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The creation of research is an important indicator of the country development. For

this reason, many countries have standardized their researches to ensure that they are of

sufficient quality and value. Two things that are frequently mentioned are ethics and the code

of conduct in research, which are the foundation of practices that all researchers must learn

before starting their research.  To enhance the understanding of researchers in health science,

this article has provided the definition of words regarding ethics and the code of conduct,

problems related to the lack of ethics, punishments for ethical misconduct, and example of

research violation; all of these are intended to guide and encourage the researchers to

produce their works correctly and ethically.
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การสร้างสรรค์งานวิจัยนับเป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ประเทศ

ตา่ง ๆ  จึงไดก้ำหนดมาตรฐานการวจัิยขึน้มา  เพือ่ใหง้านวจัิยแตล่ะชิน้มคีณุภาพและมคีณุคา่เพยีงพอ

สิ่งหนึ่งที่มัก ถูกพูดถึง คือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของการวิจัย  ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักวิจัยทุกคนที่ ต้องทำการเรียนรู้ก่อนเริ่มทำวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยด้านสาธารณสุขได้มี

ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  บทความนี้จึงได้กล่าวถึงความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในคน  ปัญหาการขาดจริยธรรมการวิจัย บทลงโทษสำหรับ

นกัวจัิยทีป่ระพฤตผิิดจรรยาบรรณวชิาชพี พร้อมทัง้อทุาหรณก์ารละเมดิงานวจัิย  เพือ่ใหน้กัวจัิยสามารถ

สร้างสรรค์งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ:  จริยธรรม, จรรยาบรรณ, วิจัยในคน.
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ความก้าวหน้าในทางวิชาการของประเทศและ

สังคมโลกประกอบด้วยตัวแปรหลายอย่าง เช่น คุณภาพ

การศึกษา การจัดการเรียนการสอน  การให้บริการเชิง

วิชาการแก่สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “การวิจัย”

เมื่อมีงานวิจัยมากขึ้น ย่อมเกิดคำถามต่อแวดวงวิชาชีพ

นั ้น ๆ ว่างานวิจัยที ่ผลิตออกมานี ้มีคุณภาพมากน้อย

เพยีงใด  จึงเปน็ทีม่าของการกำหนดมาตรฐานในงานวจัิย

และส่ิงหนึง่ท่ีมักถูกหยบิยกขึน้มาเปน็ประเดน็คือ จริยธรรม

และจรรยาบรรณการวิจัย หากผู้วิจัยบกพร่องในสิ่งเหล่า

นี้ย่อมมีผลทำให้งานวิจัยนั้นไม่มีคุณภาพ และไม่มีคุณค่า

คู ่ควรแก่การตีพิมพ์หรือนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี ้

แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข  ซึ่งมีหน้าที่ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมในการทำวิจัย  ซึ่งมักใช้มนุษย์เป็นส่วน

หนึ่งในการศึกษาวิจัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

เรียนรู้ว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในคนคืออะไร

มีสิ่งที่พึงปฏิบัติหรือพึงหลีกเลี่ยงประการใดบ้าง เพื่อให้

งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่ผิดต่อตนเอง เพื่อนร่วม

วชิาชพี และผูเ้ขา้รว่มในงาน วจัิย

ความหมายของวจิยั จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

1.  วิจยั

คำว่า “วิจ ัย” ตามความในพระราชบัญญัติ

สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ได้ให้นิยามไว้ว่า

“การวิจัย” หมายความว่า การค้นคว้าสอบสวนและเสนอ

ผลของงานทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขา

วิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ และที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม

พระราชบัญญัตินี้(1)

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย

สถาน พ.ศ. 2554 วิจัย หมายถงึ การคน้ควา้เพือ่หาขอ้มูล

อยา่งถีถ่ว้นตามหลกัวชิา(2)

นอกจากนี ้ท ี ่ประชุม Pan Pacific Science

Congress ค.ศ. 1961 ยงัไดแ้ยกความหมายของตวัอักษร

แต่ละตัวในคำวา่ “RESEARCH” ไว้ดังน้ี; R = Recruitment

and Relationship, E = Education and Efficiency,

S = Science and Stimulation, E = Evaluation and

Environment, A = Aim and Attitude, R = Result,

C = Curiosity, และ H = Horizon(3)

จากน ิยามท ั ้ งหมดอาจให ้ความหมายของ

“การวิจัย” ได้ว่า การค้นคว้า  สอบสวน รวบรวม เพื่อหา

ข ้อม ูลตามหล ักว ิชาท ั ้ ง ในงานด ้านว ิทยาศาสตร ์

สังคมศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่น ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่

ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ และสามารถนำไปใช้แก้ไข

ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป

2.  จรยิธรรม

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย

สถาน พ.ศ. 2554 “จริย-” หมายถงึ ความประพฤต ิ กิริยา

ที่ควรประพฤติ ส่วน “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ

ประพฤตปิฏิบัติ  ศีลธรรม กฎศลีธรรม(2)

อาจกลา่วไดว้า่ “จริยธรรมการวจัิย” คอื ธรรมหรอื

กฎที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการค้นคว้า สอบสวน

รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ โดยกระบวนการ

ตามหลักการวิจัย

3.  จรรยาบรรณ

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย

สถาน พ.ศ. 2554 “จรรยา” หมายถึง ความประพฤติ,

กิริยาทีค่วรประพฤตใินหมูใ่นคณะ เช่น จรรยาแพทย ์ นิยม

ใช้ในทางดี เช่น มีจรรยา หมายความว่า มีความประพฤติ

ที่ดี ส่วน “จรรยาบรรณ” หมายถึงประมวลความประพฤติ

ท่ีผู้ประกอบอาชพีการงานแตล่ะอยา่งกำหนดขึน้ เพือ่รักษา

และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอาจ

เขียนเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้(2)

“จรรยาบรรณนักวิจ ัย” ตามความหมายของ

สภาวิจัยแห่งชาติซึ่งได้กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณนักวิจัย

และแนวทางปฏิบัติ” หมายถึง “หลักเกณฑ์ควรประพฤติ

ปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่

บนพื ้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที ่เหมาะสม

ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็น

ไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย” มีทั้งสิ้น
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9 ประการ ได้แก่(4)

1. นักวิจัยต้องซื ่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ

และการจดัการ

2. นักวิจ ัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําว ิจ ัย

ตามข้อตกลงทีทํ่าไว้กับหน่วยงานทีส่นับสนุนการวจัิย  และ

ต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่า

เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

5. นกัวจัิยตอ้งเคารพศกัดิศ์ร ีและสทิธขิองมนุษยท์ีใ่ช้เปน็

ตัวอย่างในการวิจัย

6. นกัวจัิยตอ้งมอิีสระทางความคดิ โดยปราศจากอคตใิน

ทุกขั้นตอนของการทำการวิจัย

7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

กล่าวโดยสรุปได้ว ่า “จรรยาบรรณนักวิจ ัย”

มีความหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งกับ “จริยธรรมการวิจัย”

พบความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่พบความ

แตกต่างเลย  แต่จรรยาบรรณนักวิจัยนั้นถูกจำกัดความ

ให้แคบลงมาเฉพาะในกลุม่บุคคลหรือหมู่คณะ ซ่ึงประกอบ

อาชพีการงานเปน็นกัวจัิย

จรยิธรรมการทำวจิยัในคน

นอกจากประเด็นเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การทำวิจัยแล้ว  สิ่งหนึ่งที่แพทย์หรือนักวิจัยสาขาต่าง ๆ

มักนำมาเป็นส่วนประกอบของงานวิจัย คือ “คน” สำหรับ

หลักเกณฑ์เรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนเริ่มปรากฏอย่าง

ชัดเจนในปฏิญญาเฮลซิงกิโดยแพทยสมาคมโลก (World

Medical Association Declaration of Helsinki) ในปพี.ศ.

2507 ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังจากนั้น

จึงมคีำประกาศอืน่ ๆ ตามมาอกีมากมาย  สำหรบัประเทศ

ไทยได้มีการจัดตั ้งชมรมจริยธรรมการวิจ ัยในคนใน

ประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committees in

Thailand หรือ FERCIT) ชมรมดังกล่าวได้ให้ความหมาย

ของการทำวิจัยในคนไว้ว่า “การทำวิจัยในคน หมายถึง

การศึกษาวิจัย การสอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคม

ศาสตร ์ ส่ิงแวดลอ้มและสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  การทดลอง

เภสัชผลิตภัณฑ์ เครื ่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติ

ของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และ

การป้องกันโรค ที ่เกี ่ยวข้องกับคนหรือ กระทำต่อคน

รวมทั ้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนหรือฐานข้อมูล

วัตถุสิ่งส่งตรวจ น้ำคัดหลั่ง เนื้อเยื่อที่ได้ จากร่างกายคน

รวมถึงการศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิว ิทยา

การตอบสนองตอ่การรักษา ทางดา้น กาย ชีวเคมี  จิตวิทยา

ในอาสาสมัครปกติและผู้ป่วย  ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่าเป็นการ

วจัิยทางชวีเวชศาสตร ์(biomedical research)”(5)

การวจัิยในคนอาจแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ(6)

1. การวจัิยทางชวีเวชศาสตร ์(biomedical research) คอื

การทดลองทางการแพทย์และชีวเวชศาสตร์

2. การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์(social science research)

คือ การวิจัยซึ ่งมีความเกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

จิตวทิยา เศรษฐศาสตร ์หรอืงานดา้นสงัคมศาสตรอ่ื์น ๆ

3. การวิจัยทางระบาดวทิยา (epidemiological research)

คอื การวจัิยทีมี่ความครอบคลมุทัง้การศกึษาทีต่อ้งกระทำ

ต่อผู้ป่วยโดยตรง และที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วยหรืออาสา

สมัคร

หลักจริยธรรมในคนที ่มักได้รับการอ้างถึงคือ

The Belmont Report: Ethical Principles and

Guidelines for the Protection of Human Subjects of

Research  ซ่ึงไดรั้บการสรปุเสนอในปพี.ศ. 2521 รายงาน

ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นหลักสากลสำหรับการทำวิจัยในคน

ท่ัวไป(7) ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)

ครอบคคลุมถึง

I. การเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (respect for

human dignity)
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II. การเคารพในการให้ความยินยอมเข้าร่วมการ

วิจัยโดยบอกกล่าวข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีอิสระใน

การตดัสินใจ (free and informed consent)

III. การเคารพในศักดิ์ศรีของกลุ่มเปราะบาง และ

อ่อนแอ (respect for vulnerable persons) เช่น เด็ก

สตรีต้ังครรภ ์ ผู้ป่วยโรคจติ ผู้ป่วยทีห่มดสต ินักโทษ เป็นตน้

IV. การเคารพในความเป็นส่วนตัว และรักษา

ความลบั (respect for privacy and confidentiality)

2. หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)

ครอบคลุมถึง

I. การประเม ินความสมดุลระหว ่างเส ี ่ยงและ

คณุประโยชน ์(balancing risks andbenefits)

II. การลดอนัตรายใหน้อ้ยทีสุ่ด (minimizing harm)

III. การสร้างประโยชน์ให้สูงสุด (maximizing benefit)

3. หลกัความยตุธิรรม (Justice) หมายรวมถงึ

I. ความเทีย่งธรรม (fairness)

II. ความเสมอภาค (equity)(4)

สำหรับการทำวิจัยในคน นักวิจัยจำเป็นต้องส่ง

โครงรา่งการวจัิย (research proposal) ใหค้ณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน (Institutional Review Boards;

IRBs) ซึ ่งตั ้งอยู ่ในสถาบันหรือองค์กรซึ ่งทำวิจัยนั ้นๆ

ทบทวน กล่ันกรอง และอนมัุติก่อนเริม่ทำการวจัิย(8)

ปัญหาการขาดจรยิธรรมการวจิยั(9)

ปัญหาจริยธรรมการวิจัยอาจสรุปได้ในหลาย

ประเด็นดังต่อไปนี้

1. การคดัลอกวรรณกรรม ขอ้ความ หรอืความคดิเหน็ของ

ผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล แล้วนำมาเป็นผล

งานของตนเอง

2. การขโมยความคิดหรือคำพูดของผู้อื ่นมาใส่เป็นผล

งานของตนเองโดยไมไ่ดอ้้างองิ

3. การดัดแปลงแก้ไขข้อความของผู้อื่นให้เป็นข้อความ

ของตนเองโดยไม่ได้อ้างอิงถึงเจ้าของผลงานต้นฉบับ

4. การแก้ไขผลการทดลอง ผลวิจัย หรือบิดเบือนข้อมูล

ให้ผิดไปจากความเป็นจริง

5. การขาดความรับผิดชอบ ไม่รักษา หรือเปิดเผยความ

ลับของผู้ให้ข้อมูล ในบางครั้งอาจสร้างภัยคุกคาม หรือ

ความอับอายแก่ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย

6. การจ้างวานผู้อื่นทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรืองาน

วิจัยอื่นใดไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

7. การขาดความรับผิดชอบในการทำงานวิจัยให้เสร็จสิ้น

ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

8. ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในงานวิจัยเลือกใส่ชื่อตนเองเป็นชื่อ

แรกในงานวิจัย โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ร่วม

วิจัยท่านอื่น

สำหรับข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิด

จริยธรรมการวิจัยมีดังนี้(10)

1. อ้างอิงแหล่งที ่มาทุกครั ้งทั ้งที ่นำข้อความคิดและ

ข้อเขียนมาใส่ในงานของตนเอง ไม่ว่าผู้นิพนธ์จะได้ดัดแปลง

ถอ้ยคำมาแลว้หรอืไม่

2. การค ัดลอกคำต ่อคำจำเป ็นต ้องม ี เคร ื ่องหมาย

“อัญประกาศ” กำกบัไวด้ว้ยเสมอ

3. ศึกษาพระราชบัญญัติล ิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2537 และ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อให้

ทราบว่าสิ่งใดเป็นการละเมิดหรือเป็นข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์

4. ใช้วิธีการเขียนโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง

แล้วสรุปด้วยสำนวนของตนเอง

5. ให้สิทธิ์ผู ้ร่วมวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาก

ทีสุ่ด เปน็ผูมี้ช่ืออยูใ่นลำดบัแรกของงานวจัิย

การลงโทษนักวิจัยเมื่อประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ

การลงโทษนักวิจัยที ่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

การวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การลอกเลียนวรรณกรรม

โดยมิชอบ (plagiarism) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง

คือ

1. การลงโทษอย่างไม่เป็นทางการด้วยวิธีการทาง

สังคม(11)
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การลงโทษด้วยวิธ ีการทางสังคมมีผลทำให้

ผู ้ละเมิดจรรยาบรรณนักวิจัยไม่ได้รับการยอมรับ หรือ

ความไว้วางใจ ถูกประณามการกระทำ สูญเสียโอกาสใน

การได้รับรางวัลหรือการขอรับทุนสนับสนุนงานทางวชิาการ

แต่ระดับความรุนแรงของการลงโทษอาจแตกต่างกัน

ไปในแต่ละสาขาวิชา เช่น หากเป็นงานวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์จะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยอมรับ

ได้  เนื ่องจากงานทางด้านวิทยาศาสตร์ควรแสดงการ

ค้นพบใหม ่ๆ เพือ่ก่อใหเ้กดิการพฒันาตอ่ไป  แตห่ากเปน็

งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อาจจะได้รับการผ่อนปรน

มากกว่า เช่น ในสาขาวิชากฎหมายจำเป็นจะต้องเรียนรู้

วัฒนธรรม หลัก ทฤษฎี แนวคำพิพากษา หรือข้อคิดเห็น

อื่น ๆ ของนักนิติศาสตร์ซึ่งมีมาก่อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะ

นิพนธ์วรรณกรรมขึ้นมาใหม่โดยปราศจากข้อความที่มี

อยู่ในแหล่งข้อมูลเดิม

2. การลงโทษอย่างเป็นทางการจากสถาบันวิชาชีพ

สถาบ ันว ิชาช ีพอาจลงโทษน ักว ิจ ัยโดยใช ้

มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที ่เร ียกว่า “ประมวล

จรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาการ” (Code

of academic and professional ethics) แต่เนื่องจาก

จรรยาบรรณวิชาชีพถูกกำหนดโดยแต่ละองค์กรวิชาชีพ

จึงทำให้บทลงโทษในแต่ละวงวิชาการมีความแตกต่าง

กัน(11) และความผิดกรรมเดียวอาจผิดต่อหลายองค์กร

วิชาชีพ เช่น กรณีที่แพทย์เป็นผู้ทำวิจัยและได้ทำการวิจัย

ในผู ้ป่วย อาจมีผลให้เป็นการละเมิดต่อจรรยาบรรณ

นักวิจัย ซึ่งกำหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ผิดต่อข้อบังคับ

แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองใน

มนุษย์ ข้อ 47 ถึง 51 ซึ่งมีเนื้อหาระบุให้ผู้ทำวิจัยต้องขอ

ความยินยอมจากผู้ถูกทดลอง ปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่น

เดียวกับผู้ป่วย รับผิดชอบความเสียหายอันเนื่องมาจาก

การทดลองโครงการวจัิยต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการด้านจริยธรรมก่อนทำการทดลอง และผู้วิจัย

ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรยิธรรมการศกึษาวจัิย เป็นต้น(12)

หากแพทย์กระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจ

ถูกลงโทษโดยแพทย์สภาตามข้อบังคับแพทยสภาว่า

ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2540 ข้อ 34 ในโทษ 4 สถาน คือ 

1. ว่ากลา่วตกัเตอืน

2. ภาคทณัฑ์

3. พักใช้ใบอนุญาต มีกำหนดเวลาตามที่เห็น

สมควรแต่ไม่เกินสองปี

4. เพิกถอนใบอนุญาต(13)

3. การลงโทษตามกฎหมาย

I. ความรับผิดทางแพ่ง(14)

การใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบอาจมีความผิด

ฐานกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อ

ความจรงิ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ บรรพ 2

ลักษณะ 5 หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด มาตรา 423

หากการกระทำดงักล่าวกอ่ให้เกิดความเสยีหายแกช่ื้อเสียง

เกียรติคุณ ทางทำมาหาได้ หรือทางเจริญโดยประการอื่น

ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ทำละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

แกฝ่่ายผูเ้สยีหาย

II. ความรับผิดทางอาญา(15)

กรณีที ่ผู ้วิจัยทำเอกสารปลอมขึ้นทั ้งฉบับหรือ

แต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เช่น การบิดเบือนข้อมูลงานวิจัย อาจ

มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ

7 หมวด 3 ความผดิเกีย่วกบัเอกสาร มาตรา 264  แตห่าก

ข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม

อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  ภาค 2

ลักษณะ 11 หมวด 3 ความผดิฐานหมิน่ประมาท มาตรา

326 และถ้าได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารหรือ

วิธีอื ่นใด อาจถือเป็นเหตุเพิ่มเติมโทษตามมาตรา 328

อีกดว้ย

III. ความรับผิดตามกฎหมายเฉพาะ(16)

ในการทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณ
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ชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์อาจมีความผิดตามมาตรา 27 แห่ง

พระราชบัญญัติลิขลิทธิ์ พ.ศ. 2537 แต่หากการกระทำ

ดังกล่าวเข้าได้กับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา

32 นกัวจัิยยอ่มมีสิทธิก์ระทำไดด้งัรายละเอยีดตอ่ไปนี้

“... ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การ

กระทำอยา่งใดอยา่งหนึง่แก่งานอันมีลิขสิทธ์ิตามวรรคหนึง่

มิใหถ้อืวา่เปน็การละเมดิลขิสทิธิ ์ถา้ไดก้ระทำดงัตอ่ไปนี้

1. วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำ

เพือ่หากำไร

2. ใช้เพือ่ประโยชนข์องตนเอง หรือเพือ่ประโยชน์

ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท

3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมี

การรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

4. เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมี

การรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

5. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้

ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้า

  พนกังานซึง่มอีำนาจตามกฎหมายหรอืในการรายงานผล

การพจิารณาดงักลา่ว

6. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ

โดยผู ้สอน เพื ่อประโยชน์ในการสอนของตนอันมิใช่

การกระทำเพื่อหากำไร

7. ทำซำ้ ดดัแปลงบางสว่นของงาน หรอืตดัทอน

หรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่าย

หรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา

ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

8. นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและ

ตอบในการสอบ”

อทุาหรณก์ารละเมดิงานวจิยั(17)

กรณีตัวอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากใน

วงสงัคม คอื การเพกิถอนปรญิญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวชิา

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ของอดีตนิสิตซึ ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการองค์กรมหาชนแห่งหนึ่ง โดยผู้ร้องเรียนระบุ

ว่าอดีตนิสิตคนดังกล่าวสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2550

ได้ลอกเลียนผลงานของตนมาไว ้ในวิทยานิพนธ์โดย

ไม่ระบุแหล่งที ่มา ซึ่งถือเป็นการลอกเลียนวรรณกรรม

โดยมชิอบ สภามหาวทิยาลยัจงึมมีตใิหเ้พกิถอนการอนมัุติ

ปริญญาบัตรตามที่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ มีผล

ตัง้แตว่นัพฤหสับดทีี ่21 มิถนุายน 2555

สรุป

การทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์

หรือสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยจำเป็นต้องตระหนักถึงจริยธรรม

และจรรยาบรรณการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การทำ

วิจัยในคน การเรียนรู ้เพื ่อให้เข้าใจความหมายของคำ

หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษอัน

เกี ่ยวข้องกับการวิจัย จึงนับว่าเป็นสิ ่งจำเป็นอย่างยิ ่ง

สำหรับนักวิจัย  เพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดอันจะ

ทำให้งานวิจัยนั้นสูญเปล่า ไม่มีคุณค่า หรือไม่ได้รับการ

ยอมรับจากแวดวงวชิาการนัน้ ๆ
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