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ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สืบเนื่องงานสัมมนาอาจารย์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 ที่
ผ่านมา ผมได้มโี อกาสนาเสนอเรื่อง plagiarism เป็ นส่วนหนึ่งของการบรรยายเรื่องจริยธรรมกับ
งานวิจยั ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมสัมมนา ทางฝ่ายบริหารของคณะวิทยาศาสตร์เห็นว่าน่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
อาจารย์และนิสติ ทีไ่ ม่ได้มโี อกาสเข้าร่วมงานสัมมนานี้ดว้ ย จึงได้มอบหมายให้ผมเป็ นผู้นาเรื่องนี้มา
เล่าอีกครัง้
ท่านทีอ่ ยู่ในวงการวิจยั คงรูจ้ กั เรื่องของ plagiarism หรือทีบ่ างท่านให้คาแปลว่า "โจรกรรม
วรรณกรรม" มาบ้างแล้ว แปลให้สนั ้ ๆ คือ การนางานทีเ่ คยตีพมิ พ์เผยแพร่แล้ว(ไม่ว่าจะเป็ นงานของ
คนอื่นหรืองานของตัวเองก็ตาม)มาเขียนใหม่โดยไม่ได้ให้เครดิตแก่เจ้าของงานเก่า พูดอีกอย่างก็คอื
การ "ก็อปปี้" งานนันเอง
่
ซึง่ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นการก๊อปปี้ชนิดคาต่อคา แค่เพียงการคัดประโยคมา
เขียนใหม่โดยการเปลี่ยนคาสาคัญ /คาเชื่อม/รูปแบบประโยคโดยใจความของประโยคเหมือนเดิม
(paraphrasing) ก็ถอื ว่าเข้าข่าย plagiarism แล้วหากไม่มกี ารอ้างอิงแหล่งทีม่ า ส่วนถ้าเป็ นการก๊อป
ปี้ ชนิดคาต่อคาก็ยงิ่ ผิดใหญ่ แม้จะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยก็ตาม การก็อปปี้ งานทัง้ สองแบบไม่
จากัด ว่ าเฉพาะงานของคนอื่น แม้เ ป็ น งานของตัว เองที่เ คยมีการเผยแพร่ไ ปแล้ว หากมีก ารน า
ข้อความเดิมมาใช้โดยไม่ได้มกี ารดัดแปลงแก้ไขก็จดั ว่าเป็ น plagiarism อีกแบบหนึ่งทีเ่ รียกว่า self
plagiarism ซึง่ บางครัง้ ขอบเขตของการกระทาทีถ่ อื ว่าผิดกับไม่ผดิ ก็ไม่ค่อยจะชัดเจนนัก จึงอยากจะ
เสนอแนวทางหลีกเลีย่ งการกระทาผิดโดยไม่ได้ตงั ้ ใจดังต่อไปนี้
1. อย่าลอกประโยคของคนอื่นหรือของตัวเองที่เคยมีการเผยแพร่ไปแล้ว มาใช้โดยไม่ได้ม ี
การดัดแปลงแก้ไขใดๆ ถ้าจาเป็นต้องลอกมาทัง้ ประโยคให้ใส่เครื่องหมายคาพูดพร้อมทัง้ อ้างอิงทีม่ า
ให้ชดั เจน การลอกมาเพียง 50-60% ของประโยคเดิมก็ไม่น่าจะเหมาะสมแล้ว นักวิจยั ทีท่ างานในหัว
เรือ่ งเดียวกันอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจเขียนบทนาโดยการลอกงานเก่าๆ ของตนเองมา ซึง่
ถือว่าไม่เหมาะสมถ้าไม่ได้มกี ารดัดแปลงให้แตกต่างจากงานเดิม นอกจากนี้การตัดประโยคจาก
หลายๆ แหล่งมาผสมกันให้เป็นประโยคใหม่ ก็เข้าข่าย plagiarism ด้วย เวลาเขียนงานจึงไม่ควรเอา
เอกสารอ้างอิงมากองไว้ตรงหน้าเพราะอาจทาให้ "เผลอลอก" โดยไม่รตู้ วั
2. ถ้าเป็นการเขียนประโยคใหม่โดยมีการเปลีย่ นแปลงบางส่วน แต่สาระสาคัญของประโยค
ทีเ่ ขียนใหม่ยงั คงเหมือนต้นฉบับเดิมแม้จะไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งหมายคาพูด แต่กย็ งั จาเป็ นทีจ่ ะต้องอ้างอิง
ถึงทีม่ า จะบอกว่าเป็นประโยคทีเ่ ราเขียนใหม่เองจึงไม่ตอ้ งอ้างทีม่ าไม่ได้
3. การตีพมิ พ์ผลงานวิจยั หรือชุดข้อมูลเดียวกันมากกว่า 1 ครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่ง
บทความมากกว่า 1 บทความทีม่ ขี อ้ มูลชุดเดียวกันไปตีพมิ พ์ในต่างวารสารกันในเวลาเดียวกัน (เพื่อ

หวังว่าจะได้จานวนเปเปอร์เ ป็ น 2 เท่า?) เป็ นการกระทาที่เสี่ยงต่ อการถู กกล่าวหาว่าทา self
plagiarism และถ้าถูกตรวจพบโดย referee หรือ editor ของวารสารก็มคี วามเป็ นไปได้สูงว่างาน
เหล่านี้จะถูกปฏิเสธ (reject) หรือถอน (retract) แม้จะได้มกี ารตีพมิ พ์ไปแล้วก็ตาม (มีขอ้ ยกเว้นอยู่
บ้า งเช่ น การตีพ ิม พ์ง านวิจ ยั เป็ น วารสารฉบับ เต็ม หลัง จากที่ไ ด้ตีพิม พ์เ ป็ น abstract หรือ
proceeding ในงานประชุมแล้ว อย่างไรก็ตาม การตีพมิ พ์ครัง้ หลังจะต้องอ้างถึงการตีพมิ พ์ครัง้ แรก
ด้วย และควรจะต้องมีขอ้ มูลใหม่เพิม่ เติม)
4. เรื่องของ plagiarism ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะแต่ผลงานวิจยั ในรูปของเปเปอร์เท่านัน้
บทความในวารสารส าหรับผู้อ่านทัวๆไป
่
หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ ผลงานอื่นๆ ที่จะนาไปขอ
ตาแหน่ งทางวิชาการ ก็ล้วนเข้าข่ายที่จะต้องระวังเรื่องนี้ทงั ้ สิ้น ในต่างประเทศนัน้ แม้แต่รายงานที่
นักศึกษาทาส่งเพื่อเอาคะแนนนัน้ ถ้าตรวจพบว่ามี plagiarism นักศึกษาก็จะสอบตกและยังต้องถูก
ดาเนินการทางวินัยอีกด้วย แต่ในมหาวิทยาลัยของเราดูเหมือนว่ายังไม่ให้ความสาคัญกับ เรื่องนี้
เท่าทีค่ วร การลอกรายงานมาจากเว็บหรือจากงานของคนอื่น "ทัง้ ดุน้ " ดูเป็นเรือ่ งปกติ
5. โปรดให้ความรูแ้ ก่นิสติ ซึง่ จะต้องเขียนวิทยานิพนธ์หรือต้นฉบับเพื่อตีพมิ พ์ ถ้านิสติ ไม่ม ี
ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งนี้กอ็ าจจะไปลอกข้อความของคนอื่นมาทัง้ ประโยคหรือแม้แต่ ก๊อปปี้มาจาก
เปเปอร์ห รือ เว็บ ไซต์ม าแปะเสมือ นหนึ่ งเป็ น งานของตนโดยไม่รู้ว่ าเป็ น การกระทาที่ไ ม่ถู กต้อ ง
อาจารย์ท่ปี รึกษาและสถาบันก็จะพลอยได้รบั ผลกระทบไปด้วยหากเจ้าของงานเกิดมาพบเข้าและมี
การร้อ งเรีย นขึ้น มา ดัง นั น้ อาจารย์จ ึง ต้อ งให้ค วามรู้ และยัง ต้ อ งใส่ ใ จตรวจอ่ า นงาน ของนิ ส ิต
โดยเฉพาะส่วนของบทนา (ซึง่ ปกติมกั จะไม่ค่อยได้อ่านกันเนื่องจากเห็นว่าไม่มคี วามสาคัญต่อการ
จบหรือไม่จบ และจากประสบการณ์ส่วนตัวคือนิสติ ยื่นต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้ประมาณ 2 สัปดาห์
ก่อนกาหนดส่งเล่ม แค่อ่านส่วนทีเ่ ป็นผลการทดลองอย่างเดียวก็แทบจะไม่ทนั อยู่แล้ว ) ถ้าใช้ภาษาดี
เป็นพิเศษก็น่าสงสัยว่าอาจจะไม่ได้เขียนเอง
6. อย่าคิดว่าจะทา plagiarism แล้วจะไม่มใี ครพบเห็น ปจั จุบนั อินเตอร์เน็ตมีบทบาทสาคัญ
ทีท่ าให้สามารถตรวจพบการกระทาดังกล่าวได้ง่ายขึน้ มีซอฟต์แวร์สาเร็จรูปจานวนมากทีส่ ามารถ
ตรวจสอบความคล้ายของประโยคกับข้อมูลจานวนมหาศาลทีอ่ ยู่ในอินเตอร์เน็ต เช่น eTBlast แม้
ข้อ มูล จ านวนมากจะยัง ตรวจสอบไม่ไ ด้ (เช่ น วารสารที่ต้อ งมีก ารบอกรับ สมาชิก ) แต่ ก็ไ ม่ไ ด้
หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ทท่ี ุกสานักพิมพ์จะร่วมมือกันในอนาคตข้างหน้า
ทีก่ ล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางย่อๆ ผูส้ นใจสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ในแหล่งอ้างอิงซึง่ หาได้
ทัวไป
่ ตัว อย่า งของเว็บ ไซต์ท่เี กี่ยวข้อ งเช่ น www.plagiarism.org ถ้า มีโ อกาสจะได้เ ล่ า เรื่อ ง
scientific misconduct แบบอื่นๆ อีกต่อไป และหวังว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราจะเป็ นทีท่ ป่ี ลอดจาก
plagiarism และ scientific misconduct ในทุกๆ เรือ่ ง

