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 นกัศึกษาทกุระดบัจําต้องซือหาตําราเอาไว้ใช้ประกอบการเรียน  เพราะตํารา

นนัเปรียบเสมือนคู่มือและแผนทีสําหรับการทํางานเมือจบการศกึษาไปแล้ว.  ความ

จริงแล้ว  ผมไม่ชอบคําว่า “จบการศกึษา” นเีลย  เนืองจากให้ความหมายราวกบัวา่

พวกคณุเรียนรู้ทกุสิงทกุอย่างในหลกัสตูรหมด และไมต้่องเรียนอะไรอกีแล้ว.  แต.่.เมือ

คณุออกไปสมัผสักบัโลกภายนอกคณุจะตระหนกัวา่เรืองทีคณุเรียนมาแทบตายนนั

ความจริงมปีระมาณเพียงเทา่กบัเมด็ทรายเพียงสองสามเม็ดเท่านัน.  ความรู้ทีคณุ

จะต้องเรียนรู้ตอ่ไปอกีนนัมีมากมายเป็นอเนกอนนัต์ราวกบัเมด็ทรายบนชายหาดนนั

เทียว.   และ...ก่อนอนื  สิงทจีะช่วยให้คณุเริมทํางานให้หวัหน้าคณุได้บ้างนนั  ก็อยู่ใน

ตําราทีคณุซือมานนัเอง.  

คณุเคยสงสยักนับ้างไหมวา่ตําราเรียนมีกีประเภทกนั.  คําว่าตํารานีตรงกบัคํา

ภาษาองักฤษว่า textbook ซงึหากแปลตรง ๆ ก็คือหนงัสือทีมีแต่ตวัอกัษรเป็นสว่น

ใหญ่.  เมือพิจารณาจากความหมายแบบนี   หนงัสือทีแตกต่างออกไปก็คือ picture 

book และ cartoon book ซงึเป็นหนงัสือประเภทไหน  คณุก็คงจะบอกได้อยู่แล้ว.  

อย่างไรก็ตาม  ตําราเรียนทเีรียกวา่ textbook นกี็ยงัจําแนกแจกแจงเป็นประเภทต่าง 

ๆ ได้หลายแบบ. 

การจําแนกประเภทหนงึ  ก็คือ แบง่เป็น printed textbooks  กบั digital 

textbook ซงึความหมายก็คือแบ่งเป็นหนงัสือทีพิมพ์บนกระดาษ กบัหนงัสือทีเก็บไว้

ในสือดิจิทลัต่าง ๆ รวมทงัในอินเทอร์เน็ตด้วย.  ยคุนีกําลงัมกีารเปลยีนแปลง

วฒันธรรมการอา่นหนงัสือทีพิมพ์บนกระดาษ มาเป็นการอา่นผ่านหน้าจออปุกรณ์

ต่าง ๆ เช่น ไอแพด หรือ คินเดิล.  แตใ่นทีนีจะยงัไม่กล่าวถึงเรืองนี. 



สําหรับผู้ จําหน่ายหนงัสือเองนัน  เขามองตําราเรียนเป็น textbook เป็นเลม่ที

วางบนชนัในร้านหนงัสือ  และ ยงัไมมี่ใครซือไปใช้ให้ชอกชํา.  ตําราเรียนแบบนี  เมอื

หลายสิบปีก่อน  ร้านหนงัสือในไต้หวนันํามาพิมพ์ซําโดยไม่จ่ายลิขสิทธิ  ทําให้

สํานกัพิมพ์ชอกชํากันตาม ๆ กนั  เพราะมผีู้ซอืฉบบัพิมพ์ซาํนีมากมายโดยสํานกัพิมพ์

ไมไ่ด้เงิน.   สมยัทีผมยังทาํงานทีเอไอทีนนั  นกัศกึษาไต้หวนัหิวหนงัสือแบบนีมาฝาก

ผมจนเต็มชนัหลายชนั.  สํานกัพิมพ์เรียกตําราพวกนีว่าเป็นประเภท pirated copy. 

อกีประเภทหนงึซงึสํานกัพมิพ์ใหญ่ไม่ชอบอกีเหมอืนกนั ก็คือ used textbook ซงึมี

จําหนา่ยในร้านหนงัสือของมหาวิทยาลยัเอง  รวมทงัทีร้านหนงัสือเก่านอก

มหาวิทยาลยัด้วย.  ในเมอืงไทยเรานี  แหล่งขายก็คือย่านร้านหนงัสือเก่าทสีวนจตจุกัร

นนัแล. 

แบ่งประเภทตําราแบบนี  อา่นแล้วไมค่่อยจะเป็นประโยชน์ทางความคิดเท่าใด

นกั.  เราลองมาดกูารแบง่ประเภทตําราของ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) กนับ้าง.  การที สกอ. ต้องกําหนดประเภทก็เพือให้แนใ่จว่าสามารถประเมิน

คณุภาพของตําราเรียนทีอาจารย์เสนอให้พิจารณาเพือขอเลือนตําแหนง่ทางวิชาการ

ได้อย่างมีมาตรฐานมากขนึ.  นอกจากนนัยงัใช้เพือกําหนดว่าตําราแบบใดบ้างทีจะ

ได้รับทนุอดุหนนุการเขียนตํารา.  ประเภทตําราที สกอ. กําหนดไว้ก็คือ 

1. งานเขียน หมายถึง ตําราทีผู้ เขียนตําราได้เสนอความคิดเห็นทาง

วิชาการในการค้นคว้า การตีความหมาย สมมติฐานทฤษฎีหรือหลกัฐาน

ทเีป็น ความรู้ใหม่หรือเป็นการเพิมพนูหรือขยายขอบเขตความรู้ความ

เข้าใจในวิชานนัๆ 

2. งานแปล หมายถึง ตําราทีผู้ เขียนตําราได้แปลจากภาษาอืนมาเป็น

ภาษาไทยและได้ความหมายถกูต้องตรงตามต้นฉบบัเดิม 

3. งานเรียบเรียง หมายถึง ตําราทีผู้ เขียนได้รวบรวมความรู้ซงึส่วนใหญ่เป็น

ผลงานทีผู้ อืนได้ทําไว้แล้วนํามาเรียบเรียงขึนใหม ่

 



เป็นอนัว่าเราได้ทราบแล้ววา่ ตํารามีสามประเภทหลกัตามเนือหาทเีขียนขนึ  

ซงึในสามรูปแบบนี  ก็มีเพยีงแบบแรกเท่านนัทเีป็นตําราทีผู้ เขียนบากบนัเขยีน

รายละเอยีดต่าง ๆ ด้วยตวัเอง  รวมทงัเสนอผลการค้นคว้าใหมที่ตนได้วิจยัพบด้วย.  

ในทางปฏิบติัแล้ว  เป็นไปไมไ่ด้ทจีะมีผู้ ใดเขยีนตําราทีเนือหาทกุประโยค ทกุตอน ทกุ

บท เป็นเรืองใหมห่มด.  ถึงอย่างไร ๆ ก็ต้องอ้างองิหรือนําเนือหาของผู้อนืเข้ามา

ประกอบในตําราของตนทงันนั.  เพียงแต่ว่า  เนือหานนัต้องเป็นเพียงการเสริม หรือ 

แสดงวิวฒันาการขององค์ความรู้ของเรืองทีเขียนจนกระทงัถงึส่วนทผีู้แตง่ตําราท่าน

นนัเขียนขนึใหม่. 

แนะนําการแบง่ประเภทตํารามาถงึตรงนีแล้ว  ก็ยงัไมค่่อยถกูใจผม  เพราะ

บทความนีต้องการลงลกึไปมากกว่านีดงันนั  ผมจงึจําเป็นจะต้องแบ่งประเภทตํารา

อย่างละเอยีดตามความคิดของผมเองเสียแล้ว.  ทีต้องแบ่งให้ละเอยีดก็เพือให้

นกัศึกษาได้ทราบวา่  ตําราเรียนนนั  ไมใ่ช่มีเพียงวิชาละเล่มเทา่นนั.  นกัศกึษาอาจ

จําเป็นต้องเสาะแสวงหาตําราแบบอืน ๆ มาไว้เป็นเครืองมือให้มากพอทจีะประกัน

ความสําเร็จและความก้าวหน้าในอนาคต. 

ประเภทของตําราเรียนในทศันะของผม  ก็คือ: (ในทีนผีมให้ศพัท์ภาษาไทย ที

รู้จกักนัดีก่อน จะให้คําภาษาองักฤษ  สว่นคําทีเรารู้จกัในภาษาองักฤษมากกว่า ก็จะ

เริมต้นด้วยศพัท์ภาษาองักฤษก่อน.  ลําดบัทีนํามาเรียงไว้ไมมี่ความหมายใด ๆ เป็น

เพยีงการนกึขนึได้ของผมเทา่นนั.) 

1. สารานุกรม (Encyclopedia)  ส่วนใหญ่เรารู้จกักนัแล้วว่า สารานกุรมคือที

รวมของบทความซงึอธิบายเนือหาวิชาการเรืองต่าง ๆ อย่างสนั ๆ.  

สารานกุรมบางชุดครอบคลมุเนือหากว้างมาก  เช่น สารานกุรม

ราชบณัฑิตยสถาน ใช้เวลาจดัทํานานมากและยงัไม่จบถงึ อกัษร ฮ ในขณะ

ทบีทความในหมวดอกัษร ก ล้าสมยัไปเกือบหมดแล้ว.  สารานานกุรมบาง

ชดุ ก็จํากดัเนือหาลงมาเหลือเพียงด้านใดด้านหนึง เช่น สารานกุรมอญัมณี.  



สารานกุรมออนไลน์ทีเรารู้จกักนัมากทีสดุก็คือ Wikipedia ซงึมคีนช่วยกนั

เขียนช่วยกนัแก้เนอืหาทวัโลก. 

2. พจนานุกรม  เป็นตําราแบบใดคงไม่จําเป็นต้องอธิบาย.  ในทีนขีอเพิมเติม

ว่า พจนานกุรม ยงัมีหลายแบบ เช่น พจนานกุรมคําพ้อง, พจนานกุรมศพัท์

ใหม่, พจนานกุรมภาพ ฯลฯ.  พจนานกุรมทีดีควรเป็นแหลง่ความรู้เกียวกบั

คําด้วย  ไมใ่ชใ่ห้ความหมายของคําเท่านนั. 

3. ตาํราเขียน  เป็นตําราทีผู้ เขียนได้ใช้ความพยายามเขียนขนึตามรูปแบบ

แผนทีดีของตํารา, มีบทนํา, มีสารบญั, มีความถกูต้องเป็นปัจจบุนั (เทา่กบั

ปีทีพิมพ์), มีระบบการอ้างอิงผลงานของผู้ อืน,  มีภาพประกอบ, มี

คําอธิบายคําศพัท์เฉพาะทีใช้เฉพาะในเนือหานนั,  มแีบบฝึกหดั, มีดชันี

ท้ายเล่ม ฯลฯ 

4. ตาํราแปล เป็นตําราทีผู้แปลได้แปลมาจากตําราเรียนภาษาต่างประเทศ 

โดยใช้ถ้อยคําและสํานวนแบบไทยทีเข้าใจได้ง่าย,  ใช้คําศพัท์บญัญัติตาม

มาตรฐาน,  เนือหาทีแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วจะต้องตรงกบัเนือหาใน

ภาษาเดิมโดยไม่คลาดเคลือนในสาระสําคญั. 

5. ตาํราเรียบเรียง  เป็นตําราทผีู้ เรียบเรียง ได้นําบทความทีเป็นความรู้ของ

ตนเองและของผู้ อืน  มาร้อยเรียงให้มีความต่อเนือง และ มีรายละเอียด

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของตําราเอง.  เนือหาจะต้องอา่นแล้วเข้าใจง่าย.  

หากมีตอนใดทีเข้าใจยาก  ผู้ เรียบเรียงอาจจะเขียนคําอธิบายขยายความให้

ผู้อา่นเข้าใจได้ง่ายขนึ.  

6. กรณีศึกษา  เป็นตําราทรีวบรวมกรณีศกึษาทีจดัทําขนึในด้านใดด้านหนงึ 

และ เกียวข้องกับองค์การหรือหน่วยงาน  ซงึเมอืนํามาวิเคราะห์ศกึษาตาม

ระเบียบวิธีทกีําหนดในวิชาการด้านนนัแล้วทําให้ผู้วิเคราะห์เข้าใจความ

เป็นไปหรือการดําเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานมากขึน  พร้อมกนันนั

ก็เกิดทกัษะและการเรียนรู้ในวิชาการนนัมากขนึด้วย. 



7. คัมภร์ี คํานีฟังแล้วให้ความรู้สกึเหมอืนเป็นตําราศาสนา  ซึงในเชิง

ประวัติศาสตร์ก็ถกูต้อง.  แต่ปัจจบุนัความหมายของคํานีได้เปลียนไปแล้ว.  

ยกตวัอย่างเช่นในทางด้านคอมพิวเตอร์ มีตาํรา  “คมัภีร์วินโดวส์”  ซงึ

หมายถึงเป็นตําราทีแสดงรายละเอยีดด้านเทคนิคและการใช้งาน

ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ของบริษัทไมโครซอฟต์อย่างละเอยีด.  คํานี

ภาษาองักฤษก็ใช้วา่ Bible ซงึเดิมก็หมายถงึหนงัสือสําคญัทีมีมาแต่

ดงัเดิมของ ศาสนาคริสต์.  แตปั่จจบุนัก็นําไปใช้กบัตําราทีเป็นความรู้ได้ทกุ

เรืองเช่นกนั.  ถ้าเป็นคมัภีร์ทางพทุธศาสนา ก็จะหมายถึง พระไตรปิฏก ซงึ

เป็นคมัภีร์หลกั และ มีคมัภีร์ชนัรองทีมผีู้ เขียนขนึอธิบายคมัภีร์หลกั ไล่เรียง

ลงไปอกี คือ อรรถกถา, ฎีกา, อนฎุีกา, 

8. Canon  คํานีพจนานกุรม “ราชบณัฑิตยสถาน” ให้ความหมายวา่ “กติกา

สงฆ,์ กฎของคณะสงฆ์”  หากรวบรวมเป็นเล่มก็นบัเป็นตําราได้เหมือนกนั. 

เคยเห็นมีฝรังเขยีนเรือง Buddhist Canon เหมือนกนั  อาจจะเป็นสว่นที

เรียกวา่ พระวินยั นนัเอง.  ตําราประเภทนีคงไม่มใีนวิชาการอืน ๆ นอกจาก

ทางศาสนาและนิติศาสตร์. 

9. ตาํราสงัเขป หมายถงึตําราทีสรุปย่อใจความสําคญัของวิชาตา่ง ๆ เพือให้

สะดวกแก่การค้นความหมายเร็ว ๆ  รวมไปถึงใช้ในการท่องจําด้วย.  ผม

เห็นว่าตําราแบบนีตรงกบัทีฝรังเรียกว่า Compendium  ซงึ พจนานกุรม

ออกซฟอร์ดฉบบัออนไลน์ให้ความหมายวา่  a collection of concise but 

detailed information about a particular subject, especially in a book or 

other publication. 

10. Proceedings  ความหมายแท้ ๆ ตาม พจนานกุรมออกซฟอร์ดฉบบั

ออนไลน์ก็คือ an event or a series of activities involving a 

set procedure และ มแีถมต่อไปว่า a published report of a set of 

meetings or a conference.  หนงัสือประเภทนีมีชือเรียกภาษาไทยวา่ 



“รายงานการประชมุวิชาการ”.  ในยคุนีเมอืจดัประชุมเสร็จแล้วเขาก็นํา

รายงานออกเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตเลย.  ผมจดัให้ proceedings 

เป็นตําราเพราะการสอนวิชาการบางสาขาในสมยันีจําเป็นต้องอ้างอิง

บทความวิชาการทีเพงิเผยแพร่ใหม่ๆ  จะรอทีพิมพ์เป็นเล่มไม่ได้.   อย่างไรก็

ตามก็ต้องพิจารณาด้วยว่า  การประชมุวิชาการนนั ๆ เป็นทยีอมรับกนัใน

กลุม่นกัวิชาการสาขานนัหรือไม.่.   

11. Treatise  พจนานกุรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ ให้ความหมายวา่  a 

systematic exposition or argument in writing including a methodical 

discussion of the facts and principles involved and conclusions 

reached .  ตําราประเภทนีไมท่ราบว่าจะเรียกเป็นคําไทย ๆ ได้อย่างไรจงึจะ

ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ.  ผมเข้าใจว่า นา่จะตรงกบั "บทนิพนธ์" 

ทลีกึซงึของบรรดานกัปราชญ์ผู้ยิงใหญ่ทงัหลาย. 

12. Guides  คําแนะนํา.  หนงัสือประเภทนีฟังชือแล้วดเูหมือนไม่เป็นตํารา

เรียนเลย  นนัก็จริงเป็นบางส่วน.  แต่ส่วนทีเป็นตําราเรียนก็มมีาก เช่น 

Guide to  

13. Handbooks คูม่ือ. หนงัสือแบบนีพวกเราคงรู้จกัดี  เพราะจะต้องใช้

ซอฟต์แวร์ต่างๆ มากมาย.  คู่มือนนัดเูหมือนจะเขียนง่าย  แตถ้่าได้ลอง

เขียนจริงๆ แล้วจะพบว่าไม่ง่ายเลย  เพราะเราจะต้องเข้าใจรายละเอียดทกุ

ขนัทกุตอนเป็นอย่างดี, จะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรืออปุกรณ์นนัจนเคยชินและ

บอกได้ว่า  งานแต่ละชนัตอนเป็นอย่างไร.  ผมเคยพบว่าคูม่ือจาํนวนมาก

เขียนไม่ครบถ้วน  และ บางเล่มก็เขียนผิดอกีต่างหาก. 

14. Practices and Exercises  หนงัสือรวมโจทย์และแบบฝึกหดั.  หนงัสือ

แบบนีก็เป็นทีชืนชอบของนกัเรียนนกัศกึษาหลายคน.  อย่างไรก็ตาม  การ

ใช้หนงัสือนีให้เป็นประโยชน์ได้จริงนนั  จะต้องนําโจทย์ทีให้ไว้ในหนงัสือไป

คิดก่อน  ถ้ายงัคิดไมอ่อกก็อย่าเพิงเปิดคําเฉลย.   ควรคิดให้ออกก่อนแล้ว



ค่อยนําไปเปรียบเทียบกบัคําเฉลย.  ถ้าคําเฉลยไม่ตรง  ก็ไม่ต้องเสียใจ  

เพราะปัญหาหลายอย่างไม่ได้มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว.  บางที เรา

อาจจะได้ค้นพบคําตอบทีคนอนืไมเ่คยรู้จกัมากอ่นก็ได้. 

15. Standards  มาตรฐานนีมเีพียงสว่นน้อยทีทําเป็นตําราพร้อมคําอธิบาย.  

ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารทมีีเนือความเป็นหวัข้อมาตรฐานล้วนๆ.  มาตรฐาน

ทงัหลายนนัอา่นเข้าใจยากหากเราไม่คุ้นเคยกบัเรืองนนัๆมาก่อน.  เมือพวก

คณุทํางานแล้ว  ขอให้สนใจมาตรฐานทีเกียวกบังานของคณุให้มาก  และ

พยายามปฏบิติัตามมาตรฐานให้ได้.  คนหลายคนมองมาตรฐานเป็นเรือง

ลบ  คือเห็นไปว่าทางตะวนัตกกําหนดมาตรฐานขนึมาเพอืควบคมุให้เรา

ต้องเสียเวลาและทรัพยากรมากขนึจะได้แขง่กบัเขาไมไ่ด้.  ทีจริงแล้ว  เป็น

เรืองตรงกนัข้าม  หากเรารู้จกัใช้มาตรฐานแล้ว  เราจะก้าวหน้าไปได้รวดเร็ว

ขนึ  และไมท่ําผิดแบบโง่ๆ  ให้ต้องเสียเวลาอีก. 

16. Body of Knowledge  องค์ความรู้เป็นรายละเอยีดของหวัข้อความรู้ที

สําคญัในด้านต่างๆ  เช่น ในด้านการจัดการโครงการก็มี Project 

Management Body of Knowledge เขียนย่อๆ วา่ PMBOK.  จากตวัอย่าง

นีหากเราเห็นคําแปลกๆ พร้อมกบัมีอกัษรสามตวัคือ BOK อยู่ข้างท้าย  ให้

เดาไว้ก่อนว่า ต้องเป็นองค์ความรู้ของเนือหาทรีะบชืุอย่อมาข้างหน้า BOK 

แน่ๆ.  การทเีรารู้จกัว่าเรืองนนัๆ มีองค์ความรู้อะไรบ้างเป็นเรืองดี  เพราะทํา

ให้เราเตรียมศกึษาหวัข้อเหล่านนัเอาไว้ให้รู้กระจ่างหรือชํานาญได้.  เมือ

จําเป็นต้องไปทํางานนนั  เราก็จะทําได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล. 

17. รายงานวิจยั.   การทําวิจยันนัไม่ได้มีเฉพาะแต่ในหนว่ยงานวิจยั อยา่ง

เนคเทค, เอ็มเทค,ไบโอเทค อะไรทํานองนีเทา่นนั.  หน่วยงานอนืๆ เช่น 

กสทช, กระทรวง, กรม หรือ สํานกังานจงัหวดั ก็อาจจะทําวิจยัด้วยก็ได้.  

เพียงแต่หน่วยงานเหลา่นีอาจจะไมมี่บคุลากรเป็นนกัวิจยั  ดงันนัเมือมี

ความจาํเป็นต้องวจิยัเรืองใดๆ ก็ใช้วิธีว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้ทําวจิยั



ให้.   สําหรับมหาวิทยาลยันนั  ทางการได้กําหนดให้มีหน้าทีต้องทําวิจยั

ด้วย.  ถ้าอาจารย์ในสาขาวิชาไหนไมย่อมทําวิจยั  เมือกรรมการตรวจสอบ

คณุภาพของ สกอ ตรวจพบ  ก็อาจจะมคีําสงัให้ยตุิการบอกรับนกัศกึษา 

และ ให้ยบุสาขาวิชานนัไปก็ได้.   ผลของการทําวิจยัมไีด้หลายอย่าง  แต่ที

เรารู้จกักนัมากทสีดุก็คือ  รายงานวิจยั และ บทความวิจยั.  รายงานวิจยันนั

จะต้องเขียนอย่างละเอียดรัดกมุถกูต้องตามมาตรฐานการเขียนทกุอย่าง  

และ มกัจะเก็บไว้ทีหน่วยงาน  รวมทงัส่งไปให้สํานกังานสภาวิจยัแหง่ชาติ

จดัเก็บไว้เพือให้คนอืนๆ อ่านหรือศกึษาได้ด้วย.  ผลงานอกีประเภทคือ 

บทความวิจยันนั   นกัวิจยัมกัจะเขียนไปลงพิมพ์ในวารสารวิชาการสาขาที

เกียวข้องกนั และ /หรือ นําไปเสนอในทีประชมุวิชาการตามสาขาที

เกียวข้อง.  วารสารและการประชมุวิชาการทีมีคณุภาพล้วนมี

คณะกรรมการสําหรับอา่นบทความวจิยัทีส่งมาเพือคดัเลือกให้ตีพิมพ์ (หรือ

นํามาเสนอได้) เฉพาะบทความทีแสดงว่าได้ทําวิจยัอย่างถกูต้องและได้

ผลงานทีดีมคีณุภาพเท่านนั.   นกัวิจยัทสีามารถสง่บทความวิจยัไปตีพมิพ์

ในวารสารวิชาการตา่งประเทศได้นนั  ถือว่ามีฝีมือทีเดียว.   อย่างไรก็ตาม  

ในวงวิชาการเองก็มีแกะดําไมน้่อย.  นนัก็คือมีผู้จดัทําวารสารขนึมาหลอก

นกัวิจยัให้สง่บทความวิจยัไปตีพิมพ์ โดยอ้างว่ามีการตรวจอย่างจริงจงั.  แต่

ความจริงไม่ได้ตรวจ  แล้วหลงัจากนนัก็แจ้งให้นกัวิจยัทราบวา่ การลงพิมพ์

จะต้องเสียค่าพิมพ์ด้วย.  นกัวิจยัหรือนกัศกึษาปริญญาเอก ทีต้องการมี

ผลงานตีพิมพ์ก็อาจจะหลวมตวัสง่เงินไปให้เขา.   ผู้จดัทําอาจจะไมห่ลอก  

คือ อาจจะนําบทความลงในเวบ็ด้วย และ ประกาศวา่ทําให้แล้ว.  แต่ในวง

วิชาการนนั  เขารู้กนัอยู่วา่วารสารใดน่าเชือถือหรือไมน่่าเชอืถือ.  หาก

นกัศึกษาปริญญาเอกส่งบทความไปลงในวารสารทีอยู่ในบญัชีดําน ี เวลา

สอบ  คณะกรรมการก็ไมใ่ห้ผ่าน.  เรืองวารสารทจีดัทําขนึเพือหลอกเอาเงิน

นมีมีากชือด้วยกนั.  อาจารย์ไทยทีเป็นเจ้าของวารสารทํานองนีก็มี



เหมือนกนั.  ได้ทราบวา่มีผู้ ร้องเรียนต้นสงักดัไปแล้ว  ไม่ทราบวา่ได้จดัการ

กนัอย่างไร. 

 

บทความนีเขียนขนึเพืออธิบายวา่หนงัสือทีเป็นตําราเรียนสําหรับนกัศกึษาทกุ

ระดบันนัมีอยู่มากมายหลายแบบ.  อย่างไรก็ตาม  ในทีนีไมไ่ด้กล่าวถงึหนงัสือ

ประเภท e-Book ทีนํามาบรรจไุว้ในเว็บ  เพราะโดยสาระแล้วไมไ่ด้แตกต่างไปจาก

หนงัสือประเภทอนืๆ ทใีห้รายการไว้ข้างต้น. 

ข้อทีควรคํานึงถึงก็คือ  ตํารานนัสําคญัมากพอๆ หรือ มากกว่า การนงัฟัง

อาจารย์บรรยายเสียอกี.  ระหว่างการฟังคําบรรยายนนั  เราอาจจะง่วงงนุ จนฟัง

อาจารย์ไมท่นั หรือ ฟังแล้วไมเ่ข้าใจก็ได้.  ครันพออาจารย์สอนเสร็จและถามวา่ มี

อะไรจะถามอกีไหม  ก็เกิดกลวัหรือเขินขึนมาอีกก็เลยไมก่ล้าถาม  ทําให้ในทีสดุแล้วก็

ไม้รู้เรืองนนั.  แตถ้่าเรามีตํารา  เราก็กลบัไปบ้านทบทวนได้อกีว่า  อาจารย์สอน

อะไรบ้าง.   ผมเป็นอาจารย์สอนในระดบัปริญญาโทและเอกมานานกว่าห้าทศวรรษ

แล้ว  ขอยืนยนัว่า  ไมว่่าอาจารย์จะสอนเก่งเพียงใด  เนือหาทสีอนก็ไมม่ทีางทีจะ

ละเอยีดหรือถกูต้องเหมอืนกบัทีจะอา่นได้จากตําราเลย. 

 ดงันนัจําคําขวญันีไว้ว่า  “Have textbooks will graduate.” 

 
 


