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๒๔๓ 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย  
 

ความเป็นมา  

ปัจจุบันนีผ้ลการวจิัยมคีวามส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยาํงยิ่ง หากงานวิจัยท่ีปรากฏสูํ

สาธารณชน มีความเท่ียงตรง น าเสนอสิ่งท่ีเป็นความจริงสะท๎อนให๎เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยํางแท๎จริงก็จะ

น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาได๎ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การท่ีจะให๎ได๎มาซึ่งงานวิจัยท่ีดีมีคุณภาพ จ าเป็นต๎องมี

สํวนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอยํางมีคุณภาพแล๎ว คุณธรรมหรือ

จรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่ง  

คณะกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย

ดังกลําว จึงได๎ริเร่ิมด าเนินการยกรํางจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ เพื่อให๎นักวิจัย 

นักวิชาการ ในสาขาวิชาการตําง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได๎ โดยผํานกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย 

ผู๎ทรงคุณวุฒใินสาขาวิชาตําง ๆ และได๎ปรับปรุงให๎เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระท่ังได๎รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารสภาวจิัยแหงํชาติ ประกาศให๎เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวจิัยท่ัวไป  

 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป โดยมีลักษณะเป็นข๎อพึงสังวรณ์มากกวําจะเป็น

ข๎อบังคับ อันจะน าไปสูํการเสริมสร๎างจรรยาบรรณในหมํูนักวิจัยตํอไป  

 

นิยาม  

นักวิจัย หมายถงึ ผู๎ท่ีด าเนนิการค๎นควา๎หาความร๎ูอยาํงเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นท่ีสงสัย โดยมีระเบียบ

วธีิอันเป็นท่ียอมรับในแตํละศาสตร์ท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งครอบคลุมท้ังแนวคิด มโนทัศน ์ และวิธีการท่ีใชใ๎นการรวบรวม

และวิเคราะห์ขอ๎มูล  

 

จรรยาบรรณ หมายถงึ หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถงึคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ

อาชีพ ท่ีกลุมํบุคคลแตํละสาขาวชิาชีพประมวลขึ้นไวเ๎ป็นหลัก เพื่อให๎สมาชกิในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อ

รักษาช่ือเสียงและสํงเสริมเกียรตคิุณของสาขาวิชาชพีของตน  

 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถงึ หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏบัิตขิองนักวิจัยท่ัวไป เพื่อให๎การด าเนนิงาน

วจิัยตัง้อยํูบนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลักวชิาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค๎นควา๎ให๎

เป็นไปอยาํงสมศักดิ์ศรีและเกยีรตภิูมิของนักวจิัย  
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

๒๔๔ 

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏบิัต ิ 
 

ข้อ ๑.  นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมคีุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  

นักวิจัยต๎องมีความซื่อสัตย์ตํอตนเองไมํน าผลงานของผู๎อื่นมาเป็นของตน ไมํลอกเลียนงานของผู๎อื่น ต๎อง

ให๎เกียรตแิละอา๎งถึงบุคคลหรอืแหลํงท่ีมาของข๎อมูลท่ีน ามาใชใ๎นงานวิจัย ตอ๎งซื่อตรงตํอการแสวงหาทุนวิจัย และมี

ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ี์ได๎จากการวจิัย  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๑.๑  นักวจิัยตอ๎งมีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน  

๑.๑.๑  นักวจิัยตอ๎งมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตํการเลือกเร่ืองท่ีจะท า

วิจัย การเลือกผู๎เข๎ารํวมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช๎

ประโยชน ์ 

๑.๑.๒ นักวจิัยตอ๎งให๎เกียรตผิู๎อ่ืน โดยการอา๎งถึงบุคคลหรอืแหลํงท่ีมาของข๎อมูลและ ความคิดเห็น

ท่ีน ามาใชใ๎นงานวิจัย  

๑.๒  นักวจิัยตอ๎งซื่อตรงตอํการแสวงหาทุนวจิัย  

๑.๒.๑ นักวจิัยตอ๎งเสนอข๎อมูลและแนวคิดอยาํงเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ

โครงการวจิัยเพื่อขอรับทุน  

๑.๒.๒  นักวจิัยตอ๎งเสนอโครงการวจิัยดว๎ยความซื่อสัตย์โดยไมขํอทุนซ้ าซ๎อน  

๑.๓  นักวจิัยตอ๎งมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนท่ี์ได๎จากการวจิัย  

๑.๓.๑ นักวจิัยตอ๎งจัดสรรสัดสวํนของผลงานวจิัยแกผํู๎รํวมวจิัยอยํางยุตธิรรม  

๑.๓.๒ นักวจิัยตอ๎งเสนอผลงานอยาํงตรงไปตรงมาโดยไมํน าผลงานของผู๎อ่ืนมาอา๎งวํา เป็นของตน  
 

ข้อ ๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงทีท่ าไว้กับหนว่ยงานที่สนับสนนุการ

วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  

นักวิจัยต๎องปฏิบัติตามพันธกรณีและข๎อตกลงการวิจัยท่ีผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายยอมรับรํวมกัน  อุทิศเวลา

ท างานวิจัยให๎ได๎ผลดีท่ีสุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มคีวามรับผิดชอบไมลํะทิ้งงานระหวํางด าเนนิการ  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๒.๑ นักวจิัยตอ๎งตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย  

๒.๑.๑  นักวิจัยต๎องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ๎าของทุนอยํางละเอียดรอบคอบ เพื่อ 

ปูองกันความขัดแย๎งท่ีจะเกดิขึน้ในภายหลัง  

๒.๑.๒  นักวจิัยตอ๎งปฏบัิตติามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามขอ๎ตกลงอยํางครบถ๎วน  

๒.๒  นักวจิัยตอ๎งอุทิศเวลาท างานวิจัย  

๒.๒.๑ นักวิจัยต๎องทํุมเทความร๎ู ความสามารถและเวลาให๎กับการท างานวิจัย เพื่อให๎ได๎มา ซึ่ง

ผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์  

๒.๓  นักวจิัยตอ๎งมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย  

๒.๓.๑ นักวิจัยต๎องมีความรับผิดชอบ ไมํละท้ิงงานโดยไมํมีเหตุผลอันควร และสํงงานตาม

ก าหนดเวลา ไมทํ าผิดสัญญาข๎อตกลงจนกํอให๎เกิดความเสียหาย  
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๒๔๕ 

 

๒.๓.๒ นักวจิัยตอ๎งมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให๎ผลอันเกิด

จากการวจิัยได๎ถกูน าไปใชป๎ระโยชนต์อํไป  
 

ข้อ ๓.  นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรูใ้นสาขาวิชาการทีท่ าวิจัย  

นักวิจัยต๎องมีพื้นฐานความร๎ูในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอยํางเพียงพอและมีความร๎ูความช านาญหรือมี

ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองท่ีท าวิจัย   เพื่อน าไปสูํงานวจิัยท่ีมีคุณภาพ     และเพื่อปูองกันปัญหาการวิเคราะห์ 

การตคีวาม หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อันอาจกํอให๎เกิดความเสียหายตํองานวจิัย  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๓.๑ นักวจิัยตอ๎งมีพืน้ฐานความร๎ู ความช านาญหรือประสบการณเ์กี่ยวกับเร่ืองท่ีท าวิจัยอยาํงเพยีงพอ

เพื่อน าไปสูํงานวจิัยท่ีมีคุณภาพ  

๓.๒ นักวิจัยต๎องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ  เพื่อปูองกันความ

เสียหายตํอวงการวิชาการ  
 

ข้อ ๔.  นักวิจัยต้องมีความรบัผดิชอบต่อสิ่งที่ศกึษาวิจัย ไม่วา่เปน็สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

นักวิจัยต๎องด าเนินการด๎วยความรอบคอบระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการท าวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับคน สัตว์ 

พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม มีจิตส านึกและปณิธานท่ีจะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 

และสิ่งแวดลอ๎ม  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๔.๑ การใช๎คนหรือสัตว์เป็นตัวอยาํงทดลอง ตอ๎งท าในกรณีท่ีไมํมทีางเลอืกอื่นเทํานัน้  

๔.๒ นักวจิัยตอ๎งด าเนินการวจิัยโดยมจีิตส านกึที่จะไมกํํอความเสียหายตอํคน สัตว์ พชื ศลิปวัฒนธรรม 

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอ๎ม  

๔.๓ นักวจิัยตอ๎งมีความรับผิดชอบตอํผลท่ีจะเกดิแกํตนเอง กลุํมตัวอยาํงที่ใชใ๎นการศึกษาและสงัคม  

 

ข้อ ๕.  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท์ี่ใชเ้ป็นตวัอย่างในการวิจัย  

นักวจิัยตอ๎งไมํค านงึถึงผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ 

ต๎องถือเป็นภาระหน๎าท่ีท่ีจะอธิบายจุดมุํงหมายของการวิจัยแกํบุคคลท่ีเป็นกลุํมตัวอยํางโดยไมํหลอกลวงหรือบีบ

บังคับ และไมลํะเมดิสทิธิสวํนบุคคล  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๕.๑ นักวิจัยต๎องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ท่ีใช๎ในการทดลองโดยต๎องได๎รับความยินยอม กํอนท า

การวจิัย  

๕.๒ นักวจิัยตอ๎งปฏบัิตติอํมนุษยแ์ละสัตวท่ี์ใช๎ในการทดลองด๎วยความเมตตา ไมํค านึงถึงแตํผลประโยชน์

ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง  

๕.๓ นักวจิัยตอ๎งดูแลปกปอูงสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุํมตัวอยาํงที่ใชใ๎นการทดลอง  
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

๒๔๖ 

ข้อ ๖.  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย  

นักวจิัยตอ๎งมีอิสระทางความคิด ตอ๎งตระหนักวําอคติสํวนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการ อาจสํงผลให๎

มกีารบิดเบือนขอ๎มูลและข๎อค๎นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให๎เกิดผลเสียหายตํองานวจิัย  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๖.๑  นักวจิัยตอ๎งมีอิสระทางความคิด ไมทํ างานวิจัยด๎วยความเกรงใจ  

๖.๒  นักวจิัยตอ๎งปฏบัิตงิานวจิัยโดยใชห๎ลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไมํมอีคตมิาเกี่ยวข๎อง  

๖.๓ นักวจิัยตอ๎งเสนอผลงานวจิัยตามความเป็นจริง ไมจํงใจเบ่ียงเบนผลการวจิัย    โดยหวังผลประโยชน์

สํวนตน หรือตอ๎งการสร๎างความเสียหายแกํผู๎อื่น  
 

ข้อ ๗.  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบ  

นักวจิัยพงึเผยแพรํผลงานวจิัยเพื่อประโยชนท์างวิชาการและสังคม ไมขํยายผลข๎อค๎นพบจนเกนิความเป็น

จรงิ และไมใํชผ๎ลงานวจิัยไปในทางมิชอบ  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๗.๑ นักวจิัยพงึมคีวามรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพรํผลงานวิจัย  

๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพรํผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม  ไมํเผยแพรํผลงานวิจัย    

เกินความเป็นจริงโดยเห็นแกปํระโยชนส์ํวนตนเป็นท่ีต้ัง  

๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไมํขยายผลข๎อค๎นพบโดยปราศจากการ ตรวจสอบ 

ยนืยันในทางวิชาการ  
 

ข้อ ๘.  นักวิจัยพึงเคารพความคดิเหน็ทางวิชาการของผู้อืน่  

นักวจิัยพงึมใีจกวา๎ง พร๎อมท่ีจะเปิดเผยขอ๎มูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง

วชิาการของผู๎อื่น และพร๎อมท่ีจะปรับปรุงแก๎ไขงานวจิัยของตนให๎ถูกต๎อง  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร๎างความเข๎าใจในงานวิจัยกับ

เพื่อนรํวมงานและนักวชิาการอ่ืนๆ  

๘.๒ นักวจิัยพงึยอมรับฟัง แก๎ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวจิัยตามขอ๎แนะน าที่ดี เพื่อสร๎างความร๎ูท่ี

ถูกต๎องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใชป๎ระโยชนไ์ด๎  
 

ข้อ ๙.  นักวิจัยพึงมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดบั  

นักวจิัยมจีิตส านกึที่จะอุทิศก าลงัสตปัิญญาในการท าวิจัย เพื่อความก๎าวหน๎าทางวชิาการ เพื่อความเจรญิ

และประโยชนส์ุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  
 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๙.๑ นักวจิัยพงึไตรํตรองหาหัวข๎อการวจิัยดว๎ยความรอบคอบและท าการวจิัยดว๎ยจิตส านกึที่จะอุทิศก าลัง

ปัญญาของตนเพื่อความก๎าวหน๎าทางวชิาการ เพื่อความเจรญิของสถาบันและ ประโยชนส์ุขตอํ

สังคม  
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวจิัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้.. 

๒๔๗ 

 

๙.๒  นักวจิัยพงึรับผิดชอบในการสร๎างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจรญิของสังคม ไมทํ าการวจิัยท่ีขัด

กับกฎหมาย ความสงบเรียบร๎อยและศลีธรรมอันดขีองประชาชน  

๙.๓ นักวจิัยพงึพัฒนาบทบาทของตนให๎เกิดประโยชนย์ิ่งขึน้และอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการ สํงเสริม

พัฒนาความรู๎ จิตใจ พฤตกิรรมของนักวจิัยรํุนใหมใํห๎มีสวํนสร๎างสรรค์ความร๎ูแกสํังคมสบืไป  

__________________________ 
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ผนวก 10 
 

จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ สภาวจิัยแห่งชาต ิ
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๒๔๘ 

จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

สภาวิจัยแห่งชาติ  

บทน า  

นับแตอํดตีกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนดิจ านวนหลายสบิล๎านตัวได๎ถูกน ามาใชใ๎นงานวิจัย งานทดสอบ 

และงานสอนด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ความจ าเป็น

ท่ีจะต๎องใชส๎ัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยูํตํอไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไมํมีวิธีการอื่นใดท่ีจะน ามาใช๎ทดแทนได๎ดีกวํา

หรือ  ดีเทํา  

อยํางไรก็ตาม ตลอดเวลาท่ีผํานมา ผู๎ใช๎สัตว์จ านวนไมํน๎อยละเลยคุณธรรมท่ีพึงมีตํอสัตว์ ไมํค านึงถึงชีวิต

สัตว์ท่ีจะต๎องสูญเสียไปในการทดลองแตํละคร้ัง ไมํค านึงวําวิธีการท่ีน ามาใช๎จะท าให๎เกิดความทรมานและสร๎าง

ความเจ็บปวดแกํสัตว์หรือไมํ  ไมํค านึงถึงความกดดันท่ีสัตว์ได๎รับเนื่องจากถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ  และไมํ

ค านึงถึงการสูญพันธ์ุของสัตว์ปุาท่ีถูกน าออกจากปุามาใช๎โดยไมํมีการเพาะขยายพันธ์ุเพิ่มด๎วย  เหตุนี้ กลุํมพิทักษ์

สิทธิของสัตว์ กลุํมตํอตา๎นการทรมานสัตว์ และกลุํมอนุรักษพ์ันธ์ุสัตว์ปุา จึงตํอต๎านในรูปแบบตําง ๆ บางคร้ังมีการ

ท าลายทรัพย์สิน บางคร้ังรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุํมผู๎ใช๎สัตว์และผู๎รักษากฎหมาย จึงก าหนด

มาตรการตาํงๆ ขึน้ใชเ๎ป็นแนวทางปฏิบัติรวมท้ังออกกฎหมายบังคับใช๎ เชํน ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกท่ีออก

กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และปรับปรุงให๎รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จน

เป็นท่ีทราบกันดีวําประเทศอังกฤษเป็นประเทศท่ีมีการควบคุมใชส๎ัตว์ในงานวจิัยท่ีเข๎มงวดท่ีสุด  

องค์กรระหวํางประเทศ คือ สภาองค์การระหวํางประเทศวําด๎วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for 

International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ได๎จัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎ใช๎สัตว์ทดลองและ

กลุํมผู๎คัดค๎านจากท่ัวโลก ท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได๎จัดท าข๎อสรุปเป็นแนว

ทางการปฏิบัติในการใช๎สัตว์เพื่อการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for 

Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เชํน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได๎น ามาใช๎

เป็นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช๎สัตว์ทดลองในประเทศของตนอยํางได๎ผล  จรรยาบรรณ

ดังกลําวได๎น าไปสูมําตรฐานตําง ๆ เชนํ การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ขึ้นอยํางหลากหลาย และน าไปสูํการใช๎พันธุ

วิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่อแก๎ไขปัญหาโรคตําง ๆ ท่ียังไมํมีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได๎

น าไปสูํการเลีย้งสัตว์อยํางเป็นระบบ และได๎พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติตํอสัตว์แตํละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความ

ทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามท่ีจะน าวิธีการทางด๎านคณิตศาสตร์ ด๎านคอมพิวเตอร์ และ In 

vitro biological system มาใช๎แทนการใช๎สัตว์ เพื่อลดจ านวนการใช๎สัตว์ลง แตํวิธีการเหลํานี้ได๎ผลเฉพาะบางกรณี

เทํานัน้ ยังไมํสามารถใชท๎ดแทนได๎ทุกกรณี  

นักวชิาการท่ีใชส๎ัตว์ในการทดลองตาํงตระหนักดีวํา พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล๎อมในการเลี้ยงดู และ

เทคนิคท่ีใช๎ปฏิบัติตํอสัตว์ เป็นตัวแปรท่ีส าคัญตํอผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติวําด๎วยวิทยาศาสตร์

สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได๎แนะน าให๎นักวิจัย รายงานปัจจัย

ท้ังสามอยาํงละเอยีดในการรายงานผลการวิจัย และได๎เรียกร๎องให๎วารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์

เฉพาะผลงานท่ีเสนอรายละเอียดอยํางสมบูรณ์ในการใช๎สัตว์เทํานั้น รวมท้ังเสนอให๎แหลํงทุนอุดหนุน การวิจัย

ยกเลิกการให๎ทุนในกรณีท่ีผู๎ได๎รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช๎สัตว์ท่ีได๎เสนอไว๎ ซึ่งข๎อเสนอแนะดังกลําวได๎รับ

การสนับสนุนท้ังจากวารสารและแหลงํทุนอุดหนุนการวจิัยเป็นอยาํงดี  
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๒๔๙ 

 

ในปัจจุบัน วิทยาการด๎านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก๎าวหน๎าไปอยํางไมํหยุดยั้ง มีผู๎ใช๎สัตว์ในงานวิจัย 

งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชวีวัตถุ เป็นจ านวนมากเชํนเดียวกับในตํางประเทศ ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงาน

ดังกลําวของประเทศไทย มมีาตรฐานในระดับสากล สภาวจิัยแหงํชาติ จึงเห็นควรก าหนด "จรรยาบรรณการใช๎สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพื่อให๎นักวิจัยและนักวิชาการได๎ใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการใช๎สัตว์อยํางถูกต๎อง 

เหมาะสม และเป็นผลดีตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยแ์ละสัตว ์อยํางแท๎จริงตํอไป  
 

นิยาม  

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ ท่ีกลุํมบุคคล แตํละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว๎เป็นหลัก เพื่อให๎สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ

ปฏบัิต ิเพื่อรักษาช่ือเสียง และสํงเสริมเกียรตคิุณของสาขาวิชาชพีของตน  

สัตว์ หมายถงึ สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ปุา  

สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ท่ีถูกน ามาเพาะเลี้ยงในท่ีกักขัง สามารถสืบสายพันธ์ุได๎ซึ่งมนุษย์น ามาใช๎เพื่อ

ประโยชน ์ในเชงิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทุีกสาขา  

สัตว์ปุา หมายถงึ สัตว์ทุกชนิดท่ีเกิดหรือด ารงชวีติอยูใํนปุาตามธรรมชาติ  

ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู๎ใช๎สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยทุีกสาขา  

องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานเอกชน และ

องคก์รตําง ๆ  

 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ท่ีผู๎ใช๎สัตว์และผู๎เลี้ยงสัตว์เพื่อ

งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ 

เพือ่ให๎การด าเนนิงานต้ังอยูบํนพืน้ฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจน

เป็นมาตรฐานการด าเนินงานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน  
 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

๑.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคณุคา่ของชีวิตสัตว ์ 

ผู๎ใชส๎ัตว์ต๎องใชส๎ัตว์เฉพาะกรณท่ีีได๎พจิารณาอยํางถีถ่๎วนแลว๎วาํเป็นประโยชนแ์ละจ าเป็นสูงสุดตอํการ

พัฒนาคุณภาพชวีติของมนุษยแ์ละสัตวแ์ละ/หรือความก๎าวหนา๎ทางวิชาการ และได๎พิจารณาอยาํงถี่ถ๎วนแล๎ววาํไมมํี

วธีิการอ่ืนท่ีเหมาะสมเทําหรือเหมาะสมกวํา  
 

๒.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใชส้ตัว์จ านวนน้อยทีส่ดุ  

ผู๎ใชส๎ัตว์จะต๎องค านึงถึงคุณสมบัตทิางพันธุกรรมและคุณสมบัตทิางสุขภาพของสัตว์ท่ีจะน ามาใชใ๎ห๎

สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการใชส๎ัตว์ เพื่อให๎มกีารใช๎สัตวจ์ านวนท่ีน๎อยท่ีสุด และได๎รับผลงานท่ี

ถูกต๎องแมนํย ามากที่สุด  

 

 

 



คู่มอืนักวิจัย ประจ าป ี๒๕๕5 

จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

๒๕๐ 

๓.  การใชส้ัตว์ปาุต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรกัษ์สัตว์ปาุ  

การน าสัตว์ปุามาใช๎ ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นตํอการศึกษาวิจัย โดยไมํสามารถใช๎สัตว์

ประเภทอื่นทดแทนได๎ และการใชส๎ัตว์ปุานัน้ จะตอ๎งไมํขัดตํอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษส์ัตว์ปุา  
 

๔.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักวา่สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  

  ผู๎ใช๎สัตว์ต๎องตระหนักวําสัตว์มีความร๎ูสึกเจ็บปวดและมีความร๎ูสึกตอบสนองตํอสภาพแวดล๎อม 

เชนํเดียวกับมนุษย ์จึงตอ๎งปฏบัิตติอํสัตวด์๎วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแตํการขนสํง การใช๎วัสดุอุปกรณ์ ใน

การเลีย้งสัตว ์การจัดการสภาพแวดลอ๎มของสถานท่ีเลีย้ง เทคนิคในการเลีย้ง และการปฏบัิตติอํสัตว์ โดยไมํให๎สัตว์

ได๎รับความเจ็บปวด ความเครยีด หรือความทุกข์ทรมาน  
 

๕.  ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไวเ้ป็นหลักฐานอย่างครบถว้น  

ผู๎ใช๎สัตว์ต๎องปฏิบัติตํอสัตว์ตรงตามวิธีการท่ีเสนอไว๎ในโครงการ และต๎องจดบันทึกไว๎เป็นหลักฐานอยําง

ละเอยีด ครบถ๎วน พร๎อมท่ีจะเปิดเผยหรือชี้แจงได๎ทุกโอกาส  
 

 

จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาการศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 
 

๑.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคณุคา่ของชีวิตสัตว ์ 

ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุด  

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณา

อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธกีารอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า  

 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๑.๑ ผู๎ใชส๎ัตว์ควรใชส๎ัตว์เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นสูงสุดหลกีเล่ียงไมไํด๎หรือไมํมีวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมเทํานั้น   

ไมใํชส๎ัตว์อยาํงพร่ าเพร่ือ ท้ังน้ี ผู๎ใชส๎ัตว์ต๎องยอมรับและตระหนักถึง คุณคําของชีวิตสัตว์และศลีธรรม

ตามหลักศาสนา  

๑.๒ กํอนการใช๎สัตว์ ผู๎ใช๎สัตว์ต๎องศึกษาข๎อมูล หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข๎องกับงานนั้นอยํางถี่ถ๎วน และน า

ข๎อมูลท่ีมีอยูแํลว๎มาพจิารณาประกอบการศกึษา ทดลอง เพื่อให๎การใชส๎ัตว์ มปีระสิทธิภาพสูงสุด  

๑.๓ กํอนการใช๎สัตวผ์ู๎ใชส๎ัตว์ต๎องน าเสนอโครงการท่ีแสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช๎ พร๎อมท้ังเหตุผล

ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะมีตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์  และ/หรือ

ความก๎าวหน๎าทางวิชาการและข๎อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลท่ีแสดงวํา ไมํมี วิธีการอื่นท่ีเหมาะสมท่ี

จะน ามาใชท๎ดแทนได๎ในสภาวการณข์ณะนั้น  

๑.๔ เมื่อสิ้นสุดการใช๎สัตว์ผู๎ใช๎สัตว์ต๎องด าเนินการให๎สัตว์ตายอยํางสงบ กรณีท่ีจ าเป็นต๎องให๎ สัตว์นั้นมี

ชวีติอยูตํอํไป ผู๎ใชส๎ัตว์ต๎องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลีย้งสัตวใ์ห๎ชัดเจนไว๎ในโครงการ

ท่ีน าเสนอตํอคณะกรรมการของสถาบันทุกคร้ังกํอนท่ีจะด าเนินโครงการ และต๎องรับผิดชอบเลี้ยง

ดูแลสัตว์นั้นเองโดยไมํใช๎สถานท่ีหรือทรัพย์สินขององค์การ โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎องไมํปลํอยสัตว์

กลับคนืสูธํรรมชาติ 
 



คู่มอืนักวิจัย ประจ าป ี๒๕๕5 

จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวจิัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้.. 

๒๕๑ 

 

๒.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยทีสุ่ด  

     ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคณุสมบัติทางพนัธุกรรมและคณุสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ที่จะน ามาใช ้

ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละเปูาหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มกีารใชส้ัตว์จ านวนทีน่้อยที่สดุ และ

ได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากทีสุ่ด  

 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๒.๑ ผู๎ใชส๎ัตว์ ควรศกึษาและพจิารณาข๎อมูลด๎านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให๎ตรงกับวัตถุประสงค์

และเปูาหมายของการวจิัยและการใช๎สัตว ์ 

๒.๒ ผู๎ใชส๎ัตว์ ควรเลอืกใช๎ชนิดและสายพันธ์ุของสัตว์ท่ีมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของงานวิจัย และใช๎สัตว์จ านวนน๎อยท่ีสุด ท่ีจะให๎ผลงานถูกต๎อง แมํนย า และเป็นท่ียอมรับ 

โดยการใชว๎ธีิการทางสถิตคิ านวณหาจ านวนตัวอยาํงท่ีเหมาะสม  

๒.๓ ผู๎ใช๎สัตว์ ควรเลือกใช๎สัตว์จากแหลํงเพาะขยายพันธ์ุท่ีมีประวัติการสืบสายพันธ์ุ และมีคุณสมบัติทาง

พันธุกรรมคงท่ี มขี๎อมูลทางด๎านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร๎อมท่ีจะให๎บริการได๎ทุกรูปแบบ

ของชนดิ สายพันธ์ุ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนสัตว์ ตามความตอ๎งการของผู๎ใช๎สัตวอ์ยํางตอํเนื่อง  

๒.๔  ผู๎ใชส๎ัตว์ ควรเลอืกใช๎สัตวจ์ากแหลงํท่ีมีการเลีย้งด๎วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังตอํไปน้ี  

๒.๔.๑ Strict Hygienic Conventional  

๒.๔.๒ Specified Pathogen Free  

๒.๔.๓ Germ Free  

๒.๕ ผู๎ใชส๎ัตว์ ควรน าสัตว์ท่ีไมํมปีระวัตกิารสืบสายพันธ์ุมาใชเ๎ฉพาะในกรณท่ีีจ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์

หรือเปูาหมายของการศกึษาวจิัยเทํานัน้  

๒.๖  ผู๎ใช๎สัตว์ ควรเลือกใช๎วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบัติตํอสัตว์ การวางแผนการวิจัย 

และการวเิคราะห์ผลการวจิัยท่ีถูกต๎องท้ังทางเทคนิคและสถิติ 
 

๓.  การใชส้ัตว์ปาุต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรกัษ์สัตว์ปาุ  

การน าสัตวป์ุามาใช ้ ควรกระท าเฉพาะกรณทีี่มีความจ าเป็นต่อการศกึษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้

สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได ้ และการใชส้ัตว์ปาุนัน้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์

สัตว์ปาุ  

 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๓.๑ ผู๎ใชส๎ัตว์ ควรใชส๎ัตว์ปุาเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นอยาํงยิ่งตอํการวิจัยท่ีไมํมวีธีิการอ่ืนหรือใช๎ สัตว์อ่ืนทดแทน

ได ๎ 

๓.๒  ผู๎ใช๎สัตว์ปุาในการศึกษาวิจัยจะต๎องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์

ปุาอยํางครบถ๎วนและเครงํครัด 

 

 



คู่มอืนักวิจัย ประจ าป ี๒๕๕5 

จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

๒๕๒ 

 

๔.  ผูใ้ช้สัตว์ต้องตระหนักวา่สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  

ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้

วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการ

ปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน  

 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๔.๑ การขนสํงสัตว์ หนํวยงานท่ีมีการใช๎สัตว์ทดลอง และหนํวยงานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลอง ต๎องรํวมกัน

จัดการให๎มีผู๎รับผิดชอบดูแลให๎การขนสํงสัตวท้ั์งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ มผีลกระทบตํอสวัสดิ

ภาพและสุขภาพของสัตว์น๎อยท่ีสุด และให๎สัตว์ได๎รับความปลอดภัยมากท่ีสุด (โดยให๎มีระบบควบคุม

อุณหภูม ิระบบระบายอากาศ ระบบปูองกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตว์ท่ีแข็งแรงมั่นคงปูองกันสัตว์

หลบหนไีด๎ และมีพืน้ท่ีให๎สัตวเ์คลื่อนไหวได๎ตามท่ีก าหนดไว๎ในมาตรฐานสากล)  

๔.๒ การจัดสภาพแวดล๎อมของสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ ต๎องสามารถปูองกันการติดเชื้อ มีการควบคุม อุณหภูมิ 

ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให๎คงท่ี และเหมาะสมกับความต๎องการของสัตว์แตํละชนิด   

ไมสํร๎างความเครยีดให๎แกสํัตว์  

๔.๓  วัสดุอุปกรณเ์ลีย้งสัตว์  

๔.๓.๑ กรงหรือคอกเลีย้งสัตว์ ตอ๎งแข็งแรงมั่นคงเพยีงพอท่ีจะปอูงกันสัตว์หลบหนีได๎ และถูกต๎องตาม

มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว๎ส าหรับชนิด ขนาด และจ านวนสัตว์ ไมํมีสํวนประกอบท่ีจะท าให๎

สัตว์บาดเจ็บและต๎องท าด๎วยวัสดุท่ีคงทนตํอสารเคมี หรือความร๎อนท่ีใช๎ในการปูองกันการติด

เชื้อ  

๔.๓.๒ วัสดุรองนอน ต๎องเหมาะกับสัตว์แตํละชนิด ไมํแหลมคม มีคุณสมบัติท่ีซึมซับน้ า แล๎วไมํเป่ือย

ยุยํ และตอ๎งปลอดจากสารพษิและเชื้อโรค  

๔.๓.๓ สัตว์ต๎องได๎รับอาหารและน้ าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารท่ีกํอมะเร็ง ต๎องได๎รับ

อาหารและน้ ากินในปริมาณท่ีพอเพียงกับความต๎องการตามระยะเวลา  อาหารต๎องมี

สํวนประกอบของโปรตีน ไขมัน แปูง วิตามิน แรํธาตุและกาก อยํางครบถ๎วน เหมาะสมกับ

ความตอ๎งการของสัตวแ์ตลํะชนิด  

๔.๔  การจัดการ  

๔.๔.๑ หนวํยงานเลีย้งสัตว ์ตอ๎งเลีย้งสัตวต์ามระบบการเลีย้งแบบ Strict Hygienic Conventional หรือ 

Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอยาํงตํอเนื่อง และเข๎มงวด

กวดขันในการปูองกันการติดเชื้อ โดยด าเนินการตามระบบดังกลําว ข๎างตน๎อยาํงเครํงครัด  

๔.๔.๒ หนํวยงานเลี้ยงสัตว์ ต๎องมีสัตว์แพทย์หรือนักวิชาการท่ีมีพื้นความร๎ูและประสบการณ์ ด๎าน

สัตว์ทดลองและตอ๎งมีพนักงานเลีย้งสัตวท่ี์ผํานการอบรมการเลีย้งสัตวท์ดลองท่ี ได๎มาตรฐาน  

๔.๔.๓ หนวํยงานเลี้ยงสัตว์ ต๎องมีข๎อมูล แหลํงท่ีมาของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเลี้ยงสัตว์ การปูองกัน

สัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล๎อม และการชํวยให๎สัตว์ตายอยํางสงบในกรณีท่ี
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวจิัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้.. 

๒๕๓ 

 

จ าเป็นเพื่อให๎สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกลําวได๎อยํางตํอเนื่องและถูกต๎องตามความ

ต๎องการ พร๎อมท้ังต๎องมีวัสดุอุปกรณ์ส ารอง และหนํวยซํอมบ ารุงท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้โดย

ตอ๎งได๎รับงบประมาณในการด าเนินการดังกลําวอยาํงเพียงพอและตอํเนื่อง  

๔.๔.๔ หนํวยงานเลี้ยงสัตว์ ต๎องจัดการก าจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด๎วยวิธีการท่ีเหมาะสม ท่ี

สามารถก าจัดท าลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไมํให๎ตกค๎างหรือแพรํกระจายเป็น

อันตรายตอํสภาพแวดลอ๎ม และสุขภาพ  

๔.๕  เทคนิคในการปฏบัิตติอํสัตว์  

๔.๕.๑ ผู๎ใช๎สัตว์  ต๎องก าหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติตํอสัตว์อยํางถูกต๎อง  สอดคล๎องกับ

มาตรฐานสากล ไวใ๎นโครงการอยาํงชัดเจน  

๔.๕.๒ ผู๎ใช๎สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต๎องปฏิบัติตํอสัตว์ด๎วยความเมตตา ไมํท าให๎สัตว์ได๎รับความ

เจ็บปวด หรือเกิดความเครยีด ในกรณีท่ีไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ต๎องแสดงเหตุผลทางวิชาการ

ท่ีชัดเจนวําไมํมีทางเลือกอื่นแล๎วและต๎องระบุวิธีการบ าบัด หรือลดความเครียดและความ

เจ็บปวดท่ีเกิดขึ้นไว๎ในโครงการท่ีเสนอตํอคณะกรรมการของสถาบันไว๎ด๎วย  ท้ังนี้การใช๎สัตว์

ควรสิน้สุดลงกํอนท่ีสัตวจ์ะได๎รับความเจ็บปวดจนถึงตาย  

๔๕.๓ ผู๎ใช๎สัตว์ ต๎องเรียนร๎ูเทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติตํอสัตว์และมีความช านาญพร๎อมในเร่ืองตําง  ๆ 

ดังนี้  

๑)  การจัดและควบคุมสัตว์  

๒) การท าเคร่ืองหมายบนตัวสัตว ์ 

๓) การแยกเพศ  

๔) การให๎สารทางปาก ผิวหนัง กล๎ามเนื้อ เส๎นเลอืด ฯลฯ  

๕)  การเก็บตัวอยาํงเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ  

๖)  การท าให๎สัตวส์ลบ  

๗) การท าให๎สัตวต์ายอยาํงสงบ  

๘)  การผําซากสัตว์ 

 

๕.  ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไวเ้ป็นหลักฐานอย่างครบถว้น  

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธกีารที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส  

 

แนวทางปฏิบัต ิ 

๕.๑  ผู๎ใชส๎ัตว์ต๎องด าเนนิการตามวิธีการท่ีเสนอไวใ๎นโครงการอยาํงเครํงครัด  

๕.๒ ผู๎ใช๎สัตว์ต๎องบันทึกหลักฐานแหลํงท่ีมาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการปูองกันการติดเชื้อ และ

สภาพแวดลอ๎มของสถานท่ีเลีย้งสัตวอ์ยํางตอํเนื่อง  

๕.๓  ผู๎ใชส๎ัตว์ต๎องท าบันทึกทุกครัง้ท่ีมีการปฏบัิตติอํสัตว์  
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

๒๕๔ 

การก ากับและดูแลให้ผู้ใชส้ัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์  

๑. ระดับองค์การ  

๑.๑ องคก์ารท่ีมกีารใช๎สัตวใ์นงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต ชวีวัตถุ ควรม ีคณะกรรมการอยําง

น๎อยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเร่ืองการใช๎สัตว์ให๎เป็นไปตาม จรรยาบรรณการใช๎สัตว์ฯและ

แนวทางปฏิบัตท่ีิก าหนดไว๎  

๑.๒ คณะกรรมการควรประกอบด๎วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอก วงการหรือ

นอกองค์การ อยํางหลากหลาย  

๑.๓  หนา๎ที่ของคณะกรรมการ มี ดังนี้  

๑.๓.๑ ก าหนดรายละเอยีด แนวทางปฏิบัตใินการใชแ๎ละการเลีย้งสัตวเ์พื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน 

และงานผลิตชวีวัตถ ุให๎สอดคลอ๎งกับจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์  

๑.๓.๒ พจิารณาโครงการท่ีมีการใชส๎ัตว์ในงานวจิัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชวีวัตถุ ท่ีมีผู๎เสนอ

ท้ังท่ีต๎องการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง โครงการท่ีต๎องการ

ด าเนินการภายในองค์การ และน าเสนอตํอผู๎บริหารองค์การ เฉพาะโครงการท่ีมีแผนปฏิบัติการ

ถูกต๎องสอดคล๎องกับจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์ ซึ่งจะด าเนนิการ ได๎ตํอเมื่อได๎รับอนุมัตแิลว๎เทํานัน้  

๑.๓.๓ ตดิตามก ากับดูแลการใช๎สัตวใ์ห๎เป็นไปตามแผนการปฏบัิตติอํสัตวโ์ดยถูกตอ๎งตาม จรรยาบรรณการ

ใชส๎ัตว์ฯ  

๑.๓.๔ จัดการให๎หนวํยงานเลีย้งสัตวด์ าเนนิการอยาํงมีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ๎นจรรยาบรรณ การใช๎

สัตว์ฯ  

๑.๓.๕ สนับสนุนและผลักดันให๎หนํวยงานเลี้ยงสัตว์ได๎รับงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน  ให๎

สอดคล๎องกับจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์  

๑.๓.๖ จัดให๎มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ    เพื่อให๎และเพิ่มพูนความร๎ูเกี่ยวกับการใช๎

สัตว์แกํนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ท่ีใช๎สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่อให๎

สามารถด าเนนิการตามจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์ ได๎อยาํงถูกตอ๎ง ครบถ๎วน  

 

๒.  ระดับชาต ิ 

๒.๑  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแตงํตัง้คณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อก ากับดูแล สํงเสริม และ

สนับสนุน ให๎การใช๎สัตว์เพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุก องค์การ เป็นไป

ตามจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์ และแนวทางปฏิบัต ิโดยมีหน๎าท่ีดังตํอไปนี้  

๒.๑.๑ มีอ านาจหน๎าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบข๎อเท็จจริงภายในองค์การ  กรณี ท่ีมีการ

ร๎องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และ แหลํงให๎ทุนอุดหนุน

การวจิัย  

๒.๑.๒ สํงเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎ใชส๎ัตว์ องคก์ารท่ีใชส๎ัตว์ท้ังภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์ อยํางเครงํครัด  

๒.๑.๓ สนับสนุนและเสนอแนะแกํองค์การ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีใชส๎ัตว์ ในการก าหนด รายละเอียดและ

แนวทางปฏิบัติส าหรับการใช๎และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต      

ชวีวัตถุขององค์การให๎สอดคล๎องกับจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์  
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวจิัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้.. 

๒๕๕ 

 

๒.๑.๔ แก๎ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช๎สัตว์ฯ ให๎เหมาะสมกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนยีมประเพณีของประเทศ  

๒.๑.5 สํงเสริมสนับสนุนให๎หนวํยงานตาํงๆท่ีใชส๎ัตว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวธีิการ เลีย้งและ

วธีิการใชส๎ัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์  

๒.๑.6 ประสานงานกับส านักงบประมาณ หนวํยงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดสรรงบประมาณ ให๎ได ๎รับทราบ

ถึงความส าคัญของการด าเนนิงานตามจรรยาบรรณการใช๎สัตวฯ์ เพื่อสงํเสริม สนับสนุนด๎าน

งบประมาณให๎เพยีงพอแกกํารด าเนินงานอยํางมปีระสิทธิภาพ  

๒.๑.๗ ประสานงานกับหนํวยงานท่ีให๎ทุนอุดหนุนการวจิัย ให๎พิจารณาให๎ทุนอุดหนุนแกํโครงการท่ีผํานการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการของแตลํะองค์การแลว๎เทํานัน้  

๒.๒ กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรก าหนดให๎ผู๎สํงบทความหรือผลงานวิจัย เพื่อ

พิมพ์เผยแพรํ จัดสํงต๎นฉบับพร๎อมด๎วยข๎อมูลท่ีแสดงความชัดเจนท้ังด๎านพันธุกรรมสัตว์ จ านวนสัตว์ท่ีใช๎

วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติตํอสัตว์ รวมท้ังเอกสารแสดงหลักฐาน การได๎รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการขององค์การให๎ด าเนินการวิจัยได๎มาด๎วย และควรรอการ ตีพิมพ์ไว๎จนกวําผู๎สํงบทความ

หรือผลงานวิจัยจะสํงเอกสารแสดงหลักฐานวําได๎ปฏิบัติถูกต๎อง  ตามจรรยาบรรณการใช๎สัตว์ฯ มาให๎

ครบถ๎วนแลว๎  
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จัดท าโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

๒๕๖ 

ข้อก าหนดส าหรับข้อเสนอการวจิัยที่มีการใช้สัตว์ 

ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 

๑. ข๎อเสนอการวิจัยที่มีการใช๎สัตว์ ต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ ใช๎สัตว์

ของหนํวยงาน  (หรือคณะกรรมการท่ีมีชื่อเรียกเป็นอยํางอื่น แตํมีหน๎าท่ีในการก ากับและดูแลการเลี้ยงและ

ใช๎สัตว์) และต๎องมีใบรับรองการอนุมัติให๎ด าเนินการเลี้ยงและใช๎สัตว์ ที่ได๎พจิารณาแล๎วเห็นวาํสอดคล๎องกับ

จรรยาบรรณการใชส๎ัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ สภาวจิัยแหํงชาติ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการก ากับ

ดูแลการเลี้ยงและใช๎สัตว์ของหนํวยงาน และหัวหน๎าสํวนราชการในแบบฟอร์มท่ีก าหนด  

๒. ผู๎เสนอข๎อเสนอการวิจัย ต๎องสํงข๎อเสนอการวิจัยที่จะเสนอขอรับงบประมาณแผํนดิน พร๎อม ใบรับรอง

การอนุมัตใิห๎ด าเนินการเลี้ยงและใช๎สัตว์ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 

แบบฟอร์มใบรับรอง 
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