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ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยทางรังสี

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เรียบเรียง



“Emergency” คํานี้ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไวแลวในหลายสาขา 

ไมวาจะเปน  ศัพทนิติศาสตร   ศัพทรัฐศาสตร    ศัพทแพทยศาสตร   คือ 

“ภาวะฉุกเฉิน” กรณีที่เปน 2 หรือ 3 คําขึ้นไป ก็อาจละเวนคําวา “ภาวะ”

เชน

“emergency telephone = โทรศัพทฉุกเฉิน” 

“emergency brake = เบรกฉุกเฉิน”       หรือ

“emergency signal system = ระบบไฟกระพริบฉุกเฉิน” 



คราวน้ีมาพิจารณาดูกันวา ฉุกเฉิน ในความหมายภาษาไทยน้ันคืออะไร

คําวา “ฉุก” เปนคํากริยา มีความหมาย เกิดขึ้นโดยพลัน สวน “ฉุกเฉิน”

เปนคําวิเศษณ มีความหมาย 1. เปนไปโดยปจจุบันทันดวน 2. ที่อาจเปนภยัตอ

ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจกัร เชน ภาวะฉุกเฉิน นอกจากนั้น

ยังมีคํา “เหตุฉุกเฉิน” เปนคํานาม มีความหมายวา เร่ืองที่เกิดขึ้นโดยฉบัพลันทนัที

ซ่ึงมักเปนเร่ืองราย

ทีม่า: www.orbitaltraffic.com.au

http://www.orbitaltraffic.com.au/emergency-response-vehicles/


ลองมาศึกษาดูความหมายจาก IAEA Safety Glossary บางนะครับ

เพ่ือใหเห็นวาคําน้ีผนวกเรื่องนิวเคลียรและรังสีอยางไร

Emergency = A non-routine situation that necessitates prompt action,

primarily to mitigate a hazard or adverse consequences for human health and

safety, quality of life, property or the environment. This includes nuclear and

radiological emergencies and conventional emergencies such as fires, release

of hazardous chemicals, storms or earthquakes. It includes situations for which

prompt action is warranted to mitigate the effects of perceived hazard.



สิ่งท่ีควรเรียนรูตอไปก็คือ ความหมายของ nuclear and radiological emergencies :

ซ่ึงก็คือ

An emergency in which there is, or is perceived to be, a hazard due to :

(a) The energy resulting from a nuclear chain reaction or from the decay of the products of

a chain reaction; or

(b) Radiation exposure.

โดยท่ี - Points (a) and (b) approximately represent nuclear and radiological

emergencies, respectively. However, this is not an exact distinction.

- Radiation emergency is used in some cases when an explicit distinction in the

nature of the hazard is immaterial (e.g. national radiation emergency plan),

and it has essentially the same meaning.



คํา “Emergency = ภาวะฉุกเฉิน” เปนคํากวางๆใชไดมากมายหลายโอกาส แตหาก

ประกบดวย “นิวเคลียรหรือรังสี” ก็จะแคบลงกลายเปน “ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี”

หรือ “เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี” ซึ่งนับเปนหนาที่หนึ่งของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่

จะตองระดมสรรพกําลังของสํานักงานฯ เอง หรือเครือขายพันธมิตร เพ่ือรวมจัดการภาวะหรือ

เหตุดังกลาวใหสิ้นสุดไป

ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกผูกอต้ังทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

(International Atomic Energy Agency, IAEA) เม่ือป พ.ศ. 2500 มีพันธกรณีในการ

ปฏิบัติตามขอมติตางๆ และปฏิบัติตามสนธิสัญญา อนุสัญญา รวมทั้งระเบียบและมาตรการตางๆ

ของ IAEA ในที่นี้จะเอยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับ “Emergency = ภาวะฉุกเฉิน/เหตุฉุกเฉิน”

เทานั้น ตามตารางขางลางซึ่งประเทศไทยไดลงนาม ใหสัตยาบัน และมีผลใชบังคับถึงปจจุบัน

ทีม่า: en.wikipedia.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Roads_and_Maritime_Services


เรื่อง ลงนาม ใหสัตยาบัน เริ่มมีผล

ใชบังคับ

1 อนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว

(Convention on Early Notification of 

Nuclear Accident)

25 กันยายน 

2530

21 มีนาคม 

2532
21 เมษายน 

2532

2 อนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือในกรณีเกิด

อุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี

(Convention on Assistance in the Case of 

Nuclear Accident or Radiological 

Emergency)

25 กันยายน 

2530

21 มีนาคม 

2532

21 เมษายน 

2532



อนุสัญญาท้ังสองเรื่องซ่ึงเรียกสั้นๆ เปนภาษาอังกฤษวา “Early Notification

Convention” และ “Assistance Convention” นับเปนเครื่องมือหลักตามกฎหมายซ่ึง

กอตั้งโครงขายระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และ

การจัดหาความชวยเหลืออยางฉับพลันในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทาง

รังสี เพื่อใหผลท่ีเกิดตามมาลดนอยลงเทาท่ีทําได

ที่มา: https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/convention-
early-notification-nuclear-accident

ที่มา: https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/convention-
assistance-case-nuclear-accident-or-radiological-emergency



ในการปฏิบัติเพื่อใหไดผลน้ันมีการจดัทําเอกสารท่ีเรียกวา Emergency Notification

and Assistance Technical Operations Manual (ENATOM) ขึ้นมา โดยคูมือฉบับแรกน้ี

ตีพิมพเมื่อ 18 มกราคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) หลังจากน้ันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ดวยเหตุมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี แนวคิดดานปฏิบัติการท่ีเปลี่ยนไป และทรรศนะดาน

มาตรฐานของการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน ในระยะเวลาทุกๆ 2 ป คูมือน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางใหประเทศสมาชิก มีทิศทางในการพัฒนากลไกท่ีเหมาะสม

เชื่อมประสานกับ IAEA ภายใตโครงขายของอนุสัญญา คูมือน้ีไดรับการออกแบบใหมีสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการวาจะตองทํา “เมื่อไหร” และ “อยางไร” อยูภายในเลมเดียวกัน



ตอนแรกของ “Emergency” ขอใหขอมูลเพียงเทาน้ีกอน เพื่อใหเห็นภาพกวางๆวา

ไทยเรามีการใชประโยชนทางดานนิวเคลียรและรังสี ท้ังยังเปนหน่ึงในประเทศผูกอตั้ง IAEA

ไดลงนามและใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว และอนุสัญญา

วาดวยการใหความชวยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซ่ึงเปน

การเตรียมพรอมไวกอน เน่ืองเพราะไมวาจะกํากับดูแลใหดีอยางไร โอกาสเสี่ยงท่ีจะมี

“ภาวะฉุกเฉิน/เหตุฉุกเฉิน” ยอมเกิดขึ้นได ทวาเราก็มีชองทางในการแจงเหตุและขอความ

ชวยเหลือไดในกรณีท่ีเกินกําลังการรับมือของประเทศไทย

To be continued.
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