
 บทความนี้เรียบเรียงข้ึนสืบเนื่องจากการที่ผู ้เขียนได้รับโอกาสจากส�านักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ ให้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินและมาตรการ
รักษาความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อรองรับงานกิจกรรมสาธารณะ** จึงขอถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับรู้และ 
มุมมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและมาตรการในการเตรียมความพร้อมของไทย 
  ก่อนอื่นการให้ความหมาย “กิจกรรมสาธารณะ” (Major Public Event: MPE) เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายที่ส�าคัญของการก่อการร้าย เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ มีการน�าเสนอ 
ในสื่อมวลชนต่าง ๆ มีผู ้คนเข้าร่วมจ�านวนมาก โดยหากเกิดเหตุแล้ว สามารถจะส่งผลกระทบได้ทั้ง 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้ต้องมีการก�าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของงาน 
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยกิจกรรมสาธารณะมีความหมายครอบคลุมถึงงานกิจกรรม
ส�าคัญทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงดนตรี (Concert) งานกีฬา งานฉลอง 
วันพิเศษ และงานประชุมระดับประเทศ 
 นอกจากนี้ วิธีการของการก่อการร้ายได้มีการพัฒนาที่สลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน เพื่อให้ยากต่อ 
การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งส่งผลกระทบทางด้านกายภาพและจิตใจมากขึ้น โดยน�าวัตถุอันตราย 
อาทิ เคมี ชีวภาพ นิวเคลียร์ และรังสี มาใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งนอกจากต้องมีมาตรการในการตรวจจับ 
(detection) ทีพ่เิศษแล้ว มาตรการในการรักษาจะต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากพวกวัตถุดังกล่าว

ความพร้อมเพื่อตอบโต้
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสีในงานกิจกรรมสาธารณะ
มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี*

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
**ผู้เขียนเข้ารับการอบรม International Workshop on Nuclear Security Measures and Emergency Response Arrangements for 
Major Public Events ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิ.ย. ๖๒ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา จัดโดย ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ฝ่ายบริหารจัดการความมั่นคงนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา 
(Department of Energy, National Nuclear Security Administration: DOE/NNSA) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้เรื่องแผน 
และมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีรองรับกิจกรรมสาธารณะ

 ๑. ภาพรวมภัยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
(Overview of Nuclear Security Threats) 
โดยมีประเภทของภัยคุกคามทีเ่กีย่วข้องกับนิวเคลียร์
และรังสี ได้แก่ ๑) การแพร่กระจายของรังสีสู  ่
สาธารณะ/การปนเปื้อนของรังสีในพื้นที่สาธารณะ 

(Public exposure/ contamination) ๒) การ 
ปนเปื้อนของรังสีในแหล่งน�้า (Contamination of 
water supply) ๓) การปนเปื้อนของรังสีในอาหาร 
(Contamination of food products) ๔) อปุกรณ์ 
แผ่รังสี (RadiationExposure Device: RED) 
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เป็นวัตถุกัมมันตรังสีท่ีมีการแผ่ของรังสีออกมา 
ส่วนใหญ่มีการน�าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือทางการแพทย์ แต่มีความเสี่ยงในการถูกน�าไป 
ใช้ก่อเหตุได้ ๕) อุปกรณ์ระเบิดติดวัตถุกัมมันตรังสี 
(Radiological Dispersion Device: RDD) เช่น 
Dirty Bomb ซึง่เมือ่เกดิการระเบดิแล้ว จะท�าให้ 
รังสีแผ่ไปในพื้นที่โดยรอบ เป็นการเพิม่อานภุาพของ 
ระเบิด เป็นต้น และ ๖) ระเบิดประมาณู (Im-
provised Nuclear Device: IND) เป็นระเบิด
ที่ ใช ้การระเบิดจุดปฏิกิริยานิวเคลียร ์ต ่อวัตถุ
กัมมันตภาพรังสี เช่น ระเบิดนิวเคลียร์/ปรมาณู 
ที่ใช้ในการรบ เป็นต้น นอกจากนี้ ภัยความมั่นคง
ทางนวิเคลยีร์ยงัมคีรอบคลมุไปถงึประเดน็การโจมตี 
โครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ และการโจรกรรม 
วัตถุกัมมันตรังสี ซึ่งผลกระทบจากภัยคุกคามที่
เกีย่วข้องกบันวิเคลยีร์และรังสี จะมีตั้งแต่ผลกระทบ 
ต่อชีวิตโดยตรง และผลกระทบต่อจิตวิทยาทางอ้อม 
ตลอดจนความยากต่อการก�าหนดมาตรการในการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยและการช่วยเหลอืผู้ได้รับ
ผลกระทบ

 ๒. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
กจิกรรมสาธารณะ 
  การก�าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชา
และการประสานงาน เพื่อบูรณาการการสั่งการ 
และควบคุมดูแล (Unified command and 
control) โดยต้องมีการก�าหนดผู้มีอ�านาจหลัก

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก�าหนด
ระดับการสั่งการที่ควรประกอบด้วย ระดับนโยบาย 
ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติ และระดับเทคนิค 
  การประเมินความเสีย่งและภยัคกุคาม 
โดยมีการพิจารณาว่าอะไรเป็นภัยคุกคามส�าคัญ 
วัตถุประสงค์ของภัยคุกคามนั้น ศักยภาพของ 
ภัยคุกคาม เป้าหมาย ความน่าจะเกดิ ผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ์ และระดับความเสี่ยง 
  การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญและสถานที่ 
ทางยุทธศาสตร์ โดยควรพิจารณาจากทรัพยากร 
ในการบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที ่
เป้าหมาย รวมถึงบริบทของสถานที่และพื้นที่อื่น ๆ 
ที่อยู ่รอบสถานที่จัดงานซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
คมนาคม อาคาร โครงสร้างสาธารณูปโภค 
  การประสานความร่วมมอื โดยก�าหนด 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ชัดเจน และมีการจัดท�าข้อ
ตกลงในการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าใครเป็น 
ผู้มีอ�านาจหลักในการตัดสินใจ ผู้ติดต่อประสาน
งานของแต่ละหน่วยงาน การก�าหนดแผนการ
ด�าเนินการร ่วมกันรวมทั้งแนวทางการประสาน
ความร ่วมมือกับต ่างประเทศทั้ งแบบทวิภาคี 
พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๓. การวางแผนรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในงานกิจกรรม
สาธารณะ
  การวางแผนฯ เพ่ือเป็นกรอบวิธีการ 
ตรวจหาวัตถุต้องสงสัย การตอบโต้ต่อสถานการณ ์
ฉุกเฉิน และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนิวเคลียร์ 
และกัมมันตรังสี โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  บทน�า (Introduction) ได้แก่ วัตถุ-
ประสงค์ของแผน การประเมินสถานการณ์ หรือ 
ประเด็นความมัน่คงท่ีให้ความส�าคญั บทบาทและ
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เป็นวัตถุกัมมันตรังสีที่มีการแผ่ของรังสีออกมา 
ส่วนใหญ่มีการน�าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือทางการแพทย์ แต่มีความเสี่ยงในการถูกน�าไป 
ใช้ก่อเหตุได้ ๕) อุปกรณ์ระเบิดติดวัตถุกัมมันตรังสี 
(Radiological Dispersion Device: RDD) เช่น 
Dirty Bomb ซึง่เมือ่เกดิการระเบดิแล้ว จะท�าให้ 
รังสีแผ่ไปในพื้นที่โดยรอบ เป็นการเพิม่อานภุาพของ 
ระเบิด เป็นต้น และ ๖) ระเบิดประมาณู (Im-
provised Nuclear Device: IND) เป็นระเบิด
ที่ ใช ้การระเบิดจุดปฏิกิริยานิวเคลียร ์ต ่อวัตถุ
กัมมันตภาพรังสี เช่น ระเบิดนิวเคลียร์/ปรมาณ ู
ที่ใช้ในการรบ เป็นต้น นอกจากนี้ ภัยความมั่นคง
ทางนวิเคลยีร์ยงัมคีรอบคลมุไปถงึประเดน็การโจมตี 
โครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ และการโจรกรรม 
วัตถุกัมมันตรังสี ซึ่งผลกระทบจากภัยคุกคามที่
เกีย่วข้องกบันวิเคลยีร์และรังสี จะมีตั้งแต่ผลกระทบ 
ต่อชีวิตโดยตรง และผลกระทบต่อจิตวิทยาทางอ้อม 
ตลอดจนความยากต่อการก�าหนดมาตรการในการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัและการช่วยเหลอืผู้ได้รับ
ผลกระทบ

 ๒. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
กจิกรรมสาธารณะ 
  การก�าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชา
และการประสานงาน เพื่อบูรณาการการสั่งการ 
และควบคุมดูแล (Unified command and 
control) โดยต้องมีการก�าหนดผู้มีอ�านาจหลัก

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก�าหนด
ระดับการสั่งการที่ควรประกอบด้วย ระดับนโยบาย 
ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติ และระดับเทคนิค 
  การประเมินความเสีย่งและภัยคุกคาม 
โดยมีการพิจารณาว่าอะไรเป็นภัยคุกคามส�าคัญ 
วัตถุประสงค์ของภัยคุกคามน้ัน ศักยภาพของ 
ภัยคุกคาม เป้าหมาย ความน่าจะเกดิ ผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ์ และระดับความเสี่ยง 
  การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญและสถานที่ 
ทางยุทธศาสตร์ โดยควรพิจารณาจากทรัพยากร 
ในการบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที ่
เป้าหมาย รวมถึงบริบทของสถานที่และพื้นที่อื่น ๆ 
ท่ีอยู ่รอบสถานท่ีจัดงานซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
คมนาคม อาคาร โครงสร้างสาธารณูปโภค 
  การประสานความร่วมมอื โดยก�าหนด 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ชัดเจน และมีการจัดท�าข้อ
ตกลงในการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าใครเป็น 
ผู้มีอ�านาจหลักในการตัดสินใจ ผู้ติดต่อประสาน
งานของแต่ละหน่วยงาน การก�าหนดแผนการ
ด�าเนินการร ่วมกันรวมทั้งแนวทางการประสาน
ความร ่วมมือกับต ่างประเทศทั้ งแบบทวิภาคี 
พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๓. การวางแผนรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในงานกิจกรรม
สาธารณะ
  การวางแผนฯ เพื่อเป็นกรอบวิธีการ 
ตรวจหาวัตถุต้องสงสัย การตอบโต้ต่อสถานการณ ์
ฉุกเฉิน และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนิวเคลียร์ 
และกัมมันตรังสี โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  บทน�า (Introduction) ได้แก่ วัตถุ-
ประสงค์ของแผน การประเมินสถานการณ์ หรือ 
ประเด็นความมัน่คงทีใ่ห้ความส�าคญั บทบาทและ
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อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานหลักและสนับสนุนท่ี 
เ ก่ี ยวข ้ อง กับด ้ านความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
  การวางแผนก่อนการจดังานกจิกรรม 
(Pre-Event Planning) ควรมีการวางแผนก่อน
การมีงานกิจกรรมประมาณ ๑๒ – ๑๘ เดือน เพื่อ 
ก�าหนดระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนประสานการ 
ขอและให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ การ 
ประเมินภัยคุกคาม ความเป็นไปได้ของวัตถุกัมมัน-
ตรังสีที่อาจน�ามาใช้ก่อเหตุ การประสานการข่าว 
กับหน่วยข่าวกรอง การประสานข้อมูลกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Interna-
tional Atomic Energy Agency: IAEA) การ
ก�าหนดพื้นที่ ในการรักษาความปลอดภัยและ 
ตรวจสอบ และแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of  
Operations)
  แนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of 
Operations) ประกอบด้วย ระบบริหารจัดการ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Management 
System) การก�าหนดห้วงเวลาด�าเนินการ การ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี
ตามอ�านาจหน้าที่ การฝึกเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร

ที่เข้าร่วมการปฏิบัติ แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินทาง
รังสีที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการจัดงานจนถึงขั้น
การตอบโต้ การวางแผนใช้อุปกรณ์ในการตรวจ
จับรังสี ระเบียบปฏิบัติประจ�า (Standard Oper-
ating Procedures: SOP) ที่ก�าหนดขั้นตอนและ
มาตรฐานในการปฏิบัติ การติดต่อประสาน การ
รายงานผล ตลอดจนแนวทางในการฟื้นฟูเยียวยา 
แนวทางการรักษาความปลอดภัยจากกัมมันตรังสี
ของผู้ปฏิบัติ การบริหารจัดการสื่อและสาธารณชน 
และการขนส่งและการสนับสนุนต่าง ๆ (Logistics) 
 ๔. ภาพรวมวิธีการตรวจจับรังสี (De-
tection Overview) เคร่ืองมือตรวจจับรังส ี
(Demonstration of Radiation Detection 
Instruments) และ หลักปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ์ ในงาน
กิจกรรมสาธารณะ
  คุณสมบัติของวัตถุกัมมันตรังสี วัตถุ 
ชิ้นหนึง่สามารถปล่อยรังสีได้หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง 
ประเภท ได้แก่ อัลฟ่า (Alpha) เบต้า (Beta) แกมม่า 
(Gamma) และนิวตรอน (Neutron) ซึ่งรังสีเหล่านี้ 
ไม่สามารถตรวจจับได ้ด ้วยประสาทสัมผัสของ
มนุษย์ (การจับ/ กลิ่น/ การมอง/ การได้ยิน) ดังนั้น 
จึงต้องมีการใช ้ เค ร่ืองมือในการตรวจจับรังสี 
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โดยวัตถุที่มีการน�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ 
ทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมเพื่อ 
น�าไปก่อเหตุมากกว่าวัตถุกัมมันตรังสีโดยธรรมชาติ 
(Naturally Occurring RadioactiveMaterial) 
และวัตถุที่ใช้ประกอบการท�าอาวุธนิวเคลียร์ เพราะ 
หาได้ง่ายกว่า ดังนั้น หากตรวจเจอรังสีและวัตถุ 
กัมมันตรังสีของผู้ต้องสงสัย จะต้องมีการตรวจสอบ 
ใบอนุญาตในการครอบครองวัตถุกัมมันตรังสี โดย
ลักษณะของการลักลอบเพื่อน�าไปใช้ก่อเหตุ ได้แก่ 
การซุกซ่อนตามร่างกาย/กระเป๋า การซุกซ่อนใน
สถานที่ขนาดใหญ่ และการซุกซ่อนในยานพาหนะ 
  เครือ่งมอืตรวจจับรังส ีเป็นเครือ่งมอืท่ี
จับการแผ่รังสีของวัตถุกัมมันตรังสี และแปลงเป็น 
ข้อมูลในรูปของภาพ เสียง การสั่น ทั้งนี้ เครื่องมือ 
ส�าหรบัตรวจจบัรงัสแีต่ละอนัจะแตกต่างกัน เนือ่งจาก
รังสีแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงต้อง 
มีการพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยเครื่องมือ 
ตรวจจับรังสีสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ 
๑) เครือ่งตรวจจบั (Detect) ให้รายละเอยีดน้อย จึง 
เหมาะใช้กับการตรวจหาและเฝ้าระวงัวตัถกุมัมันตภาพ 
รังสี ได้แก่ เครื่องเพจเจอร์ (Radiation Pager) 
เส้นตรวจจับรังสี (Linear Radiation Monitor: 
LRM) กระเป๋าตรวจจับรังสี (Radiation Backpack) 
และยานพาหนะติดเครื่องตรวจจับรังสี (Spectral 

Advanced Radiological Computer System: 
SPARCS) ๒) เครื่องระบุรังสี (Identify) ใช้ระบุ
รายละเอียดของรังสีและวัตถุกัมมันตรังสี ได้แก่ 
เคร่ือง Radioisotope Identifier (RIID) และ 
เครื่อง High purity germanium (HPGe) และ 
๓) เครือ่งประเมนิรงัสี (Assess) ให้รายละเอียดสงู ใช ้
ประเมินความเข้มข้นของรังสี และตรวจพื้นทีป่น
เปื้อนรังสี เพื่อเก็บกู้และฟื้นฟูเยียวยารักษา (Reco 
very of the Source) ได้แก่ เครื่อง Tele-probe 
และอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ (Health Physics Kit)
	 หลักปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในงานกิจกรรมสาธารณะ	
มี ๓ ช่วงดังนี้ ๑) ก่อนวันจัดงาน โดยจะต้องมีการ 
ประเมินภัยคุกคาม อาทิ ข่าวกรอง ความเข้มข้น 
ของรังสีที่ตรวจจับได้เบื้องต้น การตรวจตราพื้นที ่
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เพื่อค้นหาสิ่งต้องสงสัย ตลอดจนตรวจตามเส้นทาง 
สัญจร ๒) วันจัดงาน จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวงั การ 
ตรวจโดยใช้ยานพาหนะ การพิจารณาแจ้งเตือน 
การกักหรอืปล่อยผูต้้องสงสยั หรอืส่ิงของ การบนัทกึ
ข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือน�าไปสืบสวนต่อไป ๓) กรณ ี
เกิดเหตุ จะต้องมีการตรวจหารังสี การบริหาร
จัดการเหตุการณ์ การป้องกันและแยกผู้คนให้ห่าง
ออกจากวัตถุกัมมันตรังสี รวมทั้งแจ้งเตือนให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 กระบวนการตรวจจับรงัสแีละการตอบโต้
เหตุการณ์ มีดังนี้ ๑) การตรวจหารังสีเบื้องต้น 
(Primary Search/Screening) เพื่อหาท่ีตั้งของ
วัตถุกัมมันตรังสี ๒) การตรวจรังสีโดยละเอียด 
(Secondary Search/Screening) เป็นการตรวจ 

หารายละเอียดของรังสีและวัตถุ ในบริเวณท่ีต้อง
สงสัยว่ามีวัตถุกัมมันตรังสี ๓) การร้องขอการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ (Expert Technical Assis-
tance) เม่ือพบว่ารังสีมีอันตราย โดยแจ้งเตือน 
และร้องขอให้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยเหลือจัดการ 
และ ๔) การแก้ไขสถานการณ์ (Resolution of  
Incident) ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ในการเข้าเผชิญเหตุการณ์ และบันทึกข้อมูล พร้อม
จัดท�ารายงานข้อเท็จจริง

 การตรวจหารังสีในพื้นที่ต่าง ๆ มีดังนี้  
๑) การตรวจพื้นที่ตึก/สนามกีฬา จะต้องมกีารตรวจ 
พื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอก โดยควรร่วมมือ 
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ๒) การตรวจหารังสี
ในพื้นที่ขนาดใหญ่/รอบเมือง ควรใช้ยานพาหนะ
ติดเครื่องตรวจหารังสี อาทิ รถยนต์ เรือ เครื่องบิน 
๓) การตรวจหารังสีบริเวณด่าน/จุดตรวจ สามารถ
หยุดผู ้ที่จะผ่านด่านเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบได้ 
และจะต้องมีการแยกผู้ขับข่ีออกมาตรวจแยกจาก
ตัวยานพาหนะ และ ๔) การตรวจหาบริเวณที่มีคน
หมู่มาก จะเป็นลักษณะการแฝงตัวในฝูงชน โดย

มีการพกพาเครื่องตรวจหารังสีที่ขนาดไม่ใหญ่และ
สามารถซ่อนเครื่องได้
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 ปัจจัยส�าคัญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะมีหน่วยงานหลายหน่วย
เกีย่วข้อง ดงัน้ัน จงึต้องมกีารตกลงบทบาทและหน้าที่
ในการรับผิดชอบหลักและสนับสนุน ตลอดจนการ 
ช่วยเหลือแบ่งปันศักยภาพและทรัพยากรที่จะต้อง 
ไม่มีการทับซ้อนกัน เพื่อลดเวลาและความสิน้เปลือง 
ในการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ทรัพยากรต่าง ๆ  ที่จะ 
ใช ้ในการปฏิบัติการควรมีการเตรียมพร้อม และ 
จัดเตรียมไว ้ ในท่ีปลอดภัยตลอดจนจะต้องมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้น ท่ีตั้ ง ท่ีจะใช ้
บัญชาการเหตุการณ์ และสนับสนุนทรัพยากร 
รวมท้ังช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบ

 จากการอบรมครัง้นี ้การเตรียมความพร้อม
เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉินและมาตรการรักษาความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรองรับงาน
กิจกรรมสาธารณะมีความเหมือนกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามประเภทอื่น  
ที่จะต้องมีการก�าหนดแผนและมาตรการในการ

รักษาความปลอดภัยของงานกิจกรรมสาธารณะ 
แผนในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกระบวนการ
ด�าเนินการ การเพ่ิมศักยภาพและการฝึกซ้อม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์และ
การบ�ารุงรักษา การก�าหนดวิธีการประสานและ
สนบัสนนุทรพัยากรทีร่วดเรว็ ตลอดจนการจัดการ
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ 
โดยการเตรยีมความพร้อมดงักล่าว จะเป็นประโยชน์
ต่อการลดความเส่ียงของเหตุร้ายต่าง ๆ รวมท้ัง 
จะช่วยลดผลกระทบเมือ่เกิดเหตกุารณ์ขึน้ โดยเฉพาะ 
เหตุการณ์ที่ยากต ่อการคาดเดาอย ่างภัยการ
ก่อการร้ายและการรู้วิธีการจัดการเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสีจะช ่วย
สนับสนุนในการวางแผนทั้งในเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยของงานกิจกรรมสาธารณะ ตลอดจน
กระบวนการประสานงานเพือ่จัดการกบัวตัถนุวิเคลยีร์
และกัมมันตรังสีได้อย่างปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้ปฏิบัติ
และประชาชนที่เข้าร่วมงานกิจกรรมสาธารณะ
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