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1. คานา
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่ างประเทศในลาดับที่ 58 ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่ างประเทศมีธรรมนูญ (statute) ในการดาเนินงานร่ วมกับประเทศสมาชิก และองค์ การสหประชาชาติ และองค์ กรเครือข่ าย ต่ อมาใน
ปี พ.ศ. 2504 รัฐสภาจึงได้ ตราพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพือ่ สั นติ พ.ศ. 2504 ขึน้ เพือ่ ใช้ เป็ นกฎหมายแม่ บทในการกากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู และเพือ่ ให้ มกี ารดาเนินการทีส่ อดคล้องกับภารกิจหลักของทบวงการฯ ในด้ านการพิทกั ษ์ ความปลอดภัยวัสดุ
นิวเคลียร์ ประเทศไทยจึงได้ ลงนามเป็ นภาคีสนธิสัญญาไม่ แพร่ ขยายอาวุธนิวเคลียร์ กบั ทบวงการฯ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 และ
มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยครอบคลุมวัสดุต้นกาลังหรือวัสดุนิวเคลียร์ พเิ ศษ ไม่ ว่าจะอยู่ในกระบวนการผลิต แปร
สภาพ การใช้ หรือการเก็บรักษาวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งสามารถนาไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ได้ การคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ จึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่
อยู่ภายใต้ สนธิสัญญาดังกล่าว ดังนั้นเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2532 คณะรัฐมนตรีได้ เห็นชอบให้ รัฐบาลไทยเข้ าร่ วมเป็ นภาคีอนุสัญญาว่ าด้ วย
การคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material )(1) โดยการภาคยานุวตั ิ และให้ กระทรวงการ
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ต่ างประเทศดาเนินการขั้นตอนต่ อไป ตามทีก่ ระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ (หนังสื อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/20670 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2532 และหนังสื อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงานที่ วท 0601/31955 ลงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2532) อนุสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นผลสื บเนื่องมาจากประเทศสมาชิกของทบวงการฯ เกรงว่ าอาจมีการจีป้ ล้นวัสดุนิวเคลียร์ ระหว่ างการ
ขนส่ ง หรือมีการโจรกรรมวัสดุนิวเคลียร์ และมีพนั ธกรณีใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1.1 ดาเนินการคุ้มครองการขนส่ งวัสดุนิวเคลียร์ โดยแยกชนิดและดาเนินการขนส่ งวัสดุนิวเคลียร์ ระหว่ างประเทศให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ทกี่ าหนดไว้
1.2 ดาเนินการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ทีใ่ ช้ ในทางสั นติ ขณะทีอ่ ยู่ในระหว่ างการใช้ เก็บรักษา และขนส่ งภายในประเทศ
1.3 อานวยความสะดวกในการร่ วมมือระหว่ างประเทศภาคี เช่ นการแลกเปลีย่ นข้ อมูลการ
คุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ระหว่ างประเทศด้ วย
1.4 การส่ งผู้ร้ายข้ ามแดนหรือดาเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการกระทานั้น
ในการประชุมสานักงานสภาความมัน่ คงแห่ งชาติเมือ่ วันที่ 5 สิ งหาคม 2546 เห็นว่ าปัจจุบันการเข้ าเป็ นภาคีอนุสัญญาได้ ดาเนินการ
ล่าช้ ามาก สานักงานปรมาณูเพือ่ สั นติ จึงได้ รับมอบหมายให้ เป็ นประธานคณะทางานในการเตรียมการเข้ าร่ วมเป็ นภาคีอนุสัญญาว่ าด้ วยการ
คุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ปี ค.ศ. 1980 ดังนั้นสานักงานปรมาณูเพือ่ สั นติ จึงได้ ดาเนินการพิจารณาอนุสัญญาว่ าด้ วยการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์
ดังกล่าว ร่ วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่ างประเทศ และศึกษามาตรการสาหรับการคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ทนี่ าไปใช้
เก็บรักษา อยู่ระหว่ างการขนส่ ง และของสถานปฏิบัติการนิวเคลียร์ โดยใช้ มาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่ างประเทศ(2) เป็ น
หลัก จึงมีความสาคัญในการจัดทาร่ างข้ อบังคับเพือ่ การกากับดูแลวัสดุนิวเคลียร์ ต่อไป
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2. การแบ่ งประเภทของวัสดุนิวเคลียร์
ระดับแห่งการคุม้ ครองที่จะใช้ในการขนส่ งวัสดุนิวเคลียร์ระหว่างประเทศตามประเภทของวัสดุนิวเคลียร์ ที่ปรากฏตามตารางที่ 1 ซึ่ง
เป็ นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองวัสดุนิวเคลียร์ ควรมีการคุม้ ครองวัสดุนิวเคลียร์ ดงั นี้

การคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ขณะที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา อันเป็ นส่ วนหนึ่งของการขนส่ งนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ แบ่งตาม
ประเภทวัสดุนิวเคลียร์ได้ดงั นี้
(ก) วัสดุนิวเคลียร์ ประเภท 3 ให้เก็บรักษาในบริ เวณการที่มีควบคุมการเข้าออก
(ข) วัสดุนิวเคลียร์ ประเภท 2 ให้เก็บรักษาในบริ เวณที่มียามรักษาการณ์หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิคส์ตลอดเวลา ล้อมรอบด้วยสิ่ งกีด
ขวาง มีช่องทางเข้า ออกจากัด และมีการควบคุมที่เหมาะสม หรื อบริ เวณที่มีระดับแห่งการคุม้ ครองที่เท่าเทียมกัน
(ค) วัสดุนิวเคลียร์ ประเภท 1 ให้เก็บรักษาในบริ เวณที่มีการคุม้ ครองตามที่ระบุไว้สาหรับประเภท 2 ข้างต้น ซึ่งต้องจากัดการเข้าออก
สาหรับบุคคลซึ่งได้รับการพิสูจน์ความไว้วางใจแล้ว และอยูภ่ ายใต้การควบคุมของยามรักษาการณ์ซ่ ึงมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยกาลังตอบโต้ที่เหมาะสมด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อตรวจพบ และป้ องกันการจู่โจม การเข้าออกโดยมิ
ชอบ หรื อการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยมิชอบ
การคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ ขณะที่อยู่ระหว่างการขนส่ งระหว่างประเทศ แบ่งตามประเภทวัสดุนิวเคลียร์ได้ดงั นี้
(ก) วัสดุนิวเคลียร์ ประเภท 2 และ 3 ให้ทาการขนส่ งด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ซึ่งรวมถึงการเตรี ยมการล่วงหน้า ระหว่าง
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลตามเขตอานาจและข้อบังคับของรัฐ ผูส้ ่ งออกและรัฐผูน้ าเข้า โดยระบุเวลา สถานที่ และ
วิธีการสาหรับการโอนความรับผิดชอบในการขนส่ ง
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(ข) วัสดุนิวเคลียร์ ประเภท 1 ให้ทาการขนส่ งด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษตามที่ได้ระบุไว้สาหรับการขนส่ งวัสดุประเภท 2 และ
3 ข้างต้น และภายใต้การควบคุมตลอดเวลาของผูค้ ุม้ กัน และภายใต้สภาวะที่เชื่อมัน่ ได้วา่ จะติดต่ออย่างใกล้ชิดกับหน่วยกาลัง
ตอบโต้ที่เหมาะสมได้
(ค) สาหรับยูเรเนียมธรรมชาตินอกจากทีอ่ ยู่ในสภาพของสิ นแร่ หรือกากแร่ และมีปริมาณยูเรเนียมเกิน 500 กิโลกรัมขึน้ ไป การ
คุม้ ครองการขนส่ งให้รวมถึงการแจ้งล่วงหน้าของการส่ งออก โดยระบุวธิ ีการขนส่ ง กาหนดเวลาที่คาดว่าจะมาถึง และการ
ยืนยันการได้รับของ

ตารางที่ 1 : การจัดประเภทวัสดุนิวเคลียร์ (1)
วัสดุ

สภาพ
1

1. พลูโตเนียม (ก)
2. ยูเรเนียม-235

ยังไม่ ใช้ (ข)
ยังไม่ ใช้ (ข)
- ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทีม่ ยี ูเรเนียม-235
ตั้งแต่ ร้อยละ 20 ขึน้ ไป

ประเภท
2

3(ค)

ตั้งแต่ 2 กิโลกรัม ขึน้ ไป

น้ อยกว่ า 2 กิโลกรัม
แต่ มากกว่ า 500 กรัม

มากกว่ า 15 กรัม
แต่ ไม่ มากกว่ า 500 กรัม

- ตั้งแต่ 5 กิโลกรัมขึน้ ไป

- น้ อยกว่ า 5 กิโลกรัม
แต่ มากกว่ า 1 กิโลกรัม

- มากกว่ า 15 กรัม
แต่ ไม่ มากกว่ า 1 กิโลกรัม
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วัสดุ

สภาพ
1

2. ยูเรเนียม-235 - ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทีม่ ยี ูเรเนียม-235
(ต่ อ)

3. ยูเรเนียม-233
4. เชื้อเพลิงใช้ แล้ว

ประเภท
2
- ตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ขึน้ ไป

- น้ อยกว่ า 10 กิโลกรัม
แต่ มากกว่ า 1 กิโลกรัม
- ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึน้ ไป

น้ อยกว่ า 2 กิโลกรัม
แต่ มากกว่ า 500 กรัม

มากกว่ า 15 กรัม
แต่ ไม่ มากกว่ า 500 กรัม

ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป แต่ น้อยกว่ าร้ อยละ 20
- ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้ วยยูเรเนียม-235
สู งกว่ าธรรมชาติ แต่ น้อยกว่ าร้ อยละ 10
ยังไม่ ใช้ (ข)

ตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึน้ ไป

3(ค)

ยูเรเนียมธรรมชาติหรือเสื่อมสมรรถนะ
ทอเรียมหรือเชื้อเพลิงเสริมสมรรถนะ
ตา่ (มีวสั ดุแตกตัวได้ น้อยกว่ าร้ อย
ละ 10) (ง) (จ)

(ก) พลูโตเนียมทั้งหมด ยกเว้นพลูโตเนียม-238 ที่เข้มข้นเกินร้อยละ 80
(ข) วัสดุที่ยงั ไม่ใช้ในเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูหรื อวัสดุที่ใช้ในเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณูแล้ว
แต่มีระดับรังสี เท่ากับหรื อน้อยกว่า 100 แรด/ชัว่ โมง ณ ระยะหนึ่งเมตร โดยไม่มีการกาบังรังสี
(ค) ปริ มาณที่ไม่อยูใ่ นประเภท 3 และยูเรเนียมธรรมชาติ พึงได้รับการคุม้ ครองตามวิธีปฏิบตั ิในด้านการจัดการที่รอบคอบ
(ง) แม้วา่ จะได้มีการระบุระดับแห่งการคุม้ ครองนี้ไว้แล้ว รัฐอาจกาหนดประเภทการคุม้ ครองให้แตกต่างไปได้ตามการประเมินสภาวะการณ์เฉพาะ
(จ) เชื้อเพลิงอื่นซึ่งเมื่อก่อนใช้ถูกกาหนดให้เป็ นประเภท 1 หรื อ 2 ตามนัยวัสดุแตกตัวได้ที่มีอยูเ่ ดิม อาจลดระดับประเภทได้หนึ่งระดับ
เมื่อเชื้อเพลิงนั้นมีระดับรังสี เกิน 100 แรด/ชัว่ โมง ณ ระยะหนึ่งเมตร โดยไม่มีการกาบังรังสี
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3. บทสรุป
ประเทศไทยอยูร่ ะหว่างดาเนินการลงนามเป็ นภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองวัสดุนิวเคลียร์ ดังนั้นสานักงานปรมาณูเพื่อสันติจึง
ได้เตรี ยมความพร้อมในการกากับดูแลด้านการคุม้ ครองวัสดุนิวเคลียร์ โดยนาข้อกาหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมา
พัฒนาหรื อเป็ นแนวทางในการจัดทามาตรการว่าด้วยการคุม้ ครองวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อประกาศใช้บงั คับต่อไป และเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
คณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้รัฐบาลไทยเข้าร่ วมเป็ นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองวัสดุนิวเคลียร์ต้ งั แต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2532
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