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ความเจริญอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเอื้ออํานวยความสะดวกแก

นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย และบุคคลผูสนใจทั่วไป ในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขวางและ

รวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการขอมูลตางๆ ไดอยางคลองตัว อาทิ การจัดเก็บไฟลขอมูล การสงตอไฟลขอมูล 

รวมทัง้การนําขอมูลที่ไดรับจากการสืบคนมาใชประโยชนในเชิงการอางอิง เปนตน  

อยางไรกต็าม ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศก็นํามาสูปญหาเชิงวิชาการ โดยเฉพาะปญหา

ในดานการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ และวิทยานิพนธ   กลาวคือ ผูที่ขาดความเขาใจ หรือ

ไมไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องทรัพยสินทางปญญา อาจดําเนินการคัดลอกหรือนําผลงานผู อื ่นมาใช

ประโยชนอยางไมไดต้ังใจที่จะเพิกเฉยการเคารพถึงทรัพยสินทางปญญา  ในขณะเดียวกัน ผูที่คิดไมสุจริตก็

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก งายดาย และสามารถดัดแปลงไปใชประโยชนตอ โดยคาดวาจะไมมีผูใด

ทราบวาผลงานดังกลาวไมใชของตน  

การกระทําดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาอยางรุนแรงในทางวิชาการ โดยเฉพาะในเชิงการคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน หรือการละเมิดทรัพยสนิทางปญญา อันเปนประเด็นเชิงวิชาการที่สงผลใหสถาบันวิชาการตางๆ ทั่วโลก

ใหความสนใจและใหความสําคัญกับประเด็นปญหาดังกลาวมากขึ้นเปนลําดับ 

หากหันมาพิจารณาในสังคมไทย วงการวิชาการระดับอุดมศึกษาก็เผชิญกับปญหาดานการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ มาแลวเปนระยะเวลาหน่ึง และสภาพการณดังกลาว ก็เกิดขึน้ไป

พรอมๆ กับสภาพการณที่สมาชิกสวนใหญในสังคมไทยยังขาดความตระหนักและขาดความเขาใจในเรื่อง

ทรัพยสินทางปญญา อันสงผลใหประเด็นการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไมไดรับความสนใจและขาด

ความพยายามสรางความตระหนักอยางจริงจังวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดที่รายแรง ทั้งๆ ที่ตามธรรมเนียม

ปฏิบัติในระดับมาตรฐานนานาชาติน้ัน ผูที่คัดลอกงานผูอ่ืนเพื่อนํามาขอวุฒิทางการศึกษา สามารถถูกลงโทษได

จนถึงขั้นเพกิถอนปริญญาบตัร [1]  

  ตลอดหวงเวลาที่ผานมา การพัฒนาของสังคมวิชาการ เกิดขึน้ไดดวยแลกเปลี่ยน เรียนรู และใหเกียรติ

ผูสรางความรู หรือทฤษฎี หรือการสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยการประกาศนาม การแสดงการยอมรับ และเมื่อ

ทฤษฎีหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ เหลานี้ถูกประกาศหรือสรางขึ้น ก็จะมีผูที่ทําการศึกษาหรือนําไปพัฒนาตอยอด

ตอไป และก็จะไดรับการประกาศนามและใหเกยีรติกันในลกัษณะดังกลาวสืบเน่ืองไป  

การคดัลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิง่พิมพ วิทยานิพนธ (Academic Plagiarism)   

“ประเด็นที่เราควรตระหนัก” 
 

บทนํา 
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ดังน้ันถากลไกของกระบวนการ “วิชาการ” เหลาไมไดถูกรักษาไวใหมั่นคง จะสงผลใหกระบวนการ

แลกเปลีย่นเรียนรูในประชาคมวิชาการลดลงหรือหยุดลงได ซึ่งจะสรางผลเสียและความเสียหายอยางมากตอความ

เจริญกาวหนาทางวิชาการในสงัคมโลก  

นอกจากนี้การคัดลอกหรือนําผลงานผูอ่ืนมาใชอยางไมถูกตองยังสงผลใหบุคคลผูน้ันไมไดรับการ

พัฒนาทางปญญาตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดปญหาตอระบบการศึกษาที่ตองการสรางนักคิด

นักวิจัย   

ยิ่งไปกวาน้ัน จํานวนการคัดลอกผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ อาจเปนตัวชี้วัดถึงความ

ปญหาดานลมเหลวทางการศึกษาของประเทศ ที่ตองการสรางบุคลากรที่สามารถผลิตความรูใหม ซึ่งมีความคิด

เปนของตนเอง และสามารถคดิคนสิ่งใหม ๆ ได  

หากบรรดานักวิชาการตางๆ และนักวิชาการรุนใหมที่กําลังอยูในสวนของกระบวนการผลิต ฝกอบรม 

และเรียนรู ในโลกวิชาการ มิไดตระหนัก และมิไดหลีกเลี ่ยงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย 

วิทยานิพนธดังที่กลาวมาแลวขางตน แตกลับดําเนินการคัดลอกผลงานผูอื่น เพื่อขอใหสําเร็จการศึกษาและได

ปริญญาบัตรเทานัน้ ปญหาทีส่ังคมจะตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได ก็คือ ปญหาดานความเสื่อมถอยของ “ความ

เจริญทางจริยธรรมในสงัคม”   

หากพจิารณาตัวเลขรายงานผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาโดย Irving Hexham (2005) [2] เราจะ

พบวา “ประมาณ 70% ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงไดกระทําการที่เขาขายการ

คดัลอกผลงานวิชาการ  

นอกจากน้ัน Hexham (2005) พบวา ประมาณ 10-15% ของสารนิพนธ วิทยานิพนธสาขามนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร มีขอความที่ชี้วาเขาขายการคดัลอก” ซึ่งสถิติเลขดังกลาวขางตน นับเปนตัวเลขที่นาตกใจเปนอยางยิ่ง  

จากสภาพการณดงักลาว สงผลใหประเด็นการคัดลอกผลงานทางวิชาการจึงเปนประเด็นปญหาสําคัญที่

ประชาคมวิชาการทั่วโลกใหความสําคัญ และจับตามมองอยางใกลชิด ในขณะเดียวกันการกระทําผิดในเร่ือง

ดังกลาว ก็ถือวาเปนเร่ืองรายแรงอยางยิ่งทางวิชาการ  

ดังน้ัน คณาจารย นิสิต นักศึกษาในปจจุบันจึงไมสามารถเพิกเฉย หรือมองขามประเด็นดังกลาวไปได 

ในทางกลับกันบุคลากรทางวิชาการทุกฝายจําเปนตองต่ืนตัว และใหความสนใจกับประเด็นดังกลาวกันอยาง

จริงจัง  ในขณะที่หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการตางๆ อยางตอเนื่องทั้งในเชิงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีในการตรวจสอบกระบวนการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาระบบการลงโทษผูประทํา

ความผิดอยางยุติธรรม  

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลยั และสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใหความสนใจและ

ใหความสําคัญในประเด็นปญหาดานการคัดลอกผลงานทางวิชาการมาอยางตอเน่ือง  เหตุผลประการหน่ึงก็คือ 

การคัดลือกผลงานทางวิชาการดังกลาวสรางความเสียหายในทางวิชาการ และไดสงผลใหเกิดการลดระดับความ

นาเชื่อถือของสถาบัน ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบตอคุณภาพและจริยธรรมทางวิชาการของนิสิตและบุคลากร

ในมหาวิทยาลยั   
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จากสภาพปญหาตางๆ ขางตน ทําใหการสรางความตระหนัก และการใหความรูความเขาใจแก

ประชาคมจุฬาฯ ถึงความจําเปนในการหลีกเลี่ยงการกระทําที่ไมเหมาะสมน้ีในเร่ืองการคัดลอกงานผูอ่ืนเปนสิ่ง

สําคัญยิง่ ดังน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดพิมพตัวอยางการคัดลอกผลงานทางวิชาการเลมแรกที่ตัวอยางนํามาจาก

เอกสารที่เปนภาษาอังกฤษแจกจายแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารยในทุกคณะเพื่อเปนเอกสารสําหรับ

การเรียนรู เพื่อชวยกันปองกันการกระทําที่ไมสมควรน้ี  
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ความหมายของ คําวา การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ วิทยานิพนธ  

(Academic Plagiarism)1

 

 

ตามพจนานุกรม The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (COED) ใหความหมาย

ของคําวา “Plagiarism” หลายแบบดังน้ี 

1. การกระทําหรือการปฏิบัติที่ถือวาเปนการคัดลอก น่ันก็คอื การนําผลงานของคนอ่ืนมาเปนของ

ตนเองโดยวิธกีารที่ไมถูกตอง (wrongful appropriation) การขโมย (Purloining) และการตีพิมพขอความของ

คนอ่ืน หรือการแสดงความคิด แนวคดิ (วรรรณกรรม งานศิลป ดนตรี งานประดิษฐ เปนตน) ของผูอ่ืน 

เสมอืนวาเปนงานของตนเอง 

2. การนําเสนอความคิด แนวคดิ ตนแบบ ขอความ สวนของขอความ หรืองาน ที่ไดมีการขโมยมา

ใช พจนานุกรมฉบับเดียวกันใหความหมายคําวา ขโมย (Purloin) คือ นําเอามาอยางไมซื่อสัตย โดยเฉพาะใน

ลักษณะเบีย่งเบนความเชือ่ถือ  

จากขางบนความหมายคําวา “Plagiarism” คอื “การขโมย” ความคิด อันเปนความหมายที่

ตรงไปตรงมาชดัเจน  

แตบอยคร้ังเราอาจพบวานิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ อาจมีความคิดแบบฉลาดแกมโกงในการ

ตีความหมายที่เขาขางตนเอง นอกจากน้ันยงัพบปญหาอ่ืนๆ อาทิ ความสับสนกับการอางอิงความคิดผูอ่ืน 

ดวยความไมรูหรือไมเจตนา หลายๆคนต้ังใจกระทําแบบนํ้าขุนๆ หรือแบบเอาสีขางเขาถู สวนหน่ึงอาจ

เน่ืองจากการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ วิทยานิพนธ สามารถเปนธุรกิจที่ทํารายไดอยาง

งดงาม และยังทําใหเกิดระบบการรับจางทํางาน การโฆษณาประชาสัมพันธ และการเพิ่มรายไดปละเปน

จํานวนมหาศาล  

นอกจากน้ัน ยงัเปนที่นาเสียดายที่หนังสือดี ๆ หลายเลมซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองการขโมยความคิด

เชน หนังสอื Thomas Mallon's Stolen Words: Forays into the Origins and Ravages of Plagiarism (New 

York: Ticknor & Fields, 1989) ไดกลาวถึงเร่ืองการคัดลอกผลงานทางวิชาการไวนอยมาก ดังน้ันจึงเปนเร่ือง

สําคัญที่ตองมีการแสดงตัวอยางใหชดัเจนวาอะไรคือการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยเร่ิมตนจากการให

ความหมายของคําวา “Plagiarism” ดังน้ี 

“Plagiarism” คือ ความพยายามชักจูงผูอาน ดวยการนําเอางาน คําพูด หรือคําของคนอ่ืนมาเปน

ของตนเอง “การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Academic plagiarism)” เกิดขึ้นเมื่อผูเขียนรายงานวิจัย งาน

วิทยานิพนธ ลอกคาํจากตนฉบบัมากกวา 4 คําโดยปราศจากการใชเคร่ืองหมายอัญประกาศ “  ” หรือ

เคร่ืองหมายคําพูดตรงขอความที่คัดลอก ทําใหเสมือนวาเปนผลงานของตนเอง

                                                 
1 ขอความตอไปนี้คัดลอกมาจากเอกสารอางอิงรายการที่ [2] และ [3] 

 การถอดความหรือการเขยีน

ในลักษณะแตกตางจากเดิมแตยังมีความหมายเชนเดิม (Paraphrasing) [4] โดยปราศจากการอางความคิดเห็น
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ของผูอ่ืนอยางจริงจังหรือปราศจากการเพิ่มเติมผสมผสานขอความใหมอยางเขาใจถองแท เปนแบบอยางหน่ึง

ของการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  

 

ตัวอยางการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ วิทยานิพนธ (Academic Plagiarism)2 

ขอความตนฉบับ 

This book has been written against a background of both reckless optimism and reckless despair. It 

holds that Progress and Doom are two sides of the same medal; that both are articles of superstition, 

not of faith. It was written out of the conviction that it should be possible to discover the hidden 

mechanics by which all traditional elements of our political and spiritual world were dissolved into a 

conglomeration where everything seems to have lost specific value, and has become unrecognizable 

for human comprehension, unusable for human purpose. Hannah Arendt, The Origins of 

Totalitarianism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973 ed.), p.vii, Preface to the First 

Edition. 

 (THE ORIGINAL PASSAGE)  

ตัวอยางที่ 1 

This book has been written against a background of both reckless optimism and reckless despair. It 

holds that Progress and Doom are two sides of the same medal; that both are articles of superstition, 

not of faith. Interestingly enough, Arendt avoids much of the debates found in some of the less 

philosophical literature about totalitarianism. 

การคัดลอกคําตอคํา (word for word plagiarism) 

ปญหา = ไมอางอิงที่มา 

เมื่อนําขอความโดยตรงจากหนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ คําพูด สนุทรพจน หมายเหตุ 

สารสนเทศหรือ Internet หรือ จากที่อ่ืน ผูเขียนตองอางอิงอยางเหมาะสม ซึ่งปญหาในตัวอยางที่ 1 ก็คือ การ

ไมมีการอางอิงที่มา 

ตัวอยางที่ 2

This book has been written against a background of both reckless optimism and reckless despair. It 

holds that Progress and Doom are two sides of the same medal; that both are articles of superstition, 

not of faith.1 Interestingly enough, Arendt avoids much of the debates found in some of the less 

 การหมายเหตุบอกที่มา (footnote) ของขอมูล ปราศจากเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมาย

คําพูด “…..”  

                                                 
2 ตัวอยางตอไปน้ีไดนํามาจากตนฉบับภาษาอังกฤษในเอกสารอางอิงรายการที่ [5]   
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philosophical literature about totalitarianism. 1 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism 

(New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1973 ed.), p.vii, Preface to the First Edition. 

ในการอางอิงขอมูลหากมีการคัดลอกขอความคําตอคําน้ัน การบอกที่มาของขอมูลอยางเดียวไม

เพยีงพอ ผูเขียนเอกสารทางวิชาการจําเปนตองใชเคร่ืองหมายอัญประกาศ หรือเคร่ืองหมายคําพูด “….” หรือ

เคร่ืองหมายทวิภาค  (:) เพื่อการเนนตรงขอความ เชน 

A. As Hannah Arendt explains, her book was “written against a backdrop of both reckless optimism and 

reckless despair.”1 The book “holds that Progress and Doom are two sides of the same medal . . ..”2 

 

B. As Dr. Arendt has explained: 

This book has been written against a background of both reckless optimism and reckless despair. It holds 

that Progress and Doom are two sides of the same medal; that both are articles of superstition, not of faith.1 

Interestingly enough, Arendt avoids much of the debate found in some of the less philosophical literature 

about totalitarianism. 

ตัวอยางที่ 3

Hannah Arendt’s book, The Origins of Totalitarianism, was written in the light of both excessive 

hope and excessive pessimism. Her thesis is that both Advancement and Ruin are merely different 

sides of the same coin. Her book was produced out of a belief that one can understand the method in 

which the more conventional aspects of politics and philosophy were mixed together so that they lose 

their distinctiveness and become worthless for human uses. 

 การถอดความหรือการเขียนในลักษณะแตกตางจากเดิมแตยังมีความหมายเชนเดิม (the 

paraphrase) 

ในกรณีน้ีถึงแมวาผูเขียนเอกสารวิชาการจะไมไดลอกขอความเดิมของผูแตง แตผูเขียนก็จําเปนตอง

บอกที่มาของขอความที่เขียนใหมในลักษณะแตกตางจากเดิม แตยังมีความหมายเชนเดิมน้ัน ทั้งน้ีเพื่อเปนการ

แสดงออกถึงการเคารพความคิดอันเปรียบเสมือนทรัพยสินทางปญญาของเจาของแนวคดิเดิม 

ตัวอยางที่ 4

The first edition of The Origins of Totalitarianism was written in 1950. Soon after the Second World 

War, this was a time of both reckless optimism and reckless despair. During this time, Dr. Arendt 

argues, the traditional elements of the political and spiritual world were dissolved into a 

conglomeration where everything seems to have lost specific value. In particular, the separation 

between the State and Society seems to have been destroyed. In this book, she seeks to disclose the 

hidden mechanics by which this transformation occurred. 

  การปะติดปะตองานวิชาการแบบผลงานศิลปะสไตล “โมเสก” (mosaic) 
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ในตัวอยางน้ีจะมี วล ี หรือ ขอความบางสวนจากตนฉบับซึ่งถูกปะติดปะตอ ผสมผสาน ตกแตง อยาง

สละสลวยในประโยค ซึ่งไมควรกระทํา   

ตัวอยางของวลีที่มีการปะติปะตอดังกลาว คอื  

      (1) reckless optimism and reckless despair   (2) traditional elements of the {สวนน้ีมาจากตนฉบับ} 

political and spiritual world were dissolved into a conglomeration where everything seems to have lost 

specific value 

      (3) hidden mechanics. 

ตัวอยางที่ 5

Following the Second World War, scholars from a variety of disciplines began to explore the nature 

of “totalitarianism.” One of the most pressing issues for these writers understood the “essence” of 

totalitarianism. How, for example, is a totalitarian regime different from an authoritarian regime? 

Although authors disagree on the precise answer to this question, a common thread running 

throughout most of the classic works on totalitarianism deals with the relationship between State 

and Society. In a totalitarian state, the traditional boundaries between State and society are 

dissolved into a conglomeration so that the two become indistinguishable. 

 การลอกวลี (the apt phrase) 

ขอความในตัวอยางน้ีเกือบทั้งหมดเปนของผูเขียนเอง แตวล ี “dissolved into a conglomeration” 

คดัลอกมาโดยตรงจากขอความเขียนโดย Arendt ซึ่งแมวาจะเปนวลีสั้น ๆ แตก็ตองบอกที่มา  

เฉพาะวลีที่มีการใชอยางทั่ว ๆ ไปแลวเทานั้นที่สามารถใชไดเลย โดยผูเขียนเอกสารทางวิชาการไม

ตองอางอิงตนฉบับหรือที่มา 

 

 

แบบอยางของการคัดลอก3

แบบอยางของการคัดลอกตอไปนี้เปนการคัดลอกที่พบในหนังสือวิชาการหลายเลมและรางบทความหลาย

บทความ บางตัวอยางเขียนโดยผูแตงที่ไดรับการยอมรับในวงการ (Established authors)  

 

ตัวอยางในบทความน้ี เปนตัวอยางเฉพาะที่คิดขึ้นและนํามาจากหนังสือ The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin 

Mellen, 1981) ซึ่งหลีกเลี่ยงประเด็นทีไ่มเหมาะสมของผูเขียนที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันดี ในแตละตอน 

                                                 
3 ตัวอยางตอไปน้ีไดนํามาจากตนฉบับภาษาอังกฤษในเอกสารอางอิงรายการที่ [2] 

พรอมคําแนะนําการคัดลอกที่ถูกตอง  
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เร่ิมตนจากขอความตนฉบับในหนังสอื The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981) ประโยค

เหลาน้ีถูกคัดลอกเพื่อแสดงใหเห็นตัวอยางที่ไมถูกตองหลาย ๆ แบบ และอธิบายลักษณะของการคัดลอกที่ไม

ถูกตองพรอมแสดงตัวอยางที่ถูกตอง ซึ่งอาจเปนตัวอยางซ้ํา ๆ จนอาจดูนาเบื่อ แตวิธีการน้ีจะชวยกระตุนให

เกดิการถกเถียงกันในประเด็นที่จําเปน  

1. การคัดลอกโดยตรง (Straight plagiarism) 

การคัดลอกแบบนีเ้กิดขึน้เมือ่มีการเปลีย่นหัวขอและโครงสรางประโยค และเพิม่เติมคําหรือตัดคําที่ไมปกติ 

แตไมไดอางอิงผูแตงเดิม รวมทั้งไมไดมีการใชเครือ่งหมายอัญประกาศหรือเครือ่งหมายคําพูด แตอาจมีการ

การเปลี่ยนแปลงเล็กนอยทีค่ํา หัวขอ โครงสรางประโยคหรือสวนสําคัญอืน่ หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ขอความเพือ่ใหดูเหมอืนวาเปนงานของตนเอง  

ตัวอยางตอไปนี้คือการใชเทคนิคการคดัลอกโดยตรง 

ตนฉบับ 

But Hertzog recognized the danger and stood up for the rights of the Afrikaner. Only the National 

Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. The politics of the nationalists, 

were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. The Afrikaner People were a Christian 

people, therefore their politics must of necessity be Christian. (Source: Irving Hexham, The Irony of 

Apartheid, Lewiston: Edwin Mellen, 1981, p. 185). 

การคัดลอก 

But General Hertzog recognized the danger and fought for the rights of the Afrikaner. Only the 

National Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. The politics of the 

Nationalists, were in the view of the newspaper Het Westen, thoroughly Christian. The Afrikaner 

People were a Christian People, therefore their politics must of necessity be Christian. 

การใชท่ีถูกตอง 

Hexham writes "But General Hertzog recognized the danger and stood up for the rights of the 

Afrikaner. Only the National Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. 

The politics of the nationalists, were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. The 

Afrikaner People were a Christian people, therefore their politics must of necessity be Christian."(1)  
(1)

 

 Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 185. 

2. การคัดลอกท่ีอางอิงผูแตงเดิมแตไมใชเคร่ิองหมายอัญประกาศหรือใหเอกสารอางอิง 

ในที่นี้แมวาจะมีการอางอิงผูแตงเดิม แตก็มีการคัดลอกเกิดขึ้น เพราะวาขอความเน้ือหาเดิมไดถูกพิมพซ้ํา

เพยีงแตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยปราศจากการใชทั้งเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือการบอกที่มา 
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ตนฉบับ 

But Hertzog recognized the danger and stood up for the rights of the Afrikaner. Only the National 

Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. The politics of the nationalists, 

were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. The Afrikaner People were a Christian 

people, therefore their politics must of necessity be Christian. (Source: Irving Hexham, The Irony of 

Apartheid, Lewiston: Edwin Mellen, 1981, p. 185). 

 

การคัดลอก 

Professor Hexham brilliantly observes that Hertzog recognized the danger and stood up for the 

rights of the Afrikaner. Only the National Party offered a Christian solution to South Africa's racial 

problems. The politics of the nationalists, were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. 

The Afrikaner People were a Christian people, therefore their politics must of necessity be 

Christian. 

หมายเหตุ กรณีน้ีเปนตัวอยางการคัดลอกแบบหนึง่แมวาจะมีการอางถึงผูแตงคือ "Professor Hexham" แต

เน่ืองจากวาไมไดใชเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคําพูดอยางเหมาะสมหรือการอางอิงหนาจาก

ตนฉบับ เพียงแตมีการเนนคํา คือ ฉลาดยอดเยี่ยม (brilliant) ซึ่งในทางปฏิบัติผูคัดลอกมักใชคําอธิบายที่เนน

การชื่นชมผูเขียนเดิมเกินความเปนจริงกอนการคัดลอก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พวกเราทุกคนมีความรูสึก

ตรงกันขามเมื่อไดรับคําชมวา ฉลาดยอดเยี่ยม (brilliant) ดังน้ันบุคคลจึงไมชอบที่จะเห็นงานของตนถูก

วิเคราะห ถูกพิจารณาอยางละเอียด หรือถูกตําหนิขอผิดพลาดโดยใครบางคนทีนิ่ยมชมชอบเรา การใชคําเนน

บางคํามักจะเปนการเตือนวา เรากําลังคัดลอกผลงานผูอ่ืนซึ่งไมควรทํา  

การใชท่ีถูกตอง 

Professor Hexham observes that "Hertzog recognized the danger and stood up for the rights of the 

Afrikaner. Only the National Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. 

The politics of the nationalists, were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. The 

Afrikaner People were a Christian people, therefore their politics must of necessity be Christian" (1) 
(1)

3. การคัดลอกแบบธรรมดาดวยการหมายเหตุบอกท่ีมา 

 Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 185. 

ลักษณะน้ีมีการใชเอกสารอางอิงแตไมไดใชเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูดตามหลักการ

อางอิงทางวิชาการ และคําบางคําถูกเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเพื่อใหขอความแตกตางจากเดิม 
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ตนฉบับ 

But Hertzog recognized the danger and stood up for the rights of the Afrikaner. Only the National 

Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. The politics of the nationalists, 

were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. The Afrikaner People were a Christian 

people, therefore their politics must of necessity be Christian. (Source: Irving Hexham, The Irony of 

Apartheid, Lewiston: Edwin Mellen, 1981, p. 185). 

การคัดลอก 

In his insightful book The Irony of Apartheid Dr. Hexham observes that Dr. Hertzog recognized the 

danger and stood up against the British for the rights of the Afrikaner. Only the Nationale Partie 

offered a real solution to South Africa's racial problems. The politics of Afrikaner Nationalists, were 

in the view of Het Westen, entirely Christian. The Afrikaner Volk were a Christian People, therefore 

their politics must of necessity be Christian.1 
1

หมายเหตุ ในกรณีน้ีมีการใชคําที่แสดงความเขาใจอยางลึกซึ้ง "insightful" และการเปลีย่นแปลงในขอความ

เลก็นอย เชน ใชคํา "Dr" แทน "General" และ "Volk" แทน "People" นอกจากน้ีไมมีการใชเคร่ืองหมาย

อัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูด

Irving Hexham, The Irony of Apartheid, chapter 7 

 

การใชท่ีถูกตอง 

รวมทั้งไมมีการอางอิงเลขหนาอันเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา  

In his book The Irony of Apartheid Dr. Hexham observes that "General Hertzog recognized the 

danger and stood up against the British for the rights of the Afrikaner. Only the National Party 

offered a real solution to South Africa's racial problems. The politics of the Nationalists, were in the 

view of Het Westen, entirely Christian. The Afrikaner People were a Christian People, therefore 

their politics must of necessity be Christian."(1) 
1

4. การคัดลอกเชิงซอนดวยการหมายเหตุบอกท่ีมา 

Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 185. 

ลักษณะนี้เกิดขึ้นเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงและการถอดความหรือการเขียนในลักษณะแตกตางจากเดิม แตยังมี

การคงไวซึง่ความหมายเดิมหลายๆแหง มากกวาหนึง่หนา และมีการใชหมายเหตุ เพื่อบอกทีม่า แตไมมีการ

ใชเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเครือ่งหมายคําพูด นอจากนัน้ยังอาจมีการใหเอกสารอางอิงแตหนาอางอิงไม

ถูกตองและมีการใชคําและวลีจากตนฉบับ การถอดความหรือการเขียนในลักษณะแตกตางจากเดิมแตยังมี

ความหมายเดิมใชสําหรับการสรุปใหขอความที่ยาวสั้นลง แตไมมีหรือมีการบงบอกเล็กนอยวาขอความน้ัน

ถูกเขียนใหมใหแตกตางจากเดิมรวมทัง้ไมมีการใชเครือ่งหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคําพูดในที่ที่
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จําเปน เทคนิคอีกอยางหน่ึงทีพ่บในการคัดลอกแบบนีค้ือการพยายามเปลีย่นรูปแบบลักษณะแตไมใชเนื้อหา

ของประโยคเพื่อทําใหการคัดลอกสังเกตไดยาก ตัวอยางเชน 

ตนฉบับ 

Such views articulated in the student magazines, also received clear, though less detailed treatment 

in Het Westen. Afrikaners were reminded that they were a Calvinist People with a duty to retain 

their nationalism. In the view of Het Westen, ministers of the Dutch Reformed Church like General 

Botha=s friend Herman Bosman were mistaken in arguing, like their leader Andrew Murray, for 

the separation of religion and politics. (Source: Irving Hexham, The Irony of Apartheid, Lewiston: 

Edwin Mellen, 1981, p. 185 and 187). 

การคัดลอก 

Such views articulated in the student magazines, also received clear, though less detailed treatment 

in The Westerner which reminded Afrikaners that they were a Calvinist Volk with a duty to retain 

their nationalism.1 In the view of this newspaper, ministers of the Dutch Reformed Church like 

Herman Bosman, General Botha=s friend, were "mistaken in arguing, like Dr. Andrew Murray for 

the separation of religion and politics" even though he was their mentor.2 
1Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), 182. 
2

หมายเหตุ ในตัวอยาง Het Westen กลายเปน "The Westerner" ทําใหเกิดความประทับใจวาผูแตงแปลจาก

ตนฉบับ the Afrikaans โดยตรง นอกจากนีก้ารจัดลําดับของวลีสัน้ ๆ เชน "General Botha=s friend" ถูกสลับ

ที่ การเปลีย่นลักษณะนีใ้นขอความเปนการเปลี่ยนรูปลักษณขอบเขตการคัดลอกทําใหลดการถูกจับไดงาย 

ทายสุดแมวาบางสวนของขอความถูกใสในเคร่ืองหมายคําพูดก็เปนวิธีชักจูงผูอานใหเชือ่วาผูเขียนอางอิงจาก

หนังสือพิมพโดยตรงไมใชจาก The Irony of Apartheid. 

 The Westerner, 4/12/1912. 

การใชท่ีถูกตอง 

Hexham writes "Such views articulated in the student magazines, also received clear, though less 

detailed treatment in Het Westen. Afrikaners were reminded that they were a Calvinist People with a 

duty to retain their nationalism."1 Later he adds that "In the view of Het Westen, ministers of the 

Dutch Reformed Church like General Botha=s friend Herman Bosman were mistaken in arguing, 

like their leader Andrew Murray, for separation of religion and politics."2 
1Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 182 
2

 

Ibid., p. 187. 



 13 

5. การคัดลอกดวยการละเคร่ืองหมาย 

ในที่น้ีผูคัดลอกเร่ิมตนใชเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูด “...” หลังจากการปดเคร่ืองหมาย

อัญประกาศหรือเครืองหมายคําพูด ยังคงใชเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูดตอไป 

 

ตนฉบับ 

Hertzog's policies were also seen as an expression of the myth of apartheid. He, and he alone, was 

represented as holding a realistic racial policy by which was meant one which segregated black from 

white. "Natives have to learn that they are not equal to whites," Het Westen declared. The native 

must learn to recognize that white technology and industry has raised them from barbarism. Too 

many people reacted emotionally to the race question and assumed colored people could be given a 

greater say in the government of South Africa. (Source: Irving Hexham, The Irony of Apartheid, 

Lewiston: Edwin Mellen, 1981, p. 184). 

การคัดลอก 

According to Hexham "Hertzog's policies were also seen as an expression of the myth of 

apartheid."1 He, and he alone, was represented as holding a realistic racial policy by which was 

meant one which segregated black from white. The Afrikaans newspaper, Het Westen declared 

"Natives have to learn that they are unequal to whites."2 Hexham says this meant that "the native 

must learn to recognize that white technology and industry has raised them from barbarism." 

Clearly, in view of Het Westen too many individuals reacted emotionally to the race question. Only 

radicals assumed Colored People could be given a greater say in the Government of South Africa.3 
1Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 184. 
2 Het Westen, 7/27/1906. 
3

หมายเหตุ ขอความที่คัดลอกอยูระหวางเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ือหมายพดู “...” ผูอานถูกชักจูงให

เชื่อวา ผูแตงอางอิงงานตนฉบับโดยตรงจาก Het Westen ในความเปนจริงยังอางอิง The Irony of Apartheid.  

 Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 184. 

การใชท่ีถูกตอง 

According to Hexham "Hertzog's policies were also seen as an expression of the myth of apartheid. 

He, and he alone, was represented as holding a  realistic racial policy by which was meant one which 

segregated black from white."1 The Afrikaans newspaper, Het Westen, declared "Natives have to 

learn that they are not equal to whites."2 Hexham says this meant that "the native must learn to 

recognize that white technology and industry has raised them from barbarism."3 Clearly, in view of 
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Het Westen, "Too many people reacted emotionally to the race question and assumed colored people 

could be given a greater say in the government of South Africa."4 
1 Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen), 1981, p. 184. 
2 Het Westen 7/27/1906, cited in Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 

1981), p. 184. 
3Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 184. 
4

 

 Het Westen cited in Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 184. 

 

6.การคัดลอกแบบถอดความหรือการเขียนใหมท่ีแตกตางจากเดิมแตยังมีความหมายเดิม 

การถอดความ (Paraphrasing) [4] หรือการเขียนใหมที่แตกตางจากเดิมแตยังมีความหมายเชนเดิมที่ปราศจาก

การอางทีม่าและการถอดความหรือการเขียนใหมทีแ่ตกตางจากเดิม แตยังมีความหมายเดิมตอเนื่องกันแมวา

จะอางถึงที่มา ไมมีการเพิ่มเติมขอความที่สัมพันธกับขอความที่ถูกคัดลอกหรือไมมีการเพิ่มเติมขอความใหม

ที่สําคัญ คอื การคัดลอกผลงาน ลักษณะการคัดลอกแบบนีย้ากทีจ่ะตรวจสอบพิสูจน อยางไรก็ตามก็เปนการ

คดัลอก การถอดความหรือการเขียนในลักษณะแตกตางจากเดิมแตยังมีความหมายเดิมที่ถูกตองเมิ่อมีการอาง

ที่มาและที่ถูกตองถูกนํามาใชวิจารณ อธิบาย และอางอิงถึง การถอดความหรือการเขียนใหมที่แตกตางจาก

เดิมแตยังมีความหมายเดิมที่ยอมรับได ถา   

1) ไมเนนแสดงความโดดเดนวาเปนงานของผูเขียน 

2) ถูกใชเพื่อใหผูแตงไดรับการโตเถยีงจากมุมมองคนอ่ืน 

3) เมื่อขอความตนฉบับถูกเขียนใหมดวยคําที่แตกตาง  

เมื่อบทความทางวิชาการ บทในหนังสือ หรือหนังสือที่อางสิทธิความเปนตนกําเนิดทางวิชาการอยางแทจริง 

ดังวิทยานิพนธปริญญาเอก ประกอบดวยคํานําและ/หรือหนาสรุปหรือยอหนาวรรคตอนที่ผูแตงถอดความ

หรือเขียนใหแตกตางจากเดิมแตยังมีความหมายเดิมแบบตบแตงผลงาน ถือวาบทความทางวิชาการ บทใน

หนังสือ หรือหนังสือนัน้ไดคัดลอกมา การตัดตอผสมผสานความคิดเห็นของผูอื่นและทําใหเสมือนวาเปน

งานวิจัยของตนเองไมใชงานทีส่มควรไดรับการยกยองทางวิชาการอยางจริงจังหรืออางสิทธิวาเปนงานตน

กําเนิด แมวาไมมีใครที่ไหนก็ตามไดเคยผลิตผลงานลักษณะเดียวกันมากอนตนแบบหรือตนกําเนิดทาง

วิชาการตองการความคิดตนกําเนิดและการสะทอนความคิดของผูอืน่ที่ไมใชการกระทําซ้าํรอยหรือการออก

ความเห็นอยางไมฉลาด ยกเวนผูแตงไดเพิ่มเติมความเห็นแตกตางที่สําคัญที่เปนของตนเอง มาตรฐานการ

ยอมรับทางวิชาการน้ันตองการระบุใหชัดเจนตรงที่ถอดความหรือการเขียนใหมใหแตกตางจากเดิมแตยังมี

ความหมายเดิมวาเปนการถอดความมา  ตัวอยางเชน 
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ตนฉบับ 

But Hertzog recognized the danger and stood up for the rights of the Afrikaner. Only the National 

Party offered a Christian solution to South Africa's racial problems. The politics of the nationalists, 

were in the view of Het Westen, unquestionably Christian. The Afrikaner People were a Christian 

people, therefore their politics must of necessity be Christian … Such views articulated in the 

student magazines, also received clear, though less detailed treatment in Het Westen. Afrikaners 

were reminded that they were a Calvinist People with a duty to retain their nationalism. (Source: 

Irving Hexham, The Irony of Apartheid, Lewiston: Edwin Mellen, 1981, p. 185 and 182). 

 

 

การถอดความหรือการเขียนใหมท่ีแตกตางแตคงความหมายเดิม แบบไมถูกตอง 

Standing up for the Afrikaner's rights because of the dangers he saw looming, Hertzog argued that a 

Christian solution to South Africa's racial problems was to be found in the policies of the National 

Party. Nationalist politics were according to Het Westen undoubtedly Christian and he  

Afrikaner People must support them because they were a Christian People. 

Views like these were expressed by students in their magazine … 

การถอดความหรือการเขียนใหมท่ีแตกตางแตคงความหมายเดิม ท่ีเหมาะสม 

Hexham argues that standing up for the Afrikaner's rights because of the dangers he saw looming, 

Hertzog argued that a Christian solution to South Africa's racial problems was to be found in the 

policies of the National Party. Nationalist politics were according to Het Westen undoubtedly 

Christian and he Afrikaner People must support them because they were a Christian People.(1) He 

also observes that Views like these were expressed by students in their magazine.(2) 

Consequently he fails … 

The problem with 

Hexham's argument it that he pays far too much attention to the views of Hertzog and the students 

who supported Hertzog's views. He also fails to explain exactly what Hertzog meant by "Christian" 

thus overlooking the fact that Hertzog was actually an agnostic inspired by Bismark's son-in-law 

Count Keyserling. 

(1) Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), p. 185. 
(2)

ในบทความขางบนวลี “Hexham’s understanding of Hertzog’s position” ถูกถอดความหรือเขียนใหมให

แตกตางแตคงความหมายเดิม เพื่อวัตถุประสงคการวิพากษวิจารณและชี้จุดออนของบทความ  

 Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), 182. 
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การเขียนลักษณะน้ีผูวิพากษตองการชี้จุดออนตรง “Hexham's general approach” แลวดึงความสนใจเขาสู

ขอบกพรองเพียงพอสําหรับการนิยามคําสําคัญ ในทายสุดนําเสนอขอมูลใหมเกีย่วกับความเห็นของ Hertzog 

ดังนั้นการถอดความหรือการเขียนใหมที่แตกตางแตคงความหมายเดิมมีวัตถุประสงคมากกวาการเขียน

ความเห็นของ Hexham ซ้ําและเพิ่มเติมขอมูลใหมเพื่อใหผูอานเขาใจมากขึน้ เมือ่ยอหนาหรือบทความ

ทั้งหมดมีขอความจากการถอดบทความเพิ่มเติมการวิพากษวิจารณเพียงเล็กนอย หนังสือนั้นเขาขายการ

คัดลอกแมวาผูเขียนอางขอความของผูแตงเดิมและไดใสเคร่ืองหมายคําพูดตรงขอความอางอิงนั้น 

7. การกระทําท่ีเรียกวา “การคัดลอกผลงานตนเอง” และการนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธี 

ตามกฏหมายอเมริกาเปนไปไมไดที่มีการขโมยงานของตนเอง เน่ืองจากการคัดลอกผลงานหมายถึงการขโมย 

ดังนัน้บางคนจึงโตเถียงตามนิยามวาการคัดลอกผลงานตนเองเปนสิ่งที่เปนไปไมได ทั้งน้ีเพราะคนไม

สามารถขโมยผลงานตนเอง อยางไรก็ตามมีกรณีเกิดขึ้นเชนเรียกรองสินไหมจากการประกันการขโมย

ผลงานตนเองแมวาจะไมใชกต็าม 

ในวงสนทนามนุษยศาสตรทาง Internet (Internet Humanist Forum) ศาสตราจารย Paul Brian จาก

มหาวิทยาลัยมอลทรีออล (University of Montreal) กลาววา "การคัดลอกผลงานตนเอง" หรือ “การนํางานเกา

มาใชใหม” เปนการขโมย เพราะวาชักนําผูซื้อใหคิดวาเปนหนังสือใหมที่วางจําหนายในตลาด ผูแตงชักนําให

ผูซื้อเขาใจผิดในลักษณะเดียวกันกับการขายรถมือสองแตหลอกวาเปนรถใหม (The Humanist Forum 7/13, 

16 April 1992) อาจเปรียบเทียบไดดีกวากับผูขายรถมือสองปรับเลขไมลรถใหเหมือนวาถูกใชงานมานอย

กวาความเปนจริง ลักษณะน้ีถือวาผิดกฏหมาย ดังนั้นการคัดลอกผลงานตนเองเปนการกระทําที่ไมถูกตองไม

แตกตางจากการขโมย (Brogan 1992:453-465) เพื่อหลีกเลีย่งความสับสนในทีนี่้อาจละวลี “การคัดลอก

ผลงานตนเอง” ใชวลี “การนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธี” แทน 

ดังน้ัน เราจําเปนตองแยกการนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธีจากการนํางานเกาของผูเขียนเองมาใชซ้ําอยาง

ถูกตองซึ่งหลายคนกระทํา แมวาการนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธีในการตีพิมพผลงานทางวิชาการจะเปน

การกระทําแบบสีเทา หลายๆ มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงการกระทําผิดวีธีน้ีโดยออกกฏปองกันนักศึกษาสง

งานลักษณะเดิมในการการเรียนวิชาอ่ืน มีการออกกฏปองกันการสงวิทยานิพนธเลมเดิมเพื่อขอจบการศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยอ่ืน  

การคัดลอกผลงานทางวิชาการของตนเองจะเปนปญหาอยางมากเมื่อมีการสงผลงานเดิมซ้ําเพื่อการขอเพิ่ม

คาจางหรือการเลื่อนตําแหนง 

เหมือนกับการคัดลอกผลงาน สวนสําคัญของการนํางานเกามาใชอยางผิดวิธีคือความพยายามของผูแตงเพื่อ

การชักจูงผูอาน ลักษณะนีเ้กิดขึ้นเมื่อไมมีการชีว้างานนัน้เปนงานเกานํามาใชใหมและมีความพยายามทีจ่ะ 

ตบแตงเปลีย่นแปลงขอความเดิม สวนที่สําคัญคือขอบเขตการชักชวนมากนอย การตบแตงขอความเกิดขึ้น

เมื ่อผู แตงตบแตงเปลี ่ยนแปลงที ่ทําใหบทความ บทในหนังสือ หรือหนังสือ เดิม ใหดูเหมือนวาม ี

การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยยะสําคัญ โดยที่จริง ๆ แลวสวนใหญไมมีการเปลีย่นแปลงทั้งคําและหลักการ การ

เปลี่ยนการหยุดวรรคตอน การเปลีย่นหัวขอหรือการแทนที่ศัพทเทคนิคดวยภาษาหรือศัพทอ่ืนซึ่งผูเขียนชัก

นําผูอานใหเชื่อวากําลังอานสิ่งใหม คือ การนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธี  
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ขอบเขตของการนํางานเกามาใชใหมบงชีก้ารกระทําลักษณะน้ีดวย ตามปกตินักวิชาการจะตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธเดิมดวยการเรียบเรียงเขียนใหม นักวิชาการมักจะรางเอกสารวิชาการใหมหลาย ๆ อันซึ่งตองใช

ขอความสําคัญเดิมซ้ําจากตนฉบับ วิธีการนีไ้มใชการนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธีถางานนั้นพัฒนาใหเกิด

ผลงานใหม มันจะเปนการนํางานเกามาใชใหมอยางผิดวิธีถาเอกสาร ตัวอยาง หลักฐาน และขอสรุปยังคง

เหมือนเดิม ปราศจากการพัฒนาแนวคิดใหมหรือการนําเสนอหลักฐานใหม อีกนัยหนึ่งมันเปนการนํางานเกา

มาใชใหมอยางผิดวิธีถางานทั้งสองมีความแตกตางกันเพียงรูปลักษณแตถูกนําเสนอเหมือนกับวาเปนงานคน

ละชิ้นกนั  

 

 

 

 

 

 

ปกติขอบงชี้การคัดลอก คือ เมื่อผูเขียนใชลีลาการเขียนที่แตกตางจากของเดิมอยางชัดเจน

ในทางปฏิบัตินักคัดลอกจะไมทราบวาไดคัดลอกคําผิดจากตนฉบบัดวย ตัวอยางสมมติวาผูแตง

เขยีนวา A.J. Ayer described someone as "a literary gadfly whose ideas are not to be taken seriously" and 

gives A.J. Ayer, Wittgenstein, London, Weidenfeld and Nicolson, 1984, p. 159, as a reference. เมื่อ

ตรวจสอบเอกสารอางอิงหนังสอืของ A.J. Ayer พบวาหนังสือถูกพิมพคร้ังแรกในป 1985 และมีเพียง 155 

หนา คําถามที่เกิดขึ้นคือเปนไปไดที่มีการคัดลอก ถามีการพบวาในหนังสือเลมที่ถูกอางอิงที่ตีพิมพในป 1985 

เขยีนโดย A.J. Ayer มีวลี "literary gadfly" แสดงวาผูแตงหนังสือเลมหลังไดคัดลอกจากเลมแรกโดยไมได

อานหนังสือของ A.J. Ayer  

 เชน 

นิสิตเขียนบทความที่ใชหลักภาษาผิด มีการเปดและปดขอความวรรคตอนไมถูกตอง มีการปดเน้ือความการ

เขยีนที่คอนขางสมบูรณ (perfect prose)  

ในตัวอยางทีใ่หถือเปนการคัดลอกเพราะวาผูอานถูกทําใหเขาใจวาผูแตงหนังสือเลมหลังไดเขียน

โดยใชขอความจากหนังสือตนฉบับ ในความเปนจริงนํามาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ในตัวอยางอืน่ก็ถือวาเปน

การคัดลอกผลงานเนื่องจากขอความของผูเขียนมีการพิมพที่ผิดพลาดเชนเดียวกันกับในตนฉบับ 

ตัวอยางสมมติวามีใครบางคนเขียนขอความในหนังสือเลมหนึง่วา …on Kant claiming that he 

based his ethics on St. Paul's argument about love found in 1 Corinthians 13.13.1-13.  การพิมพซ้าํของ

ตัวเลขบท "13" ที่อางหนังสือของ St.Paul อาจเปนเร่ืองปกติที่เขาใจวา เกิดจากการพิมพผิด การเขียนอางอิงที่

ถูกตองควรเปน Corinthians13.1-13 อยางไรก็ตามสามารถแสดงไดวาหนังสือเลมเกาอายุหลายป หรือ

บทความทางวิชาการทีเ่กีย่วกับ Kant มีสวนที่ผิดเหมือนกัน ผูอานควรพิจารณาดูหนังสือทัง้สองเลมวามีขอ

ขอบงช้ีการคดัลอก  (Indications of plagiarism) [2] 
 



 18 

บงชีอื้น่ที่บอกวามีการคัดลอกหรือไม ถาผูเขียนเลมหลังใชขอความเอกสารเดียวกันรวมถึงใชคําเดียวกันซ้าํ

กับผูเขียนเลมกอนก็แสดงวามีการคัดลอกอยางชัดเจน ในทางปฏิบัตินักคัดลอกหลายคนจะผิดพลาดในขอน้ี 

  

นอกจากตัวอยางที่ใหในเอกสารน้ียังมีตัวอยางการคัดลอกผลงานวิจัย หนังสอื สิ่งพิมพ อ่ืนผูสนใจ

ศึกษาสามารถหาอานเพิ่มเติมไดในเอกสารอางอิงรายการที่ [6]  

 

 

 

 

1.การศึกษา คนควาใหเขาใจอยางทองแท อานหนังสือหลายเลม จะชวยใหสามารถคิดเขียนผลงานทาง

วิชาการดวยสาํนวนของตนเอง 

2. เขียนผลงานวิชาการดวยความเขาใจและใชภาษาของตนเอง ไมนําเอาคําของคนอ่ืนมาใช  

3. หากจําเปนตองนําขอความนั้นมาอางอิง วิเคราะห วิพากษ วิจารณ เปรียบเทียบในงานเขียน ควรใสแหลง

อางอิงที่มาอยางชัดเจน และใสเคร่ืองหมายอัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูด “.....” ตรงขอความที่คดัลอก 

4. ไมควรสําเนาไฟลขอมูลวิทยานิพนธฉบับกอนหนาที ่ทํางานวิจัยลักษณะคลายกันโดยเฉพาะบทการ

ปริทรรศนวรรณกรรมหรือ Literature review นํามาคดัลอกใสในวิทยานิพนธของตนเอง 

5. นอกจากอาจารยที่ปรึกษา กรรมการสอบปริญญานิพนธ วิทยานิพนธทุกทานควรอานและแนะนําการเขียน

วิทยานิพนธที่ถูกตองใหนิสิตบาง  
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