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ภาคผนวก 3 : จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจยั
ความเป็ นมา
ปั จจุบนั นี ้ผลการวิจยั มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิง่ หากงานวิจยั ที่
ปรากฏสูส่ าธารณชน มีความเที่ยงตรง นําเสนอสิง่ ที่เป็ นความจริงสะท้ อนให้ เห็นสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่าง
ุ ภาพ
แท้ จริงก็จะนําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ ได้ มาซึง่ งานวิจยั ที่ดีมีคณ
จําเป็ นต้ องมีสว่ นประกอบสําคัญหลายประการ นอกจากการดําเนินตามระเบียบวิธีการวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพ
แล้ ว คุณธรรมหรื อจรรยาบรรณของนักวิจยั เป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งประการหนึง่
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณนักวิจยั
ดังกล่าว จึงได้ ริเริ่ มดําเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจยั เพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกันทังประเทศเพื
้
่อให้ นกั วิจยั
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจยั
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้ ปรับปรุงให้ เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทัง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจยั แห่งชาติ ประกาศให้ เป็ นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจยั ทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะเป็ นข้ อพึงสังวรณ์มากกว่าจะ
เป็ นข้ อบังคับ อันจะนําไปสูก่ ารเสริมสร้ างจรรยาบรรณในหมูน่ กั วิจยั ต่อไป
นิยาม
นักวิจยั หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้ นคว้ าหาความรู้อย่างเป็ นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
้
ด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ ในการ
ระเบียบวิธีอนั เป็ นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ครอบคลุมทังแนวคิ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุม่ บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ ้นไว้ เป็ นหลัก เพื่อให้ สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ
ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณ
ุ ของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้ การดําเนินงาน
วิจยั ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้ นคว้ าให้ เป็ นไปอย่างสมศักดิศ์ รี และเกียรติภมู ิของนักวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจยั และแนวทางปฏิบัติ
ข้ อ 1. นักวิจยั ต้ องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
ต้ องให้ เกียรติและอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในงานวิจยั ต้ องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุน
วิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั
/ แนวทางปฏิบต
ั…
ิ
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แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจยั ต้ องมีความซือ่ สัตย์ในทุกขันตอนของกระบวนการวิ
้
จยั ตังแต่
้ การเลือก
เรื่ องที่จะทําวิจยั การเลือกผู้เข้ าร่วมทําวิจยั การดําเนินการวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1.1.2 นักวิจยั ต้ องให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยการอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้ อมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใช้ ในงานวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้ องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั
1.2.1 นักวิจยั ต้ องเสนอข้ อมูลและแนวคิดอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจยั ต้ องเสนอโครงการวิจยั ด้ วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซํ ้าซ้ อน
1.3 นักวิจยั ต้ องมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั
1.3.1 นักวิจยั ต้ องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจยั แก่ผ้ รู ่วมวิจยั อย่างยุตธิ รรม
1.3.2 นักวิจยั ต้ องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้ างว่า
เป็ นของตน
ข้ อ 2. นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้ อตกลงที่ทาํ ไว้ กับหน่ วยงานที่
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจยั ต้ องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีและข้ อตกลงการวิจยั
ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจยั ให้ ได้ ผลดีที่สดุ และเป็ นไปตามกําหนดเวลา มีความ
รับผิดชอบไม่ละทิ ้งงานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจยั
2.1.1 นักวิจยั ต้ องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้ าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจยั ต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้ อตกลงอย่าง
ครบถ้ วน
2.2 นักวิจยั ต้ องอุทิศเวลาทํางานวิจยั
2.2.1 นักวิจยั ต้ องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้ กบั การทํางานวิจยั เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นประโยชน์
2.3 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการทําวิจยั
2.3.1 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามกําหนดเวลา ไม่ทําผิดสัญญาข้ อตกลงจนก่อให้ เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ให้ ผล อันเกิดจากการวิจยั ได้ ถกู นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
/
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ข้ อ 3. นักวิจยั ต้ องมีพนื ้ ฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทาํ วิจัย
นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจยั อย่างเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญหรือมี
ุ ภาพ และเพื่อป้องกันปั ญหาการวิเคราะห์
ประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจยั เพื่อนําไปสูง่ านวิจยั ที่มีคณ
การตีความ หรื อการสรุปที่ผดิ พลาด อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ความชํานาญหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่ทําวิจยั อย่าง
ุ ภาพ
เพียงพอเพื่อนําไปสูง่ านวิจยั ที่มีคณ
3.2 นักวิจยั ต้ องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจยั ในสาขาวิชาการนัน้ ๆ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้ อ 4. นักวิจยั ต้ องมีความรั บผิดชอบต่ อสิ่งที่ศกึ ษาวิจัย ไม่ ว่าเป็ นสิ่งที่มีชีวิตหรื อไม่ มีชีวิต
นักวิจยั ต้ องดําเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคน
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้ คนหรื อสัตว์เป็ นตัวอย่างทดลอง ต้ องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านัน้
4.2 นักวิจยั ต้ องดําเนินการวิจยั โดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม
4.3 นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา และ
สังคม
ข้ อ 5. นักวิจยั ต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ ท่ ใี ช้ เป็ นตัวอย่ างในการวิจัย
นักวิจยั ต้ องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศ์ รี ของเพื่อน
มนุษย์ ต้ องถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่จะอธิบายจุดมุง่ หมายของการวิจยั แก่บคุ คลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างโดยไม่
หลอกลวงหรื อบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจยั ต้ องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ ในการทดลองโดยต้ องได้ รับความ
ยินยอมก่อนทําการวิจยั
5.2 นักวิจยั ต้ องปฏิบตั ติ อ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ ในการทดลองด้ วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
5.3 นักวิจยั ต้ องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการ
ทดลอง
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ข้ อ 6. นักวิจยั ต้ องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนของการทําวิจยั
นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด ต้ องตระหนักว่าอคติสว่ นตนหรื อความลําเอียงทางวิชาการ อาจส่งผล
ให้ มีการบิดเบือนข้ อมูลและข้ อค้ นพบทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจยั ด้ วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจยั ต้ องปฏิบตั งิ านวิจยั โดยใช้ หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้ อง
6.3 นักวิจยั ต้ องเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวัง
ผลประโยชน์สว่ นตน หรื อต้ องการสร้ างความเสียหายแก่ผ้ อู ื่น
ข้ อ 7. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในทางที่ชอบ
นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้ อค้ นพบจนเกินความ
เป็ นจริ ง และไม่ใช้ ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
7.2 นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจยั เกินความเป็ นจริ งโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่ตงั ้
7.3 นักวิจยั พึงเสนอผลงานวิจยั ตามความเป็ นจริง ไม่ขยายผลข้ อค้ นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้ อ 8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ นื
นักวิจยั พึงมีใจกว้ าง พร้ อมที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลและขันตอนการวิ
้
จยั ยอมรับฟั งความคิดเห็นและเหตุผล
ทางวิชาการของผู้อื่น และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขงานวิจยั ของตนให้ ถกู ต้ อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจยั พึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้ างความเข้ าใจใน
งานวิจยั กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจยั พึงยอมรับฟั ง แก้ ไขการทําวิจยั และการเสนอผลงานวิจยั ตามข้ อแนะนําที่ดี เพื่อ
สร้ างความรู้ที่ถกู ต้ องและสามารถนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้
ข้ อ 9. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่ อสังคมทุกระดับ
นักวิจยั มีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจยั เพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญและประโยชน์สขุ ของสังคมและมวลมนุษยชาติ
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แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจยั พึงไตร่ตรองหาหัวข้ อการวิจยั ด้ วยความรอบคอบและทําการวิจยั ด้ วยจิตสํานึก ที่
จะอุทิศกําลังปั ญญาของตนเพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สขุ ต่อ
สังคม
9.2 นักวิจยั พึงรับผิดชอบในการสร้ างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริ ญของสังคม ไม่ทํา
การวิจยั ที่ขดั กับกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้ เกิดประโยชน์ยิ่งขึ ้นและอุทิศเวลา นํ ้าใจ กระทําการ
ส่งเสริ มพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจยั รุ่นใหม่ให้ มีสว่ นสร้ างสรรค์ความรู้แก่สงั คมสืบไป
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ภาคผนวก 4 : จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผ้ ใู ช้ สตั ว์และผู้เลี ้ยงสัตว์
เพื่องานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอนในเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือ
้ บ่ นพื ้นฐานของจริยธรรมคุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ การดําเนินงานตังอยู
ตลอดจนเป็ นมาตรฐานการดําเนินงานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กัน
จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักถึงคุณค่ าของชีวิตสัตว์ ผู้ใช้ สตั ว์ต้องใช้ สตั ว์เฉพาะกรณี ที่ได้ พิจารณา
อย่างถี่ถ้วนแล้ วว่าเป็ นประโยชน์และจําเป็ นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และสัตว์และ/ หรื อ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรื อเหมาะสมกว่า
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผู้ใช้ สตั ว์ควรใช้ สตั ว์เฉพาะในกรณีที่จําเป็ นสูงสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื อไม่มีวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเท่านัน้ ไม่ใช้ สตั ว์อย่างพรํ่ าเพรื่อ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ สตั ว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวติ สัตว์และ
ศีลธรรมตามหลักศาสนา
1.2 ก่อนการใช้ สตั ว์ ผู้ใช้ สตั ว์ต้องศึกษาข้ อมูล หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานนันอย่
้ างถี่ถ้วน
และนําข้ อมูลที่มีอยูแ่ ล้ วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้ การใช้ สตั ว์มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ก่อนการใช้ สตั ว์ผ้ ใู ช้ สตั ว์ต้องนําเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขันตอนการใช้
้
พร้ อม
ทังเหตุ
้ ผลความจําเป็ นและประโยชน์ ที่จะมีตอ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรื อสัตว์และ/หรื อ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและข้ อมูล หลักฐาน หรื อเหตุผลที่ แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้
ทดแทนได้ ในสภาวการณ์ขณะนัน้
1.4 เมื่อสิ ้นสุดการใช้ สตั ว์ผ้ ใู ช้ สตั ว์ต้องดําเนินการให้ สตั ว์ตายอย่างสงบ กรณีที่จําเป็ นต้ องให้
สัตว์นนมี
ั ้ ชีวิตอยูต่ อ่ ไป ผู้ใช้ สตั ว์ต้องแสดงเหตุผลความจําเป็ นและระบุวิธีการเลี ้ยงสัตว์ให้ ชดั เจนไว้ ในโครงการ
ที่นําเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครัง้ ก่อนที่จะดําเนินโครงการและต้ องรับผิดชอบเลี ้ยงดูแลสัตว์
นันเองโดยไม่
้
ใช้ สถานที่หรื อทรัพย์สนิ ขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้ องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสูธ่ รรมชาติ
2. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักถึงความแม่ นยําของผลงานโดยใช้ สัตว์ จาํ นวนน้ อยที่สุด ผู้ใช้ สตั ว์
จะต้ องคํานึงถึงคุณสมบัตทิ างพันธุกรรมและคุณสมบัตทิ างสุขภาพของสัตว์ที่จะนํามาใช้ ให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้ สตั ว์เพื่อให้ มีการใช้ สตั ว์จํานวนที่น้อยที่สดุ และได้ รับผลงานที่ถกู ต้ อง
แม่นยํามากที่สดุ
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แนวทางปฏิบัติ
2.1 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้ อมูลด้ านพันธุกรรมและระบบการเลี ้ยงสัตว์ให้ ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจยั และการใช้ สตั ว์
2.2 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ างพันธุกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจยั และใช้ สตั ว์จํานวนน้ อยที่สดุ ที่จะให้ ผลงานถูกต้ อง แม่นยํา และเป็ นที่
ยอมรับ โดยการใช้ วิธีการทางสถิตคิ ํานวณหาจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสม
2.3 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ สตั ว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัตกิ ารสืบสายพันธุ์ มีข้อมูล
ทางด้ านพันธุกรรมและระบบการเลี ้ยงและพร้ อมที่จะให้ บริ การได้ ทกุ รูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ
นํ ้าหนัก และจํานวนสัตว์ ตามความต้ องการของผู้ใช้ สตั ว์อย่างต่อเนื่อง
2.4 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ สตั ว์จากแหล่งที่มีการเลี ้ยงด้ วยระบบใดระบบหนึง่ ดังต่อไปนี ้
2.4.1 Strict Hygienic Conventional
2.4.2 Specified Pathogen Free
2.4.3 Germ Free
2.5 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรนําสัตว์ที่ไม่มีประวัตกิ ารสืบสายพันธุ์มาใช้ เฉพาะในกรณีที่จําเป็ นซึง่ ตรงกับ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของการศึกษาวิจยั เท่านัน้
2.6 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ วิธีการศึกษาวิจยั วิธีการเลี ้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์การวาง
แผนการวิจยั และการวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่ถกู ต้ องทังทางเทคนิ
้
คและสถิติ
3. การใช้ สัตว์ ป่าต้ องไม่ ขัดต่ อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ สัตว์ ป่า การนําสัตว์ป่ามาใช้
ควรกระทําเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็ นต่อการศึกษาวิจยั โดยไม่สามารถใช้ สตั ว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการ
ใช้ สตั ว์ป่านัน้ จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผู้ใช้ สตั ว์ ควรใช้ สตั ว์ป่าเฉพาะกรณีที่จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการวิจยั ที่ไม่มีวิธีการอื่นหรื อ ใช้
สัตว์อื่นทดแทนได้
3.2 ผู้ใช้ สตั ว์ป่าในการศึกษาวิจยั จะต้ องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและนโยบาย การ
อนุรักษ์ สตั ว์ป่าอย่างครบถ้ วนและเคร่งครัด
4. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักว่ าสัตว์ เป็ นสิ่งมีชีวิตเช่ นเดียวกับมนุษย์ ผู้ใช้ สตั ว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มี
ความรู้สกึ เจ็บปวดและมีความรู้สกึ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้ องปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ด้วย
ความระมัดระวังทุกขันตอนนั
้
บตังแต่
้ การขนส่ง การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ในการเลี ้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้ อม
ของสถานที่เลี ้ยง เทคนิคในการเลี ้ยง และการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ โดยไม่ให้ สตั ว์ได้ รับความเจ็บปวด ความเครี ยด
หรื อความทุกข์ทรมาน
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แนวทางปฏิบัติ
4.1 การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้ สตั ว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี ้ยงสัตว์ทดลอง
ต้ องร่วมกันจัดการให้ มีผ้ รู ับผิดชอบดูแลให้ การขนส่งสัตว์ทงทางบก
ั้
ทางนํ ้า หรื อทางอากาศ มีผลกระทบต่อ
สวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สดุ และให้ สตั ว์ได้ รับความปลอดภัยมากที่สดุ (โดยให้ มีระบบควบคุม
อุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเชื ้อ ภาชนะบรรจุสตั ว์ที่แข็งแรงมัน่ คงป้องกันสัตว์หลบหนีได้
และมีพื ้นที่ให้ สตั ว์เคลื่อนไหวได้ ตามที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานสากล)
4.2 การจัดสภาพแวดล้ อมของสถานที่เลี ้ยงสัตว์ ต้ องสามารถป้องกันการติดเชื ้อ มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความชื ้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้ คงที่ และเหมาะสมกับความต้ องการของสัตว์แต่ละชนิด
ไม่สร้ างความเครี ยดให้ แก่สตั ว์
4.3 วัสดุอปุ กรณ์เลี ้ยงสัตว์
4.3.1 กรงหรื อคอกเลี ้ยงสัตว์ ต้ องแข็งแรงมัน่ คงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้
และถูกต้ องตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้ สําหรับชนิด ขนาด และจํานวนสัตว์ ไม่มีสว่ นประกอบที่จะทําให้
สัตว์บาดเจ็บและต้ องทําด้ วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมีหรื อความร้ อนที่ใช้ ในการป้องกันการติดเชื ้อ
4.3.2 วัสดุรองนอน ต้ องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ซมึ ซับ
นํ ้า
แล้ วไม่เปื่ อยยุย่ และต้ องปลอดจากสารพิษและเชื ้อโรค
4.3.3 สัตว์ต้องได้ รับอาหารและนํ ้าที่สะอาดปราศจากเชื ้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อ
มะเร็ ง ต้ องได้ รับอาหารและนํ ้ากินในปริ มาณที่พอเพียงกับความต้ องการตามระยะเวลา อาหารต้ องมี
ส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้ วน เหมาะสมกับความต้ องการของ
สัตว์แต่ละชนิด
4.4 การจัดการ
4.4.1 หน่วยงานเลี ้ยงสัตว์ ต้ องเลี ้ยงสัตว์ตามระบบการเลี ้ยงแบบ Strict Hygienic
Conventional หรื อ Specified Pathogen Free หรื อ Germ Free ระบบใด ระบบหนึง่ อย่างต่อเนื่อง และ
เข้ มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื ้อ โดยดําเนินการตามระบบดังกล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด
4.4.2 หน่วยงานเลี ้ยงสัตว์ ต้ องมีสตั วแพทย์หรื อนักวิชาการที่มีพื ้นความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสัตว์ทดลองและต้ องมีพนักงานเลี ้ยงสัตว์ที่ผา่ นการอบรมการเลี ้ยงสัตว์ทดลองที่ได้ มาตรฐาน
4.4.3 หน่วยงานเลี ้ยงสัตว์ ต้ องมีข้อมูล แหล่งที่มาของวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการเลี ้ยง
สัตว์การป้องกันสัตว์ตดิ เชื ้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้ อม และการช่วยให้ สตั ว์ตายอย่างสงบในกรณีท่ี
จําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่าวได้ อย่างต่อเนื่องและถูกต้ องตามความต้ องการ พร้ อมทังต้
้ อง
มีวสั ดุอปุ กรณ์สํารอง และหน่วยซ่อมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้โดยต้ องได้ รับงบประมาณในการดําเนินการ
ดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
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4.4.4 หน่วยงานเลี ้ยงสัตว์ ต้ องจัดการกําจัดซากสัตว์และขยะปฏิกลู ด้ วยวิธีการที่
เหมาะสมที่สามารถกําจัดทําลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ
4.5 เทคนิคในการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์และเชื ้อโรค ไม่ให้ ตกค้ างหรื อแพร่กระจายเป็ นอันตรายต่อ
สภาพแวดล้ อม และสุขภาพ
4.5.1 ผู้ใช้ สตั ว์ ต้ องกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์อย่างถูกต้ อง สอดคล้ อง
กับมาตรฐานสากล ไว้ ในโครงการอย่างชัดเจน
4.5.2 ผู้ใช้ สตั ว์และพนักงานเลี ้ยงสัตว์ ต้ องปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ทําให้
สัตว์
ได้ รับความเจ็บปวด หรื อเกิดความเครี ยด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ต้ องแสดงเหตุผลทางวิชาการที่
ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้ วและต้ องระบุวิธีการบําบัด หรื อลดความเครี ยดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ ้นไว้ ใน
โครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ ด้วย ทังนี
้ ้การใช้ สตั ว์ควรสิ ้นสุดลงก่อนที่สตั ว์จะได้ รับความ
เจ็บปวดจนถึงตาย
4.5.3 ผู้ใช้ สตั ว์ ต้ องเรี ยนรู้เทคนิคพื ้นฐานการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์และมีความชํานาญพร้ อม
ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1) การจัดและควบคุมสัตว์
2) การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว์
3) การแยกเพศ
4) การให้ สารทางปาก ผิวหนัง กล้ ามเนื ้อ เส้ นเลือด ฯลฯ
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปั สสาวะ ชิ ้นเนื ้อ
6) การทําให้ สตั ว์สลบ
7) การทําให้ สตั ว์ตายอย่างสงบ
8) การผ่าซากสัตว์
5. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องบันทึกข้ อมูลการปฏิบตั ติ ่ อสัตว์ ไว้ เป็ นหลักฐานอย่ างครบถ้ วน ผู้ใช้ สตั ว์ต้อง
ปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ ในโครงการ และต้ องจดบันทึกไว้ เป็ นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้ วน
พร้ อมที่จะเปิ ดเผยหรื อชี ้แจงได้ ทกุ โอกาส
แนวทางปฏิบัติ
5.1 ผู้ใช้ สตั ว์ต้องดําเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ ในโครงการอย่างเคร่งครัด
5.2 ผู้ใช้ สตั ว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี ้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื ้อ
และสภาพแวดล้ อมของสถานที่เลี ้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผู้ใช้ สตั ว์ต้องทําบันทึกทุกครัง้ ที่มีการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์
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การกํากับและดูแลให้ ผ้ ูใช้ สัตว์ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. ระดับองค์ การ
1.1 องค์การที่มีการใช้ สตั ว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ควรมี
คณะกรรมการอย่างน้ อยหนึง่ ชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่ องการใช้ สตั ว์ให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ฯและแนวทางปฏิบตั ทิ ี่กําหนดไว้
1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้ วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจยั และบุคคล
ภายนอกวงการหรื อนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
1.3 หน้ าที่ของคณะกรรมการ มีดงั นี ้
1.3.1 กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้ และการเลี ้ยงสัตว์เพื่องานวิจยั งานทดสอบ งาน
สอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้ สตั ว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต ชีววัตถุที่มีผ้ ู
เสนอทังที
้ ่ต้องการจะดําเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการที่ต้องการดําเนินการ
ภายในองค์การ และนําเสนอต่อ ผู้บริหารองค์การ เฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบตั กิ ารถูกต้ องสอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ ซึง่ จะดําเนินการได้ ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั แิ ล้ วเท่านัน้
1.3.3 ติดตามกํากับดูแลการใช้ สตั ว์ให้ เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์โดยถูกต้ อง ตามจรรยาบรรณ
การใช้ สตั ว์ฯ
1.3.4 จัดการให้ หน่วยงานเลี ้ยงสัตว์ดําเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ ใน จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ฯ
1.3.5 สนับสนุนและผลักดันให้ หน่วยงานเลี ้ยงสัตว์ได้ รับงบประมาณเพียงพอในการ ดําเนินงานให้
สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
1.3.6 จัดให้ มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้ และเพิม่ พูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้ สตั ว์
แก่นกั ศึกษา อาจารย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ สตั ว์ และพนักงานเลี ้ยงสัตว์ เพื่อให้ สามารถดําเนินการตาม
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ ได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
2. ระดับชาติ
2.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ควรแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดหนึง่ เพื่อกํากับดูแล ส่งเสริ ม และ
สนับสนุน ให้ การใช้ สตั ว์เพื่องานวิจยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุกองค์การ เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ และแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงภายในองค์การกรณีที่มีการ
ร้ องเรี ยนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่งให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั
ั้
ฐและเอกชนปฏิบตั ติ าม
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ใู ช้ สตั ว์ องค์การที่ใช้ สตั ว์ทงภาครั
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ อย่างเคร่งครัด
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2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่ใช้ สตั ว์ ในการกําหนดรายละเอียดและ
แนวทางปฏิบตั สิ ําหรับการใช้ และการเลี ้ยงสัตว์เพื่องานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุของ
องค์การให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
2.1.4 แก้ ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ ให้ เหมาะสมกับความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ สตั ว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการเลี ้ยงและ
วิธีการใช้ สตั ว์ ตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
2.1.6 ประสานงานกับสํานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ ได้ รับทราบ
ถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้ านงบประมาณให้
เพียงพอแก่การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั ให้ พจิ ารณาให้ ทนุ อุดหนุนแก่
โครงการที่ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้ วเท่านัน้
2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ควรกําหนดให้ ผ้ สู ง่ บทความหรื อ ผลงานวิจยั เพื่อ
พิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้ นฉบับพร้ อมด้ วยข้ อมูลที่แสดงความชัดเจนทังด้
้ านพันธุกรรมสัตว์ จํานวนสัตว์ที่ใช้ วิธีการ
้
กฐานการได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของ
เลี ้ยงและเทคนิคการปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ รวมทังเอกสารแสดงหลั
องค์การให้ ดาํ เนินการวิจยั ได้ มาด้ วย และควรรอการตีพมิ พ์ไว้ จนกว่าผู้สง่ บทความหรื อผลงานวิจยั จะส่งเอกสาร
แสดงหลักฐานว่าได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ มาให้ ครบถ้ วนแล้ ว

