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เรยีบเรยีง



ในตอนท่ีแล้ว (ตอนบรูณาการ) ผู้ เขียนได้กลา่วถึงท่ีมาท่ีไปของ ข้อก ำหนดกำรขนส่ง
สินค้ำอันตรำยทำงถนนของประเทศไทย TP2 ซึง่เป็นหลกัการแนวทางการด าเนินการ
ในภาพรวมท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๗ แล้ว
โดยให้หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องน ำเอำหลักกำรตำมข้อก ำหนดไปออกเป็นกฎ ระเบียบ
เพื่อรองรับกำรปฏิบัตใิห้สอดคล้องกันต่อไป และได้เกร่ินไว้วา่ วัสดุกัมมันตรังสี

จัดเป็นวัตถอัุนตรำยประเภทที่ ๗ ตามมาตรฐานสากล เม่ือเป็นสนิค้าท่ีจะต้องมีการ
ขนสง่ จะเรียกเป็น “สินค้ำอันตรำยประเภทที่ ๗” หนึง่ในประเภทสินค้าอนัตราย แนล่ะ
วา่ต้องปฏิบตักิารให้เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้นเม่ือมีการขนสง่ทางถนนมาเก่ียวข้อง



 ประเภทที่ ๑ สารและส่ิงของระเบดิ  ประเภทที่ ๒  ก๊าซ

https://2.bp.blogspot.com/-a9C1ips-VFw/V1JQkiUa2EI/AAAAAAAAgfQ/Dofb_ALdsV4A8hTCMPvfkM7joBqSxR4EgCLcB/s1600/Dangerous+picture_02.png


 ประเภทที่ ๓ ของเหลวไวไฟ  ประเภทที่ ๔.๑  ของแขง็ไวไฟ สารที่ท าปฏิกิริยาได้เองและ
ของแขง็ที่ถูกท าให้ความไวต่อการระเบดิลดลง

https://2.bp.blogspot.com/-npz1O0-V1X4/V1JQqqfKpyI/AAAAAAAAgfY/2tfTLxmA4EIEz9skEYdWmvyC8ulZXoxlwCLcB/s1600/Dangerous+picture_03.png


 ประเภทที่ ๔.๒ สารที่มีความเส่ียงต่อการลุกไหม้ได้เอง  ประเภทที่ ๔.๓ สารที่สัมผัสน า้แล้วให้ก๊าซไวไฟ



 ประเภทที่ ๕.๑ สารออกซิไดส์  ประเภทที่ ๕.๒ สารเปอร์ออกไซด์อนิทรีย์



 ประเภทที่ ๖.๑ สารพษิ  ประเภทที่ ๖.๒ สารตดิเชือ้



 ประเภทที่ ๗ วัสดุกัมมันตรังสี  ประเภทที่ ๘ สารกัดกร่อน

 ประเภทที่ ๙ สารและส่ิงของอันตรายเบด็เตล็ด

จากตวัอยา่งที่ยกมานี ้จะเห็นวา่สนิค้าอนัตรายแบง่
ออกเป็น ๙ ประเภท โดยท่ี ประเภทท่ี ๔ ประเภทท่ี
๕ และ ประเภทท่ี ๖ มีรายการแบง่ยอ่ยออกไปอีก



ข้อก ำหนดกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยทำงถนนของประเทศไทย TP2
มีรายละเอียดเก่ียวกบัวสัดกุมัมนัตรังสีกลา่วไว้ในบทตา่งๆ ตลอดเลม่
เอกสาร จ านวน ๑๓๒ หน้า จากทัง้หมด ๑,๔๐๐ หน้า รายละเอยีดที่
ปรากฏจะเห็นชดัเจนเป็นสองสว่น สว่นแรกจะแทรกกลมกลืนไปกบัสินค้า
อนัตรายประเภทอื่นๆ สว่นที่สองจะระบใุห้เห็นความแตกตา่งวา่เป็นเร่ือง
เฉพำะวัสดุกัมมันตรังสี หรือสินค้ำอันตรำยประเภทที่ ๗ ดงัน  ี ้



 บทที่ ๒.๒ ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทของสินค้าอนัตราย

 บทยอ่ยท่ี ๒.๒.๗ สินค้าอนัตรายประเภทที่ ๗ วสัดกุมัมนัตรังสี

 บทที่ ๑.๒ ค าจ ากดัความและหน่วยวดั
 บทที่ ๑.๓ การฝึกอบรมบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่สินค้าอนัตราย 
 บทที่ ๑.๗ ข้อก าหนดทัว่ไปที่เก่ียวข้องกบัสินค้าอนัตรายประเภทที่ ๗



 การใช้บรรจภุณัฑ์รวมทัง้บรรจภุณัฑ์ IBCs และบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่
 บทยอ่ยท่ี ๔.๑.๙ ข้อก าหนดพิเศษส าหรับการบรรจสุินค้า อนัตราย

ประเภทที่ ๗

 บทที่ ๕.๑ ข้อก าหนดทัว่ไป
 บทที่ ๕.๒ การท าเคร่ืองหมายและการติดฉลาก
 บทที่ ๕.๓ ป้ายและเคร่ืองหมายท่ีติดแสดงบนตู้สินค้า ภาชนะบรรจกุ๊าซ   

แบบกลุม่ (MEGC) แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ และ
รถบรรทกุสินค้าอนัตราย

 บทที่ ๕.๔  เอกสารก ากบัการขนสง่สินค้าอนัตราย



๖. ภาคที่ ๗ ข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการขนส่ง การบรรทุก การ
ขนถ่ายและการขนย้าย

 บทที่ ๗.๕ ข้อก าหนดเก่ียวกบัการบรรทกุ การขนถ่าย และการขนย้าย

 บทที่ ๖.๔ ข้อก าหนดในการสร้าง การทดสอบ และการรับรองหีบห่อ
และวสัดสุ าหรับสินค้าอนัตรายประเภทที่ ๗



๗. ภาคที่ ๘ ข้อก าหนดเก่ียวกับพนักงานประจ ารถ อุปกรณ์ 
การปฏบิัตงิานและระบบเอกสาร

 บทที่ ๘.๒ ข้อก าหนดเก่ียวกบัการฝึกอบรมพนกังานประจ ารถ
 บทที่ ๘.๕ ข้อก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเภทหรือสารเฉพาะ 



ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ (IAEA) 
อนัดบัท่ี ๕๘ (เม่ือวนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๐๐)  นัน้ การน า European Agreement Concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR มาเป็นต้นแบบในการจดัท า 
ข้อก ำหนดกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยทำงถนนของประเทศไทย TP2 

คงเกดิค ำถำม ??? ในใจทา่นผู้อ่านวา่ ข้อก าหนดเหลา่นัน้มีความแตกตา่งไปจากของ IAEA 
หรือไม่.. อยา่งไร ???  

ก็ต้องตอบวา่ในสว่นของสนิค้าอนัตรายประเภทท่ี ๗ หรือวสัดกุมัมนัตรังสี  ADR น ำรำกฐำนมำ
จำกเอกสำรกฎระเบียบกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วยควำมปลอดภัย (The IAEA Regulations 
of the Safe Transport of Radioactive Material ล ำดบัท  ่ST-1 ป  ค.ศ. ๑๙๙๖) ของทบวงกำร
พลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ น่ีคือสว่นท่ีไม่แตกตา่ง สว่นท่ีแตกตา่งก็คือสว่นท่ีนอกเหนือจาก
สินค้าอนัตรายประเภทท่ี ๗ (นัน่คือประเภทท่ี ๑ – ๖ และ ๘ - ๙) เพราะเหลา่นัน้ไม่ใช่ภาระรับผิดชอบ
ของ IAEA



เอกสารอ้างอิง
๑. หนงัสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๓๑๙.๖/ว ๙๑๕ ลงวนัที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ “เร่ืองการแตง่ตัง้
คณะท างานด้านระบบการตรวจสอบและออกใบอนญุาต”
๒. ข้อก าหนดการขนสง่สนิค้าอนัตรายทางถนนของประเทศไทย (TP2) (ฉบบัคณะรัฐมนตรีให้ความ
เหน็ชอบแล้ว เม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๗) กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม ด้วยการสนบัสนนุ
จากกองทนุเพ่ือความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรุงเทพฯ ตลุาคม ๒๕๕๒
๓. นิวเคลียร์ปริทศัน์ ปีท่ี ๒๖ ฉบบัท่ี ๔ ตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๖ ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ


