
ความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี 
Transport security for Nuclear and Radioactive materials  

นางสาวธนาภรณ์  ศรีแก้ว   
กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์  กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
“ สถานการณ์ปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทั่วโลกมิได้ลดน้อยลง แต่กลับเพิม่มากขึ้น 

การสูญหายของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทั่วโลกยังคงมีอยู่    
                                        และมีการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสีจริง ” 

ในแต่ละปีมีหีบห่อขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีประมาณ 
สิบล้านช้ิน ถูกขนส่งไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก การขนส่ง
วัสดุกัมมันรังสีและวัสดุนิวเคลียร์มีความเสี่ยงต่อการ
ถูกจารกรรม หรือ โจมตีสูงกว่าการก่อวินาศกรรม
วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่ในสถาน
ประกอบการ เน่ืองจากในสถานประกอบการมีระบบ
คุ้มครองทางกายภาพมากกว่า ซับซ้อนกว่าระบบ
คุ้มครองทางกายภาพของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
ซึ่งมีเพียงผนังรถ อีกทั้งการขนส่งมักเกิดขึ้นในที่ 

สาธารณชน มีการเปลี่ยนถ่ายวัสดุจากพาหนะหน่ึงไปอีกพาหนะหน่ึง ถ้ายานพาหนะขนส่งสินค้าถูกยึด ยานพาหนะน้ัน
อาจถูกนําไปใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีไปยังสถานที่ที่ส่งผลกระทบสูงต่อการแพร่กระจายกัมมันตรังสี
หรืออาจนําไปใช้ในการข่มขู่ หรือสร้างความต่ืนตระหนกได้  ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้ก่อการร้ายทราบเร่ืองนี้ดี!  ดังน้ัน
ระบบการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี  จึงตกเป็นเป้าหมาย หรือถูกใช้เป็นสื่อกลางในการซุ่มโจมตีเพ่ือก่อการร้าย 

             อัตราความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความน่าจะเป็นที่อาจเกิดภัยคุกคามและผลกระทบที่
ตามมา (ความเสี่ยง = ความน่าจะเป็นที่อาจเกิดภัยคุกคาม x ผลกระทบที่ตามมา) โดย ภัยคุกคาม หมายถึง บุคคล
หรือคณะบุคคลที่มีเจตนามุ่งร้าย มีแรงจูงใจและมีขีดความสามารถในการสร้างผลท่ีไม่พึงประสงค์ ทั้งน้ี บุคคลหรือ
คณะบุคคลใดจะถือเป็นภัยคุกคามได้จะต้องมีองค์ประกอบดังน้ี  

1. ความต้ังใจ (ความต้องการ + ความคาดหวัง) หมายถึง มีความต้องการ ความสนใจ หรือแรงจูงใจที่มีเจตนามุ่งร้าย 
และมีความคาดหวังว่าสิ่งที่กระทํามีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จได้ 
2. ขีดความสามารถ (ความรู้+ทรัพยากร) หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลต้องมีความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติและ
วิธีการนําไปใช้ของวัสดุที่จะใช้ในการก่อการร้าย เช่นการได้รับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ใดๆที่เหมาะสม 
มาทําการผลิต ดัดแปลงจนสามารถนําวัสดุน้ันไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีทรัพยากรท่ีจําเป็นในการ
ดําเนินการให้สําเร็จด้วย  
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การตรวจจับ (Detection) 
การกระทําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การ 
พยายามเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ออกไป หรือการพยายามก่อ 

วินาศกรรมระหว่างการขนส่ง โดยการสังเกตด้วยสายตา ซีลและเคร่ืองมืออ่ืนๆ  

ที่บ่งช้ีร่องรอยการแกะ หรือการตรวจจับสัญญาณจากอุปกรณ์ประมวลผล และ 

แจ้งเตือนไปยังพ้ืนที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่นสัญญาณกันขโมยหรือเซ็นเซอร์ 
ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

การหน่วงเวลา (Delay) 
การกระทําต่างๆ เพ่ือกีดกัน ขดัขวาง หรือประวิงเวลาของผู้บุกรุก โดยใช้เครื่อง  
ปิดก้ันหรือวิธีคุ้มกันทางกายภาพอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมเวลาการทํางานของผู้บุกรุกให้ช้าลง    
หลังจากที่มีการตรวจพบ เพ่ือถ่วงเวลาให้หน่วยตอบสนองหรือกองกําลังตอบโต้ 

เข้าถึงพ้ืนที่ได้ทันเวลา และมเีวลามากพอที่จะสกัดหรือหยุดย้ังผู้บุกรุกได้สําเร็จ 

การตอบโต้ (Response) 
การดําเนินการเพ่ือป้องกัน ขัดขวาง หรือกีดกันไม่ให้ผู้บุกรุกทํางานสําเร็จ โดย 

เวลาที่ใช้ในการตอบโต้หรือหยุดย้ังผู้บุกรุก ต้องน้อยกว่าเวลาทํางานของผู้บุกรุก 

ดังน้ันเวลาของระบบคุ้มครองทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพต้องสั้นกว่าเวลา 
ทํางานของผู้บุกรุก จึงจะสามารถเอาชนะได้ 

         วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์บางอย่างมีความปลอดภัย ผลกระทบทางรังสีตํ่ามาก และไม่มีความกังวล
ด้านความมั่นคงปลอดภัยเช่น เภสัชภัณฑ์รังสี วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ในการปรับเทียบ หรือการศึกษาวิจัย การขนส่งวัสดุ
ประเภทนี้อาจใช้เพียงมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระดับขั้นพ้ืนฐาน หรือมาตรการระดับการจัดการแบบ
รอบคอบก็เพียงพอ ซึ่งการพิจารณาใช้มาตรการและความเข้มงวดด้านความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งให้เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ที่ขนส่ง 

 ความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสี 
 ค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีในหีบห่อ  
 ผลกระทบและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นของวัสดุฯ ที่ขนส่ง 
 ดัชนีการขนส่ง (ตัวเลขที่ใช้ในการควบคุมการแผ่รังสีในการกําหนดหีบห่อ ตู้สินค้า หรือวัสดุที่ไม่ได้บรรจุในหีบห่อ) 
 อัตราความเสี่ยง และระดับภัยคุกคามที่มีอยู่ (ความน่าดึงดูด แรงจูงใจของวัสดุฯ ที่ส่ง และขีดความสามารถของ

ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้ก่อการร้าย) 
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การวางแผนเส้นทาง 
                   การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์บางประเภทท่ีอันตรายและมีความเสี่ยงสูง ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการระดับความม่ันคงปลอดภัยขั้นสูง และบางกรณีอาจจะต้องมีการวางแผนเส้นทางในการขนส่งด้วย ซึ่ง
การเลือกวิธีการและเส้นทางการขนส่งเป็นสิ่งสําคัญในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี เน่ืองจากผู้ก่อการร้ายมีความ
ได้เปรียบเชิงยุทธวิธี เช่น สามารถเลือกจุดโจมตีได้ และสามารถโจมตีจากหลายทิศทางในเวลาเดียวกันได้  

การวิเคราะห์และคัดเลือกเส้นทางจะพิจารณาในประเด็นดังน้ี 

 วิเคราะหแ์ละระบุถึงพ้ืนที่อันตรายที่เป็นไปได้หรือจุดแออัด 
 หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเดิมและการพัฒนารูปแบบการใช้เสน้ทาง 
 หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่ผู้ก่อการร้ายสามารถคาดการณ์ได้ 

 วิธีการขนส่ง และลกัษณะการขนส่งต้องเหมาะสมกับลกัษณะของวัสดุกัมมนัตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียรท์ี่ขนส่ง 
 การเลือกใช้เสน้ทางหลัก, เสน้ทางสํารอง หรือเส้นทางเผื่อเลือก โดยใช้เกณฑ์พิจารณาด้านประชากร,เวลา,

ระยะทางและลกัษณะภูมิประเทศเป็นต้น 

บทสรุป 
ความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์มิอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

ของสถานประกอบการเพียงลําพัง  หรือหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว   ดังน้ันบุคลากรทั้งภาครัฐ  สถานประกอบการ 
กองกําลังตอบโต้ รวมถึงบุคคลอ่ืนที่มีส่วนรับผิดชอบและเก่ียวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสําคัญของแผนความมั่นคงปลอดภัยระหว่างการขนส่ง  และแผนรับมือ 

เมื่อต้องเผชิญเหตุทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างการขนส่ง โดยแผนของทุกฝ่ายต้องมีความสอดคล้องกันกับ
ข้อกําหนด กฏหมายของประเทศและกฏหมายระหว่างประเทศด้วย  

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมิใช่ศัตรูโดยตรง หรือเป้าหมายในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายสากล แต่ประเทศ
ไทยมีการใช้งานและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีอยู่มาก จึงมีความเสี่ยง ผู้ก่อการร้ายอาจใช้เส้นทางใน
ประเทศที่ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบมากพอและทันสมัย หรือมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไม่รัดกุมเป็นทางผ่าน 

ในการลักลอบขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี หรือใช้ในการขมขู่ได้ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีแผนความม่ันคงปลอดภัยที่
เหมาะสมในการขนส่งและมีแผนรับมือเมื่อต้องเผชิญเหตุทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างการขนส่ง สิ่งเหล่าน้ี
จะช่วยลดความเสี่ยงของภัยคุกคามและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้   

เอกสารอ้างอิงจาก  IAEA Safety Standard  

- Specific Safety Requirements No.SSR-6  Regulations for the Safety Transport of Radioactive Materials. 

- Safety Guide No. TS-G-1.1 (Rev.1) Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 


