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บทคัดยอ 

 

การลงทุนระหวางประเทศ ถือเปนสิง่สําคัญในการพฒันาระบบเศรษฐกจิและเสริมสรางความ

มั่นคงใหแกประเทศผูรบัการลงทุน ใหมีความเจรญิกาวหนาและทัดเทียมนานาประเทศ โดยการลงทุน

ระหวางประเทศมกัเปนการลงทุนทีเ่กี่ยวของกบัสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เชน การลงทุน

รถไฟฟาความเร็วสงู, ทาอากาศยานและการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟา เปนตนธุรกจิโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรถือเปนหน่ึงโครงการขนาดใหญที่ประเทศไทยมีแผนการลงทุน เพือ่พัฒนาความมั่นคงดาน

พลังงานใหแกประเทศ เน่ืองจากธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรเปนธุรกจิที่ตองใชเงินลงทุนจํานวน

มหาศาลและเทคโนโลยีในระดับสงู ตลอดจนตองอาศัยผูมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานจาก

ตางประเทศการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรจึงเปนหน่ึงโครงการทีส่ามารถเสริมสราง

ความมั่นคงทางดานพลังงานใหแกประเทศไทยและลดการพึง่พา หรือการนําเขากระแสไฟฟาจาก

ประเทศเพื่อนบาน เพือ่ใหเพียงพอตอการบรโิภคภายในประเทศอยางย่ังยืน 

 จากการศึกษาความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน หรอื ACIA พบวา การเปดเสรีการ

ลงทุนในกลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนไมไดมขีอกําหนด หรือขอความระบหุามใหมีการลงทุนใน

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแตอยางใด รวมถึงในพระราชบัญญัติประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติสงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2561 และพระราชบญัญัติประกอบกจิการ

พลังงาน พ.ศ. 2550 เชนเดียวกัน ทําใหนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนในธุรกิจดังกลาว

ภายในประเทศไทยได โดยไมตองย่ืนขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกจิการดังกลาวอีกทัง้ปจจบุันไดมี

คําสั่งจากกฎกระทรวงใหยกเลิกการขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการลงทุนของนักลงทุน แตอยางไรก็ตามผูประกอบกิจการยังคงตองจัดทํารายงาน EIA หรือ 

EHIA ใหแกคณะกรรมการกํากับกจิการพลงังานอยู 

 ทั้งน้ี หากมกีารลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรข้ึนจริง สิ่งสําคัญทีป่ระเทศไทย  

ผูซึ่งเปนประเทศผูรบัการลงทุนจะตองปฏิบัติ คือ ควรมีการแกไขกฎหมายภายในที่ควบคุมกิจการ

โดยเฉพาะหรือมีความครอบคลุมในธุรกจิดังกลาว เพื่อรองรบัและมีความสอดคลองกบัอนุสัญญาที่

ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ หรือ IAEA กําหนดใหประเทศที่จะมีโรงไฟฟาพลังงาน



นิวเคลียรตองรวมเปนภาคีในอนุสญัญาทีส่ําคัญเพื่อความเปนมาตรฐานระดับสากล การปองกันเหตุ

ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการใชปรมาณูอยางสนัติ เปนตน 

 

คําสําคัญ: การลงทุนระหวางประเทศ, โรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร, ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวาง

ประเทศ  
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ABSTRACT 

 

International investment is considered crucial in the development of the 

economy and a steady strengthening to the country that receive investmentto be 

advanced and internationally competitive thenInternational investment, mainly to 

investments related to the infrastructure of the country such as high-speed trains, 

airports and investments in the power plant businessetc., then nuclear power plant 

is a large project business in Thailand, there are investment plans to improve security 

to the country because business investments in nuclear power plants require a lot of 

money to investment and advanced technologies include the need for personnel 

who have the knowledge and expertise of specialization from abroadso business 

investment in nuclear power plant is a project that can strengthen the energy 

security in Thailand and to reduce the import of electricity from neighboring 

countries and to provide sufficient utilization of domestic development. 

A study on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, or ACIA that 

the liberalization of investment in the ASEAN economic community does not have  

a requirement or the wording of prohibiting investment business in nuclear power 

plants including to specified in the Foreign Business Act, B.E. 2542, Investment 

Promotion Act, B.E. 2561 and then The Energy Industry Act B.E. 2550 so that an 

opportunities for foreign investors to invest in Thailand, without having to register  

for a license to operate as such, the current regulation has ordered the cancellation 

of the license to operate the power plant that to facilitate the foreign investors 

However, the operator is still required to report to the EIA or EHIA Regulatory 

Commission energy. 

If the future is to invest in nuclear power plants in Thailand, which is 

important for the country's investment to prepare modified Thai law covers business 



as mentioned above, to support and are consistent with the Convention of 

International Atomic Energy Agency or the IAEA to countries that have nuclear power 

plants must become parties to the importance conventionsfor an international 

standard including emergency with respect to the use of atomic energy and atomic 

so peaceful. 

 

Keywords: International Investment, Nuclear Power Plants, International Atomic 

Energy Agency 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเรจ็ลลุวงไปดวยดี อันเน่ืองมาจากผูศึกษาไดรับความเมตตากรุณาจาก

ทานอาจารยที่ปรึกษาทัง้สองทาน คณาอาจารย ครอบครัวของผูศึกษา ตลอดจนกลัยาณมิตรทุกทาน 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี เปนอยางสูง ที่กรุณารบั

เปนอาจารยทีป่รกึษาสารนิพนธฉบับน้ี และสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา ใหคําช้ีแนะหัวขอใน

การทําสารนิพนธและแนวทางในการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ตลอดจนตรวจทานแกไขขอบกพรอง

อันเปนผลใหสารนิพนธฉบบัน้ีมีความสมบรูณและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ทานอาจารยชวลิต อัตถศาสตร เปนอยางสูง ทีก่รุณารบัเปนอาจารยที่

ปรึกษาสารนิพนธฉบบัน้ี และสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําช้ีแนะขอมูลอันเปน

ประโยชนตอการจัดทําสารนิพนธฉบบัน้ีใหมีความสมบรูณย่ิงข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูทางดานกฎหมายและ

ถายทอดประสบการณทางดานกฎหมายใหแกผูศึกษา โดยผูศึกษาไดรวบรวมนําความรูทกุวิชาที่ไดร่ํา

เรียนตลอดระยะเวลาการศึกษามาประยุกตใชและเปนแรงบนัดาลใจในการจัดทําสารนิพนธฉบับน้ีข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายฉลวย ขาวดี, คุณพออนันต เพชรใหม และคุณแมชไมพร ขาวดี

ผูที่คอยเปนกําลังใจสําคัญและคอยสนับสนุนดานการศึกษาใหแกผูศึกษามาโดยตลอด ต้ังแตวัยเยาว

จนกระทั่งผูศึกษาสําเรจ็การศึกษาในระดับช้ันปริญญาโท 

 อีกทั้ง ขอขอบคุณนางสาวอิษยา ศักด์ิเดชะมณี (แพ็ค) และนางสาวพัสราพร ศรีวัฒนามงคล 

(พีเจน) เพื่อนรวมรุนของผูศึกษา ที่คอยชวยเหลือ แนะนําและเปนกําลังใจใหแกผูศึกษาดวยความเต็ม

ใจเสมอมา ตลอดจนพี ่ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ รวมรุนคณะนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุน 10 ทั้งสองสาขาวิชา

ทุกทานที่คอยชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 หากสารนิพนธฉบบัน้ีมีประโยชนและคุณคาทางการศึกษาอยูบาง ผูศึกษาขอยกความดี

ทั้งหมดแดทานอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศร ีทานอาจารยชวลิต อัตถศาสตร 

และทานอาจารย ดร.วัชรชัย จิรจินดากลุ ที่ใหเกียรติมาเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธฉบับน้ี 

พรอมทั้งใหคําแนะนําในการจัดทําสารนิพนธใหมีความสมบรูณมากย่ิงข้ึน รวมทั้งกราบเปนกตเวทิตา 

แกคุณยาย บิดา มารดา คณาจารยและผูมีพระคุณที่ไดอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ความเมตตาแกผูศึกษา 

แตหากสารนิพนธฉบับน้ีมีความบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรบัความผิดพลาดไวแตเพียงผูเดียว 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 การผลิตไฟฟาในปจจบุันมีอยูดวยกันหลากหลายรปูแบบ ซึ่งหน่ึงในน้ันคือการสรางโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร โดยโครงการทีจ่ะสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยน้ัน ไดถูกบรรจอุยู

ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ซึ่งไดมีกําหนดการ

วาจะดําเนินโครงการในป พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยไดมีการวางแผนจะสรางโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรประมาณ 5 โรง ซึ่งมอีัตรากําลังผลิต โรงละ 1,000 เมกะวัตต แตภายหลังจากเหตุการณ 

ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนครัง้ลาสดุในประเทศญีปุ่น อันสงผลกระทบโดยตรงตอโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร เมืองฟกุุชิมะไดอิชิ1 ทําใหประเทศไทยตองนําเอาแผนการเปดโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร 

มาทําการศึกษาและทบทวนใหม เกี่ยวกับความพรอมในเรื่องความปลอดภัยและเสรมิสรางความ

เช่ือมั่นใหแกประชาชน ซึ่งคณะรฐัมนตรีในสมัยน้ันไดพจิารณา2 มีมติใหโครงการสรางโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรตองเลื่อนออกไปอยางไมมกีําหนด 

ดังน้ัน แผนการเริม่โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรใน พ.ศ. 2566 ซึ่งปจจบุันอยู

ในการกํากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน โดยไดต้ังสํานักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรข้ึน 

เพื่อทําหนาที่ศึกษาและเตรียมความพรอมสําหรบัประเทศไทยในการสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร

ที่ไดมาตรฐานสากล กําหนดโดยทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ สํานักพฒันาโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในหลายมิติ เชน ความพรอมในการเตรียม

บุคลากร การจัดต้ังองคการกํากบัดูแลโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร กฎหมายที่ใชในการกํากบัดูแลและ

พันธกรณีตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดลงนามเพือ่ผูกพันตนไว ตลอดจนขอมลู

ทางดานเทคนิควิศวกรรมของโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรและศึกษาความปลอดภัย ทั้งน้ีเพื่อเปนการ

สรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชนถึงความสะอาดและความปลอดภัยของโรงไฟฟาแหงใหมน้ี โดยการ

ใหขอมูล ความรู ความเขาใจทีถู่กตองเกี่ยวกับโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร3 

                                                             
1 ชาตรี ริ้วเจริญ, อนาคตโรงไฟฟานิวเคลียรในไทย [Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา 

http://www.vcharkarn.com/electric/vid.  
2 กระทรวงพลังงาน, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) 

[Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา http://www.eppo.go.th/images/POLICY/PDF/PDP_TH.pdf. 
3 เรื่องเดียวกัน. 
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เน่ืองจากปจจบุันประเทศไทยมจีํานวนประชากรอัตราเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนทกุป4 อีกทั้งยังมีการ

พัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคมใหมีความเจริญกาวหนาใหทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ จงึทําให

ประเทศไทยย่ิงมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีประเทศไทยโดยเฉพาะใน 

เขตภาคใตซึ่งมีภูมิประเทศลักษณะทอดยาว ประกอบกบัเทอืกเขาทีล่ดหลั่นกันไปต้ังแตจังหวัดชุมพร

จนกระทั่งถึงจังหวัดนราธิวาส อีกทัง้ เศรษฐกจิในภูมิภาคน้ียังมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ

ทางดานการทองเที่ยว ซึ่งทําใหมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มมากย่ิงข้ึน5 และบอยครั้งที่ภาคใตของ

ประเทศไทยไดประสบกบัสภาวะปญหาของกระแสไฟฟาดับ หรือทีเ่รียกวา “Blackout”6 ประกอบ

กับพลังงานตนหรอืแหลงเช้ือเพลิงทีจ่ะนํามาผลิตกระแสไฟฟาในประเทศเริ่มลดลงและไมเพียงพอ 

ตอความตองการ ทําใหประเทศไทยตองเพิ่มการนําเขาพลังงานไฟฟาจากประเทศเพื่อบาน เชน  

การนําเขากาซธรรมชาติ หรือถานหิน หากในอนาคตขางหนาประเทศไทยยังคงตองพึง่พาการนําเขา

ไฟฟาจากประเทศเพือ่นบานตอไป โดยภาครัฐยังคงตองแบกรับภาระคาใชจายกับการนําเขาไฟฟา 

เน่ืองดวยการใหบริการดังกลาวน้ีถือเปนการใหบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่รัฐมหีนาที่ในการ

ดําเนินการ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงอาจสงผลใหประเทศไทยในอนาคตน้ันขาดความมั่นคง

ทางดานพลงังานไฟฟา (Energy Security) ซึ่งทางออกของประเทศไทยในทายทีสุ่ดแลวคงจะตอง

เลือกที่จะดําเนินมาตรการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี คือ การนําเขาถานหิน หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร 

หรือทั้งสองอยางประกอบกัน เพือ่แกปญหาความมั่นคงทางดานพลังงาน 

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการนําเขาถานหินเพิ่มข้ึน เพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟาพลงังาน

ทางเลือกจากถานหินและมีโครงการทีจ่ะสรางโรงไฟฟาจากพลังงานถานหินเพิ่มในอนาคต เมื่อ

พิจารณาถึงผลกระทบในการใชถานหินแลว พบวา การใชพลังงานจากถานหินสามารถกอใหเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญเมือ่ถานหินเกิดการเผาไหมจะกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ซึง่เปน

สาเหตุหลักของปญหาสภาวะเรือนกระจก มีผลทําใหช้ันบรรยากาศ หรือช้ันโอโซนถูกทําลายอันเปน

สาเหตุของปญหาภาวะโลกรอนและปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน เกิดปญหาอทุกภัยอันสบืเน่ือง

จากภูเขานํ้าแข็งในบริเวณข้ัวโลกเหนือละลาย เน่ืองจากอุณหภูมิของโลกสูงข้ึนทําใหปริมาณนํ้าทะเล

                                                             
4 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, จํานวนประชากร การเกิด และการตาย

ท่ัวราชอาณาจักรป พ.ศ. 2536 – 2559 [Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา http://social.nesdb.go.th/ 

SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=68&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=1. 
5 กระทรวงพลังงาน, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015). 
6 “ยอนรอย 3 ป วิกฤติไฟดับครั้งใหญแดนใต สูบทเรียนที่ตองแกไข”, ไทยรัฐออนไลน [Online], 17 

มิถุนายน 2560. แหลงที่มา https://www.thairath.co.th/content/623216. 
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เพิ่มมากข้ึน สงผลใหนํ้าทวมสงูในพื้นทีบ่รเิวณชายฝง พืชสัตวทั้งหลายบางชนิดอาจตองสูญพันธุ7  

ดวยเหตุผลปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) ทําใหประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ไดรวม 

ลงนามกันในอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) หรืออนุสัญญา UNFCCC เพื่อจัดการกับปญหา

ภาวะโลกรอน โดยจัดข้ึน ณ นครริโอเดอจาเนโรสหพันธสาธารณรัฐบราซลิเมื่อป พ.ศ. 2535 ปจจุบัน

มีภาคี 196 ประเทศ8 อันมีสาระสําคัญวาประเทศสมาชิกจะไมดําเนินการใด ๆ อันสงผลใหเกิดปญหา

การเพิม่ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศ อกีทั้งจักตองพยายามลด หรือโดยวิธีการ 

ใด ๆ ที่จะทําใหมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหนอยลง 

โดยผลของความตกลงฉบบัดังกลาวน้ี จึงสงผลใหประเทศไทยจะตองปรบัแผนพฒันาพลังงาน

ของประเทศอยางย่ังยืนโดยบรรจุแผนการสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร ในแผนพฒันากําลงัการ

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) สาเหตุที่ในอดีตโครงการกอสราง

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดรบัการปฏิเสธและการตอตานจากประชาชน รวมถึงกลุมนักอนุรักษและ

นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอม เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่ผานมาประชาชนไดรับ

แตเพียงขอมลูในดานเชิงลบ เชน การระเบิดของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเชอรโนบลิ ณ ประเทศ

สหภาพรสัเซียในอดีต9 หรือแมแตในกรณีลาสุด คือ กรณีของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศ

ญี่ปุนที่ไดรบัผลกระทบจากคลืน่สึนามิ10 แตหากศึกษาถึงผลกระทบขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบ 

ของโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรแลว พบวา โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีความปลอดภัยสูงและเปน

พลังงานทีส่ะอาดกวาการใชพลังงานถานหินและกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอมคอนขางนอย    

เมื่อเทียบกับโรงไฟฟาพลังงานความรอนประเภทอื่น ๆ เน่ืองจากไมมีการปลอยของเสียออกสูช้ัน

บรรยากาศขณะเดินเครื่อง กากเช้ือเพลิงนิวเคลียรที่ใชแลวจะอยูในแทนเช้ือเพลงิจนกวาจะนําออกมา11 

                                                             
7 กรีนพีซ ไทยแลนด, การสูญส้ินของถิ่นท่ีอยูอาศัย [Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/impacts/habitat-loss/. 
8 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, อนุสัญญา UNFCCC [Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา 

http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=9&s2=175&sub3=sub3. 
9 พีรวุฒิ บุญสุวรรณ, หกทศวรรษของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร การเยียวยาความเสียหายและปญหาการ

จัดการกากกัมมันตรังสี [Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา http://www.iaea.org/inis/collection/ 

NCLCollectionStore/_Public/45/081/45081021.pdf. 
10 10 บทเรียนจากฟูกูชิมะการลดความเส่ียงและปกปองชุมชนจากหายนะภัยนิวเคลียร [Online], 17 

มิถุนายน 2560. แหลงที่มา http://fukushimalessons.jp/assets/content/doc/Fukushima10Lessons 

_THA.pdf. 

 11 สุวพันธ นิลายน, โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), 197. 
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แตประชาชนทั่วไปคิดวา หากมโีรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรข้ึนจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสงู 

ประกอบกบัเขาใจวากากเช้ือเพลงินิวเคลียรทีเ่ปนสารกมัมันตรังส ีหากนําออกมาจากแทนเช้ือเพลงิ 

และเกิดการรั่วไหล ซึง่เปนสิง่ที่อันตรายตอสิง่มีชีวิต ทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวและตอตาน 

ในโครงการดังกลาว เน่ืองจากไดรบัขอมูลและความรูไมถูกตอง ไมเพียงพอ12 

อยางไรก็ตาม หากประเทศไทยตองดําเนินนโยบายในการสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร

อยางจริงจัง ปญหาประการตอมาที่ประเทศไทยประสบ คือ ความพรอมทางดานเทคโนโลยี การกอ 

สรางโรงไฟฟาและเตาปฏิกรณ ตลอดจนความพรอมทางดานแหลงเงินทุน ซึ่งจะตองใชจํานวนเงินใน

อัตราที่คอนขางสูง ดังน้ัน การระดมทุนของรัฐบาลไทยอาจจะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนเปนผูลงทุน

ในธุรกิจดังกลาว ซึ่งหากพจิารณาถึงศักยภาพของนักลงทุนไทยเพียงลําพงัอาจจะยังไมสามารถทีจ่ะ

ดําเนินการไดเพียงรายเดียว แตอาจจะตองพึ่งพาอาศัยปจจยัจากภายนอก คือ การลงทุนโดยนักลงทุน

ตางชาติ 

ดังน้ัน ประเด็นการศึกษาทีส่ําคัญประการตอมานอกเหนือจากความปลอดภัยของการ

ดําเนินการของโรงไฟฟาดังกลาวน้ี คือ ปญหาของการเปดเสรีใหกบันักลงทุนตางชาติในการลงทุนใน

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรน้ี นักลงทุนตางชาติจะสามารถดําเนินการไดจรงิหรือไม การลงทุน

ของนักลงทุนตางชาติในธุรกจิน้ีจะขัดตอกฎหมายภายในของประเทศไทยหรอืไม เน่ืองจากธุรกิจ

ดังกลาวถือไดวาเปนธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัการใหบริการพนฐานของรัฐและอาจสงผลกระทบตอปญหาความ

มั่นคงของรัฐได ดวยเหตุดังกลาวน้ี จึงเปนที่มาของการศึกษาประเด็นปญหาตามสารนิพนธฉบบัน้ี 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเปดเสรีภายใตกรอบการคาการลงทุนอาเซียน โดยเฉพาะใน

บริบทของโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรน้ัน มีวัตถุประสงคในการศึกษาที่สําคัญ 3 ประการ กลาวคือ 

1.2.1 ประการแรก ในการศึกษาหัวขอดังกลาวน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงมาตรการทาง

กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการเปดเสรทีางการคาและการลงทุนภายใตกรอบความตกลงอาเซียนตลอดจน

พันธกรณีของการเปดเสรีการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงความตกลงวาดวยการสงเสริม

และคุมครองการลงทุนอาเซียน หรือทีเ่รียกวา ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

(ACIA) และพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยความรวมมือกันระหวางประชาคมอาเซียนเกี่ยวกบั

พลังงาน The Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation เปนตน 

 

                                                             
12 ธัชชัย สุมิตร, ความเปนไปไดในการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรข้ึนในประเทศไทย [Online], 17 

มิถุนายน 2560. แหลงที่มา http://www.nst.or.th/article/article492/article49205.html. 
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1.2.2 ประการตอมา ในการศึกษาหัวขอดังกลาวน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากฎหมายไทย 

ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการ

ประกอบธุรกิจคนตางดาว คือ พระราชบัญญัติประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ วาโดย

หลักเกณฑตาง ๆ ที่กฎหมายไทยกําหนดไวน้ี สอดคลองกบัพันธกรณีระหวางประเทศ เพียงใดหรือไม 

1.2.3 ประการสุดทายวัตถุประสงคของการศึกษาประเด็นหวัขอดังกลาว เพื่อศึกษาเปรียบ 

เทียบกับกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายของประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย 

เชน กฎหมายฟลปิปนสทีเ่กี่ยวของกบัการจัดต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร วามลีักษณะเหมือน หรือแตกตาง

จากประเทศไทยอยางไรและหากประเทศไทยจะตองปรบัปรงุกฎหมายไทย เพื่อใหสอดคลองกบั

พันธกรณีระหวางประเทศ ประเทศไทยจะสามารถใชกฎหมายตางประเทศทีท่ําการศึกษาเปรียบเทียบ

น้ีเปนแมแบบในการแกไขกฎหมาย เพือ่ใหสอดคลองกับพันธกรณีของความตกลงดังกลาวไดอยางไร 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

ประเทศไทยมบีทบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะสําหรบัชาวตางชาติที่ตองการเขามาลงทุนหรือ

ประกอบกจิการในประเทศ คือ พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งใน

ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและไดเปนหน่ึงในภาคีสมาชิกที่ตองปฏิบัติ

ตามขอตกลงดังกลาว โดยสาระสําคัญของความตกลงวาดวยการสงเสรมิและคุมครองการลงทุน

อาเซียน (ACIA) ประกอบดวย 4 หลักใหญ คือ 1) การเปดเสรีการลงทุน 2) การใหความคุมครองการ

ลงทุน 3) การสงเสริมการลงทุน 4) การอํานวยความสะดวกดานการลงทุน  

โดยสารนิพนธฉบบัน้ี มุงศึกษาในประเด็นการเปดเสรีการลงทุน ซึ่งประเทศไทยยังไมพรอมที่

จะเปดเสรีอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบธุรกิจในทุกดาน เน่ืองจากธุรกิจบางประเภทน้ันยังไม

พรอมที่จะแขงขัน หรือเน่ืองดวยเหตุผลทางความมั่นคงทัง้ทางดานเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง ดวย

เหตุดังกลาวน้ี จึงทําใหธุรกจิทีก่ฎหมายไทยไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิน้ัน จะกําหนดไวใน

ทายพระราชบัญญัติประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 254213 

 หากจะกลาวถึงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทย ภายใตกรอบ

ประชาคมอาเซียนน้ัน ตามแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 

2015) การลงทุนดานพลงังานดังกลาวตามกฎหมายไทยน้ัน การลงทุนในดานการผลิตพลังงานมิไดถูก

กําหนดภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนธุรกจิที่ถูกระบุไวในทาย

พระราชบัญญัติฯ ทีจ่ํากัดสทิธิคนตางดาวในการลงทุนในธุรกิจดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดวา ในกรณี

                                                             
13 บัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 
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ดังกลาวน้ีถือเปนชองวางทางกฎหมายไทย อีกทั้งยังมีกฎหมายตางประเทศทีก่ําหนดถึงความรวมมือ

กันระหวางรัฐภาคีในประชาคมอาเซียนเกี่ยวกบัพลงังาน คือ The Protocol Amending the 

Agreement on ASEAN Energy Cooperation หรอืพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยความ

รวมมือกันระหวางประชาคมอาเซียนเกี่ยวกบัพลังงาน ซึง่ประเทศไทยไดเปน 1 ใน 10 ของประเทศ

อาเซียนดวย อยางไรก็ตามประเทศไทยอาจจะตองมีการปรบัปรงุกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให

สอดคลองกบัพันธกรณีระหวางประเทศและรองรบัการจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร 

 

1.4 คําถามในการวิจัย 

เพื่อใหการศึกษาประเด็นการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและสมมติฐาน

การศึกษาสารนิพนธฉบับน้ีจึงได กําหนดคําถามในการวิจัยทีส่ําคัญได ดังน้ี 

 โดยคําถามสําคัญของวิจัยสารนิพนธฉบับน้ีจะมุงเนนในการศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมาย

เกี่ยวกับการเปดเสรกีารลงทุน ความตกลงวาดวยการสงเสรมิและคุมครองการลงทุนอาเซียน (ACIA) 

จะทําการศึกษาเฉพาะกรณีทีเ่กี่ยวกับกฎหมายอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกจิโรงงานผลิต

กระแสไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทยน้ันควรมหีลักเกณฑอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดคําถามรองในการวิจัย ดังน้ี 

 1.4.1 ความตกลงวาดวยการสงเสรมิและคุมครองการลงทุนอาเซียน (ACIA) และ The 

Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation หรือพิธีสารแกไขเพิ่มเติม

ความตกลงวาดวยความรวมมือกันระหวางประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับพลังงานน้ัน มีผลกระทบมากนอย

เพียงใดเมื่อไทยไดรวมเปนภาคี กําหนดพันธกรณีใดใหประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม หากประเทศไทย

จะตองเปดเสรีสําหรบัการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตามแผนพฒันาฯ ที่ไดกําหนดไว 

1.4.2 พระราชบญัญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติพลงังาน

ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กฎหมายดังกลาวจะสามารถรองรบัพันธกรณีความตกลงระหวาง

ประเทศ สําหรบัการเปดเสรีการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคตไดอยางไร 

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 สารนิพนธฉบบัน้ีเปนการศึกษากฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ รวมถึงมาตรการและ

พันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิกหรือใหสัตยาบันไว เชน ความตกลงวาดวยการ

สงเสริมและคุมครองการลงทุนอาเซียน (ACIA) และ The Protocol Amending the Agreement on 

ASEAN Energy Cooperation หรือพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยความรวมมือกันระหวาง

ประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับพลังงาน อีกทัง้กฎหมายไทยที่เกีย่วของกับการลงทุนหรือหลกัเกณฑตาง ๆ 

ในเรื่องของการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ศึกษาถึงความพรอมของกฎหมายไทยกับการจัดต้ัง
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โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคตและอุปสรรคของการลงทุนโดยจะจํากัดการศึกษาเฉพาะใน

ประเด็นกฎหมายเทาน้ัน โดยสารนิพนธฉบบัน้ีจะไมทําการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหาทางการเมือง หรือปญหาทางเศรษฐกจิแตอยางใด 

นอกจากน้ี สารนิพนธฉบบัน้ียังจะไดทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ คือ 

กฎหมายฟลิปปนส เน่ืองจากประเทศฟลปิปนสไดทําการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแลวเสรจ็

เมื่อ 40 ปกอน14 แมจะยังไมเคยเปดใชอยางเปนทางการ แตการกอสรางโรงไฟฟาฯ และกฎหมาย

ภายในประเทศฟลปิปนสไดรองรบัและสอดคลองกบัพันธกรณีระหวางประเทศ อีกทัง้ยังเปนไปตาม

มาตรฐานทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศโดยการศึกษาประเด็นดังกลาวน้ี จะทําการศึกษา

วิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อนําเอาหลักกฎหมายและแนวความคิดของกฎหมาย

ดังกลาวมาพจิารณาถึงขอแตกตางของกฎหมายทัง้สองประเทศ 

 

1.6 วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 ในการศึกษาประเด็นปญหาดังกลาวขางตน สารนิพนธฉบบัน้ีจะใชวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ หรือการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนสําคัญ โดยจะทําการศึกษาคนควา 

และรวบรวมขอมลูจากตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ หนังสอืตํารา วารสาร บทความ วิจัยและเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวของกบักฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายใน ทั้งกฎหมายไทย

และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิคนตางดาว 

 ตลอดจน สารนิพนธฉบบัน้ีจะศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Study) หลักกฎหมายที่

เกี่ยวของกบัการเปดเสรีในการคาการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรระหวางกฎหมายไทย

กับกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ เพือ่หาหลักกฎหมายที่เหมาะสมสําหรบั

ประเทศไทยตอไป ในการปรบัปรุงและพฒันากฎหมายไทยเพื่อความย่ังยืนและความมั่นคงทาง 

ดานพลังงาน (Energy Security) ตอไปในอนาคต 

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบัจากการวิจัย 

 ในการศึกษาประเด็นปญหาตามที่ไดกําหนดไวในสารนิพนธฉบับน้ีมุงหวังวาการศึกษาประเด็น

ปญหาดังกลาว จะทําใหผูวิจัยและผูที่สนใจที่ไดทําการศึกษาและอานสารนิพนธฉบบัน้ีไดรับ 

ประโยชนอยางสงูสุด ดังน้ี 

                                                             
14 สุทธิพร บุญชวย, ในป 2563 เวียดนามจะมีโรงไฟฟานิวเคลียร [Online], 18 สิงหาคม 2560. 

แหลงที่มา https://news.voicetv.co.th/world/34678.html. 
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 1.7.1 ประการแรกการศึกษาประเด็นปญหาดังกลาวน้ี ทําใหทราบถึงมาตรการและพันธกรณี

ของการเปดเสรีอีกทัง้ยังเปนการศึกษาเพือ่ทําความเขาใจถึงมาตรการทางกฎหมายทีก่ําหนดไว

เกี่ยวกับการเปดเสรกีารคาและการลงทุน ภายใตกรอบความตกลงอาเซียนตลอดจนพันธกรณีของ 

การเปดเสรกีารลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครอง

การลงทุนอาเซียน (ACIA) และ The Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy 

Cooperation หรือพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยความรวมมือกันระหวางประชาคมอาเซียน

เกี่ยวกับพลังงาน 

 1.7.2 ประการตอมา การศึกษาทําใหทราบถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิง

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจคนตางดาว คือ 

พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พระราชบญัญัติพลังงานปรมาณูเพือ่สันติ 

พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของวาโดยหลักเกณฑตาง ๆ ที่กฎหมายไทยกําหนดไวน้ัน   

มีความสอดคลองกบัพันธกรณีระหวางประเทศเพียงใดหรือไม 

 1.7.3 ประการสุดทาย การศึกษาตามสารนิพนธฉบบัน้ี มุงหวังวาจะไดรับทราบถึงกฎหมาย

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายของประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย เชน กฎหมาย

ฟลิปปนสที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรวามีลักษณะเหมือน หรอืแตกตางจาก

ประเทศไทยอยางไร หากประเทศไทยจะตองปรบัปรุงกฎหมายไทยเพื่อใหสอดคลองกบัพันธกรณี

ระหวางประเทศ ประเทศไทยจะสามารถใชกฎหมายตางประเทศที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบน้ีเปน

แมแบบในการแกไขกฎหมาย เพือ่ใหมีความสอดคลองกบัพนัธกรณีของความตกลงดังกลาวไดอยางไร 

 

1.8 นิยามศัพท 

เพื่อประโยชนในการศึกษาประเด็นปญหาตามสารนิพนธฉบบัน้ี ผูศึกษาไดกําหนดคําจํากัด

ความของถอยคําที่จะใชในการศึกษาในสารนิพนธฉบบัน้ี เพือ่ความเขาใจที่ตองตรงกัน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงาน ดังน้ี คือ                                                        

“พลงังานทางเลือก” หมายถึง พลังงานที่มีอยูมากมายไมวาจะเปนพลงังานแสงอาทิตย 

พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ พลงังานชีวภาพและชีวมวล พลังงานขยะ พลังงานิวเคลียร 

พลังงานถานหินสะอาด พลงังานไฮโดรเจน แกสโซฮอล กาซธรรมชาติและกาซธรรมชาติเหลว15 

 

                                                             
15 พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน [Online], 17 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา 

http://www.balanceenergythai.com. 
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 “พลงังานนิวเคลียร” หมายถึง เปนเทคโนโลยีทีอ่อกแบบมาเพื่อนําพลังงานจากอะตอมของ

สสารมาใชงาน โดยอาศัยเตาปฏิกรณปรมาณู16 

 “โรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร” หมายถึง ระบบที่จะนําพลงังานที่ปลดปลอยออกมาจาก

ปฏิกิริยานิวเคลียรมาเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา โรงไฟฟานิวเคลียรโดยทั่วไปประกอบดวยสวนหลักๆ 

4 สวนคือ เตาปฏิกรณ ระบบระบายความรอน ระบบกําเนิดกระแสไฟฟาและระบบความปลอดภัย17 

 “ผูลงทุน” หมายถึง บุคคลธรรมดาของรฐัสมาชิก หรือนิติบคุลของรัฐสมาชิกซึ่งกําลังทํา หรอื

ไดทําการลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิกอื่นใด18 

 

1.9 เคาโครงในการศึกษา 

สารนิพนธฉบบัน้ี จะทําการศึกษาสภาพปญหาดังทีก่ลาวขาตน โดยจะทําการแบงการศึกษา

ออกเปน 5 บท โดยบทที่ 1 จะเปนการกลาวถึงความเปนมาของสภาพปญหาและความสําคัญของ

ปญหา วัตถุประสงค ตลอดจนขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาของสภาพปญหาดังกลาว 

 บทที่ 2 ผูวิจัยจะทําการศึกษาหลักกฎหมายการลงทุนระหวางประเทศทั้งหมด ที่มีความ

เกี่ยวของกบัโรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เชน ความตกลงวาดวยการสงเสริมและ

คุมครองการลงทุนอาเซียน หรือทีเ่รียกวา ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

(ACIA) และพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยความรวมมือกันระหวางประชาคมอาเซียนเกี่ยวกบั

พลังงาน The Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation, 

หลักการไมเลอืกปฏิบัติ (Non-Discrimination), สนธิสญัญาการลงทุนระหวางประเทศ (Bilateral 

Investment Treaties: BITs) และการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP) เปนตน 

 บทที่ 3 เปนการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายฟลิปปนสที่เกี่ยวของกบัโรงงานผลิต

กระแสไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในสวนของกฎหมายไทยจะทาํการศึกษากฎหมายวาดวยการสงเสริม

การลงทุนและกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกจิคนตางดาว คือ พระราชบัญญติัประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พระราชบญัญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในสวนกฎหมายฟลปิปนสจะทําการศึกษากฎหมายการลงทุนของคนตางชาติใน

ประเทศฟลิปปนส สัดสวนในการถือหุนและขอหาม หรือขอยกเวนในการลงทุนของชาวตางชาติ เชน 

Republic Act No.7042 (Foreign Investment Act of 1991) นอกจากน้ียังทําการศึกษา

                                                             
16 เรื่องเดียวกัน. 
17 เรื่องเดียวกัน. 
18 Article 4(d) of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
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รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปปนส พ.ศ. 2530 (The 1987 Constitution The Constitution of 

The Republic of The Philippines) ในหมวดนโยบายของรัฐ ตลอดจนพระราชบญัญัติการกํากบั

ดูแลดานพลงังานปรมาณู พ.ศ. 2511 (Republic Act No. 5207) และกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กี่ยวของ 

 บทที่ 4 ในบทน้ีผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาออกเปน 3 ประเด็น 

กลาวคือ ประเด็นทีห่น่ึงจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบถึงประโยชนที่นักลงทุนตางชาติจะไดรบัผล

จากการประกอบธุรกจิในประเทศไทยและประเทศฟลิปปนส ประเด็นทีส่อง วิเคราะหเปรียบเทียบ

อุปสรรคในการลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) 

ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศไทยและประเทศฟลิปปนส ประเด็นทีส่าม ผูวิจัยจะทําการวิเคราะห

เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยและ

ประเทศฟลิปปนสเปนตน 

บทที่ 5 ซึ่งเปนบทสุดทายในสารนิพนธฉบับน้ี จะกลาวถึงการแกไขกฎหมายไทย เพือ่ความ

สอดคลองกบัพันธกรณีระหวางประเทศ ในการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคต ประกอบ

กับบทสรุปและขอเสนอแนะที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาสารนิพนธฉบับน้ี 

 



 
 

บทท่ี 2 

หลักกฎหมายระหวางประเทศและภายในประเทศเก่ียวกับ 

การลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 

2.1 บทนํา 

เน้ือหาในบทที่ 2 ผูศึกษาจะทําการศึกษาหลกักฎหมายการลงทุนระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

กับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตลอดจนความเปนมา แนวคิดทฤษฎีและความตกลงระหวางประเทศใน

บทน้ีผูศึกษาไดแบงเน้ือหาพจิารณาออกเปน 5 ประการ ดังน้ี 

ประการแรก พิจารณาลักษณะความหมายและประเภทของการลงทุน อันเปนความรูพื้นฐาน

ของการลงทุนจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร เพือ่ใหผูอานไดทราบถึงหลกัการลงทุนระหวางประเทศ

รวมถึงประเภทของสญัญาการลงทุน ตลอดจนความตกลงเพือ่การสงเสริมการลงทุนและการคุมครอง

การลงทุนทีป่ระเทศผูรบัการลงทุนไดใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุนจากตางประเทศ อาทิ สทิธิที่จะไดรับการ

ประติบัติไมนอยกวาคนในชาติ หรือคนชาติอื่น ๆ ที่ไดรับความอนุเคราะหย่ิง เปนตน   

ประการทีส่อง พิจารณาถึงขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 

Agreement: NAFTA) โดยผูศึกษาจะศึกษาใน Chapter Eleven: Investment เพื่อใหทราบถึง

หลักการลงทุนของขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือวามผีลกระทบกับประเทศไทยหรือไม อยางไร  

ประการทีส่าม พจิารณาถึงหลักความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement: ACIA) เพื่อใหทราบถึงองคประกอบหลักการลงทุนเสรี

ในอาเซียน หลักขอยกเวน รวมถึงขอตกลงดังกลาวครอบคลมุธุรกิจประเภทสาขาใดและครอบคลมุถึง

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหรือไมอยางไร  

 ประการทีส่ี่ พิจารณาถึงโครงการดานพลังงานอาเซียน(ASEAN Power Grid: APG) เพื่อให

ทราบถึงความรวมมือดานพลังงานของอาเซียนวามหีลกัเกณฑอยางไร ประกอบดวยบันทกึความเขาใจ

ดานพลังงานอาเซียน (Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid), 

แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานพลังงานอาเซียน ASEAN Plan of Action for Energy 

Cooperation: APAEC (2016 - 2025) และพิธีสารแกไขเพิม่เติมขอตกลงเกี่ยวกับความรวมมือ 

ดานพลังงานอาเซียน (Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation) 

ซึ่งไดรวมถึงพลังงานนิวเคลยีรหรือไม อยางไร  

 ประการสุดทาย พิจารณาถึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International 

Atomic Energy: IAEA) ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลดานพลงังานนิวเคลยีรระหวางประเทศ หาก

ประเทศไทยมีโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรข้ึนจริง ตองปฏิบัติตามหลกัสากลอยางไร มีหลักเกณฑ

ใดบางที่ตองรวมลงนามในสนธิสญัญาหรือขอตกลงหรอืพิธีสารฉบับใด กฎหมายภายในประเทศที่
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บังคับใชอยูในปจจบุันครอบคลมุถึงธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหรือไม หากมีโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรข้ึนจริงตามแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ซึ่งเปนโครงการ

ที่สามารถเกิดข้ึนในอนาคตได 

 

2.2 กฎหมายการลงทุนระหวางประเทศ 

 การลงทุนระหวางประเทศ (International Investment) ถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ึง       

ของระบบเศรษฐกจิระหวางประเทศ ซึ่งรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหน่ึงไดนําเงินมาลงทุนดําเนิน

กิจการธุรกจิ เพื่อแสวงหาผลประโยชนกําไรจากประเทศที่ลงทุน โดยคาดหวังผลตอบแทนทีจ่ะไดรบั

สูงกวาการลงทุนภายในประเทศของตนและกระจายความเสีย่งในการดําเนินธุรกิจเชนการเปลี่ยน 

แปลงทางเศรษฐกจิ การเมือง สังคมจากประเทศผูรับการลงทุน การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาทางการตลาด ราคาสินคาและบรกิาร คาจาง

แรงงาน กฎหมายภายในประเทศผูรับการลงทุน1 ซึ่งการลงทนุระหวางประเทศสามารถแบงออกเปน  

2 ประเภท ดังน้ี การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) และการลงทุนโดยออม (Indirect 

Investment or Portfolio Investment) 

2.2.1 การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) คือ การเคลือ่นยายการลงทุนจากประเทศ

ของตนไปลงทุนในอีกประเทศหน่ึง โดยผูที่เปนเจาของธุรกิจการลงทุนหรือนักลงทุนน้ันเปนผูมีอํานาจ

ในการตัดสินใจในและดูแลกิจการของตน หรือการลงทุนในรปูแบบบรรษัทขามชาติ (Multinational 

Corporations) ซึ่งจะมบีริษัทแมอยูในประเทศหน่ึงที่เปนเจาของทุนและมีบริษัทในเครือขายสาขา

ต้ังอยูในประเทศอื่นโดยสวนมากบรรษัทแมน้ันจะมสีํานักงานใหญต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ญี่ปุน ฝรั่งเศส อังกฤษและเยอรมนีกิจการสวนใหญทีบ่รรษัทแมมักจะลงทุนมบีริษัทเครือขายอยูหลาย

ประเทศทั่วโลกน้ัน เชน กิจการนํ้ามัน ยานยนต อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส อปุกรณสื่อสาร เวชภัณฑ 

อาหาร และธุรกิจบรกิารอื่น ๆ ทีม่ีช่ือเสียงระดับโลกปจจัยสาํคัญที่ทําใหตางประเทศเขามาลงทุนใน

อีกประเทศหน่ึง คือประเทศเจาของทุน (Income Country) และประเทศผูรับทุน (Host Country) 

ดังน้ี 

  2.2.1.1 ปจจัยที่เกิดจากประเทศของเจาของทุน  

  ก. เจาของทุนตองการอํานาจทีจ่ะสรางการผูกขาดทางตลาดของประเทศที่ไปลงทุน

เพื่อตัดคูแขงทางการคาในสินคาที่ไปลงทุนน้ัน 

                                                             
1 จักรกฤกษ ดวงพัสตรา, ประเทศไทยกับการลงทุนระหวางประเทศ [Online], 14 มกราคม 2560.

แหลงที่มา http://www.stou.ac.th/schoolsweb/sec/UploadedFile/60341-5.pdf. 
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ข. เจาของทุนตองการลดตนทุนในการผลิต ทัง้ในเรือ่งคาจางที่ถูกกวาการลงทุนใน

ประเทศของตน วัตถุดิบทีส่ามารถใชในประเทศที่ไปลงทุนไดและยังเปนการลดตนทุนในเรือ่งของการ

ขนสงทีจ่ะสงไปยังประเทศผูรบัทุน 

  2.2.1.2 ปจจัยที่เกิดจากประเทศผูรับทุน 

ก. ประเทศทีร่ับการลงทุนน้ันเปนแหลงที่อุดมสมบรูณทรัพยากรธรรมชาติและมี

วัตถุดิบในการผลิต ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดนักลงทุนใหมาลงทุนในประเทศน้ัน เชน แรธาตุ นํ้ามันดิบและกาซ

ธรรมชาติ เปนตน โดยทรัพยากรเหลาน้ียังไมไดขุดมาใชประโยชน เน่ืองจากประเทศทีเ่ปนผูรับทุนน้ัน

ยังขาดแหลงเงินทุน วัตถุดิบและเทคโนโลยีอยู จําเปนที่ตองพึง่พานักลงทุนจากตางประเทศ 

ข. ประเทศที่รบัการลงทุนน้ันเปนประเทศที่มีคาจางแรงงานในราคาถูกสาเหตุอาจ

มาจากประชากรในประเทศผูรบัลงทุนน้ันมีจํานวนมากจึงทําใหคาจางแรงงานตํ่า อีกทัง้ในตางประเทศ

มักจะคิดคาจางแรงงานเปนรายช่ัวโมง แตประเทศผูรับการลงทุนสวนใหญคิดคาจางแรงงานเปนแบบ

รายวัน ซึ่งเมือ่คิดคํานวณคาจางดังกลาวแลว การจางแรงงานแบบรายวันน้ันจะมีคาจางที่ถูกกวาจาง

แบบรายช่ัวโมง 

ค. ประเทศที่รบัการลงทุนน้ันเปนแหลงกระจายสินคาไดดี โดยเฉพาะประเทศที่มี

จํานวนประชากรมาก เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ง. นโยบายสนับสนุนการลงทุนหรือกฎหมายการลงทุนของประเทศผูรบัการลงทุน

เปนสิ่งดึงดูดใหบริษัทตางประเทศไปลงทุน เชน การยกเวนภาษี การลดอากรขาเขาเครื่องจักร 

เครื่องมือ การกีดกันทางการคา การคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการนําผลกําไรตอบแทนกลับ

ประเทศเจาของลงทุน 

จ. การตอตานสินคาที่ผลิตจากตางประเทศ เน่ืองจากในบางประเทศมีความเปนชาติ 

นิยมสูง ซึง่อาจกอใหเกิดปญหาตอตานสินคาจากตางประเทศ 

  ดังน้ันจากการศึกษาประเภทการลงทุนกับการประกอบธุรกจิโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร ผูศึกษามีความเห็นวาการประกอบกจิการธุรกิจดังกลาวจัดอยูในประเภทการลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศ เน่ืองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดรวมมือกบับริษัทสัญชาติญี่ปุนที่ช่ือวา 

NEWJEC Inc.2 ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคล ผูลงทุนอาจมสีวนรวมในการบริหารจัดการธุรกจิ หรือเปน 

ผูถือหุนบางสวน ประกอบกบัธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีรเปนการลงทุนในระยะยาว มีการผลิต

และบริการ ตองจัดต้ังสถานประกอบกจิการที่เหมาะสม มีการจางแรงงานและอาจมีการนําผูบริหาร

                                                             
2 ศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ), ลําดับความเปนมาแผนพัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรในประเทศไทย [Online], 14 มกราคม 2560. แหลงที่มา http://www.terraper.org/web/sites/ 

default/files/key-issues-content/1311583240_th.pdf.  
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และแรงงานชํานาญการเขามาจากตางประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยยังไมเคยมีโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรมากอน จึงจําเปนทีจ่ะตองมีผูชํานาญการจากตางประเทศมาถายทอดความรูและเทคโนโลยี 

ทั้งน้ี จะมกีารใชทรัพยากรตาง ๆ จากประเทศไทยและตองมีการนําเขาเครื่องจักรอปุกรณที่จําเปน 

ตอการประกอบกจิการมาจากตางประเทศ แตอยางไรก็ตามหากธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใน

ประเทศไทยไดจัดต้ังแลวเสรจ็จริง สวนของผลประโยชนและกําไรจากการดําเนินกิจการ จะข้ึนอยูกับ

ขอตกลงในสัญญาระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับบริษัท NEWJEC ซึ่งไดกําหนดไวใน

สัญญา 

 2.2.2 การลงทุนโดยออม (Indirect Investment or Portfolio Investment) คือการลงทุน

ในสินทรพัยทางการเงิน เชน การซือ้ขายตราสารทุน ตราสารหน้ี ในรปูแบบต๋ัวเงิน พันธบัตรการกูเงิน

จากตางประเทศทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวโดยผูลงทุนจะไมมีอํานาจในการบริหารจัดการหรือ

ควบคุมดูแลกิจการน้ัน ๆ ผูลงทุนในลักษณะน้ีมักจะเปนปจเจกบุคคล ลงทุนกองทุนในรปูแบบตาง ๆ 

กองทุนหุนกู ทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรอืนักลงทุนจากสถาบันเชน บริษัทประกัน

และกองทุนรวม ปจจัยสําคัญที่ทําใหนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนน้ัน คือ ผลกําไรตอบแทนที่สงู 

ความเสี่ยงในการลงทุน ซึง่นักลงทุนอาจวิเคราะหจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทีล่งทุน การเมือง

และการผันผวนของคาเงิน เปนตน3 

 ดังน้ัน หากผูลงทุนจากตางประเทศเลือกวิธีการลงทุนโดยเขามาเปนผูถือหุนในธุรกิจโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรน้ันสามารถทําได หากทางบริษัทเปดใหมกีารซื้อขายหุนสามัญ หรือหุนบุรมิสทิธิ  

ถานักลงทุนจากตางประเทศไดเขาถือหุนสามัญซึง่เปนตราสารทุน ผูถือหุนอาจจะมสีวนรวมในการเปน

เจาของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ซึ่งสิทธิดังกลาวจะเปนไปตามสัดสวนจํานวนหุนที่ถือ

โดยสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติในธุรกิจประเทศไทย กฎหมายไดอนุญาตใหคนตางชาติรวม

ลงทุนกับผูถือหุนสัญชาติไทย โดยคนไทยตองถือหุนเกินกวารอยละ 504 หรือทีเ่ขาใจกันโดยทั่วไป คือ 

51:49 อันจะถือเปนการลงทุนโดยออม โดยการลงทุนประเภทน้ีมักมผีลกําไรตอบแทนสูงและมีความ

เสี่ยงสูงเชนเดียวกัน 

 2.2.3 การรวมการลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: 

PPP)5 หมายถึง การใหเอกชนมารวมทุนในกจิการของภาครัฐ หรือรฐัประเทศผูรับการลงทุน โดยการ

อนุญาต หรือการใหสัมปทาน หรือใหสิทธิแกเอกชนดําเนินกจิการของรัฐ ทัง้ในกิจการเชิงพาณิชยและ

                                                             
3 อริญชยา แสงมณ,ี การลงทุนระหวางประเทศ [Online], 14 มกราคม 2560. แหลงที่มา

https://www.l3nr.org/posts/394851. 
4 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 (“ปว.281”). 
5 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธเลมน้ี Public-Private Partnership เรียกวา “PPP”. 
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เชิงสงัคม ซึ่งกจิการของรัฐน้ันจะตองเปนกจิการในสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือองคกรปกครอง  

สวนทองถ่ินทีม่ีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ หรือกจิการดังกลาวจะตองให

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ6 

 โดยสวนมากจะเปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ หรือเรียกวา การรวมลงทุน

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนโดยการแปรรปูรฐัวิสาหกิจและการใหสัมปทาน อันเปนปจจัยสําคัญ

อยางหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกจิประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน

ระยะยาว เน่ืองจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศตองใชเม็ดเงินในการลงทุนเปนมูลคา

มหาศาล ศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยซึ่งการดําเนินงานของภาครัฐตองดําเนินการ

ภายใตกรอบวัตถุประสงคตามนโยบาย ประกอบดวยงบประมาณในการลงทุนทีม่ีอยางจํากัด อันตอง

คํานึงถึงเสถียรภาพทางการคลงัของประเทศเปนสําคัญ ซึ่งภาครัฐไดมอบหมายใหภาคเอกชนดําเนิน

กิจการในโครงการดังกลาวแทน โดยผานสัญญารวมทุน 

  ดังน้ันภาครัฐจึงไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนมสีวนรวมลงทุนในโครงการที่ใหบรกิาร

สาธารณะ เพื่อระดมทุนและมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพทางดานบรกิารสาธารณะ มากกวาที่ภาครัฐ

จะเปนเจาของหรือเปนผูดําเนินโครงการเพียงฝายเดียว โดยการรวมการลงทุนระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชนหรือ PPP สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะโครงการหลัก ดังน้ี 

  1) โครงการที่เอกชนเปนผูออกแบบ กอสรางและดําเนินการบรหิารจัดการสินทรัพย 

โดยไมมีขอผูกพันทีจ่ะตองโอนสินทรัพยคืนใหแกรัฐบาล 

  2) โครงการที่เอกชนซื้อหรือเชาสินทรัพยจากรฐับาล เพื่อดําเนินการปรบัปรุง หรือ

พัฒนา โดยไมมีขอผกูพันในการโอนสินทรพัยคืนใหแกรัฐบาล และ 

  3) โครงการที่เอกชนเปนผูออกแบบ กอสรางและดําเนินบรหิารกจิการ โดยตกลง

โอนสินทรัพยทีเ่กี่ยวของใหแกรัฐบาลเมือ่สิ้นสุดสญัญา ซึ่งทางรัฐบาลอาจใหเอกชนรายอื่นเขามาเชา

โครงการและบรหิารงานตอจากรัฐบาล7 

 

 

                                                             
6 สํานักงบประมาณของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การวิเคราะหการรวมทุนระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) [Online], 2 เมษายน 2560. แหลงที่มา 

http://library2.parliament.go.th/ebook/content-ebspa/pbo-report3-2559.pdf. 
7 วิมล ชาตะมีนา และมยูร บุญยะรัตน, การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน การรับประกันหน้ีของ

รัฐบาลและความเส่ียงทางการคลัง [Online], 14 มกราคม 2560. แหลงที่มา http://www.fpo.go.th/FPO/ 

admin/scripts/getpdf.php?id=918. 
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  PPP สามารถแบงรปูแบบการดําเนินงานระหวางภาครฐัและภาคเอกชนได  

3 รูปแบบ ดังที่ไดกลาวมาแลว ทัง้น้ีการรวมทุนโครงการระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งในระดับสากล

สามารถแบงรปูแบบ PPP ออกเปนหลายลักษณะดังน้ี  

  1) Build–Transfer (BT) เปนการรวมมอืทีฝ่ายภาครัฐไดวาจางใหภาคเอกชน  

เปนผูดําเนินการกอสรางโครงการ โดยมีภาครัฐเปนผูจัดสรรเงินทุนใหแกฝายภาคเอกชน อีกทั้งภาครัฐ

จะเปนผูดําเนินการเอง ในขณะที่ภาคเอกชนจะดําเนินการออกแบบ กอสรางและจัดสรรตนทุนการ

กอสราง 

  2) Build–Operate–Transfer (BOT) เปนการรวมมือระหวางภาครัฐที่ให

ภาคเอกชนดําเนินการพฒันาโครงการดวย นอกเหนือจากการกอสราง โดยภาคเอกชนจะเขาทํา

สัญญากับภาครัฐตอเมื่อโครงการกอสรางน้ันแลวเสร็จ และดําเนินงานในระยะเวลาหน่ึงจึงโอน

กรรมสทิธ์ิใหภาครัฐ 

  3) Build–Own–Operate–Transfer (BOOT) หรือ Build–Own–Operate 

(BOO) ความรวมมือรูปแบบน้ี มีความเปนภาคเอกชนสงูมาก เน่ืองจากผูพัฒนาโครงการจะเสมือนเปน

เจาของโครงการแทนภาครัฐ โครงการดังกลาวจะดําเนินงานลักษณะของภาคเอกชนและเมื่อโครงการ

เสร็จสิ้น โครงการจะถูกโอนกรรมสิทธ์ิใหภาครัฐหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับการเจรจาของภาครัฐและ

ภาคเอกชน8 

  4) Build-Transfer and Operate (BTO) ภาคเอกชน หรือบริษัทผูรบัสมัปทานเปน

ผูลงทุนในโครงการเมือ่กอสรางแลวเสรจ็จะโอนกรรมสทิธ์ิแกรัฐบาลประเทศผูรับการลงทุน โดยที่

รัฐบาล หรอืบริษัทผูรับสัมปทานจะเปนผูดําเนินบริหารโครงการดังกลาวตอหรือไมน้ัน ทั้งน้ีเปนไปตาม

ขอตกลงในสัญญารวมทุน 

  5) Build-Own-Operate-Subsidize and Transfer (BOOST) สัมปทานในรปูแบบ

น้ีจะมลีักษณะสําคัญคลายกบัในรปูแบบ BOOT แตมีจุดแตกตางที่ในระหวางที่ภาคเอกชน หรือบริษัท

ผูรบัสมัปทานกําลงัดําเนินโครงการ ภาครัฐ หรือรัฐบาลประเทศผูรับการลงทุนจะตองใหเงินอุดหนุน

แกภาคเอกชน หรือบริษัทผูรบัสมัปทาน 

  6) Build-Rent and Transfer (BRT) ความรวมมือในรูปแบบน้ี คือ ภาคเอกชน 

หรือบริษัทผูรับสัมปทานจะเปนผูลงทุนกอสรางทั้งหมด เมือ่ดําเนินกอสรางแลวเสรจ็ กจ็ะใหภาครัฐ 

                                                             
8 เรื่องเดียวกัน.  
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หรือรัฐบาลประเทศผูรับการลงทนุเปนผูเชาในโครงการดังกลาว โดยใหเชาเปนเวลาระยะหน่ึง จากน้ัน

จึงจะโอนกรรมสทิธ์ิใหเปนของภาครัฐ9 

 7) Design-Build (DB) เปนความรวมมอืในรปูแบบที่ภาครัฐไดทําการจางเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ 

โดยใหภาคเอกชน หรือบริษัทผูรับสัมปทานดําเนินการออกแบบและกอสราง โดยที่ภาครัฐจะเปน

เจาของสินทรัพยและเปนฝายบรหิารจัดการโครงการ รวมถึงบํารงุรกัษาสินทรัพยภายหลังจากที่

กอสรางแลวเสร็จและบริหารจัดการความเสี่ยงใหแกภาคเอกชน 

 8) Design-Build-Maintain (DBM) เปนความรวมมือระหวางภาครัฐที่จางใหภาคเอกชนเปน

ผูดําเนินการออกแบบและกอสราง โดยเอกชน หรือบริษัทผูรับสัมปทานจะมีหนาที่บํารุงรกัษา

สินทรพัยของโครงการ สวนภาครัฐจะเปนผูดําเนินการตอจากภายหลังที่ภาคเอกชนไดกอสรางแลว

เสร็จและบริหารจัดการความเสี่ยงในการบํารุงรักษาใหแกภาคเอกชน 

 9) Design-Build-Operate (DBO) เปนความรวมมอืระหวางภาครัฐจัดจางใหภาคเอกชน

ออกแบบกอสรางและใหบริการโครงการ โดยภาครัฐยังคงเปนเจาของกรรมสิทธ์ิสินทรัพยในโครงการ

ดังกลาว โครงการทีจ่ัดทําข้ึนภาคเอกชน หรือบริษัทผูรบัสมัปทานอาจไดรับเงินในรปูแบบคาจาง

บรหิาร ซึ่งโครงการในรูปแบบน้ีมักมีขนาดใหญและตองใชเงนิทุนจํานวนมาก หากใชเงินจาก

ภาคเอกชนเพียงฝายเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับดําเนินงานทั้งโครงการ 

 10) Design-Build-Operate-Maintain (DBOM) รูปแบบโครงการน้ีไดรวบรวมเอาหนาที่

และความรับผิดชอบของภาคเอกชน หรอืบริษัทผูรับสัมปทานในการจัดซื้อจัดจางในรปูแบบ DB

รวมทั้งการดําเนินการและการบํารุงรกัษาสินทรัพยโครงการภายในระยะเวลาทีก่ําหนดเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาตามสญัญารวมทุนแลว ภาครัฐจะเปนผูดําเนินโครงการตอ 

 11) Design-Build-Finance-Operate/ Maintain (DBFO/ DBFM) เปนลกัษณะรูปแบบ 

PPP ที่นิยมการรวมดําเนินการในระบบ PPP ซึ่งมีหนาทีห่ลกั คือ ออกแบบ กอสราง จัดหาแหลง

เงินทุนและดําเนินการใหบรกิาร ตลอดจนบํารุงรักษาสนิทรพัยโครงการ ภายใตสัญญาในระยะยาว 

โดยภาคเอกชน หรือบริษัทผูรบัสมัปทานเปนผูจัดหาแหลงเงนิทุน เชน เงินกู หรือผูรวมทุนเพื่อพฒันา

โครงการ โดยเอกชนจะไดรับคาจางตามสัญญาบริการจากภาครัฐตามขอตกลงในสญัญา ลกัษณะ

รูปแบบ DBFO น้ัน กรรมสทิธ์ิในสินทรัพยจะข้ึนอยูกับการตกลงระหวางรัฐและเอกชน หรือจะ

กําหนดใหเอกชนโอนกรรมสทิธ์ิในสินทรัพยใหแกรัฐเมื่อหมดสัญญา10 

                                                             
9 รังสรรค ธนะพรพันธุ, BOT, BTO, BOO, BOOT, BOOST และ BRT [Online], 14 มกราคม 2560. 

แหลงที่มา http://econ.tu.ac.th/archan/.pdf. 
10 สํานักงบประมาณของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การวิเคราะหการรวมทุน

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP). 
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 ดังน้ัน โครงการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย ถือเปนการรวมทุนระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน หรอื PPP โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย11 หรือหนวยงานรัฐวิสาหกจิ 

ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐประเทศผูรบัการลงทุนไดใหภาคเอกชน หรือบริษัทผูรับสัมปทานไดใหอนุญาต 

หรือใหสมัปทาน หรือใหสทิธิแกเอกชนดําเนินกิจการของรัฐ ซึ่งเปนโครงการพัฒนาโครงสราง

สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไทยหากจะจัดอยูในลักษณะ

รูปแบบใดน้ัน ข้ึนอยูกับความตกลงในสญัญารวมทุนระหวางรัฐและเอกชน 

 ดังเชน โครงการระบบรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลเกดิจากความรวมมอืระหวาง

ภาครัฐ คือ องคการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)12 สังกัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเปน

เจาของโครงการและเปนผูใหสมัปทาน มหีนาทีจ่ัดสรางโครงสรางพื้นฐานและมอบสัมปทานการเดิน

รถใหแกภาคเอกชนคือ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (BMCL) ผูใหบรกิารการเดินรถโดยมรีะยะ

โครงการ 25 ป (2 กรกฎาคม 2547 ถึง 1 กรกฎาคม 2572) โครงการดังกลาวไดแบงเปน 2 ระยะ 

กลาวคือ 

 ระยะแรก เปนชวงเวลาต้ังแตลงนามในสัญญาสัมปทานจนกระทั่งรถไฟฟาใตดินพรอมเปด

ใหบรกิาร โดยผูสัมปทานมีหนาที่ ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดต้ัง ทดสอบและทดลองใชงานอุปกรณงาน

ระบบรวมกับโครงสรางพื้นฐานทางโยธาของ รฟม. 

 ระยะทีส่อง เปนชวงเวลาต้ังแตการใหบริการและบํารงุรักษาระบบรถไฟฟาใตดินเปนเวลา  

25 ป นับต้ังแตเริ่มเปดใหบริการจนกระทัง่สิ้นสุดสญัญาโดยจะตองนําโครงสรางพื้นฐานโยธางานระบบ

ทั้งหมดที่ BMCL จัดหาคืนใหแก รฟม. โดย BMCL ไดวาจางบริษัท ซีเมนต จํากัดเปนผูรับเหมาใน

ลักษณะการจางแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่เปนผูดําเนินการต้ังแตข้ันตอนการออกแบบ ผลิต ติดต้ังไปจนกระทั่ง

ทําใหระบบมีความพรอมทีจ่ะใชงาน รวมถึงอบรมพนักงานใหมีความพรอมในการใหบริการไดดวยและ

เปนผูบํารงุรกัษาอุปกรณงานระบบอีกเปนระยะเวลา 10 ป รูปแบบโครงการดังกลาว จึงจัดอยูใน

รูปแบบ BOT (Build Operate Transfer)13 

 2.2.4 สัญญาการลงทุนระหวางประเทศ สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

  1) สัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) เปนสญัญาที่ใหนักลงทุนเขามา

ดําเนินกิจการภายในประเทศที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ 

                                                             
11 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เรยีกวา “กฟผ.”. 
12 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี องคการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เรียกวา “รฟม.”. 
13 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, การสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิจการของรัฐ 

“Public Private Partnership” [Online], 31 กรกฎาคม 2560. แหลงที่มา http://www.ppp.sepo.go.th/ 

project/view/76. 
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  2) สัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Agreement: PSA) เปนสญัญา

ระหวางนักลงทุนภาคเอกชนกบัภาครัฐ หรอืองคกรที่ภาครัฐเปนเจาของ โดยนักลงทุนภาคเอกชนเขา

มาใหการสนับสนุนทางดานการเงินและดานวิชาการตอภาครัฐ และแบงผลผลิตกันกับภาครัฐเพื่อผล

กําไร นิยมใชกับโครงการปโตรเลียม 

  3) สัญญาสราง ใช โอน (Build-Operate-and–Transfer (BOT) Agreement) เปน

สัญญาที่ใหนักลงทุนภาคเอกชนเปนผูดําเนินการออกแบบ สราง และดําเนินกิจการในระยะเวลาหน่ึง

ตามที่ไดมีการตกลงกัน ภายหลงัจากระยะเวลาที่ตกลงกันจะมีการโอนกจิการใหแกภาครัฐ เชน 

โครงการรถไฟฟาความเร็วสงู 

 สัญญาการลงทุนระหวางประเทศจะคลายกับ PPP ที่ไดกลาวมาแลวในขางตน สัญญาการ

ลงทุนระหวางประเทศ หรือการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ไมมีรูปแบบสัญญาที่

เครงครัด ทั้งน้ี ในโครงการจัดต้ังโรงผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียร รปูแบบของสัญญาจะเปนไป

ตามเจตนาของคูสัญญาทั้งสองฝาย อาจมขีอตกลงในสญัญาที่ยืดหยุน หรือผอนผันหรือเปนไปตาม

หลักสากลซึง่เปนรายละเอียดของขอตกลง ผูศึกษาจึงไมอาจสรปุไดโดยแนชัดวา การจัดต้ังโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยจะจัดอยูในรปูแบบสญัญาระหวางประเทศในประเภทใด 

 หากพิจารณาโครงการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรกับสัญญาการลงทุนระหวางประเทศ 

ประเภทสญัญาสัมปทาน ผูศึกษามีความเห็นวา เปนประเภทสัญญาที่ทางรัฐบาลไทยนิยมใชกับนัก

ลงทุนตางชาติ หรือนักลงทุนภาคเอกชน เน่ืองจากโครงการที่มีการรวมทุนสวนใหญจะเปนโครงการ

พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรอืทรพัยากรธรรมชาติและมมีูลคามหาศาล ซึ่งโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรถือเปนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของประเทศ เปนโครงการสรางความมั่นคงดานพลงังาน

ของประเทศและเกี่ยวของกับทรพัยากรในประเทศ โครงการดังกลาวจึงเขาหลักสัญญาประเภทสัญญา

สัมปทาน 

 จากการพิจารณาหากรัฐบาลไทยทําสัญญาประเภทแบงปนผลผลิตประเทศไทยจะตองมี

แหลงทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ปนเช้ือเพลิงนิวเคลียรซึ่งวัตถุดิบนิวเคลียรที่นํามาผลิตกระแสไฟฟาคือ  

แรยูเรเนียม จากการสํารวจแหลงแรยูเรเนียมในประเทศไทยในภาคตางๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ

ที่ ตําบลเขานอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนแรยูเรเนียมในช้ันหินทรายชุดเขาพระวิหารยุค

จูแรซกิ (Jurassic Period) และในภาคใตพบบริเวณลานแรดีบุก-วุลแฟรม ยูเรเนียมที่พบจะอยูในแร

โมนาไซตซึ่งเปนหางแรดีบุก-วุลแฟรม นอกจากจะพบแรยูเรเนียมแลว ยังพบทอเรียมในแรโมนาไซต

ดวย ซึ่งแรทั้งสองเปนวัตถุดิบนิวเคลยีรและมปีรมิาณที่นาสนใจ14 ผูศึกษามีความเห็นวา หากจะทํา

สัญญาในประเภทน้ี สามารถทําได เน่ืองจากประเทศไทยมีแรยูเรเนียมและแรกัมมันตภาพรังสีชนิด 

                                                             
14 สุวพันธ นิลายน, โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), 210. 
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อื่น ๆ ที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบนิวเคลียรได โดยมปีรมิาณที่เพียงพอและยังมีแหลงแรที่ยังไมได 

ถูกสํารวจอีกมาก ซึง่การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศมีอยูจะชวยลดคาใชจายในการนําเขาแร

ยูเรเนียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศออสเตรเลยีได อีกทั้งภาคเอกชนจะเปนผูสนับสนุน

ทางดานการเงินและดานวิชาการใหแกภาครัฐ ซึง่จะเหมือนกับธุรกจิปโตรเลียมในอาวไทย 

 ในสวนของสญัญาสราง ใช โอน (Build-Operate-and–Transfer (BOT) Agreement)  

จะคลายกบัลกัษณะรปูแบบของสญัญารวมทุนระหวางภาครฐัและภาคเอกชน หรือ PPP ซึ่งผูศึกษา 

ไดกลาวมาแลวในขางตน  

  2.2.4.1 ขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพ (Stabilization Clause) 

  ภายใตสัญญาการลงทุนระหวางประเทศ หน่ึงในขอสัญญาทีส่ําคัญระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน คือ ขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพ (Stabilization Clause) ซึ่งเปนขอกําหนดที่ไมใช

กฎหมายระหวางประเทศ แตมีผลทางกฎหมายระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคงสภาพของ

สถานการณแวดลอมในการลงทุน โดยเฉพาะทางการเมืองของประเทศผูรับการลงทุน สามารถแบงได

เปน 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) ขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพในทางงบประมาณ 2) ขอกําหนดวาดวย

เสถียรภาพในระเบียบขอบังคับที่ไมใชเรือ่งงบประมาณ อันเปนเหตุใหนักลงทุนตางประเทศอาจเกิด

ความไมมั่นใจในประเทศผูรบัการลงทุนหรือความตองการ ความจําเปนที่ตองมีนักลงทุนตางประเทศ 

เพื่อชวยพัฒนาประเทศ ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมักนํามาใชกับประเทศที่กําลังพัฒนา ประเภทของ

ขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพน้ัน สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

   1) “Intangibility” Clause คือ ขอกําหนดดังกลาวจะตองเปนนามธรรม 

สามารถจับตองไดโดยตองระบุไวในขอสญัญาเทาน้ันและสามารถแกไขไดดวยความยินยอมของทั้งสอง

ฝายและ/ หรือการกระทําของรัฐบาลโดยชัดแจง วาภาครัฐจะเปนผูกํากบัการดูแล15 

   2) Clauses Containing Stabilizing คือ ขอกําหนดที่มีภาระผกูพันการ

รักษาเสถียรภาพในประเด็นเฉพาะเชนคําสัง่การรักษาเสถียรภาพทางการคลังระบอบการปกครองหรอื

คําสั่งการรักษาเสถียรภาพการควบคุมของโครงสรางอัตราคาไฟฟาในโครงการสาธารณูปโภค16 

   3) Economic Equilibrium Clauses คือ ขอกําหนดสมดุล มีจุดมุงหมาย

ที่จะรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจระหวางผูรวมลงทุน เพือ่สรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนจาก

ตางประเทศกบัรฐัผูรับการลงทุน หากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอเงื่อนไข 

                                                             
15 Cotula, L., Stabilization clause and sustainable development [Online], 1 April 2017. 

Available from http://www.oecd.org/investment/globalforum/40311122.pdf. 
16 Ibid. 
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ของสัญญา นักลงทุนสามารถขอคืนความสมดุลทางเศรษฐกจิตามขอตกลงเดิมไดหรอืใหรัฐบาลจาย

คาชดเชยสวนตางให17 

   4) “Freezing” Clause คือ ขอกําหนดแชแข็งเปนขอกําหนดที่ออกมา

ปกปองนักลงทุนจากตางประเทศ เพื่อปองกันการแทรกแซงทางกฎหมายจากรัฐผูรับการลงทุนโดย

กฎหมายภายในประเทศที่ใชบงัคับสําหรับการทําสัญญาตามขอกําหนดแชแข็งในเวลาที่กฎหมายมผีล

บังคับใช ณ วันที่ทําสัญญาและสัญญาจะไมไดรบัผลกระทบจากการออกกฎหมายที่ตามมา ซึ่งไม

สอดคลองกบัที่บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ18 

   5) “Consistency” Clause คือ ขอกําหนดแบบสอดคลอง โดยนํา

กฎหมายภายในประเทศของรัฐทีร่บัการลงทุน นํามาใชกับโครงการเพียงขอกําหนดที่สอดคลองกับ

สัญญาการลงทุนเทาน้ันกฎหมายทีม่ีผลกระทบกับสัญญาการลงทุนจะไมนํามาใช19 

  ขอจํากัดของขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพ (Stabilization Clause) ที่ไมสามารถ

กําหนดเปนขอตกลงในสญัญาได คือ ขอกําหนดที่ขัดกบัเรื่องสิทธิมนุษยชนและขอกําหนดที่มี

ผลกระทบตอกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศผูรับการลงทุน หากไมเขาเงื่อนไขดังกลาวกส็ามารถ 

ถือเปนขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพได  

  ดังน้ัน การทําสัญญาระหวางประเทศระหวางรัฐประเทศผูรบัการลงทุนกับนักลงทุน

ตางประเทศน้ัน ข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงทั้งสองฝายในการดําเนินกิจการรวมกัน ซึ่งขอกําหนดวาดวย

เสถียรภาพ ไมใชขอบังคับของการทําสัญญาระหวางประเทศที่ทุกประเทศตองปฏิบัติตามแตมผีล

ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ โดยกําหนดข้ึนเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนทีม่าลงทุนใน

ประเทศทีร่ับการลงทุน ขอกําหนดดังกลาวมักใชกับประเทศที่กําลงัพัฒนาหรอืประสบปญหาทาง

การเมือง หากคูสัญญาฝายภาครัฐไมปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพ นักลงทุนตางประเทศ

สมามารถฟองรองตามขอสญัญาในกฎหมายไดหรอืรองตออนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ เพื่อเรียก 

รองใหฝายรัฐบาลชดใชคาเสียหายหรอืชดเชยในสวนตางให ซึ่งในสนธิสัญญากรงุเวียนนา20 ไดบัญญัติ

เกี่ยวกับขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพความวา “หากมีกฎหมายใดที่ถือเปนกฎหมายภายในที่เปน

                                                             
17 Meric, S., Stabilization clauses in international investment contracts [Online], 1 

April 2017. Available from http://www.academia.edu/8776599/Stabilization_Clauses_In_ 

International_Investment_Contracts. 
18 Ibid. 
19 Dolzer, R., & Schreuer, C., Principles of international investment law, 2nd ed. (United 

Kingdom: Oxford University Press, 2012), 82. 
20 Art 46 of Vienna Convention on the Law of Treaties.  
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พื้นฐานสําคัญ ก็หมายความวา รัฐไมอาจละเวนกฎหมายขอน้ันไดโดยการทําสญัญากบัเอกชนได” 

กฎหมายภายในประเทศไมสามารถออกมาขัดกบัความตกลงระหวางประเทศได 

  หากพิจารณาขอกําหนดวาดวยเสถียรภาพ หรือ Stabilization Clause กับ

โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรขอกําหนดแบบใดทีเ่หมาะสมกบัโครงการมากทีสุ่ด 

ผูศึกษามีความเหน็วา “Consistency” Clause หรือขอกําหนดแบบสอดคลองม ี

เหมาะสมกับประเทศไทยและเปนประโยชนแกทัง้สองฝาย เน่ืองจากขอกําหนดดังกลาวสามารถ 

แปรผันไปตามยุคปจจบุันและในอนาคต อีกทั้งหากทางรัฐบาลผูรับการลงทุนในอนาคต ออกกฎหมาย 

หรือกฎเกณฑ ขอบงัคับใดข้ึนมาใหมก็สามารถปรับใชใหสอดคลองกบัสญัญาการลงทุนดังกลาวได  

โดยเทาทีเ่หมาะสมเกี่ยวของและเปนประโยชนแกภาครัฐและนักลงทุนตางชาติเทาน้ัน หากจะ

พิจารณาถึงอัตราคาไฟฟาในอนาคตหลังโครงการกอสรางแลวเสรจ็ ผูศึกษาเห็นวา อัตราคาไฟฟาจะ 

ไมสูงตามมูลคาการกอสรางโครงการ เน่ืองจากอัตราคาไฟฟา หรืออัตราคาบริการสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐานน้ัน จะอยูภายใตควบคุมราคาตามนโยบายของรฐับาลขอกําหนดที่มีภาระผูกพันการรักษา

เสถียรภาพในประเด็นเฉพาะ หรือ Clauses Containing Stabilizing จึงอาจไมเหมาะสมทีจ่ะนํามา

เปนขอกําหนดในสญัญาการลงทุน สวนขอกําหนดอื่น ๆ จะเปนขอกําหนดที่คุมครองประโยชนใหแก

นักลงทุนตางชาติมากกวาจะเอื้อประโยชนใหแกภาครัฐผูรบัการลงทุน อยางไรก็ตาม ขอกําหนด

ดังกลาวที่กลาวมาแลวในขางตนอาจไมนํามาใชในสัญญาการลงทุน หากคูสัญญาสามารถตกลงและ

เปนที่พอใจทัง้สองฝาย 

 2.2.5 สนธิสัญญาการลงทุนระหวางประเทศ (Bilateral Investment Treaties: BITs)21  

 BITs เปนสนธิสญัญาระหวางประเทศ ซึง่เปนความตกลงระหวางรัฐของสองประเทศรัฐ

ประเทศพฒันาฝายหน่ึง กับรัฐประเทศกําลังพฒันาอีกฝายหน่ึง สนธิสัญญาการลงทุนระหวางประเทศ

เกิดข้ึนครั้งแรก เมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2502 โดยความรวมมือของประเทศเยอรมนีและประเทศ

ปากีสถาน22 วัตถุประสงคของสนธิสญัญา คือ เพื่อคุมครองการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ จากการ

ถูกรัฐผูรับการลงทุนเวนคืนกิจการ หรือใหโอนกิจการเปนของรัฐผูรบัการลงทุน ซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายและสรางความไมเช่ือมั่นแกนักลงทุนตางชาติเปนอยางมากอีกทั้งยังกอใหเกิดขอพพิาท

ระหวางประเทศจากปญหาดังกลาว รัฐทั้งสองประเทศจึงตกลงกําหนดพันธะกรณีระหวางประเทศ

ข้ึนมา เพื่อเปนหลักประกันและคุมครองนักลงทุนในชาติของตน ประกอบกบัเปนการสงเสรมิและ

                                                             
21 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี Bilateral Investment Treaties เรียกวา “BITs”. 
22 บัญชา ดอกไม และเอกพล จงวิลัยวรรณ, การคาและการลงทุน: การจัดระเบียบการลงทุนใน

เศรษฐกิจโลก [Online], 30 กรกฎาคม 2560. แหลงที่มา http://www.econ.tu.ac.th/...การคาและการลงทุน: 

การจัดระเบียบการลงทุนในเศรษฐกิจโลก. 
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ดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหมาลงทุนในประเทศผูรับการลงทุนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีนักลงทุนตางชาติที่รัฐ

อนุญาตใหเขามาลงทุนจะตองอยูภายใตกฎหมายของประเทศผูรับการลงทุนและจะไดรบัสทิธิพิเศษ

จากรัฐประเทศผูรบัการลงทุนอยางไรก็ตาม สนธิสัญญาการลงทุนระหวางประเทศจึงเปนทางเลือก 

ที่ดีสําหรับนักลงทุนตางชาติและประเทศผูรบัการลงทุนอกีฉบับหน่ึง เสมือนเปนกลไกทางกฎหมาย

ระหวางประเทศทีเ่อื้อประโยชนใหแกรัฐทั้งสองประเทศ สิทธิพิเศษที่นักลงทุนตางชาติจะได

นอกเหนือจากขอตกลงในสนธิสญัญาการลงทุนระหวางประเทศแลว ยังมสีิทธิพิเศษทั่วไปอกี 7 สิทธิ

พิเศษ ดังน้ี 

  1) สิทธิที่จะไดรับการประติบัติไมนอยกวาคนชาติหรือคนชาติอื่น ๆ ที่ไดรับความ

อนุเคราะหย่ิง (National Treatment/ Most Favored Nation) 

  2) สิทธิที่จะไดรับการประติบัติที่เปนธรรม เทาเทียมกันและไดรับการคุมครองอยาง

เต็มที่ (Fair and Equitable Treatment and Full Protection and Security) เชน เกิดการ

จลาจลภายในประเทศ รัฐใหความชวยเหลือเฉพาะนักลงทุนภายในประเทศโดยไมไดใหความคุมครอง

นักลงทุนตางประเทศ แมวาสามารถใหความชวยเหลอืไดแตไมชวยก็ตามเวนแต สถานการณน้ันไม

สามารถทีจ่ะชวยเหลือได 

  3) สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการเวนคืนและการชดเชยคาเสียหายจากการ

เวนคืน (Expropriation and Compensation) ตองมีการชดเชยจากการเวนคืน และจะตองเปนไป

ตามหลกัการตลาด โดยไมชักชา 

  4) สิทธิที่จะไดรับการชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณรุนแรงทีเ่กิดข้ึนในประเทศ

ผูรบัการลงทุน (Compensation for Losses) 

  5) สิทธิในการโอนเงินและผลกําไรโดยเสรีในสกลุเงินทีส่ามารถใชไดโดยเสร ี(Free 

Transfers) โดยจะตองเปน 5 สกลุเงินดังน้ี ดอลลาร เยน ปอนด ฟรังสวิต และยูโร 

  6) สิทธิรับรองการรับชวงสิทธิตามความตกลงเพื่อการสงเสรมิการลงทนุและ

คุมครองการลงทุน (Subrogation) 

  7) สิทธิในการระงบัขอพิพาทโดยใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Settlement of 

Disputes) ซึ่งนักลงทุนตางประเทศสามารถฟองรัฐทีเ่ปนประเทศผูรับการลงทุนได23 

                                                             
23 กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ, ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนเปนมากกวาท่ีคุณ

คิด (Agreement for the promotion and protection of investment หรือ Bilateral Investment 

Treaty (BIT) [Online], 22 เมษายน 2560. แหลงที่มา http://www.mfa.go.th/business/contents/ 

files/cooperation-20120412-163243-085695.pdf. 
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 จากการพิจารณาหลักสนธิสัญญาการลงทุนระหวางประเทศ หรือ BITs กับโครงการโรงผลิต

กระแสไฟฟาพลงังานนิวเคลียร จะตองพจิารณาคุณสมบัตินักลงทุนตางชาติประกอบดวย เน่ืองจาก

เปนสนธิสัญญาระหวางประเทศทีร่ัฐทั้งสองประเทศไดตกลงเขาเปนภาคีและมีพันธะกรณีระหวางสอง

ประเทศ เพื่อคุมครองประโยชนนักลงทุนตางชาติในชาติของตน ดังน้ัน หากนักลงทุนตางชาติทีเ่ขามา

ลงทุนในโครงการดังกลาว ไมมีคุณสมบัติ หรอืไมไดมาจากประเทศคูภาคี ก็ไมอาจนํา BITs เขามาเปน

สวนหน่ึงของสญัญารวมทุนและรบัสทิธิพิเศษที่ไดกลาวมาแลวในขางตน 

 

2.3 ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement: ACIA) 

 ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนอาเซียนประกอบไปดวย 10 ประเทศที่

เขารวมลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ไดแก รัฐบาลแหงบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรฐัสังคมเวียดนาม ซึ่งเปนรัฐสมาชิกของ

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต “อาเซียน” ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “รัฐสมาชิก” หรือ

แยกกันวา “รัฐสมาชิก”24 

ACIA คือ การผนวกกรอบความตกลง 2 กรอบเขาดวยกัน ไดแก ความตกลงเอไอเอ (ASEAN 

Investment Agreement: AIA) และความตกลงอาเซียนเพือ่การสงเสริมและการคุมครองการลงทุน 

(ASEAN Investment Guarantee Agreement: IGA) โดยแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใหครอบคลมุ

สมบรูณมากข้ึนสอดคลองกบักฎเกณฑการลงทุนในระดับสากลและเปนบรรทัดฐานใหกบัรัฐสมาชิก 

ที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกจิที่ตางกันรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแขงขันดึงดูดนักลงทุนจาก

ตางประเทศและสงเสรมิการลงทุนประเทศสมาชิกในอาเซียนระหวางกันโดยมีการปรับปรงุสภาพการ

ลงทุนใหเปนไปอยางเสรีและโปรงใสเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนอีกทัง้เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

สุดทายของการรวมตัวเปนหน่ึงเดียวกันทางเศรษฐกจิภายใตเออีซี ตามแผนจัดต้ังประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) 

โดยปจจุบันน้ี ACIA มีผลบงัคับใชแลวเน่ืองจากไดใหสัตยาบนัครบทัง้ 10 ประเทศกรอบ

ความตกลง ACIA เปนความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนทีค่รอบคลุมอยางกวางขวางในทุกข้ันตอน

ของการลงทุนซึ่งสามารถแบงได 3 ประเด็นหลักดังน้ี 

1) การเปดเสรีการลงทุน  

2) การสงเสรมิและการคุมครองการลงทุน 

                                                             
24 ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
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3) การอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

โดยสารนิพนธฉบบัน้ีจะวิเคราะหหลักการเปดเสรกีารลงทุนเปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกบั

วัตถุประสงคตามที่ไดระบุไวในบทที่ 1 ของสารนิพนธฉบบัน้ี 

 2.3.1 การเปดเสรีการลงทุน 

  (ก) การลงทุน หมายถึง สินทรพัยทุกประเภททีเ่ปนเจาของหรือถูกควบคุมโดยผู

ลงทุน25 รวมถึงผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน เชน ผลกําไร กําไรสวนทุน ดอกเบี้ย เงินปนผล 

คาธรรมเนียม คาลิขสิทธ์ิ เปนตนโดยข้ันตอนการเปดเสรีการลงทุนสามารถแบงออกเปน 2 ชวง คือ

การเปดเสรกีารลงทุนชวงกอนการจัดต้ังกจิการ (Pre Establishment Investment) และการเปดเสรี

การลงทุนชวงหลังการจัดต้ังกจิการ (Post Establishment Investment) 

  การเปดเสรกีารลงทุนชวงกอนการจัดต้ังกจิการ (Pre-Establishment 

Investment) คือ ระยะการดําเนินการกอนจัดต้ังกิจการในประเทศผูรับการลงทุน โดยประเทศผูรบั

การลงทุนจะมีกฎเกณฑ ขอกําหนดหรอืเงือ่นไขกอนการจัดต้ังกิจการที่แตกตางกัน เชน ธุรกิจที่ไมให

นักลงทุนตางชาติประกอบกิจการ สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนตางชาติ สิทธิประโยชนดานภาษี

ของนักลงทุนตางชาติ เปนตน 

  การเปดเสรกีารลงทุนชวงหลงัการจัดต้ังกจิการ (Post- Establishment 

Investment) คือ ขอกําหนดหลกัเกณฑสิทธิคุมครองนักลงทุนตางชาติที่มาลงทุนประเทศผูรบัการ

ลงทุนภายหลงัการจัดต้ังกจิการแลวเสรจ็หรือที่เรียกวา “การคุมครองการลงทุน” ซึ่งรายละเอียดเรือ่ง

การคุมครองการลงทุนจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

  (ข) การเปดเสรกีารลงทุนภายใต ACIAจะครอบคลมุ 5 ธุรกิจสาขา ไดแก การเกษตร 

การประมง ปาไม เหมืองแรและธุรกิจภาคการผลิต อีกทัง้ยังรวมถึงการใหบริการที่เกี่ยวเน่ืองกับ 5 

ธุรกิจสาขาดังกลาว (Services Incidental to 5 Sectors)26 โดยการเปดเสรีดานการลงทุนภายใต 

ACIA ฉบับน้ีจะใหสิทธิแกนักลงทุนชาติอาเซียนเทากบันักลงทุนชาติไทยโดยไมเลือกปฏิบัติซึ่งในแตละ

รัฐสมาชิกสามารถเลือกที่จะเปดในธุรกิจสาขาที่ประเทศตนพรอมทีจ่ะเปดเสรี โดยเปนไปตามความ

สมัครใจหรือทยอยเปดเมื่อรัฐสมาชิกน้ันมีความพรอมในภายหลงัได หากธุรกจิในสาขาใดที่ยังไมพรอม

ที่จะเปดเสรีรัฐสมาชิกอาจระบุไวในรายการขอสงวน27 (Reservation List) โดยย่ืนรายการขอสงวน

ของตนตอฝายเลขาธิการอาเซียน เพื่อการรบัรองชองคณะรฐัมนตรีเอไอเอภายใน 6 เดือน หลงัวันที่

ลงนามความตกลง ACIA ฉบับน้ี หากไมไดระบุไวในรายการขอสงวนจะถือวาเปนไปตามความตกลงวา

                                                             
25 Article 4(c) of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
26 Article 3 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
27 Article 9 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
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ดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) รวมไปถึงการผอนปรนหรือลดอปุสรรคทางการลงทุนระหวางรัฐ

สมาชิกแตละประเทศ 

 ทั้งน้ีการระบุขอสงวนที่ประเทศผูรับการลงทุนไดกําหนดเงื่อนไขน้ัน จะไมมีการเจรจาตอรอง

และไมมีการแกไขหรือปรับเปลี่ยนขอสงวนเพิม่เติมใหเปนอปุสรรคตอนักลงทุนมากย่ิงข้ึน ซึ่งปจจบุันป 

2561 รัฐสมาชิกทุกประเทศไดเขาเปนรฐัสมาชิกอยางสมบรูณ หากจะใหมีการเปดเสรีในทุกประเภท

ธุรกิจอยางไมมีเงื่อนไขหรือปราศจากรายการขอสงวนน้ัน เพือ่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) น้ันยอมเปนไปยาก ซึ่งการเปดเสรีการลงทุนไมไดหมายถึง

การเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติจะมาลงทุนประกอบธุรกจิอยางเสรีในทุกประเภทธุรกจิ แตเปนการ

เปดเสรกีารลงทุนที่มเีงื่อนไขและความยืดหยุนระหวางรัฐสมาชิกดวยกันซึ่งอาเซียนไดตระหนักถึง

ระดับการพฒันาเศรษฐกิจที่ตางกันของในแตละรฐัสมาชิก 

 อยางไรก็ตามบทบัญญัติในมาตรา 3 อนุมาตรา 3 วาดวยหลกัขอบเขตการใชบังคับ สรปุไดวา 

ACIA บัญญัติเพือ่จุดประสงคของการเปดเสรีและอยูภายใตของมาตรา 9 (ขอสงวน) ซึ่งใชบังคับกับ

ธุรกิจสาขา การผลิต การเกษตร การประมง การปาไมและเหมืองแร เหมืองหิน” ซึง่หากพิจารณาตาม

บทบญัญัติธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไมไดเปนธุรกจิสาขาที่อยูภายใตมาตรา 9 ซึ่งเปนขอสงวน

และนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนในธุรกจิประเภทดังกลาวได 

 ดังน้ัน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร นักลงทุนชาติอาเซียนสามารถลงทุนในธุรกิจประเภท

น้ีได เน่ืองจากไมขัดตอบทบญัญัติ ACIA 

 หากพิจารณาจากคํานิยาม “การลงทุน” ตามมาตรา 4(c) ภายใตความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน ไดนิยามถึงสินทรัพยทุกประเภท ทีเ่จาของเปนนักลงทุน หรอืถูกควบคุมโดยผูลงทุนซึง่

รวมถึงแตไมจํากัดตามดังทีบ่ัญญัติในอนุมาตรา (1) – (6) ตามขอ 4(c) พบวาอนุมาตรา (5) ไดบัญญัติ

ถึง “การผลิต” หากวิเคราะหธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีรจะเห็นไดวา เปนธุรกิจชนิดหน่ึงที่ทํา

การผลิตกระแสไฟฟา เพื่อจัดจําหนายใหแกประชาชนบรโิภค ซึ่งเปนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของ

การพัฒนาประเทศ 

 มาตรา 4(c)(6) ไดบัญญัติถึง สมัปทานธุรกิจที่กําหนดใหดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิและมี

มูลคาทางการเงินตามกฎหมาย หรือภายใตสัญญา รวมถึงสมัปทานใด ๆ สําหรบัการแสวงหา

ประโยชนจากธรรมชาติน้ัน โรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรก็ถือเปนธุรกิจสัมปทานที่แสวงหาประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากการจดัต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรจะตองกอสรางใกลแหลงนํ้า

ขนาดใหญและหางไกลจากแหลงชุมชน อีกทั้งยังตองใชแรยูเรเนียมซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ

นํามาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตกระแสไฟฟา 

 สรปุไดวาการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในชาติสมาชิกอาเซียน หรือนักลงทุนชาติ

สมาชิกอาเซียนจะมาลงทุนในประเทศไทยสามารถทําได เน่ืองจากไมขัดตอบทบัญญัติใน ACIA แต
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อยางใด อีกทั้ง หากตีความตามคํานิยาม “การลงทุน” ในมาตรา 4(c)(5), (6)ธุรกิจโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรถือเปนการลงทุนประเทศหน่ึงตามบทบญัญัติ 

 2.3.2 การสงเสริมและการคุมครองการลงทุน 

 ภายใตความตกลง ACIA การสงเสริมการลงทุนน้ันถือเปนสวนหน่ึงของการเคลื่อนยายการ

ลงทุนอยางเสร ีโดยรัฐสมาชิกจะตองรวมมือสงเสริมการเติบโตพัฒนาการของวิสาหกจิขนาดเลก็และ

ขนาดยอมและวิสาหกิจขามชาติของอาเซียน การสงเสรมิดานอุตสาหกรรมและเครอืขายการผลิต

ระหวางวิสาหกจิขามชาติของอาเซียน รวมไปถึงการจัดต้ังคณะผูแทนและการสนับสนุนจัดสัมมนา 

ตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายขอบังคับและนโยบายดานการลงทุน เพือ่ทําใหอาเซียนเปนที่รูจัก

มากข้ึนในฐานะเขตการลงทุนทีเ่ปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในอาเซียน

และสงเสรมิการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกดวยกัน28 

 อยางไรก็ตามการสงเสริมการลงทุนในแตละรัฐสมาชิก หากดูเปนรายประเทศจะพบวา

หลักการสงเสริมการลงทุนโดยทั่วไป คือการไดรบัสทิธิพิเศษทางภาษีอากรและการไดรับสิทธิพิเศษ

อยางอื่นที่มิใชภาษีอากรใหแกนักลงทุนจากตางประเทศโดยประเทศผูรับการลงทุนจะออกกฎหมาย

พิเศษเพื่อลดหยอนภาษีอากรทีจ่ะเขามาลงทุนในประเทศผูรบัการลงทุนหรือใหสิทธิประโยชนตาม

อนุสัญญาภาษีซอน (Double Taxation Agreement: DTA) และนโยบายการสงเสริมการลงทุนซึ่ง

จะเปนไปตามกฎหมายและนโยบายในแตละรัฐสมาชิก เพือ่เปนการสรางแรงจูงใจใหแกนักลงทุนเขา

มาลงทุนในประเทศของตน   

 หลักการคุมครองการลงทุนโดยทั่วไป จะเกิดข้ึนในข้ันตอนการลงทุนทัง้ 2 ชวง กลาวคือการ

เปดเสรกีารลงทุนชวงกอนการจัดต้ังกิจการ (Pre Establishment Investment) และการเปดเสรีการ

ลงทุนชวงหลงัการจัดต้ังกจิการ (Post Establishment Investment) ในแตละรัฐสมาชิกจะกําหนด

ขอบเขตการคุมครองการลงทุนเอาไว แตโดยมากมักจํากัดความคุมครองการลงทุนในชวงหลังการ

จัดต้ังกจิการแลวเสรจ็ อาทิ การเวนคืน การชดเชยคาเสียหาย การยึดทรัพยหรอืเกิดเหตุการณไมสงบ 

การระงับขอพิพาท รวมไปถึงการที่รัฐหรอืประเทศผูรับการลงทุน ใหนักลงทุนตางชาติสามารถ

ฟองรองรฐัไดเมื่อรัฐกระทําการใด ๆ ขัดกับพันธกรณีที่กําหนดไวและกอใหเกิดความเสียหายตอ 

การลงทุน โดยนักลงทุนสามารถนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการในระดับสากลได29 

                                                             
28 Article 24 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
29 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, Asean investment guide book รอบรูเร่ืองการลงทุนใน

อาเซียน [Online], 28 มกราคม 2560. แหลงที่มา http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/ 

2016/09/investment_bn2557_compressed.pdf. 
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 จากการพิจารณาตามมาตรา 24 การสงเสริมการลงทุนภายใตความตกลงวาดวยการสงเสรมิ

และคุมครองการลงทุนอาเซียนกลาวสรุปไดวา “รัฐสมาชิกอาเซียนจะตองรวมมือกันทําใหอาเซียน

เปนทีรู่จกัในฐานะเขตการลงทุนทีเ่ปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อเพิ่มการลงทุนจากตางประเทศและภายในชาติ

สมาชิกอาเซียน พรอมทั้งการสงเสริมธุรกิจและพฒันาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอมและวิสาหกจิ

ขามชาติของอาเซียนเพื่อเพิ่มพูน เกื้อกลูทางดานอุตสาหกรรมและเครือขายการผลิตรวมถึงจัดต้ัง

คณะกรรมการผูแทนทางดานการลงทุน เพื่อมุงเนนพัฒนากลุมระดับภูมิภาค ตลอดจนจัดต้ังและ

สนับสนุน จัดสมัมนาตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการลงทุนและเกีย่วกับกฎหมาย ขอบงัคับและนโยบาย 

ดานการลงทุน ดําเนินการแลกเปลี่ยนความสนใจรวมกันที่เกีย่วของกับการสงเสรมิการลงทุน”30 

 ดังน้ัน การสงเสรมิการลงทุนน้ัน ไมไดระบอุยางชัดเจนวาจะสงเสริมในธุรกจิประเภทสาขาใด

โดยธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรถือเปนวิสาหกจิขนาดใหญ ซึ่งขัดตอบทบัญญัติที่จัดใหมีการ

สงเสริมในวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม หากมีนักลงทุนชาติอาเซียนเขามาลงทุนในประเทศไทย 

การลงทุนจะไดรบัการสงเสริมตามบทบัญญัติในมาตรา 24 แตอยางไรก็ตามในภูมิภาคอาเซียน ยังไมมี

ประเทศใดทีจ่ัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรและดําเนินการผลิตกระแสไฟฟามาใชไดสําเรจ็ จึงอาจ

เปนไปไดยากทีจ่ะมกีารลงทุนวิสาหกิจขามชาติของอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเอง 

 2.3.3 การอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

 ภายใตความตกลง ACIA ดานการอํานวยความสะดวกดานการลงทุน ไดกําหนดใหรัฐสมาชิก

จะตองพยายามรวมมือกัน เพือ่อํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนที่เขามาลงทุนในประเทศ รวมถึง 

การสรางสภาวะแวดลอมทีจ่ําเปนสําหรบัการลงทุน ข้ันตอนการย่ืนคําขอในการลงทุนโดยใหเปนไป

อยางรวดเร็ว การสงเสรมิและการเผยแพรนโยบาย ขอบังคับรวมถึงกฎการลงทุน ประกอบกบัการจัด 

ต้ังศูนยการลงทุนแบบครบวงจร พรอมทัง้เสรมิสรางฐานขอมูลการลงทุนในทกุรปูแบบ ดําเนินการให

คําปรึกษาแกกลุมธุรกิจ เรื่องการลงทุนและการจัดใหมบีริการใหคําแนะนํากลุมธุรกจิของรัฐสมาชิกอื่น31 

 ดังน้ันการอํานวยความสะดวกดานการลงทุนในแตละรัฐสมาชิกที่มีระดับเศรษฐกิจที่แตกตาง

กันการพฒันาประเทศ สังคม วัฒนธรรม รปูแบบการดํารงชีวิตและธุรกิจ32 ยอมกอใหเกิดอปุสรรคใน

ดานการอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

 2.3.4 หลักขอยกเวนโดยทั่วไปของความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน

อาเซียน (ACIA) 

                                                             
30 เรื่องเดียวกัน, 35. 
31 Article 25 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
32 ธัญลักษณ ทองรมโพธ์ิ, วิเคราะหความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ค.ศ. 2009 ศึกษาพัฒนาการ

เร่ืองการเปดเสรีการลงทุนของอาเซียนและความพรอมของประเทศไทยในการเขาเปนภาคี (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554). 
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 หากพิจารณาตาม Article17 หลักขอยกเวนทั่วไป ภายใตความตกลงวาดวยการสงเสริม  

และคุมครองการลงทุนอาเซียนน้ัน สามารถสรุปได ดังน้ี “ภายใตเงื่อนไขมาตรการดังกลาวจะไมถูก

นํามาใชในลักษณะที่กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือไมมเีหตุผลระหวางรัฐสมาชิก หรือผูลงทุนของรัฐ

สมาชิก หรือกอใหเกิดการจํากัดที่แอบแฝงตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกและไมมสีิ่งใดทีจ่ะถูกตีความเพื่อ

ขัดขวางรฐัสมาชิกในการออกมาตรการบงัคับใด ๆ เพื่อคุมครองศีลธรรมอันดีของประชาชน หรอืเพื่อ

คงไวเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชนเพื่อคุมครองชีวิต หรือสุขภาพมนุษย สัตว พืชเพื่อประกัน

การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับที่ไมขัดตอความตกลงน้ีรวมถึงกฎหมาย หรือขอบังคับที่

เกี่ยวของ มุงหมายทีจ่ะจัดเกบ็ภาษีทางตรงทีเ่กี่ยวกับการลงทุนอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อคุมครองทรัพยสมบัติชาติ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด หากมาตรการดังกลาวถูกใช

บังคับควบคูไปกบัการจํากัดการผลิต หรือการบริโภคภายในประเทศ”33 

 หากพิจารณาตามบทบญัญัติขอยกเวนทั่วไปจะเห็นไดวา ไมไดมีการบญัญัติเกี่ยวกับพลงังาน

นิวเคลียรไวโดยเฉพาะ หรือหามลงทุนในธุรกิจพลังงานนิวเคลียรแตอยางใด ดังน้ัน ผูศึกษามีความเห็น

วา หากประเทศผูรับการลงทุนจะอาง หรอืปฏิเสธการรับการลงทุนจากนักลงทุน ทีจ่ะเขามาลงทุนใน

ธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียรสามารถใหเหตุผลวา ธุรกิจดังกลาวน้ันขัดตอบทบญัญัติ 

ใน Article17(b)34 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา การลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร จะทําใหชีวิต 

สุขภาพมนุษย สัตว พืช ในประเทศผูรบัการลงทุนไดรับอันตรายจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี

จากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอีกทัง้ การลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรตองใชทรัพยากรจาก

ประเทศผูรับการลงทุนอยางมาก ประเทศผูรบัการลงทุนสามารถอางเหตุขัดของเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดได 

 อยางไรก็ตาม ขอยกเวนทั่วไปของความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน

อาเซียน สามารถตีความไดอยางกวาง ซึ่งการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะขัดตอบทบัญญัติ

หรือไมน้ัน ข้ึนอยูกบัดุลพินิจของรัฐผูรบัการลงทนุเปนสําคัญ โดยรัฐสมาชิกบางประเทศอาจมี

ความเห็นที่ตางออกไปวา การลงทุนในธุรกิจดังกลาวไมขัดตอบทบญัญัติ เน่ืองจากเช่ือมั่นในระบบ

                                                             
33 Article 17 General Exceptions 1. Subject to the requirement that such measures are 

not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable 

discrimination between Member States or their investors where like conditions prevail, or a 

disguised restriction on investors of any other Member State and their investments, nothing in 

this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member State 

of measures of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
34 Article 17 (b) necessary to protect human, animal or plant life or health of ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement.  
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มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย สัตว 

หรือพืช เพราะโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรไมกอใหเกิดมลพษิทางอากาศ หรอืปญหาดานสิง่แวดลอม 

อีกทั้ง โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใชแรยูเรเนียมเปนวัตถุดิบนิวเคลียรที่นํามาผลิตกระแสไฟฟา จึงไม

กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติมากนัก เน่ืองจากแรยูเรเนียมสามารถใชไดนานและสามารถพฒันาแร

กัมมันตภาพรงัสีชนิดอืน่ ๆ นํามาเปนวัตถุดิบนิวเคลียรทดแทนกันไดดังไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.2.2 

 กลาวโดยสรุป คือ Article17(b), (f) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน

อาเซียน หรือ ACIA ไมไดบัญญัติขอยกเวนโดยทั่วไป อยางเฉพาะเจาะจง หรือครอบคลุมถึงธุรกิจที่

เกี่ยวของกบันิวเคลียร อยางไรก็ตีความตามบทบัญญัติข้ึนอยูกับดุลพินิจของรัฐประเทศผูรบัการลงทุน

เปนสําคัญ วาจะอนุญาตใหนักลงทุนชาติอาเซียน เขามาลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับนิวเคลียร

หรือไม เน่ืองจากการลงทุนในธุรกจิดังกลาวไมไดขัดตอบทบญัญัติโดยชัดแจง  

 2.3.5 หลักขอยกเวนดานความมั่นคงของความตกลงวาดวยการสงเสรมิและคุมครองการ

ลงทุนอาเซียน (ACIA) 

 จากการพิจารณาตาม Article18 หลักขอยกเวนดานความมัน่คง ภายใตความตกลงวาดวย

การสงเสรมิและคุมครองการลงทุนอาเซียนสามารถสรุปได ดังน้ี หากรัฐสมาชิก หรือนักลงทุนชาติ

อาเซียนไดกระทําการทีส่งผลกระทบตอความมั่นคงไมวาทางตรง หรือทางออมดังกรณีตอไปน้ี  

 ประเด็นแรก รฐัสมาชิกไมสงขอมูลใด ๆ ที่พจิารณาวาการเปดเผยขอมลูน้ันจะเปนการขัดกบั

ผลประโยชนในดานความมั่นคงที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอประเทศของตน  

 ประเด็นทีส่อง ขัดขวางรัฐสมาชิกจากการกระทําใด ๆ ที่พิจารณาวาจําเปนตอการคุมครอง

ผลประโยชนดานความมั่นคงที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอประเทศของตน รวมถึงการกระทําที่เกี่ยวของ

กับวัตถุระเบิด หรอืวัสดุอื่นทีผ่ลิตจากวัตถุน้ัน หรอืการกระทาํที่เกี่ยวของกบัการคาอาวุธ ยุทธภัณฑ

และเครือ่งมอืสงคราม หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวของไมวาทางตรง หรือทางออม การกระทําที่กระทําในยาม

สงคราม หรอืสภาวะฉุกเฉินอื่นที่เกี่ยวกบัความสัมพันธภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ หรือการ

กระทําเพื่อคุมครองโครงสรางพื้นฐานสาธารณะเปนสําคัญ เชนดานการสื่อสาร พลังงานและประปา 

หรือเจตนาทําใหโครงสรางพื้นฐานใชการไมได หรือเสื่อมสภาพลง 

 ประเด็นทีส่าม ขัดขวางรัฐสมาชิกจากการกระทําตามพันธกรณีของตนภายใตกฎบัตร

สหประชาชาติ เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ35 

 จากการศึกษาตาม Article18 (b), (1) รัฐผูรบัการลงทุนสามารถขัดขวางรัฐสมาชิก หรือนัก

ลงทุนชาติอาเซียนได เพื่อคุมครองผลประโยชนดานความมั่นคงที่มีความสําคัญย่ิงของประเทศรัฐ

สมาชิกผูรับการลงทุนหากการกระทําน้ันเกี่ยวของกบัวัตถุระเบิดและวัสดุระเบิด หรือวัตถุอื่นทีผ่ลิต

                                                             
35 Article 18 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
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จากวัตถุ อยางไรก็ตาม การตีความการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะถือเปนการกระทํา

ที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวัสดุระเบิด หรือวัตถุอื่นไดหรอืไมน้ัน จากการศึกษาคํานิยาม พลงังาน

นิวเคลียร คือ พลงังานทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสซึง่พลังงานนิวเคลียรเปนพลงังานที่

สามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติ หรือมนุษยสราง หรอืผลิตข้ึนมา โดยพลงังานนิวเคลียรทีส่ามารถ

เกิดไดข้ึนตามธรรมชาติน้ัน เรียกวา “ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน” ซึ่งเกิดข้ึนบนดวงอาทิตยและดาว

ฤกษ สวนพลังงานนิวเคลียรที่มนุษยสามารถสรางข้ึนมาไดน้ัน เรียกวา “ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชช่ัน”

เชน เครื่องปฏิกรณปรมาณู เครือ่งเรงอนุภาคและระเบิดปรมาณู เปนตน36 หากนําพลังงานนิวเคลียร

มาใชอยางสันติวิธีและกอใหเกิดประโยชนสงูสุด พลังงานนิวเคลียรที่มีอานุภาคทําลายลางก็สามารถ

สรางคุณประโยชนนานัปการไดเชนกันการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหากวิเคราะหในดานสันติ

วิธี ถือเปนการลงทุนธุรกจิทีส่รางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศผูรบัการลงทุน 

ผูศึกษามีความเห็นวา การลงทุนในธุรกจิดังกลาวไมถือเปนการขัดตอบทบัญญัติตามArticle18 

(b), (1)37 เน่ืองจากจุดประสงคในการลงทุนธุรกิจน้ัน ทําไปเพือ่ประโยชนสาธารณะและสรางความ

มั่นคงในดานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานใหแกประเทศผูรับการลงทุน เน่ืองจากการลงทุนโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรมีทัง้ดานดีและดานเสีย หากประชาชนในประเทศผูรับการลงทุนยอมรับ สนับสนุน

และเห็นถึงความสําคัญในการสรางมั่นคงทางดานพลงังานใหแกประเทศ ในประเด็นเรื่องพลังงาน

นิวเคลียรเปนวัตถุระเบิด หรือวัสดุระเบิด ขัดตอบทบัญญัติหลักขอยกเวนดานความมั่นคงหรือไม  

ผูศึกษาไดทําการศึกษาพบวา สมรรถนะ หรือความเขมขนของสารกัมมันตรงัสี หรือยูเรเนียม 235  

จะมปีริมาณ 3-5% เทาน้ัน แตความเขมขนของการทําระเบดิจะตองมีความเขมขนสงูถึง 90% ฉะน้ัน

พลังงานนิวเคลียรจงึไมสงูเหมือนการทําวัตถุระเบิด หรือวัสดุระเบิด เน่ืองจากพลังงานนิวเคลียรของ

ไทยไมสงเสริมสมรรถนะ (Enrichment) และการนําเช้ือเพลิงใชแลวมาสกัดซ้ํา (Reprocessing)38   

จะเห็นไดวาพลังงานนิวเคลียรมีความเกี่ยวของกบักิจการไฟฟาเทาน้ันมิใชนํามาประกอบวัตถุระเบิด 

                                                             
36 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, กําเนิดนิวเคลียร [Online], 11 มิถุนายน 2560. แหลงที่มา 

http://www.oap.go.th/component/content/article/105-thai/resources/articles/nuclear/128-

nuclear-1?Itemid=528. 
37 Article 18 (b) to prevent any Member State from taking any action which it considers 

necessary for the protection of its essential security interests, including but not limited to: (1) 

action relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they derived of 

ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
38 ชวลิต พิชาลัย, บทความดานพลังงาน [Online], 14 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา http://www.erc.or.th 

/ERCWeb2/Front/Article/ArticleDetail.aspx?Type=1&CatId=6&rid=89&muid=0&prid=0. 
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หรือวัสดุระเบิดแตอยางไร ดังน้ัน การลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจงึไมขัดตอบทบัญญัติ

ตาม Article18(b), (1) การลงทุนในกิจการดังกลาวจงึสามารถทําได 

 2.3.6 หลักการไมเลือกประติบัติ (Principle of Non-discrimination) 

 หลักกฎหมายน้ีถือเปนหลกัพื้นฐานสําคัญขององคกรการคาโลก (World Trade 

Organization: WTO) และกฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ โดยหลักการไมเลือกประติบัติ รฐัไม

ควรทําใหสถานการณ 2 สถานการณเกิดความแตกตางกันและไมควรเลือกปฏิบัติกบัสถานการณที่

แตกตางกัน การเลือกประติบัติมกัจะเกิดข้ึนเมื่อสิ่งทีเ่หมือนกันในสาระสําคัญไดรบัการปฏิบัติที่

แตกตางกัน หรอืสิง่ที่แตกตางกันในสาระสําคัญไดรับการปฏิบัติที่เหมือนกัน39 ซึ่งในกฎหมายการ

ลงทุนระหวางประเทศ หลักการไมเลอืกประติบัติถือเปนหลกัสําคัญ ทีร่ัฐจะตองสรางความเช่ือมั่น 

หรือหลกัประกันใหแกนักลงทุนวา รัฐผูรบัการลงทุนจะปฏิบติัตอนักลงทุนชาติอาเซียนอยางเทาเทียม

กันกับนักลงทุนชาติอื่น หรือนักลงทุนของรัฐผูรบัการลงทุน ซึ่งหลักการไมเลือกประติบัติสามารถแบง

ออกเปน 2 หลัก ดังน้ี หลักประติบัติเย่ียงคนชาติและหลักประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรบัการอนุเคราะหย่ิง

ซึ่งจะอธิบายในลําดับถัดไป 

2.3.7 หลักประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment: NT) 

หลักประติบัติเย่ียงคนชาติ คือ หลักมาตรฐานที่กําหนดใหรัฐหน่ึงตองประติบัติตอรัฐอื่น     

ซึ่งไมดอยไปกวาคนในชาติของตนเองในกรณีที่รัฐอื่นและคนในชาติอยูในสถานการณที่เหมือนกัน 

หากพิจารณาการประติบัติเย่ียงคนชาติภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนกลาวสรปุ

ไดวา รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบัติตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึง่การอนุเคราะหที่ไม

ดอยไปกวาที่ตนให ในสภาวการณที่คลายคลึงกัน แกผูลงทุนของตน อีกทั้งรัฐสมาชิกแตละรัฐจะตอง

ใหการประติบัติตอการลงทุนของผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึ่งการอนุเคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตน

ใหแกนักลงทุนชาติของตน40 

ดังน้ัน หากประเทศไทย หรือรัฐสมาชิกอื่นอนุญาตใหนักลงทนุชาติของตน ลงทุนในธุรกจิ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในดินแดนของตนได ก็จะตองใหสิทธิรัฐสมาชิกอื่นแขงขันอยางเทาเทียม

กันในธุรกิจดังกลาวได 

2.3.8 หลักประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหย่ิง (Most Favored Nation: MFN) 

คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศแหงสหประชาชาติไดนิยามการประติบัติเย่ียงชาติ

ที่ไดรับการอนุเคราะหย่ิง ความวา “การปฏิบัติ (Treatment) ซึ่งรฐัผูให (Granting State) ใหแกรัฐ

                                                             
39 นาถนิรันดร จันทรงาม, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559), 207. 
40 Article 5 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
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ผูรบัประโยชน (Beneficiary State) หรอืบุคคล หรือสิ่งของของรัฐผูรบัประโยชนในความสัมพันธที่

กําหนดไวกับรฐัผูรับประโยชน โดยการปฏิบัติน้ีตองไมดอยไปกวา (Not Less Favorable) การปฏิบัติ

ที่รัฐผูใหใหแกรัฐที่สาม (Third State) หรือบุคคล หรือสิง่ของของรัฐทีส่ามในความสันพันธอยาง

เดียวกันกับรัฐทีส่าม”41 

อยางไรก็ตาม หลักประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหย่ิง มิใชหลักกฎหมายสากลทั่วไป 

ที่รัฐทกุรัฐจะตองปฏิบัติตาม เวนแตขอบทในสนธิสญัญาระหวางที่รัฐทัง้สองฝายเขารบัพันธกรณีไดตก

ลงกันไววาจะประติบัติตามหลักประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหย่ิง 

หากพิจารณาหลักประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหย่ิง ภายใตความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน กลาวสรุปไดวา รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองประติบัติตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหน่ึง 

ซึ่งไมดอยไปกวาที่ตนใหแกผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่น หรือรฐัที่ไมใชสมาชิก ในสถานการณที่คลายคลงึ

กันและการลงทุนในดินแดนของตนในสวนที่เกี่ยวกบัการใหเขามา การจัดต้ัง การไดมา หรือการ

จําหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทุน42  

ทั้งน้ี หากประเทศไทย หรือรฐัสมาชิกอื่น ไดใหสิทธิในการลงทุนโรงผลิตกระแสไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรแกนักลงทุนรฐัสมาชิก หรือนักลงทุนจากรัฐอืน่ โดยจะตองใหสทิธิพิเศษ เอกสิทธ์ิอยางเทา

เทียมกัน เชน การจัดต้ัง การไดมา การขยาย การจัดการ หรือการใด ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการลงทุนใน

ดินแดนของผูใหสิทธิ หรอืรัฐผูรบัการลงทุน 

 

2.4 หลักกฎหมายเก่ียวกับการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 อาเซียน เพาเวอร กริด หรือโครงการดานพลังงานอาเซียน ซึ่งเกิดข้ึนในการประชุมผูนํา 

สูงสุดอยางไมเปนทางการ (ASEAN Informal Summit) ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 ที่

กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เพื่อกําหนดทิศทางใหมวิสยัทัศนอาเซียน 2563 (ASEAN Vision 

2020)43 และมีการประชุมเรือ่ยมาจนถึงการประชุม HAPUA ครั้งที่ 6 ในป 2543 ที่จังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทย ไดมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาแผนแมบทการเช่ือมโยงระบบสงไฟฟาระหวางกลุม

ประเทศอาเซียน (ASEAN Interconnection Master Plan Study: AIMS) ภายใตความดูแลของ

ผูบริหารสงูสุดกจิการไฟฟาของอาเซียน (Heads of ASEAN Power Utilities/ Authorities - 

HAPUA) ซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากการไฟฟาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีหนาที่ศึกษา

                                                             
41 นาถนิรันดร จันทรงาม, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ, 210. 
42 Article 6 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
43 Memorandum of Understanding on The ASEAN Power Grid. 
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ประเมินและวางแผนการเช่ือมโยงระบบไฟฟาในอาเซียน (ASEAN Power Grid)44 เพื่อสงเสริมการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจสิติกสใหมีความเช่ือมโยงกนั อีกทั้งพรอมรองรับทางดานการคาและ

การลงทุนในอนาคต โดยหน่ึงในโครงสรางพื้นฐานทีส่ําคัญ คือ โครงการโรงไฟฟาเช่ือมตอโครงขายใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Power Grid) โดยหลกัของการจัดต้ังโครงการ ASEAN Power Grid 

Project เพื่อเช่ือมโยงระบบไฟฟาในอาเซียนของทุกชาติในภูมิภาคเขารวมกัน เพื่อจัดสรรการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสงูสุดสงเสริมการใชพลงังานอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  

สรางความมั่นคงในดานพลงังานและดานเศรษฐกิจ อีกทั้งเปนการผลักดันใหภูมิภาคอาเซียนใหม ี

ความพัฒนาทัดเทียมกบัภูมิภาคอื่นในโลก 

 ทั้งน้ี ศูนยพลังงานอาเซียนมีฐานะเปนองคกรระหวางประเทศ (Intergovernmental 

Organization) ต้ังอยูที่กรงุจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการต้ังสํานักงานเฉพาะกจิแยกออกมา

จากสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เพื่อใหแผนงานความรวมมือดานพลังงานใน

อาเซียนมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ประเทศสมาชิกจึงไดเห็นพองรวมกันการยกราง

แผนปฏิบัติการดานพลงังานช่ือวา “แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานพลังงานของอาเซียน 

(ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC)”45 ฉบับแรกข้ึน เมื่อป 1999   

 โดยแผนปฏิบัติการมรีะยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (1999-2004) ปจจบุันแผนปฏิบัติการวาดวย

ความรวมมือดานพลังงานของอาเซียน อยูในชวงการดําเนินงาน ฉบับที่ 4 (APAEC 2010-2015) ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ฉบับที่ 1: APAEC 1999-2004 แผนปฏิบัติการใน 5 ปแรก สนับสนุนความรวมมอืดานพลงังาน

ภายใตวิสัยทัศนของอาเซยีน 2020 ซึ่งไดกําหนดโครงการข้ันพื้นฐาน 6 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการดาน

พลังงานอาเซียน (APG) 2) การเช่ือมโยงทอสงกาซธรรมชาติของอาเซียน (TAGP) 3) การประหยัด

พลังงานและการอนุรักษ 4) แหลงพลงังานใหมและพลงังานทดแทน 5) พลังงานถานหินและเทคโนโลยี

ถานหินสะอาด และ 6) พลังงานในภูมิภาคตามนโยบายพลงังานและการวิเคราะหดานสิง่แวดลอม 

ฉบับที่ 2: APAEC 2005-2009 การประชุมรวมมือครั้งที่ 2 มุงเนนความรวมมือและเพิม่ขีด

ความสามารถเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดานพลงังานในระดับภูมิภาค สงเสริมความมั่นคงดาน

พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดและการจัดหาพลังงานอยางย่ังยืน ไดแก โครงขายระบบสง

ไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power Grid) 

                                                             
44 รอบรูอาเซียนกับสํานักภาษาตางประเทศ,ความเคล่ือนไหวภาพรวมอาเซียนในดานตาง ๆ [Online], 

17 พฤษภาคม 2560. แหลงที่มา http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/content/file_14343 

53389.pdf. 
45 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation เรียกวา “APAEC”. 
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ฉบับที่ 3: APAEC 2010-2015 การประชุมรวมมือครั้งที ่3 สนับสนุนความรวมมอืดานพลงังาน

ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) Blueprint 2015 โดยมุงเนนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ตางๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน การวางแผนพลังงานรวมกันในภูมิภาค ตลอดจนความ

รวมมือดาน Civilian Nuclear Energy ซึ่งเปนสาขาความรวมมือใหม โดยแผนปฏิบัติการฉบบัน้ี 

ประเทศไทยรบัหนาที่สําคัญเปนประธานยกราง (Chairman of the Drafting Committee)46 

 ซึ่งเปนสาขาทีม่ีความรวมมอืและกลยุทธหากสามารถดําเนินการได จะทําใหวิสัยทัศนและ

แนวทางความรวมมือดานพลังงานของอาเซียนมีความเปนเอกภาพและมีความเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

ปจจุบันโครงการดานพลงังานอาเซียน (ASEAN Power Grid) ยังไมมีความคืบหนาแตอยางใด เน่ืองจาก

ยังไมสามารถหาขอสรปุในการดําเนินการจัดต้ังศูนยควบคุมหรือศูนยสั่งการ เพื่อที่จะมอบหมายให

ประเทศใดประเทศหน่ึงเปนผูดูแลควบคุมศูนยสั่งการในภูมภิาคอาเซียน เพราะการควบคุมศูนยดังกลาว

น้ีเสมอืนเปนการกุมอํานาจดานพลงังานในการสัง่จายไฟฟาของแตละประเทศ 

ดังน้ัน ภายใตการแผนการปฏิบัติดานพลังงานอาเซียนในเรื่อง “Civilian Nuclear Energy”

จะมสีวนอยางมากในการสงเสริมความรวมมือดานพลังงานนิวเคลียรของประเทศสมาชิกในอนาคต 

โดยมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรบัอาเซียนในการกําหนดนโยบายและจุดยืนรวมกันดานพลังงาน

นิวเคลียร47 การครอบครองนิวเคลียรตองเปนไปเพื่อการสันติและสรางผลประโยชนรวมกันของ

ประเทศสมาชิกในอาเซียนแผนปฏิบัติการดานพลังงานน้ี จึงเปรียบเสมอืนแผนแมบททีจ่ะนําพา

อาเซียนไปสูภูมิภาคที่มีความย่ังยืนดานพลังงาน มีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจในอนาคตและสามารถ

พึ่งพาตนเองไดมากย่ิงข้ึน ทัง้น้ียังสอดคลองกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปจจุบัน 

ฉบับที่ 4: APEC 2016-2025 ไดรับการพัฒนาและสรางความกาวหนา ความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติการกอนหนาน้ี ดวยโครงการ “การเพิ่มประสทิธิภาพการเช่ือมตอและบูรณการตลาดใน

อาเซียน เพือ่ใหเกิดความมั่นคงดานพลังงาน เขาถึงงาย คุมคาและพัฒนาอยางย่ังยืนสําหรับทกุคน” 

แผนปฏิบัติการฉบบัน้ีจะใชกลยุทธ ตามผลและแผนปฏิบัติใน 7 สาขา โดยขยายระยะเวลา

ดําเนินการนานกวา 10 ป ซึ่งจะแบงระยะเวลาเปน 2 ชวง ไดแก ระยะที่ 1: 2016-2020 มุงเนน

ยุทธศาสตรระยะสั้นถึงระยะปานกลาง เพือ่ใหเกิดความรวมมือดานพลงังานอยางมั่นคงและมุงสูการ

เช่ือมโยงเครือขายและการบูรณาการทีม่ากข้ึน โดยจะทบทวนการดําเนินงานในระยะแรก             

                                                             
46 ชนาธิป สุกใส, กระบวนทัศนใหมความรวมมือดานพลังงานอาเซียน [Online], 14 สิงหาคม 2560. 

แหลงที่มา http://www.siamintelligence.com/a-new-paradigm-of-asean-energy-cooperation/. 
47 เรื่องเดียวกัน. 
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เมื่อดําเนินการไปแลวเปนระยะครึ่งหน่ึงของระยะเวลาที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการทํา

แผนงานสําหรบัระยะที่ 2: 2021-202548 

โดยเปาหมายแผนปฏิบัติการดําเนินงานในระยะที่ 1 มีดังน้ี  

1) เพิ่มประสิทธิภาพดานพลงังาน (Energy Efficiency: EE) และลดความเขมในการ

ใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) 20% ภายในป 2020  

2) ดานพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) กําหนดใหเพิ่มสัดสวนในการ

ใชพลังงานหมุนเวียนเปน 23% ในป 2005 

3) สงเสรมิการซื้อขายไฟฟาแบบพหุภาคี (Multilateral Trade) ภายในป 2018 

4) สงเสรมิภาพลักษณการใชถานหินดวยเทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal 

Technology)  

หากพิจารณาจากแผนปฏิบัติการความมั่นคงดานพลงังานอาเซียนทัง้ 4 ฉบับ จะเห็นวา

จุดประสงคของการรวมมือดานนพลงังานอาเซียน คือ สรางความมั่นคงดานพลังงานในภูมิภาค

อาเซียนและรวมมือพฒันาดานพลงังานระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน เพื่อความย่ังยืนดานพลงังาน 

พรอมทั้งมกีารจัดเตรียมโครงการตาง ๆ เพื่อเตรียมพรอมตอการขาดแคลนพลังงานในอนาคต สิง่

สําคัญอีกประการหน่ึง คือ มุงเนนใหประเทศสมาชิกสามารถพึ่งพาดวยตนเองใหมากข้ึนในดานตาง ๆ 

อยางไรก็ตามแผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานพลังงานของอาเซียน (APAEC) ในฉบับ

ที่ 3: APAEC 2010-2015 ไดกลาวถึง แผนการปฏิบัติดานพลังงานอาเซียนในเรื่อง “Civilian 

Nuclear Energy” หรือพลังงานนิวเคลียรสําหรับพลเรอืน จุดประสงคของแผนการฉบบัน้ี เพื่อเพิ่ม

การเช่ือมโยงดานพลังงานในอาเซียน สรางความมั่นคงดานพลังงาน ใหงายตอการเขาถึงและเพื่อความ

ย่ังยืนดานพลงังานสําหรบัทกุคนทุกรัฐสมาชิกภายใตกรอบความตกลงอาเซียน 

2.4.1 Memorandum of Understanding on The ASEAN Power Grid (บันทึกความ

เขาใจดานพลงังานอาเซียน) 

 บันทึกความเขาใจดานพลงังานอาเซียนเกิดข้ึนจากรัฐบาลอาเซียน 10 ประเทศ หรอืเรียกราย

ประเทศวา “ประเทศสมาชิก” ขอตกลงเกี่ยวกบัความรวมมอืดานพลังงานอาเซียน มุงเนนถึงความ

รวมมือระหวางประเทศสมาชิก ในการพฒันาแหลงพลงังาน เพื่อเสรมิสรางความยืดหยุนทางเศรษฐกจิ

และความเปนหน่ึงเดียวของอาเซียน อีกทัง้การพัฒนากลยุทธในการสงเสริมการคาทีเ่กี่ยวของกบั

                                                             
48 One Community for Sustainable Energy, Asean plan of action for energy 

cooperation (APAEC) 2016-2025 PHASE I: 2016-2020 [Online], 12 April 2017. Available from 

http://www.aseanenergy.org/wp-content/uploads/2015/12/HighRes-APAEC-Online-version-

final.pdf.  
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พลังงานภายในภูมิภาคอาเซียนซึ่งวัตถุประสงคของบันทึกความเขาใจดานพลงังานอาเซียนเพื่อเสริม 

สรางการใชพลังงานอาเซียนในระดับภูมิภาคหรือโครงการเช่ือมตอเครอืขายระหวางกันโครงการดาน

พลังงานอาเซียนจะสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและโอกาสสําหรบัการแลกเปลี่ยนพลงังานและ

การคาในหมูประเทศสมาชิกทายที่สุด โครงการดานพลังงานอาเซียนชวยเพิ่มความเช่ือมั่นในการใช

พลังงานอยางปลอดภัยมากข้ึนในระดับภูมิภาคและการพฒันาอยางย่ังยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน

รวมกัน49 

 ในบันทึกความเขาใจดานพลังงานอาเซียน ไดระบเุรื่องการคาการผลิตพลังงานไฟฟาไวใน 

Article 3(5) Electric Power Trade โดยวางหลักไววา “การเตรียมสถาบันหรือสญัญาซื้อขายไฟฟา

จะตองคํานึงถึงระดับความแตกตางกันของประเทศสมาชิกของแตละประเทศ”50 เน่ืองจากรัฐสมาชิก

แตละประเทศน้ันยังมีความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกจิของประเทศอยู อาจทําใหประเทศที่ไมมีความ

พรอมทางดานเศรษฐกิจน้ันเปนรองในดานการเจรจาเรื่องดังกลาว 

 กลาวโดยสรุป ความวาบันทึกความเขาใจดานพลงังานอาเซยีนจะกลาวเนนในเรื่องของความ

รวมมือระหวางประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อสงเสริมความย่ังยืนทางเศรษฐกจิและดานพลังงานอีก

ทั้งโครงการเช่ือมตอเครือขายไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน โดยรฐัสมาชิกจะตองปฏิบัติตามบันทึกความ

เขาใจดานพลงังานอาเซียน (MOU on The ASEAN Power Grid) เพื่อใหสอดคลองกบัวิสัยทัศน

อาเซียน 2020 ทั้งน้ี บันทึกความเขาใจดานพลงังานอาเซียนยังไดระบุถึง การอนุวัติการกรอบ

กฎหมายและกฎระเบียบในอาเซียน เพื่อเรงดําเนินการเช่ือมตอโครงขายพลังงานทวิภาคีหรือขาม

พรมแดนและการคา 

 2.4.2 The Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation

(พิธีสารแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับความรวมมือดานพลังงานอาเซียน) 

 พิธีสารแกไขเพิม่เติมขอตกลงเกี่ยวกบัความรวมมอืดานพลงังานอาเซียน มรีัฐสมาชิกทีร่วม 

ลงนาม 7 ประเทศ ไดแกรัฐบาลรูไนดารสุซาลามสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐ

ฟลิปปนสสาธารณรฐัสงิคโปรราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมเวียดนามโดยไดตกลงรวมกัน

แกไข ดังตอไปน้ี บทบัญญัติทั่วไป จะกลาวถึงการพัฒนา การฝกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนขอมูล

และการสงเสริมการมสีวนรวมของภาคเอกชนอยางเหมาะสม51 การวางแผนในการรวมมือการพัฒนา

                                                             
49 Article 1 of Memorandum of Understanding on The ASEAN Power Grid. 
50 Article 3(5) of Memorandum of Understanding on The ASEAN Power Grid. 
51 Article 1 of Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation. 
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กลยุทธ การสงเสริมการใชพลงังานและการวางแผนสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับการประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมและมาตรการบรรเทาผลกระทบ52 เปนตน 

 ดังน้ัน พิธีสารแกไขเพิม่เติมขอตกลงเกี่ยวกบัความรวมมอืดานพลังงานอาเซียน จะมกีาร

เพิ่มเติมและแกไขเน้ือหาเพียงบางสวน โดยสวนมากจะเนนไปในเรือ่งการพัฒนา การฝกอบรม

บุคคลากร การแลกเปลี่ยนขอมลู การถายโอนเทคโนโลยี รวมถึงการมีสวนรวมของภาคเอกชนและมี

การแกไขเพิ่มเติมในสวนความรวมมือในการใชพลงังานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษอีกทัง้

ยังใหจัดต้ังสถาบันเพื่อจัดการและดําเนินการภายใตรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในความรวมมือดาน

พลังงาน (The ASEAN Economic Ministers on Energy Cooperation: AEMMEC)53 

2.5.3 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy 

Agency: IAEA)54 

 IAEA ไดรับกอต้ังขนเมื่อป พ.ศ. 2500 เปนทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ เพื่อทํา

หนาที่เปนองคกรกลางในการตรวจพิสจูนนิวเคลียร (Nuclear Verification) ดานความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร (Nuclear Safety) และสงเสรมิการใชพลังงานนิวเคลียรอยางสันติ ปจจุบัน IAEA มี

ประเทศสมาชิกทั้งหมด 150 ประเทศ ประเทศสมาชิกลาสุด คือ กัมพูชาและรวันดา ซึ่งประเทศไทย

ถือเปนประเทศหน่ึงในการเปนประเทศสมาชิกทีก่อต้ัง IAEA55 

เน่ืองจาก IAEA เปนหนวยงานทีม่ีความเกี่ยวของกับสนธิสัญญาเปนจํานวนมากมผีลผูกพัน

ตามกฎหมายและกฎระเบียบระหวางประเทศ ซึ่งทั้งหมดลวนอยูภายใตการดําเนินการของ IAEA

ทั้งสิ้น อยางไรก็ตามหากประเทศใดประสงคทีจ่ะจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรข้ึนจะตองปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑที่ IAEA ไดวางหลักกฎหมายสากลไว ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 หลักสําคัญ ดังน้ี  

1) หลักการปองกันและความมั่นคงทางนิวเคลียร 

2) หลักความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

  3) หลักการจัดต้ังองคกรกํากบัดูแล 

  4) หลักความรับผิดสําหรบัความเสียหายทางนิวเคลียร 

 โดยผูศึกษาจะทําการศึกษาภาพรวมของหลักกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการจัดต้ังโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร หากประเทศไทยจะดําเนินโครงการดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎเกณฑอะไรบางและ

                                                             
52 Article 2 of Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation. 
53 Article 8 of Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation. 
54 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี International Atomic Energy Agency เรียกวา “IAEA”. 
55 กองสันติภาพ ความม่ันคงและการลดอาวุธ กรมองคการระหวางประเทศ, ทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหวาประเทศ (IAEA) [Online], 14 สิงหาคม 2560. แหลงที่มา http://www.mfa.go.th. 
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มีหลกัเกณฑใดที่ประเทศไทยยังไมไดปฏิบัติ หรือยังไมไดรวมลงนามเปนภาคี เพื่อเตรียมความพรอม

ทางดานกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายภายในประเทศที่มอียูใน

ปจจุบันเพียงพอแลวหรือไม เพื่อรองรบัการจัดต้ังโครงการในอนาคตตอไป ในสวนเน้ือหาของกฎหมาย

ภายในผูศึกษาจะทําการศึกษาและวิเคราะหในบทตอไป 

  2.5.3.1 หลักการปองกันและความมั่นคงทางนิวเคลียร (Nuclear Safeguards and 

Security) 

  จากการพิจารณา IAEA บัญญัติหลักการปองกันและความมัน่คงทางนิวเคลียร  

มีวัตถุประสงคเพือ่สรางกฎเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศ สนับสนุนใหจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรและใชประโยชนอยางสันติสําหรบัโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเน่ืองจากปองกันการ

จัดต้ังโครงการฯผิดวัตถุประสงค โดยจะแบงการพิจารณาหลกัการปองกันออกเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 

   1) หลักการปกปองทางนิวเคลียร เพื่อมิใหนําพลังงานนิวเคลยีรไปใชผิด

วัตถุประสงค จึงมกีารออกกฎเกณฑผานสนธิสัญญาระหวางประเทศ ดังน้ี 

    ก. สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (Nuclear Non-

Proliferation Treaty: NPT) 2009 

    จากการพิจารณาสนธิสญัญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร ถือเปน

หลักสําคัญของโลกที่พยายามปองกันการแพรกระจายของอาวุธนิวเคลียรสงเสริมใหใชพลังงานอยาง

สันติและจะบรรลเุปาหมายการลดอาวุธนิวเคลียร ซึ่งประเทศไทยไดทําการภาคยานุวัติเขาเปนภาคี

ของสนธิสญัญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร เมือ่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และไดปฏิบัติตาม

สนธิสัญญาอยางเครงครัด โดยมีสํานักงานปรมาณูเพื่อสนัติเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตาม 

NPT56 แม IAEA จะไมไดเปนภาคีในสนธิสญัญาฉบบัน้ี แตก็มบีทบาทหนาที่ในการตรวจสอบการ

ปองกันระหวางประเทศใหภาคีสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณี 

    อยางไรก็ตามประเทศไทยไดรวมลงนามในสนธิสญัญาวาดวยการ

จัดต้ังเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ) หรอืสนธิสญัญา

กรุงเทพฯ (Bangkok Treaty) เพื่อแสดงเจตนารมณในการบรรลเุปาหมายในการลดและไม

แพรกระจายขยายอาวุธนิวเคลียรภายใต NPT57รวมทั้งประเทศสมาชิกในอาเซียนทุกประเทศไดเขา

รวมเปนภาคีฉบบัดังกลาวดวยเชนกัน 

                                                             
56 จตุรนต ถิระวัฒน, “กฎหมายสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประเทศไทย”, วารสาร

พัฒนาสังคม 14, 1(มีนาคม 2555): 33-37.  
57 กรมองคการระหวางประเทศ, ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ [Online], 28 กรกฎาคม 

2560. แหลงที่มา http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9900-(IAEA).htm. 
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    ข. สนธิสัญญาหามทดลองอาวุธนิวเคลียรอยางสมบรูณ 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT) 1996 

    หลักการสําคัญของสนธิสญัญาฉบบัน้ี คือ หามรัฐภาคีกระทาํการ

ทดลองอาวุธนิวเคลียร ซึ่งครอบคลุมทั้งบนดิน ใตดิน ใตนํ้าและในอวกาศอยางเด็ดขาด ซึ่งประเทศ

ไทยไมเห็นดวยกบัการทดลองอาวุธนิวเคลียรในทุกรปูแบบ เน่ืองจากการทดลงอาวุธนิวเคลียรน้ัน

สงผลกระทบตอความมั่นคงประชาคมโลกและความเสถียรภาพของภูมิภาค รวมทั้งอาจกอใหเกิดการ

สูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาคมโลก อยางไรกต็ามประเทศไทยไดรวมลงนามเปนภาคีใน

สนธิสัญญาฉบับน้ี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 253958 เน่ืองจากประเทศไทยยังไมไดมีโครงการ

จัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเกิดข้ึน จงึไมเปนประเทศทีถู่กจับตามองในเรื่องดังกลาว หาก

โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดเริม่กอสรางข้ึนก็อาจถูกเพงเลง็ได หากมิไดแสดงความโปรงใส

ของโครงการใหชัดแจง 

    ค. อนุสัญญาวาดวยการคุมครองวัสดุนิวเคลียร (Convention on 

the Physical Protection of Nuclear Material) 1979 

    อนุสัญญาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค สรางมาตรการทีเ่กี่ยวของกบัการ

ปองกัน การตรวจจับและการลงโทษความผิดทางทีเ่กี่ยวของกับวัสดุนิวเคลียรรวมถึงการขนสงวัสดุ

นิวเคลียรภายในประเทศและระหวางประเทศ อีกทั้งจัดใหมกีารติดตามวัสดุนิวเคลียรที่ถูกโจรกรรม 

หรือสูญหาย กําหนดใหมีระบบการปองกันการกอวินาศกรรมและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร 

ตลอดจนความรวมมือเรื่องการสงผูรายขามแดน กรณีเปนการกออาชญากรรมระหวางประเทศ59 

    อยางไรก็ตามประเทศไทยยังไมไดรวมลงนามเปนภาคีในอนุสัญญา

ฉบับน้ี หากจะดําเนินการกอต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไทยก็ควรรวมลงนามในอนุสญัญาฯ เน่ืองจาก

สรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชนภายในประเทศและระหวางประเทศ พรอมทัง้ยังตองแกไขกฎหมาย

ภายในประเทศเพื่อรองรับพันธกรณีและสอดคลองตามอนุสญัญาวาดวยการคุมครองวัสดุนิวเคลียรอกีดวย  

   2) หลักความมั่นคงทางนิวเคลียร สามารถแบงหลักเกณฑได 2 ประเด็น 

กลาวคือ 

    ก. โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรกับปญหากอการรายทาง

นิวเคลียร  

    เน่ืองจากปจจบุันปญหาระหวางประเทศที่มผีลกระทบตอความ

มั่นคงในประชาคมสังคมโลกหน่ึงในน้ันคือปญหากอการราย ซึ่งสรางความเสียหายตอเศรษฐกจิและ

                                                             
58 จตุรนต ถิระวัฒน, “กฎหมายสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประเทศไทย”, 37. 
59 เรื่องเดียวกัน, 38. 
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ความมั่นคงในประเทศทีเ่กิดเหตุและระหวางประเทศอยางมาก ดังน้ัน เพื่อสรางความเช่ือมั่นและ

รวมมือตอตานการใชวัสดุนิวเคลียรเพือ่กระทําการกอเหตุรายแรงข้ึน ในประเทศทีป่ระสงคจะจัดต้ัง

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีอนุสัญญาทีส่ําคัญที่ตองรวมลงนามเปนภาคี ดังน้ี 

1.1) อนุสัญญาระหวางประเทศเพือ่ปราบปรามการกอ

การรายที่ใชนิวเคลียร (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism) 2005 

     จากการพิจารณาอนุสญัญาระหวางประเทศเพื่อ

ปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียรสามารถสรปุไดวา การบญัญัติอนุสัญญาฯฉบับน้ีข้ึนเพื่อสราง

กรอบมาตรฐานระหวางประเทศ สรางความรวมมือเพื่อตอตาน ปองกันและปราบปรามการกอการ

รายที่ใชวัสดุนิวเคลียร ภายใตอนุสัญญาฉบับน้ีไดกําหนดความผิด กลาวคือ ความผิดเกี่ยวกับการ

ครอบครอง หรือผลิตวัสดุกมัมันตรังสี หรอืครอบครองเครือ่งมือเครื่องใชในการกอการรายและ

ความผิดเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรงัสี หรือเครื่องมือเครือ่งใชที่ใชในการกอการราย

เทาน้ัน อีกทัง้ยังกําหนดการคุมครองเพิม่เติมถึงการกอใหเกดิความเสียหายตอสิ่งแวดลอม60 

1.2) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองวัสดุนิวเคลียร 

(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) 1979 

     วัตถุประสงคของการบัญญัติอนุสัญญาฉบับน้ี เพือ่การ

คุมครองวัสดุนิวเคลียรและไดกําหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร กลาวคือ การครอบครอง 

ใช โอน เปลี่ยนแปลง จําหนาย หรอืการแพรกระจายวัสดุนิวเคลียร ทีก่อใหเกิด หรือนาจะกอใหเกิดเหตุ

ใหบุคคลใดไดรบัอันตรายถึงแกชีวิต หรือบาดเจบ็สาหัส หรอืกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน61 

     ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดรวมลงนามในอนุสัญญา

ระหวางประเทศเพื่อปราบปรามการกอการรายที่ใชนิวเคลียรและอนุสัญญาวาดวยการคุมครองวัสดุ

นิวเคลียร ซึง่เปนอนุสญัญาฯ ที่สําคัญทั้งสองฉบับและมีความสําคัญตอโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรในอนาคตพรอมทัง้ตองเรงแกไขกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับความสอดคลองของ

พันธกรณีใหมีความสมบรูณเพิม่ย่ิงข้ึน 

    ข. การเตรียมพรอมและโตตอบสถานการณฉุกเฉินทางนิวเคลียร 

(Nuclear Emergency Preparedness and Response) 

    หลักการการเตรียมความพรอมและโตตอบในสถานการณฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรน้ัน ถือเปนหน่ึงในเงื่อนไขสําคัญของการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรโดย

                                                             
60 เรื่องเดียวกัน, 39. 
61 เรื่องเดียวกัน. 
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ตองจัดทํากรอบแนวทาง หรือวางแผนบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉินสําหรบัเหตุอื่นๆที่เกี่ยวของ

กับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เพื่อรองรับตอสภาวะในสถานการณฉุกเฉิน หรือเหตุขัดของใดๆใน

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ตลอดจนการบรหิารจัดการณในสถานการณฉุกเฉิน พรอมทั้งใหสอดคลอง

กับมาตรฐานของ ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA)62 ซึ่งมีอนุสัญญาสําคัญ 2 ฉบับทีม่ีขอ

ผูกพันระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาวาดวยการแจงใหทราบโดยเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร 

(Convention on Early Notification of a Nuclear Accident) และอนุสัญญาวาดวยการ

ชวยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร หรือเหตุฉุกเฉินทางกัมมันตภาพรังสี (Convention on 

Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency) 2002 

     2.1) อนุสัญญาวาดวยการแจงใหทราบโดยเร็วเมื่อเกิด

อุบัติเหตุทางนิวเคลียร (Convention on Early Notification of a Nuclear Accident) 

     จากการพิจารณาขอบเขตของอนุสญัญาฯ สรุปไดวา 

อนุสัญญาฉบับน้ีจะนํามาใช เมื่อเกิดอบุัติเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือกจิกรรม

ของภาคีรัฐหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายภายใตอํานาจหรือการควบคุมของตน โดย

เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร หรือสถานที่รอบการใชเช้ือเพลิงนิวเคลียรใด ๆ หรือสถานที่จัดการขยะ

กัมมันตภาพรงัสี หรือการขนสงและการเก็บรักษาเช้ือเพลิงนิวเคลียร หรือการผลิตการเกบ็รกัษาการ

กําจัดไดปลอยสารกัมมันตรงัสเีกิดข้ึนหรืออาจเปนไปไดที่จะเกิดข้ึนและมีผลหรอือาจสงผลใหมีการ

ปลดปลอยขามแดนระหวางประเทศซึ่งอาจมีความสําคัญดานความปลอดภัยรงัสสีําหรับรัฐอื่น63 

     2.2) อนุสัญญาวาดวยการชวยเหลอืในกรณีทีเ่กิดอบุัติเหตุ

ทางนิวเคลียร หรอืเหตุฉุกเฉินทางกัมมันตภาพรังสี (Convention on Assistance in the Case of a 

Nuclear Accident or Radiological Emergency) 2002 

     จากการพิจารณาบทบัญญัติในอนุสญัญาฉบบัน้ี บัญญัติ

เพื่ออํานวยความสะดวกในการชวยเหลืออยางเรงดวนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร หรือเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี ตลอดจนปกปองชีวิตและทรัพยสินและสิง่แวดลอมจากผลกระทบจากการปลอย

กัมมันตภาพรงัสเีพื่อการอํานวยความสะดวกแกรัฐภาคี รัฐภาคีอาจรวมตกลงกันในดานทวิภาคี หรือ

พหุภาคี หรือในกรณีที่เหมาะสม เพื่อปกปอง หรือลดการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดจาก

                                                             
62 เรื่องเดียวกัน, 40. 
63 Article 1 Scope of application of Convention on Early Notification of a Nuclear 

Accident. 
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อุบัติเหตุทางนิวเคลียร หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวของ64 อยางไรก็ตามเพื่อใหอนุสญัญาฉบับน้ีเกิด

ประสิทธิผลทีส่มบูรณ รัฐภาคีควรใหความรวมมือและเขารวมในอนุสัญญาฉบบัน้ี  

  จากการพิจารณาอนุสญัญาสองฉบับในขางตน จะเห็นไดวา หากรัฐภาคีใหความ

รวมมือในอนุสัญญาฯ รัฐภาคีอื่นก็พรอมทีจ่ะชวยเหลือใหทนัทวงที หากมเีหตุการณฉุกเฉิน หรือ

อุบัติเหตุที่เกิดจากวัสดุนิวเคลียร หรอืในกรณีใดทีเ่กี่ยวของกบัวัสดุนิวเคลียร อนุสญัญาทัง้สองฉบบัจงึ

มีความสําคัญย่ิงนัก สําหรับประเทศทีป่ระสงคจะจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรหรือทํากิจกรรมใด

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียรอยางสันติ หากจะกลาวถึงประเทศไทยปจจุบันไดเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญา

ทั้งสองฉบบัแลวแตยังตองบญัญัติกฎหมายข้ึนใหม หรือแกไขบทบัญญัติใหมีความทันสมัยเพือ่รองรบั

พันธกรณีใหเกิดประสทิธิผลอยางสมบูรณ เน่ืองจากกฎหมายภายในประเทศที่บงัคับใชอยูในขณะน้ี 

ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรดังน้ันประเทศไทยยังตอง

เตรียมพรอมในดานตาง ๆ ที่ไมใชแคดานกฎหมายภายในประเทศเพียงอยางเดียว หากประสงคทีจ่ะ

จัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคต 

  2.5.3.2 หลักความปลอดภัยดานนิวเคลียร (Nuclear Safety) 

  ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ไดกําหนดกฎเกณฑ หรอืเงือ่นไข

ที่เกี่ยวของกบัความปลอดภัยในการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ตลอดจนกจิกรรมตางใด ๆ ที่

เกี่ยวของกบัวัสดุนิวเคลียร ดังน้ัน มาตรฐานความปลอดภัยนิวเคลียรที่ IAEA ไดกําหนดเปนพันธกรณี

ระหวางประเทศ คือ  

  อนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยนิวเคลียร (Convention on Nuclear Safety: 

CNS) 1994 

  จากการพิจารณาวัตถุประสงคของอนุสญัญาฉบบัน้ี คือ เพื่อใหบรรลุและรักษาความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียรในระดับสงูแกทั่วโลก อีกทัง้สรางและรักษาประสิทธิภาพในการปองกัน การ

ติดต้ังนิวเคลียรจากอันตรายทางรังสี เพื่อปกปองประชาคมและสิง่แวดลอมจากผลกระทบทีเ่ปน

อันตรายจากรังสีอีกทั้งเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่มผีลกระทบจากรงัสีและลดผลกระทบ หรือ

บรรเทาจากกรณีดังกลาว65 

                                                             
64 Article 1 General provisions of Convention on Assistance in the Case of a Nuclear 

Accident or Radiological Emergency.  
65 Article 1 of Convention on Nuclear Safety. 
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  ในบทบญัญัติไดกลาวถึงคํานิยามที่ระบุถึงโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กลาวคือ 

“สถานที่ติดต้ัง หมายถึง โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร”66 ซึ่งอนุสัญญาฉบับน้ีจะใชบังคับกับความ

ปลอดภัยของสถานทีท่ี่ติดต้ัง หรือปฏิบัติงานนิวเคลียร67 

  อยางไรก็ตาม อนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยนิวเคลียร เปนอนุสัญญาที่มีความ 

สําคัญมาก และไดบัญญัติถึงขอกําหนด กฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของการปองกันและรกัษา

ความปลอดภัยนิวเคลียร โดยใหความสําคัญกับเรื่องความเสีย่งการแพรกระจายรังส ีรวมไปถึงการ

รักษาสิง่แวดลอมและชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หรือประชาคมทั่วโลก ใหปลอดภัยจากเหตุที่

เกิดจากนิวเคลียรซึ่งเปนปจจัยหลักของการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร หรือกิจกรรมใดที่

เกี่ยวของกบัวัสดุนิวเคลียรที่ตองอยูในมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสงูสุด อีกทั้งยังเปนบทบัญญัติ

ที่ใหรัฐภาคีปฏิบัติตามและรักษากฎระเบียบ เพื่อปองกันและพรอมรับกับเหตุที่ไมอาจคาดการณได 

ดังน้ัน อนุสัญญาฉบับน้ีถือเปนอนุสญัญาหลักสําหรับประเทศที่ประสงคจะจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรที่ตองเขารวมลงนามเปนภาคี ปจจุบันประเทศไทยกําลังดําเนินการที่จะเขารวมเปนภาคีกับ

อนุสัญญาฉบับดังกลาว 

  2.5.3.3 หลักการจัดต้ังองคกรกํากบัดูแล 

  ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวางประเทศไดกําหนดขอพจิารณา หรือเงื่อนไขแกรฐั

ที่จะประสงคจะจัดต้ังโรงผลิตกระแสไฟฟาพลงังานนิวเคลียร กําหนดใหมีการจัดต้ังองคกรความ

ปลอดภัยดานนิวเคลียรแหงชาติ เพื่อการกํากับดูแลกจิกรรมและความปลอดภัยสําหรับโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร68 (Government Organization on Nuclear Power Plants: NPPs) 

ซึ่งหากมีการดําเนินโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทย รัฐบาลจะตอง

ดําเนินการตามมาตรฐานที่ IAEA ไดกําหนด คือ การจัดต้ังองคกรเพื่อความปลอดภัยทางนิวเคลียร

แหงชาติข้ึนภายในประเทศ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจกรรม หรือโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟา

                                                             
66 ARTICLE 2 DEFINITIONS: For the purpose of this Convention:  

(i) "nuclear installation" means for each Contracting Party any land-based civil nuclear 

power plant under its jurisdiction including such storage, handling and treatment facilities for 

radioactive materials as are on the same site and are directly related to the operation of the 

nuclear power plant. Such a plant ceases to be a nuclear installation when all nuclear fuel 

elements have been removed permanently from the reactor core and have been stored safely in 

accordance with approved procedures, and a decommissioning programme has been agreed to 

by the regulatory body of Convention o Nuclear Safety.  
67 Article 3 of Convention o Nuclear Safety. 
68 จตุรนต ถิระวัฒน, “กฎหมายสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประเทศไทย”, 46. 
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พลังงานนิวเคลียรโดยเฉพาะ ซึง่หากประเทศไทยจะดําเนินโครงการดังกลาว โดยองคกรที่จัดต้ังข้ึน

จะตองเปนองคกรอิสระ ปราศจากอํานาจทางการเมืองเขาแทรกแซง สวนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ยังคงเดิมทั้งหนาที่และหนวยงานไว เพื่อไมใหเกิดการทบัซอนในหนาที ่

  2.5.3.4 หลักความรบัผิดสําหรับความเสียหายทางนิวเคลียร 

  กฎหมายระหวางประเทศ หรืออนุสัญญาที่ไดกําหนดความรบัผิดจากความเสียหายที่

เกิดจากนิวเคลียร ดังน้ี 

  อนุสัญญากรงุปารีสวาดวยความรับผิดตอบุคคลทีส่ามในเรื่องพลงังานนิวเคลียร 

(Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy Concluded at 

Paris on 29 July 1960) ซึ่งอนุสญัญากรุงปารสีมสีถานะเปนกรรมสารกฎหมายระดับภูมิภาค

วัตถุประสงคของอนุสัญญา คือ พิจารณาหนวยงานพลังงานนิวเคลียรขององคการเพือ่ความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: 

OECD)69 ที่จัดต้ังข้ึนภายใตกรอบการทํางานขององคกร เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา มีหนาทีส่นับสนุนการทํากฎหมายเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในประเทศทีเ่ขารวมเปนภาคี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องความรับผิดตอบุคคลที่สามและการประกันความเสี่ยงจากรังสี อนุสัญญา

ฉบับน้ี ไดรวบรวมกฎพื้นฐานที่มีความจําเปนกับความรบัผิดที่เกิดข้ึนจากความเสียหายทางนิวเคลียร70 

  ภายหลังไดมีอนุสัญญาเสรมิกรงุบรสัเซลล ค.ศ. 1963 (Brussels Supplementary 

Convention) ซึ่งเปนอนุสญัญาเพิ่มเติมฉบบัทีส่าม ที่ใชเปนหลักประกันแกรัฐทีเ่ปนภาคีในอนุสญัญา

ปารสี โดยมีการเพิ่มเติมเน้ือหาในสวนการจายคาสินไหมทดแทนความเสียหาย โดยแบงเน้ือหายอย

ออกเปนสองสวน กลาวคือ สวนที่หน่ึงวาดวยเรื่องรัฐอันเปนที่ต้ังของโรงงานนิวเคลียร ซึ่งเปนบอเกดิ

อุบัติเหตุ ในสวนที่สองวาดวยเรื่องคาบํารงุของรัฐภาคี โดยคิดตามสัดสวนของรายไดเฉลี่ยจาก

ประชากรทั้งหมดของประเทศที่ต้ังโรงงานนิวเคลียร รวมไปถึงขนาดสมรรถภาพของเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียร71 

  เน่ืองจาก IAEA ตองการบทบัญญัติทีม่ีความทันสมัยและมีประสทิธิมากข้ึน จึงได

ดําเนินการแกไขอนุสัญญากรงุเวียนนา โดยเพิ่มขอบเขตโทษความรับผิดใหสงูข้ึน ตลอดจนไดขยายคํา

นิยาม “ความเสียหายทางนิวเคลียร” ใหมีความหมายที่ครอบคลุมมากข้ึนและเพิ่มระยะเวลาการใช

สิทธิเรียกรองมากข้ึน วัตถุประสงคของอนุสัญญา สามารถสรุปไดวา ผูที่ดําเนินการติดต้ังระบบ

                                                             
69 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี Organization for Economic Co-operation and Development 

เรียกวา “OECD”. 
70 Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy. 
71 จตุรนต ถิระวัฒน, “กฎหมายสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของประเทศไทย”, 53. 
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นิวเคลียรที่ต้ังอยูในอาณาเขตภาคี ซึ่งอยูภายใตอนุสญัญาแหงกรุงเวียนนาจะตองรบัผิดตามขอตกลง

อนุสัญญาความเสียหายทางนิวเคลียรทั้งอนุสญัญาปารีสและพิธีสารรวมวาดวยการใชบังคับของ

อนุสัญญากรงุเวียนนากบัอนุสญัญากรุงปารสี (Joint Protocol Relating to the Application of 

the Vienna Convention and the Tue Paris Convention) อีกทั้งผูดําเนินการติดต้ังระบบ

นิวเคลียรที่ต้ังอยูในอาณาเขตแหงกรุงสัญญาปารสี จะตองรบัผิดตามขอตกลงตามอนุสญัญาความ

เสียหายทางนิวเคลียร ทัง้อนุสญัญากรุงเวียนนาและพิธีสารฉบับน้ี72 

  อยางไรก็ตามในปเดียวกัน ค.ศ. 1997 ไดมีการจัดทําอนุสัญญาเพิ่มเติม แตยังไมมผีล

ใชบังคับในปจจบุัน เน่ืองจากเปดใหรัฐภาคีในอนุสัญญากรุงปารสีและอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ เขาเปน

ภาคีกอน โดยวัตถุประสงคหลักเพื่อ คือ เพิม่ขอบเขตวงเงินในการชดเชยคาเสียหายและระบบกองทุน

รัฐภาคีที่มีสวนรวมในการจัดต้ังข้ึน รวมถึงใหใชดินแดนและเขตทางทะเล เรือของรัฐภาคี  

 

2.6 บทสงทาย 

จากการที่ไดศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการลงทุนระหวางประเทศและการลงทุนภายใต

ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนอาเซียน รวมถึงอนุสญัญาระหวางประเทศ 

กฎระเบียบ หรือมาตรฐาน เงื่อนไขตาง ๆ ทีส่ําคัญในการดําเนินการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

ตามที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวา การลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไมไดมี

เพียงแตสญัญาการลงทุนที่มีคูสญัญาเพียงสองฝายเทาน้ัน เน่ืองดวยโครงการดังกลาวน้ัน เปนโครงการ

ที่มีขนาดใหญตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมหาศาล การลงทนุเพียงนักลงทุนจากประเทศ ผูรบัการ

ลงทุนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได หรือรฐับาลเปนผูลงทุนเพียงผูเดียวก็ยอมไมอาจทําให

โครงการน้ันเกิดข้ึนไดจริง ไมใชเพียงแตเรือ่งจํานวนเงินลงทนุที่มากแลว ยังรวมถึงการกอสรางและ

เทคโนโลยี เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร วัตถุดิบกัมมันตภาพรงัสซีึ่งเปนพลังงานนิวเคลียร หรือสิ่งใด ๆ ที่

กอใหเกิดโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอยางสมบรูณลวนตองอาศัยความรวมมือมากกวาหน่ึงฝายข้ึนไป 

พรอมทั้งกฎหมายระหวางประเทศและขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร หลกักฎหมายระหวางประเทศถือเปนเรื่องทีม่ี

ความสําคัญในอันดับตน ๆ เน่ืองจากตองไดรบัอนุญาตจากทบวงพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ 

พรอมทั้งประเทศผูที่จะประสงคดําเนินในโครงการดังกลาว จะตองเตรียมความพรอมและปฏิบัติตาม

มาตรฐานอยางสูง ที ่IAEA ไดกําหนดไว อาท ิการเขารวมลงนามในอนุสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบั

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร อีกทัง้ยังตองออกกฎหมายภายในประเทศใหมีความสอดคลองและรองรบั

                                                             
72 Article 2 of Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and 

the Tue Paris Convention. 
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กับพันธกรณีดังกลาวดวยเพือ่ใหเกิดประสทิธิภาพอยางสงูสดุสิ่งทีส่ําคัญทีสุ่ดของการจัดต้ังโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร คือ ความปลอดภัย หรืออุบัติเหตุทีเ่กิดจากพลังงานนิวเคลียร หากประเทศทีเ่ปน

ที่ต้ังของโรงงาน ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางสูง ซึง่อาจนํามาสูการเกิดหายนะแกประชาคมโลก

ตามมา 

 ดังน้ัน การจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 1 โรงงาน จงึมคีวามเกี่ยวของกับกฎหมาย

ระหวางประเทศ อนุสัญญาและกฎเกณฑ เงื่อนไขตาง ๆ ลวนแตมีความสําคัญทั้งสิ้น บทบัญญัติที่

บัญญัติข้ึนทกุบทบัญญัติ เพื่อปกปองและรักษาชีวิตมนุษย สิง่แวดลอมและทรัพยสินของประชาคม

โลก ในสวนเน้ือหากฎหมายภายในประเทศทีบ่ังคับใชอยูในปจจุบันทีม่ีความสอดคลองและรองรับกบั

พันธกรณีหรือไมน้ัน ผูศึกษาจะกลาวโดยละเอียดในบทตอไป 

  

  



 
 

บทท่ี 3 

หลักกฎหมายประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีร 

ในประเทศไทยและประเทศฟลิปปนส 

 

3.1 บทนํา 

 จากที่ไดทําการศึกษาหลักกฎหมายการลงทุนระหวางประเทศและมาตรการทางกฎหมายที่

กําหนดไวเกี่ยวกับการเปดเสรกีารคาและการลงทุนภายใตกรอบความตกลงอาเซียน ประกอบกบั

พันธกรณีของการเปดเสรีการลงทนุในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงความตกลงวาดวยการสงเสริม

และคุมครองการลงทุนอาเซียน หรือ ACIA และพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยความรวมมือ

กันระหวางประชาคมอาเซียนเกี่ยวกบัพลังงานตลอดจนพันธกรณีระหวางประเทศทีเ่กี่ยวของกบัการ

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในบทที่ 2 ซึ่งในบทน้ีผูศึกษาจะทําการศึกษาหลกักฎหมาย

ของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยและ

ประเทศฟลิปปนส โดยจะทําการศึกษาและแบงเน้ือหาออกเปนสีส่วน ดังน้ี 

 ประการแรกผูศึกษาจะทําการศึกษาหลักกฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ

ของคนตางดาว อาทิ พระราชบญัญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542, พระราชบญัญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรัฐ  

พ.ศ. 2556 ประกอบกับหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 ประการทีส่อง ผูศึกษาจะศึกษาหลกักฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรที่ประเทศไทยมี คือ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และ

พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในประเทศไทย 

พ.ศ. 2505 ซึ่งพระราชบญัญัติทั้งสองฉบับน้ี ถือเปนหลักกฎหมายนิวเคลียรทีป่ระเทศไทยมีและบังคับ

ใชในปจจุบันโดยสารนิพนธฉบับน้ีจะเนนศึกษาเฉพาะในสวนของหลักกฎหมายการลงทุนในธุรกจิ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกบัพลังงานนิวเคลียร ซึ่งจะ

ทําการศึกษาและวิเคราะหอยางละเอียดในเน้ือหาสวนตอไปโดยจะไมทําการศึกษาในประเด็นที่

เกี่ยวกับปญหาสิง่แวดลอม ปญหาทางการเมอืง หรือปญหาทางเศรษฐกิจแตอยางใด 

 ประการทีส่าม ผูศึกษาจะทําการศึกษาหลักกฎหมายการลงทุนของชาวตางชาติในประเทศ

ฟลิปปนสและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ เชน Republic Act No. 7042, The 1987 Constitution of 

the Republic of the Philippines เปนตน  

 ประการสุดทายผูศึกษาจะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรใน

ประเทศฟลิปปนสและอนุสัญญาที่เกี่ยวของ 
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3.2 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย 

 3.2.1 กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 25421 ถือเปนหลักกฎหมายทีส่ําคัญ  

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนดาว โดยมีบทบญัญัติถึงการอนุญาตใหคนตางดาวทีเ่ปนบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลตองปฏิบัติและอยูภายใต พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ี ตลอดจนเพือ่สงเสรมิใหมกีารแขงขัน

ในการประกอบธุรกจิทัง้ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนประโยชนกบัประเทศไทยโดยสวนรวมทั้ง

ยังเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ2 

 การที่นักลงทุนซึง่เปนบุคคลที่ไมมสีัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย3 

เขามาประกอบธุรกจิใดในประเทศไทย จะตองพจิารณาประเภทของธุรกจิทีจ่ะเขามาลงทุนกอนวาเปน

ธุรกิจประเภทใดตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งไดมีคํานิยาม 

“ธุรกิจ บญัญัติวา การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม อตุสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม  

การบริการ หรือกิจการอยางอื่น อันเปนการคา”4 หากพิจารณาจากบทคํานิยามแลวผูศึกษามีความเห็น

วาธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจัดอยูในธุรกิจประเภทการบรกิาร เน่ืองจากเปนการผลิตกระแส 

ไฟฟาที่เปนสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของประเทศ ซึ่งการบรกิารไฟฟาถือเปนการบริการสาธารณะที่

รัฐบาลตองจัด หรอืดําเนินการใหแกประชาชน หรอืเพือ่ความมั่นคงของประเทศ5 

 เน่ืองจากการลงทุนธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยยังไมเคยมผีูใดลงทุนใน

กิจการประเภทน้ี จงึตองนํามาพิจารณาตอวาการลงทุนในธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคน

ตางดาวประกอบกจิการหรือไมโดยพจิารณาจากบญัชีทายพระราชบญัญัติการประกอบธุรกจิของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งในบัญชีสองไดบญัญัติวา “ธุรกิจที่เกีย่วกับความปลอดภัย หรือความมั่นคง 

ของประเทศ หรือมผีลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”6 ซึ่งธุรกจิในบัญชีสองเปนธุรกิจทีค่นตางดาวสามารถประกอบกจิการได 

เพียงแตตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยการการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี7 

                                                             
 1 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เรียกวา 

“พ.ร.บ.ฯ”. 

 2 หมายเหตุแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 3 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 4 เรื่องเดียวกัน. 

 5 มาตรา 56 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. 

 6 บัญชีสองทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 7 โยธิน อินทรประสงค, กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2558), 44. 
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 อยางไรก็ตาม การอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบธุรกจิประเภทใดในประเทศไทยน้ัน 

ตองคํานึงถึงผลดีและผลเสียของกิจการดังกลาว เปนธุรกิจทีส่งผลตอความปลอดภัยและความมั่นคง

ของประเทศ หรือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนความสงบเรียบรอย หรอืศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน8หรือไมซึง่เปนหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามาประกอบธุรกจิใน

ประเทศไทยหากพิเคราะหถึงโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึง่เปนธุรกจิทีเ่กี่ยวของกบัความปลอดภัย 

หรือความมั่นคงของประเทศหรือไมน้ันผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรในปจจบุัน ไดจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่พฒันาข้ึนจากแตเดิม 

เน่ืองจากคุณสมบัติของโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรจะใชวัตถุดิบนิวเคลียรที่เปนแรยูเรเนียมทีม่ีความ

เขมขนตํ่าและเตาปฏิกรณที่ไดรับการออกแบบใหทํางานเฉพาะในสภาวะปฏิกิริยาแตกตัวคงทีเ่ทาน้ัน 

จึงไมสามารถระเบิดไดในลักษณะเดียวกับระเบิดปรมาณู อีกทั้งภายในเตาปฏิกรณจะมสีิ่งปดกั้นรังสี

หลายช้ัน รวมไปถึงอาคารปฏิกรณ อุปกรณควบคุมการผลิตพลังงานและระบบระบายความรอน

ฉุกเฉิน9 

 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความเห็นวา ระบบมาตรฐานสากลของโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรใน

ปจจุบัน มรีะบบและมาตรการความปลอดภัยที่อยูในข้ันสงูสดุ อีกทั้ง ธุรกิจดังกลาวจะชวยใหประเทศ

ไทยไดรับประโยชนดานความมั่นคงทางพลังงาน จงึไมเปนธุรกิจที่เกี่ยวของ หรือมีผลกระทบตอความ

ปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศแตอยางใด หากการประกอบธุรกจิน้ันเปนไปตามกฎเกณฑและ

หลักมาตรฐานสากลของทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ หรือ IAEA 

 แตหากภายหลงัไดทําการตรวจสอบกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนแลวพบวา 

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเขาขายตามบัญชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ กฎหมายไดกําหนดใหสามารถ

ประกอบกจิการได แตตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยการการอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรี หากไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวได ตองมาพิจารณาตอในเรือ่งสัดสวน 

การถือหุนภายใตบทบัญญัติตามมาตรา 15 กลาวสรปุ คือ ธุรกิจตามบัญชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ ที่ไดรบั

อนุญาตแลว สัดสวนการถือหุนในธุรกิจน้ันจะตองมีคนไทย หรือนิติบุคคลไทยถือหุนรวมอยูดวย โดย

ถือหุนไมนอยกวารอยละสี่สบิของทุนของคนตางดาว คือ 41:59 เวนแตจะมีเหตุสมควร อกีทั้งตองมี

กรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสองในหาของจํานวนกรรมการทัง้หมดดวย10 จึงจะสามารถ

ประกอบธุรกิจตามบัญชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ ได 

                                                             
 8 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 9 เรื่องเดียวกัน. 

 10 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 
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 ประเด็นตอมา หากธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรไมเปนธุรกิจตามบัญชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ 

โดยจะพจิารณาตอในธุรกจิบญัชีสาม ซึง่เปนธุรกจิที่คนไทยยังไมมีความพรอมทีจ่ะแขงขันในการ

ประกอบกจิการ กลาวคือ (10) (ก) “การกอสรางสิ่งทีเ่ปนการใหบริการพื้นฐานแกประชาชน ดาน

สาธารณูปโภคที่ตองใชเครื่องมือ เทคโนโลยี หรือความชํานาญในการกอสรางเปนพเิศษ โดยคนตาง

ดาวตองมีทุนข้ันตํ่าต้ังแตหารอยลานบาทข้ึนไป”11 อยางไรก็ตามเมื่อพจิารณาธุรกิจโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรกบัประเภทธุรกจิในบัญชีสามทาย พ.ร.บ.ฯ จะเห็นไดวาหากคนตางดาวเขามาลงทนุเฉพาะ

การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใหแกภาครัฐ หรือหนวยงานใดของรัฐจะจัดอยูในธุรกิจ

ประเภทตามบญัชีสามทาย พ.ร.บ.ฯ ซึ่งเปนธุรกิจที่คนตางดาวสามารถเขามาลงทุนประกอบกจิการได 

แตตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว12 รวมถึงกรณีที่เปนนิติบุคคลตางดาว ตองมีสัญญาวาจาง หรือสัญญา

ซื้อขายโดยตองมกีารระบุถึงคูสัญญาอีกฝายเปนหนวยงานภาครัฐของไทยดวยที่เปนคูสญัญา 

 ดังน้ัน หากคนตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาวประสงคทีจ่ะเขามาลงทุนโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรในประเทศไทยแตเพียงฝายเดียว หรือรวมลงทุนกบัภาคเอกชนในไทย โดยไมไดรวมลงทุน

กับภาครัฐซึง่จะจัดอยูในประเภทของธุรกิจที่ไมอยูในบัญชีทาย พ.ร.บ.ฯ ธุรกจิเหลาน้ีไมตองขออนุญาต

ในการเขามาลงทุน หรือประกอบกิจการใด เน่ืองจากไมไดมบีทบญัญัติไวในทาย พ.ร.บ.ฯ 

แตอยางไรก็ตามธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร ถือเปนธุรกิจประเภทการผลิต ซึง่การผลิต

สินคา หรือสิ่งอื่นใดบางชนิดอาจเขาขายอยูในบัญชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ ฉะน้ันคนตางดาว หรอืนักลงทุน

ตางชาติควรตรวจสอบกบัสํานักคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนเพือ่สทิธิประโยชนแกผูลงทุนเอง  

หากธุรกจิดังกลาวไมเขาขายตามบญัชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ กส็ามารถประกอบกจิการไดโดยไมตองขอ

อนุญาตเน่ืองจากธุรกิจดานการผลิต เปนธุรกจิที่ไดรบัการสนับสนุนจากรฐับาล เพราะมีการลงทุนเปน

ระยะเวลานานและมีการจางแรงงานภายในประเทศ อีกทัง้ยังสรางประโยชนใหแกประเทศผูรบัการ

ลงทุนเปนอยางมาก เมื่อพจิารณาตามหลกักฎหมายแลวพบวา ธุรกิจของคนตางดาวไมเขาขายธุรกิจที่

เกี่ยวกับความปลอดภัย หรอืความมั่นคงของประเทศที่บัญญติัไวในบัญชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ีจึง

ตองพิจารณาตอในเรื่องการสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน13 ในประเด็น

ตอไป 

 กลาวสรุป คือ คนตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาวที่จะเขามาประกอบกจิการโรงผลิต

กระแสไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทยแตเพียงรายเดียว โดยมิไดรวมลงทุนกับฝายใด ผูศึกษา

                                                             
 11 บัญชีสาม(10) (ก) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 12 โยธิน อินทรประสงค, กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว, 46. 

 13 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 
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มีความเห็นวา ธุรกิจดังกลาวจะจัดอยูในประเภทธุรกิจการผลิต เน่ืองจากจุดประสงคของการประกอบ

กิจการ คือ ผลิตกระแสไฟฟา เพื่อสงขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. ดังน้ัน 

การประกอบธุรกจิประเภทการผลิตน้ัน จะไมเขาขายตามบญัชีสองทาย พ.ร.บ.ฯ จึงไมตองขออนุญาต

ในการประกอบกจิการภายในประเทศแตอยางใด 

สําหรับคนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวที่ประกอบธุรกจิตามบัญชีทาย พ.ร.บ.ฯ โดย

สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี หรือมีความผูกพันตามพนัธกรณี จะไดรับการยกเวนตามมาตรา 10 

วรรคหน่ึง โดยใหเปนไปตามบทบญัญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญา หรือพันธกรณี ซึ่งรวมถึงการให

สิทธิคนไทยและวิสาหกจิของคนไทยเขาไปประกอบธุรกจิในประเทศสญัชาติของคนตางดาวน้ันเปน

การตอบแทนดวย14 ซึ่งสนธิสญัญาที่บัญญัติตามมาตรา 10 วรรคสองแหง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ี ไดรวมถึง

ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)

ที่ประเทศไทยไดเปนหน่ึงในภาคีสมาชิกอาเซียนและอยูภายใตความตกลงดังกลาว ฉะน้ันนักลงทุนใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนและนักลงทุนตางชาติทีเ่ปนคูภาคีในสนธิสัญญา หรอืความตกลงการคา

ระหวางประเทศไมวาจะเขามาดําเนินธุรกจิในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังในประเทศ

ของผูลงทุน หรือนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังในประเทศไทย จะไดรบัการยกเวนจากการบังคับตามบทบัญญัติ 

ในมาตรา 10 วรรคหน่ึง หากนักลงทุนตางดาวประสงคจะประกอบธุรกจิตามทายพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามบัญชีหน่ึง บัญชีสองและบัญชีสามในประเทศไทย 

สามารถดําเนินกิจการดังกลาวได แตตองแจงตออธิบดีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 11 

เพื่อออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจดังกลาว ในเรื่องของการสงเสริมการลงทุนธุรกิจน้ันตอง

พิจารณาตามบทบญัญัติแหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป 

 หากคนตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาวทีเ่ขามาลงทุนในธุรกจิกอสรางใหแกภาครัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานใดของรฐั ธุรกิจดังกลาวจะจัดอยูในประเภทธุรกจิบัญชีสามทาย พ.ร.บ.ฯ 

ซึ่งเปนธุรกจิที่คนตางดาวสามารถเขามาลงทุนประกอบกจิการได แตตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกจิการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนตางดาว เมื่อไดรับ

การอนุญาตจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตามบทบญัญัติมาตรา 5 ที่กําหนด

หลักเกณฑในการพจิารณาใหอนุญาตคนตางดาวประกอบธุรกิจในประเทศไทย เน่ืองจากเปนธุรกจิที่

ชวยพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ พลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการถายทอด

เทคโนโลยี การวิจัยและพฒันา15 เวนแตกรณีที่คนตางดาวประกอบกจิการโดยอาศัยสทิธิตาม

                                                             
 14 มาตรา 10 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 15 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 
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สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคี หรือมีความผูกพันตามพนัธกรณีใหไดรับยกเวน16ดังน้ัน คนชาติ

อาเซียน หรือนักลงทุนตางชาติอาเซียน ซึง่อยูภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA)  

อันเปนความตกลงการคาระหวางประเทศที่ไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิก จะไดรับการยกเวนตาม

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติฉบบัน้ี อยางไรก็ดี ประเทศไทยจึงยังคงตองสงวนในธุรกจิสาขาที่ยัง 

ไมพรอมเปดเสรี โดยใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนการลดผลกระทบตอผูประกอบการไทยใหไดมาก

ที่สุด แตยังคงไวซึ่งพันธกรณีที่ไทยไดเขารวมเปนภาคี เพื่อปองกันมิใหถูกประเทศสมาชิกฟองรองได17 

 3.2.2 กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

 พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปนกฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อการสงเสริมการ

ลงทุนในประเทศไทย โดยกําหนดสทิธิและประโยชนทีเ่หมาะสมใหแกนักลงทุนและจูงใจใหมาลงทุนใน

กิจการที่รฐัใหความสําคัญและประสงคที่จะสงเสริม ตลอดจนประโยชนในการสรางงาน สรางรายได

ภายในประเทศ อันเปนการกระจายรายไดใหแกคนไทย ซึ่งการสงเสริมการลงทุนถือเปนกลไกที่สําคัญ

ตอการพฒันาระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ โดยมสีํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ  

บีโอไอ เปนผูทําหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบในการสงเสริมการลงทุน18 ภายใตพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

 จากการพิจารณาตามพระราชบญัญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 252019 สรปุไดวา การสงเสริม

การลงทุนในธุรกจิทีจ่ะเขามาลงทุนในประเทศไทย ตองเปนธุรกิจทีส่งเสริมตอเศรษฐกจิ สงัคมและ

ความมั่นคงของประเทศไทย รวมถึงสงเสริมการลงทุนในธุรกิจที่ไทยยังไมมี หรือยังไมมีความทันสมัย

เพียงพอตอในสถานการณปจจุบัน20 โดยประเภทกจิการที่ภาครัฐใหการสงเสรมิการลงทุน สามารถ

แบงออกเปน 7 ประเภทกจิการ ดังน้ี 

  1) เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร  

  2) แร เซรามิกสและแรโลหะข้ันมลูฐาน  

  3) อุตสาหกรรมเบา  

  4) ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง  

  5) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

  6) เคมีภัณฑ พลาสติกและกระดาษ  

  7) กิจการบรกิารและสาธารณูปโภค  

                                                             
 16 มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 

 17 โยธิน อินทรประสงค, กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว, 130. 

 18 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. 

 19 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เรียกวา “พ.ร.บ.ฯ”. 

 20 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. 
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 เมื่อพจิารณาการลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทย ซึ่งจะอยูในประเภทกจิการ

ที่ 7 คือ กิจการบริการและสาธารณูปโภค ผูลงทุนสามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐได 

โดยดําเนินการติดตอสํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)21 เน่ืองจากเปนหนวยงานที่

กํากับการดูแลดานการสงเสรมิการลงทุนใหแกนักลงทุนทีส่นใจเขามาลงทุนกิจการในประเทศไทยเมือ่

ไดรับการสงเสริมการลงทุน นักลงทุนจะไดรับสิทธิและประโยชนตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ีอาทิ สทิธิ

ประโยชนทางภาษีอากรและสทิธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร 

 อยางไรก็ตาม การขอรบัการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจจะตองเปนโครงการทีเ่หมาะสมทาง

เศรษฐกจิและเทคโนโลยี ซึ่งจะพจิารณาจากหลักเกณฑตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสรมิ

การลงทุน พ.ศ. 2520 อีกทั้งตองเปนการลงทุนในโครงการทีม่ีมาตรฐานการปองกันอันสมควรและ

สามารถควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอม เพือ่ประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชนและ

ความสมบรูณของมนุษยและธรรมชาติ22 ดังน้ัน หากมีการลงทุนจากคนตางดาว หรอืนิติบุคคลตาง

ดาว เขามาลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึ่งจะเปนโครงการลงทุนทีเ่หมาะสมหรือไมน้ัน บโีอไอจะ

เปนผูดําเนินการพิจารณาอนุญาตใหมีการสงเสรมิการลงทุนในโครงการดังกลาว ข้ึนอยูกับดุลพินิจใน

การพิจารณา ซึ่งไมอาจสรุปไดวาธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะเปนโครงการธุรกิจที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ผูศึกษามีความเห็นวา ธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรอยูในกจิการ

ประเภทที่ 7 คือ กิจการบรกิารและสาธารณูปโภคจรงิ ซึ่งนักลงทุนมสีิทธิที่จะขอเขารบัการสงเสรมิ

การลงทุน แตมิไดรบัรองวาโครงการธุรกจิจะไดรับการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไออยางแนนอน 

 3.2.3 กฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรัฐ 

 ในการพิจารณาการรวมลงทุนในกจิการของรัฐภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน

ในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 กลาวคือ จะตองมีคูสญัญาเปนหนวยงานของรัฐฝายหน่ึง กับเอกชนอกี

ฝายหน่ึง ซึง่ตองมีการประกอบกจิการที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยสินของราชการถึงจะเปน

กิจการของรัฐ23 ประกอบกับมกีารรวมลงทุนกบัเอกชนไมวาโดยวิธีใด หรือมอบเอกชนเปนผูลงทุนแต

ฝายเดียว โดยภาครัฐกําหนดหลกัเกณฑในการวิธีการขออนุญาต หรือใหสมัปทาน หรือใหสทิธิอื่นใด24

การทีเ่อกชนจะรวมลงทุนกับภาครัฐ ตองเปนการดําเนินกิจการ หรอืโครงการที่ลงทุนในกจิการของรฐั

โดยโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการของแผนพัฒนากําลงัผลิตไฟฟาของ

                                                             
 21 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี สํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เรียกวา “บีโอไอ”. 

 22 มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. 

 23 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556. 

 24 เรื่องเดียวกัน. 
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ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 257925 อันเปนแผนพฒันา หรอืนโยบายของกระทรวงพลังงาน แมใน

แผนพัฒนาฯ จะไมไดกําหนดนโยบายใหเอกชนเขารวมลงทนุในกิจการ หรือโครงการของรัฐเน่ืองดวย

เงินทุนในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีมลูคาสงู ประกอบกบัภาครัฐยังไมมีศักยภาพ

พอที่จะดําเนินโครงการทั้งหมดใหแลวเสรจ็ไดแตเพียงฝายเดียว รวมถึงดานเทคโนโลยี บุคคลากรที่มี

ความรูความเช่ียวชาญในดานโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรและความพรอมในดานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบั

การดําเนินการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจงึมีความจําเปนตองพึ่งพาอาศัยปจจัยจากปจจัยภายนอก 

คือ การลงทุนโดยนักลงทุนตางชาติหรอืการใหเอกชนรวมทนุในกิจการของรฐั เพื่อการสงเสรมิความ

มั่นคงดานพลงังานที่ย่ังยืนของประเทศไทยตามแผนพัฒนาฯ ดังกลาว 

 อยางไรก็ตามการทีจ่ะใหเอกชนเขามารวมลงทุนและดําเนินกิจการของรัฐตองคํานึงถึง 

ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินกจิการ ประโยชนตอเศรษฐกจิและสังคมจากการใหเอกชน

มาดําเนินโครงการ รวมถึงการจัดสรรความเสี่ยงทีเ่หมาะสมของการดําเนินโครงการรวมกันระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน26 เวนแตจะเปนการใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและการให

ประทานบัตรตามกฎหมายวาดวยแร27 ซึ่งการรวมทุนในกจิการดังกลาวจะไมอยูภายใต

พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 

 ทั้งน้ีจะเหน็ไดวา การประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลยีรตามแผนพฒันาฯ แมนโยบาย

จะไมไดกลาวถึงการใหเอกชนเขามารวมลงทุนในกจิการของรัฐแตกม็ีความเปนไปไดที่ภาครัฐตอง

อาศัยความรวมมือกบัเอกชน เพือ่ใหโครงการตามแผนพัฒนาฯ เกิดข้ึนจริง เพื่อประโยชนทางดาน

เศรษฐกจิ การดํารงชีพของคนภายในประเทศ รวมถึงความมั่นคงทางดานพลังงานอยางย่ังยืน ดังน้ัน 

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะเกิดข้ึนจรงิไดในประเทศไทยตองพึ่งพาอาศัยจากปจจัยภายนอกอยาง

นักลงทุนตางชาติ หรือนักลงทุนภาคเอกชนในการรวมลงทุนในกิจการของรฐั 

 

3.3 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนวิเคลียรในประเทศไทย 

 ในการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ในประเทศไทยน้ัน ปจจุบันไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายนิวเคลียร 2 ฉบับ กลาวคือ  

1) พระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเพือ่สันติ พ.ศ. 2559 และ 2) พระราชบัญญัติคุมครองการ

ดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505 ซึ่งการประกอบ

                                                             
 25 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 เรียกวา 

“แผนพัฒนาฯ”. 

 26 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556. 

 27 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556. 
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กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยน้ัน มิไดมเีพียงกฎหมายเพียง 2 ฉบับน้ีเทาน้ันที่   

จะบงัคับใชกับการประกอบกจิการดังกลาว เน่ืองดวยประเทศไทยมีกฎหมายทีบ่ัญญัติไวสําหรับ 

การประกอบกจิการพลงังานดวย ฉะน้ันผูทีป่ระสงคจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานจงึตองนําหลกั

กฎหมายดังกลาวมาประกอบพจิารณาดวย รวมถึงการขอใบอนุญาตตาง ๆ จากหลายหนวยงานที่

เกี่ยวของก็ตองนํามาพจิารณาประกอบกันเปนกรณี ๆ ไป ซึง่ผูศึกษาจะอธิบายหลักกฎหมายที่

เกี่ยวของกบัการประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยในหัวขอถัดไป 

 3.3.1 กฎหมายวาดวยพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

 จากการพิจารณาพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จะเห็นไดวามี

วัตถุประสงคเพื่อใชบงัคับแกการดําเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรงัสีในทางสันติ ตลอดจน

ความมั่นคงดานความปลอดภัยอยางเพียงพอทีจ่ะปองกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียรและ

รังสีตอประชาชนและสิง่แวดลอม28 พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ีไมใชบงัคับแกยานพาหนะทางทหารตางประเทศที่

ขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียร29 ทั้งน้ีไดมีคํานิยาม “พลังงานนิวเคลียร หมายความวา พลังงานที่

ปลดปลอยออกมาจากการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียส”30 ประกอบกบัสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร หมายถึง สถานที่ใชเครือ่งปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลงังาน ใชเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียรวิจัย หรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร31 ซึ่งหากประกอบกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

ในประเทศไทย กิจการดังกลาวอาจตองอยูภายใตพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2559  

 อยางไรก็ตามกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดต้ังโรงงาน หรอืสถานประกอบกจิการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยโดยกําหนดใหนักลงทุนตองไดรบัใบอนุญาตจากเลขาธิการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามลําดับ ประกอบดวย ใบอนุญาตใหใชพื้นที่ เพื่อเปนสถานที่

จัดต้ังประกอบกจิการทางนิวเคลียร ใบอนุญาตการกอสรางสถานที่ประกอบกจิการทางนิวเคลียรและ

ใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร32 รวม 3 ใบอนุญาตที่ผูประกอบการ หรือ 

นักลงทุนตองดําเนินการขออนุญาต เพื่อที่จะสามารถประกอบกิจการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรใน

ประเทศไทยไดอยางถูกตองตามกฎหมาย หากพจิารณาถึงคุณสมบัติผูทีจ่ะสามารถเปนผูจัดต้ังสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรไดน้ัน ตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกลาว ไมไดกําหนดคุณสมบัตินักลงทุนวาตองมี

                                                             
 28 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 

 29 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 

 30 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 

 31 เรื่องเดียวกัน. 

 32 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 
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สัญชาติไทยเพียงเทาน้ันและไมไดมบีทบัญญัติหามบุคคลตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาวเขามา

ประกอบธุรกิจในกจิการดังกลาว 

 กลาวสรุปคือ ในการลงทุนสถานประกอบกจิการพลังงานนิวเคลียร หรือโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติฉบับน้ี มิไดกาํหนดคุณสมบัติถึงผูลงทุนวาจะตองมี

สัญชาติใด ดังน้ัน หากนักลงทุนชาวตางชาติจะเขามาลงทุนในประเภทกจิการดังกลาว สามารถทําได 

เพียงแตตองดําเนินการขอใบอนุญาตใหเปนไปตามขอกฎหมาย ดังทีไ่ดบัญญัติไวในมาตรา 45 และจัด

ใหมีการทํารายงานวิเคราะหถึงความเหมาะสมของพื้นที่ทีจ่ะจัดต้ังเปนสถานประกอบกิจการตาม

มาตรา 51 ประกอบกบัการจัดต้ังสถานประกอบกิจการพลังงานนิวเคลียรจะอยูภายใตเงื่อนไขและ

กฎเกณฑในการกํากับการดูแลรวมกันของสองหนวยงาน คือ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานตามกฎหมายวาดวยการประกอบกจิการพลงังาน  

 ทั้งน้ีหากเปนกิจการทีเ่กี่ยวของการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบกจิการ

พลังงาน33 รวมถึงในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชพื้นที่ประกอบกจิการพลังงานใหแกนักลงทุนน้ัน 

สํานักงานจะตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชนทีอ่าศัยอยูในบรเิวณโดยรอบที่ต้ัง

ประกอบการพจิารณาออกใบอนุญาตดวย34 เชนเดียวกับภาครัฐหากเปนฝายลงทุนในสถานประกอบ

กิจการดังกลาว รฐัตองจัดใหประชาชนมสีวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกภาคสวน

อยางทั่วถึง ถึงโครงการทีภ่าครัฐจะดําเนินการตามนโยบายในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนในดาน

ความมั่นคงทางพลังงาน35 ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติเพียงใหแตรฐัทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพียงเทาน้ันโดยไมไดบญัญัติวาจะตองนําความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับมาพิจารณาประกอบการ

อนุมัติในการดําเนินโครงการดังกลาวดวย 

 3.3.2 กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการพลังงาน 

 หากพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 จะเห็นไดวาวัตถุประสงค

ของการตรากฎหมายฉบับน้ีข้ึน เพื่อสงเสริมใหมบีริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มั่นคงและมีความ

เปนธรรมตอผูใชและผูรบัใบอนุญาต พรอมทั้งปกปองผลประโยชนในดานอัตราคาบริการและคุณภาพ 

อีกทั้งยังสงเสรมิใหมกีารแขงขันดานพลังงานและปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบ ตลอดจนใหการ

ประกอบกจิการดานพลงังานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเปนธรรมแกทุกฝาย36 อยางไรก็ตามการ

ที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงาน รัฐไดมีนโยบายพื้นฐานวาดวยกิจการพลังงาน ดังน้ี จัดหา

                                                             
 33 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 

 34 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 

 35 มาตรา 65 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. 

 36 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. 
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พลังงานใหเพียงพอตอความตองการ มีคุณภาพ มีความมัน่คง มีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมซึง่เนน

การใชประโยชนพัฒนาแหลงพลงังานหมุนเวียนและพลังงานที่มีอยูภายในประเทศ เพือ่การพัฒนางาน

ดานพลังงานอยางย่ังยืน ประกอบกบัสงเสริมใหความรูและตระหนักถึงการใชพลังงานอยางถูกตอง 

ประหยัด มีประสทิธิภาพและคุมคา รวมถึงลดการพึ่งพาและนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ตลอดจน

รัฐสนับสนุนกิจการไฟฟาเพื่อสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและการรักษาความมั่นคง ความนาเช่ือถือของ

ระบบไฟฟา โดยมีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูประกอบกจิการระบบสงไฟฟา การไฟฟา

นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูประกอบกิจการจาํหนายไฟฟา รวมทั้งการรักษาสัดสวน

กําลังผลิตไฟฟาที่เหมาะสมของกิจการไฟฟาของรัฐ37 หากพิจารณาจากนโยบายของรัฐตามมาตรา 8 

จะเห็นไดวามีหนวยงานของรัฐทําหนาที่และกํากบัดูแลในเรือ่งการจําหนายไฟฟาแลว หากนักลงทุน 

จะดําเนินการเพื่อประกอบกจิการโรงไฟฟาไมวาโดยวิธีใด หรือผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงพลงังาน

ทางเลือกประเภทใด เมื่อทําการผลิตกระแสไฟฟาไดแลว จะไมสามารถเปนผูดําเนินการจําหนาย 

ไฟฟาใหแกผูใชบริการไดโดยตรง ตองนํากระแสไฟฟาทีผ่ลิตไดขายแกหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก 

การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวง ข้ึนอยูกับวาสถานประกอบกิจการต้ังอยูในเขตภายใต

การกํากบัการดูแลของหนวยงานใด 

 อยางไรก็ตามภายใตพระราชบญัญัติฉบบัน้ี ไดใหคํานิยามคําวา “กิจการไฟฟา บญัญัติวา 

การผลิต การจัดใหไดมา การจัดสง การจําหนายไฟฟา หรือการควบคุมระบบไฟฟา”38 การประกอบ

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรก็จะเขาตามหลักกฎหมายดังคํานิยาม กิจการไฟฟา ที่ไดกลาวถึง

การผลิตแตในมาตรา 5 มิไดบัญญัติถึงการผลิตไฟฟาวาทําการโดยวิธีใด สวนคํานิยามคําวา “สถาน

ประกอบกจิการพลังงาน บญัญัติวา อาคาร สถานที่ เครือ่งจกัร ระบบโครงขายพลังงานและอปุกรณ

อื่นใดที่ใชในการประกอบกิจการพลังงาน”39 จากคํานิยามดังกลาวไดบัญญัติตางจากสถานประกอบ

กิจการทางนิวเคลียรแหงพระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ตรงที่มีการระบุ

เฉพาะเจาะจงถึงสถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงาน ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร

วิจัย หรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร แตคํานิยามของสถานประกอบกจิการพลังงานตาม

พระราชบัญญัติฉบับน้ี จะกลาวโดยรวมถึงสถานที่จะจัดต้ังเพื่อดําเนินกจิการดานพลังงาน เครื่องจกัร 

ซึ่งไดบัญญัติคํานิยามไวอยางกวาง จงึไมอาจนํามาบังคับใชกับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรได 

                                                             
 37 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. 

 38 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. 

 39 เรื่องเดียวกัน. 
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 การประกอบกจิการพลงังานไมวาจะมีคาตอบแทนหรอืไมน้ัน กฎหมายไดกําหนดใหตองได 

รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ พรอมทั้งอาจกําหนดเงื่อนไขเปนการเฉพาะรายดวยก็ได40 ในสวน

ของบทบัญญัติการกําหนดมาตรฐานและความปลอดภัยของการประกอบกจิการดานพลงังานน้ัน         

ไดบัญญัติใหสถานประกอบกจิการเปนตามมาตรฐานวิศวกรรมและมีความปลอดภัยตามระเบียบ     

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ดังในมาตรา 72 ความวา ไมสรางภาระใหแกผูรับใบอนุญาตไม

เขมงวดเกินไปในลักษณะจํากัด หรือกีดกัน ไมเปนกันเอื้อผลประโยชนและมีความโปรงใส จากการ

พิจารณาในมาตราดังกลาว จะเห็นไดวามาตรฐานการประกอบกิจการพลังงานในประเทศไทยน้ัน 

กําหนดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยตามประกาศของคณะกรรมการเพียงเทาน้ัน 

หากนํามาปรับใชกบัธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  

ผูศึกษามีความเห็นวาไมเพียงพอตอมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลที่กําหนดให

โรงงานไฟฟาพลงังานนิวเคลียรน้ันตองมรีะบบปองกันและรกัษาความปลอดภัยในมาตรฐานในระดับ

สูงสุด เน่ืองจากหากมีการผิดพลาด หรืออบุัติเหตุเกิดข้ึนจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร จะกอใหเกิด

ความเสียหายอยางมากตอชีวิต ทรัพยสิน สิง่แวดลอม ตลอดจนประเทศที่เกิดเหตุ หนวยงานระหวาง

ประเทศทีท่ําหนาทีก่ํากับดูแล คือ IAEA จึงไดกําหนดมาตรฐานไวอยางสูงสุด เพื่อรองรับรักษาและ

ปองกันเหตุที่จะเกิดจากพลังงานนิวเคลียรภายใตพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.

2550 หากนํามาบังคับใช หรอืปรับใชเขากบัธุรกจิพลงังานนิวเคลียรบทบญัญัติในแตละมาตราน้ันยัง

ไมมีความเหมาะสมและเพียงพอทีจ่ะครอบคลมุในธุรกจิพลงังานนิวเคลียร หากประเทศไทยจะดําเนิน

กิจการพลงังานนิวเคลียร ควรออกกฎหมายที่มีบทบญัญัติโดยเฉพาะพลงังานนิวเคลียร หรือแกไข

เพิ่มเติมพระราชบญัญัติการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 ใหครอบคลุมถึงประเภทกิจการที่

เกี่ยวของกบัพลงังานนิวเคลียรเขาไปดวย ประกอบกบัมาตรฐานระบบปองกันและรกัษาความ

ปลอดภัยทีเ่ปนไปตามหลักสากล ถึงจะเพียงพอตอการกํากบัดูแลและบังคับใชอยางเต็มประสทิธิภาพ 

 3.3.3 กฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ  

 จากการพิจารณาภายใตพระราชบญัญัติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ พ.ศ. 2535 

มีวัตถุประสงคตรากฎหมายข้ึนเพือ่กําหนดนโยบายและการบรหิารพลังงานของประเทศที่กระจายอยู

ตามสวนราชการตาง ๆ ใหดําเนินการบริหารพฒันาพลงังานอยางเปนเอกภาพ เต็มประสทิธิภาพและ

ตอเน่ือง รวมถึงประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงานตาง ๆ41 

อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดใหคํานิยามคําวา “พลังงาน หมายความวา ความสามารถใน

การทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิง่ที่อาจใหงานได ไดแกพลงังานหมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลอืง อีกทัง้

                                                             
 40 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. 

 41 หมายเหตุ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535. 
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ยังใหหมายรวมถึงสิ่งที่อาจใชงานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา”42 ซึ่งหากพเิคราะหแลวจะ

เห็นไดวา ในบทบัญญัติมิไดหมายความรวมถึงพลังงานนิวเคลียรแตอยางใด รวมถึงในบทบัญญัติ

มาตราอื่นก็ไมไดวางหลักกฎหมายนิวเคลียรไวเชนกัน ดังน้ัน ในสวนของบทบญัญัติที่จะนํามาบังคับ 

ใชกบัการประกอบกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยจงึยังไมชัดเจนและเหมาะสมกบั

กิจการดังกลาว แตหากพิเคราะหถึงหนวยงานการกํากบัดูแลโรงไฟฟาพลังงานงานนิวเคลียรใน

ประเทศไทยแลว กิจการจะอยูภายใตการกํากับการดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติฉบบัน้ีมีวัตถุประสงคใหคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติเปน

หนวยงานที่มหีนาที่คอยประสานงานกบัหนวยงานดานพลงังานอื่น ๆ เปรียบเสมือนเปนศูนยกลาง  

ในการกํากบัดูแลหนวยงานตาง ๆ ของรฐัอีกท ี

 กลาวสรุป คือ ภายใตพระราชบญัญัติฉบบัน้ีมีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ       

มีหนาที่กํากับการดูแลติดตามและประสานงานธุรกิจทีเ่กี่ยวของกับพลังงาน ไมวาจะเปนหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกจิ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวของดานพลงังาน รวมถึงการดําเนินงานใหสอดคลอง

และเปนไปตามนโยบาย แผนการบริหารและการพฒันาพลงังานของประเทศดังน้ัน การประกอบ

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย ไมวาฝายใดเปนผูลงทุนในกจิการดานพลังงานลวน

อยูในการกํากบัการดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติทั้งสิ้น แมในบทบัญญัติมาตราอื่น

จะไมไดครอบคลุมไปถึงธุรกจิประเภทพลงังานนิวเคลียรก็ตาม 

 3.3.4 กฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศในประเทศไทย  

 หากพิจารณาภายใตบทบญัญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวง

การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505 ไดตราข้ึนเพื่อคุมครองการ

ดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศในประเทศไทย โดยมุงหวังใหบรรลุผลตาม

จุดประสงค อาทิ ยอมรบัวาทบวงการปรมาณูระหวางประเทศเปนนิติบุคคลและใหถือวามีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย ตลอดจนใหทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ สถานที่ ทรัพยสิน สินทรัพยและ

ผูที่ปฏิบัติหนาทีเ่พื่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ทั้งน้ีในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ใน

ประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่ ทีเ่ปนภารกิจเกี่ยวกบัทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหวางประเทศ ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิตามที่ระบุไวในความตกลงวาดวยเอกสิทธิ 

และความคุมกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศเพียงเทาทีร่ัฐบาลไดรบัใชบทแหง

ความตกลงน้ัน หรือความตกลงทีร่ัฐไดทําไว หรือจะไดทําตอไปกับทบวงพลังงานปรมาณูระหวาง

                                                             
 42 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535. 
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ประเทศ43 อยางไรก็ดีวัตถุประสงคของการตรากฎหมายฉบับน้ีข้ึน เพื่อใหเอกสทิธิและคุมกันแกทบวง

พลังงานปรมาณูระหวางประเทศที่ทําภารกิจและปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย ตลอดจนการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวกับทบวงพลงังานปรมาณูระหวางประเทศทัง้สิ้น 

 ดังน้ัน การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรภายใตกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ หากนักลงทุน

ตางชาติรายเดียว หรือนิติบุคคลรายเดียวจะเขามาประกอบกิจการในธุรกิจดังกลาว จะไดรับประโยชน 

ในการลงทุนจากชองโหวของกฎหมายไทย เน่ืองจากกฎหมายไทยมิไดมีการระบสุัญชาติของผูลงทุน  

หรือหามบุคคลตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาวเขามาลงทุน หรือดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร

ในไทย อีกทั้งธุรกจิการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลยีร ไมไดจัดอยูในธุรกิจตามบญัชีทาย

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ทําใหผูลงทุนตางชาติและนักลงทุนชาติ

อาเซียนไมตองขออนุญาตในการประกอบกจิการภายในประเทศ หากพเิคราะหรปูแบบของกจิการวา 

เปนธุรกจิประเภทดานการผลิต ธุรกิจดังกลาวจะจัดอยูในธุรกิจที่ไดรบัการสนับสนุนจากรัฐบาล เพราะ

การประกอบธุรกจิดังกลาว ใชระยะเวลาในการลงทุนนานและมีอัตราการจางแรงงานภายในประเทศ 

รวมทั้งสรางประโยชนใหแกประเทศผูรบัการลงทุน 

 อยางไรก็ดี แมนักลงทุนตางชาติจะไมตองดําเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ใหพิจารณาตอในเรื่องการสงเสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย

จะจัดอยูในประเภทกจิการที่ 7 คือ กิจการบริการและสาธารณูปโภค ผูลงทุนสามารถขอรับการ

สงเสริมการลงทุนจากภาครัฐได โดยดําเนินการติดตอสํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

โดยนักลงทุนจะไดรับสิทธิและประโยชนตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ีเชนสิทธิประโยชนทางภาษีอากรและ

สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร แตโครงการลงทุนจะเหมาะสมหรือไมน้ัน บโีอไอจะเปน

ผูดําเนินการพิจารณาอนุญาตข้ึนอยูกบัดุลพินิจ ซึง่ไมอาจสรปุไดวาธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

จะเปนโครงการธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากบโีอไอซึ่งถือเปนอปุสรรคของนักลงทุนตางชาติ

อยางหน่ึง 

 หากนักลงทุนตางชาติเขามาดําเนินการรวมทุนกับทางรัฐบาลไทย หรอืไดรับสัมปทาน หรือ

ประเภทสญัญาอื่นใด ในการประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร สทิธิประโยชนที่นักลงทุน

ตางชาติจะไดรับน้ัน จะเปนไปตามขอกําหนดในสญัญารวมทุนระหวางภาครัฐประเทศผูรับการลงทุน

กับภาคเอกชน ซึ่งผูศึกษาจะทําการศึกษาอยางละเอียดในหวัขอตอไป 

 

                                                             
 43 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2505. 
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3.4 หลักกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศในประเทศฟลิปปนส 

 3.4.1 Republic Act No.7042 (Foreign Investment Act of 1991) 

 จากการศึกษาหลกักฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของประเทศฟลิปปนส ใน Section2

ไดมีบทบญัญัติความวา รัฐบาลมีนโยบายในการดึงดูดและสงเสริมการลงทุนทีม่ีประสิทธิผลจากบุคคล 

หางหุนสวน บริษัทและรัฐบาลจากตางประเทศ เพื่อนํามาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

ฟลิปปนส พรอมทั้งอนุญาตใหดําเนินกิจกรรมดังกลาวภายใตรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวของ 

เพื่อสนับสนุนในวิสาหกจิทีส่ามารถขยายโอกาสใหความเปนอยูที่ดีและอัตราการจางงานของชาว

ฟลิปปนส ตลอดจนคุณภาพและปรมิาณสินคานําเขาสงออกสูตลาดตางประเทศ การถายทอด

เทคโนโลยีข้ันสูงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบริการ การเกษตรและดานอื่น ๆ44 ซึ่งบทบัญญัติ

ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อดําเนินกจิกรรมอัน

เปนการพัฒนาประเทศฟลิปปนสในดานตาง ๆ ใหดีข้ึน รวมถึงขอบเขตการลงทุนจากตางประเทศ   

ซึ่งนักลงทุนสามารถลงทุนได 100% ในเกือบทุกกิจการยกเวนรายการธุรกิจที่ระบุใน Foreign 

Investments Negative List (FINL) ตาม Section845 

 อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังไดใหคํานิยามคําวา “การลงทุน หมายถึง  

การมสีวนรวมในกจิการใด ๆ ที่มกีารจัดการหรอือยูภายใตกฎหมายของประเทศฟลิปปนส”46 ซึ่งมี

ความหมายตางจากคํานิยามคําวา “การลงทุนจากตางประเทศ คือ การลงทุนในตราสารทุนของ

ตางประเทศทีม่ิใชของประเทศฟลปิปนสและจดทะเบียนกับธนาคารกลาง เพือ่ประเมินมลูคาของ

สินทรพัยอื่นที่ไมใชเงินตราตางประเทศ ซึง่จะเห็นไดวา หากนักลงทุนตางชาติเขามาดําเนินกิจการ 

หรือธุรกิจอื่นใด จะไมมีความหมายเปนการลงทุนจากตางประเทศ แตหมายถึงการลงทุนตามคํานิยาม

ใน Section 3 b) และใน Section 3 d) ไดมีการกลาวถึง “การทําธุรกิจ ไมถือวาเปนการรวมการ

ลงทุนในฐานะผูถือหุน โดยนิติบุคคลจากตางประเทศทีจ่ดทะเบียนถูกตองเพือ่ทําธุรกจิในประเทศ

และ/ หรอืการใชสทิธิในฐานะนักลงทุนดังกลาวไมมกีรรมการหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจแตงต้ังเปน

ตัวแทนของบริษัทแตงต้ังตัวแทน หรอืผูจัดจําหนายที่มีภูมลิาํเนาในประเทศฟลิปปนส ซึง่ดําเนินธุรกิจ

โดยใชช่ือและบัญชีของตนเอง”47 

 ดังน้ัน หากนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศฟลปิปนสจะตองดําเนินกิจกรรม      

หรือประกอบกิจการภายใตกฎหมายของประเทศฟลปิปนส ซึ่งจะตรงตามคํานิยามคําวา การลงทุน 

                                                             
 44 Section 2 of Republic Act No.7042. 

 45 Section 8 of Republic Act No.7042. 

 46 Section 3 b) of Republic Act No.7042. 

 47 Section 3 d) of Republic Act No.7042. 
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อีกทั้งธุรกิจดังกลาวจะตองไมเปนธุรกิจที่จัดอยูในประเภทธุรกิจ “Foreign Investment Negative 

List” หรือ “Negative List” คือ เงื่อนไขการลงทุนสําหรบัชาวตางชาติ หรือรายการเชิงลบ เปน

รายการพื้นที่กจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศฟลิปปนส ซึง่นักลงทุนตางชาติมีกรรมสทิธ์ิในการถือ

ครองไดไมเกินรอยละสี่สบิ (40%) ของทุนจดทะเบียนกจิการที่ถือครอง48 หากกิจการที่นักลงทุน

ตางชาติลงทุนในประเทศฟลิปปนสไมถูกจัดอยูในรายการเชิงลบ กฎหมายฟลิปปนสไดอนุญาตใหนัก

ลงทุนตางชาติสามารถถือครองไดสูงสุดถึงรอยละรอย (100%) 

  3.4.1.1 Annex Tenth Regular Foreign Investment Negative List 

  รายการเขตการลงทุนที่สงวนไวสําหรับชาวฟลปิปนส (รายการลงทุนจาก

ตางประเทศ) สามารถแบงออกเปน 3 รายการ ดังตอไปน้ี 

   1) List A: Foreign Ownership is Limited by Mandate of the 

Constitution and Specific Laws (บทบัญญัติกิจการทีม่ีขอจํากัดการลงทุนของตางชาติ) List A  

จะระบุกจิการที่สงวนไวสําหรับชาวฟลปิปนส โดยไดรับอํานาจจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะ49

ซึ่งกจิการตาม List A เปนรายการที่หามนักลงทุนชาวตางชาติเขามาดําเนินกจิการในรายการที่ไดระบุ

ไวหากพิเคราะหถึงกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะเห็นไดวาใน List A น้ัน มิไดระบุ หรือกลาวถึง

กิจการผลิตไฟฟาดวยพลงังานนิวเคลียร ซึ่งไมเปนกิจการที่ตองหามสําหรบันักลงทุนชาวตางชาติ

อยางไรก็ตามสถานที่ต้ังของกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลยีรจําเปนตองจัดอยูในทีท่ี่เหมาะสมและ

เปนไปตามหลักมาตรฐานสากลของ IAEA ซึ่งตองประกอบดวยแหลงนํ้าขนาดใหญที่มปีรมิาณมาก 

พอใหใชตลอดทัง้ป เชน ทะเลเพื่อใชนํ้าระบายความรอนรักษาอุณหภูมิของเตาปฏิกรณนิวเคลียร 

ไมใหมีอุณหภูมสิูงจนเกดิเปนอันตรายซึ่งใน List A ยังไดระบุถึงกิจการที่หามนักลงทุนตางชาติลงทุน

อันเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลนานนํ้าหมูเกาะและเขตเศรษฐกจิพเิศษ ตลอดจน 

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในแมนํ้า ทะเลสาบ อางเก็บนํ้าและทะเลสาบขนาดเลก็50

เชนเดียวกับบทบญัญัติใน Section 2 แหงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลปิปนส ไดบัญญัติวา  

“รัฐจะตองปกปองความสมบรูณทางทะเลของประเทศในเขตนานนํ้าและหมูเกาะของตน รวมถึง 

ทะเล เขตเศรษฐกจิพเิศษและสงวนการใชเฉพาะกับพลเมืองชาวฟลิปปนสเทาน้ัน”51 

   ทั้งน้ี จะเห็นไดวาการที่ชาวตางชาติจะเขาไปดําเนินการลงทนุในกิจการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลปิปนสน้ันจําเปนตองจัดต้ังโรงงานใกลแหลงนํ้าทีม่ีขนาดใหญ

                                                             
 48 Section 3 g) of Republic Act No.7042. 

 49 Section 8 of Republic Act No.7042. 

 50 List A 7 of Executive Order No.184. 
51 Article 12 Section 2 paragraph 2 of The 1987 Constitution The Constitution of 

the Republic of the Philippines. 
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และปริมาณนํ้ามากเพียงพอตอการดําเนินงาน เชน ทะเล เพื่อนํานํ้ามาใชระบายความรอนของเตา

ปฏิกรณนิวเคลียรหากประกอบกจิการในลักษณะดังกลาวจะเปนอันตองหามตามทีร่ะบุไวใน List A 

ซึ่งเปนกจิการที่สงวนไวใหเฉพาะแกชาวฟลปิปนสเพียงเทาน้ันหากการจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรโดยไมพึ่งพาแหลงทรพัยากรธรรมชาติของประเทศฟลิปปนส นักลงทุนก็จะตองดําเนินการ

สรางแหลงกักเกบ็นํ้าข้ึนมาแทนแหลงนํ้าจากธรรมชาติทีส่ามารถรองรับนํ้าในปรมิาณมากและเพียงพอ

ตอการใชระบายความรอนตลอดทัง้ป กรณีน้ีจะไมเปนกจิการที่หามนักลงทุนตางชาติตาม List A แต

จะสงผลตอตนทุนในการกอสรางและดําเนินกจิการในระยะยาวที่ตองบริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอ

การดําเนินงาน 

   ประการตอมา หากนักลงทุนตางชาติเขามาดําเนินกจิการในลักษณะที่เปน

ผูรบัเหมากอสรางในโครงการโรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่ประเทศฟลิปปนส กรณีดังกลาวนัก

ลงทุนตางชาติสามารถประกอบกิจการไดและไดรับอนุญาตใหเปนเจาของกจิการการลงทุนไดไมเกิน

รอยละย่ีสบิหา (25%) ของทุนจดทะเบียนกิจการที่ถือครองเวนแต  

    ก. เปนโครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่

ครอบคลมุตาม Republic Act No.7718 อันเปนโครงสรางพื้นฐานของภาคเอกชน หรอืโครงการพัฒนา

ซึ่งปกติจะไดรบัการสนับสนุนและดําเนินงานโดยภาครัฐ แตในปจจบุันภาคเอกชนไดเขามาดําเนินการ

ทั้งหมด หรือบางสวนโดยรวมถึงโครงการโรงไฟฟาและโครงการอื่น ๆ ที่เปนโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศดวย52 

    ฉะน้ัน การที่นักลงทุนชาติตางชาติจะเขามาประกอบกจิการ

โรงไฟฟาในประเทศฟลิปปนสสามารถทําได แตตองดําเนินการภายใตขอตกลงตามสัญญาที่ไดกําหนด

รูปแบบไวใน Republic Act No.7718 เชน รูปแบบสญัญา Build-Operate-and-Transfer 

(กอสราง-ผูดําเนินการ-โอนกรรมสิทธ์ิ), Build-Own-and-Operate (กอสราง-เจาของกรรมสทิธ์ิ-

ผูดําเนินการ), Contractor (ผูรบัเหมา) และ Construction (การกอสราง) เปนตน 

    ข. ตองเปนโครงการที่ไดรบัการสนับสนุนจากตางประเทศ หรือ

ไดรับความชวยเหลอืและตองเปนโครงการที่ไดรับการเสนอเขาแขงขันราคาในระดับชาติ 

   2) List B: Foreign Ownership is Limited for Reasons of Security, 

Defense, Risk to Health and Morals, and Protection of Small-and Medium-Scale 

Enterprise (กิจการที่มีขอจํากัดการลงทุนของตางชาติดวยเหตุผลดานความมั่นคง การปองกัน

ประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม หรือปกปองอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม) List B เปน

รายการระบกุิจการทีอ่นุญาตใหตางชาติลงทุนไดไมเกินรอยละสีส่ิบ (40%) ของทุนจดทะเบียนกจิการ

                                                             
 52 Section 2 (a) of Republic Act No.7718. 
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ที่ถือครอง ในรายการ List B มีการระบุถึงวิสาหกจิในประเทศที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีข้ันสงู หรือจาง

พนักงานชาวฟลิปปนสอยางนอย 50 คน โดยชําระทุนจดทะเบียนแลว ข้ันตํ่า 100,000 U$$53 ซึ่ง

หากพิเคราะหจากขอความทีร่ะบุในรายการกับการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของคน

ตางชาติซึ่งเปนกิจการที่ตองดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีข้ันสงู ประกอบกบัตองมีการจางแรงงานเพื่อ

ดําเนินการกอสรางในกจิการดังกลาวในจํานวนหน่ึงและใชเงนิลงทุนในกิจการน้ีเปนจํานวนมากจะเห็น

ไดวากิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรน้ัน นักลงทุนตางชาติไดรับอนุญาตใหเขาถือครองและเปน

เจาของกิจการตามรายการ List B ถึงรอยละสี่สบิ (40%) ของทุนจดทะเบียนกจิการที่ถือครอง 

   3) List C เปนรายการที่ระบุถึงกจิกรรมการนําเขาสงออกไมรวมถึงการผลิต 

หรือการผลิตสินคา ตลอดจนพื้นที่การลงทุนทีร่ัฐวิสาหกจิมีอยูเพียงพอตอความตองการของเศรษฐกจิ

และผูบริโภคภาย จึงไมมีความจําเปนตองมีการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มเติมตามที่ NEDA ไดกําหนด

ไวใน Section 9 รวมทั้งเปนพื้นทีก่ารลงทุนที่สงวนไวสําหรบัชาวฟลิปปนสเทาน้ัน54 

  จากการศึกษากฎหมายการลงทุนจากตางประเทศของฟลปิปนส ไมมบีทบญัญัติใดที่

หามนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอยางชัดแจง หรือโดยเฉพาะ   

หากวิเคราะหถึงการสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรที่จะตองจัดต้ังใกลกบัแหลงนํ้าขนาดใหญที่มี

ปริมาณเพียงพอตอการใชระบายความรอนจากเตาปฏิกรณตลอดทั้งป โดยแหลงนํ้าขนาดใหญ คือ 

ทะเล หรือแมนํ้า หากตองดําเนินกจิการโดยใชทรัพยากรแหลงนํ้าทางธรรมชาติของประเทศฟลปิปนส 

กรณีจะเปนลักษณะตองหามตาม List A ดังที่ระบุไวใน Annex Tenth Regular Foreign 

Investment Negative List A นักลงทุนจากตางประเทศจะไมสามารถลงทุนกจิการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลปิปนสไดเลย เน่ืองจากมกีารใชทรัพยากรแหลงนํ้าตามธรรมชาติใน

ประเทศ ซึ่งไดสงวนไวใหเฉพาะแตชาวฟลิปปนสเทาน้ัน  

  อยางไรก็ตาม ถานักลงทุนตางขาติไมใชทรัพยากรแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ก็จะไมเปน

อันตองหามตาม List A เพื่อรองรับปรมิาณนํ้าจํานวนมากทีส่ามารถใชเพือ่ระบายความรอนของเตา

ปฏิกรณไดทั้งป ก็สามารถจัดการปญหาดังกลาว โดยจัดสรางแหลงกักเกบ็นํ้าภายในสถานที่จัดต้ัง

โรงงานไฟฟาพลงังานนิวเคลียรไวดวย ซึ่งไมเปนการรบกวนการใชแหลงทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศฟลิปปนสที่จํากัดการใชใหเพียงแตคนในประเทศเพยีงเทาน้ัน แมการสรางที่กักเก็บนํ้าไวเพือ่

ระบายความรอนจากเตาปฏิกรณน้ัน จะไมเปนอันตองหามตาม List A แตเปนการเพิ่มภาระตนทุน

การลงทุนทีสู่งข้ึนแกกิจการดังกลาว อีกทัง้อาจมีปญหาการบรหิารจัดการนํ้าใหเพียงพอในอนาคต ถา

หากมีการเปดดําเนินกจิการจะเปนปญหาตอนักลงทุนตางชาติเปนอยางมากใน List A ยังมีการระบุถึง

                                                             
 53 List B 7 of Executive Order No.184.    

 54 Section 8 of Republic Act No.7042. 
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กิจการที่อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนไดไมเกิน 25% คือ สัญญาสําหรับการกอสรางและ

ซอมแซมงานสาธารณะ เวนแต โครงการพัฒนาซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานภายใต Republic Act 

No.7718 หรือโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ หรือไดรับความชวยเหลือและตองไดรับ

การเสนอจัดใหมกีารแขงขันเสนอราคาในระดับชาติ ซึ่งจะไมอยูภายใตกฎหมาย Republic Act 

No.7042 ฉบับน้ี 

  สวนใน List B ไดระบุถึงกจิการที่อนุญาตใหชาวตางชาติลงทุนไดไมเกิน 40% คือ 

วิสาหกจิในประเทศที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีข้ันสงู หรอืมีการจัดจางแรงงานชาวฟลปิปนสอยางนอย 

50 คน โดยมีการชําระทุนจดทะเบียนแลวอยางตํ่า 100,000 U$$ หากพิเคราะหถึงกิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรก็เปนหน่ึงกจิการที่มีการนําเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชเพือ่ดําเนินกจิการ อีกทัง้ เงินที่ใช

ลงทุนในกจิการน้ียอมมีมลูคามหาศาล แตก็ไมอาจสรปุไดชัดเจนวา ธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรที่

ลงทุนโดยชาวตางชาติในประเทศฟลปิปนสน้ัน จะไดรบัการอนุญาตใหลงทุนในกจิการไดกี่เปอรเซ็นต 

เน่ืองจากสามารถตีความจากขอความไดทัง้ใน List A, List B ประกอบกับเปนกิจการที่อาจอยูภายใต 

Republic Act No.7718 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะคลายกับการรวมการลงทุนระหวางภาครฐัและ

ภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ของกฎหมายไทย ซึ่งจะมีการกําหนดรูปแบบของ

สัญญาเอาไว ในสวนของรายการ List C จะเปนกิจกรรมการนําเขาสงออกและพื้นที่สงวนไวสําหรบั

ชาวฟลิปปนสเทาน้ัน รวมถึงไมมีความจําเปนที่จะใหชาวตางชาติเขามาลงในพื้นที่ เน่ืองจาก NEDA  

ไดกําหนดไวใน Section 955 

 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปปนส พ.ศ. 2530 (The 1987 Constitution the 

Constitution of the Republic of the Philippines) หมวดนโยบายของรัฐไดบญัญัติถึงนิวเคลียร

ใน “Section 8 กลาวคือ เพื่อความสอดคลองกบัผลประโยชนของชาติและดําเนินตามนโยบายการ

ปลอดจากอาวุธนิวเคลียรในอาณาเขตของประเทศฟลิปปนส”56 เน่ืองดวยกิจการโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรมีวัตถุดิบหลกัที่นํามาใชในการผลิตพลงังานนิวเคลยีร หรือกระแสไฟฟา คือ แรยูเรเนียม  

ซึ่งมิไดมีอนุภาพรายแรงที่จัดอยูในกลุมเปนระเบิดสงครามแตอยางใด จึงไมอาจขัดตอ Section 8 

แหงรัฐธรรมนูญของสาธารณรฐัฟลปิปนส พ.ศ. 2530 

 ผูศึกษาจึงมีความเห็นวาอาวุธนิวเคลียรตาม Section 8 อาจมีความหมายเปนอาวุธนิวเคลียรที่

มีอานุภาพรายแรงทําลายลางทีก่อใหเกิดระเบิดสงครามภายในอาณาเขตของประเทศได จึงไดกําหนด

                                                             
 55 Section 9 of Republic Act No.7042. 

 56 Article 2 Section 8 of The Philippines, consistent with the national interest, adopts and 

pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory of The 1987 Constitution the 

Constitution of the Republic of the Philippines. 
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นโยบายของรัฐข้ึนในรัฐธรรมนูญใหปลอดอาวุธนิวเคลียรในประเทศฟลิปปนส ประกอบกบัใน 

“Section 20 แหงรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดบัญญัติวา รัฐควรตระหนักถึงบทบาททีจ่ําเปนอยางย่ิงของ 

การสงเสรมิภาคเอกชนและใหสิง่จงูใจการลงทุนที่จําเปนแกภาคเอกชน”57 ซึ่งในประเทศฟลปิปนส 

ก็เคยประสบกบัปญหาทางดานพลงังานไฟฟาที่ไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ จนทําใหเกิด

ไฟดับในหมูเกาะลูซอน ซึง่เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต58 อยางไรก็ตามในปจจบุัน

ประเทศฟลิปปนสพยายามแกไขปญหาดานพลงังานไฟฟาภายในประเทศ เพื่อใหเกิดความมั่นคงและ

ย่ังยืน โดยกําหนดนโยบายสมดุลดานพลังงานซึ่งจะใชพลงังานถานหินควบคูกับพลังงานหมุนเวียน 

รัฐมนตรกีระทรวงพลงังานของประเทศฟลปิปนส Alfonso G. Cusi ไดกลาววา “กระทรวงพลงังาน

กําลังจัดทํานโยบายสัดสวนพลงังานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกจิ ซึ่งไมสามารถละเลย 

ความจริงที่วา เราไมสามารถพึง่พาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดไดทั้งหมดเราจําเปนตอง 

สรางโรงไฟฟาฐาน (Baseload Power Plant) ในขณะเดียวกันก็เดินหนาสนับสนุนพลังงานสะอาด 

ไปดวย”59 

 ทั้งน้ี ผูศึกษามีความเห็นวาการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาในประเทศฟลปิปนสน้ัน ยังคงเปน

ธุรกิจทีจ่ําเปนสําหรบัประเทศฟลิปปนสอยู เน่ืองจากฟลิปปนสยังประสบกับปญหาดานพลังงานไม

เพียงพอตอการบรโิภคและภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ หากนักลงทุนตางชาติจะเขาไป

ลงทุนในกจิการดังกลาว ยอมเปนกจิการที่ตรงตอความตองการของฟลิปปนสในขณะน้ีอีกทั้งยังเปน

กิจการที่เพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงาน ซึง่เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศหากจะ

กลาวถึงโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลปิปนสโรงไฟฟานิวเคลียรบาตาอัน (Bataan 

Nuclear Power Plant) ซึ่งไดสรางแลวเสร็จเมื่อ 40 ปที่แลว แตยังไมเคยบรรจุเช้ือเพลิงและ

ดําเนินการผลิตไฟฟาอยางเปนทางการ เน่ืองจากปญหาทางดานสังคมภายในประเทศ ประกอบกบั

สถานที่จัดต้ังของโรงไฟฟานิวเคลียรบาตาอันอยูในจงัหวัดชายฝงทะเลทางทิศตะวันตกกรงุมะนิลาซึง่

ต้ังอยูบนแนวรอยเลือ่นภูเขาไฟ (Fire of Ring) และอยูใกลภูเขาไฟปนาตูโบ (Pinatubo) ที่ยังคุกรุน

                                                             
 57 Article 2, Section 20 The State recognizes the indispensable role of the private sector, 

encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments of THE 1987 

CONSTITUTION THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. 

 58 สุภร เหลืองกําจร, ฟลิปปนสเรงแกปญหาขาดแคลนไฟฟาลุกลามถึงข้ันหมุนเวียนดับไฟ [Online], 

17 กันยายน 2560. แหลงที่มา https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article 

&id=1117&catid= 49&Itemid=251.  

 59 ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์, ฟลิปปนสยํ้าชัดนโยบายพลังงาน ใชถานหินควบคูพลังงานหมุนเวียน 

[Online], 17 กันยายน 2560. แหลงที่มา https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content& 

view=article&id=1568:article-20160721-01&catid=49&Itemid=251. 
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อยูในปจจุบัน ประกอบกบัการเกิดปญหาทางความมั่นคงดานพลังงานมาเปนระยะเวลานาน 

ประธานาธิบดีฟลิปปนสโรดรโิก ดูเตอรเต ไดตัดสินใจใหฟนฟูโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 621 เมกะวัตต 

ในจังหวัดบาตาอัน (Bataan) ซึ่งเปนแหงเดียวในอาเซียน เพือ่นํามาใชประโยชนเพิ่มความมั่นคงดาน

พลังงานและอาจจะตองใชเวลา 4 ป ในการดําเนินการฟนฟโูรงไฟฟานิวเคลียรแหงน้ี60 พรอมทัง้ได

รวมลงนามกบัประเทศรสัเซีย เพื่อรวมมือกันพฒันาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรบาตาอันจะเห็นไดวา

ประเทศฟลิปปนสสามารถจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรบาตาอันแลวเสรจ็ แสดงใหเห็นวา

โรงไฟฟาไดผานมาตรฐานในระดับสากล IAEA แลวในระดับหน่ึงแมในปจจุบันยังไมไดมีการเปดใชและ

ผลิตกระแสไฟฟาอยางเปนทางการ เน่ืองจากยังพบปญหาในหลาย ๆ ดานอยางไรก็ตามกอนที่จะเริม่

โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดน้ัน ประเทศฟลิปปนสจะตองมีการเตรียมความพรอม

ในเรื่องกฎหมายภายในประเทศและอนุสัญญา สนธิสญัญา หรือพันธกรณีระหวางประเทศทีเ่กี่ยวของ

กับการจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร ซึง่ผูศึกษาจะทําการศึกษากฎหมายของประเทศฟลปิปนสที่

เกี่ยวของกบัพลงังานนิวเคลียรและการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในหัวขอตอไป 

 

3.5 หลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพลังงานปรมาณูในประเทศฟลปิปนส 

 3.5.1 Republic Act No.5207 (Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968) 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการกํากับดูแลดานพลงังานปรมาณู พ.ศ. 2511 (Republic 

Act No.5207) พบวา รัฐบาลฟลปิปนสไดมีนโยบายใหการสนับสนุน สงเสรมิ ชวยเหลือและพฒันา 

การใชพลงังานปรมาณู โดยมจีุดประสงคเพื่อความสงบสุข เปนแนวทางในการพัฒนาดานสุขภาพและ

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีทางการเกษตรการคาและอุตสาหกรรม ตลอดจน 

การพัฒนาและการใชพลงังานปรมาณูเพื่อสันติและเพื่อปกปองประชาชนอยางถูกตองในการกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับความรับผิดตอความเสียหายจากนิวเคลียร อยางไรก็ตามใน Section 3 (b)  

ไดจํากัดคํานิยาม คําวา “สถานที่ผลิตพลังงานปรมาณู หมายถึง อุปกรณหรืออุปกรณใด ๆ                 

ที่คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูของฟลปิปนสอาจกําหนดไวเพียงช่ัวคราวตามกฎขอบังคับ  

เพื่อสามารถผลิต หรือใชวัสดุพลังงานในปรมิาณที่เหมาะสม หรือในลักษณะทีม่ีความสําคัญตอ

ผลประโยชนของชาติ หรือเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน”61 ซึ่งในบทบัญญัติดังกลาว

น้ี ไมไดระบุถึงกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร เพียงแตนิยามถึงความสามารถในการผลิต แต

                                                             
 60 “ฟลิปปนสฟนชีพโรงไฟฟานิวเคลียร $2.3 พันลาน "ดูเตอรเต" ไฟเขียวเปนแหงเดียวในอาเซียน”, 

MGR Online [Online], 17 กันยายน 2560. แหลงที่มา http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx? 

NewsID=9590000113269. 

 61 Section 3 (b) of Republic Act No.5207. 
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อยางไรก็ตามใน Section 9 ไดบัญญัติถึง ความตองการดานพลเมือง ซึง่ระบุหามมิใหมีการซื้อกจิการ 

หรือเปนเจาของกิจการ หรือดําเนินการใด ๆ โดยบุคคลตางดาว หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดทีเ่ปน

เจาของ หรือมีการควบคุมโดยบุคคลตางดาวเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายน้ี บริษัท  

หรือกิจการที่ไมไดเปนเจาของ หรือควบคุมโดยบุคคลตางดาว บริษัทตางประเทศของรฐับาล

ตางประเทศ ถาชาวฟลิปปนสเปนถือหุนอยางนอยรอยละหกสิบ (60%) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด62

หากพิเคราะหแลวจะพบวาชาวตางชาติสามารถเขามาดําเนินกิจการ หรือเปนเจาของกจิการในธุรกจิ 

ที่เกี่ยวของกบัพลังงานปรมาณูน้ันไดตามบทบัญญัติใน Section 9 แตตองมีผูถือหุนโดยชาวฟลปิปนส

รวมอยูดวยไมนอยกวารอยละหกสิบ (60%) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด อยางไรก็ตามการทีจ่ะลงทุน

กิจการที่เกี่ยวของกับพลงังานนิวเคลียรจะตองมีการขออนุญาตและไดรับการอนุญาตจาก

คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูของฟลิปปนสกอน ซึ่งกจิการดังกลาวตองมีความสอดคลองกับ

นโยบายที่ไดกําหนดไวภายใตพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไมเปนกิจการที่กอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตราย

ตอสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน63 ดังน้ัน นักลงทนุตางชาติที่จะเขามาลงทุนดําเนิน

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลิปปนส สามารถทําไดแตตองดําเนินการขออนุญาต

และปฏิบัติตามภายใตพระราชบญัญัติน้ี หากดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กฎหมายไดบญัญัติแลว    

นักลงทุนชาวตางชาติสามารถเขาถือครองเปนเจาของกิจการ หรือเปนผูถือหุนไดในสัดสวนสงูสุดถึง

รอยละสามสบิเกาจุดเกาเกา (39.99%) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด  

 3.5.2 Republic Act No.6395 (An Act Revising the Charter of the National Power 

Corporation) 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติกฎบัตรของบรรษัทพลงังานแหงชาติ พบวา บริษัท พลังงาน

แหงชาติ จัดข้ึนเพื่อพฒันาการใชประโยชนทรัพยากรนํ้าของฟลิปปนส รวมทั้งการผลิตพลังงานไฟฟา

และการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดของฟลปิปนส เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

การกระจายตัวของพลังงานไฟฟาในแหลงชนบท64 อันเปนนโยบายหลักของพระราชบัญญัติฉบับน้ี  

ซึ่งบรรษัทพลงังานแหงชาติ ตองดําเนินการตามนโยบายดังที่ไดกลาวขางตน โดยเฉพาะการ

ดําเนินการพฒันาระบบผลิตไฟฟาพลังงานนํ้าและการผลิตไฟฟาจากแหลงพลงังานนิวเคลียรตลอดจน

แหลงพลงังานความรอนใตพิภพและแหลงพลงังานอื่น ๆ65 พรอมทั้งสงเสริมการดําเนินกิจการ หรือ

                                                             
 62 Section 9 of Republic Act No.5207. 

 63 Section 8 of Republic Act No.5207. 

 64 Section 1 of Republic Act No.6395. 

 65 Section 2 of Republic Act No.6395. 



70 

การใชพลงังานไฟฟาทัง้หมดของเกาะลซูอน (Luzon Islsnd) เกาะวิสายาส (Visayan Islsnd) และหมู

เกาะมินดาเนา (Mindanao Island) 

 ดังน้ัน การพัฒนาระบบการผลิตไฟฟาในรปูแบบใดบนเกาะลูซอน, เกาะวิสายาสและหมูเกาะ

มินดาเนาในประเทศฟลปิปนสจะอยูภายใตการกํากบัดูแลของบริษัทพลังงานแหงชาติหากเปรียบ 

เทียบกับประเทศไทย คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยบริษัทพลงังานแหงชาติจะ

ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการผลิตไฟฟาในประเทศใหเปนไปตามนโยบายและภายใตพระราชบัญญัติ 

ฉบับน้ี ตลอดจนอํานาจสิทธิหนาที่และการดําเนินกิจกรรมของบริษัทพลังงานแหงชาติ 

 3.5.3 Republic Act No.2067 (Science Act of 1958) 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร พ.ศ. 2501 จะเห็นไดวาจุดประสงคของ

พระราชบัญญัติฉบับน้ี จัดข้ึนเพื่อความสอดคลองตามรัฐธรรมนูญของฟลิปปนสในบทบัญญัติ Article 

14 ซึ่งจัดใหมกีารสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมถึงสงเสริมการประดิษฐ

และการศึกษาวิจัยทางดานนิวเคลียร อยางไรก็ตามใน Section 16 ไดบัญญัติถึงขอบเขตและหนาที่

ของคณะกรรมการปรมาณู ซึ่งไดระบุใหมีอํานาจในการดําเนินการจัดต้ังหรือทําใหเกิดการจัดต้ัง

หองปฏิบัติการวิจัยและฝกอบรมดานนิวเคลยีรดําเนินการหรือทําใหการวิจัยคนควาและพฒันา

เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคเกี่ยวกับนิวเคลียรศึกษาและประเมินขอเสนอโครงการวิจัยนิวเคลียร

จากภาครัฐและเอกชนและเสนอแนะแนวทางเทคนิคการเงนิและอื่น ๆ ที่จําเปน66 จากกรณีขางตน

สามารถกลาวโดยสรุปคือ คณะกรรมการปรมาณูจะไมไดมหีนาที่กํากับการดูแลธุรกิจโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรโดยตรง เน่ืองจากบทบญัญัติในพระราชบญัญัติฉบบัน้ี ไดใหอํานาจหนาที่ดูแล

เกี่ยวกับงานดานวิจัยสงเสรมิและพฒันาโครงการที่เกี่ยวของกับนิวเคลียรในทางดานวิทยาศาสตร  

มิใชดูแลในดานพัฒนาศักยภาพนิวเคลียรเพือ่ผลประโยชนทางธุรกิจ 

 

3.6 บทสงทาย 

 จากการพิจารณาหลักกฎหมายไทยและกฎหมายฟลิปปนสทีเ่กี่ยวของกบัการลงทุนธุรกจิ

พลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียรซึ่งบังคับใชในปจจุบนัน้ัน จะเห็นไดวาหลักกฎหมายของการ

ลงทุนทั้งสองประเทศมีความคลายคลึงกัน คือ มุงเนนคุมครองผลประโยชนของชาติและคนในชาติ 

กอนที่จะมีการเปดเสรีทางดานการลงทุนระหวางประเทศในสาขาธุรกิจทียั่งไมพรอมจะแขงขัน  

สวนของกฎหมายที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู หรือพลงังานนิวเคลียรกฎหมายไทยยังไมมีบทบัญญัติ 

ที่ครอบคลุมถึงธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรไวโดยเฉพาะ อีกทั้งกฎหมายภายในยังไมมคีวาม  

สอดคลองกบัอนุสญัญาและพันธกรณีระหวางประเทศในบางประการ เชน อนุสัญญาการคุมครองวัสดุ

                                                             
 66 Section16 of Republic Act No.2067. 
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นิวเคลียร ค.ศ. 1979 หากจะดําเนินการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในไทย ประเทศไทยตองอนุ

วัติการกฎหมายฉบบัน้ีและฉบับอื่น ๆ ใหมีความสอดคลองเพื่อรองรบัพันธกรณีระหวางประเทศซึ่งถือ

เปนเรื่องสําคัญในสวนของหลักกฎหมายฟลิปปนสที่เกี่ยวกบัพลังงานปรมาณู หรอืพลงังานนิวเคลียรที่

บังคับใชในปจจบุันน้ัน ไดผานการตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) 

พรอมทั้งไดเขารวมเปนภาคีในอนุสญัญาที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว ผูศึกษาจึงนําหลักกฎหมายประเทศ

ฟลิปปนสมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกบักฎหมายไทยแมในปจจุบันประเทศฟลิปปนสจะยังไมได

เปดใชเตาปฏิกรณเลยก็ตาม เน่ืองจากปจจัยทางภูมิศาสตรและปญหาภายในประเทศแตอยางไรก็ดี  

ผูศึกษาจะทําการศึกษาวิเคราะหถึงขอแตกตางของหลกักฎหมายทัง้สองประเทศโดยละเอียดในบท

ตอไป 

 

 

  



 
 

บทท่ี 4 

วิเคราะหเปรยีบเทียบหลักกฎหมายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ภายใตความตกลง

วาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) ศึกษากรณีระหวางกฎหมายไทยและกฎหมายฟลปิปนส 

 

4.1 บทนํา 

จากที่ไดทําการศึกษาหลักกฎหมายการลงทุนระหวางประเทศและหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการประกอบธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยและประเทศฟลปิปนสมาแลวในบทที่ 

3 ในบทน้ีผูศึกษาจะทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบหลักกฎหมาย โดยแบงออกเปน 3 ประเด็น

ดังน้ี 

ประเด็นแรก ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบถึงสทิธิและประโยชน หรอืสทิธิพิเศษ

ในทางกฎหมายที่นักลงทุนชาวตางชาติจะไดรบัจากการลงทนุโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

ภายในประเทศ ซึ่งผูศึกษาจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบภายใต 3 หลักกฎหมาย กลาวคือ 1) ความ

ตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) 2) กฎหมายไทย 3) กฎหมายฟลิปปนส 

ประเด็นทีส่อง ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบอุปสรรคทางกฎหมายในลงทุน

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่นักลงทุนตางชาติ หรอืนักลงทนุภาคเอกชนจะไดพบ หากจะดําเนินการ

ประกอบธุรกิจดังกลาว โดยผูศึกษาจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบภายใต 3 หลักกฎหมาย กลาวคือ 

1) ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน: ACIA 2) กฎหมายไทย 3) กฎหมายฟลปิปนส 

ประเด็นทีส่ามผูศึกษาจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบองคกรที่มหีนาที่กํากับดูแลธุรกิจ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึ่งผูศึกษาจะวิเคราะหเปรียบเทยีบอยางละเอียดในหัวขอตอไป 

 

4.2 วิเคราะหในหลักเกณฑการลงทุนท่ีนักลงทุนตางชาติจะไดรบัเมื่อเขามาประกอบกิจการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 ในการพิจารณาซึ่งสิทธิประโยชนในทางกฎหมาย หรือสิทธิพเิศษที่นักลงทุนชาวตางชาติจะ

ไดรับจากการลงทุนระหวางประเทศและเขามาดําเนินกจิกรรม หรือประกอบธุรกจิโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร โดยผูศึกษาจะทําการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบัความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน 

หรือ ACIA และกฎหมายฟลิปปนสผูศึกษาจะแบงการพจิารณาวิเคราะหตามหัวขอดังตอไปน้ี 

4.2.1 ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement: ACIA) 

 จากการศึกษาความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) พบวา เปนการความตกลงวาดวย

เรื่องของการลงทุนในอาเซียน ซึ่งประเทศที่อยูภายใตความตกลงฉบับน้ีจะไดรับสิทธิและประโยชน 
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หรือสิทธิพเิศษในทางกฎหมายจากการลงทุนในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน โดยผูศึกษา

จะทําการพจิารณา 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายดานการเปดเสรีการลงทุนภายใตความตกลง

วาดวยการลงทุนอาเซียน ไดครอบคลุมใน 5 ธุรกิจสาขา ซึ่งผูศึกษาจะทําการศึกษาวิเคราะหในเฉพาะ

สาขาธุรกิจการผลิตเทาน้ัน โดยสทิธิและประโยชน หรือสิทธิพิเศษที่นักลงทุนชาติอาเซียนจะไดรับ

เบื้องตน จากการเขามาลงทุนในประเทศชาติอาเซียน คือ นักลงทุนชาติอาเซียนจะไดรบัสทิธิเทากบั

นักลงทุนของรัฐผูรับการลงทุน โดยไมเลอืกประติบัติแตอยางใด1 อยางไรก็ตามการเขามาลงทุนในแต

ละรัฐสมาชิกจะตองพิจารณาถึงรายการขอสงวนตามมาตรา92 ที่รัฐสมาชิกไดระบุไวในสาขาธุรกจิที่ยัง

ไมพรอมจะแขงขัน ซึ่งรัฐสมาชิกสามารถเลือกที่จะเปดเสรใีนธุรกิจสาขาที่ตนมีความพรอมจะเปดเสรี

ในการลงทุนได โดยเปนไปตามความสมัครใจของแตละรัฐสมาชิกซึ่งการเปดเสรกีารลงทุนไมได

หมายถึงการเปดโอกาสใหนักลงทุนชาติอาเซียนเขามาลงทุนไดอยางเสรตีามใจชอบ เพียงแตเปนการ

เปดเสรกีารลงทุนอยางมเีงือ่นไขเพื่อสรางความยืดหยุนระหวางรัฐสมาชิกดวยกัน เน่ืองจากการพัฒนา

เศรษฐกจิในแตละรัฐสมาชิกคอนขางแตกตางกันอยางไรก็ตามขอสงวนทีร่ัฐผูรบัการลงทุนไดกําหนด

เงื่อนไขน้ันจะไมสรางอปุสรรคในการเขามาลงทุนของนักลงทุนชาติอาเซียนเพิ่มเติม 

  ดังน้ัน หากนักลงทุนชาติอาเซียนจะเขามาดําเนินการลงทุนโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรในประเทศสมาชิก โดยอยูภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน นักลงทุนจะไดรบัสทิธิ

และประโยชน หรอืสทิธิพิเศษในทางกฎหมายจากขอตกลงฉบับดังกลาว คือ นักลงทุนชาติอาเซียนจะ

ไดรับการประติบัติเสมอืนเปนนักลงทุนสัญชาติเดียวกบัรัฐผูรับการลงทุนตามมาตรา 33 

  2) สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายดานการสงเสริมและการคุมครองการลงทุน 

ภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนนักลงทุนชาติอาเซียนจะไดรบัการสงเสรมิธุรกจิและพฒันา

วิสาหกจิขนาดเลก็และขนาดยอมและวิสาหกจิขามชาติของอาเซียน4 ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 24

นอกจากน้ีนักลงทุนชาติอาเซียนจะไดรบัสทิธิพิเศษทางภาษีอากรและสทิธิพิเศษอยางอื่นที่ไมใชภาษี

อากรโดยรายละเอียดและสทิธิพิเศษจะมีความแตกตางกันตามกฎหมายของแตละรัฐผูรับการลงทุน 

  หากนักลงทุนชาติอาเซียนไดเขามาลงทุนธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใน

ประเทศสมาชิก ภายใตกรอบความตกลงดังกลาว ผูศึกษามคีวามเห็นวา ดวยรูปแบบธุรกิจการลงทุน

ในกิจการประเภทดังกลาวตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาลและเทคโนโลยีสมัยใหมที่ตองใชความรูและ

                                                             
1 Article 3 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement.  
2 Article 9 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
3 เรื่องเดียวกัน, 1. 
4 Article 24 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
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ผูเช่ียวชาญในระดับสูง ประเภทธุรกจิดังกลาวจงึมิใชวิสาหกจิขนาดเลก็และขนาดยอม ตามบทบัญญัติ

ในมาตรา 24 หากพิเคราะหถึงความเปนไปไดที่ธุรกิจดังกลาวจะมีการลงทุนในรปูแบบวิสาหกิจขาม

ชาติของอาเซียนน้ัน ผูศึกษาเองมีความเห็นวามีความเปนไปได เน่ืองจากหลายประเทศในภูมิภาค

อาเซียนมีความสนใจทีจ่ะดําเนินการจัดต้ังโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรอยู แตอาจยังขาดความพรอมใน

ดานเงินทุน หรือการทําความเขาใจถึงประโยชนของพลังงานนิวเคลียรกบัประชาชนในประเทศ หรือ

ความพรอมในดานสถานทีจ่ัดต้ังที่เหมาะสมและปลอดภัย หรือกรณีอื่น ๆ ดังน้ัน หากนักลงทนุที่เขา

มาลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ในธุรกิจประเภทวิสาหกิจขามชาติของอาเซียน จะไดรบัสิทธิและ

ประโยชน หรือสิทธิพิเศษจากการสงเสริมและคุมครองการลงทุน ภายใตความตกลงวาดวยการลงทุน

อาเซียน (ACIA) ประกอบกบัรัฐสมาชิกยังมีเปาหมายที่จะสรางความมั่นคงทางดานพลังงานในภูมิภาค

อาเซียนดวย 

  3) สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายดานการอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

ภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนนักลงทุนชาติอาเซียนจะไดรบัความสะดวกในการเขามา

ลงทุนที่รัฐผูรับการลงทุน อาทิ ข้ันตอนการย่ืนคําขอในการลงทุน นักลงทุนจะไดรับการปฏิบัติจากรัฐ

ผูรบัการลงทุนในดานบรกิารอยางรวดเร็วและไดรบัความสะดวกในการเขาติดตอ พรอมทั้งมี

ศูนยบริการจัดต้ังการลงทุนแบบครบวงจรและการใหบริการดานขอมูลในการลงทุนรปูแบบตาง ๆ5 

อยางไรก็ตามความอํานวยความสะดวกดานการลงทุนน้ัน ตองพิจารณาถึงรัฐผูรับการลงทุนดวย 

เน่ืองจากแตละรัฐสมาชิก หรือรฐัผูรับการลงทุนยังมีระดับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่

แตกตางอยู  

ดังน้ันการที่นักลงทุนชาติอาเซียนจะเขาไปลงทุนประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรในแตละรัฐสมาชิกอาจจะไดรับสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายภายใตความตกลงวาดวย

การลงทุนอาเซียนที่แตกตางกันออกไป เน่ืองจากผลบังคับทางกฎหมายของแตละรัฐผูรับการลงทุน 

แตอยางไรก็ตามนักลงทุนชาติอาเซียนยังคงจะไดรับซึ่งสิทธิเทาเทียมเชนเดียวกับสิทธินักลงทุนของรัฐ

ผูรบัการลงทุน 

4.2.2 กฎหมายไทย 

 ในการพิจารณาถึงสทิธิและประโยชนในทางกฎหมายที่นักลงทุนจะไดรับจากการเขามาลงทนุ

ในประเทศไทย ผูศึกษาจะทําแบงการพิจารณาออกเปน 4 ประเด็น ดังน้ี 

 ประเด็นทีห่น่ึง นักลงทุนชาติอาเซียนและนักลงทุนตามสนธิสัญญาหรอืนิติบุคคลเปนผูลงทุน 

                                                             
5 Article 27 of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 



75 

สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายที่นักลงทุนชาติอาเซียนจะไดรบันอกจากการที่ไดรบั

อนุญาตใหเขามาดําเนินกจิกรรมการลงทุนในประเทศไทยแลว ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสอง นักลงทุนชาติอาเซียนและนักลงทุนตาม

สนธิสัญญายังไดรบัสทิธิประโยชนในทางกฎหมายไทย คือ ไดรับการยกเวนจากการบังคับใชตาม

มาตรา 10 วรรคหน่ึงนักลงทุนชาติอาเซียนและนักลงทุนตามสนธิสญัญาสามารถเขามาลงทุนธุรกจิ

ตามทายพระราชบัญญัติฯน้ีไดในกรณีดังกลาวใหหมายรวมถึงการใหสทิธิคนไทยและวิสาหกิจของคน

ไทยที่เขาไปประกอบธุรกจิในประเทศสญัชาติของคนตางดาวเปนการตอบแทนดวย6 

ดังน้ัน หากนักลงทุนในกลุมน้ีสนใจที่จะเขาประกอบกจิการโรงไฟฟาพลังงานในประเทศไทย 

นักลงทุนสามารถทําได เน่ืองจากกจิการประเภทดังกลาวไมไดเปนกจิการที่ตองหามตามทาย

พระราชบัญญัติฯ ประกอบนักลงทุนไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 10 วรรคสอง ซึ่งจะไดรับการ

ยกเวนใหปฏิบัติตามขอบังคับในมาตรา 10 วรรคหน่ึง จึงสามารถเขามาประกอบกิจการตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัติฯได เสมือนเปนนักลงทุนสญัชาติไทย แมกฎหมายไทยจะไมไดมีการระบุประเภท

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใหเปนกจิการตองหามคนตางดาวลงทุนไวโดยเฉพาะเน่ืองดวย

รูปแบบของกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญ ใชเงินลงทุนมหาศาลและ

ตองใชเทคโนโลยีระดับสงู ประกอบกับไมเคยมีกจิการดังกลาวเกิดข้ึนในประเทศไทยมากอน หากนัก

ลงทุนประสงคที่จะเขามาลงทุนในกจิการดังกลาวจริง จะตองไดรับการพจิารณาอนุญาตจากทาง

ภาครัฐกอน ซึ่งก็อาจเปนไปไดทีจ่ะไมไดรบัสทิธิและประโยชนตามกฎหมายดังกลาว 

ประเด็นทีส่อง นักลงทุนตางชาติ หรือนิติบุคคลตางดาวเปนผูลงทุน 

สิทธิและประโยชนที่นักลงทุนตางชาติจะไดรบัจากการเขามาประกอบกจิการในประเทศไทย

กิจการที่นักลงทุนนําเขามาลงทุนน้ันกฎหมายไดกําหนดไววาจะตองเปนกจิการทีส่ําคัญและเปน

ประโยชนตอเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนตองเปนกจิการที่ยัง

ไมมีในราชอาณาจักร หรอืยังไมมกีรรมวิธีผลิตที่ทนัสมัย หรอืยังไมเพียงพอตอความตองการใน

ราชอาณาจักร7หากนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนและกิจการที่นํามาลงทุนเขาหลักเกณฑตามมาตรา 

16 นักลงทุนตางชาติสามารถขอรบัการสงเสรมิการลงทุน หรือ BOI อันจะนํามาซึง่สิทธิและประโยชน

ในทางกฎหมาย เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การไดรับอนุญาตใหถือกรรมสทิธ์ิในที่ดิน การ

ยกเวนภาษีขาเขาสําหรบัเครื่องจักร รวมถึงการนํา หรอืสงเงนิออกนอกราชอาณาจักรเปนเงิน

ตางประเทศไดซึง่จะกลาวอยางละเอียดในหัวขอตอไป 

                                                             
6 มาตรา 10 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542. 
7 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
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 ดังน้ัน หากโครงการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย ไดรับการเห็นชอบและ

ผานการพจิารณาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูไดรับการสงเสริม สิทธิและประโยชน

ในทางกฎหมายที่นักลงทุนจะไดรบั ดังน้ี  

1) สิทธิและประโยชนในการอยูในราชอาณาจกัรเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด 

กลาวโดยสรุป นักลงทุนตางชาติจะไดรบัอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดเกินกวาที่กฎหมายวาดวย

คนเขาเมืองกําหนดไว หากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุญาตและเห็นสมควรถึงเหตุทีอ่ยูใน

ราชอาณาจักร เน่ืองจากการเขามาของคนตางดาว หรือนักลงทุนตางชาติน้ัน เปนประโยชนตอการ

ลงทุน หรือเพื่อศึกษาลูทางตอการลงทุนในประเทศไทย8ในกรณีน้ีไดรวมถึง ชางฝมอื ผูชํานาญการ 

ตลอดจนคูสมรสและบุคคลที่อยูในการอุปการะของชางฝมือและผูชํานาญการ9 

อยางไรก็ตามกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนโครงการใหญและไมมเีคย 

มีโครงการดังกลาวในราชอาณาจกัรไทยมากอน ตองอาศัยความรูความชํานาญจากผูเช่ียวชาญ

ตางประเทศเปนสําคัญ บุคคลดังกลาวจงึจําเปนตองพํานักอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนระยะ

เวลานานกวาที่กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองกําหนด ซึ่งตองเปนกรณีพเิศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรี  

โดยอนุมัติของคณะรฐัมนตรจีะอนุญาตใหคนตางดาวผูใด หรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจกัร

ภายใตเงื่อนไขใด ๆ10 ในกรณีน้ีตองเปนโครงการลงทุนที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนมี

ความเหมาะสมตอทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากจํานวนผูผลิตและกําลังผลิต โอกาส

ที่จะขยายตลาด ตลอดจนความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต หรือการประกอบ11 เพื่อดําเนินกจิการ

ลงทุนใหสําเรจ็ลลุวงตามเปาหมาย นักลงทุนตางชาติ หรือผูรับการสงเสรมิจงึจะไดรับสิทธิและ

ประโยชนตามกฎหมายฉบบัน้ี 

2) สิทธิและประโยชนการถือกรรมสทิธ์ิในที่ดิน นักลงทุนตางชาติที่ไดรับการ 

สงเสริมจะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินราชอาณาจกัรไทย เพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการ

สงเสริม หากนักลงทุนตางชาติ หรอืผูไดรบัการสงเสรมิเลิกกจิการ หรือไดกระทําการโอนกิจการ

ดังกลาวใหแกผูอื่น นักลงทุนตางชาติ หรือผูไดรับการสงเสรมิจะตองจําหนายที่ดินที่ไดถือกรรมสทิธ์ิ 

อยูภายในหน่ึงปนับต้ังแตวันที่เลิกกจิการ หรอืโอนกจิการใหแกผูอื่น12 

                                                             
8 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
9 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
10 มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522. 
11 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560. 
12 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
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  การลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทย มีความเปนไปไดทีจ่ะมกีารโอน

กิจการดังกลาวใหแกบุคคลอื่นในภายหลงั เชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือภาคเอกชน เมื่อมีการเลิก

กิจการ หรือโอนกจิการไปใหแกบุคคลอื่น นักลงทุนตางชาติ หรือผูไดรบัการสงเสริมจะตองดําเนินการ

ขายที่ดินที่เปนที่ต้ังกจิการลงทุนและถือกรรมสิทธ์ิอยูน้ัน ภายในหน่ึงปตามที่กฎหมายกําหนด มิฉะน้ัน

อธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดินดังกลาว 

  3) สิทธิและประโยชนการไดรบัยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร โดยเครื่องจักร

น้ันจะตองเปนเครื่องจักรที่ไมสามารถผลิต หรอืประกอบข้ึนไดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีคุณภาพ

ใกลเคียงกันกับชนิดทีผ่ลิตในตางประเทศและมีปริมาณเพียงพอในการจัดหามาใช13หาก

คณะกรรมการพจิารณาแลว เห็นวาการยกเวนอากรขาเขาสาํหรับเครือ่งจกัรในธุรกิจดังกลาวไม

สมควรไดรบัสทิธิและประโยชน คณะกรรมการจะใหการสงเสริมใหไดรบัการลดหยอนอากรขาเขา

สําหรับเครื่องจักรเพียงกึง่หน่ึง หรือไมใหไดรบัการยกเวนเลยก็ได14 

เน่ืองจากกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรตองใชเครื่องจกัรที่เปนเทคโนโลยีข้ันสูง 

หรือเตาปฏิกรณโดยเฉพาะ เพือ่ดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร ซึง่เครื่องจักรที่ใช

ในกิจการน้ีอาจมเีครื่องจกัรที่ไมสามารถผลิต หรือประกอบข้ึนไดภายในราชอาณาจักร ซึ่งตองมี

คุณภาพสูงและไดรบัมาตรฐานดานความปลอดภัย ดังน้ัน การที่นักลงทุนตางชาติ หรือผูไดรับการ

ลงทุนนําเครื่องจกัรดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรไทยจะไดรับสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายให

ยกเวนภาษีอากรขาเขาสําหรบัเครื่องจักรดังกลาว 

  4) สิทธิและประโยชนจากการลดหยอนอากรขาเขา สําหรบัวัตถุดิบ หรือวัสดุที่

นําเขามาใชในการผลิต กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร วัตถุดิบหลกัที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟาน้ัน 

คือ แรยูเรเนียมซึง่ในประเทศไทยมีแรยูเรเนียมอยูจํานวนหน่ึง แตไมเพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟา

ในระยะยาว ดังน้ัน ในอนาคตอาจตองมกีารนําเขาแรยูเรเนียมจากตางประเทศ ซึง่แหลงแรยูเรเนียมที่

มีมากทีสุ่ดในโลก คือ ประเทศออสเตรเลีย หากนักลงทุน หรือผูไดรับการสงเสรมิไดนําเขาแรยูเรเนียม 

อันเปนวัตถุดิบหลักในการดําเนินกิจการ จะไดรบัสิทธิและประโยชนในทางกฎหมาย กลาวคือ ไดรับ

การลดหยอนทางภาษีจากการนําเขาวัตถุดิบในการผลิตไมเกนิรอยละเกาสิบของอัตราปกติ คราวละไม

เกินหน่ึงนับต้ังแตวันที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                             
13 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
14 มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
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  5) สิทธิและประโยชนไดรับการยกเวนอากรขาเขา สําหรบัของที่นักลงทุนตางชาติ 

หรือผูรบัการสงเสรมินําเขามาในราชอาณาจกัร เพื่อใชสําหรบัการวิจัยและพฒันา รวมทัง้การทดสอบ

ตางๆที่เกี่ยวของตามประกาศของคณะกรรมการซึง่เปนผูกําหนด15 

  หากนักลงทุนตางชาติ หรือผูไดรับการสงเสริมในกจิการโรงผลิตกระแสไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร ไดนําของที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพฒันางานวิจัยเขามาในราชอาณาจกัร เพื่อใช 

หรือสงเสริมและพฒันา คณะกรรมการเห็นควรอนุญาตใหยกเวนอากรขาเขาสําหรับของดังกลาวได 

  6) สิทธิและประโยชนไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งตองเปนการประกอบ

กิจการที่ไดรบัการสงเสริม เปนกจิการที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศผูรบัการลงทุน 

หรือสังคมเปนพิเศษ คณะกรรมการไดกําหนดใหนิติบุคคลทีป่ระกอบกจิการดังกลาว ไดรับการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธิที่ไดประกอบกจิการและไดรับการสงเสรมิ โดยกําหนดใหไมเกิด

แปดปนับต้ังแตวันที่เริม่มรีายไดจากการประกอบกจิการ รวมถึงกรณีทีก่ิจการขาดทุนในระหวางเวลา

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล คณะกรรมการอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ หรือผูไดรับการ

ลงทุน สามารถนําผลการขาดทุนหักออกไปจากกําไรสุทธิที่เกิดข้ึนในภายหลังระยะเวลาไดรับการ

ยกเวนทางภาษี ซึ่งมกีําหนดระยะเวลาไวไมเกินหาปนับต้ังแตวันที่พนกําหนดเวลา16 

  ดังน้ัน การประกอบกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทย หากเปนธุรกิจ

ที่ไดรับการสงเสรมิ ก็จะไดรับสิทธิและประโยชนในทางกฎหมาย ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม

บทบญัญัติดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน เพื่อเปนการสงเสรมิศักยภาพและการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมข้ันสูง นักลงทุนตางชาติ หรือผูไดรับการลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก

การประกอบกจิการที่ไดรับการสงเสริมไมเกินสิบสามปนับต้ังแตเริม่มีรายไดจากการประกอบกจิการ17 

  อยางไรก็ตามสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายที่นักลงทุนตางชาติจะไดรับจากการ

เขามาลงทุนในประเทศไทยน้ัน ไมไดมีเพียงแตภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสรมิการลงทุน 

พ.ศ.2560เพียงเทาน้ัน แตยังสามารถพิจารณาถึงสทิธิและประโยชนจากการที่นักลงทุนตางชาติรวม

ลงทุนในกจิการของรัฐซึง่ผูศึกษาจะทําการพจิารณาในหัวขอถัดไป 

 ประเด็นทีส่าม นักลงทุนตางชาติ หรือนิติบุคคลตางดาวที่เขารวมลงทุนในกจิการของรัฐ 

 การทีจ่ะใหนักลงทุนภาคเอกชน หรือนักลงทุนชาวตางชาติเขามารวมลงทุนในกจิการของ

ภาครัฐน้ัน กฎหมายจัดใหรัฐตองมีแผนยุทธศาสตรเพื่อกําหนดนโยบายใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ เพือ่ความสอดคลองกบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย ตลอดจน

                                                             
15 มาตรา 30/1 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
16 มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560.  
17 มาตรา 31/1 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560. 
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ18 ปจจบุันอยูระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีระยะเวลาครัง้ละหาป19 โดยยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกสไดมีการกําหนดวัตถุประสงคสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใชพลังงาน ตลอดจนสงเสรมิการใชพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติ

ของประชาชน ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯไมไดมีการระบุถึงการพฒันาความมั่นคงดานพลังงานอยาง

ย่ังยืนดวยวิธีการใด เพียงแตมีนโยบายเพิ่มสัดสวนการใชพลงังานทดแทนและลดการพึง่พากาซ

ธรรมชาติในการผลิตไฟฟาเพียงเทาน้ัน20 

 ดังน้ัน สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายที่นักลงทุนตางชาติ หรือนักลงทุนภาคเอกชนจะไดรบั

จากการเขามารวมลงทุนในกจิการของรัฐ ตองพิจารณารวมกับพระราชบญัญัติการใหเอกชนรวมลงทุน

ในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนบทบญัญัติที่ตราข้ึนโดยเฉพาะสําหรับการรวมลงทุนในกจิการของ

รัฐ แตมิไดมีการบัญญัติถึงสทิธิและประโยชนที่นักลงทุนภาคเอกชน หรอืนักลงทุนตางชาติจะไดรับจาก

การเขารวมลงทุนในกจิการของรัฐเอาไวมีเพียงแตบทบัญญัติที่กลาวถึงการเสนอโครงการ การดําเนิน

โครงการ การกํากับดูแล ตลอดจนการแกไขสญัญาใหม อยางไรก็ตามภาครัฐจะใหภาคเอกชน หรือนัก

ลงทุนตางชาติที่จะเขามาลงทุนในกจิการของรฐัน้ัน จะตองไดรับอนุญาต หรือรับสัมปทาน หรือรฐัให

สิทธิในลักษณะอื่น ซึง่ข้ึนอยูกบัการกําหนดนโยบายของรัฐผูรับการลงทุน หรือการตกลงกันระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายทีนั่กลงทุนภาคเอกชน หรอืนักลงทุนตางชาติ

จะไดรับในแตละโครงการจงึอาจไดรบัไมเหมอืนกันและไมแนนอน  

 ประเด็นทีส่ี่ การขออนุญาตประกอบธุรกจิตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนตาง

ดาว พ.ศ. 2542  

เน่ืองดวยธุรกจิทีเ่กี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของประเทศ หรอืธุรกิจโรงผลิตไฟฟาเพื่อขาย

ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรอืการไฟฟานครหลวง หรอืการไฟฟาสวนภูมิภาคไมเขา

ขายการประกอบธุรกจิตามบญัชีทายพระราชบญัญัติฯ นักลงทุนตางชาติ หรือคนตางดาวจึงไมตองขอ

อนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ประกอบ

กับตามกฎกระทรวงกําหนดธุรกจิบริการที่ไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกจิของคนตางดาว 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ไดประกาศยกเลกิใหธุรกจิทีม่ีสวนราชการเปนคูสัญญา21 และธุรกิจบริการที่มี

                                                             
18 ซ่ึงตอไปในสารนิพนธฉบับน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรียกวา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ”. 
19 มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556. 
20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564, 144-145.  
21 ขอ 2 (10) แหงกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560. 
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รัฐวิสาหกิจเปนคูสัญญา22 ไมตองขออนุญาตประกอบกจิการ ตลอดจนโครงการกอสรางทีเ่กี่ยวกับ

โครงสรางพื้นฐานของประเทศ หรือสาธารณูปโภคก็ไมตองขออนุญาตเชนเดียวกัน เพือ่ชวยใหนัก

ลงทุนตางชาติไดรับความสะดวกในการลงทุน ลดภาระคาใชจาย ระยะเวลาในการดําเนินการที่

รวดเร็วและลดความซ้ําซอนในข้ันตอนการขอใบอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ 

ดังน้ัน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจงึเขาขายไมตองขออนุญาตตามที่ไดกลาวมาใน

ขางตน ซึ่งถือเปนสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายที่นักลงทุนตางชาติจะไดรบัจากการเขามาลงทุน

กิจการดังกลาวในประเทศไทย เมื่อพจิารณาถึงผลกระทบตอความมั่นคงตอประเทศไทยจากการที่ไม

ตองขออนุญาตในการเขามาลงทนุ หากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนกบัธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ธุรกจิ

ดังกลาวสามารถกอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบรายแรงตอประเทศผูรบัการลงทุนเปนอยาง

มากเมือ่รัฐผูรบัการลงทุนไมรูถึงการเขามาลงทุนในธุรกิจดังกลาวในประเทศของตน ทําใหไมไดเตรียม

รับมอืกับเหตุการณทีเ่กิดข้ึน อันกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศผูรบัการลงทุนแมกฎหมายจะ

อนุญาตใหคนตางดาวไมตองขออนุญาตในการเขามาลงทุนกจิการดังกลาว  

ผูศึกษามีความเห็นวา ในกรณีการเขามาลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรยังมีความ

จําเปนที่จะตองขออนุญาตอยู เน่ืองจากเปนธุรกิจทีม่ีความเกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียร แมข้ันตอน

ในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร จะไมกอใหเกิดการระเบิดโดยสภาพก็ตาม แตหากเกิด

การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตคน สัตวและพืช จะกอใหเกิด

ความเสียหายที่ไมอาจควบคุมได เมื่อพจิารณาถึงประเภทธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ตัวธุรกิจ

ดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอความมั่นคงตอประเทศในทางเศรษฐกิจแตหากพิจารณาถึงความมั่นใน

ดานอื่น ๆ เชน ความมั่นของประเทศ หรอืในการปกครองประเทศ ไมสามารถปฏิเสธไดอยางชัดเจน

วา ธุรกิจดังกลาวจะไมมผีลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ เน่ืองดวยมีความเกี่ยวของกับนิวเคลียร 

ซึ่งเปนอาวุธที่มีความรายแรง และอนุภาพทําลายลางสูงเปนอยางย่ิง ทั้งตอประเทศผูรบัการลงทุน 

หรือประเทศใกลเคียง ในทางกลับกันหากดําเนินธุรกิจไปอยางสันติ ธุรกจิดังกลาวก็จะสงเสริมทาง 

ดานความมั่นคงใหแกประเทศผูรับการลงทุนเชนเดียวกัน ทัง้ความมั่นคงดานพลงังาน ความมั่นคง

ทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ รวมไปถึงประชาชนภายในประเทศจะไดรับสาธารณูปโภค

ในราคาที่ถูกลง 

อยางไรก็ดี ในการอนุญาตใหนักลงทุนคนตางดาวเขามาลงทนุโดยไมตองขออนุญาตประกอบ

กิจการดังกลาว หรือกิจการอื่นใด เพื่อเปดรับการสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนตางดาว ทั้งยังจงูใจ

ใหมาลงทุนภายในประเทศไทยมากข้ึน ซึง่ถือเปนจุดเสี่ยงทีอ่าจทําใหมผีลกระทบตอความมั่นคงของ

                                                             
22 ขอ 2 (11) แหงกฎกระทรวงกําหนดธุรกิจบริการที่ไมตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560. 
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ประเทศ ในดานเศรษฐกจิ เชน ธุรกิจทัวรศูนยบาท ซึง่พบวาเจาของกิจการสวนใหญเปนชาวจีน    

ดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ธุรกิจประมง และดานสิง่แวดลอม อุตสาหกรรม โรงงานตาง ๆ เปนตน 

 4.2.3 กฎหมายฟลปิปนส 

 จากการศึกษา Foreign Investments Act of 1991 ในรายละเอียดเรือ่งการลงทุนโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลปิปนส พบวา การลงทุนดานพลังงานไฟฟายังคงเปนประเภทกจิการ 

ที่รัฐบาลฟลิปปนสยังใหการตอนรับในการลงทุนและใหความสนับสนุนเน่ืองจากในปจจบุันประเทศ

ฟลิปปนสยังคงประสบกับปญหาขาดแคลนดานพลังงานและพลังงานไมเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม จึงยังมีการลงทุนดานพลังงานไฟฟาจากตางประเทศอยู

ตัวอยางเชน บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ EGCO GROUP เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ

รายแรกของประเทศไทย ไดเขามาลงทุนระหวางประเทศในประเภทกจิการโรงไฟฟาหรือโครงการ

โรงไฟฟาเคซอน ซึง่เปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนและใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแส 

ไฟฟา โดยธุรกิจดังกลาวน้ี EGCO GROUP ไดเขาถือหุน 100% และเปนเจาของกิจการ ปจจบุัน

โรงไฟฟาน้ีไดทําการเปดใชในเชิงพาณิชยมาแลวเปนระยะเวลา 18 ป โดยมีอายุสัญญา 25 ป23 

 อยางไรก็ตาม การที่นักลงทุนตางชาติจะไดรบัสทิธิและประโยชนในทางกฎหมาย จากการเขา

มาลงทุนในประเทศฟลปิปนสน้ัน จะตองไดรับการพจิารณาจากรัฐบาลฟลปิปนส ซึ่งข้ึนอยูกบัประเภท

การจดทะเบียนและสถานที่ต้ังกิจการ กิจการทีจ่ดทะเบียนกบั Board of Investments: BOI       

จะไดรับสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายจากการลงทุน หากปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังน้ี 

  1) ประกอบกจิการที่ระบุใน Investment Priorities Plan (IPP) 

  2) หากมิไดประกอบกจิการตาม Investment Priorities Plan (IPP) ตองประกอบ

กิจการดานการผลิตสงออกอยางนอยรอยละ 50 (กรณีตางชาติถือหุนในกิจการไมเกิน 40%) หรือ

อยางนอยรอยละ 70 (กรณีตางชาติถือหุนในกิจการเกิน 40%)24 

 หากพิเคราะห Investment Priorities Plan (IPP) จะพบวาอุตสาหกรรมที่ไดรบัการสนับสนุน

จากรัฐบาล มเีพียง 13 สาขา และ Support Industries หรอืโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน กเ็ปนหน่ึง

ในโครงการที่รฐับาลฟลปิปนสใหการสนับสนุนโดยโครงการโรงไฟฟาถือเปนโครงสรางพื้นฐานดาน

พลังงานทีส่ําคัญ ซึ่งเขาเงื่อนไขตามที่ BOI กําหนด ดังน้ัน สทิธิและประโยชนในทางกฎหมายที่นักลงทุน

จะไดรับจากการเขามาลงทุนในกิจการโรงผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีดังน้ี 

                                                             
23 EGCO GROUP, โรงไฟฟาในกลุมเอ็กโก [Online], 1 กุมภาพันธ 2561. แหลงที่มา 

https://www.egco.com/th/business-group/Philippines/all/. 
24 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, การลงทุนจากตางประเทศของประเทศฟลิปปนส, (กรุงเทพฯ: 

กระทรวงพาณิชย, 2558), 113. 
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1) สิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล นับจากปทีเ่ริ่มผลิต

เชิงพาณิชย โดยแตละกิจการจะมรีะยะเวลาที่ตางกันไปในสวนโครงการที่เกี่ยวของกับการผลิตและ

ใหบรกิารดานพลังงานไฟฟาจะมีระยะเวลา 6 ป 

2) สิทธิและประโยชนจากการยกเวนคาธรรมเนียมทาเรือ ภาษีสงออกและ

คาธรรมเนียมการนําเขาเปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันทีจ่ดทะเบียน BOI เชน การนําเขาวัตถุดิบ

หลักที่เปนเช้ือเพลงิในการผลิตกระแสไฟฟา หากมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ นักลงทุนกจ็ะ

ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมทาเรือและคาธรรมเนียมจากการนําเขาวัตถุดิบดังกลาว โดยการผลิต

กระแสไฟฟาจากพลงังานนิวเคลียรวัตถุดิบหลักที่นํามาเปนเช้ือเพลงิในการผลิตกระแสไฟฟา คือ 

แรยูเรเนียมเมื่อผูศึกษาไดทําการคนควาถึงแหลงแรยูเรเนียมในประเทศฟลิปปนส พบวา ประเทศ

ฟลิปปนสมีแรยูเรเนียมสํารองไมมากพอทีจ่ะนํามาเปนเช้ือเพลิงไดในระยะยาว หากประกอบกจิการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ในอนาคตมีความจําเปนทีจ่ะตองนําแรยูเรเนียมเขาจากตางประเทศและ

จะไดรับสิทธิและประโยชนดังทีก่ลาวมาขางตน 

  3) สิทธิและประโยชนจากการหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล กอนนํามาคํานวณ

ภาษีเงินได ซึ่งคาใชจายจากการดําเนินงานสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนและสําคัญ สามารถนํา

คาใชจายมาหักลดหยอนไดทัง้หมด หากกจิการดังกลาวต้ังอยูในเขตพื้นที่หางไกลความเจรญิและขาด

แคลนสาธารณูปโภค ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานและสิง่อํานวยความสะดวก โครงการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร ก็ถือเปนหน่ึงโครงสรางพื้นฐานทีส่ําคัญในการผลติและใหบริการไฟฟาดังน้ัน นักลงทุน

ตางชาติจะไดรับสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตามตองพจิารณาถึงที่ต้ังของสถานประกอบกิจการรวมดวย 

  4) สิทธิและประโยชนในการจางแรงงานตางชาติ ในตําแหนงผูอํานวยการชาง

เทคนิคและทีป่รกึษาไดเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันทีจ่ดทะเบียนกจิการกับ BOI ในกรณีน้ีจะไม

รวมถึงตําแหนงประธานบริษัท กรรมการ ผูจัดการและผูอํานวยการทางดานการเงิน 

  5) สิทธิและประโยชนจากการไดรับผอนผันพิธีการศุลกากร เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักลงทุนตางชาติ ในการนําเขาอปุกรณ ช้ินสวนอะไหล วัตถุดิบและการสงออกสินคาการประกอบ

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร มีความจําเปนที่จะตองนําเขาเครื่องจักร หรืออุปกรณทีเ่กี่ยวของ

กับเตาปฏิกรณ ซึ่งถือเปนหน่ึงวัสดุอุปกรณทีส่ําคัญในการผลติกระแสไฟฟา ฉะน้ันการนําเขาอปุกรณ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะไดรับการผอนผันจากศุลกากรของประเทศฟลปิปนส  

 อาจกลาวโดยสรปุไดวา หากนักลงทุนตางชาติจะเขามาดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร หรือประเภทพลงังานชนิดอื่นใด สิทธิและประโยชนในทางกฎหมายที่รัฐบาลจะใหตอง

พิจารณาจากประเภทกิจการวาขัดตอขอบังคับ หรือขัดตอขอหามที่ไมอนุญาตใหชาวตางชาติประกอบ

กิจการหรือไม ตามพระราชบญัญัติวาดวยการลงทุนของชาวตางชาติ พ.ศ. 2554 (Foreign 
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Investments Act of 1991) เมื่อพิจารณาแลววา กิจการโรงผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียร    

ไมขัดตอกฎหมาย นักลงทุนตางชาติกส็ามารถขอจดทะเบียนกับ Board of Investments: BOI  

เพื่อขอรบัสิทธิและประโยชนในการสงเสริมการลงทุน ประเด็นถัดมาตองมาพจิารณาตอวาประเภท

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอยูในรายการ Investment Priorities Plan (IPP) หรือไมเมื่อ

พบวาเปนกิจการที่ภาครัฐใหการสนับสนุน ซึ่งอยูในสาขา Support Industries เปนหน่ึงสาขาที่เกี่ยว

ของกับโครงการทีเ่ปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศจึงไดรบัสิทธิและประโยชนในทางกฎหมายดังที่ผู

ศึกษาไดทําการกลาวมาแลวในขางตน ในสัดสวนการเขาถือหุนของตางชาติแบบ 100% หรอืเปน

เจาของกิจการตองไดรับการพจิารณาและไดรับอนุญาตจากรัฐบาลกอน ซึง่รัฐบาลฟลปิปนสจะ

พิจารณาเปนรายกรณีไป 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชนของกฎหมายภายใน จากการเขามาประกอบ 

 กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 

ประเด็น 
ความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน (ACIA) 
กฎหมายไทย กฎหมายฟลิปปนส 

1. สิทธิประโยชน

ของกฎหมายภายใน

จากการประกอบ

กิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร 

1) สิทธิดานการเปดเสรี        

การลงทุน 

    - ไดรับสิทธิเทาเทียมกับ

นักลงทุนของรัฐผูรับการ

ลงทุน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

2) สิทธิดานการสงเสริมและ

การ คุมครองการลงทุน 

    - ไดรับสิทธิพิเศษทาง 

ภาษีอากรและสิทธิพิเศษ

อยางอ่ืนที่ไมใชภาษี 

3) สิทธิดานการอํานวยความ 

สะดวกดานการลงทุน       

    - ไดรับบริการรวดเร็ว 

และความสะดวกในการ

ติดตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

1) นักลงทุนชาติอาเซียนจะ

ไดรับสิทธิในการยกเวนขอ

อนุญาตประกอบกิจการตาม

มาตรา 10 วรรคสอง แหง 

พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว พ.ศ. 2542 และ

ไดรับการปฏิบัติอยางเทา

เทียมเสมือนเปนนักลงทุน

สัญชาติไทย 

2) สิทธิขอรับการสงเสริมการ

ลงทุน (BOI) 

    - สิทธิในการอยูภายใน

ราชอาณาจักรเกินกวา

กฎหมายกําหนด  

- สิทธิในการถือกรรมสิทธ์ิใน

ที่ดิน 

1) สิทธิจากการไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน

ระยะเวลา 6 ป นับตั้งแตเริ่ม

ผลิตเชิงพาณิชย 

2) สิทธิจากการยกเวน

คาธรรมเนียมทาเรือ ภาษี

สงออกและคาธรรมเนียมการ

นําเขาเปนระยะเวลา 10 ป 

3) สิทธิจากการหักลดหยอน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล กอน

นํามาคํานวณภาษีเงินได 

คาใชจายจากการดําเนินงาน

สรางสาธารณูปโภคที่จําเปน 

และสําคัญ สามารถนํามา 

หักลดหยอนไดทั้งหมด 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): แสดงการเปรียบเทียบสทิธิประโยชนของกฎหมายภายใน จากการเขามาประกอบ 

 กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 

ประเด็น 
ความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน (ACIA) 
กฎหมายไทย กฎหมายฟลิปปนส 

1. สิทธิประโยชน

ของกฎหมาย

ภายในจากการ

ประกอบกิจการ

โรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร 

    - มีศูนยใหบริการจัดตั้ง 

การลงทุนแบบครบวงจร

และบริการดานขอมูลการ

ลงทุนในรูปแบบตาง ๆ 

    - สิทธิในการรับยกเวน

ภาษีอากรขาเขาสําหรับ

เครื่องจักร 

    - สิทธิจากการลดหยอน

ภาษีขาเขา สําหรับวัตถุดิบ 

หรือวัสดุในการนํามาใชใน

การผลิต 
- สิทธิจากการยกเวนอากรขา

เขา สําหรับนักลงทุนตางชาติ 

หรือผูรับการสงเสริมนําเขา

มาในราชอาณาจักร เพื่อการ

วิจัยและพัฒนา 

    - สิทธิจากการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล โดยตองเปน

กิจการที่ไดรับการสงเสริม 

3) สิทธิจากการเขารวมทุนใน

กิจการของรัฐ 

    - ไดรับสัมปทานเปนระยะ

เวลานาน (ขึ้นอยูกับการตก

ลงระหวางคูสัญญา เงื่อนไข

สิทธิประโยชนแตละโครงการ

จะไดรับตางกัน) 

4) นักลงทุนตางชาติ ไดรับ

การยกเวนการขออนุญาต

ประกอบกิจการ เน่ืองจาก

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรไมเขาขายตองขอ

อนุญาตตาม พ.ร.บ. ประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.

2542 

4) สิทธิในการจางแรงงาน

ตางชาติในตําแหนง

ผูอํานวยการชางเทคนิคและ

ที่ปรึกษาไดเปน 

ระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่

จดทะเบียนกิจการกับ BOI 

5) สิทธิการไดรับผอนผันพิธี

การศุลกากร เพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักลงทุน

ตางชาติ ในการนําเขา

อุปกรณ ชิ้นสวนอะไหล 

วัตถุดิบ 
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4.3 วิเคราะหเปรยีบเทียบอุปสรรคของกฎหมายภายใน จากการเขามาประกอบกิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร 

 การพิจารณาอุปสรรคในทางกฎหมายของกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โดยผูศึกษาจะ

ทําการพจิารณาภายใตกฎหมาย 3 ฉบับดังตอไปน้ี 

4.3.1 ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) 

 จากการศึกษาความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) พบวาอุปสรรคในทางกฎหมายมี 

3 ประเด็น กลาวคือ 

 ประเด็นแรก อปุสรรคการตีความกฎหมายในหลกัขอยกเวนทั่วไป Article 17(b) ความวา 

“จําเปนเพือ่คุมครองชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืช”25 หากนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งอยูภายใตความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน ประเทศผูรับการลงทุนสามารถปฏิเสธไมรบัการลงทุนจากตางชาติได โดยอางวาหากมี

กิจการดังกลาวภายในประเทศผูรับการลงทุนจะทําใหประชาชน สัตว พืช เสี่ยงตอการไดรบัอันตราย

จากการรั่วไหลของกมัมันตภาพรงัสจีากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรและสามารถเกิดเหตุสุดวิสัยไดทุก

เมื่อ แมจะเปนโครงการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดเปนไปตามหลักสากล เมื่อความตก

ลงวาดวยการลงทุนอาเซียนมิไดบัญญัติใหการลงทุนในกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนการ

ลงทุนตองหาม หรอืขัดตอบทบัญญัติขอใด จึงข้ึนอยูกบัดุลพนิิจของประเทศผูรับการลงทุนที่เปนผู

อนุญาต หรือไมอนุญาตใหมีการลงทุนดังกลาวเกิดข้ึนในประเทศผูรับการลงทุน ผลของการไดรับ

อนุญาตใหลงทุนในกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหรือไมน้ัน ยอมตีความและใชดุลพินิจตางกันใน

แตละประเทศสมาชิกอาเซียน 

 อาจกลาวไดโดยสรปุวา การประกอบกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศสมาชิก

อาเซียน ซึ่งอยูภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) แมในบทบญัญัติจะมิไดตองหามนัก

ลงทุนชาติอาเซียนเขามาดําเนินกจิการลงทุนกิจการที่เกี่ยวของกับพลงังานนิวเคลียรหากประเทศผูรับ

การลงทุนใชดุลพินิจและตีความตัวบทกฎหมายแลว พิจารณาวาการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร

เปนกจิการที่สามารถกอใหเกิดภยันตรายและอาจทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตของประชาชน 

ทรัพยสิน สัตวและพืช ตลอดจนประเทศผูรับการลงทุนไดรบัความเสียหายอันเกิดจากกิจการดังกลาว 

ไมวาผลของภยันตรายน้ันจะมากนอยเพียงใดกเ็ปนเหตุใหการลงทุนในกจิการดังกลาวไมไดรบัอนุญาต

ใหลงทุนภายในประเทศผูรบัการลงทุนได โดยยกหลักขอยกเวนทั่วไปตาม Article 17(b) ถึงเหตุ

                                                             
25 Article 17(b) necessary to protect human, animal or plant life or health of ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement. 
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จําเปนในการคุมครองชีวิต หรือสุขภาพของ มนุษย สัตว หรอืพืชของประเทศผูรบัการลงทุน ซึ่งเปน

อุปสรรคในทางกฎหมายที่นักลงทุนตางชาติอาจไดรบัการปฏิเสธการลงทุนในกิจการดังกลาวอันเปน

ผลมาจากการใชดุลพินิจในการตีความทางกฎหมายของแตละประเทศผูรบัการลงทุน 

 ประเด็นทีส่องจากการที่ไดศึกษาบทบัญญัติ Article 17(f) ความวา “เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มจีํากัด หากมาตรการดังกลาวบังคับควบคูไปกับการจํากัดการผลิต หรือการ

บริโภคภายในประเทศ”26 พบวา กิจการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรจําเปนตองจัดต้ังโรงงานอยูใน

บริเวณที่ใกลกบัแหลงนํ้าขนาดใหญ เชน ทะเล ทะเลสาบ เพื่อใชนํ้าในการระบายความรอนจากเตา

ปฏิกรณอยูตลอดเวลา ทําใหตองใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผูรับการลงทุน ซึ่งถือเปนอปุสรรค

ในลงทุนกจิการดังกลาว แตอยางไรก็ตามผลของการอนุญาตใหลงทุนหรือไมน้ัน ข้ึนอยูกับดุลพินิจและ

การตีความในทางกฎหมายของแตละประเทศผูรับการลงทุน 

 ดังน้ัน หากประเทศผูรับการลงทุนมีดุลพินิจตีความทางกฎหมายทะเล หรือทะเลสาบซึ่งเปน

แหลงทรัพยากรธรรมชาติทีส่ําคัญและมีปริมาณจํากัด เพื่อเปนการปกปองทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศของตน อาจเปนเหตุผลใหประเทศผูรับการลงทุนปฏิเสธรับการลงทุนโรงงานไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรจากนักลงทุนชาติอาเซียนได 

 ประเด็นทีส่าม อุปสรรคการตีความทางกฎหมายในหลกัขอยกเวนทางดานความมั่นคง 

Article 18(b) ความวา “ขัดขวางรัฐสมาชิกใดจากการกระทําใด ๆ ซึ่งตนพิจารณาวาเปนการจําเปน 

เพื่อคุมครองผลประโยชนทางดานความมั่นคงทีม่ีความสําคัญย่ิงตอตน รวมถึงแตไมจํากัด”27 

 จากการพิจาณาตามบทบญัญัติดังที่กลาวในขางตนจะเห็นไดวา มีการบัญญัติถึงการคุมครอง

ผลประโยชนทางดานความมั่นคงที่มีความสําคัญตอประเทศของตน หากการเขามาลงทุนของรัฐ

สมาชิกเปนการกระทําที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมัน่คงของประเทศผูรับการลงทุน รัฐผูเปน

ผูรบัการลงทุนสามารถขัดขวาง เพื่อปกปองสทิธิและผลประโยชนทางดานความมั่นคงแกประเทศของ

ตนเองได 

อยางไรก็ตาม การลงทุนกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร แมจะเปนโครงการที่ไดรบัการ

รับประกันและมีผลรบัรองวาไดรับมาตรฐานระดับโลก มรีะบบการปองกันเหตุฉุกเฉินอยางสูงสุด  

                                                             
26 Article 17(f) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such  

measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or  

consumption of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
27 Article 18(b) to prevent any Member State from taking any action which it considers 

necessary for the protection of its essential security interests, including but not limited to of ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement. 
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เมื่อประเทศผูรับการลงทุนพิจารณาแลวคาดการณวา โครงการดังกลาวอาจสรางผลกระทบตอความ

มั่นคงของประเทศผูรับการลงทุนในภายภาคหนาได หากอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขามาดําเนิน

กิจการในประเทศของตน เน่ืองจากรัฐสมาชิกสวนใหญไมมีโรงไฟฟาเกิดข้ึนในประเทศของตนมากอน 

ประกอบกบัไมมบีุคลากรทีม่ีความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญในดานพลังงานนิวเคลียร

โดยเฉพาะอยางเพียงพอ เมื่อประเทศผูรบัการลงทุนไดพิจารณาถึงการเขามาลงทุนในกิจการดังกลาว 

กิจการดังกลาวอาจกอใหเกิดการแทรกแซงภายในประเทศของผูรับการลงทุน หรือเหตุอื่นใดที่

ประเทศของตนอาจไดรบัผลกระทบทางตรงหรือทางออม  

การทีจ่ะพจิารณาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เปนโครงการที่มผีลกระทบดานความ

มั่นคงตอประเทศผูรับการลงทุนหรอืไมน้ัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาและการตีความ “เปนการจําเปน

เพื่อคุมครองผลประโยชนทางดานความมั่นคงทีม่ีความสําคัญย่ิงตอตน” ในกรณีใดที่ถือวาเปนการ

จําเปนและกรณีใดที่จะมผีลกระทบตอความมั่นคง 

ประกอบกบัพจิารณาตอใน Article 18(b)(i) “การกระทําการกระทําเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและ

วัสดุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่ผลิตจากวัสดุน้ัน”28 หากทําการศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร 

จะพบวา โครงการดังกลาวไมใชเปนโครงการที่กอใหเกิดการระเบิด หรอืใชวัตถุระเบิด หรือวัสดุระเบิด

นํามาเปนสวนในการผลิตกระแสไฟฟาแตอยางใด ตามทีป่ระชาชนทั่วไปเขาใจผิดกัน ซึง่ผูศึกษาได

กลาวมาแลวในบทที่ 2 ตามบทบญัญัติ Article 18(b)(i) จึงไมสามารถนําเหตุดังกลาวข้ึนมาอางเปน

ขอยกเวนดานความมั่นคง เพื่อไมอนุญาต หรอืไมรบัการลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรจากรัฐ

สมาชิกได 

ประเด็นถัดมา Article 18(b)(iv) “การกระทําทีก่ระทําเพือ่คุมครองโครงสรางพื้นฐาน

สาธารณะทีส่ําคัญ ซึ่งรวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร พลังงานและประปา จากความ

พยายาม หรือจงใจทีจ่ะเจตนาทําใหโครงสรางพื้นฐานดังกลาวใชการไมได หรือเสื่อมสภาพลง”29     

จากบทบัญญัติดังกลาว เมื่อพจิารณาถึงโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึง่เปนโครงการที่

เกี่ยวของกบัโครงสรางพื้นฐานสาธารณะดานพลังงาน การเขามาลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติมิไดมี

                                                             
28 Article 18(b) to prevent any Member State from taking any action which it considers 

necessary for the protection of its essential security interests, including but not limited to of ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement. 
29 Article 18(b), (iv) action taken so as to protect critical public infrastructure, including 

communication, power and water infrastructures, from deliberate attempts intended to disable or 

degrade such infrastructure of ASEAN Comprehensive Investment Agreement. 
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จุดประสงคที่จะเขามาเพื่อทําใหโครงสรางพื้นฐานดังกลาวใชการไมได หรือทําใหมสีภาพเสื่อมลงตาม

บทบญัญัติดังกลาว ผูศึกษาจงึมคีวามเห็นวา โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไมขัดตอบทบัญญัติ 

Article 18(b)(iv) แตอยางใดประเทศผูรับการลงทุนจะยกขอยกเวนดังกลาวมาอาง เพื่อปฏิเสธรบัการ

ลงทุนจากรัฐสมาชิกมิได 

อาจกลาวไดโดยสรปุวา Article 18 หากพิจารณาจากบทบญัญัติจะพบอปุสรรคในการ

ตีความอยูประเด็นเดียว คือ “เพื่อการคุมครองผลประโยชนดานความมั่นคงที่มีความสําคัญย่ิงตอตน” 

ใน Article 18(b) ซึ่งข้ึนอยูกับรัฐสมาชิก (ประเทศผูรบัการลงทุน) จะตีความและมีดุลพินิจตอ

โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรกับความมั่นคงอยางไร เน่ืองจากแตละรัฐสมาชิกมีความเห็นชอบ

ตอโครงการน้ีตางกัน บางก็วาโครงการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรเปนโครงการที่อาจสรางผลกระทบ

ตอความมั่นคงของประเทศของตนได หากเกิดการแทรกแซงภายในประเทศ ประกอบกบัเกิดความ

วิตกกังวลวาจะประสบกับปญหาการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสใีนอนาคต บางรัฐสมาชิกเห็นวา

โครงการดังกลาวเปนโครงการทีส่ามารถสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหแกประเทศของตนได

อยางย่ังยืน การที่นักลงทุนตางชาติจะไดรบัอนุญาตใหเขามาลงทุนในกจิการดังกลาวหรือไมน้ัน ข้ึนอยู

กับการพิจารณาตีความจากบทบญัญัติและโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนสําคัญ ซึง่โครงการ

ดังกลาวหากพิจารณาแลวมทีัง้ดานบวกและดานลบ โดยแตละรัฐสมาชิก (ประเทศผูรบัการลงทุน) 

ยอมมีความเห็นตางกันและสามารถยกขอยกเวนดานความมัน่คงข้ึนมากลาวอางเพื่อปฏิเสธรับการ

ลงทุนไดทกุเมือ่ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนในการตีความตามตัวบทบัญญัติของแตละรฐั

สมาชิก แมจะภายใตบทบัญญัติฉบบัเดียวกันก็ตาม  

 4.3.2 กฎหมายไทย 

 เมื่อพจิารณาอปุสรรคในทางกฎหมายไทยกับการประกอบกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร

ภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พบวา การประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกจิการที่ใชเครือ่งปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลงังาน กฎหมายไดบญัญัติใหคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีและคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงานตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

กิจการพลงังาน ใหตกลงรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมดูแลกิจการ

ดังกลาว30 ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรทัง้สองหนวยงานจงึไมไดมีการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการใด ตลอดจนเงื่อนไขในการควบคุมดูแลกจิการดังกลาวรวมกัน อีกทัง้ยังไมมี

การบญัญัติกฎหมายข้ึนมาเพือ่ควบคุมกํากบัดูแลกจิการดังกลาวไวโดยเฉพาะ ซึ่งถือเปนอุปสรรค

ในทางกฎหมายสําหรับนักลงทุนตางชาติทีส่นใจจะเขามาประกอบกจิการดังกลาวในประเทศไทย 

                                                             
30 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 
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 ดังน้ัน กฎหมายเฉพาะสําหรับควบคุมดูแลกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะเกิดข้ึนไดก็

ตอเมื่อมกีารลงทุนในกิจการดังกลาวจริงหากมกีารลงทนุในกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ผูศึกษา

เห็นวาอาจจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติตามข้ึนอกีในภายหลงั เน่ืองจากขอกําหนดเกิดข้ึนจากการตกลง

รวมกันของทั้งสองหนวยงาน ซึ่งมีความเปนไปไดทีท่ั้งสองหนวยงานจะมีความคิดเห็นไมตรงกัน 

หรือไมสอดคลองกัน ทําใหนักลงทุนตางชาติอาจประสบปญหาในการลงทุนลาชากวากําหนด  

หรือปญหาอื่นใดตามมา  

 4.3.3 กฎหมายฟลปิปนส 

 การประกอบกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศฟลิปปนส นักลงทุนสามารถเขามา

ลงทุนในโครงการดังกลาวได แตตองดําเนินการภายใตรปูแบบสัญญาที่ไดบญัญัติไวใน Republic Act 

No.7718 ซึ่งถือเปนอปุสรรคในทางกฎหมายที่นักลงทุนตางชาติตองยอมรบั หากประสงคทีจ่ะเขามา

ดําเนินกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลปิปนส เน่ืองจากเปนการลงทุนในรปูแบบของ

การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน หรือ Public Private Partnerships (PPP) ซึ่งรูปแบบของ

สัญญามีหลายรปูแบบ ข้ึนอยูกับการตกลงรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (นักลงทุนตางชาติ) 

วาจะเลอืกทําสัญญารวมลงทุนในรูปแบบใดเมื่อพจิารณาอปุสรรคในทางกฎหมายทีส่ําคัญของการ

ลงทุนในรูปแบบ PPP สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 

 ประเด็นแรก อปุสรรคทีเ่กิดจากความเสี่ยงทางการคา (Commercial Risk) กลาวคือ  

การดําเนินการกอสราง ซึ่งมีตนทุนมาจากคาแรงคนงาน หรอืคาเชาพื้นที่ ตลอดจนแหลงเงินทุนที่

เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูรบัการลงทนุ หรือความผันผวนทางเศรษฐกจิโลก

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของผูบรโิภค รายไดประชาชาติ หรอื GDP อัตราดอกเบี้ยและภาวะอัตราเงิน

เฟอ ทั้งน้ี ถือเปนอุปสรรคทีเ่กิดจากผลทางกฎหมาย ที่นักลงทุนตางชาติตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ลงทุนภายใตรปูแบบสญัญา PPP ซึ่งนักลงทุนตางชาติจะไดรบัผลกระทบจากกรณีดังกลาวมากนอย

เพียงใดข้ึนอยูกบัสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะน้ัน  

 ประเด็นทีส่อง อุปสรรคทีเ่กิดจากกฎหมายภายในและการเมืองของประเทศผูรบัการลงทุน    

(Legal and Political Risk) เมื่อนักลงทุนตางชาติรวมลงทนุกับภาครัฐ ความเสี่ยงที่เกิดจากรูปแบบ

ของสัญญา คือ สภาวะทางการเมอืงภายในประเทศผูรบัการลงทุน การออกกฎหมาย ขอบงัคับ หรือ

นโยบายของรัฐบาลที่มผีลกระทบตอกิจการทีล่งทุน รวมถึงอัตราภาษี ซึ่งผูรวมลงทุน หรือนักลงทุน

ตางชาติ (ภาคเอกชน) มักเปนฝายรบัภาระรายจายทีเ่กิดจาการลงทุนในกจิการน้ัน 

 อาจกลาวไดโดยสรปุวา อุปสรรคในการประกอบกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรใน

ประเทศฟลิปปนสไมไดเกิดจากตัวบทกฎหมายที่เปนอปุสรรคโดยตรง หากแตนักลงทุนตางชาติ

ประสงคทีจ่ะเขามาลงทุนในธุรกจิประเภทโครงสรางพื้นฐานของประเทศฟลปิปนส ตองเขามาลงทุน

ในรูปแบบรวมทุนกับภาครัฐ จะเขามาลงทุนในรูปแบบนิติบคุคล หรือบุคคลธรรมดาทีป่ระสงคเปน
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เจาของกิจการแตเพียงรายเดียวไมได ดังน้ัน การลงทุนธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศ

ฟลิปปนส ตองทําในลกัษณะสัญญารวมลงทุนกับภาครัฐและนักลงทุนตางชาติมีสทิธิถือหุนสูงสุดใน

กิจการเพียง 39.99% เทาน้ัน ประกอบกบับางรปูแบบของสญัญารวมทุนรัฐบาลสามารถเขามามสีวน

ไดเสียกับผลกําไรจากการประกอบกจิการดวย ผลกระทบทีนั่กลงทุนตางชาติ หรือภาคเอกชนตอง

ประสบลวนเกิดจากเงื่อนไขของกฎหมายทีบ่ัญญัติใหนักลงทนุตางชาติ หรือภาคเอกชนทีส่นใจจะเขา

มาประกอบกิจการทีเ่กี่ยวของกบัโครงสรางพื้นฐานของประเทศฟลิปปนส ตองเขามาในรูปแบบของ

สัญญารวมทุนเทาน้ัน จงึจะไดรบัอนุญาตใหมาลงทุนในประเทศฟลิปปนสได 

 

ตารางที่ 4.2: แสดงการเปรียบเทียบอปุสรรคของกฎหมายภายใน จากการเขามาประกอบกิจการ 

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 

ประเด็น 
ความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน (ACIA) 
กฎหมายไทย กฎหมายฟลิปปนส 

1. อุปสรรคของ

กฎหมายภายในจาก

การเขามาประกอบ

กิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร 

1) อุปสรรคในการตีความทาง

กฎหมาย Article17(b)  

หลักขอยกเวนทั่วไป ถึงเหตุ

จําเปนในการคุมครองชีวิต 

สุขภาพของมนุษย สัตว หรือ

พืชของประเทศผูรับการ

ลงทุน 

2) อุปสรรคในการตีความทาง

กฎหมาย Article 17(f)การ

อนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติที่มีอยูอยางจํากัด 

เน่ืองจากกิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรมีความ

จําเปน ตองจัดตั้งใกลบริเวณ

แหลงนํ้าขนาดใหญ 

3) อุปสรรคในการตีความทาง

กฎหมาย Article18(b) 

หลักขอยกเวนดานความ

ม่ันคง กรณีรัฐสมาชิก 

ไมมีกฎหมายที่กํากับดูแลการ

ประกอบกิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรไว

โดยเฉพาะ ภายใต

พระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ.2559 

ไดบัญญัติใหคณะกรรมการ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ

กับคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน ตกลงรวมกัน

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไข เพื่อควบคุมดูแล

กิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ใชเครื่องปฏิกรณ

นิวเคลียร เพื่อการผลิต

พลังงาน 

เน่ืองจากการเขาไปลงทุนใน

กิจการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรในประเทศ

ฟลิปปนส ซ่ึงเปนโครงสราง

พื้นฐานของประเทศ ตองลง 

ทุนในรูปแบบรวมลงทุนกับ

ภาครัฐ (PPP) 

1) อุปสรรคที่เกิดจากความ

เส่ียงทางการคา การดําเนิน 

การกอสราง ที่มีตนทุนมา

จากคาแรง คาจาง หรือคา

เชาพื้นที่ ตลอดจนแหลง

เงินทุน อัตราดอกเบี้ยและ

สภาวะอัตราเงินเฟอ เปนตน 

2) อุปสรรคที่เกิดจาก

กฎหมายภายในและการเมือง

ของประเทศฟลิปปนส การ

ออกนโยบายของรัฐบาลที่มี

ผลกระทบตอกิจการที่ลงทุน  

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ): แสดงการเปรียบเทียบอุปสรรคของกฎหมายภายใน จากการเขามาประกอบ 

    กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 

ประเด็น 
ความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน (ACIA) 
กฎหมายไทย กฎหมายฟลิปปนส 

1. อุปสรรคของ

กฎหมายภายใน

จากการเขามา

ประกอบกิจการ

โรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร 

สามารถขัดขวางการกระทํา

ใด ๆ ซ่ึงพิจารณาวาเปนการ

จําเปน เพื่อคุมครอง

ผลประโยชนทางดานความ

ม่ันคงที่มีความสําคัญยิ่ง 

4) อุปสรรคในการตีความ

ทางกฎหมาย Article18 

(b)(iv) การกระทําเพื่อ

คุมครองโครงสรางพื้นฐาน

สาธารณะที่สําคัญ ซ่ึงรวม 

ถึงดานพลังงาน 

 

การออกกฎหมาย ขอบังคับ 

รวมถึงอัตราภาษี ซ่ึงนัก

ลงทุนมักเปนฝายรับภาระ

รายจายที่เกิดจากการลงทุน

ในกิจการ  

 

 4.3.4 องคการที่มหีนาทีก่ํากับดูแลกิจการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 ในเขตประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมีศูนยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre Energy) ซึ่งเปน

องคการระหวางประเทศ ต้ังอยู ณ กรงุจาการตา ประเทศอนิโดนีเซีย เปนศูนยรวมยุทธศาสตรดาน

พลังงานอาเซียน มีหนาทีบู่รณาการกลยุทธดานพลงังานในอาเซียน ตลอดจนจัดหาขอมลูและ

ผูเช่ียวชาญดานพลงังาน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงวานโยบายและแผนพฒันาดานพลงังาน มีความ

สอดคลองกบัการเติบโตทางเศรษฐกจิและความย่ังยืนของสิง่แวดลอมในภูมิภาคอาเซียน โดยแผน 

ปฏิบัติการอาเซียนวาดวยความรวมมือดานพลังงาน (ASEAN Power Grid) ซึ่งผูศึกษาไดกลาวมาแลว

ในบทที่ 2 ในแผนปฏิบัติการไมไดมีกลาวถึงวาจะมีการสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในภูมิภาค

อาเซียนแตอยางใด จุดประสงคมีเพียงแตการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลงังานระหวางประเทศ เพิ่ม

ความสามารถในการซื้อขายไฟฟาระหวางประเทศ ตลอดจนลดตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟาแหงใหม

ในภูมิภาคอีกทั้ง กําหนดนโยบายทางดานพลังงานในภูมิภาคอาเซียน มาจากการประชุมของผูบรหิาร

สูงสุดของกจิการไฟฟาในอาเซียน (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities: HAPUA) 

อาจกลาวโดยสรปุวา ในภูมิภาคอาเซียนไมมีหนวยงานใดที่เปนศูนยกลางควบคุมพลงังาน

ไฟฟาระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยางแทจรงิ มีเพียงแตหนวยงานทีเ่สนอนโยบายและ
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แนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนบรรทัดฐานใหแกประเทศสมาชิกเพยีงเทาน้ัน มิไดมีอํานาจควบคุม หรือสัง่

การประเทศสมาชิกใหปฏิบัติตามคําสั่งได ซึ่งหากมโีรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศสมาชิกใด 

หนวยงานอาเซียนก็ไมอาจเขาไปควบคุมดูแลกิจการดังกลาวไดโดยตรง 

 4.3.5 ประเทศไทย 

 หนวยงานที่ทําหนาที่กํากบัดูแลธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทยโดยตรงน้ัน 

ยังไมมี เน่ืองจากประเทศไทยไมมีโรงไฟฟาประเภทพลงังานนิวเคลียร แตมีหนวยงานที่ทําหนากับการ

ดูแลการประกอบกิจการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร คือ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร 

เพื่อสันติตามกฎหมายพลงังานนิวเคลียรเพื่อสันติ หรือสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติและคณะกรรมการ

กํากับกจิการพลงังานตามกฎหมายวาดวยประกอบกิจการพลังงาน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลงังาน ซึง่กฎหมายไดบญัญัติใหทั้งสองหนวยงานตกลงรวมกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ 

เงื่อนไข หรอืวิธีการอื่นใด ที่ใชกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการ

ผลิตพลังงานเมื่อขอตกลงรวมกันของทั้งสองหนวยงานไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมผีลใชได

บังคับทันที31 แมจะไมใชหนวยงานที่ทําหนาที่กํากบัดูแลกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรโดยตรง 

ก็ตาม 

 โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมหีนาที่กํากบัดูแลเรือ่งใชพลงังานนิวเคลียรและรังสีใหเปนไป

ตามกฎหมาย หลักเกณฑดานความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทกัษความปลอดภัย 

ตลอดจนเฝาระวังภัย เตรียมพรอมและรบัมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรงัสอียางมปีระสิทธิภาพ32 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกจิการพลงังานมหีนาทีก่าํกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงานให

มีระบบการบริหารจัดการพลังงาน ใหมีความมั่นคงและเช่ือถือได มีประสทิธิภาพ เปนธรรมตอทัง้ผูใช

และผูประกอบกิจการพลงังาน ตลอดจนเปนมิตรตอ สิง่แวดลอม โดยยึดมั่นตอการปฏิบัติหนาทีอ่ยาง

เที่ยงธรรมและโปรงใส เพือ่ประโยชนในการพฒันาประเทศอยางย่ังยืน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอม33 

 อาจกลาวไดโดยสรปุวา องคการทีท่ําหนาทีก่ํากับดูแลกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรใน

ประเทศไทยมสีองหนวยงาน กลาวคือ สํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ ดูแลในสวนของการใชพลงังาน

                                                             
31 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559. 
32 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, พันธกิจ [Online], 1 กุมภาพันธ 2561. แหลงทีม่า 

http://www.oap.go.th/about-us/vision. 
33 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน, พันธกิจ [Online], 1 กุมภาพันธ 2561. แหลงที่มา

https://www.egov.go.th/th/government-agency/236/. 
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นิวเคลียร กฎหมายที่บงัคับใชเกี่ยวกบัพลงังานนิวเคลียร ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวของกับพลังงาน

นิวเคลียรทัง้หมด สวนสํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลังงานดูแลเรื่องระบบการบรหิารจัด

การพลังงานของประเทศใหมีความมั่นคง นาเช่ือถือ มีประสทิธิภาพ ตลอดจนเพือ่ประโยชนในการ

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน อยางไรก็ดี หากมีกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย  

ผูศึกษามีความเห็นวา ควรจะจัดต้ังหนวยงานทีม่ีหนาทีก่ํากบัดูแลโดยเฉพาะและเปนองคการอิสระ 

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ตลอดจนเปนเพียงหนวยงานเดียวไมตองข้ึนตรงตอหนวยงานใด 

เพื่อความสะดวกในการดูแลและควบคุม ตลอดจนการทํางานที่รวดเร็วตอสถานการณฉุกเฉิน หรอืเหตุ

อื่นใดที่เกี่ยวของกบักจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ประกอบกบักฎหมายที่บงัคับใชในปจจุบันไม

เพียงพอและครอบคลุมถึงกจิการดังกลาวควรดําเนินการจัดต้ังหนวยงานข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อออก

ขอบังคับ หรือหลักเกณฑควบคุมดูแลกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรโดยพิเศษ 

 4.3.6 ประเทศฟลปิปนส 

 ประเทศฟลิปปนสมีองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรบาตาอัน คือ 

คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูของฟลิปปนส (Philippine Atomic Energy Commission) มี

อํานาจในการกําหนดออกขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของกับพลังงานปรมาณูและการคุมครองสุขภาพ 

ความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนอนุญาตและควบคุม หรือหามนําเขา หรือสงออก สิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เกี่ยวของดานพลงังานปรมาณูทัง้หมด ซึ่งถือเปนองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรบาตาอันโดยเฉพาะ แมวาโรงไฟฟาดังกลาวจะยังไมเคยไดเดินเครื่องปฏิกรณ     

เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชภายในประเทศเลย เน่ืองจากประสบปญหาภายในประเทศ ตลอดจนสถาน

ที่ต้ังโรงไฟฟาอยูบนบริเวณรอยเลือ่นภูเขาไฟ (Fire of Ring) จึงทําใหหนวยงานดังกลาวยังไมไดทํา

หนาที่กํากบัการดูแลโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรบาตาอันอยางเต็มประสิทธิภาพเน่ืองดวยโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรบาตาอันยังไมเคยเปดใชงานจริง  

ผูศึกษามีความเห็นวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลกิจการโรงไฟฟาพลงังาน

นิวเคลียรของประเทศฟลปิปนสน้ัน ยังไมไดถูกออกมาบังคับใชจริง จงึไมสามารถทีจ่ะทําการวิเคราะห

ไดวา เหมาะสมหรอืเพียงพอตอการควบคุมดูแลกิจการดังกลาวหรือไมแตอยางไรก็ดีหนวยงานทีจ่ดัต้ัง

ข้ึนมากํากับดูแลในกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรบาตาอนัน้ัน ในอดีตเคยประสบปญหาการ

แทรกแซงทางการเมืองในประเทศ จงึเปนเหตุใหมกีารทุจริตโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรบาตาอัน ซึ่งเปนเหตุผลหน่ึงทีโ่รงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรบาตาอันไมไดเปดใช หากประเทศ

ฟลิปปนสประสงคจะกอสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรแหงใหม ควรจัดการเรื่องทุจริตและการ

แทรกแซงทางการเมืองภายในประเทศใหเด็ดขาด หนวยงานที่มีอยูกจ็ะสามารถทํางานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพและราบรื่นในการบรหิารจัดการดูแลกจิการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร 
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4.4 บทสงทาย 

 จากการที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบสทิธิและประโยชน อุปสรรคในทางกฎหมาย 

ตลอดจนองคการที่ทําหนาที่กํากบัดูแลกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ภายใตความตกลงวาดวย

การลงทุนอาเซียน (ACIA) กฎหมายไทยและกฎหมายฟลิปปนสดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน สําหรบั

การวิเคราะหเปรียบเทียบสิทธิและประโยชนของกฎหมายภายใน จากการเขามาประกอบกิจการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรพบวา สิทธิและประโยชนที่นักลงทุนจะไดรบัจากการลงทุนน้ันตางกันเพียง

เล็กนอย เชน การขออนุญาตเขามาประกอบกจิการ การถือกรรมสทิธ์ิในที่ดินและสิทธิในการเขาถือ

หุน หรือเปนเจาของกจิการ แตมสีิ่งทีเ่หมือนกัน คือ การไดรบัสิทธิพเิศษทางภาษีอากรและสิทธิพิเศษ 

อยางอื่นที่ไมใชภาษีการไดรบัการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนไดรับการอํานวยความสะดวกใน

ดานการลงทุน สําหรบัการวิเคราะหเปรียบเทียบอุปสรรคของกฎหมายภายใน จากการเขามา

ประกอบกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรน้ัน มีอุปสรรคในทางกฎหมายที่ตางกันกลาวคือ ภายใต

ความตกลงวาดวยกันลงทุนอาเซียน (ACIA) จะพบปญหาจากการตีความทางกฎหมาย โดยแตละรัฐ

สมาชิกจะใชดุลพินิจในการตีความทางกฎหมายที่ตางกัน ซึ่งถือเปนอปุสรรคในทางกฎหมายที่อาจทํา

ใหนักลงทุนในกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรถูกปฏิเสธไมอนุญาตใหมีการลงทุน  

ในสวนของกฎหมายไทยมีอุปสรรคในทางกฎหมาย คือ ไมมกีฎหมายที่ดูแลกิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรไวโดยเฉพาะ แตมพีลงังานนิวเคลียรเพื่อสนัติ พ.ศ. 2559 ที่สามารถนํามาปรบัใชได 

ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติใหคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพือ่สันติกับคณะกรรมการกํากบักจิการ

พลังงาน ตกลงรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไข เพื่อควบคุมดูแลกจิการของสถานประกอบ

กิจการที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เพื่อการผลิตพลังงาน สิง่หน่ึงที่เปนอุปสรรคอยางเห็นไดชัดเจน คือ 

นักลงทุนอาจไดรับการลงทุนทีล่าชากวากําหนด หากหนวยงานทั้งสองตกลงรวมกันไมเปนผล 

สําหรับอปุสรรคในทางกฎหมายฟลปิปนส คือ การเขามาลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศ หรือโครงสรางสาธารณะน้ัน นักลงทุนจะตองเขามาลงทุนในรูปแบบรวมทุนกบัภาครัฐเทาน้ัน 

หากนักลงทุนประสงคจะเขามาประกอบกจิการดังกลาว นักลงทุนตองปฏิบัติตาม Republic Act 

No.7718 ถึงจะไดรับการอนุญาตใหมีการลงทุนภายในประเทศฟลิปปนสและอัตราสวนในการให    

นักลงทุนตางชาติเขาถือหุนไดเพียง 40% เพียงเทาน้ัน ซึ่งตางจากธุรกิจอืน่ที่ภาครัฐอนุญาตให        

นักลงทุนตางชาติสามารถเขาเปนเจาของกจิการไดและถือหุนได 100% 

ผูศึกษามีความเห็นวา ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนธุรกิจทีท่างรัฐบาลฟลิปปนสจัดให

มีการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ โดยตองรวมลงทุนกับภาครัฐและไมใหนักลงทุน

ตางชาติเปนเจาของกจิการได 100% ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศก็เปนได  
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สําหรับองคการที่มีหนาที่กํากบัดูแลกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร พบวา ในเขต 

เศรษฐกจิอาเซียนไมมหีนวยงานใดที่ทําหนากํากับดูแลดานพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะมี

เพียงหนวยงานที่กําหนดนโยบายเพื่อเปนบรรทัดฐานขอความรวมมือใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม

และสงเสรมิดานพลงังานเทาน้ัน ในสวนของประเทศไทยยังไมมีหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนเพื่อกํากับดูแล

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไวโดยเฉพาะ หากในอนาคตประเทศไทยมีโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร จงึมีความจําเปนทีจ่ะตองจัดต้ังหนวยงานทีเ่ปนองคการอิสระข้ึนและปราศจากการ

แทรกแซงทางการเมือง หรืออยูภายใตหนวยงานใด เพื่อควบคุมดูแลกจิการดังกลาวโดยพิเศษและ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในสวนของประเทศฟลปิปนส ไดมีหนวยงานที่กํากับดูแล

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรบาตาอันไวโดยพเิศษแลว ในอดีตประสบปญหาการแทรกแซงทางการเมอืง

และการทุจริตในโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรบาตาอันข้ึน หากในอนาคตประสงคจะ

จัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรแหงใหม ฟลิปปนสจะตองจัดการปญหาดังกลาวไมใหเกิดข้ึนซ้ําอีก 

โดยผูศึกษาจะทําการสรปุและขอเสนอแนะในประเด็นการแกไขกฎหมายไทย เพื่อความสอดคลองกับ

พันธกรณีระหวางประเทศในการจัดต้ังโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคตอยางละเอียดในบทตอไป 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 จากที่ไดทําการศึกษาหลักกฎหมายการลงทุนธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ภายใตความ

ตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ACIA) ศึกษากรณีระหวางกฎหมายไทยและกฎหมายฟลิปปนสจะเห็น

ไดวา การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน 

(ACIA) นักลงทุนประเทศสมาชิกสามารถเขามาดําเนินกิจการดังกลาวระหวางประเทศสมาชิกได 

เน่ืองจากในภูมิภาคอาเซียนมกีารเปดเสรีดานการลงทุนและธุรกิจโรงไฟฟาเปนหน่ึงในประเภทธุรกจิ

สาขาที่มีการเปดเสรีการลงทุน คือ ประเภทธุรกิจสาขาดานการผลิต การเขามาประกอบกจิการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร เพื่อผลิตกระแสไฟฟาและจําหนายใหแกหนวยงานทีม่ีหนาที่กํากบัดูแล

ธุรกิจไฟฟาภายในประเทศสมาชิก หรือประเทศผูรบัการลงทุนยอมสามารถทําได เพราะมิไดผลิต

กระแสไฟฟาเพื่อจัดจําหนายใหแกประชาชนโดยตรง อีกทัง้ ภายใตโครงการดานพลังงานอาเซียน 

หรือ ASEAN Power Grid ไดมีการวางแผนเช่ือมโยงระบบไฟฟาในภูมิภาคอาเซียนเขาดวยกันและ

สนับสนุนสงเสรมิใหมกีารซื้อขายพลงังานไฟฟาระหวางประเทศ เพื่อผลักดันใหภูมิภาคอาเซียนมีความ

พัฒนาทัดเทียมกบัภูมิภาคอื่นในโลก  

 ดังน้ัน การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ภายใตความตกลงวาดวยการลงทุน

อาเซียน นักลงทุนสมาชิกอาเซียนสามารถลงทุนในธุรกจิดังกลาวได เน่ืองจากการลงทุนโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรไมเปนธุรกจิที่ตองหามใหมีการลงทุนระหวางภูมิภาคแตอยางใด แตอาจพบอุปสรรค

ในการตีความทางกฎหมายจากประเทศสมาชิกทีร่ับการลงทนุ กลาวคือ ภายใตความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียนไดมหีลักขอยกเวนทั่วไป Article 17(b) ความวา “จําเปนเพื่อคุมครองชีวิต หรือสุขภาพ

ของมนุษย สัตว หรือพืช” หากพจิารณารวมกับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ประเทศ

ผูรบัการลงทุนใชดุลพินิจและตีความทางกฎหมายอาจเห็นวา โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรขัดตอหลกั

ขอยกเวนทั่วไป เน่ืองจากเปนธุรกิจทีผ่ลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร หากเกิดเหตุขัดของอัน

เน่ืองมาจากเครื่องจักร หรือเตาปฏิกรณ หรือเหตุอื่นใดที่ทําใหเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังส ี

ซึ่งเปนสารอันตรายและกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ชีวิตของมนุษย สัตวและพืช ประเทศผูรับการ

ลงทุนอาจใชหลักขอยกเวนทั่วไป เพื่อยกกลาวอางและปฏิเสธที่จะรบัการลงทุนจากนักลงทุนชาติ

อาเซียนได ถือเปนการปกปองและคุมครองชีวิตของประชาชน ตลอดจนสัตวและพืชพรรณของประเทศ

ผูรบัการลงทุนในสวนของหลกัขอยกเวนทางดานความมั่นคง Article 18(b) ความวา “ขัดขวางรัฐ

สมาชิกใดจากการกระทําใด ๆ ซึง่ตนพิจารณาวาเปนความจาํเปน เพื่อคุมครองผลประโยชนทางดาน

ความมั่นคงที่มีความสําคัญย่ิงตอตน รวมถึงแตไมจํากัด”เมื่อประเทศผูรับการลงทุนพิจารณาการลงทุน
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ในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอาจมีความเห็นวาธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเปนโครงการที่

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศผูรับการลงทุน หากอนุญาตใหนักลงทุนชาติอาเซียนเขามาลงทุน

ในธุรกิจดังกลาว ซึ่งเปนธุรกิจที่ไมเคยมีข้ึนในประเทศผูรับการลงทุนมากอน ประกอบกับประชาชน 

ในประเทศผูรับการลงทุนไมเขาใจ หรือไมไดรบัความรูทีเ่พียงพอเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาจาก 

พลังงานนิวเคลียรอาจทําใหเกิดการตอตานโครงการดังกลาว ตลอดจนมผีลกระทบตอความมั่นคงของ

ประเทศผูรับการลงทุน หากเจาของธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรเปนของคนตางดาว หรือมเีจาของ

กิจการเปนภาคเอกชนแตเพียงรายเดียว ซึ่งภาครัฐอาจพจิารณาเห็นวาการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงตอประเทศของตนในภายภาคหนาได จึงยกหลัก

ขอยกเวนดานความมัน่คงมาเปนเหตุผลในการปฏิเสธรบัการลงทุนในธุรกิจดังกลาวอยางไรก็ตาม  

การตีความทางกฎหมายตามหลกัขอยกเวนน้ัน ข้ึนอยูกับดุลพินิจของรัฐผูรับการลงทุนเปนสําคัญ วาจะ

ตีความกฎหมายไปในทิศทางใดสําหรับการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรทั้งน้ี หากนักลงทุนไดรบั

การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร นักลงทุนจะไดรับสิทธิและประโยชนภายใตความตกลงวา

ดวยการลงทุน กลาวคือ การไดรบัสทิธิเทากบันักลงทุนของประเทศผูรับการลงทุน โดยไมเลอืกปฏิบัติ

แตอยางใด ตลอดจนไดรบัสทิธิพิเศษทางภาษีอากรและสิทธิพิเศษอยางอื่นที่ไมใชภาษีอากร ซึง่สทิธิ

พิเศษที่นักลงทุนไดรบัจะแตกตางกันตามกฎหมายของแตละประเทศผูรับการลงทุน ประกอบกับสิทธิ

พิเศษดานการอํานวยความสะดวกในการลงทุน การบรกิารที่รวดเร็วและไดรบัความสะดวกในการติดตอ

ขอลงทุน โดยปจจัยดังกลาวข้ึนอยูกับประเทศผูรบัการลงทุนดวยวามีความพรอมในการรับการลงทุน

จากตางประเทศเพียงใด 

 จากการพิจารณาการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรภายใตกฎหมายไทย พบวา          

การประกอบกจิการโรงผลิตกระแสไฟฟา เพื่อจําหนายใหแกหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือการไฟฟา

แหงประเทศไทย หรอืการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งข้ึนอยูกับสถานที่ต้ังของโรงไฟฟาวาอยูในเขตพื้นที่ของ

หนวยงานใดที่รบัซื้อไฟฟา ผูประกอบกจิการดังกลาวไมตองขออนุญาตในการประกอบกิจการตาม

พระราชบัญญัติประกอบกิจการของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตามประกาศกฎกระทรวงฯ เพื่อลด

ข้ันตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตกับหนวยงานภาครฐั ซึ่งถือเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

นักลงทุน แมกฎหมายไทยจะเปดชองใหการประกอบกิจการธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟาไดโดยไมตอง

ขออนุญาตในการประกอบกิจการแตการเขามาประกอบกจิการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศ

ไทยนักลงทุนจะพบอปุสรรคภายใตกฎหมายกลาวคือ การประกอบกิจการของสถานประกอบกจิการ 

ที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงานซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อ

สันติ พ.ศ. 2559 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการพลังงานนิวเคลยีรเพื่อสันติกบัคณะกรรมการกํากบั

กิจการพลงังานตกลงรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไข เพื่อควบคุมดูแลกจิการดังกลาว

เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมีการประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมากอน ผลกระทบที่คาด
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วาจะตามมาหากมีการประกอบกจิการดังกลาวเกิดข้ึนจริง ทัง้สองหนวยงานที่กฎหมายบัญญัติใหตก

ลงรวมกันมหีนาที่ออกกฎ ขอบังคับ เพื่อกํากบัดูแลกจิการอาจมีความเห็นไมสอดคลองกัน หรอืเกิด

เหตุขัดของอื่นใด ซึง่จะทําใหนักลงทุนไดรับการลงทุนที่ลาชากวาปกติและอาจมผีลกระทบตอ

คาใชจายในการลงทุนและปญหาอื่น  

 อยางไรก็ตาม หากมีการลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทยไมวาจะเปนการรวม

ลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน หรือนักลงทุนลงทุนในกิจการแบบเปนเจาของเพียงรายเดียว 

หรือการรวมลงทุนระหวางนักลงทุนตางประเทศและนักลงทนุไทย สามารถขอรบัสทิธิและประโยชน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2560 หรอื BOI เมื่อโครงการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียร

ผานการพจิารณาและรบัการเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูรับการลงทุนสิทธิ

ประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับ เชน การไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเกินกวาเวลาที่กฎหมาย

กําหนด การถือกรรมสทิธ์ิในที่ดิน การไดรบัการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร โดยเครือ่งจักร 

น้ันจะตองเปนเครื่องจักรที่ไมสามารถผลิต หรอืประกอบข้ึนไดในราชอาณาจักรไทย การไดรับการ

ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุที่นํามาใชในการผลิต การยกเวนอากรขาเขาสําหรับของ

ที่ผูรบัการสงเสรมินําเขามาในราชอาณาจักร เพื่อใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบ 

ตลอดจนการไดรบัยกเวนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งตองเปนกรณีที่ประกอบกจิการที่ไดรบัการสงเสริม 

 อาจกลาวไดโดยสรปุวา การลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรภายใตกฎหมายไทย นักลงทุน

สามารถเขาไปดําเนินการประกอบกจิการในประเทศไทยได โดยอาศัยชองวางของกฎประกาศ

กระทรวงทีอ่นุญาตใหการประกอบกจิการที่เกี่ยวของกบัการผลิตกระแสไฟฟา ไมตองขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบกิจการของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เพื่ออํานวยความสะดวกแก 

นักลงทุนที่เขามาลงทุนในโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เน่ืองจากการลงทุนในกจิการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไมเคยมีข้ึนในประเทศไทยมากอน อุปสรรคภายใตกฎหมายทีส่ําคัญ คือ  

ไมมีกฎหมายที่ควบคุมและดูแลกจิการดังกลาวโดยเฉพาะ รวมถึงหนวยงานที่มหีนาทีก่ํากับดูแล

เชนกัน กฎหมายไทยทีม่ีอยูในปจจบุันมีเพียงพระราชบัญญติัพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 

เทาน้ันที่มกีารบัญญัติถึงพลงังานนิวเคลียร ซึง่กฎหมายไดบญัญัติใหคณะกรรมการพลงังานเพื่อสันติ

กับคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังานสองหนวยงานรวมกนัตกลงกันเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขในการควบคุม ดูแล สถานประกอบกจิการที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรเพือ่การผลิต

พลังงาน เมื่อไมมีกฎหมายและหนวยงานที่ดูแลกํากับกิจการดังกลาวไวโดยเฉพาะ จงึอาจทําใหการ

กําหนดหลักเกณฑทีม่าจากความตกลงทั้งสองหนวยงานเกิดการลาชากวาที่กําหนด หรอืทั้งสอง

หนวยงานไมอาจหาขอสรุปในการออกหลักเกณฑทีเ่หมาะสมได ซึ่งถือเปนอุปสรรคที่นักลงทนุอาจพบ 

เมื่อเขามาประกอบกิจการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรในประเทศไทย อยางไรก็ตาม กิจการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรไมเคยมผีูใดลงทุนในกจิการดังกลาวมากอน นักลงทุนสามารถขอรับสิทธิและ
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ประโยชนภายใตกฎหมายไทยที่นักลงทุนจะไดรบัเมื่อขอรบัการสงเสรมิและไดรับพจิาณาใหเปนผูรับ

การสงเสรมิจาก BOI สิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสรมิการลงทุน เชนสิทธิอากรขาเขาสําหรบั

ผูรบัการสงเสริมนําเขามานราชอาณาจกัร เพือ่การวิจัยและการพัฒนา สิทธิพิเศษในการถือกรรมสิทธ์ิ

ในที่ดิน ตลอดจนสิทธิพิเศษทางภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน 

 จากการพิจารณาการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรภายใตกฎหมายฟลิปปนส พบวา   

การลงทุนในกจิการที่เปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ หรอืบริการสาธารณะในประเทศฟลปิปนส

ยังคงเปนประเภทกิจการที่ไดการตอนรบัและการสนับสนุนจากรัฐบาลฟลิปปนส เน่ืองในปจจบุัน

ประเทศฟลิปปนสยังประสบปญหาขาดแคลนดานพลังงานและไมเพียงพอตอความตองการไฟฟาใน

ภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคของประชาชน การประกอบกิจการโรงไฟฟาในประเทศฟลิปปนส 

นักลงทุนสามารถเปนเจาของกจิการและเขาถือหุนได 100% เชน บริษัท EGCO GROUP ซึ่งเปน

ธุรกิจของไทยที่ไปดําเนินกิจการในประเทศฟลปิปนส ปจจบุนัโรงไฟฟาเคซอนใชพลงังานความรอน

จากถานหินเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา โดยเปดในเชิงพาณิชยมาเปนระยะเวลา 18 ปโดยมี

อายุสัญญา 25 ป ซึ่งโรงไฟฟาเคซอนไดรับสัมปทานจากรัฐบาลฟลปิปนส ทั้งน้ี การลงทุนในกจิการที่

เปนโครงสรางพื้นฐาน หรอืบริการสาธารณะของประเทศฟลปิปนส กฎหมายฟลิปปนสไดกําหนด

รูปแบบการลงทุนใหนักลงทุนรวมลงทุนกบัรัฐบาลฟลปิปนส (Foreign Investment Act of 1991)

เทาน้ัน แมประเทศฟลปิปนสจะมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรบาตาอัน ต้ังแตดําเนินการกอสรางแลว

เสร็จก็ไมเคยเปดเตาปฏิกรณเพือ่ผลิตกระแสไฟฟาเลย เน่ืองจากประสบปญหาภายในประเทศและ

สถานที่ต้ังโรงไฟฟาพลังงานบาตาอันต้ังอยูบนบรเิวณแนวรอยเลื่อนภูเขาไฟ (Fire of Ring) ซึ่งเปน

สาเหตุสําคัญที่ไมอาจดําเนินการเปดเตาปฏิกรณเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได 

 หากนักลงทุนจะประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลิปปนส นอกจาก

จะตองลงทุนในรปูแบบรวมลงทุนกับภาครัฐของประเทศฟลปิปนสแลว การขอรับสิทธิประโยชนใน

การลงทุน หรือ BOI นักลงทุนจะตองปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุใน Investment Priorities (IPP)  

เมื่อพจิารณาธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ซึ่งจัดอยูในธุรกิจประเภทโครงสรางพื้นฐานดาน

พลังงาน หรือ Support Industries เปนหน่ึงในสาขาอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ฟลิปปนส ดังน้ัน ธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะไดรับสทิธิประโยชนตามที่ระบุไวใน BOI เชน 

สิทธิการไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยเริ่มนับต้ังแตปที่ผลิตในเชิงพาณิชยและใหบริการ

ดานพลังงานซึ่งนักลงทุนจะไดรับสิทธิพเิศษเปนระยะเวลา 6 ป สิทธิจากการยกเวนคาธรรมเนียม

ทาเรือ ภาษีสงออกและคาธรรมเนียมการนําเขาเปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่จดทะเบียน BOI  

อีกทั้ง ยังไดรบัสิทธิประโยชนจากการหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล กอนนํามาคํานวณภาษีเงินได 

ซึ่งคาใชจายจากการดําเนินงานสรางสาธารณูปโภคทีจ่ําเปนและสําคัญ นักลงทุนสามารถนํามาหัก

ลดหยอนไดทัง้หมด เปนตน  
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 เน่ืองดวยการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฟลิปปนส กฎหมาย

ฟลิปปนสไดกําหนดใหการลงทุนในโครงการทีเ่ปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ หรือโครงการทีเ่ปน

สาธารณะประโยชนทีส่ําคัญของประเทศ กําหนดใหมีการลงทุนในรูปแบบการรวมลงทุนระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหมายรวมถึงโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรดวย หากนักลงทุนจะ

ลงทุนในธุรกิจดังกลาว จะตองลงทุนรวมกบัภาครัฐของประเทศฟลิปปนสเทาน้ัน ทําใหเกิดขอจํากัด

แกการลงทุน ซึง่ถือเปนอุปสรรคทางกฎหมายที่นักลงทุนตองยอมรบัและตองปฏิบัติตาม หากประสงค

จะประกอบธุรกจิดังกลาว การลงทนุในรูปแบบการรวมลงทนุ นักลงทุนจะตองพบกบัอปุสรรค 2 

ประเด็น ดังน้ี ประเด็นแรก อปุสรรคที่เกิดจากความเสี่ยงทางการคา เชน การดําเนินการกอสราง 

ยอมมีตนทุนมาจากคาแรงคนงาน หรือคาเชาพื้นที่ ตลอดจนแหลงเงินทุนทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศผูรับการลงทุน หรือความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ประเด็นทีส่อง 

อุปสรรคทีเ่กิดจากกฎหมายภายในและการเมอืงของประเทศผูรับการลงทุน เชน สภาวะทางการเมือง

ภายในประเทศผูรบัการลงทุน นโยบายของรัฐบาลที่อาจมีผลกระทบตอธุรกจิทีล่งทุน ตลอดจนอัตรา

ภาษี ซึ่งผูรวมลงทุนตางชาติ หรือภาคเอกชนมกัเปนฝายรับภาระรายจายที่เกิดจากการลงทุนใน

กิจการน้ัน  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปญหาเรื่องการลงทุนโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลยีรภายใตความตกลงวาดวยการ

ลงทุนอาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการลงทุนในประเทศไทยและประเทศฟลปิปนส เห็นไดวา   

การลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรสามารถทําไดและไมขัดตอกฎมายดังที่ไดกลาวมาใน

ขางตน ประกอบกบัโครงการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรไดถูกบรรจเุปนหน่ึงในโครงการทีส่ามารถ

เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลงังานของประเทศไทยและเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนากําลังผลิต

ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ซึ่งมีกําหนดการวาจะดําเนินโครงการในป

พ.ศ. 2563 เปนตนไป แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาสถานการณของประเทศไทยและกฎหมายที่

บังคับใชในปจจบุันยังไมเพียงพอตอการลงทุน หรอืรบัการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

 ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ เตรียมความพรอมที่จะรองรบักิจการ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคต โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

 ประเด็นทีห่น่ึง การบังคับใชกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัพลงังานนิวเคลียรในปจจุบัน กลาวคือ 

พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติฯกบัธุรกจิ

โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบบัดังกลาว ไมไดมีบทบญัญัติครอบคลมุใน

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอยางชัดเจน หรือโดยเฉพาะมีเพียงบทบัญญัติที่กลาวถึงสถาน

ประกอบกจิการที่มเีตาปฏิกรณเพื่อผลิตพลงังานในมาตรา 49 และบทบญัญัติอื่นที่เกี่ยวกบัพลังงาน
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นิวเคลียรโดยรวมดังน้ัน เพือ่เปนการรองรับและเพื่อความสอดคลองในทางปฏิบัติในการควบคุม ดูแล

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะตองมีการแกไขกฎหมาย หรือบญัญัติกฎหมายเพื่อควบคุม ดูแล

กิจการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรข้ึนโดยเฉพาะเจาะจงรวมถึงเพื่อความสอดคลองระหวางกฎหมาย

ภายในกับอนุสัญญาระหวางประเทศ หรือพันธะกรณีที่ประเทศไทยไดรวมลงนามแลว 

 ประการทีส่อง จัดต้ังหนวยงานที่เปนองคกรอสิระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและ

ไมข้ึนตรงตอ หรือภายใตหนวยงานใด เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและออกกฎระเบียบ ขอบังคับ หรอื

หลักเกณฑใดทีเ่หมาะสมและครอบคลุมกิจการโรงไฟฟาพลงังานนิวเคลียรเปนการเฉพาะ 

 ประการทีส่าม หากประเทศไทยประสงคจะมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในอนาคต ตองรวม

ลงนามในอนุสัญญาทีส่ําคัญ ดังที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) เปนผูกําหนดให

ประเทศสมาชิกที่ประสงคจะกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรภายในประเทศตองรวมลงนามใน

อนุสัญญาทีส่ําคัญ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยยังไมไดรวมลงนามในอนุสัญญาทีส่ําคัญอีก 3 ฉบับ กลาวคือ

1) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองวัสดุนิวเคลียร (Convention on the Physical Protection of 

Nuclear Material) 1979 2) อนุสัญญาระหวางประเทศ เพือ่ปราบปรามการกอการรายที่ใช

นิวเคลียร (International Convention of the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) 

2005 และ 3) อนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยนิวเคลียร (Convention on Nuclear Safety: CNS) 

ซึ่งเปนอนุสัญญาฉบับทีป่ระเทศไทยกําลงัอยูระหวางเขารวมลงนาม 
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