เอกสารสรุปความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง โจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) สาหรับการเขียน
บทความทางวิชาการ
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ของฝ่าย/ศูนย์/สถานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง โจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) สาหรับการเขียนบทความทางวิชาการ ขึ้นในวันที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้นักวิจัยของฝ่ายเครื่องมือฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ Tacit knowledge
จากนักวิจัยที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและประสบการณ์
จากการไปฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญ
ทางฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ น.ส. รมณีย์ เจริญทรัพย์
น.ส. จันทร์แรม รูปขา และ ดร. น้าผึ้ง อนุกูล ที่สละเวลาเตรียมข้อมูลและให้การบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยของฝ่ายฯ ซึ่ง
ทาให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นประสบความสาเร็จและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จึงได้จัดเตรียมเอกสารสรุปความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซด์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
น้าผึ้ง อนุกูล
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒

การโจรกรรมทางวรรณกรรม Plagiarism
รมณีย์ เจริญทรัพย์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันการเขียนบทความทางวิชาการมีเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อานวยความสะดวกให้แก่
นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งโดยการค้นคว้าผ่านทาง Internet หรือการมีไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพ ชองผู้อื่น ทาให้บางครั้ง
นักวิจัย นักวิชาการ คัดลอกบทความ หรือ ความคิด หรือ ข้อ มูล หรือ รูปภาพ เหล่านั้น มาเป็นส่วนหนึ่ง ของ
บทความหรืองานของตนเอง ทั้งโดยตั้งใจหรืออ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ ทั้งหมดนี้เป็นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น และเป็น
ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic dishonesty) ซึ่งพบเห็นมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีอานวยความสะดวกให้
ทาให้สานักพิมพ์หลายแห่งมีการตรวจจับการคัดลอกงานและมีโทษร้ายแรง ควรที่นักวิจัย นักวิชาการ ได้พึงระวัง
อย่างยิ่ง
คาจากัดความของ Plagiarism มีหลายหน่วยงานบัญญัติไว้ ซึ่งขอสรุปความจากคาจากัดความของ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล๑, สารานุกรมเสรี (Wikipedia)๒ และจากบทความของ บุษบา มา
ตระกูล๓ ว่า Plagiarism คือ
– การคัดลอก ผลงาน งานเขียน งานสร้างสรรค์
– การขโมย ความคิด คาพูด ข้อความ Graphic รูปภาพ
– ทั้งหมดหรือบางส่วน
– ทั้งที่เหมือนหรือเกือบเหมือน
– โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา (citation) หรือ ไม่ประกาศเกียรติคุณ (acknowledgment)
อาจมี ค วามสั บ สนระหว่ า งค าว่ า การโจรกรรมทางวรรณกรรม กั บ ค าว่ า การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
(copyright infringement) ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ จะหมายถึง การที่มีผู้หนึ่ง นาเอาผลงาน สิ่ง ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ ของคนอื่น มาใช้ประโยชน์ ที่พบและเข้าใจง่ายๆก็คือ การทาซ้า แผ่นภาพยนตร์ ซีดีเพลง หนังสือ ที่มี
การจดลิขสิทธิ์ไว้ไปทาขาย หรือทาประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งจะต้องมีการตกลงผลประโยชน์
แต่การโจรกรรมทางวรรณกรรม เจ้าของบทความ ผลงาน ความคิด ไม่จาเป็นต้องจดลิขสิทธิ์ ผู้คัดลอกผลงานไปไว้
หรือใช้ในงานของตนโดยไม่มีการอ้างอิงก็ถือว่าผิดแล้ว
ลักษณะความผิดพื้นฐานของการโจรกรรมที่พบบ่อยมีสามประเภท๔ ได้แก่
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๑. ประเภทแรก คือ การคัดลอกข้อความทั้ง ดุ้นมาใส่ไ ว้ในงานของตน หรือที่เรียกกันว่า การตัด แปะ การคั ดลอกวิธีนี้ ไม่ ผิด ถ้าใส่เ ครื่อ งหมายอัญ ประกาศ (“ ”) ที่ป ระโยคหรื อข้อ ความที่
คัดลอกมา พร้อมกับการใส่อ้างอิง
๒. ประเภทที่สอง คื อ การน าข้ อความ หรื อ คาพู ด มาใส่ ในงานของตนโดยสลับ หรือ เปลี่ ย น
ตาแหน่งของคา หรือเปลี่ยนคาบางคาเป็นคาอื่นที่มีความหมายเหมือน หรือจัดรูปประโยคใหม่
โดยใช้คาเดิม หรือใช้การสลับตาแหน่งคาร่วมกับการเปลี่ยนคา ก็ไม่สามารถทาได้ยัง คงถือว่า
โจรกรรม แม้ว่าได้มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
๓. ประเภทที่สาม คือ การนาใจความมาอธิบายใหม่ หรือเขียนใหม่ หรือสรุปใหม่ ด้วยคาพูดของตน
จะเป็นความผิดถ้าไม่มีการอ้างอิงผลงานหรือความคิดต้นฉบับ วิธีนี้เป็นวิธีที่แนะนาให้ใช้ได้โดยไม่
จาเป็นต้องใส่อัญประกาศ แต่ต้องใส่การอ้างอิง (จะเป็น เชิงอรรถ หรือ อ้างอิงในประโยคหรือย่อ
หน้านั้นๆ)
อย่ า งไรก็ ต ามระดั บ ของความผิ ด อาจขึ้ น อยู่ กั บ ส านั ก พิ ม พ์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ ว ย ตั ว อย่ า งและ
คาแนะนาหาดูได้ตามรายการเอกสารอ้างอิง๔, ๕ การหลีกเลี่ยงไม่ให้ทาความผิดในการโจรกรรมทางวรรณกรรมทา
ได้โดยให้ระลึกเสมอว่าต้องให้เกียรติแก่ผู้เป็นต้นฉบับของบทความ ความคิด ทฤษฎี ข้อมูล ต่างๆที่เรานามาใช้ ไม่
แอบอ้างทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด นอกจากความผิดพื้นฐานที่พบบ่อยแล้วยังมีความผิดรูปแบบอื่นอีกที่ถือเป็นการ
โจรกรรมทางวรรณกรรม หรือ เป็นความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic dishonesty) เช่น
Self plagiarism๔ คือการนาข้อมูลผลการทดลอง กราฟ ภาพถ่าย หรือ ข้อความบางวรรค บางตอน
ของตนเองที่เคยตี พิมพ์ แล้ วมาใช้ ใหม่ โดยไม่มีก ารอ้างอิง บทความแรกที่ตี พิม พ์ เหมื อนเป็น ความผิ ดพื้น ฐาน
บางครั้งถือเป็นการ duplicate or multiple publication ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตั้งใจแทรกเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือ
ข้อเท็จจริงจากการทดลอง ลงในบทความเก่า เพื่อตีพิมพ์ซ้าใหม่อีกครั้ง ถือเป็นความผิดจริยธรรมรุนแรง (serious
ethical issue) แต่ไม่หมายรวมถึงข้อเท็จจริงที่เป็นที่ทราบแล้วของสาธารณะซึ่งมีการเผยแพร่แล้วทางสื่อ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ
Multiple submission๔ คือการส่งบทความไปเพื่อพิจารณาพร้อมๆกันมากกว่าหนึ่งสานักพิมพ์ ไม่
เป็นการโจรกรรมทางวรรณกรรม แต่เป็นการกระทาที่ไม่สมควร
Fabrication๔ เป็นการใส่ข้อมูลผิดๆ โดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจก่อน
Falsifiability๔ เป็นการเจตนาใส่ข้อมูลผิดๆในบทความทั้ง ที่ทราบอยู่แล้วว่าข้อมูลเป็นเท็จ เช่น การ
make up data การตัดแต่งรูปภาพ
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Deception, Cheating๔ ลักษณะคล้ายกัน เป็นการโกหกเพื่อรอดพ้นจากข้อกาหนด หรือ กฎกติกา
เช่น การให้เหตุผลเท็จเมื่อส่งบทความช้ากว่าเส้นตายเพื่อให้ได้รับสิทธิ
Sabotage๔ เป็นการจงใจขัดขวาง หรือ สร้างอุปสรรค ในการวิจัยของผู้อื่น
ปัจจุบันมีโปรแกรมตรวจสอบการโจรกรรมทางวรรณกรรมให้ download ได้ใน Internet ทั้งที่ไม่
ต้องเสียเงิน และที่ต้องซื้อ การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบทความของตนเองก่อนเป็นการรอบคอบเพื่อมิให้เกิด
ปัญ หาโดยไม่ได้ตั้งใจได้ แต่บางครั้งข้อความบางข้อความแม้จะทาตามกฎแล้วโปรแกรมก็ยัง ตัดสินว่าเป็นการ
โจรกรรมอยู่ อย่ า งไรก็ ตามการส่ ง บทความไปยั ง ส านั ก พิม พ์ ต่ างๆ ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ อ าจใช้ โปรแกรมช่ ว ยในการ
ตรวจสอบ แต่ขึ้นกับดุลยพินิจผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ขอยกตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบที่ มหาวิทยาลัยต่างๆเตรียมไว้ให้นิสิตใช้ เช่น บัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใช้ โ ปรแกรม Anti-Kobpae จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ โ ปรแกรม Turnitin
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้โปรแกรม Turnitin, Copy Cat และ E-thesis มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้หลาย
โปรแกรมมาก เช่น Article Checker นักวิจัยสามารถศึกษาและเลือกใช้ได้ตามความถนัด
เอกสารอ้างอิง
๑. http://stanglibrary.wordpress.com/
๒. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%Ehttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0
%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%
E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8
1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
๓. บุษบา มาตระกูล สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิ รัญ รูจี เขตธนบุรี กรุง เทพฯ
10600
๔. http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml
๕. http://www.hamilton.edu/academics/resource/wc/usingsources.html
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การตรวจสอบผลงานการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism)
จันทร์แรม รูปขา
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การโจรกรรมทางวรรณกรรม คือการนาผลงาน ความคิด ของผู้อื่นมาโดยการคัดลอก ตัดต่อข้อความของ
ผู้อื่นบางช่วง บางตอนมาหรือเพียงแค่ช่วงหนึ่งของบทความ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลผลงานหรือ
บทความนั้นประหนึ่งว่าเป็นงานของเราเอง ยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิตอลการโจรกรรมทางวรรณกรรมทาได้
ง่ายมาก จนมีคาใช้กันติดปากว่า “ก๊อบแปะ”
การอ้างอิงให้ถูกรูปแบบที่ถูกต้องทางวิชาการหรือ Citation Style มีหลายรูปแบบซึ่งขึ้นกับแต่ละวารสาร
บทความ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้เลือกรูปแบบ ถ้าไม่ถูกหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละวารสาร หรือ
บทความนั้น ผู้เขียนเองอาจเจอบทลงโทษหรือการขึ้นบัญชีดา ทางวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ใน
ฐานะที่ไ ปคัดลอกผลงานของผู้อื่ นซึ่ง จะโดยตั้ง ใจหรือไม่ตั้ง ใจก็ตามก็จะส่ง ผลเสียต่องานอื่ นๆที่จะตามมาของ
เจ้าของผลงานนั้นเอง ดังนั้นการเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่เราต้องควรศึกษา ซึ่งปัจจุบันอินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี
การตรวจสอบผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการคัดลอกเนื้อหาหรือการนา
ข้อความของบุคคลอื่นมากล่าวอ้าง ซึ่งในปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ง่ายมากโดยการใช้โปรแกรมตรวจสอบมีทั้งที่
มีค่าใช้จ่ายและต้องเสียเงินซื้อ แต่ก็มี free program ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช่ได้จาก web site ในประเทศ
ไทยมหาวิทยาลัยชั้นนาหลายมหาวิทยาลัยมีการใช้โปรแกรมเข้ามาตรวจสอบผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ของนิสิต
นักศึกษา เช่น โปรแกรม trunitin และ anti-kobpae ซึ่งรูปแบบจะเป็นการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันของ
เอกสารที่อยู่ในไฟล์อิเลคทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการนาข้อมูลนั้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต เมื่อโปรแกรมตรวจสอบแล้วก็จะแสดงแหล่งของข้อมูลที่บทความหรือวารสารนั้นปรากฏอยู่เป็น URL
ของเว็บไซต์ เรียงลาดับเป็นเปอร์เซ็นต์จากที่พบจากมากไปน้อย แสดงส่วนที่คล้ายกันหรือหรือข้อความที่ตรงกั น
เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบเราควรแบ่งส่วนของการตรวจสอบเป็นส่วนๆแล้วตรวจสอบที่ละส่วน
โปรแกรมที่ช่วยในการตรวจสอบที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและเป็น free download เช่น
การใช้คาค้นเป็น plagiarism checker, plagiarism check software เป็นต้น และที่ติดอันดับ 10 อันดับที่เป็น
free program คือ
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๑. Anti-Plagiarism เป็นโปรแกรมออกแบบมาเพื่อป้องกัน plagiarism จากข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีการ
copy-pasting ได้โปรแกรมนี้เหมาะกับสถาบันการศึกษา เอกสารที่ตรวจสอบจะอยู่ในไฟล์ที่ rtf, doc, docxและ
pdf
๒. DupliChecker เป็นโปรแกรมฟรีที่เพียงแค่คัดลอกข้อความมาแล้ววางหรือการ upload บทความมา
ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ เนื้อหา ก็สามารถตรวจสอบได้ภายในไม่กี่นาที
๓. PaperRater เป็นโปรแกรมเหมาะที่จะใช้ในการตรวจสอบไวยากรณ์ (Grammar Checking) การ
ตรวจสอบการเขียนคา บทคัดย่อ
๔. Plagiarisma.net เป็นโปรแกรมสาหรับ windows ที่ใช้ในการค้นหา URLs ไฟล์ HTML, DOC, docx,
RTF, TXT, ODT และ PDF
๕. PlagiarismChecker เป็นโปรแกรมที่ใช้การตรวจสอบการคัดลอกงานจากอินเทอร์เน็ต
๖. Plagium เป็นโปรมแกรมตรวจสอบที่ใช้งานง่ายอีกโปรแกรมหนึ่งคือวางเนื้อหาที่เราต้องการตรวจสอบ
(ไม่ควรเกิน 25000 อักษร) มีให้ตรวจสอบได้ 6 ภาษา
๗. PlagTracker เป็นโปรแกรม ออนไลน์ที่ตรวจสอบเนื้อหา ข้อความที่คล้ายกันจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
จะสืบค้นข้อมูลจากผลงานทางวิชาการที่มีมากกว่า 20 ล้านบทความ
๘. Viper เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบที่มีฐานข้อมูลมากกว่า 10 พันล้านบทความที่เป็นแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ที่ได้โดยไม่เสียค่าบริการใช้ง่ายในผู้ใช้ โปรแกรม windows
๙. SeeSources เป็นบริการออน์ไลน์ในรูปแบบไฟล์ที่เป็น MS word, HTML และ txt ที่มีความยาวไม่
เกิน 1000 คาหรือ 300 kb ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบรวดเร็วมาก
๑๐. Plagiarism Detector เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อความบน
อินเทอร์เน็ต
ใน ๑๐ โปรแกรมที่ใช้ง่ายคือ Viper การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากและมีบทความงานวิจัยผลงานต่างๆมากกว่า
๑๐ พันล้านบทความที่สาคัญไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าไปค้นหาใน Google ได้โดยใช้คาค้นเป็น viper
plagiarism free download แล้วเลือกดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง การเข้าใช้
งานโปรแกรม viper โดยการเข้าใช้ต้องมีการลงทะเบียน ล็อกอินเข้าใช้งานเหมือนโปรแกรมอื่นทั่วไปคือการสร้าง
account user name และ password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม ผลของการตรวจสอบจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์
ความคล้ายคลึง การแสดง ULR ที่ของมูลนั้นมีอยู่ จากโปรแกรมการตรวจสอบ plagiarism ข้างต้นนามาใช้เพื่อ
ขจัดปัญหาการโจรกรรมทางวรรณกรรมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับนักวิจัยที่ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบงานวิจัย
ของตนเองเบื้องต้นได้บ้าง
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เอกสารอ้างอิง
๑. Wikipedia, the free encyclopedia plagiarism.org
๒. stang.sc.mahidol.ac.th/ plagiarism.htm
๓. http://research.eau.ac.th/pdf/Anti.pdf
๔. http://www.anti-kobpae.in.th
๕. http://elearningindustry.com/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers

