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เรียบเรียง



ความเดิมในตอนท่ีแล้ว... 

ผู้เขียนได้น ำเสนอเรื่องขนส่งสินค้ำอันตรำยทำงถนนโดย

อ้ำงอิงจำก “ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน  

ของประเทศไทย TP 2” พร้อมกับยกตัวอย่ำง ค ำนิยำมศัพทท่ี์   

ใช้เฉพำะกับวัสดกุัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรำยประเภทที่ ๗ หรือ

สินค้ำอันตรำยประเภทที่ ๗ จ ำนวน ๑๘ ค ำ ด้วยกัน  



ส าหรับตอนน้ี จะเป็นค านิยามศัพท์ที่เหลอือยู่ตอ่จากตอนท่ีแล้ว  เร่ิมจาก

1. A1 และ A2

A1 หมายถึง ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมีระบุอยู่ใน
บัญชีรายการในตารางเอกสารอ้างอิง  หรือได้มาจากเง่ือนไขท่ีก าหนด  และ                
น ามาพิจารณาเลือกใช้ส าหรับขีดจ ากัดกัมมันตภาพให้เป็นไปตามข้อบังคับ      
ของ TP2

A2 หมายถึง ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือ                      
จากรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมีระบุอยู่ในบัญชีรายการในตาราง                   
เอกสารอ้างอิงหรือได้มาจากจากเง่ือนไขท่ีก าหนด และ                            
น ามาพิจารณาเลือกใช้ส าหรับขีดจ ากัดกัมมันตภาพ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ TP2



2. การรับรองแบบพหุภาคี (multilateral approval) 

หมายถึง การรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง

ทั้งของประเทศต้นก าเนิดของโครงสร้างแบบหรือการ

ขนส่งสินค้า และการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ

แต่ละประเทศท่ีสินค้านั้นจะส่งผ่านหรือเข้าไปในประเทศ

3. การรับรองแบบฝ่ายเดียว (unilateral approval) 

หมายถึง การรับรองโครงสร้างแบบโดยพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีของประเทศที่เป็นต้นก าเนิดของโครงสร้าง 

แบบเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น



4. ระบบเก็บกัก (confinement system) 
หมายถึง ชิ้นส่วนต่างๆของวัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวได้  
และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ ตามท่ีผู้ออกแบบได้
ระบุไว้และได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือรักษาสภาพความปลอดภัยวิกฤต

5. วัสดุที่แผ่รังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษต่ า 
(low toxicity alpha emitters) คือ ยูเรเนียมธรรมชาติ 
ยูเรเนียมท่ีสกัดยูเรเนียม-๒๓๕ ออก (ยูเรเนียมด้อย

สมรรถนะ-ศัพทานุกรมนิวเคลียร์) ทอเรียมธรรมชาติ 
ยูเรเนียม-๒๓๕ หรือ ยูเรเนียม-๒๓๘  ทอเรียม-๒๓๒ 
ทอเรียม-๒๒๘ และทอเรียม-๒๓๐ เม่ือมีอยู่ใน
สินแร่หรือมีความเข้มข้นทางกายภาพและทาง
เคมี หรือวัสดุที่แผ่รังสีแอลฟาท่ีมีค่าครึ่งชีวิต
น้อยกว่า ๑๐ วัน



6. ทอเรียมที่ไม่ผ่านการฉายรงัสี (unirradiated thorium) 
หมายถึง ทอเรียมท่ีมียูเรเนียม-๒๓๓ ผสมอยู่ไม่เกิน ๑๐-๗ กรัม
ต่อทอเรียม-๒๓๒  จ านวน ๑ กรัม

7. ยูเรเนียมที่ไม่ผ่านการฉายรังสี (unirradiated
uranium) หมายถึง ยูเรเนียมท่ีมีพลูโทเนียมผสมอยู่ไม่เกิน 
๒ x ๑๐๓ เบ็กเคอเรลต่อยูเรเนียม-๒๓๕ จ านวน ๑ กรัม
ท่ีมีผลผลิตการแบ่งแยกตัว (fission products) ผสมอยู่ไม่เกิน 
๙ x ๑๐๖ เบ็กเคอเรลต่อยูเรเนียม-๒๓๕ จ านวน ๑ กรัม 
และท่ีมียูเรเนียม-๒๓๖ ผสมอยู่ไม่เกิน  ๕ x ๑๐-๓ กรัมต่อ
ยูเรเนียม-๒๓๕ จ านวน ๑ กรัม 



8. ยูเรเนียมธรรมชาติ (natural uranium) หมายถึง 
ยูเรเนียมท่ีแยกด้วยกรรมวิธีทางเคมี ซ่ึงมีส่วนประกอบ
ตามธรรมชาติของไอโซโทปยูเรเนียมกระจายไปทั่ว (โดย
มีมวลยูเรเนียม-๒๓๘ ประมาณร้อยละ ๙๙.๒๘ และ
ยูเรเนียม-๒๓๕ ร้อยละ ๐.๗๒)

9. ยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม-๒๓๕ ออก 
(depleted uranium - ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ = 
ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ) หมายถึง ยูเรเนียมท่ีมี    
จ านวนเปอร์เซ็นต์โดยมวลของยูเรเนียม-๒๓๕ 
น้อยกว่ายูเรเนียมธรรมชาติ



10. ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะ (enriched uranium) หมายถึง ยูเรเนียม         
ท่ีมีจ านวนเปอร์เซ็นต์โดยมวลของยูเรเนียม-๒๓๕  มากกว่าร้อยละ ๐.๗๒ ใน         
ทุกกรณีจะปรากฏจ านวนร้อยละโดยมวลของยูเรเนียม-๒๓๔ อยู่น้อยมาก

11. วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (special form radioactive material)
หมายถึง อย่างใดอย่างหน่ึงในบรรดา

1๑.1 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นของแข็งไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้
หรือ

11.๒ วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู่ในปลอกหุ้มท่ีปิดสนิท ตัวปลอกหุ้มต้อง
ผลิตให้เปิดได้เพียงกรณีเดียว คือการท าลาย    วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษต้อง
มีอย่างน้อยหน่ึงมิติที่มีความยาวไม่ต่ ากว่า ๕ มิลลิเมตร



12. วัตถุที่มีการเปรอะเป้ือนบนพ้ืนผิว (surface contaminated object [SCO])
หมายถึง วัตถุของแข็งท่ีตัวเองไม่ได้เป็นกัมมันตรังสีแต่มีวัสดุกัมมันตรังสีกระจายอยู่บนพ้ืนผิว 
SCO ต้องเป็นไปตามกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดในสองกลุ่มน้ี  คือ 

12.1 SCO-I: วัตถุของแข็งซ่ึง

12.๑.๑ มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพ้ืนผิวที่เข้าถึงได้ง่าย จากพื้นท่ี

เฉล่ีย ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร (หรือใช้พ้ืนที่ทัง้หมดหากมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร)

ส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษต่ าไม่

เกิน ๔ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟาอ่ืนๆ 

ไม่เกิน ๐.๔ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร   และ



12.1.๒ มีการเปรอะเปื้อนแบบติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ง่าย จากพื้นท่ีเฉลี่ย ๓๐๐ 
ตารางเซนติเมตร (หรือใช้พ้ืนที่ทัง้หมดหากมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร) ส าหรับ
สารกัมมันต รังสีท่ีแผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษต่ า
ไม่เกิน ๔ x ๑๐๔ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่
รังสีแอลฟาอ่ืนๆ ไม่เกิน ๔ x ๑๐๓ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และ

12.1.๓ มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นรวมกับแบบติดแน่นบนพ้ืนผิวที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากพื้นท่ีเฉลี่ย ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร (หรือใชพื้้นที่

ทัง้หมดหากมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร) ส าหรับสารกัมมันตรังสีที่     
แผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษต่ าไม่เกิน ๔ x ๑๐๔

เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟา
อ่ืนๆ ไม่เกิน ๔ x ๑๐๓ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร



12.๒ SCO-II: วัตถุของแข็ง มีการเปรอะเปื้อนแบบติดแน่นหรือแบบไม่ติดแน่น บนพื้นผิว           
มากเกินกว่าค่าระบุใช้ส าหรับ SCO-I ในข้อ ๑๒.๑ ข้างบน และ

12.๒.๑ มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพ้ืนผิวที่เข้าถึงได้ง่าย จากพื้นท่ีเฉลี่ย 
๓๐๐ ตารางเซนติเมตร (หรือใชพื้้นที่ทัง้หมดหากมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร)

ส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็น 
พิษต่ าไม่เกิน ๔๐๐ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือส าหรับสารกัมมันตรังสีท่ี  
แผ่รังสีแอลฟาอ่ืนๆ ไม่เกิน ๔๐ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร    และ



12.๒.๒ มีการเปรอะเปื้อนแบบติดแน่นบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ง่าย จากพื้นท่ี
เฉล่ีย ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร (หรือใช้พ้ืนที่ทัง้หมดหากมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๓๐๐ 

ตารางเซนติเมตร) ส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และ  
รังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษต่ าไม่เกิน ๘ x ๑๐๕ เบ็กเคอเรลต่อตาราง
เซนติเมตร หรือส าหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืนๆ ไม่เกิน 
๘ x ๑๐๔ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และ

12.๒.๓ มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นรวมกับแบบติดแน่นบนพื้นผิวที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากพื้นที่เฉล่ีย ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร (หรือใช้พื้นที่

ทัง้หมดหากมีพ้ืนที่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเซนติเมตร) ส าหรับสารกัมมันตรังสีที่
แผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษต่ าไม่เกิน ๘ x ๑๐๕

เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือส าหรับสารกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟา
อ่ืนๆ ไม่เกิน ๘ x ๑๐๔ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร



13. วัสดุกมัมันตรังสีกัมมันตภาพต่ า (low specific activity [LSA])

หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ตามธรรมชาติแล้วมีกัมมันตภาพจ าเพาะอย่างจ ากัด

หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่าเฉล่ียกัมมันตภาพจ าเพาะท่ีประเมินแล้วว่ามีอยู่อย่าง

จ ากัด ส่วนเครื่องก าบังรังสีท่ีอยู่ภายนอกวัสดุ LSA นั้น ต้องไม่น ามาใช้ในการ

ประเมินค่าเฉล่ียกัมมันภาพจ าเพาะ (วัสดุ LSA แบ่งยอ่ยออกเป็นสามกลุ่ม คือ

LSA-I LSA-II และ LSA-III แต่ยังไม่น ามากล่าวถึงในที่นี้ เพราะในรายละเอียดมีการ

โยงไปถงึตารางหรือข้อก าหนดอ่ืนๆอีก)



นิยามศัพท์ ที่ผู้เขียนน ามาเสนอในตอนนี้ คงเป็นพื้นฐานความรู้
เพ่ิมเติมให้กับผู้สนใจศาสตร์ด้านนี้ได้เข้าใจมากข้ึน และให้ผู้อ่านทราบว่า นิยามศัพท์ 

แต่ละค า ได้ผ่านการระดมสมอง  ปรับปรุง แก้ไข  ตามที่ที่ประชุมนั้นๆ เห็นพ้อง

ต้องกัน ซ่ึงอาจจะมีความหมายแตกตา่งกันไปตามแต่ลักษณะการใช้งานในศาสตรน์ั้นๆ  

ทีไ่ม่เหมือนกับศาสตรอ่ื์นๆ ดังเช่นค านิยามศัพท์ตาม “ข้อก าหนดการขนส่ง

สินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย TP2” ทีไ่ด้เสนอมาแล้ว

ดังกล่าวข้างต้น



เอกสารอ้างอิง

ข้อก าหนดการขนส่งสินคา้อันตรายทางถนน

ของประเทศไทย (TP2) (ฉบับคณะรัฐมนตรใีห้ความ

เห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗) 

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ด้วยการ

สนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้

รถใชถ้นน (กปถ.) กรุงเทพฯ ตุลาคม ๒๕๕๒

บรรณาธิการ : สุกัญญา จันทรมงคล
ฝ่ายเทคนคิน าเสนอ : ปุณณภา รักษอุดมโชค

อารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์


