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ตอนที ่๑ บทน า 

แปลและเรียบเรียงโดย อุษา กัลลประวิทย์ 

 
ด้วยผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ตอบแบบส ารวจและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย

สหประชาชาติตามค าแนะน าว่าด้วยสถานะของนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๔ 
และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกหนึ่งของยูเนสโก (ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒) โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานหลัก ได้น าค าแนะน าดังกล่าวมาก าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติเพ่ือด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 
เป็นต้นมา 

 

 
เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือตอบแบบส ารวจเกี่ยวกับนโยบายสหประชาชาติตามค าแนะน าว่าด้วยสถานะ
ของนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ได้ ผู้เขียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าค าแนะน าดังกล่าวมีว่าอย่างไร และเพ่ือให้
ค าแนะน าดังกล่าวเป็นที่รู้กันโดยแพร่หลาย ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงขึ้นไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาด้วยตนเองได้ใน
โอกาสต่อไป 
 
บทน า 
 
ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้น ณ กรุง
ปารีสในระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม – ๒๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๔ วาระท่ี ๑๘  
 
อ้างถึงย่อหน้าสุดท้ายของบทน าในธรรมนูญ ยูเนสโกจะต้องพยายามส่งเสริม (หนึ่งในหลายๆ อย่าง) 
ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์กับประชาคมโลกเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสันติภาพระหว่างประเทศและ
สวัสดิการร่วมกันของมนุษยชาติซ่ึงองค์การสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้นและที่ประกาศเป็นกฎบัตร 
 
พิจารณาเงื่อนไขของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซ่ึงน ามาใช้ในสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม ค.ศ. 1948 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมาตรา 27.1 ซ่ึงจัดให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมชุมชนและแบ่งปันความก้าวหน้ารวมถึงผลประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ย่างอิสระ 



  
เป็นที่ยอมรับว่า:  

(ก) การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานที่เก่ียวข้อง เปิดโอกาสมากมาย
ส าหรับความก้าวหน้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์สูงสุดของวิทยาศาสตร์ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสันติสุขและลดความตึงเครียด
ระหว่างประเทศ แตใ่นเวลาเดียวกันอาจน ามาซึ่งอันตรายบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่น าผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ที่ส าคัญแก่
มนุษยชาติ อาทิเช่น เพ่ือเตรียมสงครามที่เกี่ยวข้องกับการท าลายล้างอย่างมหาศาล หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ในชาติ โดยชาติใดชาติหนึ่ง และในกรณีใดๆ ก่อให้เกิดปัญหา
ทางจริยธรรมและกฎหมายที่ซับซ้อน 

(ข) เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้ รัฐสมาชิกควรพัฒนา หรือออกแบบกลไกในการก าหนดและการ
ด าเนินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอ กล่าวคือ นโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน และตระหนักรู้ถึงประโยชน์เชิงบวกในการค้นพบ การพัฒนา
เทคโนโลยี และการใช้งานดังกล่าว 

 
และเป็นทีย่อมรับว่า:  

(ก) กรอบของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ(ฝึกอบรม) เป็นหลัก
ส าคัญในการวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดลองของท้องถิ่น อันจะขาดไม่ได้ซ่ึงการ
ใช้และการแสวงหาผลประโยชน์จากงานวิจัยไม่ว่าจะด าเนินการ ณ ที่ใดๆ 

(ข) การเปิดเผยผล สมมติฐาน และความคิดเห็น-ข้อแนะน าตามวลี 'นักวิชาการอิสระ' -เป็นหัวใจของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหลักประกันที่แข็งแกร่งในความถูกต้องและผลลัพธ์ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

(ค) ความจ าเป็นของการสนับสนุนและการมีอุปกรณ์ส าคัญที่เพียงพอในการท างานด้านวิจัยและพัฒนาเชิง
ทดลอง 

 
สังเกตว่า การก าหนดนโยบายในลักษณะนี้ในทุกส่วนของโลกเผยให้เห็นถึงความส าคัญที่เพ่ิมข้ึนในรัฐสมาชิก 
จากข้อริเริ่มต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นระหว่างรัฐบาลดังแสดงไว้ในภาคผนวกท้ายค าแนะน านี้ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการ
รับรู้ของรัฐสมาชิกในคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเพ่ิมมากข้ึน ในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ของ
โลกบนพื้นฐานนานาชาติทีห่ลากหลาย ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาของแต่ละชาติ จึงมั่นใจไดว้่า แนวโน้มเหล่านี้จะจูงใจให้รัฐสมาชิกลงมือปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งใน
การริเริ่มและแสวงหานโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มอีย่างเพียงพอ  
 
ชักจูงว่า การกระท าดังกล่าวของรัฐบาลสามารถช่วยสร้างเงื่อนไขต่างๆ ในการสนับสนุน และช่วยเหลือท้องถิ่น
ให้สามารถด าเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองได้เป็นอย่างมาก เพ่ือยกระดับความรับผิดชอบต่อมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในจิตวิญญาณของพวกเขาให้สูงขึ้น 
 



เชื่อว่า หนึ่งในเงื่อนไขเหล่านี้ทีส่ าคัญที่สุด ต้องประกันความยุติธรรมแก่ผู้ท าการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีและสิทธิทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน
นั้น 
 
พิจารณาว่า กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จะด าเนินการในสภาพการท างานที่ยอดเยี่ยม 
และต้องการทัศนคติความรับผิดชอบอย่างสูงของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ต่อที่ท างาน ต่อชาติของตน และต่อ
อุดมคติสากลและต่อวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้จึงต้องการสถานะท่ี
เหมาะสม 

เชื่อว่า บรรยากาศของภาครัฐ และความคิดเห็นของสาธารณชนด้านวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน  เหมาะทีก่าร
ประชุมสมัยสามัญนี้จะร่วมกันก าหนดหลักการเพ่ือช่วยเหลือรัฐสมาชิกสร้างสถานะท่ียุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

ด้วยระลึกว่า การท างานในลักษณะนี้มีคุณค่าและประสบความส าเร็จมากทั้งในแง่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและ
โดยเฉพาะนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรนานาชาติและข้อความตามท่ีปรากฏในบทน า 
และในภาคผนวกของค าแนะน านี้  

ด้วยส านึกรู้ว่า มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า 'สมองไหล' ของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในอดีต ก่อให้เกิดความวิตก
กังวลอย่างกว้างขวาง และในบางรัฐสมาชิกยังคงมีอยู่และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขต่อไป เป็นสิ่งที่อยู่ในใจและ
เป็นความจ าเป็นส าคัญส าหรับประเทศทีก่ าลังพัฒนา ด้วยปรารถนาที่จะมีเหตุผลที่หนักแน่นแก่นักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะให้บริการในประเทศของตนในสาขาท่ีตนเองมีความสามารถโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ  

เชื่อว่า มีค าถามท่ีคล้ายคลึงกันนี้เกิดข้ึนในทุกประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับสถานะของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ค าถามเหล่านี้น ามาซึ่งแนวปฏิบัติทั่วไป และอาจต่อยอดไปเป็นการประยุกต์ใช้มาตรฐานและมาตรการทั่วไป 
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการออกค าแนะน าฉบับนี้ 

เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การยอมรับและการน าค าแนะน านี้ไปปรับใช้ ขึ้นกับความหลากหลายของกฎหมาย 
ข้อบังคับ และประเพณีของประเทศนั้นๆ ที่จะก าหนดรูปแบบและองค์กรด้านวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศตน 

ด้วยปรารถนาว่า เหตุผลเหล่านี้ มาตรฐานต่างๆ และค าแนะน านี้จะน าไปเติมเต็มในกฎหมายและกฤษฎีกาของ
ทุกประเทศ และได้รับการรับรองด้านศุลกากร และอยู่ในตราสารระหว่างประเทศ และเอกสารใดๆ ที่อ้างอิง 
ในบทน าและในภาคผนวกท้ายค าแนะน านี้ โดยบัญญัติค าถามกลางที่เก่ียวข้องกับข้อกังวลใจของนักวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

ก่อนหน้านี้ ในวรรคที่ 26 ของโปรแกรมในวาระนี้ ว่าด้วยข้อเสนอเกี่ยวกับสถานะของนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

มีการตัดสินใจในวาระท่ี ๑๗ ว่าข้อเสนอเหล่านี้ควรจัดท าในรูปแบบของค าแนะน าแก่ประเทศสมาชิก 



ยอมรับ ค าแนะน านี้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๑๙๗๔ 

การประชุมสมัยสามัญ แนะน าว่ารัฐสมาชิกควรใช้บทบัญญัติต่อไปนี้ ในทุกขั้นตอนของกฎหมายใดๆ ที่ต้องใช้
ในราชอาณาจักรของตนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ และบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ในค าแนะน านี้  

การประชุมสมัยสามัญแนะน าว่า ประเทศสมาชิกควรน าค าแนะน านี้เสนอต่อหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรที่
รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาและน าผลงานไปประยุกต์ใช้ และต่อองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ป็นตัวแทน หรือองค์กรที่
ส่งเสริมผลประโยชน์ของนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในสังคม หรือองค์กรใดๆ ที่สนใจ 

การประชุมสมัยสามัญแนะน าว่า ประเทศสมาชิกควรรายงานในการประชุมสมัยสามัญถึงวันและการ
ด าเนินการ ที่จะมีผลต่อค าแนะน านี้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

Recommendation ON THE STATUS OF SCIENTIFIC RESEARCHERS, UNESCO (1974) 

 


