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จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

จรรยาบรรณ  ตามความหมายของ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง 
ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความ
ประพฤติของบุคคลแต่ละกลุ่มอาชีพ ดังนั้นการมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับวิถีทางปฏิบัติของวิชาชีพนั้นๆ 
เพ่ือให้วิชาชีพนั้นมีมาตรฐาน มีศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย
ดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือให้นักวิจัย 
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะ
เป็นข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 
 
นิยาม 

นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ
การศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย  
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จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ 
 ข้อ ๑. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

 
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน 

ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.๑ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ๑.๑.๑ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะท า
วิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมท าวิจัย การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ๑.๑.๒ นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็น
ที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
 ๑.๒ นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย 
  ๑.๒.๑ นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
  ๑.๒.๒ นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ าซ้อน 
 ๑.๓ นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
  ๑.๓.๑ นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม 
  ๑.๓.๒ นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่าเป็นของตน 
 
 ข้อ ๒. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับหน่วยงานทีส่นับสนุน 
การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลา
ท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 
  ๒.๑.๑ นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
  ๒.๑.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
  
 
 ๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย 
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  ๒.๒.๑ นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการท างานวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
 ๒.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท าวิจัย 
  ๒.๓.๑ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงานตาม
ก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
  ๒.๓.๒ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้ผลอันเกิด
จากการวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 ข้อ ๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
 นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความช านาญหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ 
การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๓.๑ นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ
เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 ๓.๒  นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพ่ือป้องกัน 
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ 
 
 ข้อ ๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๔.๑ การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนเท่านั้น 
 ๔.๒ นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกท่ีจะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืชศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและสังคม 
 
  
 
 ข้อ ๕ นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
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 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือน
มนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลเป็นกลุ่มตัวอย่างโดย ไม่หลอกลวง
หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๕.๑  นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนท า
การวิจัย 
 ๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตาไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ 
ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
 ๕.๓ นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 
 
 ข้อ ๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความล าเอียงทางวิชาการอาจส่งผลให้มีการ
บิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ 
 ๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
 ๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวงั
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
 
 ข้อ ๗. นักวิจัยพงึน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๗.๑ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 ๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง 
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 ๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ
ยืนยันในทางวิชาการคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๑๘๕ 
  
 ข้อ ๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับ
เพ่ือนร่วมงานและนักวิชาการอ่ืนๆ 
 ๘.๒ นักวิจัยพงึยอมรับฟัง แก้ไขการท า วิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะน า ที่ดีเพ่ือสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 ข้อ ๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 นักวิจัยมีจิตส านึกท่ีจะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความ
เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจิตส านึกท่ีจะอุทิศ
ก าลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม 
 ๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพ่ือความเจริญของสังคม ไม่ท าการวิจัย 
ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ าใจ กระท าการ 
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ 
  
 
 
 
 
 
 
จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง  
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 นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจ านวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และ 
สัตว์ ความจ าเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพ่ือการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะ
น ามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า 
 อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จ านวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ไม่ค านึงถึง
ชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ค านึงว่าวิธีการที่น ามาใช้จะท าให้เกิดความทรมานและ
สร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่ค านึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ และไม่
ค านึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกน าออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการเพาะขยายพันธุ์เพ่ิมด้วย  เหตุนี้ กลุ่ม
พิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจึงต่อต้านในรูปแบบต่าง ๆ 
บางครั้งมีการท าลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อและชีวิตกลุ่มผู้ใช้และผู้รักษากฎหมายจึง
ก าหนดมาตรการ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมาย บังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๙ จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด  
 องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for 
International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ใช้
สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้จัดท า
ข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding 
Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย ได้น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศของตน
อย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น าไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่าง
หลากหลาย และน าไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัว
แบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้น าไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบและได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติ
ต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพ่ือลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะน าวิธีการ
ทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitrobiological system มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพ่ือลดจ านวน
การใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม ่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณีนักวิชาการที่ใช้
สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อ
สัตว์ เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง  
 
 
(International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้แนะน าให้นักวิจัย รายงานปัจจัย
ทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสารที่ตีพิมพ์ 
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 ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น  
รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้
สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซ่ึงข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเป็น
อย่างดี 
 ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  มีผู้ใช้สัตว์ใน
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรก าหนด 
“จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริง
ต่อไป 
 
นิยาม 
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
ที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือ
รักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
 
สัตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า 
 
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกน ามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ซึ่งมนุษย์น ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
 
สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือด ารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 
 
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตวใ์นงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกสาขา 
 
องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
และองค์กรต่าง ๆ 
 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ท่ีผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือ
งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถ ุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขายึดถือปฏิบัติ 
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เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 ๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีท่ีได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า
ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 
 ๒. ผู้ใช้สัตวต์้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด 
 ผู้ใช้สัตว์ จะต้องค า นึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน า มา 
ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยท่ีสุด และ 
ได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 
 ๓. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์
ประเภทอ่ืนทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 ๔. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติ 
ต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 
 ๕. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น 
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 
 
  
 
 
 
 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 
 ๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
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 ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณี ที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า
ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.๑ ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นสูงสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนที่ 
เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึง 
คุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา 
 ๑.๒ ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตวต์้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน และน า
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑.๓ ก่อนการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้พร้อมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรอืความ 
ก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทน
ได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น 
 ๑.๔ เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีท่ีจ าเป็นต้องให้สัตว์นั้นมี
ชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนไว้ในโครงการที่น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินโครงการ และต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่
ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ 
 ๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด 
 ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ที่จะน ามาใช้ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์เพ่ือให้มีการใช้ สัตว์จ านวนที่น้อยท่ีสุด และได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๒.๑ ผู้ใช้สัตว ์ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์ 
 ๒.๒ ผู้ใช้สัตว์ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับวัตถุ 
ประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัยและใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุดที่จะให้ผลงาน แม่นย าและเป็นที่ยอมรับ โดย
การใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 
 ๒.๓ ผู้ใช้สัตว ์ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ
ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของ
ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนสัตว์ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 
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 ๒.๔ ผู้ใช้สัตว ์ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๔.๑ Strict Hygienic Conventional 
  ๒.๔.๒ Specified Pathogen Free 
  ๒.๔.๓ Germ Free 
 ๒.๕ ผู้ใช้สัตว ์ควรน าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น 
 ๒.๖ ผู้ใช้สัตว ์ควรเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์การวางแผนการวิจัย 
และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ 
 ๓.การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่าการน าสัตว์ป่ามาใช้  
 ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ 
และการใช้สัตว์ป่านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๓.๑ ผู้ใช้สัตว ์ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืน
ทดแทนได้ 
 ๓.๒ ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 
 ๔. ผู้ใช้สตัว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม    เช่น 
เดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้
สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๔.๑ การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองต้อง
ร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแลให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ มีผลกระทบต่อสวัสดิ
ภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่แข็งแรงมั่นคงป้องกันสัตว์หลบหนีได้ และมี
พ้ืนที่ให้สัตว์เคลื่อนไหวได้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสากล) 
 ๔.๒ การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อ มีการควบคุม 
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที ่และเหมาะสมกับความ 
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์ 
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 ๔.๓ วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 
  ๔.๓.๑ กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้และถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ส าหรับชนิด ขนาด และจ านวนสัตว์ไม่มีส่วนประกอบที่จะท าให้สัตว์บาดเจ็บ
และต้องท าด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมีหรือความร้อนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ 
  ๔.๓.๒ วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับน้ าแล้วไม่
เปื่อยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค 
  ๔.๓.๓ สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อมะเร็ง ต้อง
ได้รับอาหารและน้ ากินในปริมาณท่ีพอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมีส่วนประกอบของ
โปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกากอย่างครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 
 ๔.๔ การจัดการ 
  ๔.๔.๑ หนว่ยงานเลี้ยงสัตว ์ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic 
Conventional หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และ
เข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยด าเนินการตามระบบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
  ๔.๔.๒ หนว่ยงานเลี้ยงสัตว์ต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้าน
สัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน 
  ๔.๔.๓ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ต้องมีข้อมูลแหล่งที่มาของสัตว์ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การ
ป้องกันสัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์ตายอย่างสงบในกรณีที่จ าเป็น
เพ่ือให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์ส ารอง และหน่วยซ่อมบ ารุงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับงบประมาณในการด าเนินการ 
ดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
  ๔.๔.๔ หน่วยงานเลี้ยงสัตว ์ต้องจัดการก าจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่
สามารถก าจัดท าลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไม่ให้ตกค้างหรือแพร่กระจายเป็นอันตรายต่อ
สภาพแวดล้อม และสุขภาพ 
 ๔.๕ เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ 
  ๔.๕.๑ ผู้ใช้สัตว ์ต้องก าหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 
  ๔.๕.๒ ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ท าให้สัตว์ได้รับ
ความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องแสดงเหตุผลทางวิชาการท่ีชัดเจนว่า
ไม่มีทางเลือกอ่ืนแล้วและต้องระบุวิธีการบ าบัด หรือลดความเครียดและความเจ็บปวดที่เกิดข้ึนไว้ในโครงการที่
เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่สัตว์จะได้รับ 
ความเจ็บปวดจนถึงตาย 
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 ๔.๕.๓ ผู้ใช้สัตว ์ต้องเรียนรู้เทคนิคพ้ืนฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความช านาญพร้อม 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) การจัดและควบคุมสัตว์ 
   ๒) การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ 
   ๓) การแยกเพศ 
   ๔) การให้สารทางปาก ผิวหนงั กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ 
   ๕) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ 
   ๖) การท าให้สัตว์สลบ 
   ๗) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
   ๘) การผ่าซากสัตว์ 
 ๕. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ๕.๑  ผู้ใช้สัตว์ต้องด าเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด 
 ๕.๒ ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้อ และ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๓ ผู้ใช้สัตว์ต้องท าบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์การก ากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตาม 
 
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์  
 ๑. ระดับองค์การ 
 ๑.๑ องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ควรมี 
คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุด เพ่ือรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ฯและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๒ คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอก
วงการหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย 
 ๑.๓ หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี ้
  ๑.๓.๑ ก าหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัยงานทดสอบ 
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
  ๑.๓.๒ พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุท่ีมี
ผู้เสนอท้ังที่ต้องการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้องการด าเนิน 
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การภายในองค์การ และน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การ เฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบัติการถูกต้องสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น 
  ๑.๓.๓ ติดตามก ากับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
  ๑.๓.๔ จัดการให้หน่วยงานเลีย้งสัตว์ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ 
  ๑.๓.๕ สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
  ๑.๓.๖ จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้สามารถด าเนิน 
การตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 ๒. ระดับชาติ 
 ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพ่ือก ากับดูแล ส่งเสริม 
และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุกองค์การ เป็นไป
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑.๑ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์การกรณีที่มี
การร้องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่งให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
  ๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด 
  ๒.๑.๓ สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว์ ในการก าหนด
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติส าหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงาน
ผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
  ๒.๑.๔ แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ 
  ๒.๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้สัตว์จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการ เลี้ยง
และวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
  ๒.๑.๖ ประสานงานกับส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ได้
รับทราบถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ
ให้เพียงพอแก่การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๒.๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่โครงการ
ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น 
 ๒.๒ กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรก าหนดให้ผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัย 
เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจน ทั้งด้านพันธุกรรมสัตว์ จ านวนสัตว์ที่ใช้
การเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
องค์การให้ด าเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะส่งเอกสาร
แสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว 
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