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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการทดลองวิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยศึกษาถึงกรณีสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค ศึกษาถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงการใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งน าไปเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาในมาตรการทาง
กฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
เพ่ือให้สามารถใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพต่อการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม
มากที่สุด เนื่องจากในประเทศไทยการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ครอบคลุมไปถึง
สถานการณ์การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค จึงต้องวิเคราะห์ถึง
ปัญหาการน าหลักสวัสดิภาพสัตว์และการน าวิธีทดลองแบบอ่ืนมาใช้แทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย อีกทั้งในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรการ 
ขอบเขต หลักเกณฑ์ และประเภทในการทดลองโดยการใช้วิธีการทดลองแบบอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์ของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวเพ่ือศึกษาถึงแนวทางใน
การแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคใน
ประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศ
ไทยล้วนมีมาตราการในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักการเดียวกัน คือหลักการ 3Rs ซึ่ง
เป็นหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับกันในหลายประเทศทั่วโลก คือในการที่จะน าสัตว์มาเพ่ือใช้ในงาน
ทางวิทยาศาสตร์นั้น จะใช้สัตว์ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนใดในการทดลองได้แล้วเท่านั้น แต่ใน
ประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดเรื่องวิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เอาไว้อย่าง
ชัดเจน  
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ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยควรมีการก าหนดถึงวิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์ทดลอง
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 หรือใน
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม และผลการทดลองที่ออกมามีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ได้ในระดับสากล  
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This thesis were to study the situations of alternatives experimental animals 

in drugs in Thailand, to study the Animals for Scientific Purposes Act, B.E. 2558 
(A.D.2015) which compared with the international law of alternatives experimental 
animals, to analyzed the problems using Animal Welfare Act in the alternatives 
experimental animals testing in drugs in Thailand and to study the ways to 
correction, and development the Animals for Scientific Purposes Act, B.E. 2558 
(A.D.2015) ensure that alternatives are being used where appropriate. The 
documentary research methodology was used in this study.  
 The results revealed that EU countries, Japan and Thailand were used 
Alternative test methods that reduce, refine, or replace animal use in research and 
testing. Reduction, refinement, and replacement are commonly referred to as “the 
3Rs”. But Thailand was less clear in this case so that the Animals for Scientific 
Purposes Act, B.E. 2558 (A.D.2015) have to promote this law more strictly, efficiency 
and stardardize to be international standard.  

http://awic.nal.usda.gov/government-and-professional-resources/federal-laws/animal-welfare-act
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เพ่ือน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์นี้สามารถด าเนินไป
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ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอให้คุณความดี ในส่วนของคุณประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้เป็นเครื่องบูชาแก่บิดา มารดา บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้เขียนต าราและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ได้น ามาอ้างอิง แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยและขอ
น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในปัจจุบัน การน าสัตว์มาใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์1 ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานสอนด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรืองานทดลองที่กระท าต่อสัตว์ รวมถึงการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ การท าส าเนาสัตว์ 
(Cloning)2 ได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการน าไปใช้สร้างองค์ความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์  ซึ่งยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้สัตว์ทดลองอยู่ แต่เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะน ามาใช้
ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่าสัตว์ทดลอง ซึ่งช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ของโลกให้เจริญก้าวหน้า 
เป็นครูและผู้เสียสละชีวิตเพ่ือสร้างและต่อชีวิตให้มนุษย์ โดยสัตว์ที่น ามาใช้ในการทดลอง วิจัย หรือ
ศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งนั้น เรียกว่า “สัตว์ทดลอง” (Research or 
Experimental Animals)  อย่างไรก็ตาม การน าสัตว์มาใช้เพ่ือทางวิทยาศาสตร์นั้น ขั้นตอนในการ
เลี้ยงและการใช้สัตว์ดังกล่าวต้องค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักจรรยาบรรณ รวมถึงสิทธิและ
สวัสดิภาพของสัตว์ โดยจะไม่น าสัตว์มาใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่จ าเป็น ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง
หลักจริยธรรมในการใช้สัตว์ คือ หลัก 3Rs3 ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การใช้วิธีอ่ืนทดแทนสัตว์ทดลอง 
(Replacement) 2. ความละเอียดรอบคอบเมื่อต้องใช้งานสัตว์ทดลอง (Refinement) และ 3. 
พยายามลดจ านวนสัตว์ทดลองที่ต้องใช้ให้มากท่ีสุด (Reduction) ทั้งนี้ หากมีการน าสัตว์ไปใช้เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ค านึงถึงหลัก 3Rs ข้างต้น คือไม่มีการเลี้ยงและการใช้สัตว์ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์ ท าให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดหรือพิการ ส่งผล
กระทบต่อความแม่นย าของผลงานและคุณภาพของผลผลิต เกิดการระบาดของโรค เกิดการ

                                                           
1 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ 132, 18 ก 

(13 มีนาคม 2558), หน้า 1-16. 
2 National Human Genome Research Institute, Retrieved August 13, 2016 

from https://www.genome.gov/25020028/ 
3 The 3Rs, National Centre for The Replacement Refinements & Reduction of 

Animal in Research, Retrieved August 17, 2016 from http:// www.nc3rs.org.uk/the-
3rs.; W. M. S. Russell and R. L. Brunch, The Principle of Humane Experimenta 
Tecnique (London: Methuen and Co., 1959). 
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แพร่กระจายของสารพิษ เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และส่งผลกระทบต่อการค้า
ระหว่างประเทศได้  
 จากเดิม สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบทางด้านเครื่องส าอางและยา
รักษาโรคเป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็น ซึ่งกรณีของการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเครื่องส าอาง
ชนิดใหม่ ๆ ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ถูกคัดค้านในภูมิภาคยุโรปซึ่งมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง
ดังกล่าว และได้มีการเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ยุติการทดลองดังกล่าว จนในที่สุดสหภาพยุโรปก็ได้ออก
กฎให้เลิกใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบเครื่องส าอางตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา 4 และต่อมาประเทศ
อังกฤษได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 จนกระทั่งปี พ.ศ.  
2529 ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง โดยมีผู้ตรวจการณ์ดูแลการใช้สัตว์ทดลองและผู้ที่จะเลี้ยงสัตว์
เพ่ือการทดลองจะต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อน อีกทั้ง ในประเทศอังกฤษนั้น ได้ยกเลิกการใช้
สัตว์ทดลองในการทดสอบเครื่องส าอาง เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เพราะสามารถตรวจสอบ
ได้โดยไม่ต้องทดลองกับสัตว์แล้ว ว่าสารแต่ละชนิดคืออะไร เหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้ในการผลิต
เครื่องส าอาง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านยารักษาโรคนั้นมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ในการทดลอง ซึ่ง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ท าการทดลองยาแต่ละประเภทว่ามีประสิทธิภาพและผลกระทบอย่างไรกับ
สัตว์ก่อนที่จะน ายาดังกล่าวนั้นไปใช้รักษามนุษย์ โดยสัตว์ที่ใช้ทดลองส่วนใหญ่เป็นสัตว์กัดแทะ และ
หากจ าเป็นต้องใช้ลิงจะเป็นลิงไพรเมท (Primate) และลิงมาโมเสท (Marmoset) ซึ่งยังมีวิวัฒนาการ
ไม่มากนัก แต่จะไม่ใช้อุรังอุตัง ซิมแปนซี กอริลลาซึ่งมีวิวัฒนาการไกลมากแล้ว ส่วนจ านวน
สัตว์ทดลองที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยนั้น ซึ่งประเทศต่าง ๆ ก็ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน  
โดยทั่วไปนั้น ยารักษาโรคที่ต้องทดลองกับสัตว์ก่อนนั้น จะเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายหรือมีผลกระทบ
ต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การน าสัตว์ไปทดลองยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง หรือที่เรีย กว่า 
เคมีบ าบัด เป็นต้น ซึ่งการน าสัตว์ไปทดลองเพ่ือผลิตยารักษาโรคนั้นเพ่ือจะศึกษาหาสาเหตุ ขบวนการ
เกิด หรือวิธีการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งจึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง
และการวิจัยทางคลินิก สัตว์ทดลองเช่น Rats และ Mice เข้ามามีบทบาทในการศึกษาเหล่านี้ในหลาย ๆ 
ด้านเช่น ในการตรวจสอบสารก่อมะเร็ง (Carcinogenicity Test) การตรวจสอบสารก่อมะเร็งในยา
ย้อมผมและลิปสติก ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง (Cancer Prevention) การศึกษาศักยภาพของ
ผัก  และสมุนไพรไทยบางชนิดในการป้องกันหรือยับยั้งการเกิด Micronucleus และการเกิดมะเร็ง
ตับ เต้านม และล าไส้ใหญ่ ในการรักษาโรคมะเร็ง  (Cancer Therapy) เช่นการใช้  ความร้อน รังสี 
และสมุนไพรไทย5 ซึ่งประเทศต่าง ๆ ล้วนมีหลักในการด าเนินการทดลองที่คล้ายคลึงกัน คือ มีการใช้
สัตว์ในการทดสอบยารักษาโรค ก่อนที่จะมีการน ามาใช้กับมนุษย์ 

                                                           
4 Official Journal of the European Union L276/33, Retrieved June 6, 2016 

from http://www.nci.go.th/th/research/researhdivision/research_animallab paper5.html 
5 เพียงใจ คูประดินันท์, อนงค์ เทพสุวรรณ์, พรทิพา พิชา, ดนัย ทิวาเวช และวรรณี คูส าราญ, 

การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยโรคมะเร็ง, ใน รำยงำนกำรประชุมวิชำกำรทำงสัตวแพทย์ครั้งที่ 31 
ประจ ำปี 2548, 2-4 พฤศจิกายน 2548, ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา 
กรุงเทพฯ, ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2559 จาก http://www.nci.go.th/th/research/researh 
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 ส่วนในประเทศญี่ปุ่น6 การน าสัตว์มาใช้ในการทดลองนั้น ค านึงถึงหลักการ 3Rs เช่นเดียวกับ
ในประเทศอ่ืน ๆ และในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีการควบคุมโดยระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรในท้องถิ่นแต่ละองค์กรที่ปฏิบัติต่อกันมา ซึ่งแนวปฏิบัตินั้นเป็นแค่การแนะน าการวาง
หลักเกณฑ์ของแนวปฏิบัติในท้องถิ่น ซึ่งไม่มีสภาพบังคับ โดยในประเทศญี่ปุ่นมีสมาคมสัตว์ทดลอง
วิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น กับสมาคมสัตว์ทดลองเพ่ือรักษาโรคในมนุษย์ของญี่ปุ่นรวมตัวกันเพ่ือ
วัตถุประสงค์ด้านความก้าวหน้าด้านสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง 
 ในส่วนของประเทศไทย7 สถานการณ์การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยดีนัก
เพราะขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ขาดสถานที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่าง
ถูกต้องตามจริยธรรม และขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง 
อีกทั้ง ในการวิจัยต่าง ๆ หากจ าเป็นต้องใช้สัตว์ในการทดลอง ต้องมีการค านึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ 
สัตว์ที่ใช้ต้องไม่ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน และต้องพยายามใช้สัตว์ทดลองในปริมาณที่น้อยที่สุด แต่
ที่ผ่านมายังมีผู้ใช้สัตว์ที่ไม่ได้ค านึงถึงคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่ได้ค านึงถึงชีวิตของสัตว์ที่ต้องสูญเสียไป
ในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ได้ค านึงว่าวิธีการทดลองแต่ละครั้งอาจท าให้เกิดความเจ็บปวดและทรมาน 
ซึ่งท าให้สัตว์ได้รับความกดดัน ทั้งนี้ แม้มีการก าหนดว่าให้ผู้ที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาต โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
นั้นจะต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์เพ่ือให้สัตว์ได้รับการดูแลให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี และไม่เป็นการทารุณ
กรรมสัตว์โดยไม่จ าเป็น แต่ก็ยังไม่มีการก าหนดว่าเช่นใดคือการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากสัตว์ที่น ามาใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นอาจมีหลากหลายสายพันธุ์ และอายุขัยของสัตว์
แต่ละชนิดนั้นไม่เท่ากัน การน าสัตว์มาใช้งานในแต่ละกรณีนั้นย่อมต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง  ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยาที่น ามาใช้ในการทดลองกับสัตว์ ความทุกข์ทรมานที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง 
สถานที่ขังสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง การท าให้สัตว์นั้นตายอย่างสงบหลังจากทดลองเสร็จสิ้น  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่า ยังมีการใช้สัตว์ทดลองกันอย่างแพร่หลายประมาณ
ปีละ 300,000-800,000 ตัว8 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันในต่างประเทศได้ใช้วิธีการ
ทดลองแบบอ่ืนแทนการน าสัตว์มาใช้ทดลอง เช่น การใช้เนื้อเยื่อสังเคราะห์แทนการใช้สัตว์หรือเลือก
การทดลองที่ไม่ใช้สัตว์หากผลที่ได้ไม่ต่างกัน เป็นต้น ทั้งได้มีการพัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่

                                                           

division/research_animallabpaper5.html 
6 Katsuhiko Shoji, Japanese Concept and Government Policy on Animal 

Welfare and Animal Experiments, In Proceeding of the 6th World Congress on 
Alternative & Animal Use in Life Sciences, August 21-25, 2007, Tokyo Japan, pp. 
179-180.  

7 ประดน จาติกวณิช, “ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษเผยใช้ ‘สัตว์ทดลอง’ แต่น้อยมีคุณภาพกว่าใช้พร่ า
เพรื่อ,” ผู้จัดกำรออนไลน์, หน้า 1, ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2559 จาก http://www.manager.co.th/ 
Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000109170 

8 มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, รำยงำนประจ ำปี 2557 ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชำติ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 24.  
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ละชนิดโดยเฉพาะเพ่ือลดความทรมานของสัตว์ลง และมีการน าวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
คอมพิวเตอร์ และการทดสอบในหลอดทดลอง (In Vitro Biological System) มาใช้แทนการใช้สัตว์
จริง ๆ เพ่ือลดปริมาณในการใช้สัตว์ลง อย่างไรก็ตาม วิธีการที่กล่าวมาใช้ได้ผลในเฉพาะในบางกรณี
เท่านั้น ยังไม่สามารถน าไปใช้ทดแทนได้กับทุกกรณี 
 ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
หรือสัตว์ทดลอง ดังนี้  

1. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยสภาวิจัยแห่งชาติ9        
2. ข้อบังคับสัตว์แพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.254610 ซึ่งมีการ

ก าหนดเรื่องการใช้สัตว์ทดลองไว้ในหมวดที่ 5 เรื่องการทดลองในสัตว์  
3. ประมวลกฎหมายอาญา11 มาตรา 381 ที่วางหลักว่า ผู้ใดกระท าการทารุณต่อสัตว์หรือ

ฆ่าสัตว์โดยให้ได้ รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 382 วางหลักว่า 
การใช้ให้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างาน อันไม่สมควร เพราะเหตุที่สัตว์นั้นป่วยเจ็บ ชรา
หรืออ่อนอายุ ซึ่งทั้งสองมาตรานั้นเป็นความผิดลหุโทษมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 255712 และ 
5. พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 255813 

 เมื่อประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง พ.ศ. 
2557 แล้ว ตามพระราชบัญญัติฯ นี้ได้ให้ความคุ้มครองถึงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสัตว์ที่เลี้ยง
เพ่ือการอ่ืนใด ดังนั้น ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์จึงสมควรที่จะน าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมฯ ไปใช้เพื่อลดควบคุมการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าให้สัตว์ได้รับ
ความเจ็บปวดน้อยที่สุดหรือเป็นการป้องกันการทารุณกรรมที่จะเกิดจากการใช้สัตว์และเมื่อมีการน า
สัตว์มาใช้ก็ควรมีการจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสม หรือหากสามารถที่จะใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตสัตว์เหล่านั้นก็ให้ใช้วิธีการอ่ืนแทน อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการใช้วิธีการอ่ืน

                                                           
9 ประดน จาติกวณิช และคณะ, จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์โดยสภำ

วิจัยแห่งชำติ, หน้า 1-12, ค้นวันที่ 1 มีนาคม 2559 จาก http://www.nlac.mahidol.ac.th/acth 
/index.php/research/ethics 

10 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หมวดที่ 5 ข้อบังคับสัตว์แพทยสภำว่ำด้วยจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546, ค้นวันที่ 1 มีนาคม 2559 จาก http://web.krisdika.go.th/ 
data/law/law2/%c764/%c764-2i-2546-a0005.pdf 

11 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ประมวลกฎหมำยอำญำ ภำค 3 ลหุโทษ (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2560), หน้า 91-92.  

12 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, รำชกิจจำ
นุเบกษำ, 131, 87 ก (26 ธันวาคม 2557), หน้า 4-13. 

13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-16.  
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เอาไว้โดยเฉพาะ ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเรื่องการน าวิธีการอ่ืนมาใช้แทนการใช้สัตว์ทดลอง โดย
ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค ว่าสามารถน าวิธีการอ่ืนมาใช้แทนการใช้
สัตว์ทดลองได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณหรือการทรมานสัตว์ แต่หากกรณี
จ าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองต้องค านึงถึงสิ่งใดบ้าง  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
1. เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษา

โรคในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 

2558 เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องดังกล่าว 

3. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาการน าหลักสวัสดิภาพสัตว์และการน าวิธีทดลองแบบอ่ืนมาใช้แทน
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย 

4. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย 
 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
โดยศึกษาถึงกรณีสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค และวิเคราะห์ถึงการ
ใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และเปรียบเทียบแนวทางการจัดการ
ปัญหาในมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.  2558 
ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

 
1.4  สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 

การคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ครอบคลุมไปถึงสถานการณ์การใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มี
การก าหนดมาตรการ ขอบเขต หลักเกณฑ์ และประเภทในการทดลองโดยการใช้วิธีการทดลองแบบ
อ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แต่ในต่างประเทศได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว จึงควรศึกษาหลักเกณฑ์ของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
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และเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ภายในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  
 
1.5  วิธีกำรศึกษำ 
 

การศึกษาและวิจัยค้นคว้าแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ บทความ วารสาร การ
วิจัยเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งตัวบทกฎหมาย และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ แล้วน า
ข้อมูลมาเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือใช้จัดท าข้อสรุป เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และเพ่ือพัฒนาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหรือใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้มี
ความชัดเจนและเหมาะสมต่อไป 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษา
โรคในประเทศไทย 

2. เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ และมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว 

3. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการน าหลักสวัสดิภาพสัตว์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคและ
การน าวิธีทดลองแบบอ่ืนมาใช้แทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

4. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย 



7 

 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีและควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

 
 ตั้งแต่ในอดีตมีการใช้สัตว์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ือท าการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน 
ท าให้เกิดเป็นวิทยาการใหม่ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งของมนุษย์และสัตว์ ท าให้มีการ
สูญเสียชีวิตของสัตว์ไปมากมาย การใช้สัตว์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในบทนี้จึงเป็นการกล่าวถึง
เรื่องแนวคิด ทฤษฎีและความเป็นมาของการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เพื่อทราบถึงความเป็นมา
ของการน าสัตว์มาใช้ อันจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
 
2.1  กำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 

ในปัจจุบันการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้มีการน าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ทั่วไป
จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จึงถือได้ว่าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวงการวิทยาศาสตร์ไปแล้ว โดยสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดการบุกเบิกวิทยาการความรู้
ใหม ่ๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะต้องยอมสละชีวิตของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองจนการทดลอง
นั้นประสบความส าเร็จ ท าให้นักวิทยาศาสตร์ยกให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นเหมือนอาจารย์
ใหญ่ของตน 

 
2.1.1  แนวคิดและควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ตามหลักฐานที่มีปรากฏพบว่าได้มีการน าหนูมาใช้ในการทดลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2164 โดย 2 

นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนคือ Theophilus Muller และ Johannes Faber14 ได้ทดลองโดย
ผ่าตัดหนูเพื่อท าการศึกษาถึงอวัยวะภายใน หลังจากนั้นได้มีการน าหนูมาใช้ในการทดลองบ่อยขึ้น เช่น 
การน าหนูมาเลี้ยงในห้องทดลอง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการขาดอาหารและออกซิเจนต่อคุณภาพชีวิต
ของหนู หรือการน าไข่ของพยาธิตัวตืดมาให้หนูกิน หลังจากนั้นพบว่าหนูเป็นมะเร็งตับภายในเวลา 6 
เดือน คุณประโยชน์ที่ได้จากการทดลองจากหนูเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นศึกษาสาเหตุ และ
การรักษาโรคความดัน การปลูกถ่ายอวัยวะ โรคเยื่อสมองอักเสบ โรคผิวหนัง โรคกระเพาะ โรคตับ 
และโรคไขกระดูก     

 

                                                           
14 Abbott Alison, “Laboratory Animals: The Renaissance Rat,” Nature 428     

(1 April 2004): 464-466, Retrieved June 20, 2016 from http://www.nature.com/nature 
/journal/v428/n6982/box/428464a_bx1.html 
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ส าหรับในประเทศไทยจากบันทึกของนายแพทย์เมืองทอง แขมมณี  ที่จัดพิมพ์ในหนังสือ
อนุสรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเขียนเล่าไว้ว่า มีการใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2432 แต่กว่าจะเริ่มมีการใช้
อย่างจริงที่สถานเสาวภาเวลาก็ลุล่วงมาจนถึงปี พ.ศ. 2460 นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกของ
งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย15 จากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่าสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทดลองของนักวิทยาศาสตร์ไทยมาเกือบ 120 ปีมาแล้ว แต่
กระนั้นการตื่นตัวเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเมื่อประมาณ 30 
กว่าปีที่แล้วนี้เอง 
 อีกทั้งได้มีการใช้สัตว์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยกันประปรายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตว์ส่วนใหญ่ที่น ามาใช้คือ กระต่าย หนู
แรท หนูเมาส์ หนูตะเภา ลิง สุนัข และแมว ซึ่งแหล่งที่มาของสัตว์ 4 ประเภทแรกนั้นมาจากพ่อค้า
สัตว์ที่ตลาดนัดสนามหลวง สุนัขส่วนใหญ่มาจากสถานกักกันสุนัข และแมวที่น ามาใช้ก็จับมาจากวัด 
ท าให้กว่าจะได้สัตว์ที่น ามาใช้ในการทดลองแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลาในในการต่อรองและติดตาม
พอสมควร และหากมัวแต่ค านึงถึงเรื่องคุณภาพพันธุ์และคุณภาพของสัตว์ก็จะท าให้งานสอนและ
งานวิจัยไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ซึ่งในขณะนั้นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายสหรัฐ 
หรือ AFRIMS (ในขณะนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานของ SEATO หรือ Southeast Asia Treaty Organization) 
ได้มีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใช้เอง และมีจ านวนเหลือพอที่จะให้บริการ
แก่หน่วยงานอื่นได้บ้างเป็นครั้งคราว 
 การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในขณะนั้นถูกปล่อยปละละเลยไป
ตามมีตามเกิด ไม่มีระบบ ไม่มีการควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์แต่อย่างใด ทั้งวิชาการทางด้านสัตว์เพ่ือ
การค้นคว้าและวิจัยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักภายในประเทศ และไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดที่สนใจจะให้
การศึกษาในด้านนี้ และเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่อง Biomedical Research โดย
เฉพาะที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความต้องการสัตว์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตรียมตัวรองรับความต้องการล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงต้องอาศัยบริการจากหน่วยงานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายสหรัฐ ซึ่งจัดบริการให้ได้บ้างไม่ได้บ้างตามความต้องการ 

โดยในปี พ.ศ. 2514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องศูนย์เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง 3 
มหาวิทยาลัยขึ้นและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้สถานที่ที่วิทยาเขต
ศาลายาเป็นที่ก่อตั้ง ศูนย์เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเพาะขยายพันธุ์สัตว์เพ่ืองานทาง

                                                           

 15 สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ, ประวัติศำสตร์งำนสัตว์ทดลองอันยำวนำนกับผลงำนใน
ปัจจุบันของงำนสัตว์ทดลองในจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (72 ปี สัตวแพทยศำสตร์จุฬำฯ: ร้อย
ดวงใจแพทย์จุฬำฯ), เปล่งศรี องคนินันท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 
2555), หน้า 215-218. 
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วิทยาศาสตร์ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพ่ือบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย16 โดยมหาวิทยาลัย 
มหิดลได้ด าเนินการตามขั้นตอนจนได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติให้จัดตั้งโครงการศูนย์สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2517 และได้รับความเห็นชอบ
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นส านักสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็น
ส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลหน่วยงานนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของโดยมีหน้าที่  

1. ผลิตสัตว์เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้ เพียงพอต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัสดุ และการ
สอน ด้านชีวการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

2. รับผิดชอบในมาตรฐานการ จัดการ ในการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์ทั้ง ในส่วนการ
เพาะขยายพันธุ์และการวิจัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ สากลในการเลี้ยงและการ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ในส่วนภูมิภาคเองก็มีการจัดตั้งศูนย์สัตว์ เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เฉพาะที่ขึ้นเช่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับผิดชอบเพาะเลี้ยงและจัดหาสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ให้แก่งานวิจัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ในภาคใต้ 

 
2.1.2  กำรวิจัยทำงกำรแพทย์ (Biomedical Research) 
ในการวิจัยทางการแพทย์17 สัตว์ถูกใช้ในการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานทางชีววิทยา เป็น

รูปแบบในการศึกษาชีววิทยาของมนุษย์และโรค อีกท้ังเป็นเรื่องการทดสอบส าหรับการพัฒนาและการ
ทดสอบยา ผลิตวัคซีน และสารชีวภาพอ่ืน ๆ เช่นแอนติบอดี ฮอร์โมน ส่วนประกอบในวัคซีน ฯลฯ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในด้านสุขภาพของมนุษย์  ขณะที่นักวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นที่จะผลิตแบบจ าลอง
สภาพสัตว์ในห้องปฏิบัติการที่อาจมีลักษณะเทียบเท่ามนุษย์ที่เป็นโรคในทางการแพทย์ หรือการได้รับ
บาดเจ็บ สัตว์ได้ถูกน ามาใช้ในการวิจัยทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ระบบประสาทสัมผัสของกระต่ายอาจ
ได้รับการศึกษาในการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นแบบจ าลองส าหรับตาและผิวหนังที่ผิดปกติ หรือ
การทดสอบภายในดวงตาและการทดสอบการระคายเคืองผิว รวมถึงการทดสอบความเป็นพิษใน
สิ่งแวดล้อม 

                                                           
16 มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, บันทึกควำมเข้ำใจเรื่องศูนย์เลี้ยงสัตว์ 

ทดลองระหว่ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยมหิดล,  
ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2559 จาก https://muarms.mahidol.ac.th/th/heritage-memories/ 
main-menu/project/heritage/26memories 

17 New England Anti-Vivisection Society (NEAVS), Animals in Science: Biomedical 
Research, Retrieved June 20, 2016 from http://www.neavs.org/research 
/biomedical 
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จ านวนสัตว์ที่แน่นอนที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ไม่ได้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป เมื่อสถิติของ
รัฐบาลไม่ได้รวมถึงหนูไมซ์ หนูแรท นก และปลาที่ใช้ในการวิจัย มีการประมาณการจ านวนรวมของ
สายพันธุ์สัตว์ในการวิจัยประมาณหลายสิบหลายร้อยล้านตัว การใช้พันธุวิศวกรรม การจัดการดีเอ็นเอ
ของสัตว์หรือยีนเป็นที่แพร่หลายในหลายเขตข้อมูลของการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยด้านชีว
การแพทย์ หนูเมาส์ได้กลายเป็นสัตว์หลักที่ใช้ในการทดสอบที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการ
ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม การลบยีน (Gene Knockouts) และการเพ่ิมยีน (Genes Knockins) โดยในปี
ค.ศ. 2003, สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health: NIH) ได้เปิดตัวโครงการ The 
Knockout Mouse Project และได้รับทุนสนับสนุนมากกว่า  50 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างห้องสมุด (Library) ของเส้นเซลล์ต้นก าเนิดของตัวอ่อนหนูเมาส์ที่มีการลบยีนแต่ละชนิด 

ในขณะที่พันธุ์สัตว์ส่วนใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการวิจัย แต่สัตว์อ่ืน ๆ เช่น แมวและสุนัข
อาจจะมีที่มาผ่านแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน เช่น การประมูล โฆษณา หรือจากคอกสัตว์และที่พักอาศัย 
(Pound Seizure) มีสัตว์หลายชนิดที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ และสัตว์บางชนิดเป็นที่ต้องการ
เฉพาะในบางพ้ืนที่  

การใช้สุนัขในการวิจัย โดยทั่วไปนิยมใช้สุนัขพันธุ์บีเกิลเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาโรคหัวใจ 
หลอดเลือดหัวใจและปอด การวิจัยการศึกษาทางพันธุกรรม การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอายุ การศึกษา
ปอด การวิจัยโรคมะเร็งและศัลยกรรมกระดูก เช่น การพัฒนาอุปกรณ์เทียมส าหรับสะโพกและข้อเข่า 
แบบจ าลองการเชื่อมกระดูกสันหลัง การเสื่อมสภาพของปากมดลูก ฯลฯ  

การใช้แมวในการวิจัยมีมานานแล้วเป็นแกนน าของการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจาก NIH 
ในการศึกษาเรื่องระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจและระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย นักวิจัยยังใช้แมวในการวิจัยโรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรมและตา หู และการวิจัยโรคติดเชื้อ  

สัตว์จ าพวกลิงที่ไม่ใช่มนุษย์ถูกน ามาใช้ในการวิจัยวัคซีน การติดเชื้อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด และโรคทางระบบประสาท ริ้วรอย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของยีน การบ าบัดอาการติดยาเสพติด 
การปลูกถ่ายข้ามสายพันธุ์ (Xenotransplantation) การฉีดวัคซีนและการทดสอบความเป็นพิษ สัตว์
จ าพวกลิงที่ใช้กันมากที่สุดทั้งสองชนิดเป็นลิงจ าพวก Cynomolgus หรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อว่าลิงแสม 
และลิงที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์คือลิงชิมแปนซีในขณะนี้เป็นลิงชนิดเดียวที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ 

นักวิจัยมักใช้กระต่ายในการทดสอบความเป็นพิษและการทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ วัคซีนและยา ในปีค.ศ. 2009 กระต่ายกว่า 222,000 ตัว ถูกน ามาใช้ในการวิจัย
มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์ (AWA) ตามด้วยหนูตะเภาและหนูแฮม
สเตอร์ที่มีท้ังการใช้การจัดการที่ดีในการทดสอบความเป็นพิษและรูปแบบการติดเชื้อ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดและโรคทางระบบประสาทและวิจัยการใช้ยาในทางที่ผิด ทั้งหนูไมซ์และหนูแรทถูก
น ามาใช้อย่างมากในการวิจัยวัคซีนและยา และการทดสอบ อีกทั้งนกยังถูกน ามาใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาและความผิดปกติในอวัยวะ ความบกพร่องทางสายตา โรคกล้ามเนื้อเสื่อม และด้าน
โภชนาการ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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2.1.2.1  แบบจ าลองสัตว์18 (Animal Models) 
ส าหรับการหากลุ่มโรคของมนุษย์ที่รู้จักกัน นักวิจัยพยายามที่จะท าให้เกิดลักษณะที่

คล้ายกันของการเกิดโรคในสัตว์เพ่ือสร้างสัตว์ “จ าลอง” ของการเกิดโรคที่ ตามที่คาดการณ์ สัตว์ถูก
น ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ของการค้นพบและปริมาณผลกระทบของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษา
โรคหรือเพ่ือประเมินความเป็นพิษของสารเคมี นี่คือวิธีที่สัตว์ถูกใช้ในบริบทของการทดสอบยาและ
การศึกษาโรคของมนุษย์ พ้ืนที่ของการวิจัยโรคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์รวมถึงระบบประสาท การติดเชื้อ 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางพันธุกรรมของเนื้อเยื่อเก่ียวพัน และโรคเรื้อรัง ในกรณีเหล่านี้สัตว์ที่ใช้
เป็นในการจ าลองอาการบาดเจ็บที่สมอง อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การตาบอดแต่ก าเนิด โรคพาร์
กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคอ้วน และอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะสร้าง
แบบจ าลองเหล่านี้ สัตว์จะถูกรบกวนซึ่ง อาจรวมถึงการผ่าตัด การบาดเจ็บ แผลไหม้ การบังคับให้
อาหาร การเจาะเลือด การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อ อาหาร น้ า และการกีดกันทางสังคม ลูกดอกยาสลบ ยา
ระงับประสาทการยับยั้งกิจวัตรและพฤติกรรมธรรมชาติเป็นเวลานาน การติดเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคทีเรียและการสัมผัสกับยาที่เป็นพิษและสารเคมี ตัวอย่าง ได้ แก่ การท าให้หัวใจวาย หัวใจ
ล้มเหลว หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจตีบและการบาดเจ็บในหัวใจและหลอดเลือดอ่ืน ๆ ในลิง  สุนัข สุกร
และสัตว์อ่ืน ๆ การกระตุ้นให้เกิดอาการของไมเกรนในแมวและสัตว์จ าพวกลิงผ่านกระตุ้นสมองและ
การจัดการกับสารเคมี การฝังขั้วไฟฟ้าเข้าไปในล าไส้ของสุนัขที่จะท าให้เกิดอาการเมาและอาเจียน 
การฝังขั้วไฟฟ้าเข้าไปในสมองและดวงตาของลิงและแมวที่จะด าเนินการทางระบบประสาทและ
วิสัยทัศน์การทดลอง และวางน้ าหนักลงบนหนูในการผลิตได้รับบาดเจ็บไขสันหลังและเป็นอัมพาต 
เป็นต้น 

2.1.2.2  การพัฒนายาและวัคซีน19 
สัตว์นับล้านและเงินภาษีที่ถูกใช้ในการผลิตและการทดสอบสารชีวภาพเช่นวัคซีน

และแอนติบอดี ยกตัวอย่างเช่นการทดสอบชุดที่สมบูรณ์แบบส าหรับโปรตีนส าหรับการรักษาสามารถ
เกี่ยวข้องกับหนู 12,000 ตัว และเสียค่าใช้จ่าย 2.4 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ในปีค.ศ. 2007 มีการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของการพัฒนายาและมีค่าใช้จ่ายในช่วงการตลาดประมาณ 800 ล้านดอลลาห์
สหรัฐ ถึง 1.7 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ ยาที่มีศักยภาพของมักจะต้องได้รับการทดสอบอย่างน้อยสอง
ชนิดสัตว์ในการทดลองก่อนคลีนิก (Preclinical) ก่อนจะย้ายไปทดลองทางคลินิกของมนุษย์ (Human 
Clinical Trials) แต่มีเพียงประมาณ 5% ของยาที่มีศักยภาพในการศึกษาในสัตว์ที่เคยได้รับอนุญาต
ให้ใช้งานของมนุษย์ การทดสอบความแรงของผลิตภัณฑ์เช่นวัคซีนยังคงขึ้นอยู่เป็นประจ าอยู่บน
หลักการของการป้องกันเช่นการอยู่รอดหรือเสียชีวิตภายหลังจากทดสอบซึ่งเป็นครั้งแรกในยุค 1890 
การทดสอบทั้งหลายเหล่านี้มีโหดร้ายที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างสูงใน
สัตว์สายพันธุ์หนู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ (รวมทั้งลิงชิมแปนซี) ตามสถิติของ USDA ในปี
ค.ศ. 1998 มากกว่าร้อยละ 60 ของสัตว์ที่มีการรายงานจะมีประสบการณ์ความเจ็บปวดได้ถูกน ามาใช้
ส าหรับการทดสอบวัคซีนอีก 

                                                           
18 Ibid., p. 10. 
19 Ibid., p. 10. 



12 

2.1.3  วัตถุประสงค์ของกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ในประเทศไทยได้มีการน าสัตว์มาใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์หลายด้านด้วยกัน ทั้งในด้าน

งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ ยา วัคซีนต่าง ๆ สมุนไพร อาหาร วัสดุวิทยาศาสตร์ด้านงานผลิตชีววัตถุ เพ่ือผลิตยา 
สมุนไพร วัคซีน และแอนตี้เซรั่ม วัสดุวิทยาศาสตร์ด้านงานทดสอบ เพ่ือทดสอบความปลอดภัยของยา 
สมุนไพร วัคซีน เครื่องส าอาง อาหาร และการใช้สัตว์ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงเป็นการฝึกนักศึกษาให้รู้จัก
วิธีการใช้สัตว์ให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณอีกด้วย 

การใช้ “สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ไม่เช่นนั้นการศึกษาทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขหรือสัตววิทยาจะไม่สามารถเริ่มขึ้นได้ 
ซึ่งตามค าอธิบายของ ดร.ประดน จาติกวนิช20 ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระบุว่า หากไม่น ามา
สัตว์มาใช้ในการทดลองก็จะมีคนจ านวนมากต้องตาย 

ในอดีตนั้นได้มีการใช้นักโทษมาทดลอง แต่ต่อมาได้มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ท าให้นักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามหาสิ่งมีชีวิตอ่ืนมาใช้ในการทดลองแทน โดยได้มีการใช้สัตว์ใหญ่
อย่างวัวหรือสุกรมาใช้ในการทดลอง แต่เนื่องจากวัวและสุกรเป็นสัตว์ใหญ่ ท าให้การท างานในการ
ทดลองท าได้ล าบาก และการรักษาพันธุกรรมให้นิ่งเป็นเรื่องยาก เพราะในการทดลองวิทยาศาสตร์เรา
จ าเป็นต้องรู้พันธุกรรมของสัตว์ที่ใช้ และต้องใช้สายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ให้ได้สัตว์ที่มีพันธุกรรม
นิ่ง ซึ่งท าได้ในสัตว์เล็ก และเลือกใช้สัตว์ที่ไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น หนูแรท หนูเมาส์ เป็นต้น 
จึงถูกน ามาใช้มาในงานวิจัย เพาะเลี้ยงในแหล่งกักขังและสืบสายพันธุ์ได้ 

นอกจากเรื่องพันธุกรรมที่ต้องนิ่งแล้ว เพศ อายุและน้ าหนักตัวของสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ต้องใกล้เคียงกัน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น “ตัวแปร” ในการทดลอง ท าให้งานวิจัยไม่ได้
มาตรฐาน อีกทั้งสัตว์ในการทดลองต้องไม่ติดเชื้อหรืออยู่ในภาวะเครียด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ทดลองได้ น าไปสู่หลักการเลี้ยงและดูสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ “อยู่ดี กินดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ” 
และเมื่อน าสัตว์มาใช้ในการทดลองต้องไม่ท าให้สัตว์เจ็บปวดหรือทรมาน ซึ่งนักวิจัยต้องมองประเด็น
เหล่านี้ ให้ออกแล้วออกแบบการทดลองให้สอดคล้องต่อจริยธรรมในการใช้สัตว์เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

จากหลักการเลี้ยงและดูสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์น าไปสู่การออกแบบสถานที่เลี้ยงที่ต้อง
ป้องกันไม่ให้สัตว์ติดเชื้อ หรือมีการแพร่กระจายของสารพิษหรือเชื้อโรคได้โดยง่าย รวมถึงการเลี้ยงดูที่
ต้องให้อาหารเหมาะสมแก่ชนิดพันธุ์ เช่น จะน าอาหารส าหรับนกขุนทองไปเลี้ยงหนูเมาส์ไม่ได้ เป็นต้น 
และต้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การถ่ายเทอากาศ แสง เสียงและกลิ่น เพ่ือไม่ให้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์เครียดหรือตกใจ 

                                                           

 20 ประดน จาติกวนิช, “สัตว์ทดลองไม่ใช่แค่สัตว์ที่ถูกหยิบมาวิจัย,” ผู้จัดกำรออนไลน์, ค้น
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID 
=9560000086104&Html=1&TabID=3& 
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ในเรื่องของการเลี้ยงไม่ให้ติดเชื้อนั้นมีทั้งระดับการเลี้ยงตั้งแต่ปลอดเชื้อทุกชนิด ปลอดเชื้อ
บางชนิด และระดับคุมได้บ้าง ไม่ได้บ้างที่จัดเป็นระดับอนามัยชนิดเข้ม ซึ่งขณะนี้ห้องทดลองใน
เมืองไทยสามารถเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดแค่ระดับ “ปลอดเชื้อบางชนิด” เท่านั้น 
และปัญหาของไทยคือบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เข้าใจถึงปัญหาของการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ให้ได้มาตรฐานตามต้องการ ยังขาดสัตวแพทย์ที่เข้าใจว่าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องปลอด
เชื้อระดับใด ขาดคนเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ท่ีจะท าให้การเลี้ยงได้มาตรฐาน 

ในการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น คนที่จะมาเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ควรจะมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากคนเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น
เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ระบุถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจน คนเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ควรได้รับการอบรมในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ในปัจจุบันมี
เพียงคนเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และยังขาดสัตวแพทย์ที่ควบคุมคนเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และไม่รู้ว่าสัตว์ต้องได้รับการป้องกันการติดเชื้อถึงระดับไหน  

การเลี้ยงสัตว์และใช้ให้ได้มาตรฐานนั้นจะเป็นการท าให้งานวิจัยได้มาตรฐานด้วย ซึ่งจะท าให้
งานวิจัยนั้นได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยให้การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่
ประสบความส าเร็จคือการขาดสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่ว่าจะใช้สัตว์อะไรก็ได้มาทดลอง 
แตต่้องเป็นสัตว์ที่มีการควบคุมตามมาตรฐานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ดังที่ระบุข้างต้น 

ปัจจุบันมีการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ที่ขยายวงกว้างไปถึงสัตว์น้ า สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์
ป่า ท าให้เห็นถึงปัญหาการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในจ านวนมาก และเพ่ือให้มีการตระหนัก
ถึงการเลือกใช้สัตว์หรือทางเลือกอ่ืนนอกจากการใช้สัตว์ เช่น ใช้แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ การใช้
เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงแทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้สัตว์เลือดเย็นอย่างปลา เป็นต้น 

 
2.1.4 ควำมหมำยของสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์และส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนทำง

วิทยำศำสตร์ 
งานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งาน

สืบสายพันธุ์และ เพาะขยายพันธุ์สัตว์  
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Experimental Animal) หมายถึง สัตว์ที่น ามาเลี้ยงและใช้

โดยมีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตร์ อาจเป็นสัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง สัตว์จากธรรมชาติ 
สัตว์น้ า หรือสัตว์เกษตร ฯลฯ  

สัตว์ทดลอง (Laboratory Animal) หมายถึง สัตว์ที่น ามาเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานทาง
วิทยาศาสตร์ มีการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง มีพันธุกรรมคงที่ และมีสุขภาพดี 

สัตว์เกษตร (Farm Animal) หมายถึง สัตว์ที่โดยทั่วไปน ามาเลี้ยงและใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การเกษตร  

สัตว์น้ า (Aquatic Animal) หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าหรือมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ า 
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อีกทั้งตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ให้ค านิยามของค าว่า 
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ไว้ในมาตรา 321 ดังนี้ 

 
 “สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการ
น ามาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สัตว์” หมายความว่า 
(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
(2) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้อ

อสุจิจนผ่านระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้อง
หรือการฟักตัวของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 

(3) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพ่ิม
จ านวนขึ้นเป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 

(4) สิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความ
เจ็บปวดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“งานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีว
วัตถ ุงานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้น
ก าเนิด ที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่หมายความรวมถึง
งานที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

“การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การน า
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระท าการใด ๆ เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

“ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การกระท าเพ่ือเพ่ิม
จ านวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ สืบสายพันธุ์สัตว์ หรือเพาะขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือ
ให้บริการหรือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี 

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ 
  
 
 
 

                                                           
21  พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุบกษำ, หน้า 1-2. 
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2.1.5  ประเภทของสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ คือ สัตว์ที่จัดกลุ่มไว้เพ่ือใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ (สัตว์ใน
กลุ่มที่ใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ) เช่น หนูแรท หนูเมาส์ หนูตะเภา กระต่าย เป็นต้น โดยลักษณะ
ของสัตว์ที่จะน ามาทดลองนั้น จะต้องเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก จับบังคับได้ง่าย มีพันธุกรรมที่แน่นอน มี
การเพาะขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว มีคุณลักษณะที่เด่น และปลอดจากโรค 
 ประเภทของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น C.elegans22 
หมึก สัตว์น้ า ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาม้าลาย  ปลาหางนกยูง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น กบ 
สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู, เต่า, กิ้งก่า สัตว์ปีก เช่น ไก่, ไก่งวง, เป็ด, ห่าน, นกกระทาญี่ปุ่น ( Japanese 
Quail) Rodent เป็นพวกที่มีฟันตัดเพียง 2 คู่ เช่น หนูเมาส์ (Mouse), หนูแรท (Rat), หนูตะเภา, 
Gerbils Hamster Rabbit เป็นพวกที่มีฟันตัดเพียง 3 คู่ (บน 2 คู่ ล่าง 1 คู่) เช่น กระต่าย Carnivore 
เป็นสัตว์จ าพวกที่กินเนื้อเป็นอาหาร เช่น สุนัข, แมว Ungulate เป็นสัตว์จ าพวกที่เท้ามีลักษณะเป็น
กีบ แบ่งออกเป็น สัตว์กีบเดี่ยว เช่น ม้า ลา สัตว์กีบคู่ เช่น หมู แพะ แกะ วัว ควาย Primate เป็นสัตว์
จ าพวกลิง เช่น ลิง ชะนี เป็นต้น 

สัตว์ที่น ามาใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้ตามขนาดของสัตว์ที่น ามาใช้ โดยจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

1.  สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก 
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กเป็นที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ สัตว์จ าพวกหนู เช่น หนู

เมาส์หรือหนูไมซ์ (MUS Muscular), หนูแรท (Rattus Norvegicus), หนูแฮมเตอร์ (Golden or 
Syrian Hamster) หนูตะเภา (Cavia Porcellus) เป็นต้น 

1)  หนูเมาส์หรือหนูไมซ์ (Mus Musculus) หนูไมซ์เป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
กันมากที่สุด เนื่องจากมีข้อดีอยู่หลายประการ ได้แก่ เป็นสัตว์ที่ให้ลูกดก และมีปริมาณการผลิตที่
เชื่อถือได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี เลี้ยงดูและบังคับได้ง่าย อารมณ์ดี ราคาถูกเมื่อเทียบ
กับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดอ่ืน กินอาหารได้หลากหลายชนิด มีช่วงชีวิตที่สั้น และมีความ
หลากหลายมากในด้านพันธุกรรม ซึ่งคุณสมบัตินี้ท าให้สามารถผลิตหนูเมาส์สายพันธุ์ Inbred, 
Outbred และ Mutant ได้เป็นจ านวนมาก 

นักพันธุกรรมนิยมใช้หนูไมซ์เป็นแบบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากสามารถผลิตและ
รักษาปริมาณการผลิตเป็นจ านวนมากได้ และมีหนูเมาส์ที่มีลักษณะกลายพันธุ์ชนิดต่าง ๆ อยู่เป็น
จ านวนมาก หนูเมาส์มีช่วงอายุที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบของ
สัตว์ในการศึกษาเรื่องของความชรา (Teratology) และพิษเรื้อรัง ซึ่งสามารถศึกษาให้เสร็จสมบูรณ์ได้
ในช่วงอายุของหนูเมาส์ 2-3 ปี 

นักภูมิคุ้มกันวิทยาใช้หนูเมาส์สายพันธุ์ที่มีลักษณะพันธุกรรมที่แน่นอน เพ่ือศึกษากลไก
การยอมรับและไม่ยอมรับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ (Tissue Transplantation) นักสรีรวิทยา นักชีวเคมี
ใช้หนูเมาส์ทั้งสายพันธุ์ปกติและกลายพันธุ์เพ่ืออธิบายถึงขบวนการทางสรีระวิทยาและชีวเคมี 

                                                           
22 Sydney Brenner, “The Genetic of Caenorhabditis Elegans,” Genetics 77, 1 

(1974): 71-94. 
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นอกจากนี้หนูเมาส์ยังใช้ในการทดลองเพ่ือตอบค าถามทางด้านพฤติกรรม จุลชีววิทยา และการศึกษา
ถึงความผิดปกติของทารกในครรภ์ (Teratology) รวมทั้งใช้เป็นแบบจ าลองที่ดีส าหรับงานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเนื้องอก และเชื้อไวรัส แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่จะใช้หนูเมาส์ในการทดสอบความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยา 

2) หนูแรท (Rattus Norvegicus) หนูแรทเหมาะที่จะใช้เป็นแบบของงานวิจัย
หลากหลายชนิด เนื่องจากมีการปรับตัวที่ดีและมีความทนทานสูง ในการศึกษาเกือบทุกสาขามักจะใช้
หนูแรทในงานวิจัย เช่น การศึกษาเรื่องระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรม ชีวเคมี เภสัชวิทยา พิษวิทยา 
สรีรวิทยา สรีรวิทยาระบบประสาท และเนื้องอกวิทยา  เป็นต้น หนูแรทเป็นสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ใช้มากในงานวิจัยโภชนาการเพราะสามารถยอมรับอาหารได้หลายชนิด ในปัจจุบันยังใช้
ในงานวิจัยและการฝึกด้าน Microsurgery และการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ หนูแรทสามารถผลิตได้เป็น
จ านวนมากและมีขนาดใหญ่พอที่จะผ่าตัดได้ จึงมักเก็บเนื้อเยื่อของหนูแรทไว้ส าหรับการทดลองใน
หลอดทดลอง นอกจากนี้หนูแรทยังมีข้อดีตรงที่มีลักษณะทางสรีรวิทยากว้างคล้าย ๆ กับคน23 

3) หนูแฮมสเตอร์ (Golden or Syrian Hamster) ในประเทศสหรัฐอเมริกา หนูแฮม
สเตอร์เป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้มากเป็นอันดับที่สาม รองจากหนูเมาส์และหนูแรท หนู
แฮมสเตอร์เหมาะที่จะใช้ในงานวิจัยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายและสืบสายพันธุ์ได้ดี ปลอดจากโรค
ตามธรรมชาติ และไวต่อการกระตุ้นของเชื้อที่ต้องการ มีลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาที่
แตกต่างจากสัตว์อ่ืน ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาชนิดต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตรวดเร็วและมีช่วงชีวิตที่สั้น 

หนูแฮมสเตอร์มีลักษณะภูมิคุ้มกันที่ยอมรับต่อเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่าย เนื้องอกของคน ปรสิต 
ไวรัส และแบคทีเรีย โดยเฉพาะที่กระพุ้งแก้ม เนื้องอกของคนสามารถเจริญได้ในหนูแฮมสเตอร์ที่มี
ระบบภูมิคุ้มกันปกติ เนื้องอกบางชนิดซึ่งไม่เคยเกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็สามารถเหนี่ยวน าให้เกิด
ในหนูแฮมสเตอร์ได้ ท าให้สัตว์ชนิดนี้มีคุณค่าและเหมาะในงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง 

หนูแฮมสเตอร์มักนิยมใช้ศึกษาเรื่องความบกพร่องของระบบต่อมไร้ท่อในสภาวะที่เป็น
มะเร็ง และศึกษาปรสิตเขตร้อน และเนื่องจากลักษณะฟันกรามของหนูแฮมสเตอร์คล้ายกับคนและท า
ให้เกิดรอยโรคที่ฟันได้โดยฟันไม่แตก ท าให้หนูแฮมสเตอร์เหมาะที่จะใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับฟัน 

หนูแฮมสเตอร์มีระยะเวลาการตั้งท้องสั้น จึงเหมาะแก่การศึกษาหาความผิดปกติของตัว
อ่อนในครรภ์ และยังใช้เป็นแบบในการศึกษาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์อีกด้วย24 

4) หนูตะเภา (Cavia Porcellus) ในอดีตหนูตะเภาเป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่
นิยมใช้เป็นอันดับที่ 4 รองจากหนูเมาส์ หนูแรท กระต่ายและสัตว์ปีก แต่ในปัจจุบันความนิยมใช้หนู
ตะเภาลดลงมากเนื่องจากข้อจ ากัดบางประการ เช่น คลอดลูกครั้งละน้อยตัว ระยะการตั้งท้องนาน 
กินอาหารยาก ราคาค่อนข้างแพง และตายเพราะแพ้สารรวมทั้งปฏิชีวนะได้ง่าย แต่อย่างไรก็ดีหนู
ตะเภายังคงเป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญ เนื่องจากมีลักษณะอยู่หลายลักษณะที่
ไม่พบในสัตว์ชนิดอื่น นอกจากนี้หนูตะเภา ยังเป็นสัตว์ที่เชื่อง การจับถือท าได้ง่าย และมีกลิ่นไม่แรง 

                                                           
23 อนงค์นาฎ สมจิตร, เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ 3103-302 สัตว์ทดลอง (กรุงเทพ 

มหานคร: ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556), หน้า 13. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
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หนูตะเภานิยมใช้ในการศึกษาทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยเฉพาะการแพ้แบบไม่เฉียบพลัน 
ซึ่งมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเหมือนคน และยังใช้ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และยีนที่
ควบคุมการตอบสนองดังกล่าว รวมทั้งใช้ศึกษาเกี่ยวกับการช็อกเนื่องจากการแพ้ 

การศึกษาด้านชีวเคมี พิษวิทยา สรีรวิทยา และเภสัชวิทยาหลาย ๆ ประเภทนิยมใช้หนู
ตะเภาเป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาด้านชีวเคมีและเภสัชวิทยาส่วนใหญ่จะใช้
เนื้อเยื่อของหนูตะเภาที่แยกออกมามากกว่าที่จะท าการศึกษาท่ีตัวหนูโดยตรง หนูตะเภามักถูกเลือกใช้
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ท างานได้สะดวก หรือถูกเลือกใช้เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเด่นต่างจากสัตว์
อ่ืน เช่น การเกิดปฏิกิริยาต่อยาบางชนิด25  

นอกจากสัตว์จ าพวกหนูแล้ว สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กยังรวมถึง กบ ปลา 
และแมลงต่าง ๆ เช่น แมลงวันผลไม้ ผีเสื้อกลางคืน แมลงชีปะขาว เป็นต้น รวมไปถึงตัวอ่อนของ
แมลงดังกล่าวก็สามารถใช้ทดสอบยาต้านเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เช่นกัน หรือศึกษาว่าเชื้อราก่อโรคแต่ ละ
ชนิดมีพิษรุนแรงขนาดไหนก็ได้ 

2.  สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดกลาง ส่วนมากจะเป็นสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข 

แมว กระต่าย เป็ด ไก่ แพะ และแกะ เป็นต้น และในบางกรณีก็มีการน าสัตว์ป่า เช่น ลิง มาใช้ในการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย ส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ที่ถูกน ามาใช้ในการทดลองก็เช่น โค กระบือม้า 
สุกร เป็นต้น 

1) กระต่าย (Oryctolagus Cuniculas) กระต่ายพันธุ์ที่นิยมใช้เป็นสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ คือ พันธุ์ New Zealand (NZW) และพันธุ์ California กระต่ายเป็นสัตว์ที่เหมาะสมใน
การศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ เพราะมีข้อดีอยู่หลายประการ ได้แก่ การตกไข่จะเกิดหลังจากผสม
พันธุ์หรือการกระตุ้นที่ช่องคลอด ระยะการตั้งท้องสั้นและการเก็บน้ าเชื้อในตัวผู้ท าได้ง่าย 

กระต่ายเป็นสัตว์ที่มีใบหูยาว และหลอดเลือดที่ใบหูเห็นได้ชัด จึงใช้ในงานที่เกี่ยวกับการ
เจาะเลือดได้ดี กระต่ายมีตาที่โปนเด่นจึงเหมาะที่จะใช้ทดลองยาเกี่ยวกับตา กระต่ายถูกใช้เป็นประจ า
ในงานด้านซีรั่มวิทยา ใช้ทดสอบสารที่อาจเป็นพิษต่อทารก และท าให้ทารกผิดปกติ ใช้ทดสอบสารไพ
โรเจน ใช้ในการเพาะพันธุ์แมลง Tsetse และการพัฒนายาคุมก าเนิด 

มีการใช้กระต่ายเพื่อฝึกฝนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และศัลยกรรมมากขึ้น ใช้กระต่าย
เป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยหลาย ๆ ประเภท ได้แก่ ศัลยกรรมทางหัวใจ การศึกษา
เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ ไวรัสวิทยา คัพภวิทยา พิษวิทยา การเกิดความ
ผิดปกติของทารกในครรภ์26 

2) ลิง จัดเป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ส าคัญที่ถูกน ามาใช้เนื่องจากมีความสัมพันธ์
และมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ทั้งทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัด
อ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้องท าให้การใช้ลิงส าหรับการทดลองเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการใส่ใจมากเป็นพิเศษกว่า

                                                           
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดอ่ืน ๆ กล่าวคือด้านการอนุรักษ์สวัสดิภาพสัตว์ ค่าใช้จ่าย เทคนิค
การเลี้ยงและขยายพันธุ์ ตลอดจนโรคสัตว์สู่คน ฯลฯ  

ตัวอย่างการใช้ลิงเพ่ือการศึกษาวิจัย ทดสอบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่ การทดสอบและผลิตวัคซีน ยาชนิดใหม่ พิษวิทยา รวมถึงการศึกษาโรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคมะเร็ง และการลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ ทั้งนี้ผลที่ได้จะมี
ความใกล้เคียงหรือเพียงพอที่จะเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อไปในมนุษย์ หรือน าไปสู่การใช้งาน ลิงจะ
ยังคงเป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อไปในอนาคต แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม 
ดูแล และการใช้ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ แนวทางการอนุรักษ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มงวด เคร่งครัด และสม่ าเสมอ 

การเลี้ยงลิงเพ่ือการทดลองในปัจจุบัน27มีความจ าเป็นที่ต้องรักษาสมดุลของความยาก
และอันตรายจากสัตว์ ไม่ว่าจะจากการท าร้ายหรือโรคติดต่อจากลิงให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและปลอดภัย
ในที่เลี้ยง ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความใส่ใจในด้านอารมณ์และจิตใจของสัตว์ รวมถึงความต้องการด้าน
พฤติกรรมของลิงด้วย ฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามีความพยายามสร้างหรือจัดหาสิ่งช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตแก่สัตว์ตระกูลลิงที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์เสมอมา สวัสดิภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์หรือสวัสดิ
ภาพของลิงทดลอง และคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนในการตรวจสอบหรือชี้
ชัด แต่ก็จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดข้ึน 

สัตว์ตระกูลลิงที่ไม่ใช่มนุษย์หรือ Non-Human Primates จัดเป็นสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ส าคัญที่ถูกน ามาใช้เนื่องจากความสัมพันธ์ และใกล้เคียงกับมนุษย์ทั้งทางกายวิภาค
ศาสตร์และสรีรศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้การใช้ลิงส าหรับการ
ทดลองเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการใส่ใจมากเป็นพิเศษกว่าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดอ่ืน ๆ กล่าวคือ
ด้านการอนุรักษ์ สวัสดิภาพสัตว์ ค่าใช้จ่าย เทคนิคการเลี้ยงและขยายพันธุ์ ตลอดจนโรคสัตว์สู่คน 
ฯลฯ 

ชนิดของลิงที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพ่ือการวิจัย ทดลอง ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีทั้งในกลุ่มของลิงโลกเก่า (Old World Monkeys) เช่น ลิงวอก (Rhesus Monkey, 
Macaca Mulatta) ลิงแสม (Cynomolgus Monkey, Macaca Fasicularis) ลิงบาบูน (Baboon, 
Papio Hamadryas) ลิงเขียวอาฟริกัน (African Green Monkey, Chlorocebus Aethiops) และ
ลิงชิมแพนซี (Chimpanzee, Pan Traglobytes) ฯลฯ ลิงโลกใหม่ (New World Monkeys) เช่น ลิง
มาร์โมเซ็ทธรรมดา (Common Marmoset, Callithrix Jacacchus) ลิงกระรอก (Squirrel 
Mokkey, Saimiri Sciureus) และลิงคาปูชิน (Capuchin Monkey, Cebus Apella) ฯลฯ 

ส าหรับประเทศไทย งานวิจัย ทดลอง ทดสอบส่วนใหญ่ใช้ลิงในกลุ่มลิงโลกเก่าเป็นหลัก 
คือ ลิงวอก และลิงแสม จึงขอน าเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิงทั้ง 2 ชนิดมากล่าวไว้ ณ ที่นี้ 

                                                           

 27 “ลิงขาดแคลนท าการทดลองวิทยาศาสตร์ชะงัก,” ผู้จัดกำรออนไลน์ (9 กันยายน 2547), 
ค้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx? 
NewsID=9470000050405 
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เนื่องจากลิงหลาย ๆ ชนิดยังปรากฏอยู่ในธรรมชาติถือเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานะเป็นสัตว์ป่า
ที่ได้รับการคุ้มครองโดยถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์ แม้ว่าจะสามารถมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในสถานที่
จ าเพาะเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ตาม ลิงยังคงถูกคุ้มครองตามกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่าของแต่
ละประเทศ และระหว่างประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้นลิงทั้งสองชนิดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ฉะนั้นลิงจึงถูกห้ามล่าหรือจับมาจากธรรมชาติ 
การเลี้ยงหรือมีไว้ในครอบครองจะเพ่ือกิจการใดก็ตามต้องได้รับการอนุญาตให้ครอบครองจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อน รวมถึงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ตามฟาร์มเพ่ือใช้หรือขยาย
ก็ตาม แม้ว่าตามกฎหมายไทยจะอนุญาตให้เพาะเลี้ยงลิงวอกและลิงแสมเพ่ือใช้ในการพาณิชย์ภายใต้
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการส่งออกภายใต้การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าสัตว์ป่า พืชป่าใกล้สูญพันธุ์ระหว่างประเทศ หรือท่ีรู้จักกันทั่วไปในนามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 
อีกด้วยก็ตาม 

หลักการส าคัญท่ีต้องตระหนักเสมอเม่ือคิดจะใช้ลิงเพ่ือการทดลอง มี 3 ข้อ คือ 
(1) ควรคิดใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดอ่ืนก่อนเสมอ การตัดสินใจใช้ลิงจะเป็น

สัตว์ชนิดสุดท้ายที่เลือก หากมีสัตว์ชนิดอื่นทดแทนส าหรับงานทดลองนั้น ๆ ได้ก่อน และหากไม่มีสัตว์
อ่ืนที่เหมาะสมให้ใช้แล้วก็ต้องเลือกใช้ลิงชนิดที่เหมาะสมจ าเพาะกับงานทดลองนั้น ๆ อีกด้วย 

(2) เราจะใช้ลิงในระยะสุดท้ายหรือขั้นตอนสุดท้ายของงานวิจัยหรือทดสอบโดยใช้ผล
การทดลองในสัตว์ชนิดอื่น ๆ หรือผ่านการกลั่นกรองมาจากวิธีอ่ืน ๆ เรียบร้อยแล้ว เช่น เป็นสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ประเภทสุดท้ายที่ใช้ในการทดสอบชีววัตถุจ าพวกวัคซีนของมนุษย์ก่อนน าไปใช้
ทดสอบทางคลินิก (Preclinical Trial ในลิงก่อนท า Clinical Trial ในมนุษย์) ฯลฯ 

(3) ลิงต้องได้รับการเลี้ยงดูในสภาวะที่เหมาะสมขณะท าการทดลอง ส่วนลิงที่ยังไม่ได้ใช้
เพ่ือการทดลองต้องแยกเลี้ยง และดูแลต่างหากไม่อยู่รวมกันเพ่ือมิให้เป็นการสร้างความเครียดให้
เกิดข้ึนแก่ลิงในกลุ่มนี้ 

ตัวอย่างการใช้ ลิงเพ่ืองานศึกษาวิจัย ทดสอบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่การทดสอบและผลิตวัคซีน ยาชนิดใหม่ พิษวิทยา รวมถึงการศึกษาโรคของ
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคมะเร็ง และการปลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ ทั้งนี้ผลที่ได้
จะมีความใกล้เคียงหรือพอเพียงที่จะเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อไปในมนุษย์ หรือน าไปสู่การใช้งาน ลิง
จะยังคงเป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อไปในอนาคต แต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับ 
ควบคุม ดูแลและการใช้ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ แนวทางการอนุรักษ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และสม่ าเสมอ 

การเลี้ยงลิงเพ่ือการทดลองในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่ต้องรักษาสมดุลของความยาก และ
อันตรายจากสัตว์ไม่ว่าจะจากการท าร้ายหรือโรคติดต่อจากลิงให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง และปลอดภัยในที่
เลี้ยง ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความใส่ใจด้านอารมณ์ และจิตใจของสัตว์รวมถึงความต้องการด้าน
พฤติกรรมของลิงด้วย ฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามีความพยายามสร้างหรือจัดหาสิ่งช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตแก่สัตว์ตระกูลลิงที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์อยู่เสมอมา สวัสดิภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์หรือ
สวัสดิภาพของลิงทดลอง และคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากและซับซ้อนในการตรวจสอบ
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หรือชี้ชัดแต่ก็ต้องท าให้เกิดขึ้น ด้วยถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นยิ่ง ความต้องการของลิงเหล่านี้สามารถสรุปได้ 
คือ 

(1) สัตว์มีสุขภาพกายที่ดีสมบูรณ์ปราศจากโรค 
(2) สัตว์แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของแต่ละชนิดได้อย่างอิสระ 
(3) หากจ าเป็นต้องเลี้ยงสัตว์แยกไว้เดี่ยว ๆ ต้องไม่แสดงพฤติกรรมย้ าท าซึ่งถือว่า

ผิดปกติออกมา 
(4) สัตว์ไม่ตกอยู่ในภาวะไม่สบายใจอย่างเรื้อรังหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน 
(5) สัตว์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้ตามพฤติกรรม

ธรรมชาติของตน 
ฉะนั้นการเลี้ยงลิงเพ่ือใช้ในการทดลองต้องพร้อมที่จะสนองความต้องการทั้ง 5 ประการ

ของสัตว์ตามข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพสม่ าเสมอ และยั่งยืนตลอดไป หากไม่สามารถท าให้เกิดได้ก็ไม่
สมควรที่จะตัดสินใจใช้ลิงเพ่ือการทดลอง 

ปัจจัยที่ต้องค านึงเมื่อเลี้ยงลิงเพ่ือใช้ในการทดลองโดยตระหนักถึงการตอบสนองของลิง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นให้ลิงได้ เกิดคุณภาพชีวิตที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใกล้เคียงความเป็นจริงตามธรรมชาติที่สุด สามารถสรุปไว้ได้ดังนี้คือ 

(1) ขนาดของกรงและความสลับซับซ้อน: “คุณภาพของพ้ืนที่มีความส าคัญกว่าปริมาณ
พ้ืนที่” เช่น พ้ืนที่ขนาดเล็กแต่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน มีช่องทางติดต่อระหว่างกรงต่าง ๆ ท าให้ลิงมี
กิจกรรมมากขึ้นตลอดเวลา ฯลฯ 

(2) การเลี้ยงเป็นฝูงหรือคู่: ลิงเป็นสัตว์สังคม ฉะนั้นการเลี้ยงรวมเป็นฝูงมีระดับขั้นการ
ปกครองในสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อความเป็นอยู่ของลิง การแยกลิงวัยรุ่นเลี้ยงรวมกันหรือเลี้ยงลิงแยก
เดี่ยวเพ่ือการทดลองย่อมมีผลต่ออารมณ์ และพัฒนาการ จ าต้องจัดหาวิธีที่เหมาะสม ฯลฯ 

(3) การมีกิจกรรมหาอาหาร: นอกเหนือจากเวลาที่ลิงใช้พักผ่อนแล้วมันจะออกหา
อาหาร ดังนั้น เทคนิคการให้อาหารต่อลิงทดลองที่เลี้ยงไว้ต้องสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมหา
อาหารของลิงได้ เช่น การซุกซ่อนอาหารในที่ต่าง ๆ ไว้ท าให้ลิงใช้เวลาค้นหา ฯลฯ 

(4) การจัดให้มีสิ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต: การจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้สัตว์ใช้
ชีวิตใกล้เคียงเป็นธรรมชาติ เช่น ของเล่น กิ่งไม้ที่ห้อยโหน ฯลฯ รวมถึงควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ และความชื้น ฯลฯ 

(5) จัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของที่เลี้ยง: เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใน
สถานที่เลี้ยงลิง ท าให้สัตว์ได้รับการกระตุ้นจากภาวะแวดล้อมแปลกใหม่อยู่เสมอตามระยะเวลาต่าง ๆ 
กันช่วยให้ลดความเบื่อหน่าย กระตุ้นความตื่นตัวตลอดเวลา ฯลฯ 

เนื่องจากสัตว์ตระกูลลิงมีความใกล้เคียงกับคน ดังที่ทราบกันแล้ว ฉะนั้นเชื้อโรคบางชนิด
จากลิงสามารถก่อโรคใน (โรคสัตว์สู่คน : Zoonosis) ในท านองเดียวกับเชื้อโรคบางอย่างจากคนก็
สามารถก่อโรคในลิงได้ (โรคคนสู่สัตว์: Humanosis) แต่โดยส่วนมากที่พบแล้วมักเป็นเชื้อโรคจากลิงที่
เข้าสู่คนและก่ออันตรายรุนแรงจ าเป็นต้องให้ความระมัดระวัง ป้องกันตนเองภายใต้เงื่อนไขข้อปฏิบัติ
ทางความปลอดภัยและ “อาชีวอนามัย” ของผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(Occupational Health and Safety) อย่างเคร่งครัดตัวอย่างโรค และเชื้ออันตรายจากลิง ได้แก่ 
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Shigellosis, Tuberculosis, Ebola Virus, Marburg Virus, Herpes B Virus, Amoebiasis และ 
Giardiasis ฯลฯ ด้วยเหตุนี้การใช้ลิงในการทดลองโดยเฉพาะด้านโรคติดเชื้อที่แพร่เข้าสู่คนได้ง่าย 
จ าเป็นต้องอยู่ในสภาวะการควบคุมพิเศษคือต้องมีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยชีวนิรภัยส าหรับสัตว์
ในระดับสูงต่าง ๆ กัน อันเป็นห้องที่มีระดับความเข้มงวดการใช้งานอย่างสูงโดยเน้นการป้องกันการ
หลุดรอดของเชื้ออันตรายเข้าสู่ผู้ปฏิบัติงานและปนเปื้อนสภาวะแวดล้อมภายนอกก่ออันตรายต่อ
สาธารณะชน28 

สรุปแล้วการใช้ลิงในการทดลองจ าเป็นต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของคน สวัสดิภาพ
ของสัตว์ และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เกิดผลการทดลองอันเป็นที่
เชื่อถือ ปลอดภัยและยอมรับตามหลักสากล 
 

2.1.6  กำรเลี้ยงและกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 หลักการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้น คือ การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
อย่างถูกวิธี มีการวางแผนจัดการเพ่ือให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่
เจ็บป่วยไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม ที่ส าคัญคือสัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากความเครียด ความ
หวาดกลัว และความไม่สะดวกสบาย29 
 หลักการเบื้องต้นท่ีต้องค านึงถึงในการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีดังนี้ 

2.1.6.1  สถานที่เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สถานที่ในการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องไม่เอ้ือต่อการติดเชื้อและการ

น าเข้าของพาหะน าเชื้อทุกชนิด ในทางตรงกันข้ามสถานที่เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
จะต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทุกระดับ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยง
สัตว์เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามที่ต้องการและให้คงที่ในระดับที่ไม่สร้าง
ความเครียดแก่ตัวสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ควรถูกออกแบบให้มีห้อง
และทางเดินเพ่ือการใช้สอยแบบต่าง ๆ ตลอดจนมีการก าหนดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างให้
สอดคล้องกับระบบป้องกันการติดเชื้อ  

คุณลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี30 
1) เป็นสถานที่หรืออาคารส าหรับเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะ บุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงหรือการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิ์
ผ่านเข้า-ออก 

2) สามารถป้องกันสัตว์ทุกชนิดไม่ให้เข้าสู่อาคารได้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขนาด
เล็กหรือใหญ่ มีปีกหรือไม่มีปีก 

                                                           
28 สัตว์ทดลอง: ลิง, ค้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 จาก https://sites.google.com/site/ 

animoranimal/ling 
29 อุตรา จามีกร, คู่มือกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง (กรุงเทพมหานคร: คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 13. 
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13-14. 
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3)  บริเวณภายนอกของอาคารต้องไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพาหะน าเชื้อ
ตามธรรมชาติ เช่น ยุง มด แมลงสาป แมลงวัน ฯลฯ 

4)  ประตู พ้ืน ฝาผนัง ฝ้าเพดาน ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุไม่ซึมซับน้ า ทนทาน
ต่อสารเคมี และน้ ายาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งต้องไม่มีร่อง รู ช่อง หรือรอยต่ออันเป็นที่สะสมของฝุ่นละออง 
และต้องเหมาะแก่การใช้น ายาฆ่าเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ หรือการอบรมควันห้อง 

5)  ควรต้องมีห้องส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ แยกเป็นส่วนชัดเจน ไม่ปะปนกับ
ห้องเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุเลี้ยงสัตว์ ห้อง
เก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดเชื้อ ห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ปลอดเชื้อ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือหนัก เช่น 
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องล้างกรง เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเทอากาศ ห้องน้ า ห้องเตรียมอาหารและ
น้ า ห้องธุรการ เป็นต้น 

6)  ควรต้องมีทางเดินภายในตัวอาคาร 2 ทาง คือ ทางเดินสะอาด เชื่อมต่อ
จากห้องที่มีการควบคุมการติดเชื้อไปยังห้องเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และทางเดินไม่สะอาด 
เชื่อมต่อจากห้องเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไปยังห้องล้างท าความสะอาด และทางออกจาก
อาคาร   

2.1.6.2  วัสดุเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์31 
วัสดุเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพ

ของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ อันจะมีผลท าให้การทดลองที่ออกมานั้นมีคุณภาพตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการทดลอง ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นมีดังต่อไปนี้ 
  1.  อาหาร (Diet) 
  เป็นแหล่งรวมพลังงานและสารอาหารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ อาหารที่ด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานสามารถเป็นแหล่งที่มาของเชื้อโรค เป็นสาเหตุ
ของภาวะขาดสารอาหารและการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ เช่น การได้รับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง อาหารของ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีปริมาณสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน รวมทั้งต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์แต่ละชนิด ควรมีข้อมูลผลการวิเคราะห์อาหารจากผู้ผลิตอาหารทุกครั้ง แต่ถ้าเป็นอาหาร
ผสมเอง ควรส่งตรวจวิเคราะห์ทุกครั้งเช่นกัน อาหารเลี้ยงหนูปลอดเชื้อควรมีคุณค่าทางโภชนาการ
และปริมาณวิตามินสูงกว่าอาหารหนูทั่วไป เพราะสารอาหารต่าง  ๆ อาจสูญเสียไประหว่าง
กระบวนการฆ่าเชื้อได้ จึงควรมีกระบวนการในการผลิตอาหารที่สามารถท าให้อาหารปลอดเชื้อได้โดย
ไม่ท าให้อาหารเสื่อมคุณภาพ มีวิธีในการบรรจุถุงที่สามารถป้องกันการติดเชื้อและความชื้น 
นอกจากนั้นอาหารต้องปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษ ยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ หรือสารอ่ืน ๆ 
อาหารเลี้ยงหนูโดยทั่วไปควรเป็นอาหารเม็ด เพราะสะดวกต่อการผลิต การเก็บรักษา และการก าจัด 
ตลอดจนช่วยลดอัตราการงอกของฟันด้วย อาหารส าเร็จรูปควรบรรจุในถุงปิดสนิทอย่างถูกสุขลักษณะ 
มีการระบุชนิด ส่วนประกอบ และวันหมดอายุ หรือควรใช้ให้หมดภายใน 6 เดือนนับจากวันผลิต การ

                                                           
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-17. 
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เก็บอาหารในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิและความชื้นสูง ท าให้อาหารเสื่อมสภาพและ
หมดอายุเร็วขึ้น 
  นอกจากนี้ การให้อาหารสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีภาชนะใส่อาหารที่
เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของอาหาร รวมทั้งต้องเหมาะกับชนิดของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารตกหล่นจากชาม และสามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ย หรือป้องกันไม่ให้สัตว์ลงไป
นอนในภาชนะใส่อาหาร 
  2.  น้ า (Water)  
  ในการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ น้ าถูกน ามาใช้เพ่ือประโยชน์หลัก ๆ 2 
ประการ คือใช้เป็นน้ าดื่ม และใช้ในการชะล้างท าความสะอาด เนื่องจากน้ าสามารถเป็นแหล่งที่มาของ
เชื้อโรคและสารพิษ จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนน ามาใช้กับสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ น้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ปลอดเชื้อ ควรผ่านการตรวจ
วิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมีและการเพาะเชื้อ น้ าทั่วไปอาจมีการปนเปื้อนเชื้อต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถก าจัดได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อน้ าและภาชนะท่ีบรรจุน้ า หรือเติมกรดที่มีค่า pH 2.5-3 ลงในน้ าดื่ม 
หรือเติมคลอรีนในขนาด 10-15 ppm ก็ได้ 

3.  วัสดุรองนอน (Bedding)  
  วัสดุรองนอน หมายถึง วัสดุที่ใช้รองรับสิ่งขับถ่ายของสัตว์ อันได้แก่ มูลและปัสสาวะ 
วิธีการใช้วัสดุรองนอนอาจเป็นแบบใส่วัสดุรองนอนไว้ในกรงซึ่งตัวสัตว์สัมผัสกับวัสดุรองนอนโดยตรง 
หรือแบบใส่วัสดุรองนอนไว้ในถาดหรือตะแกรงใต้กรง ซึ่งสัตว์ไม่ได้สัมผัสกับวัสดุรองนอนโดยตรง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของกรงที่ใช้ 
  คุณสมบัติของวัสดุรองนอนที่ดี คือ 
  1) ซึมซับน้ าได้ดี เมื่อซึมซับแล้วต้องไม่เปื่อยยุ่ย 
  2) ไม่ท าให้ผิวของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะลูกสัตว์แห้งจนเกินไป 
  3) ต้องไม่แหลมคมอันอาจท าให้เกิดบาดแผลบนตัวสัตว์ได้ 
  4) ต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีใด ๆ ที่มีผลต่อร่างกายของสัตว์ 
  5) สัตว์ไม่กินเป็นอาหาร 
  6) ไม่เป็นฝุ่นละออง หรือระคายเคืองต่อสัตว์ 
  7) ท าให้ปลอดเชื้อได้ 
  8) ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และก าจัดได้ไม่ยาก 
  4.  กรง (Cage) 
  กรงท่ีใช้ในการขังสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) มีความสูงเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แต่ละชนิด 
 2) ขนาดของกรงต้องได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ไม่ใหญ่เกินไป หรือหนักมาก

เกินไป 
 3) พ้ืนกรงต้องมีลักษณะเหมาะสมกับชนิดของและขนาดของสัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ 
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 4) ท าจากวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ าและไม่เป็นสนิม สามารถทนความร้อนสูงและ
แรงอัดได้ดี เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

 5) ต้องไม่มีส่วนที่แหลมคมหรือเป็นร่องเป็นรูที่เศษอุจจาระ เศษอาหาร หรือ
วัสดุรองนอนจะไปติดค้าง 

 6) แข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์หลบหนี
ออกจากกรงได้ 
  กรงท่ีท าด้วยสแตนเลส (Stainless) หรือพลาสติกทนความร้อน เช่น โพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate) เป็นกรงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ดีที่สุดส่วนฝากรงควรมีลักษณะเป็นตะแกรงและ
ท าจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิมเช่นกัน ขนาดความถี่ห่างระหว่างซี่ตะแกรงต้องสัมพันธ์กับขนาดตัวสัตว์ ไม่
กว้างเกินไปจนสัตว์สามารถเล็ดลอดออกนอกกรงได้ 
  2.1.6.3  การจับเคลื่อนย้าย (Handling) และการจับบังคับควบคุม (Restrain)32 
  การจับเคลื่อนย้าย หรือ Handling คือการสามารถเข้าจับ ยก และเคลื่อนย้ายสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวสัตว์และตัวผู้ปฏิบัติ 
  ส่วนการจับบังคับควบคุม หรือ Restrain ต่างจากการจับเคลื่อนย้าย โดยที่สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์จะถูกจับบังคับควบคุมอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งในท่าเดียว สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนใดก็ตามของร่างกายได้ จึงมีข้อควรระวังว่าการจับบังคับ
ควบคุมต้องไม่ใช้แรงมากเกินไปจนท าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ 
  หลักการของการจับเคลื่อนย้ายและการจับบังคับควบคุมสัตว์ เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ คือ การท าให้สัตว์รู้ตัวก่อนว่าก าลังจะเข้าถึงตัวสัตว์ เพื่อไม่ให้สัตว์ตื่นตกใจ การจับบังคับ
ที่ดีทั้งตัวสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดผู้ปฏิบัติต้องกระท า
อย่างนุ่มนวลแต่มั่นคง รวมทั้งควรรู้ว่าเมื่อใดอันตรายก าลังจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
ทันท่วงที การฝึกฝนการเข้าหาสัตว์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยสามารถช่วยให้การจับบังคับควบคุมท าได้
ง่ายขึ้นเนื่องจากสัตว์มีการเรียนรู้และคุ้นเคยต่อการปฏิบัติการ ส่วนตัวผู้ปฏิบัติจะเกิดความช านาญ
และความม่ันใจ อย่างไรก็ตามควรต้องระมัดระวังทุกครั้งที่ปฏิบัติการใด ๆ กับตัวสัตว์ 
  วิธีการจับบังคับและควบคุมสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มี 3 วิธี ดังนี้ 

  1) การใช้มือเปล่า มีประโยชน์หรือนิยมปฏิบัติเมื่อท าการตรวจร่างกายสัตว์ 
แยกเพศ สอดเข็มป้อนสาร (Stomach Tube) การฉีดหรือให้สาร การเก็บตัวอย่างเลือด ฯลฯ  

  2) การใช้เครื่องมือช่วย เช่น กล่องบังคับกระต่าย เครื่องบังคับหนู ฯลฯ 
โดยเครื่องมือควบคุมบังคับสัตว์ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือ สามารถควบคุมบังคับให้สัตว์อยู่นิ่งได้โดย
ไม่ท าให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บ สามารถเข้าถึงบริเวณที่ต้องการเก็บตัวอย่างได้ง่าย และสามารถป้องกัน
ไม่ให้สัตว์เอ้ียวตัวไปมาในขณะเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากตัวสัตว์ 

  3) การให้สารเข้าสู่ร่างกาย สามารถท าได้หลายทาง เช่น อาจให้ในรูปของ
ยาเม็ดหรือยาฉีด ซึ่งประเภทของยาที่ใช้อาจเป็นยากล่อมประสาท (Tranquilizer) ยาซึม หรือยาสงบ
ประสาท (Sedatives) หรือยาสลบ (Hypnotics)  

                                                           
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17-19. 
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  การควบคุมสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยการให้สารเหล่านี้ เหมาะส าหรับ
ปฏิบัติการในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงตัวสัตว์หรือจับบังคับสัตว์ด้วยมือเปล่า เนื่องจากสัตว์มีความ
ก้าวร้าวหรือตื่นตกใจมาก บางกรณีจัดเป็นข้อบ่งใช้ที่ต้องปฏิบัติเมื่อท าการเก็บเลือดจากหัวใจหรือเบ้า
ตา เพ่ือให้สามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้โดยที่สัตว์ไม่ดิ้นรนขัดขืนและไม่เจ็บปวด อย่างไรก็ตาม ยา
หลาย ๆ ชนิดมีผลต่อระบบสรีรวิทยาและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของสัตว์ได้ 
เช่น ลดอัตราการเผาผลาญ เพ่ิมหรือลดอุณหภูมิร่างกาย กดระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
การเปลี่ยนแปลงระดับแก๊สในเลือด ดังนั้น จึงควรพิจารณาและตรวจสอบผลของสารที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ระบบสรีรวิทยาของสัตว์ แล้วเลือกสารที่มีผลน้อยที่สุดต่อระบบหรือตัวบ่งชี้ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
ในการทดลอง 
  2.1.6.4  การท าเครื่องหมายสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Identification)33 

การท าเครื่องหมายสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นการท าเครื่องหมายประจ าตัว
เพ่ือประโยชน์ในการสืบสายพันธุ์ รวมทั้งงานวิจัยที่ต้องการความละเอียดและป้องกันไม่ให้เกิดความ
สับสนในการท างาน สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทุกตัวต้องสามารถทราบข้อมูลประจ าตัวสัตว์ เช่น 
หมายเลขโครงการ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ขอผู้รับผิดชอบ สายพันธุ์ เพศ ชนิด อายุ และแหล่งก าเนิด 
  การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แบ่งได้ 2 วิธี คือ 

1) การใช้ป้ายหน้ากรง เพ่ือระบุกลุ่มของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่
เลี้ยงรวมกันในกรง ป้ายหน้ากรงควรอยู่ในที่ใส่ป้ายหน้ากรง ซึ่งสามารถแขวนหรือเกี่ยวไว้กับกรง และ
ควรอยู่ประจ ากรงตลอดเวลา ต้องน าป้ายหน้ากรงเดิมติดไปด้วยทุกครั้งที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนกรง
และวัสดุรองนอน ข้อมูลที่ควรระบุในป้ายหน้ากรงประกอบไปด้วย หมายเลขกรง และ/หรือหมายเลข
ประจ าตัวสัตว์ ชนิดหรือสายพันธุ์สัตว์ วันเกิดหรืออายุสัตว์ เพศ จ านวนสัตว์ต่อกรง วันเวลาที่นับสัตว์ 
วันเริ่มทดลองและวันสิ้นสุดการทดลอง ชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
อย่างไรก็ตามนอกจากมีป้ายหน้ากรงแล้วควรท าเครื่องหมายจ าเพาะที่ตัวสัตว์เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดสับสน 

2) การท าเครื่องหมายระบุจ าเพาะตัวสัตว์ สามารถแบ่งเป็นการท า
เครื่องหมายแบบถาวร ได้แก่ การใช้หมึกพิมพ์สัก (Micro-Tattoo) การตีเบอร์ด้วยความเย็น การตี
เบอร์ด้วยความร้อน การตัดบางส่วนของอวัยวะ เช่น นิ้ว หรือ หาง การเจาะรูใบหู (Ear Punch) การ
ขลิบหู (Ear Notching) การติดเบอร์ สามารถท าได้หลายที่ เช่น ที่ใบหูหรือปีก การใส่ห่วงขา (Leg 
Banding) การใส่ห่วงคอ หรือปลอกคอ (Collar) การฝังไมโครชิป (Microchip Implantation) ส่วน
การท าเครื่องหมายแบบชั่วคราวนั้น ท าโดยใช้ปากกาแต้มสี (Painting) ซึ่งอาจอยู่ได้ 1-2 วันหรือใช้
วิธีการตัดหรือขลิบขน ซึ่งอาจอยู่ได้ 14 วัน 
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  2.1.6.5  การให้สาร (Administration)34 
  การให้สารแก่สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ท าได้ 2 ทาง ได้แก่ 

1) Enteral Route หรือทางปาก (Per Oral) หมายถึง การให้สารผ่าน
ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ทางปาก (Oral Administration) กระเพาะอาหาร (Intra-Gastric 
Administration) ซึ่งการให้สารผ่านระบบทางเดินอาหารสามารถท าได้โดยน าสารผสมกับน้ าและ
อาหาร แต่วิธีการเช่นนี้มีข้อพึงระวังคือปริมาณสารที่สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แต่ละตัวได้รับอาจ
ไม่เท่ากันนอกจากนี้ กลิ่นหรือรสของสารที่ให้สามารถมีผลต่อความน่ากินของอาหาร อาจท าให้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์กินอาหารลดลง นอกจากนี้ การที่สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์กินอาหารไม่
หมด มีเศษอาหารร่วงหล่น มีน้ าหก หรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยกันหลายตัว 
สามารถเป็นปัจจัยที่ท าให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้รับสารไม่ครบตามขนาดได้ทั้งสิ้นนอกจาก
การน าสารผสมกับน้ าและอาหารแล้ว การให้สารผ่านระบบทางเดินอาหารยังสามารถท าโดยใช้เข็ม
ป้อนสาร (Gavage) เพ่ือให้สารเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง วิธีนี้สัตว์จะได้รับสารครบตามปริมาณที่
ก าหนดในขนาดที่เท่ากันทุกตัว อย่างไรก็ตาม การใช้เข็มป้อนสารมีข้อควรระวัง คือ การบาดเจ็บที่
อาจเกิดข้ึนกับหลอดอาหารจากการสอดเข็มป้อนสาร หรือสารที่ให้อาจเข้าสู่หลอดลม 

2) Parenteral Route หรือ ทางระบบไหลเวียนโลหิต ( Injection) 
หมายถึง การให้สารโดยไม่ผ่านระบบทางเดินอาหาร วิธีการที่นิยมปฏิบัติมีดังนี้ 

(1) การฉีดสารเข้าหลอดเลือดด า (Intravenous injection, IV) วิธีนี้
สามารถให้สารเข้าหลอดเลือดด าเส้นใดก็ได้ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก ในการปฏิบัติควรใช้เทคนิคปลอด
เชื้อ (Aseptic Technique) เช่น ท าความสะอาดบริเวณที่จะแทงเข็มด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือยา
ฆ่าเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนเสมอ และการโกนขนสามารถช่วยให้เห็นต าแหน่งของหลอดเลือดได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(2) การฉีดสารเข้าหลอดเลือดแดง (Intra-arterial Injection: IA) 
เป็นวิธีที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

(3) การฉีดสารเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal Injection: IP) ท าโดย
ฉีดเข้าตรงต าแหน่งค่อนมาทางส่วนท้ายของล าตัว ประมาณกึ่งกลางของด้านซ้ายหรือด้านขวาของ
หน้าท้อง แทงเข็มฉีดยาลึกแค่ส่วนปลายของหัวเข็มเท่านั้น หากแทงลึกเกินไปอาจทะลุเข้าล าไส้หรือ
อวัยวะอ่ืน ๆ ในช่องท้อง 

(4) การฉีดสารเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Injection: SC) ท า
โดยฉีดที่บริเวณหลังคอหรือสีข้าง (Flank) 

(5) การฉีดสารเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular Injection: IM) บริเวณ     
ที่เป็นมัดกล้ามเนื้อในกลุ่มของ Quadriceps Muscle และ Semitendinosus Muscle ที่ต้นขา 
(Thigh) และ Gluteal Muscle ของสะโพก (Rump) โดยการฉีดต้องระวังอย่าแทงเข็มฉีดยาลึกถึง
กระดูกและควรดึงก้านสูบถอยหลังออกเล็กน้อยก่อนเดินยาเพ่ือให้แน่ใจว่าปลายเข็มไม่ได้แทงทะลุเข้า
หลอดเลือด 
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(6) การฉีดสารเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal Injection: ID) ต าแหน่ง
ที่นิยมฉีดได้แก่บริเวณหลังคอ หรือด้านข้างของล าตัว และควรโกนขนก่อนท าการให้สาร การแทงเข็ม
ฉีดยาต้องระวังเนื่องจากผิวหนังของสัตว์ค่อนข้างบอบบาง 

(7) การทาที่ผิวหนัง (Topical หรือ Percutaneous) ต าแหน่งที่นิยม
ได้แก่ ด้านข้างของล าตัว และควรโกนขนก่อนให้สาร 
  2.1.6.6  การเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Blood Sample 
Collection)35  
  ผู้ปฏิบัติควรผ่านการฝึกฝนจนมีความช านาญเนื่องจากหลอดเลือดของสัตว์มักมี
ลักษณะที่ไม่เอ้ือต่อการแทงเข็ม เช่น ตีบ เล็ก หมุนหรือเลื่อนหนีปลายเข็ม การเก็บเลือดทุกครั้งควรใช้
เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique) โดยท าความสะอาดบริเวณที่จะแทงเข็มด้วยแอลกอฮอล์ 
70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเสมอ อาจใช้ Xylene เช็ดเพ่ือช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว การเก็บ
ตัวอย่างเลือดจากบางต าแหน่ง เช่น เบ้าตา หรือ หัวใจ จ าเป็นต้องให้สารท าให้สลบ หรือท าให้สัตว์
ปราศจากความรู้สึกก่อน 
  โดยทั่วไป สิ่งมีชีวิตใช้เวลาประมาณ 14-21 วัน ในการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้น
ทดแทนเม็ดเลือดแดงที่สูญเสียไป ซึ่งข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ความจ าเพาะสามารถใช้ได้กับสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่มีสุขภาพปกติเท่านั้น ส าหรับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่มีสภาวะ
ร่างกายไม่ปกติ เช่น ได้รับยาหรือสารบางชนิด มีอายุมาก มีความเครียด หรืออยู่ระหว่างการทดลองที่
เกี่ยวข้องกับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต อาจไม่สามารถทนต่อการเสียเลือดในระดับที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ได ้
  ส าหรับการเก็บเลือดเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้ 1% ของน้ าหนัก
ตัวสัตว์ ถ้าเป็นการเก็บเลือดหลายครั้งติดต่อกันหรือการเก็บเป็นระยะ ๆ สามารถเก็บเลือดได้ 0.5% 
ของน้ าหนักตัวสัตว์ทุกสัปดาห์ แต่หากพบว่าค่า Hematocrit ต่ ากว่า 35% หรือมีความเข้มข้นของฮี
โมโกลบิล (Hemoglobin Concentration) น้อยกว่า 10 กรัม/เดซิลิตร การเก็บเลือดตามปริมาณที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ได้ ลักษณะอาการเมื่อสัตว์เข้าสู่ภาวะช็อค (Shock) 
ได้แก่ ชีพจรเต้นเร็ว เยื่อเมือกซีด ผิวหนังและปลายแขน-ขาเย็นชืด กระวนกระวาย หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง 
หายใจเร็ว และอุณหภูมิร่างกายลดต่ ากว่าปกติ 
  การเก็บเพ่ือให้ได้เลือดปริมาณมากที่สุด ควรปฏิบัติในขณะที่สัตว์อยู่ในภาวะสลบ
ทั้งตัว และเม่ือปฏิบัติการเสร็จสิ้นลง ต้องแน่ใจว่าสัตว์เสียชีวิตอย่างสมบูรณ์ หรือได้ท าให้สัตว์เสียชีวิต
โดยวิธีการุณยฆาตตามหลักจรรยาบรรณสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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  2.1.6.7  การเตรียมตัวสัตว์เพ่ือการผ่าตัดหรือเก็บตัวอย่าง36 
  หลักการเตรียมตัวสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการผ่าตัดหรือการเก็บตัวอย่าง
ประกอบด้วย 

1. การท าให้สัตว์สงบ (Sedation) 
2. การลดการกระตุ้นจากภายนอก (External Stimulation) 
3. การท าให้สัตว์ไร้ความรู้สึกเจ็บปวดแต่ยังไม่สลบ (Analgesia) 
4. การกดปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อ หรือการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle 

Relaxant)  
5. การท าให้สัตว์ปราศจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงหรือสลบ (Full Surgical Anesthesia) 

  ในการผ่าตัด เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique) เป็นอีกสิ่งที่ส าคัญ เทคนิคนี้
ประกอบด้วยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไม่ว่าจะเป็นถุงมือ เสื้อคลุม หมวก 
หน้ากาก ฯลฯ นอกจากนี้ ควรระวังการอาเจียน เนื่องจากอาจท าให้มีของเหลวไหลลงสู่หลอดลมละ
ท าให้เกิดปอดบวมตามมาได้ การสอดท่อช่วยหายใจ (Endotracheal Tube หรือ Tracheostomy 
Tube) จะช่วยให้สัตว์หายใจและได้รับออกซิเจนได้ดีข้ึนในขณะที่สัตว์สลบ แต่อาจท าได้ยากในสัตว์ฟัน
แทะขนาดเล็กโดยเฉพาะหนูเมาส์ 
  การให้สารน าสลบก่อนการท าให้สัตว์ปราศจากความรู้สึกมีประโยชน์คือสามารถช่วย
ลดปริมาณยาสลบที่ให้แก่สัตว์ลงได้ 20-50% ท าให้ผลข้างเคียงท่ีเกิดตามมาลดลงสารน าสลบและสาร
ท าสลบยังช่วยให้การจับบังคับสัตว์ท าได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้สารบางชนิดยังมีฤทธิ์ท าให้หลอด
เลือดขยายตัว ช่วยให้การแทงเข็มเข้าหลอดเลือดท าได้ง่ายขึ้น สารที่ใช้ในการน าสลบอาจเป็นยากล่อม
ประสาท (Tranquilizer) หรือ ยาสงบประสาท (Sedative) 
  ประเภทของสารท าให้สลบที่นิยมใช้กับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มี 2 ชนิด คือ 
  1.  สารท าสลบชนิดฉีด (Administration by Injection) ข้อดีคือ เป็นวิธีที่ท าได้ง่าย 
สะดวก และเสียค่าใช้จ่ายน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา แต่มีข้อเสียคือ 
ออกฤทธิ์ช้า การควบคุมระดับความลึกของการสลบท าได้ค่อนข้างยาก และสาระจะคงอยู่ในร่างกาย
เป็นเวลานานก่อนจะถูกสลาย (Metabolize) และขับออก (Excretion) 
  การฉีดสารเข้ากล้ามเนื้อ (IM) และเข้าช่องท้อง (IP) สามารถปฏิบัติได้กับสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์เกือบทุกชนิด แต่อัตราการดูดซึมและการออกฤทธิ์มีความแตกต่างกันมากและไม่
แน่นอน ทั้งสองวิธีมีความปลอดภัยสูง (Safety Margin) มากกว่าการฉีดเข้าหลอดเลือด (IV) ซึ่งการ
ฉีดเข้าหลอดเลือดนั้นจัดว่าท าได้ยากกว่าแต่สามารถควบคุมระดับความลึกของการสลบได้ดีกว่า 
  2.  สารท าสลบชนิดดม (Volatile Inhalation Anesthetics) ข้อดีคือ ออกฤทธิ์เร็ว 
การสลายตัวหรือการเสื่อมของฤทธิ์ยาใช้เวลาไม่นาน สามารถเพ่ิมหรือลดระดับความลึกของการสลบ
ได้ง่ายและเร็ว แต่มีข้อเสียคือ เครื่องมือเครื่องใช้มีราคาแพง วิธีการใช้เครื่องมือยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความเสี่ยงต่อการท าให้อากาศเป็นพิษจากการปลดปล่อยสารระเหยที่มีฤทธิ์ท าสลบ 
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  2.1.6.8  การท าการุณยฆาตหรือการท าให้สัตว์เสียชีวิตอย่างสงบ (Euthanasia)  
  ในการท าการุณยฆาตหรือท าให้สัตว์เสียชีวิตอย่างสงบนั้น จะต้องท าตามหลักเกณฑ์
สากล ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสมควรจะท าการุณยฆาตต่อสัตว์หรือไม่ ตามที่ AVMA37 
ก าหนดไว้มีดังนี้ 

1. น้ าหนักตัวของสัตว์ลดลง 20-25% เปรียบเทียบกับข้อมูลตัวสัตว์ขณะปกติหรือ
ประเมินจากสภาพที่ปรากฏ เช่น ซูบผอม กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ฯลฯ 

2. การปฏิเสธอาหารอย่างสิ้นเชิง นานกว่า 24 ชั่วโมง ส าหรับสัตว์ฟันแทะขนาด
เล็ก หรือนานกว่า 5 วัน ส าหรับสัตว์อ่ืน ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 

3. อ่อนแอ ไม่สามารถกินอาหารหรือน้ าได้เอง การไม่สามารถลุกยืนหรือการลุกยืน
ด้วยความยากล าบากนานกว่า 24 ชั่วโมง (หลังจากสัตว์ฟ้ืนจากการท าสลบ) 

4. ภาวะใกล้เสียชีวิตหรือย่ าแย่ (หลังจากสัตว์ฟ้ืนจากการท าสลบ) อุณหภูมิร่างกาย
ต่ ากว่า 99 องศาฟาเรนไฮต์ หรือไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นใด ๆ  

5. มีการติดเชื้อที่อวัยวะหรือระบบต่าง ๆ โดยการประเมินจากอุณหภูมิร่างกาย
เพ่ิมสูงหรือการเพ่ิมจ านวนของเม็ดเลือดขาว และร่างกายไม่ตอบสนองต่อการให้ยาปฏิชีวนะใด ๆ 
ตามระยะเวลาที่สมควร 

6. แสดงอาการผิดปกติอย่างรุนแรงของการท างานของอวัยวะต่าง ๆ และร่างกาย
ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท านายโรคโดยสัตวแพทย์ผู้ดูแลว่า
สัตว์อยู่ในสภาวะที่ไม่มีโอกาสฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ ทั้งนี้ สามารถสังเกตอาการผิดปกติ 
  โดยวิธีการท าการุณยฆาตที่ได้รับการยอมรับจาก Institutional Animal Care and 
Use Committee (IACUC) และ American Veterinary Medical Association (AVMA) Panel 
on Euthanasia (2001) มีดังนี ้
  1.  การใช้สารเคมี แบ่งเป็น  

1) การฉีดสารท าสลบกลุ่ม Barbiturates ในปริมาณสูง คือ ด าเนินการ
เช่นเดียวกับการท าสลบ แต่เพ่ิมปริมาณสารให้สูงกว่าการท าสลบ 1-2 เท่า 

2) การสูดดมสารท าสลบในปริมาณสูง โดยด าเนินการเช่นเดียวกับการท าสลบ 
แต่ เ พ่ิมเวลาที่สัตว์สูดดมสารให้นานขึ้นหรือเ พ่ิมความเข้มข้นของสารท าสลบ หรืออาจใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide, CO2) ซึ่งยอมรับให้ท าได้เมื่อมีเครื่องมือพร้อมเท่านั้น ซึ่ง
โดยทั่วไปสามารถใช้ได้กับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กที่มีน้ าหนักตัวไม่เกิน 500 กรัม และ
หลังจากท่ีสัตว์หยุดหายใจแล้ว ยังคงต้องให้สัตว์สูดดม CO2 อย่างต่อเนื่องต่อไปอีก 15-30 นาที แต่ถ้า
เป็นลูกสัตว์โดยเฉพาะลูกสัตว์แรกเกิดทุกชนิดซึ่งมีความทนทานต่อ CO2 มากกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันที่
โตเต็มที่แล้ว จึงต้องให้สูดดม CO2 หลังหยุดหายใจนานกว่าสัตว์ที่โตเต็มที่แล้ว 2-3 เท่า 

                                                           
37 American Veterinary Medical Association (AVMA), AVMA Guideline for The 

Euthanasia of Animals: 2013 Edition, Retrieved February 14, 2017 from http://www. 
avma.org/KB/Policies/Documents/eutanasia.pdf 
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  การท าการุณยฆาตสัตว์ด้วยสารเคมีโดยการท าให้สัตว์สลบก่อนแล้วจึงท าให้เสียชีวิต
ในขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารท าสลบ สามารถใช้ได้กับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เกือบทุกชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฟันแทะ กระต่าย สุนัข แมว สัตว์ปีก สุกร และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืน ๆ ข้อควรระวัง 
คือ ลูกสัตว์โดยเฉพาะสัตว์แรกเกิดทุกชนิดมีความทนทานต่อสารเคมีที่ให้ โดยการสูดดมมากกว่าสัตว์
ชนิดเดียวกันที่โตเต็มที่แล้ว จึงต้องใช้เวลานานเพ่ิมอีก 2-3 เท่าของเวลาปกติที่ให้สัตว์สูดดมสารท า
สลบหลังจากท่ีสัตว์หยุดหายใจแล้ว  
  2.  การใช้เครื่องมือ แบ่งออกเป็น  

1) การใช้กระแสไฟฟ้า (Electrocution) เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าสู่
สมอง ซึ่งอนุญาตให้ท าได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือพร้อมเท่านั้นวิธีนี้นิยมใช้กับ สัตว์ปีก สุกร แกะ และแพะ 

2) การใช้ Captive Bolt Pistol (หรือชื่อเรียกอ่ืน ๆ เช่น Cattle Gun, Stun Bolt 
Gun หรือ Stunner) เป็นการท าให้สัตว์เสียชีวิตด้วยแรงดันที่สูงจากปืนกระแทกเข้าท่ีสมอง นิยมใช้กับ
สุกร แก และแพะ 

3) การดึงคอ (Cervical Dislocation) นิยมใช้กับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ขนาดเล็ก และควรท าขณะที่สัตว์ปราศจากความรู้สึก อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาซึมหรือสลบอยู่เท่านั้น 

4) การตดัคอ (Decapitation) โดยใช้เครื่องตัดคอ (Guillotine) นิยมใช้กับสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก ควรท าในขณะที่สัตว์ปราศจากความรู้สึก อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาซึม 
หรือสลบอยู่เท่านั้น 

5) การท าลายเนื้อสมอง (Pithing) โดยการสอดเส้นโลหะหรือพลาสติกลักษณะ
ยาว บาง และโค้งงอได้ผ่านรูที่กะโหลก เข้าไปท าลายก้านสมองหรือส่วนฐานของสมอง วิธีนี้ยอมรับให้
ท าได้ขณะที่สัตว์ปราศจากความรู้สึก หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารท าสลบเท่านั้น นิยมใช้กับสุกร แกะ 
และแพะ 

6) การใช้คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) สามารถรักษาสภาพตัวอย่างเนื้อเยื่อ
สมองและท าให้สัตว์เสียชีวิตภายในเวลา 1 วินาที แต่ยอมรับให้ใช้ได้ในสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กเท่านั้น 

7) การท าให้เสียเลือดปริมาณมากจนสัตว์เสียชีวิต โดยการตัดหลอดเลือดที่คอ 
(Exsanguination)  
  การการุณยฆาต หรือ Euthanasia มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ “Eu” หมายถึง 
“ดี” และ “Thanatos” หมายถึง “ความตาย” บางครั้งอาจใช้ค าว่า “Put to Sleep” หรือ “Sacrifice” 
หรือ “การุณยฆาต” ดังนั้น จึงหมายถึงการตายที่ดีซึ่งหมายความว่าการตายโดยปราศจากความ
เจ็บปวดทรมาน หรือหมายถึงการที่มนุษย์ฆ่าหรือท าลายสัตว์โดยวิธีการที่รวดเร็ว สัตว์ไม่ทันรู้สึกตัว 
หรือสัตว์เสียชีวิตลงโดยปราศจากความเจ็บปวด หรือท าให้สัตว์สลบก่อนการฆ่าโดยการใช้สารเคมี 
  ในทางปฏิบัติผู้ที่ จะสามารถท าการุณยฆาตได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ มี
ประสบการณ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความช านาญเพียงพอ การดึงคอและการตัดคอใน
ขณะที่สัตว์ยังมีความรู้สึก ไม่สลบ หรือไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาซึม ต้องมีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นจึง
จะได้รับอนุญาตให้ท าการได้ และขณะปฏิบัติการยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้พยายามลดการรับรู้
ของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตัวอ่ืนให้น้อยที่สุดด้วย จึงไม่ควรท าการุณยฆาตสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ตัวอ่ืนอยู่ใกล้เคียง และเมื่อท าการุณยฆาตเสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบการเต้นของหัวใจว่า
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หยุดเต้นจริง เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว การตรวจว่าสัตว์หยุดหายใจไม่ใช่วิธีการ
ตรวจสอบที่ดีพอเนื่องจากการท าการุณยฆาตบางวิธี หัวใจสัตว์ยังคงเต้นอยู่แม้ว่าสัตว์จะหยุดหายใจ
แล้วก็ตาม ส าหรับการใช้วิธีให้สารท าสลบเกิดขนาดนั้น ควรท าการดึงคอหรือตัดหัวตามหลังด้วยเสมอ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์เสียชีวิต การท าการุณยฆาตโดยวิธีทางกายภาพในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ขนาดกลาง เช่น กระต่าย ฯลฯ จะต้องท าหลังจากที่สัตว์ได้รับสารส าหรับการท าการุณยฆาตแล้วเสมอ 
  ดังนั้น แม้ว่าการกระท าการุณยฆาตต่อสัตว์จะเป็นการคร่าชีวิตสัตว์ก็ตาม แต่วิธีการ
นี้จะกระท าเป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับสัตว์ เพราะ
หากปล่อยให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปก็จะท าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน และในที่สุดแล้วสัตว์ก็
ต้องเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดทรมานลงอยู่ดี 
  2.1.6.9  การก าจัดและท าลายซากสัตว์ที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์38 
  ข้อปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ป่วยหรือตาย ให้พนักงานเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
รายงานการป่วยหรือตายต่อเจ้าของสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมทันทีที่พบเห็น และไม่ควร
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่เจ้าของสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมได้สั่งการ การป่วยหรือตาย
อาจเป็นการทดลองซึ่งเจ้าของสัตว์ที่ท างานวิจัยจะต้องรับรู้ 
  โดยทั่วไปเมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตายเกิดขึ้น ต้องท าการส่งซากเพ่ือชันสูตร หากเป็นโรค
ติดเชื้อหรือโรคระบาด สัตว์ร่วมกรงต้องถูกฆ่าท าลาย ซากสัตว์ทุกตัวและวัสดุรองนอนต้องถูกเผา กรง
และวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้รับการฆ่าเชื้อและห้องต้องถูกอบรมควันก่อนที่จะน าสัตว์เข้าเลี้ยงในห้อง
อีกครั้งหนึ่ง การด าเนินการดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ตัดสินใจของพนักงานเลี้ยงสัตว์ ให้รอฟัง
ค าสั่งจากผู้ควบคุมงาน 
  ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถติดต่อรับค าสั่งจากผู้ใดได้ ให้แยกสัตว์ที่ไม่มีอาการ
ป่วยใส่กรงต่างหาก โดยไม่จับต้องตัวสัตว์ป่วยหรือสัตว์ตาย สัตว์ที่ตายให้ใส่ถุงพลาสติกรัดปากให้แน่น 
น าเก็บเข้าตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง และรอค าสั่งจากผู้ควบคุมงาน 
  พนักงานเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จะต้องหลีกเลี่ยงไม่จับต้องสัตว์ป่วยหรือ
สัตว์ตายด้วยมือเปล่า และต้องท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบนมือทันทีหลังจับต้องตัวสัตว์ 

 2.1.6.10  หลักการเลือกใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัย39  
1)  แหล่งผลิตที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ 
2)  มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและมีคุณสมบัติทางพันธุ์กรรมคงท่ี 
3)  ระบบการเลี้ยงและการจัดการที่ดี 
4)  มีความพร้อมให้บริการทุกรูปแบบและต่อเนื่อง 
5)  มีการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพและเผยแพร่รายงานสม่ าเสมอ 

                                                           
38 ประดน จาติกวณิช, คู่มือกำรเลี้ยงสัตว์ทดลอง (นครปฐม: ส านักสัตว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536), หน้า 25-26. 
39 มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, หลักกำรเลือกใช้สัตว์เพื่องำนทำง

วิทยำศำสตร์ในงำนวิจัย, ค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.nlac.mahidol.ac.th/ 
nlacth/index.php?option=com_content&view=article&id=136: howtouse&catid=60 
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2.1.7  บุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรเลือกใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
2.1.7.1  นักวิจัย  
ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี

ระเบียบวิธี อันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้ง
แนวความคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1.7.2  ผู้ใช้สัตว์  
ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทุกสาขา 
2.1.7.3  สัตวแพทย์สัตว์ทดลอง40  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง ในด้านการประเมินตรวจติดตาม

กระบวนการปฏิบัติงานให้ด าเนินไปด้วยความสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง  ๆ ที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาการผลิตและบริการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน โดยส านักงานฯ นี้จะรายงานผลหรือเสนอข้อคิดเห็นในการด าเนินงานโดยตรงต่อ
ผู้อ านวยการ 

งานสัตวแพทย์สัตว์สัตว์ทดลอง (Veterinary Medical Program) รับผิดชอบในการ
วางแผนการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดท าโปรแกรมการดูแล
สุขภาพขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และระบบการเลี้ยงสัตว์เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยแผนการดูแลสุขภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1)  การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ด้านอายุรศาสตร์การป้องกันโรค 
(Preventive Medicine Programs) 

(1)  การแยกและปรับสภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่น าเข้ามา
ใหม่ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาเลี้ยงใหม่เพ่ือจุดประสงค์ในการผลิตและบริการ ต้องได้รับ
การปฏิบัติตามโปรแกรมการดูแลจากสัตวแพทย์ในด้าน การปรับสภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
การแยกและการกักกันสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการผลิต 

(2)  การดูแลด้านการจัดการพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ สภาพแวดล้อม และการ
จัดการการเลี้ยงในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยแยกตามชนิดสัตว์และแบ่งตามพ้ืนฐานความ
แตกต่างของ Microbial status ของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท ตาม Guide for 
the Care and Use of Laboratory Animals 

(3)  การจัดการกรณีสัตว์ป่วย โดยการชันสูตร วินิจฉัยโรค เพ่ือหา
สาเหตุของความผิดปกติ และหาแนวทางการแก้ไข 

2) การตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(Animal Health Surveillances) สัตวแพทย์มีหน้าที่ในการตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพสัตว์เพ่ือ

                                                           
40 มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, สัตวแพทย์สัตว์ทดลอง, ค้นวันที่ 11 

กรกฎาคม 2558 จาก http://www.nlac.mahidol.ac.th/nlacth/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=132&Itemid=201 
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งานทางวิทยาศาสตร์ (Animal Health Monitoring) ได้แก่ การเฝ้าระวัง การควบคุมโรค และการ
ดูแลด้านสวัสดิภาพของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Psychological Well-Being) 

3) การขนส่งสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Animal Procurement and 
Transportation) สัตวแพทย์มีหน้าที่ในการตรวจ ติดตามด้านการขนส่งสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ Laboratory Animal Science Association (LASA) และ The 
International Air Transport Association (IATA) 

4) การท าให้สัตว์ตายอย่างไม่เจ็บปวดทรมาน (Euthanasia) สัตวแพทย์มี
หน้าที่ในการพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมในการท าให้สัตว์ตายอย่างไม่เจ็บปวดทรมานต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ ตาม AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition 

5) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational 
Health and Safety) ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงทั้งในส่วนของการผลิตและบริการ การ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอีกด้วย  
เช่น  โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis)  การใช้ PPE เป็นต้น 

6) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งปกติจะมีการอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง  ได้แก่ 

(1)  ความรู้พื้นฐานของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(2)  การตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(3)  โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis) 
(4)  การควบคุมและก าจัดสัตว์พาหะ (Pest Control) 

 โดยการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ควรใช้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล้วถึง
ประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์ โดยที่ไม่คิดว่าจะมีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่านี้ เนื่องจาก
วิธีการในการทดลองนั้นมีได้หลายวิธีเพ่ือจะให้ได้ซึ่งค าตอบ แต่ละวิธีนั้นย่อมมีความต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน เช่น ต้องการความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยที่แตกต่างกัน ต้องการ
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน บางครั้งการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจัยจะได้ค าตอบที่
ใกล้เคียงกว่าการใช้ Alternative โดยมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมาก และต้องใช้สิ่งที่ต้องน าเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นเทคโนโลยี สารเคมีและวัสดุ ล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่นในกรณีของการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่จะ
น ามาใช้กับผิวหนังเพ่ือทดสอบอาการแพ้ (Irritation) นั้น มาตรฐานการทดสอบในยุโรปก็ยังใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อยู่ทั้ง ๆ ที่มี Alternative ที่มีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าหลายเท่าตัว แต่ได้ค าตอบ
ไม่ดีเท่ากับการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์41 

 
 
 
 

                                                           
41 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 

รำยงำนกำรสัมมนำ พิจำรณำ “ร่ำงจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์” (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2542). 



34 

2.1.8  ข้อดีและข้อเสียของกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
เมื่อประเทศไทยมีกฎหมายการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ข้อดีคือจะก่อให้เกิด

การพัฒนาบุคลากร งานวิจัย ประเทศมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
เป็นแหล่งผลิตและให้บริการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ประชาชนได้ใช้ยาและผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยอย่างแท้จริง ประเทศไทยจะมีความพร้อมต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถจัดการ
กับปัญหาได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

ดังนั้นการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในงานทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญมาก หาก
ไม่มีกฎระเบียบจัดการเรื่องนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ ต่างชาติอาจ
ใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือกีดกันทางการค้ากับประเทศไทยได้ หรือกรณีที่มีข่าวว่านักวิจัยเกาหลีที่ท าผิด
กฎหมายในประเทศเกาหลีและหนีเข้ามาท าวิจัยในประเทศไทยเพราะไม่มีกฎหมายควบคุม จะสร้าง
ความเสียหายให้กับประเทศอย่างมาก ซึ่งขณะนี้หลายประเทศในเอเชียมีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย 
 
2.2  กำรใช้วิธีกำรอื่นแทนกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 

2.2.1 แนวคิดและควำมเป็นมำของกำรใช้วิธีกำรอ่ืนแทนกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ 

 แนวคิดในเรื่องการใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์ในการทดลองนั้น มาจากความต้องการลด
จ านวนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ลง เพ่ือเป็นการค านึงถึงสิทธิของสัตว์ที่จะต้องน ามาใช้ใน
การทดลองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของมนุษย์และสัตว์ต่อไป โดยหลักการที่ได้มีการกล่าวถึง คือ 
หลักสามอาร์ (3 Rs) The Principles of Humane Experimental Technique42 ประกอบไปด้วย 

Replacement หมายถึง วิธีการอ่ืนที่น ามาใช้ทดแทนสัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ หรือการ
น าสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ ากว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมาใช้  

Reduction หมายถึง การใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุดโดยใช้วิธีการทางสถิติ การเลือกใช้ชนิดและ
สายพันธุ์ของสัตว์ที่เหมาะสม ทั้งในการวางแผน การวิเคราะห์ผล เพ่ือให้ได้ผลงานที่เชื่อถือได้ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์  

Refinement หมายถึง การจัดการหรือการปฏิบัติการกับสัตว์เพ่ือให้สัตว์อยู่ดี กินดี มีสุขภาพ
ดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ ไม่เจ็บปวดหรือถูกทรมาน 

หลักการสามอาร์ (The Three Rs)43 แสดงวิธีประยุกต์ส าหรับการน า ไปปฏิบัติให้เป็น
ผลส าเร็จตามหลักเกณฑ์ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ในปี ค.ศ. 1959 ดับเบิลยู. เอ็ม. รัสเซล และอาร์. เอล. 
เบิร์ช (Russell and Burch, 1959) ได้ตีพิมพ์หลักกลยุทธ์ การปฏิบัติเพ่ือการแทนที่ การลดจ านวน

                                                           
42 สภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา, ข้อแนะน ำส ำหรับกำรดูแลและกำรใช้สัตว์ทดลอง, พิมพ์

ครั้งที่ 8, แปลโดย มณทิพย์ เจตยะคามิน (กรุงเทพมหานคร: พี. รุ่งโรจน์การพิมพ์ 2554), หน้า 4. 
43 The 3Rs, op. cit., pp. 1-4. 
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และการลดความเจ็บปวดที่อ้างถึงต่อมาว่า หลักสามอาร์ ส าหรับนักวิจัยน าไปปฏิบัติตามเมื่อพิจารณา
การออกแบบงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดเวลาหลายปี หลักสามอาร์ ได้กลายเป็น
กลยุทธ์ที่ยอมรับโดยสากลโดยนักวิจัยทั้งหลายน าไปปฏิบัติตาม เมื่อมีการตัดสินใจใช้สัตว์ในงานวิจัย
และการออกแบบการศึกษาต่าง ๆ ในสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม การแทนที่กล่าวถึงวิธีต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การใช้สัตว์ ค าศัพท์นี้รวมทั้งการทดแทนโดยสมบูรณ์ ได้แก่ การทดแทนการใช้สัตว์ต่าง ๆ ด้วยระบบ
สิ่งไม่มีชีวิต เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนการทดแทนอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น 
การแทนที่สัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยสัตว์ที่จัดอยู่ในล า ดับชั้นทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ต่ ากว่า การ
ลดความเจ็บปวด กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการทางสัตวบาลหรือการทดลองเพ่ือส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ หรือลดความเจ็บปวดและการทุกข์ทรมาน ขณะที่สถาบันและนักวิจัยควรน า
วิธีทั้งหมดที่มีเหตุผลสมควรเพ่ือลดความเจ็บปวดและการทุกข์ทรมานด้วยความประณีต IACUCs 
(Institutional Animal Care and Use Committees) ควรเข้าใจว่าการศึกษา  บางประเภทอาจมี
ผลลัพธ์ของการทดลองที่อาจมองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงซึ่งท าให้เกิดความเจ็บปวด ผลลัพธ์เหล่านี้อาจ
หรือไม่อาจถูกก าจัดได้ตามรากฐานของเป้าหมายการศึกษา การลดจ านวน เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ 
เพ่ือไปถึงระดับต่าง ๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลที่ได้จากการใช้สัตว์จ านวนน้อยกว่า หรือเพ่ือท า
ให้ข้อมูลมีคุณค่าสูงสุดจากการใช้สัตว์จ านวนหนึ่งที่ให้มา (โดยปราศจากการเพ่ิมความเจ็บปวดและ
การทุกข์ทรมาน) ดังนั้นในระยะเวลายาวนานจ าเป็นต้องใช้สัตว์จ านวนน้อยลงเพ่ือให้ได้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน วิธีการแบบนี้พ่ึงพาการวิเคราะห์การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติด้วยวิธี
ทางเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า การใช้วิธีทางสถิติอย่างเหมาะสม และการควบคุมการผันแปรที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการให้สัตว์อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการศึกษา การลดความเจ็บปวดและการลดจ านวน
ควรมีความสมดุลบนพ้ืนฐานของแต่ละกรณี นักวิจัยหลักได้รับการคัดค้านอย่างแข็งกร้าวไม่ให้
สนับสนุนการใช้สัตว์ซ้ าอีกเพ่ือกลยุทธ์การลดจ านวนสัตว์ และการลดจ านวนไม่ควรเป็นเหตุผลข้ออ้าง
เพ่ือการใช้สัตว์หนึ่งตัวหรือหลายตัวที่ได้เคยผ่านวิธีการทดลองมาก่อน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเมื่อการ
เป็นอยู่ที่ดีของสัตว์อาจถูกคุกคาม การศึกษาต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรง หรือ
เรื้อรัง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสัตว์ในการด ารงสรีระภาพ
ตามปกติ หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ควรมีการอธิบายเรื่องจุดสิ้นสุดเพ่ือ
มนุษยธรรมอย่างเหมาะสม หรือให้เหตุผลสมควรบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการไม่ใช้จุดสิ้นสุด
เพ่ือมนุษยธรรมที่เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปต้องมีการปรึกษาสัตวแพทย์เมื่อความเจ็บปวดหรือการทุกข์
ทรมานเกินกว่าระดับที่รายละเอียดในโปรโตคอลคาดการณ์ไว้ หรือเมื่อท าการแทรกแซงควบคุมไม่ได้ 

ค านิยามของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดก็ได้ เช่น 
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดดั้งเดิมต่าง ๆ ปศุสัตว์ สัตว์ป่าและสัตว์น้ า เป็นต้น ที่ถูกผลิตเพ่ือหรือ
ถูกใช้ในการวิจัย การทดสอบหรือการสอน การใช้สัตว์มีความหมายคือการดูแลและใช้อย่างถูกต้อง 
และการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกผลิตหรือถูกใช้ในการวิจัย การ
ทดสอบหรือการสอน การพิจารณาตามความเหมาะสมหรือการเน้นโดยเฉพาะส าหรับสัตว์เพ่ือ
การเกษตร และสัตว์ชนิดที่ไม่เคยใช้ในอดีต ในข้อแนะน าไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียดถึงสัตว์เพ่ือ
การเกษตรที่ถูกใช้ในการผลิต การวิจัย และการสอนเพ่ือการเกษตร สัตว์ป่า และสัตว์น้ า ที่ถูกศึกษาใน 
สภาพธรรมชาติ หรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น สัตว์ทะเลที่มีหนวด Cephalopods เป็นต้น ที่ถูกใช้
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ในการวิจัย แต่วางรากฐานหลักเกณฑ์อย่างทั่ว ๆ ไป และการพิจารณาทางจริยธรรมต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้กับสัตว์แต่ละชนิดและสถานการณ์เหล่านี้ด้วย มีเอกสารอ้างอิงร่วมกับแหล่ง
เอกสารเพ่ิมเติมและข้อมูลเสริมเกี่ยวกับการแพร่ขยายพันธุ์ การดูแลการจัดการและการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ ชนิดที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ผู้อ่านมีอยู่ในเอกสารที่ตีพิมพ์โดยสถาบันเพ่ือการวิจัย
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Institute for Laboratory Animal Research) และ องค์การอ่ืน ๆ 
เป้าหมายของข้อแนะน า คือ ส่งเสริมการดูแลและการใช้สัตว์สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
มนุษยธรรม โดยการให้ข้อมูลที่จะเสริมการเป็นอยู่อย่างดีของสัตว์ คุณภาพ  การวิจัยและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ คณะกรรมการ
ตระหนักว่ามีการใช้สัตว์ต่าง ๆ ชนิดกันในการวิจัยเพิ่มข้ึนมาก และนักวิจัยและสถาบันต่าง ๆ จะเผชิญ
ความท้าทายใหม ่ๆ และมีลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ข้อแนะน าในสถานการณ์เหล่านั้น 
เพ่ือการตัดสินใจเรื่องเหล่านั้น เป็นสิ่งส าคัญให้ระลึกอยู่ในใจเสมอว่าข้อแนะน า จงใจให้ข้อมูลเพ่ือ
ช่วยเหลือนักวิจัย คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน 
(Institutional Animal Care and Use Committees) สัตวแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ใน
การยืนยันว่าการด าเนินการโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่าง
เหมาะสม เนื้อหาข้อแนะน า ตลอดทั้งเล่มกระตุ้นให้ นักวิทยาศาสตร์และสถาบันต่าง ๆ ใช้ความคิด
และใคร่ครวญอย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจในการใช้สัตว์ การน าไปสู่การพิจารณาความมีส่วนร่วม
การใช้ดังกล่าวจะให้ความรู้ใหม่ ๆ การค านึงถึงจริยธรรมต่าง ๆ และ การมีอยู่ของสิ่งทดแทนการใช้
สัตว์ (National Research Council 1992) มีการอภิปรายกลยุทธ์ทางการปฏิบัติเพ่ือการตัดสินใจ 
การใช้ หลัก “สามอาร์” (การแทนที่ การลดจ า นวนและการลดความเจ็บปวด) ตามรายละเอียด
ข้างล่าง สถาบันต่าง ๆ ควรใช้ค า แนะน าต่าง ๆ ในข้อแนะน า เป็นพ้ืนฐานส า หรับการพัฒนา
โปรแกรมการดูและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่าง  ครอบคลุมและในกระบวนการการ
ปรับปรุงโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

ประชาคมยุโรป (EU) ได้พัฒนาการใช้การทดลองทางเลือกแทนการใช้สัตว์ทดลอง โดยการ
ลดการทดลองในสัตว์ โดย จากส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กร การศึกษาและการอบรม 
บทความตีพิมพ์ จากโครงการวิจัยและแหล่งทุน กิจกรรมต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ44 ดังภาพที่ 2.1  
โดยอาศัยแหล่งความรู้ซึ่งตระหนักบนหลัก 3Rs โดยอาศัยหลักการจาก  Commission Directive 
2010/63/EU on the Protection of Animals Used for Scientific Purposes 

 

                                                           
44 European Commission, Reducing Animal Testing Through Better Knowledge 

Sharing, Retrieved March 5, 2017 from https://ec.europa.eu/jrc/en/news/reducing-animal-
testing-through-better-knowledge-sharing 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
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ภำพที่ 2.1  การบูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing)45 
 

นักวิทยาศาสตร์ (JRC Scientist) ได้เผยแพร่ ค าจ ากัดความ ความรู้ของ 21st-Century 
Roadmap for Biomedical Research ซึ่งน าเสนอการใช้แบบจ าลองเฉพาะของมนุษย์ (Human-
Specific Models) และเทคโนโลยีนวัตกรรมการทดลองในหลอดแก้ว ( In Vitro Technologies) 
แทนสัตว์ทดลอง46. 

กระบวนทัศน์ การทดสอบความเป็นพิษเปลี่ยนไปจากการทดลองในตัวสัตว์ เป็นทดสอบใน
เซลล์หรือเนื้อเยื่อในหลอดแก้วนอกสิ่งมีชีวิต (In Vitro) ซึ่งต้องการความเข้าใจ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ การอธิบายกลไกเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล กระบวนการกับการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์
ในสิ่งมีชีวิต (Adverse Outcome Pathway: AOP) สู่การพิสูจน์ผลในปรากฏการณ์ของมนุษย์  

การทดลองทางเลือกแทนการใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือท านายผล ความเป็นพิษ การระคายเคือง 
และตัวแปรความปลอดภัยอื่น ๆ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับมนุษย์ การทดสอบเคมีภัณฑ์ทาง

                                                           
45 Ibid. 
46 Gillian R. Langley, et al., “Towards a 21st-Century Roadmap for Biomedical 

Research and Drug Discovery: Consensus Report and Recommendations,” Drug Discovery 
Today 22, 2 (February 2017): 327-339.; European Commission, JRC Scientist Contributes 
to the Definition of a 21st-Century Roadmap for Biomedical Research Which 
Proposes the Use of Human-Specific Models and Innovative In Vitro Technologies 
Instead of Animals, Retrieved March 5, 2017 from https://ec.europa.eu/jrc/en/news/road 
map-biomedical-research 

แหลง่
ความรู้ 

การศกึษา/การ
ฝึกอบรม 

บทความ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

โครงการวิจยั/ 
แหลง่ทนุ 

กิจกรรมตา่ง ๆ  
ระบบ

สารสนเทศ 

ผู้ เชียวชาญ 

องค์กร/สถาบนั 
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การค้า ผลิตภัณฑ์เพ่ือผู้บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยาชนิดใหม่ล้วนแต่ต้องใช้สัตว์ทดลอง แต่
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือได้ผลที่ปลอดภัยกว่าและ และมี
ประสิทธิภาพกว่าส าหรับมนุษย์ มากกว่าการทดลองในสัตว์47 เช่น การกัดและระคายเคืองผิวสามารถ
วัดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องวัดผิวสามมิติเทียบเท่าผิวมนุษย์  คือ EpiDerm และ SkinEthic รวมทั้ง 
EpiSkin (A Model of Reconstructed Human Epithelium) มีเครื่องมือประดิษฐ์อัฉริยะใช้
คอมพิวเตอร์ประกอบ (Computer-Based Quantitative Structure Activity Relationship Models: 
QSAR) ท านายผลการกัดและระคายเคืองผิวมนุษย์ได้แม่นย าถึงร้อยละ 90-95  
  

2.2.2  วัตถุประสงค์ของกำรใช้วิธีกำรอื่นแทนกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 เพ่ือลดจ านวนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ลง โดยใช้วิธีการแทนที่ การลดจ านวน 
และการลดความเจ็บปวด เป็นการตระหนักถึงในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะใช้สัตว์ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนในการทดลองได้แล้ว ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การลดจ านวนการใช้สัตว์ให้น้อยที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่วิธีการอ่ืนที่น ามาใช้นั้นจะต้องได้ผล 

 
2.2.3  รูปแบบกำรทดลองโดยวิธีกำรอื่น 
ในปัจจุบันนั้นมีการใช้สัตว์ในการทดลองอย่างโหดร้ายมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่เหมาะที่

จะน ามาใช้กับมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนาวิธีการที่ใช้ส าหรับศึกษาโรคและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์แทนการใช้สัตว์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์อย่างแท้จริง วิธีการที่ทันสมัยเหล่านี้
รวมถึงการทดสอบที่มีความซับซ้อนโดยใช้เซลล์และเนื้อเยื่อของมนุษย์ (หรือวิธีการทดสอบในหลอด
ทดลอง) เทคนิคการสร้างแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (มักเรียกกันในรูปแบบของ Silico Models) 
การศึกษากับอาสาสมัครมนุษย์ และวิธีการอ่ืน ๆ ที่ใช้แทนการใช้สัตว์จะไม่มีปัญหาในเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างสายพันธุ์ที่ท าให้ผลการทดสอบระหว่างสัตว์กับมนุษย์ที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ และมัก
ใช้เวลาและเงินน้อยลงในการทดลองแต่ได้ผลที่สมบูรณ์มากขึ้น 

2.2.3.1  การใช้ชิปทดสอบ 
การใช้ชิปทดสอบ48นั้นในสหภาพยุโรปได้มีการเรียกร้องจากกลุ่มต่อต้านการทารุณ

กรรมสัตว์ให้นักวิจัยหยุดการน าสัตว์มาท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปี ท าให้ทีม
นักวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นชิปทดสอบปฏิกิริยาขึ้นมา โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
เซลล์ของสารเคมีขึ้นมาเพ่ือใช้แทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันโพลีเทคนิคเรนส์ซีเลียร์ 
(Rensselaer Polytechnic Institute) เมืองทรอย มลรัฐนิวยอร์ก และศาสตราจารย์ดักลาส คลาร์ก 
(Prf. Douglas Clark) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในเบิร์กเลย์ (University of California, Berkley) 

                                                           
47 European Commission, Joint Research Centre: QSAR Review Irritation, 

Retrieved March 5, 2017 from http://www.neavs.org/in-testing 
48 “หนูทดลองใกล้พ้นเคราะห์ นักวิจัยสร้าง ‘ชิปทดสอบ’ ใชแ้ทน,” ผู้จัดกำรออนไลน์     

(30 มกราคม 2551), ค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.manager.co.th/Science 
/ViewNews.aspx? NewsID=9510000012070 
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เปิดเผยว่าได้คิดค้นชิปทดสอบสารเคมีขึ้น เพ่ือน ามาใช้แทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และเตรียม
ที่จะผลิตจ าหน่าย โดยบริษัทโซลิดัสไบโอไซนส์ (Solidus Biosciences) ซึ่งหวังว่าอุปกรณ์การ
ทดสอบนี้จะมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และมีราคาถูก ชิป
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแผ่นกระจกขนาดมาตรฐานที่ใช้ส าหรับส่องกล้องจุลทรรศน์ (Standard 
Microscope Slide) แต่บนแผ่นกระจกนี้จะมีจุดสีขาวเล็ก ๆ นับร้อยจุดที่บรรจุไว้ด้วยเซลล์เพาะเลี้ยง
และเอนไซม์ส าหรับทดสอบประสิทธิภาพหรือความเป็นพิษของยา เครื่องส าอาง และสารเคมีต่าง ๆ 
วิธีนี้ช่วยไม่ให้สัตว์มากมายต้องทุกข์ทรมานหรือตายเพราะการทดสอบสารพิษอีกต่อไป โดยนักวิจัยได้
ใช้วิธีการสังเคราะห์เซลล์แล้วบรรจุไว้ในชิปเพ่ือจ าลองให้เหมือนผิวหนังมนุษย์ส าหรับทดสอบสารเคมี 
ชิปทดสอบประกอบไปด้วยแผ่นแก้ว 2 แผ่น คือ เมตาชิป (Meta Chip) ที่มีจุดเล็ก ๆ เรียงกันเป็นแถว
มากมาย บริเวณจุดนั้นประกอบไปด้วยเอนไซม์จากตับของมนุษย์ อีกแผ่นคือดาตาชิป (Data Chip) ที่
มีจุดเล็ก ๆ ที่เป็นต าแหน่งของเซลล์ที่มีชีวิตเรียงกันเป็นแถวเช่นเดียวกัน ซึ่งดาตาชิปแต่ละแผ่นจะ
บรรจุเซลล์ต่างชนิดกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องการทดสอบกับเซลล์ชนิดไหน เช่น เซลล์กระเพาะปัสสาวะ, 
ตับ, ไต, หัวใจ, ผิวหนัง หรือปอด 
  เมื่อใช้ทดสอบจะต้องประกบชิปทั้ง 2 แผ่นเข้าหากัน  ซึ่งเป็นการเลียนแบบปฏิกิริยา
ตอบสนองตามธรรมชาติต่อสารเคมีของเซลล์ร่างกายมนุษย์ ถ้าปรากฏว่าเซลล์ตายหรือหยุดการ
เจริญเติบโต แสดงว่าสารที่น ามาทดสอบนั้นเป็นพิษต่อเซลล์ ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพของชิปนี้
ก็ใช้ได้ผลดี อีกทั้งยังสะดวกและรู้ผลเร็ว และขณะนี้นักวิจัยก็ก าลังทดสอบในบริษัทยาและ
เครื่องส าอางหลายแห่งและคาดว่าจะผลิตจ าหน่ายได้เร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ดีนักวิจัยยังต้องปรับปรุง
เพ่ือให้ชิปทดสอบมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น แต่ชิปทดสอบนี้ยังมีข้อจ ากัดในการประเมินความ
เสี่ยงบางอย่าง เช่น ปริมาณสารเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 
  2.2.3.2  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์49 เป็นการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเฉพาะส่วนเท่านั้น 
ไม่ใช่พืชทั้งต้น หรือสัตว์ทั้งตัว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ท าได้โดยน าเอาเนื้อเยื่อของพืชส่วนที่ก าลัง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ที่ปลายยอดอ่อน มาใส่ในจานเลี้ยงที่มีวุ้นและน้ าเลี้ยง ซึ่งมีอาหารที่
เนื้อเยื่อนั้นต้องการ พร้อมทั้งสารซึ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนั้น  ๆ และท าให้อยู่ในสภาพ 
ซึ่งไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มาปนเปื้อน เราอาจบังคับให้เนื้อเยื่อนี้เจริญเติบโตขึ้นเป็นต้น
อ่อนได้ เมื่อมีสภาวะที่พอเหมาะ ดังนั้น อาจใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการแพร่กระจายพันธุ์พืช 
กล่าวคือ ท าให้เกิดต้นอ่อนเป็นจ านวนมาก ซึ่งน าไปปลูกต่อไปได้ วิธีนี้ใช้กันมากในการกระจายพันธุ์
พืชบางชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ เป็นต้น หรืออาจใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เป็นวิธีพัฒนาพันธุ์พืชให้มีคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ต้องการได้ เช่น ต้องการพืชที่มีคุณสมบัติ ต้านทานความ
เค็มของดิน หรือพืชที่สามารถต้านทานโรค ก็น าเอาเนื้อเยื่อพืชจ านวนมากมาเพาะเลี้ยง ในสภาวะที่มี

                                                           
49 ยงยุทธ ยุทธวงศ์, “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์,” ใน สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน

โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เล่มที่ 14 เรื่องที่ 8 เทคโนโลยีชีวภำพ, ค้น
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จาก http://kanchanapisekor.th/kpsub/book./bookphp?book 
=14&chap.=&page=t-8-infodetail04.html 
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ความเขม้ข้น ของเกลือสูง หรือมีสารที่ก่อให้เกิดโรคอยู่ เนื้อเยื่อส่วนมากจะตายไป แต่จะมีจ านวนหนึ่ง 
ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ท าให้สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เราคัดเอาเนื้อเยื่อที่รอดอยู่นี้ 
มาชักน าให้เกิดเป็นต้นอ่อน เพ่ือน าไปผสมต่อให้ได้พันธุ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษนี้อยู่ตัวต่อไป 

ในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรม ท าให้สามารถใส่ยีนที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ เช่น ท าให้เกิดความต้านทานโรคไวรัส ต้านทานแมลงเข้าในเนื้อเยื่อพืชที่เพาะเลี้ยงได้ เมื่อน า
เนื้อเยื่อที่ใส่ยีนใหม่นี้เข้าไป แล้วชักน าให้เกิดเป็นต้นอ่อน ก็จะได้พืช ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่เกิดจากยีน
ใหม่นี ้

นอกจากเนื้อเยื่อและเซลล์ของพืชแล้ว เรายังสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์
ของสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย เทคนิคนี้ มีประโยชน์หลายประการ เช่น เราสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง
บางชนิดในจานทดลอง เพ่ือน ามาใช้ศึกษาผลของยา ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ๆ สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ของ
ไข่และตัวอสุจิของคนและสัตว์ เพื่อน ามาผสมกันในจานทดลอง เกิดเป็นตัวอ่อน ซึ่งสามารถใส่กลับเข้า
ไปในมดลูกของคนหรือสัตว์ เพ่ือให้ตั้งท้อง และคลอดลูกอ่อนนั้นออกมาในที่สุด อีกตัวหนึ่งคือ การ
เพาะเลี้ยงเซลล์ ที่สามารถผลิตแอนติบอดี หรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นสาร
วินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้ แอนติบอดี ดังกล่าวเรียกว่า โมโนโคลนัล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody)  

สาเหตุส าคัญที่ท าให้เทคโนโลยีชีวภาพรุ่งเรืองขึ้นมากในระยะไม่นานมานี้คือ 
ความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสามารถ
พิเศษต่าง ๆ นอกจากความสามารถที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย หรือการก าจัดของเสีย ตามที่ได้ยกตัวอย่าง
มาแล้วข้างต้น จุลินทรีย์แต่ละตัวเปรียบเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ที่สามารถผลิตยา อาหาร 
เชื้อเพลิง และสารต่าง ๆ ความสามารถเหล่านี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในจุลินทรีย์พันธุ์ต่าง ๆ หลาย
แสนหลายล้านพันธุ์ มนุษย์ได้คัดเลือกเอาพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีจากธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์มานาน
แล้ว แต่ในระยะหลัง ๆ นี้ เราสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้รวดเร็ว และดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก โดยใช้เทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรม 

2.2.3.3  การทดสอบในหลอดทดลอง 
การทดสอบในหลอดทดลอง50 สถาบัน Wyss แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้คิดค้น 

“อวัยวะบนชิป” ที่มีเซลล์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยงอยู่ในระบบการเลี้ยงแบบ State-of-the-Art เพ่ือ
จ าลองโครงสร้างและการท างานของอวัยวะมนุษย์และระบบอวัยวะ ชิปชนิดนี้สามารถใช้แทนสัตว์ใน
การวิจัย สามารถใช้ในการทดสอบยา การทดสอบความเป็นพิษ ใช้แสดงถึงสรีระวิทยาของมนุษย์ และ
ผลการตอบสนองของยาที่ได้ถูกต้องมากขึ้นกว่าการทดลองในสัตว์ที่มีชีวิต ในบางบริษัท เช่น HµRel 
Corporation ได้จ าหน่ายชิปเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยสามารถใช้ทดลองแทนสัตว์ได้ 

การทดสอบเซลล์และเนื้อเยื่อมีความหลากหลายสามารถใช้ในการประเมินความ
ปลอดภัยของยา สารเคมี เครื่องส าอาง และสินค้าเพ่ือการบริโภคต่าง ๆ บริษัท Ceetox (Cyprotex) 
ได้พัฒนาวิธีในการประเมินศักยภาพของสารที่จ าท าให้เกิดอาการแพ้บนผิวหนังของมนุษย์ใน 

                                                           
50 PETA International Science Consortium, Alternatives to Animal Testing, 

Retrieved February 14, 2017 from http://www.peta.org/issues/animals-used-for-
experimentation/alternatives-animal-testing/ 
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MatTek’s EpiDermTM Tissue Model ซึ่งเป็นแบบจ าลอง 3 มิติของเซลล์ที่ได้มาจากจ าลอง
รูปแบบผิวหนังของมนุษย์ที่จ าลองลักษณะส าคัญของผิวหนังมนุษย์ปกติได้ โดยน ามาใช้แทนหนูตะเภา
หรือหนูแรทที่จะได้รับการฉีดสารหรือน าไปใช้กับผิวหนังที่ถูกโกนขนแล้วเพ่ือตรวจสอบการตอบสนอง
อาการแพ้ MatTek’s EpiDermTM ได้เริ่มน ามาใช้แทนกระต่ายที่ได้รับความเจ็บปวดจากการทดลอง
เป็นระยะเวลานานตามวิธีการทดลองแบบเดิมท่ีใช้ในการประเมินสารเคมีส าหรับความสามารถในการ
ถูกกัดกร่อนหรือการระคายเคืองผิว 

นักวิจัยจากสถาบัน European Union Reference Library ได้พัฒนาการทดสอบ
ในสัตว์เพ่ือหาทางเลือกที่แตกต่างกันได้ 5 การทดสอบ โดยการใช้เซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ในการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในยาที่ก่อให้เกิดอาการป่วย ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อน าเข้าสู่ร่างกาย วิธีการนี้ไม่ใช้
สัตว์ในการทดลองท าให้ไม่ต้องใช้กระต่ายในการทดลองที่เจ็บปวดนี้ 

2.2.3.4  การสร้างแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ (In Silico Model) 
การนักวิจัยได้พัฒนาแบบจ าลองคอมพิวเตอร์51หลากหลายรูปแบบที่มีความซับซ้อน

เพ่ือจ าลองชีววิทยาของมนุษย์และความก้าวหน้าของการพัฒนาโรค การศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
เหล่านี้สามารถคาดการณ์วิธีการที่ยาจะตอบสนองในร่างกายมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้
แทนที่การใช้สัตว์ในการวิจัยส ารวจและทดสอบยาได้อย่างมีมาตรฐาน 

โครงสร้าง Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs) เป็น
เทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเปลี่ยนการทดสอบในสัตว์โดยการประมาณการความซับซ้อนของความ
น่าจะเป็นของสารที่จะก่อให้เกิดอันตรายบนพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกับสารที่มีอยู่กับพ้ืนฐานชีววิทยาของ
มนุษย์ บริษัทและรัฐบาลได้ใช้เครื่องมือ QSARs มากขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการทดสอบสารเคมีในสัตว์ และ 
PETA ได้สนับสนุนในการส่งเสริมกองทุนในต่างประเทศในการทดสอบนี้ 

2.2.3.5  การวิจัยโดยใช้อาสาสมัครมนุษย์52 
วิธีการที่เรียกว่า “Micro Dosing” สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของยาและการเผาผลาญยาในมนุษย์ก่อนที่จะมีการทดลองยาปริมาณมาในมนุษย์ 
อาสาสมัครจะได้รับยาในปริมาณที่น้อยเพียงครั้งเดียว และเทคนิคการจับภาพที่ทันสมัยที่ใช้ในการ
ตรวจสอบวิธีการท างานของยาในร่างกาย กระบวนการนี้สามารถใช้แทนการทดสอบสัตว์และช่วย
คัดเลือกยาท่ีจะท างานในมนุษย์เพ่ือที่จะไม่ต้องใช้การทดสอบในสัตว์จากรัฐบาลโดยไม่จ าเป็น 

เทคนิคการบันทึกและการถ่ายภาพสมองขั้นสูง เช่น การถ่ายภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก 
(FMRI) เป็นเทคนิคท่ีทันสมัยซึ่งจะท าให้ช่วยศึกษาสมองของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยลงไปถึงระดับของ
เซลล์ประสาทเดี่ยว (เช่น กรณี Intracranial Electroencephalography) ซึ่งในปัจจุบันมีอาสาสมัคร
มนุษย์ที่สามารถใช้แทนการทดลองในหนูแรท, แมว และลิง ที่สมองได้รับความเสียหาย โดยนักวิจัย
สามารถที่จะท าการทดสอบชั่วคราวและสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาย้อนกลับท าให้เห็นถึงความผิดปกติ
ของสมองโดยใช้แม่เหล็กในการกระตุ้น 

 

                                                           
51 Ibid., p. 1. 
52 Ibid., p. 2. 
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2.2.3.6  แบบจ าลองผู้ป่วยมนุษย์ 
โรงเรียนแพทย์ในสหรัฐร้อยละ 97 ได้มีการใช้งานของห้องปฏิบัติการสัตว์ในการ

ฝึกอบรมทางการแพทย์ที่มีการจ าลองโดยใช้ระบบจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือนจริง และมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางคลินิกให้ค าแนะน า ซึ่งแบบจ าลองมนุษย์53ที่เหมือนจริงกว่าแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น
การหายใจ, เลือดออก, การชัก, การโต้ตอบ และแม้กระทั่งการตาย เป็นการแสดงที่สอนนักเรียนสรีระ
วิทยาและเภสัชวิทยาดีกว่าการใช้สัตว์ในการผ่าตัดจริง ซึ่งการจ าลองที่มีเทคโนโลยีสูงสุดที่เลียนแบบ
อาการป่วยและการบาดเจ็บเช่นนี้ จะให้การตอบสนองทางชีวภาพที่เหมาะสมเพ่ืองานวิจัยทาง
การแพทยแ์ละการฉีดยา  

ระบบ Trauma Man เป็นระบบการฝึกอบรมขั้นสูงทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการ
ลอกเลียนแบบการหายใจ การไหลเวียนเลือดของมนุษย์ ชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อ  ซี่โครงและอวัยวะ
ภายใน ซึ่งระบบนี้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในการสอนขั้นตอนการผ่าตัดฉุกเฉิน และเป็นระบบที่
สามารถท าให้เห็นถึงการศึกษาเพ่ือท าให้เกิดทักษะการช่วยชีวิตที่ดีกว่าหลักสูตรที่ต้องมีการผ่าตัดใน
สุกร แพะ หรือสุนัขที่มีชีวิต 

2.2.3.7  สเต็มเซลล์และพันธุวิศวกรรม 
  สเต็มเซลล์ (Stem Cell)54 หรือ เซลล์ต้นก าเนิด คือ เป็นเซลล์อ่อนที่ไม่มีหน้าที่ของ

เซลล์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งตัวเองข้ึนมาใหม่ได้ และ พร้อมจะเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงเพ่ือไป
ท าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือกลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ในร่างกายได ้

สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นก าเนิด พบได้จากตัวอ่อนระยะ Blastocyst และใน
เนื้อเยื่อที่โตเต็มวัย เช่น เลือด ฟันน้ านม ผิวหนัง สายสะดือ ไขกระดูก โดย สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้น
ก าเนิด จากไขกระดูกในผู้ใหญ่นั้นมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ในระบบเลือด รวมถึงเซลล์ที่
เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วย ดังนั้นไขกระดูกจึงมีความส าคัญมากในทางการแพทย์ 

โดยปกติเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จะท าหน้าที่จ าเพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะไม่ย้อนกลับมาเป็น สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นก าเนิด อีก ตัวอย่างของเซลล์ที่พัฒนาไปจนสุดทางจน
เป็นเซลล์ที่ท าหน้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้ว 
จะไม่มีเซลล์ใหม่มาทดแทนได้อีก 

ปัจจุบันได้มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมากมายที่สนใจในการน า สเต็มเซลล์  หรือ 
เซลล์ต้นก าเนิด มาใช้ในการรักษาโรค55 ซึ่งมีเพียงโรคที่เกิดจากความผิดปกติในระบบเลือดเท่านั้น 

                                                           
53 Ibid., p. 1. 
54 ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต, สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คืออะไร?, ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2559 จาก

http://www.absolute-health.org/thai/article-th-042.htm; สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ 
อะไร (What is Stem Cell ?), ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2559 จาก http://www.thaibiotech.info 
/what-is-stem-cell.php#more-310 

55 Kamonnaree Chotinantakul and Wilairat Leeanansaksiri, “Hematopoietic 
Stem Cell Development, Niches, and Signaling Pathways,” Bone Marrow Research 
2012: 1. 
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เช่น โรค ลิวคิเมีย (Leukemia) ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) อัลไซเมอร์ (Alzheimer) โรคมะเร็ง 
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เบาหวาน โรคพาร์กินสัน (Parkinson) อัมพาตไขสันหลัง โรคหัวใจ, โรค
ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม, โรคเลือดข้ีนสมอง, โรคฮันติงตัน, โรคบาดเจ็บไขสันหลังและโรคอ่ืน ๆ 
อีกมากมายให้หายขาดได้  สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่ให้ความหวังในทางการแพทย์อย่างมาก ในอนาคต
เราอาจจะสามารถใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรค 

พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) คือกระบวนการที่ได้น าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้
จากการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (Molecular Biology) น ามาประยุกต์ใช้ใน 
การปรับเปลี่ยน, ดัดแปลง, เคลื่อนย้าย, ตรวจสอบ สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA)], ยีน (Gene) และ
ผลิตภัณฑ์ของสารพันธุกรรมอย่างพวกอาร์เอ็นเอ (RNA) และโปรตีนของสิ่งมีชีวิต เพ่ือน ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์56 

 โดยปกติแล้ว พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) จะเป็นการตัดต่อยีน (Gene) 
หรือเป็นการเคลื่อนย้ายยีน (Transgenesis) จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใส่เข้าไปกับยีน (Gene) ของ
สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือท าให้เกิดการถ่ายทอดของยีน (Gene) และลักษณะที่ยีน (Gene) นั้นได้
ท าการควบคุมอยู่ เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกน ายีน (Gene) ใส่เข้าไป มียีน (Gene) ที่มีคุณสมบัติตามที่
ต้องการ โดยอาจท าการเพ่ิมปริมาณยีน (Gene) ขึ้นอีกเพ่ือให้มีปริมาณที่มากเพียงพอที่จะน าไปท าให้
ได้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น และท าให้ได้ปริมาณของผลผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วย โดยที่พันธุวิศวกรรม 
(Genetic Engineering) อาจจะท าให้เกิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ (Novel) ที่อาจไม่เคยปรากฏใน
ธรรมชาติมาก่อน 

 เป้าหมายสูงสุดของพันธุวิศวกรรมทางการแพทย์57  คือ  การใช้แก้ปัญหาและรักษา
โรคโดยการถ่ายฝากยีนปกติให้กับผู้ป่วยเพื่อทดแทนผลผลิตที่ผิดปกตินั้น ซึ่งเรียกว่าเป็นการรักษาโดย
การท ายันบ าบัด (Gene Therapy) หรือ “การรักษาด้วยยีน”  ตัวอย่างเช่น 

1.  การถ่ายฝากยีนของโกลบินปกติเข้้าไปในเซลล์ไขกระดูก ของคนป่วยด้วยโรคทาง
พันธุกรรมชนิดโรคโลหิตจาง ที่เม็ดเลือดแดงคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว (Sickle Cell Anemia) 

2.  การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมสามารถใช้
ตรวจสอบโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ไวรัสยังไม่เพ่ิมปริมาณมากนัก  โดยใช้เทคนิค
พิเศษที่เรียกว่า PCR (Poly Merase Chain Reaction = PCR เป็นเทคนิคที่ใช้เพ่ิมปริมาณ DNA 
เป้าหมายที่ต้องการโดยใช้เอนไซม์ DNA Polymerase) สังเคราะห์ DNA ซ้ า ๆ กันหลาย ๆ รอบ 
จนกว่าจะได้ปริมาณ DNA เท่าที่ต้องการ เทคนิค PCR สามารถใช้ตรวจหาไวรัสเอดส์ในเลือดของ
บุคคลหนึ่ง  แต่เดิมต้องตรวจจากระดับแอนติบิดี ซึ่งตรวจพบได้หลังจากรับเชื้อเป็นเวลานานประมาณ 
3 เดือน  แต่เทคนิค PCR ตรวจได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ 

                                                           
56 Ibid., p. 1. 
57 Genetic Engineering Product, Retrieved March 7, 2017 from https://www. 

boundless.com/microbiology/textbooks/boundless-microbiology-textbook/microbial-
genetics-7/genetic-engineering-products-93/applications-of-genetic-engineering-498-
6642/ 
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3.  การรักษาโรค Sever Combined Immunodeficiency (SCID) ด้วยการท ายีน
บ าบัด   โรค SCID เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผู้ป่วยไม่สามารถสร้างภุมิคุ้มกันได้และมักเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อเพียงเล็กน้อซึ่งโรคนี้ได้รักษาด้วยการท ายีนบ าบัดมาแล้วในสหรัฐอเมริกา 

 
2.2.4  ข้อดี ข้อเสียของกำรใช้วิธีกำรอื่นแทนกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

 ในการใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการลดจ านวนการใช้สัตว์
ลง โดยผลการทดลองที่ออกมานั้นยังคงมีประสิทธิภาพมากพอที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และ
สัตว์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องสูญเสียชีวิตของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังวิธีการดังกล่าวนี้ยังไม่
สามารถใช้ได้กับการทดลองในทุกกรณี เนื่องจากในการทดลองบางประเภท หากไม่ใช้สัตว์ในกา ร
ทดลองก็จะท าให้คุณภาพของการทดลองไม่เหมาะที่จะน ามาใช้กับมนุษย์ 
 ประโยชน์ของการทดลองทางเลือกแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

1.  การทดสอบทางเลือกทางวิทยาศาสตร์มักเชื่อถือได้มากว่าการทดลองกับสัตว์ 
ตัวอย่าง ผลการทดลองกับหนูแรท หนูแฮมสเตอร์ หนูตะเภา หนูไมซ์  ลิง และลิงบาบูน 

แสดงผลว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างไฟเบอร์ใยแก้วกับมะเร็ง หลังจากนั้น Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) รายงานว่า ไฟเบอร์ใยแก้ว เป็น สารก่อมะเร็ง  

การทดลอง In Vitro ด้วย EpiDerm  จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนังมนุษย์ พบว่า ในการ
พิสูจน์เกี่ยวกับการกัดและระคายเคืองผิว ได้แม่นย ากว่าการใช้สัตว์ทดลอง  เมื่อทดสอบในกระต่าย 
ระบุได้เพียง 10 จาก การทดสอบ 25 ครั้ง มีอัตราความผิดพลาดถึงร้อยละ 40  

2.  ในการทดสอบความเป็นพิษโดยใช้เนื้อเยื่อมนุษย์แม่นย ากว่าการใช้สัตว์ทดลอง  
Björn Ekwall (Cytotoxicology Laboratory in Sweden)58 ได้พัฒนาวิธีการทดแทนการ

ทดสอบ Lethal Dose 50: LD50 มีความแม่นย าถึงร้อยละ 85 ซึ่งวิธีเดิม อัตราแม่นย าเพียงร้อยละ 
61-65 และบังคับสัตว์ Ingest Toxic and Lethal Substances เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทดสอบสัตว์
ต้องตาย ร้อยละ 50 และวิธีการทดแทนนี้ปลอดภัยกว่า  

3.  การทดลองทางเลือกแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประหยัด ปฏิบัติได้จริง 
สะดวก 

InVitro International’s Corrositex (Synthetic Skin) รายงานว่าสามารถวิเคราะห์ผลการ
กัดและระคายเคืองผิวภายในเวลา 3 นาที ถึง 4 ชั่วโมง ซึ่งต่างกับการทดลองในสัตว์ต้องใช้เวลา ถึง 2-
4 สัปดาห์ DakDak59 เป็นชื่อเทคโนโลยีทางเลือกชุดทดสอบผลของครีมกันแดด ทราบผลภายในวัน
เดียวขณะที่ทดลองในสัตว์ทราบผลในเวลาเป็นเดือน ต้นทุนก็ถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่ง  

                                                           
58 A. Kolman, “Björn Ekwall and His Contribution to Modern Cell Toxicology,” 

Sitologiia, 52, 10 (2010): 888-890. 
59 Naomi Aoki, “Evolving Away from Animal Tests: Charles River Laboratories 

Shifts to New Technologies,” Boston Globe (February 27, 2002). 
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การทดสอบสารเคมีในแบบเดิมที่ใช้สัตว์ทดลองใช้เวลาถึง 5 ปีในการทดสอบสารเคมี หนึ่ง
ชนิด  ต้นทุนเป็นล้านเหรียญ ขณะที่การทดสอบทางเลือกไม่ใช้สัตว์ทดลองนั้นทราบผลภายในสัปดาห์ 
และต้นทุนเพียงเศษส่วนของแบบเดิม    

4.  เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดการท าร้ายสัตว์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในการทดสอบพิษวิทยา มีการฆ่าสัตว์เป็นล้าน ๆ ตัว เป็นเรื่องของการระบาดและ ขยะพิษ  

ขณะที่การทดสอบทางเลือกนี้ อันตรายน้อยกว่าและมีของเสียน้อยกว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ในปีค.ศ. 2007 U.S. National Research Council (NRC) ได้เผยแพร่รายงาน  Toxicity 

Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy ลดการใช้สัตว์ทดลอง และเปลี่ยนมาใช้
การทดลองทางเลือกแทน  เป็น In Vitro Methods60 การประเมินผลก็จะใช้ เซลล์ เซลล์ไลน์ หรือ 
เนื้อเยื่อ ส่วนของเซลล์แทน 
 
2.3  แนวคิดและควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสัตว์ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

 
แนวคิดในเรื่องการคุ้มครองสัตว์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจาก

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความตระหนักในความผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นลักษณะที่ท าให้มนุษย์สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ดังนั้นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์จึงปรากฏอยู่ในหลักจริยธรรม
ในบทบัญญัติทางธรรมชาติ บทบัญญัติทางศาสนา และสิทธิของสัตว์ ดังนี้ 

 
2.3.1  กำรคุ้มครองสัตว์ตำมหลักจริยธรรมทำงธรรมชำติ 
การยอมรับการคุ้มครองสัตว์ตามหลักจริยธรรมทางธรรมชาติ 61 คือ การรับรองสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของสัตว์ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คือการยอมรับว่ามนุษย์มีพันธะสัญญาในการเคารพซึ่ง
สิทธิและมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของสัตว์เช่นเดียวกัน ในยุคสมัยแรกมนุษย์ไม่ยอมรับพันธะสัญญา
ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ เช่น วิถีชีวิต ภาษา และความรู้เหตุผล จึง
ท าให้สถานะของสัตว์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่มนุษย์  ต่อมาเมื่อนักวิทยาศาสตร์
สามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ความรู้สึก  รวมถึงมีอารมณ์ความรู้สึกด้านจริยธรรม 
มนุษย์จึงเริ่มยอมรับและและเปลี่ยนทัศนคติด้านความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ 

 
 
 

                                                           

 60 N. Ranganatha and I. J. Kuppast, “A Review on Alternatives to Animal 
Testing Methods In Drug Development,” The International Journal of Pharmacyand 
Phamarceutical Sciences 4, Suppl., 5 (2012). 

61 Gary Steiner, Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of 
Animals in the History of Western Philosophy (Pennsylvania: University of Pittsburgh 
Press, 2005), p. 47.  
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2.3.2  กำรคุ้มครองสัตว์ตำมหลักจริยธรรมในบทบัญญัติทำงศำสนำ 
ในยุคโบราณหลักการคุ้มครองสัตว์ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการคุ้มครอง

เป็นไปในรูปแบบการปฏิบัติตามลัทธิหรือความเชื่อซึ่งมีหลักการให้ด าเนินการตาม เช่น ชาวอียิปต์ใน
ยุคโบราณบูชาแมวเสมือนเป็นเทพเจ้า เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามฆ่า ห้ามท าร้าย หรือในดินแดนเมโสโป
เตเมียที่ยกย่องว่าแกะเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งฝูงสัตว์ทั้งปวง62 ในเวลาต่อมาหลัก
ปฏิบัติที่ดีดังกล่าวได้ถูกก าหนดให้เป็นหนึ่งในบทบัญญัติทางศาสนา ส่งผลให้แนวคิดการคุ้มครองสัตว์
ตามหลักจริยธรรมก่อตัวเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
2.3.3  แนวคิดอรรถประโยชน์นิยมกับกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม63 (Utilitarianism) มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากแนวคิดสุขนิยม ที่มา

จากภาษากรีกว่า “Hedone” หมายถึง ความพอใจ โดยทางจริยธรรมมีแนวคิดว่า ความพอใจและ
ความเดือดร้อนคือเกณฑ์วัดผลที่ว่าการกระท าใดถูกหรือผิด โดยเจเรมี่ เบ็นเธม (Jeremy Bentham) 
ซึ่งเป็นนักปรัชญาทางการเมืองผู้ให้ก าเนิดแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม ได้เสนอหลักจริยธรรมที่ว่าการ
กระท าที่ดีที่สุดคือการกระท าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดแก่คนจ านวนมากที่สุด หลักการของ
อรรถประโยชน์คือหลักการที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการกระท าใดก็ตาม ตามแนวโน้มที่
ปรากฏว่าจะเป็นการเพ่ิมหรือลดความสุขของคู่กรณีที่ผลประโยชน์ของเขากลายเป็นประเด็นปัญหา
หรือข้อพิพาทข้ึนมา 

เบ็นแธมเห็นว่าการกระท าใดจะถูกต้องหรือผิดขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อว่าผลลัพธ์ของการกระท า
นั้นดีหรือเลว ส าหรับเบ็นแธม “ดี” และ “เลว” หมายถึง ความพึงพอใจหรือความเดือดร้อนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคล  เนื่องจากเบ็นแธมยึดถือทฤษฎีสุขนิยมทาง
จิตวิทยา ความพึงพอใจและความเดือดร้อนจึงเป็นแรงจูงใจของพฤติกรรมทั้งหมด โดยเขามีแนวคิด
ที่ว่า “ความสุขของมนุษย์ไม่อาจถูกก าหนดได้ด้วยการอ้างถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็นวัตถุวิสัยหรือสิทธิตาม
ธรรมชาติต่าง ๆ อย่างที่ได้แถลงไว้ในค าประกาศอิสรภาพของอเมริกันหรือในค าประกาศของฝรั่งเศส
ว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเบ็นแธมปฏิเสธเรื่องสิทธิธรรมชาติหรือกฎแห่ง
ธรรมชาติ โดย “เขาสันนิษฐานว่าเบื้องหลังการเรียกร้องทั้งปวงต่อสิ่งเหล่านี้คือผลประโยชน์อันเห็นแก่
ตัวทั้งหลายที่ซ่อนเร้นไว้อย่างดี หรือเก็บไว้ไม่มิดชิด เขาคิดว่าหลักการเรื่องอรรถประโยชน์จะเตือนเรา
อยู่ตลอดเวลาว่าข้อเสนอต่าง ๆ ล้วนมีจุดก าเนิดมาจากบรรดาบุคคลที่มีผลประโยชน์ที่บอกได้ และใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้เราประเมินมันด้วยการถอยห่างออกมาตามแนวคิดของหลักการเรื่อง
ความสุขสูงสุด” ทั้งนี้ เบ็นแธมเห็นว่าสิทธิไม่อาจมีความหมายแยกไปต่างหากจากอรรถประโยชน์ 

                                                           
62 Charles Dickens, “Cats in Ancient Egypt,” All the Year Round 7 (1862): 308. 
63 ภิรัชญา วีระสุโข, แนวคิดอรรถประโยชน์นิยมและทฤษฎีควำมยุติธรรม, ค้นวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://integratedsciences-sila.blogspot.com/2011/05/blog-post.html 
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จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill, 1861)64 ได้พัฒนาแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมโดย
เน้นในเรื่องศีลธรรมมากกว่ากฎ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แนวคิดอรรถประโยชน์นิยมของมิลล์มุ่งเน้นความสุข
เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับศีลธรรมเนื่องจากประชาชนปรารถนาเช่นนั้นจริง ๆ โดยมิลล์ไม่
เห็นด้วยกับจุดยืนของเบ็นแธมที่เชื่อว่าหลักการอรรถประโยชน์เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องพิสูจน์ และไม่
จ าเป็นต้องพิสูจน์และเสนอความเห็นที่ให้ความส าคัญกับความสุขของปัจเจกบุคคล และความสุข 
“ทั่วไป” (General Happiness) เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาดังนี้ 

 
  เหตุผลที่ว่าท าไมความสุขทั่วไปเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่สามารถให้เหตุผลได้ 

เว้นแต่ว่าบุคคลแต่ละคนปรารถนาความสุขของตัวเขาเองตราบเท่าที่เขาเชื่อว่า
สามารถบรรลุความปรารถนานั้นได้ อย่างไรก็ตาม นี่คือความจริง เราไม่เพียงแต่มีข้อ
พิสูจน์ทั้งหมดที่ซึ่งแต่ละกรณียอมรับ แต่ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ที่ต้องการให้ความสุข
เป็นเป้าหมายร่วมกัน ความสุขแต่ละคนเป็นเรื่องที่ดีส าหรับคนนั้น และดังนั้น
ความสุขทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นผลรวมของบุคคลทุกคน 

 
เจตนารมณ์ของมิลล์ในที่นี้แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของอรรถประโยชน์เป็นเป้าหมายที่สม

เหตุผลส าหรับผู้กระท าการแต่ละคน (Individual Agent)  อย่างไรก็ตาม การน าหลักความคิดนี้ไป
ปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่าสามารถที่จะท าให้บรรลุความสุขของ
แต่ละบุคคลได้หรือไม่หากว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดบางประการที่จะต้องท าให้เลือกตัดสินใจว่า
ความสุขของกลุ่มบุคคลหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง  เนื่องจากแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยมสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทหรือหลายลักษณะ ในที่นี้จะขอแบ่ง
อรรถประโยชน์นิยมที่มักกล่าวกันโดยทั่วไปออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. อรรถประโยชน์นิยมแบบการกระท า (Act-Utilitarianism) เป็นแนวคิดที่พิจารณา
ความถูกผิดที่ผลของการกระท าแต่ละครั้งเป็นส าคัญ    

2. อรรถประโยชน์นิยมแบบกฎ (Rule-Utilitarianism) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามีกฎเกณฑ์
บางอย่างที่ดีและพิจารณาความถูกผิดจากการกระท าตามกฎเกณฑ์นั้น ๆ 

เวสท์ (Henry R. West) ได้กล่าวถึงมิลล์ว่ามิลล์ไม่ได้เป็นทั้งนักทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม
แบบการกระท าหรือแบบกฎ 

กล่าวอีกนัยหนึ่ ง เขามองว่าถ้าตีความในแบบของการให้ เหตุผลทางศีลธรรมตาม
อรรถประโยชน์นิยม มิลล์ก็เป็นทั้งสองแบบ กล่าวคือในกรณีที่เกี่ยวกับหลักศีลธรรม มิลล์ต้องการที่จะ
ใช้หลักเกณฑ์อรรถประโยชน์นิยมแบบกฎโดยเห็นว่าหลักศีลธรรมคู่ขนานไปกับหลักกฎหมายเพียงแต่
มีบทลงโทษที่เป็นทางการน้อยกว่า  ในอีกด้านหนึ่ง เวสท์ ก็เห็นว่ามิลล์ได้ใช้หลักเกณฑ์อรรถประโยชน์
นิยมแบบการกระท าซึ่งมีระดับของความยืดหยุ่น ทั้งนี้ หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะก าหนดให้ใช้
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากหลักการความสุขสูงสุดเป็นส าคัญ วิธีการที่แตกต่างก็จะมี

                                                           
64 The Philosophy Pages, Utilitarianism, Retrieved February 14, 2016 from 

http://www.philosophypages.com/hy/5q.htm  
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ความเหมาะสมกับแต่ละประเด็นที่ใช้หลักศีลธรรมแตกต่างกันออกไปโดยบทลงโทษอาจจะเป็นโดย
กฎหมายหรือไม่ก็โดยความเห็นสาธารณชนหรือก็โดยมโนธรรม 

ทัศนะของมิลล์ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์กับความยุติธรรมคือว่าความ
ยุติธรรมในความหมายทางศีลธรรมเป็นหลักการพ้ืนฐานเช่นเดียวกับอรรถประโยชน์ ขณะที่คว าม
ยุติธรรมของกฎหมายมักควรที่จะถูกตัดสินจากหลักเกณฑ์ของอรรถประโยชน์ (นั่นคือกฎหมายดีคือ
กฎหมายที่มีประโยชน์) เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งลวงตาที่สันนิษฐานว่าอรรถประโยชน์และความยุติธรรมใน
ความหมายทางศีลธรรมสามารถขัดแย้งกัน เพราะสิ่งหนึ่ง ๆ ไม่สามารถขัดแย้งกับตัวมันเอง ตามนัยนี้ 
กฎหมายกับความยุติธรรมเสมือนเป็นสิ่งเดียวกันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งในความเป็น
จริงประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันโดยยังไม่เป็นที่ยุติ 

ตามนิยามทางปรัชญา สิทธิ (Rightness) เกี่ยวข้องกับการกระท าโดยสมัครใจ ขณะที่ความดี 
(Goodness) เกี่ยวข้องกับผลของการกระท าเหล่านั้น นักอรรถประโยชน์นิยมประเมินการกระท าใน
นิยามของความดีอันเป็นผลจากการกระท าของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ส าหรับนักอรรถประโยชน์
นิยม การกระท าที่ถูกต้องคือสิ่งที่น าไปสู่ผลที่ดี แม้ว่าความดีสามารถนิยามในทางอุดมคติ นัก
อรรถประโยชน์นิยมก็มักจะปฏิบัติตามแนวเบ็นแธม และมิลล์ และนิยามความดีว่าเป็นเรื่องของความ
พึงพอใจ ความสุข หรือความพอใจในแรงปรารถนาส าหรับนักอรรถประโยชน์นิยมแล้ว การกระท าที่
ถูกต้องเพ่ิมความสุข หรือน าไปสู่การเพ่ิมอรรถประโยชน์ในระยะยาว และอาจกล่าวได้ว่าส าหรับนัก
อรรถประโยชน์นิยมแล้วความดีมาก่อนสิทธิ  

จากแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมจะเห็นได้ว่าการกระท าที่ดีที่สุด คือ การกระท าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดแก่คนจ านวนมากที่สุด ดังนั้นในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นก็ควรมีการ
ชั่งน้ าหนักว่า การใช้สัตว์ในการทดลองจะก่อให้เกิดผลเช่นไรตามมา อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์
เป็นจ านวนมาก แม้จะต้องสูญเสียชีวิตของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นจ านวนมาก แต่หาก
ผลลัพธ์ในการทดลองที่ออกมาท าให้สามารถค้นพบสิ่งใหม่ เช่น ยารักษาโรคชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการ
รักษาได้มาก่อน เป็นต้น เราก็ย่อมยินยอมที่จะให้มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่การที่จะ
น าสัตว์มาใช้การทดลองนั้น เราต้องค านึงถึงในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดถึงชนิด 
ประเภท อายุ และน้ าหนักของสัตว์ที่จะน ามาใช้ในการทดลองด้วยเช่นกัน 

แต่หากการทดลองใดเคยมีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แล้ว และผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
นั้นเป็นที่น่าพอใจโดยไม่จ าเป็นต้องมีการทดลองใด ๆ เพ่ิมเติมอีก หรือผลสุทธิที่ออกมานั้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องน าสัตว์มาใช้ในการทดลองดังกล่าวอีก อย่างเช่นในกรณีห้ามใช้
สัตว์ในการทดลองเครื่องส าอางของประเทศอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือเป็นการลดจ านวนการใช้สัตว์ในการ
ทดลองให้น้อยที่สุด อาจมีการน าวิธีการอ่ืนมาใช้ในการทดลองนั้น ๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน
ออกมา และสามารถน าผลการทดลองนั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นแม้เราจะมีการค านึงถึงการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น แต่หากการทดลอง
นั้นมีผลเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เป็นจ านวนมาก ก็เป็นการที่เหมาะสมเพียงพอที่จะให้มี
การน าสัตว์มาใช้ในการทดลองได้ 

โดยการกระท าใดจะถูกต้องหรือผิดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อว่าผลของการกระท านั้นว่าดี
หรือเลว โดยจากแนวคิดนี้ ดี และเลว เป็นความพึงพอใจหรือความเดือดร้อนที่เกิดจากประสบการณ์
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ต่าง ๆ ของมนุษย์ ความพึงพอใจและความเดือดร้อนเป็นแรงจูงใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งความสุข
ของมนุษย์ไม่อาจถูกก าหนดได้ด้วยการอ้างถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็นวัตถุวิสัยหรือสิทธิตามธรรมชาติต่าง ๆ 
และเบื้องหลังของการเรียกร้องทั้งหมดของสิ่งเหล่านี้คือผลประโยชน์อันเห็นแก่ตัวทั้งหลายที่ซ่อนเร้น
ไว้เป็นอย่างดีหรือเก็บไว้ไม่มิดชิด ข้อเสนอต่าง ๆ ล้วนมีที่มาจากบรรดาบุคคลที่มีผลประโยชน์ ดังนั้น
การที่เราต้องน าสิ่งมีชีวิตอ่ืนใด หรือ สัตว์มาใช้ในการการทดลองต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งใช้ในงานอย่าง
หนึ่งอย่างใด ก็ล้วนเกิดมาจากความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้นโดยไม่ได้มีค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สัตว์เหล่านั้น เราจึงควรค านึงถึงว่าเรามีสิทธิที่จะน าสัตว์เหล่านั้นมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน และได้รับ
ประโยชน์ใดจากการน าสัตว์เหล่านั้นมาใช้เพียงใด เพ่ือประโยชน์ที่ได้รับนั้นจะมากกว่าผลกระทบที่
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงหลักการชั่งน้ าหนักประโยชน์ที่มนุษย์จะได้รับผลกระทบที่เกิดกับสัตว์ด้วย 

มีแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมอีกแบบที่เน้นในเรื่องของศีลธรรมมากกว่ากฎ คือ มุ่งเน้นที่
ความสุขของเป้าหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับศีลธรรมเนื่องจากประชาชนปรารถนาเช่นนั้นจริง ๆ 
และหากความสุขเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาชน ความสุขของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องดีส าหรับ
บุคคลนั้น ดังนั้น ความสุขทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นผลร่วมของบุคคลทุกคน ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่าหากใช้สัตว์ในการทดลองแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชากรจ านวนมาก หรือเป็นกรณีที่
มนุษย์ได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น เช่น การทดลองเพ่ือหายารักษาโรค หรือการทดลองเพ่ือ
รักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ หากการน าสัตว์มาใช้ในการทดลองนั้นก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่ดี
กับมนุษย์มากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ การทดลองดังกล่าวก็ย่อมเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของสัตว์ที่น ามาใช้ในการทดลองด้วย 

เป้าหมายของอรรถประโยชน์เป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลส าหรับผู้กระท าการแต่ละคน การ
น าหลักคิดนี้ไปปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่าสามารถที่จะท าให้บรรลุ
ความสุขของแต่ละบุคคลได้หรือไม่หากว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดบางประการที่จะต้องท าให้เลือก
ตัดสินใจว่าความสุขของกลุ่มบุคคลหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่กลุ่มบุคคลหนึ่ง ในกรณีนี้การ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นอาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนขึ้นต่อสัตว์ ดังนั้นหากจะน าสัตว์มาใช้ในการทดลองใด ควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับให้มากกว่าผลเสียที่จะเกิดข้ึน เพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าในตัวเอง  

การตีความหลักอรรถประโยชน์นิยม จะต้องพิจารณาทั้งหลักศีลธรรมควบคู่ ไปกับหลัก
กฎหมายเพียงแต่ในทางศีลธรรมนั้นการใช้เหตุผลมีความยืดหยุ่นมากกว่า คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะ
ก าหนดให้ใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากหลักการความสุขสูงสุดเป็นส าคัญ วิธีการที่
แตกต่างก็จะมีความเหมาะสมกับแต่ละประเด็นที่ใช้หลักศีลธรรมแตกต่างกันออกไปโดยบทลงโทษ
อาจจะเป็นกฎหมายหรือไม่ก็โดยความเห็นสาธารณชนหรือโดยมโนธรรม เช่นในกรณีของการน าสัตว์
มาใช้ในการทดลองเครื่องส าอางนั้น มีการใช้กระต่ายในการทดสอบอาการระคายเคืองจาก
เครื่องส าอางโดยการฉีดสารเคมีเข้าที่ดวงตาของกระต่ายหรือบริเวณผิวหนังที่ถูกโกนขนแล้ว เพ่ือท า
การทดสอบก่อนที่จะน ามาใช้ในมนุษย์ เป็นต้น ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อมโนธรรมใน
จิตใจของมนุษย์ว่าเหตุใดสัตว์เหล่านั้นต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากความต้องการสวยงามของ
มนุษย์ จึงท าให้มีการเรียกร้องเกิดขึ้นในสหภาพยุโรป ซึ่งต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้มีการห้ามใช้สัตว์ใน
การทดลองเครื่องส าอางแล้ว 
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ดังนั้น สิทธิจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระท าโดยสมัครใจ ในขณะที่ความดีเกี่ยวข้องกับผลของ
การกระท าเหล่านั้น การกระท าที่ถูกต้องคือสิ่งที่น าไปสู่ผลดี และนิยามความดีเป็นเรื่องของความพึง
พอใจ ความสุข หรือความพอใจในแรงปรารถนา การกระท าที่ถูกต้องจะเพ่ิมความสุข หรือน าไปสู่การ
เพ่ิมอรรถประโยชน์ในระยะยาว และอาจกล่าวได้ว่าความดีมาก่อนสิทธิ กล่าวคือมนุษย์มีสิทธิที่จะน า
สัตว์มาใช้ในการกระท าต่าง ๆ ได้ แต่การน ามาใช้นั้นควรค านึงถึงศีลธรรมและความถูกต้องด้วย การที่
มนุษย์น าสัตว์มาใช้ในการทดลองเพ่ือหาทางรักษาโรค หรือเพ่ือยับยั้งการกระจายตัวของโรคระบาด
นั้น แม้จะเป็นการกระท าที่ขัดต่อศีลธรรมคือเป็นการคร่าชีวิตของสัตว์ไป แต่ผลที่ได้รับนั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษย์ จึงควรมีการพิจารณาถึงขอบเขตความคุ้มครองในการใช้สัตว์หรือหากมีวิธีการอ่ืน
ที่สามารถใช้แทนสัตว์ได้ ก็ให้น าวิธีการนั้นมาใช้เพ่ือความเหมาะสม และผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดและ
ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
2.4  หลักกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ 
  
 การศึกษาหาความหมายของหลักสวัสดิภาพสัตว์นั้นมีความจ าเป็นในการศึกษาทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และในทางปฏิบัติ การให้ความหมายจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะเฉพาะของ
สัตว์แต่ละประเภท จุดประสงค์ของการให้ความหมาย และความเหมาะสมของแต่ละสังคม 
 ในทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของหลักสวัสดิภาพสัตว์คือความต้องการของสัตว์ในสิ่งใด ๆ 
ที่ท าให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างมีระบบและปลอดภัย ความต้องการดังกล่าวมีทั้ งความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน เช่น ความต้องการด้านอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย และความต้องการที่สูงขึ้นไป เช่น ความ
ต้องการด ารงเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์หรือวิวัฒนาการไปสู่สายพันธุ์ที่ดีกว่า 
 Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary ได้ให้ความหมายว่าหลักสวัสดิภาพ
สัตว์ คือ การหลีกเลี่ยงการข่มเหงรังแก และการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากสัตว์ โดยด าเนินการ
จัดสรรหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวก การให้อาหารหรือการดูแลทั่ว ๆ ไป การป้องกันดูแลรักษา
จากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งการรับรองว่าปราศจากภัยอันตราย ความไม่สะดวกสบายเกินจ าเป็นและ
ความเจ็บปวด 
 ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดี
ทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบก ตามพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้ให้
ความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ไว้ว่าหมายถึงสภาวะทางร่างกาย จิตใจ และการแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของสัตว์ ในขณะที่สัตว์เผชิญกับสภาพแวดล้อมจากการกระท าของมนุษย์ หรือเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ 
 อีกท้ังตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 255765 ได้
ให้ความหมายของการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไว้ว่า หมายถึง การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ มีอาหาร และน้ าอย่างพอเพียง  

                                                           
65 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, รำชกิจจำ

นุเบกษำ, หน้า 10.  
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 2.4.1  หลักอิสระ 5 ประกำร 
สัตว์จะมีสวัสดิภาพที่ดีได้ต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้ งความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งพิจารณา

จากหลักอิสระ 5 ประการคือ 
1. อิสระจากความหิวกระหาย คุณภาพและปริมาณของ น้ า/อาหาร ต้องเหมาะสม ชนิด 

อายุ เพศ 
2. อิสระจากความไม่สบายกาย อุณหภูมิความชื้น การระบายอากาศ ชนิดกรง พ้ืนกรง วัสดุ

รองนอน ความหนาแน่นของสัตว์ต่อกรงแสง เสียง ต้องเหมาะสม สัตว์พาหะมีหรือไม่อย่างไร 
3. อิสระจากความเจ็บป่วยและโรคภัย มาตรการป้องกัน การติดเชื้อที่เข้มงวด มีการจัดการ

ด้านสัตวแพทย์ที่เหมาะสม ระบบรักษาความสะอาด 
4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ ไม่ท า ปฏิบัติการเช่นเก็บเลือดผ่าตัด ในบริเวณที่

เลี้ยงไม่มีเสียงดังรบกวน 
5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ สัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์สังคมต้องการอยู่

ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน การให้ Enrichment จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสัตว์ได้ 
  
 2.4.2  หลักสิทธิของสัตว ์
 ในเรื่องสิทธิของสัตว์นั้นเนื่องจากเดิมสัตว์ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสิทธิได้ การที่จะคุ้มครอง
สิทธิของสัตว์ได้จึงต้องใช้กรอบของแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใช้ โดยสิทธินั้นแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) และสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights)  

1. สิทธิตามธรรมชาติ คือ สิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นความชอบธรรมที่มนุษย์พึงมี และ
ต้องประกอบไปด้วย 3 หลัก คือ หลักของเหตุและผล คือ สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลักความ
จริงที่ไม่อาจโต้แย้ง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยคิดจากเหตุผลทั่วไปว่ามนุษย์ควรมีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ประการใดบ้าง เช่น มนุษย์ควรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลักของความชอบธรรม คือ 
สิทธิที่มนุษย์ได้รับต้องเป็นไปตามความชอบธรรม มิใช่ยื้อแย่งหรือกระท าผิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธินั้น 
รวมทั้งความชอบธรรมในการปกป้องรักษาสิทธิของตนด้วย และหลักปัจเจกชนนิยม คือ สิทธิ
มนุษยชนย่อมเกินขึ้นพร้อมกับการมีสภาพบุคคล เป็นสิทธิประจ าตัวบุคคลนั้นอันไม่อาจเพิกถอนหรือ
โอนได้66 

2. สิทธิตามกฎหมาย คือ สิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย คือต้องมี
กฎหมายให้การรับรองหรือคุ้มครองอย่างชัดเจน สิทธินั้นจึงจะได้รับการคุ้มครองและสามารถบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิได้อย่างแท้จริง เช่น สิทธิในทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรอง หากมีผู้ใดมา
ท าลายทรัพย์สินของเรา เราย่อมสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้ ส่วนสิทธิตามจริยธรรม 
(Moral Rights) คือสิทธิที่ขาดสภาพบังคับตามกฎหมาย คือเป็นสิทธิที่กฎหมายไม่ได้รับรองหรือ
คุ้มครองไว้ เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา 
 ค าว่า “สิทธิของสัตว์” มีความหมายเดียวกับค าว่า “อิสรภาพสัตว์ (Animal Liberation)” 
แนวคิดเรื่องสิทธิของสัตว์เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันจากนักปรัชญาในมุมมองต่าง ๆ แต่เป็นที่

                                                           
66 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, สิทธิมนุษยชน (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 19. 



52 

ยอมรับกันว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีสถานะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ (Non-Human 
Person) หากแต่ด ารงอยู่ในสังคมจริยธรรม (Moral Community) เช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์
จึงควรเปลี่ยนทัศนคติว่าสัตว์เป็นทรัพย์สินของมนุษย์ หรืออย่างน้อยควรปฏิบัติอย่างมีเมตตากรุณาต่อ
ทรัพย์สินนั้น 
 ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิสัตว์มีแนวคิด 3 แนวคิด คือ แนวคิดแรกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ผลประโยชน์ แนวคิดท่ีสองเป็นเรื่องของความถูกผิดในเชิงสิทธิของสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกโดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของสิทธิ และแนวคิดท่ีสามคือแนวคิดท่ีผลประโยชน์ไม่สามารถแยกขาดจากสิทธิได ้

1. หลักสิทธิของสัตว์ตามแนวคิดเรื่องผลประโยชน์เป็นพ้ืนฐาน เป็นการพิจารณาความเท่า
เทียมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ในเชิงผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือขอบเขตของความพึง
พอใจที่ต่างฝ่ายต่างได้รับ ทั้งความรู้สึกด้านบวก เช่น ความสุข ความสมหวัง หรือ ความรู้ สึกด้านลบ 
เช่น ความผิดหวัง ความเจ็บปวด ซึ่งขอบเขตดังกล่าวเป็นไปตามกฎแห่งผลประโยชน์ (Rule of 
Utilitarianism) คือ การตัดสินความยุติธรรมตามผลประโยชน์ทั่วไปหรือตามกฎจริยธรรมแล้วแต่กรณี 
 ถึงแม้จะมีแนวคิดที่ยอมรับสถานะทางจริยธรรมของสัตว์ที่มีเหมือนกับมนุษย์ แต่ก็ยังมีความ
เชื่อว่าสัตว์ไม่สามารถมีสิทธิตามธรรมชาติได้ เนื่องจากการให้น้ าหนักขอบเขตและความส าคัญของ
ผลประโยชน์ที่สัตว์ควรจะได้รับนั้น มนุษย์เป็นผู้ก าหนดทั้งสิ้น มนุษย์ไม่สามารถก าหนดได้ว่าความ
เจ็บปวดที่สัตว์ได้รับนั้นมากน้อยแตกต่างจากมนุษย์อย่างไร และสัตว์เองย่อมไม่สามารถบอกถึงความ
ต้องการของตนได้ทั้งหมด ดังนั้นหลักการนี้จึงไม่ใช่การปฏิบัติต่อสัตว์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ควรได้รับสิทธิ
พิเศษ แต่เป็นการพิจารณาถึงความเท่าเทียมกันเชิงผลประโยชน์ที่สัตว์ควรได้รับ เช่น ทั้งหนูและคน
ต่างเป็นผู้เสียผลประโยชน์หากถูกท าร้าย เนื่องจากทั้งหนูและคนล้วนแต่ได้รับความเจ็บปวดด้วยกัน
ทั้งนั้น ซึ่งการอธิบายในเรื่องดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องอาศัยหลักจริยธรรมหรือหลักเหตุผลในการอธิบาย 
เป็นไปตามหลักผลประโยชน์ไม่ใช่การเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของการท าร้ายหรือความ
เจ็บปวดที่ได้รับ 

2. หลักสิทธิสัตว์ตามแนวคิดเรื่องสิทธิเป็นพ้ืนฐาน แนวคิดนี้มีนักปรัชญาสนับสนุนเป็น
จ านวนมาก โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก สามารถรับรู้ความ
เจ็บปวดทรมานได้เหมือนมนุษย์ ดังนั้นสัตว์จึงควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานเหมือนมนุษย์ 
 แนวคิดนี้เชื่อว่าสิทธิทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นมีพ้ืนฐานมาจากการมีความสามารถที่
เกี่ยวกับระบบการรับรู้หรือความคิด และสัตว์ก็มีความสามารถดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนั้นสัตว์จึงควร
มีสิทธิทางจริยธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ ไม่แม้แต่มนุษย์เท่านั้นที่จะแสดงออกซึ่งจริยธรรมดังกล่าวได้ 
สัตว์เองย่อมสามารถแสดงออกถึงจริยธรรมดังกล่าวได้ สัตว์เองย่อมสามารถแสดงออกถึงจริยธรรมได้
ในสถานะของจริยธรรมที่ไม่สมบูรณ์ (Moral Patients) เนื่องจากความสามารถในการแยกแยะถูกผิด
ในเชิงเหตุผล ไม่อาจระบุได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจได้ผลประโยชน์หรือโทษกับตนก็
ตาม เช่น สุนัขไม่อาจบอกได้ว่าการกัดมนุษย์นั้นถูกหรือผิด รู้เพียงว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเป็นสิ่งที่
ควรกระท า นอกจากนี้ยังมองว่าสัตว์มีคุณค่าตามธรรมชาติในแง่ประธานแห่งสิทธิและมนุษย์มีหน้าที่
โดยตรงในการเคารพสิทธิของสัตว์ แต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าสัตว์สามารถเป็นประธานแห่งสิทธิได้อย่างไร 
เพียงแต่เป็นการอธิบายความเป็นประธานแห่งสิทธิของสัตว์เท่านั้น 
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3. หลักสิทธิของสัตว์ตามแนวคิดเรื่องผลประโยชน์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ คือ แนวคิดที่
ยอมรับว่าการอธิบายสิทธิของสัตว์นั้นต้องอธิบายโดยยอมรับว่าสัตว์และมนุษย์ต่างมีผลประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน แต่มนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้สถานะทางจริยธรรมต่อสัตว์ ต้องใช้ประโยชน์จากสัตว์อยู่บน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องยอมรับและเคารพ 
 โดยแนวคิดนี้ได้คัดค้านแนวคิดการเป็นประธานแห่งสิทธิของสัตว์ เนื่องจากสัตว์เองไม่
สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์และสิทธิของตนเองได้ กล่าวคือ ผู้ถือสิทธิ
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบในของเขตของสิทธิทั้งหมด ดังนั้นการที่จะให้
สถานะของสัตว์เทียบเท่ากับมนุษย์ในเชิงประธานแห่งสิทธิจึงเป็นไปไม่ได้  แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
มนุษย์จะมีสิทธิปฏิบัติต่อสัตว์อย่างขาดความเมตตา เนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างมีลักษณะเฉพาะ
และมีผลประโยชน์เฉพาะตัว ดังนั้นสิทธิทางจริยธรรมจึงควรเป็นไปตามผลประโยชน์และเอกลักษณ์
ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ  
  
 2.4.3  จรรยำบรรณในกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์  
 จรรยาบรรณ (Ethics)  หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพ่ือให้สมาชิกใน
สาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพตน  
 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์อันควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้
การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์67  หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้
เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัย ทดสอบ งานสอนและงานผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
สาขายึดถือปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และ
หลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 
 

 

                                                           
67 สภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา, เรื่องเดิม, หน้า 1-12. 
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บทท่ี 3 

 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำรอื่นแทนสัตว์เพื่องำน 

ทำงวิทยำศำสตร์ในต่ำงประเทศและประเทศไทย 
 

จากการที่หลายประเทศมีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์68 ซึ่งรวมไปถึงการใช้สัตว์ในการศึกษาวิจัยหรือการจัดตั้งข้อก าหนดทั่วไปใน
การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ (Research Facilities) ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ หรือการออก
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งได้มีการน าหลักการ 3Rs69 มาใช้ในเรื่องนี้ โดยมีการ
ค านึงถึงผลประโยชน์และความเสียหายที่จะได้รับ โดยกฎหมายในแต่ละประเทศนั้นมักจะให้ความ
คุ้มครองแก่สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้งสิ้น แต่ในบางประเทศได้ให้ความคุ้มครองสัตว์ประเภท 
Decapods หรือสัตว์ที่มีขา 10 ขา คือ 5 คู่ เช่น พวก Crustacea เช่น กุ้ง เป็นต้น และหรือ
Cephalopods หรือสัตว์ที่มีหนวดสิบเส้นในพวก Cephalopoda เช่น ปลาหมึก เป็นต้น และสัตว์อีก
ประเภทที่ได้รับความคุ้มครอง คือ สัตว์ที่ถูกฆ่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานทางวิทยาศาสตร์ โดยใน
ประเทศญี่ปุ่นไมไ่ด้ให้ความคุ้มครองสัตว์จ าพวกปลา ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองเฉพาะ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ยกเว้นสัตว์ในสายพันธุ์สัตว์ฟันแทะจ าพวกหนู Rattus และ Mus รวมถึงสัตว์ที่ใช้
ในการทดลองขององค์กรเอกชนด้วย  

โดยในระบบการออกใบอนุญาตมีการควบคุมให้ออกใบอนุญาตได้ 3 ระดับ ได้แก่ ใบอนุญาต
ก่อตั้งสถาบันวิจัย ใบอนุญาตท าโครงการวิจัย และใบอนุญาตส าหรับผู้ท าการวิจัย ซึ่งการตรวจสอบ
ความส าเร็จของงานใช้หลักจรรยาบรรณในแต่ละท้องถิ่นและการจับตามองของประชาชนในประเทศ
ในการตรวจสอบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งในการประเมินตรวจสอบการทดลองนั้นส่วนมากจะใช้ข้ อก าหนด
จรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการขององค์กรนั้น  ๆ เป็นการรับรองการศึกษาวิจัย
นอกเหนือไปจากการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย ส าหรับการท างานวิจัยนอกสถานที่นั้น การ
ตรวจสอบและบันทึกข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ สัตวแพทย์ของโครงการจะช่วยในการ
ตรวจสอบสัตว์ และช่วยให้การบริหารควบคุมองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในหลายประเทศ
ก็ยังไม่มีการควบคุมตรวจสอบในการท างานนอกสถานที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีแนวโน้มที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยในองค์กรลดลง ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ท าการวิจัย การจ้างงานภายในองค์กร และ
เงินทุนในองค์กรเหล่านั้นที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมที่ส่งเสริมทัศนคติที่ใช้ใน
การพิจารณาถึงผลกระทบในการศึกษาที่ใช้สัตว์ 

                                                           
68 Derek Fry, How Different Countries Control Animal Experiments Outside 

Recognized Establishments, Altex Proceedings, 1/12, Proceedings of WC8, p. 309. 
69 The 3Rs, op. cit., p. 1. 
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โดยปกติแล้วงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สัตว์ ย่อมต้องศึกษาสัตว์ที่อยู่นอกเหนือจาก
สัตว์ในสถานที่เลี้ยงหรือในห้องปฏิบัติการด้วย เช่น การวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่าในสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ การตรวจสอบผลกระทบของการจัดการแม่น้ าหรือชายฝั่งทะเลต่อจ านวนประชากรปลา 
และการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือในฟาร์มภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้อย่าง
เพียงพอในสถานประกอบการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่กล่าวมานั้นเป็นการพิจารณาส่วนหนึ่งของ
กฎหมายและกฎระเบียบในบางประเทศในการใช้งานสัตว์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะในการท างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่จะสอดคล้องกับการออก
กฎหมายสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนี้ คือ การพิจารณาความหลากหลายของ
ระเบียบวิธีการด าเนินการโดยการเลือกของประเทศในทวีปที่แตกต่างกัน  โดยทั่วไปมองที่ระบบการ
ควบคุมส าหรับการทดลองกับสัตว์ วิธีการเหล่านี้อาจท าให้การท างานวิจัยภายนอกสถานที่หรือการ
วิจัยที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการทดสอบได้รับการยอมรับ ในหลายประเทศมีระบบการควบคุม
ที่ไม่มีรายละเอียดครบถ้วนในการทดลองต่าง ๆ แต่มีข้อบังคับและแนวทางหรือกฎในการปฏิบัติการ
ทดลอง โดยหลักการ 3Rs ที่น ามาใช้ในการใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นมี
หลักในการด าเนินการดังนี้ 

วิธีการทางเลือกในการลดการใช้สัตว์ (Reduction Alternatives) 
1. ขอบเขตของทางเลือกในการลด อธิบายวิธีการส าหรับการได้รับข้อมูลจากการใช้สัตว์ที่

น้อยลงในขั้นตอนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับเดียวกันหรือการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากสัตว์จ านวน
เท่ากัน 

2. ในกรณีที่เป็นการเลือกระหว่างสายพันธุ์ที่เป็นไปได้โดยทั่วไปไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับการใช้มากข้ึนในสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่ากับสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 

3. การออกแบบขั้นตอนการทดสอบการก ากับดูแลรวมทั้งขนาดตัวอย่างที่จ าเป็นควรมีการ
ทบทวนอย่างสม่ าเสมอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการร่วมมือกันระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้ท าการวิจัยทั้งหมดควรจะมีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการออกแบบการทดลองและ
ในการใช้งานที่เหมาะสมของวิธีการทางสถิติ 

วิธีการทางเลือกในการปรับแต่ง (Refinement Alternatives) 
ทางเลือกในการปรับแต่งครอบคลุมวิธีการซึ่งบรรเทาหรือลดความเจ็บปวดและความทุกข์ที่มี

ศักยภาพและเพ่ิมความเป็นอยู่ที่ดีต่อสัตว์ ผลของความเจ็บปวดจากความเสียหายของเนื้อเยื่อที่มี
ศักยภาพหรือที่เกิดขึ้นจริง เช่นที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด โรคและน าไปสู่ความทุกข์ ความ
ทุกข์ที่ไม่ยินยอม ซึ่งในสัตว์ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้าอย่างสมบูรณ์ท าให้เกิดความเครียดและ
ความเครียดที่เกิดขึ้น ความทุกข์ทรมานเป็นค าทั่วไปส าหรับ “การผ่าตัดประสบหรือเป็นเรื่องที่
เจ็บปวดความทุกข์และ/หรืออาการทุพพลภาพ” 

วิธีการทางเลือกในการเปลี่ยน (Replacement Alternatives) 
ทางเลือกในการเปลี่ยน คือวิธีการที่อนุญาตให้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้ท าได้โดยไม่ต้อง

ด าเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสัตว์ 
ความหลากหลายของวิธีการทางเลือกในการเปลี่ยน ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 
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1. การจัดเก็บที่ดีขึ้น การแลกเปลี่ยน และการใช้ข้อมูลจากการทดลองกับสัตว์ อยู่แล้ว 
ดังนั้นการด าเนินการเพ่ือให้การท าซ้ าที่ไม่จ าเป็นสามารถหลีกเลี่ยงได้ 

2. การใช้เทคนิคทางเคมีและกายภาพและการคาดการณ์บนพ้ืนฐานของคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของโมเลกุล 

3. การใช้คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองรวมทั้งการสร้างแบบจ าลองของ
ความสัมพันธ์โครงสร้างกิจกรรมการสร้างแบบจ าลองโมเลกุลและการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและการ
สร้างแบบจ าลองของชีวเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา พิษวิทยา และกระบวนการพฤติกรรม 

4. การใช้สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก “ต่ ากว่า” ที่จ ากัด (เช่น สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พืช และ
จุลินทรีย์ เป็นต้น) 

5. การใช้งานของขั้นตอนการพัฒนาในช่วงต้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนที่พวกเขามาถึง
จุดที่ใช้สัตว์มีกระดูกสันหลังเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์การทดลองและอ่ืน ๆ ที่มีการควบคุม 

6. การใช้วิธีการในหลอดทดลองรวมทั้งการบ ารุงรักษาในระยะสั้นของอวัยวะ หลอดเลือด 
ชิ้นเนื้อเยื่อและเซลล์แขวนลอยและเซลล์และการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสม ส าหรับส่วนมาก
ในการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเซลล์และเนื้อเยื่อของมนุษย์ควรจะใช้ในการตั้งค่าให้กับผู้ที่แยกได้
จากสัตว์ทดลอง โดยมีเงื่อนไขว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ จริยธรรม กฎหมาย และความปลอดภัย ได้รับการ
พิจารณาความพึงพอใจอย่างเต็มที่ 

7. การศึกษาของมนุษย์รวมทั้งการระบาดวิทยา เฝ้าระวังหลังการตลาด และได้รับการ
อนุมัติตามหลักจริยธรรมของอาสาสมัคร 

 
3.1  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำรอื่นแทนสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ใน

ประเทศกลุ่มสหภำพยุโรป 
 
 สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) และสนธิสัญญาเพ่ิมเติม 
(Constituent Instrument) จัดตั้งสหภาพยุโรป (European Union) เมื่อปี ค.ศ. 1957 ถือเป็น
บุคคลระหว่างประเทศที่ เกิดขึ้นโดยสนธิสัญญา (ธรรมนูญก่อตั้ง) โดยรัฐสมาชิกต่าง  ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มกัน เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคง การออกกฎหมาย
กลาง เป็นต้น 
 ในสหภาพยุโรปมีกฎหมายว่าด้วยการเลิกใช้สัตว์ในการทดสอบเครื่องส าอาง ได้มีการ
พยายามลดการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และเรียกร้องให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ใช้เนื้อเยื่อสังเคราะห์แทนการใช้สัตว์ จนกระทั่งในที่สุดสหภาพยุโรปก็ออกกฎหมาย
เลิกใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แทนการใช้เครื่องส าอาง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 200970 (EU Regulation 
No. 122/2009) เป็นต้นมา แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการห้ามใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัยทาง

                                                           
70 Question Impact Assessment 2013 Implementation Date Marketing Ban 

Cosmetics Directive, Retrieved September 2, 2016 from http://ec.europa.eu/consumers/ 
sectors/cosmetics/files/pdf/animal_testing/at_responses/eugroup_ia_2013_en.pdf 



57 

การแพทย์ นอกจากนี้ อนุสัญญาของกลุ่มประเทศยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูก
ใช้ในการทดลองและเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อ่ืน (European Convention for The 
Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes 
(1986), ETS 123)71 เกิดจากการตกลงของสหภาพยุโรป (Council of European) เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม ค.ศ. 1986 ณ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดจ านวนการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ประเทศสมาชิกไม่ท าการทดลองในสัตว์ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้และมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ในการทดลองก็ต้องมีการดูแลสัตว์เป็นอย่างดี และหลีกเลี่ยงการท าให้
สัตว์ต้องทุกข์ทรมานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 อนุสัญญาของกลุ่มประเทศยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกใช้ในการ
ทดลองและเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อ่ืน มีสาระส าคัญดังนี้ 
  

3.1.1  ประเภทของสัตว์ที่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองของอนุสัญญำนี้ 
 ในมาตรา 172 ของอนุสัญญาฉบับนี้ ได้ก าหนดให้อนุสัญญานี้น ามาใช้กับสัตว์ใด ๆ ที่ถูกใช้
หรือถูกมุ่งหมายว่าจะใช้ในการทดลองหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ืนใด ในกรณีที่กระบวนการ
นั้นอาจก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ซึมเศร้า หรือการบาดเจ็บอย่างถาวร แต่อนุสัญญา
นี้ไม่น าไปใช้กับกรณีที่เป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่มิใช่การทดลอง หรือการปฏิบัติของสัตวแพทย์
ในคลินิก โดยก าหนดนิยามของค าว่า “สัตว์” ว่าหมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังที่มิใช่มนุษย์ 
รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่อย่างอิสระ และ/หรืออยู่ในรูปของการแพร่พันธุ์ของหนอนและแมลงแต่ไม่รวม
สัตว์ที่อยู่ในครรภ์หรือในรูปแบบของสัตว์ที่ยังเป็นตัวอ่อน 
  
 3.1.2  กระบวนกำรที่ถูกควบคุมตำมอนุสัญญำฉบับนี้ 
 มาตรา 1 วรรคสอง ซี73 ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “กระบวนการ” หมายถึง การใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ หรือการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อ่ืนใด ซึ่งอาจส่งผลให้สัตว์
เหล่านั้นได้รับความเจ็บปวด ความทรมาน ความซึมเศร้า หรือการบาดเจ็บอย่างถาวร รวมถึงการ
กระท าใด ๆ ที่จงใจ หรือท่ีจะส่งผลให้สัตว์นั้นเกิดความเจ็บปวด ความทรมาน ความซึมเศร้า หรือการ
บาดเจ็บอย่างถาวรขึ้นไม่ว่าในสภาพใด ๆ แต่ไม่รวมถึงวิธีการที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด เป็น
วิธีการที่มี “มนุษยธรรม” ในการฆ่าหรือการท าสัญลักษณ์บนตัวสัตว์ 
 
 

                                                           
71 Council of Europe, European Convention for the Protection of Vertebrate 

Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes, Strasbourg, 18.III. 
1986, pp. 1-11. 

72 Ibid., p. 2. 
73 Ibid., p. 2. 
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 โดยมาตรา 2 ได้ก าหนดว่าการด าเนินการที่กระท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มากกว่าต่อไปนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่ได้ก าหนดเอาไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 1.  การหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันโรค ความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติอ่ืน ๆ หรือผลกระทบ
ทั้งหลายในมนุษย์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือพืช รวมถึงการผลิตและ
คุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทดสอบยา สาร หรือสินค้าตามมาตรา 2 เอ (1) 
 2.  การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค ความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติอ่ืน ๆ หรือผลกระทบ
ทั้งหลายในมนุษย์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือพืชตามมาตรา 2 เอ (2) 
 3.  การตรวจหา การประเมิน การควบคุม หรือการปรับเปลี่ยนของสภาพที่เกี่ยวกับชีวภาพ
หรือกายภาพของมนุษย์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง หรือพืชตามมาตรา 2 บ ี
 4.  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 2 ซี 
 5.  การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา 2 ดี 
 6.  การศึกษาหรือการฝึกอบรมตามมาตรา 2 อี 
 7.  การสืบหาข้อเท็จจริงทางนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรา 2 เอฟ 
 อย่างไรก็ตาม แม้การด าเนินการที่กระท าขึ้นจะมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลาย
อย่างดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ถ้าหากว่าการด าเนินการนั้นมีวิธีการอ่ืนที่สามารถท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการใช้สัตว์ การด าเนินการนั้นก็จะมิได้รับอนุญาตให้ใช้สัตว์ในการ
ด าเนินการตามมาตรา 6 
  
 3.1.3  กำรขอใบอนุญำต 
 ตามมาตรา 13 ของอนุสัญญาฉบับนี้  ก าหนดว่าบุคคลที่จะด าเนินกระบวนการที่มี
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 274 จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบโดยตรงของบุคคลที่ได้รับอนุญาต หากโครงการทดลองหรือโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดของกฎหมายระดับประเทศ จะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลผู้มี
ความสามารถโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  
 3.1.4  สถำนที่ด ำเนินกำรเลี้ยงหรือใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 ตามมาตรา 18 ของอนุสัญญาฉบับนี้ ก าหนดให้สถานที่ด าเนินการเลี้ยงหรือใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับความเห็นชอบโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ในมาตรา 575 
 นอกจากนี้ในมาตรา 19 ยังก าหนดให้สถานที่ด าเนินการนั้นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
เหมาะสมส าหรับสัตว์ทั้งหลายที่ถูกน ามาใช้และเพ่ือด าเนินกระบวนการที่ถูกท าขึ้นในที่นั้น อีกทั้งการ
ออกแบบ การก่อสร้าง และการท างานของอุปกรณ์และเครื่องมือจะต้องท าให้มั่นใจได้ว่าท าขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์ที่จะท าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความทรมาน ความซึมเศร้า หรือ

                                                           
74 Ibid., pp. 2-3. 

 75 Ibid., p. 3. 
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การบาดเจ็บอย่างถาวรน้อยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นในมาตรา 20  ยังก าหนดให้ในสถานที่ด าเนินการจะต้อง
มีประวัติของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสัตว์ และบุคคลผู้ควบคุมการท างานของเครื่องมือ 
และต้องมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพประจ าอยู่ในสถานที่ด าเนินการ และต้องมี
การจัดการที่เหมาะสมส าหรับการตระเตรียมตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ในการบ าบัดรักษา 
  
 3.1.5  กำรดูแลทั่วไปและที่พักอำศัยส ำหรับสัตว์ท่ีน ำมำใช้งำน 
 ในมาตรา 5 ของอนุสัญญาฉบับนี้ ได้ก าหนดการดูแลสัตว์และท่ีพักอาศัยส าหรับสัตว์76 ดังนี้  

1. สัตว์ใด ๆ ที่ถูกใช้หรือถูกก าหนดเอาไว้ส าหรับใช้จะต้องได้รับการจัดหาที่อยู่ที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอิสระในการเคลื่อนไหว มีการจัดการให้ได้รับอาหาร น้ า และการดูแลรักษาที่
เหมาะสมต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การจ ากัดใด ๆ ต่อความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของสัตว์จะถูกจ ากัดเท่าท่ีจ าเป็น 

2. สภาพแวดล้อมที่ซึ่งสัตว์ถูกผสมพันธุ์ ถูกเก็บรักษา หรือถูกใช้จะต้องได้รับการตรวจสอบ
ทุกวัน 

3. ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์และสุขภาพของสัตว์จะต้องได้รับการเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ป้องกันความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความซึมเศร้า หรือความบาดเจ็บอย่างถาวรที่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ 

4. ภาคีแต่ละประเทศจะต้องก าหนดการจัดการเพ่ือรับรองว่าข้อบกพร่องหรือความทุกข์
ทรมานที่พบจะถูกแก้ไขโดยเร็วเท่าท่ีเป็นไปได้ 
  
 3.1.6  กำรท ำให้สัตว์ได้รับควำมเจ็บปวดทุกข์ทรมำนและกำรกระท ำกำรุณยฆำต 
 1.  การท าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน 
 ในกรณีที่กระบวนการที่ได้วางแผนเอาไว้จะท าให้สัตว์จะได้รับหรืออาจได้รับความเจ็บปวด
อย่างรุนแรง กระบวนการนั้นจะต้องมีการเปิดเผยและแสดงเหตุผลโดยเฉพาะเจาะจงหรือได้รับ
อนุญาตเป็นการเฉพาะจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่จึงจะสามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 977 
 ในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องใช้วิธีการที่มีการใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ท า
ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความซึมเศร้า หรือความบาดเจ็บอย่างถาวรน้อยที่สุด 
และส่งผลที่น่าพึงพอใจมากที่สุดตามที่ก าหนดในมาตรา 778 ซึ่งโดยปกติการด าเนินการต่อสัตว์จะต้อง
มีการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือยาบรรเทาความเจ็บปวดทั่วไปหรือเฉพาะแห่งเพ่ือก าจัดความเจ็บปวด 
ความทุกข์ทรมาน ความซึมเศร้า หรือความบาดเจ็บอย่างถาวรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เว้นแต่
ในการด าเนินการต่อสัตว์นั้นจะท าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดน้อยกว่าการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือยา

                                                           
76 Ibid., p. 3. 
77 Ibid., p. 4. 
78 Ibid., p. 3. 
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บรรเทาอาการปวด หรือการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือยาบรรเทาอาการปวดนั้นไม่เหมาะกับ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 879  

2. การกระท าการุณยฆาตต่อสัตว์ 
 ในอนุสัญญาฉบับนี้ได้ให้ค านิยามของค าว่า “การุณยฆาต”ว่า การฆ่าด้วยวิธีที่มีมนุษยธรรม 
(Humane Method of Killing) หมายถึง การฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยให้สัตว์ที่ถูกฆ่านั้น
ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางกาย และทางใจน้อยที่สุด80 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะต้อง
ท าการการุณยฆาตสัตว์นั้น โดยพิจารณาว่าหากแม้ว่าสุขภาพของสัตว์นั้นจะได้รับการฟ้ืนฟูให้กลับมามี
สภาพเหมือนเดิมได้ แต่มีความเป็นไปได้ว่าความเจ็บปวดหรือความซึมเศร้าจะคงอยู่กับสัตว์นั้นอย่าง
ถาวร ก็ให้กระท าการการุณยฆาตต่อสัตว์ ซึ่งการตัดสินใจตามมาตรา 1181 นี้จะต้องกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหรือสัตวแพทย์ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 1382 ส่วนใน
กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าให้สัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่ต่อไป สัตว์นั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม 
อยู่ภายใต้การเฝ้าดูของสัตวแพทย์ หรือบุคคลที่มีความสามารถและถูกเก็บรักษาภายใต้เงื่อนไขที่
สอดคล้องกับข้อบังคับของมาตรา 5  
  
 3.1.7  กำรใช้สัตว์เพื่อกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
 อนุสัญญาฉบับนี้ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าสัตว์มาใช้ในการศึกษาหรือการฝึกอบรมไว้ใน
มาตรา 25 และมาตรา 2683 ดังนี้ 
 กระบวนการทั้งหลายที่ถูกด าเนินขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการศึกษา การฝึกอบรม หรือการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือความเชี่ยวชาญ หรืองานอ่ืนใดทั้งหลาย รวมถึงการดูแลเอาใจใส่สัตว์ทั้งหลายที่
ก าลังถูกใช้หรือมุ่งหมายว่าจะใช้ในกระบวนการ จะต้องมีการแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
จะต้องด าเนินการโดยบุคคลผู้มีความสามารถหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีความสามารถ ซึ่ง
เป็นผู้ที่จะรับผิดชอบต่อการรับรองกระบวนการทั้งหลายว่าเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศที่
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของอนุสัญญานี้ในมาตรา 25 วรรคแรก  
 กระบวนการภายในขอบเขตของการศึกษา การฝึกอบรม หรือการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือ
วัตถุประสงค์นอกเหนือไปจากที่ระบุเอาไว้ในข้างต้นจะไม่ได้รับการอนุญาตตามมาตรา 25 วรรคสอง 
 กระบวนการตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรา 1 วรรคแรก84 จะถูกจ ากัดเท่าที่จ าเป็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตเพียงเท่าที่วัตถุประสงค์นั้น
ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยโสตทัศนูปกรณ์หรือกระบวนการอื่นใดท่ีเหมาะสมตามมาตรา 25 วรรคสาม 

                                                           
79 Ibid., p. 4. 
80 Ibid., p. 2. 
81 Ibid., p. 4. 
82 Ibid., p. 5. 
83 Ibid., p. 7. 
84 Ibid., p. 1. 
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 บุคคลที่ด าเนินกระบวนการ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ หรือดูแลเอาใจใส่สัตว์ที่ถูกใช้ใน
กระบวนการ รวมถึงท าหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการจะต้องมีการศึกษาและได้รับการฝึกอบรมที่
เหมาะสมตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 26 

ดังนั้นในบริบทของสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ตามประเทศ
สมาชิกที่มีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ มีการศึกษาโครงการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์จ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกสหภาพยุโรป ซึ่งการจัดสวัสดิภาพสัตว์มีมาตรฐานต่ า
กว่า ระดับโครงสร้างราชการและการเพ่ิมต้นทุนที่จะต้องพิจารณา มีการปรับกระบวนทัศน์ และ
ข้อบังคับท่ีซับซ้อน อีกท้ังมีหลายระดับการน าเสนอโครงการวิจัย ดังภาพที่ 3.1 

 

 
 
ภำพที่ 3.1  แผนผังของกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ของ EU Directive 2010 ในการคุ้มครองสัตว์

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์85 

                                                           
85 Thomus Hartung, “Evidence-Based Toxicology-the Toolbox of Valiadation 

for the 21st Century?,” ALTEX 27, 4/10: 301. 
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จากภาพที่ 3.1 ผู้ใช้ ผู้จ าหน่าย และผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
จะต้องผ่านการอบรม สวัสดิภาพของสัตว์นั้นจะต้องผ่านมาตรฐานในหลัก 3Rs โดยมีที่ปรึกษา และมี
สัตว์แพทย์เป็นผู้ควบคุม ในระดับโครงการวิจัย จะต้องได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามกระบวนการ 
3Rs แบบเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการประเมินตามล าดับขั้นตอน ส่วนในระดับชาติจะต้องผ่าน
องค์กรระดับชาติ สหภาพยุโรปและอ่ืน ๆ  

 
3.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำรอื่นแทนสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ใน

ประเทศญี่ปุ่น 
 
ในประเทศญี่ปุ่นมีสมาคมสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น (The Japanese 

Association for Laboratory Animal Science: JALAS)86  รวมถึงคณะกรรมการวิจัยสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ (The Experimental Animals Research Committee) ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1951 โดยมีการด าเนินกิจการหลัก คือ  

1.  การจัดหาจุลินทรีย์และสัตว์มาตรฐานพันธุกรรม  
2.  การจัดหาสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยมะเร็ง  
3.  การจัดหาอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ก าหนดไว้ และ  
4.  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ในปี 2007 JALAS ได้รวมกับ สมาคมสัตว์ทดลองเพ่ือรักษาโรคในมนุษย์ของญี่ปุ่น (The 

Japanese Society of Animal Models for Human Diseases) ซึ่งรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือความก้าวหน้าด้านสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องผ่านการสนับสนุน
พ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์และการเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จึงเอ้ือ
ต่อการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น 

เนื่องจากสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคัญของการวิจัยการศึกษาและการทดสอบ
ในสาขาต่าง ๆ เช่น การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต (Life Sciences) สมาชิก JALAS ควรปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาอย่างมีมนุษยธรรมและการจัดการของสัตว์เช่นเดียวกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลและการบริหารจัดการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และบรรเทาอาการปวด 
นอกจากนี้ควรจะสอดคล้องกับการยอมรับหลัก “3Rs” (การทดแทน การลดและการปรับแต่ง) ใน
ระดับสากล หลักการตามหลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติที่เหมาะสมของสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้องรวบรวมโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับแนวทางการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมของ การทดลองในสัตว์ที่ก าหนดโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ดังภาพที่ 3.2 

 

                                                           
86 The Japanese Association for Laboratory Animal Science, Retrieved 

March 8, 2016 form http://www.jalas.jp/english/en_about_jalas.html 
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ภำพที่  3.2 กรอบการท างานของระบบกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น87 
 
3.2.1  มำตรกำรด้ำนกำรคุ้มครองสัตว์ตำมหลักสวัสดิภำพสัตว์ในประเทศญี่ปุ่น88  

1. โครงสร้างมาตรการทางกฎหมายแม่บทในการคุ้มครองสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพ
สัตว์ โดยมีประเด็นที่ต้องค านึงถึง คือ  

1) หลักสวัสดิภาพ (ทฤษฎี แนวความคิด) 
2) มาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์โดยอยู่บนพ้ืนฐานว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่

มีความรู้สึก 
2. มาตรการทางกฎหมายของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ตาม

หลักสวัสดิภาพสัตว์ในด้านต่าง ๆ  
3. กฎหมายล าดับรองหรือมาตรการทางกฎหมายท้องถิ่นที่รองรับการคุ้มครองสัตว์

ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในด้านต่าง ๆ 
มาตรการที่ใช้ในกรณีของการใช้สัตว์วิทยาศาสตร์ Act on Welfare and Management 

of Animals89 
 
 
 

                                                           
87 Katsuhiko Shoji, op. cit., p. 180. 
88 Ibid., p. 180. 
89 Act on Welfare and Management of Animals, Act No. 105 of October 1, 

1973, Retrieved March 8, 2016 from http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/ 
detail/?id=61&vm=04&re=02 
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มาตรการในการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ในมาตรา 4190 
 

(1) ในกรณีการใช้สัตว์ส าหรับงานในด้านการศึกษา การทดสอบและการ
วิจัยหรือการผลิตในการเตรียมการทางชีวภาพหรือส าหรับการใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ให้พิจารณาวิธีการใช้งานที่เหมาะสมของสัตว์ดังกล่าว เช่น การ
ใช้วิธีการทางเลือกแทนการใช้สัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และการลดจ านวนของ
สัตว์ในดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายในขอบเขตที่วัตถุประสงค์ของการใช้
งานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยอมรับได้ 

(2) ในกรณีที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้วิธีที่ช่วยลดความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของสัตว์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยน าไปใช้เท่าที่
จ าเป็นส าหรับการใช้งานดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่สัตว์ได้อยู่ในสภาวะที่การกู้คืนชีพไม่น่ากระท าได้หลังจากที่ถูก
จัดเตรียมไว้ส าหรับการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ , บุคคลที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์จะต้องท าลายสัตว์ทันทีโดยวิธีที่ช่วยลดความเจ็บปวดและความทุกข์
เท่าท่ีเป็นไปได้ 

(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาจด าเนินการ ภายหลังจาก
ปรึกษากับหัวหน้าในการบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรฐานที่จะ
ปฏิบัติตามเก่ียวกับวิธีการที่ก าหนดไว้ใน (2) และมาตรการที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 

 
3.2.2  แนวทำงในกำรควบคุมทำงวิทยำศำสตร์ในประเทศประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับจริยธรรมในกำร

ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ความเสี่ยงเรื่องการทดลองในประเทศญี่ปุ่นภายใต้การทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์ ในประการแรกเรื่องหลักการ 3R (การใช้วิธีการอ่ืน การลดจ านวน และค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์) 
แม้หลักในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์จะไม่ได้ถูกบังคับตามกฎหมาย แต่ก็เป็นที่ยอมรับในแถบประเทศใน
ตะวันตกและในการติดต่อกันระหว่างองค์กร ส่วนประการที่สอง ยังไม่มีการจัดตั้งแนวทางเกี่ยวกับ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์
บางประการของการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างองค์กรต่าง  ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
90 Ibid., p. 15.  
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3.2.2.1  มาตรฐานทางกฎหมายของหลักการ 3R91 
ในการพัฒนาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีมนุษยธรรมและการจัดการสัตว์ 

ข้อจ ากัดในการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขและหลักการ 3R ที่เป็น
พ้ืนฐานทางกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 โดยกระทรวง
ควบคุมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้กฎหมาย  และในเรื่อง
ของสวัสดิภาพสัตว์ เป็นตัวก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์และบรรเทาความเจ็บปวดที่แสดงออกจากสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ การใช้วิธีการอ่ืน 
และการลดจ านวนการใช้เป็นการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเมื่อมีการเตรียมสนธิสัญญาในเรื่องของการใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งยังไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับอันจะส่งผลเป็นที่น่าพึงพอใจต่อสัตว์ 

มีการวิเคราะห์และอภิปรายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบวิธีการที่จะควบคุมขั้นตอน
กระบวนการวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยการออกมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งไม่ว่ากฎหมายจะได้รับ
เห็นชอบหรือไม่ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วสมาชิกขององค์กรควบคุมชีววิทยาของประเทศญี่ปุ่นไม่ควรวาง
ข้อปฏิบัติจากเพียงแค่มุมมองในด้านจริยธรรมในการใช้สัตว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรค านึงถึง
ความเหมาะสมในการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ด้วยจึงจะดีกว่าซึ่งความส าเร็จของแนวปฏิบัตินี้
เป็นรากฐานและยังไม่ใช่การออกกฎหมายที่มีสภาพบังคับ 

3.2.2.2  แนวคิดพ้ืนฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ92 
ในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการควบคุมโดยระเบียบ

ข้อบังคับขององค์กรในท้องถิ่นแต่ละองค์กรที่ปฏิบัติต่อกันมาตามแนวทางการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการปฏิรูปใหม่เป็นกระทรวงการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี ค.ศ.2001 (The 
Ministry of Education, Sports, Science and Technology: MEXT) แนวทางนี้มีการวางกฎเกณฑ์   
ในเรื่องของการควบคุมการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยการรับรองขององค์กรเภสัชกรรม แต่
อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติเป็นแค่การแนะน าการวางหลักเกณฑ์ของแนวปฏิบัติในท้องถิ่น ซึ่งไม่มีสภาพ
บังคับ แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติในทางทฤษฎี เพราะฉะนั้นในปี ค.ศ. 2004 กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น (The Science Council of Japan: SCJ) ได้เสนอให้มีการก่อตั้ง
แนวทางระดับชาติในการใช้สัตว์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้

                                                           
91  Tsutomu Miki Kurosawa, Japanese Regulation of Laboratory Animal Care 

With3Rs, AATEX 14, Special Issue, Proc. 6th World Congress on Alternative & 
Animal Use in The Life Sciences, August 21-25, 2007, Tokyo, Japan, pp. 317-321.; 
Naoko Kagiyama, Takuya Ikeda and Tatsuji Nomura, Japanese Guideline and 
Regulations for Scientific and Ethical Animal Experimentation, p. 187, Retrieved 
March 8, 2016 from http://www.aaalac.org/intlRefs/IntRegs/Japan/Private/20site 
/Japanese_ Guidlines.pdf 

92 Naoko Kagiyama et al, op. cit., p. 188. 



66 

เหตุผลในการตัดสินการน าสัตว์มาใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งท าให้เกิดความสอดคล้องกับ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ตามความเห็นชอบของโครงการนี้กระทรวงการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ได้ก าหนดแนวทางในการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นนโยบายพ้ืนฐานเป็นกึ่งข้อบังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 มีหลักการพ้ืนฐาน
เป็นหลัก 3R ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิทธิในเรื่องของ 1. ในแนวทางนี้ให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้
เหตุผลในการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมในการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์เป็นการอธิบายแนวนโยบายอย่างง่าย ๆ และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
ส าคัญต่าง ๆ ที่ใช้สัตว์ในการด าเนินการทดลอง องค์กรดูแลสัตว์และคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน 
(The Institutional Animal Care And Use Committee: IACUC) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
ผู้อ านวยการขององค์กร ควรจะมีการตรวจสอบระเบียบการในการเตรียมสัตว์ที่น ามาใช้ในการทดลอง
โดยผู้ตรวจสอบข้อปฏิบัติและก าหนดหากข้อปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกับข้อบังคับท้องถิ่นและแนวทางใน
ระดับชาติของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรดูแลสัตว์และคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน ( IACUC) ได้รายงาน
ผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการและให้ผู้อ านวยการตัดสินว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนโยบาย
ดังกล่าว โดยผู้อ านวยการมีหน้าที่รับผิดชอบในการอบรมและแจ้งให้ผู้ตรวจสอบทราบ และผู้ใช้สัตว์ใน
ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับระเบียบข้อบังคับและนโยบาย แนวนโยบายที่ก่อตั้งขึ้นโดย (Ministry of 
Health, Labor, and Welfare: MHLW) มีสิ่งที่น่าพิจารณาในเรื่องข้อมูลการคุ้มครองมากกว่า
แนวนโยบายจาก MEXT ดังนั้นนโยบายที่จะเป็นที่ยอมรับนั้นจะต้องเป็นนโยบายที่สร้างผลประโยชน์
ให้กับองค์กร กระทรวงเกษตร กรมป่าไม้ และการประมง ก็มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานในเรื่องการใช้สัตว์ใน
การทดลองและประกาศให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการวิจัยภายใต้การควบคุมตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน ค.ศ. 2006 

3.2.2.3  รายละเอียดของนโยบายที่บัญญัติโดย SCJ (Science Council of Japan) 
รายละเอียดของนโยบายที่ประกาศโดยทั้ง MEXT และ MHLW นั้นมีการเรียกร้อง

จาก SCJ93 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของนโยบายให้มากกว่านี้ ซึ่งท าให้เป็นประโยชน์
จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อมีการก่อตั้งระเบียบข้อบังคับในองค์กรท้องถิ่นซึ่งท าให้สอดคล้องกับนโยบาย
พ้ืนฐาน ด้วยเหตุนี้รายละเอียดของนโยบาย “นโยบายในการจัดการที่เหมาะสมส าหรับสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์” ถูกประกาศโดย SCJ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ซึ่งคล้ายกับนโยบายพ้ืนฐาน
ทั้ง 2 นโยบายดังกล่าว โดยรายละเอียดของนโยบายที่คลอบคลุมทั้งสองมุมมองความมีเหตุผลในทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจัยในสิ่งมีชีวิตและการใช้จริยธรรมในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์  ไม่ได้หมายถึง
แต่เฉพาะนโยบายพื้นฐานจาก MEXT และ MHLW แต่อย่างไรก็ตามในนโยบายพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลและจัดการเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และการลดความเจ็บปวดจากกระทรวง
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นนี้ในรายละเอียดของนโยบายของ ILAR ที่เป็นแนวทางส าหรับการดูแลรักษา
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของแนว
ปฏิบัตินี้ไม่สามารจ ากัดตัวเลขโดยเฉพาะเจาะจงได้ โดยพ้ืนฐานแล้วกรอบความคิดของ “การปฏิบัติที่

                                                           
93 Ibid., pp. 189-190. 
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คล้ายคลึงกัน” นั้นเป็นเงื่อนไขที่ควรจะตรวจสอบความจริงในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และตาม
ความสมัครใจ 

เมื่อมีการบัญญัติแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องที่ได้รับการ
พิจารณาได้ถูกก าหนดไว้ในรายละเอียดของแนวปฏิบัติ ประกอบไปด้วยห้องสัตว์, ห้องปฏิบัติการ, 
อุปกรณ์ส าคัญ, การควบคุมสัตว์, การจ ากัดปริมาณอาหารและน้ าดื่ม, ขั้นตอนการผ่าตัด, การท าให้ไร้
ความรู้สึกและการดูแลหลังการผ่าตัด, การการุณยฆาต, การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสุขภาพและความ
ปลอดภัย และการบันทึกการรักษา ผู้อ านวยการการตรวจสอบควรจะมีการประเมินระดับความ
เจ็บปวดในการใช้สัตว์ และตามนโยบายการบรรเทาความเจ็บปวด ซึ่งขอบเขตเหล่านั้นไม่ได้ควบคุม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

3.2.2.4  การพิจารณาเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น 
ในประเด็นหลักเรื่องข้อปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น94 

นั้นมีประเด็นชัดเจนแล้ว ในเรื่องของการศึกษาและการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียดของ
การจ ากัดรายการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎหมายในภูมิภาคนั้น  ๆ นโยบายและกฎ
ข้อบังคับในเรื่องของกระบวนการในห้องทดลองและการควบคุมสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของ สุขภาพ การดูแลและจัดการสัตว์ การด าเนินการที่ถูกสุขลักษณะและการรับรองความ
ปลอดภัย และการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นประโยชน์ เช่นตัวอย่างของหลักสูตร การให้ความรู้
เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้องในการป้องกันเชื้อโรค (Wet-Hand Education) ซึ่งมีความส าคัญใน
ห้องปฏิบัติการอีกทั้งยังมีความจ าเป็นในการทดลองวิทยาศาสตร์ และจริยธรรมในการใช้สัตว์ใน
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และควรให้ผู้เชียวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านในการตรวจสอบ มีทักษะ
และประสบการณ์  

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของ SCJ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติภายในที่เหมาะสมนั้น ควรจะมี
การให้เหตุผลที่เป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก ซึ่งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในการใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย
ในประเทศญี่ปุ่นการตรวจสอบเริ่มมาจากธรรมเนียมปฏิบัติทางวิชาการ ในทางตรงข้ามด้านบริษัทยา
จะให้ความส าคัญไปกับหลักการยอมรับหลักสากลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด สุดท้ายแล้วจึงมีความ
ต้องการให้มีโทษทางอาญาในเรื่องการจ่ายยาซึ่งควรน ามาประยุกต์กับการฆ่า การท าร้ายร่างกาย การ
ทารุณกรรมสัตว์ในห้องทดลองโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
94 Ibid., p. 190. 
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3.2.2.5  แนวโน้มล่าสุดในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น ในการ
ทบทวนและการด าเนินการตามกฎหมายจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์และการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ 

แนวโน้มเรื่องสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันมีการทบทวน
และการด าเนินการตามกฎหมายจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์และการจัดสวัสดิภาพของสัตว์95 มีบทบาท
ส าคัญมากในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งมีความกังวล
โดยตรงกับการอยู่รอดและสุขภาพของมนุษยชาติ โดยไม่ได้บอกว่ามีข้อมูลที่รวบรวมจากสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยลงในปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยาของมนุษย์และยาที่ใช้ใน
สัตว์ ซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องกันโรคทั้งในคนและสัตว์และยังก่อให้เกิดการศึกษาและการ
ฝึกอบรมในเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ 

ในประเทศญี่ปุ่นวิธีการที่ดีที่สุดที่ท าให้มั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
อาหารและจะใช้มาตรการเดียวกับมลพิษของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้กลายเป็นปัญหา
ระดับชาติ ท าให้สัตว์เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ถูกน ามาใช้ในการประเมินสิ่งต่าง  ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การพิสูจน์วัตถุเจือปนและเชื้อโรคในอาหาร และผลกระทบที่เป็นอันตรายของ
สารเคมีและสารตกค้างอ่ืน ๆ ที่พบในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมากฎหมาย
จริยธรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ถูกแก้ไขเพ่ือสร้างกฎหมายที่ค านึงถึงหลักการ 3R ซึ่งหลักการ
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคิดพ้ืนฐานของประชาคมระหว่างประเทศในแง่ของสวัสดิภาพของสัตว์ที่ใช้
ในการทดลอง 

ในการเตรียมการส าหรับการร่างกฎหมายนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 
รัฐบาลได้รับผลกระทบในการท างานจากการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อการแก้ไขมาตรฐานปัจจุบันและแนว
ทางการปฏิบัติ และการจัดตั้งมาตรฐานและแนวทางใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์จะด าเนินการตามหลักการ 3R ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การแก้ไขที่ผ่านมาของกฎหมาย
ในการเลี้ยงดูสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นโอกาสที่เหมาะสม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในประเทศ โดยก าหนดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับการด าเนินการที่ใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์โดยกระทรวงที่เก่ียวข้องของรัฐบาล (ต่อไปนี้เรียกว่าแนวทางพ้ืนฐานส าหรับสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์) และระบบการจัดการที่เป็นอิสระเพ่ือความสะดวกในการทดลองซึ่งจะถูก
ก าหนดในการทดลองนั้น ๆ 

3.2.2.6  ความเป็นมาของการร่างกฎหมายจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ ในแง่ของการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และสัตว์ในห้องปฏิบัติการ96 

1)  สถานะของพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และสัตว์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

                                                           
95 Hiromi Omoe, “Recent Trends in Animal experimentation in Japan, on the 

Revision and Implementation of the Law for the Humane Treatment and Management of 
Animals,” Life Science Research Unit, Science & Technology Trends, Quarterly 
Review 21 (October 2006): 13-31. 

96 Ibid., p. 14. 



69 

กฎหมายในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและการจัดการของสัตว์ไม่
เพียงแต่เก่ียวข้องกับการดูแลสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม เช่น การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และวิธีการ
ที่เหมาะสมในการดูแลรักษาสัตว์ แต่ยังสรุปกฎระเบียบส าหรับการจัดการสัตว์ที่ถูกต้อง  โดยสัตว์ที่
กฎหมายนี้คุ้มครองจะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์จัด
แสดงในสถานที่ เช่น สวนสัตว์ และสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม  เช่นเดียวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ อีก
หนึ่งความแตกต่างของกฎหมายนี้คือกฎระเบียบที่ก าหนดไว้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และบทบาท
ของสัตว์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงทั่วไป 

ในเรื่องสถานะทางกฎหมายของการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สัตว์ที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้เท่าที่กฎหมายนี้ได้ก าหนดมุมมองด้านสวัสดิ
ภาพสัตว์เป็นเรื่องของการบริหารจัดการตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ภายในจะถือเป็น  “สัตว์ทดลอง” 
(Laboratory Animals) และการปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์ดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่ “การใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์” (Animal Experimentation) การกระท าของการใช้สัตว์ในห้องปฏิบัติการ เป็นผล
ให้การท างานของกฎหมายนี้ เป็นลักษณะที่จะให้หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของนโยบายและไม่ได้มีข้อก าหนด
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงกับเนื้อหาและขอบเขตของการทดลองในสัตว์ เช่น การประเมินผล
จากความจ าเป็นของการทดลองในสัตว์ หรือความเหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ของการใช้เทคนิคในการ
ทดลอง เป็นต้น 

2)  ความเป็นมาของการแก้ไข 
บทบัญญัติของการแก้ไขกฎหมายนี้ได้ด าเนินการทั้งหมดด้วยความคิด    

ริเริ่มของฝ่ายนิติบัญญัติเอง โดยกฎหมายตราขึ้นในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1973 จากนั้นจะเรียกว่า 
“กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสัตว์” (Law Concerning the Protection and Control 
of Animals) ออกโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (The Ministry of Internal Affairs 
and Communications) โดยได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อมาในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1999 ถึงปัจจุบัน 
(กฎหมายก่อนหน้านี้จะเรียกว่ากฎหมายเก่าในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและการจัดการของ
สัตว์) ถูกย้ายไปสังกัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Ministry of The Environment: MOE) ในปี ค.ศ. 
2001 เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างของรัฐบาลกลาง ซึ่งจะพัฒนาต่อไปในเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 
2005 แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นกฎหมายเพ่ือการรักษาอย่างมีมนุษยธรรมและการจัดการของสัตว์  (Law for 
the Humane Treatment and Management of Animals) ซึ่งในการแก้ไขเพ่ิมเติมปี ค.ศ. 1999 
มาตรการใหม่ที่ถูกรวมมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยงที่ถูกเลี้ยงไว้เป็นการ
เพ่ิมความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเลี้ยงดูสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมและยังเป็นความจริงที่ว่ามีสัตว์
ถูกทอดทิ้ง และความโหดร้ายต่อสัตว์เลี้ยงในประเทศก็เริ่มเป็นที่สนใจของสังคม 

อย่างไรก็ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้รับการยกเว้นจากการแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยมีความคิดเห็นว่า “การควบคุมตนเองและการจัดการที่เป็นอิสระอยู่บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐานปัจจุบัน ซึ่งยังคงถูกมองว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน” ส่วนในประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการ
ปล่อยโดยไม่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม เช่น ความจ าเป็นในการเสริมสร้างกฎระเบียบส าหรับธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบของกฎหมายก็เริ่มแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2005 ประมาณ 5 ปี
หลังจากการแนะน าการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว และกฎระเบียบเพ่ิมเติมที่ออกแบบมาเพ่ือใส่
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ในมาตรการที่จ าเป็นผ่านการตรวจสอบ และมีการตั้งประเด็นที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ที่จะยกขึ้นสู้กับ
การพิจารณาปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โดยแต่ละพรรคการเมืองจะด าเนินการตรวจสอบที่จ าเป็นใน
การแก้ไขกฎหมายนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่กฎหมายจริยธรรมและการจัดการของสัตว์ที่ถูกก าหนดและ
แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลังผ่านการริเริ่มของสมาชิก ในขณะเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ.  2004 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มี “คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการสวัสดิภาพ
สัตว์ครั้งที่ 1” ซึ่งท าการส ารวจและตรวจสอบในวิธีการที่ถูกด าเนินการโดยกฎหมาย บนพ้ืนฐานของ
ผลการตรวจสอบดังกล่าว ท าให้มีการตัดสินใจในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2005 ที่กฎหมายควรจะน าขึ้น
ส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งผ่านการริเริ่มของฝ่ายนิติบัญญัติ 

3)  ขอบเขตของการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในส่วนของกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และการใช้

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ข้อก าหนดทั้งสวัสดิภาพของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และ
จรรยาบรรณของการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกรวมอยู่ในข้อ 41 ของกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม
ในกรณีที่สัตว์ที่จะถูกน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางวิทยาศาสตร์ในกฎหมายเก่าเฉพาะการปรับแต่ง 
(Refinement) เท่านั้นที่ได้รับการรวมเป็นรายการที่บังคับใช้ตามหลักการ 3R ซึ่งเป็นแนวคิดระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ในห้องปฏิบัติการ แต่ในกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ได้รวมถึงการ
ทดแทน (Replacement) และการปรับลด (Reduction) ซึ่งเป็นหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
ดังนั้นกฎหมายในขณะนี้ครอบคลุมหลักการ 3R ทั้งหมด 

 
3.2.3  สถำนะปัจจุบันและมุมมองของระเบียบกำรทดลองในสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น 
สถานะปัจจุบันและมุมมองของระเบียบการทดลองในสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น 97 ในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์นั้นในมีการน าหลักการ 3Rs มาใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้ที่ใช้หลักการนี้เป็นครั้งแรกคือรัสเซลและบรันช์ (Russell and Burch) ใน
ปี ค.ศ. 1959 โดยเรียกอีกชื่อนึงว่า การทดแทน การลดจ านวน การปรับแต่ง ต่อมาอีก 26 ปี ในปีค.ศ. 
1985 หลักการ 3Rs ได้ถูกแปลเป็นหลักการพ้ืนฐาน 11 ข้อ โดยสภาองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (The Council of International Organizations for Medical Sciences: CIOMS) 
หลักการเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักสากลที่ควบคุมการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

                                                           
97 Naoko Kagiyama and Tatsuji Nomura, Japanese Regulations on Animal 

Experiments: Current Status and Perspectives, National Research Council (US) 
Institute for Laboratory Animal Research, The Development of Science-based 
Guidelines for Laboratory Animal Care: Proceedings of the November 2003 International 
Workshop, Washington (DC): National Academies Press (US); 2004, pp. 1-4. 
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3.2.3.1  ระบบกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น 
ระบบกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น98 จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ กฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและการควบคุมของสัตว์ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1973 ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1999 
และได้รับชื่อใหม่ของกฎหมายในการรักษาอย่างมีมนุษยธรรมและการจัดการของสัตว์ กฎหมายนี้ให้
ความคุ้มครองสัตว์ทุกชนิดจากความทารุณโหดร้าย ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์ในห้องปฏิบัติการ สัตว์ในสวน
สัตว์ ในฟาร์ม สัตว์ในปศุสัตว์ และอ่ืน ๆ ดังภาพที่ 3.3 

 

 
 
ภำพที่  3.3 กฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศญี่ปุ่น99 

 
3.2.3.2  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศ

ญี่ปุ่น100 
กฎหมายให้ความส าคัญกับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์กับสัตว์ และ

สวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ และเรียกร้องให้มีการ
บรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานรวมไปถึงการท าให้สัตว์ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในทาง
วิทยาศาสตร์ตายอย่างมีมนุษยธรรม ซึ่งพ้ืนฐานทางกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
และจัดการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกก าหนดไว้โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งข้อก าหนด
ดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการดูแลและจัดการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ครอบคลุมถึงการใช้
สัตว์ และได้ประกาศใช้ในปีเดียวกันนั้นเอง กระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ให้ค าปรึกษา
แก่นายกรัฐมนตรีเพ่ือเตรียมการบริหารในเรื่องการใช้สัตว์เพ่ือจุดประสงค์ในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

                                                           
98 Ibid., p. 2. 
99 Katsuhiko Shoji, op. cit., p. 180. 
100 Naoko Kagiyama and Tatsuji Nomura, op. cit., p. 2. 



72 

ในปี ค.ศ. 1987 เพ่ือให้สอดคล้องกับค าแนะน าของกระทรวงวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศญี่ปุ่นกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งแก่มหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างแนวทางความ
สมัครใจในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยผลจากการแจ้งเตือนมหาวิทยาลัยและสถาบันการ
วิจัยเอกชนท าให้ได้แนวทางของตัวเองหลักการแนวทางคู่มือและวัสดุอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมีค าแนะน าในการบริหาร ในท านองเดียวกันสมาคมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้รวบรวม
แนวทางในการวิจัยสาขาบุคคลที่จะส่งเสริมให้สมาชิกเพ่ือความสมดุลของวิทยาศาสตร์และสวัสดิภาพ
สัตว์ (JALAS 1987) ดังนั้นการทดลองกับสัตว์ในประเทศญี่ปุ่นมีการควบคุมโดยการรวมกันของการ
พัฒนากฎหมายและวิทยาศาสตร์ 

3.2.3.3  แนวโน้มในปัจจุบัน 
กฎระเบียบในปัจจุบันเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นได้สรุป

ไว้สามประเภท ได้แก่ กฎหมายประกอบด้วยกฎหมายมาตรฐานและคู่มือ ค าแนะน าในการบริหารที่
ออกโดยหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และส านักกิจการระหว่างประเทศผ่านข่าวของพวกเขาซึ่งรวมถึงการ
แจ้งเตือน และแนวปฏิบัติด้วยสมัครใจตามยุทธศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ของแต่ละบุคคล 
นักวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองในประเทศญี่ปุ่นได้สังเกตเห็นทั้งสามประเภทของกฎระเบียบอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่ต้องบังคับของกฎหมาย แต่ด้วยความรู้สึกทางศีลธรรม กฎหมายมาตรฐานและ
แนวทางในประเภทแรกประกอบด้วยมาตรา 31, 10, และ 4 ตามล าดับ แต่ละมาตรามีคู่มืออธิบายที่
เกี่ยวข้องตาม หน้า 302, 115, 68 ตามล าดับ คู่มือมาตรฐานได้รับการแก้ไขโดยนักวิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองเจ็ดแห่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคน และหนึ่งในตัวแทนของสมาคมสวัสดิ
ภาพสัตว์แห่งประเทศญี่ปุ่นเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของผู้สนับสนุนสัตว์ 

3.2.3.4  รายละเอียดของระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศญี่ปุ่น101 

1)  กฎหมาย 
กฎหมายเพ่ือการรักษาอย่างมีมนุษยธรรมและการจัดการสัตว์ ซึ่งออกโดย

กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
(1)  กฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการ และอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(2)  แนวทางในการก าจัดสัตว์ 

2)  แนวทางการด าเนินการ 
ประกาศเก่ียวกับการจัดการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์โดยมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
3)  อิสระในการเลือกแนวนโยบาย 
มีแนวนโยบายมากกว่า 12 เกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ถูก

ก าหนดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ส่วนบุคคล 

                                                           
101 Ibid., p. 3. 
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ลักษณะพิเศษของระเบียบข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เป็นข้อปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เป็นที่รู้จักกันในชื่อหลัก 3Rs เช่นเดียวกับใน
แถบประเทศตะวันตก กฎหมายให้ความส าคัญในเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์
ทรมานรวมไปถึงการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม (การุณยฆาต) 

3.2.3.5  ลักษณะพิเศษของระเบียบข้อบังคับในประเทศญี่ปุ่น 
1) กฎหมายก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ 
2) กฎหมายส าหรับหลักการ 3Rs ให้ความส าคัญในเรื่องการลดความ

เจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน รวมถึงการฆ่าสัตว์ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
มนุษยธรรม 

3) การด าเนินการในแนวทางที่กระตุ้นให้มีจริยธรรมในการใช้สัตว์ 
4) ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรที่เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและ

แคนนาดา 
5) ค าแนะน าส าหรับการก าหนด IACUC 
6) ความมีอิสระจากกฎหมายการลงทะเบียนหรือการตรวจจับ 

กฎหมายได้รับเอาระบบการควบคุมตนเองส าหรับการทดลองในสัตว์และการแจ้ง
เตือนเพียงแนะน าการแต่งตั้งของ IACUC (กระทรวงศึกษาธิการ 1987) แต่จากผลการส ารวจเกือบทุก
มหาวิทยาลัยการแพทย์ที่และ บริษัท ยาเช่นเดียวกับประมาณหนึ่งในสามของนักปรับปรุงพันธุ์ได้
จัดตั้ง IACUCs แม้กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการปศุสัตว์ได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียนและการตรวจสอบทางกฎหมาย แต่สมาคมสัตว์เพ่ือ
งานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ด าเนินการส ารวจจ านวนของสัตว์ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
วิทยาศาสตร์ในทุก 3 ปีที่ผ่านมา (CALC 2003) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่านักวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลองในประเทศญี่ปุ่นตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนของสัตว์ที่มีชีวิตด้วยวัสดุที่ไม่มี
ความรู้สึกและการลดจ านวนของสัตว์ที่เก่ียวข้องลง 

แม้ว่ากฎระเบียบของเราอาจปรากฏค่อนข้างผ่อนปรนและคลุมเครือจากมุมมอง
ตะวันตก (บางครั้งการที่มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกร าคาญเมื่อท างานร่วมกันกับเพ่ือน
ร่วมงานชาวตะวันตก) ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นผลกระทบทางศาสนาบางอย่าง อาจรองรับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้างของกฎระเบียบ ในแต่ละประเทศดังจะแสดงดังต่อไปนี้ 

มุมมองของการทดลองในสัตว์ในประเทศญี่ปุ่น 
ในประเทศญี่ปุ่นที่เราพยายามที่จะรวมชาวพุทธและข้อสมมติฐานคริสเตียนและที่จะ

ไปถึงจุดที่มนุษย์ควรจะต้องรับผิดชอบส าหรับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้พวกเขาสามารถ
บรรลุกรรมดีในขณะที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หากสัตว์ที่ก าลังทุกข์ทรมานจากโรคติดเชื้อเช่น
พวกเขาจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลการทดลองที่เชื่อถือได้เป็นกรรมดีของพวกเขา ดังนั้นการควบคุม
ทางจุลชีววิทยาของสภาพแวดล้อมของสัตว์ที่ควรจะเป็นความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกรรมดีส าหรับ
คนที่มีส่วนร่วมในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในญี่ปุ่นอาจบรรลุหลักการ 3Rs ในทางปฏิบัติ
โดยไม่ต้องกฎระเบียบที่เข้มงวดใด ๆ เพราะความกลัวในสังสารวัฏ แต่จ าเป็นที่จะต้องท างานร่วมกับ



74 

เพ่ือนร่วมงานของตะวันตกต้องประนีประนอมกับระบบตะวันตก ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพูดคุย
เกีย่วกับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

มีความขัดแย้งในปัจจุบันมากกว่าว่าเราควรมุ่งไปสู่กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น
คล้ายกับประเทศในยุโรปหรือยังคงระบบการควบคุมตนเองในปัจจุบันเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมตนเองเชื่อเราจะต้องชี้แจงความรับผิดชอบของบุคคลที่
มีส่วนร่วมในการทดลองกับสัตว์ที่ก าหนดบทบาทของ IACUC และด าเนินการปฏิบัติสวัสดิภาพสัตว์
เข้ากันได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ ดังที่กล่าวมาข้างต้นองค์ประกอบเหล่านี้ไม่มีก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย แต่ถูกควบคุมโดยค าแนะน าและแนวปฏิบัติในการบริหาร และความ
สมัครใจเพ่ือส่งเสริมการวิจัยสัตว์ที่มีความยืดหยุ่น ตอนนี้มันเป็นเวลาที่เราจะต้องพิจารณากลไก
บางอย่างที่จะปกป้องการวิจัยสัตว์ เช่นเดียวกับระบบการตรวจสอบส าหรับการควบคุมตนเองในการ
เข้าถึงความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ทางสังคมกบัความจ าเป็นของการทดลองในสัตว์ 

 
3.3 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำรอื่นแทนสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ใน

ประเทศไทย 
 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541102 และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542103 ทั้งนี้ ซึ่งในการที่จะคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องใช้หลักเกณฑ์และ
กฎหมายควบคู่กันไป เพ่ือจะท าให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง  

 
3.3.1  จรรยำบรรณนักวิจัยและแนวทำงปฏิบัติของสภำวิจัยแห่งชำติ พ.ศ. 2541 
ความเป็นมาของจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาตินั้น เนื่องจาก

ผลงานวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การน าเสนองานวิจัยที่มีความเที่ยงตรงต่อ
สาธารณชนจะท าให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
จุดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพนอกจากจะประกอบไปด้วยการ
ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือคุณธรรม หรือ
จรรยาบรรณของนักวิจัย  

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยาจึงได้เห็นถึงความส าคัญของจรรยาบรรณ
นักวิจัย จึงได้มีการริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
เพ่ือให้นักวิจัย นักวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

                                                           
102 สภาวิจัยแห่งชาติ, จรรยำบรรณนักวิจัยและแนวทำงปฏิบัติของสภำวิจัยแห่งชำติ พ.ศ. 

2541 (กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัยแห่งชาติ, 2552), หน้า 1-13. 
103 ประดน จาติกวณิช และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 1-12.  
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แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็น
ข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป 

โดยจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ก าหนด ค า
นิยามไว้ดังต่อไปนี้  

 
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบ

ประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้
เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริม
เกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย  

 
 และในจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ยังได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ ดังนี้ 
 

ขอ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมว่าจะเป็นสิ่งที่มี
ชีวิตหรือไมมีชีวิต  

นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเที่ยงตรงในการ
ท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มี
จิตส านึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ตองท าในกรณีที่ไมมีทางเลือก

อ่ืนเท่านั้น 
4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยโดยมีจิตส านึกที่จะไมก่อความเสียหายต่อ

คน สัตว์พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแกตนเองกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาและสังคม  
ขอ 5  นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการ

วิจัย นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพ
ในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการ
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วิจัยแกบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้อง
ไดร้ับความยินยอมก่อนท าการวิจัย  

5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความ
เมตตา ไมค่ านึงถึงแต่ผลประโยชน ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้ง  

5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชนและรักษาความลับของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 

 
3.3.2  จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลองของสภำวิจัยแห่งชำติ พ.ศ. 2542104 
เนื่องจากในงานวิจัย งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของไทยได้มี

การพัฒนามากข้ึน ท าให้มีการใช้สัตว์ในการทดลองมากขึ้นเช่นกัน เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีมาตรฐาน และท าให้ผลการวิจัย
ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล ดังนั้นสภาวิจัยแห่งชาติจึงเห็นถึงความส าคัญของการมี 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ต่อไป 

สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสภาวิจัย
แห่งชาตินี้ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และสัตว์ป่า 
โดยได้ก าหนดค านิยามไว้ดังนี้ 

สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกน ามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ ซึ่งมนุษย์
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือด ารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 
บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์นี้ ได้แก่ ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ใน

งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และองค์กร
ต่าง ๆ ก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตมจรรยาบรรณการใช้สัตว์นี้ด้วย 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ของสภาวิจัยแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ 5 ประการดังนี้ 
1.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็น

สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าในทางวิชาการและได้
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

 
 

                                                           
104 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-12. 



77 

2.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด 
ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะ

น ามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อย
ที่สุดและได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 

3.  การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายอนุรักษ์สัตว์ป่า 
การน าสัตว์ป่ามาใช้ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัยโดยไม่สามารถใช้

สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้และการใช้สัตว์ป่านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายอนุรักษ์สัตว์ป่า 
4.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการ
ปฏิบัติต่อสัตว์โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 

5.  ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 
 
3.3.3  พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณและจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557105 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือต้องการคุ้มครองมิให้

สัตว์ถูกกระท าทารุณกรรมและให้สัตว์ได้รับความคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่าเหมาะสม 
เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสิ่งแวดล้อม และเจ้าของสัตว์ซึ่ง
น าสัตว์มาเลี้ยงต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างเลี้ยงดู 
การขนส่ง การน าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มีดังนี้ 
1. ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ “สัตว์” ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ คือ 

สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็น
เพ่ือน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใด ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

2. มีการก าหนดความหมายของ “การทารุณกรรม” และ “การจัดสวัสดิภาพสัตว์” ดังนี้ 
 “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือกเว้นการกระท าใด ๆ ที่ท าให้สัตว์ได้รับ

ความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจ
มีผลท าให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงสัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก าลังตั้ง

                                                           
105 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557, รำชกิจจำ

นุเบกษำ, หน้า 1-16. 
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ท้องเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างาน
อันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ 

“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงหรือการดูแลสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ใน
สภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน้ าอย่างเพียงพอ 

3. ในมาตรา 5 ถึง มาตรา 10 มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน และกรรมการอ่ืนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และผู้มีคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็ นกรรมการ
และเลขานุการมีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบาย แผน มาตรการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อรัฐมนตรี เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  และการออกประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  

4. ในมาตรา 11 ถึง มาตรา 13 ก าหนดให้สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ โดยคณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกันมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียน โดยองค์กร
ดังกล่าวอาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้
ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

5. ในมาตรา 14 ถึง มาตรา 16 ก าหนดให้สมารถขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ 
โดยก าหนดให้ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน และผู้ซึ่งจัดตั้งสถาน
สงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วอาจได้รับการสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณ
กรรมสัตว์หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในสถาน
สงเคราะห์จากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

6. ในมาตรา 20 และมาตรา 21 ได้ก าหนดหลักการในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ โดย
ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร และมีความผิดที่มี
โทษทางอาญาได้ โดยก าหนดข้อยกเว้นส าหรับการกระท าบางกรณีไม่ให้ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
เช่น การฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น 

7. ในมาตรา 22 ถึง มาตรา 24 ได้มีการก าหนดหลักการในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดย
ก าหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ก าหนดห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใด ๆ ให้
สัตว์พ้นไปจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และก าหนดให้ในการขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์
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ไปใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางอาญา 

8. ในมาตรา 25 ถึง มาตรา 30 ได้ก าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

9. ในมาตรา 31 ถึง มาตรา 35 ได้มีการกล่าวถึงบทก าหนดโทษเอาไว้ โดยโทษในทางอาญา
ส าหรับผู้กระท าการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดโทษในกรณีที่เจ้าของสัตว์หรือผู้ที่
ฝ่าฝืนไม่ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัตินี้ให้ความคุ้มครองไปถึงสัตว์ที่ใช้ในการอ่ืนใด ซึ่งจะตีความไป
ได้หรือไม่ว่ารวมไปถึงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หากรวมไปถึงแล้วเจ้าของสัตว์ที่จะต้องด าเนินการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นผู้ใด  

 
3.3.4  พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558106 

 เนื่องจากในปัจจุบันการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งหากมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการควบคุมการเลี้ยงและการใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณในการด าเนินงานต่อสัตว์แล้ว อาจท าให้สัตว์ต้องเจ็บปวด ทรมาน หรือเสียชีวิตโดยไม่
จ าเป็น อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเกิดผลเสียต่อ
ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดเป็นพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้มีการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณและมาตรฐานขอสากลในการคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพสัตว์ โดยสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้ 

สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ คือ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
รวมถึงตัวอ่อนของสัตว์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลาที่มีการ
เจริญเติบโตจนครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่แล้วแต่ชนิดของสัตว์ เซลล์ของ
สัตว์ที่ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ที่สามารถพัฒนาเพ่ิมจ านวนขึ้นเป็นตัวอ่อน
หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม  และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีข้อมูลทางวิทยาสาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ความเจ็บปวดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โดยตามพระราชบัญญัตินี้นั้น ได้ให้อ านาจคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจรรยาบรรณนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งตามเหตุผลใน
การจัดตั้งพระราชบัญญัตินี้เพ่ือให้ความคุ้มครองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แต่ในพระราชบัญญัตินี้
ไม่ได้ก าหนดไว้แต่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการด าเนินการ ซึ่งควรจะมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ และขอบเขตของจรรยาบรรณไว้เพ่ือเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนในการด าเนินงานต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ต่อไป เนื่องจากในมาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดว่าหากยังไม่มี

                                                           
106 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 1-16. 
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จรรยาบรรณตามมาตรา 14 ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิจัย
แห่งชาติประกาศก าหนด 

โดยในส่วนของคณะกรรมการก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ (คกส.) ตาม
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558107 นั้น ในการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาสตร์นั้น มีจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542108 ในการก ากับดูแลโดยมีคณะกรรมการ 2 ประเภท คือ 

1.  คณะกรรมการระดับชาติ 
2.  คณะกรรมการระดับองค์การหรือสถาบัน 
โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุดเพ่ือรับผิดชอบและจัดการให้การใช้สัตว์เป็นไปตาม

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร นักวิจัย และคนภายนอกอย่างหลากหลาย 
มีหน้าที่ 6 ประการ คือ ก าหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ พิจารณาโครงการ ติดตามก ากับดูแล 
จัดการให้ด าเนินการให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ได้งบประมาณเพียงพอ และจัดอบรมเพ่ิมความรู้แก่
บุคลากร 

มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน 
1. คกส. ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการ

ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ (มคกส.) ตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด  

2. การประเมินเพ่ือรับรองการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับดูแล ด าเนินการโดย
สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(สพสว.วช.) 

องค์ประกอบของ คกส. (ควรมีไม่น้อยกว่า 7 คน) คุณสมบัติของคณะกรรมการมีดังนี้  
1. ผู้บริหารสถาบันหรือผู้แทนผู้บริหารมอบหมายเป็นประธาน 
2. หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลองเป็นกรรมการและเลขนุการ 
3. สัตวแพทย์ประจ าหน่วยสัตว์ทดลอง (Attending Veterinarian) 
4. นักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์วิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง (อย่างน้อย 2 คน) 
5. ผู้แทนองค์กรอิสระท่ีไม่เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ (Nonscientific Discipline) 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญอ่ืน เช่น นักสถิติ นักกฎหมาย บรรณารักษ์ เป็นต้น 
กรรมการคนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อ 
ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 1 คนมาจากภายนอกสถาบัน 
หน้าที่คณะกรรมการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
2. เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจ าปีต่อผู้บริหาร 
3. พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ 

                                                           
107 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1-16 
108 ประดน จาติกวณิช และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 1-12. 
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4. ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการของผู้ใช้สัตว์ 
5. พัฒนาบุคลากร 
6. เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
7. ก าหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOPs) การปฏิบัติหน้าที่ของ คกส. การเลี้ยงและใช้

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แนวทางและวิธีในการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ในการเสนอโครงการและการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

8. จัดท ารายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
หลักการและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
หลักการส าคัญ คือ การสร้างสรรค์ ไม่ใช่การควบคุม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันให้ความส าคัญและสนับสนุนการท างาน

ของ คกส. และเพ่ือให้ คกส. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
หลักการและเหตุผล 
1. เพ่ือก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

ไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล 
2. เพ่ือคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ 
4. ส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป 
ประเด็นส าคัญ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้คือ สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
งานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง 

การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิดที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการระดับชาติ 2 คณะ 
1. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มี

องค์ประกอบ คือ กรรมการโดยต าแหน่ง 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12-14 คน โดยแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ไม่เกิน 3 คน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 5 คน ผู้แทนภาคเอกชน 3 คน ผู้แทน
สมาคม 3 คน มีวาระ 3 ปี 

2. คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประธานและกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแต่งตั้ง เป็นไปตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
หน้าที่ของคณะกรรมการ 
1. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและส่ง เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เ พ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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2. เสนอความเห็นต่อรั ฐมนตรี เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้นี้ 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานของสถานที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
4. ก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
5. ก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการ

ด าเนินการต่อสัตว์ฯ เพ่ือทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม 
6. ตีความและวินิจฉัยปัญหา จากการบังคับใช้กฎหมายและวางแนวปฏิบัติแก่หน่วยงาน

และสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
7. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของผู้อนุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
8. พิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา 23 

และมาตรา 31 
9. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือร่วมปฏิบัติงานกับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
10. จัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
หน้าที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
พิจารณาวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ยกข้อกล่าวหา ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิได้กระท าผิด

ตามข้อกล่าวหา 
2. ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณได้กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหา 
 1) ว่ากล่าวตักเตือน 
 2) ภาคทัณฑ์ 
 3) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี 
 4) เพิกถอนใบอนุญาต 
ให้ตั้งสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ขึ้นใน วช. 
1. ส ารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และ

จัดท าแผนงาน โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. พัฒนาและจัดท าระบบมาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทุก
สาขาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. ส่งเสริม พัฒนา และก ากับการด าเนินการต่อสัตว์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และสถานที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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4. จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณ เพ่ือให้
หน่วยงานและประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

5. ประสานงาน ให้ความร่วมือแก่หน่วยงานในและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนามาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยและการด าเนินการ 
สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ด าเนินการต้องแจ้ง

ต่อเลขาธิการ วช. ตามมาตรา 21 โดยผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ 
“ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอ านาจควบคุมดูแลสถานที่

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีอ านาจปกครองสถานที่ด าเนินการ ในกรณี

สถานที่ด าเนินการเป็นของหน่วยงานของรัฐ 
2. อธิการบดี ผู้อ านวยการ หรือผูซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ในกรณีสถานที่

ด าเนินการเป็นสถานศึกษา 
3. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีสถานที่ด าเนินการเป็นของเอกชนซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ ตาไม่หมายความรวมถึงสถานศึกษาของรัฐ 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถนศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
การด าเนินการหลังการแจ้ง 
ต้องจัดการสถานที่ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 22 ดังนี้ 
1. ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และลักษณะของสถานที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
2. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ลักษณะและจ านวนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
3. มีป้ายชื่อสถานที่ด าเนินการ ป้ายชื่อผู้ก ากับดูแล แผนผังสถานที่ด าเนินการ เปิดเผยเห็น

ง่าย 
4. มีสัตวแพทย์ชั้น 1 ซึ่งต้องมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด -1 

มกราคม 2560 
5. มีผู้ก ากับดูแลประจ า ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

ปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
 1) ควบคุมดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามโครงการ 
 2) ดูแลสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ให้เป็นไปตามมาตรา 22 (1) และมาตรา 22 (2)  
 3) ท าสถิติการใช้งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เสนอ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (ลวช.) โดยผ่านผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแล (มาตรา 24) 
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 4) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลพิจรณาอนุมัติโครงการและก ากับให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณและท ารายงานสรุปผลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เสนอ ลวช. ทุก
หกเดือนโดยผ่านผู้รับผิดชอบ ตามมาตรา 23 

ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต้องแจ้ง ลวช. ก่อนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสถานที่ด าเนินการให้แตกต่างไปจากที่ได้แจ้งไว้ 
2. การดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ด าเนินการ หรือก่อสร้างสถานที่ด าเนินการขึ้นใหม่ 
3. การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมชนิดของสัตว์ตามท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 31  
4. การเปลี่ยนผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการหรือสัตวแพทยประจ าสถานที่ด าเนินการ 
5. การเปลี่ยนชื่อสถานที่ด าเนินการ 
6. การย้ายสถานที่ด าเนินการ เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย 
7. การเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ด าเนินการ 
ผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ 
1. ผู้ใช้และผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองานทาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่ด าเนินการ ต้อง

ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ตามมาตรา 27 
2. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

ตามมาตรา14  
3. กรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ขอรับใบแทน

ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงกรณีดังกล่าวตามมาตรา 29  
4. กรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามมาตตรา 30 
5. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ ตามมาตรา 27(1),(2) 
6. นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ด าเนินการภายใต้การควบคุม

ของผู้รับใบอนุญาต 
7. ผู้ช่วย ผู้ใช้ หรือผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุมของ

ผู้รับใบอนุญาต 
การกระท าผิดจรรยาบรรณ 
กรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการไม่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีอ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการวินิจฉัยมีดังต่อไปนี้ 

1. ยกข้อกล่าวหา ในกรณีที่มิได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา 
2. ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีกระท าผิดจรรยาบรรณจริงตามข้อกล่าวหา 
 1) ว่ากล่าวตักเตือน 
 2) ภาคทัณฑ์ 
 3) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี (ต้องหยุดทันที 

หากไม่หยุดจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต) 
 4) เพิกถอนใบอนุญาต 



85 

การอุทธรณ์ 
ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ขอรับใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการก ากับฯ ได้ภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คณะกรรมการก ากับฯ ต้องพิจารณาอุทธรณ์นั้นให้เสร็จภายใน 30 
วัน นับแต่ได้รับอุทธรณ์ หากไม่เสร็จให้ขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับฯ ถือเป็นที่สุด 

กรณีอ่ืนที่ต้องแจ้งต่อ ลวช.  
1. การพัฒนาสายพันธุ์ 
2. การสืบสายพันธุ์ 
3. การเพาะขยายพันธุ์ 
4. การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด 
5. การดัดแปลงพันธุกรรม 
6. การโคลนนิ่ง 
ต้องแจ้งและรายงานสรุปผลการด าเนินการให้ ลวช. ทราบทุกหกเดือน ผ่านคณะกรรมการ

ก ากับดูแล และผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ตามมาตรา 31 
1. การขายสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอขาย หรือมีไว้เพ่ือขาย ตามมาตรา 32 
2. การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ตามมาตรา 32 
กรณีท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด ตามมาตรา 33  
1. การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ  
2. การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
3. การจัดการกับซากของสัตว์ 
อัตราค่าธรรมเนียม 
1. ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ 20,000 บาท 
2. ใบอนุญาตผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ 100,000 บาท 
3. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 
4. การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทและชนิดของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ประเภทของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาตร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 
1. สัตว์ทดลอง  
2. สัตว์เลี้ยง 
3. สัตว์จากธรรมชาติ 
ชนิดของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามประเภทของสัตว์มีดังนี้ 
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
2. สัตว์ปีก 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 
4. สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
5. สัตว์น้ า 
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การด าเนินการตามบทเฉพาะกาล 
1. ในช่วงแรกให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง 
2. หากยังไม่มีสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิจัยแห่งชาติประกาศก าหนด 
3. ให้จัดให้มีบุคคลผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

มาปฏิบัติงานแทนสัตวแพทย์ไปพลางก่อน 
สรุปประเด็นส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 

2558  
1. ผู้ใช้สัตว์เพ่ืองงานทางวิทยาศาสตร์ต้องขอรับใบอนุญาตต่อ วช. 
2. ผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องขอรับใบอนุญาตต่อ วช. 
3. หน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์จะต้องแจ้งต่อ วช. 
4. การด าเนินการตามมาตรา 31 และ 32 จะต้องแจ้งต่อ วช. 
5. ทุกหน่วยงานต้องมี คสก. และต้องด าเนินการอย่างเข้มแข็ง 
สาระส าคัญ 
มาตรา 31 การพัฒนาสายพันธุ์ การสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาเซลล์ต้น

ก าเนิด การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง ต้องแจ้ง และรายงานสรุปผลการให้ ลวช. ทราบทุก 6 
เดือน ผ่านคณะกรรมการก ากับดูแลและผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ 

มาตรา 32 การขายสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอขาย หรือมีไว้เพ่ือขายสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ การน าเข้าส่งออก หรือน าผ่านสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

จากที่ได้ท าการศึกษากฎหมายของประเทศดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้เขียนเห็นว่าในการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา วิจัย หากมีการใช้สัตว์ในงานดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สัตว์ควรใช้
พ้ืนฐานทางจริยธรรมในงานทางวิทยาศาสตร์109 ซึ่งมีหลักการเบื้องต้นคือการคุ้มครองสัตว์ที่มีชีวิตที่ใช้
ในการทดลองและวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตระหนักถึง “ผู้ที่มีภาระผูกพันทาง
จริยธรรมที่จะเคารพสัตว์และมีการพิจารณาถึงความทุกข์ทรมานและความทรงจ าของสัตว์ทุกชนิด
เนื่องจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์” แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่า  

“ผู้ที่ท าการศึกษาความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ที่มีความ
เหมาะสมในการศึกษา เพ่ือผลที่จะได้รับเป็นการขยายความรู้หรือจะได้รับประโยชน์โดยรวมของคน
หรือสัตว์ เช่นเดียวกับกรณีสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเป็นสัตว์เลี้ยง” 

ในกรณีที่มีการควบคุมการใช้งานสัตว์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีมติทั่วไประหว่างประเทศว่าควร
น าไปใช้กับขั้นตอนที่สัตว์ได้รับความเจ็บปวดหรือได้รับทุกข์เวทนา จึงควรใช้หลักการ 3Rs ในการใช้
งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน คือ ใช้วัสดุที่ไม่มีชีวิตมาแทนที่การใช้สัตว์
ในการทดลอง หรือ การลดจ านวน คือ ใช้จ านวนขั้นต่ าของสัตว์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ 
และการปรับแต่งการทดลอง คือ การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด การบรรเทาหรือลดความเจ็บปวดที่มี
ศักยภาพ ความทุกข์ทรมานและผลข้างเคียงอ่ืน ๆ  

                                                           
109 Council of Europe, op. cit., pp. 1-11 
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ในข้อก าหนดสหภาพยุโรป (EU Directive) 2010/63 ในมาตรา 1 ในการใช้กฎระเบียบให้
เป็นมาตรฐานสากล "ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความทุกข์หรือการกระท าที่ก่อให้เกิดอันตราย
ให้กับสัตว์อย่างถาวรหรือสูงกว่า ที่เกิดจากการแนะน าที่สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีของสัตวแพทย์ใน
การฉีดยา"และเห็นได้ชัดว่าตรงกับหลัก 3Rs ในข้อ 4 (EU 2010) ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคลอบคลุม
หลัก 3Rs  

ในสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค.ศ.1986 
(Animals (Scientific Procedures) Act 1986) มาตรา 5 (5) ระบุว่า การจะได้รับใบอนุญาตส าหรับ
การใช้สัตว์ในการท าโครงการวิทยาศาสตร์จะได้รับก็ต่อเมื่อ วัตถุประสงค์ของโครงการไม่สามารถ
บรรลุได้หากไม่มีการใช้สัตว์ตามความเหมาะสม  หรือโดยวิธีการที่ไม่ใช้สัตว์ (Non-Animal Method) 
และ โดยวิธีการที่จะใช้สัตว์ในจ านวนน้อยที่สุด ท าให้เกิดความเจ็บปวดอย่างน้อยที่สุด ความทุกข์
ทรมาน หรือเป็นอันตรายอย่างถาวร ที่จะก่อให้เกิดผลการทดลองท่ีน่าพอใจมากท่ีสุด (UK, 1998) 

ในการออกบทบัญญัติทางกฎหมายให้ชัดเจนตามลายลักษณ์อักษร ยกตัวอย่างเช่น
พระราชบัญญัติของญี่ปุ่นในการจัดสวัสดิภาพและการบริหารจัดการของสัตว์ 1973 (ญี่ปุ่น 2009) 
แก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2006 ที่รวมหลัก 3Rs เข้าไปด้วย ตาม มาตรา 41 (1) (2) มีใจความที่ว่า วิธีการที่
เป็นไปได้มากที่สุดในการพิจารณาถึงวิธีการอ่ืนที่จะน ามาใช้แทนสัตว์ การลดจ านวนการใช้สัตว์ลง 
วิธีการที่ช่วยลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่อาจเกิดข้ึนกับสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

การพิจารณาจริยธรรมอ่ืน ๆ ทั่วไป คือ การศึกษาควรจะเป็นการวิเคราะห์เรื่องที่จะเป็น
อันตรายต่อผลประโยชน์ (Harm-Benefit) หรือ ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost-Benefit) 

ขณะที่จริยธรรมในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของสหราช
อาณาจักร 1986 ตามมาตรา 5 (4) นี้ควรมีการชั่งน้ าหนักแนวโน้มผลกระทบต่อสัตว์กับผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนเป็นอันผลมาจากโปรแกรมของการท างานทางวิทยาศาสตร์ (UK, 1998 ) 

วิธีการนี้สามารถพบได้ใน EU Directive 2010/63 (EU 2010) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการแปล
ออกเป็นกฎหมายแห่งชาติใน 27 รัฐของสหภาพยุโรป  

ในขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นข้อก าหนดทางกฎหมายหรือการปฏิบัติที่
คาดว่าอาจจะมีขอบเขตส าหรับก่อตั้งสถาบันที่ตามความประสงค์ของตนเอง ส าหรับทุกงานทาง
วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์อันตรายและผลประโยชน์นั้นแตกต่างจากการประเมินผลที่คาดหวังทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ เป็นไปได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ไม่ยอมรับการทดลองที่
ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในสัตว์หรือสายพันธุ์ที่ถูกน ามาใช้ในการทดลอง (เช่น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมที่มีวิวัฒนาการสูงและในสัตว์น้ าที่เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น) โดยการใช้สัตว์ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองไว
ดังกล่าวนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาว่าการศึกษาที่มีความถูกต้อง
ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือที่จะค านึงถึงคุณค่าที่เกิดจาก
ความทุกข์ทรมานสัตว์ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าความเจ็บปวดนั้นจะไม่รุนแรงก็ตาม ดั งกล่าวมานี้เป็นการ
พิจารณาด้านจริยธรรมพื้นฐานในการอนุมัติการศึกษา การออกใบอนุญาต และการปฏิบัติตามขั้นตอน
การด าเนินการ แต่มีข้อยกเว้นบางประการในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายหรือการปฏิบัติในทุกประเทศนั้น
ครอบคลุมสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีชีวิต ในขณะที่กฎหมายของประเทศอังกฤษและ EU Directive ให้
ความคุ้มครองรวมถึงขั้นตอนของการพัฒนาของทารกในครรภ์ โดยในประเทศญี่ปุ่น แนวทางสภา
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วิทยาศาสตร์ให้ความคุ้มครองสัตว์ทุกประเภทยกเว้นปลา (Science Council of Japan, 2006) บาง
รัฐจะขยายการคุ้มครองสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางประเภทที่นอกเหนือไปจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
และในประเทศอังกฤษ EU Directive 2010 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสัตว์ประเภทหมึก  
 
3.4 กฎระเบียบในกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ในประเทศญี่ปุ่น สหภำพยุโรป 

และประเทศไทย 
 

3.4.1  กฎระเบียบระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการบริหารงานของการใช้สัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับหลักสากลที่วางไว้โดยองค์กรระหว่างประเทศของสภา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for International Organizations of Medical Sciences: 
CIOMS) โดยหลักสากลเหล่านี้เรียกร้องให้มีการส่งเสริมหลักการ 3R อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการ
ออกแนวทางในการประเมินผลระดับความเจ็บปวดทรมานในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการท างานขององค์กรที่ตรวจสอบและตรวจทานเนื้อหาของการใช้สัตว์ใน
ห้องทดลอง 

3.4.1.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น 
1)  กฎระเบียบในการบริหาร (Administrative Regulations) 
การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จะถูก

ก าหนดตามกฎหมายภายในประเทศญี่ปุ่น โดยสัตว์ที่ใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการควรได้รับการ
ขยายพันธุ์ การดูแลรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เหล่านั้น และกฎระเบียบที่น าไปใช้กับสัตว์ทุกชนิดที่
ใช้ในการทดสอบทั้งจากสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก เช่น หนูไมซ์และหนูแรท รวมไปจนถึงแมว  สุนัข ลิง
และนก เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์ (Animal Biotechnologies) 
เห็นได้จากท่ีผ่านมามีกรณีการใช้สัตว์เลี้ยงแบบปศุสัตว์ คือ มีการใช้หมูและวัวในการทดลอง 

จรรยาบรรณในการด าเนินการและหลักการที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างการ
บริหารส าหรับการทดลองในสัตว์ในประเทศญี่ปุ่นมีการระบุไว้ในกฎหมาย (กฎหมายจริยธรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์) และเป็นไปตามประกาศทั้งสองซึ่งระบุกฎระเบียบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ 
คือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการบริหารจัดการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และบรรเทา
ความเจ็บปวดในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทดลอง เช่น เกี่ยวกับ
การทดลองในสัตว์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยแต่ละสถานที่ทดลองจะต้องใช้ระบบภายในที่เป็น
ความรับผิดชอบของตนเองในการควบคุมการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นอิสระ 

นอกจากนี้ในกรณีที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ด าเนินการในการ
ทดสอบการประเมินอันตรายใด ๆ ขอบเขตของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในฝ่ายเภสัชกรรม (The Pharmaceutical Affairs Law) 
กฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและสุขภาพ (The Industrial Safety and Health Law) 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสารเคมีและกฎระเบียบของการผลิตในองค์กร ( Law 
concerning The Evaluation of Chemical Substances and Regulation of their Manufacture) 
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ฯลฯ เหมือนกับกฎหมายระเบียบสารเคมีทางการเกษตร (The Agricultural Chemicals Regulation 
Law) 

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทดลอง โดยการทดลองอาจขึ้นอยู่
กับกฎหมายหลายฉบับ ไม่มีแนวทางใดสร้างวิธีการแบบบูรณาการในการจัดการการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการรวมชิ้นส่วนเหล่านี้ของกฎหมายให้เป็นกฎหมายเดียวที่ครอบคลุมตาม
ขอบเขตของการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ในประกาศดังกล่าวข้างต้น การแจ้ง
เตือนและการออกกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ทดลอง แต่ละองค์กรจะต้องสร้างระบบการ
จัดการและการบริหารที่เป็นอิสระ ซึ่งจะต้องก าหนดไว้ในกฎระเบียบภายใน จัดตั้งคณะกรรมการการ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติการออกแบบการ
ทดลองและด าเนินการอบรมหลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการทดลอง
ในสัตว์ กฏระเบียบภายในเหล่านี้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องระบุวิธีการที่สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
จะต้องได้รับการจัดการที่มีมุมมองในการจัดสวัสดิภาพตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการใช้งาน
เหล่านั้นซึ่งเป็นที่ยอมรับภายในสถานที่ทดลอง 

กฎระเบียบที่ควรจะน ามาพิจารณาแนวทางในการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ได้รับการการเผยแพร่โดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Science Council 
of Japan) สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น  (The Japanese 
Association for Laboratory Animal Science: JALAS), สมาคมส าหรับห้องปฏิบัติการทรัพยากร
สัตว์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japanese Society for Laboratory Animal Resources: JSLA) และ 
หน่วยงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ  

2) ระบบของการพิสูจน์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Systems of Accreditation 
through Related Organizations) 

ในประเทศญี่ปุ่นไม่มีระบบกฎหมายส าหรับการออกใบอนุญาตของบุคคลที่
ด าเนินการทดลองในสัตว์ อย่างไรก็ตาม JSLA และสมาคมส าหรับสัตว์ในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ญี่ปุ่น (The Japanese Association for Laboratory Animal Medicine: JALAM) 
ร่วมกับสมาคมสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japanese Society of Veterinary 
Science: JSVS) ได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับทักษะและมาตรฐานทางเทคนิคที่จ าเป็นในการจัดการ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

โดยทั้งสองหน่วยงานนี้จะท าการรับรองแก่บุคคลดังกล่าวด้วยการพิสูจน์ว่า
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานโดยผ่านการตรวจสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ
สัตว์ชั้นสูง (ได้รับการอนุมัติจาก JSLA) และหลังจาก JALAM อนุมัติให้เป็นสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง 

3.4.1.2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในสหภาพยุโรป 
(Regulations in Europe) 

หนึ่งในคุณลักษณะของกฎระเบียบของการทดลองสัตว์ในประเทศตะวันตกคือการที่
ในหลายกรณีที่มีมาตรการทางกฎหมายอยู่ในสถานที่ทดลอง และกฎระเบียบในรูปแบบเดียวหรือ
อย่างอ่ืนซึ่งกล่าวถึงโดยเฉพาะทั้งการด าเนินการในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และการเลี้ยง
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีมนุษยธรรม โดยทั่วไปกฎระเบียบเหล่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละ
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ประเทศ แต่ระบบที่เห็นในยุโรปมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่จะบรรลุ
เป้าหมายผ่านกฎระเบียบที่ควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ โดยในยุโรปกฎข้อบังคับในประเทศถูก
ออกแบบมาเพ่ือรับประกันมาตรฐานบางอย่างส าหรับการทดลองในสัตว์ ความรับผิดชอบในการร่าง
มาตรฐานเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศมีแนวโน้มที่จะสะท้อน
ให้เห็นถึงข้อก าหนดของแนวทางของสหภาพยุโรป (EU Directives) 

ในแต่ละประเทศสมาชิกได้มีการจัดตั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์เป็นไปตามระเบียบของสหภาพยุโรปต่อไปนี้ อนุสัญญายุโรปเพ่ือการคุ้มครองสัตว์มี
กระดูกสันหลังสัตว์ที่ใช้ส าหรับการทดลองและเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ (The European 
Convention for The Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and 
Other Scientific Purposes) และปกป้องสัตว์ที่ใช้ส าหรับการทดลองและเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
อ่ืน ๆ (The Protection of Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes) 
(EU Directive 86/609/EEC)110 

หลังจากมีการออกค าสั่ง ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปจะต้องเข้าร่วมและมี
กฎหมายภายในประเทศ ในทางกลับกันก าหนดว่าประเทศจะต้องสร้างระบบในสถานที่ท าการทดลอง 
การออกแบบการทดลอง และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการทดลอง จะต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติ
โดยตรงจากหน่วยงานระดับชาติ 

ดังนั้น ถ้าผู้ออกแบบการทดลองตั้งใจที่จะด าเนินการในสถานที่ทดลองถือว่าเป็นการ
ประชุมมาตรฐานเฉพาะที่ก าหนดโดยรัฐบาลแห่งชาติ และได้รับการยอมรับว่ามีความสมดุลกันทั้ง
ในทางวิทยาศาสตร์และสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตจะไม่ได้ด าเนินการ หากฝ่าฝืนจะ
มีโทษตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีระบบส่วนกลางของ
กฎหมายและกฎระเบียบในการบังคับตามพระราชบัญญัติสัตว์ ค.ศ.1986  (The Animals Act of 
1986) โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก ากับดูแลระบบการรับรองสถานที่ส าหรับสัตว์ เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับการออกแบบการทดลอง และส าหรับผู้ที่ด าเนินการทดลอง ทั้งหมดนี้อยู่บน
พ้ืนฐานของกฎหมาย 

 
3.4.2  กำรเปรียบเทียบระบบกำรก ำกับดูแลของประเทศญี่ปุ่น และ สหภำพยุโรป  
ในแง่ของระบบการจัดการในประเทศญี่ปุ่นนั้น แนวคิดหลักส าหรับการทดลองในสัตว์ยังเป็น

การควบคุมตนเองและการจัดการของแต่ละองค์กร แต่ในสหภาพยุโรปนั้นแม้แต่ละประเทศสมาชิกจะ
มีกฎหมายเป็นของตนเอง แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป (EU Directives) 

 

                                                           
110 “Council Directive of 24 November 1986,” Offical Journal of The European 

Communities L358/1 (December 18, 1986): 1-29.; Susanna Louhimies, “Directive 
86/609/EEC on the Protection of Animals Used for Experimental and Other Scientific 
Purposes,” Alternatives to Laboratory Animals 30, Supplement 2 (December 2002): 
217-219. 
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3.4.3  กฎระเบียบภำยในประเทศไทย 
ขณะนี้ได้มีร่างกฎกระทรวงในการก าหนดชนิดและประเภทสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3111 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
2558 ฉบับผ่านการอนุมัติในหลักการ จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยขณะนี้รอ
การพิจารณาจากกฤษฎีกาอยู่ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้  

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้เรียกว่า กฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทสัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในกฎกระทรวง นี้ 
สัตว์ทดลอง หมายความว่า สัตว์ที่มาจากการสืบสายพันธุ์และการเพาะ

ขยายพันธุ์เพ่ือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 
สัตว์เลี้ยง หมายความว่า สัตว์ที่มาจากการสืบสายพันธุ์และการเพาะ

ขยายพันธุ์เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือไปจากงานทางวิทยาศาสตร์ 
สัตว์จากธรรมชาติ หมายความว่า สัตว์ที่มาจากธรรมชาติ การสืบสายพันธุ์

และการเพาะขยายพันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติ 
ข้อ 4 ประเภทของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

ดังต่อไปนี้ 
(1) สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(2) สัตว์เลี้ยง 
(3) สัตว์จากธรรมชาติ 
ข้อ 5 ชนิดของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ตามประเภท ในข้อ 4 มีดังนี ้
(1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
(2) สัตว์ปีก 
(3) สัตว์เลื้อยคลาน 
(4) สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
(5) สัตว์น้ า 

 

                                                           
111 พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, รำชกิจจำนุเบกษำ, หน้า 1. 
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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์  เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การปฏิบัติต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใด  เป็น
สถานที่ด าเนินการ ตามมาตรา 26112 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
2558 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใด เป็นสถานที่ด าเนินการ 
ตามมาตรา 26” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี ้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
“เลขาธิการ” หมายความ ว่าเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผู้

ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมอบหมาย 
“ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมดูแลสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
“สถานที่ด าเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อ่ืน

ใดที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึง
พ้ืนที่โดยรอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย 

ข้อ 4 ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการใด ประสงค์จะเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูก
สร้าง หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ด าเนินการ ในกรณีที่มีสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
เลี้ยงอยู่ในสถานที่ด าเนินการต้องด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต้องปฏิบัติการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใดเป็น
สถานที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการด าเนินการ ขั้นตอนและวิธีการจัดการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

                                                           
112 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่องการปฏิบัติต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ใด เป็น
สถานที่ด าเนินการ, รำชกิจจำนุเบกษำ 133, ตอนพิเศษ 71 ง (24 มีนาคม 2559), หน้า 13-14. 
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(2) ระบุจ านวนสัตว์และโครงการใช้สัตว์และ/หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์และรายละเอียดที่ยังมีการด าเนินการอยู่ 

(3) ระบุวิธีการการปฏิบัติต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่เหลืออยู่ เช่น 
การขาย การโอน การเคลื่อนย้าย การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ การจัดการกับสัตว์
และสัตว์ติดเชื้อหรือซากสัตว์ โดยต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

(4) ระบุวิธีการจัดการและท าลาย สารเคมี สารพิษ สารอันตราย ของเสีย 
และเชื้อโรค ที่อาจตกค้างอยู่ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ  

ข้อ 5 ให้เลขาธิการพิจารณาแผนและรายละเอียดตามแผนที่ก าหนดตามข้อ 
4 หากเห็นว่า แผนการด าเนินการ ขั้นตอนและวิธีการจัดการมีความเหมาะสม ให้
พิจารณาอนุญาตให้ผู้รับผิดชอบ สถานที่ด าเนินการตามแผน ทั้งนี้ ให้เลขาธิการแจ้ง
ผลการพิจารณาแผนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการเห็นว่าการด าเนินการตาม
แผนและขั้นตอน ที่ได้อนุญาตไว้แล้วตามข้อ 5 จะไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ ท าหนังสือแจ้งให้เลขาธิการทราบ และขอ
ปรับปรุงแก้ไขแผนหรือขยายระยะเวลาพร้อมชี้แจงเหตุผล และส่งแผนด าเนินการ 
ขั้นตอนและวิธีการจัดการที่ปรับปรุง แก้ไขหรือขยายระยะเวลาใหม่เ พ่ือให้
เลขาธิการ พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ให้เลขาธิการพิจารณาอนุญาตแผนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน  

ข้อ 7 ให้เลขาธิการด าเนินการตรวจติดตามผลการด าเนินการตามแผนและ
ขั้นตอนที่ได้อนุญาต ไว้ตามข้อ 5 และข้อ 6 เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะมีการด าเนินแล้ว
เสร็จ  

ข้อ 8 เมื่อผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อ 7 
ให้ผู้รับผิดชอบ สถานที่ด าเนินการท าหนังสือแจ้งเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือ
สถานที่ใดเป็นสถานที่ด าเนินการ ให้เลขาธิการทราบภาย 15 วัน นับแต่เสร็จสิ้นการ
ด าเนินการ  

ข้อ 9 กรณีท่ีผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและ
ขั้นตอนตามที่ ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบสถานที่
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ โดยก าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ  

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
เลขาธิการตามระยะเวลา ที่ก าหนดตามข้อ 9 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เลขาธิการ
ด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการ ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย 



94 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์113 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในประกาศนี ้ 
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ด าเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้
การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐาน การด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กัน  

“ผู้ใช้สัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ใช้หรือกระท าการใด ๆ ต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา  

“ผู้เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

“ผู้ผลิตสัตว์” หมายความว่า ผู้กระท าการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนสัตว์ด้วยวิธี
ผสมพันธุ์สัตว์ สืบสายพันธุ์สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์  

“คณะกรรมการก ากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประจ าสถานที่ด าเนินการ (คกส.) ที่
ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและดูแลการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการนั้น  

                                                           
113 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ , รำชกิจจำนุเบกษำ 
133, ตอนพิเศษ 71 ง (24 มีนาคม 2559), หน้า 21-24. 
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“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์
น าเสนอเพ่ือขออนุญาตใช้สัตว์ ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ 
หรือการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการก ากับดูแล 

หมวด 1 จรรยาบรรณ 
ข้อ 4 การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องค านึงถึง และมี

ความตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์

เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

(2) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวน
น้อยที่สุด โดยผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทาง
สุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้
สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามาก
ที่สุด 

(3) การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องใช้
เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็น และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ 

(4) ผู้ใช้สัตว์ ผู้ เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็น
สิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ 
จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยง
สัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด 
หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด  

(5) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และ
ผู้ผลิตสัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้
สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 

หมวด 2 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ข้อ 5 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ 4 (1) ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการ

อ่ืนที่เหมาะสมเท่านั้นไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและ
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา  
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(2) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
อย่างถี่ถ้วน และน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้
การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(3) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอน
การใช้สัตว์ พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน 
หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่ เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ใน
สภาวการณ์ขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติ
หน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับดูแล 

(4) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ ในกรณีที่ต้องท าให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์
ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรณีที่มีความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป 
หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพ
และสวัสดิภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ใน
โครงการที่น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะ
ด าเนินการ 

ข้อ 6 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ 4 (2) ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้

ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
(2) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและ

สุขภาพสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวน
น้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทาง
สถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

(3) การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องเลือกใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ
ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะ
ให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความ
ต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

(4) ต้องไม่น าสัตว์ท่้ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีที่
จ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 

(5) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการ
วางแผนการวิจัยและการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง 

ข้อ 7 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ 4 (3) ดังต่อไปนี้ 
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(1) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 

(2) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน  

ข้อ 8 ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ สถานที่ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือ งานทางวิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณข้อ 4 (4) ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะ ในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมหนี  ้าที่รับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้  

(ก) การจับและควบคุมสัตว์  
(ข) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  
(ค) การจ าแนกเพศ  
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด  
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ  
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์  
(ช) การวางยาสลบสัตว์  
(ฌ) การท าศัลยกรรม  
(ญ) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  
(ฎ) การชันสูตรซากสัตว์  

(2) ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจ

สุขภาพและความปลอดเชื้อ อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และเปิดเผย
ข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ  

(ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรม
คงท่ี สอดคล้องกับชนิด และสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้  

(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตาม
ความต้องการของผู้ใช้ มีการตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น 
(Generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการ ที่สากลยอมรับ และต้องเปิดเผย
ข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ  

(ง) ต้องจัดการการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ่ง
หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้  

1) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
2) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ 3) ระบบอนามัย

เข้ม (Strict Hygienic Conventional) 
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(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์
สากล (Animal Transportation Association: ATA) มาตรฐานการขนส่งทาง
อากาศสากล (International Air Transport Association: IATA) หรือมาตรฐาน
การขนส่งอ่ืนที่สากลยอมรับ  

(3) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติ
กับสัตว์ตามมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure: SOP) ที่
คณะกรรมการกากับดูแลก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด  

(4) คณะกรรมการก ากับดูแล ต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประกาศก าหนด
อย่างเคร่งครัด  

(5) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแล
และผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้อง
จัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองาน ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยง ให้ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด 
ได้แก่  

(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)  
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)  
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal 

Biosafety Level 1 - 4)  
ข้อ 9 ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และ

ผู้ผลิตสัตว์ ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณตามข้อ 4 (5) ดังต่อไปนี้  
(1) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการ

ป้องกันการติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
(2) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ  
(3) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์  

ข้อ 10 ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ 
ต้องรับผิดชอบ ในการก ากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ หรือ
บุคคลอ่ืนใด ซึ่งด าเนินการภายใต้ การควบคุมของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการด าเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา 31114 

 
3.4.4  กำรเปรียบเทียบกำรกฎระเบียบเกี่ยวกับสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศ

ไทยกับสหภำพยุโรปและประเทศญี่ปุ่น 
1.  กฎระเบียบเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสหภาพยุโรป 
ในปี 1986 มีความส าคัญในข้อตกลงการใช้ดังต่อไปนี้  

1) สภายุโรปได้ข้อสรุปการประชุมส าหรับการป้องกันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้
ส าหรับวัตถุประสงค์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และอ่ืน ๆ  

2) สหภาพยุโรปมีหลักเกณฑ์ค าสั่งเกี่ยวกับการประมาณการของกฎหมายระเบียบและ
เงื่อนไขการบริหารที่จะแก้ไขความไม่เสมอภาคในนโยบายสวัสดิการระหว่างประเทศสมาชิก และ  

3) พระราชบัญญัติทารุณกรรมสัตว์ 1876 แห่งสหราชอาณาจักรที่แก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนชื่อไปเป็นพระราชบัญญัติสัตว์ (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) หน่วยงานก ากับดูแลในสหราช
อาณาจักร, กระทรวงมหาดไทย, ประเด็นเรื่องใบอนุญาตสามประเภทส าหรับโครงการที่ใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ บุคลากรที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และสถานที่ที่จะด าเนินการกับสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมการด าเนินการทดลองในสัตว์ของสหภาพยุโรปคือจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตทั้งสามประเภทนี้ก่อนที่จะเริ่มมีการทดลองในสัตว์ 

2.  กฎระเบียบเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น 
ในประเทศญี่ปุ่นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ยังถูกควบคุมโดยกฎหมาย ประเภทของ

กฎระเบียบในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะคล้ายกับระบบของสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละสถาบันจะรับผิดชอบ
ในการควบคุมตนเอง อย่างไรก็ตามการควบคุมนั้นเทียบเท่าของ IACUC ซึ่งการลงทะเบียนและการ
ตรวจสอบตามกฎหมายของสิ่งอ านวยความสะดวกสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่ได้ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 

3.  กฎระเบียบเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
ในประเทศไทยมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพ่ืองงานทางวิทยาศาสตร์อยู่ 4 ฉบับ

ด้วยกัน ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 

จึงพอสรุปการเปรียบเทียบการกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยกับสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นได้ ดังตารางที่ 3.1 

 
 

                                                           
114 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการด าเนินการต่อสัตว์, รำชกิจจำนุเบกษำ 133, ตอนพิเศษ 
71 ง (24 มีนาคม 2559), หน้า 15-16. 
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ตำรำงที่ 3.1  เปรียบเทียบสรุปกฎระเบียบในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ใน สหภาพยุโรป 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย 

เรื่อง สหภำพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย 
แนวคิด
พื้นฐำน 

- หลักการ 3Rs - หลักการ 3Rs 
- มีหลักศาสนาเข้า

มาเกี่ยวข้อง 
 

- หลักการ 3Rs 
- -มีหลักศาสนา

เข้ามา
เกี่ยวข้อง 

ประเภทของ
กำรออก

ใบอนุญำต 

- ใบอนุญาตในการ
ก่อตั้งสถาบันวิจัย 

- ใบอนุญาตท า
โครงการวิจัย 

- ใบอนุญาตส าหรับ
ผู้ท าการวิจัย 

 - ใบอนุญาตการ
สร้างหรือใช้
สถานที่
ด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองาน
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ใบอนุญาตการ
ด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองาน
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ใบอนุญาตการ
ด าเนินการน า
ผ่านซึ่งสัตว์เพ่ือ
งานทาง
วิทยาศาสตร์ 

กำรควบคุม
ตรวจสอบ
กำรทดลอง 

- EU Directive 
- ระเบียบภายใน

ของแต่ละประเทศ
สมาชิก 

- มีการควบคุมโดย
ระเบียบข้อบังคับ
ภายในของแต่ละ
องค์กร (ไม่มีสภาพ
บังคับ) 

- การควบคุม
โดยระเบียบ
ข้อบังคับตาม
ประกาศ
คณะกรรมการ
ก ากับและ
ส่งเสริมการ
ด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองาน
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
 

เรื่อง สหภำพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย 
มำตรกำรที่
เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้สัตว์
สัตว์เพื่องำน

ทำง
วิทยำศำสตร์ 

- ห้ามใช้สัตว์ใน
การทดลอง
เครื่องส าอางค์ 
แต่ไม่
ครอบคลุมถึง
งานวิจัยทาง
การแพทย์ 

- คุ้มครองสัตว์มี
กระดูกสันหลัง
ในการทดลอง
และเพ่ือ
วัตถุประสงค์
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

- มีมาตรการ
เกี่ยวกับการใช้สัตว์
สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (Act 
on Welfare and 
Management of 
Animal) 

- พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณ
และจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ พ.ศ. 2557 

- พระราชบัญญัติสัตว์
เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
2558  

- จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองของ
สภาวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 

- จรรยาบรรณ
นักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติของ
สภาวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2541 

 
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

- EU Directive 
- องค์กรที่ได้รับ

การแต่งตั้งของ
แต่ละประเทศ
สมาชิก 

- สมาคมสัตว์เพ่ือ
งานทาง
วิทยาศาสตร์ 
(JALAS) 

- คณะกรรมการวิจัย
สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์  

- สมาคม
สัตว์ทดลองเพ่ือ
รักษาโรคในมนุษย์ 

 
 
 

- สภาวิจัยแห่งชาติ 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
 

เรื่อง สหภำพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย 
ประเภท

ของสัตว์ที่
อยู่ภำยใต้

กำร
คุ้มครอง 

- สัตว์ใด ๆ ที่ถูกใช้
หรือมุ่งหมายว่าจะ
ใช้ในการทดลอง
หรือกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
อ่ืนใด ที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวด 
ทุกข์ทรมาน 
ซึมเศร้า หรือ
บาดเจ็บอย่าง
ถาวร 

- ไม่คุ้มครองสัตว์ที่
ใช้ในการปฏิบัติ
ทางการเกษตร 
การปฏิบัติของ
สัตวแพทย์ใน
คลินิก 

- สิ่งมีชีวิตที่มี
กระดูกสันหลังที่
มิใช่มนุษย์ รวมถึง
สัตว์ที่อยู่อาศัย
อย่างอิสระ และ/
หรือที่อยู่ใน
รูปแบบของการ
แพร่พนัธุ์ของนอน
และแมลง แต่ไม่
รวมถึงสัตว์ที่อยู่ใน
ครรภ์หรือตัวอ่อน
ของสัตว์ 

 

- พิจารณาจาก
วิธีการใช้งานที่
เหมาะสมของ
สัตว์  

- สัตว์ทุก
ประเภทยกเว้น
ปลา 

- สัตว์ที่มีกระดูกสัน
หลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์
รวมถึงตัวอ่อนของ
สัตว์ดังกล่าวที่
เกิดขึ้นหลังจากไข่
ได้รับการผสมกับเชื้อ
อสุจิจนผ่าน
ระยะเวลาที่มีการ
เจริญเติบโตจน
ครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการตั้ง
ท้องหรือการฟักตัว
ของไข่แล้วแต่ชนิด
ของสัตว์ 

- เซลล์ของสัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังที่
ไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่ใช่
เซลล์สืบพันธุ์ที่
สามารถพัฒนาเพ่ิม
จ านวนขึ้นเป็นตัว
อ่อนหรือเป็นส่วน
หนึ่งส่วนใดของ
อวัยวะต่อไปได้โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รหัสพันธุกรรมไป
จากเดิม 

- สิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มี
ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ว่ามี
ประสาทรับรู้ความ
เจ็บปวดตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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บทท่ี 4 

 
วิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรใช้วิธีกำรอื่นแทน 

กำรใช้สัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 

 เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าในปัจจุบัน มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัย 
การสอน และงานอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก อีกทั้งในปัจจุบันก็มีการค านึงถึงเรื่องของการใช้และการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์กันมากขึ้น เราจึงควรมีการทดลองโดยวิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์ เพ่ือให้สัตว์ได้รับ
ความคุ้มครองอย่างจริงจัง โดยจะท าการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
4.1  วิเครำะห์กฎหมำยในกำรบังคับใช้วิธีกำรอื่นแทนสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 

4.1.1  กำรใช้วิธีกำรอ่ืนแทนกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 ในสหภาพยุโรปได้มีห้องปฏิบัติการทางเลือกในการทดสอบในสัตว์ 115 (The European 
Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing: EURL-ECVAM) ซึ่งได้รับ
การยอมรับอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2011 เนื่องจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นส าหรับวิธีการใหม่ที่จะ
พัฒนาและน าเสนอส าหรับการตรวจสอบในสหภาพยุโรป โดย EURL ECVAM เป็นเจ้าภาพศูนย์วิจัย
ร่วมกับ Ispra ในอิตาลี 
 EURL ECVAM มีการตรวจสอบวิธีการที่ลด ปรับแต่ง หรือทดแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ในการการทดสอบความปลอดภัย การทดสอบความมีประสิทธิภาพหรือความแรงของ
สารเคมี สารชีวภาพและวัคซีนที่ห้องปฏิบัติการวิจัยสามารถก่อนจะส่งไปยัง EURL ECVAM เพ่ือการ
พัฒนาตรวจสอบการทดลองโดยการใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 นอกจากนี้ EURL ECVAM ยังส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่วิธีการทางเลือกคือวิธีการ 
apEURL-ECVAMplication ในอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับของโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก าหนดเป้าหมายการตรวจสอบวิธีการ
อ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1991 ด้วยการเปิดตัว ECVAM 
(ศูนย์ยุโรปส าหรับการตรวจสอบวิธีการทางเลือก) ที่จัดโดยศูนย์การวิจัยร่วมกันของ ECVAM ที่
มอบหมายให้ EURL ECVAM ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011  
 JRC (Joint Research Centre) ได้รับรองการใช้งานเซลล์ต้นก าเนิด (Stem Cell) เพ่ือการ
ไม่ใช้สัตว์ตามกฎระเบียบในวิธีการประเมินความเป็นพิษ  

                                                           
115 The European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal 

Testing (EURL-ECVAM), EURL ECVAM, Retrieved March 4, 2017 from https://eurl-
ecvam.jrc.ec.europa.eu/ 
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ได้มีประกาศใหม่สรุปผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือในการใช้
วิธีการอ่ืนแทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในยุโรป (EPAA) เกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นก าเนิดที่ได้มา
จากการทดสอบในหลอดทดลองในระบบด้านพิษวิทยา โดยระบบทางพิษวิทยา ( Systems 
Toxicology) เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจเชิงปริมาณ รูปแบบและ
คาดการณ์การตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งเร้าภายนอก (รวมถึงสารเคมี) และครอบคลุมถึงการจ าลอง
อวัยวะและระบบของร่างกายโดยการวิเคราะห์การแสดงออกในยีนของเซลล์ 

EPAA คือ กลุ่มความร่วมมือยุโรปด้านวิธีการทางเลือกในการทดสอบสัตว์ (The European 
Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) เป็นความร่วมมือโดยสมัครใจ
ระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรป สมาคมการค้ายุโรป และบริษัทจากเจ็ดกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นความ
ร่วมมือกันระหว่างคู่ค้าที่มีความมุ่งมั่นเพ่ือความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือเร่งการพัฒนา การ
ตรวจสอบและการยอมรับของวิธีการทางเลือกที่จะส่งเสริมการลด การปรับแต่ง และทดแทน (3Rs) 
การใช้สัตว์ตามกฎระเบียบ 

ในการทดสอบในวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (In Vitro Methods): การเพาะเลี้ยงในหลอด
ทดลอง (ในหลอดแก้ว) หมายถึงเทคนิคในการด าเนินการทดลองที่ได้รับในหลอดทดลองหรือโดยทั่วไป
ในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกมีชีวิตที่ ใน IHCP (Institute for Health and Consumer 
Protection) ในวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีการ
เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะควบคุมในขวดและจานทดลอง เซลล์หรือเนื้อเยื่อมีการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็น
พิษและผลกระทบของพวกเขาจะวัดมากขึ้นเรื่อย ๆ เซลล์ของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองสามารถ
คาดการณ์ผลกระทบที่เป็นไปได้ดีกว่าในมนุษย์ 

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2016 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดประชุมทางวิทยาศาสตร์116ในกรุง
บรัสเซลส์เพ่ือการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในการวิจัยทางการแพทย์และอ่ืน ๆ ในการพัฒนา
วิธีการที่ไม่ใช่สัตว์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (การทดลองวิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์) 

เป็นหนึ่งในสี่กรณีของการด าเนินการประกาศในการสื่อสารของคณะกรรมาธิการยุโรปในการ
ตอบสนองต่อประชาชนชาวยุโรปที่ริเริ่ม “Stop Vivisection” (หยุดการผ่าตัดร่างกายสัตว์) และเป็น
การมีส่วนร่วมระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ ในสาขาวิชาและภาค ในการเจรจาเพ่ือ
ส ารวจผลประโยชน์ในปัจจุบันและข้อจ ากัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน และพิจารณาวิธีการปรับปรุง
คุณภาพและการคาดการณ์ของแบบจ าลองที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งแนวทางในการเร่งวิธีการอ่ืนที่ไม่    
ใช้สัตว์ 

 

                                                           
116 European Commission Scientific Conference, Non-Animal Approaches-

The Way Forward, Retrieved March 5, 2017 from https://eurl-ecvam.jrc.ec.Europa 
.eu/european-commission-scientific-conference-non-animal-approaches-the-way-
forward  
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จะเห็นได้ว่าในสหภาพยุโรปก าลังมีการด าเนินการของการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของ
คณะกรรมาธิการยุโรปเรื่องแนวทางการไม่ใช้สัตว์ในอนาคต ดังนี้  

1.  การเร่งความคืบหน้าในหลัก 3Rs ผ่านการแบ่งปันความรู้  
2.  การพัฒนา, การตรวจสอบและด าเนินการตามวิธีการทางเลือกใหม่  
3.  บังคับตามหลักการ 3Rs และการจัดต าแหน่งของการออกกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปมีการให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้

สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมมาก มีการเผยแพร่หลักการ 3Rs ออกไปสู่สาธารณชน
ทั่วไปเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว และห็นถึงความส าคัญของการลดจ านวนการใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ลง อีกทั้งยังมีการด าเนินการพัฒนา ตรวจสอบ และด าเนินการตามวิธีการ
ทางเลือกใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดจ านวนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ลงได้ในอนาคต 
และประการสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดคือการบังคับใช้หลักการ 3Rs โดยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท า
ให้เป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการด าเนินการตามหลักการ 3Rs แล้ว จะมีความผิดและมีบทลงโทษ
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีสมาคมส าหรับทางเลือกในการทดลองสัตว์ของประเทศญี่ปุ่น (The 
Japanese Society for Alternatives to Animal Experiments) โดยเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์
ที่ด าเนินการวิจัยพัฒนาพัฒนาการศึกษาและการเฝ้าระวังเพ่ือส่งเสริมการยอมรับในระดับสากลของ
หลัก 3Rs เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้สัตว์อย่างถูกต้องในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ค าว่า 3Rs คือ 

1. การทดแทนซึ่งหมายถึงการใช้วิธีการที่ไม่ใช่สัตว์หากท าได้ 
2. การลดลงซึ่งหมายถึงการได้รับข้อมูลในระดับเดียวกันจากสัตว์น้อยลงและ 
3. การปรับแต่งซึ่งหมายถึงวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหรือความทุกข์

ยากของสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง 
โดยหลักการ 3Rs ได้รับการรับรองโดย Russell and Burch ในปี พ. ศ. 2502 โดยได้รับการ

รับรองอย่างเป็นทางการจาก World Congress 3 เกี่ยวกับทางเลือกและการใช้สัตว์ในวิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญา Bologna ในปี พ.ศ. 2542 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เหล่านี้ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและ นโยบายอย่างเป็นทางการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ที่ใช้ในการทดลองโดยอาศัยหลักการ 3Rs ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมทางเลือกในการทดลองสัตว์ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย 

การแทนที่ (Replacement) 
เปลี่ยนวิธีการทดสอบที่ใช้สัตว์เป็นการทดสอบที่ไม่ใช้สัตว์ หรือใช้สัตว์ที่มีล าดับวิวัฒนาการที่

ต่ ากว่า 
การลดจ านวน (Reduction) 
การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขวิธีการทดสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับเดียวกันโดยใช้สัตว์จ านวน

น้อยลง 
การปรับแต่ง (Refinement) 
การปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบเพ่ือลดความเจ็บปวดทรมานหรือความทุกข์ทรมานที่อาจเกิดขึ้น

รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมสวัสดิภาพของสัตว์ที่ใช้ในการทดสอบ 
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จะเห็นได้ว่าในประเทศญี่ปุ่นการใช้หลัก 3Rs นั้นก็มาจากปฏิญญาโบโลญญาเช่นเดียวกับ
สหภาพยุโรป โดยในประเทศญี่ปุ่นจะใช้วิธีการ การทดแทนซึ่งหมายถึงการใช้วิธีการที่ไม่ใช่สัตว์หากท า
ได้ การลดลงซึ่งหมายถึงการได้รับข้อมูลในระดับเดียวกันจากสัตว์น้อยลง และการปรับแต่งซึ่งหมายถึง
วิธีการบรรเทาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหรือความทุกข์ยากของสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง  

เมื่อพิจารณาถึงการใช้วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ก าหนดให้มีจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติ117ที่
กล่าวถึงวิธีการอ่ืนไว้ โดยจรรยาบรรณในประเทศไทยก็ได้น ามาจากองค์กรระหว่างประเทศคือ สภา
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for International Organization 
of Medical Science: CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลอง และกลุ่มผู้คัดค้านจาก
ทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และได้จัดท าข้อสรุปเป็น แนวทางการ
ปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( International Guiding Principles 
for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย ได้ น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศ
ของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น าไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ 
ขึ้นอย่างหลากหลาย และ น าไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่
ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้น าไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้
พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเ พ่ือลดความทรมานของสัตว์ลง 
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะน าวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In Vitro 
Biological System มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพ่ือลดจ านวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะ
บางกรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี  

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการน าหลักการ 3Rs มาใช้เพ่ือที่จะ
ให้ผลการทดลองที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์ด้านความน่าเชื่อถือในการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นหากมีการน าหลัก 3Rs มา
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในเรื่องของการใช้
วิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ก็จะท าให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้มากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยใน
ประเทศไทยไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 

 
4.1.2 วิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้วิธีกำรอ่ืนแทนสัตว์เพื่องำนทำง

วิทยำศำสตร์ 
ในสหภาพยุโรปนั้นได้มีปฏิญญาโบโลญญา (Declaration OF BOLOGNA) ในเรื่องของ

วิธีการทางเลือกในการลด การปรับแต่ง การเปลี่ยนและวิธีการในสัตว์ทดลองซึ่ง ได้รับการรับรองโดย

                                                           
117 สภาวิจัยแห่งชาต,ิ เรื่องเดิม, หน้า 1. 
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การประชุม World Congress ครั้งที่ 3  ในทางเลือกและการใช้สัตว์ในด้านชีววิทยาศาสตร์118 เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 1999 

หลักการ “3Rs” ของ Russell และ Burch คือ การลด การปรับแต่ง และการเปลี่ยนนั้น
เริ่มต้นในโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 1954 โดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสวัสดิภาพสัตว์ (UFAW) ซึ่งน าไปสู่
การตีพิมพ์ในปี 1959 ในหลักการของการใช้เทคนิคการทดลองอย่างมีมนุษยธรรม โดย W. M. S. 
Russell และ R. L. Burch119 ในปี 1978 David Smyth ใช้ค าที่จะก าหนดทางเลือกคือ 3Rs120  

ในหนังสือดังกล่าวรัสเซลและเบิร์ชกล่าวว่า “ความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่
ได้รับเสมอคือมีมนุษยธรรมมากที่สุดและน่าสนใจที่สุด ความสุนทรีย์คือการถ่ายทอดความรู้สึกของ
ความงามและความสง่างาม ซึ่งเป็นสาระส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุด” พวก
เขาก าหนด: ทางเลือกในการลดเป็นวิธีการส าหรับการได้รับเปรียบจากการใช้งานของสัตว์น้อยใน
ขั้นตอนการทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลจากสัตว์ในจ านวนเดียวกัน 

ทางเลือกในการปรับแต่งเป็นวิธีการที่บรรเทาความทุกข์ทรมานและเพ่ิมทางเลือกในการ
แทนที่สัตว์ เป็นวิธีการที่อนุญาตให้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์หรือวิธีการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสัตว์ 

ผู้เข้าร่วมในการประชุม World Congress ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับทางเลือกและการใช้สัตว์ในด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ขอรับรองและยืนยันหลักการที่น ามาโดยรัส เซลและเบิร์ชในปี 1959 วิทยาศาสตร์
มนุษยธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับวิทยาศาสตร์ที่ดีและจะประสบความส าเร็จที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์
กับข้ันตอนสัตว์ทดลอง โดยส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ที่เข้มแข็งของหลัก 3Rs 

“3Rs” ควรท าหน้าที่เป็นแนวคิดที่รวมกันระหว่างความท้าทายและโอกาสในการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ระหว่างวิทยาศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ และมนุษยธรรม 

ขั้นตอนในการใช้สัตว์ทดลองได้สร้างผลงานที่ส าคัญในการวิจัยทางการแพทย์ในอดีตที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการประเมินผลของสารเคมีและผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
บ้างก็ใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งงานดังกล่าวจะยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นที่
น่าสนใจของมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ 

แนวคิด 3Rs ค่อนข้างได้รับความสนใจน้อยในช่วงปี 1960 แต่จ านวนของการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1970 รวมทั้งสิ่งพิมพ์ของการส ารวจทางเลือกในการทดลองกับสัตว์ที่
ด าเนินการเพ่ือสมาคมป้องกันการวิจัย โดยศาสตราจารย์  David Smyth ซึ่งเขาให้ความหมายกับ
วิธีการทางเลือกในหลัก 3Rs  

                                                           
118 The Japanese Society for Alternatives to Animal Experimentals, About 

Alternative, Retrieved March 5, 2017 from http://www.asas.or.jp/jsaae/eng/alternative/ 
index.html#hpb-container 

119 W. M. S. Russell and R. L. Burch, op. cit., p. 238. 
120 D. H. Smyth, Alternatives to Animal Experiments (London: Scolar, 1978), 

p. 218. 
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ขั้นตอนทั้งหมด ที่สมบูรณ์สามารถแทนที่ความจ าเป็นในการทดลองกับสัตว์ลดจ านวนของ
สัตว์ที่จ าเป็นหรือลดปริมาณของความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานโดยสัตว์ที่อยู่ในตอบสนองความ
ต้องการที่ส าคัญของมนุษย์และสัตว์อ่ืน ๆ 

ในปี 1980 เห็นการเปิดตัวของกฎหมายระดับชาติและนานาชาติและการประชุมที่มีหลัก 
3Rs เป็นพ้ืนฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป สภายุโรปมีอนุสัญญาเพ่ือการคุ้มครองสัตว์มีกระดูกสั น
หลังที่ใช้ในการทดลองและเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ และ Council Directive 86/609 / EEC 
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 1986 เกี่ยวกับการประเมินกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขการปกครองของ
ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการพิทักษ์สัตว์ที่ใช้ในการทดลองและเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ในปี 1986 รายงานจากสภาคองเกรสของสหรัฐฯส านักงานประเมินเทคโนโลยี
เกี่ยวกับทางเลือกในการใช้สัตว์ในการวิจัย การทดสอบและการศึกษา ให้หลักฐานรายละเอียดของ
ขอบเขตและความคุ้มค่าท่ีอาจเกิดข้ึนของแนวคิด 3Rs ของทางเลือกในขณะที่ในปี 1985 สภาองค์การ
ระหว่างประเทศในวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CIOMS) ตีพิมพ์ชุดของหลักการแนวทางระหว่างประเทศ
เพ่ือการวิจัยทางชีวการแพทย์ ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ 

ในตอนท้ายของทศวรรษที่ 1980 กฎหมายใหม่และแนวทางการอยู่ในสถานที่ส่วนต่าง ๆ ของ
โลกซึ่งไม่เพียง แต่ได้รับการยอมรับรัสเซลและ Burch แนวคิด แต่วางภาระทางกฎหมายและศีลธรรม
เกี่ยวกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางที่จะลดการปรับแต่งและ / หรือเปลี่ยนห้องปฏิบัติการ ขั้นตอน
สัตว์เป็นไปได้ 

แม้จะได้รับความส าเร็จในตอนท้ายของปี 1990 อย่างมาก แต่บางครั้งที่ในการรักษาความ
ปลอดภัยในการด าเนินงานที่เป็นสากลของแนวคิด 3Rs จะยังคงเป็นความท้าทายที่ส าคัญที่ต้อง
เผชิญหน้ากับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัยการทดสอบและการศึกษา 

อีกทั้งในการประชุม World Congress ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เกี่ยวกับทางเลือกและการใช้
สัตว์ในด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ถูกจัดขึ้นในบัลติมอร์สหรัฐอเมริกาในปี 1993 และใน Utrecht 
เนเธอร์แลนด์ ในปี 1996 คณะกรรมการบริหารของการประชุม World Congress ครั้งที่ 3 ใส่
ปฏิญญานี้ก่อนที่จะเข้าร่วมในการประชุมของสภาคองเกรสในโบโลญญา อิตาลี วันที่ 31 สิงหาคมปี 
1999 ซึ่งครบรอบการตีพิมพ์ปีที่ 40 ในหลักการของการใช้เทคนิคการทดลองอย่างมีมนุษยธรรมที่ 
ประกาศจะขึ้นอยู่กับข้อสรุปและข้อเสนอแนะของ 3Rs วิธีไปข้างหน้าการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้น
ในเชอริงแฮม สหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1995 ภายใต้การอุปถัมภ์ของ
ศูนย์ส าหรับการตรวจสอบวิธีการทางเลือกของยุโรป (The European Center for the Validation 
of Alternative Methods: ECVAM) และ ศูนย์ทางเลือกในการทดสอบสัตว์ Johns Hopkins (The 
Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing: CAAT) 

จากที่กล่าวมาจึงวิเคราะห์เรื่องการควบคุมตามกฎหมายและความสมเหตุสมผลทาง
วิทยาศาสตร์และจริยธรรมได้ดังนี้ 

1. ทุกประเทศควรจะมีกรอบกฎหมายที่เข้มแข็งประกอบด้วย 3Rs ในทุกพ้ืนฐานการใช้สัตว์ 
การวิจัยการทดสอบ และการศึกษา 
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2. ควรจะมีกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรมของ
นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งในสัตว์ทดลองเพ่ือให้สอดคล้องกับ
จิตวิญญาณและตัวอักษรของการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ในห้องปฏิบัติการแนวทางและระเบียบ 

3. การทดลองใด ๆ ที่น าเสนอควรจะพิจารณาก่อนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบอย่างมีอิสระโดยใช้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสวัสดิภาพสัตว์ประกอบการพิจารณา 

4. ควรจะได้รับการยอมรับว่าการประเมินและการชั่งน้ าหนักของผลประโยชน์ที่มีโอกาส
และความทุกข์ทรมานของสัตว์น่าจะเป็นส่วนส าคัญในโปรแกรมที่น าเสนอของการท างานของ
กระบวนการตรวจสอบที่จะอนุญาตให้ท างานเพ่ือด าเนินการต่อได้ / ไม่ได ้

5. ควรจะมีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ก าหนดระดับของความทุกข์ทรมานในสัตว์ที่ไม่ควร
ได้รับอนุญาต โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม 

ซึ่งจะถือได้ว่าไม่เป็นที่ยอมรับส าหรับการท างานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองที่
จะส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเข้มงวดมากขึ้น
เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษาในสัตว์ทดลอง 

กฎหมายหลักในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ของญี่ปุ่นคือพระราชบัญญัติสวัสดิภาพและการจัดการ
สัตว์ พ.ศ. 2516 (Act on Welfare and Management of Animals 1973) กฎหมายก าหนดห้าม
การกระท าการฆ่า ท าร้ายหรือก่อให้เกิดความโหดร้ายต่อสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร และสร้างหน้าที่
ในการดูแลรักษาผู้เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เพ่ือรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและเลี้ยงดู
สัตว์เหล่านั้นตามลักษณะและพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น กฎหมายระบุให้วัว ม้า หมู แกะ แพะ สุนัข 
แมว กระต่ายที่เลี้ยงภายในบ้าน ไก่ นกพิราบที่เลี้ยงภายในบ้าน และเป็ดที่เลี้ยงภายในบ้าน หรือสัตว์
อ่ืน ๆ ที่มีเจ้าของ และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก หรือสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่ง
หมายความว่าปลาไม่ได้รับความคุ้มครอง โทษส าหรับการฆ่าหรือท าร้ายสัตว์ในประเภทนี้คือการปรับ
หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี การละท้ิงและความโหดร้ายโดยละเลยจะมีโทษปรับ121 

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มยกเว้นปลาได้รับการคุ้มครองโดยการต่อต้านความโหดร้ายและหน้าที่ของ
บทบัญญัติในการดูแล การฆ่าคือการลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน (แม้ว่าไม่ได้จะระบุ
วิธีการที่เหมาะสมและไม่จ าเป็นต้องให้ความสวยงาม) ไม่มีกฎหมายที่ระบุถึงสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
โดยเฉพาะและปศุสัตว์ถูกแยกออกจากข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดการสัตว์122 

การต่อต้านความโหดร้ายและหน้าที่ของบทบัญญัติในการดูแลยังมีผลบังคับใช้กับสัตว์ในการ
วิจัย (ยกเว้นปลา) นอกจากนี้กฎหมายก าหนดว่าวิธีการทางเลือกและการลดจ านวนสัตว์ที่ใช้จะได้รับ
การพิจารณาและวิธีการที่ลดความเจ็บปวดและความทุกข์ยากจะใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สัตว์ที่
ใช้ในการทดลองควรถูกฆ่าตายในลักษณะที่ช่วยลดความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก123 อย่างไรก็ตาม
กฎหมายได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือบรรจุแนวทางพ้ืนฐานใหม่ส าหรับการทดลองขึ้นอยู่กับ

                                                           
121 World Animal Protection, Japan, Retrieved May 6, 2016 from http://api. 

worldanimalprotection.org/country/japan 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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หลัก 3Rs (ปรับแต่ง ทดแทน ลด) ส าหรับการทดสอบในสัตว์ กฎหมายยังคงพ่ึงพาการควบคุมตนเอง
อย่างเต็มที่124 

ในปี 2012 กฎหมายได้รับการแก้ไขเพ่ือก าหนดระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นส าหรับผู้ขายสุนัข
และแมว สร้างมาตรการเพ่ือสวัสดิภาพสัตว์ในระหว่างเกิดภัยพิบัติ ระบุเรื่องการทารุณสัตว์ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและขยายขอบเขตการดูแลโดยระบุว่า “ทุกคนต้องรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์น้ าอย่างถูกต้องโดยค านึงถึงนิสัยธรรมชาติของตนและให้ความส าคัญกับการ
ผสมผสานระหว่างมนุษย์และสัตว์”125 

ในปี 2014 ญี่ปุ่นได้รับการประเมินระดับ D จาก A, B, C, D, E, F, G ที่เป็นไปตามดัชนีการ
คุ้มครองสัตว์โลก126 

อีกทั้งในมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติสวัสดิภาพและการจัดการสัตว์บัญญัติ127ว่า 
มาตรการเกี่ยวกับวิธีการใด ๆ ที่จะใช้ ในกรณีของการให้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ใน (1) เมื่อ
จัดหาสัตว์เพ่ือใช้ในการศึกษา การทดสอบ และการวิจัย หรือการเตรียมการทางชีวภาพ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ จะต้องใช้สัตว์อย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีการทางเลือกในการใช้สัตว์ให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้และลดจ านวนสัตว์ที่ใช้ในงานดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใน
ขอบเขตที่วัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุได้ในทางวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีการใช้
หลักการ 3Rs เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายเรื่องใดที่บัญญัติเรื่องการใช้วิธีการอ่ืน
แทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เอาไว้โดยเฉพาะเช่นกัน 
 ในประเทศไทยพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการกล่าวถึงเรื่องวิธีการ
อ่ืนแทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เอาไว้โดยตรง มีเพียงในจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสภาวิจัยแห่งชาติที่กล่าวถึงเรื่องวิธีการอ่ืนไว้  
 ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ข้อ 1 ก าหนดว่าผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และ
จ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

                                                           
124 Katsuhiko Shoji, op. cit., pp. 179-181.; Japan: Legislation & Animal Welfare 

Oversight, Retrieved May 6, 2016 from http://alttox.org/mapp/regulatory-policy/ 
japan-programs-policies/japan-legislation-animal-welfare-oversight/ 

125 Key Points of the Revised Animal Welfare Act., Retrieved May 6, 2016 
from http://www.alive-net.net/english/en-law/201208awactpoint.html 

126 World Animal Protection, op. cit.  
127 Article 41 of Act on Welfare and Management of Animals (Act No. 105 

of October 1, 1973), Retrieved February 26, 2017 from https://www.env.go.jp/en/law 
s/nature/act_wm_ animals.pdf 
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โดยมีแนวทางปฏิบัติ ข้อ 1.1 ก าหนดว่าการใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด 
หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ผู้ใช้ สัตว์ต้อง
ยอมรับและตระหนัก ถึงคุณค่า ของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา 

และในข้อ 1.3 ก าหนดว่า ก่อนการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงาน
และขั้นตอนการใช้พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่าไม่มี
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น 

และในจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ข้อที่ 3 การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อ 
กฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ สัตว์ป่า การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น
ต่อการศึกษาวิจัยโดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยในแนวทางปฏิบัติข้อ 3.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะ
กรณีท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 

อีกท้ังในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 นั้นมีการก าหนดให้การใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีการขอใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตก่อน คือ ผู้ใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ และผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องขอรับใบอนุญาตต่อสภาวิจัยแห่งชาติ 
หน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์จะต้องแจ้งต่อสภาวิจัยแห่งชาติ การด าเนินการตามมาตรา 31 คือการ
พัฒนาสายพันธุ์  การสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด การดัดแปลง
พันธุกรรม การโคลนนิ่ง หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
ดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่
ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เลขาธิการมี
อ านาจสั่งให้ระงับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ และการด าเนินการตามมาตรา 32 
คือ การขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพ่ือขาย การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
จะต้องแจ้งต่อสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  แต่ใน
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้กล่าวถึงในกรณีท่ีหากสามารถใช้วิธีการอ่ืนแทนสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เอาไว้ และหากมีการฝ่าฝืนจะมีการก าหนดโทษอย่างไร   

จะเห็นได้ว่าข้อดีของการที่ประเทศไทยมี พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
2558 มีหลายประการ128 ที่ชัดเจนที่สุดคือ การสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ใช้สัตว์ ให้มี
ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติ ฯ ยังเป็นดั่งมาตรฐานรับรองที่ท าให้สากลเชื่อ
ว่าผลวิจัย หรือสัตว์ทดลองจากประเทศไทยมีมาตรฐาน มีการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผล
ทางอ้อมให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น อันจะส่งผลถึงระดับ

                                                           
128 สถาบันพัฒนาการด าเนินการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) และ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร, กำรเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์และงำนแสดงสินค้ำ ครั้งท่ี 4 ประจ ำปี 2558, วันที่ 27-29 กรกฎาคม 
2558, หน้า 3.  
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ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในเวทีโลก นอกจากนี้การมีกฎหมายควบคุมอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรยังท าให้กลุ่มผู้พิทักษ์สัตว์ต่าง ๆ เกิดความมั่นใจ และเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าที่
ผ่านมาคณะกรรมการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติไม่เคยนิ่งเฉยต่อการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
สัตว์ทดลอง 

ในอดีตประเทศไทยมีการใช้แค่จรรยาบรรณ ท าให้ทุกคนรู้ว่าควรจะต้องท าอย่างไรกับ
สัตว์ทดลอง แต่ตอนนี้มีพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ท าให้การใช้สัตว์ในงานทาง
วิทยาศาสตร์ดูเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือของต่างประเทศและการควบคุม
เอาผิด แต่สิ่งที่ต้องการคือให้ทุกคนที่ท างานกับสัตว์ทดลองปฏิบัติในระเบียบเพราะสัตว์ทดลองก็เป็น
สิ่งมีชีวิต มีจิตใจ ไม่ต่างไปจากมนุษย์  

อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงมีช่องว่างในหลาย ๆ ด้าน เช่น ชนิดพันธุกรรมสัตว์ที่ใน
บางครั้งนักวิจัยจ าเป็นต้องใช้ แต่อยู่นอกเหนือจากพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งในข้อนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการควบคุมสัตว์ทดลองต้นสังกัดว่าจะอนุโลมได้หรือไม่ และอีกช่องว่างที่ใหญ่ที่สุด คือใน
ส่วนหนึ่งของ พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะใช้สัตว์ทดลองในงานสอน จ าเป็นต้องได้รับการ
อบรมและขอใบอนุญาตจาก สพสว. ซึ่งกระท าได้ยาก ในกรณีผู้สอนเป็นครูที่กระจายตัวอยู่ตาม
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะการอบรมและสอบใบอนุญาตแต่ละครั้งคณะกรรมการ สพสว. 
สามารถไปจัดสอบได้แค่เพียงจังหวัดใหญ่ ๆ ตามภูมิภาคและการสอบมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นภาระที่
มากเกินไปของครูในชนบท 

อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการน าสัตว์น้ ามาใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากปลามี
วิวัฒนาการทางร่างกายน้อยกว่าสัตว์ประเภทอ่ืน ประสาทการรับรู้ของปลาก็ไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม อีกทั้งช่วงระยะเวลาการจดจ าของปลาก็มีระยะสั้นกว่า ท าให้การน าปลามาใช้เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ความรู้สึกว่าปลาได้รับความทุกข์ทรมานน้อยกว่าสัตว์ประเภทอ่ืน แม้สภาพความ
เป็นอยู่อาศัยจะเป็นในน้ าซึ่งปลามีการได้รับสารผ่านการแลกเปลี่ยนทางเหงือก ซึ่งแตกต่างจากสัตว์
ชนิดอื่น ข้อได้เปรียบในการน าสัตว์น้ ามาใช้129 คือมีความหลากหลายทั้งชนิดและขนาด มีช่วงอายุสั้น 
ใช้พ้ืนที่น้อย การจัดการสะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถผลิตได้จ ามาก ท าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน และ
สามารถท าให้เกิดสายพันธุ์ที่ต้องการได้ง่ายกว่า ที่ส าคัญคือเรื่องของความรู้สึก เมื่อเป็นสัตว์น้ า คน
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดความรู้สึกน้อยกว่าว่าเป็นการทรมานสัตว์ อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นก็มีการอนุญาตให้ใช้
ปลาในการทดลองได้  

จากภาพรวมของทั้งสามประเทศที่กล่าวมานั้นท าให้เห็นได้ว่า ในสหภาพยุโรปหลักการ 3Rs 
เป็นสิ่งที่ได้น ามาใช้เพ่ือรักษาเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะที่เอามาใช้ในเรื่องของสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าว ซึ่งถ้ามองในประเทศไทยแล้วมี
การพิจารณาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังไม่มีการน าหลักในเรื่อง 3Rs มาใช้ในเรื่องของการใช้วิธีการอ่ืน
แทนการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

                                                           
129 “ทางเลือกใหม่ใช้ ‘สัตว์น้ า’ แทน ‘หนูทดลอง’ ในงานวิจัย,” ผู้จัดกำรออนไลน์ (21 กันยายน 

2551), ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2560 จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx? 
NewsID=9510000111030 
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4.2 วิเครำะห์ปัจจัยที่ต้องค ำนึงถึงในกรณีที่จ ำเป็นต้องใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
 
ในทุกประเทศที่กล่าวมานั้น ใช้หลักการพ้ืนฐานเดียวกันคือหลักการ 3Rs แต่ชนิดของสัตว์ที่

คุ้มครองนั้นต่างกัน ซึ่งในหลักการ 3Rs นั้น การที่จะน าสัตว์มาใช้ในการทดลองคือต้องเป็นในกรณีที่ไม่
สามารถใช้วิธีการอ่ืนได้เท่านั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในเรื่องนี้นั้นไม่สามารถก าหนดให้แน่นอน
ได้ว่าการทดลองใดใช้วิธีการอ่ืนได้ การทดลองใดใช้วิธีการอ่ืนไม่ได้ ซึ่งไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในการใช้
วิธีการอ่ืน 

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของสหภาพยุโรปมีการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีการ
ทดสอบในสัตว์ จึงมี Cosmetics Europe เป็นสมาคมการค้ายุโรปส าหรับเครื่องส าอางและ
อุตสาหกรรมการดูแลส่วนบุคคล สมาชิกของเราประกอบด้วยบริษัทเครื่องส าอาง และผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล รวมทั้งสมาคมที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมของเราในระดับประเทศทั่ว
ยุโรป โดยตรงหรือผ่านการเป็นสมาชิกระดับประเทศโดยเป็นตัวแทนของ บริษัท มากกว่า 4000 
แห่ง130 

ที่ผ่านมาเครื่องส าอางจากยุโรปได้รับการยอมรับจากกลุ่มเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมการ
ดูแลส่วนบุคคลในยุโรปมาเป็นเวลากว่า 50 ปี อุตสาหกรรมของเครื่องส าอางมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
ในระดับยุโรปและเป็นเวลาหลายสิบปีที่มีการท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้มั่นใจว่า
กฎระเบียบของยุโรปมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผลที่ตามมาความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการก ากับดูแลและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเราเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม 

สมาชิกของเครื่องส าอางยุโรปช่วยให้สมาคม และบริษัทต่าง ๆ สามารถช่วยในการก าหนด
กรอบการก ากับดูแลและนโยบายภายในอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง 

วิทยาศาสตร์และการวิจัยที่รัดกุมเป็นรากฐานของอุตสาหกรรม เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
รักษาต าแหน่งการแข่งขันท าให้สามารถรับประกันความปลอดภัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
ต้องการ 

                                                           
130 Cosmetic Europe the Personal Care Association, Retrieved March 12, 

2017 from https://www.cosmeticseurope.eu 
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ภำพที่ 4.1  ภาพรวมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในยุโรป131 
 
จะเห็นได้ว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในยุโรปมีมูลค่าการขายปลีก

ที่ 77 พันล้านยูโรในปี ค.ศ. 2015 เครื่องส าอางยุโรปและตลาดการดูแลส่วนบุคคลถือเป็นที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลในยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปคื อ
เยอรมนี (13 พันล้านเหรียญ) อังกฤษ (12.5 พันล้าน) ฝรั่งเศส (11.3 พันล้านยูโร) และอิตาลี (9.7 
พันล้านยูโร) 

การวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกในการทดสอบกับสัตว์ขึ้นอยู่กับการเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหสาขา
วิชาชีพระหว่าง บริษัท สมาชิกของ Cosmetics Europe และกับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่สนใจในทางเลือกใน
การทดสอบสัตว์รวมทั้งชุมชนด้านกฎระเบียบหน่วยงานที่มีการตรวจสอบความสนใจของประชาชน
และสถาบันการศึกษาตลอดจนคู่ค้า (ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) 

การริเริ่มระดับภูมิภาคของสหภาพยุโรปสนับสนุนความร่วมมือข้ามชาติและข้ามภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการก าหนดวาระการประชุมร่วมการระดมทุนเพ่ิมเติมและการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยคณะกรรมการและคู่ค้าอ่ืนภายใต้โครงการ 
Horizon 2020 SEURAT-1, LRSS และ EU-ToxRisk ที่กล่าวถึงเป็นตัวอย่างของโปรแกรมดังกล่าว 

LRSS ผลักดันโครงการวิจัยเฉพาะของเราในปัจจุบันเกี่ยวกับแนวทางการเลือกวิธีการทดสอบ
สัตว์ (AAT) โปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่ห้าด้านที่เก่ียวข้องมากที่สุดเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของ
ส่วนผสมเครื่องส าอางซึ่ง ได้แก่ 1. การระคายเคืองดวงตา 2. ความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม / ฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ 3. อาการแพ้ทางผิวหนัง 4. การดูดซึมทางผิวหนังและการเผาผลาญทางผิวหนัง และ 5. 
ความเป็นพิษต่อระบบในร่างกาย มีก าลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะส าหรับแต่ละคนและแต่ละ
งานก าลังท างานโปรแกรมเฉพาะ LRSS กรอบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกองก าลังงาน และน าพา

                                                           
131 Ibid. 
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มั่นคงโดยรวมของสิ่งปลูกสร้างในมุมมองของการพัฒนาการประเมินความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้นอยู่
กับวิธีการทางเลือก 

1.  การทดสอบการระคายเคืองดวงตา 
โปรแกรมการระคายเคืองดวงตามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของวิธีการและ

รูปแบบทางเลือกที่สามารถประเมินศักยภาพของสารเคมีในการกระตุ้นหรือไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่ตา
ของมนุษย์ โปรแกรมนี้ได้ส่งมอบวิธีการทางเลือกแบบเต็มรูปแบบแล้วและตอนนี้ท างานร่วมกับวิธีการ
รวมกันของสมาร์ทของกลยุทธ์ทดสอบเหล่านี้เพ่ือปรับปรุงการประเมินทางวิทยาศาสตร์ของจุดสิ้นสุด
ของการระคายเคืองดวงตา 

2.  พิษต่อระบบพันธุกรรม / ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ 
โปรแกรม Genotoxicity / Mutagenicity มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจจากหลอด

ทดลองแบบใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์และสามารถท านายได้มากขึ้นส าหรับเส้นทางการรับสัมผัสทาง
ผิวหนังเช่น ดีกว่าการทดสอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน การท างานในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่โมเดล 3 มิติผิวที่
สร้างจากเนื้อเยื่อของมนุษย์ การศึกษาต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์เพ่ือท านายความสามารถในการท าลาย
พันธุกรรมของหลอดทดลองด้วยการใช้โมเดล 3D ผิวเหล่านี้ร่วมกับการตรวจหาจุลภาค (MN) และโค
เมท (Comet Assays) 

3.  อาการแพ้ทางผิวหนัง 
งานวิจัยของเรามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีการในหลอดทดลองแบบเต็มรูปแบบซึ่งสามารถ

น ามาใช้เพื่อก าหนดความสามารถของสารที่จะท าให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังและระดับใดได้ เพ่ือให้เราได้
สร้างความรู้ของเราเกี่ยวกับวิธีการที่สารเคมีท าปฏิกิริยากับผิวหนังและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายให้เกิดอาการแพ้ผิวหนัง โปรแกรมการให้ความชุ่มชื้นของผิวหนังมุ่งเน้นไปที่พารามิเตอร์ทาง
ชีววิทยาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนในการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังในมนุษย์ 
นอกจากนี้โปรแกรมของก าลังประเมินว่าการทดสอบสามารถใช้ร่วมกับศักยภาพในการท าให้ไวที่ดี
ที่สุดได้อย่างไร 

4.  การดูดซึมทางผิวหนังและการเผาผลาญทางผิวหนัง 
งานวิจัยของเราเกี่ยวกับความสามารถในการดูดซึมและการเผาผลาญของผิวได้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับสารที่มีพฤติกรรมเมื่อน ามาใช้กับผิว ในการวิจัยทั้งหมดของเราวิธีการ
ที่ใช้เป็นวิธีการทางเลือก (In Vitro, In Silico . . .) ที่ตอบสนองความหลากหลายของพารามิเตอร์ 
Toxicokinetics (เช่นการดูดซึมการกระจายการเผาผลาญและการก าจัด (e.g. Absorption, 
Distribution, Metabolism and Elimination: ADME) เพ่ือสนับสนุนการประเมินความปลอดภัย
ของสารเคมีผ่านการประมาณค่าของ ปริมาณภายในที่สัมพันธ์กับการสัมผัสภายนอก 

5.  ความเป็นพิษต่อระบบในร่างกาย 
โปรแกรมความเป็นพิษของระบบจะมุ่งเน้นไปที่ โหมดการท างานของสารเคมีและ

กระบวนการเซลล์ซึ่งอาจส่งผลกระทบ F (Effects F) ซึ่งมักเรียกว่า Toxicodynamics และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากล่องเครื่องมือที่ประกอบด้วยการทดสอบที่เกี่ยวข้องมากที่สุดหรือการรวมกัน
ของการตรวจวิเคราะห์ในสนาม เช่นเดียวกับโปรแกรม Bioavailability/Metabolism ในผิว 
โปรแกรมความเป็นพิษของระบบจะพิจารณาในหลอดทดลองและเครื่องมือ silico ทั้งสองโปรแกรม



116 

ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อกันและกันในมุมมองของแนวทางการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการวิจัยหลัก
เกี่ยวกับความเป็นพิษของระบบคือโครงการ SEURAT-1 ตั้งแต่ปี 2553-2558 ปัจจุบันถูกแทนที่โดย 
LRSS และ EU-ToxRisk ปัจจุบัน  

จะเห็นได้ว่าการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอันตรายที่ใกล้
ตัวมนุษย์ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงจะได้รับในการที่จะรักษาความปลอดภัยดังกล่าวโดยการใช้สัตว์มา
ทดแทน เพราะถ้ามีการใช้อย่างอ่ืนมาใช้ในการทดสอบจะไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมือนกับที่จะเอา
มาใช้เพ่ือที่จะดูว่ามนุษย์จะสามารถด ารงชีพได้หรือไม่จากการใช้ยา หรือจากผลการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้นผลจากการทดลองของสัตว์จะน ามาเทียบเคียงกับร่างกายหรือปฏิกิริยา
โต้ตอบของทางมนุษย์มากที่สุด จะเห็นได้จากกรณีที่ผู้วิจัยยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระคายเคือง
ดวงตา ความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม / ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ อาการแพ้ทางผิวหนัง การดูดซึมทาง
ผิวหนังและการเผาผลาญทางผิวหนัง และความเป็นพิษต่อระบบในร่างกาย 
 
4.3 วิเครำะห์วิธีกำรทำงเลือกในกำรทดสอบสัตวใ์นกรณีควำมรวดเร็วและประสทิธิภำพ132 
 

การเปลี่ยนการทดสอบในสัตว์ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นมนุษย์จะมีความเสี่ยงมากขึ้น 
และยังไม่ได้หมายความว่าเป็นการหยุดการรักษาทางการแพทย์ ในทางกลับกันการใช้วิธีการอ่ืนแทน
การใช้สัตว์จะช่วยปรับปรุงคุณภาพและความเป็นมนุษย์ในทางวิทยาศาสตร์ของเรา 

โชคดีที่มีการพัฒนาวิธีการอ่ืน ๆ เนื่องจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การทดสอบในสัตว์มี
การทดแทนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่นการทดสอบความเป็นพิษการพัฒนาประสาทวิทยาและยาเสพติด แต่
ยังมีความต้องการอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้องท า 

เมื่อทางเลือกใหม่ ๆ ได้รับการพัฒนาแล้วก็ยังมีอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับระบบราชการใน
การใช้และบังคับใช้ หนึ่งในงานที่ส าคัญที่สุดของทีมวิทยาศาสตร์ Cruelty Free International คือ
การสนับสนุนให้หน่วยงานก ากับดูแลยอมรับและส่งเสริมวิธีการอ่ืนในการทดสอบสัตว์ 

การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์กับนวัตกรรมทางการแพทย์ของมนุษย์มีตัวอย่างที่ เห็นได้ 
เช่น ในกรณีของการรักษาด้วยอินซูลินจะไม่ถูกค้นพบถ้านักวิจัยสัตว์ไม่ได้ตัดตับอ่อนออกจากสุนัข
ในช่วงปี ค.ศ. 1920 เช่นเดียวกับในกรณีอ่ืน ๆ ที่เบาะแสที่ส าคัญของการวิจัยทางการแพทย์ก่อนหน้า
นี้มาจากการสังเกตอาการของผู้ป่วย ในการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ
กระตุ้นความลึกของขั้วไฟฟ้าสมองเพ่ือวางไว้ในสมองเพ่ือปรับปรุงอาการมาหลายทศวรรษแล้วก่อนที่
จะมีการค้นพบในลิง อีกทั้ง Alois Alzheimer ได้บรรยายถึงลักษณะส าคัญของโรคอัลไซเมอร์ในปี
พ.ศ. 2449 โดยการศึกษาจากสมองผู้ป่วยหลังจากเสียชีวิต และจากการศึกษาประชากรของมนุษย์ได้
น าไปสู่การค้นพบว่าการสูบบุหรี่ท าให้เกิดมะเร็ง แต่การสูบบุหรี่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในหนูแรทและหนู
ไมซ์ มีกรณีที่แพทย์ชาวออสเตรเลียใช้ตัวเองในการทดลองเพ่ือหาสาเหตุหลักของแผลในกระเพาะ

                                                           
132 Cruelty Free International Organization, Alternatives to Animal Tests are 

often Cheaper, Quicker and More Effective, Retrieved March 12, 2017 from https:// 
www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/alternatives-animal-testing 
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อาหาร เขารับเชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้เพ่ือให้เริ่มป่วยก่อนรักษาอาการด้วยยาปฏิชีวนะ นักเคมี
ชาวเยอรมันได้ทดสอบฤทธิ์ของยาแอสไพรินกับตัวเองหลังจากการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งช่วยบรรเทา
อาการปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดฟัน และกรณีผลกระทบจากแก๊สหัวเราะถูกค้นพบเมื่อมีคนตัดขา
โดยไม่ตั้งใจขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแก๊ส ซึ่งทันตแพทย์อเมริกันได้ยืนยันผลกระทบต่อตัวเอง
ขณะที่ท าการถอนฟัน เป็นต้น  

จากกรณีที่กล่าวมานั้นท าให้เห็นได้ว่าในการรักษาโรคในมนุษย์บางกรณีนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้อง
มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เลย เนื่องจากผลการทดสอบที่ท าการศึกษาด้วยมนุษย์นั้นมีผล
การทดสอบที่ชัดเจนและเห็นผลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาในมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
การใช้สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังในหนูตะเภาคาดการณ์ปฏิกิริยาของมนุษย์ได้ถึง 
72% ของระยะเวลาการทดลอง แต่การรวมเคมีและวิธีการทางเลือกที่ใช้เซลล์เป็นตัวบ่งชี้ปฏิกิริ ยา
ของมนุษย์ได้อย่างแม่นย า 90% ของระยะเวลาการทดลอง ในการทดสอบการระคายเคืองผิวหนัง 
Draize ในกระต่ายสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาจากผิวหนังของมนุษย์ได้ 60% ของระยะเวลาการ
ทดลอง แต่การใช้ผิวมนุษย์ที่ผ่านการฟ้ืนฟูแล้วมีความแม่นย าสูงถึง 86%  ในกรณีการทดสอบ
มาตรฐานส าหรับหนูที่ตั้งครรภ์เพ่ือดูว่าสารเคมีหรือยาเสพติดอาจเป็นอันตรายต่อทารกแรกคลอด
สามารถตรวจพบสารอันตรายได้ 60% เท่านั้น แต่ทางเลือกของเซลล์ (EST) มีความถูกต้อง 100% 
เมื่อตรวจพบสารเคมีที่เป็นพิษมาก และในการทดสอบพิษของหอยท่ีรุนแรงและไม่น่าเชื่อถือในหนูที่ยัง
มีชีวิตอยู่ได้ถูกแทนที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยปกป้องมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่าการใช้วิธีการอ่ืนในการทดลองโดยไม่ใช้สัตว์นั้น ท าให้เห็นผลการทดลองได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สัตว์ วิเคราะห์แล้วท าให้เห็นว่ามีแต่ข้อดี พบข้อเสียน้อย
มาก ยกเว้นในกรณีที่ผู้วิจัยได้พูดไปแล้วในเรื่องของการระคายเคืองดวงตา ความเป็นพิษต่อระบบ
พันธุกรรม / ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ อาการแพ้ทางผิวหนัง การดูดซึมทางผิวหนังและการเผาผลาญทาง
ผิวหนัง และความเป็นพิษต่อระบบในร่างกาย แต่ในกรณีของการวิจัยทางการแพทย์ก็มีความเป็นไปได้
ในการที่จะด าเนินการทดลองโดยไม่ใช้สัตว์เลย เพราะผลการทดลองท่ีได้มีความแม่นย ามากกว่า 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ในประเทศไทยและทั่วโลก 
สัตว์หลากชนิดจ านวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัย  งานทดสอบ และงานสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ความจ าเป็นที่จะต้องใช้
สัตว์เพ่ือการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียังไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ดีกว่า
หรือดีเท่า 

อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ใช้สัตว์จ านวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่
ค านึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ค านึงว่าวิธีการที่น ามาใช้จะท าให้เกิด
ความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่ค านึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูก
กักขัง สูญเสียอิสรภาพ และไม่ค านึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกน าออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการ
เพาะขยายพันธุ์เพ่ิม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่าจึงต่อต้านในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่ม ผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย จึงก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมาย บังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ออก
กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 
2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศ ที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวด
ที่สุด  

องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(Council for International Organization of Medical Science: CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุม
ระหว่าง ผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 
2528 และ ได้จัดท าข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) 
ซึ่งหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนด
จรรยาบรรณควบคุมการใช้ สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น าไปสู่
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และน าไปสู่การใช้พันธุ
วิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น
จรรยาบรรณนี้ ยังได้น าไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่
ละชนิด โดยเฉพาะเพ่ือลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของ
หน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี 137 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
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ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะน าวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์หรือแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ สะเต็มเซลล์ พันธุวิศวกรรม และ In Vitro Biological System  
อาสาสมัครมนุษย์ หรือ Microdosing มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพ่ือลดจ านวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการ
เหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม ่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณ ี 

นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่าพันธุกรรมของสัตว์  สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการ
นานาชาติว่าด้วย วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal 
Science: ICLAS) ได้แนะน าให้นักวิจัย รายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย 
และได้เรียกร้องให้วารสารที่ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์ เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียด
อย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้ง เสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเลิกการให้ทุนในกรณี
ที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุน 
ทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเป็น อย่างดี  

ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์ 
ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึง
เห็นควร ก าหนด “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและ
นักวิชาการได้ใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ มนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป 

ส าหรับกฎระเบียบในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ใน และประเทศไทย  โดยแนวคิด
พ้ืนฐานบนหลักการ 3Rs เหมือนสากล แต่มีหลักศาสนาคือ ศีลข้อแรกคือ ห้ามฆ่าสัตว์ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ประเภทของการออกใบอนุญาต ใบอนุญาตการสร้างหรือใช้สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ในส่วนใบอนุญาตการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ใบอนุญาตการ
ด าเนินการน าผ่าน รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบการทดลอง การควบคุมโดยระเบียบข้อบังคับตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์   พร้อม
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.  2542 จรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องหลัก คือสภาวิจัยแห่งชาติ ครอบคลุมประเภทของสัตว์ที่อยู่ภายใต้การ
คุ้มครอง คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์รวมถึงตัวอ่อนของสัตว์ดังกล่าว  ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่
ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิ จนผ่านระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตจนครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้อง
หรอืการฟักตัวของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์ เซลล์ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่ใช่เซลล์
สืบพันธุ์ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจ านวนขึ้นเป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้โดยไม่
มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม สิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้
ความเจ็บปวดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สัตว์ทดลองลองหมายถึงสัตว์
กระดูกสันหลังทุกชนิดยกเว้นคน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ที่มีการเลี้ยงหรือการน ามาใช้
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พรบ.สัตว์ทดลอง จึงมีบทบาทควบคุมงานอะไรก็ตามที่มีการน าสัตว์ทดลอง
มาใช้ทั้งในแง่ของงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน หรืองานดัดแปลงพันธุกรรม ให้ผู้ท า
งานกับสัตว์ทดลองปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดี ไม่ติดเชื้อ หรือหาก
จ าเป็นต้องฆ่าใหต้าย ก็ต้องท าด้วยวิธีสากลที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สัตว์ทรมานน้อยที่สุด 

การด าเนินการต่อสัตว์ด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะสายพันธุ์ การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด
และอ่ืน ๆ ตามทีพ่ระราชบัญญัติฯ ก าหนดว่า หัวหน้าโครงการจะต้องแจ้งการด าเนินงานต่อกรรมการ
ควบคุมของต้นสังกัด และจะต้องด าเนินการโดยผู้มีใบอนุญาตเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตจะต้อง
เข้าอบรมกับสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเวลา 2 วัน และท าสอบข้อเขียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงจะ
ได้รับใบอนุญาต ที่มอีายุใช้งาน 4 ปี ซึ่งขณะนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตทั่วประเทศแล้วประมาณ 3,000 คน 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรในแวดวงการศึกษา 

ข้อดี ของการที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสัตว์ทดลอง มีหลายประการที่ชัดเจนที่สุด คือ 
การสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ใช้สัตว์ ให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
พระราชบัญญัติฯ ยังเป็นมาตรฐานรับรองที่ท าให้สากล เชื่อว่าผลวิจัย หรือสัตว์ทดลองจากประเทศ
ไทยมีมาตรฐาน มีการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น อันจะส่งผลถึงระดับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยในเวทีโลก นอกจากนี้การมีกฎหมายควบคุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยังท าให้กลุ่มผู้
พิทักษ์สัตว์ต่าง ๆ เกิดความมั่นใจ และเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าคณะกรรมการศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติได้มีบทบาทเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง 

อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติสัตว์ทดลองยังคงมีช่องว่างในหลาย ๆ ด้าน เช่น ชนิดพันธุกรรม
สัตว์ที่ในบางครั้งนักวิจัยจ าเป็นต้องใช้ แต่อยู่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติฯ ซึ่งในข้อนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการควบคุมสัตว์ทดลองต้นสังกัดว่าจะอนุโลมได้หรือไม่ และอีกช่องว่างที่ใหญ่ที่สุด  คือใน
ส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติที่บัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะใช้สัตว์ทดลองในงานสอน จ าเป็นต้องได้รับการอบรม
และขอใบอนุญาตจาก สพสว. ซึ่งกระท าได้ยาก ในกรณีผู้สอนเป็นครูที่กระจายตัวอยู่ตามโรงเรียน  
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะการอบรมและสอบใบอนุญาตแต่ละครั้งคณะกรรมการ สพสว.  สามารถไป
จัดสอบได้แค่เพียงจังหวัดใหญ่ ๆ ตามภูมิภาคและการสอบมีค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นภาระที่มากเกินไป
ส าหรับครู ก่อนหน้านี้ใช้เพียงจรรยาบรรณฯ ทุกคนรู้ว่าควรจะต้องท าอย่างไรกับสัตว์ทดลอง แต่
ตอนนี้มีพระราชบัญญัติ ฯ ท าให้ทุกอย่างดูเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งจุดนี้จะส่งผลดีทั้งในแง่ความเชื่อถือ
ของต่างประเทศและการควบคุมเอาผิด ต้องให้ทุกคนที่ท างานกับสัตว์ทดลองปฏิบัติในระเบียบเพราะ
สัตว์ทดลองก็เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ ไม่ต่างไปจากมนุษย์ 

ทุกวันนี้มีการน าสัตว์มาใช้ในการทดลองด้านต่าง ๆ เพ่ือน าผลการทดลองที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แต่หากสัตว์นั้นได้รับการทรมานหรือการทดลองที่ไม่เหมาะสม ก็อาจท า
ให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนจากผลที่ควรจะเป็น เมื่อน าผลที่ได้ไปใช้ก็อาจท าให้เกิดผลเสียหายได้ จึง
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ต้องมีกฎหมายออกมาควบคุม โดยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส าคัญดังนี้ 

1. “สัตว์” ให้หมายความถึงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ (ยกเว้นมนุษย์) และยังรวมถึงตัวอ่อน
และเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ด้วย  

2. ให้มีคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล, ก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์, วางแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงหน้าที่ ประการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 

3. สถานที่ด าเนินการ ต้องมีป้ายชื่อสถานที่ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ แผนผังสถานที่ และต้องมี
สัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา และมี
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง อย่างน้อย 1 คน ประจ าอยู่ที่สถานที่ด าเนินการ 
(มาตรา 22) 

4. ผู้ ใช้หรือผลิตสัตว์ เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เว้นแต่เป็นกรณีนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร หรือเป็นผู้ช่วยของผู้ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 27) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 43) 

5. ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 28) 
6. การพัฒนาสายพันธุ์ การสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด การ

ดัดแปลงพันธุกรรม หรือการโคลนนิ่งสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการโดยผู้รับใบอนุญาต 
และต้องแจ้งการด าเนินการต่อเลขาธิการ วช. (มาตรา 31) 

7. การขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพ่ือขาย การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน ซึ่งสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ ด าเนินการ ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ วช. (มาตรา 32) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 100,000 บาท (มาตรา 44) 

8. การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หรือการจัดการกับซากของ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
(มาตรา 33) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 44) เว้นแต่กรณีการท าให้
สัตว์ตายอย่างสงบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท (มาตรา 45)  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ดังนี้ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งมีชีวิตอ่ืน เป็นสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
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3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตการต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
.... 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์
และผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
  
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

ควรจะมีการตกลงกันในแนวทางการจัดหมวดหมู่ของความเจ็บปวดและผลกระทบอ่ืน ๆ ต่อ
สัตว์รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาณทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมการรับรู้ของผลกระทบและการวัด
ของพวกเขาในระดับสากล บุคคลและสถาบันควรมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานระดับชาติของพวก
เขาส าหรับการประเมินผลที่คาดหวังและย้อนหลังของธรรมชาติและระดับของผลกระทบที่มีแนวโน้ม
ที่จะมีประสบการณ์และมีประสบการณ์โดยสัตว์ที่ใช้ในโปรแกรมของการท างานจริงในแต่ละครั้ง  
งานวิจัยเกี่ยวกับการปรับแต่งและสวัสดิภาพสัตว์ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อคุณภาพของข้อมูลการผลิตของขั้นตอนการมุ่งเป้าไปที่การลดความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน 

ในกรณีที่มีประสิทธิภาพการก ากับดูแลความปลอดภัยและการทดสอบความเป็นพิษการวิจัย
ที่มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการทางเลือกในการเปลี่ยนควรได้รับการสนับสนุนและ
ทุนสนับสนุน ซึ่งจะเป็นการดีที่การพัฒนาวิธีทางเลือกในการเปลี่ยนควรอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจที่
เพียงพอของโมเลกุลและเซลล์ กลไกพ้ืนฐานของปรากฏการณ์ที่มีการชี้วัดหรือการศึกษา เพราะเป็นไป
ได้ว่าในหลายกรณีการทดสอบสัตว์ไม่สามารถแทนที่ด้วยวิธีทางเลือกได้เพียงอย่างเดียว การพัฒนา 
การประเมินผล และการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การทดสอบแบบขั้นตอน และบูรณาการ ควร
ได้รับการส่งเสริม การยอมรับและการใช้วิธีการทางเลือก การเปลี่ยนการตรวจสอบที่น่าพอใจ และ
การใช้งานของขั้นตอนเทียบเท่าสัตว์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นทางเลือก แต่ควรเป็นข้อก าหนด 

 
5.2.1  ด้ำนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
1. เพ่ือความชัดเจนควรจะท าระหว่างการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการใช้สัตว์และทางเลือกและการฝึกอบรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่การดูแล
ที่เหมาะสมและการใช้สัตว์และเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าการทดลองจะมีคุณภาพสูงสุด 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้องมีทุกคนที่มีส่วนร่วมในทางปฏิบัติใด ๆ ในการท างาน
ของสัตว์ทดลองที่จะใช้หลักสูตรได้รับการรับรอง โดยเน้นหลัก 3Rs และข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะใช้
วิธีการทางเลือกในการเปลี่ยนที่เป็นไปได้ 

3. โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ควรบังคับให้
ด าเนินการขั้นตอนการควบคุม แต่ควรจะให้มีตัวเลือกอ่ืน 

หลัก 3Rs จึงควรเป็นแนวความคิดร่วมกันและเป็นความท้าทายและโอกาสในการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ของทุกชนิดอยู่แล้วไม่ว่าจะด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม 
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5.2.2 เร่งผลักดันหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ให้ได้รับกำร
รับรอง   

หน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่ได้รับเลขที่ใบแจ้งการยื่นจดแจ้ง
สถานที่ด าเนินการสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559133 มีเพียง 48 หน่วยงาน เท่านั้น คือ กรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมแพทย์ทหารบกกองทัพบก, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) , ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , องค์การเภสัชกรรม, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัย
บูรพา, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, บริษัท ไบ
โอเนท เอเชีย จ ากัด, บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด, บริษัท ฟิชเว็ตกรุ๊ป เอเชีย จ ากัด, 
บริษัท มาร์สเพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ ากัด , 
บริษัท เอ็ม-เคลียไบโอรีซอร์ส จ ากัด, บริษัท กรีนแดรี่ฟาร์ม จ ากัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จ ากัด, และ บริษัท เบทาโกรจ ากัด (มหาชน) 

สถานที่ด าเนินการ ต้องมีป้ายชื่อสถานที่ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ แผนผังสถานที่ และต้องมีสัตว
แพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา และมี
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง อย่างน้อย 1 คน ประจ าอยู่ที่สถานที่ด าเนินการ 
(มาตรา 22) ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 28)  ให้มีคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ในการก ากับ
ดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล, ก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์, วางแนว
ปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึง
หน้าที่ประการอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 8 ผู้ใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เว้นแต่เป็นกรณีนักเรียน นักศึกษา
หรือผู้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร หรือเป็นผู้ช่วยของผู้ได้รับใบอนุญาต (มาตรา 27) หากฝ่าฝืน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 43) การพัฒนา

                                                           
133 สถำบันสัตว์เพื่องำนวิทยำศำสตร์แห่งชำติ, ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2560 จาก http:// 
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สายพันธุ์ การสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด การดัดแปลงพันธุกรรม หรือ
การโคลนนิ่งสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการโดยผู้รับใบอนุญาต และต้องแจ้งการ
ด าเนินการต่อเลขาธิการ วช. (มาตรา 31)  การขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพ่ือขาย การน าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่าน ซึ่งสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ด าเนินการต้องแจ้งต่อเลขาธิการ วช. (มาตรา 32) 
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 44)  การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ การ
ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หรือการจัดการกับซากของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 33) หาก ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 44) เว้นแต่กรณีการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 300,000 บาท (มาตรา 45)  

 
5.2.3  หยุดใช้เครื่องส ำอำงค์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทดลองในสัตว์ 
การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจะมีการทดสอบอยู่ 4 อย่าง คือ การ

ทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin Irritation Test) การทดสอบความเป็นพิษเมื่อเจอแสง (Photo 
Toxiccity Test) การทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา (Ocular Irritation Test) และการทดสอบ
ความสามารถในการซึมซาบสู่ผิวหนัง (Transdermal Permeability Test) โดยเครื่องส าอางที่ใช้กับ
ดวงตาจะมีการทดสอบว่าระคายเคืองต่อดวงตา ด้วยการทาการหยอดสารเข้าไปในตาของกระต่าย 
บางตัวอาจตาบอดและแสบตาได้ถ้าเกิดการระคายเคือง  รวมทั้งการทดลองในสัตว์ต่าง ๆ   ในยุโรปมาตรการ
ห้ามเคร่งครัดที่สุด รวมทั้งประเทศตะวันตก และอีกหลายประเทศ ตัวอย่างในประเทศออสเตรเลีย134 
ได้แสดงรายการทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สัตว์ทดลอง และใช้สัตว์ทดลอง และรายชื่อบริษัทผู้ผลิตเพ่ือ
ประชาชนทั่วไปทราบข้อมูล  

เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน และประเทศไทยก็ควรมีมาตรการ กฎหมายห้าม
การทดลองเครื่องส าอางในสัตว์เพ่ือตอบสนองพระราชบัญญัติ จรรยาบรรณ และมาตรการที่กล่าวมา 
เพ่ือเป็นที่เชื่อถือในสากล มีผลพลอยได้ตามมาอีกมาก ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในการกีดกันใน
ระดับนานาชาติทั้งหลาย  

หากเราสามารถเลิกใช้เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการทดลองในสัตว์ จะท าให้เราสามารถ
ลดจ านวนการใช้สัตว์เพ่ืองงานทางวิทยาศาสตร์ลงได้ จนถึงขั้นเลิกใช้สัตว์ได้ในที่สุด อีกทั้งอาจท าให้
สามารถพัฒนาคิดค้นวิธีการอ่ืนแทนการใช้สัตว์ได้ในกรณีของการผลิตยารักษาโรคได้ ซึ่งจะท าให้การ
ใช้สัตว์ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  

 
 
 
 

                                                           
134 Animal Australia, Animal Testing Facts: Which Companies and Brands 

Still Allow Testing on Animals?, Retrieved March 7, 2017 from http://www.animal 
saustralia.org/features/animal-testing-list.php 
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5.2.4  ทำงเลือกใหม่ใช้สัตว์น้ ำแทนสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ให้มำกขึ้น 
สัตว์ทดลองที่ใช้คือหนู เป็นอันดับแรก ตามมาด้วยกระต่าย สุนัข ลิง และอีกสารพัดสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนม ที่ถูกน ามาใช้ในงานทดลอง แต่ยังมี “สัตว์น้ า” นานาชนิด ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา และอ่ืน ๆ 
ก าลั งมาแรง และได้รับความนิยมจากนักวิจัยมากขึ้นเรื่อย  ๆ และอาจเป็นทางเลือกใหม่ 
คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ควรส่งเสริมและจัดงานการสัมมนาเบื้องต้น เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์
ว่าด้วยการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์น้ าเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประชุมและหาแนวทางร่วมกัน 
ในการพัฒนาการเลี้ยง และใช้สัตว์น้ าเพ่ือการวิจัย และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สัตว์น้ าจัดว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่ง ในการน ามาใช้ทดแทนสัตว์ทดลองเหล่านั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา ที่คนทั่วไปมักรู้สึกว่า 
การใช้สัตว์ทดลองเป็นการทรมานสัตว์ แต่หากเป็นสัตว์น้ า ความรู้สึกแบบนั้นก็จะลดน้อยลงไป การใช้
สัตว์น้ าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ก็เหมือนกับการใช้สัตว์อ่ืน  ๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ คือต้องใช้
สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ต้องเพาะเลี้ยงในสถานที่ที่สัตว์อยู่สุขสบาย และไม่
เป็นการทรมานสัตว์ ซึ่งนักวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณ และต้องมีกฎหมายควบคุมด้วย  

ทั่วโลกมีแนวโน้มน าสัตว์น้ ามาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์135 แทนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันมาก
ขึ้น ที่ใช้กันมากที่สุด คือ ปลา โดยเฉพาะปลาม้าลาย และปลาเมดากา (Medaka) ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ 
ทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ก็น ามาใช้ได้เหมือนกัน เช่น กุ้ง หอย หมึก ดาวทะเล 
หรือแม้แต่ไรน้ า ก็สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานทดลองที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละ
ชนิด   ข้อได้เปรียบในการน าสัตว์น้ ามาใช้ คือมีความหลากหลายทั้งชนิดและขนาด มีช่วงอายุสั้น ใช้
พ้ืนที่น้อย การจัดการสะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถผลิตได้จ านวนมาก ท าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
และสามารถท าให้เกิดสายพันธุ์ที่ต้องการได้ง่ายกว่า ที่ส าคัญคือเรื่องของความรู้สึก เนื่องจากมี
การศึกษาปลาม้าลายมานาน และมีข้อมูลทางวิชาการมากมาย ปัจจุบันปลาม้าลายจึงกลายเป็น
ต้นแบบ ในการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ ซึ่งสถาบันหลายแห่งทั่วโลก ก็ใช้ปลาม้าลายเป็นโมเดล
ศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การเกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน การ
มองเห็น และการไหลเวียนของเลือดเพ่ือศึกษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia) เป็นต้น 

                                                           
135 “ทางเลือกใหม่ใช้ ‘สัตว์น้ า’ แทน ‘หนูทดลอง’ ในงานวิจัย,” ผู้จัดกำรออนไลน์, หน้า 1. 

http://www.nrct.net/
http://www.nrct.net/
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