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ความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ 

สวัสดิภาพสัตว์ หมายถึง “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” นับเป็นค าอธิบายท่ีส้ันแต่ครอบคลุมและ
เข้าใจง่าย สัตว์ทั้งหลายจ าเป็นต้องได้รับความสุขกาย คือ มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ในขณะเดียวกันต้องมีสุขภาพจิตท่ีดี คือ สบายใจ แจ่มใส ไร้ความเครียด ซึ่งท้ังสอง อย่างนี้ไม่สามารถแยกออก
จากกัน จ าเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปท้ังคู่ ความไม่สมดุลจะท าให้เสียซึ่ง สวัสดิภาพของสัตว์ 

สวัสดิภาพสัตว์เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ คือ คนเล้ียงสัตว์ เจ้าของสัตว์ และสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้แก่สัตว์เล้ียง 
หรือสัตว์ป่วย อันจักเกิดขึ้นเองมิได้ โดยมนุษย์ผู้ให้สวัสดิภาพแก่สัตว์ พึงระลึกถึงส่ิงส าคัญสองประการ คือ  

(1) ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้กับสัตว์ 
(2) ความพึงพอใจของสัตว์  
 

ความส าคัญของหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

 เนื่องจากสัตว์ท้ังหลายล้วนมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ท่ัวโลก ท้ังการเป็นแรงงาน อาหาร และรายได้ 
นอกจากนี้สัตว์ยังมีความส าคัญในด้านอื่นๆ อาทิเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีสัตว์ได้อุทิตตนเพื่อเป็นสัตว์ทดลอง 
ด้านสังคมเนื่องจากเราอาจประเมินทัศนคติของแต่ล่ะสังคมผ่านแนวทางการปฏิบัติต่อสัตว์ ด้านการจัดการภัย
พิบัติเนื่องจากสัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีสัญชาตญาณในการเตือนภัยล่วงหน้า และระบบนิเวศท่ีการด ารงไว้ซึ่งสมดุล
ของระบบนิเวศด้วย ดังนั้นจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งปัญหาระบบนิเวศเสียสมดุล ปัญหาการขาดแคลนอาหารของ
มนุษย์ โดยเฉพาะด้านทัศนคติของมนุษย์ท่ีถือสิทธิเหนือกว่าส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น จนกลายเป็นความเฉยชาและ
ยอมรับในการกระท าทารุณสัตว์ในรูปแบบต่างๆ  ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น จึงมีการก าหนด
หลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐานของบรรดาสัตว์ท้ังหลายจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการคุ้ มครองสัตว์
เช่นเดียวกับการยอมรับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองมนุษย์ 

 

หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

อิสรภาพ 5 ประการ” หรือ FIVE FREEDOM” ท าให้สามารถตรวจวัดสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างเป็น 
รูปธรรม อิสรภาพทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย  

(1) อิสระจากความหิวกระหาย  
(2) อิสระจากความไม่สบายกาย  
(3) อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย  
(4) อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ  
(5) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 



จากอิสรภาพ 5 ประการ ของสัตว์ จึงน ามาซึ่งความต้องการขัน้พื้นฐานของสัตว์ 5 ประการเช่นกัน คือ 
(1) สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าเพื่อบริโภคและเล่น 
(2) สัตว์ต้องมีท่ีอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายตามสมควร 
(3) สัตว์ต้องได้รับการดูแลและบริการสุขภาพที่ดี 
(4) สัตว์ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตาและทะนุถนอม 
(5) สัตว์ต้องได้รับโอกาสแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

 
(1) อิสระจากความหิวกระหาย 

คือ สัตว์จะต้องปราศจากความหิวโหยกระหายท้ังอาหารและน้ านั่น คือ สัตว์ต้องได้รับน้ าและอาหารท่ี
มีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมกับชนิด อายุ และสภาวะของสัตว์นั้น เช่น สัตว์เล้ียงจ าพวกหนูแกสบี้ ซึ่ง
เป็นสัตว์ฟันแทะ จะต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมกับการกัดแทะ คือเมล็ดธัญพืช อาหารแข็ง อาหารหยาบ หญ้า
แห้ง ฟาง เพื่อช่วยในการลับฟันให้สึกส้ันลงไม่ยาวเกินควร และเป็นสัตว์ท่ีมีความต้องการวิตามินซีสูงมากกว่า
สัตว์อื่น จึงต้องให้พืชสีเขียว หรือใช้วิตามินซีผสมน้ าในอัตราท่ีเพียงพอกับความต้องการจัดเป็นความพอเพียง 
ถูกต้องทางคุณภาพต่อชนิดของสัตว์ ฯลฯ 
 
(2) อิสระจากความไม่สบายกาย 

คือ สภาพแวดล้อมท่ีสัตว์อยู่ท าให้เกิดความเปน็อยู่ไม่ปกติสุขรบกวนต่อประสาทสัมผัสจนไม่เป็นอันกิน
อันนอน อย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน เช่น ถูกขังในกรงท่ีมีแสงแดดสาดส่องร้อนจัดทนอยู่ไม่ไหว พื้นกรงท่ีสกปรกไม่
เคยได้รับการท าความสะอาด หมักหมมด้วยส่ิงปฏิกูล ขาดท่ีหลับนอน จ าเป็นต้องนอนบนพื้นท่ีเย็นและสกปรก 
หรือพื้นท่ีตะปุ่มตะป ่าไม่ ราบเรียบมีรอยแหลมคม ท าให้เกิดบาดแผลเมื่อเหยียบลงไป ฯลฯ 
 
(3) อิสระจากความเจ็บป่วยและโรคภัย 

คือ สัตว์ได้รับการป้องกันโรคภัยท่ีเหมาะสม เช่น การให้วัคซีนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง มีการถ่ายพยาธิ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดโดยใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ สัตว์ได้รับการเล้ียงด้วยสุขลักษณะท่ีดี และเกิดขึ้นจาก
การปอ้งกันท่ีเหมาะสมและให้การรักษาอย่างทันท่วงที  
 
(4) อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ 

“ทุกข์กายอยู่ได้ แต่ทุกข์ใจอยู่ยาก” เป็นเรื่องจริงท้ังในคนและสัตว์ ท้ังนี้เพราะสัตว์เล้ียงก็มีจิตใจ มี
อารมณ์ได้อย่างท่ีคนเรามี มิหน าซ้ ายังเป็นการยากส าหรับคนเราท่ีจะหยั่งรู้จิตใจและอารมณ์ของสัตว์แต่ละชนิด
แต่ละตัว แต่ก็มิใช่จะท าไม่ได้เลย การศึกษาเรื่องพฤติกรรมสัตว์เป็นส่ิงช่วยบอกให้เราเข้าใจถึงอารมณ์บางอย่าง
ของสัตว์ได้ดีขึ้นและท าให้เราปฏิบัติต่อสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ความกลัวหรือความไม่ชอบใจเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้น
ในสัตว์และแสดงออกให้เราเห็นได้แม้ว่าอาจใกล้เคียงกับอารมณ์อื่นๆ แต่เราต้องอาศัยการสังเกตและข้อมูล
ต่างๆประกอบการตัดสินใจ เช่น สภาพแวดล้อม ประวัติพฤติกรรมในอดีต ฯลฯ  



ลองสังเกตดูว่าสัตว์ต่างๆตอบสนองโดยการแสดงออกซึ่งความกลัวเมื่อพบเห็นต่อ 

❑ สัตวแพทย์ 

❑ เจ้าของ 

❑ คนเล้ียง 

❑ วัตถุส่ิงของ 

❑ สัตว์ชนิดหรือตัวอื่นๆ 
ฯลฯ 

การกระท าใดๆอันก่อให้สัตว์ต้องเกิดความกลัว เก็บกด ไม่พึงพอใจสะสมอยู่ในความนึก คิดมากขึ้น
เรื่อยๆสักวันหนึ่งจะระเบิดออกมาเป็นเหตุการณ์หมากัดเจ้าของ หรือไประบายออกกับผู้อ่อนแอกว่า เช่น กัด
เด็กก็ได้ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้มาจากการละเลยและรุกรานต่อสวัสดิภาพของสัตว์ทั้งส้ิน 
 
(5) อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

หมากระดิกหาง หมาเห่า เหมียวคลอเคลีย ลับเล็บ ชะนีโหยหวน หนูแฮมสเตอร์กัดแทะขูดคุ้ย นกยูง
ร าแพนหาง ฯลฯ ล้วนเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ท้ังส้ิน ซึ่งแต่ละพฤติกรรมล้วนมีความมุ่งหมายท่ี
แตกต่างกันจัดเป็นการส่ือสารของสัตว์ท่ีคนเรารู้ความหมายบ้าง ไม่รู้บ้าง อีกท้ังยังเป็นวิถีทางจ าเป็นในการ
ด ารงชีพของแต่ละเผ่าพันธุ์อีกด้วยดังนั้นการกระท าใดๆของคนเราท่ีมีผลให้สัตว์ชนิดต่างๆไม่สามารถแสดงออก
ตามท่ีมันเคยท าตามธรรมชาติของชนิดนั้นๆ ย่อมก่อผลเสียขึ้นไม่มากก็น้อย เช่น แฟช่ันการตัดหางหมาท าให้
เกิด หมาหางด้วน หมาหางกุด ซึ่งหมาเหล่านนี้จะพูด (ส่ือสาร) กับหมาตัวอื่นได้ล าบาก แม้จะใช้วิธีอื่นๆอยู่บ้าง 
แต่ก็ไม่ชัดเจน เพราะขาดหางท่ีเป็นอวัยวะส าหรับส่ือสารด้วยท่าทาง อย่าว่าแต่หมาตัวอื่นๆจะไม่เข้าใจหมา
เหล่านี้เลย คนเรายังอ่านใจมันล าบาก เพราะไม่มีหางให้ดู หรือหมาบางตัวเห่าเสียงดัง เห่าบ่อยครั้งจนเจ้าของ
ทนไม่ไหวน าไปหาหมอให้ช่วยตัดสายเสียง จะได้เงียบลงหน่อย กลายเป็นไอ้แหบ ไอ้ใบ้ ส่งเสียงพูดกับหมา
ด้วยกันไม่รู้เรื่องเสียแล้ว เช่นเดียวกับบางบ้านเล้ียงชะนี พอโตเป็นหนุ่มสาวส่งเสียงร้องดังสนั่น โดยเฉพาะเพศ
เมียก็ไปว่ามันอยากจะหาแต่ผัวบ้าง ท าความหนวกหูไปท้ังเจ้าของและคนอื่นๆ คราวนี้ร้องทีไรเป็นโดนตีหรือ
ท าร้าย จนหงอยไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัตว์ป่า 
 สัตว์ป่าเป็นสัตว์ท่ีด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมด้ังเดิมตามธรรมชาติและมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่า
อย่างครบถ้วน ซึ่งขอบเขตของสัตว์ป่า จึงไม่ใช่เฉพาะสัตว์ท่ีด ารงชีวิตอยู่ในป่าเท่านั้น หากสัตว์นั้นด ารงชีวิตใน
สังคมมนุษย์แต่ยังไม่ขาดจากสัญชาตญาณเดิมย่อมถือเป็นสัตว์ป่าเช่นกัน เช่นปลาท่ีอยู่ในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ดังนั้นลักษณะการอธิบายสวัสดิภาพสัตว์ป่า จึงสามารถอธิบายได้ 2 ลักษณะคือกรณีของสัตว์ป่า ท่ีมีกฎหมาย
คุ้มครองโดยเฉพาะ และกรณีของสัตว์ป่าท่ีไม่มีกฎหมายคุ้มครองโดยเฉพาะ ซึ่งในลักษณะหลังสามารถน า
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 มาใช้คุ้มครองได้ 
 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะ
สูญพันธุ์ ซึ่งมีพันธกรณีให้ประเทศภาคีต้องมีมาตรการในการบังคับใช้อนุสัญญามิให้มีการค้าสัตว์ป่าพืชป่า 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จึงถูกอนุวัตรการเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ต้ังแต่ พ.ศ. 
2535 ดังนั้นในส่วนของนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสัตว์ป่าตามหลักสวัสดิภาพสัตว์จึงเน้นไปท่ีการ
อนุรักษ์ถ่ินท่ีอยู่อาศัยและการอนุรักษ์สัตว์เป็นส าคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ก าหนด
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้  

1. ประเมินสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทและความหลายหลายทาง
ชีวภาพ 

2. สงวน อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู เพื่อด าดงสภาพสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและจัดการใช้
ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการตามศักยภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. สร้างมูลค่าเพิ่มท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

4. จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ และระบบการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นและประชาชน
ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมตลอดจนก าหนดข้อเสนอแนะ แนวทาง
และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์บน
ฐานข้อมูลจากการวิจัยและพัฒนา และส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงมีนโยบายท่ีสอดคล้องกับนโยบายหลักของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมคือการบริหารจัดการสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
โดยอยู่บนพื้นฐานของสัตว์ป่าด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่าคือการอนุรักษ์ถิ่นท่ีอยู่ (Habitat) ซึ่งหมายถึงแหล่งท่ี
อยู่อาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ป่า ไม่ให้ถูกท าลายหรือรบกวนโดยมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพสัตว์ป่า คือการจ ากัดกิจกรรมของมนุษย์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตตามธรรมชาติและถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์
ป่า 

 
 
 
 



สัตว์ทดลอง 
แนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ทดลองตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ประกอบด้วย 
1. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในการประชุม

คณะรัฐมนตรี ครั้งท่ี 11/2545 วันท่ี 19 มีนาคม 2545 ให้ทุกสถาบัน และหน่วยงานของรัฐท่ีเล้ียงและใช้สัตว์
เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุและงานสอนพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์” ของสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจรรยาบรรณการใช้สัตว์มีหลักการดังนี้ 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
(1) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีท่ีได้พิจารณาอย่างถี่

ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์หรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

(2) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด ผู้ใช้สัตว์จะต้อง
ค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ท่ีจ าน ามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จ านวนท่ีน้อยท่ีสุด และได้รับผลงานท่ีถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด 

(3) การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่าการน าสัตว์ป่ามาใช้ควรกระท า
เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัยและไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ 

(4) ผู้ใช้สัตว์ทดลองตระหนักว่าสัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตเช่นกันกับมนุษย์  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มี
ความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วย
ความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับต้ังแต่การขนส่ง การใช้วัตถุอุปกรณ์ การเล้ียงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีเล้ียง เทคนิคในการเล้ียงและการปฏิบัติต่อสัตว์โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียดหรือ
ความทุกข์ทรมาน 

(5) ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อ
สัตว์ตรงตามวิธีการท่ีเสนอไว้ในโครงการและต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน พร้อมท่ีจะเปิดเผย
หรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส 

2. แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 คณะกรรมการเพื่อพัฒนา
งานเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุและงานใช้สอย ซึ่งได้รับการแต่งต้ังขึ้นตามมติ
คระรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เห็นควรให้มีกลยุทธ์การพัฒนางานสัตว์สัตว์ทดลองในช่วงปี 
พ.ศ. 2550-2553 ท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกัน อันประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงและพัฒนาการเล้ียงสัตว์ในหน่วยงานท่ีใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล 
(2) สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสัตว์ทดลองท่ีมีคุณภาพพันธุกรรมคุณภาพสุขภาพและ

สายพันธุ์หลากหลายชนิดได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้ทุกรูปแบบ 
(3) พัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรรวมท้ังเนื้อหาสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์

สัตว์ทดลองในสถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนางานเล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง
ให้ได้มาตรฐานสากล 



(4) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ วิธีการเล้ียงสัตว์ทดลอง วัตถุท่ีใช้กับ
สัตว์ทดลองและวิจัยเพื่อหาวิธีการอื่นทดแทนการใช้สัตว์ 

(5) ส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนผลิตสินค้าหรือน าสินค้าท่ีได้มาตรฐานคุณภาพมาบริการให้มากขึ้น 
(6) ก ากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์ให้มีการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์และกรอบจรรยาบรรณการ

ใช้สัตว์สภาวิจัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ร่างพระราชบัญญัติการเล้ียงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.... เป็นการผลักดันของ

คณะกรรมการเพื่อพัฒนางานเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุและงานใช้สอย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้เกิดกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแล
การเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลผลิต 

 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง
คือ การก าหนดความหมายของค าว่าการทารุณกรรม ความทุกข์ทรมานของสัตว์และการจัดสวัสิภาพสัตว์ไว้ใน
มาตรา 3 มีการก าหมดเงื่อนไขการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามสวัสดิภาพสัตว์และไม่เป็นการ
ทารุณสัตว์จนเกินไปในหมวด 4 การด าเนินการเล้ียงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี
บทก าหนดโทษไว้ในหมวด 7 

กล่าวโดยสรุป ในส่วนของการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ทดลองตามแนวนโยบายของประเทศไทยเป็นไป
เพื่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริง และมีแนวโน้มในการพัฒนาให้เกิดการผลดีต่อมนุษย์อย่างมหาศาลในด้าน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ตระหนักดีว่าพันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน
การเล้ียงดู และเทคนิคท่ีใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรส าคัญต่อผลการทดลอง ประกอบกับท่ีผ่านมามีผู้ใช้สัตว์
เพื่องานวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยท่ีละเลยต่อสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง และเกิดแรงต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว์
เป็นอย่างมากสภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท าข้อสรุปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for 
Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองท่ัวโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 


