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ขอควรระวัง หากสงบทความวิจัยไปตีพิมพในวารสารประเภท Open Access  

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล * 

 
Open Access (OA) คืออะไร 

  โลกในปจจุบันนี้เรียกไดวาเปนยุคสมัยแหงอินเทอรเน็ต เราจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนวา

วารสารทางวิชาการสวนใหญซึ่งเคยผลิตและเผยแพรในรูปแบบตัวเลมสิ่งพิมพเพียงอยางเดียว ไดหัน

มานิยมจัดทําในรูปแบบออนไลนมากขึ้น เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการสืบคน การใชงาน และ

การ จัด เ ก็บ  อ ย า ง ไ รก็ต า ม  แ ม ว า โ ด ยหลั กการแล วค าบอก รับ วาร สารออนไลน ค วร                                                   

มีราคาทีถู่กกวาตัวเลม แตดวยเงื่อนไขทางธุรกิจกลับทําใหคาบอกรับวารสารของหองสมุดหรือหอสมุด

สถาบันการศึกษาตางๆยังคงมีราคาที่สูงมาก เน่ืองจากสํานักพิมพวารสารขนาดใหญที่มีชื่อเสียงหลาย

แหงมีกลยุทธทีจ่ะผลักดันใหเปลี่ยนวิธีการบอกรับวารสาร จากการเลือกเฉพาะบางชื่อทีต่องการ เปน

การบอกรับในลักษณะ bundle sales system ซ่ึงเปนกลุมวารสารหรือวารสารทุกชื่อทั้งสํานักพิมพ 

ดังน้ัน ปจจุบันหองสมุดทั่วโลกจึงยังคงประสบปญหาในเร่ืองงบประมาณการบอกรับวารสารอยาง

ตอเน่ือง และสงผลกระทบตอแวดวงวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา  

ดวยสาเหตุน้ีเอง ทําใหเร่ิมเกิดกระแสการประทวงและตอตานการกระทําของสํานักพิมพ

ขนาดใหญบางแหง จนกระทั่งเปนที่มาของการเกิดธุรกิจวารสารรูปแบบใหม เปลี่ยนจากรูปแบบ

ดั้งเดิมทีผู่อานจะตองเสียคาบอกรับเปนสมาชิกวารสารสวนบุคคลหรือหองสมุดบอกรับวารสารในนาม

สถาบัน (institutional subscription) ผูแตงมักไมเสียคาตีพิมพแตลิขสิทธิ์ของบทความจะตองตก

เปนของสํานักพิมพ มาเปนรูปแบบใหมคือ Open Access (OA) ชนิด author-pays model ผูแตง

บทความเปนผูจายคาตพิีมพ สวนผูอานสามารถนําไปใชไดฟรีโดยไมตองบอกรับและไมตองขออนุญาต 

แตตองอางอิงแหลงที่มาภายใตลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons (CC-BY license) ทั้งน้ีดวย

แนวคิดที่เร่ิมตนมาจากความพยายามแกไขปญหาคาบอกรับวารสารที่มีราคาแพงเน่ืองจากการผูกขาด

ของสํานักพิมพขนาดใหญบางแหง สํานักพิมพ OA ที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี

ในปจจุบันไดแก Public Library of Science (PloS) และ BioMed Central (BC) ตอมาธุรกิจ

วารสารแบบ author-pays model เร่ิมไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายมากขึ้น จนทําใหเกิด
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สํานักพิมพ OA หนาใหมผุดขึ้นบนอินเทอรเน็ตจํานวนมากมาย และมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้นอีกใน

อนาคต  

 

สํานักพิมพ Open Access (OA) บางแหง ดําเนินธุรกิจดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม 

 การดําเนินธุรกิจของสํานักพิมพวารสารไมวาจะเปนรูปแบบ subscription-based หรือ 

author fee-based ก็ตาม ลวนมีทั้งขอดีขอเสียดวยกันทั้งสิ้น วารสารแบบ subscription-based ที่

ผลิตโดยสํานักพิมพที่มีชื่อเสียงโดยทั่วไปมักมีคุณภาพสูงเปนที่ยอมรับ แตราคาแพงมากโดยเฉพาะถา

หองสมุดบอกรับในนามสถาบัน ในขณะทีว่ารสารแบบ author fee-based ผลิตไดงายกวาเน่ืองจาก

เปน online only และอานไดฟรีโดยไมจําเปนตองบอกรับ ทําใหมีสํานักพิมพ OA เกิดขึ้นใหมเปน

จํานวนมาก ขอเสียคือมีสํานักพิมพบางแหงทีแ่สวงหาผลกําไรจากการคิดคาตีพิมพจากนักวิจัยในราคา

แพง แตละเลยคุณภาพการผลิต ไมควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ทําการตลาดแบบ direct 

marketing ซึ่งบางคร้ังนักวิจัยอาจไมรูเทาทัน เนื่องจากไมเขาใจวิธีการดําเนินธุรกิจของสํานักพิมพมา

กอน  ขณะนี้มักปรากฎเปนขาวบอยคร้ังวาสํานักพิมพ OA หลายแหงที่เกิดขึ้นมาใหมบนอินเทอรเน็ต

และไมคอยเปนที่รูจักในแวดวงวิชาการ ดําเนินธุรกิจแบบผิดจรรยาบรรณ ประสงคจะคากําไรจากคา

ตีพิมพโดยไมควบคุมคุณภาพทางวิชาการอยางเขมขนเพียงพอ และใชวิธีการที่ไมพึงประสงค ทําให

ระบบ OA โดยรวมเสียชื่อเสียง ตัวอยางเชน 

 1. สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังกลุมนักวิจัยเพ่ือชักชวนใหสงบทความไปตีพิมพ รวมเปน

กองบรรณาธิการ หรือรับเปนผูประเมินบทความ (reviewer) แตกระทําการในลักษณะ Email Spam 

หรืออีเมลขยะ (junk email) และเม่ือนักวิจัยรับเปนกองบรรณาธิการและมีรายชื่อปรากฎบนเว็บไซต

แลว กลับไมเคยไดรับการติดตอใหปฏิบัติหนาที่บรรณาธิการหรือผูประเมินบทความแตอยางใด 

 2. ยอมรับบทความใหตีพิมพไดงายและใชเวลารวดเร็วเกินไป เชน ใชเวลาเพียง 1-2 สัปดาห 

มีพฤติกรรมที่นาสงสัยวาในทางปฏิบัติ วารสารน้ันมีกระบวนการ peer review อยางแทจริงหรือไม  

มีการเรงตีพิมพบทความโดยไมแกไขเน้ือหาตามที่ผูประเมินใหคําแนะนํา นอกจากน้ันสํานักพิมพบาง

แหงอาจแสดงพฤติกรรมทางการคาอยางโจงแจง เชน สงอีเมลแจงราคาคาตีพิมพใหทราบในภายหลัง

โดยไมประกาศลวงหนาบนเว็บไซต หรือโฆษณาวาถาผูแตงจายคาตีพิมพติดตอกันหลายบทความ จะมี

สิทธิตีพิมพบทความตอไปไดฟรี เปนตน 

 3. บนเว็บไซตของสํานักพิมพ ไมระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานที่ชัดเจน ที่อยูสําหรับการติดตอ

ไมครบถวน หมายเลขโทรศัพทติดตอไมได บางแหงแจงไวเพียงอีเมลเทานั้น มักเปนสํานักพิมพเปด

ใหมในลักษณะ online only บนอินเทอรเน็ต เพ่ิงเร่ิมผลิตวารสารภายในระยะเวลาเพียง 1-2 ป และ
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สวนใหญมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา หรือเอเชียใต เชน อินเดีย ปากีสถาน (อาจ

เนื่องมาจากคาจางแรงงานต่ํากวาในยุโรปและอเมริกา)  

 4. มีการอางวาวารสารไดรับการทําดัชนี (indexed) ในฐานขอมูลตางๆเพ่ือสรางการยอมรับ 

แตความจริงแลว ฐานขอมูลตางๆบนอินเทอรเน็ตไมไดเปนฐานขอมูลทางวิชาการที่มีเกณฑในการ

คัดเลือกวารสารเฉพาะที่มีคุณภาพเสมอไป แตเปนเพียง search engine หรือเปนแหลงรวบรวม

รายชื่อวารสารเทาน้ัน ตัวอยางเชน Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access 

Journals) ในปจจุบันสํานักพิมพ OA บางแหงมีความพยายามที่จะปรับปรุงคณุภาพ เพ่ือใหไดรับการ

ทําดัชนีและเขาไปอยูในฐานขอมูลสากลซึ่งเปนที่ยอมรับ เชน Web of Science, Scopus แตจะ

ประสบความสําเร็จไดจําเปนตองใชเวลาหลายป ดังนั้น สําหรับสํานักพิมพหนาใหม (brand-new) 

อายุกอตั้งเพียง 1-2 ป จึงควรจับตาและติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน กอนที่จะตัดสินใจสง

บทความไปตีพิมพ 

 

สํานักพิมพ Open Access (OA) ที่ดีมีลักษณะเปนอยางไร 

สํานักพิมพวารสารที่ดีควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กลาวคือ มี peer review policy ที่

เขมขน ภายใตการควบคุมของกองบรรรณาธิการที่มีคุณภาพ กองบรรรณาธิการประกอบดวยนักวิจัย

ทีม่ีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงการ มีขั้นตอนการบรรณาธิกรที่ไดมาตรฐาน มีการอางอิงองคกรสากล

ตางๆ ที่กํากับดูแลและควบคุมมาตรฐาน เชน เปนสมาชิกสมาคม Open Access Scholarly 

Publishers Association (OASPA) ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ COPE (Committee on 

Publication Ethics) หรือ WAME (World Association of Medical Editors) เปนสมาชิกของ 

CrossRef เพ่ือกําหนดรหัส DOI (Digital Object Identifier) ใหแกบทความทุกชิ้นเพ่ือการอางอิง

ตําแหนงที่อยูของบทความบนอินเทอรเน็ตอยางถาวร มีกระบวนการจัดเก็บวารสารยอนหลังอยางเปน

ระบบ เพ่ือรับประกันไมใหสูญหายไปจากอินเทอรเน็ต เชน ใชเทคโนโลยี LOCKSS (Lots of Copies 

Keep Stuff Safe) มีการแจงอัตราคาธรรมเนียมในการตีพิมพบทความและมีคูมือ instruction for 

authors ทีช่ัดเจนโปรงใส หากมีการทําการตลาดแบบ direct marketing เชนสงอีเมลตองทําดวย

ความเหมาะสมและไมกอความรําคาญใหแกผูรับ วารสารปรากฎอยูในฐานขอมูลสากลซ่ึงมี

กระบวนการคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพ เชน Web of Science, Scopus เปนตน ดังน้ัน การ

พิจารณาวาสํานักพิมพ OA น้ันมีมาตรฐานหรือไม ตองใชเกณฑตางๆประกอบกัน 
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 ปจจุบันสํานักพิมพ OA ขนาดใหญหลายแหงมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เชน BioMed 

Central (BMC), Public Library of Science (PloS) แตบางสํานักพิมพยังมีขอกังขาถึงวิธีการดําเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงตองใชเวลาในการจับตาดูตอไป  

อนึ่ง วารสารประเภท OA ที่มีจํานวนมากมายบนอินเทอรเน็ตน้ัน นอกจากจะเปนสํานักพิมพ

ที่กอตั้งขึ้นเพ่ือเปน OA Publisher โดยเฉพาะแลว สํานักพิมพแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียง เชน Elsevier, 

Springer, Wiley, Nature, BMJ, SAGE, Taylor and Francis ฯลฯ ปจจุบันเร่ิมเล็งเห็นโอกาสทาง

ธุรกิจและหันมาเปด Open Access Choice ดวยวิธีการตางๆ ดวยเชนกัน เชน แยกสาขาของ

สํานักพิมพออกมาเปน OA โดยเฉพาะ ซ้ือกิจการสํานักพิมพ OA ที่มีอยูแลว (เชน Springer ซื้อ 

BMC) ผลิตวารสารใหมบางชื่อออกมาในลักษณะ Open อยางเต็มรูปแบบที่เรียกวา Gold OA หรือ

อาจใชวิธีลูกผสมที่เรียกวา hybrid OA คือเปนวารสาร subscription-based แบบดั้งเดิม แตจะ 

Open เฉพาะบางบทความที่ผูแตงจายคา article processing charge (APC) เพิ่มเติมใหแกทาง

สํานักพิมพ เปนตน วารสาร OA เหลานี้แมอาศัยชื่อเสียงของสํานักพิมพที่มีอยูเดิม แตจําเปนตอง

ควบคุมคุณภาพการผลิตและมาตรฐานของกระบวนการ peer review ใหคงเดิมดวยเชนกัน 

 

รายช่ือสํานักพิมพ Open Access (OA) ที่ดําเนินธุรกิจดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม หาไดที่ไหน 

Jeffrey Beall บรรณารักษของมหาวิทยาลัย Colorado Denver ไดเขียนบทความ 

“Beall’s List of Predatory, Open-Access Publishers” วิจารณสํานักพิมพประเภท OA ที่มี

พฤติกรรมเหมือนนักลาเหยื่อ (http://metadata.posterous.com/83235355) นอกจากนั้นยังได

เขียนบล็อกที่มีชื่อวา Scholarly Open Access (http://scholarlyoa.com) เพ่ือเฝาติดตามวิธีการ

ดําเนินงานของสํานักพิมพ OA อยางตอเน่ือง ปจจุบันมีผูเขามาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ประสบการณ และรวมวิพากษวิจารณในเร่ืองน้ีกันอยางกวางขวาง  

Jeffrey Beall ไดแนะนํารายชื่อสํานักพิมพทีค่วรหลีกเลี่ยง เชน Academic Journals, Inc., 

ANSINetwork, Bentham Open, David Publishing, Dove Press, GlobalOpenJournals.org, 

iConcept Press, OMICS Publishing Group, Science Publications, World Science 

Publisher เปนตน และบางแหงยังคงตองเฝาจับตา (Watchlist) ไดแก Hindawi, MedKnow 

Publications, PAGEPress, Versita Open โดยจะมีการเฝาระวังและปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมรายชื่อ

เปนระยะ 
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ขอควรระวังสําหรับนักวิจัย 

นักวิจัยสวนใหญนิยมอานบทความจากวารสาร OA เน่ืองจากไมตองเสียคาใชจายในการ

บอกรับ แตหากประสงคจะตีพิมพในวารสาร OA ควรเพ่ิมความระมัดระวัง เน่ืองจากวารสาร OA ที่

ไมไดมาตรฐานมีจํานวนมากและยังคงเปนปญหาที่ตองการเวลาในการพัฒนา นักวิจัยควรพยายาม

เลือกที่จะตีพิมพในวารสารซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ และมีคุณภาพดีที่สุดเทาที่จะทําได (ไมวา

จะเปนวารสารแบบ subscription-based หรือแบบ OA) เพราะหากพลั้งเผลอไปตีพิมพในวารสารที่

ขาดการควบคุมคุณภาพ เปนสํานักพิมพที่หวังผลทางการคาแตไมมีมาตรฐานในการดําเนินงาน อาจ

ทําใหตัวนักวิจัยไดรับความเดือดรอนในภายหลัง ดังเชน เคยเกิดกรณีสํานักพิมพนําบทความที่เคย

ตีพิมพไปแลวกลับมาพิมพซ้ําอีก ทําใหเขาขาย duplicate publication โดยไมเจตนา และเจาของ

บทความจําเปนตองไปแจงขอถอดถอนบทความที่ซํ้าออกจากวารสารน้ัน ทําใหเสียเวลายุงยาก หรือ

ในกรณีทีส่ํานักพิมพ Bentham Open เคยตกเปนขาวอ้ือฉาว จากการรับเงินคาตีพิมพจาก Philip 

Davis นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยคอรแนล ในอัตรา $800 เพ่ือตีพิมพตนฉบับเ ร่ือง 

“Deconstructing Access Points” ลงในวารสาร The Open Information Science Journal 

ฉบับวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2009  ทั้งๆที่บทความน้ีถูกสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SCIgen 

โดยที่ไมไดเขียนขึ้นจริงและใชชื่อ-ที่อยูปลอม แสดงถึงความไมมีกระบวนการ peer review ตามที่

อางไว ซ่ึงเ ร่ืองนี้ทําใหสรางความเสียชื่อเสียงใหแกผู เปนบรรณาธิการวารสารจนตองลาออก 

(http://classic.the-scientist.com/blog/display/55759/) 

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยอิีนเทอรเน็ตที่มีอยูในปจจุบัน ทําใหวารสารสวนใหญรวมทั้ง

ประวัตกิารตีพิมพผลงานของนักวิจัยเปนที่เปดเผยตอสาธารณะ สามารถสืบคนและตรวจสอบไดอยาง

งายดาย ดังน้ัน นักวิจัยจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือกสํานักพิมพวารสารที่ใชในการ

นําเสนอผลงาน ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประวัติของตัวนักวิจัยเอง หากตองนํา

ผลงานตีพิมพไปใชประโยชนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตการทํางาน เชน การจบการศึกษา การสมัคร

งาน การประเมินผลงานทางวิชาการ การขอทุนวิจัย หรือขอรับรางวัลทั้งในและตางประเทศ ที่อาจมี

ขึ้นในอนาคต  
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