ประเภทของตํารา
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นักศึกษาทุกระดับจําต้ องซือหาตําราเอาไว้ ใช้ ประกอบการเรี ยน เพราะตํารา
นันเปรียบเสมือนคู่มอื และแผนทีสําหรับการทํางานเมือจบการศึกษาไปแล้ ว. ความ
จริงแล้ ว ผมไม่ชอบคําว่า “จบการศึกษา” นีเลย เนืองจากให้ ความหมายราวกับว่า
พวกคุณเรียนรู้ทกุ สิงทุกอย่างในหลักสูตรหมด และไม่ต้องเรียนอะไรอีกแล้ ว. แต่..เมือ
คุณออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกคุณจะตระหนักว่าเรื องทีคุณเรียนมาแทบตายนัน
ความจริ งมีประมาณเพียงเท่ากับเม็ดทรายเพียงสองสามเม็ดเท่านัน. ความรู้ทีคุณ
จะต้ องเรียนรู้ตอ่ ไปอีกนันมีมากมายเป็ นอเนกอนันต์ราวกับเม็ดทรายบนชายหาดนัน
เทียว. และ...ก่อนอืน สิงทีจะช่วยให้ คณ
ุ เริ มทํางานให้ หวั หน้ าคุณได้ บ้างนัน ก็อยู่ใน
ตําราทีคุณซือมานันเอง.
คุณเคยสงสัยกันบ้ างไหมว่าตําราเรียนมีกีประเภทกัน. คําว่าตํารานีตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว่า textbook ซึงหากแปลตรง ๆ ก็คือหนังสือทีมีแต่ตวั อักษรเป็ นส่วน
ใหญ่. เมือพิจารณาจากความหมายแบบนี หนังสือทีแตกต่างออกไปก็คือ picture
book และ cartoon book ซึงเป็ นหนังสือประเภทไหน คุณก็คงจะบอกได้ อยู่แล้ ว.
อย่างไรก็ตาม ตําราเรี ยนทีเรียกว่า textbook นีก็ยงั จําแนกแจกแจงเป็ นประเภทต่าง
ๆ ได้ หลายแบบ.
การจําแนกประเภทหนึง ก็คือ แบ่งเป็ น printed textbooks กับ digital
textbook ซึงความหมายก็คือแบ่งเป็ นหนังสือทีพิมพ์บนกระดาษ กับหนังสือทีเก็บไว้
ในสือดิจิทลั ต่าง ๆ รวมทังในอินเทอร์ เน็ตด้ วย. ยุคนีกําลังมีการเปลียนแปลง
วัฒนธรรมการอ่านหนังสือทีพิมพ์บนกระดาษ มาเป็ นการอ่านผ่านหน้ าจออุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น ไอแพด หรื อ คินเดิล. แต่ในทีนีจะยังไม่กล่าวถึงเรื องนี.

สําหรับผู้จําหน่ายหนังสือเองนัน เขามองตําราเรี ยนเป็ น textbook เป็ นเล่มที
วางบนชันในร้ านหนังสือ และ ยังไม่มีใครซือไปใช้ ให้ ชอกชํา. ตําราเรี ยนแบบนี เมือ
หลายสิบปี ก่อน ร้ านหนังสือในไต้หวันนํามาพิมพ์ซําโดยไม่จ่ายลิขสิทธิ ทําให้
สํานักพิมพ์ชอกชํากันตาม ๆ กัน เพราะมีผ้ ซู อฉบั
ื บพิมพ์ซานี
ํ มากมายโดยสํานักพิมพ์
ไม่ได้เงิน. สมัยทีผมยังทํางานทีเอไอทีนนั นักศึกษาไต้ หวันหิวหนังสือแบบนีมาฝาก
ผมจนเต็มชันหลายชัน. สํานักพิมพ์เรียกตําราพวกนีว่าเป็ นประเภท pirated copy.
อีกประเภทหนึงซึงสํานักพิมพ์ใหญ่ไม่ชอบอีกเหมือนกัน ก็คือ used textbook ซึงมี
จําหน่ายในร้ านหนังสือของมหาวิทยาลัยเอง รวมทังทีร้ านหนังสือเก่านอก
มหาวิทยาลัยด้ วย. ในเมืองไทยเรานี แหล่งขายก็คือย่านร้ านหนังสือเก่าทีสวนจตุจกั ร
นันแล.
แบ่งประเภทตําราแบบนี อ่านแล้ วไม่ค่อยจะเป็ นประโยชน์ทางความคิดเท่าใด
นัก. เราลองมาดูการแบ่งประเภทตําราของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กันบ้ าง. การที สกอ. ต้ องกําหนดประเภทก็เพือให้ แน่ใจว่าสามารถประเมิน
คุณภาพของตําราเรียนทีอาจารย์เสนอให้ พิจารณาเพือขอเลือนตําแหน่งทางวิชาการ
ได้ อย่างมีมาตรฐานมากขึน. นอกจากนันยังใช้ เพือกําหนดว่าตําราแบบใดบ้ างทีจะ
ได้ รับทุนอุดหนุนการเขียนตํารา. ประเภทตําราที สกอ. กําหนดไว้ ก็คือ
1. งานเขียน หมายถึง ตําราทีผู้เขียนตําราได้ เสนอความคิดเห็นทาง
วิชาการในการค้ นคว้ า การตีความหมาย สมมติฐานทฤษฎีหรื อหลักฐาน
ทีเป็ น ความรู้ใหม่หรื อเป็ นการเพิมพูนหรื อขยายขอบเขตความรู้ความ
เข้ าใจในวิชานันๆ
2. งานแปล หมายถึง ตําราทีผู้เขียนตําราได้ แปลจากภาษาอืนมาเป็ น
ภาษาไทยและได้ ความหมายถูกต้ องตรงตามต้ นฉบับเดิม
3. งานเรี ยบเรี ยง หมายถึง ตําราทีผู้เขียนได้ รวบรวมความรู้ซงส่
ึ วนใหญ่เป็ น
ผลงานทีผู้อืนได้ ทําไว้ แล้ วนํามาเรี ยบเรี ยงขึนใหม่

เป็ นอันว่าเราได้ ทราบแล้ วว่า ตํารามีสามประเภทหลักตามเนือหาทีเขียนขึน
ซึงในสามรูปแบบนี ก็มีเพียงแบบแรกเท่านันทีเป็ นตําราทีผู้เขียนบากบันเขียน
รายละเอียดต่าง ๆ ด้ วยตัวเอง รวมทังเสนอผลการค้ นคว้ าใหม่ทีตนได้ วิจยั พบด้ วย.
ในทางปฏิบตั ิแล้ ว เป็ นไปไม่ได้ ทจะมี
ี ผ้ ใู ดเขียนตําราทีเนือหาทุกประโยค ทุกตอน ทุก
บท เป็ นเรืองใหม่หมด. ถึงอย่างไร ๆ ก็ต้องอ้ างอิงหรือนําเนือหาของผู้อนเข้
ื ามา
ประกอบในตําราของตนทังนัน. เพียงแต่ว่า เนือหานันต้ องเป็ นเพียงการเสริม หรื อ
แสดงวิวฒ
ั นาการขององค์ความรู้ของเรื องทีเขียนจนกระทังถึงส่วนทีผู้แต่งตําราท่าน
นันเขียนขึนใหม่.
แนะนําการแบ่งประเภทตํารามาถึงตรงนีแล้ ว ก็ยงั ไม่ค่อยถูกใจผม เพราะ
บทความนีต้ องการลงลึกไปมากกว่านีดังนัน ผมจึงจําเป็ นจะต้ องแบ่งประเภทตํารา
อย่างละเอียดตามความคิดของผมเองเสียแล้ ว. ทีต้ องแบ่งให้ ละเอียดก็เพือให้
นักศึกษาได้ ทราบว่า ตําราเรียนนัน ไม่ใช่มีเพียงวิชาละเล่มเท่านัน. นักศึกษาอาจ
จําเป็ นต้ องเสาะแสวงหาตําราแบบอืน ๆ มาไว้ เป็ นเครื องมือให้ มากพอทีจะประกัน
ความสําเร็ จและความก้ าวหน้ าในอนาคต.
ประเภทของตําราเรียนในทัศนะของผม ก็คือ: (ในทีนีผมให้ ศพั ท์ภาษาไทย ที
รู้จกั กันดีก่อน จะให้ คําภาษาอังกฤษ ส่วนคําทีเรารู้จกั ในภาษาอังกฤษมากกว่า ก็จะ
เริ มต้ นด้ วยศัพท์ภาษาอังกฤษก่อน. ลําดับทีนํามาเรียงไว้ ไม่มีความหมายใด ๆ เป็ น
เพียงการนึกขึนได้ ของผมเท่านัน.)
1. สารานุกรม (Encyclopedia) ส่วนใหญ่เรารู้จกั กันแล้ วว่า สารานุกรมคือที
รวมของบทความซึงอธิบายเนือหาวิชาการเรื องต่าง ๆ อย่างสัน ๆ.
สารานุกรมบางชุดครอบคลุมเนือหากว้ างมาก เช่น สารานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ใช้ เวลาจัดทํานานมากและยังไม่จบถึง อักษร ฮ ในขณะ
ทีบทความในหมวดอักษร ก ล้ าสมัยไปเกือบหมดแล้ ว. สารานานุกรมบาง
ชุด ก็จํากัดเนือหาลงมาเหลือเพียงด้ านใดด้ านหนึง เช่น สารานุกรมอัญมณี.

2.

3.

4.

5.

6.

สารานุกรมออนไลน์ทีเรารู้จกั กันมากทีสุดก็คือ Wikipedia ซึงมีคนช่วยกัน
เขียนช่วยกันแก้ เนือหาทัวโลก.
พจนานุกรม เป็ นตําราแบบใดคงไม่จําเป็ นต้ องอธิบาย. ในทีนีขอเพิมเติม
ว่า พจนานุกรม ยังมีหลายแบบ เช่น พจนานุกรมคําพ้ อง, พจนานุกรมศัพท์
ใหม่, พจนานุกรมภาพ ฯลฯ. พจนานุกรมทีดีควรเป็ นแหล่งความรู้เกียวกับ
คําด้ วย ไม่ใช่ให้ ความหมายของคําเท่านัน.
ตําราเขียน เป็ นตําราทีผู้เขียนได้ ใช้ ความพยายามเขียนขึนตามรูปแบบ
แผนทีดีของตํารา, มีบทนํา, มีสารบัญ, มีความถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั (เท่ากับ
ปี ทพิี มพ์), มีระบบการอ้ างอิงผลงานของผู้อืน, มีภาพประกอบ, มี
คําอธิบายคําศัพท์เฉพาะทีใช้ เฉพาะในเนือหานัน, มีแบบฝึ กหัด, มีดชั นี
ท้ ายเล่ม ฯลฯ
ตําราแปล เป็ นตําราทีผู้แปลได้ แปลมาจากตําราเรียนภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ ถ้อยคําและสํานวนแบบไทยทีเข้ าใจได้ ง่าย, ใช้ คําศัพท์บญ
ั ญัติตาม
มาตรฐาน, เนือหาทีแปลออกมาเป็ นภาษาไทยแล้ วจะต้ องตรงกับเนือหาใน
ภาษาเดิมโดยไม่คลาดเคลือนในสาระสําคัญ.
ตําราเรียบเรียง เป็ นตําราทีผู้เรียบเรียง ได้ นําบทความทีเป็ นความรู้ของ
ตนเองและของผู้อืน มาร้ อยเรียงให้ มีความต่อเนือง และ มีรายละเอียด
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของตําราเอง. เนือหาจะต้ องอ่านแล้ วเข้ าใจง่าย.
หากมีตอนใดทีเข้ าใจยาก ผู้เรียบเรี ยงอาจจะเขียนคําอธิบายขยายความให้
ผู้อา่ นเข้ าใจได้ ง่ายขึน.
กรณีศึกษา เป็ นตําราทีรวบรวมกรณีศกึ ษาทีจัดทําขึนในด้ านใดด้ านหนึง
และ เกียวข้ องกับองค์การหรือหน่วยงาน ซึงเมือนํามาวิเคราะห์ศกึ ษาตาม
ระเบียบวิธีทกํี าหนดในวิชาการด้ านนันแล้ วทําให้ ผ้ วู ิเคราะห์เข้ าใจความ
เป็ นไปหรื อการดําเนินงานขององค์การหรื อหน่วยงานมากขึน พร้ อมกันนัน
ก็เกิดทักษะและการเรียนรู้ในวิชาการนันมากขึนด้ วย.

7. คัมภีร์ คํานีฟั งแล้ วให้ ความรู้สกึ เหมือนเป็ นตําราศาสนา ซึงในเชิง
ประวัติศาสตร์ ก็ถกู ต้ อง. แต่ปัจจุบนั ความหมายของคํานีได้ เปลียนไปแล้ ว.
ยกตัวอย่างเช่นในทางด้ านคอมพิวเตอร์ มีตาํ รา “คัมภีร์วินโดวส์” ซึง
หมายถึงเป็ นตําราทีแสดงรายละเอียดด้ านเทคนิคและการใช้ งาน
ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ของบริษัทไมโครซอฟต์อย่างละเอียด. คํานี
ภาษาอังกฤษก็ใช้ วา่ Bible ซึงเดิมก็หมายถึงหนังสือสําคัญทีมีมาแต่
ดังเดิมของ ศาสนาคริสต์. แต่ปัจจุบนั ก็นําไปใช้ กบั ตําราทีเป็ นความรู้ได้ ทกุ
เรื องเช่นกัน. ถ้ าเป็ นคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ก็จะหมายถึง พระไตรปิ ฏก ซึง
เป็ นคัมภีร์หลัก และ มีคมั ภีร์ชนรองที
ั
มีผ้ เู ขียนขึนอธิบายคัมภีร์หลัก ไล่เรียง
ลงไปอีก คือ อรรถกถา, ฎีกา, อนุฎีกา,
8. Canon คํานีพจนานุกรม “ราชบัณฑิตยสถาน” ให้ ความหมายว่า “กติกา
สงฆ์, กฎของคณะสงฆ์” หากรวบรวมเป็ นเล่มก็นบั เป็ นตําราได้ เหมือนกัน.
เคยเห็นมีฝรังเขียนเรื อง Buddhist Canon เหมือนกัน อาจจะเป็ นส่วนที
เรียกว่า พระวินยั นันเอง. ตําราประเภทนีคงไม่มใี นวิชาการอืน ๆ นอกจาก
ทางศาสนาและนิติศาสตร์ .
9. ตําราสังเขป หมายถึงตําราทีสรุปย่อใจความสําคัญของวิชาต่าง ๆ เพือให้
สะดวกแก่การค้ นความหมายเร็ ว ๆ รวมไปถึงใช้ ในการท่องจําด้ วย. ผม
เห็นว่าตําราแบบนีตรงกับทีฝรังเรียกว่า Compendium ซึง พจนานุกรม
ออกซฟอร์ ดฉบับออนไลน์ให้ ความหมายว่า a collection of concise but
detailed information about a particular subject, especially in a book or
other publication.

10. Proceedings ความหมายแท้ ๆ ตาม พจนานุกรมออกซฟอร์ ดฉบับ
ออนไลน์ก็คือ an event or a series of activities involving a
set procedure และ มีแถมต่อไปว่า a published report of a set of
meetings or a conference. หนังสือประเภทนีมีชือเรี ยกภาษาไทยว่า

“รายงานการประชุมวิชาการ”. ในยุคนีเมือจัดประชุมเสร็จแล้ วเขาก็นํา
รายงานออกเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์ เน็ตเลย. ผมจัดให้ proceedings
เป็ นตําราเพราะการสอนวิชาการบางสาขาในสมัยนีจําเป็ นต้ องอ้ างอิง
บทความวิชาการทีเพิงเผยแพร่ใหม่ๆ จะรอทีพิมพ์เป็ นเล่มไม่ได้ . อย่างไรก็
ตามก็ต้องพิจารณาด้ วยว่า การประชุมวิชาการนัน ๆ เป็ นทียอมรับกันใน
กลุม่ นักวิชาการสาขานันหรื อไม่..
11. Treatise พจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ ให้ ความหมายว่า a
systematic exposition or argument in writing including a methodical
discussion of the facts and principles involved and conclusions
reached . ตําราประเภทนีไม่ทราบว่าจะเรียกเป็ นคําไทย ๆ ได้ อย่างไรจึงจะ
ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ. ผมเข้ าใจว่า น่าจะตรงกับ "บทนิพนธ์"
ทีลึกซึงของบรรดานักปราชญ์ผ้ ยู ิงใหญ่ทงหลาย.
ั
12. Guides คําแนะนํา. หนังสือประเภทนีฟั งชือแล้ วดูเหมือนไม่เป็ นตํารา
เรี ยนเลย นันก็จริ งเป็ นบางส่วน. แต่ส่วนทีเป็ นตําราเรียนก็มมี าก เช่น
Guide to
13. Handbooks คูม่ ือ. หนังสือแบบนีพวกเราคงรู้จกั ดี เพราะจะต้ องใช้
ซอฟต์แวร์ต่างๆ มากมาย. คู่มือนันดูเหมือนจะเขียนง่าย แต่ถ้าได้ ลอง
เขียนจริงๆ แล้ วจะพบว่าไม่ง่ายเลย เพราะเราจะต้ องเข้ าใจรายละเอียดทุก
ขันทุกตอนเป็ นอย่างดี, จะต้ องใช้ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์นนจนเคยชิ
ั
นและ
บอกได้ ว่า งานแต่ละชันตอนเป็ นอย่างไร. ผมเคยพบว่าคูม่ ือจํานวนมาก
เขียนไม่ครบถ้ วน และ บางเล่มก็เขียนผิดอีกต่างหาก.
14. Practices and Exercises หนังสือรวมโจทย์และแบบฝึ กหัด. หนังสือ
แบบนีก็เป็ นทีชืนชอบของนักเรี ยนนักศึกษาหลายคน. อย่างไรก็ตาม การ
ใช้ หนังสือนีให้ เป็ นประโยชน์ได้ จริงนัน จะต้ องนําโจทย์ทีให้ ไว้ ในหนังสือไป
คิดก่อน ถ้ ายังคิดไม่ออกก็อย่าเพิงเปิ ดคําเฉลย. ควรคิดให้ ออกก่อนแล้ ว

ค่อยนําไปเปรียบเทียบกับคําเฉลย. ถ้ าคําเฉลยไม่ตรง ก็ไม่ต้องเสียใจ
เพราะปั ญหาหลายอย่างไม่ได้ มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว. บางที เรา
อาจจะได้ ค้นพบคําตอบทีคนอืนไม่เคยรู้จกั มาก่อนก็ได้ .
15. Standards มาตรฐานนีมีเพียงส่วนน้ อยทีทําเป็ นตําราพร้ อมคําอธิบาย.
ส่วนใหญ่จะเป็ นเอกสารทีมีเนือความเป็ นหัวข้ อมาตรฐานล้ วนๆ. มาตรฐาน
ทังหลายนันอ่านเข้ าใจยากหากเราไม่ค้ นุ เคยกับเรื องนันๆมาก่อน. เมือพวก
คุณทํางานแล้ ว ขอให้ สนใจมาตรฐานทีเกียวกับงานของคุณให้ มาก และ
พยายามปฏิบตั ิตามมาตรฐานให้ ได้ . คนหลายคนมองมาตรฐานเป็ นเรื อง
ลบ คือเห็นไปว่าทางตะวันตกกําหนดมาตรฐานขึนมาเพือควบคุมให้ เรา
ต้ องเสียเวลาและทรัพยากรมากขึนจะได้ แข่งกับเขาไม่ได้ . ทีจริงแล้ ว เป็ น
เรื องตรงกันข้ าม หากเรารู้จกั ใช้ มาตรฐานแล้ ว เราจะก้ าวหน้ าไปได้ รวดเร็ ว
ขึน และไม่ทําผิดแบบโง่ๆ ให้ ต้องเสียเวลาอีก.
16. Body of Knowledge องค์ความรู้เป็ นรายละเอียดของหัวข้ อความรู้ที
สําคัญในด้ านต่างๆ เช่น ในด้ านการจัดการโครงการก็มี Project
Management Body of Knowledge เขียนย่อๆ ว่า PMBOK. จากตัวอย่าง
นีหากเราเห็นคําแปลกๆ พร้ อมกับมีอกั ษรสามตัวคือ BOK อยู่ข้างท้ าย ให้
เดาไว้ก่อนว่า ต้ องเป็ นองค์ความรู้ของเนือหาทีระบุชือย่อมาข้ างหน้ า BOK
แน่ๆ. การทีเรารู้จกั ว่าเรื องนันๆ มีองค์ความรู้อะไรบ้ างเป็ นเรื องดี เพราะทํา
ให้ เราเตรียมศึกษาหัวข้ อเหล่านันเอาไว้ ให้ ร้ ูกระจ่างหรื อชํานาญได้ . เมือ
จําเป็ นต้ องไปทํางานนัน เราก็จะทําได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล.
17. รายงานวิจยั . การทําวิจยั นันไม่ได้ มีเฉพาะแต่ในหน่วยงานวิจยั อย่าง
เนคเทค, เอ็มเทค,ไบโอเทค อะไรทํานองนีเท่านัน. หน่วยงานอืนๆ เช่น
กสทช, กระทรวง, กรม หรือ สํานักงานจังหวัด ก็อาจจะทําวิจยั ด้ วยก็ได้ .
เพียงแต่หน่วยงานเหล่านีอาจจะไม่มีบคุ ลากรเป็ นนักวิจยั ดังนันเมือมี
ความจําเป็ นต้ องวิจยั เรื องใดๆ ก็ใช้ วิธีว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกให้ ทําวิจยั

ให้ . สําหรับมหาวิทยาลัยนัน ทางการได้ กําหนดให้ มีหน้ าทีต้ องทําวิจยั
ด้ วย. ถ้ าอาจารย์ในสาขาวิชาไหนไม่ยอมทําวิจยั เมือกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพของ สกอ ตรวจพบ ก็อาจจะมีคําสังให้ ยตุ ิการบอกรับนักศึกษา
และ ให้ ยบุ สาขาวิชานันไปก็ได้ . ผลของการทําวิจยั มีได้ หลายอย่าง แต่ที
เรารู้จกั กันมากทีสุดก็คือ รายงานวิจยั และ บทความวิจยั . รายงานวิจยั นัน
จะต้ องเขียนอย่างละเอียดรัดกุมถูกต้ องตามมาตรฐานการเขียนทุกอย่าง
และ มักจะเก็บไว้ ทีหน่วยงาน รวมทังส่งไปให้ สํานักงานสภาวิจยั แห่งชาติ
จัดเก็บไว้ เพือให้ คนอืนๆ อ่านหรื อศึกษาได้ ด้วย. ผลงานอีกประเภทคือ
บทความวิจยั นัน นักวิจยั มักจะเขียนไปลงพิมพ์ในวารสารวิชาการสาขาที
เกียวข้ องกัน และ /หรือ นําไปเสนอในทีประชุมวิชาการตามสาขาที
เกียวข้ อง. วารสารและการประชุมวิชาการทีมีคณ
ุ ภาพล้ วนมี
คณะกรรมการสําหรับอ่านบทความวิจยั ทีส่งมาเพือคัดเลือกให้ ตีพิมพ์ (หรือ
นํามาเสนอได้ ) เฉพาะบทความทีแสดงว่าได้ ทําวิจยั อย่างถูกต้ องและได้
ผลงานทีดีมคี ณ
ุ ภาพเท่านัน. นักวิจยั ทีสามารถส่งบทความวิจยั ไปตีพมิ พ์
ในวารสารวิชาการต่างประเทศได้ นนั ถือว่ามีฝีมือทีเดียว. อย่างไรก็ตาม
ในวงวิชาการเองก็มีแกะดําไม่น้อย. นันก็คือมีผ้ จู ดั ทําวารสารขึนมาหลอก
นักวิจยั ให้ สง่ บทความวิจยั ไปตีพิมพ์ โดยอ้ างว่ามีการตรวจอย่างจริงจัง. แต่
ความจริ งไม่ได้ ตรวจ แล้ วหลังจากนันก็แจ้ งให้ นกั วิจยั ทราบว่า การลงพิมพ์
จะต้ องเสียค่าพิมพ์ด้วย. นักวิจยั หรื อนักศึกษาปริญญาเอก ทีต้ องการมี
ผลงานตีพิมพ์ก็อาจจะหลวมตัวส่งเงินไปให้ เขา. ผู้จดั ทําอาจจะไม่หลอก
คือ อาจจะนําบทความลงในเว็บด้ วย และ ประกาศว่าทําให้ แล้ ว. แต่ในวง
วิชาการนัน เขารู้กนั อยู่วา่ วารสารใดน่าเชือถือหรื อไม่น่าเชือถือ. หาก
นักศึกษาปริญญาเอกส่งบทความไปลงในวารสารทีอยู่ในบัญชีดํานี เวลา
สอบ คณะกรรมการก็ไม่ให้ ผ่าน. เรื องวารสารทีจัดทําขึนเพือหลอกเอาเงิน
นีมีมากชือด้ วยกัน. อาจารย์ไทยทีเป็ นเจ้ าของวารสารทํานองนีก็มี

เหมือนกัน. ได้ ทราบว่ามีผ้ รู ้ องเรียนต้ นสังกัดไปแล้ ว ไม่ทราบว่าได้ จดั การ
กันอย่างไร.
บทความนีเขียนขึนเพืออธิบายว่าหนังสือทีเป็ นตําราเรียนสําหรับนักศึกษาทุก
ระดับนันมีอยู่มากมายหลายแบบ. อย่างไรก็ตาม ในทีนีไม่ได้ กล่าวถึงหนังสือ
ประเภท e-Book ทีนํามาบรรจุไว้ ในเว็บ เพราะโดยสาระแล้ วไม่ได้ แตกต่างไปจาก
หนังสือประเภทอืนๆ ทีให้ รายการไว้ ข้างต้ น.
ข้ อทีควรคํานึงถึงก็คือ ตํารานันสําคัญมากพอๆ หรือ มากกว่า การนังฟั ง
อาจารย์บรรยายเสียอีก. ระหว่างการฟั งคําบรรยายนัน เราอาจจะง่วงงุน จนฟั ง
อาจารย์ไม่ทนั หรือ ฟั งแล้ วไม่เข้ าใจก็ได้ . ครันพออาจารย์สอนเสร็จและถามว่า มี
อะไรจะถามอีกไหม ก็เกิดกลัวหรื อเขินขึนมาอีกก็เลยไม่กล้ าถาม ทําให้ ในทีสุดแล้ วก็
ไม้ ร้ ูเรื องนัน. แต่ถ้าเรามีตํารา เราก็กลับไปบ้ านทบทวนได้ อกี ว่า อาจารย์สอน
อะไรบ้ าง. ผมเป็ นอาจารย์สอนในระดับปริ ญญาโทและเอกมานานกว่าห้ าทศวรรษ
แล้ ว ขอยืนยันว่า ไม่ว่าอาจารย์จะสอนเก่งเพียงใด เนือหาทีสอนก็ไม่มที างทีจะ
ละเอียดหรื อถูกต้ องเหมือนกับทีจะอ่านได้ จากตําราเลย.
ดังนันจําคําขวัญนีไว้ ว่า “Have textbooks will graduate.”

