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 ผมเปนคนท่ีบาซื้อหนังสือมาอานจนแตละหองในบาน
ของผมมีแตต้ังหนังสือวางระเกะระกะไปหมด.  บางทีผม
ซื้อหนังสือมาหลายเลมและยังไมทันท่ีจะอานหมด  ก็ไป
ซื้อหนังสือใหมมาเพ่ิมอีกแลว. 

 การอานน้ันเปนนิสัยอยางหนึ่งซ่ึงสมควรไดรับการ
ปลูกฝงมาตั้งแตยังเล็ก.  ผมเองเปนคนรุนเกา. เมื่อผมยัง
เล็กอยูน้ัน  ไมมีสื่อมากประเภทเหมือนสมัยนี้.  ดังน้ันผม
จึงใชหนังสือเปนเครื่องมือสําหรับพักผอนหยอนใจและ
สรางจินตนาการ.  สมัยนี้  เด็กเล็กก็เริ่มไดรับรูส่ือที่นาตื่น
ตาตื่นใจอยางเชน โทรทัศน, แผนดีวีดี และ แทบ็เล็ต 
แลว.  ดังนั้นเด็กยุคใหมจึงสนใจอานหนังสือนอยลง.  การ
ที่นิสัยของคนไทยในดานการรับสารนั้นเนนไปที่การใช
เครื่องมือส่ือสารแบบใหม ๆ นั้น  ไมใชเรื่องที่ผิด  และ ไม
มีความจําเปนตองไปหามปรามคนรุนใหมไมใหใชส่ือ
แบบใหม ๆ. 

 ส่ิงท่ีควรจะทําก็คือ การแนะนําช้ีแจงใหเห็น
ความสําคัญของส่ือแบบเกา เชนหนังสือ ตํารา รายงาน 
วารสาร นิตยสาร  และ วิธีการที่จะอานส่ือเหลานี้ใหไดรับ
ประโยชนเต็มท่ี. 



 สําหรับในบทความนี้จะแนะนําเฉพาะการอานตําราที่
กําหนดมาในแตละวิชาเทานั้น.  สําหรับส่ือสําหรับอาน
ประเภทอ่ืน ๆ จะไดนาํมาแนะนําตอไป. 

 วิชาทั้งหลายในหลักสูตรที่กําหนดข้ึนมาใหนักศึกษา
เรียนนั้น   จําเปนอยางย่ิงที่จะตองระบุช่ือตําราหลักที่
อาจารยจะใชประกอบการสอนดวย.  อาจารยผูสอนบาง
วิชาอาจจะกําหนดตําราหลายเลม  ซึ่งอาจจะทําใหเกิน
กําลังดานการเงินของนักศึกษาบางคนไป.  ในกรณีอยาง
นี้  อาจารยก็ควรจะกําหนดใหชัดวาจะใชเนื้อหาในตํารา
เลมใด  และกําหนดใหนักศึกษาหาซื้อตํารานั้นมาอาน. 

 ผมสอน ในมหาวิทยาลัยมานานราวสี่สิบหาปแลว.  
วิชาที่สอนมีมากมายหลายวิชา  และ แตละวิชานั้นผม
พบวา  ไมเคยสอนเนื้อหาครบเทาที่มีระบุไวในตําราที่ใช
เลย.  ที่สําคัญก็คือ  ตํารามีรายละเอียดและขอมูลมากกวา
ที่ผมจะอธบิายครอบคลุมไดหมดในช้ัน.  พูดอีกอยางก็คือ  
การอานตําราเทาน้ัน  ก็ไดรับความรูมากกวาการฟง
อาจารยบรรยายแลว.   อยางไรก็ตาม  การฟงคําบรรยาย
ก็ยังเปนเรื่องจําเปน เพราะอาจารยสามารถยกตัวอยาง 
กรณีศึกษา และ ประสบการณที่อาจารยไดรับในการ
ทํางานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอนน้ันใหนักศึกษาเขาใจไดงาย
ขึ้น.  ส่ิงเหลานี้อาจจะไมมีในตําราที่ใชสอน! 



 ดังนั้น  ผมจึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ี  อาจารยผูสอนแต
ละวิชาจะตองกําหนดตําราท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนหลัก
ในการสอนวิชานั้น.  ตํารานี้จะตองมีเน้ือหาสอดคลองกับ
เนื้อหาที่กําหนดสําหรับรายวิชานั้น,  ตองมีความถูกตอง
ทางวิชาการ, อานงาย และ ทันสมัย (น่ันคือ ไมใชฉบับที่
พิมพมานานแลว ซึ่งอาจหาซื้อไมได และ เน้ือหาลาสมัย). 

 ในเมื่อตํารามีความสําคัญอยางน้ี  ผมจึงรูสึกเศราใจ
ทุกครั้งท่ี นักศึกษาถามผมวา  จําเปนตองซ้ือตํารามาอาน
ไหม.  คําถามนี้ดูเหมือนจะแสดงความเขาใจผิดอยาง
มหันตของนักศึกษาวา  ความรูท่ีจะไดในวิชานี้จะมาจาก
คําบรรยายของอาจารยเทานั้น  และ เมื่อฟงคําบรรยาย
แลวก็จะทําใหกลายเปนผูเช่ียวชาญได.  ในอีกทางหน่ึง  
ก็คิดไปไดเหมือนกันวา  นักศึกษาไมไดสนใจความรูเลย  
การเขามานั่งในช้ันเรียนก็เพ่ือใหมีการบันทึกวามาเขา
เรียนไปอยางง้ันเอง  อาจารยพูดอะไรก็ไมตองสนใจ   
หนังสือก็ไมตองอาน  เวลาสอบก็ม่ัวคําตอบไปเรื่อย ๆ ก็
แลวกัน.   หากทําไมไดทั้งช้ัน  อาจารยก็ตองตัดเกรดแบบ
อิงกลุม  แลวเราก็ไดคะแนนผานไปเอง. 

 ทัศนคตินี้จําเปนตองชวยกันแกไข.  นักศึกษาตองมี
ตําราหลักท่ีอาจารยกําหนดในวิชานั้น.  หากเปนตําราที่
แพง  อาจารยจะตองแนใจวามีตํารานี้อยูในหองสมุด  



และ ตองจัดการใหนกัศึกษาสามารถทําสําเนาตํารานั้นมา
ใชในการเรียนใหได. 

 ระยะหลังนี้  ผมใชเทคนิคใหนักศึกษาดาวนโหลด
ตํารามาจากอินเทอรเน็ต  โดยเลือกเลมที่ไมขี้เหรเกินไป.  
นอกจากนั้นก็ใหดาวนโหลดบทความวิชาการมาอาน
ประกอบดวย.  โดยวิธีนี้ทําใหผมแนใจวา  นักศึกษาจะไม
สามารถอางวาไมไดซ้ือตํารามาอานเพราะไมมีเงิน. 

 อยางไรก็ตาม  แมจะแกปญหาเรื่องน้ีได  ผมก็พบ
ใหมวา  นักศึกษาที่ดาวนโหลดตํารามานั้นยังอานตํารา
ไมเปน. แตที่เจ็บปวดหัวใจผมมากก็คือ  แมทุกคนจะ
ดาวนโหลดตํารามาเพราะผมบังคับแลว  ก็ยังมีนักศึกษาที่
ไมยอมอานตําราน้ันเอีก. ปญหานี้ก็คงตองตอสูกันตอไป
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา.   

 การอานตํารานั้นไมใชเรื่องยากอะไร.  วิธีการใหทํา
ดังนี้ครับ. 

๑. ศึกษาวาผูเขียนคือใคร  เช่ียวชาญอะไร  สอนวิชานี้อยู
ที่ไหน.  แนนอนวาถาเปนอาจารยที่สอนวิชาที่เรากําลัง
เรียนอยูนี้เอง ก็ใหพิจารณาวาอาจารยผูเขียนตํารานี้มี
ประสบการณมากพอหรือยัง.  ถาเพิ่งสอนวิชานี้ไดไม
นาน  เราก็ควรหาตําราเลมอื่นมาอานประกอบดวย.  ถา
ผูเขียนเปนอาจารยที่อ่ืน  ก็ตองใชกูเกิลคนหาวา  



อาจารยทานนี้มคีวามเช่ียวชาญในเรื่องน้ีจริงหรือไม  
และ มีประสบการณอะไรบาง.   อาจารยที่มี
ประสบการณมาก และทํางานดานนี้มามาก  ก็จะ
นาเช่ือถือกวาอาจารยที่มปีระสบการณนอยกวา. 

๒. อานบทนํา.  ตําราท่ีดีนั้น  ผูเขียนจะตองอธิบาย
วัตถุประสงคของตําราใหชัดเจนวา  ตองการอธิบาย
อะไรบาง  เชน อธิบายวิชาการตามทฤษฎอียางเดียว, 
อธิบายทฤษฎีและแนวทางประยุกต,  ยกแตหัวขอ
ทฤษฎีมาอธิบายแนวทางประยุกต ฯลฯ.  นอกจากนั้น  
ผูเขียนบางคนยังบอกดวยวา  ระดับเน้ือหาที่เขียนนั้น
เหมาะสําหรับใคร  ยากมากนอยเพียงใด.  ที่สําคัญคือ  
ผูเขียนยังบอกดวยวา จะอานตํารานั้นอยางไร.  หากมี
คําอธิบายสวนนี้  เราควรอานตามคําแนะนําของผูเขียน  
จะทําใหเขาใจเน้ือหาไดดี. 

๓. อานสารบัญ.  อานในที่นี้  คือ พิจารณาหัวขอที่ปรากฏ
ในสารบัญวา  ตรงกับเน้ือหาวิชาที่เราเรียนหรือไม.  
โชครายท่ีอาจารยบางคนผูสอนในบางสถาบัน  ไมเคย
บอกใหนักศึกษาทราบเลยวา  จะสอนเรื่องอะไรบาง.  
แตไมเปนไร.  เราควรใชอาจารยกูเกิลชวยคนหาวา  
วิชานี้ในสถาบันอ่ืนๆ เขาสอนอะไรกันบาง.  จากนั้น  
เราก็นํามาเปรียบเทียบกับเน้ือหาที่อยูในตํารานี้  เพ่ือดู
วาตรงกันหรือไม.  ที่สําคัญคือ  มีสวนใดบางที่ไม



ปรากฏในตําราเลมน้ี  และเราจะตองหาเน้ือหานั้นๆ มา
อานเสริม. 

๔. อานเน้ือหาตามบทท่ีผูเขียนแนะนํา  หรือ ที่อาจารย
แนะนาํ.  อาจารยที่ดี จะบอกใหเราทราบวา  เราควรจะ
อานบทใด และ ตอนใดในบทนั้นๆ.   น้ันแสดงวา 
อาจารยเองก็เคยอานตํารานั้นมาอยางทะลุปรุโปรง
แลว.  นาเสียดาย  ที่ตองบอกวา  อาจารยหลายคนเอง
ก็อาจจะไมเคยอานตําราที่ตนตั้งใจจะนาํมาใชสอน
อยางละเอียด.  แตนั่นก็ไมไดเก่ียวกับเรา.  ตัวเรานั่น
แหละที่จะตองเร่ิมอาน  โดยใชยุทธวิธีดังนี้ 

a. มีปากกาสีอยูในมอื  สําหรับเนนขอความนาสนใจ  
เพ่ือจะไดจํา หรือ กลับมาทบทวนในภายหลัง.   
เรื่องจํา  นี้อยาไปเช่ือใครคนไหนเปนอันขาดวา  
การเรียนยุคใหมไมตองจํา.   ตรงกันขาม  ในยุค
ใหมนี้  พวกคุณตองจํามากกวารุนกอนๆเสียอีก. 

b. ถาเปนตําราภาษาอังกฤษ  ใหใชปากกาอีกสีหนึ่ง
ขีดเสนใตคํานั้น  แลวอานไปเรื่อยๆโดยพยายาม
เดาวาหมายถึงอะไรกอน.  เมื่ออานจบพารากราฟ
แลวจึงคอยยอนกลับมาเปดพจนานุกรมแลวอานทํา
ความเขาใจความหมายของขอความนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง.   ทางที่ดี  เม่ือพบคําแปลแลวใหเขียนคําแปล
ลงไปในตําราดวย. 



c. ถาตํารา  อางถึงเนื้อหาพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีเราไมเคยรู
หรือไมเขาใจมากอน  ใหใชปากกาสีวงเน้ือหา
สวนน้ันเอาไว  เพ่ือไปคนหารายละเอียดเรื่องนั้นๆ
ตอไป (ซึ่งอาจจะตองพ่ึงพาอาศัยอาจารยซิกิ 
(อังกฤษ)) ก็ได. 

d. ถาเปนเน้ือหาที่ยาก  ใหสรุปประเด็นแตละพารา
กราฟดวยความคิดของเราเอง.  การเขียนสรุป  ให
เขียนที่เน้ือที่วางริมกระดาษตรงพารากราฟนั้นน่ัน
แหละเปนดีที่สุด. 

e. ในกรณีท่ีเปนตําราที่มแีบบฝกหัดใหทําทายบท  
หรือระหวางบท.  เราควรจะรีบทาํแบบฝกหัดนั้น
ทันที.  ตํารางายๆ  อยางเชน ตําราของ มสธ. น้ัน  
คําตอบมีอยูในตําราอยูแลว.  ถาเปนตําราที่
ตองการสรางความสามารถในการคิด   แบบฝกหัด
อาจจะไมมีคําตอบให.  เราจะตองฝกพิจารณาเอง
วา  คําตอบนั้นมีเหตุผลหรือไม  โดยพิจารณาจาก
เนื้อหาวิชาการที่อานมาแลว.  ไมวาจะเปน
แบบฝกหัดแบบไหน  ขอใหทําใหหมด. 

f. เม่ืออานจบบทแลว  เราควรสรุปยอบทน้ันตาม
ความเขาใจของเราเอง  และ รวบรวมประเด็น, 
ทฤษฎี, สูตร, แนวคิด ฯลฯ ที่สําคัญมาเขียนรวมไว
เปนบทสรุปสําหรับบทที่อานนั้น. 



การที่เราอานตํารานั้นก็เพ่ือใหเราเขาใจเนื้อหา
วิชาการที่อาจารยสอน, สามารถนําความรูไปปฏิบัติได 
(หรืออยางนอยตอนนี้ ก็คือ ทําแบบฝกหัดได), และ 
สุดทายก็เพ่ือจะไดทําขอสอบได.   หากนักศึกษาที่สนใจ
อานบทความนี้  ทําตามคําแนะนํานี้  การอานทบทวนเพ่ือ
สอบก็เปนเรื่องงาย  เพราะเพียงแตอานบทสรุปที่เราได
จัดทําไวเทานั้น  ก็เทากับเราไดอานทบทวนตําราทั้งเลม
แลว. 

ขอใหสนุกกับการอานตําราครับ. 


