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ธาตุกมัมนัตรงัสมีทีัง้ชนิดที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาต ิและมนุษยส์ร้างขึ้น ธาตุกมัมนัตรงัสคีอืธาตุที่

อะตอมภายในมคีวามไม่คงตวัสูง และแสวงหาความเสถยีรโดยการปล่อยพลงังานส่วนเกนิออกมาในรูปของ

กมัมนัตภาพรงัส ีเช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคแอลฟาเบตา้ และรงัสแีกมม่า โดยปรมิาณพลงังานและรูปแบบ

ของรงัสทีี่ปล่อยออกมานัน้จะแตกต่างกนัไปตามชนิดของธาตุ และด้วยความผนัแปรน้ีเองที่ทําใหม้กีารใช้

ประโยชน์จากรงัสอีย่างหลากหลาย มตีัง้แต่ใชเ้ป็นตวัตดิตามอนัทรงพลงัของวฏัจกัรทางชวีวทิยา สรรีวทิยา 

และธรณีวทิยา ใช้ในงานอุตสาหกรรม ใช้เพื่อวนิิจฉัยและรกัษาโรค และสามารถใช้เป็นอาวุธที่มอีํานาจ

ทําลายล้างสูงได้อีกด้วย สําหรบัการใช้งานรงัสขีองประเทศไทยในปัจจุบนัมเีพยีงการใช้งานในทางสนัติ

เท่านัน้ โดยเฉพาะการใช้งานในทางการแพทย์ แต่ก่อนหน้าที่จะนํารงัสีไปใช้ประโยชน์ได้นัน้ มีความ

จาํเป็นตอ้งมกีระบวนการทดสอบอย่างรอบคอบ เพราะถงึแมว้่ารงัสจีะมปีระโยชน์มาก แต่ทว่ากม็อีนัตรายสูง 

การทดสอบก่อนนํามาใช้งานกบัมนุษย์นัน้จึงมหีลายขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่การทดสอบหลายกระบวนการใน

ระดบัหลอดทดลอง ไปจนถงึการทดสอบตามระยะต่างๆ ในสตัวท์ดลองนัน่เอง 

“ทําไมต้องทําการทดลองในสตัวด์ว้ย? สตัวจ์ะทรมานหรอืไม่? ไม่ใชส้ตัวท์ดลองไดไ้หม?” คาดว่าจะ

เป็นคําถามในใจของหลาย ๆ ท่าน สบืเน่ืองจากอดตีถงึปัจจุบนั ไดม้กีารใชป้ระโยชน์จากสตัวท์ดลองมาเป็น

เวลามากกว่าศตวรรษ โดยหลกัคอืการนํามาใช้เพื่อการพฒันาความรู้ในด้านวทิยาศาสตร์ เช่น ใช้ศกึษา/

ทดสอบ พษิของพชื อาหาร ยารกัษาโรค หรอืสารประกอบต่าง ๆ นอกจากน้ียงัสามารถนําสตัวท์ดลองมาใช้

ในการผลิตชีววตัถุได้อีกด้วย เช่น วคัซีนป้องกันโรค และแอนติเซรมัแก้พิษงู ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะนํามา

ปรบัปรุง/พฒันาคุณภาพชวีติของคนและสตัวน์ัน่เอง โดยกระบวนการใชง้านสตัวท์ดลองในประเทศไทยนัน้มี

การควบคุมอย่างเขม้งวด งานวจิยัทุกโครงการต้องมกีารไตร่ตรองการใช้สตัว์อย่างสมเหตุผลในปรมิาณที่

เหมาะสม ปฏบิตัติ่อสตัวอ์ย่างมคีุณธรรมโดยยดึหลกั “จรรยาบรรณ” ตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัสิตัว์

เพือ่งานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. 2558 โดยมเีกณฑส์รุปไดด้งัน้ี 

1. ผู้ใช้สตัว์ทดลองต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวติสตัว์ นํามาใช้ในงานที่มีประโยชน์ สร้าง

คุณค่า และมคีวามจําเป็นสูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษย์และสตัว ์และ/หรอืความก้าวหน้าทาง

วชิาการ โดยพจิารณาอย่างถีถ่ว้นแลว้ว่าไม่มวีธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมเท่าหรอืเหมาะสมกว่า 

2. การใชส้ตัวป่์า ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย และนโยบายการอนุรกัษ์สตัวป่์า 

3. ต้องใชส้ตัวท์ดลองในจํานวนน้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้แต่ยงัคงความแม่นยําของผลงาน และ

ต้องตระหนักเสมอว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ มีความรู้สึกเจ็บปวด และตอบสนองต่อ



สภาพแวดล้อมเช่นเดยีวกนั จงึต้องปฏบิตัติ่อสตัว์ด้วยความระมดัระวงัทุกขัน้ตอน และดําเนินการงานทุก

อย่างภายใต้จรยิธรรมที่เหมาะสม และต้องบนัทึกข้อมูลการปฏิบตัิต่อสตัว์ไว้เป็นหลกัฐานอย่างครบถ้วน 

พรอ้มทีจ่ะเปิดเผยหรอืชีแ้จงไดใ้นทุกโอกาส 

การใชส้ตัวท์ดลองเพือ่งานทางรงัสนีัน้ แบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเดน็วจิยั ทีพ่บแพร่หลายทีสุ่ดคอืใช้

เพื่อทดสอบผลกระทบจากรงัสใีนเชิงนิเวศวทิยารงัส ีและชีววทิยารงัส ีโดยเกณฑ์ในการเลือกชนิดของ

สตัวท์ดลองโดยคร่าวนัน้แสดงดงัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑเ์บือ้งตน้ในการเลอืกชนิดของสตัวท์ดลอง 

สายพนัธุ ์ ข้อดี ข้อเสีย 

แมลง ขนาดเลก็ เวลาของรุ่นการทดลองสัน้  ไม่ใช่สตัวม์กีระดกูสนัหลงั 

ปลา เวลาของรุ่นการทดลองสัน้ ลักษณะของตัวอ่อน

ชดัเจน 

ไม่ใช่สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม 

หนูเมาส,์ หนูแรท เป็นสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก มี

ระบบของร่างกาย และลักษณะทางพนัธุกรรมให้

ศกึษาเป็นจํานวนมาก ในหนูแรทด้วยขนาดทีใ่หญ่

กว่าสามารถทําให้ขยายขอบเขตของการศกึษาได้

กวา้งกว่าหนูเมาส ์

ไม่ใช่สตัว์ตระกูลลงิ มบีรรพบุรุษร่วมคนสุดทา้ย

กบัมนุษยย์อ้นไปนานถงึ 100 ลา้นปีทีแ่ลว้ 

กระต่าย ไม่ก้าวร้าว จบัง่าย เพาะพนัธุ์กันอย่างแพร่หลาย 

ประหยดัเมื่อเทียบกับสตัว์ขนาดใหญ่อื่นๆ มีวงจร

ชวีติสัน้ 

โครงสร้างกระดูกเปราะบาง มีลักษณะทาง

พนัธุกรรมใหศ้กึษาน้อย 

แมว, สุนัข เป็นสายพนัธุ์ห่าง (Outbred species) มีประโยชน์

มากสาํหรบัการศกึษาในเรื่องเกีย่วกบัระบบประสาท

และสมอง รวมถงึการปลูกถ่ายไขกระดกูและอวยัวะ 

มรีาคาแพง และเน่ืองจากจดัเป็นสตัว์เลี้ยงของ

มนุษย์ จึงทําให้มีประเด็นด้านจริยธรรมที่มี

เงือ่นไขซบัซอ้น 

หม ู ใกล้เคียงกับมนุษย์ มีระบบของระบบอวัยวะ

สอดคล้องกับมนุษย์ 80-90% เป็นตัวแทนที่ดีใน

การศกึษาเน้ืองอกระยะเริม่แรก 

สายพนัธุ์ทีใ่ชใ้นการทดลองมรีาคาแพง และการ

ดแูลมคี่าใชจ้่ายสงู 

แพะ, แกะ อายุขยัยนืยาว ใส่สายสวนช่องทอ้งไดง้า่ย สายพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองเพาะพันธุ์ได้ยาก 

และมรีาคาแพง ใชเ้วลาในการศกึษายาวเพื่อให้

ไดผ้ลลพัธ ์

มา้ มีข้อบกพร่องที่คล้ายกับมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ที่

คลา้ยกนั มกีารปรากฏของเน้ืองอกประเภทเดยีวกนั 

มรีาคาแพง การดูแลมค่ีาใช้จ่ายสูง ยากต่อการ

ทาํภาพ MRI/CT เน่ืองจากมขีนาดใหญ ่

สัต ว์ ต ร ะ กู ล ลิ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่

มนุษย ์

(Non-human primates) 

มคีวามคลา้ยคลงึกบัมนุษยม์ากทีสุ่ด ด้วยลกัษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกับมนุษย์มาก 

และเป็นสตัว์ที่มสีติปัญญาสูง จงึมปีระเด็นทาง

จรยิธรรมทีซ่บัซอ้นและอ่อนไหวต่อสงัคมสงูมาก 

 



ในงานนิเวศวทิยารงัส ีการศกึษาทดลองจะดําเนินการตามสมมตฐิานของความแตกต่างพื้นฐานใน

การกําหนดความเสี่ยงต่อมนุษย์หลงัจากการสมัผสักบัรงัส ีและความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่ปนเป้ือน

กัมมนัตภาพรงัสีเช่น ผลของการได้รบัรังสีเรื้อรงัในระดับตํ่า ผลกระทบในระดบัโมเลกุลต่อบุคคลและ

ประชากร และขอบเขตที่สบืทอดต่อรุ่น เป็นต้น ส่วนงานด้านชีววทิยารงัส ีขอบเขตการวจิยัจะเน้นไปที่

ผลกระทบต่อเซลล์ โมเลกุลทางชีววิทยา และส่งมีชีวิต เช่น ผลกระทบของรงัสีต่อเซลล์ ดีเอ็นเอ และ

โครโมโซม กราฟการรอดชวีติของเซลล์ การตอบสนองต่อรงัสขีองเซลล์ ผลของรงัสตี่อเน้ือเยื่อและอวยัวะ 

ผลกระทบจากการรบัรงัสทีัง้ร่างกาย เวชศาสตรนิ์วเคลยีรโ์ดยเฉพาะเรื่องชวีวทิยาของรงัสวีนิิจฉัย และรงัสี

รกัษา เป็นตน้ 

 

 

 
 

 

 

สําหรบัการใชส้ตัวเ์พื่องานทางรงัสขีองสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) นัน้ 

ไดม้คีวามร่วมมอืกบัศูนยส์ตัวท์ดลอง สาํนกังานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

จดัตัง้ “หอ้งปฏบิตักิารเลี้ยงและใชส้ตัว์เพื่องานทางรงัส”ี ขึน้ เพื่อใชใ้นการผลติงานวจิยัและงานทดสอบที่มี

คุณภาพ (Research and testing quality) ผู้ปฏิบตัิงานและชุมชนโดยรอบมคีวามปลอดภยัในการทํางาน 

(Occupational health and safety) และคงไว้ซึ่งสวัสดิภาพสัตว์ (Animal well-being) และเป็นไปตาม

จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์เพือ่สนบัสนุนกระบวนการวจิยัใชป้ระโยชน์จาก

สารไอโซโทปรงัสใีนสตัวท์ดลอง ก่อนประยุกตใ์ชใ้นระดบัคลนิิกต่อไป 
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