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“ค านิยามศัพท์ทางรังสี”
สมบุญ จริชาญชัย
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางรังสี
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูเ้รียบเรียง



ส ำหรับบุคลำกรท่ีจะเร่ิมท ำงำนเก่ียวขอ้ง
กบัศำสตร์ใดๆกต็ำม หำกเร่ิมตน้ดว้ยกำรศึกษำ
เอกสำร กค็วรสนใจและใหค้วำมส ำคญักบัค ำ
นิยำมศพัทน์ั้นๆก่อน (หำกมี) เป็นล ำดบัแรก
เพรำะจะท ำใหส้ำมำรถติดตำมขอ้มูล และเขำ้ใจ
ในเน้ือหำไดอ้ยำ่งถ่องแท้ ไม่ควรคำดเดำหรือ
ตีควำมไปเอง หรือทึกทกัไปวำ่ คงเหมือนกบัค ำ
ท่ีเคยรู้จกัมำก่อน

“นิยาม” มีควำมหมำยตำมพจนำนุกรมวำ่ การก าหนด ทาง

อย่าง หรือวิธี หำกเป็นค ำนำม และมีควำมหมำยวำ่ ก าหนด
ความหมายที่แน่นอน หำกเป็นค ำกริยำ



ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย TP2 ก็เช่นกนั มีกำรก ำหนดค ำนิยำมศพัท ์     
ท่ีใช้เฉพำะกบัวสัดุกมัมนัตรังสี หรือวตัถุอนัตรำยประเภทท่ี ๗ หรือสินคำ้อนัตรำยประเภทท่ี ๗ ไว ้เพื่อให้เขำ้ใจ
ตรงกนั ซ่ึงไดเ้ลือกมำแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยำ่งคร่ำวๆในฉบบัน้ีบำงส่วน ดงัต่อไปน้ี

๑. ระบบการบรรจุ (Containment System) หมำยถึง ส่วนประกอบ  
ต่ำงๆ ของบรรจุภณัฑท่ี์ผูอ้อกแบบไดร้ะบุไว ้โดยตั้งใจออกแบบ
ใหเ้กบ็กกัวสัดุกมัมนัตรังสีไวร้ะหวำ่งกำรขนส่ง
๒. การเปรอะเป้ือน (contamination) หมำยถึง กำรมีสำรกมัมนัต
รังสีบนพื้นผิวในปริมำณเกินกว่ำ ๐.๔   เบ็กเคอเรล ต่อตำรำง
เซนติเมตร ส ำหรับสำรกมัมนัตรังสีท่ีแผรั่งสีบีตำ รังสีแกมมำ และ
รังสีแอลฟำท่ีมีค่ำควำมเป็นพิษต ่ำ หรือ  ๐.๐๔  เบ็กเคอเรลต่อ
ตำรำงเซนติเมตร ส ำหรับสำรกมัมนัตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟำอ่ืนๆ
ทั้งหมด

๓. การเปรอะเป้ือนแบบไม่ติดแน่น (non-fixed contamination) หมำยถึง
กำรเปรอะเป้ือนซ่ึงสำมำรถหลุดออกไปจำกพ้ืนผวิไดร้ะหวำ่งกำรขนส่ง
ในสภำวะกำรขนส่งประจ ำ
๔. การเปรอะเป้ือนแบบติดแน่น (fixed contamination) หมำยถึง กำร
เปรอะเป้ือนท่ีต่ำงไปจำกกำรเปรอะเป้ือนแบบไม่ติดแน่น
๕. ค่าดชันีความปลอดภัยวิกฤต (criticality safety index) (CSI)
ท่ีก ำหนด ใหอ้ยูบ่นหีบห่อ หีบห่อภำยนอก (overpack)
หรือตูสิ้นคำ้ท่ีบรรจุวสัดุซ่ึงสำมำรถแตกตวัได้ หมำยถึง
ตวัเลขท่ีใชส้ ำหรับควบคุมปริมำณกำรสะสมของหีบห่อ
หีบห่อภำยนอก หรือตูสิ้นคำ้ ท่ีบรรจุวสัดุซ่ึงสำมำรถแตกตวัได้



๖. การออกแบบ (design) หมำยถึง กำรพรรณนำลกัษณะวสัดุ
กมัมนัตรังสีรูปแบบพิเศษ วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีมีกำรแพร่กระจำยต ่ำ
หีบห่อ หรือบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงสำมำรถพิสูจน์รูปพรรณไดทุ้กช้ินส่วน
กำรพรรณนำลกัษณะนั้นอำจรวมถึงรำยกำรท่ีระบุไว้ โครงสร้ำง
ทำงวิศวกรรม รำยงำนต่ำงๆ ท่ีสำธิตใหเ้ห็นวำ่ไดป้ฏิบติัตำมขอ้
ก ำหนดของกฎระเบียบและเอกสำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
๗. การใช้งานเฉพาะรายเดยีว (exclusive use) หมำยถึง กำรใชร้ถ
คนัเดียวหรือภำชนะบรรจุขนำดใหญ่ใบเดียว โดยผูส่้งสินคำ้รำย
เดียว โดยท่ีกำรบรรทุกและกำรขนถ่ำยทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส้ินสุดอยูภ่ำยใตค้  ำแนะน ำของผูส่้งสินคำ้หรือผูรั้บสินคำ้

๘.  วัสดซ่ึุงสามารถแตกตัวได้   (fissile material ค ำน้ีมีบญัญติั
ในศพัทำนุกรมนิวเคลียร์ = วสัดุฟิสไซล)์ หมำยถึง ยเูรเนียม-๒๓๓ 
ยเูรเนียม-๒๓๕ พลโูทเนียม-๒๓๙ พลโูทเนียม-๒๔๑ หรือกำร
รวมกนัใดๆของนิวไคลดรั์งสีเหล่ำน้ี  ส่ิงท่ียกเวน้จำกค ำจ ำกดัควำมน้ี
คือ

๘.๑ ยเูรเนียมธรรมชำติหรือยเูรเนียมท่ีสกดัยเูรเนียม-๒๓๕ ออก
(depleteduraniumค ำน้ีมีบญัญติัในศพัทำนุกรมนิวเคลียร์ =
ยเูรเนียมดอ้ยสมรรถนะ) ซ่ึงไม่เคยผำ่นกำรฉำยรังสี และ
๘.๒ ยเูรเนียมธรรมชำติหรือยเูรเนียมท่ีสกดัยเูรเนียม-๒๓๕ ออก
(depleteduraniumค ำน้ีมีบญัญติัในศพัทำนุกรมนิวเคลียร์ =
ยเูรเนียมดอ้ยสมรรถนะ) ซ่ึงผำ่นกำรฉำยรังสีในเตำปฏิกรณ์
ปรมำณู แบบนิวตรอนชำ้เท่ำนั้น

๙. ภาชนะบรรจขุนาดใหญ่ (large container) หมำยถึง ภำชนะบรรจุ
ท่ีไม่ใช่ขนำดเลก็ (ดูข้อ ๑๗)



๑๐. วสัดุกมัมันตรังสีที่มีการแพร่กระจายต ่า (low dispersible
radioactive material) หมำยถึง วสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นของแขง็
หรือวสัดุกมัมนัตรังสีท่ีเป็นของแขง็บรรจุอยูภ่ำยในแคปซูลท่ีปิด
ผนึก ซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรแพร่กระจำยจ ำกดัและตอ้งไม่อยู่
ในรูปท่ีเป็นผง
๑๑. ความดนัท างานปกติสูงสุด (maximum normal operating
pressure) หมำยถึง ควำมดนัสูงสุดเหนือควำมดนับรรยำกำศท่ี
ระดบัน ้ ำทะเลเฉล่ีย ท่ีจะเกิดข้ึนในระบบบรรจุในช่วง ๑ ปี ภำยใต้
เง่ือนไขของอุณหภูมิและรังสีสุริยะท่ีเป็นไปตำมสภำวะแวดลอ้ม
เม่ือระบบบรรจุนั้นไม่มีระบบระบำยอำกำศ ระบบหล่อเยน็ท่ี
สนบัสนุนอยูภ่ำยนอก หรือกำรควบคุมกำรปฏิบติักำรระหวำ่ง
กำรขนส่ง

๑๒. หีบห่อ (package) ในกรณีเป็นวสัดุกมัมนัตรังสี หมำยถึง บรรจุภณัฑ์
ท่ีมีวสัดุกมัมนัตรังสีบรรจุอยูเ่พ่ือกำรขนส่ง ชนิดของหีบห่อท่ีกล่ำวไวใ้น
ขอ้ก ำหนด TP2 (ยงัไม่กล่ำวถึงขอ้จ ำกดัทั้งดำ้นกมัมนัตภำพและวสัดุ และ
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ท่ีน้ี) ไดแ้ก่

๑๒.๑ หีบห่อแบบ excepted
๑๒.๒ หีบห่อแบบ industrial type 1 (ประเภท IP-1)
๑๒.๓ หีบห่อแบบ industrial type 2 (ประเภท IP-2)
๑๒.๔ หีบห่อแบบ industrial type 3 (ประเภท IP-3)
๑๒.๕ หีบห่อแบบ A
๑๒.๔ หีบห่อแบบ B(U)
๑๒.๔ หีบห่อแบบ B(M)
๑๒.๔ หีบห่อแบบ C



๑๓. บรรจภุัณฑ์ (packaging) ในกรณีสินคำ้เป็นวสัดุกมัมนัตรังสี
หมำยถึง ช้ินส่วนประกอบต่ำงๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นใชเ้พ่ือปิดลอ้มวสัดุ
กมัมนัตรังสีท่ีบรรจุอยูไ่ดอ้ยำ่งครบถว้น ประกอบไปดว้ยอปุกรณ์
ต่อไปน้ีจ ำนวนหน่ึงอยำ่งหรือมำกกวำ่ ไดแ้ก่ ภำชนะท่ีรองรับ วสัดุ
ดูดซบั ช่องวำ่งในโครงสร้ำง ก ำบงัรังสี และอุปกรณ์ท่ีใชส้ ำหรับกำร
บรรจุใหเ้ตม็ (filling) ถ่ำยของออก ระบำยอำกำศและระบำยควำม
ดนั อุปกรณ์ส ำหรับท ำใหเ้ยน็อุปกรณ์ส ำหรับรับแรงกระแทกกล
อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจดักำรขนยำ้ยและผกูรัด และฉนวนควำมร้อน
และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหีบห่อ บรรจุ
ภณัฑน์ั้นอำจเป็นกล่องทึบ (box) ดรัม หรือภำชนะปิด ท่ีมีรูปร่ำง
คลำ้ยๆกนั หรืออำจเป็นตูสิ้นคำ้ แทง็ก์ หรือบรรจุภณัฑแ์บบ IBC
๑๔. ระดบัรังสี (radiation level) หมำยถึง ค่ำอตัรำรังสีท่ีมีหน่วยเป็น
มิลลิซีเวร์ิตต่อชัว่โมง

๑๕. วัสดุกมัมันตรังสีทีบ่รรจุ (radioactive content) หมำยถึงวสัดุ
กมัมนัตรังสีพร้อมดว้ยของแขง็ ของเหลวและก๊ำซท่ีมีกำรเปรอะเป้ือน
ทำงรังสี หรือท่ีท ำให้เป็นกมัมนัต์ ท่ีบรรจุอยูภ่ำยในบรรจุภณัฑ์
๑๖. การขนส่ง (shipment) หมำยถึง กำรเคล่ือนยำ้ยจ ำเพำะของ
สินคำ้จำกตน้ทำงไปยงัปลำยทำง
๑๗. ภาชนะบรรจขุนาดเลก็ (small container) หมำยถึงภำชนะ
บรรจุท่ีมีมิติภำยนอกทั้งหมดนอ้ยกวำ่ ๑.๕ เมตร หรือปริมำตร
ภำยในไม่เกิน ๓ ลบ.ม.
๑๘. ค่าดชันีการขนส่ง (Transport Index (TI)) หมำยถึง

ตวัเลขท่ีก ำหนดใหใ้ชก้บัหีบห่อ หีบห่อภำยนอก

หรือภำชนะบรรจุ หรือ LSA-I หรือ SCO-I

ท่ีไม่ไดบ้รรจุหีบห่อ เพ่ือกำรควบคุมระดบัรังสีท่ีแผอ่อกมำ



ดงันั้น...หำกจะอ่ำน ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศ
ไทย TP2 ใหเ้ขำ้ใจไดถู้กตอ้ง กมี็ควำมจ ำเป็นตอ้งศึกษำนิยำมศพัทเ์ฉพำะแต่ละ
ส่วนใหเ้ขำ้ใจ เม่ือจะศึกษำกำรขนส่งสินคำ้อนัตรำยประเภทท่ี ๗ หรือวตัถุอนัตรำย
ประเภทท่ี ๗ หรือวสัดุกมัมนัตรังสี ตำมบทควำมฉบบัก่อนหนำ้น้ีของผูเ้ขียนใน
เร่ือง “ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอนวสัดกุมัมันตรังสี”

เห็นไหมครับว่า แต่ละศำสตร์มีค  ำนิยำมศพัท ์ซ่ึงอำจมีควำมหมำยแตกต่ำงไปจำกส่ิงท่ี
ทุกคนทรำบอยูอ่ยำ่งทัว่ๆไป น่ีเป็น ตัวอย่างเพยีงบางส่วน ท่ีน ำมำเสนอใหท่้ำนผูอ่้ำนไดท้ ำ
ควำมรู้จกั



เอกสารอ้างองิ

• ขอ้ก ำหนดกำรขนส่งสินคำ้อนัตรำยทำง
ถนนของประเทศไทย (TP2) (ฉบบั
คณะรัฐมนตรีใหค้วำมเห็นชอบแลว้ เม่ือ
วนัท่ี ๒๘ ธนัวำคม ๒๕๔๗) กรมกำร
ขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม ดว้ยกำร
สนบัสนุนจำกกองทุนเพื่อควำมปลอดภยั
ในกำรใชร้ถใชถ้นน (กปถ.) กรุงเทพฯ 
ตุลำคม ๒๕๕๒


