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กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

1. ข้อพิจารณาเบื้องต้น

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

หลายปีที่ผ่านมาได้มีความก้าวหน้าในกระบวนการ
วิจยั ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะ
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ในด้านชีวเวชศาสตร์ (biomedical
research) ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุข
และการบริการทางด้านสุขภาพอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ไหลบ่ามาสู่สังคมอย่าง
รวดเร็ว ได้ส่งผลสะเทือนอันใหญ่หลวงต่อปัญหาทางด้าน
จริยธรรม ด้านกฎหมาย และสังคม1 จนท�าให้กฎหมายที่มี
อยู่ในปัจจุบันไม่อาจส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะขาดความสมบูรณ์ในการคุ้มครอง
สิทธิของผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ขาดความชัดเจนของ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายในด้ า นจริ ย ธรรมของการวิ จั ย
และจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมทั้งความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
กับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อันอาจขัดขวางต่อความเจริญ
ในด้านชีวแพทยศาสตร์ ซึง่ ต้องการงานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะงานวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์
อย่างมหาศาลต่อความหวังของมนุษยชาติอันเป็นส่วนรวม
ในประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านชีวจริยศาสตร์” (The Bioethics Advisory
Committee หรือ BAC) ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 25432

เพื่อตรวจสอบประเด็นในด้านจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคมที่เกี่ยวกับการวิจัยทางชีวศาสตร์ และให้ข้อแนะน�า
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อสังคมที่มีความหลากหลายทาง
ชนชาติและศาสนา ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในทาง
สากล คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย คณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระหว่างประเทศ และแยกพิจารณางานวิจัยออกเป็น 2 ด้าน
คือ ด้านเซลล์ต้นก�าเนิด (stem cell) และด้านพันธุกรรม
ของมนุษย์ (human genetics) โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ
ได้แก่ :
1. เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของบุคคล
2. เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาและข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งแก่
สาธารณชนในด้านชีวจริยศาสตร์
3. ก� า หนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนในด้ า นกฎหมาย
จริยธรรมและสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัยในทาง
ชีวเวชศาสตร์3
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรด�าเนินการตามแนวทางดัง
กล่าวข้างต้น เพื่อก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนในด้านกฎหมาย
จริยธรรม และสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องจากความก้าวหน้า
ในด้านการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั ทางชีวแพทยศาสตร์
เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลกยุคปัจจุบัน อันจะเป็นผลดี
ต่อคุณภาพชีวิต และความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศสืบไป
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2. หลั ก การแบ่ ง แยกระหว่ า งกฎหมายและ
จริยธรรม

ความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงของงานวิจยั โดยเฉพาะ
ในด้านชีววิทยาศาสตร์ (bioscience) ท�าให้บรรดานักวิจัย
ต้ อ งถู ก บี บ บั ง คั บ ให้ ยื น อยู ่ ใ นความมื ด มนและความ
ไม่แน่นอนระหว่างกฎหมาย และจริยธรรม ด้วยเหตุนี้
เราจึงต้องหันกลับมาหากฎหมายในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมสังคม และต้องบากบั่นหาความชัดเจนและ
วัตถุประสงค์ที่จะน�าไปสู่สิ่งที่จะแยกได้ว่าสิ่งใดคือความถูก
และความผิด ตลอดจนสิ่งใดคือความชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกจริยธรรม หรือไม่ต้องด้วย
จริยธรรม ในงานวิจยั ชีววิทยาศาสตร์และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
นับว่าเป็นงานยากยิง่ ในการวางหลักทีเ่ กีย่ วกับชีวจริยศาสตร์
(bioethical matters) มีค�าถามที่ยากจะตอบ เช่น “เหตุ
ใดจึงไม่สามารถโคลน (clone) มนุษย์ได้” ซึ่งล้วนเป็น
ค�าถามที่เกี่ยวกับคุณธรรม และกฎหมาย จึงตกอยู่ในความ
ยุ ่ ง ยากของประเด็ น ทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม
(ethical – legal issues) ที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอส�าหรับ
งานวิจัย โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ในทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง (legal positivism)
ได้สร้างหลักซึง่ เป็นรากฐานส�าคัญทีก่ า� เนิดจากลัทธิประโยชน์
สุขนิยม (utilitarianism) ในนามของหลักการแบ่งแยก
ระหว่างกฎหมายและคุณธรรม (the separation of law
and morals) และความส�าคัญของการวิเคราะห์แนวความคิด
อันเป็นที่ยอมรับในทางกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง
และลัทธิประโยชน์สุขนิยม ดูเหมือนจะถูกเข้าใจผิด หากว่า
หลั ก แต่ ล ะหลั ก ที่ ยื น โดดเดี่ ย วนั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ ความชื่ น ชม
ค�าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายในมาตรฐานขั้นต�่า
ของคุณธรรมอาจท�าให้เกิดความสับสน หากมีประเด็นค�าถาม
ที่เกี่ยวกับ “การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายและคุณธรรม :
ซึ่งอยู่ในบริบทของการก่อเกิดอ�านาจสูงสุดของกฎหมาย
(the sovereign birth of law)4
ความก้าวหน้าในการค้นพบทางชีววิทยาศาสตร์
ได้สร้างสรรค์งานอันลึกล�้าระหว่างความโน้มเอียงในทาง
ธรรมชาติของมนุษย์สองประการ ประการแรกคือความ
ชื่ น ชมยิ น ดี ที่ เ ราได้ ค ้ น พบสิ่ ง ซึ่ ง ท� า ให้ ชี วิ ต เราดี ขึ้ น อี ก

ประการหนึ่งคือ ความกลัวที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจซึ่งได้ปรากฏ
ออกมาเป็ น ความปรองดองทางศี ล ธรรมซึ่ ง เราต้ อ งการ
ก�าหนดให้รองรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ปัญหานี้
มิใช่ของใหม่ เพียงแต่ความยุ่งยากได้เพิ่มขึ้นอย่างมากใน
ปัจจุบนั ความกลัวได้เกิดขึน้ จากความเชือ่ ทีว่ า่ สังคมจะยืนยง
อยู่ได้ ไม่เพียงแต่มีกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องอาศัยหลักการ
ทางศี ล ธรรมที่ ค วบคุ ม ความประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ ด ้ ว ย
ในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ กฎหมายไม่อาจที่จะใช้
ในการควบคุมกลไกและชุมชนวิทยาศาสตร์ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่มีข้อจ�ากัดในความมั่นคงทางศีลธรรม นั่นคือ
ความชอบด้วยกฎหมาย และความห่วงใยในหลักจริยธรรม
ของสังคมมนุษย์
สิ่งแรกที่ส�าคัญยิ่ง คือการก�าหนดขอบเขตของค�าว่า
“กฎหมาย” ซึ่ง John Austin ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง
“กฎเกณฑ์ที่วางลงเพื่อเป็นเครื่องชี้น�าของคนที่มีสติปัญญา
โดยคนที่มีสติปัญญาให้มีอ�านาจเหนือพวกเขา”กฎหมาย
ก่อตั้งโดยมนุษย์และมอบให้แก่มนุษย์ จึงเรียกว่า กฎหมาย
บ้านเมือง ส่วนกฎหมายที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าและมอบให้แก่
มนุษย์ เรียกว่า กฎหมายธรรมชาติ Austin เชื่อว่าข้อ
ก�าหนดในความประพฤติทางศีลธรรมอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมายธรรมชาติ
มีตัวอย่างคดีที่ขึ้นสู่ศาลในต่างประเทศสองเรื่อง
ที่ศาลได้น�าหลักศีลธรรมเข้ามาสู่กฎหมาย คดีแรกขึ้นสู่
การพิจารณาของศาลอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรม
หรือศีลธรรมของประชาชน (public morals) คือคดี
ระหว่าง Shaw กับ อัยการ โดยคดีดังกล่าวมีที่มาจาก
Ferderick Charles Shaw ได้พิมพ์จ�าหน่ายหนังสือ
27 หน้า ชื่อ The Ladies Directory ที่มีรายชื่อโสเภณี
พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อ จึงถูกฟ้อง
ในข้ อ หาหนึ่ ง ว่ า เป็ น ตั ว การกระท� า การฝ่ า ฝื น ศี ล ธรรม
อันดีของประชาชน ศาลสูงสุดของอังกฤษ คือ The House
of Lords ได้ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของจ�าเลย โดยปฏิเสธ
ข้อโต้แย้งของจ�าเลยที่ว่าตนไม่มีความผิดตามกฎหมาย
จารีตประเพณี (common law) ที่ว่ากระท�าความผิด
“ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน” Viscount Simonds
ได้ ส รุ ป เสี ย งข้ า งมากของผู ้ พิ พ ากษาเป็ น ค� า วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง
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น�ามาจากข้อเขียนของ Lord Mansfield ในคดี R v.
Delaval ที่ว่า ศาลคือผู้พิทักษ์ศีลธรรมของประชาชน
(custos morum) และเป็นผู้ก�ากับดูแลการกระท�าที่
ยืนตรงข้ามศีลธรรมอันดี (contra bonos mores)5
อี ก คดี ห นึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในประเทศเยอรมั น สมั ย นาซี
มีหญิงเยอรมันผู้หนึ่งต้องการก�าจัดสามี จึงรายงานต่อ
ผู้มีอ�านาจในพรรคนาซีว่าสามีดูถูกฮิตเลอร์ สามีถูกตัดสินว่า
มีความผิด และถูกส่งไปแนวหน้า ต่อมาภายหลังสงคราม
เยอรมันปกครองในระบอบประชาธิปไตย ศาลได้พิจารณา
คดีที่หญิงเยอรมันผู้นี้ถูกฟ้องว่ากระท�าผิดฐานท�าให้ผู้อื่น
หมดอิสรภาพ หญิงผู้นี้ต่อสู้ว่าไม่ได้กระท�าผิด เพราะได้ท�า
ตามกฎหมายในยุคนาซี ศาลปฏิเสธข้อต่อสูข้ องหญิงดังกล่าว
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ กฎหมายในยุคนาซีไม่อาจใช้บงั คับได้เพราะ
ขัดต่อหลักศีลธรรม (moral principles)6
คดี ทั้ ง สองแสดงถึ ง ความก้ า วหน้ า ของศาลใน
ประเทศอังกฤษและเยอรมัน ที่แสดงให้เห็นว่าหลักศีลธรรม
มิได้แยกออกจากหลักกฎหมายอย่างเด็ดขาด และศาล
มีหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบการกระท�าของบุคคล
ว่าละเมิดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือไม่ แต่เป็นที่น่า
สังเกตุว่าหากคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยศาลไทย
จะยอมรับวินิจฉัยวางหลักศีลธรรมในกรอบแห่งกฎหมาย
ดังเช่นอังกฤษและเยอรมันหรือไม่ เพราะโดยทัว่ ไปศาลไทย
จะยึดถือทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งแบ่งแยกระหว่าง
กฎหมายและศีลธรรมอย่างชัดเจน

3. ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายกับจริยธรรม

กฎหมายและจริยธรรมล้วนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์
สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
แม้มีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายเป็น
เครื่ อ งมื อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมบุ ค คลที่ มี ก ารลงโทษอย่ า ง
ชัดเจน ส่วนจริยธรรม เป็นเครือ่ งมือควบคุมพฤติกรรมบุคคล
ที่ไม่มีการลงโทษชัดเจนดังเช่นกฎหมาย หากแต่เป็นการ
ควบคุมในทางสังคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจริยธรรมเป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ในระดับสูง ส่วนกฎหมายเป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ในระดับต�่า จึงต้องมีบทลงโทษ
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ส�าหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน7 เช่น การห้ามฆ่าคน ในทาง
กฎหมายถือเป็นการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ขั้นต�่า หาก
มนุษย์ฝ่าฝืน สังคมก็จะไม่ยอมรับและถือว่าผิดกฎหมาย
แต่โดยหลักจริยธรรมนั้น ไม่เพียงแต่ห้ามมนุษย์ฆ่ากันเอง
แต่ประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีความเมตตากรุณา และช่วย
เหลือเกื้อกูลกันด้วย8
อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายและจริยธรรม มีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ต่างก็มีบทบาทในทาง
สังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพราะ
กฎหมายไม่ อ าจบั ญ ญั ติ ข ้ อ ห้ า มหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ม นุ ษ ย์
จะต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวางครอบคลุ ม
ทุกกรณี ดังค�ากล่าวที่ว่าล�าพังแต่กฎหมายย่อมไม่อาจ
ที่จะควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ จึงเป็นหน้าที่ของ
จริยธรรม หรือศีลธรรมที่จะวางหลักเกณฑ์ความดีและ
ความชั่ว ความถูก และความผิด ให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตาม
เพื่อควบคุมพฤติกรรมภายใน โดยเน้นการสร้างจิตส�านึก
ให้ตระหนักรู่ว่าสิ่งใดควรท�าหรือไม่ควรท�า แม้ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้อย่างแน่ชัดก็ตาม
ตัวอย่างที่ไม่อาจขีดเส้นแบ่งได้อย่างชัดเจนระหว่าง
กฎหมายกับจริยธรรม ก็คือการค้นคว้าวิจัย และการทดลอง
ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย
ที่ก�าหนดให้ผู้วิจัยสามารถค้นคว้า และเผยแพร่งานวิจัย
เพื่อพัฒนาความรู้ในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ อย่าง
รอบด้าน ไม่ว่าในทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ และศาสตร์
อื่นๆ ทุกแขนง แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่อาจวางหลักเกณฑ์
ให้สามารถควบคุมนักวิจัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยให้
มีความรูค้ วามช�านาญยิง่ กว่านักวิชาการทัว่ ไป รวมทัง้ ให้
ความคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนทั่วไป จากการวิจัย
ที่อาจล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล คงมีเพียงกฎหมาย
ที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพในด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุข เช่น :
1. กฎหมายควบคุมกลุ่มวิชาชีพ เรียกว่า การ
ประกอบโรคศิลปะ คือ พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542

lbid, p.7.
lbid, p.10.
7
จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) (กรุงเทพ : ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 28 .
8
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน .
5
6
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2. กฎหมายควบคุมวิชาชีพแต่ละกลุ่ม ได้แก่
วิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์วชิ าชีพ
ทันตกรรม วิชาชีพเภสัชกรรม วิชาชีพสัตวแพทย์ วิชาชีพ
กายภาพบ�าบัด และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งทุกวิชาชีพ
ต่ า งมี ส ภาวิ ช าชี พ ควบคุ ม จรรยาบรรณของผู ้ ป ระกอบ
วิชาชีพในกลุ่มของตน และมีอ�านาจลงโทษแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ9
กฎหมายที่บัญญัติขึ้น ถือได้ว่าเป็นการควบคุม
วิชาชีพในแบบดั้งเดิม คือ จรรยาวิชาชีพ โดยเฉพาะใน
ทางการแพทย์ ก็ถือว่าเป็นจรรยาแพทย์ในแบบดั้งเดิม
(Traditional medical ethics) หรือเป็นจรรยาแพทย์
ในแบบมาตรฐาน (Normative medical ethics) ซึ่ง
ไม่อาจครอบคลุม จริยธรรมทางการแพทย์แนวใหม่ ที่
เรียกว่าจรรยาแพทย์เชิงปรัชญา (Philosophical medical
ethics) ที่รู้จักกันในนามชีวจริยศาสตร์ (Bio – medical

ethics) อันเป็นการประเมินคุณค่าทางจริยธรรม (moral
judgement) เมื่อมีปัญหาทางด้านจริยธรรมของแพทย์
ทีจ่ ะต้องวินจิ ฉัยว่าแพทย์ผนู้ นั้ กระท�าการโดยถูกต้องหรือไม่10
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ มื่ อ ต้ อ งก� า กั บ ดู แ ลงานวิ จั ย ทางการ
แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น การ
ปลูกถ่ายอวัยวะที่อาจมีการซื้อขายอวัยวะของมนุษย์ การ
ฝากถ่ายตัวอ่อน เป็นเหตุให้มีการรับจ้างตั้งครรภ์ย่อมไม่
อาจใช้กฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นในรูปแบบดั้งเดิม ที่ก�าหนด
ตายตั ว ว่ า หากกระท� า การฝ่ า ฝื น กฎหมายย่ อ มมี โ ทษมา
ควบคุมการวิจัยได้ครอบคลุมถ้วนทันต่อยุคสมัย จึงต้อง
อาศัยจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส�านึกให้แก่
นักวิจัย โดยใช้เหตุผลประกอบว่า การกระท�านั้นควรหรือ
ไม่สมควรทีจ่ ะท�า และสมเหตุสมผลหรือไม่สา� หรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจะพึงกระท�า มิใช่วินิจฉัยหรือตัดสินโดย
อาศัยเพียงกฎหมายหรือข้อบังคับเท่านัน้ ซึง่ หาได้เพียงพอไม่

ตารางแสดงข้อแตกต่างระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย11
1.
2.
3.
4.
5.

จริยธรรม
เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย์
ไม่มีการลงโทษตามกฎหมายแต่ลงโทษโดยสังคม
เป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน
เป็นข้อบังคับของสังคมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นเรื่องของจิตส�านึกที่ท�าเพราะเห็นว่าถูกต้องและ
ภูมิใจที่ได้ท�า

กฎหมาย
1. เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต�่าของมนุษย์
2. มีบทลงโทษชัดเจน
3. เป็นการควบคุมพฤติกรรมภายนอก
4. เป็นข้อบังคับของรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร
5. เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการที่ต้องท�าหรือต้องละเว้น
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. จากจรรยาแพทย์มาถึงยุคชีวจริยศาสตร์ (กรุงเทพ : ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2548), หน้า 24.
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
11
จัดท�าโดย จินตนา บุญบงการ, อ้างแล้ว, หน้า 29.
9

10
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยตาม
รัฐธรรมนูญ
โดยปกติงานวิจัยย่อมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ด้านวิชาการ ซึ่งบุคคลย่อมมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา
50 ที่ก�าหนดว่า :
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียน การสอน การวิจัย และ
การเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับการ
คุ้มครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน”
หากพิจารณาตามมาตราดังกล่าว การวิจัย และการ
เผยแพร่ งานวิจัยที่ไ ด้รับความคุ้ม ครองตามรัฐธรรมนู ญ
จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่
พลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ส�าหรับด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนั้น
ถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ส�าคัญยิ่งของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้ก�าหนดไว้ในแนว
นโยบายด้านศาสนา สังคมการสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม มาตรา 80 (5) ที่ว่า “ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
จากรัฐ”
ยิ่งกว่านั้นในด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา
และพลังงาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ก็ได้ก�าหนดนโยบายไว้ใน มาตรา 86 (1) ว่า “ส่งเสริม
ให้มกี ารพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านต่างๆ โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบ
ประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจยั และให้มสี ถาบัน
การศึกษาและพัฒนา…” และใน มาตรา 86 (3) ที่ว่า
“ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทน ซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ”
อนึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ย่อมต้องมี
การแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะสรุปผล และ
จัดท�ารายงาน ดังนั้น หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ท�าวิจัย
ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดการกระทบกระเทือน
หรือละเมิดต่อสิทธิของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราช
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อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 35 ได้ให้ความคุม้ ครองไว้
ดังนี้ :
“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือ
ภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิด
หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติคุณ
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท�ามิได้ เว้นแต่
กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองจากการ
แสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

การควบคุมงานวิจัยตามแนวทางแห่งกฎหมาย

กฎหมายได้ให้ความหมายของค�าว่า “การวิจัย”
ไว้เป็นครั้งแรก ตาม พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ.2502 โดยระบุใน มาตรา 4 ไว้ดังนี้ :
“การวิจัย” หมายความว่า การค้นคว้า สอบสวน
และเสนอผลของงานทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในสาขาวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ และที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก� า หนดให้ มี ส ภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ
ตามมาตรา 5 โดยมีหน้าที่ตาม มาตรา 6 คือ เกี่ยวกับการ
วิ จั ย ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะได้ ม อบหมายและพิ จ ารณา
ข้อเสนอของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตามบท
แห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ แล้วท�าความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี
กั บ มี ห น้ า ที่ เ สนอความเห็ น ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ใ นกิ จ การ
เกีย่ วกับวิจยั ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีขอให้พจิ ารณาด�าเนินการ
รวมทั้งให้มีสาขาวิชาการวิจัย ตาม มาตรา 17 ดังต่อไปนี้ :
(1) วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
(2) วิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
(4) เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
(5) วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
(6) ปรัชญา
(7) นิติศาสตร์
(8) รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
(9) เศรษฐศาสตร์
(10) สังคมวิทยา
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

ส�าหรับหน้าที่ในการก�ากับดูแลงานวิจัย เป็นของ
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามที่ก�าหนดไว้
ในมาตรา 11 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ :
(1) เสนอแนะแนวนโยบายและโครงการส่งเสริม
การวิ จั ย ซึ่ ง เห็ น สมควรเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต ่ อ สภาวิ จั ย
แห่งชาติ
(2) พิจารณาจัดตั้งสาขาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก
ที่ระบุไว้ในมาตรา 17 แล้วเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ
(3) พิจารณาวิธีการหาทุนบ�ารุงการวิจัยและเสนอ
แนะต่อสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนเพื่อการวิจัย
(4) เสนอรายงานประจ� า ปี เ กี่ ย วกั บ ผลงานการ
วิจัยต่อสภาวิจัยแห่งชาติ
(5) ส่งเสริมและจัดให้มกี ารวิจยั และสถาบันการวิจยั
(6) ประสานงานวิจัยของสาขาวิชาการต่างๆ
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยส่วนราชการ
และส่วนบุคคล
(8) จัดให้มีทะเบียนนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาการต่างๆ
(9) มอบหมายให้ผู้รับมอบปฏิบัติการเฉพาะอย่าง
เกี่ยวกับการวิจัย
(10) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัย
11) จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินรางวัลเกีย่ วกับการวิจยั
(12) ติดต่อและส่งเสริมการร่วมมือกับสถาบันการ
วิจัยและนักวิจัยในต่างประเทศ
(13) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� า หนดให้
เป็ น หน้ า ที่ ข องสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ห รื อ ส� า นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ
ต่อมาจึงได้มีกฎหมายฉบับใหม่ที่ก�าหนดให้มีการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้มีการส่งเสริม
งานวิจัยได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในยุคปัจจุบัน คือพระ
ราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 โดย
ก�าหนดขอบเขตของงานวิจัยขึ้นใหม่ ในมาตรา 3 ว่า :
“การวิจัย” หมายความว่า การค้นคว้าโดยการ
ทดลองส�ารวจหรือการศึกษาตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้
ข้อมูล ความรู้ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการต่างๆ อันจะสามารถน�ามาใช้เป็นประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ หรือเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป
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ซึ่ ง นั บ ได้ ว ่ า เป็ น ความหมายที่ ก ว้ า งขวางกว่ า ค� า
จ�ากัดความที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายเดิม ทั้งก�าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั ประกอบ
ด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ สู ง ด้ า น
การวิจัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการปลัด
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
เกษตร ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรง
คุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ และประสบการณ์สูงด้านการวิจัย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสี่คนและไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ และผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทีส่ า� คัญยิง่ คือการจัดตัง้ “กองทุนสนับสนุนการวิจยั ”
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ การวิจัยเชิงนโยบาย
และการวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ ตามมาตรา 4
ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น
อย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2502 ประเทศไทยได้จัดตั้ง
สถาบันวิจัยในระดับชาติขึ้น 2 สถาบัน เพื่อท�าหน้าที่
เป็ น หน่ ว ยศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ จั ย อย่ า งเข้ ม ข้ น ในทาง
วิชาการเฉพาะด้าน ได้แก่ :
(1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
(2) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามพระราช
บัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจริยธรรม หรือจรรยา
บรรณของนักวิจัยนั้น ปรากฏว่ามิได้มีการก�าหนดขึ้น
อย่ า งเป็ น ทางการภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายแต่
ประการใด หากแต่ได้มีความพยายามจัดท�าแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณนักวิจัย ของสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น ซึ่งก็เป็น
ที่น่าสังเกตุว่าเป็นความริเริ่มของ คณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่า คณะ

24/12/2557 11:45:36

Journal of the Association of Researchers
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาอื่น ได้ให้การรับรองอย่าง
เป็นทางการด้วยหรือไม่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ได้ระบุไว้ในค�าน�า เมื่อเดือนกันยายน 2541
ว่าจรรยาบรรณดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยชี้แนะแนวทาง
ปฏิบัติของนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งสภาวิจัย
แห่งชาติได้ก�าหนดให้มีขึ้น เพื่อให้เป็นข้อพึงสังวรณ์ทาง
คุณธรรม และจริยธรรมในการท�างานวิจัยของนักวิจัย ทั้งนี้
เพื่อเป็นเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของนักวิจัย อันจะน�าไปสู่
การยอมรับของสังคมนักวิจัย ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ดังปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้ :

จรรยาบรรณนักวิจัย

ความเป็นมา
ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่ปรากฏ
สู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น�าเสนอสิ่งที่เป็นความจริง
สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ก็จะน�า
ไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่
จะให้ได้มาซึง่ งานวิจยั ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ จ�าเป็นต้องมีสว่ นประกอบ
ส�าคัญหลายประการ นอกจากการด�าเนินตามระเบียบวิธี
การวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
ตระหนักถึงความส�าคัญของ จรรยาบรรณนักวิจัยดังกล่าว
จึงได้ริเริ่มด�าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย
นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถน�าไป
ปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ และได้ปรับปรุงให้
เหมาะสมรัดกุมชัดเจนจนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศใช้เป็น
หลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็นข้อบังคับ
อันจะน�าไปสูก่ ารเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมูน่ กั วิจยั ต่อไป
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นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ด�าเนินการค้นคว้าหาความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธี
อันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุม
ทั้งแนวคิด มโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอัน
เหมาะสมแสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้
เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ
เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพ
ของตน
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควร
ประพฤติปฏิบตั ขิ องนักวิจยั ทัว่ ไป เพือ่ ให้การด�าเนินงานวิจยั
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไป
อย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ

ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
และการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่น�าผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นต้องให้
เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น�ามาใช้
ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัยและมีความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการวิจยั ตัง้ แต่การเลือกเรือ่ งทีจ่ ะท�าวิจยั การเลือก
ผูเ้ ข้าร่วมท�าวิจยั การด�าเนินการวิจยั ตลอดจนการน�าผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์
นักวิจยั ต้องให้เกียรติผอู้ นื่ โดยการอ้างถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่น�ามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผย
และตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์
โดยไม่ขอทุนซ�้าซ้อน
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1.3 นักวิจยั ต้องมีความเป็นธรรมเกีย่ วกับผลประโยชน์
ที่ได้จากการวิจัย
นักวิจัยตัองจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วม
วิจัยอย่างยุติธรรม
นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดย
ไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน

ตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความช�านาญหรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท�าวิจัยอย่างเพียงพอ เพื่อน�า
ไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของ
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�าวิจัย งานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
ตามข้อตกลงที่ท�าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย วงการวิชาการ
และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการ ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย
วิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท�างาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจยั ต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
วิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก�าหนดเวลา มีความ
และเที่ยงตรงในการท�าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช
รับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างด�าเนินการ
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส�านึก
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท�าวิจัย และมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและ
นักวิจยั ต้องศึกษาเงือ่ นไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของ สิง่ แวดล้อม
ทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะ
แนวทางปฏิบัติ
เกิดขึ้นในภายหลัง
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท�า
นักวิจยั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
4.2 นักวิจัยต้องด�าเนินการวิจัยโดยมีจิตส�านึกที่จะ
ไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท�างานวิจัย
นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิด
กับการท�างานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
แก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม
และเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการท�าวิจัย
นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มี ข้อ 5. นักวิจยั ต้องเคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของมนุษย์ทใี่ ช้
เหตุผลอันสมควร และส่งงานตามก�าหนดเวลา ไม่ทา� ผิดสัญญา เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
นักวิจัยต้องไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจน
นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน ละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ต้อง
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจากการวิจัยได้ถูก ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่
บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่
ท�าวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท�า ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อนท�าการ
วิ จั ย อย่ า งเพี ย งพอและมี ค วามรู ้ ค วามช� า นาญหรื อ มี วิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ใน
ประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท�าวิจัย เพื่อน�าไปสู่งาน
วิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์การ การทดลองด้วยความเมตตา ไม่ค�านึงถึงแต่ผลประโยชน์
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ทางวิ ช าการจนเกิด ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิ ด ความ
ขัดแย้ง
5.3 นั ก วิ จั ย ต้ อ งดู แ ลปกป้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละ
รักษาความลับของกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจาก
อคติในทุกขั้นตอนของการท�าวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า
อคติส่วนตนหรือความล�าเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มี
การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุ
ให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ท�างานวิจัย
ด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง
ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์ส่วนตน
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7. นักวิจยั พึงน�าผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง
และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นั ก วิ จั ย พึ ง เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย โดยค� า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัย
เกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง
ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ นื่
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและ
ขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทาง
วิชาการของผูอ้ นื่ และพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขงานวิจยั ของตน
ให้ถูกต้อง
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แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจยั กับเพือ่ นร่วมงาน
และนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท�าวิจัยและการ
เสนอผลงานวิจยั ตามข้อแนะน�าทีด่ ี เพือ่ สร้างความรูท้ ถี่ กู ต้อง
และสามารถน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นั ก วิ จั ย พึ ง มี จิ ต ส� า นึ ก ที่ จ ะอุ ทิ ศ ก� า ลั ง สติ ป ั ญ ญา
ในการท�าวิจยั เพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาการเพือ่ ความเจริญ
และประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษย์ชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความ
รอบคอบและท� า การวิ จั ย ด้ ว ยจิ ต ส� า นึ ก ที่ จ ะอุ ทิ ศ ก� า ลั ง
ปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความ
เจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ท�าการวิจัยที่ขัดกับ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจยั พึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์
ยิง่ ขึน้ และอุทศิ เวลา น�า้ ใจ กระท�าการส่งเสริมพัฒนาความรู้
จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์
ความรู้แก่สังคมสืบไป
ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย
การก�าหนดจรรยาบรรณนักวิจัย มีผลเพียงท�าให้
นักวิจัยเกิดจิตส�านึกในการปฏิบัติงานวิจัยว่าควรประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นนักวิจัยที่ดี แต่หาได้มีผลบังคับ
ที่เป็นรูปธรรมไม่ เพราะมิได้ออกโดยอาศัยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใด หรือมีรากฐานมาจากอ�านาจของคณะกรรมการ
สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ที่ มี อ ยู ่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาวิ จั ย
แห่งชาติ พ.ศ. 2502 จึงขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการบังคับใช้หรืออีกนัยหนึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่มีผล
บังคับตามกฎหมาย (law enforcement) สิ่งที่ควรกระท�า
อย่างยิ่งก็คือควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาวิจัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2502 ก�าหนดให้นักวิจัยเป็นวิชาชีพหนึ่ง
ซึ่งผู้ท�าวิจัยจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ เพื่อให้งานวิจัยมีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการ
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ก�าหนด รวมทั้งให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกจรรยาบรรณ
วิชาชีพนักวิจยั เพือ่ ให้การควบคุมดูแล คุม้ ครอง และส่งเสริม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เลื่อนลอย
ดังที่เป็นมาในอดีต

ด้วยเหตุนี้ หากงานวิจัยใดได้รับสิทธิบัตร หรืออยู่
ในสถานะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ นักวิจัยผู้ทรงสิทธิบัตร หรือ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย
ทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น

การคุม้ ครองงานวิจยั ตามแนวทางแห่งกฎหมาย

5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองงานวิจยั ได้แก่ :
(1) พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2522 ซึง่ มีสาระ
ส�าคัญที่จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพท�าให้นกั ประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ รั บ ผลตอบแทนความมานะอุ ต สาหะอย่ า งเหมาะสม
ท� า ให้ มี ก� า ลั ง ใจประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปจึงก�าหนดให้มีการขอรับ
สิทธิบัตรส�าหรับการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือการประดิษฐ์
ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ
ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม รวมทัง้ การออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตกรรม อันเป็นผลให้ผู้ทรง
สิทธิบัตรได้รับความคุ้มครองมิให้ผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้ทรง
สิทธิบตั ร โดยน�าสิทธิบตั รทีม่ ไิ ด้รบั อนุญาตไปใช้ในการประดิษฐ์
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆ หากฝ่าฝืนจะต้องชดใช้ค่า
เสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร รวมทั้งต้องระวางโทษจ�าคุก
และปรับอีกด้วย
(2) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งมีสาระ
ส�าคัญที่จะให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม
อันได้แก่งานนิพนธ์ที่ท�าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร
สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนาค�าปราศรัย สุนทรพจน์
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจน นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง นักแสดง
มิให้ผู้ใดกระท�าละเมิด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการท�าซ�้าดัดแปลง
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การให้เช่า การให้ประโยชน์แก่
ผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นให้สิทธิย่อมเป็นสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียว ผู้ใดกระท�าการละเมิดสิทธิ์ ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และหากเป็น
การกระท�าเพื่อการค้า ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ
อย่างไรก็ดี การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิง
งานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้
ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
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จากข้อมูลในด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับ
การวิจัยของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของ
กฎหมายระหว่างประเทศ และแนวทางในด้านจริยธรรม
ของอารยประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายและจริยธรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั ของไทย มีปญ
ั หาส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ :
1. ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2. ปัญหาการขาดความชัดเจนของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย โดยเฉพาะในด้าน
ชีวจริยศาสตร์ (bioethics)
3. ปัญหาการขาดองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อรับ
ผิดชอบในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในทางชีวเวชศาสตร์
และวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในด้านกฎหมาย จริยธรรม และ
สังคม ซึ่งมีผลมาจากงานวิจัยในทางชีวเวชศาสตร์
4. ปัญหาอันเกิดจากความไม่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีต่อความเจริญ
ก้าวหน้าในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และชีวศาสตร์
ประเทศไทยจึงสมควรที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา และปฏิรูปในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
รวมทัง้ ควรจัดตัง้ คณะกรรมการว่าด้วยชีวจริยศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับการปลูกถ่าย
อวัยวะ การใช้ศพเพื่อการศึกษาวิจัย การวิจัยในทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ การใช้
เทคโนโลยีทางชีวภาพ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าปรึกษาต่อฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม
และศีลธรรม อันเนือ่ งมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ทางชีวภาพ การแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง กฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวกับการวิจัยมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
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