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PATRAM
จ่าหัวไว ้ให ้..งง..เล่นอย่างนั้นเอง คําว่า “PATRAM” เป็ นคําย่อของ “The International

Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials”
คําว่า “Symposium” ความหมายตามคําศัพท ์ของราชบัณฑิตยสถาน สาขาวารสารศาสตร ์
่
= นานาทัศนะ ในขณะทีตามความหมายในสาขาวรรณกรรม
= ประชุมเอกสาร ัตถ ์ คําว่า “สาร ัตถ ์”
่
้
ความหมายในพจนานุ กรมทัวไป
= เนื อหา
ใจความ แก่นสาร
ฉะนั้น หากพูดโดยความหมายรวมๆ ของ PATRAM ก็คอ
ื “การประชุมระหว่างประเทศแบบนานา

ทัศนะด ้านบรรจุภณ
ั ฑ ์และการขนส่งวัสดุกมั มันตรงั สี” นั่นเอง

่ ดโอกาสให ้ผู ้เชียวชาญทั
่
่
PATRAM เป็ นชุดการประชุมทีจั่ ดสืบเนื่ องต่อกันมา เพือเปิ
วโลกจาก
่
้
่ ยวข
่
ภาคร ัฐ ภาคอุตสาหกรรมและหน่ วยงานวิจยั มารวมตัวกันแลกเปลียนข
้อมูลทังหมดที
เกี
้อง
้ กๆ 3 ปี
เฉพาะกับบรรจุภณ
ั ฑ ์และการขนส่งวัสดุกมั มันตร ังสี การประชุมกําหนดจัดขึนทุ
่
้
่ นชื
้ อมากในสาขานี
่
้
สลับสับเปลียนกั
นทังในและนอกประเทศสหร
ัฐอเมริกา จนเป็ นการประชุมทีขึ
จากข ้อมูลการประชุมในปี ค.ศ. 2007 ผู ้สนับสนุ นการจัดประชุม ประกอบด ้วย
1. U.S. Department of Energy
2. U.S. Nuclear Regulatory Commission
3. U.S. Department of Transportation
4. International Atomic Energy Agency (IAEA)
5. Institute of Nuclear Materials Management (INMM)

จะเห็นได ้ว่าเป็ นการดําเนิ นการโดยหน่ วยงาน
หลักด ้านพลังงานนิ วเคลียร ์ของสหร ัฐอเมริกา ร่วมกับ
IAEA และ INMM
้ั จั
้ ดขึนเป็
้ นเวลา 6 วัน
การประชุมครงนี
ณ โรงแรม Marriott Doral Golf Resort & Spa
เมือง Miami ร ัฐ Florida สหร ัฐอเมริกา โดยผู ้เข ้าร่วม
ประชุมต ้องเสียค่าลงทะเบียน 650 ดอลลาร ์สหร ัฐ
(ลงทะเบียนล่วงหน้า) หากเลยกําหนดจะเสียค่าลงทะเบียน

่ น 725 ดอลลาร ์สหร ัฐ
เพิมเป็

้ หวั ข ้ออะไรบ ้าง
มาดูกน
ั ว่า ในการประชุมนี มี
1.

Packaging and components
technology/engineering/testing

2.

National and international regulations
and standards

3.

Transport systems and operational
experience

8.

Risk assessment

9.

Return shipments of research reactor fuel

10. Transporting large objects
11. History of testing and analysis
12. Transport of UF6 cylinders

4.

Social and institutional challenges

5.

Emergency and preparedness and
response

13. Transportation of radioactive materials from
decontamination, decommissioning and
environmental cleanup

6.

Security and physical protection

14. International standards development

7.

Interim storage of spent fuel and highlevel waste

จากหัวข ้อการประชุมหลากหลายตามข ้างต ้น
้ อ ใคร ?
แล ้วกลุม
่ เป้ าหมายของการประชุมนี คื
1.

Packaging and transportation professionals

2.

Regulatory officials

3.

Government and public officials

4.

Government contractors

5.

National laboratories

6.

Utilities

7.

Academic institutions

8.

Hazardous materials response units

9.

Radioactive pharmaceutical personnel

10. Carriers (rail, highway, air and water)
11. Packaging industry officials

่
ท่านใดทีสนใจจะเข
้าร่วมการประชุม PATRAM เข ้าไปสืบค ้น
่ มได ้ที่ www.patram.org จากนั้นคงต ้องคํานวณ
ข ้อมูลเพิมเติ
่ ก
งบประมาณค่าใช ้จ่ายสําหร ับการประชุม 6 วัน ค่าเดินทาง ค่าทีพั
่
่
่
และค่าใช ้จ่ายอืนๆในการเดิ
นทางไปต่างประเทศ ซึงอาจเป็
นเรือง
ค่อนข ้างง่ายสําหร ับผูท้ ใช
ี่ ้งบประมาณส่วนตัว แต่สาํ หร ับส่วน
ราชการไทยแล ้วคล ้ายกับการไต่ขนยอดเขาเอเวอเรสต
ึ้
์ของเทือกเขา
หิมาลัย

่ มากสําหร ับผู ้เขียนทีได
่ ้เข ้าร่วม PATRAM ครงที
้ั ่ 11
นับเป็ นโอกาสทีดี
่
จัดทีโรงแรม
Mirage เมือง Las Vegas ร ัฐ Nevada สหร ัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-8
่
้นผู ้เขียนได ้ร ับทุน IAEA ไปฝึ กอบรมที่ Transportation
ธันวาคม ค.ศ. 1995 ซึงขณะนั
Technologies Group ณ Oak Ridge National Laboratory ร ัฐ Tennessee
สหร ัฐอเมริกาอยู่แล ้ว
่ น advisor ของผู ้เขียนต ้องไปร่วมประชุม 11th PATRAM
Mr. R.B. Pope ซึงเป็
ในฐานะ Deputy Chairman ของ Scientific Program Committee และยังเป็ นผู ้ร่วม
่ เลยผลักดันงบประมาณเพิมเติ
่ มให ้ผู ้เขียนได ้มีโอกาสติดตามไป
เสนอผลงานจํานวน 2 เรือง
้ ้วย ซึงต
่ ้องขอขอบคุณท่านไว ้ ณ ทีนี
่ ้ เพราะทําให ้ผู ้เขียนได ้เปิ ดมุมมองใหม่ๆ
ในการประชุมนี ด
่ กษะของศาสตร ์ด ้านนี ให
้ ้กว ้างขวางมากยิงขึ
่ น้
และเพิมทั
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