
กลุ่มพฒันาดา้นความมัน่คงและพิทกัษ์ความปลอดภยั

กองพฒันาระบบและมาตรฐานก ากบัดูแลความปลอดภยั ส านักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหวัขอ้ “นิติวทิยาศาสตรนิ์วเคลียรก์บัการป้องกนัและยบัยัง้ภัยคุกคาม”

วนัท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์ จงัหวดัขอนแก่น

หริเนตร มุ่งพยาบาล

ภยัคกุคามทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี



หวัขอ้การบรรยาย

 ภยัคุกคามท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวสัดุกมัมนัตรงัสีและวสัดุนิวเคลียร์

 การใชป้ระโยชน์จากวสัดุกมัมนัตรงัสีและวสัดุนิวเคลียร์

 กรณีศึกษาการเกิดเหตุของวสัดุกมัมนัตรงัสีและวสัดุนิวเคลียร์

 ฐานขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ และการคา้ขายท่ีผิดกฎหมาย

 การตรวจจบัและยบัยั้งการลกัลอบ
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วสัดกุมัมนัตรงัสี : ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีองคป์ระกอบส่วนหน่ึงมีโครงสรา้งภายในอะตอมไม่คงตวั          

และสลายตวัโดยปลดปล่อยรงัสีออกมา ทั้งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิตหรือการใชว้ัสดุนิวเคลียร ์       

การผลิตจากเครื่องก าเนิดรงัสี หรือกรรมวธีิอ่ืนใด ทั้งน้ี ไม่รวมถึงวสัดุกมัมนัตรงัสีท่ีมีลกัษณะเป็นวสัดุนิวเคลียร์

วสัดนิุวเคลียร ์: 

วสัดุตน้ก าลงั ไดแ้ก ่

(ก) ยเูรเนียมท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ยเูรเนียมดอ้ยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวสัดุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ข) แร่หรือสินแรซ่ึ่งประกอบดว้ยวสัดุตาม (ก) อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งโดยมีอตัราความเขม้ขน้ตามท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง

วสัดุนิวเคลียรพ์ิเศษ ไดแ้ก่

(ก) พลูโทเนียม ยเูรเนียม 233 ยเูรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะดว้ยยเูรเนียม 233 หรือยเูรเนียม 235 หรือ

สารประกอบของธาตุดงักล่าว

(ข) วสัดุใด ๆ ท่ีมีวสัดุตาม (ก) อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งผสมเขา้ไป

(ค) วสัดุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง

วสัดุอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ภยัคกุคามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดกุมัมนัตรงัสีและวสัดนิุวเคลียร์

ยูเรเนียม พลโูทเนียม ทอเรียม
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Radiological Dispersal Device (RDD)

Radiological Dispersive Device (RDD) 
หรือ Dirty Bomb

คือ การน าสารกมัมนัตรงัสีมาประกอบรวมกบั

วตัถุระเบิด และท าใหเ้กิดการแพร่กระจายสู่

ส่ิงแวดลอ้ม
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• RDD ไม่ใชร่ะเบดินิวเคลยีร ์เน่ืองจากวสัดกุมัมนัตรงัสไีม่ไดเ้ป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิ

การระเบดิขึน้

• ไม่ใช ่ “improvised nuclear device” หรอื IND

• เป็นการน าวตัถรุะเบดิรวมกบัวสัดกุมัมนัตรงัสี
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Radiological Dispersal Device (RDD)



วสัดุกมัมนัตรงัสีท่ีสามารถผลิตเป็น RDD

 ตน้ก าเนิดรงัสี 

 วสัดุนิวเคลียรพ์ิเศษ 

 ตน้ก าเนิดรงัสี 

 ตน้ก าเนิดรงัสีท่ีมีกมัมนัตภาพรงัสีต า่ 

 ตน้ก าเนิดรงัสีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 

 เครื่องมือท่ีมีตน้ก าเนิดรงัสีอยู ่

 ตน้ก าเนิดรงัสีท่ีใชท้างการแพทย ์

 เชื้ อเพลิงนิวเคลียรท่ี์ผ่านการใชง้าน และกากท่ีมีกมัมนัตภาพรงัสีสูง 

Three forms 

of Uranium

Plutonium

powder

RTG Well logging source

Radiography 

instrument

Calibration sources

Reactor

Fuel pellets
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องคป์ระกอบ Nuclear Weapon
(NW)

IND RDD

วสัดทุี่ใช้ พลูโทเนียมเกรดส าหรบั

ใชท้ าอาวุธ หรือยเูรเนียม

เสริมสมรรถนะระดบัสูง

(>90%)

พลูโทเนียมเกรด

ส าหรบัใชท้างการคา้ 

หรือยเูรเนียมเสริม

สมรรถนะสูง

วสัดุกมัมนัตรงัสี

แหลง่ท่ีมา ทางการทหาร วฎัจกัรเช้ือเพลิง

นิวเคลียร์

ทางการคา้

องคค์วามรูท้าง

นิวเคลียรฟิ์สิกส์

จ าเป็น จ าเป็น ไม่จ าเป็น

เทคโนโลยีในการ

ผลิตอาวุธ

สลบัซบัซอ้น  และเป็น

ความลบั

มีความซบัซอ้นแต่ยงั

พอจดัหาได้

ไม่ยุง่ยาก และ

กระท าการไดง้่าย
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องคป์ระกอบที่จ  าเป็นในการผลิต NW, IND และ RDD



ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการระเบิด

ผลกระทบ NW IND RDD

Explosive Yield

(tons of TNT equivalent)

20 K to 1 M < 20’000 (HEU gun)

0 to 2’000 (Pu)

< 1 ton

Blast damage radius 7 km < 1 km 100 m

5 Sv prompt dose 2.5 km < 1 km 0

5 Sv fallout area 100 km < 10 km 0

Immediate casualties 50’000 < 2’000 blast

Delayed casualties Hiroshima   70000 few
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โอกาสการน าอุปกรณป์ระกอบไปก่อการรา้ย

 การจบัยดึอาวุธนิวเคลียร์ – พบวา่มี

การจดัเก็บอาวุธนิวเคลียรร์วมทั้งวสัดุ

ภายใตก้องก าลงั

 การขโมยหรือซ้ือวสัดุฟิสไซส ์(Fissile 

Material) เพื่อน ามาผลิตเป็นวตัถุ

ระเบิด – Improvised Nuclear Device 

(IND)

 การโจมตี หรือก่อวนิาศกรรม           

ต่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์

รวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 การผลิต RDD หรือ Dirty Bomb

ผลกระทบ โอกาสที่เกิด
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 วฎัจกัรเช้ือเพลิงนิวเคลียร์

 เหมืองแร ่(Mines)

 การเสริมสมรรถนะ (Enrichment)

 การเตรียมเช้ือเพลิง (Fuel fabrication)

 เครื่องปฏิกรณ ์(Reactors)

 การน ากลบัมาใชใ้หม ่(Reprocessing)

 กากกมัมนัตรงัสี (Waste)

 วสัดุกมัมนัตรงัสี

 การใชท้างการแพทย ์

 การใขท้างอุตสาหกรรม 

 การใชต้น้ก าเนิดรงัสีแบบไม่ปิดผนึก 

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดนิุวเคลียรแ์ละวสัดกุมัมันตรงัสี
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Yellowcake

UO2 powder

UO2 fuel pellets

11

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุนิวเคลียร์

- วฎัจกัรเช้ือเพลิงนิวเคลียร์



ตวัอยา่งวสัดุนิวเคลียรท์ี่ถูกยดึไดจ้ากการลกัลอบ

12

UO2 fuel pellets

NU and DU bars

DU counterweight bars

Fuel rod bundle

DU containers

UO2 powder

Yellowcake



การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางการแพทย์

Gamma Camera
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รังสีรักษา (Radiotherapy)

 โคบอลต ์-60 (60Co)

 10 000 sources

 ซีเซียม -137 (137Cs)

 จ านวนท่ีใช ้

 CsCl แพร่กระจาย/ละลาย

น ้าได้

ใชต้น้ก าเนิดรงัสีท่ีมีปริมาณ    

กมัมนัตภาพสูงมาก

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางการแพทย์



Gamma Knife

Patient positioning collimator

 บรรจุตน้ก าเนิดรงัสี 60Co ท่ีมีกมัมนัตภาพสูงบริเวณอุปกรณ ์

เพื่อท่ีจะใหป้ลดปล่อยล ารงัสีออกมาเฉพาะบริเวณท่ีตอ้งการรกัษา

 ใขใ้นการรกัษาโรคมะเร็งบริเวณศรีษะ

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางการแพทย์
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การฝังแร่กมัมนัตรงัสี (brachytherapy)

 เป็นประเภทหน่ึงของรงัสีรกัษา (radiotherapy) โดยใชร้งัสีรกัษาระยะใกล ้

ในการรกัษาโรคมะเร็ง ดว้ยการใส่ตน้ก าเนิดของรงัสีภายในกอ้นมะเร็ง

โดยตรงหรือบริเวณใกลก้บักอ้นมะเร็ง 

 การฝังแร่กมัมนัตรงัสีสามารถใชใ้นการรกัษาโรคมะเร็งไดห้ลายชนิด 

ไดแ้ก่ มะเร็งต่อมลกูหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลกู 

มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นมมะเร็งชอ่งคลอด มะเร็งบริเวณศีรษะและล าคอ 

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งทวารหนัก

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางการแพทย์
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ตน้ก าเนิดรงัสีท่ีใชใ้นการฝังแรก่มัมนัตรงัสี
Source T1/2 Form

222Rn
3.83 

d
Seeds

60Co
5.26 

y
Needles and applicator cells

137Cs 30 y Needles and applicator cells

192Ir
74.2 

d

Seed or wires in nylon 

ribbons

198Au 2.7 d Seeds

125I
60.2 

d
Seeds

103Pd 17 d Seeds

226Ra
1600 

y
Applicator cells

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางการแพทย์
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Paper, plastic and glass thickness

Metallic layer thickness

Liquid density

Liquid level

Soil density

Soil moisture

Ash coal concentration (on-line)

Prompt Gamma Neutron Activation Analysis

Borehole logging

Gamma tomography

NDT

X-ray fluorescence

Pm-147, Sr-90, Tl-204 (beta)

Am-241, Cs-137, Co-60

Cs-137

Cs-137, Co-60

Cs-137

241Am-Be, Cf-252 (neutrons)

137Cs + 241Am

Cf-252 (neutrons)

Cs-137, Cf-252, 241Am-Be

Cs-136, Am-241, Cd-109

Ir-192, Co-60, Cs-137

Fe-55, Cd-109, Am-241

ตน้ก าเนิดรงัสีท่ีใชท้างอุตสาหกรรม

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางอุตสาหกรรม
18



19

Bare sources 

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางอุตสาหกรรม



ตน้ก าเนิดรงัสีท่ีบรรจุในวสัดุก าบงัรงัสี (Sealed Sources in their Shields)

20

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางอุตสาหกรรม



อุปกรณว์ดัความชื้ นและความหนาแน่น

(Moisture/density gauge)

detectors
gamma source

e.g. 60Co, 137Cs neutron source

e.g. 241Am/Be

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางอุตสาหกรรม
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อุปกรณว์ดัระดบัของเหลว 

(Level gauging)

High level

alarm

Low level
alarm

Typical source:

10 GBq 137Cs

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางอุตสาหกรรม
22



Radioactive source 

in shielded 

container

Tube with weld

Image of weld

Radiation beam

อุปกรณถ์่ายภาพดว้ยรงัสี 

(Gamma radiography)

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- ทางอุตสาหกรรม
23



Smoke Detectors
• Typically used: Am-241

Luminous Devices
• Gaseous tritium in sealed 

glass vials

การใชป้ระโยชนจ์ากวสัดุกมัมนัตรงัสี

- การใชก้บังานประเภทอื่น
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Radiography 

cameras

Source holders

Co-60 well-logging 

sources Co-60  teletherapy

source

Containers 

with I-125

Sr-90 semi-spheres

Ir-192 radiography 

sources

Kr-85 source

Ra-226 needle
Pu-238 pacemakers

Cs-137 brachytherapy 

seeds

ตวัอยา่งวสัดกุมัมนัตรงัสีท่ีถูกยดึไดจ้ากการลกัลอบ

Gauges
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Orphan sources
 A sealed radioactive source is a source containing radioactive 
substances designed to prevent any discharges of the 
substances, under normal conditions of use, and to rule out 
any possibility of contamination. Sealed radioactive sources 
are widely used in industry, medicine and research and are 
often small and mobile.

 "Orphan source" means a high-activity source which is 
not under regulatory control, either because it has never 
been under regulatory control or because it has been 
abandoned, lost, misplaced, stolen or transferred without 
proper authorization.

กรณีศึกษา
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 Goiania orphaned source dispersal, 1987

 Ciudad Juarez orphaned source dispersal, 1983

กรณีศึกษา
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• Date:

12-29 September 1987 

• Location:

Goiania, Goias, Brazil 

• Material:

Cesium-137 in the form of 

Cesium-Chloride salt, which 

is highly soluble and 

readily dispersible

• Type of event: accidental dispersal of lost radiography source

28

กรณีศึกษาที่ 1

- Goiania orphaned source dispersal, 1987
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กรณีศึกษาที่ 1

- Goiania orphaned source dispersal, 1987



 Police, fire and civil defense forces 

were mobilized and specialists were 

dispatched from Rio de Janeiro and 

Sao Paulo to Gioania.

 The nearby Olympic stadium had 

been designated as a staging area 

for isolating patients and screening 

others for contamination.

30

กรณีศึกษาที่ 1

- Goiania orphaned source dispersal, 1987



 In total 85 houses were found to have 

significant contamination. 

 200 individuals were evacuated from 

41 of them.

 7 houses were demolished, 

the rest were decontaminated.

 Topsoil was removed from 

contaminated sites, surfaces were 

covered  with clean soil or concrete. 

31

กรณีศึกษาที่ 1

- Goiania orphaned source dispersal, 1987



• The final volume of waste was 
3500 m3 (275 lorry loads).

• Temporary waste storage site was 
chosen 20km from Goiania.

32

• The response generated large quantity of 

radioactive waste.

• Packaging: 

• 3800 metal drums,

• 1400 metal boxes,

• 10 shipping container,

• 6 sets of concrete packaging.

กรณีศึกษาที่ 1

- Goiania orphaned source dispersal, 1987



Incident

Import of steel and steel products into USA from Mexico those had been 

inadvertently contaminated with Co-60 as a result of scrapping of a teletherapy

unit.

• Date:

• 1983/84 

• Location:

• Juarez , Mexico

• Material:

• Co-60 in the form of pellets

33

กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico,1983/84



 Nov. 1977

 A teletherapy unit was 
purchased and imported – unit 
containing about 6,000 1-
millimeter pellets of cobalt-60, 
totaling over 400 curies. 

 This was an illegal import.

 Nov. 1977 – Nov. 1983

 Never reported to the 
authorities

 The unit was stored in a 
warehouse for 6 years.

34

กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



• 6 Dec. 1983

• Some maintenance staff became 
interested – scrap value should 
be high.

• He dismounted the source.

• Perforated the source container 
on the truck.

• Drove to a junk yard and sold it 
together with some other  
“valuable” metal pieces.

35

กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



• Around 10 December, 1983

• A magnetic loader further dispersed 
the pellets, many of which ended up in 
scrap metal converted into steel 
products.

• Products:

• steel rebar from a Chihuahua plant,

• table pedestals from Falcon Products 
Company in Juarez (some of both 
items were shipped to the USA), 

• products from a foundry in Torreon, 

• products from a producer in 
Guadalajara.

30,000 table bases produced

6,600,000 kg of rods produced

36

กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



First indication, 16 Jan. 1984
• A truck carrying rebar to the Los Alamos 

Scientific Laboratory took a wrong turning 
and passed through  a road radiation 
monitor making alarm.

• The same day five other trucks   

were detain at the border at el 

Paso.
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กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



11. August, 1984

New and more sensitive 

monitors were placed at 23 

border crossing.
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กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



 In the last three years, out of the 500 incidents, involving uncontrolled radiation sources, which 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) came to know, 150 were related to sources found 
in scrap metal or contaminated goods.

• It is not the only case !

39

กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



The market is international 

40

กรณีศึกษาที่ 2

- Radioactive tables from Mexico



3 important questions:

Where is it from?

Where is it to?

Is it a sample of a larger quantity?

Focus on:

1. The Prague case, 1994

2. The Munich airport case,1994

3.   Sadahklo case, 2003
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กรณีศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบวสัดุนิวเคลียร์



Detection
 On 14 December 1994, acting on a tip-off, police in Prague, Czech 

Republic, arrested three suspects in a car.

 Inside the car two 12-inch cylinders were found
and the investigation initiated.

Material
 The cylinders contained 2.73 kg 

of 87.7% HEU

 UO2 powder
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กรณีศึกษาที่ 1

- The 1994 Prague case



Origin of the material
 Not known. Two options:

– REPU – HEU irradiated in a reactor, reprocessed and re-enriched to produce special 
reactor fuel.

– NATU – HEU produced using natural uranium feedstock in a gaseous diffusion or a 
centrifuge plant.

 Obninsk is home to the Institute of Physics and Power Engineering (IPPE), 
which has several tons of HEU.
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กรณีศึกษาที่ 1

- The 1994 Prague case



• From Moscow to Prague the material was transported by train.

• Scherbinin bribed the conductor with $100 to hide the bag with the material. 

?
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กรณีศึกษาที่ 1

- The 1994 Prague case



Detection:

• On August 10, 1994, a German police 

sting operation intercepted the material 

on a Lufthansa flight from Moscow to 

Munich.

• 560 g Pu- and U-oxide powder and 

210 g Li-metal in a suitcase were seized. 

• 3 individuals, 1 Colombian and 2 

Spanish were arrested upon seizure. 
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กรณีศึกษาที่ 2

- The Munich airport case,1994



Material:

• 560 grams of mixed-oxide (MOX) reactor fuel  

• The powder consisted of 64.9 wt.% of Pu and 21.7 wt.% of U.

• The 239Pu enrichment was about of weapons-grade quality, whereas U had a low 
235U enrichment only.

• The MOX powder consisted of three different particle types: PuO2 -platelets, rod-

shaped PuO2 and hexagonal U3 O8 .
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กรณีศึกษาที่ 2

- The Munich airport case,1994



Material - Was it a sample of a larger quantity?

 The group offered 3.6 kg of Plutonium.

 No evidence, they really had it.
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กรณีศึกษาที่ 2

- The Munich airport case,1994



Detection:

• On 26 June 2003, portal monitor at Sadakhlo border crossing point at Georgian-
Armenian border gave off a signal.

• Radiation was detected on a taxi travelling to Armenia.

• Inside the car trunk a tin (tea) box was discovered containing two plastic bags with 
blackish powder.

• The tin box was placed inside the 
passenger’s luggage.

• The passenger was detained but 
later released.

• The passenger was arrested two 
months later after first analysis of 
the material was made.
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กรณีศึกษาที่ 3

- The 2003 Sadakhlo case



Material:

• HEU = 89% 

• U3O8 and UO2

• วตัถุตน้ก ำเนดิมำจำก

ประเทศรสัเซีย 
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กรณีศึกษาที่ 3

- The 2003 Sadakhlo case



What is a scam ?

การลกัลอบคา้วสัดนิุวเคลียรแ์ละวสัดกุมัมนัตรงัสีปลอม 

ความตั้งใจท่ีจะขายวสัดุนิวเคลียรป์ลอม 

 ขายวสัดุท่ีไมใ่ช่วสัดุนิวเคลียรห์รืออาจเป็นประเภทท่ีมีคุณภาพต า่กวา่ 

 เสนอขายวสัดุท่ีไมม่ีอยูจ่ริง

 เสนอขายวสัดุกมัมนัตรงัสีทั้งท่ีความจริงคือวสัดุนิวเคลียร ์โดยมากแลว้กรณีท่ีเป็นวสัดุนิวเคลียรจ์ริงอาจ

มีการเสนอขายในปริมาณท่ีน้อย แต่ตวัอยา่งท่ีมีปริมาณมากอาจเป็นวสัดุอ่ืน

ความตั้งใจท่ีจะขายวสัดุกมัมนัตรงัสี 

 เสนอวสัดุอ่ืนท่ีไมใ่ช่วสัดุกมัมนัตรงัสี 

 เสนอวสัดุท่ีไมม่ีอยูใ่นความเป็นจริง 

 ไมใ่ชว่สัดุท่ีตอ้งการจริง ซ่ึงอาจมีกมัมนัตภาพและปริมาณท่ีแตกต่างกนัโดยมากมกัมีปริมาณน้อยกวา่ 

ความตั้งใจท่ีจะขายขอ้มูลปลอมท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางนิวเคลียร ์
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Types of  Scams

• Frequently Seen, or “Classic” Scams

– Red Mercury

– Osmium (particularly Osmium 187)

– Gauges 

– “Suitcase” Nukes

– African Uranium

– Afghanistan/Pakistan Uranium

– Philippines Uranium

– Southeast Asian Uranium

• One-of-a-Kind Scams

– May have some typical indicators (e.g. purity claims, toxic markings, source of 

material tales, radiation sickness claims)
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 เรดเมอรคิ์วรี เป็นสารท่ีไมมี่อยูจ่ริง แต่เป็นสารท่ียงัคงกล่าวอา้งกนั

อยา่งต่อเน่ืองวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอาวุธนิวเคลียร ์รฐับาล

สหรฐัฯ และวงการวทิยาศาสตรไ์ดก้ล่าวอยา่งชดัแจง้วา่สารน้ีมีอยูแ่ค่

ในจินตนาการเท่าน้ัน แต่โลกอินเตอรเ์น็ตและส่ือมวลชนทางเลือก

กลบัยิง่โหมกระพือข่าวลือถึงการมีอยูจ่ริงของเรดเมอรคิ์วรี เล่ากนัมา

วา่เรดเมอรคิ์วรีมีตน้ก าเนิดมาจากโปรแกรมผลิตอาวุธนิวเคลียรข์อง

โซเวยีต และต่อมาไดก้ลายมาเป็นสารประกอบท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง 

(ถึงแมจ้ะไมไ่ดร้ะบุช่ือไว)้ ของการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์

 ขอ้มลูผิด ๆ และสภาวะการเก็งก าไรบนโลกอินเตอรเ์น็ตเก่ียวกบัสาร

น้ี ท าใหม้ีนักตม้ตุ๋นจ านวนมากท่ีพยายามขายสารหลากหลายชนิด 

โดยหลอกลวงวา่เป็นเรดเมอรคิ์วรี สารท่ีถูกคิดวา่เป็นเรดเมอรคิ์วรี

บ่อยท่ีสุดก็คือ เมอรคิ์วรีแอนติโมนีไดรออกไซด ์(Mercury Antimony 

Oxide) แต่ทั้งน้ี ก็ยงัมีการโฆษณาสารประกอบเมอรคิ์วรีอ่ืน ๆ 

อยา่งเช่น เมอรคิ์วรีออกไซดแ์ละเมอรคิ์วรีซลัไฟล ์วา่เป็นเรดเมอรคิ์วรี

ท่ีแทจ้ริงดว้ยสารประกอบเหล่าน้ีไมม่ีชนิดใดท่ีมีคุณสมบติัท่ีมี

ประโยชน์ส าหรบัใชใ้นการผลิตวตัถุระเบิด อาวุธกมัมนัตรงัสีหรือ

นิวเคลียรเ์ลย
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Types of  Scams
- เรดเมอรคิ์วรี (Red Mercury)



• ออสเมียมเป็นวตัถุท่ีมีอยูจ่ริงไมเ่หมือนกบัเรดเมอรคิ์วรี และไมไ่ด้

น ามาใชเ้ป็นอาวุธนิวเคลียร์

• ธาตุเคมีท่ีมีหมายเลขอะตอม 76 และสญัลกัษณคื์อ Os ออสเมียมเป็น

ธาตุโลหะทรานซิชนัสีน ้าเงินเทาหรือน ้าเงิน-ด าแข็งและเปราะอยูใ่น

กลุ่มของแพลทินัมออสเมียมเป็นธาตุท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุดใช้

ผสมกบัแพลทินัมและอิริเดียม ในธรรมชาติพบออสเมียมในรูปโลหะ

ผสมในแรแ่พลทินัม 

• ออสเมียม – 187 เป็นไอโซโทปท่ีเสถียร ซ่ึงเกิดจากการสลายตวัของ 

Re-187 แต่ตวัเองไมม่ีการแผ่รงัสีออกมา 

• ออสเมียมในรูปเต็ตรอกไซดใ์ชย้อ้มเน้ือเยือ่และหมึกพิมพล์ายน้ิวมือ 

โลหะผสมของออสเมียมใชท้ าหวัปากกาหมึกซึม
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Types of  Scams
- ออสเมียม (Osmium)



• These scams involve sales of alleged Highly Enriched Uranium (HEU) that 

is typically said to have originated in Africa in Dem. Republic of Congo.

• Other than South Africa there is no evidence of HEU in Africa.

• Scam sales often involve metal plates with markings “MTK,” and may 

have lightning bolts and purity allegations such as “99.995.”

• Other scams have involved “frictionless” material in small bars, sometimes 

similar to ingots, that may be marked as U235 or U238.  These often are 

housed in a long rectangular holder sometimes labelled “Nuclear 

Sheath.” 

• There are continuing concerns about illegal uranium mining at 

Shinkolobwe that fuel scams.
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Types of  Scams

- African Uranium Scams



Fake source holders (and real ones) are often involved in African scams. 
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Types of  Scams

- African Uranium Scams



• Typically involves small dense 
containers with crude Cyrillic 
markings.

• The scam involves sale of alleged 

Highly Enriched Uranium (HEU) 

that is said to have been left in 

Afghanistan by Soviet forces.

• Afghan Scam II will probably start when NATO forces leave Afghanistan and 
the container markings will be in English.
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Types of  Scams

- Afghanistan/Pakistan Uranium Scams



• Like the Afghan scams these scams involve  attempts to sell alleged HEU. 

• The stories vary, but they often involve crashed U.S. aircraft or sunken ships, or material from 

U.S. nuclear-powered.
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Types of  Scams

- Philippine Scams



• Typically occur in Vietnam, Thailand, Laos and/or 

Cambodia

• The materials offered for sale by entrepreneurial scam 

artists; profit-motivated

• Typically story is that the material was left by

U.S. forces after Vietnam War. 

• Typically involve several thin rectangular plate

• Material is probably depleted uranium counterweights

from crashed US aircraft.

• Typical markings: "URANIUM, 99.99%, USA or 

MADE IN USA”, “U 235010 USA”, “16348 1/B or 

18548/i IB”

• The requested price ranged from several $10,000

to several $1,000,000
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Types of  Scams

- Uranium scams in Southeast Asia



Key points:

 Scams need to be evaluated.

 Scams can be dangerous.  Even if no nuclear material is 

involved, dangerous levels of radioactivity or other 

hazards can be encountered.

 Scams should be reported (e.g. attempted sales) to the 

ITDB.

Scams 

59



ฐานขอ้มูลการเกิดอุบตัเิหต ุและการคา้ขายท่ีผิดกฎหมาย
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Incident and Trafficking Database (ITDB)

 This database is the IAEA’s information system on incidents of illicit trafficking 

and other unauthorized activities and events involving nuclear and other 

radioactive material outside of regulatory control.  

 The ITDB was established in 1995 to help participating States and selected 

international organizations to combat illicit nuclear trafficking and strengthen 

nuclear security. It facilitates information exchange and provides material 

that can be used to analyze patterns and trends, thereby helping identify 

potential security threats and vulnerabilities.



ฐานขอ้มูลการเกิดอุบตัเิหต ุและการคา้ขายท่ีผิดกฎหมาย
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จ  านวนเหตกุารณ ์: 3068

- รายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

- จ านวนทั้งหมด 131 ประเทศ
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การตรวจจบัและยบัยัง้การลกัลอบ

DETECT INTERDICT INVESTIGATE

• Provide detection systems 
along high threat smuggling 
pathways 

• Teach partners to 
indigenously operate and 
maintain deployed systems

• Foster regional leaders to 
mentor and support others to 
maintain commitment and 
expertise

• Enhance skills through 
workshops, exercises, and 
technical exchanges

• Assist partners with regulatory 
development

• Teach partners to regularly
exercise/performance test 
systems

• Build global nuclear forensics 
awareness

• Work bilaterally with partner
countries to strengthen their 
nuclear forensics capabilities

• Build partners’ forensics 
capabilities & support peer-to-
peer efforts to broaden 
understanding of nuclear 
attribution & signatures

MISSION :   Support a layered global nuclear security infrastructure to prevent the 

smuggling of dangerous nuclear and radiological material.
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ขอบคณุค่ะ
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