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สรุปองค์ความรู้ 
เรื่อง “การแนะแนวทางในการผลิตต ารา/หนังสือเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้อง 105 ช้ัน 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 

***************************************************************************************** 
วิทยากรถ่ายทอดความความรู้: ศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี มกราภิรมย์ 
   
  ในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์แต่ละท่าน นอกจากการวิธีการเรียนการสอน และ
การวิจัยแล้ว หนังสือและต าราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนตลอดจนใช้เพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอีกประการหนึ่ง เนื่องจากการแต่งและเรียบเรียงต าราให้ได้มาตรฐาน ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงใน
เนื้อหาวิชานั้น ๆ  ดังนี้  
 

1. เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการแบบศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์  
 “ทฤษฎีตามใจฉัน ทฤษฎีตามในท่าน” 

ทฤษฎีตามใจฉัน: 
 เขียนสิ่งที่อยากเขียน / เขียนเรื่องที่ชอบ (สารคดี
ท่องเที่ยว “อิตาลี...เมืองนี้มีต านาน”)  
 เขียนเรื่องที่สนใจ (บทความเรื่อง “เครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ในงานศิลปะ”) 
 เขียนสิ่งที่น าไปใช้สอน เลือกเขียนวิชาที่ชอบ / 
ถนัดที่สุดก่อน  
(ต าราการละคร / ต าราวรรณกรรมของชนผิวด า) 
 

ทฤษฎีตามใจท่าน: 
 เขียนตามค าขอ:  
“เพลงสื่อความหมาย” (ผศ./ รศ.) 
“Lyrics”  
“พระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา” 
สารานุกรมประวัติศาสตร์ภูมิภาคอเมริกา (ศ. / ศ.11)  
สารานุกรม Britannica ภาคภาษาไทย  
สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์ (รศ.) 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ (ศ.) 
แผนที่เดินเรือของโคลัมบัส 
“เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย” 
“โรมันฮันนีมูน” ฯลฯ  

สรุป 
1. เขียนตามใจตลาด / ส ารวจตลาดว่าขาดแคลนเรื่องประเภทใดในสาขาวิชาที่ถนัด 
2. ส ารวจว่าบทความท่ีเขียนเหมาะกับหนังสือแนวใด 
3. ขณะเขียนอย่าคิดว่าเรื่องที่เขียนผู้อ่านรู้แล้ว ให้คิดว่าผู้อ่านยังไม่รู้และอยากจะรู้ ขอให้คิดว่าอย่างน้อยผู้ที่อ่าน

เรื่องของเรายังไม่รู้สิ่งที่เราเขียน หรือถ้ารู้ก็อาจจะยังมีบางประเด็นที่ยังไม่รู้ เพราะถ้ารู้หมดแล้วก็คงไม่สนใจเรื่องของเรา 
4. ท าตัวเป็นผู้อ่านด้วยการประเมินไปด้วยว่าถ้าเขียนอย่างที่เขียน ผู้อ่านจะเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องขยายความ

เพ่ิมเติม หรือท าเชิงอรรถอธิบาย 
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5. คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราไม่รู้และสนใจอยากได้ข้อมูลเพ่ิม ผู้อ่านก็น่าจะเหมือนเรา หรือยิ่งกว่าเรา เพราะในการ
เขียนหนังสือเราต้องค้นคว้าและเข้าใจเรื่องนั้นๆ มากกว่าผู้อ่าน จึงจะน ามาเขียนได้ 

6. อย่ากลัวว่าจะเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขียนหนังสือเรียน เพราะกลุ่มเป้าหมายหลักคือ
นักศึกษาที่ยังไม่รู้เรื่องที่เราเขียน ส่วนผู้อ่านทั่วไปถ้าเขาเลือกหนังสือของเราไปอ่าน ก็แสดงว่าเขาสนใจหรืออาจจะยังไม่รู้
เรื่องนั้น  

7. เมื่อเขียนถึงประเด็นไหนที่เราไม่เข้าใจหรือยังคลุมเครือ ให้คิดแทนผู้อ่านได้เลยว่าประเด็นนั้นผู้อ่านก็น่าจะไม่
เข้าใจเหมือนกัน และต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ่าง ยกตัวอย่างงานแปลเครื่องหมายและสัญลักษณ์ฯ  เช่น 
Golden Legend 

8. ใส่ภาพประกอบจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น และหนังสือน่าสนใจขึ้น สวยขึ้น 
 

2. ขั้นตอนการท างาน 
  1. ก่อนลงมือเขียนรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด และควรเขียนอภิธานศัพท์ (glossary) ก่อน เพ่ือว่าศัพท์เฉพาะ
ทางท่ีใช้จะได้เรียกเหมือนกันทั้งเล่ม  
  2. ท าเค้าโครง (outline) กว้างๆ ว่าหนังสือที่จะเขียนควรประกอบด้วย บท/ เรื่องอะไรบ้าง 

3. รวบรวมข้อมูลทีละบท แล้วเขียนทีละบท / ทีละเรื่อง 
4. เมื่อได้ข้อมูลมากพอ จนรู้สึกว่าตกตะกอนทางความคิดแล้ว ให้รีบลงมือเขียน 
5. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้มาเป็นกลุ่มๆ ถ้าท างานด้วยคอมพิวเตอร์ อย่าลืม printout ข้อมูลดิบทั้งหมด จะช่วยให้จัด

กลุ่มข้อมูลได้ง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงจากปัญหาเรื่องข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์หายด้วยสาเหตุต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
บทท่ี 1 

ละครกรีก 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา 

ก่อนสมัยคลาสสิก 
(ข้อมูลจาก Brockett, The Theatre หน้า....) 
(ข้อมูลจาก Wickham, A History of the Theatre หน้า....) 
(ข้อมูลจาก McKay, A History of Western Society หน้า....) 
สมัยคลาสสิก 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
สมัยเฮลเนนิสติก 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
ทัศนะของพวกกรีกที่มีต่อเทพเจ้าและมนษุย์ 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 
(ข้อมูลจาก …… หน้า....) 



สรุปองค์ความรู้โครงการ “KM: การแนะแนวทางในการผลิตต ารา/หนังสือเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” หน้าท่ี 3 

 

6.  หลังจากเขียนเสร็จกลับมาเช็คข้อมูลดิบว่าขาดตกบกพร่องอะไรบ้างหรือไม่ 
  7.  เมื่อได้ต้นฉบับแรกแล้ว ถ้าได้ข้อมูลเพ่ิมเติม ค่อยเสริม เติม แต่ง 

8.  ท าสารบาญเพื่อให้เห็นความสอดคล้องเชื่อมโยง และท าให้หนังสือทั้งเล่มมีเอกภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
สารบัญ 

บทที่ 1 ละครกรีก บทที่ 2 ละครโรมัน 
 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา  ภูมิหลงัทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา 
 ก่อนสมัยคลาสสิก  โรมในต านานและประวตัิศาสตร ์
 สมัยคลาสสิก  การแบ่งชนช้ันในสังคมโรมัน 
 สมัยเฮลเลนสิติก  พลังครอบครัวในสังคมโรมัน 
 ทัศนะของพวกกรีกท่ีมีต่อเทพเจ้าและมนุษย ์  ศาสนา 
 ไดโอนีซัสเทพแห่งการละครและความอุดมสมบูรณ์  เทศกาลโรมัน 
 ก าเนิดและความส าคัญของเทพไดโอนีซัส  ละครและนักเขียนบทละครโรมัน 
 ลัทธิบูชาเทพไดโอนีซสั  ประเภทของละครโรมัน 
 ไดโอนีซสักับเพลงเทพสดดุ ี   1. ละครตลกแบบอาเตลลา หรือ ฟาบูลาอาเตลลานา 
 เพลงเทพสดดุีกับก าเนดิละครกรีก  2. ละครสุขนาฏกรรมโรมัน 
 เทศกาลละครของเอเธนส ์  3. ละครโศกนาฏกรรมโรมัน 
 ละครและนักเขียนบทละครกรีก  4. ละครไมม ์
 ประเภทของละครกรีก  5. ละครแพนโทไมม ์  
 ละครโศกนาฏกรรมกรีก  นักเขียนบทละครโรมัน 
 ตระกลูส าคญัในละครโศกนาฏกรรมกรีก  ประเภทของละครโรมัน 
 1. ตระกูลของพรอมีทีอัส  1. ละครตลกแบบอาเตลลา หรือ ฟาบูลาอาเตลลานา 
 2. ราชตระกลูทีบส ์  2. ละครสุขนาฏกรรมโรมัน 
 3. ราชตระกลูอาทรูส  3. ละครโศกนาฏกรรมโรมัน 
 4. ราชตระกลูเอเธนส ์  4. ละครไมม ์
 5. สายตระกูลของนางดานาแอ  5. ละครแพนโทไมม ์  
 6. ราชตระกลูทรอย  นักเขียนบทละครโรมัน 
 นักเขียนบทละครโศกนาฏกรรมกรีก  ลีวีอุส  อันโดรนคีุส 
 เอสคิลสั  เงอูส  เนวีอุส 
 ซอโฟคลีส  ตีตุส  มักชีอุส  เปลาตสุ   
 ยูริพิดีส  กวินตุส  เอนนีอุส 

 ละครตลกแซเทอร์หรือละครปิดทา้ยคลายเครยีด  เกลีชีอุส  สตาซีอุส 
 ละครสุขนาฏกรรมกรีก  มาร์คสุ  ปากูวีอุส 

 1. ละครสุขนาฏกรรมแนวเก่า 
 

ปูบลิอุส  เตเรนซีอสุ  อาแฟร ์  
 2. ละครสุขนาฏกรรมแนวกลางเกา่กลางใหม ่  ลูชีอุส  อันนาอูส  เซเนกา 
 3. ละครสุขนาฏกรรมแนวใหม ่  นักแสดง เสื้อผ้า และหน้ากาก 
 นักเขียนบทละครสุขนาฏกรรมกรกี  นักแสดง 
 อาริสโตฟานิส  เสื้อผ้า 
 มีแนนเดอร ์   หน้ากากละคร 
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 ละครไมม ์  โรงละครโรมัน 
 นักร้องหมู่ นักแสดง เสื้อผ้า  และหน้ากาก  มหรสพและโรงมหรสพประเภทอื่น ๆ ของโรมัน 
 นักร้องหมู่  1. การแข่งรถศึก 
 นักแสดง  2. การประลองยุทธ์และการแสดงของสัตว์ป่า 
 เสื้อผ้า   3. การแสดงยุทธนาว ี
 หน้ากาก  วาระสุดท้ายของมหรสพโรมัน  
 ดนตรีและท่ารา่ยร าของนักร้องหมู ่   
 โรงละครกรีก   
 โรงละครกรีกสมัยคลาสสิก   
 ฉากและบริเวณที่ใช้แสดง   
 ที่ชมการแสดง   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการแสดง   
 โรงละครเอเธนส์ในศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสต์ศักราช   
 โรงละครกรีกสมัยเฮลเลนิสติก   
 โรงละครกรีกในสมัยโรมัน   
 วาระสุดท้ายของละครกรีก   
   

  9.  ตรวจแก้หลายๆ รอบ ช่วยให้ภาษาสละสลวยขึ้น นอกเหนือจากท่ีจะช่วยให้เห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้าง 
10. ภาษาท่ีใช้ต้องเหมาะกับเรื่อง และสละสลวยอ่านเข้าใจง่าย 

  11. ควรน าไปทดลองใช้สอนจริง จะช่วยให้เห็นจุดบกพร่อง และจุดอ่อน จุดบอดที่ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล  
12. ถามความเห็นนักศึกษา 

  13. ขอให้เพ่ือน หรือผู้รู้ในสาขาอ่านแบบจับผิด 
  14.  ถ้าเป็นคนสมาธิสั้น / ไม่มีวินัยในการท างาน ให้ท าปฏิทินการท างานแบบง่ายๆ ไว้เร่งรัดตัวเอง  
 

3. ข้อเตือนใจ  
1.ต้องอ่านมากๆและเขียนมากๆ เพราะนอกจากช่วยให้มีความรู้กว้างขวางแล้ว ยังช่วยให้เขียนหนังสือได้สละสลวย

น่าอ่านข้ึน 
2. อย่าเอาแต่เก็บข้อมูลจนไม่ลงมือเขียนเสียที 
3. อย่าท าๆ วางๆ เพราะความคิดจะขาดตอน และเม่ือหยิบมาท าใหม่ จะกลายเป็นว่าต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง เพราะ

ต่อยอดทางความคิดไม่ได้  
4. ให้ท างานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ / ต่อเนื่อง และให้คิดว่าเป็นเรื่องสนุก 

 

4. คลินิกปัญหา 
  ถาม: มีเกณฑ์ในการตีพิมพ์ส านักพิมพ์ต่างๆ หรือไม่ 
 ตอบ: ไม่มีเกณฑ ์ส่งต้นฉบับแล้วรอรับพิจารณา 
  ถาม: ค่าลิขสิทธิ์ในหนังสือ  



สรุปองค์ความรู้โครงการ “KM: การแนะแนวทางในการผลิตต ารา/หนังสือเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” หน้าท่ี 5 

 

  ตอบ: ค่าลิขสิทธิ์แต่ละส านักพิมพ์ให้ไม่เท่ากัน และให้กับผู้เขียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง แต่โดยส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 10-20% เรื่องขอค่าลิขสิทธิ์นั้น สมัยตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์” ในช่วง
แรกๆ ตีพิมพ์ที่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องด้วยต้องการให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหนังสือ
ที่หลากหลาย พอเข้าสู่การตีพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้ขอส านักพิมพ์ปรับปรุงเพ่ิมเติมประมาณ 10 หน้า ปรากฏว่าทางส านักพิมพ์ขอ
ลดค่าลิขสิทธิ์ลงเหลือ 8% จึงได้ตอบปฏิเสธ แล้วท า Copy print ส่งส านักพิมพ์อมรินทร์ การลดค่าลิขสิทธิ์หนังสือ ไม่ได้
ตีความแค่ถูกลดเงินค่าลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ส าหรับตัวผู้เขียนแสดงถึงหนังสือที่เขียนมานั้นไม่ได้คุณภาพด้วย 
  ถาม: การท าหนังสือออกจ าหน่ายโดยไม่ผ่านส านักพิมพ์ 
  ตอบ: หากตัวผู้เขียนไม่ต้องการเผยแพร่ผ่านส านักพิมพ์ หรือต้องการจ าหน่ายด้วยตัวเอง ตามหลักของการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ มีเกณฑ์หนึ่งข้อที่ระบุว่า หนังสือหรือผลงานที่ตีพิมพ์ต้องได้รับการเผยแพร่ จึงขอยกตัวอย่างของ รอง
ศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม เคยตีพิมพ์หนังสือด้วยตัวเองแล้วเผยแพร่ตามห้องสมุดต่างๆ ก็จะมีหลักฐานคือ 
หนังสือขอบคุณ สามารถเก็บเป็นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานได้ 
  ถาม: การท าสารบัญ 
 ตอบ:โดยปกติผู้เขียนไม่จ าเป็นต้องท าสารบัญเอง ส านักพิมพ์เป็นผู้ท าให้อยู่แล้ว เพ่ือป้องกันการเคลื่อนของหน้า 
และท าเป็นสิ่งสุดท้ายของกระบวนการก่อนการตีพิมพ์ 
 
 
 


