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จรรยาบรรณนักวิจยั  

ความเป็นมา 
 ปัจจบุนันีผ้ลการวิจยัมีความสําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งยิง่ หากงานวิจยัท่ี
ปรากฏสูส่าธารณชน มีความเท่ียงตรง นําเสนอสิง่ท่ีเป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่ง
แท้จริงก็จะนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุและมีประสทิธิภาพ การท่ีจะให้ได้มาซึง่งานวิจยัท่ีดีมีคณุภาพ 
จําเป็นต้องมีสว่นประกอบสําคญัหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจยัอยา่งมีคณุภาพ
แล้ว คณุธรรมหรือจรรยาบรรณของนกัวิจยัเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งประการหนึง่ 
 คณะกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาต ิสาขาสงัคมวิทยา ตระหนกัถึงความสําคญัของจรรยาบรรณนกัวิจยั
ดงักลา่ว จงึได้ริเร่ิมดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนกัวิจยัเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศเพ่ือให้นกัวิจยั 
นกัวชิาการ ในสาขาวิชาการตา่ง ๆ สามารถนําไปปฏิบตัไิด้ โดยผา่นกระบวนการขอรับความคดิเห็นจากนกัวิจยั 
ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาตา่ง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกมุชดัเจน จนกระทัง่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวจิยัแห่งชาต ิประกาศให้เป็นหลกัเกณฑ์ควรประพฤตขิองนกัวจิยัทัว่ไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัขิองนกัวิจยัทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นข้อพงึสงัวรณ์มากกวา่จะ
เป็นข้อบงัคบั อนัจะนําไปสูก่ารเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมูน่กัวิจยัตอ่ไป 

นิยาม 
 นกัวจิยั หมายถึง ผู้ ท่ีดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือตอบประเดน็ท่ีสงสยั โดยมี
ระเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแตล่ะศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ครอบคลมุทัง้แนวคดิ มโนทศัน์ และวิธีการท่ีใช้ในการ
รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู 
 จรรยาบรรณ หมายถงึ หลกัความประพฤตอินัเหมาะสมแสดงถึงคณุธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ท่ีกลุม่บคุคลแตล่ะสาขาวชิาชีพประมวลขึน้ไว้เป็นหลกั เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ 
ยดึถือปฏิบตั ิเพ่ือรักษาช่ือเสียงและสง่เสริมเกียรตคิณุของสาขาวิชาชีพของตน 
 จรรยาบรรณนกัวิจยั หมายถงึ หลกัเกณฑ์ควรประพฤตปิฏิบตัขิองนกัวิจยัทัว่ไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจยัตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศกึษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอยา่งสมศกัดิศ์รีและเกียรตภิมูิของนกัวจิยั 

จรรยาบรรณนักวิจยัและแนวทางปฏบัิต ิ

ข้อ 1. นักวิจยัต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ 
 นกัวจิยัต้องมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน ไมล่อกเลียนงานของผู้ อ่ืน 
ต้องให้เกียรตแิละอ้างถงึบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในงานวิจยั ต้องซื่อตรงตอ่การแสวงหาทนุ
วิจยั และมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีได้จากการวจิยั 

ภาคผนวก 3 : จรรยาบรรณนักวิจัย  

/  แนวทางปฏิบตั…ิ 
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 แนวทางปฏบัิต ิ
  1.1 นกัวิจยัต้องมีความซื่อสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
   1.1.1 นกัวิจยัต้องมีความซือ่สตัย์ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั ตัง้แตก่ารเลือก
เร่ืองท่ีจะทําวจิยั การเลือกผู้ เข้าร่วมทําวจิยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
   1.1.2 นกัวิจยัต้องให้เกียรตผิู้ อ่ืน โดยการอ้างถงึบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูและ
ความคดิเห็นท่ีนํามาใช้ในงานวิจยั 
  1.2 นกัวิจยัต้องซื่อตรงตอ่การแสวงหาทนุวิจยั 
   1.2.1 นกัวิจยัต้องเสนอข้อมลูและแนวคดิอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยัเพ่ือขอรับทนุ 
   1.2.2 นกัวิจยัต้องเสนอโครงการวิจยัด้วยความซ่ือสตัย์โดยไมข่อทนุซํา้ซ้อน 
  1.3 นกัวิจยัต้องมีความเป็นธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยั 
   1.3.1 นกัวิจยัต้องจดัสรรสดัสว่นของผลงานวิจยัแก่ผู้ ร่วมวิจยัอยา่งยตุธิรรม 
   1.3.2 นกัวิจยัต้องเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมาโดยไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาอ้างวา่  
เป็นของตน 

ข้อ 2. นักวิจยัต้องตระหนักถงึพันธกรณีในการทาํวจิัย ตามข้อตกลงที่ทาํไว้กับหน่วยงานที่ 
 สนบัสนนุการวิจยัและตอ่หน่วยงานท่ีตนสงักดั นกัวิจยัต้องปฏิบตัติามพนัธกรณีและข้อตกลงการวิจยั
ท่ีผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายยอมรับร่วมกนั อทิุศเวลาทํางานวิจยัให้ได้ผลดีท่ีสดุและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบไมล่ะทิง้งานระหวา่งดําเนินการ 
 แนวทางปฏบัิต ิ
  2.1 นกัวิจยัต้องตระหนกัถงึพนัธกรณีในการทําวิจยั 
   2.1.1 นกัวิจยัต้องศกึษาเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทนุอยา่งละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั 
   2.1.2 นกัวิจยัต้องปฏิบตัติามเง่ือนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอยา่ง
ครบถ้วน 
  2.2 นกัวิจยัต้องอทิุศเวลาทํางานวิจยั 
   2.2.1 นกัวิจยัต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กบัการทํางานวิจยั เพ่ือให้
ได้มาซึง่ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพและเป็นประโยชน์ 
  2.3 นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั 
   2.3.1 นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบ ไมล่ะทิง้งานโดยไมมี่เหตผุลอนัควร และสง่งาน 
ตามกําหนดเวลา ไมทํ่าผิดสญัญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
   2.3.2 นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือ
ให้ผล อนัเกิดจากการวิจยัได้ถกูนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

/  ข้อ 3. นกัวิจยัต้อง… 
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ข้อ 3. นักวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการที่ทาํวิจัย 
 นกัวจิยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิาการท่ีทําวิจยัอยา่งเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญหรือมี
ประสบการณ์เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั เพ่ือนําไปสูง่านวิจยัท่ีมีคณุภาพ และเพ่ือป้องกนัปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรุปท่ีผิดพลาด อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่งานวิจยั 
 แนวทางปฏบัิต ิ
  3.1 นกัวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีทําวิจยั อยา่ง
เพียงพอเพ่ือนําไปสูง่านวิจยัท่ีมีคณุภาพ 
  3.2 นกัวิจยัต้องรักษามาตรฐานและคณุภาพของงานวจิยัในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพ่ือป้องกนั 
ความเสียหายตอ่วงการวิชาการ 

ข้อ 4. นักวิจยัต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงที่ศกึษาวจิัย ไม่ว่าเป็นส่ิงที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 นกัวจิยัต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมดัระวงั และเท่ียงตรงในการทําวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคน 
สตัว์ พืช ศลิปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิง่แวดล้อม มีจิตสํานกึและปณิธานท่ีจะอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม 
ทรัพยากร และสิง่แวดล้อม 
 แนวทางปฏบัิต ิ
  4.1 การใช้คนหรือสตัว์เป็นตวัอยา่งทดลอง ต้องทําในกรณีท่ีไมมี่ทางเลือกอ่ืนเท่านัน้ 
  4.2 นกัวิจยัต้องดําเนินการวิจยัโดยมีจิตสํานกึท่ีจะไมก่่อความเสียหายตอ่คน สตัว์ พืช 
ศลิปวฒันธรรม ทรัพยากร และสิง่แวดล้อม 
  4.3 นกัวิจยัต้องมีความรับผิดชอบตอ่ผลท่ีจะเกิดแก่ตนเอง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา และ
สงัคม 

ข้อ 5. นักวิจยัต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตวัอย่างในการวิจัย 
 นกัวจิยัต้องไมคํ่านงึถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัดิศ์รีของเพ่ือน
มนษุย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะอธิบายจดุมุง่หมายของการวิจยัแก่บคุคลท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยไม่
หลอกลวงหรือบีบบงัคบั และไมล่ะเมิดสทิธิสว่นบคุคล 

 แนวทางปฏบัิต ิ
  5.1 นกัวิจยัต้องมีความเคารพในสทิธิของมนษุย์ท่ีใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ 
ยินยอมก่อนทําการวิจยั 
  5.2 นกัวิจยัต้องปฏิบตัติอ่มนษุย์และสตัว์ท่ีใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไมคํ่านงึถึงแต ่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
  5.3 นกัวิจยัต้องดแูลปกป้องสทิธิประโยชน์ และรักษาความลบัของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
ทดลอง 
 

/  ข้อ 6. นกัวิจยัต้อง… 



44 
 

ข้อ 6. นักวิจยัต้องมีอสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการทาํวิจยั 
 นกัวจิยัต้องมีอิสระทางความคดิ ต้องตระหนกัวา่อคตสิว่นตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจสง่ผล
ให้มีการบดิเบือนข้อมลูและข้อค้นพบทางวิชาการ อนัเป็นเหตใุห้เกิดผลเสียหายตอ่งานวิจยั 

 แนวทางปฏบัิต ิ
  6.1 นกัวิจยัต้องมีอิสระทางความคดิ ไมทํ่างานวิจยัด้วยความเกรงใจ 
  6.2 นกัวิจยัต้องปฏิบตังิานวิจยัโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์และไมมี่อคตมิาเก่ียวข้อง 
  6.3 นกัวิจยัต้องเสนอผลงานวิจยัตามความเป็นจริง ไมจ่งใจเบ่ียงเบนผลการวิจยั โดยหวงั 
ผลประโยชน์สว่นตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน 
 

ข้อ 7. นักวิจยัพงึนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 นกัวจิยัพงึเผยแพร่ผลงานวิจยัเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและสงัคม ไมข่ยายผลข้อค้นพบจนเกินความ
เป็นจริง และไมใ่ช้ผลงานวิจยัไปในทางมชิอบ 
 แนวทางปฏบัิต ิ
  7.1 นกัวิจยัพงึมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
  7.2 นกัวิจยัพงึเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยคํานงึถึงประโยชน์ทางวิชาการและสงัคม ไมเ่ผยแพร่ 
ผลงานวิจยัเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นท่ีตัง้ 
  7.3 นกัวิจยัพงึเสนอผลงานวจิยัตามความเป็นจริง ไมข่ยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ 
ตรวจสอบ ยืนยนัในทางวิชาการ 

ข้อ 8. นักวิจยัพงึเคารพความคดิเหน็ทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นกัวจิยัพงึมีใจกว้าง พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมลูและขัน้ตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคดิเห็นและเหตผุล
ทางวิชาการของผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยัของตนให้ถกูต้อง 
 แนวทางปฏบัิต ิ
  8.1 นกัวิจยัพงึมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ยนิดีแลกเปล่ียนความคดิเห็น และสร้างความเข้าใจใน 
งานวิจยักบัเพ่ือนร่วมงานและนกัวิชาการอ่ืนๆ 
  8.2 นกัวิจยัพงึยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจยัและการเสนอผลงานวิจยัตามข้อแนะนําท่ีดี เพ่ือ
สร้างความรู้ท่ีถกูต้องและสามารถนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อ 9. นักวิจยัพงึมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดบั 
 นกัวจิยัมีจิตสํานกึท่ีจะอทิุศกําลงัสตปัิญญาในการทําวจิยั เพ่ือความก้าวหน้าทางวชิาการ เพ่ือความ
เจริญและประโยชน์สขุของสงัคมและมวลมนษุยชาต ิ
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 แนวทางปฏบัิต ิ
  9.1 นกัวิจยัพงึไตร่ตรองหาหวัข้อการวิจยัด้วยความรอบคอบและทําการวิจยัด้วยจิตสํานกึ ท่ี
จะอทิุศกําลงัปัญญาของตนเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบนัและประโยชน์สขุตอ่
สงัคม 
  9.2 นกัวิจยัพงึรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสงัคม ไมทํ่า 
การวิจยัท่ีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
  9.3 นกัวิจยัพงึพฒันาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้และอทิุศเวลา นํา้ใจ กระทําการ 
สง่เสริมพฒันาความรู้ จิตใจ พฤตกิรรมของนกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้มีสว่นสร้างสรรค์ความรู้แก่สงัคมสืบไป 
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จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 
 

 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลกัเกณฑ์ท่ีผู้ ใช้สตัว์และผู้ เลีย้งสตัว์
เพ่ืองานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววตัถ ุ และงานสอนในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือ
ปฏิบตั ิเพ่ือให้การดําเนินงานตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจริยธรรมคณุธรรม มนษุยธรรม และหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดําเนินงานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั 
 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัต ิ
 1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ ผู้ ใช้สตัว์ต้องใช้สตัว์เฉพาะกรณี ท่ีได้พิจารณา
อย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสงูสดุต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ และสตัว์และ/ หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอยา่งถ่ีถ้วนแล้ววา่ไมมี่วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกวา่ 
แนวทางปฏบัิต ิ
       1.1 ผู้ใช้สตัว์ควรใช้สตัว์เฉพาะในกรณีท่ีจําเป็นสงูสดุหลีกเล่ียงไมไ่ด้หรือไมมี่วิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสมเท่านัน้ ไมใ่ช้สตัว์อยา่งพร่ําเพร่ือ ทัง้นี ้ผู้ใช้สตัว์ต้องยอมรับและตระหนกัถงึคณุคา่ของชีวติสตัว์และ
ศีลธรรมตามหลกัศาสนา 
       1.2 ก่อนการใช้สตัว์ ผู้ใช้สตัว์ต้องศกึษาข้อมลู หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานนัน้อยา่งถ่ีถ้วน 
และนําข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วมาพิจารณาประกอบการศกึษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สตัว์มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
       1.3 ก่อนการใช้สตัว์ผู้ใช้สตัว์ต้องนําเสนอโครงการท่ีแสดงถึงแผนงานและขัน้ตอนการใช้พร้อม
ทัง้เหตผุลความจําเป็นและประโยชน์ ท่ีจะมีตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์หรือสตัว์และ/หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมลู หลกัฐาน หรือเหตผุลท่ี แสดงวา่ ไมมี่วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใช้
ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนัน้ 
      1.4 เม่ือสิน้สดุการใช้สตัว์ผู้ใช้สตัว์ต้องดําเนินการให้สตัว์ตายอยา่งสงบ กรณีท่ีจําเป็นต้องให้
สตัว์นัน้มีชีวิตอยูต่อ่ไป ผู้ใช้สตัว์ต้องแสดงเหตผุลความจําเป็นและระบวุิธีการเลีย้งสตัว์ให้ชดัเจนไว้ในโครงการ
ท่ีนําเสนอตอ่คณะกรรมการของสถาบนัทกุครัง้ก่อนท่ีจะดําเนินโครงการและต้องรับผิดชอบเลีย้งดแูลสตัว์
นัน้เองโดยไมใ่ช้สถานท่ีหรือทรัพย์สนิขององค์การ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต้องไมป่ลอ่ยสตัว์กลบัคืนสูธ่รรมชาต ิ
 2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถงึความแม่นยาํของผลงานโดยใช้สัตว์จาํนวนน้อยที่สุด ผู้ใช้สตัว์
จะต้องคํานงึถงึคณุสมบตัทิางพนัธุกรรมและคณุสมบตัทิางสขุภาพของสตัว์ท่ีจะนํามาใช้ ให้สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการใช้สตัว์เพ่ือให้มีการใช้สตัว์จํานวนท่ีน้อยท่ีสดุ และได้รับผลงานท่ีถกูต้อง
แมน่ยํามากท่ีสดุ 
 
 

ภาคผนวก 4 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องาน
  ทางวทิยาศาสตร์ 

/  แนวทางปฏิบตั.ิ.. 
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แนวทางปฏบัิต ิ
  2.1 ผู้ใช้สตัว์ ควรศกึษาและพิจารณาข้อมลูด้านพนัธุกรรมและระบบการเลีย้งสตัว์ให้ตรงกบั 
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการวิจยัและการใช้สตัว์ 
  2.2 ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพนัธุ์ของสตัว์ท่ีมีคณุสมบตัทิางพนัธุกรรมตรงกบั
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของงานวิจยัและใช้สตัว์จํานวนน้อยท่ีสดุท่ีจะให้ผลงานถกูต้อง แมน่ยํา และเป็นท่ี
ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิตคํิานวณหาจํานวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
  2.3 ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้สตัว์จากแหลง่เพาะขยายพนัธุ์ท่ีมีประวตักิารสืบสายพนัธุ์ มีข้อมลู
ทางด้านพนัธกุรรมและระบบการเลีย้งและพร้อมท่ีจะให้บริการได้ทกุรูปแบบของชนิด สายพนัธุ์ เพศ อาย ุ
นํา้หนกั และจํานวนสตัว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สตัว์อยา่งตอ่เน่ือง 
  2.4 ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้สตัว์จากแหลง่ท่ีมีการเลีย้งด้วยระบบใดระบบหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
             2.4.1 Strict Hygienic Conventional 
             2.4.2 Specified Pathogen Free 
             2.4.3 Germ Free 
  2.5 ผู้ใช้สตัว์ ควรนําสตัว์ท่ีไมมี่ประวตักิารสืบสายพนัธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีท่ีจําเป็นซึง่ตรงกบั
วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการศกึษาวจิยัเทา่นัน้ 
  2.6 ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้วิธีการศกึษาวิจยั วิธีการเลีย้งสตัว์ วิธีการปฏิบตัติอ่สตัว์การวาง
แผนการวจิยั และการวิเคราะห์ผลการวิจยัท่ีถกูต้องทัง้ทางเทคนิคและสถิต ิ

 3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า การนําสตัว์ป่ามาใช้ 
ควรกระทําเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป็นตอ่การศกึษาวิจยั โดยไมส่ามารถใช้สตัว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ และการ
ใช้สตัว์ป่านัน้ จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายและนโยบายการอนรัุกษ์สตัว์ป่า 
แนวทางปฏบัิต ิ
  3.1 ผู้ใช้สตัว์ ควรใช้สตัว์ป่าเฉพาะกรณีท่ีจําเป็นอยา่งยิง่ตอ่การวิจยัท่ีไมมี่วิธีการอ่ืนหรือ ใช้
สตัว์อ่ืนทดแทนได้ 
  3.2 ผู้ใช้สตัว์ป่าในการศกึษาวิจยัจะต้องปฏิบตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายและนโยบาย การ
อนรัุกษ์สตัว์ป่าอยา่งครบถ้วนและเคร่งครัด 

 4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดยีวกับมนุษย์ ผู้ใช้สตัว์ต้องตระหนกัวา่สตัว์มี
ความรู้สกึเจ็บปวดและมีความรู้สกึตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกบัมนษุย์ จงึต้องปฏิบตัติอ่สตัว์ด้วย
ความระมดัระวงัทกุขัน้ตอนนบัตัง้แตก่ารขนสง่ การใช้วสัดอุปุกรณ์ในการเลีย้งสตัว์ การจดัการสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีเลีย้ง เทคนิคในการเลีย้ง และการปฏิบตัติอ่สตัว์ โดยไมใ่ห้สตัว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด 
หรือความทกุข์ทรมาน 
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แนวทางปฏบัิต ิ
  4.1 การขนสง่สตัว์ หน่วยงานท่ีมีการใช้สตัว์ทดลอง และหนว่ยงานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์ทดลอง
ต้องร่วมกนัจดัการให้มีผู้ รับผิดชอบดแูลให้การขนสง่สตัว์ทัง้ทางบก ทางนํา้ หรือทางอากาศ มีผลกระทบตอ่
สวสัดภิาพและสขุภาพของสตัว์น้อยท่ีสดุ และให้สตัว์ได้รับความปลอดภยัมากท่ีสดุ (โดยให้มีระบบควบคมุ
อณุหภมูิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกนัการตดิเชือ้ ภาชนะบรรจสุตัว์ท่ีแข็งแรงมัน่คงป้องกนัสตัว์หลบหนีได้ 
และมีพืน้ท่ีให้สตัว์เคล่ือนไหวได้ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานสากล) 
  4.2 การจดัสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเลีย้งสตัว์ ต้องสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ มีการควบคมุ 
อณุหภมูิ ความชืน้ การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงท่ี และเหมาะสมกบัความต้องการของสตัว์แตล่ะชนิด 
ไมส่ร้างความเครียดให้แก่สตัว์ 
  4.3 วสัดอุปุกรณ์เลีย้งสตัว์ 
           4.3.1 กรงหรือคอกเลีย้งสตัว์ ต้องแข็งแรงมัน่คงเพียงพอท่ีจะป้องกนัสตัว์หลบหนีได้ 
และถกูต้องตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไว้สําหรับชนิด ขนาด และจํานวนสตัว์ ไมมี่สว่นประกอบท่ีจะทําให้
สตัว์บาดเจ็บและต้องทําด้วยวสัดท่ีุคงทนตอ่สารเคมีหรือความร้อนท่ีใช้ในการป้องกนัการตดิเชือ้ 
          4.3.2 วสัดรุองนอน ต้องเหมาะกบัสตัว์แตล่ะชนิด ไมแ่หลมคม มีคณุสมบตัท่ีิซมึซบั
นํา้ 
แล้วไมเ่ป่ือยยุย่ และต้องปลอดจากสารพษิและเชือ้โรค 
         4.3.3 สตัว์ต้องได้รับอาหารและนํา้ท่ีสะอาดปราศจากเชือ้โรค สารพษิ และสารท่ีก่อ 
มะเร็ง ต้องได้รับอาหารและนํา้กินในปริมาณท่ีพอเพียงกบัความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมี
สว่นประกอบของโปรตีน ไขมนั แป้ง วิตามิน แร่ธาตแุละกาก อยา่งครบถ้วน เหมาะสมกบัความต้องการของ
สตัว์แตล่ะชนิด 
  4.4 การจดัการ 
         4.4.1 หน่วยงานเลีย้งสตัว์ ต้องเลีย้งสตัว์ตามระบบการเลีย้งแบบ Strict Hygienic 
Conventional หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใด ระบบหนึง่อยา่งตอ่เน่ือง และ
เข้มงวดกวดขนัในการป้องกนัการตดิเชือ้ โดยดําเนินการตามระบบดงักลา่วข้างต้นอยา่งเคร่งครัด 
         4.4.2 หน่วยงานเลีย้งสตัว์ ต้องมีสตัวแพทย์หรือนกัวิชาการท่ีมีพืน้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสตัว์ทดลองและต้องมีพนกังานเลีย้งสตัว์ท่ีผา่นการอบรมการเลีย้งสตัว์ทดลองท่ีได้มาตรฐาน 
         4.4.3 หนว่ยงานเลีย้งสตัว์ ต้องมีข้อมลู แหลง่ท่ีมาของวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเลีย้ง
สตัว์การป้องกนัสตัว์ตดิเชือ้ การควบคมุตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สตัว์ตายอยา่งสงบในกรณีท่ี
จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัหาวสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วได้อยา่งตอ่เน่ืองและถกูต้องตามความต้องการ พร้อมทัง้ต้อง
มีวสัดอุปุกรณ์สํารอง และหน่วยซอ่มบํารุงท่ีมีประสทิธิภาพ ทัง้นีโ้ดยต้องได้รับงบประมาณในการดําเนินการ
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอและตอ่เน่ือง 
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   4.4.4 หน่วยงานเลีย้งสตัว์ ต้องจดัการกําจดัซากสตัว์และขยะปฏิกลู ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถกําจดัทําลายสารกมัมนัตรังสี สารพษิ 
  4.5 เทคนิคในการปฏิบตัติอ่สตัว์และเชือ้โรค ไมใ่ห้ตกค้างหรือแพร่กระจายเป็นอนัตรายตอ่
สภาพแวดล้อม และสขุภาพ 
        4.5.1 ผู้ใช้สตัว์ ต้องกําหนดแผนงานและวธีิการปฏิบตัติอ่สตัว์อยา่งถกูต้อง สอดคล้อง 
กบัมาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอยา่งชดัเจน 
   4.5.2 ผู้ใช้สตัว์และพนกังานเลีย้งสตัว์ ต้องปฏิบตัติอ่สตัว์ด้วยความเมตตา ไมทํ่าให้
สตัว์ 
ได้รับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ ต้องแสดงเหตผุลทางวิชาการท่ี
ชดัเจนวา่ไมมี่ทางเลือกอ่ืนแล้วและต้องระบวุิธีการบําบดั หรือลดความเครียดและความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ไว้ใน
โครงการท่ีเสนอตอ่คณะกรรมการของสถาบนัไว้ด้วย ทัง้นีก้ารใช้สตัว์ควรสิน้สดุลงก่อนท่ีสตัว์จะได้รับความ
เจ็บปวดจนถึงตาย 
       4.5.3 ผู้ใช้สตัว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพืน้ฐานการปฏิบตัติอ่สตัว์และมีความชํานาญพร้อม 
ในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
                 1) การจดัและควบคมุสตัว์ 
               2) การทําเคร่ืองหมายบนตวัสตัว์ 
               3) การแยกเพศ 
               4) การให้สารทางปาก ผิวหนงั กล้ามเนือ้ เส้นเลือด ฯลฯ 
               5) การเก็บตวัอยา่งเลือด อจุจาระ ปัสสาวะ ชิน้เนือ้ 
               6) การทําให้สตัว์สลบ 
               7) การทําให้สตัว์ตายอยา่งสงบ 
               8) การผา่ซากสตัว์ 
 5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทกึข้อมูลการปฏบัิตต่ิอสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน ผู้ใช้สตัว์ต้อง
ปฏิบตัติอ่สตัว์ตรงตามวิธีการท่ีเสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานอยา่งละเอียด ครบถ้วน 
พร้อมท่ีจะเปิดเผยหรือชีแ้จงได้ทกุโอกาส 

แนวทางปฏบัิต ิ
  5.1 ผู้ใช้สตัว์ต้องดําเนินการตามวิธีการท่ีเสนอไว้ในโครงการอยา่งเคร่งครัด 
  5.2 ผู้ใช้สตัว์ต้องบนัทกึหลกัฐานแหลง่ท่ีมาของสตัว์ วิธีการเลีย้ง ระบบการป้องกนัการตดิเชือ้ 
และสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเลีย้งสตัว์อยา่งตอ่เน่ือง 
  5.3 ผู้ใช้สตัว์ต้องทําบนัทกึทกุครัง้ท่ีมีการปฏิบตัติอ่สตัว์ 
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การกาํกับและดแูลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

1. ระดบัองค์การ 
     1.1 องค์การท่ีมีการใช้สตัว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลติชีววตัถ ุควรมี 
คณะกรรมการอยา่งน้อยหนึง่ชดุ เพ่ือรับผิดชอบและจดัการในเร่ืองการใช้สตัว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้
สตัว์ฯและแนวทางปฏิบตัท่ีิกําหนดไว้ 
     1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นกัวจิยั และบคุคล 
ภายนอกวงการหรือนอกองค์การ อยา่งหลากหลาย 

 

     1.3 หน้าท่ีของคณะกรรมการ มีดงันี ้
           1.3.1 กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบตัใินการใช้และการเลีย้งสตัว์เพ่ืองานวิจยั งานทดสอบ งาน
สอน และงานผลติชีววตัถ ุให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 
           1.3.2 พิจารณาโครงการท่ีมีการใช้สตัว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลติ ชีววตัถท่ีุมีผู้
เสนอทัง้ท่ีต้องการจะดําเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีต้องการดําเนินการ
ภายในองค์การ และนําเสนอตอ่ ผู้บริหารองค์การ เฉพาะโครงการท่ีมีแผนปฏิบตักิารถกูต้องสอดคล้องกบั
จรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ ซึง่จะดําเนินการได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัแิล้วเท่านัน้ 
           1.3.3 ตดิตามกํากบัดแูลการใช้สตัว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบตัติอ่สตัว์โดยถกูต้อง ตามจรรยาบรรณ
การใช้สตัว์ฯ 
           1.3.4 จดัการให้หนว่ยงานเลีย้งสตัว์ดําเนินการอยา่งมีมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ใน จรรยาบรรณการใช้
สตัว์ฯ 
           1.3.5 สนบัสนนุและผลกัดนัให้หนว่ยงานเลีย้งสตัว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการ ดําเนินงานให้
สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 
           1.3.6 จดัให้มีการสอน การอบรม การประชมุทางวิชาการ เพ่ือให้และเพิม่พนูความรู้ เก่ียวกบัการใช้สตัว์
แก่นกัศกึษา อาจารย์ นกัวิจยั นกัวทิยาศาสตร์ท่ีใช้สตัว์ และพนกังานเลีย้งสตัว์ เพ่ือให้สามารถดําเนินการตาม
จรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ ได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
2. ระดบัชาต ิ
     2.1 สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิควรแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุหนึง่ เพ่ือกํากบัดแูล สง่เสริม และ
สนบัสนนุ ให้การใช้สตัว์เพ่ืองานวิจยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลติชีววตัถขุองทกุองค์การ เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ และแนวทางปฏิบตั ิโดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
          2.1.1 มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์การกรณีท่ีมีการ
ร้องเรียนจากประชาชน ส่ือมวลชน วารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหลง่ให้ทนุอดุหนนุการวิจยั 
          2.1.2 สง่เสริมสนบัสนนุและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้สตัว์ องค์การท่ีใช้สตัว์ทัง้ภาครัฐและเอกชนปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ อยา่งเคร่งครัด 
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          2.1.3 สนบัสนนุและเสนอแนะแก่องค์การ ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีใช้สตัว์ ในการกําหนดรายละเอียดและ
แนวทางปฏิบตัสํิาหรับการใช้และการเลีย้งสตัว์เพ่ืองานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลติชีววตัถขุอง
องค์การให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 
          2.1.4 แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ ให้เหมาะสมกบัความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงทางสงัคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ 
          2.1.5 สง่เสริมสนบัสนนุให้หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีใช้สตัว์ จดัการประชมุสมัมนา อบรมวิธีการเลีย้งและ
วิธีการใช้สตัว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 
          2.1.6 ประสานงานกบัสํานกังบประมาณ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรงบประมาณ ให้ได้รับทราบ
ถึงความสําคญัของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุด้านงบประมาณให้
เพียงพอแก่การดําเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
          2.1.7 ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีให้ทนุอดุหนนุการวิจยั ให้พจิารณาให้ทนุอดุหนนุแก่ 
โครงการท่ีผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแตล่ะองค์การแล้วเท่านัน้ 
     2.2 กองบรรณาธิการของวารสารท่ีตีพมิพ์ผลงานวิจยั ควรกําหนดให้ผู้สง่บทความหรือ ผลงานวิจยั เพ่ือ
พิมพ์เผยแพร่ จดัสง่ต้นฉบบัพร้อมด้วยข้อมลูท่ีแสดงความชดัเจนทัง้ด้านพนัธุกรรมสตัว์ จํานวนสตัว์ท่ีใช้ วิธีการ
เลีย้งและเทคนิคการปฏิบตัติอ่สตัว์ รวมทัง้เอกสารแสดงหลกัฐานการได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการของ
องค์การให้ดําเนินการวจิยัได้มาด้วย และควรรอการตีพมิพ์ไว้จนกวา่ผู้สง่บทความหรือผลงานวิจยัจะสง่เอกสาร
แสดงหลกัฐานวา่ได้ปฏิบตัถิกูต้องตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว 
 


