
อย่างชัดเจน 

รัฐบาลกลาง - 

Environment Protection 
and Biodiversity 
Conversation Act A.D. 1999 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล
นิวเคลียร์และรังสีโดยอ้อม หากว่า การ
ดําเนินกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ส่ิงแวดล้อม 
นํ้า ประชากร และ
ประชาคมแห่ง
ออสเตรเลีย 

- 

ท่ีมา: รวบรวมและเรียบเรียงโดยคณะท่ีปรึกษา 

 
(2) Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Act A.D. 1998 (ARPANS 

Act 1998) 
 
 APANS Act 1998 เป็นกฎหมายว่าด้วยบทบาท อํานาจ และโครงสร้างของ ARPANSA เป็นสําคัญ 
หากเปรียบเทียบกับในประเทศไทย APANS Act เป็นกฎหมายที่มีศักด์ิของกฎหมายในระดับเดียวกับ
พระราชบัญญัติ กล่าวคือ เป็นกฎหมายแม่บทที่เป็นก่อต้ังให้เกิด ARPANSA และให้อํานาจกับ ARPANSA ใน
การกําหนดกฎกติกาต่างๆ อาทิ กฎหมายลูก ท่ีใช้กํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในออสเตรเลีย ต่อไป 
 

ในภาพใหญ่ APANS Act มีเป้าประสงค์เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทสําหรับการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย โดยก่อนท่ีจะมีการออก APANS Act การกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์ของ
ออสเตรเลียนับว่ามีความเป็นระบบพอสมควรภายใต้กฎหมาย Nuclear Non-proliferation (Safeguards) 
Act 1987 กระนั้นกฎหมายฉบับน้ีก็ให้ความสําคัญกับประเด็นทางด้านความม่ันคงของชาติเป็นหลักและไม่สู้ให้
ความสนใจกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์ในด้านอ่ืนๆมากนักAPANS Act และการ
ก่อกําเนิดของ ARPANSA จะเป็นกลไกสําคัญที่เข้ามาเสริมในเรื่องนี้  

 
อย่างไรก็ตาม APANS Act นับว่ามีนัยสําคัญอย่างย่ิงต่อการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านรังสีเป็นการ 

เฉพาะ เน่ืองจากว่ากลไกการกํากับดูแลด้านรังสีของออสเตรเลียน้ันไม่มีความเป็นระบบ การประกาศใช้ 
APANS Act และการกําเนิดของ ARPANSA นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องระบบมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการ
แก้ปัญหาเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) ด้วย เม่ือผู้ปฏิบัติการ (operator) และผู้
กํากับดูแล (Regulator) นั้นถูกแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดจากเดิมท่ีเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน  
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APANS Act 1998 มีความยาวสิ้น 47 หน้า แบ่งเป็น 8 ส่วน (Part) ซ่ึงแต่ละส่วนก็จะมีรายละเอียด
แยกย่อยเป็นของตนเอง แต่เม่ือพิจารณาในเชิงโครงสร้างของกฎหมาย APANS Act 1998 อาจสามารถแบ่งได้
เป็น 4 ส่วนหลัก ดังน้ี 

 
ส่วนท่ีหน่ึงว่าด้วย การวางกรอบของกฎหมาย องค์กร และการให้คํานิยามต่างๆ เช่น ช่ือของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ (Part 1 และ Part 2) ท้ังน้ี วัตถุประสงค์สําคัญ
ในการออกกฎหมายของ APANSA ท่ีระบุไว้ใน APANS Act 1998 คือ การปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม
จากอันตรายของนิวเคลียร์และรังสี (Part 1, No. 3) เพ่ือบรรลุหน้าที่ดังกล่าวตามที่กฎหมายระบุ ARPANSA 
จักต้องทําสิ่งต่างๆดังน้ี14 

 

• สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการวัดปริมาณรังสีและผลกระทบท่ีเกิดกับสุขภาพ 

• ให้คําแนะนํารัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงต้องแจ้งให้สาธารณะรับรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ 

• มีอํานาจในการออกใบอนุญาตในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือให้การ
ใช้นิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

• เป็นผู้นําในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมไปถึงการ
ปฏิบัติการต่างๆเพ่ือความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในออสเตรเลีย 

•  เป็นตัวแทนของประเทศในการปฏิบัติการระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

• ทําวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
  

ส่วนที่สองว่าด้วย โครงสร้างอํานาจในการบริหาร ARPANSA ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 ส่วนย่อย ได้แก่ 
(Part 3 และ Part 4) 

 

• บทบาทและหน้าท่ีของ CEO ของ ARPANSA  

• บทบาทและหน้าท่ีของส่วนสนับสนุน CEO อันได้แก่  
o สภาความปลอดภัยและสาธารณสุขรังสี  หรือ The Radiation Health and 

Safety Advisory Council (RHSAC) 
o คณะกรรมการสาธารณสุขรังสี หรือ The Radiation Health Committee (RHC) 

Nuclear Safety Committee   

                                                            
14อ้างอิงจากเว็บไซต์กฎหมายแห่งชาติของออสเตรเลีย [http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011C00528] ค้นเมื่อ 
มีนาคม 2555 
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o คณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือ Nuclear Safety 
Committee (NSC)  

  
ส่วนท่ีสาม ว่าด้วยอํานาจในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสขีอง ARPANSA 

(Part 5) 
 

 ส่วนทีสี่ ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการของ ARPANSA (Part 6 Part7 และ Part8)  
 
 วรรณกรรมเชิงวิชาการท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับ ARPANZA ในแง่ของการจัดการ มักจะให้ความสําคัญ
กับส่วนท่ีว่าด้วยโครงสร้างอํานาจในการบริหารจัดการ ARPANSA เป็นหลัก (ส่วนท่ีสอง) โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
อํานาจของ CEO และส่วนสนับสนุนซ่ึงนับเป็นหัวใจสําคัญโครงสร้างอํานาจของ ARPANSA อันเน่ืองมาจาก 
ARPANS Act ได้ให้อํานาจสูงสุดในการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสี (ส่วนท่ี 5) ไว้ท่ี CEO โดยท่ีส่วนสนับสนุน
น้ันมีหน้าท่ีให้คําปรึกษาแก่ CEO อีกช้ันหน่ึง15 
 

CEO ของ ARPANSA นั้นมีบทบาทค่อนข้างมากในการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีเพราะเป็นเป็นบุคคลที่มีอํานาจในการออกและยกเลิกใบอนุญาตในการทํากิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี 
นอกจากน้ี อํานาจในการตรวจสอบกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะทําผิดข้อกําหนดของการกํากับดูแลก็ยังอยู่ท่ี CEO 
อีกด้วย (Part 7 of APANS Act) 

 
การท่ีกฎหมายกําหนด CEO มีอํานาจเต็มในการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี 

โดยเฉพาะในส่วนของการออกใบอนุญาตยังผลให้ ARPANSA มีความเป็นอิสระค่อนข้างมากในการทํางาน แต่
น่ันไม่ได้หมายความว่า ความเป็นอิสระดังกล่าวทําให้ ARPANSA ไม่มีกรอบการทํางานและความรับผิดต่อ
สาธารณะ ในส่วนของกรอบการทํางาน มาตรา 32 (section 32) ของ APANS Act กําหนดไว้ว่า ในการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี CEO ของ APANSA จะต้องยึดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล 
(international best practice) เป็นกรอบในการทํางาน   

 
CEO ของ ARPANSA นั้นมีความรับผิดและต้องถูกตรวจสอบจากสาธารณะในหลายๆช่องทาง อาทิ 

การต้องส่งรายงานต่อกระทรวงสาธารณะสุข การต้องลงข้อความตีพิพม์ในหนังสือพิมพ์รายวันให้ชัดเจนเพื่อ
เชิญชวนภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาใบอนุญาตในทุกๆกรณีท่ีมีการขอใบอนุญาตในการ
ดําเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี นอกจากน้ี CEO ของ ARPANSA ยังต้องถูกตรวจสอบและถ่วงดุล

                                                            
15Loy, J. (2006). Nuclear Regulatory Decision-making - the Australian Context. In: Pacific Basin Nuclear 

Conference 2006. Sydney, N.S.W.: Australian Nuclear Association, pp. 784 -789. 
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อํานาจจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการของรัฐฉบับอ่ืนๆอีกด้วย อาทิ Administrative Tribunal Act 
197516 

 
ควรกล่าวด้วยว่า APANS Act มีกฎหมายลูกท่ีออกมาเพ่ือใช้กํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีช่ือว่า

Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Regulations 1999 (The regulation) ซ่ึงเป็น
กฎกติกาในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของการศึกษาฉบับนี้  

 
(3) Nuclear Non-proliferation (Safeguards) Act A.D. 1987 

 
 กฎหมาย Safeguards Act17เป็นกฎหมายสําคัญของออสเตรเลียท่ีกล่าวถึงการกํากับดูแลด้าน
นิวเคลียร์ในด้านการครอบครองและการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ท่ีบังคับใช้ภายในประเทศเป็นการเฉพาะ ก่อน
หน้าท่ีจะมีการประกาศใช้ Safeguards Act ข้อบังคับว่าด้วยการครอบครองและการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์มิได้
ถูกควบคุมด้วยกฎหมายเฉพาะทาง แต่กลับถูกควบคุมด้วยกฎหมายศุลกากรอย่าง Custom Act 1901 ซ่ึง
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ถือครองวัสดุค่อนข้างมาก18 
 

ดังที่กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วว่า ในแง่หนึ่งการเกิดขึ้นของ Safeguards Act น้ันมีเป้าประสงค์เพ่ือให้
มาตรฐานด้านการพิทักษ์การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ของออสเตรเลียสอดคล้องกับการกํากับดูแลในระดับ
นานาชาติ มาตรา 3 ของ Safeguards Act ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้ คือ 
เพ่ือให้มาตรการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรว่าด้วยกาพิทักษ์การแพร่ขยาย
วัสดุนิวเคลียร์ (Non-proliferation Treaty) และมาตการป้องกันทางกายภาพ (Physical Protection 
Convention) ซ่ึงเป็นกฎกติกาที่เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 
Safeguard Act กําหนดไว้ว่า ทุกๆการครอบครองและการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์จะไม่สามารถกระทํา

ได้ภายใต้กฎหมายนี้ เว้นแต่ว่าผู้มีอํานาจตามกฎหมายอันได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้า (Department of Foreign Affairs and Trade-DOFAT) จะเห็นชอบให้การยกเว้นในบางกรณีท่ี
จําเป็นและเหมาะสม (มาตรา 11, 13 และ 16) กล่าวอีกอย่างคือ ผู้มีอํานาจสูงสุดในการให้สิทธิในการ

                                                            
16Administrative Tribunal Act 1975 เป็นกฎหมายท่ีมีไว้เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจบริหารของรัฐ แนวคิดและแนว

ปฏิบัติเบื้องต้นของกฎหมายน้ี คือ การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือคอยตรวจสอบการตัดสินเชิงนโยบายของรัฐ 
17ในส่วนนี้จะให้ความสําคัญกับอํานาจการกํากับดูแลตามกฎหมายเท่าน้ัน ในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรน้ันมีกฎหมาย 

The Non-Proliferation Legislation Amendment Act 2003 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
18OECD (2008).Nuclear Regulation in OECD Countries: Australia. Available at http://www.oecd-

nea.org/law/legislation/australia.pdf 
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ครอบครองและเคล่ือนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ภายใต้ Safeguard Act ก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและการค้านั่นเอง 

 
ลักษณะเด่นท่ีสําคัญประการหน่ึงของ Safeguard Act คือ การคํานึงถึงความม่ันคงของชาติและความ

ปลอดภัยทางกายภาพเป็นสําคัญ ด้วยเหตุดังกล่าวน้ียังผลให้ Safeguard Act เป็นกฎหมายที่มีความเข้มงวด
มาก บุคลลที่ทําผิดกฎหมายน้ันถือว่าเป็นความผิดอาญามีสิทธ์ิต้องโทษจําคุกและปรับเงิน (มาตรา 25, 28-31) 
อีกทั้งกฎหมายยังครอบคลุมความผิดที่เกิดขึ้นนอกพรมแดนออสเตรเลียด้วย เช่น เม่ือความผิดหรือผลของ
ความผิดเกิดขึ้นบนเรือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเกิดบนเคร่ืองบินท่ีออกเดินทางจากออสเตรเลีย นอกจากน้ี 
Safeguards Act อํานาจกับเจ้าหน้าท่ีรัฐไว้ค่อนข้างมาก อาทิเช่น การให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
และตรวจค้นสถานท่ีต้องสงสัยได้แม้จะไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของสถานที่ หรือการกําหนดอัตราโทษของผู้
ท่ีกระทําผิดกฎหมายไว้ค่อนข้างหนัก คือ มีสิทธิโดนจําคุกสูงสุดถึง 20 ปี19 

 
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าก็มิได้กํากับดูแลการครอบครอง

และขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ด้วยตนเอง กลไกสําคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้ Safeguard Act คือ การจัดต้ังสํานักงาน
พิทักษ์ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือAustralian Safeguards and Non-
Proliferation Office (ASNO) ขึ้นมาทําหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ โดย ASNO นั้นเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้สังกัด 
DOFAT และรัฐมนตรีว่าการ 

 
การท่ี Safeguards Act ให้ความสําคัญกับการครอบครองและการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ (nuclear 

materials) ยังผลให้ในทางปฏิบัติแล้วมีผู้ท่ีอยู่ในการกํากับดูแลภายใต้กฎหมายฉบับน้ีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี
ทํากิจการทางด้านเหมืองแร่ยูเรเนียม และองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลีย 
(ANSTO) 

 
ข้อสังเกตสําคัญก็คือ ด้วยโครงสร้างอํานาจและการบริหารดังกล่าวน้ียังผลให้ ASNO มิได้เป็นองค์กร

อิสระจาก DOFAT ดังเช่นที่ ARPANSA เป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณะสุขและผู้สูงอายุแม้ว่า ASNO จะ
สามารถวางนโยบายในการดําเนินของตนเองอย่างอิสระในฐานะผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้20แต่ว่าผู้อํานวยการ
ของ ASNO มิได้มีอํานาจในการให้อนุญาต (permit) การครอบครองและขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์อํานาจดังกล่าว
ยังคงอยู่ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในขณะท่ี CEO ของ APANSA มีอํานาจเต็มในการออก
ใบอนุญาต (license) ให้กับกิจการด้านิวเคลียร์และรังสีต่างๆได้ด้วยตนเอง 

                                                            
19เพิ่งอ้าง 
20อ้างอิงจากเว็บไซต์ ASNO [http://www.dfat.gov.au/asno/about_us.html] 
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อย่างไรก็ตาม อํานาจตามกฎหมายท่ี Safeguards Act ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและ
การค้านั้นก็ถูกตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยกฎหมาย Administrative Tribunal Act 1975 เฉกเช่นเดียวกับ
อํานาจของ CEO ของ ARPANSA มาตรา 22 ของ Safeguards Act ระบุว่า หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นด้วย
กับการตัดสินใจของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าก็สามารถย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
Administrative Appeal Tribunal เพ่ือเปล่ียนคําตัดสินดังกล่าวได้ 

 
ควรกล่าวเพ่ือความชัดเจนในที่น้ีด้วยว่า การได้รับอนุญาต (permit) ให้ครอบครองและขนย้ายวัสดุ

นิวเคลียร์ภายใต้กฎหมาย Safeguard Act น้ันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้รับใบอนุญาต (license) จาก 
ARPANSA ภายใต้ APANS Act หากกิจการและกิจกรรมใดๆ ท่ีจําเป็นต้องได้รับอนุญาตและใบอนุญาต ผู้ที่จะ
ทํากิจการและกิจกรรมน้ันๆต้องได้รับเห็นชอบภายใต้กฎหมายทั้งสอง (ได้รับอนุญาตจาก DOFAT และมี
ใบอนุญาตจาก ARPANSA) หากขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไปจะไม่สามารถดําเนินการได้ แต่ถ้าหากว่า กิจการและ
กิจกรรมใดต้องการแค่ใบอนุญาต (license) แต่ไม่ต้องการการเห็นชอบจาก DOFAT ก็สามารถทําได้เลยหาก
ว่าผู้ท่ีจะทํากจิกรรมและกิจการน้ันๆได้รับใบอนุญาตจาก ARPANSA แล้ว 

 
(4) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความรับผิดทางนิวเคลียร์ต่อบุคคล (Nuclear Third Party Liablity) 
 
เนื่องจาก ออสเตรเลียไม่ได้มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายในประเทศ ออสเตรเลียจึงไม่มี กฎหมาย

หรือข้อบังคับใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางนิวเคลียร์ต่อบุคคล (Nuclear Third Party Liability) เป็น
การเฉพาะ 

 
ในระดับนานาชาติ ออสเตรเลียร่วมรับรองอนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยความเสียหายทางนิวเคลียร์

เพ่ิมเติม (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage: CSC) เพียงฉบับ
เดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อนุสัญญานี้จะยังไม่มีการบังคับใช้จนกว่าจะมีประเทศภาคีท่ีมีศักยภาพด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ระดับสูงอย่างน้อย 5 ประเทศให้การลงสัตยาบัน ท้ังนี้นิยามของประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
นิวเคลียร์ระดับสูงหมายถึงประเทศที่มีกําลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ระดับสูงในที่นี้หมายถึงประเทศที่ติดต้ัง
พลังงานนิวเคลียร์อย่างน้อย 400 จิกะวัตต์ความร้อน (GW thermal)  

 
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยทางเสียหายเพ่ิมเติมก็คงมิอาจมีผลบังคับใช้ได้ในเร็ววัน เม่ือ

คํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศภาคีท่ีมีศักยภาพการติดต้ังพลังงานนิวเคลียรฺสูง
ท่ีสุด แต่ก็มีศักยภาพเพียงแค่ประมาณ 300 จิกะวัตต์ความร้อนเท่านั้น 
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(5) กฎหมายเสริมอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 
 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า ประเทศออสเตรเลียน้ันเป็นหน่ึงประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้านการกํากับการดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีมากท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก ดังจะเห็นได้ว่า ออสเตรเลียนั้นมักจะอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีเข้าไปร่วมลงนามในข้อตกลงสําคัญๆ ด้านการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นประเทศแรก
เสมอๆ 
 เม่ือมีการไปลงนามในข้อตกลงต่างในระดับสากลเป็นจํานวนมาก ยังผลให้ออสเตรเลียต้องมีการ
ปรับปรุงกฎหมายภายในด้วย โดยทุกครั้งที่มีการไปลงนามในข้อตกลงด้านกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีที่มี
ความสําคัญ รัฐบาลก็มักจะออกกฎหมายใหม่เพ่ือให้กฎกติการภายในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎ
กติการะหว่างประเทศทั้งน้ีกฎหมายเสริมท่ีเข้าข่ายลักษณะข้างต้นมีดังน้ี 
 

5.1 South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act A.D. 1986  
 
South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act เป็นกฎหมายที่รัฐบาลออสเตรเลียออกมาเพ่ือ

รองรับการลงนามสนธิสัญญา South Pacific Nuclear Free Zone Treaty หรือท่ีรู้จักกันในนาม 
‘สนธิสัญญาโรทองกา’ (Treaty of Rarotonga)  

 
‘สนธิสัญญาโรทองกา’ เป็นการลงนามระหว่างประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ โดยเป็น

การตกลงอย่างเป็นทางการในการจัดต้ังเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ โดยเป็นการห้ามมิให้ใช้ ทดสอบ และ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร ์ภายในดินแดงของประเทศที่ลงนาม 

 
สาระสําคัญของ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act ก็คือการห้ามใช้ ทดสอบ และ

ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายในดินแดนของออสเตรเลีย รวมถึงเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง
ออสเตรเลียด้วย มาตราการสําคัญภายใต้กฎหมายฉบับน้ีก็คือ การให้อํานาจแก่รัฐบาลกลางในการตั้งคณะ
สืบสวนพิเศษ (inspector) หากมีกรณีต้องสงสัยว่าจะมีการใช้ ทดสอบ และครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ 

 
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ท่ีทําผิดไว้ด้วย โดยกฎหมายกําหนดโทษไว้เป็นโทษ

อาญา ซ่ึงผู้ท่ีทําผิดอาจโดนจําคุกสูงสุดถึง 20 ปี 
 
5.2 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act A.D. 1998 
 

 Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act เป็นกฎหมายที่รัฐบาลออสเตรเลียออกมาเพ่ือ
รองรับการลงนามในสนธิสัญญา Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act ซ่ึงมีเป้าหมายในเพ่ือ
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ชะลอการแข่งขันการมีอาวุธ และการยุติการปล่อยฝุ่นรังสีนิวเคลียร์ (Nuclear fallout) ขึ้นไปในบรรยากาศ
ของโลกของประเทศต่างๆในโลกด้วยการห้ามมิให้เกิดการระเบิดเชิงนิวเคลียร์ (nuclear expolsion) ไม่ว่าจะ
ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม 
 
 ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี รัฐบาลออสเตรเลียจะต้องยินยอมให้คณะตรวจสอบพิเศษที่ทํางานภายใต้
องค์การสหประชาชาติเข้ามาตรวจสอบพ้ืนท่ีภายใต้การควบคุมของรัฐบาลออสเตรเลียได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 
หากออสเตรเลียถูกต้ังข้อสงสัยว่าจะทําผิดสนธิสัญญาข้างต้น นอกจากจะให้ความยินยอมแล้ว รัฐบาล
ออสเตรเลียจักต้องอํานวยความสะดวกให้คณะตรวจสอบพิเศษในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น การ
ให้ข้อมูลท่ีจําเป็น การยอมให้ตรวจยึด หรือเคลื่อนย้ายวัสดุที่เกี่ยวข้องหากมีการร้องขอ เป็นต้น 
 อีกมิติหน่ึงที่น่าสนใจของกฎหมายฉบับน้ีก็คือ กฎหมายฉบับนี้ห้ามมิให้บุคคลสัญชาติออสเตรเลียเข้า
ไปกระทําการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการระเบิดเชิงนิวเคลียร์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตแดนของ
ออสเตรเลียก็ตาม ยกเว้นแต่ว่า บุคคลนั้นจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษแล้ว 

 
 1.1.4  หน่วยงานกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของออสเตรเลีย 
 
 (1) สํานักงานเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการปกป้องรังสีแห่งออสเตรเลีย หรือ 
AustralianRadiation Protection and Nuclear Safety (ARPANZA) 
 
 ARPANZA เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้งบประมาณของ กระทรวงสาธารณสุขและผู้สูงอายุแห่งออสเตรเลีย
(Parliamentary Secretary for Health and Ageing)กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ ในแง่ของงบประมาณนั้น 
ARPANSA ถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภาของออสเตรเลีย ด้วยสถานะดังกล่าวข้างต้น
ยังผลให้CEO ของ ARPANSA น้ันจะต้องมีความรับผิดต่อรัฐสภาผ่านรัฐมนตรีประจํากระทรวงกระทรวง
สาธารณสุขฯ กล่าวยํ้าอีกคร้ังหนึ่งว่า ตามกฎหมาย ARPANS Act 1998 แม้ CEO ของ ARPANSA จะรับผิดต่อ
รัฐสภาผ่านรัฐมนตรีสาธารณสุข แต่ APANSA ถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระและ CEO ของ ARPANSA มีอํานาจเต็ม
ในการกํากับดูแลกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์และรังสี (แผนภาพที่3.4) 
 

เว็บไซต์ของ ARPANSA ได้หยิบยกส่วนหนึ่งของหน้าท่ีตามกฎหมายของขององค์กรท่ีระบุไว้ใน 
APANS Act 1998 มาเป็นพันธกิจหลักของตน และได้เพ่ิมบางส่วนเพ่ิมเติมเข้าไป ดังน้ี  

 
พันธกิจของ ARPANSA 
 

• สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการวัดปริมาณรังสีและผลกระทบท่ีเกิดกับสุขภาพ 
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• ให้คําแนะนํารัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงต้องแจ้งให้สาธารณะรับรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ 

• มีอํานาจในการออกใบอนุญาตในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีเพ่ือให้การ
ใช้นิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

• เป็นผู้นําในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมไปถึงการ
ปฏิบัติการต่างๆเพ่ือความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีภายในออสเตรเลีย 

•  เป็นตัวแทนของประเทศในการปฏิบัติการระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ 

• ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพสูง 

• สร้างองค์กรท่ีทํางานร่วมกันเชิงยุทธศาตร์ (strategic partnership) โดยเฉพาะกับหน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันทางวิชาการและหน่วยงานวิจัย 

• ทําวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

• ซ่ือสัตย์ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และมีความรับผิดต่อสาธารณะและตัวแทนที่มาจากการ
เลือกต้ัง 

 
หากพิจารณาโครงสร้างองค์กรของ APANSA (แผนภาพที่ 1.4) จะเห็นว่า CEO ของ APANSA เป็นผู้มี

อํานาจสูงสุดตามกฎหมายในการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี และในทางปฏิบัติอํานาจในการตัดสินใจใน
การใช้มาตรการกํากับดูแล ก็เป็นของ CEO ด้วยเช่นกัน21ทั้งน้ี Section 15 ของ ARPANS Act 1998 กําหนด
บทบาทหน้าท่ีของ CEO APANSA ไว้หลายประการ อาทิ 

 

• สนับสนุนให้เกิดความเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมาตรการด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีในออสเตรเลีย 

• ให้คําแนะนําและบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี 

• ดูแลรับผิดชอบการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ เ ก่ียวข้องกับการป้องด้านรังสี (radiation 
protection) ความปลอดภันทางนิวเคลียร์ (nuclear safety) และประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

• สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้เชียวชาญและบุคลากรของ ARPANSA 

• ดูแลการทํางานของ ARPANSA ในภาพรวมและรายงานต่อรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 

  

                                                            
21Loy, J. (2006). Nuclear Regulatory Decision-making - the Australian Context. In: Pacific Basin Nuclear 

Conference 2006. Sydney, N.S.W.: Australian Nuclear Association, pp. 784 -789. 
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แผนภาพที่ 1.4แผนผังองค์กรของ ARPANSA 
 

 
ท่ีมา: http://www.arpansa.gov.au 

 
 อย่างไรก็ตาม CEO น้ันไม่ได้ทํางานเพียงลําพัง ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ARPANS Act 1998 ได้กําหนดให้
มีการจัดต้ังส่วนสนับสนุนที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีในเชิงนโยบาย
ให้กับ CEOโดยส่วนสนับสนุนน้ี คือ คณะทํางาน 3 ชุด ดังน้ี 
 

สภาความปลอดภัยและสาธารณสุขรังสี  หรือ The Radiation Health and Safety Advisory 
Council (RHSAC) ทําหน้าที่ระบุว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นทางความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีที่
เร่งด่วนสําคัญ และมีความจําเป็นต่อสาธารณะ และทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่ CEO ในการปรับใช้ข้อเสนอทาง
นโยบายและการกําหนดมาตรฐานในเรื่องที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี สมาชิกของสภาความปลอดภัยและสาธารณะสุข
รังสีจะมี CEO ของ ARPANSA เป็นสมาชิกด้วย ส่วนสมาชิกที่เหลือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลและรัฐบาล
เครือรัฐ 2 คน ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนแทนจากรัฐทางเหนือ (Northern Territory) และเจ้าหน้าที่
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางอีก 8 คน นอกเหนือจาก CEO แล้วสมาชิกสภาคนอ่ืนๆ จะถูกคัดเลือกโดยรัฐมนตรี
สาธารณสุขและผู้สูงอายุ 

 
คณะกรรมการสาธารณสุขรังสี หรือ The Radiation Health Committee (RHC) ทําหน้าที่ร่าง

นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยด้านรังสี เพ่ือให้เครือรัฐ (commonwealth) เป็นผู้พิจารณาสมาชิกของ
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คณะกรรมการสาธารณสุขรังสีประกอบด้วย CEO ของ ARPANSA เจ้าหน้าท่ีควบคุมด้านรังสีจากแต่ละเครือรัฐ 
ตัวแทนจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ตัวแทนภาคประชาชน และสมาชิกอ่ืนๆ อีก2 คน โดย
สมาชิกของคณะกรรมการสาธารณสุขรังสีจะถูกคัดเลือกโดย CEO ของ ARPANSA 

 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือ Nuclear Safety Committee (NSC) ทําหน้าที่ให้

คําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และการใช้สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องสมาชิกของ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ประกอบด้วย CEO ของ ARPANSA ตัวแทนจากรัฐบาลเครือรัฐแต่
ละแห่ง ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนจากคณะกรรมการสาธารณสุขรังสี และสมาชิกอ่ืนๆ อีก 8 คน โดย
สมาชิกของคณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์จะถูกคัดเลือกโดย CEO ของ ARPANSA 

 
นอกจากคณะทํางานท่ีเป็นที่ปรึกษาทั้ง 3 ชุดน้ีแล้ว ARPANSA แบ่งแยกหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ CEO 

ออกเป็น 6 หน่วยงานย่อยเพ่ือทํางานในเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 
 

• สํานักกฎหมาย (Legal Office) ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านการหมายและประสานงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

• สํานักบรรษัท(Corporate Office) ทําหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการเงิน วัฒนธรรมและ
ประชาชน การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

• สํานักผู้บริหาร (CEO Office) ทําหน้าท่ีวางแผน ประสานงาน และบูรณาการกิจการต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

• สาขาการปฎิบัติการ (Operations Services Branch) ทําหน้าที่ปฏบัติการทางด้านความปลอดภัย 
การกํากับดูแล การบังคับใช้ข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี 

• สาขาการบริการด้านสาธารณสุขรังสี (Radiation Health Services Branch) ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบ และปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านรังสี 

• สาขาการบริการรังสีเพ่ือการแพทย์ (Medical Radiation Services Branch) กํากับดูแลใน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียรฺและรังสีเพ่ือรักษาทางการแพทย์ 

  
(2) สํานักงานพิทักษ์ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือ Australian 

Safeguards and Non-Proliferation Office (ASNO) 
 

 ASNO เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงระหว่างประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลีย ด้วยสถานะ
ดังกล่าวนี้ ในเชิงงบประมาณ ASNO ถือว่าเป็นองค์กรท่ีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสภาและจักต้องมี
ความรับผิดต่อสภาด้วย ท้ังน้ี ผู้อํานวยการท่ัวไปของ ASNO ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในองค์กรจะต้องทํารายงาน
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สถานการณ์ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ถึงรัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศและการค้าเป็นประจําทุกปี  
 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วบ้างว่า หัวใจสําคัญของ ASNO คือ นโยบายด้วยความ่ันคงแห่งชาติ (National 
Securities) โดย ASNO มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความม่ันใจว่า วัสดุและเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะต้องถูก
นําไปใช้ในทางสันติเท่าน้ันและจะต้องไม่ถูกนําไปใช้เป็นอาวุธโดยเด็ดขาด และการพิทักษ์ความปลอดภัยและ
การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของออสเตรเลียนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
ในเชิงโครงสร้าง แต่เดิมนั้น Safeguards Act 1987 กําหนดให้มีแค่สํานักงานพิทักษ์ความปลอดภัย

แห่งออสเตรเลีย (Australia Safeguards Office - ASO)22 ภายใต้การดูแลของผู้อํานวยการการพิทักษ์การ
แพร่ขยายอาวุทธนิวเคลียร์เท่านั้น (Director of Safeguards) ต่อมาได้มีการปฏิรูปองค์กรโดยได้ควบรวมอีก
สองหน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ “สํานักงานข้อตกลงอาวุธเคมีแห่งออสเตรเลีย” หรือ the Chemical 
Weapon Convention Office (CWCO) และ “สํานักงานการควบคุมและตรวจสอบแห่งออสเตรเลีย” หรือ 
the Australian Comprehensive Test Ban Office (CWTBO) และเปลี่ยนช่ือมาเป็นสํานักงานพิทักษ์ความ
ปลอดภัยและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในท่ีสุด 

 
แต่เดิมน้ันสํานักงานข้อตกลงอาวุธเคมีแห่งออสเตรเลียและสํานักงานการควบคุมและตรวจสอบแห่ง

ออสเตรเลียน้ันมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบให้เรื่องท่ีตนดูแลน้ันสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ กล่าวคือ 
สํานักงานข้อตกลงอาวุธเคมีแห่งออสเตรเลียทําหน้าที่ดูแลระบบอาวุธเคมีให้ไปตามข้อตกลงอาวุธเคมี (the 
Chemical Weapons Convention- CWC) ส่วนสํานักงานการควบคุมและตรวจสอบแห่งออสเตรเลียทํา
หน้าท่ีดูแลให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบของออสเตรเลียเป็นไปตามกฏบัตรว่าด้วยการควบคุมและ
ตรวจสอบ ( Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT) เม่ือมีการควบรวมหน่วยงานท้ังสองมา
อยู่ภายใต้ ASNO แล้วหน้าท่ีท้ังสองก็ถูกย้ายให้มาอยู่ภายใต้การดูแลของ ASNO ด้วย 

 
ในปัจจุบัน ASNO มีโครงสร้างองค์กรดังในแผนภาพที่3.5และ มีภาระงานที่อาจแบ่งกว้างๆ ได้เป็น4 

ด้านดังนี้ 

• ปกป้องทางกายภาพและดูแลความม่ันคงด้านนิวเคลียร์ในออสเตรเลีย 

• ดูแลการปฏิบัติการตามข้อตกลงทวิภาคีท่ีว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

• มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและพัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ของ IAEA 

• ยกระดับระบบการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับสากล 

                                                            
22 ส่วนน้ีเน้นเฉพาะโครงสร้างการจัดการบริหารองค์กรเท่านั้น อํานาจและภาระหน้าท่ีตามกฎหมายของ ASNO ถูกบัญญัติไว้
ใน Safeguard Act 1987 แล้ว 
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แผนภาพที่ 1.5แผนผังองค์กรของ ASNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ASNO Annual Report 2009 - 2010 

  
 รายงานประจําปีของ ASNO ระบุไว้ว่า ผู้ท่ีมีอํานาจสูงสุดขององค์กรคือ ผู้อํานวยการทั่วไปของ ASNO
โดยในทางกฎหมายน้ัน ผู้อํานวจการท่ัวไปของ ASNO คือผู้ท่ีมีอํานาจรวมของตําแหน่งอย่างเป็นทางการเดิม 3 
ตําแหน่ง ได้แก่ 
 
 1. ผู้อํานวยการสํานักงานพิทักษ์ความปลอดภัยแห่งออสซ่ึงมีอํานาจตาม Safeguard Act 1987 
 2. ผู้อํานวยการสํานักงานข้อตกลงอาวุธเคมีแห่งออสเตรเลียซ่ึงมีอํานาจตาม Chemical Weapons 
(Prohibition) Act 1994 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานการควบคุมและตรวจสอบแห่งออสเตรเลียซ่ึงมีอํานาจตาม
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Act 1998 
  

ด้วยอํานาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ ยังผลให้ผู้อํานวยการทั่วไปของ ASNO มีหน้าที่รายงานสถานการณ์
โดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการค้า 

 
 จากแผนภาพท่ี 1.4 ตําแหน่งที่สําคัญรองลงมาจากผู้อํานวยการทั่วไปของ ASNO ได้แก่ ผู้ช่วย
เลขาธิการ โดยผู้ช่วยเลขาธิการมีหน้าท่ีหลักสําคัญ 2 ประการคือ เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการทั่วไปในการดูแลเรื่อง
ต่างๆ และทําหน้าท่ีการปฏิบัติการประจําวันในสํานักงาน 

ผู้อํานวยการทั่วไป 

(General Director) 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 

(Assistant Secretary) 

แผนกปฏิบัติการด้าน
ข้อตกลงอาวุธเคมี 

(Chemical Weapon 
Convention 

Implementation) 

แผนกปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและ

ตรวจสอบ
(Comprehensive 

Treaty Ban 
Implementation) 

แผนกบัญชีและ
ควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ 

(Nuclear 
Accountancy and 

Control) 

แผนกพิทักษ์ปลอดภัย
ระหว่างประเทศ 
(International 
Safeguards) 

ผู้ให้คําแนะนําด้านการ
พิทักษ์ความปลอดภัย 

(Safeguards 
Advisers) 

หน่วยสนับสนุน (Support Unit) 
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 ในระดับการปฏิบัติการ ASNO สามารถแบ่งแยกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

1) แผนกปฏิบัติการด้านข้อตกลงอาวุธเคมี (Chemical Weapon Convention 
Implementation)ทําหน้าท่ีทําให้การกํากับดูแลอาวุธเคมีให้ไปตามข้อตกลงอาวุธเคมี (the 
Chemical Weapons Convention- CWC) 

2) แผนกปฏิบัติการด้านการป้องกันและตรวจสอบ(Comprehensive Treaty Ban 
Implementation) ระบบการควบคุมและตรวจสอบของออสเตรเลียเป็นไปตามกฏบัตรว่า
ด้วยการควบคุมและตรวจสอบ ( Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT) 

3) แผนกบัญชีและควบคุมวัสดุนิวเคลียร์(NuclearAccountancy and Control) รับผิดชอบ
หน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายในประเทศ อาทิ การ
ป้องกันทางกายภาพ (physical protection) สําหรับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

4) แผนกพิทักษ์ปลอดภัยระหว่างประเทศ(International Safeguards) ทําหน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงระบุ
ปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นของระบบส่งเสริมโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับระบบพิทักษ์ความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

5) แผนกให้คําแนะนําด้านการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards Advisers) ทําหน้าท่ีประเมิน 
วิเคราะห์ และวิจัยความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ โดยให้ความสําคัญไปที่ปัญหาเชิงเทคนิค
ต่างๆ  

 
 นอกจากระบบปฏิบัติการแล้ว ASNO ยังมีหน่วยสนับสนุน (Support unit) ท่ีทําหน้าท่ีประสานงาน
และงานธุรการภายในองค์กร23 
 
 1.1.5  บทสรปุกรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย 
 
 ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์และรังสีมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ แม้
ในช่วงแรกเริ่มออสเตรเลียจะไม่มีการกํากับดูแลที่เป็นระบบ แต่เม่ือเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเพ่ิมมากข้ึนกอปรกับ
สถานการณ์ทางการเมืองโลกและการเกิดขึ้นของระบบการกํากับดูแลในระดับสากลยังผลให้ออสเตรเลียได้สถาปนา
ระบบกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีประสิทธิภาพจนถือว่า เป็นประเทศท่ีมีระบบการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่ก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง [หากยึดเอากรอบของ IAEA เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices)] 
 
                                                            
23แม้จะมีการแบ่งโครงสร้างขององค์ไว้เป็นหลายๆ ส่วน แต่ในแง่ของการปฏิบัติการแล้ว แต่ละส่วนน้ันมีผู้ท่ีรับผิดชอบไม่มาก
นัก เพราะ ASNO เป็นองค์กรท่ีมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีบุคลากรโดยเฉล่ียเพียงแค่ 14-15 คนเท่าน้ัน (ASNO Annual Review 
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009 - 2010) 
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ระบบการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพของออสเตรเลียเป็นผลมาจากนโยบายที่ชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้านคือ 
นโยบายพลังงาน และนโยบายด้านการค้ายูเรเนียม ในส่วนของนโยบายด้านพลังงานนั้น แม้โจทย์ว่าด้วยการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะยังเป็นโจทย์ท่ียังไม่ตกผลึกคําตอบและยังคงถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในกระบวนการกําหนด
นโยบายของออสเตรเลีย แต่กระน้ัน ข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลและวรรณกรรมว่าด้วยนโยบายสาธารณะต่าง
ยืนยันตรงกันว่า ในปัจจุบัน ออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศท่ีจะไม่ใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในส่วนของการค้า
ยูเรเนียม แม้ออสเตรเลียจะมีแร่สํารองเป็นปริมาณมากและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก แต่ออสเตรเลียก็มีนโยบาย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติที่เข้มแข็ง 

 
รัฐบาลออสเตรเลียมีกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจจัดแบ่งได้เป็น 2 

แนวทางคือ 
 

1. กรอบท่ีว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (National Security)  
2. กรอบท่ีไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ (non-National Security) 

  
การท่ีรัฐบาลออสเตรเลียมีกรอบในการมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนยังผลให้การออกแบบระบบกํากับดูแลมี

ความชัดเจนมากข้ึนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการกํากับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าภาพ 
 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า กิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์ (และรังสี) ใดๆ ที่เกี่ยวพันถึงความม่ันคงแห่งชาติ หน่วยงาน

หลักท่ีทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพ คือ ASNO และกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องคือ Safeguards Act 1987 ความท่ีเป็นประเด็น
เรื่องความม่ันคง บทบัญญัติจึงค่อนข้างเข้มงวดและให้อํานาจกับรัฐค่อนข้างมากโดยเปรียบเทียบ รูปธรรมสําคัญก็คือ 
บุคลากรของ ASNO น้ันเป็นลูกจ้างของรัฐท้ังหมด 

 
ในส่วนของกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีไม่เกี่ยวพันถึงความม่ันคงแห่งชาติ ARPANSA คือ หน่วยงานหลัก

ท่ีเข้ามากํากับดูแลภายใต้ APANS Act ลักษณะที่โดดเด่นของ ARPANSA คือ มีความเป็นอิสระสูง เพราะกฎหมายให้
อํานาจ CEO ในการตัดสินใจอย่างเต็มที่อีกท้ังคณะที่ปรึกษาของ CEO น้ันยังประกอบด้วยบุคคลจากหลายภาคส่วน
มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียว 

 
แม้ ARPANSA และ ASNO จะมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะร่วมกันอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของ

หน่วยงานของรัฐในระบอบประชาธิปไตยหลายประการ ดังนี้ 
 

• มีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจน และการแบ่งแยกหน้าท่ีนั้นมิได้ขัดกัน แต่กลับส่งเสริมระบบการ
กํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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• การออกแบบกฎหมายมีความรัดกุม และสอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครอง สถานการณ์ และ
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบันของออสเตรเลีย 

• มีความรับผิดต่อสาธารณะและต่อรัฐสภาที่ถูกเลือกโดยประชาชน 

• มีกลไกการถ่วงดุลและตรวจสอบอ่ืน  ๆ

• เป็นไปตามระบบกํากับดูแลที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 กรณีศึกษา: ประเทศเกาหลีใต้ 
 

พัฒนาการด้านนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นมากว่าครึ่งศตวรรษ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง
ทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ.2513) ซ่ึงเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญในขณะนั้นได้แก่ วิกฤติน้ํามันโลก กอปร
กับแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของเกาหลีท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาพลังงานของประเทศเกาหลีใน
ช่วงเวลาน้ันจึงมีเป้าหมายหลักในการลดความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกและสร้างความเช่ือม่ันด้านความม่ันคง
ทางพลังงานจากการผลิตพลังงานเองภายในประเทศ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นเหตุสําคัญท่ีส่งให้เกาหลีพัฒนานํา
พลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา24 

 
ในปัจจุบัน เกาหลีใต้ได้กลายมาเป็นประเทศผู้นําด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ประเทศหน่ึงในโลก

โดยจะเห็นได้จากการที่เกาหลีได้ลงนามในสัญญาผลิตเตาปฏิกรณ์จํานวน 4 เตามูลค่าสองหม่ืนล้านเหรียญ 
สหรัฐ ให้แก่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ย่ิงไปกว่าน้ัน เกาหลียังเป็นประเทศผู้นําด้านการผลิตและใช้ไฟฟ้า
นิวเคลียร์อีกด้วย โดยในปัจจุบัน (มีนาคม 2555) เกาหลีผลิตไฟฟ้าจากเตาปฏิกรณ์จํานวน 23 เตา รวมกําลัง
ผลิต 20.7 กิกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ร้อยละ 31 ของไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดในเกาหลีใต้ หรือประมาณร้อย
ละ 45 ของปริมาณการใช้ภายในประเทศ25 นอกจากการผลิตไฟฟ้า เกาหลียังนําพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ด้วย อาทิ การฉายรังสีทางการแพทย์การฉายรังสีในอุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์เพ่ืองาน
วิชาการ เป็นต้น  โดยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี ท้ังนี้ องค์กรท่ีได้รับใบอนุญาตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
กัมมันตภาพรังสีในประเทศเกาหลีมีจํานวนเพ่ิม จาก 1,692 แห่งในปี พ.ศ. 2543 มาเป็น 4,615 แห่ง ในปี 
พ.ศ. 255426 

                                                            
24ถอดความและเรียบเรียงจาก (1)Korea Energy Management Corporation (2012). Energy Review in Korea.ค้นท่ี 
http://www.kemco.or.kr/new_eng/pg02/pg02040400.asp, ค้นเมื่อ เมษายน 2555, และ (2) IAEA (2011).Country 
Nuclear Power Profiles 2011Edition. Vienna: IAEA-Vienna 
25World Nuclear Association (2012).Nuclear Power in South Korea. Information Paper, updated March 2012. 
Retrieved from http://www.world-nuclear.org/info/inf81.html, Retrieved April 24, 2010. 
26Young Hwan Choi (2011). Trends and Challenges in Nuclear Safety in Korea. Presentation 
Slides.International Conference on Security, Safety, and Safeguards in Nuclear Energy, 1-2 September 
2011, Bangkok, Thailand. 
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การขยายตัวของจํานวนองค์กรท่ีได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนการ
ขยายตัวของพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการนิวเคลียร์
และรังสีของเกาหลีท่ีเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ  หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลจึงมีบทบาทสําคัญย่ิงและมี
พัฒนาการสนองตอบต่อการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีท่ีใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งทศวรรษในการก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้นําด้านนิวเคลียร์ การศึกษาหน่วยงานกํากับดูแลของเกาหลีจึงอาจนับเป็นกรณีศึกษาที่จะเป็นประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อประเทศไทยต่อไป    

 
1.2.1   พัฒนาการของกิจการพลังงานนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้27 

 
 ประเทศเกาหลีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกIAEA ในปี พ.ศ. 2500 ในปีถัดมา พ.ศ.2501 จึงได้ออกกฎหมาย
พลังงานปรมาณู (Atomic Energy Law) ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงท่ีเริ่มมีกระแสของการพัฒนาการใช้พลังงาน
ปรมาณูในทางสันติขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลก ทําให้ประเทศเกาหลีเร่ิมมีแนวคิดและแผนการพัฒนาโครงการ
พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศควบคู่ไปพร้อมๆ กับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ต่อมาจึงได้มีการ
จัดต้ังสํานักงานพลังงานปรมาณู (Office of Atomic Energy) ขึ้นในปี พ.ศ. 2502 
 

ในช่วงปี พ.ศ.2513-2521 (ค.ศ.1970-1978)เป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ประเทศเกาหลีซ่ึงได้มีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ Kori-1และ Wolsong-1ด้วยการทํา
สัญญาจ้างเหมากับบริษัทคู่สัญญาจากต่างประเทศ(ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับการให้สัมปทานแก่บริษัทต่างชาติเข้า
มาบริหารจัดการแบบครบวงจร)ซ่ึงในช่วงเวลานี้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ยังมิได้มีการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 
แต่อย่างไรก็ตาม มีการใช้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศผู้ผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น 10 CFR หรือ
คู่มือการกํากับดูแลและการวางแผนการควบคุมมาตรฐาน (SRP) รวมถึงมีการบังคับใช้กฎหมายและข้อกําหนด
ในการกํากับดูแลของประเทศแคนาดา เพ่ือกํากับดูแลและควบคุมมาตรฐานไปเป็นการช่ัวคราว 

 
ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1980 ได้มีการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ิม ได้แก่ Kori-3, Kori-4, 

Yonggwang-1, Yonggwang-2, Ulchin-1 และ Ulchin-2ซ่ึงถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีการทําสัญญาในลักษณะจ้าง
เหมาแบบเสร็จสรรพเหมือนในช่วงทศวรรษที่ 1970 แต่เป็นการให้บริษัทคู่สัญญาจากต่างชาติทําสัญญาควบคู่
ไปกับการเข้ามามีส่วนร่วมของบริษัทหรือหน่วยงานของประเทศเกาหลี ขณะที่ในด้านของกฎระเบียบหรือการ
ออกใบอนุญาตน้ัน ได้มีการก่อต้ังศูนย์ความปลอดภัยนิวเคลียร์(Nuclear Safety Center) ขึ้นในปี2524 (ค.ศ.
1981)ซ่ึงเป็นต้นกําเนิดของ Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกํากับด้านความ
                                                            
27(1) Korea Institute of Nuclear Safety (2555). Nuclear Safety and Regulation Framework, Historical 
Evaluation of The Korean Regulatory System, ค้นท่ี http://www.kins.re.kr/english/nuclear/ 
nuc_regulatory_01.asp, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 (2) และ (2) IAEA (2011).Country Nuclear Power Profiles 
2011Edition. Vienna: IAEA-Vienna 
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ปลอดภัยในปัจจุบัน ศูนย์ความปลอดภัยนิวเคลียร์มีบทบาทและหน้าท่ีในการออกใบอนุญาต ซ่ึงแบ่งออกเป็น
การออกใบอนุญาตก่อสร้าง (Construction Permit) และการออกใบอนุญาตดําเนินการ (Operating 
License) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีถูกนํามาใช้ในการออกใบอนุญาตน้ันยังคงมีท่ีมาจากมาตรฐานที่
บังคับใช้ของประเทศผู้ผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)ขณะที่ในปี 1982 Korea 
Electric Power Co. (KEPCO) เสนอให้ใช้Final Safety Analysis Report (FSAR)ในการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายในด้านความปลอดภัยให้แก่ศูนย์ความปลอดภัยนิวเคลียร์ 

 
ช่วงทศวรรษที่ 1990 ได้มีการทําสัญญาการก่อสร้าง Yonggwang-3 และ Yonggwang-4 ในปี 1987 

ซ่ึง KEPCO เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการก่อสร้างท้ังหมด การเลือกผู้ท่ีจะผลิตนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของการถ่าย
โอนเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ให้กับประเทศเกาหลี นั่นคือ ผู้รับเหมาหลักจะมาจากบริษัทผู้ผลิต
ภายในประเทศ และให้บริษัทต่างชาติเป็นผู้รับเหมาช่วงต่ออีกทีหน่ึง ซ่ึงวิธีที่ว่านี้ได้ถูกนําไปใช้กับYonggwang-
5,Yonggwang-6, Ulchin-3,Ulchin-4,Ulchin-5และ Ulchin-6 รวมถึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อ่ืน ๆ ในอนาคต 
ท้ังนี้ เพ่ือให้ระดับของการกํากับดูแลสอดคล้องกับปริมาณความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
และใบอนุญาตดําเนินการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จึงได้มีการก่อต้ัง Korea Institute of Nuclear Safety 
(KINS) ขึ้นในปี 2533 (ค.ศ.1990) เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล และได้มีการก่อต้ัง Nuclear 
Safety Commission (NSC) ขึ้นในปี2540 (ค.ศ.1997)เป็นองค์กรที่ทําหน้าท่ีดูแลนโยบายความปลอดภัย
ทางด้านนิวเคลียร์ 

 
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน (The Ministry of 

Commerce, Industry and Energy (MOCIE) ได้ประกาศแผนพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าระยะยาวฉบับที่ 
5(The 5th Long-term Power Development Plan) ซ่ึงมีแผนท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ถึง 26 เตา มี
กําลังการผลิต 26,050เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 201528 

 
อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม ปี 2551 (ค.ศ. 2008) รัฐบาลเกาหลี นําโดยคณะกรรมการด้านพลังงาน

แห่งชาติ (National Energy Committee: NEC) ได้ประกาศแผนพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2551 – 2573 (ค.ศ.
2008-2030)การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักที่ เกาหลีให้ความสําคัญ 
แผนพัฒนาฉบับดังกล่าวต้ังอยู่บนหลักพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ ความม่ันคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐศาสตร์ และการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม (3Es—Energy Security, Economic Efficiency and 
Environmental Protection) โดยมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน

                                                            
28Nuclear Power Reactor Technology.ค้นท่ี http://www.kntc.re.kr/openlec/nuc/NPRT/module3/ 
module3_1/3_1.htm, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
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อย่างประหยัด ส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานที่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Energy Industry)  

 
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) รัฐบาลเกาหลีประสบความสําเร็จในการส่งออกเตาปฏิกรณ์เป็นครั้ง

แรก โดยเป็นเตาแรกท่ีส่งมอบให้กับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดังได้ลงนามในสัญญาท่ีจะผลิตให้แก่สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ท้ังส้ิน 4 เตา29 และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)กระทรวงวิชาการ
และเศรษฐกิจ (Ministry of Knowledge & Economy: MKE) ได้ประกาศแผนพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพ่ือการส่งออก (Nu-Tech 2030) โดยมีเป้าหมายท่ีจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 
59 และมีการส่งออกเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ 80 เตาภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 
ในปัจจุบัน (มีนาคม 2555) เกาหลีได้มีเตาปฏิกรณ์ท่ีเดินเคร่ืองในการผลิตไฟฟ้า 23 เตารวมกําลังผลิต

ไฟฟ้า 20.7 กิกะวัตต์ (ตารางที่ 1.2) ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของกําลังการผลิตไฟฟ้า
ท้ังหมดในประเทศ หรือประมาณร้อยละ 45 ของปริมาณการใช้ในประเทศ ท้ังนี้ แผนพัฒนาพลังงานดังกล่าว
ได้วางนโยบายในการขยายการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์จากร้อยละ 31 ในปัจจุบันไปเป็นร้อยละ 56 ของกําลังการ
ผลิตไฟฟ้าท้ังหมด หรือคิดเป็นกําลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 27.3กิกะวัตต์ ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)  และจะ
เพ่ิมจํานวนเตาปฏิกรณ์ไปเป็น 40 เตา รวมกําลังผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 43 กิกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ.2573 (ค.ศ.
2030)ตามลําดับ 

 
พัฒนาการทางด้านนิวเคลียร์ท่ีผ่านมา (ตารางท่ี 1.3) แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเกาหลีในการ

ดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านพลังงานและสร้างความเช่ือม่ันด้านความม่ันคงทางพลังงาน จาก
จุดเริ่มต้นของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซ่ึงยังคงจําต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่อมาอาศัยการ
เรียนรู้เทคโนโลยี จนกระท่ังสามารถมีเทคโนโลยีของตนเองได้ในท่ีสุดขณะเดียวกัน ในด้านการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยที่จําเป็นต้องให้ความสําคัญควบคู่กับการพัฒนาทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ แม้ว่าในช่วงแรกยังคงไม่มี
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างชัดเจนในประเทศ ทําให้ต้องใช้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศผู้ผลิตเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต่างประเทศไปก่อน แต่ต่อมาเม่ือเริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็เริ่มมีการให้ความสําคัญใน
เรื่องของกฎระเบียบและความปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากการก่อต้ังศูนย์ความปลอดภัยนิวเคลียร์ (Nuclear 
Safety Center) ขึ้นในปีพ.ศ. 2524 และเม่ือเริ่มมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ิมมากขึ้น จึงได้ก่อต้ัง Korea Institute 
of Nuclear Safety (KINS) ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ และก่อต้ัง Nuclear 
                                                            
29เร่ิมส่งออกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แรกในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ดูรายละเอียดได้ท่ีYONHAP NEWS AGENCY, 23 
November 2011, "Seoul seeks to become world's top 3 nuclear reactor exporter",    
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2011/11/23/34/0501000000AEN20111123001800320F.HTML, ค้น
เมื่อ เมษายน 2555 
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Safety Commission (NSC) ขึ้นในปี2540 (ค.ศ.1997) ทําหน้าที่ดูแลนโยบายความปลอดภัยทางด้าน
นิวเคลียร์ พัฒนาการทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทําให้
เกาหลีก้าวมาเป็นประเทศผู้นําทางด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และเป็นประเทศท่ีใช้พลังงานนิวเคลียร์
ผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นล่ําเป็นสัน จึงเป็นเหตุให้จําต้องมีการกํากับดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุมให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาที่ก้าวต่อไปในอนาคต 

 
ตารางท่ี 1.2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเกาหลี พ.ศ.2554 

 

 เตาปฏิกรณ์ ชนิด 
กําลังผลิตสุทธิ 

(กกิะวัตต)์ 
สถานะ ปฏิบัติการ ผลิตโดย สร้างเม่ือ 

ผลิตเชิง
พานิชย์เมื่อ 

1 KORI-1 PWR 576 Operational KHNP WH 1972-04-27 1978-04-29 

2 KORI-2 PWR 637 Operational KHNP WH 1977-12-04 1983-07-25 

3 KORI-3 PWR 1007 Operational KHNP WH 1979-10-01 1985-09-30 

4 KORI-4 PWR 1007 Operational KHNP WH 1980-04-01 1986-04-29 

5 SHIN-KORI-1 PWR 1001 Operational KHNP DHICKOPC 2006-06-16 2011-02-28 

6 ULCHIN-1 PWR 945 Operational KHNP FRAM 1983-01-26 1988-09-10 

7 ULCHIN-2 PWR 942 Operational KHNP FRAM 1983-07-05 1989-09-30 

8 ULCHIN-3 PWR 994 Operational KHNP DHICKOPC 1993-07-21 1998-08-11 

9 ULCHIN-4 PWR 998 Operational KHNP DHICKOPC 1993-11-01 1999-12-31 

10 ULCHIN-5 PWR 1001 Operational KHNP DHICKOPC 1999-10-01 2004-07-29 

11 ULCHIN-6 PWR 1001 Operational KHNP DHICKOPC 2000-09-29 2005-04-22 

12 WOLSONG-1 PHWR 597 Operational KHNP AECL 1977-10-30 1983-04-22 

13 WOLSONG-2 PHWR 710 Operational KHNP AECL/DHI 1992-06-22 1997-07-01 

14 WOLSONG-3 PHWR 707 Operational KHNP AECL/DHI 1994-03-17 1998-07-01 

15 WOLSONG-4 PHWR 708 Operational KHNP AECL/DHI 1994-07-22 1999-10-01 

16 YONGGWANG-1 PWR 953 Operational KHNP WH 1981-06-04 1986-08-25 

17 YONGGWANG-2 PWR 947 Operational KHNP WH 1981-12-10 1987-06-10 

18 YONGGWANG-3 PWR 997 Operational KHNP DHICKAEC 1989-12-23 1995-03-31 

19 YONGGWANG-4 PWR 994 Operational KHNP DHICKAEC 1990-05-26 1996-01-01 

20 YONGGWANG-5 PWR 988 Operational KHNP DHICKOPC 1997-06-29 2002-05-21 

21 YONGGWANG-6 PWR 996 Operational KHNP DHICKOPC 1997-11-20 2002-12-24 

22 SHIN-KORI-2 PWR 960 Operational KHNP DHICKOPC 2007-06-05 2011-12-31 

23 SHIN-WOLSONG-1 PWR 960 Operational KHNP DHICKOPC 2007-11-20 2011-10-01 

24 SHIN-KORI-3 PWR 1340 Under 
Construction 

KHNP DHICKOPC 2008-10-16 2013-09-30 

25 SHIN-KORI-4 PWR 1340 Under 
Construction 

KHNP DHICKOPC 2009-09-15 2014-09-30 

26 SHIN-WOLSONG-2 PWR 960 Under 
Construction 

KHNP DHICKOPC 2008-09-23 2012-10-01 

หมายเหตุ:  PWR = โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบปฏิกรณ์ความดันสูง (Pressurized Water Reactor) 
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 PHWR = โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบปฏิกรณ์น้ํามวลหนัก (Pressurized Heavy Water Reactor) 
 KHNP = Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.  
 WH = Westinghouse Electric Corporation 
 DHICKOPC = Doosan Heavy Industries & Construction Co.Ltd  
 FRAM = Framatome 
 AECL = Atomic Energy of Canada Ltd. 
 AECL/DHI = Atomic Energy Of Canada Ltd./Doosan Heavy Industry & Construction 
ท่ีมา : เรียบเรียงจาก IAEA (2011). Country Nuclear Power Profiles 2011Edition. Vienna: IAEA-Vienna.  

 
ตารางท่ี 1.3 พัฒนาการด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ 

 
ปี เหตุการณ์สําคัญ 

ยุคเริ่มต้น 
พ.ศ. 2513-2521 

• เริ่มดําเนินโครงการพลังงานนิวเคลียร์ โดยเริ่มจากการเก็บสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ทางด้านนิวเคลียร์ 

• อาศัยการนําเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือ
บริษัทของประเทศเกาหลีใต้ 

• มีการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ Kori-1 (Type: PWR – Westinghouse) 
และ Wolsong-1 (Type: PHWR - Candu 6) 

ยุคพัฒนา 
พ.ศ. 2523-2533 

• ร่วมทุนระหว่างบริษัทจากต่างประเทศกับบริษัทหรือหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้ 

• โรงงานเป็นกรรมสิทธ์ิของหน่วยงานหรือบริษัทของเกาหลีใต้ โดยให้บริษัทจากต่างชาติทําหน้าท่ี
เป็นเพียงผู้ช่วยในการบริหารจัดการเท่าน้ัน 

• ก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ได้แก่ Kori-3, Kori-4, Yonggwang-1, Yonggwang-2, Ulchin-1 
และ Ulchin-2 

• ปี 2524 ก่อต้ังศูนย์ความปลอดภัยนิวเคลียร์(Nuclear Safety Center : NSC) 

• ปี 2528 เริ่มใช้นโยบายการพึ่งพาตนเองและเร่ิมวางบทบาทหน้าท่ีขององค์กรทางด้านนิวเคลียร์ 

ยุคสร้างมาตรฐาน 
พ.ศ. 2533-2540 

• บรรลุเป้าหมายในการผลิตเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยตนเอง 

• โดยให้บริษัทหรือหน่วยงานของประเทศเกาหลีเป็นผู้ทําสัญญา (Prime Contractor) และให้
บริษัทจากต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ช่วยภายใต้บริษัทหน่วยงานผู้ทําสัญญาของประเทศเกาหลีใต้ 
(Sub-Contractor) 

• ก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ได้แก่Yonggwang-3 และ Yonggwang-4 

• ปี 2533 ก่อต้ัง Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) 

• ปี 2540 ก่อต้ัง Nuclear Safety Commission (NSC) 

ท่ีมา: ถอดความและเรียบเรียงจาก  
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 1. Korea Institute of Nuclear Safety(2012). Nuclear Safety and Regulation Framework, Historical 
Evaluation of The Korean Regulatory System, ค้นท่ี 
http://www.kins.re.kr/english/nuclear/nuc_regulatory_01.asp, ค้นเมื่อเมษายน 2555 
 2. Youn Won PARK (2010).Regulatory Initiatives for Enhancing Nuclear Safety in Korea.Presentation 
Slides.The First Arab Conference on the Prospects of Nuclear Power for Electricity Generation and 
Seawater Desalination.23-25 June 2010. Hammamet, Tunisia 
 3. IAEA (2011).Country Nuclear Power Profiles 2011Edition. Vienna: IAEA-Vienna 

 
 นอกเหนือไปจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือผลิตไฟฟ้าแล้ว เกาหลีใต้ยังใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์
ในทางรังสีอีกด้วย ในปัจจุบัน มีการนํารังสีไปใช้ท้ังในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้นถึง 4,615 แห่ง มี
ผู้ปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้นประมาณ 37,700 คน หากพิจารณาการใช้ประโยชน์ในทางรังสี ตามประเภทของการใช้งาน
แล้ว30 พบว่า จากผู้ใช้งานทางรังสี 4,615 แห่งในปี พ.ศ. 2554 เป็นการนําไปใช้ในทางอุตสาหกรรมสูงถึงร้อยละ 
67.8 รองลงมา ได้แก่ องค์กรสาธารณะ (ร้อยละ 10.5) และสถาบันวิจัย (ร้อยละ 7.0) ตามลําดับ  นอกจากน้ัน ยัง
มีการใช้นิวเคลียร์และรังสีเพ่ือการศึกษาวิจัยในองค์กรอีกจํานวน 2 แห่งด้วยกัน (แผนภาพที่ 1.6) 
 

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสเีพ่ือใช้ในประเทศแล้ว เกาหลีใต้ยัง
มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกอีกด้วย โดย
ต้ังเป้าหมายว่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดโลกประมาณร้อยละ 20 รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส หรือ
รัสเซีย ผลิตภัณฑ์ท่ีเกาหลีใต้ส่งออกได้แก่ ช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเตา
ปฏิกรณ์  และในช่วงปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) รัฐบาลเกาหลีประสบความสําเร็จในการส่งออกเตาปฏิกรณ์เป็น
ครั้งแรก โดยเป็นเตาแรกที่ส่งมอบให้กับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังท่ีได้ลงนามในสัญญาที่จะผลิตให้แก่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท้ังสิ้น 4 เตา นอกจากน้ัน เกาหลีใต้ได้ขยายตลาดไปยังประเทศตุรกี จอร์แดน โรมาเนีย 
ยูเครนส์และกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย ย่ิงไปกว่าน้ัน เกาหลีใต้มีเป้าหมายท่ีจะพ่ึงพาตนเองใน
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์โดยได้วางนโยบายท่ีจะใช้เทคโนโลยีของตนท้ังหมด จึงได้วางเป้าหมายท่ีจะใช้เทคโนโลยี
ลิขสิทธ์ิจากสิทธิบัตรทางปัญญาภายในประเทศให้ได้ร้อยละ 100 ภายในระยะอันใกล้น้ี ฉะนั้น จึงไม่เกินจริงไป
นัก หากจะกล่าวสรุปว่า เกาหลีใต้จัดเป็นประเทศมหาอํานาจทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ประเทศหน่ึงของโลก 

 
 
 
 

                                                            
30Young Hwan Choi (2011). Trends and Challenges in Nuclear Safety in Korea.  Presentation Slides, 
International Conference on Security, Safety, and Safeguards in Nuclear Energy, 1-2 September 2011, 
Bangkok, Thailand. 
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แผนภาพที่ 1.6 สัดส่วนของผู้ใชป้ระโยชนท์างรังสี (Radiation/Radioisotopes Users) พ.ศ. 2554 
 

 
ที่มา:Young Hwan Choi (2011). Trends and Challenges in Nuclear Safety in Korea, Presentation 
Slides, International Conference on Security, Safety, and Safeguards in Nuclear Energy, 
Bangkok, Thailand, 1st – 2nd Sep., 2011 
 
 1.2.2   หน่วยงานด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศของเกาหลีใต้ 
 
 จากการท่ีประเทศเกาหลีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IAEA ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีเป้าหมายที่จะพัฒนา
โครงการพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในประเทศ และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาต้ังแต่อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ในช่วงเริ่มต้น การร่วมลงทุนกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีในระยะต่อมา จนกระท่ังในปัจจุบันมี
เทคโนโลยีของตนเอง สามารถส่งออกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมเตาปฏิกรณ์ได้ในที่สุด การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจนก่อให้เกิดอุตสาหกรรมทางด้านนิวเคลียร์น้ี ไม่
เพียงแต่ทําให้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหน่ึงที่มีการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์เพ่ือผลิตไฟฟ้าเท่าน้ัน แต่ยังส่ง
ให้มีการเติบโตของหน่วยงานที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือประโยชน์อ่ืนด้วย เช่น ใช้ในการฉายรังสีทางการแพทย์ 
ทางด้านอุตสาหกรรม และทางด้านวิชาการ เป็นต้น 
 

(1) โครงสร้างหน่วยงานด้านนวิเคลียร์และรังสี 
  

การพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่างต่อเน่ืองน้ี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งนโยบายทางด้าน
พลังงาน นโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมีหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนิวเคลียร์และรังสีที่มีบทบาทต่อการพัฒนาทั้งในอดีตและในปัจจุบันจํานวนมาก ในการทําหน้าที่วาง
นโยบายและทิศทางพลังงานระดับประเทศ และมีหน่วยงานมาทําหน้าที่ดําเนินภารกิจตามนโยบาย เพ่ือให้การ

บริษัททดสอบ
1.1%

อ่ืนๆ
1.3%

บริษัทขาย
3.3%

สถานพยาบาล
3.9%

หน่วยงาน
ทางการศึกษา

5.1%
สถาบันวิจัย

7.0%

องค์กรอิสระ
10.5%

อุตสาหกรรม
67.8%
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ดําเนินนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจไปและเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
ท่ีเป็นผู้ใช้บริการ จึงมีหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีทางด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยท้ังทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากแผนภาพท่ี 1.7ท่ีแสดงถึงโครงสร้างการบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ และใน
แผนภาพที่3.8แสดงถึงผู้ดําเนินนโยบาย องค์กรท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นผู้ใช้นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
ในทางสาธารณะ 

 
บทบาทและหน้าที่สําคัญของหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีใต้สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการด้านพลังงานแห่งชาติ (National Energy Committee: NEC)อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของประธานาธิบดี มีหน้าที่กําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้าน
พลังงาน ในทุก ๆ 5 ปี เพ่ือกําหนดทิศทางของนโยบายหลักทางด้านพลังงานของประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานแห่งชาติ (National Energy Fundamental Act) 

2. คณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Scientific 
Technology Commission: NSTC)31เป็นองค์กรท่ีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
(Reorganization) ให้มีความเป็นอิสระมากข้ึนจากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) เปิดตัวใหม่ในฐานะเป็นผู้ทําหน้าที่
กําหนดนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ประธานาธิบดีโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศให้มี
ความก้าวหน้า 

3. คณะกรรมาธิการการด้านพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Commission: AEC)เป็นหน่วย
ท่ีอยู่สูงสุดท่ีทําหน้าท่ีตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ (highest decision 
making body) ซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ นายกรัฐมนตรี มีอํานาจในการตัดสินใจด้าน
นโยบายนิวเคลียร์ของประเทศ และตัดสินใจนโยบายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพลังงาน
ปรมาณูอย่างสันติและปลอดภัย 

                                                            
31แต่เดิมเป็นมีประธานาธิบดีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(MEST) เป็น
รองประธาน มีสมาชิกเป็นตัวแทนหน่วยงานของรัฐ และตัวแทนหน่วยงานเอกชน ภายหลังมีการปรับปรุงโครงสร้างทําให้
ประธานเป็นผู้ท่ีมาจากการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดีมีคณะกรรมาธิการ 2 คน และตัวแทนจากหน่วยงานเอกชน 7 คน เปิดตัว
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ท่ี National Scientific Technology Commission, about NSTC, ค้นท่ี 
http://www.nstc.go.kr/eng/contents/c1/history.jsp,ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
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แผนภาพที่ 1.7 โครงสร้างการบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ในประเทศเกาหลี 
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ที่มา : ดัดแปลงจาก IAEA (2011). Country Nuclear Power Profiles 2011Edition. Vienna: IAEA-Vienna 
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แผนภาพที่ 1.8 โครงสร้างหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : Poong Ei lJuhn (2011). Implementing NPP Projects and Quality Management System in Korea.Presentation Slides. IAEA/ANL RegionalTraining Course on 
Management Systems, 22 August- 2 September 2011. 

ความปลอดภัยและ
การกํากับดูแล 

อุตสาหกรรมทางด้านนิวเคลียร์ 

Utility: KEPCO ,KHNP 
Nuclear Vendors : KOPEC,KNFC,DOOSAN 

ด้านสาธารณะ 

-แจ้งข่าว , NGOs , สังคมระดับท้องถิ่น 

-KNS : Korean Nuclear Society 
-KAIF : Korea Atomic Industrial Forum 
-KRF : Korean Research Foundation 

-KEPCO : Korean Electric Power 
Company 
-KHNP : Korea Hydro Power Company 
-KOPEC : Korea Power Engineering 
Company 
-KNFC : Korea Nuclear Fuel Company 
-DOOSAN : DOOSAN Heavy Industries 

KAERI

ประธานาธิบด ี

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(MEST) 

KINS 

-กระทรวงวิชาการและเศรษฐกิจ(MKE) 
-กระทรวงการต่างประเทศและการค้า(MOFAT) 
-กระทรวงวางแผนและงบประมาณ(MPB) 

คณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NSTC) 

คณะกรรมาธิการการด้านพลังงานปรมาณ (AEC) 

คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (NSC) 

ด้านวิชาการ 

-มหาวิทยาลัย 

-สถาบันวิจัยต่างๆ โครงการวิจัยและ
พัฒนาแห่งชาต ิ
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1) กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Minister of Education, Science and 
Technology: MEST)เป็นกระทรวงท่ีอยู่ใต้สังกัดนายกรัฐมนตรี แต่เดิมทําหน้าท่ีในการวิจัยและพัฒนา
ทางด้านนิวเคลียร์ในระดับประเทศ และเป็นผู้ออกใบอนุญาตเพ่ือก่อสร้างหรือเดินเคร่ืองสิ่งติดต้ังทางนิวเคลียร์ 
(nuclear installation) โดยทําหน้าที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์เป็นหลัก
ต่อมาภายหลังมีการปรับโครงสร้างและจัดต้ัง NSSC บทบาทหน้าท่ีในการออกใบอนุญาต และหน้าท่ีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ กลายเป็นหน้าท่ีของ NSSC ทําให้ MEST เป็นเพียงผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้น32 

 
2) คณะกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety Commission: NSC) เป็น

หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นประธานเป็นคณะกรรมการที่มีอํานาจในการกําหนดและตัดสินใจในเรื่องท่ี
สําคัญๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งติดต้ังเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Installation) ต่อมามีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรย้ายไปอยู่ใต้สังกัดประธานาธิบดี และเปลี่ยนเป็นคณะกรรมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัย
และความมั่นคงทางด้านนิวเคลียร์(Nuclear Safety & Security Commission: NSSC) ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานใหม่ในการกํากับดูแลทางด้านนิวเคลียร์ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าท่ีครอบคลุมไปถึงการออก
ใบอนุญาต การตรวจสอบคุณภาพ การบังคับใช้กฎระเบียบทางด้านนิวเคลียร์ต่างๆ การเตรียมแผนการรองรับ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมท้ังการ
ควบคุมดูแลการส่งออก-นําเข้าสินค้าทางด้านนิวเคลียร์33 

 
3) กระทรวงวิชาการและเศรษฐกิจ (Ministry of Knowledge & Economy: MKE) เป็น

กระทรวงภายใต้สังกัดนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและการดําเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
และผลิตเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และทําหน้าที่ในการจัดการกากกัมมันตรังสีในระดับตํ่า และระดับกลาง 

 
4) กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (Ministry of Foreign Affairs & Trade: MOFAT) มี

หน้าท่ีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมทางด้านนิวเคลียร์กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจส่งออกหลักของ
ประเทศกล่าวคือ ทําหน้าท่ีในการเจรจาโดยตรงกับประเทศท่ีมีศักยภาพการส่งออกนิวเคลียร์และให้ความ
ช่วยเหลือในการติดต้ังเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายต่างๆ  

 
5) กระทรวงวางแผนและงบประมาณ (Ministry of Planning & Budget: MPB) เป็น

ผู้รับผิดชอบการพัฒนาและการดําเนินการตามนโยบายการคลังของประเทศรวมทั้งการกําหนดงบประมาณของ
                                                            
32World Nuclear Association, Nuclear Power in South Korea, ค้นท่ี http://www.world-nuclear.org/info/inf81.html, ค้นเมื่อ 
เมษายน 2555 
33เพิ่งอ้าง 
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ชาติการวางแผนการจัดการทางการคลังของประเทศ และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันการ
ลงทุนภาครัฐ ได้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) และสถาบันในเครือของรัฐ ได้แก่ 
สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี (KINS) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านนิวเคลียร์34 

 
1. สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี หรือ Korean Institute of Nuclear 

Safety (KINS)เป็นองค์กรกํากับดูแลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัย  (Expert 
Organization)ซ่ึงทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเป็นหน่วยงานท่ี
ทํางานสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับ MEST ซ่ึงต่อมาภายหลังมีการปรับโครงสร้างและ
จัดต้ัง NSSC ทําให้ KINS มีหน้าท่ีให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับ NSSC แทน35 

2. สถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งเกาหลี หรือ Korea Atomic Energy Research 
Institute (KAERI)เป็นหน่วยงานภายใต้ MEST ซ่ึงทําหน้าท่ีพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางด้าน
นิวเคลียร์  

3. สถาบันเพ่ือการกํากับและจํากัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี(Korea 
Institute of Nuclear Nonproliferation and Control : KINAC) ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานกํากับด้านการใช้นิวเคลียร์เพ่ือหลีกเลี่ยงความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดโอกาสในการ
พัฒนานิวเคลียร์เป็นขีปนาวุธ 

4. อุตสาหกรรมทางด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Industries) ต่างๆ เช่น Utility ได้แก่ Korea 
Electric Power Company (KEPCO)และ Korea Hydro Nuclear Power Co., Ltd 
(KHNP) และ Nuclear Vendors ได้แก่ Korea Power Engineering Company (KOPEC), 
Korea Nuclear Fuel Company (KNFC)และ DOOSAN Heavy Industries & 
Construction Company (DOOSAN) เป็นต้น 

5. องค์กรหรือหน่วยงานทางด้านวิชาการ/การศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ 
เป็นต้น 

6. หน่วยงานสาธารณะ เช่น NGOs, สื่อต่างๆ และสังคมระดับท้องถิ่น 
 
จากการท่ีประเทศเกาหลีได้กําหนดให้ กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Minister of 

Education, Science and Technology: MEST) ทําหน้าที่เป็นองค์กรกํากับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์ ซ่ึง
มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากหน่วยงานที่สนับสนุนและใช้พลังงานนิวเคลียร์ คือ กระทรวงวิชาการและ
เศรษฐกิจ(Ministry of Knowledge and Economy: KME) ซ่ึงเป็นกระทรวงท่ีก่อสร้างและเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท้ังน้ี เน่ืองจากในระยะเริ่มต้นของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเกาหลีนั้น เริ่มจากการ
                                                            
34International Network of Government Ownership Agencies, Republic of Korea - Ministry of Planning and 
Budget (MPB), ค้นท่ี http://www.ingoa.net/component/content/39?task=view, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
35เพิ่งอ้าง 
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อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทําให้กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียร์ รวมท้ังระบบการขอรับใบอนุญาต
เพ่ือก่อสร้างหรือเดินเครื่องสถานติดต้ังทางนิวเคลียร์และระบบการกํากับดูแลของประเทศเกาหลีนั้นล้วนแต่
ได้รับอิทธิพลจากระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นทั้งสิ้น 

 
จากผลกระทบจากอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิม่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ทําให้เกิดความ

วิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทําให้ในเวลาต่อมามีประเด็นถกเถียงกันเกี่ยวกับ
โครงสร้างการกํากับดูแลของ MEST ถึงข้อบังคับและกฎระเบียบในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางด้าน
นิวเคลียร์การวิจัยและพัฒนา และการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ว่ามีความสามารถใน
การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ ส่งผลทําให้กระทรวง MEST มีการทบทวนกระบวนการบริหาร
จัดการ และแผนการรักษาความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ขึ้นใหม่อีกครั้งทําให้ต่อมามีการปฏิรูปและนําเสนอ
แนวทางโดยคณะกรรมาธิการสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) 

 
ผลจากการทบทวนบทบัญญัติในการประชุมสมัชชาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2554โดย

คณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสมัชชาแห่งชาติ ทําให้ประธานาธิบดีมีการออกคําสั่งต่อ
คณะรัฐมนตรี ให้จัดต้ังโครงสร้างการกํากับดูแลที่ มีความเป็นอิสระและออกพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
คณะกรรมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงทางด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Safety & Security 
Commission: NSSC) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานใหม่ในการกํากับดูแลทางด้านนิวเคลียร์ท่ีมีความเป็นอิสระ โดย
จัดต้ังเม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2553 โดยมีตัวแทนในระดับรัฐมนตรีทําหน้าที่สั่งการในการบริหารจัดการควบคุม
ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และความม่ันคง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือความปลอดภัย ความม่ันคงและมีมาตรการป้องกันทางด้านนิวเคลียร์ 

 
(2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสี 

 
 ภายหลังมีการจัดต้ังหน่วยงาน NSSCให้ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยและความ
ม่ันคงทางด้านนิวเคลียร์และให้การสนับสนุนทั้งสถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์ (Korea Institute of 
Nuclear Safety : KINS) และ สถาบันเพ่ือการกํากับและจํากัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
(Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control : KINAC) และมีการกําหนดให้ ข้อกําหนด
ของกระทรวง MEST เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติทางด้านการกําหนดนโยบายด้านนิวเคลียร์และการสนับสนุนใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา นั่นคือ กระทรวง MEST มีหน้าที่เฉพาะการการส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์เท่าน้ันผล
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและจัดต้ัง NSSC ทําให้มีโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังแผนภาพที่ 1.9 และ 1.10 
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แผนภาพที่ 1.9 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี 
 

 
 
ท่ีมา : Yong Ho RYU (2012). Nuclear Regulatory Organization Changes in Korea.Presentation  
Slides.International Workshop on Nuclear Safety Regulation.18 January 2012. Tokyo, Japan. 
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แผนภาพที่ 1.10 โครงสร้างการบริหารขององค์กรด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีใต้ภายหลังการปรับโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงาน NSSC 
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หนวยงานที่มีการ 

ปรับโครงสราง 

ที่มา : ดัดแปลงจาก IAEA, Department of Nuclear Energy, Country Nuclear Power Profiles 2011Edition. 
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1.2.3   กฎหมายกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของเกาหลีใต้ 
 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี มีผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับ
ดูแล ได้แก่ คณะกรรมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงทางด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Safety & 
Security Commission: NSSC) ในฐานะท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ และ
กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Minister of Education, Science and Technology: 
MEST) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย ซ่ึงได้สรุปไว้ในตารางท่ี 1.4 
 

จากการจัดต้ังหน่วยงาน NSSC ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
NSSC และกระทรวง MEST ดังนี้ 

 
1) กฎหมายที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน NSSCได้แก่ 

o พระราชบัญญัติใหม่ว่าด้วย การจัดต้ังและปฏิบัติงานของหน่วยงาน NSSC (Act on 
Establishing & Operating NSSC) 

o พระราชบัญญัติว่าด้วย ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Safety Act) ซ่ึง
แยกมาจาก Atomic Energy Act (และได้ถูกเปลี่ยนช่ือมาจาก Promotion of 
Atomic Energy Utilization Act) 

o พระราชบัญญัติใหม่ว่าด้วย การจัดการความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ (Act on Safety Management of Naturally Occurring 
Radioactive Material) 

o พระราชบัญญัติว่าด้วย การป้องกันทางกายภาพและเหตุฉุกเฉินทางรังสี (Act on 
Physical Protection and Radiological Emergency) 

o พระราชบัญญัติว่าด้วย ความรับผิดทางด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Liability Act)  
o พระราชบัญญัติว่าด้วย การไม่เผยแพร่และควบคุมนิวเคลียร์ (KINS Act)  

2) กฎหมายที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง MEST ได้แก่ 
o พระราชบัญญัติว่าด้วย การส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(Promotion of Atomic Energy Utilization Act) ซ่ึงเป็นพระราชบัญญัติท่ีแยก
ออกมาจากพระราชบัญญัติ (Atomic Energy Act) 

o พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการใช้มีการใช้ประโยชน์ทางรังสี และ
ไอโซโทป (Promotion of Radiation and Radioactive Isotope Utilization 
Act) 
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ตารางที่ 1.4 กฎหมายในการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์ 
 

กฎหมาย สาระสําคัญ ผู้มีอํานาจบังคับใช้ หมายเหต ุ

Atomic Energy Act เป็นกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์  

กระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  

- 

Act on Establishing & 
Operating NSSC 

พระราชบัญญัติใหม่ว่าด้วย การ
จัดต้ังและปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน NSSC 

คณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้าน
นิวเคลียร์ 

- 

Nuclear Safety Act พระราชบัญญัติว่าด้วย ความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 

คณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้าน
นิวเคลียร์ 

แยกมาจาก Atomic Energy 
Act และถูกเปล่ียนช่ือมาจาก 
Promotion of Atomic 
Energy Utilization Act 

Act on Safety 
Management of Naturally 
Occurring Radioactive 
Material 

พระราชบัญญัติใหม่ว่าด้วย การ
จัดการความปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติ 

คณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้าน
นิวเคลียร์ 

- 

Korea Institute of Nuclear 
Safety Act 

เพื่อจัดตั้งและดําเนินการ
สถาบันความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ของเกาหลี 

คณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้าน
นิวเคลียร์ 

- 

Act on Physical Protection 
and Radiological 
Emergency 

เพื่อกําหนดระบบการป้องกันท่ี
มีประสิทธิภาพทางกายภาพ
ของวัสดุนิวเคลียร์และสถานท่ี
ทดลองนิวเคลียร์และกําหนด
กฏระเบียบวิธีปฏิบัติขั้นพื้นฐาน
สําหรับการป้องกันภัยพิบัติ
ทางด้านรังสีรวมท้ังเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและ
การตอบโต้ทางด้านรังสีในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

คณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้าน
นิวเคลียร์ 

- 

Nuclear Liability Act เพื่อชดเชยความเสียหายแก่ คณะกรรมาธิการ - 
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กฎหมาย สาระสําคัญ ผู้มีอํานาจบังคับใช้ หมายเหต ุ

บุคคลท่ีได้รับความเดือดร้อน
หรือได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 

กํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้าน
นิวเคลียร์ 

Promotion of Atomic 
Energy Utilization Act 

พระราชบัญญัติว่าด้วย การ
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

แยกมาจาก Atomic Energy 
Act 

Promotion of Radiation 
and Radioactive Isotope 
Utilization Act 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ส่งเสริมให้มีการใช้มกีารใช้
ประโยชน์ทางรังสี และ
ไอโซโทป 

กระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

 

Act on Indemnification 
Agreement for Nuclear 
Liability 

เพื่อให้มีการทําสัญญาระหว่าง
ภาครัฐและผู้ประกอบการ
สําหรับการชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นท่ีไม่ครอบคลุม
ถึงการประกันภัย  

กระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

- 

Electricity Business Act เพื่อให้มีระบบพื้นฐานของธุรกิจ
ไฟฟ้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรม และ
พลังงาน 

หลักการปฏิบัติอยู่ภายใต้ 
Atomic Energy Act ให้ความ
มั่นใจในเรื่องของการกํากับดูแล 
การติดต้ัง การบํารุงรักษา การ
ซ่อมแซม และการดําเนินงาน
ต่าง ๆ รวมท้ังความปลอดภัย
ของโรงงานนิวเคลียร์ 

Electric Source 
Development 
Promotion Act 

เป็นพระราชบัญญัติที่สนับสนุน
การพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรม และ
พลังงาน 

มีลักษณะเป็นการเฉพาะ ซ่ึงจะ
ระบุไว้ในแผนพัฒนาพลังงาน
แห่งชาติ 

Framework Act on 
Environmental Policy 

เป็นกฏหมายแม่ของนโยบาย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงส่ิงแวดล้อม หลักการปฏิบัติอยู่ภายใต้ 
Atomic Energy Act ท่ีได้
กําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนทางด้านรังสี 

Act on Assessment of 
Impacts of Works on 
Environment, Traffic, 
Disasters, etc. 

กําหนดขอบเขตและวิธีการใน
การประเมินผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
พื้นฐานของนโยบาย
ส่ิงแวดล้อม (Basic Law of 

กระทรวงส่ิงแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบ
เฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมเท่าน้ัน 
โดยไม่ได้รวมผลกระทบจากรังสี 
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กฎหมาย สาระสําคัญ ผู้มีอํานาจบังคับใช้ หมายเหต ุ

Environment Policy) 

Framework Act on Fire 
Services 

มุ่งเน้นเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการ
ป้องกัน และสร้างความ
ระมัดระวังในการเข้าดับเพลิง 

กระทรวงการบริหาร
ราชการและกิจการ
พลเรือน 

เพื่อจัดการความปลอดภัย ใน
สถานการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ 

Building Act มุ่งเน้นเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง 
 

กระทรวงการก่อสร้าง
และการคมนาคม 

ดําเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูท่ีเกี่ยวกับเรื่อง
ใบอนุญาตก่อสร้างและการ
ติดตั้งนิวเคลียร์ 

Industrial Safety and 
Health Act 

จัดหามาตรการป้องกันทางด้าน
สุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์ 

กระทรวงแรงงาน หลักการปฏิบัติอยู่ภายใต้ 
Atomic Energy Actท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องความปลอดภัยจากรังสี 

Industrial Accident 
Compensation Insurance 
Act 

กําหนดการจ่ายค่าประกันภัย
และเงินชดเชยอ่ืนๆให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์ท่ี
ได้รัผลกระทบในกรณีฉุกเฉิน 

กระทรวงแรงงาน - 

Basic Act on Civil Defense กําหนดมาตราการทั่วไปในด้าน
การรักษาความปลอดภัยของ
พลเรือน 

กระทรวงการบริหาร
ราชการและกิจการ
พลเรือน 

การเตรียมความพร้อมสําหรับ
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากอุบัติเหตุใน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซ่ึงจะถูก
รวมไว้ในแผนป้องกันพลเรือน
ขั้นพ้ืนฐาน 

Basic Act on Management 
of Disasters and Safety 

กําหนดมาตรการท่ัวไปเกี่ยวกับ
การควบคุมภัยพิบัติท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

กระทรวงการบริหาร
ราชการและกิจการ
พลเรือน 

กําหนดมาตรการแก้ไขหรือ
มาตรการเสริมในกรณีที่มีการ
ละเมิดการดําเนินตามแผน
ป้องกันพลเรือนขั้นพ้ืนฐาน 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Korea Institute of Nuclear Safety, nuclear regulatory,ค้นท่ี
http://www.kins.re.kr/english/nuclear/nuc_regulatory_01.asp, ค้นเมื่อ มีนาคม 2555 

 
 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ากฎหมายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญ ไม่
ว่าจะเป็นต่อชีวิต ต่อความเสียหายทางสภาพแวดล้อม รวมถึงการชดเชยต่าง ๆ ในกรณีท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุหรือ
ภัยพิบัติท่ีจะส่งกระทบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ ภายหลังจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีประเทศญ่ีปุ่น จนกระท่ังทําให้เกิดความกังวลในเร่ืองของระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
ประเทศเกาหลีเองก็ได้ให้ความสําคัญและมีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างองค์กร ผู้กํากับดูแลความปลอดภัย 
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(จากเดิมเป็นหน้าท่ีของ MEST กลายเป็น NSSC) รวมถึงการเปลี่ยนผู้มีอํานาจบังคับใช้กฎหมายในบางรายการ 
เพ่ือให้การกํากับดูแลความปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 1.2.4 หน่วยงานกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของเกาหลีใต้ 
 

หน่วยงานสําคัญที่ทําหน้าที่กํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้ประกอบด้วย  
 
(1) คณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และความม่ันคง (Nuclear Safety 

& Security Commission: NSSC) ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการกํากับดูแลและวางนโยบายใน
ระดับประเทศ 

(2) สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี (Korean Institute for Nuclear Safety: 
KINS) เป็นองค์กรปฏิบัติการเพ่ือกํากับดูแลความปลอดภัยในด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

(3) สถาบันเพ่ือการกํากับดูแล และควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea 
Institute of Nuclear Nonproliferation and Control: KINAC) เป็นองค์กรปฏิบัติการเพ่ือ
กํากับดูแลให้การพัฒนานิวเคลียร์และรังสีเป็นไปเพ่ือความสันติ 

 
รายละเอียดของแต่ละองคก์รดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
 
(1) คณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และความมั่นคง (Nuclear 

Safety & Security Commission: NSSC)36 
 
จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และจัดต้ังคณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้าน

นิวเคลียร์และความม่ันคง (Nuclear Safety & Security Commission: NSSC) ให้กลายมาเป็นผู้มีบทบาท
หน้าท่ีในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยมีหน้าท่ีครอบคลุมไปถึงการออกใบอนุญาต การ
ตรวจสอบคุณภาพ การบังคับใช้กฎระเบียบทางด้านนิวเคลียร์ต่างๆ การเตรียมแผนการรองรับในสถานการณ์
ฉุกเฉิน การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมดูแลการส่งออก-
นําเข้าสินค้าทางด้านนิวเคลียร์การสร้างความเชื่อม่ันทางด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ดังกล่าวน้ีอยู่ภายใต้
สโลแกนท่ีว่า“Nuclear Safety,Security and Safeguards” 

 

                                                            
36Nuclear Safety and Security Commission,  http://www.nssc.go.kr/nssc/english/introduction/purpose.html,
ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
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NSSC ประกอบไปด้วย 4 หน่วยงานย่อย ได้แก่ 
 

1) สํานักกํากับดูแลทางด้านนิวเคลียร์ ทําหน้าที่กํากับและดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์
ต่างๆ อาทิ การปรับปรุงหรือแก้ไขของกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัย
นิวเคลียร์อนุมัติการออกแบบมาตรฐานสําหรับเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และการอนุมัติการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 

2) สํานักรังสีฉุกเฉินทําหน้าท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัมมันตรังสีอาทิ 
ดูแลกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของการขนส่ง จัดเก็บ และการจัดการวัสดุกัมมันตรังสี
การจัดต้ังระบบการชดเชยความเสียหายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
อันตรายทางกายภาพจากวัสดุนิวเคลียร์การออกใบอนุญาตนําเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์
อุปกรณ์เทคโนโลยีและวัสดุท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ และการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรม
นิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นต้น 

3) ฝ่ายงานบริหารท่ัวไปทําหน้าท่ีทางด้านการบริหารต่าง ๆ เช่น บริหารกําลังคน การฝึกอบรม
พนักงาน การจัดการเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการเงินและการบัญชี เป็นต้น 

4) ฝ่ายวางแผนและประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่เกี่ยวกับแผนการทํางานและกิจกรรมสาธารณะ 
อาทิ การออกนโยบายและแผนการทํางาน พิจารณาคดีท่ีอยู่ในอํานาจของ NSSC การ
ประเมินผลการทํางานขององค์กร ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับของ NSSC และ
ดําเนินแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น 

 
ท้ังน้ี ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ ดังน้ี 
 

• วิสัยทัศน์:มีระบบความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ท่ีประชาชนและทั่วโลกยอมรับ 

• พันธกิจ: ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการกํากับดูแล 
(1) รักษาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในระดับสูงสุด 
(2) ปกป้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ เช่น การก่อการ

ร้าย 
(3) สร้างระบบเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ 
(4) ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และปฎิบัติตามมาตรฐานสากล 

• หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น มาตรการ มาตรฐานและกฎระเบียบทางด้านนิวเคลียร์ต่างๆ 
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(2) ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก วัตถุดิบและกิจกรรมท้ังหลายที่เกี่ยวข้องกับ
นิวเคลียร์ 

(3) ตรวจสอบและควบคุมเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก วัตถุดิบและกิจกรรมท้ังหลายท่ี
เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ 

(4) เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น 
(5) เตรียมการป้องกันทางด้านกายภาพต่อสิ่งอํานวยความสะดวก และวัตถุดิบทั้งหลายที่

เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ 
(6) สนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายและมาตรการการป้องกันนิวเคลียร์ 
(7) ควบคุมการส่งออก-นําเข้าของสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและวัตถุดิบท้ังหลายท่ี

เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ 

• บุคลากรประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมาธิการ (9คน) 

o ประธานกรรมการ (Chairperson) (ผู้แทนในระดับรับมนตรี) 
o รองประธานกรรมาการ (ผู้แทนในระดับรองนายกรัฐมนตรี) 
o คณะกรรมาธิการท่ีไม่ใช้ผู้บริหาร (7คน) ซ่ึงจะประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญในหลากหลาย

สาขา โดยเฉพาะทางด้าน กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอ่ืนๆ 
(2) คณะกรรมาธิการด้านเทคนิค (15คน) 

o ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิคในด้านต่างๆ 
o ประธานกรรมการ 
o คณะอนุกรรมาธิการไม่ประจํา (ในกรณีท่ีต้องการ) 

(3) สํานักงานเลขาธิการ 
o เจ้าหน้าจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2คน) และในสาขาต่างๆ (8คน) (รวมเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานท้ังหมดประมาณ 80 คน) 
o เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ภายใต้ NPPs และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกากของเสียจาก

นิวเคลียร์ในหน่วยงาน (5คน) 
o เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการแผนฉุกเฉินนอกหน่วยงาน ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวก

ต่างๆ 
  
 จะเห็นได้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญท้ังในแง่ของเทคนิคเฉพาะทาง และแง่ของความครอบคลุมใน
หลากหลายสาขา รวมทั้งสมาชิกทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือให้การทํางานของ
คณะกรรมาธิการมีอิสระ และมีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลความปลอดภัย 
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แผนภาพท่ี 1.11โครงสร้างองค์กรของ 
คณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนวิเคลียร์และความมั่นคง (NSSC) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Nuclear Safety and Security Commission, 
http://www.nssc.go.kr/nssc/english/introduction/organogram.html,ค้นเมื่อ เมษายน 2555 

 

• ลักษณะการดําเนินงานของ NSSC 
(1) มีความเป็นอิสระหน้าที่ในทางเทคนิคในการกํากับดูแลทางด้านความปลอดภัยทางด้าน

นิวเคลียร์ มาจากหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญ คือ KINS/KINAC 
(2) ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง สมาชิกในคณะกรรมาธิการจะไม่มีส่วนเก่ียวข้อง

ในกิจกรรมทางด้านการเมืองทุกกิจกรรม (ตาม พ.ร.บ.NSSC)และสมาชิกพรรคการเมืองจะ
ไม่ได้รับสิทธ์ิในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ(ตาม พรบ.NSSC) 

(3) มีอํานาจทางกฎหมายมีบทลงโทษตามกฎหมายอาญา และมีการยกเว้นการกระทําผิดของ
สมาชิกในคณะกรรมาธิการ ในกรณีการจ่ายค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้าหรือความประมาท 

Chairman & 
Chief Regulatory Officer 

Vice Chairman 
Non-Executive 

Commissioners (7) 

Commission (9 members) 

Advisory Committee on 
Nuclear Safety and 

Security (15 members) 

Secretary General 
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(4) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ ความปลอดภัย ความม่ันคง มาตรการการป้องกัน และการ
ควบคุมดูแล 

 
จากท่ีกล่าวมาแล้ว คณะกรรมมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และความม่ันคง 

(Nuclear Safety & Security Commission: NSSC) น้ัน เป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดในด้านความ
ปลอดภัยในระดับประเทศ ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรจากเดิมที่สังกัดภายใต้กระทรวง 
MEST กลายมาเป็นสังกัดอยู่ใต้ประธานาธิบดี ทําให้มีการแบ่งภาระหน้าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน และเห็น
ถึงระดับของการให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในระดับประเทศว่าเป็นเรื่องท่ีสําคัญมาก จนทําให้
ต้องมีท้ังการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการปกครอง การเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจในทางกฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าท่ีการทํางานของ NSSC เอง ท่ีแต่เดิมเป็นเพียงหน่วยงานท่ีกําหนดและตัดสินใจใน
เรื่องที่สําคัญๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ังเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Installation) กลายเป็นผู้ดูแลความ
ปลอดภัยในระดับประเทศ ท้ัง Safety, Security และ Safeguards 

 
(2) สถาบันความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี (Korean Institute for Nuclear 

Safety: KINS) 
 
ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) KINS ได้ก่อต้ังขึ้นเป็นองค์กรอิสระ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุน

ทางด้านเทคนิคให้กับกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEST) และมีบทบาทในการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น IAEA และ OECD เป็นต้น รวมท้ังทําการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านกฎระเบียบทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยและกระบวนการกํากับดูแล เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกของชุมชนนิวเคลียร์ท่ัวโลก 

 
แต่เดิม KINS เป็นหน่วยงานท่ีรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี(MEST)เดิมใช้ช่ือว่า“Nuclear Safety Center”ก่อต้ังขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ.
1981) เป็นหน่วยงานย่อยของสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งเกาหลี หรือ Korea Atomic Energy 
Research Institute (KAERI)ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)จึงได้แยกตัวเป็นอิสระด้วย
อํานาจของ Korea Institute of Nuclear Safety Act กลายมาเป็นสถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่ง
ประเทศเกาหลี (Korean Institute for Nuclear Safety: KINS) ในปัจจุบัน แต่เม่ือมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรและก่อต้ัง NSSC ทําให้ KINS ได้ย้ายจากการท่ีอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง MEST ไปอยู่ภายใต้
สังกัดของ NSSC โดยยังคงทําหน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้าน
นิวเคลียร์เช่นเดิม 
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บทบาทหน้าที่ของ KINS น้ัน เป็นท้ังผู้ตรวจสอบ และทบทวน รวมถึงประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยการตรวจสอบน้ันอาจแบ่งได้เป็น 2 
ช่วง คือ การตรวจสอบก่อนการเดินเครื่อง  (Pre-Operational Inspection) และการตรวจสอบเป็นช่วงๆ 
ภายหลังจากเดินเคร่ืองแล้ว (Periodic Inspection) ทําหน้าที่เป็นองค์กรท่ีคอยให้ความช่วยเหลือแก่ NSSC 
ในเรื่องการออกใบอนุญาตและการกํากับดูแล เพ่ือปกป้องสุขภาพของสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ KINS ยังมีหน้าท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของนิวเคลียร์ ดังน้ี 

 
(1) ทบทวนและประเมินความปลอดภัยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Safety Review and Evaluation) 

โดยการทบทวนความปลอดภัยนี้จะเกี่ยวโยงกับกระบวนการขอรับใบอนุญาต 
(2) ตรวจสอบ (inspection) เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
(3) วิจัยและพัฒนามาตรฐานด้านการกํากับดูแลและมาตรฐานทางเทคนิค 
(4) ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับการพัฒนานโยบายด้านการกํากับดูแล 
(5) ความเป็นอิสระขององค์กรกํากับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์ 

 
 อย่างไรก็ตาม KINS ได้มีการวางแผนการดําเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปน้ี  
  

• วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของโลกท่ีได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
 

• เป้าหมายและกลยุทธ์ 
 

Strategic 
Category 

การกํากับดูแลความ
ปลอดภัย 

การเป็นผู้นํา ความเชื่อมั่น ความสามารถองค์กร 

เป้าหมาย รักษาระดับความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์
สูงสุด 

นําไปสู่ความ
ปลอดภัยทางด้าน
นิวเคลียร์ท่ัวโลก 

ปรับปรุงบริการด้าน
การกํากับดูแลความ
ปลอดภัย 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การกํากับดูแลความ
ปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

1.ยกระดับมาตรฐาน
และนโยบายการ
กํากับดูแลผ่านการ
วิจัยและการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบข้อมูลท่ี
โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1. สร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กร  
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Strategic 
Category 

การกํากับดูแลความ
ปลอดภัย 

การเป็นผู้นํา ความเชื่อมั่น ความสามารถองค์กร 

 2. ดําเนินการอย่างมี
คุณภาพและทัว่ถึง 

2. เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับประชาคม
โลก 

2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสื่อสาร
สาธารณะทางด้านการ
กํากับดูแลความ
ปลอดภัย 

2. สร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีมีความ
เคารพซ่ึงกันและกัน
ในหมู่พนักงาน 

 3. เตรียมความพร้อม
ด้านรังสีในกรณี
ฉุกเฉิน 

3. อบรมบุคลากร
ด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียรข์องรุ่น
ต่อไป 

3. ปรับปรุงคุณภาพ
กฎระเบียบเพ่ือ
เสริมสร้างความเช่ือม่ัน
ของประชาชน 

3. สร้างระบบการ
จัดการดีท่ีสุด 

 

• พันธกิจ 
ปกป้องประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมจากอันตรายของรังสีท่ีเกิดจากการผลิตหรือการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ (Protect the public and preserve the environment from radiological disasters 
caused by the production or use of nuclear energy.) 
 

• หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(1) การกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์ 
(2) การกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี 
(3) การติดตามและประเมินผลในด้านสิ่งแวดล้อม 
(4) การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินทางด้านรังสี 
(5) การพัฒนามาตรฐาน กฎเกณฑ์ และเทคโนโลยีในการกํากับดูแลความปลอดภัย 
(6) การจัดต้ังฐานเทคโนโลยีในการกํากับดูแลความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี 

 

• บุคลากรประกอบด้วย 
 

ประธาน ผู้เช่ียวชาญ เจ้าหน้าท่ี รวม หมายเหตุ 

1 369 48 418 ป.เอก 187 คน และ ป.โท 158 คน 
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จะเห็นได้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นหลัก เน่ืองจากการปฏิบัติงานทางด้าน
ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีผลกระทบต่อบุคลากร ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 
จําเป็นต้องอาศัยท้ังความรู้และประสบการณ์ 
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แผนภาพที่ 1.12 โครงสร้างองค์กรของสถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี (KINS) 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Korea Institute of Nuclear Safety, Organization, ค้นที่ http://www.kins.re.kr/english/about/abo_organ_b.asp, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
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เม่ือพิจารณาโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าท่ีของ KINS แล้ว จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า KINS 
เป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับ NSSC ในเรื่องของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นสําคัญ เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการกํากับดูแลในส่วนของ Safety น่ันเอง นอกจากนี้ หากพิจารณาในส่วนของกลยุทธ์แล้วจะ
เห็นว่านอกจากทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบทางเทคนิคแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร ในด้านของความปลอดภัยอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการทํางาน และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารสาธารณะทางด้านการกํากับดูแลความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม KINS 
เองยังมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศท่ีเป็นสมาชิก 
IAEA ซ่ึงจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎระเบียบทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยและกระบวนการ
กํากับดูแล เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกท่ัวโลก 

 
3) สถาบันเพ่ือการกํากับดูแล และควบคุมการใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

(Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control: KINAC) 
  

KINAC ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นสถาบันที่ทําหน้าท่ีด้านการควบคุมอาวุธ
นิวเคลียร์ และส่งเสริมการใช้นิวเคลียร์อย่างสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือความปลอดภัย
และความม่ันคงระหว่างประเทศซ่ึงเป็นองค์กรท่ีต้องทําหน้าท่ีร่วมกับท้ังองค์กรภายในประเทศ และองค์กร
ระหว่างประเทศ ในการทําหน้าท่ีกํากับและควบคุมการใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับ KINS แต่
เดิมนั้น KINAC เป็นองค์กรท่ีอยู่ภายใต้กระทรวง MEST ต่อมาเม่ือมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองและ
จัดต้ัง NSSC ทําให้ KINAC ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้ NSSC และยังคงทําหน้าท่ีเป็นองค์กรสนับสนุนในด้านของการ
กํากับและควบคุมการใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียรเ์ช่นเดิม 

 
ส่ิงที่เป็นหน้าท่ีหลักของ KINAC น้ัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นองค์กรกลางที่ทําหน้าท่ีประสานการทํางาน

ระหว่างหน่วยงานทางด้านนิวเคลียร์ เช่น การดําเนินการตามข้อตกลงและพิธีสารระหว่างประเทศ ปฏิบัติตาม
พันธสัญญาระหว่างประเทศในเร่ืองของการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ และตรวจสอบและควบคุมบัญชีวัสดุ
นิวเคลียร์แห่งชาติให้เป็นไปตามกฎระเบีบบ เป็นต้น และขณะเดียวกันยังทําหน้าท่ีส่งเสริมให้มีการใช้งาน
พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ เช่น การพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ดังนั้น บทบาทหน้าที่หลักในการกํากับและจํากัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทํา
ให้ KINAC เป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น IAEA, NSSC, Nuclear 
Facilities ฯลฯ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากแผนภาพที่ 1.13   
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แผนภาพท่ี 1.13 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการทํางานของ KINAC 
 

 
 
ท่ีมา: Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control, ค้นท่ี 
http://www.kinac.re.kr/english/organization/agency.asp,ค้นเมื่อ เมษายน 2555 

 
 อย่างไรก็ตาม KINAC ได้มีการวางแผนการดําเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 

• วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานเฉพาะที่ทําหน้าที่ดําเนินการกํากับและควบคุมการใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
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แผนภาพที่ 1.14 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ KINAC 

 
ท่ีมา: Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Controlค้นท่ี
http://www.kinac.re.kr/english/about/vision.asp, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
 

• พันธกิจ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมนิวเคลียร์ในระดับชาติ 
(2) พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

• วัตถุประสงค์ 
(1) ป้องกันการนําวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ในเชิงของอาวุธนิวเคลียร์ 
(2) ปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศในเรื่องของการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ 
(3) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านนิวเคลียร์ให้มีความโปร่งใส 
(4) สง่เสริมให้มีการใช้งานพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 

 

• หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
(1) ตรวจสอบและควบคุมบัญชีวัสดุนิวเคลียร์แห่งชาติให้เป็นไปตามกฎระเบีบบ 
(2) ดําเนินการตามข้อตกลงและพิธีสารระหว่างประเทศ 
(3) ควบคุมการนําเข้าและส่งออกวัสดุและเทคโนโลยีที่ต้องควบคุมในระดับสากล 
(4) ตรวจสอบและดูแลระบบป้องกันทางกายภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
(5) ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมนิวเคลียร์ 
(6) ศึกษาการควบคุมนิวเคลียร์ 
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แผนภาพท่ี 1.15 โครงสร้างการปกครองภายใต้การทํางานของ KINAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : * เดิมก่อนเปล่ียนโครงสร้างเป็นหน้าท่ีของ MEST 
ท่ีมา: Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Controlค้นท่ี
http://www.kinac.re.kr/english/organization/ssac.asp, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 
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แผนภาพที่ 1.16 โครงสร้างองค์กรของสถาบันเพ่ือการกํากับและจํากัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี(KINAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control,ค้นท่ี
http://www.kinac.re.kr/english/organization/org.asp, ค้นเมื่อ เมษายน 2555 

 
KINAC ถือได้ว่าเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ มากที่สุด โดยมีภาระหน้าที่ใน

การทํางานเพ่ือสนับสนุน NSSC ในแง่ของ Security และ Safeguards ทําให้บทบาทหน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นการ
ดูแลและควบคุมให้เกิดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ภายใต้ข้อตกลงและพิธีสารระหว่างประเทศ เช่น 
การตรวจสอบและควบคุมบัญชีวัสดุนิวเคลียร์แห่งชาติ การส่งเสริมการพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนา และ
การวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงทําหน้าที่ท้ังควบคุมการใช้และส่งเสริมในเวลาเดียวกัน  
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 1.2.5  บทสรุปกรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้  
 
 ประเทศเกาหลีนับได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ท่ีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 
กล่าวในแง่ของพลังงานนิวเคลียร์ ประเทศเกาหลีใช้เวลาเพียงครึ่งศตวรรษก็กลายเป็นประเทศที่สามารถ
ส่งออกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีมีเทคโนโลยีของตนเองได้ และยังคงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไปเพ่ือผลักดันให้
ตนเองเป็นประเทศหน่ึงที่เป็นผู้ผลิตหลักทางด้านเตาปฏิกรณ์ อุปกรณ์และวัสดุช้ินส่วนต่าง ๆแต่ไม่เพียง
ความก้าวหน้าทางด้านพลังงานนิวเคลียร์เท่าน้ัน ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากรังสี เช่น การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ ก็เพ่ิมจํานวนข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองท้ังทางนิวเคลียร์และรังสีน้ีเองที่เป็นตัวผลักดันให้ประเทศเกาหลี
ต้องมีระบบการกํากับดูแลที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
 
 แม้ว่าในช่วงแรกของการพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีจะยังไม่มีระบบหรือกฎหมายที่ออกมา
บังคับใช้เพ่ือกํากับดูแลทางด้านความปลอดภัยเป็นการเฉพาะก็ตาม แต่ประเทศเกาหลีมิได้เพิกเฉยหรือละเลย
ท่ีจะให้ความสําคัญกับประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ดังน้ัน ในช่วงแรกจึงอาศัย
การใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปพลางก่อน 
ความสําคัญการกํากับดูแลทางด้านความปลอดภัยน้ันเริ่มทวีความสําคัญมากขึ้น เม่ือประเทศเกาหลีได้บรรลุ
เป้าหมายการมีเทคโนโลยีในการผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นของตนเอง และมีแนวโน้มที่จะผลิตโรงไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในเวลาน้ันเองจากท่ีกล่าวมาแล้วว่าบริษัท
หรือกิจการท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากรังสีก็เพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน ยังผลให้มีการก่อต้ังสถาบันความ
ปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี หรือ KINS ขึ้นมา เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
ความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้กํากับดูแลนั้นมิใช่เป็นของ KINS แต่ KINS เป็น
เพียงองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการสนับสนุนองค์กรกํากับดูแลเท่าน้ัน 
 
 ประเทศเกาหลีนั้นให้ความสําคัญกับประเด็นความปลอดภัย อันได้แก่ Safety, Security และ 
Safeguard ซ่ึงผู้ที่มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลหรือเป็น Regulator น้ัน ได้แก่ กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี หรือ MEST มีบทบาทของท้ังการเป็นผู้กํากับดูแลและส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยมี 
สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งประเทศเกาหลี หรือ KINS ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้าน 
Safety นั่นคือสนับสนุนทางด้านเทคนิคในเรื่องของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นสําคัญ ซ่ึงเกี่ยวพัน
กับการออกใบอนุญาตหรือยึดใบอนุญาตน่ันเอง และในส่วนของSecurity และ Safeguard นั้น มีสถาบันเพ่ือ
การกํากับดูแล และควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือ KINAC เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน น่ันคือ การทําหน้าที่กํากับและจํากัดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ 
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ของเกาหลีที่มีท้ังเตาปฏิกรณ์ท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ และการมี
อุตสาหกรรมทางนิวเคลียร์ท่ีเพ่ิมมากขึ้นมากขึ้น เม่ือหันมาถึงพิจารณาความเหมาะสมในการทําหน้าที่ของ 
MEST บทบาทที่ขัดแย้งกันในการทําหน้าที่ กอปรกับความวิตกกังวลในด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ภายหลังพิบัติภัยท่ีประเทศญ่ีปุ่นแล้ว ทําให้ประเทศเกาหลีมีการทบทวนบทบาทหน้าท่ี และวางแผนเพ่ือรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก ผลท่ีตามมาคือ ประเทศเกาหลีได้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง และจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพ่ือมาทําหน้าท่ีกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงทําหน้าท่ีบริหารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วยนั่นก็คือ คณะกรรมาธิการ
กํากับดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงทางด้านนิวเคลียร์ หรือ NSSC 
 
 การปรับเปลี่ยนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีกํากับดูแลจาก MEST มาเป็น NSSC น้ัน ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

1. NSSC เป็นองค์กรอิสระท่ีมีความคล่องตัวมากกว่า และขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี ทําให้สามารถควบคุม
สถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินได้เร็วกว่า เพราะมีขั้นตอนน้อยกว่า 

2. NSSC จะมีบทบาทหน้าท่ีทางด้านความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ โดยดูแลท้ัง Safety, Security และ 
Safeguard ซ่ึงส่งผลให้ทั้ง KINS และ KINAC กลายมาเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่สนับสนุนให้กับ 
NSSC ขณะท่ี MEST จะเหลือบทบาททางนิวเคลียร์และรังสีแค่เพียงการเป็นผู้ให้การส่งเสริมการใช้
นิวเคลียร์และรังสีเท่าน้ัน 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลทางด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น Atomic Energy Act, Act 
on Safety Management of Naturally Occurring Radioactive Materialฯลฯ ท่ี MEST เคยเป็น
ผู้มีอํานาจบังคับใช้จะเปลี่ยนเป็น NSSC เป็นผู้บังคับใช้แทน 

4. มีการออกกฎหมายใหม่ โดยการจัดต้ังใหม่หรือแยกออกมาจากกฎหมายเดิมเพ่ือความชัดเจนย่ิงขึ้น 
ได้แก่ Act on Establishing & Operating NSSC, Act on Safety Management of Naturally 
Occurring Radioactive Material และNuclear Safety Actซ่ึงแยกมาจาก Atomic Energy Act 
 

 กล่าวโดยสรุป ประเทศเกาหลีให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ซ่ึงเห็นได้จากการ
ก่อต้ังองค์กรที่มาทําหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การพัฒนาท้ังในรูปของโครงสร้างองค์กร การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีขององค์กรให้มีความเฉพาะเจาะจงในด้านความปลอดภัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกฎหมาย รวมท้ังการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นต่างๆ  
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1.3 ข้อเปรียบเทียบการกํากับดูแลด้านพลังงานปรมาณูในประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลีย 
 

หากกล่าวถึงคําว่า “Nuclear Law” ถือเป็นกฎหมายพิเศษที่สร้างขึ้นเพ่ือควบคุมการดําเนินงานใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและสารกัมมันตรังสี โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นกรอบกฎหมายท่ีจะใช้ในการกํากับดูแล
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือปกป้องมนุษย์ ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
กรอบกฎหมายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบ อันได้แก่ Safety Security 
Safeguard และ Liability ซ่ึงโดยพ้ืนฐานของกฎหมายทางนิวเคลียร์โดยทั่วไปน้ันควรที่จะครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็นน้ี เพราะถือว่าประเด็นเหล่าน้ีคือประเด็นที่สัมพันธ์กับอันตรายอันจะเกิดจากนิวเคลียร์และรังสี ที่จะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  

 
 

 
 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ IAEA (IAEA Safety Standards) ระบุว่า การควบคุมความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นความรับผิดชอบในระดับประเทศ เน่ืองจากอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีอาจ
เกิดขึ้นข้ามพรมแดนระหว่างประเทศก็เป็นไปได้ ดังน้ัน ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นตัวส่งเสริมและ
เพ่ิมความปลอดภัย โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปรับปรุงความสามารถในการควบคุมและ
ลดผลกระทบที่เป็นอันตราย เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน  

 
ดังนั้น ไม่เพียงแต่กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศเท่าน้ัน การกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจาก

อันตรายของนิวเคลียร์และรังสีจึงต้องกระทําทั้งในประเทศเอง น่ันคือ การกํากับดูแลผู้ใช้หรือผู้ดําเนินงานที่อยู่
ในประเทศ รวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้ามประเทศจากการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีผ่าน
ความร่วมมือหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

 
ในการศึกษาครั้งน้ีได้มีการหยิบยกกรณีศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

เกาหลีใต้ ซ่ึงทางคณะผู้วิจัยได้ทําการกล่าวถึงกรอบกฎหมายคร่าวๆ ในภาพรวมของแต่ละประเทศแล้วใน
เบ้ืองต้น ดังนั้น ในส่วนที่จะอธิบายต่อไปน้ีจะเน้นให้เห็นถึงการดําเนินการของการกํากับดูแลของท้ังสอง

Safety

SecuritySafeguard

 
 

Liability 
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ประเทศโดยเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาทาง
นิวเคลียร์ดังเช่นประเทศเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับประเทศท่ีไม่มุ่งเน้นการพัฒนาทางนิวเคลียร์ดังเช่นประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นกรอบการดําเนินการกํากับดูแลท่ีสามารถจะนํามาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต 
 
ตารางท่ี 1.5 เปรียบเทียบประเด็นทางกฎหมายในด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศเกาหลีใต้และออสเตรเลีย 
 

    เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย 

1 บทนํา 
(Introduction) 

• ในปี 1958 กรอบกฎหมายทางนิวเคลียร์มี
จุดเร่ิมต้นจาก ร่าง พ.ร.บ. ท่ี 483 ลงวันท่ี 11 
มีนาคม 1958 ด้านพลังงานปรมาณู ซ่ึงต่อมา
ได้มีการปรับปรุงหลายต่อหลายครั้ง 

• ในปี 1982 ได้มีการออกแม่บทกฎหมายทาง
นิวเคลียร์โดยรัฐสภา ตาม พ.ร.บ. ท่ี 3549 ลง
วันท่ี 1 เมษายน 1982  

• ในปี 1986 ได้มีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้ง 
เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการจัดการกาก
นิวเคลียร์ (nuclear waste management 
fund) 

• ในปี 1995 รัฐสภาตัดสินใจส่งเสริมให้เกิด
แผนพัฒนานิวเคลียร์ (nuclear promotion 
plan) ตาม พ.ร.บ. ท่ี 4940 ลงวันท่ี 9 
มกราคม  1995 น่ันคือ การวางแผนเพ่ือ
พัฒนานิวเคลียร์ตามเป้าหมายในทุกๆ 5 ปี 
หรือที่เรียกว่า “Nuclear Power Plant” ซ่ึง
ได้รวมถึงมาตรการทางด้านความปลอดภัย
ด้วย 

• ในปี  1996 ได้มีการแก้ไขกฎหมายทาง
นิวเคลียร์อีกครั้งตาม พ.ร.บ. ที่ 5233 ลงวันท่ี 
30 ธ.ค. 1996 ซ่ึงมีจุดประสงค์หลัก 

- เพ่ือจัดต้ัง the Atomic Energy 
Safety Commission (มาตรา 5)  

- จัดตั้งกองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เ ก่ียว กับพลังงานปรมาณู  (atomic 
energy for research & 

• ประเทศออสเตรเลียมีระบบการปกครอง
ในลักษณะสหพันธรัฐ โดยแบ่งระดับการ
ปกครองออกเป็นการปกครองโดยรัฐบาล
กลาง และการปกครองในระดับของรัฐ  

• ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีไม่มีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ การใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน
ประเทศเป็นไปเพ่ือใช้ในทางการแพทย์
และการวิจัยเป็นสําคัญ 

- ออสเตรเลียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกํากับดูแลเทคโนโลยีและ
รังสีอยู่หลายฉบับดังกฎหมาย
ต่อไปน้ี South Pacific Nuclear 
Free Zone Treaty Act A.D. 
1986 

- Nuclear Non-proliferation 
(Safeguards) Act A.D. 1987 

- Comprehensive Nuclear 
Test-Ban Treaty Act A.D. 
1998 

- Australia Nuclear Science 
and Technology Organization 
Act A.D. 1987 

- Australian Radiation 
Protection and Nuclear 
Safety Act A.D. 1998 

- Common Wealth Radioactive 
Waste Management Act A.D. 
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    เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย 

development) (มาตรา 3(2))  
- มีการระบุให้มีการเปิดเผยในทุกขั้นตอน

กา ร จั ดก า ร ใ ห้ ส า ธ า รณะชนรั บ รู้ 
(Public hearing) (มาตรา 104(5)) 

• ต่อมาประธานาธิบดีและรัฐมนตรีได้ ได้มีการ
กําหนดให้กฎหมายท่ีออกมาก่อนหน้ามีความ
ครอบคลุมในแง่มุมเร่ืองของ การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในทางสันติด้วย ทําให้มาตรา 1 ของ 
พ.ร.บ. ในปี 1982 มีการระบุวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และ
ป้องกันภัยท่ีอาจเกิดจากกัมมันตรังสี โดยมี
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยมี MEST ทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
ขณะท่ี MKE ทําหน้าท่ีในการก่อสร้างและ
ดําเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมท้ังการ
จัดการกากท่ีเกิดจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

2005 
- Environment Protection and 

Biodiversity Conversation Act 
A.D. 1999 

• แม้ว่าประเทศออสเตรเลียจะไม่มีนโยบาย
ท่ีมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่พ่ึงพา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ แต่กฎหมายของ
รัฐบาลกลางรวมถึงแต่ละรัฐให้
ความสําคัญกัยความปลอดภัยของชีวิต 
ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อมผ่านกฎหมาย
ต่างๆ จํานวนมาก อีกท้ังมีระบบการกํากับ
ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบแน่นอน 

2 การขุดเจาะ 
(Mining 
Regime) 

พ.ร.บ.ทางนิวเคลียร์ฉบับแรกปี 1958 น้ันได้ระบุ
ในมาตรา 17 เกี่ยวกับระเบียบการขุดเจาะอยู่
แล้ว แต่เน่ืองจากการแก้ไขกฎหมายในปี 1982 
และมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. การขุดเจาะแร่ 
(Mining Act) ที่มีระเบียบการขุดเจาะ
ครอบคลุมทุกแร่ รวมแร่ ยูเรเนียม และทอร์เรีย 
ท่ีเป็นแร่กัมมันตรังสีด้วยอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงมีการ
แก้ไขกฎหมาย ปี 1958 โดยไม่มีการกําหนด
กฎหมายสําหรับกิจกรรมการสํารวจ และขุด
เจาะ 

 ประเทศออสเตรเลียมีแร่ยูเรเนียม 19% 
ของโลก เป็นท่ีสองรองจากประเทศแคนาดา 
ซ่ึงออสเตรเลียมีเหมืองแร่ยูเรเนียมอยู่ 3 
แห่งในออสเตรเลียใต้  

รัฐบาลกลางและแต่ละรัฐจะแยกการทํา
หน้าท่ีรับผิดชอบขึ้นอยู่กับแหล่งท่ีมาของแร่
ยูเรเนียม ซ่ึงกฎหมายของรัฐบาลกลางและ
แต่ละรัฐเองก็กําหนดให้ ผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ต้องดําเนินการขออนุญาต เพื่อ
ออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่และระบุหน้าท่ี
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ
ความปลอดภัย และการติดตามการจัดการ
เหมืองอื่นๆ 

ภายใต้ Safeguard Act บุคคลใดท่ี
ต้องการค้นหาหรือทําเหมืองแร่จะต้องได้รับ
อนุญาตจาก ASNO  

หากมีการปนเป้ือนหรือเกิดกระจายของ
ยูเรเนียมจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อ
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    เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย 

ส่ิงแวดล้อมภายใต้กฎหมาย EPBC Act 
และในกรณีท่ีมีการส่งออก จะต้องได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีในการส่งออกวัตถุ
กัมมันตรังสี รวมถึงยูเรเนียมและธอร์เรียม
ด้วย  ซ่ึ งอ ยู่ภาย ใต้ กฎหมาย  Customs 
Regulation 1958 

3 สารกัมมันตรังสี 
เชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ และ
อุปกรณ์ 
(radioactive 
substances, 
nuclear fule 
and 
equipment) 

    การใช้วัสดุนิวเคลียร์ กฎหมายปี 1982 บทท่ี 
6 ส่วนท่ี 2 ได้ระบุนิยาม “วัสดุนิวเคลียร์” 
หมายความถึ ง  เ ช้ื อ เพ ลิง นิ ว เค ลียร์  และ
แหล่งท่ีมาของวัสดุนิวเคลียร์  ซ่ึงตามกฎหมาย
กําหนดให้ ผู้ ใ ช้ และครอบครอง เ ช้ื อ เพ ลิ ง
นิวเคลียร์จําเป็นต้องมีใบอนุญาต (กฎหมายปี 
1982 มาตรา 57) ท่ีออกโดย MEST ในขณะท่ี 
ผู้ เป็นเจ้าของแหล่งท่ีมาของวัสดุ นิวเคลียร์
เพียงแต่รายงานความเป็นเ จ้าของเท่า น้ัน 
(มาตรา 64) 
    ท้ั ง น้ี  ใน ส่ วนของก า รออก ใบอนุญ าต
จําเป็นต้องผ่านกระบวนการตามมาตร 58 ก่อน 
ได้แก่  

(1) ผู้ ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต จ ะ ต้ อ ง มี
ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีจะ
ใช้และครอบครองรักษาเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ 

(2) โครงสร้างพ้ืนฐาน หรืออุปกรณ์ท่ี
ติดต้ัง จะต้องคํานึงถึงการจัดเก็บ
และกระบวนการ จัดการกาก
กัมมันตรังสี และควรมีมาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารกัมมันตรังสี 

(3) ต้องเป็นการกระทําท่ีจะต้องไม่
เป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกาย 
ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม 

    รมว. MEST มีอํานาจในการเพิกถอน
ใบอนุญาต พักใบอนุญาต หรือปรับปรุงการ
ติดตั้งการใช้งานเคร่ืองจักรได้ทุกเมื่อ หากเห็นว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด

การกํ ากับดู แลสาร กัมมันต รั ง สีและ
อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ ใ น ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
อุตสาหกรรมจะถูกกํากับดูแลโดยแต่ละรัฐ 
ซ่ึงจะกํากับดูแลการอนุญาตและขั้นตอนการ
ออกใบอนุญาต ซ่ึงครอบคลุมถึงการขาย 
การใช้ การครอบครอง และการจัดการ ฯลฯ 
ของสารกัมมันตรังสี ซ่ึงเป็นการใช้อํานาจ
ผ่านกฎหมาย National Directory for 
Radiation Production ในหมวดท่ี 6 การ
ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก รั ง สี  (Radiation 
Protection) รวมถึงยูเรเนียม พลูโตเนียม 
ธอร์เรียม และวัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์อ่ืนๆ ท้ังน้ี Safeguard Act อาจมี
ความเกี่ยวโยงและถูกนํามาใช้ในการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ด้วย 
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ข้างต้น (มาตรา 58) หรือเห็นว่ามีกิจกรรมท่ี
ก่ อ ให้ เ กิ ดอั นตร ายต่ อ สา ธารณะ  ห รือ ใ ช้
เทคโนโลยีท่ีไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐาน (2008 
Act, ฉบับแก้ไข มาตรา 60) 
    สําหรับผู้ที่ต้องการครอบครองแหล่งที่มาของ
วัสดุนิวเคลียร์ จะต้องเสนอแผนให้กับรมว . 
MEST รับทราบก่อน โดยแผนดังกล่าวจะต้อง
ระบุว่ามีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานผ่านการ
รับรองตาม พรก. ฉบับท่ี 21214 ปี 2008 (แก้ไข
กฎหมายปี  1982 มาตรา64(1) )  ซ่ึงหากมี
ความเห็นว่าไม่เหมาะสม รมว. MEST มีอํานาจ
ในการส่ังการให้แก้ไขความเหมาะสม  หรือ
กําหนดมาตรฐานเพิ่มเติมได้ (กฎหมายปี 1982 
มาตรา 64(3)) 
    หน่วยงานท่ีกํากับดูแลการออกใบอนุญาต
จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับใบอนุญาต ท้ัง ช่ือ 
ท่ีอยู่ ปริมาณท่ีใช้และครอบครอง วัตถุประสงค์
การนําไปใช้ เทคโนโลยีท่ีใช้ รายละเอียดสถานที่ 
โครงสร้างการติดต้ังเครื่องจักร โดยในกรณีของ
พลังงานนิวเคลียร์ จะต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่อง
ของวิธีการจัดเก็บ และกระบวนการใช้ใหม่ของ
พลังงาน (พรก.ฉบับท่ี 275 วันท่ี 13 เมษายน 
1983 แก้ไขในปี 1990 มาตรา 68 และ 75) 

4 การติดตั้งอุปกรณ์
นิวเคลียร์ 
(Nuclear 
Installation) 

    

      a) การขอ
ใบอนุญาต การ
ตรวจสอบ และ
ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ 
(Licensing and 
inspection, 
including 
nuclear safety) 

1) การก่อสร้างและดําเนินการ 
    การก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และ
เคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมีใบอนุญาตท่ีออก
โดย รมว. MEST (กฎหมายปี 2008 มาตรา 11) 
โดยการขอ ใบอนุญาต น้ันต้ อ งมี ก ารแ จ้ ง
รายละเอียดข้อมูลท่ัวไป สถานท่ี และลักษณะ
เฉพาะที่การติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์จําเป็นต้องมี 
เ ช่ น  โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ท ค โ น โ ล ยี เ ฉ พ า ะ ท า ง 
(กฎกระทรวง (Ordinance of ministry...) 02-

การติด ต้ัง เตาปฏิกรณ์นิวเคลีย ร์และ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องจะอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของ Safeguard Act และ ARPANS 
Act  

APANS Act เป็นกฎหมายแม่บทสําหรับ
การกํากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์
และรังสีของออสเตรเลีย ซ่ึง CEO ของ 
ARPANSA เป็นบุคคลท่ีมีอํานาจในการออก
และยกเลิกใบอนุญาตในการทํากิจกรรมด้าน
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2110-3543 ปี 2008 มาตรา 3 วรรค1) ท้ังน้ี 
ข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆน้ันจะถูกพิจารณา
โดย KINS ก่อนการพิจารณาตามกฎกระทรวง
เพื่อทําการออกใบอนุญาต (พรก.ฉบับท่ี 21214 
ปี 2008 มาตรา 22) และเสนอต่อ  รมว. MEST 
    สําหรับการดําเนินงานของเคร่ืองปฏิกรณ์ 
และเคร่ืองจักรท่ีเก่ียวข้อง จะมีขั้นตอนท่ีคล้าย
กับการจะได้มาซ่ึงใบอนุญาตก่อสร้าง แต่มี
เ ง่ือนไขบางอย่างเพิ่มเติม เช่น เทคนิคการ
ดําเนินงาน ความสามารถความชํานาญ และการ
ปกป้อง ส่ิงแวดล้อม  ท่ี ผู้ เป็นเ จ้าของเคร่ือง
ปฏิกรณ์ต้องทําตามมาตรฐานท่ีกําหนดเฉพาะใน
พรก.ปี2008 มาตรา 22 
    ผู้เป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังงานนิวเคลียร์จําเป็นต้องมีการแต่งตั้งบุคคล
ผู้รับผิดชอบใบอนุญาตดูแลการดําเนินงานของ
เครื่องปฏิกรณ์ (มาตรา 29) โดยบุคคลดังกล่าว
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ 
และมีใบรับรองความสามารถทางเทคนิคท่ีจะ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลการทํางานของ
เคร่ืองปฏิกรณ์ โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะออก
โดย รมว.MEST เช่นกัน 
    อย่างไรก็ตาม รมว. MEST ยังคงมีอํานาจ ใน
การย้าย หรือปลดผู้ถือใบอนุญาตดําเนินการ ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่กระทําการตามหน้าท่ี หรือมี
การกระทําการท่ีไม่เหมาะสม (มาตรา 30) 
    การพิจารณาออกใบอนุญาตจะสําเร็จก็
ต่อเมื่อผ่านกระบวนการ  2 ขั้นตอน คือ มีการ
พิ จ า รณา ก่ อน  และห ลั งก า รดํ า เ นินก า ร 
(กฎหมายปี 2008 มาตรา 27, 42) วัตถุประสงค์
ของการพิจารณาเป็นไปเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ดําเนินเครื่องปฏิกรณ์เป็นไปอย่างปลอดภัย และ
มีมาตรฐานทางเทคนิคตามท่ีกฎหมายปัจจุบัน
กําหนดไว้ 
นอกจากน้ี กฎกระทรวง MEST เลขท่ี 02-
2110-3643 ปี 2008 ได้กําหนดให้มีความ

นิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ อํานาจในการ
ตรวจสอบกรณี ท่ี ต้องสงสัยว่าจะทําผิด
ข้อกําหนดของการกํากับดูแลก็ยังอยู่ท่ี CEO 
อีกด้วย (Part 7 of APANS Act) 

ภายใต้ ARPANS Act จะต้องมีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบใบอนุญาตดูแลการ
ดําเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ (หมวด 13) 
ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบในการดูแลส่ิงต่างๆ 
ดังน้ี 

(1) เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีใช้ในการวิจัย 
การแพทย์ หรือในทางอุตสาหกรรมก็
ตาม 

(2) การเตรียมพ้ืนที่โรงงาน หรือการเก็บ
เช้ือเพลิงที่จะใช้สําหรับเตาปฏิกรณ์ 

(3) การจัดการกากกัมมันตรังสี 
(4) ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตท่ี

เกี่ยวข้องกับรังสี 
ท้ังน้ี หาก CEO ได้รับใบสมัครหรือการขอ

อนุญาตติดตั้งท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์
จะต้องมีการลงหนังสือพิมพ์ให้ประชาชน
ท่ัวไปรับทราบ และต้องแจ้งต่อรัฐบาลกลาง
ด้วย โดยส่ิงท่ีจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ได้แก่ 

(1) หนัง สือ เ ชิญประชาชนทั่ ว ไป ให้
ร่วมกันตัดสิน 

(2) ระยะเวลาท่ีจะดําเนินการตัดสิน 
(3) กระบวนการท่ีจะตัดสิน (ตามมาตรา 

40 ของ ARPANS Regulations) 
อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจท่ีจะออก

ใบอนุญาต  CEO จะ ต้อง คํ านึ งถึ งการ
ประพฤติปฏิบัตท่ีดีต่อกันระหว่างประเทศ 
(International Best Practice) เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยนิวเคลียร์  
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จําเป็นต้องมีผู้ท่ีมีอํานาจในการออกประกาศต่าง 
ๆ  ด้ วย  เ ช่ น  การ เป ล่ียน ผู้ ถื อ ใบอ นุญาต
ดําเนินการ (มาตรา17) การประกาศหยุดการ
ดําเนินงาน (มาตรา22) และการประกาศหยุด
การดําเนินเครื่องปฏิกรณ์ (มาตรา23)  เป็นต้น 
 
2) การร้ือถอน 
    การแก้ไข Atomic Energy Act ในปี 1995 
ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของการดําเนินงาน
เครื่องปฏิกรณ์ และเคร่ืองจักรอ่ืนๆ ท่ีหมดอายุ
การใช้งานเป็นพิเศษ จึงมีการระบุว่า ผู้ เป็น
เจ้าของจะต้องมีแผนการร้ือถอนล่วงหน้า ท่ี
รับรองโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจ 

      b) การ
ปกป้อง
ส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบจาก
รังสี 
(protection of 
the 
environment 
against 
radiation 
effects) 

แนวคิดในการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้ัน เร่ิมต้นข้ึนครั้งแรกในการพิจารณาร่าง
กฎหมายนิวเคลียร์ในปี 1982 ขณะเดียวกัน ใน
มาตรา 11 ได้มีการระบุให้มีการศึกษาผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม โดยให้มีการรายงานข้อมูล
ดังกล่าวในเอกสารการขอใบอนุญาตการก่อสร้าง
ด้วย สําหรับการศึกษาเต็มรูปแบบน้ันปรากฏใน 
กฎกระทรวง MEST ท่ี 02-2110-3643 ในปี 
2008 ซ่ึงจะประกอบด้วย  

1) การประเมินค่าผละกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
จากการก่อสร้างและดําเนินงาน  

2) วิธีการประเมินคํานึงถึงการเกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด และรักษาไว้ซ่ึงระบบ
นิเวศน์ 

3) มีการประมาณการโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ของพ้ืนท่ีโดยรอบ 

อย่างไรก็ตาม หากมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการ
ปนเป้ือนของสารกัมมันตรังสีในส่ิงแวดล้อม รมว.
MEST มีอํานาจในการออกคําส่ังให้ผู้ดําเนินการ
เพ่ิมข้ันตอนการดําเนินการเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม
ได้ 

 กระทรวงส่ิงแวดล้มและมรดกวัฒนธรรม
และศิลปะ (The Minister for the 
Environment, Heritage and the Art) 
ฝ่ายส่ิงแวดล้อม มรดก นํ้าและศิลปะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการและประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยกฎหมาย 
Environment Protection and 
Biodiversity Convention Act 1999 
(EPBC Act.)  

ดังน้ัน การกระทําทางนิวเคลียร์ใดๆ ท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจะถูก
กํากับดูแลโดยกฎหมายน้ี พร้อมกับการ
บังคับใช้ของ ARPANS Act ด้วย 

น่ันหมายความว่าการกระทําใดๆทาง
นิวเคลียร์จะต้องได้รับการตรวจสอบโดย
กฎหมายของ EPBC Act ด้วย ซ่ึงการ
พิจารณาจะให้ความสําคัญกับการควบคุม
ผลกระทบท่ีจะ เ กิดต่อ ส่ิงแวดล้อมเป็น
สําคัญ และกฎหมายนี้ยังได้ครอบคลุมถึง
ความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศในแง่ของ
ผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
ขณะท่ี ARPANS Act น้ันจะใช้ในการกํากับ
ดูแลการก่อสร้าง การดําเนินการของเตา
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ปฏิกรณ์นิวเคลีย ร์หรือ ส่ิงอํ านวยความ 
สะดวกอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

      c) การ
ตอบสนองต่อ
อุบัติภัย 
(Emergency 
response) 

 มาตรา 98 ของกฎหมายป ี2008 ได้มีการ
กําหนดให้มีกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการรับมือ
กับเหตุฉุกเฉิน น่ันคือ ผู้ดําเนินการต้องมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมใน
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปน้ี 

- อุบัติเหตุจากแผ่นดินไหว ไฟไหม้ หรือภัย
พิบัติอื่นๆ 

- กรณีเครื่องจักรขัดข้อง 
- อันตรายจากการปนเป้ือนของสาร

กัมมันตรังสี 
    ทั้งนี้ ตามมาตรา 301 ของกฎหมาย ปี 
2008 ระบุว่ามาตรการที่เหมาะสมในการ
รับมือกับเหตุฉุกเฉินนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ความอันตรายนั้นๆ 
    ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น จะต้องมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีทํางานเก่ียวกับเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียรด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่กระจายของสาร
กัมมันตรังสี ซ่ึงค่ามาตรฐานจะถูกกําหนดโดย 
MEST และผู้ดําเนินการต้องมีแจ้งให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(Ministry of the nature) ทราบทันที 
เพ่ือให้มีการเตรียมมาตรการรับมืออย่าง
ทันท่วงที 

 - 

5 การค้าวัสดุ
นิวเคลียร์และ
อุปกรณ์ (Trade 
in nuclear 
materials and 
equipment) 

 การนําเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก MEST และ MKE ก่อน
ตามมาตรา 106 ของกฎหมายปี 2008 โดย
รายละเอียดกระบวนการเก็บภาษีการส่งออก
นําเข้าจะถูกกําหนดใน “Unified Public 
Notice” ท่ีประกาศโดย MKE ตามมาตรา 19 
ซ่ึงจะทําการควบคุม วัสดุนิวเคลียร์และอุปกรณ์
นิวเคลียร์ต่างๆ ด้วยการควบคุมรายการสินค้า 
ควบคุมพื้นที่ รวมถึงควบคุมการขอใบอนุญาต

 การค้าของประเทศออสเตรเลียจะมีเพียง
การส่งออกแร่ยูเรเนียมเท่าน้ัน โดยจะไม่มี
การนําเข้า ซ่ึงรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ควบคุม
การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยมีศุลกากรทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลผ่าน 
Custom Act 1901 ดังน้ัน การส่งออกแร่
ยูเรเนียมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร พลังงาน
และการท่องเที่ยว และต้องเป็นไปตาม
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ด้วย 
The Foreign Trade Act เป็นกฎหมาย

พื้นฐานท่ีใช้ในการควบคุมการนําเข้าและส่งออก
วัสดุนิวเคลียร์และอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของนิวเคลียร์ ซ่ึง MKE เป็นผู้มี
อํานาจในการใช้กฎหมายน้ี  

นอกจากน้ียังมี The Technology 
Development and Promotion Act เป็นอีก
กฎหมายหนึ่ง ท่ีใช้ในการควบคุมการส่งออก
เทคโนโลยีทางนิว เคลียร์  (nuclear-related 
technology) ซ่ึงจะมี MEST เป็นผู้มีอํานาจใช้
กฎหมาย 

ดังน้ัน ในกรณีท่ีเป็นการส่งออกหรือนําเข้า
วัสดุนิวเคลียร์ (nuclear items) จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก MKE และหากมีความ
เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก MEST ท้ังน้ี หากวัสดุนิวเคลียร์ใดท่ี
เป็นท้ังวัสดุนิวเคลียร์และมีความเกี่ยวข้องทาง
เทคโนโลยีจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก MKE 
ในเร่ืองของการส่งออกและนําเข้าก่อน โดยท่ี 
MEST จะทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาให้กับ MKE 
เพื่อให้ความเห็นชอบในกรณีดังกล่าวน้ี 

หากบุคคลใดละเมิดทําการส่งออกวัสดุ
นิวเคลียร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะ มีโทษจําคุกไม่
น้อยกว่า 7 ปี หรือปรับในอัตรา 5 เท่าของมูลค่า
การส่งออก (ตาม The Foreign Trade Act 
มาตรา 53) 

พันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึง Non-
Proliferation Treaty และข้อตกลงด้าน
ความปลอดภัย safeguard agreements 
อ่ืนๆ  ท่ีประเทศออสเตรเลียได้ทําความตก
ลงไว้กับประเทศอ่ืนด้วย  

6 การป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
(Radiation 
protection) 

 ตามพระราชบัญญํติพลังงานปรมาณู (The 
Atomic Energy Act of 1982) ได้มีการระบุถึง
การป้องกันอันตรายจากรังสีไว้ในมาตรา 97 ซ่ึง
ระบุ ว่า ผู้ดํา เ นินการทางนิวเคลียร์จะต้องมี
มาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีท่ี
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ท้ังน้ี การป้องกัน
อันตรายจากรังสีจะต้องปกป้องอันตรายให้แก้ท้ัง
คนปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไปด้วย 

 ในปี 1998 ได้มีการเปล่ียนกฎหมายท่ีใช้
ในการกํากับดูแลจาก The Environment 
Prodection (Nuclear Code) Act 1978 
มาเป็น ARPANS Act แทน ซ่ึง CEO เป็นผู้มี
อํานาจในการกํากับดูแลครอบคลุมไปถึงการ
ออกใบอนุญาตของแหล่งท่ีมาของรังสี และ
ก า รค วบ คุ ม อุ ป ก ร ณ์ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ ว ย 
นอกจากน้ี ภายใต้ ARPANS Act ยังกํากับ
ดูแลในเรื่องของการติดตั้งเตาปฏิการณ์
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นิวเคลียร์และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
ซ่ึ งการกํากับ ดูแล น้ีอ ยู่ภายใต้  Nuclear 
Code ท่ีว่า The Code of Practice and 
Safety Guide for Radiation Protection 
and Radioactive Waste Management 
in Mining and Mineral Processing 
(2005), Radiation Protection Series 
No.9 และ The Code of Practice for 
the Safe Transport of Radioactive 
Material (2001), Radiation Protection 
Series No.2 ท้ังน้ี ผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการเป็นท่ี
ปรึกษาในประเด็นของความปลอดภัยจากรัว
สี รวมถึงการจัดการ การขนส่ง และการค้า
น้ัน เป็นหน้าท่ีของ ARPANSA นอกจากน้ี 
ARPANSA เองจําเป็นต้องเป็นท่ีปรึกษา
ให้กับรัฐบาลกลางด้วย  

      a) การป้องกัน
ผู้ปฏิบัติงาน 
(Protection of 
workers) 

พระราชกฤษีกาท่ีเกี่ยวข้องระบุว่า ในการใช้
วัสดุกัมมันตรังสี ผู้ใช้จะต้องทําการประเมินระดับ
ของการรับรังสีและระดับของการปนเปื้อนใน
พื้นท่ีท่ีติดตั้งและดําเนินการท่ีอยู่ในการดูแล เพ่ือ
ปกป้องอันตราย ท่ีอาจเกิดต่อ สุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นท่ีอาจเข้าไปอยู่ในพื้นท่ี
เส่ียง  

 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ดําเนินการจะต้องพึงปฏิบัติ ดังน้ี 

- สร้างความมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานท่ี
อาจได้รับความเส่ียงจากอันตราย
ของรังสี ทราบถึงวิธีการหลีกเล่ียง
อันตรายดังกล่าว 

- มีการตรวจสอบความปลอดภับของ
อุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ 

- มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยรังสี
รับผิดชอบควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยในแต่ละจุดท่ีเป็นพ้ืนที่เส่ียง
ภัย 

- มีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ําเสมอ 

ขณะเดียวกันตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็มี
หน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ ได้แก่ การรายงาน
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดความเสียหายจาก
อันตรายของรังสี และทราบถึงวิธีการใช้
อุปกรณ์เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ 
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หากผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืนไม่กระทํา
ตามท่ีได้ระบุข้างต้นอาจต้องเสียค่าปรับจาก
การกระทําผิด 

      b) การ
ปกป้องประชาชน
ท่ัวไป 
(Protection of 
the public) 

การปกป้องประชาชนโดยท่ัวไปตามมาตรา 
96 ของร่างพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ 
Safeguards and Physical Protection of 
Nuclear Installation (Act No.6823 of 2003 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม Act No. 8852 of 2008) 
ซ่ึงระบุให้มีการจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีรอบเคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อ
ปกป้อง สุขภาพมนุษย์  และทรัพย์ สิน  และ
ประชาชนท่ัวไปจากอันตรายของรังสี 

นอกจากน้ี ได้มีการระบุให้มีการควบคุมความ
ปลอดภัยจากรังสีสําหรับประชาชนท่ัวไปไว้ใน
ประกาศของ MEST ด้วย ซ่ึงระบุถึงระดับการรับ
รังสีที่มากท่ีสุดท่ีสามารถรับได้ในอากาศ นํ้า 
รวมถึงท่ีร่างกายมนุษย์จะสามารถรับได้ 

 - 

7 การจัดการกาก
กัมมันตรังสี 
(Radioactive 
waste 
management) 

ในปี 1996 รัฐบาลเกาหลีตัดสินใจที่จะเปล่ียน
ระบบการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี โดย 
KEPCO หรือ The Korean Electric Power 
Corporation เป็นผู้รับผิดชอบในการทําหน้าท่ี
จัดการกากกัมมันตรังสี ซ่ึงแต่เดิมเป็นหน้าท่ีของ 
KAERI (The Korean Atomic Energy 
Research Institute)  

ในปี 2006 รัฐบาลเกาหลีได้อนุมัติการสร้าง
ส่ิงอํานวยความสะดวกในจัดการกากกัมมันตรังสี
ระดับต่ํา ถึงระดับกลาง นอกจากน้ียังมีการ
ปรับปรุงกฎหมายอีก 2 ฉบับ ได้แก่ Act on the 
Management of Radioactive Wastes (Act 
No. 9016 เมื่อ 28 มีนาคม 2008) และ Special 
Financial Assistance Act (Act No. 9401) 
เพื่ อรวมกฎหมายเกี่ ยว กับการจัดการกาก
กัมมันตรังสีไว้ด้วยกัน ท้ังน้ี พระราชบัญญํติ
ดั ง ก ล่ า ว จ ะ มี ท้ั ง ส้ิ น  6 บท  ซ่ึ ง ก ล่ า ว ถึ ง 
กฎระเบียบท่ัวไป การจัดทํานโยบาย การจัดการ
กากกัมมันตรังสี การทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

 การจัดการกากกัมมันตรังสีของประเทศ
ออสเตรเลียเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
รัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อํานาจในทางกฎหมาย ซ่ึง
ในปี 1992 ได้มีการออกกฎหมาย ASNO Act 
เพื่อกําหนดเง่ือนไข การจัดการ และการเก็บ
รักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการกาก
กัมมันตรังสี กล่าวคือ มีการให้อํานาจกับ 
ANSTO ในการเก็บรักษาวัตถุกัมมันตรังสี และ
การจัดการกากกัมมันตรังสีรังสีเป็นการเพิ่มเติม 
ทําให้ ANSTO เป็นองค์กรหลักของรัฐบาล
ออสเตรเลียท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมนิ วเคลียร์ ภายในประเทศ
ออสเตรเลีย ซ่ึงต่อมาในปี 2006 ได้มีการขยาย
อํานาจของกฎหมายให้มีอํานาจในการจัดการใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 

ไม่เพียงแต่การทําหน้าท่ีของ ASNO ในการ
จัดการกากกัมมันตรั งสี เท่ าน้ัน ประเทศ
ออสเตรเลียยังมีการกําหนดข้อควรปฏิบัติใน
การจัดการกากกัมมันตรังสีไว้ในข้อกําหนดอื่น  ๆ
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ท่ีเกี่ยวข้อง และการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุน
เงินทุนให้กับโครงการจัดการกากกัมมันตรังสี 
และกฎระเบียบเพิ่มเติมต่างๆ ซ่ึงในปี 2009 ได้มี
การจัดตั้ง the Korean Radioactive Waste 
Management Corporation (KRMC) เป็น
หน่วยงานอิสระท่ีรับผิดชอบการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในประเทศเกาหลี รับผิดชอบท้ังการ
ก่อสร้างและการดําเนินการในการจัดการส่ิง
อํานวยความสะดอกต่างๆในการจักการกาก
กัมมันตรังสี การจัดการการใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
และทําการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อีก เช่น The Code of Practice for the 
Near-Surface Disposal of Radioactive 
Waste in Australia ซ่ึงเป็นข้อควรปฏิบัติท่ี
ออกโดยสถาบันค้นคว้าวิ จัยสุขภาพและยา
แห่งชาติ นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายอีกหลาย
ฉบับท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลในเร่ืองของ
การ จั ดการกากกั มมั นต รั ง สี  เ ช่ น  The 
Commonwealth Radioactive Waste 
Management Act 2005 หรือท่ีเรียกว่า 
CRWM Act ท่ีออกโดยรัฐบาลกลางผ่านการใช้
อํานาจของกระทรวงทรัพยากร พลังงาน และ
การท่องเท่ียว และการดําเนินการทางกฎหมาย
ต่างๆเหล่าน้ีจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนๆ เช่น 
ARPANS Act, the EPBC Act และ Safeguard 
Act 

8 การไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์
และการป้องกัน
ทางกายภาพ 
(Non-
proliferation 
and physical 
protection) 

 ประเทศเกาหลีได้ลงนามในสนธิสัญญา 3 
ฉบับ ได้แก่ (1) สนธิสัญญาการจํากัดการแพร่
ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ (Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons (NPT)) ลงนามเมื่อวันท่ี 
23 เมษายน 1975 (2) สนธิสัญญาการป้องกัน
การร่ัวไหลของวัตถุนิวเคลียร์ทางกายภาพ ลง
นามเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 1982 และ (3) 
สนธิสัญญาการส่ังห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ลง
นามเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 1999 โดยการเข้า
ร่วมกับ NPT ทําให้ความตกลงระหว่างประเทศ
เกาหลีกับ IAEA มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 1975 ซ่ึงรัฐบาลต้องควบคุมบัญชี
วัสดุนิวเคลียร์ และกํากับดูแลบริหารจัดการวัตถุ
นิวเคลียร์ขึ้น โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
MEST หลังความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

สาระสําคัญของการป้องกันทางกายภาพ
สําหรับวัตถุนิวเคลียร์ คือการกําหนดให้ออก
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ให้สมบูรณ์ข้ึน 
ทําให้ในปี 2003 มีการแยกการกํากับดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับ Safeguard ออกจาก
การกํากับดูแลในเรื่องของ Safety และ 

ประเทศออสเตรเลียได้ให้สัตตยาบันต่อ
การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการ
ป้องกันทางกายภาพหลายฉบับ ได้แก่ 

- 1986 Treaty on the non-
Porliferation of Nuclear 
Weapons 

- 1985 South Pacific Nuclear 
Free Zone Treaty 

- 1996 Comprehensive Nuclear 
Test Ban Treaty 

- 1979 Convention on the 
Physical Protection of Nuclear 
Material 

นอกจากน้ี ยังมีความตกลงร่วมมือท่ีเป็น 
Safeguard Agreement ท่ีกระทําร่วมกับ 
IAEA ด้วย และเมื่อมีการไปลงนามใน
ข้อตกลงต่างในระดับสากล ท้ังในระดับของ
พหุภาคี และระดับของความตกลงร่วมมือท่ี
ทําร่วมกับประเทศใดประเทศหน่ึง โดยทุก
ครั้งท่ีมีการไปลงนามในข้อตกลงด้านกํากับ
ดูแลนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีความสําคัญ 
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Security โดยการออกพระราชบัญญัติ The Act 
on Safeguard and Physical Protection of 
Nuclear Installations ซ่ึงเป็นพระราชบัญญัติท่ี 
6823 ในปี 2003 และมีกรแก้ไขปรับปรุงตาม
พระราชบัญญัติ ท่ี  8852 ในปี  2008 โดย
หน่วยงานท่ีดูแลการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
คือ MEST (มาตรา 5) 

รัฐบาลก็มักจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
เพื่อให้กฎกติการภายในประเทศเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับกฎกติการะหว่างประเทศ 

9 การขนส่ง 
(Transport) 

 กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง กับการขนส่ง วัตถุ
นิวเคลียร์ ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญํติพลังงาน
ปรมาณู หรือ Atomic Energy Act ฉบับแก้ไขปี 
2008 โดยได้ระบุว่าก่อนท่ีจะมีการขนส่งวัตถุ
นิวเคลียร์ หรือวัตถุอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องออกจาก
สถานท่ีกักเก็บ ผู้ดําเนินการส่งออกจะต้องมีการ
แจ้งรายละเอียด และรายการวัตถุตามมาตรา 90 
ต่อ MEST ก่อน (มาตรา 86) ซ่ึงหาก MEST เห็น
ว่า รายละเอียดท่ีแจ้งมาไม่ ชัดเจน  หรือไม่
เพียงพอ สามารถเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ดําเ นินการได้ (กฎหมายฉบับ ท่ี  21214 ปี 
2008 มาตรา 235 (2)) นอกจากน้ีผู้ดําเนินการ
จะทําการขนส่งวัตถุนิวเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตการขนส่งท่ีถูกต้องจาก MEST แล้ว
เท่าน้ัน (กฎหมายฉบับท่ี 21214 ปี 2008 มาตรา
237) โดยบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและผ่านการรับรองตามกฎเกณฑ์ของ 
MEST ว่ามีความปลอดภัย  

นอกจากน้ี บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการขนส่งวัตถุ
นิวเคลียร์และวัตถุอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีขนส่งผ่าน
ทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ํา และทางอากาศ ต้อง
มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานที่ กําหนดไว้ใน
กฎหมายฉบับท่ี 1982 มาตรา87  

ในกระบวนการขนส่งสารไอโซโทป และวัตถุ
นิวเคลียร์ อ่ืน  จะมีแนวทางการป้องกันสาร
ปนเปื้อน  คือ การขนส่งต้องมีการบรรจุในตู้
บรรจุสินค้าชนิดพิเศษ ยกเว้นกรณีต่อไปน้ี 

1.มีมาตรการป้องกันการรั่วไหล และการ
แพร่กระจายของรังสีก่อนการขนส่งแล้ว 

 ในแง่ของการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นกา
ควบคุมการส่งออก นําเข้าของวัสดุ
กัมมันตรังสี ผู้มีอํานาจในการควบคุม คือ 
รัฐบาลกลาง ซ่ึงจะทําหน้าท่ีในการควบคุม
และให้อนุญาตก่อนที่จะมีการนําเข้าและ
ส่งออกผ่านการใช้กฎหมาย Customs 
Regulations 

หากเป็นการขนส่งภายในประเทศ Safeguard 
Act จะถูกนํามาใช้ในการกํากับดูแล โดยจะ
กําหนดเง่ือนไขในการให้อนุญาตขนส่งวัสดุ
นิ วเคลียร์ ผ่ านการกํ าหนดขั้ นตอนหรือ
กระบวนการในการขนส่ง ซ่ึงจะต้องได้รับการ
อนุญาตพิเศษ โดยจะต้องมีรายละเอียดของการ
ส่งตามท่ีได้ระบุ และมี เง่ือนไขเป็นไปตาม
กฎหมายในหมวดที่ 16 

นอกจากน้ี ประเทศออสเตรเลียยังได้มีการ
ประยุกต์การกํ ากั บดู แลการขนส่ งวั สดุ
กัมมันตรังสีของ IAEA มาใช้ในการกําหนดข้อพึง
ปฏิบัติในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อ ความ
ปลอดภัย ซ่ึงมีการประกาศโดย ARPANSA  

การขนส่งสินค้าอันตรายในทางทะเล จะ
ถู ก กํ า กั บ ดู แ ล ผ่ า น ก ฎ ห ม า ย  T h e 
Navigation Act 1913 และหากเป็นการ
ขนส่งวัตถุอันตรายในทางอากาศจะถูกกํากับ
ดูแลโดย The Crimes (Aviation) Act 
1991 และหากเป็นการขนส่งในภาคพ้ืนดิน
จะถูกกํากับดูแลโดยรัฐบาลกลางภายใต้ 
The Commonweaith’s Safeguards Act 
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2.มีมาตรการป้องกันเพื่อลดอันตรายท่ีเป็น
มาตรฐานท่ีถูกกําหนดโดยกระทรวงวิทย์ 

ท่ีสําคัญระดับรังสีท่ีแพร่ออกมานอกบรรจุ
ภัณฑ์ ต้องมีค่าน้อยกว่าท่ีมาตรฐานกําหนด และ
นํ้าหนักของวัตถุท่ีถูกขนส่งต้องไม่เกินมาตรฐาน  

10 ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน
ภายนอกทาง
นิวเคลียร์ 
(Nuclear third 
party liability) 

 กฎหมายของประเทศเกาหลีท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องการรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม มีอยู่ 2 ฉบับ
ท่ีเป็นพื้นฐาน ได้แก่ กฎหมายฉบับท่ี 2094 วันท่ี 
24 มกราคม  1969 กําหนดให้มีการชดเชย
สําหรับความเสียหายจากวัตถุนิวเคลียร์ และ
กฎหมายฉบับท่ี 2764 วันท่ี 7 เมษายน 1975 
กําหนดให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิด
ความเสียหายจากวัตถุนิวเคลียร์ ซ่ึงมีจุดประสงค์
เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ
การใช้สารนิวเคลียร์ในสถานการณ์ปกติ ท่ีไม่ได้
รับการคุ้มครองจากกฎหมายอ่ืน ซ่ึงกฎหมาย
ดังกล่าวมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในปี 1975 
1982 1986 2001 และ 2008  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับปัจจุบัน ฉบับท่ี 
8852 (เดิมฉบับท่ี 2094) ได้มีการกําหนดให้มี
การชดเชยความเสียหายจากการดําเนินการของ
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กิจกรรมการดําเนินงาน 
การใช้งานเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ ตลอดจนการขนส่ง 
การจัดเก็บ และกระบวนการจัดการกากของเสีย 
หรือกระบวนการ ท่ีก่อให้ เ กิดการปนเปื้ อน 
(มาตรา 2) การแก้ไขปรบปรุงกฎหมายครั้งสําคัญ
ในปี  2001 ไ ด้มีการนํ าการดํ า เ นินการตาม
สนธิสัญญาเวียนนาปี 1997 เก่ียวกับเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อพลเมืองมาปรับใช้ แม้จะไม่ได้เข้า
ร่วมอย่างเป็นทางการ ทางรัฐบาลเกาหลีได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น ตาม
หัวข้อหลักๆ ของระเบียบการตามสนธิสัญญา 
เช่น การกําหนดวงเงินค่าสินไหมทดแทน อยู่ท่ี 
300 million SDR การขยายขอบเขตความหมาย
ของความเสียหายจากการใช้สารนิวเคลียร์เป็น
ต้น 

 ในระดับนานาชาติ ออสเตรเลียร่วม
รับรองอนุสัญญาว่าด้วยค่าชดเชยความ
เ สี ย ห า ย ท า ง นิ ว เ ค ลี ย ร์ เ พ่ิ ม เ ติ ม 
(Convention on Supplementary 
Compensation for Nuclear Damage: 
CSC)เพียงฉบับเดียวเท่าน้ันอย่างไรก็ตาม 
อนุสัญญาน้ีจะยังไม่มีการบังคับใช้จนกว่าจะ
มีประเทศภาคีท่ีมีศักยภาพด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ระดับสูงอย่างน้อย 5 ประเทศให้
การลงสัตยาบัน ท้ังน้ีนิยามของประเทศที่มี
ศักยภาพทางนิวเคลียร์ระดับสูงหมายถึง
ประเทศท่ีมีกําลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์
ระดับสูงในท่ีนี้หมายถึงประเทศท่ีติดตั้ ง
พลังงานนิวเคลียร์อย่างน้อย 400 จิกะวัตต์
ความร้อน (GW thermal) 
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    เกาหลีใต ้ ออสเตรเลีย 

ตามกฎหมายจะถือว่าผู้ประกอบการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามมาตรา 
2 แต่ความรับผิดน้ันเป็นไปอย่างเข้มงวดและมี
เง่ือนไขพิเศษ เช่น ในกรณีวัตถุนิวเคลียร์เกิด
ความเสียหายระหว่างขนส่ง ผู้ส่งของจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเว้นแต่จะตก
ลงว่าให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดําเนินการ 
(มาตรา 3 ย่อหน้า 2) อย่างไรก็ตาม กฎหมายมี
การกําหนดข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบกรณี
พิเศษ คือ เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์
สงคราม หรือการจลาจล (มาตรา 3 ย่อหน้า 1) 

สําหรับการเกิดอุบัติ เหตุจากการใช้สาร
นิวเคลียร์แต่ละคร้ัง ตามมาตรา14 กําหนดให้
รัฐบาลเข้าแทรกแซงการช่วยเหลือได้หากเกิด
อุบัติเหตุกรณีพิเศษท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
มากกว่าท่ีผู้ประกอบการสามารถรับผิดชอบได้ 
และตามมาตรา5 ผู้ประกอบการสามารถทํา
ประกันประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตาม
ลักษณะการติดตั้งกับบริษัทรับทําประกันได้  

นอกจากน้ี หากเกิดความเสียหายจากสาร
นิวเคลียร์อันมีสาเหตุจาก แผ่นดินไหว เกิดภัย
พิบัติ หรือเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 
รัฐบาลต้องเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
ดังกล่าว แต่มีข้อแม้สําคัญคือผู้ประกอบการต้อง
มี สัญญาอ ยู่ ใ น ร ะยะ เ ว ลาประ กันถู ก ต้ อ ง 
(กฎหมายฉบับท่ี 8852 ปี2008 มาตรา 4(2) และ 
พรก.ฉบับท่ี 20740 ปี2008 มาตรา 2(2)) 

อย่างไรก็ตาม สําหรับความร่วมมือในระดับ
นานาชาตินั้น ในปัจจุบันประเทศเกาหลียังไม่ได้
เข้าร่วมหรือป็นสมาชิกในสนธิสัญญาหรือความ
ตกลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อบุคคล
ท่ีสาม 

ท่ีมา: รวบรวมและเรียบเรียงโดยคณะที่ปรกึษา
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1.4 บทสรุป นัยยะ และประเด็นสําหรับประเทศไทย 
 

 ประเทศออสเตรเลียและประเทศเกาหลีใต้มีแนวนโยบายด้านนิวเคลียร์แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 
ในขณะท่ีออสเตรเลียมีความชัดเจนว่าจะไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกาหลีใต้ดําเนินนโยบายสู่การเป็นผู้นํา
เทคโนโลยีไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเต็มขั้น ถึงแม้ว่าท้ังสองประเทศมีนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีไฟฟ้า
นิวเคลียร์ท่ีต่างขั้ว ในแง่ของการกํากับดูแล ท้ังสองประเทศมีกรอบการกํากับดูแล กฎหมาย และสถาบันท่ีทํา
หน้าท่ีกํากับดูแลอย่างครอบคลุม เข้มงวด และตอบสนองต่อแนวนโยบายด้านนิวเคลียร์ 
 

จากการท่ีกรอบการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี มักยึดหลัก 4ประการ ได้แก่ ความปลอดภัย 
ความม่ันคง การพิทักษ์ และความรับผิดชอบ หรือที่เรียกว่า “3S 1L” ซ่ึงแต่ละประเทศย่อมจะให้ความสําคัญ
กับแต่ละหลักการแตกต่างกันไปตามปัจจัยท้ังจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ปัจจัยจาก
ภายในประเทศนับรวมต้ังแต่วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ ระบอบการเมืองการ
ปกครอง ระบบกฎหมาย นโยบายพลังงาน นโยบายอุตสาหกรรม ตลอดรวมไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม สําหรับปัจจัยภายนอกประเทศ นอกจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในด้านนิวเคลียร์และรังสี ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ย่ิงไปกว่าน้ัน พลังมวลชน ไม่ว่าจะหมายถึงประชาชนในประเทศหรือประชาคมโลกได้
เข้ามามีบทบาทในการวางนโยบายทุกด้าน นโยบายและการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีย่อมไม่มี
ข้อยกเว้นเช่นกัน 
 
 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้การกํากับดูแลและกรอบสถาบันของประเทศออสเตรเลียและเกาหลีใต้มี
รายละเอียดแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับประเทศไทย ดังนําเสนอรวบย่อโดยสังเขปไว้ในตารางท่ี 1.6 อัน
ประกอบไปด้วย จุดยืนและแนวนโยบายด้านนิวเคลียร์ จุดเด่นและข้อได้เปรียบในด้านนิวเคลียร์ ระบอบการ
ปกครอง ระบบนิติรัฐ กฎหมายด้านนิวเคลียร์ท่ีสําคัญ องค์กรกํากับดูแล โครงสร้างขององค์กร ลักษณะเด่น
ขององค์กรกํากับดูแลตลอดจนอํานาจและหน้าขององค์กรกํากับดูแล การศึกษากรอบการกํากับดูแลและกรอบ
สถาบันของประเทศออสเตรเลียและเกาหลีใต้นํามาซ่ึงข้อเสนอแนะและประเด็นให้กับประเทศไทยดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1.6 กรอบการกํากับดูแลและกรอบสถาบันโดยเปรียบเทียบของประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และประเทศไทย 
 

  ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไทย

จุดยืน/แนวนโยบาย มีจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดที่จะไม่สร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์  

มีจุดยืนที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีและพลังงานนิวเคลียร์ที่
ชัดเจนตลอดมา 

ยังจะต้องกําหนดจุดยืนและวาง
นโยบายที่ชัดเจนต่อไป 

จุดเด่น/ข้อได้เปรียบ - มีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสันติมาก
ว่าศตวรรษ 

- ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่มีสินแร่ยูเรเนียมสํารอง 23% 
ของโลก 

- การกํากับดูแลมีความเป็นระบบและประสิทธิภาพสูง มี
ความชัดเจนระหว่างการกํากับด้านนิวเคลียร์กับการ
กํากับด้านรังสี และระหว่างความมั่นคงของชาติกับ ที่
ไม่ใช่ความมั่นคงของชาติ ครอบคลุมหลักการ 3Ss+EM 
ครบถ้วน 

- พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีไฟฟ้านิวเคลียร์จน
กลายเป็นประเทศผู้นําในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งศตวรรษ 

- มีเตาปฏิกรณ์ 23 เตา ผลิตไฟฟ้า 1/3 ของไฟฟ้าที่ผลิต
ในประเทศ มีองค์กรใช้รังสีได้ 4,600 องค์กร (ข้อมูล ณ 
วันที่ 20 เมษายน 2555) 

- กรอบการกํากับดูแลครอบคลุมหลักการ 3Ss + 1L 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรับผิดชอบและการ
กําหนดความรับผิด 

 

- มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านรังสีเพื่อ
การแพทย์ อุตสาหกรรม
การเกษตร และการศึกษาวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

- มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน
การวิจัย 1 เครื่อง 
 

ระบอบการปกครอง/
ระบบนิติรัฐ/กฎหมายที่
สําคัญ 

• ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ 

• ระบบกฎหมายที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร (Common) 
- South Pacific Nuclear Free Zone Treaty Act 

1986 
- Nuclear Non-proliferation (Safeguards) Act 

1987 
- Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty 

Act1998 
- Australia Nuclear Science and Technology 

• ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐเดี่ยวโดยมีประธานาธิบดี
เป็นประมุข 

• ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil) 
- Atomic Energy Act  
- Act on Establishing & Operating NSSC 
- Nuclear Safety Act 
- Act on Safety Management of Naturally 

Occurring Radioactive Material 
- Act on Physical Protection and Radiological 

• ระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐเดี่ยวอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

• ระบบกฎหมายแบบลาย
ลักษณ์อักษร (Civil) 

- พระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  
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  ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไทย

Organization (ANSTO) Act1987
- Australian Radiation Protection and Nuclear 

Safety (ARPANS) Act1998 
- Common Wealth Radioactive Waste 

Management Act 2005 

Emergency 
- Nuclear Liability Act 
- Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) Act 
- Act on Indemnification Agreement for 

Nuclear Liability 
องค์กรกํากับดูแล Australian Safeguards and Non-Proliferation 

Office (ASNO)  ดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติ 
(National Security) โดยจะทํางานเกี่ยวกับอาวุธ
นิวเคลียร์และการพิทักษ์การแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ 
(safeguard) เป็นสําคัญ 

คณะกรรมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางด้านนิวเคลียร์ (NSSC)ทําหน้าที่กํากับดูแล
ความปลอดภัยนิวเคลียร์ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมี
หน่วยงานย่อยที่มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบด้าน
ความปลอดภัยนิวเคลียร์ มีชื่อว่า Nuclear Regulatory 
Bureau 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มี
หน้าที่ด้านการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
เช่น การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู และการกําหนด
เงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ 
  Australian Radiation Protection and Nuclear 

Safety (ARPANSA) เป็นองค์การกํากับดูแลกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีและนิวเคลียร์ภายในประเทศ
ออสเตรเลียทั้งหมด ดูแลทางด้านความปลอดภัย 
(safety) 

Korean Institute for Nuclear Safety (KINS) ทํา
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ และทบทวน รวมทั้งประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน
เดินเครื่อง เป็นองค์กรที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล
ในเรื่องการออกใบอนุญาตและกิจกรรมด้านการกํากับ
ดูแล  

โครงสร้างขององค์กร ARPANSA เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกํากับ
ของกระทรวงสาธารณสุขและผู้สูงอายุ 
ASNO เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศและการค้า 

KINS และ KINAC เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับ
ของ NSSC ซึ่งอยู่ภายใต้ Presidential Office อีกต่อ
หนึ่ง 

- ปส. เป็นหน่วยงานระดับกรม
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
-  มีคณะกรรมการที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
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  ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไทย

มีคณะอนุกรรมการแยกตาม
สาขา 

ลักษณะเด่นขององค์กร
กํากับดูแล 

- มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดยไม่ขัดกันแต่
ส่งเสริมระบบการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- การออกแบบกฎหมายมีความรัดกุม ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครอง สถานการณ์ 
และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีใน
ปัจจุบันของออสเตรเลีย 

- มีความรับผิดต่อสาธารณะและต่อรัฐสภาที่ถูกเลือกโดย
ประชาชน 

- มีกลไกการถ่วงดุลและตรวจสอบอื่นๆ 
- เป็ น ไปตามระบบกํา กับดู แล ที่ เป็นสากลและมี

ประสิทธิภาพ 

- มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวง 
และมีคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
ส่วนใหญ่ 

- มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกํากับดูแลความปลอดภัย 
ด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่างชัดเจน 

- กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกับความปลอดภัยมีความ
ครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พร้อมมีกฎหมายการระบุถึงการชดเชยความ
เสียหายอย่างชัดเจน 

- เป็ น ไปตามระบบกํากับดู แล ที่ เป็นสากลและมี
ประสิทธิภาพ 

- มีโครงสร้างการบริหารภายใน
องค์กรที่ไม่ซับซ้อน แบ่งส่วน
รับผิดชอบชัดเจนระหว่างการ
กํากับด้านนิวเคลียร์และด้าน
รังสี 

- บุคลากรมีอายุเฉลี่ยไม่สูงนัก ทํา
ให้มีโอกาสในการวางแผน
ดําเนินการที่ต่อเนื่องในระยะ
ยาว 

- มีความพร้อมในการพัฒนา
องค์กรและการตอบรับปรับตัว
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

ความรับผิดชอบและ
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
กํากับดูแล 

(1) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวัดปริมาณ
รังสีและผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพ (2) ให้คําแนะนํา
รัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงต้องแจ้ง
ให้สาธารณะรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ (3) มีอํานาจในการ
ออกใบอนุญาตในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์
และรังสีเพื่อให้การใช้นิวเคลียร์และรังสีเป็นไปตาม 
มาตรฐานความปลอดภัย (4) เป็นตัวแทนของประเทศใน

KINS ไม่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาต ทําหน้าเพียง
ประเมิน ทบทวนการดําเนินงาน (conduct review) 
ด้านความปลอดภัยในกระบวนการขอใบอนุญาตเพื่อส่ง
รายงานไปยังคณะกรรมาธิการกํากับดูแลความปลอดภัย
และความมั่นคงทางด้านนิวเคลียร์ (NSSC)เท่านั้น และ
หลังจากมีการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้ว KINS ยัง
ทําหน้าที่ในการตรวจตราความปลอดภัย (Inspection) 
ของโรงไฟฟ้าหากพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม

(1) อํานาจหน้าที่ด้านการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู (2) อํานาจหน้าที่ด้าน
การบริหารจัดการพลังงาน
ปรมาณู (3) อํานาจหน้าที่ใน
ฐานะผู้แทนประเทศไทยในการ
ติดต่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (4) อํานาจ
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การปฏิบัติการระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์ทําวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์ (5) เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

ข้อกําหนดความปลอดภัย อํานาจในการเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมาธิการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านนิวเคลียร์ (NSSC) 

หน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน
ปรมาณู  

ที่มา: รวบรวมและเรียบเรียงโดยคณะที่ปรกึษา
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(1) กรอบการกํากับดูแลควรครอบคลุมหลัก 4 ประการ กล่าวคือ ความปลอดภัย(safety) ความ
ม่ันคง(security) การพิทักษ์(safeguard) และความรับผิดชอบ (liability) โดยให้นํ้าหนักในแต่ละหลักให้เข้า
กับสภาพการณ์ของประเทศ 
  

ดังจะเห็นแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียซ่ึงมีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือเกาหลีใต้
ซ่ึงมุ่งเป็นผู้นําเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของโลก ต่างยึดหลักทั้ง 4 ประการในการกําหนดกรอบในการ
กํากับดูแล หากแต่การให้ความสําคัญในแต่ละหลักย่อมจะแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ  
ออสเตรเลียซ่ึงไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เน้นหลักเรื่องความปลอดภัยของการใช้รังสีต่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ส่วนหลักอ่ืนๆ น้ันให้ความสําคัญลดหย่อนลงมา ในขณะท่ีเกาหลีใต้ซ่ึงส่งเสริมด้านไฟฟ้านิวเคลียร์
จึงได้ให้ความสําคัญกับประเด็นด้านความม่ันคงและความรับผิดชอบอย่างเข้มข้น ในขณะท่ีไม่ได้ละเลย
หลักการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการพิทักษ์มิให้เกิดปัจจัยส่งเสริมอาวุธนิวเคลียร์  

 
 แม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ แต่อย่างน้อยที่สุด ไทยมีการ
ใช้รังสีอย่างแพร่หลาย การให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รังสีต่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมจึงควร
เป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน จําเป็นจะต้องเตรียมการในด้านความม่ันคง
และการพิทักษ์เช่นเดียวกันเนื่องด้วยว่าประเทศไทยมีความเส่ียงไม่ว่าจะจากภายในประเทศอาทิ จากความไม่
สงบในเขตชายแดนภาคใต้ และความเสี่ยงจากภายนอกประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศพม่า 
เป็นต้น  สําหรับในประเด็นความรับผิดชอบนั้น ในขณะที่ยังไม่แน่นอนว่าไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ 
การเตรียมความพร้อมมีความสําคัญย่ิง โดยเฉพาะหากเกิดอุบัติภัยในประเทศใกล้เคียงท่ีอาจส่งผลกระทบมายัง
ประเทศไทยได้ 
 

(2) หน่วยงานกํากับดูแลจะต้องเป็นอิสระจากโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดการทับซ้อนกันและความ
ขัดแย้งกันของผลประโยชน์ 

 
ประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไทยต่างมีแนวโน้มในการปรับโครงสร้างเพ่ือให้หน่วยงานท่ีทํา

หน้าที่กํากับดูแลมีความเป็น “อิสระ” บ้างให้หน่วยงานกํากับดูแลขึ้นตรงต่อสํานักนายกรัฐมนตรี/
ประธานาธิบดี บ้างให้เป็นหน่วยงานอิสระ (autonomous organization) ภายในการกํากับของกระทรวง 
ทบวง กรม ในความเป็นอิสระน้ัน โดยนัยยะ จะต้องพึงพิจารณาว่าให้มีความเป็นอิสระจากสิ่งใดและอย่างไร 

 
จากกรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลียและเกาหลีใต้ หน่วยงานซ่ึงดําเนินการในการ “กํากับ” ด้าน

นิวเคลียร์และรังสีอันเป็นการจํากัดขอบเขตในการพัฒนาและขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นแยกออกจาก
โครงสร้างสถาบันที่มุ่งดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือสร้างความเป็น 
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“อิสระ” จากการทับซ้อนและขัดแย้งกันของผลประโยชน์น่ันเอง ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของเกาหลีใต้ท่ีเกิดขึ้นเม่ือไม่กี่เดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงได้ยก
หน่วยงานกํากับดูแลท้ังหมดจากการกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEST) ไป
อยู่ใต้การกํากับของสํานักงานประธานาธิบดี  อันเป็นการแยกกันระหว่างหน่วยงานกํากับดูแล (KINS/KINAC) 
จากองค์กรท่ีทําหน้าท่ีส่งเสริมเทคโนโลยี (MEST) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเม่ือเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มุ่งส่งเสริม
เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างเต็มขั้นด้วยแล้ว การปรับเปลี่ยนเช่นน้ีจึงนับว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง 

 
สําหรับกรณีของประเทศออสเตรเลียซ่ึงหน่วยงานกํากับดูแลอยู่ภายใต้หน่วยงานระดับกระทรวง 

กล่าวคือ หน่วยงานกํากับดูแลด้านความปลอดภัย (ARPANSA)เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกํากับของ
กระทรวงสาธารณสุขและผู้สูงอายุ ในขณะท่ีหน่วยงานกํากับดูแลด้านความม่ันคงและการพิทักษ์ (ASNO) อยู่
ภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า แต่มิได้หมายความว่า หน่วยงานกํากับดูแลขาดความอิสระ 
หากพิจารณาเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีของ ARPANSA หน่วยงานต้นสังกัดได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุขและผู้สูงอายุ ซ่ึงมีเป้าหมายมุ่งให้การสร้างเสริมสุขภาวะโดยตรง แนวการทํางานของ ARPANSA 
จึงสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดีไม่ขัดกันและยังสนับสนุนการทํางานของ ARPANSA อีกด้วย  
ย่ิงไปกว่าน้ันโครงสร้างองค์กรของ ARPANSA เองได้รับการวางแผนมาให้เป็นองค์กรอิสระ (autonomous 
organization) ที่ให้อํานาจสั่งการเด็ดขาดไว้กับประธานคณะกรรมการบริหารขององค์กร 

 
ในกรณีของ ASNO ท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลด้านความม่ันคงและการพิทักษ์ หน่วยงานต้นสังกัดได้แก่ 

กระทรวงการต่างประเทศและการค้า ซ่ึงมีเป้าหมายในการดําเนินความสัมพันธ์ท้ังทางด้านการทูตและการค้า
กับต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงระหว่างประเทศ มิใช่หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการค้า
ระหว่างประเทศโดยตรง จึงไม่มีประเด็นความขัดแย้งหรือทับซ้อนของผลประโยชน์ในการส่งออกแร่ยูเรเนียม 
การที่ ASNO อยู่ใต้สังกัด จึงนับว่ามีความเหมาะสมด้วยว่า ASNO มีลักษณะการดําเนินการท่ีจะต้องอ้างอิง
กฎเกณฑ์และข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเข้มข้นเช่นกัน 

 
(3) ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลมีปัจจัยสําคัญมาจากนโยบายที่ชัดเจนตลอดจนกรอบการ

กํากับดูแลและตัวบทกฎหมายที่รัดกุม ครอบคลุม และสอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครอง สถานการณ์ 
และความก้าวหน้าในเทคโนโลนีนิวเคลียร์และรังสีทันต่อปัจจุบัน 

 
การท่ีประเทศไทยยังจะต้องกําหนดจุดยืนและวางนโยบายพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์อาจเป็นสาเหตุ

สําคัญประการหน่ึงท่ีมีต่อประสิทธิภาพของการดําเนินการด้านการกํากับดูแล ดังจะเห็นได้ว่า ท้ังประเทศ
ออสเตรเลียและเกาหลีใต้มีนโยบายด้านนิวเคลียร์ท่ีชัดเจนเป็นอย่างย่ิง แต่กระน้ัน ประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลยังมาจากกรอบการกํากับดูแลและตัวบทกฎหมายท่ีรัดกุม ครอบคลุม และสอดคล้องทันสถานการณ์ด้วย 
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ดังจะเห็นได้จากองค์กร ARPANSA ของออสเตรเลียท่ีได้ช่ือว่าเป็นองค์กรกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 
ระบบการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพของออสเตรเลียเป็นผลมาจากนโยบายท่ีชัดเจนท้ังทางด้าน

นโยบายพลังงาน และ นโยบายด้านการค้ายูเรเนียม กอปรกับการท่ีรัฐบาลออสเตรเลียมีกรอบในการมองท่ี
แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างกรอบที่ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติและกรอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับความม่ันคง
แห่งชาติ ยังผลให้การออกแบบระบบกํากับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการกํากับ
ดูแล กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานกํากับดูแล 

 
ว่าด้วยโครงสร้างในการกํากบัดูแล การมองกรอบอย่างชัดเจนอย่างออสเตรเลียนับเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติท่ีดี ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีความชัดเจนในด้านนโยบายการผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม แต่
อย่างไรก็ดี การวางกรอบด้านการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเม่ือประเทศไทยมีความไม่แน่นอน
รวมอยู่ในการวางกรอบนโยบายกํากับดูแล อาจพิจารณานําแนวทางวางแผนตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (Scenario planning) และการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงพลวัตร (dynamic strategic planning) เข้า
มาใช้ในการวางกรอบนโยบายในการกํากับดูแล อาทิ กรณีท่ีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับ กรณีท่ีไม่มีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ หรือ กรณีท่ียังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายใน 10 ปีน้ีแล้วแยกเป็น 2 กรณีในภายหลัง เป็นต้น ในการ
จัดทํายุทธศาสตร์องค์กรของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ควรจะต้องนําแนวทางดังกล่าวไปใช้ด้วยเพ่ือให้การ
ดําเนินงานมีทิศทางปรับเปลี่ยนได้ทันกับสถานการณ์ อันจะส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 
ในด้านรายละเอียดของตัวบทกฎหมาย การจะใช้ออสเตรเลียเป็นต้นแบบเพียงอย่างเดียวหรือเพียง

ประเทศเดียวอาจไม่ใช่แนวทางท่ีควรปฏิบัติ เพราะความแตกต่างประการสําคัญระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ ระบอบการปกครองและวัฒนธรรมนิติรัฐ ในขณะท่ีออสเตรเลียมีการปกครองแบบ
สหพันธรัฐและใช้ระบบกฎหมายแบบไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร ประเทศไทยปกครองแบบรัฐเด่ียวและใช้ระบบ
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงควรยึดแต่เพียงหลักกว้างๆดังที่ใช้ในประเทศออสเตรเลียที่จะต้องมี
กฎหมายครอบคลุมท้ังด้านความปลอดภัย ความม่ันคง การพิทักษ์ และความรับผิดชอบการศึกษาแนวทางด้าน
กฎหมายจากประเทศเกาหลีใต้ซ่ึงมีระบอบการปกครองและวัฒนธรรมนิติรัฐคล้ายคลึงกับไทยอาจส่งประโยชน์
ย่ิงกว่า 

 
 แม้เป็นท่ีเช่ือกันว่าองค์กรของรัฐที่ดําเนินการเย่ียงเอกชน อาทิเช่น ARPANSA ซ่ึงมีประธาน
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจสั่งการเด็ดขาดนั้น จะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
กว่าองค์กรในระบบราชการ อย่างไรก็ดี องค์กรที่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปัจจัยพ้ืนฐานของประเทศยัง
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จําจะต้องเป็นองค์กรในระบบราชการ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติซ่ึงยังคงอาจจะต้องดําเนินการในด้านความ
ม่ันคงและการพิทักษ์ความปลอดภัยจึงควรจําต้องเป็นองค์กรในระบบราชการเช่นเดียวกันกับ ASNO ซ่ึง
ดําเนินการด้านความม่ันคงและการพิทักษ์ด้านนิวเคลียร์และรังสีให้กับประเทศออสเตรเลีย แต่หากสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติต้องการความคล่องตัวย่ิงขึ้นในการดําเนินการด้านความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น ก็จะต้องพิจารณา
แยกองค์กรออกเป็นสองส่วนในลักษณ์เดียวกับ ARPANSA และ ASNO ของออสเตรเลียหรือ KINS และ 
KINAC ของเกาหลีใต้ เพ่ือกันมิให้เกิดการถ่วงรั้งซ่ึงกันและกัน และยังเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและสนับสนุนการ
ทํางานซ่ึงกันและกันต่อไปด้วย 
 

(4) การจะนํากรอบการกํากับดูแลและระบบสถาบันจากประเทศหน่ึงมาใช้ยังอีกประเทศหน่ึง
จะต้องไม่กระทําอย่างสําเร็จรูป แต่ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยท่ีมีต่อพัฒนาการของการกํากับดูแลในประเทศน้ันๆ 
แล้วจึงนํามาปรับใช้อย่างรอบคอบ 
 

ดังได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่า การพัฒนากรอบการกํากับดูแลและระบบสถาบันภายในแต่ละประเทศ
น้ันแม้จะสะท้อนถึงหลักการด้านความปลอดภัยในลักษณะเดียวกัน แต่กรอบสถาบันและนโยบายย่อมจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ระบอบนิติรัฐ และการเมืองการปกครอง ตลอดจนนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ  แม้ว่าการศึกษาฉบับน้ีได้เลือกนํากรอบการกํากับดูแลและกรอบ
สถาบันของประเทศออสเตรเลียและเกาหลีใต้เนื่องด้วยได้เล็งเห็นว่าทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศผู้นําในการ
กํากับดูแลฯ สําหรับกรณีไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามลําดับ แต่น่ันมิได้เป็นการช้ีนํา
หรือเสนอแนะให้ประเทศไทยจัดกรอบการกํากับดูแลและกรอบสถาบันโดยใช้กรณีของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในสองประเทศน้ีมาเป็นต้นแบบอย่างโดยสําเร็จรูป  

 
อาจมีประเด็นคําถามว่า หากประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่จะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

การกํากับดูแลฯ ของไทยจะเป็นดังประเทศออสเตรเลียหรือไม่ และในอีกทิศทางหนึ่ง หากมีการสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทยในอนาคต การกํากับดูแลฯ จะเป็นดังประเทศเกาหลีใต้หรือไม่ ก่อนจะตอบคําถาม
ดังกล่าวได้น้ันจะต้องนิยามระดับของ “ความเหมือน” เสียก่อน ตัวอย่างเช่น ความเหมือนของรูปแบบองค์กร 
ไทยจะมีองค์กรในรูปแบบและโครงสร้างตลอดจนจํานวนบุคลากรและความชํานาญการเฉกเช่นเดียวกับ
ประเทศใดประเทศหน่ึงในสองประเทศน้ันทุกประการหรือไม่ คําตอบย่อมสะท้อนอย่างชัดเจนแล้วว่า ไม่อาจ
สร้างองค์กรท่ีมีอัตลักษณ์เหมือนกันทุกประการข้ึนมาในโลกได้ 

 
แต่หากเป็นความเหมือนในบางส่วนของหน่วยงาน ในหน้าที่บางประการ ในวิธีการดําเนินงานบาง

ประการ ฯลฯ แล้ว ย่อมมีความเป็นไปได้ท่ีองค์กรกํากับดูแลฯของไทยจะพัฒนารูปแบบในบางส่วนงานไปใน
ลักษณะคล้ายคลึงกับการกํากับดูแลฯของออสเตรเลียและเกาหลีใต้ได้ แต่ทั้งน้ี การจะยกรูปแบบบางส่วนมาใช้
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โดยขาดการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ถึงที่มาท่ีไปและเหตุปัจจัยต่อพัฒนาการของรูปแบบน้ันๆ เป็นความสุ่มเสี่ยง
อย่างย่ิงต่อการสร้างองค์กรท่ีขาดการบูรณาการและไม่เหมาะสมต่อสถานภาพณ์ของประเทศไทย การยึด
รูปแบบจึงอาจไม่ใช่คําตอบ 

 
การศึกษากรอบการกํากับดูแลฯ ในต่างประเทศนั้น  โดยเน้ือแท้แล้วเป็นการศึกษา ‘ประสบการณ์’ 

ของประเทศตัวอย่างท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์และเหตุปัจจัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศน้ันๆ ดังน้ัน การพิจารณา
ประสบการณ์จากประเทศที่ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเช่นออสเตรเลียจึงมิใช่การพิจารณาว่า ออสเตรเลียมี
การใช้รูปแบบองค์กรแบบใด แต่จะต้องพิจารณาลึกลงไปว่าเพราะเหตุใดออสเตรเลียจึงพัฒนาองค์กรมาใน
รูปแบบดังกล่าวตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและดําเนินงานขององค์กรในรูปแบบดังกล่าว ใน
กรณีของเกาหลีใต้หรือประเทศอ่ืนใดก็จําต้องพิจารณาในลักษณะเดียวกัน  

 
อนึ่ง เน่ืองด้วยการศึกษาฉบับน้ีเป็นไปเพ่ือการประเมินองค์กรกํากับดูแลฯของไทย มิใช่เพ่ือการปรับ

โครงสร้างองค์กรหรือเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์กํากับดูแลฯ การจะนําประสบการณ์จากสองประเทศตัวอย่าง
ดังกล่าวมานําเสนอเพ่ือปรับโครงสร้างองค์กรของไทย จึงทําได้แต่เพียงการวิเคราะห์และสังเคราะห์แก่นและ
หลักการในการกํากับดูแลฯของสองประเทศตัวอย่างมาเป็นหลักแต่เพียงกว้าง ๆ เท่านั้น  
 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 

2-1 
 

บทที่ 2 
สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
2.1 สรุปบทบาทหน้าที่การดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ผ่านมา 
 

ในฐานะสมาชิก IAEA ประเทศไทยมีพันธกรณีในการปฏิบัติตามข้อมติต่าง ๆ ของ IAEA และปฏิบัติตาม
สนธิสัญญา อนุสัญญา รวมท้ัง ระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดย IAEA ได้แก่ ความตกลงพิทักษ์ความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ พิธีสารเพ่ิมเติม (Additional Protocol - AP) ของความตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ (Safeguards Agreement) อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว (Convention on 
Early Notification of a Nuclear Accident) อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (Convention on Assistance in the Case of Nuclear or Radiological 
Emergency) นอกจากน้ี ประเทศไทยกําลังดําเนินการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาการป้องกันวัสดุนิวเคลียร์ 
(Convention on Physical Protection of Nuclear Materials) และอนุสัญญาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ 
(Convention on Nuclear Safety)  

 
ดังน้ัน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ซึ่งมีบทบาทในการทําหน้าที่บริหารจัดการทางนิวเคลียร์และรังสี 

จึงเป็นหน่วยงานราชการที่ทําหน้าที่ทางเทคนิคเพ่ือกํากับดูแล ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ีต้องประสานงานในระดับ
นานาชาติ ระหว่างไทยกับ IAEA โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัยสามัญของ IAEA ด้วยทุกปี บนพ้ืนฐาน
ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านพลังงานนิวเคลียร์ ไปพร้อมกันกับความร่วมมือทางเทคนิคและวิชาการร่วมกับ 
IAEA ในการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ เช่น การแพทย์ สาธารณสุข และการเกษตร เป็นต้น ประกอบ
กับปัจจัยภายนอกที่ต้องให้ความสนใจจากกรณีประเทศเพ่ือนบ้านมีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทําให้
สถานการณ์ด้านการกํากับดูแลของไทยจะต้องมีการคํานึงถึงแผนงานที่เข้มข้นมากขึ้นเก่ียวกับการเฝ้าระวังพร้อม
รับมือกับความเสี่ยงทางนิวเคลียร์และรังสีหากเกิดพิบัติภัยแก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายในที่เป็นปัจจัยกําหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ และการทําหน้าที่การกํากับดูแล
งานด้านนิวเคลียร์และรังสีน้ันอาจพิจารณาผ่านกรอบนโยบายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนแม่บทที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ดี แนวนโยบาย
ระดับชาติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี ไม่ถูกระบุถึงอย่างชัดเจนภายในแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งน้ี เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่ได้ดําเนินการสร้าง
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทําให้ความชัดเจนในการพัฒนาและการกํากับดูแลงานด้านนิวเคลียร์และรังสีจึงไม่ใช่ภารกิจ
หลักที่ปรากฎเป็นวาระสําคัญของชาติตามไปด้วย 

 
นอกจากน้ี ภายใต้กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2545 ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานราชการน้ันต้องดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ดําเนินงานสังกัด
กระทรวง ทบวง กรม ด้วยเหตุน้ี ปส. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้อง
บริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
2555 - 2559 โดยพบว่า ปส. มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและมีส่วนเก่ียวข้องในบางยุทธสาสตร์ของกระทรวงเท่าน้ัน 
ขณะท่ี เมื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของ ปส. เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของกระทรวง และยุทธศาสตร์ของ 
ปส. เอง กลับยังไม่สามารถเช่ือมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ในแต่ละกลยุทธ์ไปยังยุทธศาสตร์ระดับบนได้อย่างชัดเจน
มากนัก ในทางกลับกันหากพิจารณานโยบายระดับบนของกระทรวงจะพบว่าแนวทางการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงก็ไม่ได้ระบุถึงเป้าหมายในการทําหน้าที่ด้านการกํากับดูแล โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจหลัก
ของ ปส. เช่นเดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไม่เป็นที่แน่ชัด
ว่าการบริหารนโยบายระดับกระทรวงจะอํานวยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน
ของ ปส. ไปในทิศทางใดที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต 

 
แผนภาพที่ 2.1 หลัก 3 ประการเพ่ือขับเคลื่อนการทํางานของ ปส. ในอนาคต 

 
  

ดังน้ัน เมื่อประมวลการดําเนินงานที่ผ่านมาจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2550-
2553 ระบบการบริหารจัดการองค์กร และกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินงานของ ปส. แล้ว ที่ปรึกษาจึงได้
กําหนดหลักการสําคัญเพ่ือพัฒนากลไกการทํางานรองรับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และนําไปข้อมูลย้อนกลับไปพิจารณา
เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ การบริหารงานของ ปส. จากประสบการณ์การทํางานที่
ผ่านมา สําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานหลักการสําคัญ ดังต่อไปน้ี 

หลักการ 
"สังคม
win"

หลักการ 
"ผู้ประกอบการ

win"

หลักการ 
"ปส. win"
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หลักการ "สังคม win" (ภายในและระหว่างประเทศ เช่น AEC) เช่น การมีส่วนร่วมของภาคสังคมหรือ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งมีความเข้าใจและให้การยอมรับบทบาท 
ของ ปส.  

หลักการ "สถานประกอบการ win" สถานประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือต่อการให้ความเห็นในการ
พัฒนาหรือปฏิบัติตามมาตรการหรือกฎระเบียบของปส  ยอมรับในความสามารถของปส มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและบุคลากรของสถานประกอบการ เป็นต้น 

หลักการ "ปส. win" ปส. สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการกํากับดูแลให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
สถานประกอบการและองค์กรระหว่างประเทศ 
 
2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษาครั้งน้ีจะประกอบไปด้วยข้อเสนอใน 4 หมวดสําคัญ ได้แก่  
 

1) ข้อเสนอว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและตําแหน่ง (Position) ของ ปส. เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ตลอดจน เง่ือนไขและข้อกฎหมายที่ควรพิจารณาเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการกํากับดูแลงานด้าน
นิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ตามหัวข้อข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ 2.2.1 

2) ข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน ซึ่งมาจากผลการวิเคราะห์ประเมิน
การทํางานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาทําให้ว่าควรมีการปรับปรุงกระบวนการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างไร รวมถึงข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เน่ืองจากเป็น
กระบวนการที่ควบคู่กันกับการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร ตามหัวข้อข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ 2.2.2 และ 2.2.3 

3) ข้อเสนอว่าด้วยการทํางานของ ปส. เพื่อรองรับความต้องการจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสี ตามหัวข้อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ 2.2.4 
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 2.2.1 ข้อเสนอแนะว่าด้วยโครงสร้างและตําแหน่ง (Structure and Position) ขององค์กร 
 

 ก. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นทางกฎหมาย 
 
 สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้ ปส. มีสามารถในการทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
จําเป็นต้องมีการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้อง เน่ืองจาก การทํางานของ ปส. ที่ผ่านมาน้ันบริหารงานภายใต้ระเบียบ
กฎหมายที่ใช้มาอย่างยาวนาน ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีโดยเฉพาะ
น้ันจําเป็นต้องมีการปรับปรุงขอบเขตการบริหารงานในหลายประเด็นให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลระดับ
สากลครอบคลุมหลัก "3S 1L" ได้แก่ Securities Safety Safeguard และ Liability ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง
แนวทางในการกํากับดูแลนิวเคลียร์ในกรณีที่ไทยจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาท
หน้าที่ของ ปส. เช่นเดียวกัน นอกจากน้ี เพ่ือให้กระบวนการบริหารจัดการต้ังแต่ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และ
การปฏิบัติการมีความเหมาะสมน้ันต้องมีการให้คําอธิบาย และขอบเขตอํานาจเพ่ือให้การดําเนินงานในแต่ละระดับ
มีความชัดเจนสอดคล้องสถานการณ์การใช้นิวเคลียร์และรังสีในปัจจุบันและอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน 
 
 ดังน้ัน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นทางด้านกฎหมายน้ัน จึงเป็นการวางแผนมาตรการ
ทั้งในเชิงการปรับปรุงที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในปัจจุบันและอนาคต สําหรับ
แนวทางของกฎหมายที่ควรพิจารณา ได้แก่  
 

• กฎหมายพื้นฐานที่ต้องปรับปรุงเพื่อเสริมแรงการทํางานของ ปส. 
 

ประเด็นที่ ปส. ต้องให้ความสําคัญและปรับปรุงกฎหมายในอนาคตให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นน้ันอาจแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการให้ใบอนุญาต (Licensing) และ 2) การบริหารงาน
ตามมาตรฐานสากล เน่ืองจากกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันอาจไม่สามารถปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ และการ
ตีความบทบาทหน้าที่ของ ปส. ที่ยังไม่ชัดเจนย่อมส่งผลต่อการปรับโครงสร้างองค์กร การกําหนดยุทธศาสตร์ และ
การปฏิบัติงานในแต่ละระดับซึ่งเช่ือมโยงไปถึงเง่ือนไขการทํางานภายใต้ระเบียบสากล  

 
ดังน้ัน สภาพการบริหารจัดการที่เกิดช่องหว่างระหว่างระเบียบข้อบังคับพื้นฐานในการทํางานและ

กระบวนการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดด้านความปลอดภัยที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วย
เหตุน้ี การแก้ไขข้อจํากัดพ้ืนฐานของ ปส. จึงจําเป็นต้องมีการเร่งดําเนินการแก้ไขกฎหมายรองรับการทํางานภายใต้
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บริบทการทํางานที่เหมาะสม และกําหนดหลักการที่ชัดเจนในภารกิจด้านการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือให้ 
ปส. สามารถกําหนดรูปแบบการบริหารงาน และกําหนดยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม 

 
o การปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการให้ใบอนุญาต (Licensing) 

 
ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 กําหนดโครงสร้างการ

บริหารองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรียกโดยย่อว่า พ.ป.ส. มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
เก่ียวกับพลังงานปรมาณูตามพระราชบัญญัติน้ีประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการผู้แทนกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงเกษตร ผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงบประมาณเลขาธิการสํานักงาน
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการให้เลขาธิการ
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ" 
 

ตามโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวกําหนดให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการกํากับดูแลนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ไว้ใน 2 ประการ คือ  

 
1) กําหนดให้วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 
2) กําหนดให้วัสดุหรือแร่ หรือสินแร่ดังต่อไปน้ีเป็นวัสดุต้นกําลัง  

ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นกําลัง  
ข. แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียม หรือธอเรียม หรือ

วัสดุตามข้อ ก. อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างซึ่งมีความเข้มข้น ตามอัตรากําหนดและซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุต้นกําลัง 

3) กําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2504 

 
กําหนดเง่ือนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ซึ่งกําหนดให้ การผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุ

นิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกําลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี 
และ/หรือ กระทําด้วยประการใดๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ทั้งน้ี การ
กระทําใดๆ ข้างต้นต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพ่ือประโยชน์ความปลอดภัยในการผลิตการมีไว้ใน
ครอบครองหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นกําลังซึ่งพ้นจากสภาพที่
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เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี หรือกระทําด้วยประการใดๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพ ที่เป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติในทางเคมีและกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึง
ปริมาณของวัสดุที่ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองว่า ได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเท่าใดในระหว่างระยะเวลาน้ัน รวมท้ัง
เหตุแห่งการเพ่ิมและการลดนั้นด้วย 

 
จากโครงสร้างอํานาจการกํากับดูแลในลักษณะดังกล่าว ประกอบกับข้อคิดเห็นที่สะท้อนจากสถาน

ประกอบการต่างๆ แสดงให้เห็นว่าปัญหาสําคัญของการให้ใบอนุญาตต่างๆ กับสถานประกอบการ คือ ความล่าช้า
ในการพิจารณาขอและต่อใบอนุญาตที่ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรรมการบริหารของ ปส. เป็นเวลานาน 
ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อการทําหน้าที่หลักของการให้ใบอนุญาตต่างๆ อย่างแท้จริงจึง
ควรมีการลดขั้นตอนและเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจอนุมัติใบอนุญาต หรือมีคณะกรรมการพิเศษ หรือให้
อํานาจแก่ผู้บริหาร ปส. สามารถพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตได้โดยตรงรองรับความต้องการของสถานประกอบการ
ต่างๆ มากขึ้น 
 

o การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพ่ือการบริหารงานตามมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานสากลเพ่ือการกํากับดูแลควรครอบคลุมหลัก 3S 1L อันได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) ความ

มั่นคง (Security) การพิทักษ์ (Safeguard) และความรับผิดชอบ (Liability)1 โดย 3S น้ันได้ให้ความสําคัญกับ
มาตรฐานของกฎหมายที่ครอบคลุมการกํากับดูแลความปลอดภัยอันเป็นมาจากนิวเคลียร์และรังสี ไม่ว่าจะเป็น
ความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์โดยตรง หรือก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือเป็นความ
ปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากรังสี หรือก็คือการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม การรักษาความ

                                                            
1 สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ระบุไว้ในเอกสาร “กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์” (21 มีนาคม 2551) ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพ่ือป้องกันประชาชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม จากผลกระทบทางรังสี โดย
จัดให้มีการป้องกันและบํารุงรักษาระบบต่างๆ เพ่ือกักเก็บสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจาย 

2) วัตถุประสงค์ของความปลอดภัยด้านการป้องกันรังสี เพ่ือประกันว่าการได้รับรังสีในทุกข้ันตอนของการเดินเคร่ืองตามท่ี
วางแผนไว้ เป็นปริมาณน้อยท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ และ อยู่ภายใต้ปริมาณท่ีกําหนด และมั่นใจได้ว่ามีการบรรเทาผลกระทบทาง
รังสีจากกรณีอุบัติเหตุ 

3) วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทางเทคนิค เพ่ือนํามาตรการต่างๆท่ีสมเหตุสมผลมาใช้ป้องกันอุบัติเหตุในสถาน
ปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และบรรเทาผลกระทบหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน เพ่ือให้ม่ันใจว่าอุบัติเหตุท้ังหมดท่ีอาจเกิดข้ึน ได้ถูก
นํามาพิจารณาตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบ (รวมถึงอุบัติเหตุท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมากๆ) มีผลกระทบทางรังสีน้อย และ 
อยู่ภายใต้เกณฑ์กําหนด และเพ่ือให้ม่ันใจว่าอุบัติเหตุรุนแรง และ มีผลกระทบทางรังสีมาก มีโอกาสเกิดข้ึนได้ยาก 
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ปลอดภัย และการศึกษาวิจัยต่างๆ ก็ดี นอกจากน้ี ยังครอบคลุมไปถึงความม่ันคงปลอดภัยและการป้องกันการนํา
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีไปใช้ในทางที่ไม่สันติ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินน่ันเอง ส่วน 1L ก็เป็น
ส่วนของกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีน้ันเอง ซึ่งแม้ว่า
ประเทศไทยจะไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็มีการใช้ประโยชน์จากรังสี ทั้งในทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัย และการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มที่จะใช้รังสีเพ่ิมมากขึ้นใน
อนาคตโดยเฉพาะอย่างย่ิงในทางการแพทย์ ดังน้ัน ประเทศไทยเองก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับการชดเชยหรือ
ความรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวควรที่จะอยู่ในความรับผิดรับชอบของใคร หน่วยงานใดจะเป็นผู้กํากับดูแล บทลงโทษต่อผู้ที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมท้ังผู้ที่ได้ความความเสียหายจะได้รับการชดเชยอย่างไร 
 
 อย่างไรก็ดี พบว่า ตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 มาตรา 12 ได้ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใด 
 

(1) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณูวัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นกํา
ลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี   

(2) กระทําด้วยประการใดๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี ทั้งน้ี
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 
       ตามมาตรา 14 ได้มีการระบุโทษในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืน ได้แก่ การระงับหรือป้องกันอันตรายซึ่งอาจมีแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินหรือเพ่ือคุ ้มครองอนามัยของบุคคลคณะกรรมการมีอํานาจมีคําสั่ง เป็นหนังสือให้ผู ้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งออกให้ตามมาตรา 12 ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเก่ียวแก่กิจการที่ได้รับอนุญาต ให้
คณะกรรมการมีอํานาจมีคําสั่ง เป็นหนังสือให้เพิกถอนใบอนุญาตเสียได้ หรือในกรณีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าไม่มีการระบุถึงความรับผิดชอบตาม 1L ที่เป็นกฎหมายที่ระบุความรับผิดรับชอบ
ของหน่วยงาน และการชดเชยผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นกาลเฉพาะที่ชัดเจน 
 
 นอกจากน้ี บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. พลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 ตามมาตรา 9 กําหนดอํานาจหน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ได้แก่ (1) วางนโยบาย   ก่อให้เกิด ส่งเสริมและควบคุม (2) การเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี (3) การวางระเบียบ
ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขในใบอนุญาต (4) การกําหนดมาตรฐานต่างๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะ
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เก่ียวกับพลังงานปรมาณู และ (5) การส่งเสริมการเผยแพร่เก่ียวกับพลังงานปรมาณู ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา 9 (1) 
แล้วกลับพบว่าคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติยังคงมีอํานาจหน้าที่ในการวางนโยบาย ที่ก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมและควบคุมในส่วนของการวิจัย และการทดลองวัสดุต้นกําลังอยู่  
 

แม้ว่าจะมีการออกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 แต่การออกกฎหมาย
ฉบับน้ีก็เป็นการปรับเปลี่ยนสําคัญเฉพาะ ในโครงสร้างกฎหมายส่วนที่หน่ึงที่ว่าด้วย  การกําหนดโครงสร้างและ
ระเบียบการปฏิบัติงานในองค์กรเท่าน้ัน ในส่วนที่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ขององค์กรน้ันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ ทําให้ในส่วนของหน้าที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ การกําหนดกฎเกณฑ์เง่ือนไข และ
บทลงโทษต่างๆ ยังคงยึดตาม พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504  

 
ดังน้ัน หากแบ่งหน้าที่เป็น 2 ส่วนคือ (1) การเป็นผู้ปฏิบัติการ (Operator) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและ

ก่อให้เกิดการวิจัยทดลอง การจัดหาวัสดุต้นกําลัง การผลิตและใช้นิวเคลียร์พิเศษ เป็นต้น และ (2) การเป็นผู้กํากับ
ดูแล (Regulator) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม และกําหนดมาตรฐานต่างๆ เก่ียวกับพลังงานปรมาณู จะพบว่าตามมาตรา 9 
น้ีได้มีการระบุถึงบทบาททั้งสองน้ีในเวลาเดียวกัน ซึ่งแม้ว่าภายหลังจากการแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง ปส. และ 
สทน. แล้ว ก็ยังคงใช้ พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 น้ีอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน 

 
ต่อมาการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับกรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 การปฏิรูป

ระบบราชการนอกจากจะทําให้มีการเปลี่ยนช่ือองค์กรจาก “สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ” เป็น “สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ” และมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยมีการแยกบริหารเป็น 2 องค์กร ได้แก่ สํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ซึ่งยังส่งผลต่ออํานาจหน้าที่โดยนิตินัยของสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ เพราะการแบ่งส่วนราชการใหม่ทําให้ต้องมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือคอยกํากับหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัด
ตนด้วย 

 
กฎกระทรวงที่สําคัญที่สุดในการกําหนดบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คือ “กฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕” โดยข้อ (1) ของ
กฎกระทรวงฉบับน้ี ระบุว่า  

 
 “....ให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีภารกิจเก่ียวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการเสนอแนะนโยบาย 
แนวทาง และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติ กํากับให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน 
และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยการบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู กํากับดูแลความ
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ปลอดภัยทางรังสี กํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณู เพ่ือให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูในทางสันติให้เป็นไปตามพันธกรณีและ
มาตรการสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืน และให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณูให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 

(1) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
(2) กํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์ และวัสดุนิวเคลียร์ 
(3)  ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
(4)  เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู 
(5) ประสานงานและดําเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีกับองค์การระหว่าง

ประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ 
(6) ประสานงานและดําเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู 
(7)  ประสานงานและดําเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศและ

ต่างประเทศ 
(8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย…” 
 
 จะเห็นได้ว่า กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวกําหนดบทบาทของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในฐานะผู้กํากับ
ดูแลค่อนข้างชัดเจน แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ยังซ้อนทับกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอยู่บ้าง เช่น อํานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ข้อ 3) ส่วนกฎกระทรวงฉบับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติน้ัน ล้วนแต่เป็นกฎกระทรวงที่ว่าด้วย “ปัญหาเชิงเทคนิค” ในการจัดการงานทางด้าน
ปรมาณูทั้งสิ้น และด้วยเหตุน้ีตามหลักการทางกฎหมายไทยจึงจําเป็นต้องสร้างความชัดเจนและกําหนดหลักการ
ทํางานกํากับดูแลทางนิวเคลับร์และรังสีให้มีความชัดเจนกว่าในปัจจุบัน 
 

• กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลกรณมีีการจัดต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
 
 จากการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์น้ันแม้ว่าจะเน้นวิธีการดําเนินการ 
(Operating) และจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Case) เป็นสําคัญแต่ก็เป็นกระบวนการที่ ปส. ต้อง
ศึกษาเพ่ือนําไปแปลงสู่วิธีการดําเนินงานด้านการกํากับดูแล และ/หรือร่วมดําเนินการในแต่ละขั้นตอนต่อไป 
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สําหรับในกรณีที่มีการจัดต้ังและดําเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์น้ัน บริบทการทําหน้าที่ของ ปส. อาจมิใช่เพียงการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เท่าน้ัน หากแต่ความหมายในการกํากับดูแลอาจต้องครอบคลุม
ภารกิจการกํากับดูแลต้ังแต่ การจัดต้ัง การวางแผนการดําเนินงาน ระบบโครงสร้างความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ซึ่งกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่ปรากฎในแนว
ทางการปฏิบัติงานรูปแบบที่เน้นทํางานในปัจจุบัน  
 
 ด้วยเหตุน้ี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจึงขอนําเสนอแนวทางที่มีการปฏิบัติตามหลักการของสํานักงาน
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศโดยการปฏิบัติงานน้ันมีภารกิจหน้าที่ครอบคลุมต้ังแต่การเริ่มต้นวางแผน การ
สร้าง มาตรฐานการดําเนินการ การดูแลปัญหาฉุกเฉินต่างๆ ทั้งระบบ สอดคล้องกับหลักการ 3S 1L (Safety, 
Security, Safeguards, and Liability) โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety) 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Security) มาตราการปกป้องนิวเคลียร์ (Nuclear Safeguards) 
ความรับผิดชอบ และทางด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Liability) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

o หลักการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety) 
(1) ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ มีการกําหนดมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยการกําหนดมาตรฐานดังกล่าว
ครอบคลุมถึงการเลือกจัดสรรที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง การปฏิบัติการ 
และการดูแลรักษาการตัดต้ังนิวเคลียร์ รวมถึงมีการกําหนดให้มีการรายงานทุก 
3 ปี ต่อประเทศสมาชิกที่มีการตกลงร่วมกัน 

(2) การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และความรับผิดชอบ มีการกําหนดหน้าที่ให้
มีการแจ้งเตือนไปยังประเทศอื่นๆ ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น รวมถึงให้มีความร่วมมือช่วยเหลือกันในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น 

(3) การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสี มีการกําหนดให้มีการกํากับดูแลกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการกําจัดกากกัมมันตรังสี โดยให้มีมาตรฐายความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับสูงเพ่ือลดผลกระทบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกิดขี้น 

(4) ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์เพื่อการวิจัย มีการกําหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสูงในการดูแลการดําเนินงานของเคร่ืองปฏิกรณ์เพ่ือการวิจัย 
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และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเครื่องปฏิกรณ์เพ่ือการวิจัย 

o หลักการความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Security) 
(1) ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มีการกําหนดระดับการป้องกันวัสดุ

นิวเคลียร์ทั้งในพ้ืนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และในการเคลื่อนย้ายขนส่งระหว่าง
ประเทศ โดยระดับของความมั่นคงปลอดภัยที่มีการกําหนดจะขึ้นอยู่กับชนิด
และปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์แต่ละประเภท 

(2) ความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยของแหล่งกําเนิดกัมมันตรังสี มีการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการควบคุมกํากับดูแลละป้องกันวัสดุกัมมันตรังสี 
โดยในแนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมถึงระบบบริหารจัดการแหล่งกําเนิด
กัมมันตรังสีที่มีรายละเอียดในการตรวจสอบ ติดตามแหล่งกําเนิดกัมมันตรังสี 

o หลักการมาตราการปกป้องนิวเคลียร์ (Nuclear Safeguards) ครอบคลุมถึงการ
จํากัดการแพร่หลายของวัตถุทางนิวเคลียร์ แม้ว่าประเทศสมาชิกได้รับอนุญาตให้
สามารถใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือจุดประสงค์ทางสันติ แต่จะต้องยึดมั่นในหลักปฏิบัติใน
การปกป้องนิวเคลียร์ตามแนวทางของ IAEA ในการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในประเทศของ
ตน รวมถึงดําเนินการตามข้อตกลงในการยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์ 

o หลักการความรับผิดชอบทางด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Liability) ในส่วนของความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายจากนิวเคลียร์ มีการกําหนดความรับผิดชอบจากความ
เสียหายที่ เ กิดจากเหตุการณ์ด้านนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงกําหนดกําหนดสิทธ์ิให้แก่
ผู้ดําเนินการด้านนิวเคลียร์ในการจัดหาประกันจากเอกชนในการประกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ต่อไป 

 
ประการต่อมา คือ ประเด็นด้านความรับผิดชอบซึ่งมีความสําคัญต่อการวางระบบการบริหารจัดการและ

กํากับดูแลสําหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยเน้นสร้างกระบวนการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ทางนิวเคลียร์ซึ่งได้มีการประชุม The Paris Convention เพ่ือพิจารณาการกําหนดหลักปฏิบัติทั่วไปของการ
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากนิวเคลียร์ โดยมุ่งเน้นถึงการชดเชยท่ีเพียงพอ ทั้งน้ีการชดเชยต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเหมาะสมคือไม่เป็นการขัดขวางผู้ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์รายใหม่ๆ รวมถึงไม่สร้างภาระที่มากเกินไป 
ทั้งน้ี The Paris Convention มิได้กําหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเหมือนกันทั้งหมดสําหรับแต่ละประเทศ โดยแต่ละ
ประเทศสามารถใช้ดุลพินิจได้ในบางส่วน (ซึ่งรวมถึงประเด็นทางธรรมชาติ การกระจายการชดเชยที่เป็นธรรม และ
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย) สําหรับการชดเชยแก่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากนิวเคลียร์น้ัน จะ
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ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงได้รับความเสียหายในทรัพย์สินจากการเกิดเหตุการณ์ทาง
นิวเคลียร์ ทั้งในกรณีของการติดต้ัง การดําเนินการ และการขนส่งนิวเคลียร์ 

 
ในกรณีฉุกเฉิน ขั้นตอนการดําเนินงานในภาวะดังกล่าวที่อาจเป็นภารกิจที่ต้องมีการบูรณาการอย่างเป็น

ระบบจากหลายภาคส่วนรวมถึง ปส. ด้วย โดยแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน 
ได้แก่ 

 
(1) การวางแผนปฏิบัติที่ดีในกรณีฉุกเฉิน 
(2) การพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบอันตราย 
(3) การสื่อสารถึงสาธารณชน ทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุ 
 

 ทั้งน้ี กฎหมายประกอบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านนิวเคลียร์ยังต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบ
อ่ืนจากบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ดังน้ี 
 

o Health and Safety at Work Act 1974 – ระบุถึงประเด็นด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สวัสดิการ ของประชาชนทั่วไป และพนักงาน ที่ต้องได้รับการปกป้องจากการทํางานรวมถึง
ผลกระทบจากกระบวนการใดๆ ทางอุตสาหกรรม 

o Nuclear Installations Act 1965 – ระบุถึงพ้ืนที่ที่ดําเนินการด้านนิวเคลียร์ จะต้องมีการออก
ใบอนุญาต และมีแผนฉุกเฉินที่เหมาะสม 

o Radiation Regulations 2001 – ระบุถึงความจําเป็นในการประเมินอันตราย และการกําหนด
แผนการดําเนินการ รวมถึงการกําหนดกระบวนการสื่อสารถึงสาธารณชน 

o Environmental Permitting Regulations 2010 – ระบุถึงความจําเป็นในการมีแผนฉุกเฉิน 
o Carriage of Dangerous Goods and Transportable Pressure Regulations 2009 – 

ระบุถึงความจําเป็นในการจัดการในการขนส่งวัตถุกัมมันตรังสี 
o Lonising Radiation Regulations 1999 – กําหนดข้อจํากัดของระดับปริมาณกัมมันตรังสี 

และความจําเป็นที่จะต้องมีแผนฉุกเฉิน 
 
นอกจากน้ี กระบวนการจัดการในกรณีฉุกเฉินด้านนิวเคลียร์ ได้มีการกําหนดให้พิจารณาถึงองค์ประกอบ

ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบจากอันตราย การออกกฎหมายเพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน การวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ (ประกอบไปด้วย บทเรียนจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
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ปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรมนิวเคียร์ เช่น เคมี นํ้ามัน และอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น) ซึ่ง
ขอบข่ายที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ดังกล่าว ปส. มีศักยภาพในการดําเนินการในฐานะหน่วยงานผู้เช่ียวชาญด้าน
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 
 
 ประการต่อมาภายใต้หลักการและขอบเขตงานสําคัญที่กล่าวข้างต้น ตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อความมั่นใจ
ในการดําเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างมีมาตรฐานการดําเนินงาน และมีความความปลอดภัยสูงสุด คือ การ
กํากับดูแลเพ่ือขอใบอนุญาตก่อสร้างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนก็ตาม ดังน้ัน 
บทบาทของ ปส. ต่อการวางเง่ือนไขการกํากับดูแลความปลอดภัยต้ังแต่ขั้นแรก คือ การออกใบอนุญาตในการ
จัดต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย โดยแนวทางในการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานสากล มีดังต่อไปน้ี 
 
 การขอใบอนุญาตดําเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้มีการระบุแนวทางในการดําเนินการในการขอ
ใบอนุญาตการจัดต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ใน The Health and Safety at Work etc. Act 1974 โดยกําหนด
กระบวนการในการดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 
 

o ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
o ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสมัครขอใบอนุญาต 
o ขั้นตอนที่ 3 การสมัครใบอนุญาต 
o ขั้นตอนที่ 4 การประเมินใบอนุญาตสถานประกอบการด้านนิวเคลียร์ 
o ขั้นตอนที่ 5 การออกใบอนุญาต 

 ขั้นตอนย่อยที่ 5.1 การดําเนินการก่อสร้าง (Construction) 

 ขั้นตอนย่อยที่ 5.2 การนําไปใช้งาน (Commissioning) 

 ขั้นตอนย่อยที่ 5.3 การปฏิบัติการ (Operation) 
 

 สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การขออนุญาตได้มีการกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ โดยใบสมัครเพื่อขอ
ใบอนุญาตการจัดต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้องมีการระบุรายละเอียดต่างๆ ประกอบไปด้วย รายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม รวมถึงรายละเอียดด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า และการดําเนินงานต่างๆครอบคลุมถึงการกําหนด
เง่ือนไขของใบอนุญาต และการบริหารจัดการในกรณีฉุกเฉิน ขณะที่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องก็
จะพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยครอบคลุมไปถึงค่ามาตรฐาน (Baseline) ในระดับ
สากล 
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 ขณะที่ เง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการจัดต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครอบคลุมในมิติต่างๆ อาทิ การ
กําหนดพ้ืนที่กันชนรอบพ้ืนที่ การจํากัดการติดต่อหรือทําธุรกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน การจัดการขนย้ายที่
เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งเก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี
บทบาทของ ปส. ในการกล่ันกรองขั้นเร่ิมต้นจะเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหน่ึงในการออกแบบการกํากับ
ดูแลในทุกขั้นตอนภายหลังเริ่มดําเนินการของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 
 นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะที่ถือเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จในกรณีการทําหน้าที่ของ ปส. ต่อการจัดต้ังโรงไฟฟ้า 
คือ ปส. ควรมีแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือมีการสร้างองค์ความรู้ในด้านการจัดการกับโรงไฟฟ้า
ให้แก่บุคลากรในองค์กรที่ชัดเจน เน่ืองจากแม้จะมีการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ผลกระทบ
ที่เกิดจากแนวทางการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศเพ่ือนบ้านก็เป็นตัวแปรที่ประเทศไทยต้องพัฒนาองค์กร
ความรู้ในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากภายนอกประเทศเช่นเดียวกันซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว
ประเทศไทยย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 
 ดังน้ัน ที่ปรึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง และจะสร้างความมั่นใจในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ทั้งน้ี ในระยะเริ่มแรกเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานได้อาจจะมีการ
เชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารและ
กํากับดูแลพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย หลักการ และระบบการกํากับดูแลในแต่ละ
ประเด็นอย่างรอบด้าน ขณะที่การวางแผนในระยะยาวควรพัฒนาให้บุคลากรของ ปส. เองสามารถขับเคลื่อนระบบ
การบริหารจัดการได้ในทุกขั้นตอน 
 
 ข. ตําแหน่ง (Position) ที่ชัดเจนขององค์กรเพื่อกํากับดูแลภารกิจด้านนิวเคลียร์และรังส ี

 
การบริหารงานงานของ ปส. ภายใต้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง

ปัจจุบัน ปส. ดําเนินการภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า แต่เดิมก่อน
มีการแยกกระทรวงเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังเช่นในปัจจุบันน้ัน โครงสร้างการทํางานของ
กระทรวงมีภารกิจหน้าที่ด้านพลังงานอยู่ด้วย แต่ภายหลังมีการแยกภารกิจด้านพลังงานไปเป็นกระทรวงพลังงาน 
ครอบคลุมการใช้พลังงานทุกประเภทรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการทํางานของ ปส. อย่างไรก็ดี 
บทบาทของกระทรวงพลังงานน้ันเป็นในลักษณะการปฏิบัติการ (Operator) จึงอาจเกิดปัญหาธรรมาภิบาล อีกทั้ง 
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การทําหน้าที่ของกระทรวงพลังงานไม่มีโครงสร้างองค์กรและทักษะด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการทําหน้าที่
กํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของ ปส.  
 
 ในแง่ของโครงสร้างการบริหารนโยบายของ ปส. เองน้ันแม้ว่าปัจจุบันกระบวนการทํางานของ ปส. มีการ
กําหนดไว้อย่างชัดเจนโดยอยู่ในลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ (Commission) แต่หากพิจารณาในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญๆ ขององค์กรในทางปฏิบัติ พบว่า สภาพการทํางานของคณะกรรมการ ปส. น้ันมีลักษณะ
การทํางานเป็นวาระคร้ังคราว และขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานคล้ายคลึงกับการทํางานแบบกรรมการ 
(Committee) ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานลักษณะดังกล่าว อาทิ การออกใบอนุญาตต่างๆ มีความ
ล่าช้า ขณะเดียวกันผู้บริหารที่มีอํานาจในการตัดสินใจไม่จําเป็นต้องทําหน้าที่ซึ่งเน้นไปในเชิงเทคนิคอย่างมาก และ
หากพิจารณาแนวโน้มในการออกและต่อใบอนุญาตท่ีต้องมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเพ่ิมจํานวนการใช้รังสีน้ันย่ิงเป็น
การสะท้อนสภาพปัญหาในการกําหนดภารกิจของคณะกรรมการฯ อีกด้วย ทั้งน้ี บทบาทท่ีเหมาะสมของความเป็น
กรรมการบริหารน้ันควรทําหน้าที่ในเชิงการบริหารและกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมเป็นสําคัญ 
 
 จากการศึกษาประสบการณ์ในการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีจากต่างประเทศเพ่ือนํามาปรับใช้พัฒนา
แนวทางการกํากับดูและด้านนิวเคลียร์และรังสี พบว่า ประเทศออสเตรเลียและประเทศเกาหลีใต้มีแนวนโยบาย
ด้านนิวเคลียร์แตกต่างกัน สําหรับออสเตรเลียมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าจะไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะที่เกาหลีใต้
ดําเนินนโยบายเพ่ือเป็นผู้นําเทคโนโลยีไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเต็มขั้น แม้ว่าทั้งสองประเทศมีนโยบายด้านการส่งเสริม
เทคโนโลยีไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ประสบการณ์ในการด้านการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีของทั้ง
สองประเทศมีกรอบการกํากับดูแล กฎหมาย และสถาบันที่ทําหน้าที่กํากับดูแลอย่างครอบคลุม เข้มงวด และ
ตอบสนองต่อแนวนโยบายด้านนิวเคลียร์ 
 

 "โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานการกํากับดูแลต้องเช่ือมโยงกับโครงสร้างและยุทธศาสตร์
ระดับชาติหรือกระทรวงท่ีส่งเสริมให้เกิดระบบการกํากับดูแลนิวเคลียร์ที่ชัดเจน" 

 
จากการศึกษาเรื่องโครงสร้างการบริหารงานและความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงและ ปส. น้ัน 

แม้ว่า ปส. จะอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระหว่างกระทรวง และ ปส. ไม่มีความสอดคล้องกันอย่างแท้จริง เน่ืองจากแนวทางของแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
น้ันมุ่งเน้นการทํางานในบทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสําคัญ ขณะที่ ปส. 
กลับทําหน้าที่ในด้านการกํากับดูแล ตําแหน่ง (Position) ขององค์กรจึงมีความสอดคล้องกันจากการที่ ปส. เป็น
หน่วยงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ซึ่งกระทรวงอ่ืนไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการทํางานร่วมกับ ปส. ได้อย่างเป็น
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รูปธรรม ดังน้ัน การดําเนินงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไม่มีเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่
รองรับการทําหน้าที่ของ ปส. และทําให้ความรับผิดรับชอบภายใต้ตัวช้ีวัดของกระทรวงส่งผลให้การดําเนินงานของ 
ปส. มีแผนงาน/โครงการในเชิงการส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาบุคลากรเป็นสําคัญ และสําหรับข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายหลังจากคณะที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาทั้งปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร ตลอดจนแนวโน้ม
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเป็นกรอบการกําหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการบริหารงานที่เหมาะสมกับสิ่งที่ ปส. ต้องเผชิญในอนาคต 

 
 ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพการทํางานที่ต้องเช่ือมโยงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นงาน
ส่งเสริม พัฒนาเป็นหลักจึงทําให้ ปส. ดําเนินงานเพียงเพ่ือรองรับเป้าหมายที่ถ่ายทอดงานด้านการส่งเสริม และ
พัฒนามาจากกระทรวงเป็นสําคัญ นอกจากน้ัน ภารกิจงานด้านกํากับดูแลจะเป็นภารกิจที่ทําแบบงานประจํา 
(Routine) มากกว่าจะมียุทธศาสตร์ที่ท้าทายและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ หรือแสดงความสามารถในการบูรณาการ 
และออกแบบวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวได้ เพ่ือให้สภาพการ
ดําเนินงานมีความคล่องตัวและเพิ่มความเป็นอิสระในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และการกํากับดูแลนิวเคลียร์
และรังสีอย่างแท้จริง  
 

 ดังน้ัน ตําแหน่งของ ปส. จึงควรเปลี่ยนสายบังคับบัญชาจากเดิมภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งอาจมีทางเลือกทั้งกรณีการย้ายสังกัด หรือต้ัง ปส. เป็นหน่วยงานอิสระ เพ่ือส่งเสริมการทํางานในเชิง
ยุทธศาสตร์และการกํากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีแท้จริง 

 
 ทั้งน้ี ปส. จะต้องมีหน่วยงานภายใต้สังกัดที่ทําหน้าที่ในการออกแบบข้อเสนอ หรือนโยบายด้านนิวเคลียร์
และรังสีอย่างชัดเจน ซึ่งมีกระบวนการทํางานเพ่ือผลิต ปรับปรุง และบูรณาการแผนงานด้านนิวเคลียร์และรังสีกับ
ภาคส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน เพ่ือให้ ปส. มีบทบาทในฐานะหน่วยงาน "Think tank" เป็นเลิศในการกําหนดนโยบาย
ประเทศ และกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยหากสามารถดําเนินงานในลักษะดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้ตําแหน่ง และโครงสร้างองค์กรใหม่แล้วย่อมทําให้เกิดผลประโยชน์ทางอ้อมกับงบประมาณที่จะขอรับการ
จัดสรรจากรัฐบาลอย่างคุ้มค่า และบริหารงานไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้ ปส. เป็นองค์กรนําในการดําเนินงาน
ด้านการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีโดยเฉพาะ อีกทั้ง ทําให้การเสนอของบประมาณไม่ต้องเขียนแผนยุทธศาสตร์
ที่ไม่สะท้อนภารกิจของ ปส. ไปเสนอของบประมาณภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีภารกิจไม่
เช่ือมโยงกับ ปส. เช่นในอดีต 
 
 



โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550-2553 

2-17 
 

 2.2.2 ข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน 
 
 ก. การกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหาสําคัญของ ปส. ในช่วงแผน
ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2550-2553 ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ 2) การสร้างยุทธศาสตร์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 3) การนํายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ และ 4) การติดตาม การควบคุมและการประเมินผล ทั้งน้ี ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากความไม่เหมาะสม
ของผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ต้ังแต่กระบวนการที่ 1 ซึ่งสิ่งที่ทาง ปส. จําเป็นต้องให้ความสําคัญคือ
ต้องมีการพิจารณาและระบุว่าบุคคลใด หรือบุคลากรในระดับใดที่จะมีความสามารถและเหมาะสมที่จะมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ในอนาคต   

 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จากระดับชาติยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการทํางานของ ปส. 
มากนัก แต่จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า โดยพ้ืนฐานกระบวนการทํางานภายในองค์กรต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติการก็ยังพบปัญหาที่ควรมีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ัน ตาม
ข้อเสนอแนะในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ ปส. จึงควรเน้นให้มีการ
กําหนดแนวทางร่วมกันเพ่ือเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและพัฒนาองค์กรเพ่ือนําไปสู่ความเป็นเลิศในฐานะ
ผู้นําด้านการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีที่แท้จริง 
 

จากการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. ที่ปรึกษาได้ต้ังข้อสังเกตและสรุปหลักการสําหรับปรับปรุง
ตัวช้ีวัดเพ่ือให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยเคร่ืองมือสําคัญดังกล่าวคือ Balance Score Card: 
BSC ซึ่งจะกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในเชิงบูรณาการในแนวดิ่งคือต้ังแต่ระดับบนไปสู่ระดับปฏิบัติการ และใน
แนวราบคือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบร่วมกัน รายละเอียดแนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัด
ได้แก่ 
 

 "ตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย บนพื้นฐานกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกันไปสู่เป้าหมายสุงสุดขององคก์ร 
และนาํไปสู่การต่อยอดพัฒนาองค์กรในอนาคต" 
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• ตัวชี้วัดในระดับเป้าหมาย จะต้องเป็นตัวช้ีที่สามารถเช่ือมโยงกับเป้าหมายระดับชาติได้อย่าง
แท้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาด้านรังสีและนิวเคลียร์ที่มีความชัดเจนว่าหากดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดแล้วจะสามารถส่งผลดีต่อใคร และอย่างไรในภาพรวมของประเทศ  

• ตัวชี้วัดผลผลิต การวัดผลในเชิงปริมาณน้ัน มีการกําหนดค่าเป้าหมายที่มีความเหมาะสม และ
สะท้อนถึงผลกระทบ ที่มีต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการกํากับดูแลหรือ
การพัฒาขีดความสามารถในการกํากับดูแลให้ได้ตามมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

• ตัวชี้วัดกิจกรรม แม้ว่าจะเป็นตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับระดับปฏิบัติการเป็นสําคัญที่บุคลากรของ
องค์กรต้องปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่แต่การกําหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสมน้ันควรระบุถึงกิจกรรมที่
บุคลากรต้องดําเนินการภายใต้กิจกรรมที่เป้นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์สําคัญในการสร้างความเช่ือมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวน้ันมุ่งเป้าเพ่ือทําให้ ปส. 

สามารถออกแบบแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถ 1) การจัดกลุ่ม (Grouping) แผนงาน/โครงการ ที่มาจากนโยบาย
ระดับชาติ ผู้บริหารองค์กร และระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถจําแนกช้ันภารกิจว่าแผนงาน/โครงการใดมี
เป้าหมายร่วมกันและกลุ่มงานน้ันจะนําไปสู่เป้าหมายในระดับกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ใดขององค์กร โดยแต่ละกลุ่ม
งานมีความสอดคล้องกันอย่างไร และ 2) การจัดลําดับความสําคัญ (Priorities) ของแผนงาน/โครงการ เน่ืองจาก 
แผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณนั้นอาจมีอยู่เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ผู้มีส่วนในการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์จะต้องสามารถจัดลําดับความสําคัญ และ/หรือวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการได้ว่ามีแผนงาน/
โครงการใดมีความทับซ้อนกันและต้องมีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการต่อไป ทั้งน้ี ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัด
กลุ่มและจัดลําดับความสําคัญแผนงานโครงการต่างๆ จึงเป็นการทําให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการใช้
จ่ายงบประมาณที่ ปส. ได้รับในแต่ละปีงบประมาณอีกด้วย  

 
สําหรับรายการตัวช้ีวัดของ ปส. ที่ควรเพ่ิมเติมแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการกํากับดูแล และ 2) กลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล: 
 

1) จากการศึกษาเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ผ่านมาของ ปส. แม้ว่าจะมีการเพ่ิมเป้าหมายผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
แต่ควรพัฒนาตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมต่างๆ (Output) ด้วยว่ามีความเช่ือมโยงต่อเป้าหมายระดับ
ผลลัพธ์ (outcome) หรือไม่อย่างไร ขณะเดียวกันการกําหนดแนวทางการบริหารงานควรมีการ
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ระบุว่าการดําเนินการตามตัวช้ีวัดต่างๆ มีแนวทางในการบริหารงานอย่างไร (ตัวช้ีวัดต้องคํานึงถึง
ความเป็นไปได้ในทางการบริหารจัดการ)  

2) ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด เรื่อง การกํากับดูแลเครื่องกําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัตถุนิวเคลียร์ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ อาทิ การออกใบอนุญาต และการตรวจสอบสถานที่ โดยมีการวัดคุณภาพ
และความเช่ือถือได้ และอ้างอิงจากเครื่องมือการวิเคราะห์กระบวนการ (Internal Process ตาม
หลักการของ BSC) เพ่ิมเติม 

 
 กลุ่มตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม: 
 

1) ควรมีตัวช้ีวัดในการพัฒนาบุคลากรของ ปส. ในการทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น (Training for the trainer) 

2) ควรมีแผนพัฒนาหลักสูตรการอบรมของ ปส. เพ่ือใช้ในการพัฒนาการอบรมในระยะยาว 
3) ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่จําแนกหลักสูตรตามกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพ

การใช้งานจริงของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
4) ควรมีตัวช้ีวัดที่ใช้วัดการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก ปส. ในแต่ละกิจกรรมและ

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีเกณฑ์ตัวช้ีวัดเพ่ือสะท้อนได้ว่ากิจกรรมต่างๆ น้ันได้ทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการจําแนกรายกลุ่มได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

 
 ข. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสี 
 
 สําหรับบทบาท ปส. ที่ดําเนินงานในปัจจุบัน คือ การกํากับดูแลด้านรังสี ทั้งน้ี ปส. ควรมีการจัดหาและ
ซ่อมบํารุงเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอเหมาะสมต่อสภาพการทํางานที่ต้องมีมาตรฐานควบคู่กับการพัฒนา
ความพร้อมของบุคลากรกันด้วย สําหรับทางเลือกที่ควรพิจารณาในการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน อาทิ  
 

1) การเพ่ิมอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานของ IAEA ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง 
ได้แก่ 

• การเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งปัจจัยที่ นําไปสู่การเสนอให้รัฐบาลเห็นถึง
ความสําคัญในภารกิจของ ปส. คือ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และประเด็นความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นหากไม่สามารถดําเนินงานได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 
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• การเสนอขอความช่วยเหลือด้านเครื่องมือจาก IAEA จากข้อได้เปรียบความเป็นภาคี
สมาชิกของไทย 

2) การเพ่ิมบทบาทของหน่วยงานภายนอกในการเป็น Inspector ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง 
ได้แก่  

• สถานศึกษา หรือบริษัทเอกชน หรือผู้มีทักษะด้านการกํากับดูแลรังสีสามารถขออนุญาต 
และ/หรือขอใบรับรองจาก ปส. เพ่ือดําเนินการจัดฝึกอบรมต่างๆ และ/หรือ ดําเนินการ
เป็น Inspector ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ ปส. ในด้านข้อจํากัดของ
อัตรากําลัง 

• ปส. ยังคงดําเนินการเองในเร่ือง Inspector แต่ ปส. ต้องเร่งดําเนินการส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีมีความรู้ในการรักษา
มาตรฐานในการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพซึ่งแต่เดิมแนวทางการเรียนการสอน
มาตรฐานในการทํางานน้ันเกิดจากความต้องการหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพเท่าน้ัน 
ดังน้ัน ปส. ควรเข้ามามีส่วนร่วมและกําหนดแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งในระยะแรกของการดําเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าว ปส. ควรมีหลักสูตรในลักษณะ Training for the trainers แก่บุคลากรของ
สถาบันการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรผู้สอนมีความพร้อมในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดย ปส. 
จะต้องมีการตรวจรับรองคุณภาพของสถานศึกษาควบคู่กันไปด้วยเพ่ือประโยชน์ในระยะ
ยาวต่อไป  

 

2.2.3 การบรหิารงานบคุคลเพื่อรอบรบัการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 
 หลักการสําคัญของการบริหารงานตามเป้าหมายเชิงแผนยุทธศาสตร์ คือ การสร้างกระบวนการดําเนินงาน
ที่สามารถสร้างความเช่ือมโยงเป้าหมายในระดับต่างๆ (Alignment) ปส. จะต้องมีเครื่องมือที่สามารถกําหนด
พฤติกรรม (การสร้างแรงจูงใจหรือการบังคับพฤติกรรม) ให้แต่ละหน่วยงานหรือบุคลากรทุกระดับต้ังแต่ระดับสูง 
ระดับกลางไปจนถึงระดับปฏิบัติการ (หรือที่ ปส. เรียกว่าระดับต้น) ให้มุ่งเน้นการทํางานหรือมี Commitment (มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความร่วมมือกัน) กับแผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ เพ่ือนําตัวช้ีวัดไปใช้ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรสําหรับการเลื่อนตําแหน่งหรือผลตอบแทน ทั้งน้ีอาจต้องใช้ร่วมกับเคร่ืองมือ
อ่ืนๆ เช่น การสื่อสารภายในองค์กร หรือการสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรในแต่ละระดับการทํา 
งาน เป็นต้น 
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 "การทํางานของบุคลากรอย่างยอมรับ (Commitment) และทํางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน" 

 
 ปส. ควรให้ความสําคัญต่อการบริหารและพัฒาองค์กรและบุคลากรในเชิงกลยุทธ์ (เน่ืองจากตัวแปรทั้งสอง
เป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญประการหน่ึงในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์และการสร้างความสามารถในการ
กํากับดูแลอย่างย่ังยืน) ซึ่งควรจะต้องกําหนดให้เป็นนโยบายและมีตัวช้ีวัดระดับองค์กร และให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารภายในองค์กร การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน การบริหารความรู้ขององค์กร การบริหารอัตรากําลัง 
ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น 
 
 นอกจากน้ี ปส. จะต้องมีการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์หรือการ
ปฏิบัติงานรายวันรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และ/หรือทําให้ ปส. มี
ระบบการติดตามความก้าวหน้าของการทํางานตามยุทธศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลสําเร็จจาก
การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานที่เกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างระบบสารสนเทศจะ
ทําให้การกําหนดแนวทางการทํางานที่อาจต้องดําเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในองค์กรสามารถวางแผน
งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอย่างสมบูรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: KM) เป็นการวางรากฐานความรู้ การวิจัยและพัฒนาการกํากับดูแลด้านนิวเคลียร์
และรังสีในระยะยาวให้แก่บุคลากรขององค์กร 
 
 ทั้งน้ี ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล คือการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรว่า
การทํางานในแต่ละส่วนน้ันจะนําไปสู่ผลสําเร็จอย่างไรต่อองค์กร ขณะเดียวกันผลงานที่เกิดขึ้นต้องสะท้อนไปสู่การ
วัดผลสําเร็จของการทํางานของตัวบุคคลซึ่งจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ดังน้ัน ระบบการบริหารงานบุคคล
ควรมีการจัดทําแผนแม่บทด้านบุคลากรขององค์กรเพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานในแต่ละภารกิจในแต่ละส่วน
งาน การกําหนดหลักการแผนผังความก้าวในอาชีพ (Career Path) และขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนขององค์กรที่
ชัดเจน ทั้งน้ีภารกิจต่างๆ ทั้งที่เป็นงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร์จะต้องเช่ือมโยงกับแผนแม่บทดังกล่าวเพ่ือให้
การทํางานในทุกกิจกรรมและระดับสามารถวัดผลการทํางานได้ซึ่งการจัดทําแผนแม่บทด้านบุคลากรจึงเป็นปัจจัย
สําคัญในการดึงศักยภาพ/ประสิทธิภาพในการทํางานที่สะท้อนผ่านผลลัพธ์/ผลผลิตขององค์กรในท้ายที่สุด 
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 2.2.4 ข้อเสนอว่าด้วยการทํางานของ ปส. เพื่อรองรับความต้องการจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholders) 
 
 ภาพรวมทัศนคติและการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการศึกษา พบว่ามีความรู้ความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ต่อ ปส. ซึ่งต้องเร่งดําเนินการปรับปรุง คือ 1) การดําเนินงานยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการประสานงาน ที่อาจส่งผลต่อการกระบวนการทํางานของภายในหน่วยงาน และ
ดําเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 2) การตรวจสอบสถานปฏิบัติการของหน่วยงาน 
เห็นว่าการแจ้งล่วงหน้าเพ่ือเตือนให้ทราบถึงรอบระยะเวลาการตรวจสอบมาถึงล่าช้า และ 3) ปัญหาความพร้อม
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ขาดการปรับปรุงและจัดหาเคร่ืองมือเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการตรวจสอบรังสีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการ 
 

 "การทํางานและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน ความยอมรับ ตอบสนองต่อสถานการณ์
และความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม" 

 
 ดังน้ัน ปส. ควรให้ความสําคัญกับการประสัมพันธ์ การข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนสําหรับการประสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เก่ียวข้องน้ันจะต้องมีการประเมินระดับความรู้ ประเภทความต้องการของแต่ละกลุ่มอย่าง
ชัดเจนเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส่งไปยังผู้รับสารดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง สําหรับกลุ่มเป้าหมาย
อาจจําแนกได้เป็น 2 หลัก คือ  
 
 1) ภาคประชาชนในฐานะกลุ่มสิ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้วัสดุนิวเคลียร์และรังสี ดังน้ัน ภารกิจ
สําคัญของ ปส. จึงควรมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือ
เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสีเป็นสําคัญ นอกจากน้ี ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นและสถานการณ์ต่างๆ 
ที่มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้าน และ/หรือ อาจเกิดการต้ังโรงไฟฟ้าของไทยในอนาคตซึ่ง
เป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจซึ่งส่งผลต่อการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของภาคประชาชน
ดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ  

• การอบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้การดําเนินงานด้านรังสีอย่างปลอดภัย 

• การอบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือ มีการร่ัวไหลของสารกัมมันตรังสี 
 
 2) สถานประกอบการที่ได้รับการบริการด้านนิวเคลียร์และรังสี โดย ปส. ต้องให้ความสําคัญกับการ
บริการและสื่อสารที่ชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการทํางานรับการตรวจสถานประกอบการต่างๆ การแจ้ง
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ข้อมูลกระบวนการ ระยะเวลาในการให้บริการของ ปส. และระยะเวลาในการแจ้งผลการตรวจรับหรือต่อ
ใบอนุญาต เพ่ือให้สถานประกอบการต่างๆ เตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม แนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดการ
สื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็วซึ่งในความเห็นจากสถานประกอบการยังมีความต้องการบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปส. ต้องมีการเพ่ิมการทํางานในลักษณะศูนย์ประสานงาน (Call Center)  
 
 นอกจากน้ี การเร่งกระบวนการส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ ให้แก่ภาค
ประชาชน และสถานประกอบการที่ ปส. ควรนําไปปรับใช้ คือ แนวทางการทํางานด้านโดยใช้วิธีการอบรมความรู้
ความเข้าใจเพ่ือให้บุคคลที่ได้รับการอบรมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ไปสร้างความเข้าใจต่อเน่ืองในลักษณะ 
Training for the Trainers ซึ่งเป็นการเสริมแรงแก่สังคม (Empowerment) ให้แต่ละหน่วยของสังคมมีการขยาย
องค์ความรู้ต่างๆ ไปอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการเพ่ิมจํานวนคร้ังในการอบรมซึ่งต้อง
ใช้บุคลากรและงบประมาณเป็นจํานวนมาก 
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ภาคผนวก 
 

สรุปข้อเสนอแนะในการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งท่ี 3 
โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2550-2553 

วันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง วิภาวดี บอลรมู ซี โรงแรม โซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

 
ความคิดเห็นของผูเข้าร่วมประชุมต่อการเผยแพร่ผลการศึกษารวมท้ัง 3 ระยะ มีดังต่อไปน้ี 
 
1. คุณมนญู อร่ามรัตน ์(อดีตเลขาปส.) 

 
ให้ความเห็นว่าควรนําข้อเสนอแนะในงานวิจัย ผนวกกับ การวางแผนเชิงนโยบายของปส.เอง เพ่ือ

กํ าหนดทิศทางการดํ า เ นินงานที่ ชั ด เจน  และ เ ห็น ว่ าปส . ไ ม่ควรอ ยู่ภายใ ต้การ กํ ากับ ดูแลของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจาก 

o ยุทธศาสตร์ไม่ตรงกัน 
o กรอบงบประมาณ 
o เป้าหมายการดําเนินงานแตกต่างกัน 

 ปส. เป็นไปเพ่ือดูแลความปลอดภัยจากการใช้สารนิวเคลียร์ 

 กระทรวงวิทย์เป็นไปเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้งานสารนิวเคลียร์และปรมาณู 
ไม่มีเป้าหมายหลักในเรื่องความปลอดภัย 

ท้ังน้ี ได้เสนอให้เป็นหน่วยงานอิสระ แยกการทํางานออกจากหน่วยงานท่ีมีการใช้สารปรมาณู ให้อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักนายก เน่ืองจากมีภารกิจด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้น เช่นการก่อการร้าย เป็นต้น 
และให้ความเห็นต่องานศึกษาว่ายังคงมีความไม่ชัดเจน ในส่วนของแนวทางการกํากับดูแล และช้ีแนะว่า ปส. มี
จุดอ่อนในเรื่องของการทําตามกฎระเบียบท่ีตนเองออก คือออกเพ่ือกํากับคนอ่ืนแต่ตัวเองไม่ทําตาม ทําให้เกิด
ความเข้าใจไม่ตรงกันเกิดความล่าช้าในแต่ละขั้นตอนของการประสานงาน และในส่วนของการให้ความรู้กับ
ประชาชน ปส. ไม่สามารถวางแผนทางวิชาการได้ เนื่องจากต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานทางการเมือง แต่
สุดท้ายก็ไม่มีการให้ความรู้อย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์ดีๆไม่เกิด เพราะผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2. คุณมนต์ชัย ราบร่ืนทวีสุข (Stakeholder) 
 
ได้ให้ความเห็นว่า บทบาทหน้าที่ของ สทน. และ ปส. มีความทับซ้อนกัน จึงเกิดความซับซ้อนในการ

จัดสรรงบประมาณ ท้ังยังมีความสับสนในข้อมูลที่นําเสนอ ว่าสรุปแล้วใครทําอะไร อยู่สว่นไหน หน่วยงานใด



ภาคผนวก-2 

รับผิดชอบ ระหว่าง ปส. กับ สทน. และให้ความเห็นว่าขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่มีความล่าช้าจากการตีความ
ข้อกฎหมายส่งผลต่อการทํางานของภาคธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจต้องการความรวดเร็วในขั้นตอนการดําเนินงาน  
ดังนั้น ปส. ควรทําความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์แก่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ของ ปส. น้ัน
ควรดําเนินในเชิงรุก  

ท้ังน้ี เห็นว่าแมว่้า ปส. จะมีการจัดต้ังหน่วยงานลงไปในระดับภูมิภาค แต่อํานาจยังคงอยู่ท่ีส่วนกลาง
อยู่ แต่ในฐานะStakeholder มีความต้องการความชัดเจนในส่วนของอํานาจ หน้าท่ี ขัน้ตอนการดําเนินงาน
ของ ปส. และไม่เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณหมดไปกับการตรวจคุณภาพรายบริษัท เรือ่งสังกัดที่อยู่ของ ปส. 
ไม่สําคัญเท่าการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ 

นอกจากน้ี ได้เสนอให้ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ ควรปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
และให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีความล้าหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านปรมาณู เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 

มีความเห็นต่อส่วนผลการศึกษาในกรณีตัวอย่างต่างประเทศว่า 
o พิจารณาครบทุกส่วนของการดําเนินงานหรือไม่ 
o ทําไมถึงเลือก 2 ประเทศดังกล่าว 

 ออสเตรเลีย ไม่ควรนํามาพิจารณาเป็นกรณีศึกษาเพราะ ประกาศชัดว่าไม่
ต้องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

 ทําไมไม่เลือกญ่ีปุ่น ท่ีมีประสบการณ์การจดัการมากกว่า หรือ อเมริกา ท่ีมี
แนวโน้มจะใช้มากข้ึน 

 เสนอให้มีการทบทวนวรรณกรรมควรศึกษาเพ่ิมเติมในกรณีศึกษาประเทศ
ญ่ีปุ่น 

 
3. คุณมนตรี ขัยณรงค์ (Stakeholder) 
 

ให้ความเห็นว่า ควรมีความเข้าใจตรงกันสําหรับมาตรฐานในการดําเนินงาน ซ่ึงควรจะพิจารณาถึง
มาตรฐานแห่งชาติก่อนแล้วจึงนําไปสู่มาตรฐานสากล ในส่วนกฎหมายในประเทศไทยเข้าใจยากและมีช่องว่าง
ของกฎหมายอยู่ ควรคํานึงถึงประเด็นดังกล่าวเนื่องจากในอนาคตเมื่อเข้าสู่ AEC อาจจะต้องปฏิบัติกฎของ 
ASEAN เพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้ 

ในแง่ของประเด็นมาตรฐานสากล (โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย) เห็นควรให้เริ่มจากการมีมาตรฐาน
แห่งชาติซะก่อน เพ่ือให้มีมาตรฐานไปเทียบกับสากล ซึ่งการเทียบมาตรฐานตาม IEAE เป็นระบบการรับรอง 
ISO ท่ีเป็นการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเทียบมาตรฐานการตรวจสอบโดย Regulator และInspector 

ท้ังนี้ ได้ต้ังคําถามว่า Regulator และInspector ควรมีลักษณะอย่างไร ถึงจะเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งกฎหมายของไทยเขียนไม่ชัดเจนต้องมีการตีความอีกต่อหน่ึง ซึ่งไม่เขียนให้ชัดเจน ดังนั้น 
เห็นควรให้มีการพิจารณามาตรฐาน ไทย เทียบ อาเซียน เม่ือเปิดAEC รวมถึงเทียบในระดับสากลด้วย 
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4. คุณคะนึงนุช (กระทรวงวิทย์ฯ) 
 

เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการยกร่าง ซึ่งเห็นถึงช่องทางในการแยกเปน็อิสระของปส. และเสนอเป็น
แนวทางนโยบาย โดยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ ท้ังนี้ เห็นด้วยว่าแผนงาน บทบาท ของกระทรวง อาจไม่ตอบโจทย์ 
วิสัยทัศน์ของกระทรวงอย่างชัดเจน 

 
5. คุณขจรศักด์ิ (Global medical) 
 

ให้ความเห็นว่ามาตรฐานความปลอดภัย แตกต่างกันตามพ้ืนฐานความคิด และเห็นด้วยว่า
ประชาสัมพันธ์อ่อนเกินไป การประชาสัมพันธ์ลักษณะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่สามารถทําให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญของพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งหากประชาชนมีความเข้าใจร่วมอาจจะลดความวิตกกังวลและความเกรง
กลัวลงได้ 

 
6. คุณเชาว์ รอดทองคํา (อดีตเลขาปส.) 
 

เป็นผู้ท่ีทํางานอยู่ในช่วงข้อมูลที่เก็บมาใช้ในงานวิจัย (ปี2550 - 2551) เห็นว่า ปส. ขาดเคร่ืองมือใน
การกํากับดูแลการดําเนินงานทั้งในหน่วยงานปส.เอง และหน่วยงานปส.ที่ใช้กํากับภายนอก ทั้งน้ี การเข้าสู่ 
AEC ควรมีการเตรียมความพร้อมมากกว่านี้ และเห็นว่าบทบาทการทํางานของปส.กับกระทรวงวิทย์ทํางานไป
ในคนละทิศทาง 
 
สรุปประเด็นท่ีได้รับจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
 

1) งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันอิงกับประเด็นทางการเมือง ซึ่งควร
ได้รับการแก้ไขต่อไป 
2) บุคลากรของ ปส. ไม่ได้ทําหน้าท่ีกํากับดูแลอย่างครบถ้วนส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ
ต่อหน่วยงานภายนอก และสถานปฏิบัติการ 
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากย่ิงขึ้น 
4) การทําหน้าท่ีด้านการกํากับดูแลนิวเคลียร์และรังสีต้องอยู่บนพ้ืนฐานมาตรฐานท่ีเป็น
สากลและยอมรับเพ่ือการกํากับดูแลการทํางานของ ปส. อาทิ  

• ปัจจุบัน IAEA ยอมรับและให้คําแนะนําสมาชิกใช้มาตรฐาน ISO สําหรับ
การกํากับดูแล 

• ในอนาคตจะมีมาตรฐานการทํางานนิวเคลียร์และรังสีของ ASEAN 
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5) ประเด็นการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนจะส่งผลให้ เจ้าหน้าท่ีด้านการกํากับดูแลนั้น
อาจมีปัญหาทางการปฏิบัติหน้าที่เพราะ องค์การมหาชนต้องดําเนินงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
6) หน่วยงานส่วนภูมิภาคท่ีต้ังขึ้นมีขอบเขตอํานาจอะไร และบุคลากรดําเนินงาน
อย่างไร ควรระบุให้ชัดเจน และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเพ่ือทําความเข้าใจ 
7) ควรให้ความสําคัญกับ Knowledge Management: KM ไปพร้อมกับปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ในการทํางาน 
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