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อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์     
(Convention on the Physical Protection of  Nuclear Material )  

กบัประเภทของวสัดุนิวเคลยีร์ 
นิตยา ศภุฤทธ์ิ 
ส่วนกลาง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 

1. ค าน า          
ประเทศไทยเป็นสมาชิกทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศในล าดับที ่ 58  ในปี  พ.ศ. 2500  ซ่ึงทบวงการพลงังานปรมาณู

ระหว่างประเทศมธีรรมนูญ (statute)  ในการด าเนินงานร่วมกบัประเทศสมาชิก  และองค์การสหประชาชาติ  และองค์กรเครือข่าย  ต่อมาใน
ปี  พ.ศ. 2504  รัฐสภาจึงได้ตราพระราชบัญญัติพลงังานปรมาณูเพือ่สันติ  พ.ศ. 2504  ขึน้  เพือ่ใช้เป็นกฎหมายแม่บทในการก ากบัดูแลความ
ปลอดภัยจากพลงังานปรมาณู  และเพือ่ให้มกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบัภารกจิหลกัของทบวงการฯ ในด้านการพทิกัษ์ความปลอดภัยวสัดุ
นิวเคลยีร์  ประเทศไทยจึงได้ลงนามเป็นภาคสีนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลยีร์กบัทบวงการฯ เมือ่วนัที ่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2511  และ
มผีลบังคบัใช้เมือ่วนัที ่ 5  มนีาคม  พ.ศ. 2513  โดยครอบคลมุวสัดุต้นก าลงัหรือวสัดุนิวเคลยีร์พเิศษ  ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการผลติ   แปร
สภาพ  การใช้  หรือการเกบ็รักษาวสัดุนิวเคลยีร์  ซ่ึงสามารถน าไปผลติอาวุธนิวเคลยีร์ได้  การคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์จึงเป็นกจิกรรมหน่ึงที่
อยู่ภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว  ดังน้ันเมือ่วนัที ่ 27  ธันวาคม  2532  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้รัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นภาคอีนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์    (Convention on the Physical Protection of  Nuclear Material )(1)  โดยการภาคยานุวตัิ และให้กระทรวงการ
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ต่างประเทศด าเนินการขั้นตอนต่อไป ตามทีก่ระทรวง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังานเสนอ (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที ่นร 0203/20670 ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2532 และหนังสือกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลงังานที ่วท 0601/31955 ลงวนัที ่9 
พฤศจิกายน 2532) อนุสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลสืบเน่ืองมาจากประเทศสมาชิกของทบวงการฯ เกรงว่าอาจมกีารจีป้ล้นวสัดุนิวเคลยีร์ระหว่างการ
ขนส่ง หรือมกีารโจรกรรมวสัดุนิวเคลยีร์ และมพีนัธกรณใีน  4  ประเด็นหลกั  คอื   
 1.1 ด าเนินการคุ้มครองการขนส่งวสัดุนิวเคลยีร์ โดยแยกชนิดและด าเนินการขนส่งวสัดุนิวเคลยีร์ระหว่างประเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ทีก่ าหนดไว้ 
 1.2 ด าเนินการคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ ทีใ่ช้ในทางสันติ ขณะทีอ่ยู่ในระหว่างการใช้ เกบ็รักษา และขนส่งภายในประเทศ 

1.3  อ านวยความสะดวกในการร่วมมอืระหว่างประเทศภาค ีเช่นการแลกเปลีย่นข้อมูลการ 
       คุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ระหว่างประเทศด้วย 

      1.4  การส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือด าเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการกระท าน้ัน  
  
 ในการประชุมส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติเมือ่วนัที ่5 สิงหาคม 2546 เห็นว่าปัจจุบันการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญาได้ด าเนินการ
ล่าช้ามาก ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะท างานในการเตรียมการเข้าร่วมเป็นภาคอีนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ ปี ค.ศ. 1980  ดังน้ันส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ จึงได้ด าเนินการพจิารณาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์
ดังกล่าว  ร่วมกบักรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศ  และศึกษามาตรการส าหรับการคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ทีน่ าไปใช้  
เกบ็รักษา  อยู่ระหว่างการขนส่ง  และของสถานปฏบิัติการนิวเคลยีร์ โดยใช้มาตรฐานของทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ(2) เป็น
หลกั จึงมคีวามส าคญัในการจัดท าร่างข้อบังคบัเพือ่การก ากบัดูแลวสัดุนิวเคลยีร์ต่อไป  
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2. การแบ่งประเภทของวสัดุนิวเคลยีร์ 
         ระดบัแห่งการคุม้ครองท่ีจะใชใ้นการขนส่งวสัดุนิวเคลียร์ระหวา่งประเทศตามประเภทของวสัดุนิวเคลียร์ท่ีปรากฏตามตารางท่ี 1 ซ่ึง
เป็นไปตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองวสัดุนิวเคลียร์ ควรมีการคุม้ครองวสัดุนิวเคลียร์ดงัน้ี 
     

การคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ขณะที่อยู่ระหว่างการเกบ็รักษา อนัเป็นส่วนหน่ึงของการขนส่งนิวเคลียร์ระหวา่งประเทศ แบ่งตาม
ประเภทวสัดุนิวเคลียร์ไดด้งัน้ี 
(ก) วสัดุนิวเคลยีร์ประเภท  3   ใหเ้กบ็รักษาในบริเวณการท่ีมีควบคุมการเขา้ออก 
(ข) วสัดุนิวเคลยีร์ประเภท 2  ใหเ้กบ็รักษาในบริเวณท่ีมียามรักษาการณ์หรือเคร่ืองอิเลก็ทรอนิคส์ตลอดเวลา  ลอ้มรอบดว้ยส่ิงกีด

ขวาง มีช่องทางเขา้ ออกจ ากดั และมีการควบคุมท่ีเหมาะสม หรือบริเวณท่ีมีระดบัแห่งการคุม้ครองท่ีเท่าเทียมกนั 
(ค) วสัดุนิวเคลยีร์ประเภท 1 ใหเ้กบ็รักษาในบริเวณท่ีมีการคุม้ครองตามท่ีระบุไวส้ าหรับประเภท 2 ขา้งตน้  ซ่ึงตอ้งจ ากดัการเขา้ออก

ส าหรับบุคคลซ่ึงไดรั้บการพิสูจนค์วามไวว้างใจแลว้ และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของยามรักษาการณ์ซ่ึงมีการติดต่ออยา่งใกลชิ้ดกบั
หน่วยก าลงัตอบโตท่ี้เหมาะสมดว้ยมาตรการใดมาตรการหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อตรวจพบ และป้องกนัการจู่โจม การเขา้ออกโดยมิ
ชอบ หรือการเคล่ือนยา้ยวสัดุโดยมิชอบ 

การคุ้มครองวสัดุนิวเคลยีร์ขณะที่อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ แบ่งตามประเภทวสัดุนิวเคลียร์ไดด้งัน้ี 
  

(ก) วสัดุนิวเคลยีร์ประเภท 2 และ 3 ใหท้ าการขนส่งดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ซ่ึงรวมถึงการเตรียมการล่วงหนา้ ระหวา่ง
บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลตามเขตอ านาจและขอ้บงัคบัของรัฐ ผูส่้งออกและรัฐผูน้  าเขา้  โดยระบุเวลา  สถานท่ี  และ
วธีิการส าหรับการโอนความรับผดิชอบในการขนส่ง 
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(ข) วสัดุนิวเคลยีร์ประเภท 1 ใหท้ าการขนส่งดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษตามท่ีไดร้ะบุไวส้ าหรับการขนส่งวสัดุประเภท 2 และ 
3 ขา้งตน้ และภายใตก้ารควบคุมตลอดเวลาของผูคุ้ม้กนั และภายใตส้ภาวะท่ีเช่ือมัน่ไดว้า่จะติดต่ออยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยก าลงั
ตอบโตท่ี้เหมาะสมได ้

(ค) ส าหรับยูเรเนียมธรรมชาตินอกจากทีอ่ยู่ในสภาพของสินแร่หรือกากแร่ และมปีริมาณยูเรเนียมเกนิ 500 กโิลกรัมขึน้ไป การ
คุม้ครองการขนส่งใหร้วมถึงการแจง้ล่วงหนา้ของการส่งออก โดยระบุวธีิการขนส่ง ก าหนดเวลาท่ีคาดวา่จะมาถึง และการ
ยนืยนัการไดรั้บของ 
 

ตารางที่ 1 :  การจดัประเภทวสัดุนิวเคลยีร์ (1) 

  

        วสัดุ      สภาพ         ประเภท 
                                                                                                                         1                                           2                                               3(ค) 
   1.  พลูโตเนียม  (ก)       ยงัไม่ใช้ (ข)               ตั้งแต่  2 กโิลกรัม  ขึน้ไป    น้อยกว่า 2 กโิลกรัม              มากกว่า 15 กรัม 

               แต่มากกว่า 500 กรัม              แต่ไม่มากกว่า  500  กรัม 

   2.  ยูเรเนียม-235                  ยงัไม่ใช้ (ข) 

        -  ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทีม่ยูีเรเนียม-235             - ตั้งแต่  5  กโิลกรัมขึน้ไป         - น้อยกว่า  5  กโิลกรัม              - มากกว่า  15  กรัม 
                                         ตั้งแต่ร้อยละ  20  ขึน้ไป                                                                                                   แต่มากกว่า  1 กโิลกรัม                   แต่ไม่มากกว่า 1 กโิลกรัม 
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        วสัดุ    สภาพ                 ประเภท 
                                                                                                                         1                                            2                                               3(ค) 
       2.  ยูเรเนียม-235     -  ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทีม่ยูีเรเนียม-235       - ตั้งแต่ 10 กโิลกรัม ขึน้ไป                - น้อยกว่า 10 กโิลกรัม 

 (ต่อ)                ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 20          แต่มากกว่า 1 กโิลกรัม 
              -  ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม-235                                        - ตั้งแต่ 10 กโิลกรัมขึน้ไป 
                 สูงกว่าธรรมชาต ิแต่น้อยกว่าร้อยละ 10 

   3.  ยูเรเนียม-233          ยงัไม่ใช้ (ข)                               ตั้งแต่  2 กโิลกรัมขึน้ไป           น้อยกว่า 2 กโิลกรัม                  มากกว่า 15 กรัม 

           แต่มากกว่า 500 กรัม  แต่ไม่มากกว่า 500 กรัม 

  4.  เช้ือเพลงิใช้แล้ว         ยูเรเนียมธรรมชาตหิรือเส่ือมสมรรถนะ 

           ทอเรียมหรือเช้ือเพลงิเสริมสมรรถนะ 
           ต า่ (มวีสัดุแตกตวัได้น้อยกว่าร้อย 
           ละ 10) (ง) (จ)  
 

(ก)    พลูโตเนียมทั้งหมด ยกเวน้พลูโตเนียม-238 ท่ีเขม้ขน้เกินร้อยละ  80 
(ข)    วสัดุท่ียงัไม่ใชใ้นเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูหรือวสัดุท่ีใชใ้นเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูแลว้ 

                         แต่มีระดบัรังสีเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่  100  แรด/ชัว่โมง  ณ  ระยะหน่ึงเมตร โดยไม่มีการก าบงัรังสี 
                (ค)    ปริมาณท่ีไม่อยูใ่นประเภท  3  และยเูรเนียมธรรมชาติ  พึงไดรั้บการคุม้ครองตามวธีิปฏิบติัในดา้นการจดัการท่ีรอบคอบ     
                (ง)    แมว้า่จะไดมี้การระบุระดบัแห่งการคุม้ครองน้ีไวแ้ลว้  รัฐอาจก าหนดประเภทการคุม้ครองใหแ้ตกต่างไปไดต้ามการประเมินสภาวะการณ์เฉพาะ 

(จ)    เช้ือเพลิงอ่ืนซ่ึงเม่ือก่อนใชถู้กก าหนดใหเ้ป็นประเภท  1  หรือ  2  ตามนยัวสัดุแตกตวัไดท่ี้มีอยูเ่ดิม  อาจลดระดบัประเภทไดห้น่ึงระดบั 
                        เม่ือเช้ือเพลิงนั้นมีระดบัรังสีเกิน  100  แรด/ชัว่โมง  ณ  ระยะหน่ึงเมตร โดยไม่มีการก าบงัรังสี 
 
 



6 

 

3. บทสรุป 
                ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งด าเนินการลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองวสัดุนิวเคลียร์  ดงันั้นส านกังานปรมาณูเพื่อสันติจึง
ไดเ้ตรียมความพร้อมในการก ากบัดูแลดา้นการคุม้ครองวสัดุนิวเคลียร์  โดยน าขอ้ก าหนดของทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศมา
พฒันาหรือเป็นแนวทางในการจดัท ามาตรการวา่ดว้ยการคุม้ครองวสัดุนิวเคลียร์เพื่อประกาศใชบ้งัคบัต่อไป  และเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อง
คณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบใหรั้ฐบาลไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองวสัดุนิวเคลียร์ตั้งแต่วนัท่ี  27  ธนัวาคม  2532   
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