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PLAGIARISM

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน
Plagiarism หรือการคัดลอกบทความ คัดลอก

ความคิด คัดลอกวรรณกรรม ถารุนแรงขึ้นอาจจะ
แปลวา การขโมยบทความผูอื่นที่ลงตีพิมพใน
วารสารไปแลว มาเปนของตัวเอง โดยเปลี่ยน
เฉพาะสวนตัวเลขขอมูลของตัวเองลงแทน 
เรื่องการกระทำที่ไมเหมาะสมเกี่ยวกับการตี
พิมพผลงานวิชาการเกิดขึ้นมานานมากแลว 
แตการหาหลักฐานเพื่อพิสูจนวาบทความถูก

คัดลอกทำไดไมงายนักในอดีต แตปจจุบันมี software คอมพิวเตอรที่

พัฒนาขึ้นเพื่อการตรวจสอบกรณีนี้ และบรรณาธิการวารสารดังทุก
ฉบับนำ software นี้มาใช เมื่อไดหลักฐานชัดเจน จะสงหลักฐาน

ดังกลาวตรงสูผูบังคับบัญชาของผูทำการไมเหมาะสมนั้น ในตาง
ประเทศนอกจากจะมีการถอดถอนบทความที่ตรวจสอบนั้นออกจาก

วารสารถึงแมจะลงตีพิมพไปแลว  และยังประจานชื่อ สถาบันสังกัด
ของผูกระทำการไมเหมาะสมบนเว็บ แนนอนวาผูถูกจับไดสวนหนึ่ง
ตองลาออก  

ในชวงสองสามปที่ผานเมื่อมีการตรวจสอบการคัดลอกบทความ
ทางวิชาการที่เขมขนขึ้น มีขาววาอาจารย แพทย ในมหาวิทยาลัยดัง
ในประเทศไทยหลายแหงไดรับการรองเรียนเรื่องดังกลาว และหลาย

คนตองลาออกไปจากแวดวงวิชาการ ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียใจและ
เสียดาย เนื่องจากหลายทานอาจจะคาดไมถึง วาจะถูกตรวจสอบได 
แตหลายทานอาจรูเทาไมถึงการณวา การคัดลอกขอความมาปะติดใน

บทความของเราจะกลายเปนเรื่องขึ้นมาได 

สารขมรมจริยธรรมการทำวิจัยฉบับนี้จึงหยิบยกเรื่อง plagiarism 
ขึ้นมาเขียนใหอานอีกครั้ง ผูเขยีนไดสืบคนรายละเอียด และรูปแบบ
ของ plagiarism มาเลาใหฟง อีกทั้งใหความรูเกี่ยวกับ software ที่ใช
ในการตรวจจับ plagiarism ดวย แตเนื่องจากพื้นที่ของสารชมรมฯไม
พอที่จะตีพิมพรายละเอียดทั้งหมด ดังนั้นจึงไดแจงผูเขียนทราบและ
ขออนุญาตนำสวนรายละเอียดของ software ขึ้นเว็บสำหรับผูสนใจ 

(ศาสตราจารยแพทยหญิง ธาดา สืบหลินวงศ) 
บรรณาธิการ 

ชมพูนุช บุญญวรรณ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในยุคของสังคมขาวสาร ซึ่งมี เครือขายอินเตอรเน็ตเปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการโยงใย เชื่อมตอขอมูลระหวางกัน
จากทุกมุมโลก  การคัดลอกขอความ (Text)  หรือ ความคิดเห็น 

(Idea) เกิดขึ้นไดงายกวาสมัยกอนมาก อยางไรก็ตามการพบพิรุธ 
หรือความผิดปกติ และการตรวจสอบการคัดลอกก็เกิดขึ้นไดงาย

เชนเดียวกัน    

Plagiarism คืออะไร ? 

Plagiarism  หมายถึงการนำภาษา (Language)  หรือความคิด 
(Idea)  หรือการนำเสนอ (Expression) ใดๆ ไปใชเสมือนวาเปนของ
ตนเอง ทั้งนี้ อาจจะโดยตั้งใจหรือไมก็ได  การกระทำผิดโดยไมได
ตั้งใจ เชน หลงลืมที่จะใหขอมูลการอางอิง (Citation) หรือใช

เครื่องหมายคำพูด (Quotation) เมื่อจำเปน เปนตน    

Plagiarism อาจแปลเปนภาษาไทยไดหลากหลาย เชน การ
โจรกรรมทางวรรณกรรม   การขโมยคัดลอกผลงานผูอื่น  หรือ การ

อ่านต่อหน้า 2
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ขโมยความคิด ซึ่งทั้งหมดสื่อถึงพฤติกรรมทางลบของมนุษยที่เกิดขึ้น
มานานมากแลว  ตามประวัติของคำ พบวา“Plagiary” เริ่มรูจักกันมา
ตั้งแตป 1597   ตอมาในป 1621  The Online Etymology Dictionary 
(http://www.etymonline.com/)   จึงไดใหความหมายของ Plagiarism 
อยางเปนทางการ ในแงของ การขโมยทางวรรณกรรม (literary thief) 

Self-plagiarism คืออะไร ?
Self-plagiarism คือการนำผลงานที่เหมือนเดิม  หรือ เกือบ

เหมือนเดิม  หรือ มีความเหมือนกันอยางมีนัยสำคัญของตนเองกลับ
มาใชอีกครั้งหนึ่งในแหงที่และกาล ที่ตางไป โดยไมมีการอางถึง
ผลงานเดิม     Self-plagiarism มักเกิดขึ้นบอยๆกับบทความที่ถูกสง
ไปลงตีพิมพในสื่อตางๆหลายครั้ง  อยางไรก็ตาม การนำผลงานเดิม
ไปตีพิมพอีกครั้งในสื่อสาธารณะ เชน  หนังสือพิมพ หรือนิตยสารซึ่ง
นำเสนอในแงของสังคม และความคิดเห็นทางวัฒนธรรม ไมถือวาเปน
การกระทำผิดทั้ง self plagiarism และ copyright    อีกทั้งในวงการ
ศึกษา การชี้มูลเรื่อง self-plagiarism นับเปนเรื่องยาก อันเนื่องมา
จากการใชหลักการเรื่อง การใชงานโดยชอบธรรม (Fair use) ซึ่ง
กำหนดขึ้นโดยชุมชน   ดังนั้นหากเปรียบเทียบ กับ plagiarism แลว 
self-plagiarism จะไมถูกตรวจสอบมากนัก   มหาวิทยาลัยและกอง
บรรณาธิการหลายแหงจึงไมมีการวางกฎ ระเบียบควบคุมเรื่อง self-
plagiarism เลย 

Plagiarism เกิดขึ้นที่ใดได้บ้าง ?
Plagiarism มักเกิดขึ้นใน 2 วงการ คือ การศึกษา และ 

วรรณกรรม   ในแวดวงการศึกษา การขโมยความคิด ที่กระทำโดย 
นักศึกษา  อาจารย และนักวิจัย จะถูกเพงเล็งในประเด็นของความไม

ซื่อสัตย ซึ่งมีผลกระทบตอผูกระทำผิดตั้งแตการถูกกดดันและตำหนิ
โดยสังคม  การปรับตกในกระบวนวิชานั้นๆ ในกรณีเปนนักศึกษา 

การถูกชี้มูลความผิดและใหดำเนินการตามมาตรการตางๆโดยคณะ
กรรมการสอบสวน จนกระทั่งถึง ถูกถอดถอนจากตำแหนง    สวนใน

แวดวงวรรณกรรม  การขโมยความคิด จะถูกตรวจสอบในแงของการ
ผิดจรรยาบรรณ โดยเฉพาะวงการสื่อสารมวลชนซึ่งขอมูล ขาวสาร
ตางๆ ถูกรายงาน เผยแพรออกสูสาธารณชนในวงกวาง และอยูบน
พื้นฐานความไววางใจจากสังคม  ผูสื่อขาวอาจกลายเปนผูขโมยความ

คิดผูอื่นได โดยการละเลยที่จะอางถึงแหลงที่มา   ผูกระทำผิดจะตอง
เผชิญการตรวจสอบและมีบทลงโทษ ตั้งแตการถูกพักงานไปจนถึงไล
ออกจากงานขององคกรนั้นๆ      อยางไรก็ตาม Plagiarism ไมถือ

เปนอาชญากรรมที่มีบทลงโทษทางกฎหมาย แตเปนการการทำผิด
ตามกฎ ทางวัฒนธรรม หรือ ระเบียบขอบังคับของชุมชนหนึ่งๆ ซึ่งจะ

มีแนวทางการแกปญหาในเรื่องนี้ตางๆ กันไป 

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง plagiarism และ 

copyright ?
เมื่อ Plagiarism แปลวา การขโมยความคิด  สวน copyright 

แปลวา ลิขสิทธิ์ หรือเมื่อใชเปนกิริยา คือ การละเมิดลิขสิทธิ์  ทั้ง 
plagiarism และ copyright จึงเปนความใกลเคียงในความตาง ซึ่งอาจ
ทำความเขาใจไดโดยการศึกษาที่มา หรือ มูลเหตุที่ทำใหเกิดการ
กระทำดังกลาว 

Copyright 
จากการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคตางๆ ตั้งแต Agricultural Based 

Economy,  Industrial Based Economy,  Information Based 
Economy จนมาถึง Knowledge Based Economy  ความรูที่เกิดขึ้น
และสะสมมา ทำใหเกิดการพัฒนาเปนนวัตกรรม (innovation) และ 
ทรัพยสินทางปญญา (intellectual Property) ขึ้น 

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) แบงไดเปน 2 
ประเภท คือ 

1. ทรัพยสินอุตสาหกรรม (Industrial Property)  ไดแก  สิทธิ
บัตร (Patent) ,  เครื่องหมายการคา (Trade mark) และอื่นๆ 

2. ลิขสิทธิ์  (Copyright)     มีลักษณะเฉพาะ คือ  
Automatic  หมายถึงงานหรือการกระทำใดๆ จะได้รับสิทธิ์ ♦
คุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติ  ไม่ต้องไปจดแจ้ง
 Originality หมายถึงการเป็นต้นแบบอย่างแท้จริง ♦
 Expression  หมายถึง ต้องมีการแสดงออกเสมอ  ♦
ไม่ว่าจะโดยการพูด  การเขียน  การแสดง  
(สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา copyright จะเกิดขึ้นได้ 
ต้องมีการบันทึกไว้ด้วย)

งานที่มีลิขสิทธิ์ เชน วรรณกรรม  นาฏกรรม  ภาพยนตร เปน
ตน  สวนงานที่ไมถือวามีลิขสิทธิ์ เชน  ขาวประจำวัน  ระเบียบ  ขอ
บังคับ  คำสั่ง  กฎหมาย  รัฐธรรมนูญ เปนตน  สำหรับระยะเวลาการ
คุมครองของลิขสิทธิ์ คือ ตลอดอายุผูสรางสรรคผลงาน + 50 ป และ
หากชิ้นงานมีผูสรางสรรคผลงานหลายคน ระยะเวลาการคุมครอง คือ 
ตลอดระยะเวลาของผูสรางสรรคผลงานคนสุดทายที่มีชีวิตอยู + 50 ป  

Plagiarism
การขโมยความคิด หรือลอกงานของผูอื่น มาเปนของตนเอง 

เกิดขึ้นมาตั้งแตโบราณกาล เริ่มตั้งแตพฤติกรรมการลอกการบาน 
หรืองานที่อาจารยสั่ง ในระหวางนักเรียน นักศึกษาดวยกัน และ

พัฒนาความรุนแรงมาจนถึงการขโมยความคิดในระหวางอาจารย 
หรือนักวิจัย ซึ่งมีมูลเหตุ (motivation) สำคัญ เชน 

ความกดดัน ♦  โดยเฉพาะ Career Pressure  
หมายถึงความกดดันในการ “ต้อง” ผลิตผลงาน
ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ไม่ก้าวหน้าในอาชีพ  หรือ  

ความมั่นคงในการงานลดลง 
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รายได้ ♦  โดยเฉพาะในสังคมที่เน้นการสนับสนุน
งานวิจัยด้วยเม็ดเงินจำนวนมากเป็นเครื่องล่อใจ

ความภาคภูมิใจที่ทำได้ ♦  หมายถึง ความบ้าบิ่น 
และ ทิฐิมานะ ของนักวิจัยเอง ซึ่งเชื่อว่าการ
กระทำเช่นนี้ไม่ผิดและสามารถทำได้  (ตัวอย่าง : ...หนึ่งใน
นักวิจัยที่มีผลงานซึ่งมีความเหมือนถึง 99% กับผลงานที่ตี
พิมพ์ก่อนหน้าได้เขียนข้อความถึง H. Garner ใจความว่า 

“ ผมขอแสดงความยิน ดีกับเจ้าของผลงานที่เป็นต้นฉบับให้
กับงานของ เราต่อมา”
เอาตัวรอดได้ ♦  หมายถึง ความมั่นใจว่าจะไม่มีใครจับได้  
สาเหตุนี้เกิดขึ้นจำนวนมากกับ Plagiarism 
ระหว่างคู่กรณีที่มีภาษา หรือ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 
อาจกลาวไดวา การละเมิดลิขสิทธิ์ (copyright Infringement) 

เปนการทำซ้ำที่มีมูลเหตุมาจากความโลภที่ตองการแสวงหาผลกำไร
จากงานของผูอื่น  ในขณะที่ การขโมยความคิด (plagiarism)  เปน
การทำซ้ำที่มีมูลเหตุมาจากความหลงที่อยากใหผูอื่นเขาใจวาผลงาน
นั้นตนเองเปนผูริเริ่ม  สรางสรรค     Plagiarism เปนการกระทำผิดที่
กลาวหางาย แตพิสูจนยาก และมีเพียงระเบียบ ขอบังคับ หรืออยาง
มากที่สุด คือ กฎหมายแพง (Civil Law) รองรับเทานั้น ในขณะที่  
Copyright มีกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) รองรับชัดเจน 
อยางไรก็ตาม การละเมิด copyright บางกรณีไมใช plagiarism  และ 
บาง plagiarism ไมละเมิด copyright  

จะหลีกเลี่ยง Plagiarism ได้อย่างไร ?

อ่านจนเข้าใจแล้วลงมือเขียนโดยไม่ต้องเหลียวดูสำนวนข้อ ♦
ความที่อ่าน
ให้เครดิตผู้อื่นเสมอโดยอ้างแหล่งที่มาของความคิดหรือข้อ ♦
สรุป
ใส่ข้อความที่คัดลอกมาในเครื่องหมายอัญญประกาศ ♦
สร้างความตระหนักในเรื่องนี้ ♦

ถ้าเจอ plagiarism จะทำอย่างไร ?

รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ♦
เก็บเป็นความลับจนการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น ♦

มีเครื่องมือใดที่ช่วยตรวจหา plagiarism ?
การตรวจสอบ Plagiarism เบื้องตนตองอาศัยเครื่องมือในการ

ตรวจจับ “ความซ้ำ” (Duplication) ซึ่งมีทั้งฐานขอมูลและโปรแกรม
จำนวนมากในทองตลาด ทั้งที่ฟรีและมีคาใชจาย      Déjà vu และ 
eTBLAST  นับเปนหนึ่งในจำนวนฐานขอมูลและโปรแกรมสำหรับ
ตรวจสอบ Plagiarism ที่ใหบริการฟรีบนอินเทอรเน็ต และไดรับความ
นิยมอยางสูงในปจจุบัน  

Déjà vu
 คือ ฐานขอมูลงานวิจัย ที่ตีพิมพในวารสาร จากฐานขอมูล 

Medline ที่ผานการคัดกรองโดยโปรแกรมตรวจจับความเหมือน 
eTBLAST จำนวนประมาณ 70,000 เรื่อง กอนที่แตละบทความจะถูก
ตรวจสอบอีก 2 ครั้ง โดยคณะทำงานของ Déjà vu และจัดไวใน
ประเภทตางๆ (Proper category) ของฐานขอมูลตอไป    ทีมงานผู
พัฒนาและดูแลฐานขอมูล Déjà vu รวมทั้งโปรแกรม eTBLAST  นำ
โดย Professor Harold Garner นักวิจัยแหง University of Texas 
Southwestern Medical Center in Dallas ภายในหนวยงานชื่อ 
Garnering Innovation Laboratory ดวยเปาหมายเพื่อรวบรวม
บทความวิจัย จากแหลงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะฐานขอมูล PubMed 
ที่มีความเหมือนกันคอนสูง หรือมีแนวโนมที่จะเกิด Plagiarism ขึ้น 
และดวยกระบวนการศึกษา เปรียบเทียบทั้งดวยการประมวลผลทาง
คอมพิวเตอร (eTBLAST) และ จากทีมงาน (Manual inspection : 
Curation)  ขอมูลจาก Déjà vu จึงสามารถใชเพื่อศึกษาถึงจริยธรรม  
ความชอบธรรม  และพฤติกรรมการตีพิมพ เผยแพรผลงานของนัก
วิจัยไดตอไป 

อยางไรก็ตาม Plagiarism เปนการกระทำผิดที่ผูกระทำอาจจะ
เจตนาหรือไมก็ได  และการเกิดขึ้นในแตละกรณี สงผลกระทบตอผูคน
และสิ่งแวดลอมมาก นอยแตกตางกันไป  ตั้งแตกระทบเฉพาะตนเอง
เพียงเล็กนอย เชน การคัดลอกงานกันระหวางนักศึกษา ไปจนถึงมี
ผลกระทบรุนแรงทั้งตอตนเอง หนวยงาน จนถึงชื่อเสียงของประเทศ   
ดังนั้น การใหความรูและขอควรระมัดระวังแกทุกคนที่มีความเสี่ยงตอ
การกระทำผิดเชนนี้ จึงเปนการปองกันเบื้องตนที่ดีที่สุด/.   

อ่านวิธีการใช้โปรแกรม  Déjà vu ที่ web site ของ FERCIT
http://www.med.cmu.ac.th/fercit/
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๏๏๏ ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผูสนใจเขาฟงการอภิปรายใน
การประชุมสามัญประจำปของชมรมจริยธรรมการวิจัย ในวันที่ 31 
มีนาคม 2552 เวลา 09.00 ถึง 11.30 น. ณ หองประชุมสดศรี 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา เรื่อง “IRB Survey for Quality: 
What to expect for and how to prepare?” โดยมีวิทยากรจาก 4 
สถาบัน ที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดผานการตรวจเยี่ยมจาก 
SIDCER/FERCAP มาเลาประสบการณใหฟง ตั้งแต การเตรียมการ 
จนถึงการแกไขหลังไดรับผลการตรวจเยี่ยม 

๏๏๏ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศ ณ 
วันที่ 22 มกราคม 2552 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหการยอมรับ ใน
ประกาศดังกลาว สนง.อย.กำหนดเงื่อนไขวา ยาวิจัยที่จะนำหรือสั่ง
เขามาในราชอาณาจักร จะตองนำมาใชเฉพาะโครงรางการวิจัยไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ อย.ใหการ
ยอมรับ ไดแก กรรมการฯ ของ 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
2. คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 
3. คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี 
4. คณะแพทยศาสตร ศิรริาช 
5. คณะเวชศาสตรเขตรอน ม.มหิดล 
6. กรมการแพทยทหารบก รพ.พระมงกุฎเกลา 
7. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร 

10. สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย กระทรวง
สาธารณสุข 

 ทั้งนี้ กรรมการฯ ดังกลาวตองดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากล ไดแก ICH GCP หรือเทียบเทา/. 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเชิญชมรมจริยธรรม

การวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) มาจัดการอบรม เรื่อง  

“จริยธรรมการวิจัยหรือการทดลองที่เกี่ยวของกับมนุษย ครั้งที่ 3” ใน

วันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 

๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตรเขตรอน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหอาจารย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักศึกษาของคณะฯ และผูสน

ใจ ทราบหลกัการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และสงเสริมการศึกษาวิจัย

และการทดลองในมนุษย  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การอบรม
ครั้งนี้มีอาจารย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักศึกษาของคณะฯเขารับ

การอบรมทั้งสิ้น 126 คน 


