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คําวา Plagiarism (เพลต-เจอ-ริ-ซ่ึม) มีราก
ศัพทมาจากคําละติน Plagiarius มีความหมายวา  “ผู
ลักพาตัว” ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคําวา 
Plagiarism  ไว 2 คําคือ “โจรกรรมทางวรรณกรรม” 
(สาขาวรรณกรรม) กับ “การลอกเลียนวรรณกรรม” 
(สาขานิติศาสตร) หมายถึงการกระทําที่เปนการแอบ
อางงานเขียน หรืองานสรางสรรคดั้งเดิมของผูอ่ืน
ท้ังหมด หรือนํามาบางสวนมาใสหรือมาใชในงาน
ของตนเองโดยไมมีการอางอิง แหลงท่ีไดขอมูลมา  
 Plagiarism เปนรูปแบบหนึ่งของความไม
สุจริตทางวิชาการ (academic dishonesty) ในยุโรป
สมัยโบราณนักวิชาการ (Scholar) มีความรอบรูอยาง
ยอดเยี่ยมถายทอดความคิดเปนหนังสือ โดยการเขียน
ตนฉบับดวยลายมือของตนเอง รวมท้ังวิเคราะห
วิจารณงานเขียนของนักวิชากาอ่ืนๆ ไดอยางอิสระ 
ในสมัยนั้นยังไมมีการพิมพ ไมมีการจัดหนาหนังสือ
อยางเปนระบบ จึงไมมีระบบมาตรฐานของการ
อางอิง (citation)  
 ความไมสุจริตทางวิชาการเกิดข้ึนมานาน
แลวนับยอนหลังไปในประเทศจีน  เม่ือหลายพันป
มาแลวในการสอบบรรจุขาราชการมีการทุจริตการ

สอบทั้งๆ ท่ีมีโทษถึงตายท้ังผูเขาสอบและผูคุมสอบ 
ในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1800-1900 นักศึกษา
กระทําการทุจริตกันมากมาย  เม่ือยางเขาศตวรรษท่ี 
20 องคกรนักศึกษา (fraternity) กระทําการท่ีเรียกวา 
“โรงงานผลิตบทความ” (essay mill) โดยการเก็บ
บทความ (essay) ของนักศึกษาไวจํานวนมาก และ
ใหนักศึกษาคนอื่นๆ นําไปใชสงอาจารยหมุนเวียน
ตอไปเร่ือยๆ เพียงเปล่ียนช่ือนักศึกษาในบทความ  
สวนเนื้อหาเหมือนเดิมหรือแกไขเล็กนอย  
 

รูปแบบของความไมสุจริตทางวิชาการ 
(academic dishonesty)  

   1. Plagiarism (โจรกรรณทางวรรณกรรม)  
              Plagiarism คือ  การขโมยความคิด  หรือ
คําพูด หรือขอความ ของบุคคลอ่ืนมาใชโดยไม
อางอิงแหลงท่ีมา (citation) หรือประกาศเกียรติคุณ 
(acknowledgment) เชน การนําเอาตนฉบับของผูอ่ืน
มาเ ขียนใหม  และใส ช่ือตนเอง  การลอก -แปะ 
(copy&paste) จากเว็บไซต และจากโรงงานผลิต
บทความ (paper mill)  
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  2. Fabrication (การปลอมแปลง) 
                Fabrication เปนการปลอมแปลงขอมูล 
หรือการอางอิงท่ีไมจริง (make up) ในบทความ
วิชาการ fabrication มักพบในงานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ (natural science) ซ่ึงนักศึกษาปนแตงตัว
เลขของการทดลอง เพื่อใหดูวาการทดลองประสบ
ผลสําเร็จ  ในงานวิจัยมีการทําขอมูลปลอมโดยการ
เลือกผลการทดลองท่ีดีมาใช  และตัดท้ิงผลการ
ทดลองท่ีไมดีออกไป  การกระทําอีกอยางหนึ่ง
เรียกวา การทําแล็บแหง (dry labbing) เชนการ
ทดลองทางเคมีเพื่อพิสูจนกฎหรือทฤษฎี นักศึกษาจะ
เร่ิมตนดวยสรุปผลการทดลอง และทํายอนหลังลอง
คํานวณดูวาควรไดผลการทดลองอยางไรจึงสรุป
ผลไดตามทฤษฎี  บางทีก็เขียนรายงานปฏิบัติการ
เสร็จกอนท่ีจะทําการทดลองเสร็จ หรือบางทีก็ไมได
ทําการทดลองเลย แตมีรายงานสงใหอาจารย  

 3. Deception (การหลอกลวง) 
               Deception เปนการกลาวเท็จกับอาจารย 
เชนการแกตัวในการสงการบานชา หรือโกหกวาสง
การบานแลว การพูดปดแบบน้ีนับวาเบากวา การ
ทุจริต (cheating) 

       4. Cheating (ทุจริต) 
               Cheating ทุจริตการสอบมีการกระทําหลาย
รูปแบบเชน การนําโนตยอเขาหองสอบดวยวิธีการ
ตางๆ การแอบดูคําตอบของเพื่อน การสงสัญญาณ
ในการสอบ  การเก็บขอมูลไวในเคร่ืองคิดเลข 
โทรศัพทมือถือ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ 

       5. Sabotage (การแกลงทําลาย) 
             Sabotage คือ การท่ีนักศึกษากล่ันแกลงผูอ่ืน
ไมใหทํางานสําเร็จ เชนการฉีกหนาหนังสือออกไป
จากหองสมุด การกอกวนการทดลองของผูอ่ืนให

เสียหาย  Sabotage เกิดข้ึนในหมูนกัศึกษาท่ีเรียนดีมี
การแขงขันสูง และในภาวะคับขัน 
 

รูปแบบของ Plagiarism   
       1. Copy and Paste Plagiarism (การคัด 
ลอก-แปะ) 
             เม่ือใดก็ตามท่ีมีการนําขอความหรือประโยค
มาจากตนฉบับ  มาใชในงานเขียนของตนเองตอง
เขียนไวในเคร่ืองหมายคําพูด “……” และเขียน
อางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

       2. Word Switch Plagiarism (การเปลี่ยน
คํา) 
               เม่ือนําประโยคหรือขอความ หรือท้ังยอ
หนามาเขียนใหมโดยการเปลี่ยนคําบางคําเสียใหม 
เชนนี้ก็ยังตองเขียนไวในเคร่ืองหมายคําพูด และ
อางอิง 

       3. Metaphor Plagiarism (การอุปมา) 
             งานเขียนบางขอความมีการเขียนอุปมาเพ่ือ
อธิบายส่ิงท่ีผูเขียนตองการส่ือใหชัดเจนยิ่งข้ึนเชน   
“….ระยิบระยับราวกับเพชร...” การอุปมาเปน
ความคิดของผูเขียนแตละคน เม่ือนํามาเขียนใหมจึง
ควรใชอุปมาอยางอ่ืน ถาไมสามารถทําไดควรอางอิง
ดวย 

       4. Style Plagiarism (สํานวน) 
             ถานําตนฉบับของผู อ่ืนมาเขียนใหมทุก
ประโยค ทุกยอหนา ถึงแมวาการเรียงลําดับประโยค 
จะไมเหมือนตนฉบับเสียทีเดียวถือวาเปน plagiarism 
เชนกัน  เพราะงานเขียนแตละคนแสดงให เห็น
รูปแบบสํานวน และความคิดของคนนั้น หลีกเล่ียง 
plagiarism โดยการอานใหไดใจความ และนํามา
เขียนใหมโดยคงแตเนื้อหาท่ีสําคัญ 
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       5. Idea Plagiarism (ความคิด) 
             งานเขียนแตละคนเปนความคิดหรือการ
วิเคราะห วิจารณ ของคนน้ัน การเขียนความรูท่ัวไป 
(Common knowledge) ท่ีทราบกันดีอยูแลวไม
จําเปนตองอางอิงเชน นิทาน นิยายปรัมปรา เร่ืองราว
ในประวัติศาสตร (ไมใชบันทึกประวัติศาสตร) แต
ถามีการวิเคราะห โดยกลาวถึงทฤษฎีตางๆ เปน
ความคิดของผูเขียน ถาตองการคัดลอกตองอางอิง
หรือมิฉะนั้นตองเขียนทฤษฎีอ่ืน 

         6. การกระทําอื่นๆ ที่ ถือวาเปน 
Plagiarism เชน 

             6.1 การสงผลงานช้ินเดียวกันไปยังแหลง 
พิมพ 2 แหง (self plagiarism หรือ multiple 
submission) 
             6.2 การสงงานเขียนท่ีมีผูเขียนรวมไปตีพิมพ 
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูเขียนรวม 
              6.3 นักศึกษาที่ลอกการบานของเพื่อน
นักศึกษา ถึงแมวาเพื่อนจะอนุญาตก็ตาม 
              6.4 การ download บทความจาก
อินเทอรเน็ตมาใชโดยไมอางอิง 
              6.5 การนําสถิติ แผนภาพ รูปภาพ กราฟจาก
คนอ่ืน หรือแหลงอ่ืนมาใชโดยไมอางอิง 
              6.6 การนําคํากลาวหรือสุนทรพจนของผูอ่ืน
มาใชโดยไมอางอิง 
 ใน ยุ ค ดิ จิ ต อล  ก า ร เ ข า ถึ ง ข อ มู ลท า ง
อินเทอรเน็ตทําไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว เว็บไซต
สวนมากไมไดหามการคัดลอก  การนําขอเขียนหรือ
แนวคิดของ ผู อ่ืนมาใช เปนจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของผูนํามาใช  ซ่ึงตองอางอิงแหลงท่ีมา
ของขอเขียนนั้น การกระทําเสมือนหนึ่งวาตนเปน
คนเขียนหรือคิดข้ึนมาเอง เปนการเอาเปรียบเจาของ

ผลงานท่ีแทจริง และบางคร้ังเจาของผลงานมาทราบ
เองวามีผูนําไปเขียนโดยเปล่ียนคําเพียงบางคํา 
 นอกจากนี้ยังมีธุรกิจท่ีเรียกวา Essay mill 
หรือ Paper mill ผลิตรายงาน (essay) ภาคนิพนธ 
(termpaper) และการบานรูปแบบอ่ืนๆ  มากมาย
ใหแกนักศึกษา เปนการกระทําท่ีเขาขายไมสุจริตทาง
วิชาการ เปนบริการท่ีส่ังซ้ือไดทางเว็บไซต เชน 
     a1-termpaper.com 
     Other People’s Papers 
      Free Termpapers Internatiomal 
      123 HelpMe.com 
      The Evil House of Cheat 
   (www.wiu.edu/users/mfbhl/wiu/plagiarism.htm) 
 ในประเทศไทยมีเว็บไซตท่ีรับแปลภาษา
และรับปรึกษางานวิชาการเชน  
       thesisaaaa.com (เปล่ียนมาจาก Thesisaaa.com)  
       P. Kietpawpan (ป.เกียรติเผาพันธุ) 
       STAT KP 
 ในดานการศึกษาโจรกรรมทางวรรณกรรม 
โดยนักศึกษาถือเปนการกระทําผิดข้ันรายแรงมาก 
และมีบทลงโทษเชน การปรับตกในงานท่ีสง หรือ
ปรับตกในรายวิชานั้นๆ หรือพักการศึกษา หรือถูก
ไลออก โจรกรรมทางวรรณกรรมโดยการคัดลอก-
แปะ ขอมูลจากเว็บไซตหรือการลอกมาจากแหลงตน
ตอ อาจารยมักจับได เนื่องจากมีขอมูลเหมือนกับ
นักศึกษาคนอ่ืนๆ ท่ีคัดลอกมาจากแหลงเดียวกัน อีก
ท้ังการคัดลอก-แปะดวยสํานวนท่ีไม “เนียน” และ
อาจารยซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญในศาสตรนั้นๆ ยอมจํา
สํานวน รูปภาพ แผนภาพ ของเจาของผูเขียนไดดี 
ปจจุ บัน มี เค ร่ือง มือตรวจสอบโจรกรรมทาง
วรรณกรรม (Plagiarism Detection Tools) เพื่อชวย
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      Article Checker 
      Deja Vu 
      eTBLAST 
      Plagiarism Detect.com 
      Scan My Essay 
      Turnitin 
      WCopyfind 
 มหาวิทยาลัยตางๆ ไดจัดทํากฎระเบียบ 
(Plagiarism Guides) ใหคําแนะนําแกนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อหลีกเล่ียงการกระทําโจรกรรมทาง
วรรณกรรม ตัวอยางเชน  
      A Research Guide for Students 
      Perdue University 
      AIT’s Style Guide 
      Connecticut College 
      The Chinese University of Hong Kong 
      (www.stang.sc.mahidol.ac.th/Plagiarism.htm) 
 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตระหนักใน
เ ร่ืองโจรกรรมทางวรรณกรรมมาก ข้ึน  หลาย
มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมและการเสวนาเร่ือง 
Plagiarism รวมทั้งมีการจัดทําคําแนะนําการเขียน
รายงาน  การเขียนวิทยานิพนธ  และกฎระเบียบ
เกี่ยวกับโจรกรรมทางวรรณกรรม เพื่อปองกันการ

ลอกเลียนงานวิชาการของผูอ่ืน อันจะนําไปสูการ
ฟองรอง และถูกถอดถอนปริญญา หรือตําแหนงทาง
วิชาการ 
 ถึงเวลาแลวหรือยัง ท่ีสถาบันการศึกษา
จะตองมีการเขมงวดกวดขันในเร่ืองโจรกรรมทาง
วรรณกรรม ตั้งแตช้ันประถมเพื่อสรางนิสัยซ่ือสัตย
สุจริตทางวิชาการข้ันพื้นฐานใหติดตัวไปจนถึง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการอยางมีจริยธรรมเพ่ือการเล่ือนข้ัน เล่ือน
ตําแหนง หรือการขอตําแหนงทางวิชาการ ควรจะมี
การสงเสริมการวิจัย  และบรรยายทางวิชาการ
เกี่ยวกับโจรกรรมทางวรรณกรรมใหมากข้ึน เพื่อ
ปองกันการกระทําโจรกรรมทางวรรณกรรมโดย
รูเทาไมถึงการณ ซ่ึงไมอาจจะใชเปนขอแกตัวไดวา
ไมทราบ เพราะเปนการกระทําผิดท่ีไมมีขอยกเวน 
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