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 เวลาถามอาจารย์แต่ละท่านว่าทำาไมไม่เขยีนหนังสือกัน 
มักมีคำาตอบ หรือที่เรียกว่า “ข้ออ้าง” ต่าง ๆ กันไป ผมลอง
สรปุข้ออ้างทีไ่ด้ยนิบ่อยมาให้อาจารย์อ่านดนูะ ลองดซูว่ิาตรงกบั
ข้ออ้างในใจอาจารย์ไหมครับ 

“หนังสือหรือตำาราต่างประเทศมีแยะมาก
มีดี ๆ เต็มไปหมด เราจะไปเขียนทำาไม”

 นีเ่ป็นคำาพดูทีไ่ด้ยนิบ่อยมาก มนักม็ทีัง้จรงิและไม่จรงิ 
ถ้าอาจารย์ทกุคนคดิแบบนี ้วงการวชิาการของประเทศเราคง
ไม่ก้าวไปข้างหน้าได้ทนัต่างประเทศ นอกจากนัน้หนงัสอืหรอื
ตำาราต่างประเทศก็ไม่ใช่จะดีหรือถูกต้องเสมอไป ผมเอง 
อ่านเจอหนังสือต่างประเทศที่มีการพิมพ์ผิดแยะมากเช่นกัน 
 ลองพิจารณาดูนะครับ หนังสือที่ มี เป ้าหมาย 
คล้ายกัน เช่น หนังสือชีววิทยา ซึ่งมีผู้เขียนออกมามากมาย 
เมือ่ได้ลองอ่านหลาย ๆ  เล่ม พบว่า การเขยีนโดยผูเ้ขยีนต่างกนั 
ทำาให้อ่านเข้าใจได้ไม่เหมอืนกนัแม้จะเป็นเรือ่งเดียวกนั หวัข้อ
เดยีวกนักต็าม แล้วเหน็ว่าแต่ละเล่ม มยีอดขายไม่เท่ากนัอีก 
บางเล่มขายดีมาก พิมพ์มาไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ในขณะที ่
บางเล่มขายไม่ได้ ทั้งที่เหมือนกัน สาเหตุเพราะอะไร 
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 คำาตอบคือ “ผู้เขียน” ไงครับ แต่ละคนมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ไม่เหมอืนกนั ดังนัน้อาจารย์ไม่ต้องสนใจครับว่าจะมีหนงัสอืนัน้วางจำาหน่าย
อยู่แล้วมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าอาจารย์เขียนด้วยตัวเอง เอาความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ อาจารย์มาถ่ายทอด เชื่อได้ครับว่าเนื้อหาจะไม่เหมือนกันแน่ แล้ว
ถ้าให้เด็กนักเรียน-นักศึกษา เลือก อาจารย์คิดว่าเด็กจะเลือกซ้ือหนังสืออาจารย์
หรือหนังสือต่างประเทศครับ

“ผมเชื่อครับว่าเด็กนักเรียนนักศึกษา ซื้อหนังสือของอาจารย์อ่านแน่ ถูกกว่า
ตำาราต่างประเทศ แถมยังอ่านเข้าใจมากกว่า”

 ที่สำาคัญครับ อาจารย์ลองจินตนาการนะครับว่าเวลาอาจารย์สอนแล้ว
นักศึกษาในห้องเรียนกางหนังสือของอาจารย์ทั้งห้อง กับเปิดหนังสือใครก็ไม่รู้ 
อย่างไหนจะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่ากันครับ

 

จุดไฟเขียนหนังสือ[วิชาการ] “สำ หรับอาจารย์มือใหม่”
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 อีกสาเหตุหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากสำาหรับอาจารย์ที่ไม่เขียนหนังสือคือ  
“ไม่มีเวลา” เข้าใจครับว่าชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนอย่างเดียวเหมือน
ทีค่นอืน่ ๆ เข้าใจ ตวัผมเองก่อนมาเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยัก็เข้าใจว่าสอนอย่างเดยีว 
ปิดเทอมก็อยู่บ้าน เพราะคุณแม่ คุณตา คุณยาย คุณน้า คุณป้า ฯลฯ ของผมเอง
เป็นครูประถม ครูมัธยม เห็นปิดเทอมก็อยู่บ้านกันหมด ไม่ต้องไปโรงเรียน แต่
ความเป็นจรงิมนัไม่ใช่ครับ อาจารย์ทกุมหาวทิยาลยัมพีนัธกจิหลกัเหมอืนกนัหมด
คือ “งานสอน” “งานบรกิารวิชาการ” “งานวจัิย” “งานกิจการนกัศึกษา” และ 
“งานทำานุบำารงุศิลปวฒันธรรม” การท่ีอาจารย์ไม่มชีัว่โมงสอนกไ็ม่ได้หมายความ
ว่าจะว่างใช่ไหมครับ ไหนจะต้องไปให้บรกิารวิชาการ กข้ึ็นกบัคณะท่ีอาจารย์สงักดั 
เช่น คณะแพทย์กไ็ปตรวจผูป่้วย คณะสตัวแพทย์กไ็ปตรวจสัตว์ป่วย คณะพยาบาล
ก็ไปขึ้นเวรโรงพยาบาล 
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 นอกจากนั้นอาจารย์ก็ต้องหางานวิจัยทำาอีก ก่อนจะทำาวิจัยก็ต้องมานั่ง
เขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อหาเงินทุน พอได้เงินมาก็ทำา ทำาเสร็จก็ต้องเขียน
รายงานส่งเจ้าของทนุ เขยีนงานส่งตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ สมยันีต้้องเป็นวารสาร
ระดับนานาชาติอีก มหาวิทยาลัยถึงจะเอาไปนับเป็นผลงานได้ 
 รวมถึงการที่ต้องไปร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา สุดท้ายก็ต ้องไปร ่วมกิจกรรมทำานุบำารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ทอดผ้าป่า ตักบาตร อย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีกิจกรรม
พเิศษ เช่น ขบวนแห่กระทง ขบวนแห่ในงานสงกรานต์ นีย่งัไม่รวมงานยบิงานย่อย 
งานเล็กน้อย แต่เสียเวลามากเช่น งานเอกสาร กรอก มคอ. การกรอกภาระงาน
ของอาจารย์ การประเมินสถาบัน งานประชุมสารพัดกรรมการ เห็นไหมละครับ
ว่าชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัยมันไม่ว่าง นี่ผมยังไม่นับกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น รับ-ส่งลูก
เรยีนหนังสอื ธุรกิจส่วนตวั (อาจารย์เงนิเดอืนน้อยนะครบั ต้องสูค้รบั) ทีท่ำาให้ชวีติ
วุ่นวายจนไม่มีเวลาจะมานั่งเขียน ผมไม่เถียงอาจารย์แน่นอนครับ
 

จุดไฟเขียนหนังสือ[วิชาการ] “สำ หรับอาจารย์มือใหม่”
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 แต่ทำาไมชีวิตอาจารย์วุ่นขนาดนี้ อาจารย์ยังสามารถเลือกทำาอะไรก็ได้ที่
อาจารย์อยากทำาละครับ บางคนบอกว่าชีวิตวุ ่นวายมากแต่มีเวลานั่งเล่นสื่อ
ออนไลน์ได้แทบจะตลอดเวลา บางคนบอกว่าชีวิตวุ่นวายมากแต่มีเวลานั่งกิน
กาแฟ-ขนมเค้กที่ร้านสวย ๆ ได้ครั้งหนึ่งหลายชั่วโมง บางคนบอกว่าชีวิตวุ่นวาย
มากแต่มีเวลาจับผิดคนอื่น ๆ เห็นไม้ครับ ถ้าอาจารย์พิจารณาให้ดี ไม่ใช่อาจารย์
ไม่มีเวลาครับ แต่อาจารย์ไม่อยากทำามากกว่า 
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 “กลัวไม่มีคนอ่าน” “กลัวขายไม่ออก” เป็นอีกข้ออ้างครับ อาจารย์ไม่
ต้องกลัวไม่มีคนอ่าน มีแน่นอนอย่างน้อยก็ “นักศึกษา” ที่อาจารย์สอนไงครับ  
อย่าไปกลัว เรามีหน้าที่เขียนครับ เด๋ียวคนมีหน้าท่ีอ่านเค้าอ่านเอง เช่ือเถอะ  
ส่วนอาจารย์ทีก่ลวัว่าเขยีนมาแล้วจะขายไม่ออก แก้ได้ง่ายมากครบั อาจารย์กพ็มิพ์
หนังสือผ่านสำานักพิมพ์เลย รับรองอาจารย์ไม่ขาดทุนแน่นอน ให้สำานักพิมพ์เค้า
คดิแทนเลย ถ้าขาดทนุกส็ำานกัพมิพ์ขาดทนุ (สำานกัพมิพ์จะด่าผมไหมนี)่ “อาจารย์
มีหน้าที่เขียนก็เขียนไปเลย” ไม่ต้องห่วงเรื่องคนอ่าน ยังไงก็ตาม หนังสือที่พิมพ์
ออกมาต้องขายออกอยูแ่ล้วจะมากจะน้อยกอ็กีเรือ่ง อย่างน้อยอาจารย์เองไงครบั
ที่ต้องซื้อ ปกติถ้าพิมพ์ผ่านสำานักพิมพ์ จะคืนให้อาจารย์ 10 เล่ม ซึ่งไม่พอ ยิ่งถ้า
อาจารย์ต้องเอาไปใช้ประกอบการขอตำาแหน่งวชิาการด้วย แล้วไหนจะต้องเอาไว้
แจกคนโน้น คนนี้ ส่วนใหญ่ก็ต้องได้ซื้อเพิ่มจาก 10 อยู่แล้ว วิธีเพิ่มยอดขายอีก
ทางคอืเวลาห้องสมดุคณะหรอืมหาวิทยาลยัให้อาจารย์เสนอหนงัสอืเข้าห้องสมดุ..
อาจารย์ก็เสนอหนังสืออาจารย์เลยซิครับ เอาทั้งห้องสมุดคณะของอาจารย์ และ
ห้องสมดุของมหาวทิยาลยั เห็นไหมครบั ขายออกอยูแ่ล้วจะมากหรอืน้อยกอ็กีเรือ่ง

จุดไฟเขียนหนังสือ[วิชาการ] “สำ หรับอาจารย์มือใหม่”

7

ตวั
อย่
าง



“หนังสือ คือ ตัวตนของตนเอง”
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

 มข้ีออ้างหน่ึงทีไ่ด้ยนิบ่อยเช่นกัน “ไม่รูจ้ะเขยีนเรือ่งอะไร” ข้ออ้างนีต้อบ
ง่ายมาก กเ็รือ่งทีอ่าจารย์สอน ถ้าอาจารย์สอนได้กต้็องเขยีนได้ครบั ถ้าอาจารย์ไม่
สามารถเขียนเรื่องที่อาจารย์สอนได้แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้สอนหนังสือครับ แบบ
นั้นเราเรียกกันว่า “เล่าหนังสือ” หรือสมัยก่อนชอบพูดว่า “อ่านหนังสือให้ฟัง” 
อันน้ีไม่อยากให้เกดิกบัอาจารย์มหาวิทยาลยัเลยครบั เป็นภยัต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการทั้งของอาจารย์และของนักศึกษาเลย

“ถ้าอาจารย์อยากท�า�
ต่อให้อาจารย์ยุ่งขนาดไหน
อาจารย์ก็ต้องหาทาง
หาเวลาท�าจนได้”
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 เป็นคำาถามทีต่อบยาก “ทำาไมต้องเขียน” ถ้าว่ากนัตามระเบยีบกฎเกณฑ์ 
ก็ยังไม่ได้บังคับให้อาจารย์ต้องเขียนหนังสือครับ แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เริ่มมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ให้อาจารย์ (ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) ต้องขอตำาแหน่ง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในระยะเวลา
ที่กำาหนด ถ้าถึงเวลาที่กำาหนดแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ตำาแหน่งตามที่มหาวิทยาลัย
กำาหนด มหาวิทยาลัยก็จะเลิกจ้างอาจารย์ (ยกเว้นอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ) ซึ่ง
การขอพิจารณาตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ต้องใช้หนังสือ/
ตำารา ประกอบการขอตำาแหน่ง เลยเป็นเสมือนการบังคับทางอ้อมครับ
 บางคนต้องมเีหตุผลว่าเขยีนไปทำาไม ซึง่เหตผุลเหล่านีจ้ะเป็นแรงจงูใจให้
อาจารย์เอง พบว่าอาจารย์แต่ละคนที่เขียนหนังสือจะมีเหตุผลท่ีแตกต่างกัน แต่
ทั้งหมด ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า “แรงจูงใจของตัวเอง” ซึ่งคำานี้เองที่มีความสำาคัญ
ที่สุดและมีพลังมากที่สุด เรามาดูกันครับว่ามีเหตุผลอะไรท่ีอาจารย์ควรเขียน
หนังสือ
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 “รายได้จากการขายหนังสือ” ในที่นี่ทั้งจากที่อาจารย์
ขายเอง (กรณพีมิพ์เอง) และค่าลขิสทิธิ ์(กรณสีำานกัพมิพ์เป็นผูพ้มิพ์
และจำาหน่าย ปกติจะได้ค่าลิขสิทธิ์ประมาณร้อยละยี่สิบถึงสามสิบ
ของยอดขาย) สำาหรับหนังสือวิชาการพบว่า รายได้นี้มากหรือน้อย
ขึ้นกับสาขาวิชาและความสามารถในการกระจายหนังสือให้ทั่วถึง
ทั่วประเทศ ถ้าอาจารย์เขียนหนังสือที่มีนักศึกษาต้องใช้เหมือนกัน
ทุกมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ใช้ได้ เช ่น 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สถิติเบื้องต้น หลักภาษาไทย หนังสืออย่างนี้
โอกาสท่ียอดจำาหน่ายสูงก็มีมากครับ แน่นอนเลยครับรายได้จาก
การขายก็มากตาม เคยมีโอกาสคุยกับอาจารย์บางท่านครับ 
อาจารย์ได้ค่าลิขสิทธิ์ปีหนึ่งประมาณสามแสนถึงสี่แสนบาท เฉลี่ย
เดือนละสองถึงสามหมื่นบาท เยอะนะครับ น่าสนใจไหมละครับ 
แต่อย่าลืมว่าหนังสือพื้นฐานต่าง ๆ ย่อมจะมีคู่แข่งมากแน่นอน 
คราวน้ีขึ้นกับว่าหนังสือของใครจะมีคุณภาพกว่ากันละครับ แต่
สำาหรับบางสาขาวิชา เช่น สาขาสัตวแพทย์ของผม ขายได้ปีละ
สามสิบถึงสี่สิบเล่มก็ดีใจจะแย่ครับ 
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 ต่อมาเป็น “ตำาแหน่งวชิาการ” แน่นอนว่าถ้าอาจารย์ไม่มผีลงานหนงัสอื
หรือตำารา อาจารย์ไม่สามารถผ่านด่าน รองศาสตราจารย์ ได้แน่ เพราะตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 ยังบังคับให้
อาจารย์ที่จะยื่นขอตำาแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ ต้องใช้หนังสือหรือตำารา 
ประกอบ แต่ถ้าเป็นตำาแหน่งศาสตราจารย์ อาจารย์ยังมีช่องทางพิเศษที่ไม่ต้องใช้
หนังสือหรือตำาราก็ได้ โดยเลือกใช้แต่ผลงานวิจัยยื่นขอเท่านั้น
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 ทำาให้ได้ “โจทย์วจิยั” อนันีส้วนทางกบัสิง่ทีอ่าจารย์ส่วนใหญ่รบัรูม้าคอื 
อาจารย์ต้องใช้งานวจัิยมาเขยีนหนงัสอื ซึง่ถกูต้องครบั แต่มปีระโยชน์หนึง่จากการ
เขียนหนังสือที่จะได้มาโดยตั้งใจหรือไม่ต้ังใจ เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากการเขียน
หนังสือคือ “หัวข้องานวิจัย” ในระหว่างที่เราเขียนหนังสือ เราต้องอ่านบทความ
วิชาการต่าง ๆ จำานวนมาก เพื่อสรุปออกมาเป็นเนื้อหา และบ่อยครั้งท่ีเราไม่
สามารถหาคำาตอบได้จากบทความต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีใครเคยทำางานวิจัยหรือ
รายงานเรื่องนี้มาก่อน เราก็สามารถเอามาทำาเป็นงานวิจัยได้   ผมเองก็มีงานวิจัย
หลายชิน้ของผมทีไ่ด้ความคดิมาจากการเขยีนหนงัสอื แล้วข้อดทีีจ่ะกลบัมาคอืเรา
สามารถเอางานวจิยัเรานีม้าเสรมิในหนงัสอืได้ ซึง่ทำาให้หนงัสอืเรามคีณุภาพดมีาก
ขึ้น การมีงานวิจัยของตนเองในหนังสือที่ตนเองเขียน เป็นการทำาให้หนังสือได้รับ
การประเมิน “ระดับดีมาก”
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 การเขยีนหนงัสอืทำาให้อาจารย์ “เป็นทีรู่จ้กัในวงการวชิาการ” เพิม่มากข้ึน 
โดยเฉพาะนกัเรยีนนักศึกษาจะรู้จักอาจารย์มากขึน้ แม้อาจารย์จะไม่เคยสอนกต็าม 
ผมยกตัวอย่างของผมละกัน เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เคยไปสอน
หนังสือในระดับปริญาตรีของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศเลย 
มีนักศึกษาสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยอ่ืน มาฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์ แล้ว
นกัศกึษากม็าพร้อมกบัหนังสอืของผมหลายเล่มมาก ขนมาเชยีงใหม่ (จากกรงุเทพ) 
เพื่อให้ผมเซ็นชื่อในหนังสือ แถมยังขนของเพื่อนที่ฝากมาให้ผมเซ็นด้วย บอกว่า
เป็นแฟนคลับหนงัสือผม มนัทำาให้ผมรูส้กึมีความสขุมากครบั ทำาให้เราอยากเขยีน
อกี เข้าใจว่าอาจารย์หลายท่านกเ็คยมปีระสบการณ์แบบนี ้หรือบางคร้ังไปบรรยาย
ที่ต่าง ๆ ก็มีสัตวแพทย์เข้ามาคุยด้วยแล้วบอกว่ารู้จักผมจากหนังสือ มันน่าชื่นใจ
มากครับ ปกติแล้วต่อให้อาจารย์ทำางานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิีย่ิง่ใหญ่ขนาดไหน หรอืมากขนาดไหนก็ตามครบั เด็กนกัเรยีนนักศกึษา
เค้าไม่ค่อยอ่านกันครบั (ยกเว้นระดับบณัฑติศึกษาครบั) แต่หนงัสอืเดก็อ่านอยูแ่ล้ว 
แล้วข้อดอีกีประการของการทีม่นีกัศกึษาต่างมหาวทิยาลยัรูจ้กัอาจารย์มากขึน้คอื 
เมื่อเค้าอยากเรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก เค้าก็จะนึกถึงอาจารย์ครับ   
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