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Disclaimer

+ ข้อความหรอืข้อคิดเห็นใด ๆ ในการเสวนา/การบรรยายในคร้ังน้ีไม่

สามารถน าไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้

+ ข้อคิดเห็นใด ๆ ในการเสวนาคร้ังน้ีเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล มิได้เป็น

ข้อคิดเห็นของหน่วยงานหรอืส่วนงานต้นสังกัดแต่อย่างใด



การลักลอกทางวชิาการ

ประเด็นทางจรยิธรรม

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

ประเด็นทางกฎหมาย

ความเหมือนและความแตกต่าง



การลักลอกทางวชิาการ

ประเด็นทางจรยิธรรม

+ ความรับผิดชอบ

+ ความซื่อสัตย์

+ ความมีเหตุผล

+ ความอุตสาหะ

+ ความยุติธรรม

+ ความเมตตากรุณา

ความเหมือนและความแตกต่าง



การลักลอกทางวชิาการ

คุ้มครอง

+ ความคิดที่เป็นต้นฉบับ (original 
idea)

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

คุ้มครอง 

1. “ความคิดที่ได้รับการแสดงออกหรอื
เผยแพร่” (expression of idea)

2. มีความเป็นต้นฉบับ (originality)

3. ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ. 
ลิขสิทธิ์

4. ไม่ขัดกับกฎหมายอื่นใด

ความเหมือนและความแตกต่าง



การลักลอกทางวชิาการ การละเมิดลิขสิทธ์ิ

งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรกีรรม 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียง 
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรอืงานอ่ืนใดใน
แผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ 
หรอืแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่า
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวธิีหรอืรูป
แบบอย่างใด

(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537)

ความเหมือนและความแตกต่าง



การลักลอกทางวชิาการ

การละเมิดสิทธิของ

ผู้สร้างสรรค์ความคิด

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

การละเมิดสิทธิของ

เจ้าของผลงานอันมีลขิสิทธิ์

ความเหมือนและความแตกต่าง



ผู้สร้างสรรค์ (ผู้แต่ง)

+ มีส่วนร่วมในแนวคิดและการออกแบบงาน หรอื

การจัดหา วเิคราะห์ ตีความข้อมูลส าหรับงานน้ัน

หรอืพัฒนาซอฟท์แวร์ท่ีใช้เฉพาะในงานน้ัน

+ ร่างผลงานหรอืปรับแก้เชิงวพิากษ์ในประเด็น

เน้ือหาทางวชิาการ

+ อนุมัติเวอร์ชั่นสุดท้ายก่อนส่งตีพิมพ์

+ ตกลงท่ีรับผิดชอบในทุกด้านของงาน โดยเฉพาะ

ประเด็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับความถูกต้องหรอื

บูรณาภาพในส่วนใดส่วนหน่ึงของงานหรอืท้ังใหม่

เจ้าของลิขสิทธ์ิ

1) ผู้สร้างสรรค์ / ผู้สร้างสรรค์ร่วม

2) พนักงาน/ลูกจ้าง (เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็น

อย่างอื่น)

3) ผู้ว่าจ้างโดยการรับจ้างบุคคลอื่น (เว้นแต่มีการตก

ลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

4) ผู้ดัดแปลงในงานท่ีได้ดัดแปลง

5) ผู้รวบรวมหรอืประกอบเข้ากัน

ความเหมือนและความแตกต่าง

(ICMJE, 2021)

(พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 2537)



สิทธิของผู้สร้างสรรค์

1. สิทธิในการได้รับการอ้างถึง

2. สิทธิในการใช้นามปากกาหรอืชื่ออื่น

3. สิทธิท่ีมีต่อบูรณภาพของงาน (Integrity of 

work)

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ

1. ท าซ ้าหรอืดัดแปลง

2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. ให้เช่าต้นฉบับหรอืส าเนางานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และส่ิง
บันทึกเสียง

4. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น

5. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรอื (3) โดย
จะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดหรอืไม่ก็ได้ แต่เง่ือนไข
ดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะท่ีเป็นการจ ากัด
การแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้

ความเหมือนและความแตกต่าง

(พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 2537)



การลักลอกทางวชิาการ

การน าความคิดของผู้อ่ืนไปใช้

หรอืเผยแพร่โดยมีเจตนาหรอืท า

ให้ผู้รับสารเชื่อได้ว่าความคิดน้ัน

เป็นของผู้เขียน

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

การละเมิดสิทธิอันเก่ียวเน่ืองกับ

ผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

ความเหมือนและความแตกต่าง



การลักลอกทางวชิาการ

ประโยชน์

ผู้น า

ความคิดไป

ใช้

เจ้าของ

ความคิด
ผู้รับสาร

การละเมิดลิขสิทธ์ิ

ประโยชน์

ผู้ท าซ ้า 

ดัดแปลง 

เผยแพร่ฯ

เจ้าของงานผู้น าไปใช้ต่อ

ความเหมือนและความแตกต่าง



การลักลอกทางวชิาการ

ประโยชน์

ผู้น า

ความคิดไป

ใช้

เจ้าของ

ความคิด
ผู้รับสาร

ความเหมือนและความแตกต่าง

เชื่อถือได้

ความเป็นกลาง

ความเป็นปรนัย

ความโปร่งใส

ความแม่นย า

ความเท่ียงตรง



การลักลอกทางวชิาการ การละเมิดลิขสิทธ์ิ

1. การขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิ

2. การเลือกใช้งานท่ีมีการอนุญาตแบบ

สาธารณะ (เช่น Creative Commons)

3. การเลือกใช้งานท่ีเป็น public domain

4. การใช้งานตามหลักการใช้งานท่ีเป็นธรรม

วธิีการป้องกัน

ข้อมูล

บรรณานุกรม

การอ้างอิง

ในเนื้อหา



การลักลอกทางวชิาการ

วธิีการป้องกัน

ข้อมูล

บรรณานุกรม

การอ้างอิง

ในเนื้อหา

รูปแบบ

• การถอดความ

• การคัดลอก

• การสรุปความ



การลักลอกทางวชิาการ

วธิีการป้องกัน

ข้อมูล

บรรณานุกรม

การอ้างอิง

ในเนื้อหา

• เก่ียวข้อง

• ถูกต้อง

• ครบถ้วน

• สม ่าเสมอ

• ชัดเจน



การลักลอกทางวชิาการ การละเมิดลิขสิทธ์ิ

ความรู้ทั่วไป

วธิีการป้องกัน



การลักลอกทางวชิาการ การละเมิดลิขสิทธ์ิ

วธิีการป้องกัน

โปรแกรม
ตรวจสอบการลัก
ลอกทางวชิาการ

อักขราวสุิทธ์ิ 
(http://plag.grad.chula.ac.th)

Turnitin 

(http://www.turnitin.com)



รูปแบบการอ้างอิงที่อาจเป็นประเด็นทางจรยิธรรม

การท า

ส าเนา

การตัด

แปะ

การ

ควบ

รวม

การน่ัง

เทียน

การ

สวม

ค าพูด

การ

หมุน

รอบ

ตัวเอง

การ

กลาย

พันธุ์

การรับ

ไม้ต่อ

การไร้

ตัวตน

การน า

ทางผิด



การท าส าเนา

• การน าผลงานท่ีผู้อื่นสร้างสรรค์ข้ึนท้ัง

ชิ้นงานมาน าเสนอว่าเป็นงานท่ีตนเอง

เป็นผู้สร้างสรรค์ หรอื

• การจ้างต่อให้ผู้อื่นท าให้ท้ังชิ้นหรอื

บางส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบ



การตัดแปะ

• การน าเน้ือหาจากแหล่งข้อมูลต้นทาง

มาใช้บางส่วน ท้ังคัดลอกหรอื

ดัดแปลงเพียงเล็กน้อย 

• ไม่ว่ามีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลหรอืไม่



ผู้ใช้ภาษาน าลักษณะการกิน
ของ “หม!ู” กับ “ปลิง!” มา
ใช้เป็นค าเรยีก ค าว่า “หม!ู”
หมายถึง การเรยีกผู้ท่ีมักกิน
อาหารมูมมาม เสียงดัง คน
ไทย ถือว่าการรับประทาน
อาหารมูมมามและเสียงดัง
เป็นผู้ไม่มีมารยาท ส่วนค า
ว่า “ปลิง!” หมายถึง การ
เรยีกผู้ท่ีมักเอาเปรยีบผูอ้ื่น

ต้นฉบับ การน ามาใช้

มีผู้ใช้ลักษณะการกินของ 
“หม!ู” กับ “ปลิง!” มาใช้เป็น
ค าเรยีก ค าว่า “หมู!” คือ 
การเรยีกผู้ท่ีมักทานอาหาร
มูมมาม เสียงดัง สังคมไทย
ถือว่าการรับประทานอาหาร
มูมมามและเสียงดังเป็นการ
ไมเ่คารพมารยาท ส่วนค าว่า
“ปลิง!” ใชเ้รยีกผู้ท่ีมักเอา
เปรยีบผู้อื่น

ศุภชัย ต๊ะวชัิย.  (2556).  การน าสัตว์มาใช้เป็นค าเรยีกคนในภาษาไทย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร. วารสารอักษรศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศิลปากร, 35(2), 54-75. 

ตัวอย่าง



การควบรวม

• การน าข้อความจากหลายแหล่งมา

คัดลอก ถอดความหรอืสรุปความ 

แล้วเรยีบเรยีงปนกันไปมาให้เสมือน
หน่ึงว่าเป็นความคิดของตนเอง และ

• ไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล



การน่ังเทียนเขียน

▪ การอ้างอิงเน้ือหาท่ีไม่มีอยู่จรงิ หรอื

▪ การสร้างข้อมูลบรรณานุกรมท่ีไม่มอียู่
จรงิข้ึนมา หรอื

▪ การอ้างอิงท่ีขาดบรบิทหรอืการ
ตีความท่ีไม่ตรงกับเจตนารมณ์หรอื
บรบิทท่ีเจ้าของแหล่งข้อมูลก าหนด



การสวมค าพูด

+ การเรยีบเรยีงเนื้อหาที่ถอดความจากต้น
แหล่งหลายแหล่ง รวมถึงความคิดของตนเอง
ปนกันไปมา จนท าให้ผู้อ่านคิดว่าเป็นเร ื่อง
เดียวกันหรอืมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน

+ การปะปนระหว่างการถอดความและการ
คัดลอก



ผู้ใช้ภาษาน าลักษณะการกิน
ของ “หม!ู” กับ “ปลิง!” มา
ใช้เป็นค าเรยีก ค าว่า “หมู!”
หมายถึง การเรยีกผู้ท่ีมักกิน
อาหารมูมมาม เสียงดัง คน
ไทย ถือว่าการรับประทาน
อาหารมูมมามและเสียงดัง
เป็นผู้ไม่มีมารยาท ส่วนค า
ว่า “ปลิง!” หมายถึง การ
เรยีกผู้ท่ีมักเอาเปรยีบผูอ่ื้น

ศุภชัย ต๊ะวชิัย (2556) 
กล่าวว่า “หม!ู” เป็นหน่ึงใน
ค าท่ีใช้เรยีกคนโดย
เปรยีบเทียบจากลักษณะ
การกิน กล่าวคือ ค าว่า 
“หม!ู” ใช้แทนการทาน
อาหารอย่างตะกละตะกลาม 
ท้ังน้ีการใช้ค าดังกล่าวมักจะ
ใช้ในกลุ่มเพื่อนสนิท
มากกว่าการใช้อย่างเป็น
ทางการ

ต้นฉบับ การน ามาใช้
ตัวอย่าง

ศุภชัย ต๊ะวชัิย. (2556). การน าสัตว์มาใช้เป็นค าเรยีกคนในภาษาไทย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวทิยาลัยศิลปากร. วารสารอักษรศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร, 35(2), 54-75. 



การหมุนรอบตัวเอง

การอ้างถึงผลงานของตนเองมากเกินไป



การกลายพันธุ์

• การน าผลงานเดิมของตนเองท่ีเคย

เผยแพร่มาแล้วเผยแพร่ซ ้า (ไม่ว่าจะ

ดัดแปลงงานมากน้อยเพียงใด) และ

• ไม่แจ้งให้ผู้อ่านทราบว่าเคยเผยแพร่ใน

แหล่งอื่นมาแล้ว



การรับไม้ต่อ

การอ้างถึงในโดยไม่มีเหตุจ าเป็น เช่น 

(Smith, 2015 cited in Bethlon, 2017)



การไร้ตัวตน

• เรยีบเรยีงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดย
ไม่มีการตีความ วพิากษ์ วเิคราะห์หรอื
สังเคราะห์  หรอื

• ตีความ วพิากษ์ วเิคราะห์หรอื
สังเคราะห์แล้วแต่ยังมีความเหมือน
แหล่งข้อมูลอยู่



การน าทางผิด

• การให้ข้อมูลบรรณานุกรมผดิ หรอื

• ข้อมูลบรรณานุกรมบางองค์ประกอบ
ขาดหายไป 



การละเมิดลิขสิทธ์ิ (ข้อยกเว้นเฉพาะกลุ่ม)

1) วจิัยหรอืศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร 

2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรอืญาติสนทิ 

3) ติชม วจิารณ์ หรอืแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึง
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนัน้ 

4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึง
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนัน้

5) ท าซ ้า ดัดแปลง น าออกแสดง หรอืท าให้ปรากฏ เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรอืเจา้พนักงานซึ่ง
มีอ านาจตามกฎหมาย หรอืในการรายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว

6) ท าซ ้า ดัดแปลง น าออกแสดง หรอืท าให้ปรากฏโดย

ผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การ

กระท าเพ่ือหาก าไร 

7) ท าซ ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรอืตัดทอนหรอืท า

บทสรุปโดยผู้สอนหรอืสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่าย

หรอืจ าหน่ายแก่ผู้เรยีนในชั้นเรยีนหรอืในสถาบัน

ศึกษา ท้ังนี้ ต้องไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร

8) น างานนั้นมาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการถามและตอบใน

การสอบ

วธิีการป้องกัน



บรรณารักษ์

1) การท าซ ้าเพ่ือใชใ้นหอ้งสมุดหรอืใหแ้ก่หอ้งสมุดอืน่

2) การท าซ ้างานบางตอนตามสมควรใหแ้กบุ่คคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการวจิยัหรอื

การศึกษา

วธิีการป้องกัน

การละเมิดลิขสิทธ์ิ (ข้อยกเว้นเฉพาะกลุ่ม)



การละเมิดลิขสิทธ์ิ (การใช้งานที่เป็นธรรม)

หลักการใช้งานท่ีเป็นธรรม

1) ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และ

2) ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิเกินสมควร

วธิีการป้องกัน

(e.g., Berne Convention, Article 9, 1967; TRIPs, Article 13, 1996)



แนวทางการพิจารณาการใช้งานที่เป็นธรรม

1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธิ์
• ไม่เป็นไปเพือ่หาก าไร

• ไม่มีเจตนาทุจรติ

• ก่อประโยชน์แก่สังคม

2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์
• ระดับความคิดสร้างสรรค์

• โฆษณา/ตีพิมพแ์ล้วหรอืไม่

3) ปรมิาณและเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญที่ถูกน าไปใช้เมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด

4) ผลกระทบต่อตลาดหรอืมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์

วธิีการป้องกัน

การละเมิดลิขสิทธ์ิ (การใช้งานที่เป็นธรรม)



การละเมิดลิขสิทธ์ิ

วธิีการป้องกัน

http://www.ipthailand.go.th/images/781/manual_copyright.pdf http://www.ipthailand.go.th/images/781/_29082560.pdf

http://www.ipthailand.go.th/images/781/manual_copyright.pdf
http://www.ipthailand.go.th/images/781/_29082560.pdf

