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ค าน า 
 
 ระหว่างการเดินสายทัวร์แสดงคอนเสิร์ตของ เลดี้ กาก้า (Lady Gaga) ในปี พ.ศ. 2555 เธอได้โพสต์
ข้อความบนทวีตเตอร์ส่วนตัวว่า “I just landed in Bangkok baby! Ready for 50,000 screaming Thai 
monsters. I wanna get lost in a lady market and buy fake Rolex.” น ามาซึ่งความโกรธเคืองของแก่
ชาวไทยส่วนหนึ่ง อันเนื่องมาจากนักร้องสาวได้เหน็บแนมประเทศไทยว่าเป็นแหล่งขายสินค้าเลียนแบบที่
สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดาย  
 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยยังคงอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเป็นปีที่  8 ติดต่อกัน
ด้วยเหตุว่าประเทศไทยยังคงตรวจพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสูงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ได้้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีอีกทั้งยังได้สร้าง
ผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับธุรกิจการค้าการส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศตลอดมา 
 
 จากกรณีดังกล่าวจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกับระบบเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น
เวลานาน เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง อีก
ทั้งการประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิ์ก็ยังไม่เป็นไปในมุมกว้างเท่าที่ควร ในอีกทางหนึ่งการลอกเลียนผลงาน
ในสถาบันการศึกษาของนักศึกษานั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นส าคัญอย่างมากในสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน การลอกผลงานผู้ อ่ืนมาเป็นส่วนหนึ่งของตนเองนับเป็นการกระท าที่น่าละอายอย่างมาก  ใน
สถานศึกษาหลายแห่งของโลกได้มีการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงตั้งแต่การปรับตกการพักการศึกษา ไปจนถึง
การเรียกคืนปริญญาบัตร 
 
 อย่างไรก็ตามการลอกเลียนผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะโดย
เจตนาหรือไม่ก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวสารมารถพบเห็นได้ในการศึกษาระดับต่างๆไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม
ซึ่งการลอกเลียนนี้เองท าให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพเป็นไปได้ว่าผล
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายดาย โดยสาเหตุอาจจะมาจากการที่
ผู้เรียนและผู้ประกอบการส่วนหนึ่งอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการอ้างอิง การได้รับแรงบันดาลใจ และการ
ลอกเลียนผลงาน ด้วยสถานการณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้า
ประเด็นของการลอกเลียนแบบผลงานศิลปะและการออกแบบเพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม 
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บทคัดย่อ 
 
 การลักลอกผลงานการออกแบบในแวดวงการออกแบบของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ อันเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางด้านสารสนเทศท่ีช่วยร่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายของการสืบค้นข้อมูล ซ่ึงส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูล
จากทั่วโลกเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ความสะดวกที่เกิดขึ้นอาจน าไปสู่จุดเริ่มต้นของการกระท าผิดโดย
ไม่ได้ตั้งใจ อันได้แก่พฤติกรรมที่เรียกว่า “การลักลอก” หรือ “plagiarism” ซึ่งอาจมีที่มาจากความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องระหว่าง การได้รับแรงบันดาลใจและการลักลอกผลงาน 
 
 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้าความแตกต่างของพฤติกรรมทั้งสองประเภทที่กล่าวใน
ข้างต้นผ่านการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือ  การเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงการตรวจสอบการลักลอกผลงานด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการและเครื่องมือที่มี
ในช่วงปัจจุบัน เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบในอนาคตต่อไป 
 
 จากการศึกษา ผู้วิจัยได้พบว่าการลักลอกเกิดจากความพยายามหยิบยืมองค์ประกอบของงาน
ออกแบบส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลงานของตนเอง จากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่ใจในประเด็นการลักลอกและการได้รับแรงบันดาลใจ และมีความเห็นว่าการหยิบยืม
ผลงานคนอ่ืนมาดัดแปลงไม่นับว่าเป็นการลอกผลงาน และสุดท้ายเครื่องมือที่ใช้ทดสอบการลักลอกมีความ
แม่นย าในระดับหนึ่ง โดยเสนอแนะว่าการตรวจสอบด้วยเครื่องมือ ควรค านึงถึงความมีมนุษยธรรมและ
หลักฐานอื่นๆประกอบด้วย 
 

 
ค าส าคัญ : การลักลอกผลงานการออกแบบ แรงบันดาลใจ การหยิบยืม การละเมิด การตรวจสอบการลักลอก 
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 Abstract 
  

 Cases of design plagiarism in Thailand has been increased gradually in number from 
both academic and professional practice, cause of a development in communication industry 
which has widen an access into design database from around the world. Nevertheless, it might 
give upon to an unintentional mistake - design plagiarism, leads to a confusion between 
inspiration and infringement which separated by a thin line. 
 
 This research paper intends to categorise a different between inspiration and 
infringement through arts and design academic work as a reference paper, data collection via 
questionnaire and experimentation test by adapting and employing tools and procedures 
which exist as a fundamental research for future development in design originality investigation 
equipment. 
 
 As summary, researcher has found that design plagiarism is a method which borrow or 
steal a part or all of those design from prototype with an intention to add on value for another. 
A questionnaire has explored that an examination group confuse about a difference of 
inspiration and infringement, with a view of borrowing others’ work to combine or adapt into 
their own is not plagiarism. At last, the tools are pretty accurate in demonstration, as a 
suggestion of being humanitarian along with evidences. 
 
 
Keyword :  design plagiarism; inspiration; motivation; borrow; infringement and design 
plagiarism examination 


