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 เมื่อวันอังคารท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับเกียรติจาก นายแพทยกิตติศักด์ิ กุลวิชิต 

อาจารยประจําภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูมีสวนสําคัญในการเรียบเรียงหนังสือเรื่อง 

“คูมือมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” (สามารถดาวนโหลดไดจาก https://www2.nrct.go.th/e-

publish1/ebook/research-guide/mobile/index.html) ซึ่งไดจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  มา

เปนวิทยากร ซึ่งมีผูรวมฟงการบรรยายครั้งน้ีจํานวน 70 คน สรุปประเด็นสําคัญไดดังตอไปน้ี 

จรรยาบรรณ vs. จริยธรรม ความเหมือนท่ีแตกตาง 

เมื่อระบุถึงคํานิยาม คําวา จรรยา แปลไดถึงกริยาของหมูคณะ คําวา บรรณ หมายถึง Text เราจึงมักจะพบเห็นคําแปลใน

ลักษณะท่ีเปนจรรยาบรรณวิชาชีพ สวนคําวา จริยธรรมจะนิยมใชใน context ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของ Human being 

และสังคมก็ได set พฤติกรรมท่ียอมรับไดเอาไวดวยการบังคับใชกฎหมาย ดังน้ันกฎหมายจึงเปน bottom line ของมาตรการ

ท่ีใชกันเพ่ือใหสังคมมนุษยนาอยู  

จรรยาบรรณ / จริยธรรม / social norms / มารยาท ฯลฯ เปน Set ของพฤติกรรม หากไมปฏิบัติจะใช social sanctions 

กฎหมาย เปน bottom line ท่ีใชควบคุมพฤติกรรมในสังคม ดวยการบังคับใชกฏหมาย 

 

ตีพิมพซํ้าซอน ไดหรือไม ใครตัดสิน 

ในอดีตท่ีผานมาน้ัน การจะตีพิมพผลงาน 1 ช้ินลงในวารสาร เปนเรื่องท่ีใชทรัพยากรเปนอยางมาก จึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําให

ไมสามารถตีพิมพซ้ําซอนได เน่ืองจากควรจะเปนการตีพิมพงานช้ินใหมๆ เทาน้ัน อยางไรก็ดี เจาของของทรัพยากรเหลาน้ัน 
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(ในท่ีน้ี คือ สํานักพิมพ) จะเปนผูตัดสินวาจะตีพิมพงานช้ินไหน เพราะในทางปฏิบัติแลว หาก authors มีเหตุผลสนับสนุนท่ีดี

พอวา งานวิจัยท่ีเคยไดรับการตีพิมพแลวน้ัน มีประโยชนและควรไดรับการตีพิมพซ้ํา ในวารสารอ่ืนๆ ท่ีตรงกับกลุมผูอาน

เฉพาะซึ่งจะทําใหผูอานไดรับประโยชนอยางมาก และหากสํานักพิมพเห็นชอบดวย ก็สามารถจะมีการตีพิมพซ้ําอีกได แตตองมี

การแจงขออนุญาตตอสํานักพิมพตนฉบับซึ่งเปนเจาของลิขสิทธ์ิ และแจงสํานักพิมพใหมอยางเปนลายลักอักษร และจําเปน 

ตองมีการบอกกลาวกับผูบริโภคดวย (ในท่ีน้ี คือ ผูอาน) ใหรับทราบโดยชัดเจนวาเปนผลงานการวิจัยชุดเดียวกับท่ีเคยไดรับการ

ตีพิมพไปแลว  โดยอาจจะเขียนหมายเหตุลงใน footnote / เขียนบรรยายใน Text รวมท้ังใส Reference ใหชัดเจน  

ทําวิจัย แลวไมตีพิมพ ผิดหรือไม 

หากนักวิจัยทํางานวิจัยเสร็จแลว แตไมตีพิมพผลงานน้ัน ก็จะตองยอมรับความจริงวา ในเวลาตอมา อาจมีผูอ่ืนทํางานแบบ

เดียวกันน้ี แลวตีพิมพผลงานน้ันกอน ทําใหเขาผู น้ันไดรับเครดิตไป (สามารถอานขอมูลประกอบเพ่ิมเติมไดจาก 

https://www.nap.edu/read/10613/chapter/4) อยางไรก็ดี การตีพิมพผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการ ก็อาจไมใช

คําตอบสุดทายเสมอไป เพราะไดมี Open-access database ท่ีรวบรวมงานวิจัยในบางสาขาวิชา โดยนักวิจัยสามารถท่ีจะ

เขียนงานวิจัยแลวนําไป submit เพ่ือทําเปน e-print ไดท่ี https://arxiv.org/  

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา นารู 

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) เปนสิทธิท่ีใหความคุมครองกับผูท่ีสรางสรรคผลงาน มีหลายรูปแบบ เชน 

ลิขสิทธ์ิ / สิทธิบัตร / trade secret / trademark เปนตน ท่ีใชกันอยางแพรหลายในวงวิชาการ คือ สิทธิบัตร (Patent) ท่ีใช

คุมครอง invention หรือ กระบวนการ โดยสามารถคุมครองไดในระยะเวลา 6-20 ป (แตกตางกันไปข้ึนกับประเภทของ

สิทธิบัตร) และมีเขตความคุมครองไดเฉพาะตามพ้ืนท่ีท่ีจดสิทธิบัตรไว (สามารถอานขอมูลประกอบเพ่ิมเติมไดจาก 

https://www.ipthailand.go.th/th/patent-001.html) สวนลิขสิทธ์ิ (Copyright) มีไวสําหรับคุมครอง Expression of 

idea มีอายุความคุมครองยาวตอไปหลังจากท่ีผูสรางสรรคผลงานเสยีชีวิตอีก 50 ป (สามารถอานขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิไดจาก 

http://www.ipthailand.go.th/th/copyright-001.html)   

เขียนผลงาน อยางไมมี Plagiarism  

วิธีท่ีจะปองกันไมใหเกิด Plagiarism ประกอบดวย 

1. ใ ช ห ลั ก ก า รก า ร ท วน คว า ม  (Paraphrase) ( ส าม า รถ อ า น ข อ มู ล ป ร ะ กอ บ เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด จ า ก 

https://www.plagiarism.org/article/how-to-paraphrase)  

2. ใชการยอความ (Summarizing) 

3. อางอิงดวยเครื่องหมาย Quotation mark 

ท้ังน้ี ผูเขียนจะตองใส Reference ของขอมูลไวดวย   
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Soft ware ตรวจจับความเหมือน 

การท่ีจะตีความวา เกิด Plagiarism หรือไมน้ัน ตองยอนกลับไปท่ีเจตนาของผูเขียนผลงาน หากแตในปจจุบัน อาจยังไมมี 

artificial intelligence ท่ีสามารถ detect เจตนาของ Plagiarism ได โปรแกรมตางๆ ท่ีมีใชกันอยูอยางแพรหลาย จึงเปน

โปรแกรมตรวจจับความเหมือน แลวบอกความเหมือนน้ันออกมาในรูปของเปอรเซ็นต อยางไรก็ดี เปอรเซ็นตความเหมือนท่ี

เกิดข้ึนน้ัน จะถูกนํามาใชประกอบเพ่ือพิจารณาวาเปน Plagiarism หรือไม 

Transparency is the key 

ในปจจุบันม ีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ เก่ียวเน่ืองกับการทําวิจัยอยางมากมาย จึงอาจเปนเหตุผลท่ีเอ้ือใหเกิด Academic 

misconduct กันมากข้ึน แตในทางปฏิบัติแลว เจตนาของผูกระทําเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ดังน้ัน หากผูทํางานวิจัย ทํางานอยาง

โปรงใส (Transparency) มีการแจงบอกกลาว ไมมีการปกปดอําพรางสิ่งใด ทํางานวิจัยดวยความอยากรู ไมใชดวยความอยาก

ได ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจริยธรรมอยูเสมอ ก็จะทําใหสามารถดําเนินงานวิจัยท่ีดีและมีคุณภาพได 

สําหรับผูท่ีสนใจสามารถชมภาพบรรยายกาศการบรรยายพิเศษครั้งน้ี ไดท่ี http://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-

event-view.php?news_id=4283  
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