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Nuclear Security

3



หลกัการ

ระบบความมั#นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์ของประเทศ 

(Security regime)(Security regime)

ความมั#นคงปลอดภยัการขนสง่ 

(Security consideration for transport)

มาตรการทางความมั#นคงปลอดภยั 

(Security measure) 

การกํากบัดแูลแบบลําดบัขั �น การกํากบัดแูลแบบลําดบัขั �น 

(Graded approach)
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หลกัการ
มาตรการทางความมั#นคงปลอดภยัตามลําดบัขั �น 

เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสี

Category-1,2

Category-3,4
มาตรการความมั#นคงปลอดภยัขั �นพื �นฐาน 

มาตรการความมั#นคงปลอดภยัขั �นสงู
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มาตรการจดัการแบบรอบคอบ

มาตรการความมั#นคงปลอดภยัขั �นพื �นฐาน 



การแบง่ระดบัความมั#นคงปลอดภยั

นิวไคลด์กัมมันตรังสี
ค่าแบ่งระดับกมัมันตภาพ

, Ti 
(เทราเบ็กเคอเรล)

Am-241 0.6

Au-198 2

•การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ๓ ระดับ
(๑) ระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบการจัดการแบบรอบคอบ (Prudent management) ใช้กับ

การขนส่งความเสี่ยงต่ํา
(๑) Excepted package มีค่ากัมมันตภาพ ไมเ่กินที่กําหนดสําหรับวัสดุกัมมันตรังสี Non- Au-198 2

Cd-109 200

Cf-252 0.2

Cm-244 0.5

Co-57 7

Co-60 0.3

Cs-137 1

Fe-55 8000

Ge-68 7

Gd-153 10

Ir-192 0.8

Ni-63 600

Pd-103 900

Pm-147 400

Po-210 0.6

Pu-238 0.6

Pu-239 0.6

(๑) Excepted package มีค่ากัมมันตภาพ ไมเ่กินที่กําหนดสําหรับวัสดุกัมมันตรังสี Non-
special form 

(๒) วัสดุกัมมันตภาพจําเพาะต่ํากลุ่มที่ ๑ (LSA-1) 
(๓) วัตถุที่มีการเปรอะเปือ้นบนพื้นผิวกลุ่มที่ ๑ (SCO-1)

(๒) ระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขัน้พื้นฐาน (Basic Security Level)
(๓) ระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขัน้สูง (Enhance Security Level) ใช้กับการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ ค่ากัมมันตภาพรวมสูงกว่าหรือเท่ากับ “ค่าแบ่งระดับกัมมันตภาพ” (Activity threshold)
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Pu-239 0.6

Ra-226 0.4

Ru-106 3

Se-75 2

Sr-90 10

Tl-204 200

Tm-170 200

Yb-169 3

Enhanced Security Level

Basic Security Level

Prudent 

Management



การแบง่ระดบัความมั#นคงปลอดภยั
ชนิดและปริมาณ

ของวสัดกุมัมนัตรังสทีี#จะขนสง่

Excepted Package, No

ใช้ค่าแบง่ระดบักมัมนัตภาพ
ตามตารางที# ๗ คํานวณ A/D

Excepted Package, 

LSA-1, SCO-1, or lower

Yes

> ค่า Ti หรือ 3000 A2

Yes

No
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มาตรการจดัการแบบรอบคอบ
มาตรการความมั#นคงปลอดภยั

ขั �นพื �นฐาน 

มาตรการความมั#นคง
ปลอดภยัขั �นสงู

จดัทําแผนความมั#นคงปลอดภยั
การขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี

> ค่า Ti หรือ 3000 A2

YesNo



การแบง่ระดบัความมั#นคงปลอดภยั

• กรณีขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีรวมกันมากกว่า 1 ชนิด

1
i i

i

T

A

พิจารณาจากผลรวมของอตัราสว่นระหวา่งคา่กมัมนัตภาพของแตล่ะนิวไคลด์ ตอ่คา่
แบง่ระดบักมัมนัตภาพของแตล่ะนิวไคลด์ หากอตัราสว่นที#คํานวณได้ เกินกวา่หรือ
พิจารณาจากผลรวมของอตัราสว่นระหวา่งคา่กมัมนัตภาพของแตล่ะนิวไคลด์ ตอ่คา่
แบง่ระดบักมัมนัตภาพของแตล่ะนิวไคลด์ หากอตัราสว่นที#คํานวณได้ เกินกวา่หรือ
เทา่กบั ๑ ให้ถือวา่คา่กมัมนัตภาพรวมสงูกวา่คา่แบง่ระดบักมัมนัตภาพ



   การจดัการแบบรอบคอบ

ให้ผู้สง่และผู้ขนสง่ จดัให้มีมาตรการที#เหมาะสม ตามรูปแบบของการดําเนิน
กิจการเชิงพาณิชย์ทั#วไปตวัอยา่งของมาตรการในระดบัการรักษาความมั#นคง
ปลอดภยัแบบการจดัการแบบรอบคอบ เชน่ปลอดภยัแบบการจดัการแบบรอบคอบ เชน่
(๑) การกําหนดบริเวณการจดัเก็บที#ชดัเจน การลอ็คประตพูาหนะหรือลอ็คสถานที#

จดัเก็บ และการยดึตรึงหีบหอ่

(๒) การใช้บริการผู้ รับขนสง่ที#มีระบบการติดตามสถานะของหีบหอ่ เชน่ บาร์โค้ด 

(๓) การใช้พาหนะที#มีหลงัคาปิดเพื#อปอ้งกนัการมองเหน็จากภายนอก

(๔) การไมป่ลอ่ยให้พาหนะหรือหีบหอ่ไมม่ีผู้ดแูลนานเกินความจําเป็น(๔) การไมป่ลอ่ยให้พาหนะหรือหีบหอ่ไมม่ีผู้ดแูลนานเกินความจําเป็น
(๕) การจดัการอบรมพื �นฐานด้านความมั#นคงปลอดภยัและมีอปุกรณ์สื#อสารติดตวั

แก่ผู้ปฏิบตัิงาน
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มาตรการการปอ้งกนัทางกายภาพ
Category Basic Security Enhance Security

การสื#อสาร

ให้ผู้ส่งมีการแจ้งลว่งหน้าไปยงัผู้ รับ ให้ผู้ส่งมีการแจ้งลว่งหน้าไปยงัผู้ รับ

ต้องมีอปุกรณ์สื#อสารสําหรับผู้ปฏิบตัิงาน เและมีการตดิตอ่เป็นระยะๆ ต้องมีอปุกรณ์สื#อสารสําหรับผู้ปฏิบตัิงาน เและมีการตดิตอ่เป็นระยะๆ

ให้ผู้ รับมีการยืนยนัความพร้อมในการรับหีบหอ่และให้แจ้งผู้ส่งเมื#อได้รับหรือไม่ได้รับ

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารขนส่ง ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารขนส่ง

ระบบเอกสาร
และการเตรียม
ความพร้อม

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารขนส่ง ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารขนส่ง

ให้ผู้ปฏิบตัิงาน พกพาเอกสารที#สามารถใช้แสดงตวัตน ให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคน พกพาเอกสารที#สามารถใช้แสดงตวัตน

จดัอบรมและจดัทําเอกสารที#ระบมุาตรการทางความมั#นคงปลอดภยัและวิธีการ
เผชิญเหตคุวามมั#นคงปลอดภยัแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

จดัอบรมและจดัทําเอกสารที#ระบมุาตรการทางความมั#นคงปลอดภยัและวิธีการเผชิญเหตุ
ความมั#นคงปลอดภยัแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

ให้ผู้ส่ง จดัทําแผนความมั#นคงปลอดภยัการขนส่งตามสว่นที# ๓ ของกฎกระทรวงนี �

มีการตรวจสอบความน่าเชื#อถือของผู้ปฏิบตัิงานที#เกี#ยวข้องกบัการขนสง่

พาหนะ

มีล็อค และอาจมีสายรัดตรึงหรือแถบปิดผนึกหีบหอ่ มีล็อคแบบความปลอดภยัสงู สายรัดตรึง และแถบปิดผนึก อาจยึดตดิกบัฐานของพาหนะ

พาหนะแบบมีหลงัคาปิด ยกเว้นในกรณีขนสง่หีบหอ่นํ �าหนกัมาก Open-top 

หรือแบบ Flat bed โดยมีการคลมุปิดมิดชิดและมีสายรัดตรึง
พาหนะแบบมีหลงัคาปิด ยกเว้นในกรณีขนสง่หีบหอ่นํ �าหนกัมาก Open-top หรือแบบ 
Flat bed โดยมีการคลมุปิดมิดชิดและมีสายรัดตรึง
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พาหนะ หรือแบบ Flat bed โดยมีการคลมุปิดมิดชิดและมีสายรัดตรึง Flat bed โดยมีการคลมุปิดมิดชิดและมีสายรัดตรึง

มีระบบล็อคประต ูและกระจกนิรภยัตามมาตรฐานที#ใช้กบัรถยนต์สว่นบคุคล มีระบบล็อคประต ูและกระจกนิรภยัตามมาตรฐานที#ใช้กบัรถยนต์สว่นบคุคล

มีการตดิตั �งเครื#องบนัทกึข้อมลูการเดินทางของรถตามประกาศกรมการขนสง่ทางบก

การปฏิบตัิงานและ
บคุลากร

ตรวจสอบความเรียบร้อยของพาหนะ ก่อนการขนส่งและหลงัจากหยดุพกั มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของพาหนะก่อนการขนสง่ และหลงัจากหยดุพกั

 ให้มีผู้ปฏิบตัิงานเป็นคนขบัและผู้ติดตามอย่างน้อย ๑ คน ให้มีผู้ปฏิบตัิงานเป็นคนขบัและผู้ติดตามอย่างน้อย ๑ คน

ไม่ปลอ่ยทิ �งให้พาหนะอยู่ที#ใดที#หนึ#งโดยไม่มีผู้ดแูลนานเกินกวา่ที#จําเป็น เฝา้ระวงัหีบหอ่และพาหนะขนส่งตลอดเวลาที#ดําเนินการขนส่ง

เฉพาะการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที� 1 ให้มีพาหนะคุ้มกนัอย่างน้อย ๑ คนั

*ข้อ 19 มาตรการความมั�นคงปลอดภยัจะต้องไม่ลดความปลอดภยัของการขนส่ง



แผนความมั#นคงปลอดภยัการขนสง่

แผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง ประกอบด้วยแผนความมั่นคงปลอดภัยการขนส่ง ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน (เอกสาร)
(๒) การบรหิารจัดการ (บุคลากร)
(๓) มาตรการความมั่นคงปลอดภัยและขั้นตอนการดําเนินการ 
(๔) แผนการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย
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การแจ้งเหตุ
การจัดทํารายงาน
- จัดทํารายงานเกี่ยวกับเหตุผิดปกติ เป็นลายลักษญ์อักษรต่อ ปส. - จัดทํารายงานเกี่ยวกับเหตุผิดปกติ เป็นลายลักษญ์อักษรต่อ ปส. 
ทันทีที่เป็นไปได้และภายใน ๑๐ วัน 

การแจ้งเหตุ
- จะต้องแจง้ ปส. ทางโทรศัพท์โดยพลัน หากเกิดเหตุ 

แต่การแจ้งเหตุต้องไม่รบกวนกระบวนการตอบโต้
- ต้องแจง้ปส. ทางโทรศัพท์โดยพลัน หากพบการกระทําที่น่าสงสัย
- ต้องแจง้ความผิดปกติต่อ ปส. โดยพลันและภายใน ๒๔ ชั่วโมง ผ่านช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม
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- ต้องแจง้ความผิดปกติต่อ ปส. โดยพลันและภายใน ๒๔ ชั่วโมง ผ่านช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม

การตอบสนองเหตุ 
- ผู้เกี่ยวข้องในการขนส่งต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย



ขอบคุณครับ

• กลุ่มงานฉุกเฉินทางรังสี 
โทร 089 200 6243 
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โทร 089 200 6243 

• กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
โทร 02 596 7600
• One-stop service ต่อ 1121

• กลุ่มงานอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี ต่อ 1523

• กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ ต่อ 5211, 1520


