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ท ำไมต้องเชื่อมโยง “Security = ความมั่นคง” เข้ากับการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีด้วย ???? ทั้งๆ ที่ในหน้าประวัติเอกสารตีพิมพ์ของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีนั้น
โฟกัสไปที่ “Safety = ความปลอดภัย”

เรื่องความม่ันคงถูกจับมาเชื่อมโยงตั้งแต่เมื่อไหร่.... สาเหตุมาจาก
อะไร.... ลองมาตามกันดูนะครับ

ก่อนเข้ำเรื่อง มำดูค ำอธิบำยศัพท์กันก่อน ศัพทำนุกรมนิวเคลียร์ของ
ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ได้บัญญัติศัพท์ค ำว่ำ “Security = ความมั่นคง”
โดยอธิบายศัพท์ไว้ดังนี้ “มาตรการป้องกันการบุกรุก การท าความเสียหาย การ
สูญหาย และการลักขโมย วัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขน
ย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต”



ในเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. 2545) ที่ประชุมใหญ่สมัย
สามัญของ IAEA มีมติเห็นชอบแนวทางป้องกันแบบบูรณาการเพื่อต่อต้านการก่อ
การร้ายนิวเคลียร์ (nuclear terrorism) อันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ 9/11 วันที่
11 กันยายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังไปทั่ว
โลก จึงท าให้เกิดความตระหนักถึงการอาจจงใจกระท าผิดกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์ และมีการประเมินถึงสิ่งที่อาจตามมาก็คือการใช้
“radiological dispersal device = อุปกรณ์ส าหรับแพร่กัมมันตรังสี” หรือที่
เรียกกันเข้าใจง่ายๆว่า “Dirty Bomb”

ค ำว่ำ “Dirty Bomb = ระเบิดกัมมันตรังสี” ตามค าอธิบายศัพท์ด้าน
สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง “อาวุธที่ออกแบบ
มาเพื่อการแพร่กระจายกัมมันตรังสีโดยมีเจตนาที่จะท าให้เสียชีวิตและท าให้เกิด
ความวุ่นวายในเมืองใหญ่หรือในประเทศ” ประกอบด้วย “วัตถุระเบิดตามแบบ”
กับ “สารกัมมันตรังสี” ไม่มีพลังในการท าลายล้างเช่นอาวุธนิวเคลียร์และไม่ใช่
อาวุธนิวเคลียร์ท่ีแท้จริง



ขณะที่ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ค ำว่ำ
“Dirty Bomb = เดอร์ตีบอมบ์ หมายถึง ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสี
เกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันค านีห้มายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่
ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี”

เห็นไหมครับว่านี่คือความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความมั่นคงที่เกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี

ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดส่งสินค้ำท่ีเป็นวัสดุกัมมันตรังสีจ ำนวน
มำก (เน้นพวกที่มีผลตามมาที่ร้ายแรง หากจงใจน ามาใช้อย่างผิดกฎหมาย)
เผยให้เห็นว่ำในบำงสถำนกำรณว์ัสดุกัมมันตรังสีเหล่ำนี้อำจเปรำะบำงต่อกำร
ก่อวินำศกรรม โดยเฉพำะเมื่อติดตั้งประจ ำที่ในสถำนปฏิบัติกำรที่มีระบบ
ป้องกันไม่เพียงพอ, ขณะที่มีกำรขนส่งระหว่ำงประเทศโดยกำรน ำเข้ำส่งออก,
ขณะใช้งำน (in mobile application) หรือขณะขนส่งภายในประเทศ



ที่มา: www.stylepinner.com ที่มา: www.radpro.com

ที่มา: www.rfidjournal.com

http://www.stylepinner.com/transportation-of-radio-active/dHJhbnNwb3J0YXRpb24tb2YtcmFkaW8tYWN0aXZl/
http://www.stylepinner.com/
http://www.radpro.com/product/dot/
http://www.rfidjournal.com/articles/view?13049


ในขณะที่มีกำรมุ่งเป้ำ และทุม่เทควำมสนใจและทรัพยำกรไปสู่กำร
พัฒนำควำมมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสีในสถำนปฏิบัติกำร ส่วนวัสดุกัมมันตรังสี
ที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งกลับได้รับควำมสนใจน้อยกว่ำ ทั้งๆ ทีค่วำมมั่นคงระหว่ำง
กำรขนส่งเป็นช่วงที่เปรำะบำงที่สดุ และบ่อยครั้งที่มีกำรเคลือ่นย้ำยระหว่ำง
ประเทศผ่ำนเขตสำธำรณะโดยมีกำรป้องกันทำงกำยภำพในระดับต่ ำ ท ำให้เกิด
ภำวะควำมเสี่ยงสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำควำมมั่นคงให้
เพียงพอในกำรขนส่ง นี่เป็นควำมเสี่ยงที่รับรู้กันว่ำมันเปลี่ยนไปจำกอดีตที่เน้น
เรื่องควำมปลอดภัยในกำรขนส่งซึ่งผลบันทึกประวัติอยู่ในระดับดีมำก

แต่ปัจจุบันเป็นทีย่อมรับกันว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องวำงเรื่องควำมมั่นคง
มำก่อน เพรำะภัยคุกคำมจำกกำรจงใจน ำมำใช้อย่ำงผิดกฎหมำย รวมถึงกำรก่อ
วินำศกรรมเป็นที่รับรู้กันในวงกว้ำงขึ้น



ที่มา: www.generalplastics.com

https://www.generalplastics.com/nuclear-containers.html


ผลที่เกิดตำมมำเป็นแรงผลักดันให้ Board of Governors
(คณะกรรมการผู้ว่าการ) ซึ่งเป็นผู้แทนจำกประเทศสมำชิกที่ได้รับเลือกตั้ง
จำกที่ประชุมใหญ่สมัยสำมัญของ IAEA ซึ่งมีหน้ำที่ก ำหนดแผนงำนและนโยบำย
ทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กร เทคนิค ควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือระหว่ำง
IAEA และประเทศสมาชิก ได้อนุมัติแผนกิจกรรมความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ปี
ค.ศ. 2006 - 2009 เมื่อ เดือนกันยายน ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) และมี
ถ้อยแถลงที่ชัดเจนว่า “จ ำเป็นต้องมีแนวทำงควำมมั่นคงที่ครอบคลุมทุกเรื่อง
ไว้ใช้กับกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี”

หลังจำกนั้น IAEA ได้จัดให้มีการประชุมต่อเนื่องกันมาเพื่อพัฒนา
พื้นฐานเทคนิคในการป้องกันส าหรับการก าหนดระดับความมั่นคงเพื่อการป้อง
กันวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ระหว่างการขนส่ง และมีมาตรการความมั่นคงที่
เหมาะสมกับผลทางรังสีที่อาจเกดิขึ้นตามมาภายหลังจาก “malicious act =
การจงใจ (น าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้) กระท าผิดกฎหมาย”



ค ำว่ำ “malicious act” ความหมายภาคภาษาอังกฤษอธิบายไว้ดังนี้
“A malicious act is a deliberate act to remove radioactive material from

authorized control (theft) or an act directed against radioactive material (e.g.
sabotage) that could endanger workers, the public and the environment by
exposure to radiation or the release or dispersal of radioactive material,
including the deliberate dispersion of radioactive material to cause economic
and social disruption”

ในเวลำต่อมำ IAEA ได้จัดท าเอกสาร Security in the Transport of Radioactive
Material ขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้มีแนวทางในการน ากฎเกณฑ์ความมั่นคงทางนิวเคลียร์
ไปปฏิบัติให้ส าเร็จ หรือรักษาไว้ หรือยกระดับกฎเกณฑ์นี้ เพื่อป้องกันวัสดุกัมมันตรังสี (รวมถึง
วัสดุนิวเคลียร์) ในระหว่างการขนส่งและลดโอกาสที่เป็นไปได้จากการถูกโจรกรรม การก่อ
วินาศกรรม หรือการจงใจกระท าผิดกฎหมายอื่นๆ ให้น้อยที่สุด โดยมำตรกำรหลักที่น ำมำใช้
ด้ำนควำมมั่นคง ก็คือมำตรกำรร่วม “deter, detect, delay and respond = ขัดขวาง
ตรวจหา (จับ) หน่วงเวลา และตอบโต้ (สนอง)” ส่วนรายละเอียดด้านเทคนิคว่าต้องท าอะไร
อย่างไรต่อนั้นยังไม่ขอกล่าวในที่นี้

ที่มา: www-pub.iaea.org

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7987/Security-in-the-Transport-of-Radioactive-Material


ผู้สนใจสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ เพรำะมีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก
และหำกจะให้ได้เนื้อหำครบถ้วนสมบูรณ์ควรต้องศึกษำมำตรกำรในกำรค้นหำ
วัสดุที่ถูกขโมยให้ได้รับกลับคืน และวิธีกำรบรรเทำผลที่อำจเกิดขึ้นให้น้อยลง
เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงที่จะตำมมำลงได้

อย่ำงไรก็ดี ควรระลึกเสมอว่ำ Security และ Safety เดินเคียงคู่กัน ไม่
มีฝ่ายไหนยิ่งใหญ่กว่ากันจนอีกฝ่ายต้องถอยให้

“Care should be taken to ensure 
that safety measures do not compromise security 

and 
that security measures do not compromise safety”
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