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Plagiarism หรือไม ่? 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คงเป็นช่วงที่เพ่ือนข้าราชการ
หลายท่านจะต้องเตรียมตัวเพ่ือการเขียนผลงานเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินเลื่อนระดับ  ดังนั้นในฐานะผู้เขียนซึ่ง
เป็นบรรณารักษ์จึงขอเล่าเกร็ดความรู้สําหรับผู้ที่ กําลัง  
จะต้องเขียนผลงาน หรืองานทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นที่
จะต้องรู้ เกี่ยวกับความสําคัญในการเขียนรายการอ้างอิง 
(Reference) เพราะหากท่านไม่สนใจแล้วท่านอาจมีโอกาส
เข้าข่าย Plagiarism ได้ 
 Plagiarism  มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลายคํา 
เช่น การลักลอกผลงาน การคัดลอกผลงาน การโจรกรรม 
ทางวิชาการ การโจรกรรมทางวรรณกรรม การขโมยผลงาน 
และการลอกเลียนผลงาน เป็นต้น สําหรับบทความนี้ผู้เขียน
ขอใช้ คําว่า Plagiarism ตรง ๆ โดยไม่แปล 

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา ได้กล่าว  
สรุปไว้ว่า “Plagiarism หมายถึง การใช้ผลงานหรือแนวคิด
ของบุคคลอื่นเ พ่ือทําให้ดู เหมือนเป็นงานของตนเอง”  
(มานิตย์ จุมปา, ๒๕๕๖ : ๙๘) ซึ่ง Plagiarism   นี้บางคร้ัง
เกิดด้วยความตั้งใจ และหลายครั้งเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่
ขาดความระมัดระวังในเร่ืองของการอ้างอิงให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 

 
 



ในบางกรณีอาจถึงขั้นเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิของ
ผู้สร้างผลงานวรรณกรรมต้นฉบับซึ่งผิดกฎหมายด้วย หาก
คัดลอกเกิน ๑,๐๐๐ คํา หรือ ร้อยละ ๑๐ ของผลงานข้ึนอยู่
กับจํานวนใดน้อยกว่ากัน ดังนั้นถ้าจําเป็นต้องคัดลอก 
มากกว่านี้ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิก่อน (ห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข, ๒๕๕๖) 
 รูปแบบต่าง ๆ  ของ Plagiarism พอจะสรุปได้  
ดังนี้ (บุษบา มาตระกูล, ๒๕๕๑ : ๘-๙) 

 Copy and Paste Plagiarism (การคัดลอก-แปะ) คือ การ
นําข้อความจากต้นฉบับมาใช้โดยไม่ใส่เครื่องหมายคําพูด  
และเขียนอ้างอิง 

 Word Switch Plagiarism (การเปลี่ยนคํา) คือ การนํา
ข้อความต้นฉบับมาเปลี่ยนบางคําโดยไม่ใส่เครื่องหมาย  
คําพูดและเขียนอ้างอิง 

 Metaphor Plagiarism (การอุปมา) คือ  การนําคําอุปมา
ของต้นฉบับมาใช้ โดยไม่ได้อุปมาเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่อ้างอิง 

 Style Plagiarism (สํานวน) นําข้อความต้นฉบับผู้อ่ืนมาใช้
โดยเรียงประโยคใหม่อันแสดงถึงรูปแบบสํานวนเดิม  

 Idea Plagiarism (ความคิด) คือ การนําทฤษฎีต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ วิจารณ์ ถึงความรู้ทั่วไป หากมีผู้อื่นวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎีนั้นแล้วต้องอ้างอิง หากไม่อ้างอิงจะเป็น Plagiarism 
ดังนั้นอาจเล่ียงได้โดยเขียนด้วยทฤษฎีอื่น 

 การกระทําอื่นๆ ที่ถือเป็น Plagiarism เช่น การส่งผลงานชิ้น
เดียวกันไปยังสํานักพิมพ์ ๒ แห่ง หรือลอกผลงานตัวเอง  



(Self Plagiarism)  การส่งผลงานที่ทําร่วมกับผู้อื่นไป 
เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนร่วม การลอก 
การบ้าน  การใช้บทความจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่อ้างอิง   
การนําคํากล่าว สุนทรพจน์ สถิติ ภาพ กราฟ ผู้อื่นไปใช้โดย 
ไม่อ้างอิง 

 การกระทําที่เข้าข่าย Plagiarism นี้มีมานานแล้ว
ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ทั้งที่ต้ังใจและไม่ต้ังใจ 
คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสนใจเอาความกับผู้กระทําผิด
เช่นนี้นัก แม้จะเป็นการกระทําที่นับว่าผิดศีลธรรมและ
จรรยาบรรณก็ตาม จนกระทั่งพบการกระทําในลักษณะ 
Plagiarism นี้เ พ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะในวงการ
วรรณกรรม   ธุ ร กิ จ   เ กมคอม พิว เตอร์  ภาพยนต ร์ 
หนังสือพิมพ์ และการศึกษา อีกทั้งในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เจริญก้าวหน้าเอ้ืออํานวยให้      การคัดลอก 
ต่าง ๆ สามารถกระทําได้โดยง่ายและรวดเร็ว จึงยิ่งทําให้ 
Plagiarism แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักเรียน 
นักศึกษา ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้า
สารสนเทศต่าง ๆ โดยนํามาใช้ตัดแปะข้อความของคนอ่ืนใน
ผลงานของตัวเองโดยไม่มีการอ้างอิง หรือที่เรียกว่า Cyber-
Plagiarism อันเป็นความมักง่ายและคาดว่าอาจารย์ผู้สอน 
จะจับไม่ไ ด้ การกระทํา ดังกล่าวเกิด ข้ึนมากในแวดวง
มหาวิทยาลัยจึงทําให้สถาบันและองค์กรต่าง ๆ จําเป็นต้อง
พัฒนาเครื่องมือสําหรับใช้ตรวจจับ Plagiarism ของเหล่า
นักเรียน  นักศึกษา  เมือผู้เขียนได้ไปสัมมนาทางวิชาการกับ 



มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา  จะมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ มานําเสนอ โปรแกรมตรวจจับ Plagiarism อยู่เสมอ 
ซึ่งโปรแกรมและฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันมากในการตรวจจับ 
Plagiarism ได้แก่  Deja vu, eTBLAST (ห้องสมุดสตางค์ 
มงคลสุข, ๒๕๕๑), Viper (นฤตย์ นิ่มสมบุญ, ๒๕๕๗), 
Turnitin และ DupliChecker ส่วนของไทยมี CopyCat 
และ Anti-Koppae (แอนต้ี     ก็อปแปะ) โดยนักวิจัยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) รวมทั้ง อักขรา
วิสุทธ์ิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 เทคนิคหลีกเล่ียงการกระทํา  Plagiarism 
(บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕) (ต้อง
อ่าน!  สุดยอดเทคนิคเขียนงานหลีกเลี่ยง  Plagiarism, 
๒๕๕๕) 
  ๑. ค้นคว้าจากหลาย ๆ แหล่ง อ่านให้เข้าใจถ่อง 
แท้ และเขียนผลงานด้วยสํานวนตัวเอง 
  ๒. จดบันทึกย่อทุกครั้งที่อ่านข้อมูล และกํากับ
แหล่งอ้างอิงทุกครั้ง 
  ๓. เขียนผลงานด้วยภาษาตนเองไม่นําคําของคน 
อ่ืนมาใช้ โดยทิ้งเวลาหลังจากอ่านข้อมูลต่าง ๆ สักพักจึง 
เขียนงานตัวเองจะช่วยให้สํานวนที่เขียนเป็นภาษาของเรา 
เองอย่างแท้จริง 
  ๔ .  เ ขียนโดยใช้ วิธีถอดความ  หรือ  การสรุป
สาระสําคัญแทนการคัดลอก และเขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง 

 



  ๕. หากจําเป็นต้องนําข้อความนั้นมาอ้างอิง ควร
เขียนอ้างอิงให้ชัดเจน และใส่เคร่ืองหมายคําพูดตรงข้อความ
ที่คัดลอก 
 ปั จ จุ บั น สั ง ค ม วิ ช า ก า ร ข อ ง ไ ท ย หั น ม า ใ ห้ 
ความสําคัญกับ Plagiarism เ พ่ิมข้ึน  หากท่านกําลังทํา
ผลงานวิชาการใด ๆ อยู่ก็ควรมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง จะได้ไม่
เข้าข่ายผู้กระทําการ Plagiarism  ผู้เขียนขอแนะนําเพ่ิมเติม
ว่าระบบการเขียนอ้างอิงนั้นมีหลายแบบซึ่งแตกต่างกันไป 
บางระบบต่างกันแค่เพียงการใช้เครื่องหมาย  ดังนั้นควร
ศึกษาให้ดีและยึดระบบการอ้างอิงที่สถาบันหรือหน่วยงานท่ี
ท่านจะต้องเสนอผลงานช้ินนั้นเป็นผู้กําหนดให้ใช้เท่านั้น ไม่
ควรใช้ความเคยชินแล้วใช้ระบบการอ้างอิงอื่นตามแบบ
สถาบันอื่นที่ท่านเคยเรียน หรือเคยเสนอผลงานมาก่อน 
เพราะอาจทําให้ผลงานท่านไม่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละแห่งได้  
 

 เรียบเรียงโดย ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน ์
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ 
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