
 
 

บทที่ 5 
หนังสือและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

 
 หนังสือและสิ่งพิมพตอเนื่อง           เปนทรัพยากรสารสนเทศที่มีเปนจํานวนมากใน
สถาบันบริการสารสนเทศ และยังคงเปนที่ตองการในการใชของผูใชบริการ ดังนั้นการรูจัก
ลักษณะและสวนประกอบทุกสวนของหนังสือและสิ่งพิมพตอเนื่อง    จะชวยใหคัดเลือก และ
ติดตามอานสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ทันตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณและการแพรกระจายของ
สารสนเทศ 
 

หนังสือ 
ทรัพยากรสารสนเทศปรากฏไดหลายรูปแบบ   ทั้งในรูปของสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ   

สื่ออิเล็กทรอนิกส       รวมทั้งสารสนเทศที่สามารถสืบคนไดโดยผานเครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบโทรคมนาคม       แตหนังสือก็ยังมีความสําคัญมากที่สุดในปจจุบัน ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   ในพิธีเปดงานปหนังสือแหงชาติ และงานแสดง
การพิมพแหงประเทศไทย   ครั้งที่ 3   โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2515    
วา “หนังสือเปรียบเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว   ความรู  ความคิด   วิทยาการทุกดาน ทุกอยาง  
ซึ่งมนุษยไดเรียนรู   ไดคิดอาน      และเพียรพยายามบันทึกรักษาไวดวยลายลักษณอักษร  
หนังสือแพรไปถึงที่ใด  ความรู  ความคิด ก็แพรไปถึงที่นั่น  หนังสือจึงเปนสิ่งที่มีคา และมี
ประโยชนอันประมาณมิได     ในแงที่เปนบอเกิดแหงการเรียนรูของมนุษย”  (สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี, 2542, หนา1)     และในพิธีเปดการประชุมบรรณารักษนานาชาติ ครั้งที่ 65  เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2542  ณ   ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ กรุงเทพมหานคร  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปาฐกถานําโดยในปาฐกถานําตอนหนึ่งทรง
ดํารัสถึงความสําคัญของหนังสือวา “เอกสารลายลกัษณ เปนเครื่องมือท่ีดีที่สุดในการถายทอด
ความรู   เทคโนโลยี  และความรูสึกทั้งมวลของมนุษยชาติมาแตอดีตกาลตราบจนทุกวันนี้  แม
ในปจจุบันเราจะมีวิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง แผนเสียง  ซีดี   ดีวีดี  
คอมพิวเตอร  ซีดีรอม  อินเทอรเน็ต    และฐานขอมูลรูปแบบอื่นๆ     แตหนังสือก็ยังมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการใหความรูใหมๆ   แกมนุษย  ยังคงเปนอาหารปญญาอันวิเศษสุด เพราะราคา 
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ยอมเยา พกไปไดสะดวก ทั้งอานไดทุกสถานการณ”   (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2542, 
หนา 11)   ดังนั้นในหองสมุดเกือบทุกแหง     จึงมีหนังสือมากกวาทรัพยากรสารสนเทศประเภท
อื่น 
 1.  ความหมายของหนังสือ 
      หนังสือ (Books) คือ  สิ่งพิมพที่บันทึกความรู ความคิด และประสบการณ ของ
มนุษย มีการเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระเบียบเพ่ือถายทอดสูผูอื่นโดยการใชภาษาในการสื่อสาร 
ประกอบเปนถอยคํา  สํานวนโวหาร ชวยใหมนษุยเกิดความรู ความเขาใจ และถายทอดสูกันได  
ซึ่งความรู ความคิด      และประสบการณนี้ จะบันทึกลงบนกระดาษ นํามาเย็บรวมกันเปนเลม   
มีขนาดตาง ๆ กันตามความยาวของเนื้อหา และวัตถุประสงคในการจัดทํา 
 2.  ขนาดของหนังสือ 
             หนังสือวิชาการโดยทั่วไป มีขนาด 8 หนายก และ 16 หนายก   แตไมไดแนนอน
ตายตัวเสมอไป ขึ้นอยูกับความตองการของผูจัดทํา หรือเพ่ือดึงดูดความสนใจ อาจมขีนาดใหญ 
หรือเล็กกวานี้ก็ได สามารถแบงไดเปน 
  2.1 ขนาด 8 หนายก คือ หนังสือขนาดมาตรฐาน 7.25 นิ้ว x 10.25 นิ้ว  ซึ่งมี
กระดาษจํานวน 4 แผน ม ี8 หนา หรือเรียกวา 1 ยก  เมื่อพิมพเสรจ็หลาย ๆ ยก   นํามาเย็บรวม
เปนเลม ไดจํานวนหนาตามความยาวของเนื้อหา 
      2.2   ขนาด 16 หนายก    คือ หนงัสือขนาดมาตรฐานที่นํากระดาษขนาด 8 หนา
ยกมาพับครึ่ง 1 ครั้ง จะไดกระดาษจํานวน 8 แผน มี 16 หนา        เรียกวาขนาด 16 หนายก 
หรือพ็อกเก็ตบุค 
      2.3   ขนาด  32 หนายก คือ การนํากระดาษขนาด 16 หนายก  มาพับครึ่ง 1 ครั้ง 
จะไดกระดาษจํานวน 16 แผน มี 32 หนา เรียกวาขนาด 32 หนายก      ใชจัดทําหนังสือเลมเล็ก ๆ 
เชน หนังสือเพลง บทสวดมนต 
              2.4   ขนาด 8 หนายกพิเศษ คือหนังสือขนาดประมาณ 8.75 นิ้ว x12 นิ้ว จํานวน 
8 แผนมี 16 หนา ใหญกวาขนาด  8  หนายก  
      2.5   ขนาด 16 หนายกพิเศษ  คือ     การนํากระดาษขนาด 8 หนายกพิเศษมาพับ
ครึ่ง 1 ครั้ง จะไดกระดาษจํานวน 16 แผน หรือ 32 หนา  เรียกวาขนาด 16 หนายกพิเศษ 
มีขนาดประมาณ 5.75 นิ้ว x 8.5 นิ้ว 
              กระดาษขนาด 8 หนายกพิเศษ และ 16 หนายกพิเศษนี้นิยมนํามาใชพิมพ
วารสารมากกวามาทําหนังสือวิชาการ 
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 3.  สวนตาง ๆของหนังสือ 
             หนังสือมีสวนประกอบที่ชวยอํานวยความสะดวกและใหประโยชนในการใช
หนังสือตอผูใช สามารถแบงเปน 4 สวน  คือ สวนปก  สวนตนเลม   สวนเนือ้เรื่อง   และสวน
อางอิงและเพิ่มเติม  (สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2540, หนา 10)  สวนประกอบแตละสวนมีลักษณะ
และประโยชนแตกตางกัน ดังนี้ 
      3.1  สวนปก  (binding) เปนสวนแรกของตัวเลมหนังสือประกอบดวย 
   3.1.1 ใบหุมปก (dust jacket/wrapper)  ใบหุมปกเปนสวนแรกของ
หนังสือ  มีลักษณะเปนกระดาษใชหุมปกของหนังสือ   สวนมากใชกระดาษอารตพิมพภาพสี
สวยงาม    และจะมีขอความที่ชวยดึงดูดความสนใจของผูอาน บางครั้งจะพิมพเนื้อหายอของ
หนังสือ ประวัติและคุณวุฒิของผูประพันธไวดวย หรืออาจะพิมพคํานิยม บทวิจารณจากผูอาน 
หรือผูทรงคุณวุฒิ 
         ใบหุมปกมีหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ชวยไมใหหนังสือสกปรก และ
สวยงาม สถาบันบริการสารสนเทศบางแหงจะนําใบหุมปกหนังสือ  ไปจัดแสดงนิทรรศการ
หนังสือใหม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธตอผูใช 
 
 
 
 
 
 
   

                3.1.2  ปกหนังสือ (binding/cover)   มีทั้งชนิดปกออนและปกแข็ง  ปกติ
หนังสือปกออนจะมีราคาถูกกวาหนังสือปกแข็ง เนื่องจากการทําไมยุงยาก วัสดุที่ใชมีราคาถูก
และคุณภาพไมดีเทาปกแข็ง   หนังสือบางชื่อเรือ่งมีการจัดทําออกมาทั้งปกออนและปกแข็ง     
วัสดุที่ใชทําปกแข็งมีหลายชนิด แลวแตละเลือกใช วัสดุแตละชนิดมีราคาแตกตางกันไป   เชน 
ผาแล็กซีล (lacseal) กระดาษแล็กซีล ผา หนัง เปนตน สวนปกออนทําดวยกระดาษ 
                        ปกจะชวยรักษารูปทรงของหนังสือใหคงทน ปองกันการเสียหาย
ของหนังสือ    บนปกมีขอมูลท่ีสําคัญของหนังสือ  คอื  ชื่อผูแตง   ชื่อเรือ่ง  ชื่อสาํนักพิมพ และป
ที่จัดพิมพ 
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                  3.1.3 สันหนังสือ  (spine) เปนสวนที่ชวยยึดติดระหวางปกหนาและปก
หลัง  สันหนังสือจะมีเฉพาะหนังสือท่ีมีความหนามากๆ         ที่สันของหนังสือสวนใหญจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหนังสือ ชือ่ผูแตง และชื่อสํานักพิมพ  

 

 
 
 
 
 
 
                    3.1.4  ใบติดปก (end paper)    มีลักษณะเปนกระดาษที่ทากาวติดอยูกับ
ปกหนาและที่ปกหลังดานใน ใบติดปกมีหนาที่ยึดตัวหนังสือกับปกหนังสอืไวดวยกัน สวนใหญ
ทําดวยกระดาษมีคุณภาพหนา และเหนียว เพ่ือที่หนังสือจะไดมีอายุการใชงานนาน บางครั้งอาจ
มีการพิมพภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของหนังสือไวที่ใบติดปกดวย เชน หนังสือทางดาน
ภูมิศาสตร จะพิมพเปนแผนที่  แสดงขอมูลทางกายภาพของสภาพทางภูมิศาสตรไว 
 

 

 
 
 
 
 
 
                 3.1.5  ใบรองปก  (flyleave) อยูติดกับใบติดปก        เปนกระดาษเปลา
แผนแรกและแผนสุดทายของตัวเลมหนังสือ หนังสือบางเลมอาจใชกระดาษที่มีลวดลายงดงาม 
   3.2  สวนตนเลม (preliminary page) เปนสวนที่ใหรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของสิ่งพิมพ และเปนสวนนําเขาสูเนื้อหาของหนังสือ ประกอบดวย  
   3.2.1 หนาชื่อเรื่อง  (half title page) เปนหนาที่มีเฉพาะชื่อหนังสือ   
บางเลมอาจมีชื่อชุดดวย หากหนังสือนั้นเปนหนังสือชุด   หนาชือ่เรื่องจะทําหนาที่ใหขอมูลแทน
ปกหากปกขาดหายไป หนังสือบางเลมที่เนื้อหามีการแบงออกเปนหลายตอน การขึ้นตอนใหม
แตละตอนจะมีหนาบอกชื่อตอนคั่นอยูระหวางเนื้อหา เรียกวา "หนาบอกตอน" 
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                   3.2.2  หนาภาพนํา(frontispiece) เปนหนาที่จัดพิมพภาพที่มีความสําคัญ 
กับเนื้อหาของหนังสือเปนภาพขนาดใหญเต็มหนา    สวนมากจะอยูดานหลังของหนาชื่อเรื่อง
ตรงขามกับหนาปกใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
                 3.2.3  หนาปกใน (title page)         เปนหนาที่สําคัญที่สุดของหนังสือ ให 
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือท่ีสมบูรณที่สุด รายละเอียดที่บอกไวที่
หนาปกใน  
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                                         1)  ชื่อเรือ่ง  (title) คือ ชื่อของหนังสือ  ซึ่งจะเปนสวนที่จะบอกถึง
เนื้อหาของหนังสือในเบื้องตนวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจมีทั้งชื่อเรื่องจริง (title proper) 
ชื่อเรือ่งเทียบเคียง (pararell title) ชื่อเรื่องรอง (subtitles) 
                                ชื่อเรือ่งจริง  หมายถึง ชื่อเรื่องสําคัญของหนังสือ        หรือ
ชื่อเรือ่งอีกชื่อหนึ่งของหนังสือ (alternative title) ที่ไมใชชื่อเรือ่งเทียบเคียง หรือชื่อเรื่องรอง 
สวนใหญจะมีคําวา หรือ / or เชื่อมโยง เชน 
                       มัทนะพาธา, หรือ, ตํานานแหงดอกกุหลาบ 
           บางกอกแกวกําศรวล, หรือ, นิราศนครศรีธรรมราช 
                                    Under the hill, or, The story of Venus and Tannhauser 
     ชื่อเรือ่งเทียบเคียง หมายถึง ชื่อเรื่องจริงของหนังสือในอีก
ภาษาหนึ่ง เชน                  
        ชื่อเรือ่งจริง            ปฐมบทแหงวิชาการทองเที่ยว 
                                ชื่อเรือ่งเทียบเคียง   An introduction to tourism studies 
                            ชื่อเรือ่งรอง หมายถึง   คาํ  หรือวลี    สวนที่นอกเหนือจาก
ชื่อเรือ่งจริงและชื่อเรื่องเทยีบเคียง เปนสวนชวยเสริมใหเขาใจในเนื้อหาของหนังสือในเบื้องตน
มากขึ้น เชน 
                                           การวิเคราะหความแปรปรวน : ประยุกตเพ่ือการวิจัย 
                                           Living in the Environment : A Source Book for 
              Environmental  Education 
    2) ชื่อผูแตง (author) หรือชื่อผูรับผิดชอบในเนื้อหาของหนังสือ
หรือจัดทําหนังสือ  เชน ผูแตง ผูแตงรวม บรรณาธิการ ผูแปล ผูวาดภาพประกอบ เปนตน  
ประกอบดวย ชื่อ    ชือ่สกลุ คุณวุฒิ ตําแหนง หนาที่การงาน บางครั้งบอกสถานที่ทํางานดวย 
    3)  ครั้งที่พิมพ (edition)  คือ    จํานวนครั้งของหนังสือชื่อน้ันๆ  ที่ 
ตีพิมพจําหนายหรือเผยแพร หนังสือชื่อเรือ่งใดที่มีจํานวนครั้งที่ตีพิมพออกจําหนายหลายครั้ง 
แสดงวาหนังสือนั้นเปนหนังสือท่ีมีผูสนใจอานมาก     ครั้งที่พิมพบางครั้งจะพิมพไวที่ปกนอก 
หรือท่ีหนาหลังหนาปกในก็ได 
                            4) พิมพลักษณ (imprint) คือ รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ 
ประกอบดวยสถานที่พิมพหรือเมืองที่เปนที่ต้ังของสํานักพิมพ  ชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพ และ
ปที่จัดพิมพหนังสือ หนังสือบางเลมอาจระบุรายการพิมพลักษณไวที่หนาหลังหนาปกในก็ได 



 121 
 
                   3.2.4  หนาลิขสิทธิ์  (copyright  page) ลิขสิทธ  หมายถึง   สิทธิแตผูเดียว
ที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานทางวรรณกรรมและศิลปกรรม      ผูอื่นที่ไมมีลิขสิทธิ์จะนําไป
เผยแพร ตัดตอน ลอกเลียนแบบ หรือทําซ้ําไมได ปกติหนาลิขสิทธิ์จะอยูดานหลังหนาปกใน   
จะบอกใหทราบวาหนังสือชื่อน้ัน ไดรับลิขสิทธิ์หรือขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ในปใด และใครเปนเจาของลิขสทิธิ์ โดยจะแสดงใหทราบโดยขอความ หรือสัญลักษณ   
เชน          
 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2537 
             (สงวนลิขสิทธิ์) 
             ลิขสิทธิ์ของสาํนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

             Copyright © 1989 

             © Lois Mai Chan 1990 
                          All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) 
                      ขอควรสังเกต หนังสือบางเลมจะมีปลิขสิทธิ์หลายป   แสดงวาหนังสือ
เลมนี้มีการแกไขปรับปรุงเนื้อหาและมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ใหม  
            ปจจุบันหนังสือยังมีขอมูลอื่นๆ  เพิ่มเติมไวที่หนาลิขสิทธิ์นี้ดวย คือ ขอมูล
รายการ (Cataloging in publication data-CIP) ซึ่งเปนรายละเอียดที่สําคัญที่จะชวยบรรณารักษ
ในการจัดหมวดหมูและทํารายการหนังสือใหรวดเร็วขึ้น       นอกจากนี้ยังมีเลขมาตรฐานสากล
ประจําหนังสือ (International Standard Book Number-ISBN) 
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                  3.2.5  หนาคําอุทิศ  (dedication page)  อยูถัดจากหนาลิขสิทธิ์ สวนใหญ
จะอยูหนาดานขวามือ  เปนคําสั้นๆ  หรือขอความสั้นๆ ที่แสดงความกตัญูตอผูมีอุปการคุณ 
บุคคลที่รักหรือมีสวนเกี่ยวของใหความชวยเหลือใหแรงดลใจในการเขียนหนังสืออาจเปนบิดา 
มารดา สามี ภรรยา ลูก คร ูอาจารย ฯลฯ   ทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและเสียชีวิตไปแลว  เชน           
   แด  ลุงไฟ 
                           แด คุณแมเนื่องในอายุครอบ 72 ป 
                For the little girl who did it her way, with love 
 

  

 
 
 
 
 
    3.2.6  หนาคํานํา  (preface,  foreward) คือ ขอความที่ผูเขียนตองการชี้แจง
กับผูอานหรือแจงใหผูอานทราบวัตถุประสงคในการเขียน  วิธีการใชหนังสือ   เนื้อหา   ขอตกลง
เบื้องตนบางประการ  รวมทั้งประกาศคุณูปการ (acknowledgement)     ซึ่งเปนคําขอบคุณ ที่มีตอ
ผูที่มีสวนชวยเหลือในการเขียนหนังสือ  คําประกาศคุณูปการนี้ในงานเขียนประเภทวิทยานิพนธ
ของสถาบันการศึกษาตางๆ  จะกําหนดใหเขียนแยกเปนหนาหนึ่งตางหาก      อาจใหใชคาํวา
กิตติกรรมประกาศ หรือคําประกาศคุณูปการ     หนังสือบางเลมอาจมีคํานิยมที่เขียนโดย
ผูทรงคุณวุฒิ แนะนําผูเขยีนหนังสือเพ่ือใหผูอานไดใชประกอบการพิจารณาหนังสือในเบื้องตน       
ซึ่งเรียกวาหนาคํานิยม   
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                3.2.7  หนาบทนํา (introduction)     คือ หนาที่เสนอเรื่องราวเนื้อหาที่เปน
ความรูขั้นพ้ืนฐานกอนถึงตัวเนื้อหาของหนังสือจริงๆ  ซึ่งอาจเขยีนโดยผูเขียนหนังสือเองหรือ
อาจเขียนโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา 
                 3.2.8  หนาสารบัญ (table of contents)  คือ หนาที่บอกใหทราบวาเนื้อหา
ของหนังสือมีเรื่องอะไร  แบงเปนกี่บท โดยนําหัวขอใหญ  ที่สําคญัในตัวเลมมาแสดงใหทราบ
ตามลําดับกอนหลังของเนื้อหา พรอมทั้งกํากับเลขหนาที่เปนหนาแรกที่เสนอเนื้อหาของหัวขอ
สําคัญนั้นไวดวย เพ่ือชวยใหเปดหาเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             3.2.9   บัญชีภาพประกอบและแผนที่  (list of illustrations and maps)   
หรือสารบัญภาพประกอบ ในหนังสือท่ีมีภาพประกอบหรือแผนที่ที่สําคัญ จะนํามาทําบัญชี
ภาพประกอบ หรือบัญชีแผนที่ โดยบอกชื่อภาพ หรือแผนที่ กํากับดวยเลขหนาที่ปรากฏ 
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           3.3  สวนเนื้อเรื่อง (text /or body of book)    สวนเนื้อเรื่องเปนสวนสําคัญที่สุด
ของหนังสือ เปนสวนที่เปนความรู ความคิดเห็น หลักการ ทฤษฎี ขอมูล  ที่ผูเขียนไดเรียบเรียง
มาจากการศึกษาคนควา วิจัย ทดลอง ฯลฯ ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน คือ 
   3.3.1 เนื้อเรื่องหลัก คือ เนื้อหาของเรื่องที่ผูเขยีนจะแบงออกเปนบทหรือ 
ตอน ในแตละบทหรือตอนจะมีหัวขอยอยอีก     การเสนอเนื้อหาจะเสนอตั้งแตบทแรกจนถึงบท
สุดทายตามลําดับที่ปรากฎในสารบัญ ในสวนของเนื้อเรื่อง มสีวนประกอบที่สําคัญอีก คือ 
เชิงอรรถ (footnote) 
                3.3.2   เชิงอรรถ  คือ   สวนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคํา หรือขอความ หรือ
การอางอิงแหลงที่มาของเนื้อหา          ชวยใหผูอานเขาใจชัดเจนมากขึ้น  หรือสามารถติดตาม
คนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมได    การทําเชงิอรรถสวนใหญนิยมใชตัวเลขกํากับตรงขอความ  หรือ
คํา    เรียงลาํดับแตละหนา และขยายความตรงสวนลางของหนา โดยมีเสนแบงระหวางเนื้อหา
และเชิงอรรถ หรืออาจใชขนาดตัวอักษรแสดงความแตกตาง   เชิงอรรถแบงออกเปน 3 ชนิด 
(ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ, 2534, หนา 84) 
          1)  เชิงอรรถอางอิง (citation footnote)      คือ เชิงอรรถบอก
แหลงที่มาของขอความที่นํามากลาวไวในเนื้อเรื่อง เชน 

 
------------------------------- 
                1คุณรัญจวน  อินทรกําแหง และคนอื่นๆ, บรรณารักษศาสตร, 
(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2520), หนา 277.         
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    2)  เชิงอรรถเสริมความ (contents footnote) คือ เชิงอรรถอธิบาย 
ศัพท หรือเรื่องราวขอเท็จจริงบางตอนเพิ่มเติมใหชัดเจน หรือผูอานสามารถเขาใจไดดียิ่งขึ้น เชน 

 
------------------------------- 
                1 เลขรหัสสากล   ที่กําหนดขึ้นใชสําหรับสิ่งพิมพประเภทหนังสือ 
ทั่วไป  เปนเอกลักษณของหนังสือแตละเลม เพ่ือความสะดวก ถูกตอง รวดเร็วใน 
การดําเนินงาน   ดานการควบคุมขอมูลสิ่งพิมพในคอมพิวเตอร ในดานการสั่งซื้อ
หนังสือ การแลกเปลี่ยน  การสาํรวจขอมูล และการควบคุมสตอกของ  
สํานักพิมพ มีตัวเลขทั้งหมด 10 ตัว แบงออกเปน 4 กลุม คือ กลุมแรก เปน  
เลขประจําประเทศ กลุมที่ 2 เลขประจําสํานักพิมพ  กลุมที่ 3 เลขประจํา  
ชื่อเรือ่ง     กลุมที่ 4 มี 1 ตัวเลข เปนเลขสําหรับ     คอมพิวเตอรตรวจสอบ 

 
    3)  เชิงอรรถโยงขอความ (cross reference footnote)  คอื    
เชิงอรรถที่แจงใหผูใชอานขอความเพิ่มเติม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกันในหนาอื่น  หรือบทอื่นๆ 
ของหนังสือเลมเดียวกัน หลีกเลี่ยงการกลาวซ้ํา หรือแนะนําใหดูเพิ่มเติมจากหนังสือเลมอื่น 

------------------------------------- 
                       1  ดูเพิ่มเติมที่หนา 30 
                       2 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 

  
            3.4  สวนอางอิงและเพิ่มเติม (auxiliary materials) เปนสวนที่อยูตอนทายของ
เลมหนังสือใหรายละเอียดเพิ่มเติมจากเนื้อหา    รวมถึงรายชื่อเอกสารที่ใชอางอิง ประกอบดวย
สวนตางๆ ไดแก 
             3. 4.1  ภาคผนวก (appendix)   คือ    สวนที่เปนรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
เนื้อหา  ชวยเสริมเนื้อหาของหนังสือใหสมบูรณมากขึ้น   ผูเขียนอาจจะเขียนเอง  หรือคัดลอก
ตัดตอนมาจากหนังสือ หรือเอกสารอื่น เพ่ือใหผูอานเขาใจรายละเอียดของเรื่องไดดขีึ้น  เนื้อหา
ที่นํามาทําภาคผนวกนี้    สวนใหญเปนเนื้อหาที่ไมสามารถอธิบายในเนื้อหาของบทตางๆ ได          
เพราะขอความไมตอเนื่อง จึงนํามาไวในภาคผนวก   ชวยใหผูอานไมเสียเวลาในการคนควาหา
อานจากหนังสือหรือเอกสารอื่น 
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                 3.4.2  อภิธานศัพท (glossary) คือ  บัญชีคําศัพทที่ปรากฏในเนื้อหาของ
หนังสือ พรอมอธิบายความหมายของคําศัพทนั้นๆ ดวย      คําศัพทที่นํามาอธิบายในสวน
อภิธานศัพท  สวนใหญเปนคําศัพทเฉพาะวิชาหรือคําศัพทยาก        ซึ่งผูอานอาจไมเขาใจหรือ
เขาใจความหมายผิด อภิธานศัพทสวนใหญจะจัดเรียงตามลําดับอักษร   เพื่อความสะดวกในการ
คนหา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   3.4.3  บรรณานุกรม (bibliography)     คือ รายชือ่ของหนังสือ    และ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผูเขียนใชเปนแหลงศึกษาคนควาประกอบการเขียน   บรรณานุกรมมี
ประโยชนสําหรับผูอานที่ตองการคนควาสารสนเทศเพิ่มเติมจากเนื้อหาของหนังสือ ก็สามารถ
ติดตามไดจากรายชื่อในบรรณานุกรม    และเปนการใหเกียรติแกผูที่เปนเจาของหนังสือ     
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผูเขียนไดนํามาศึกษาคนควาประกอบการเขียนหนังสือ     ชวยสราง
ความนาเชื่อถอืใหกับงานเขียนมากขึ้น     ถารายชื่อในบรรณานุกรมนั้นเปนงานของบุคคลที่มี 
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ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของบุคคลในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ รายละเอียดที่ลงในบรรณานุกรม
ประกอบดวย ชื่อผูเขียน ชื่อเรือ่ง ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพหรือปที่
สรางสรรคผลงาน  ปกติบรรณานุกรมจะอยูทายเลม  แตหนังสือบางเลมอาจจะนําบรรณานุกรม
ไปไวที่ทายบทแตละบท   บรรณานุกรมจะจัดเรียงตามลําดับอักษรของอักษรชื่อผูแตงหรืออักษร
ตัวแรกของรายการบรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.4.4 ดรรชนี (index) หรืออาจเรยีกวา บัญชีคนคํา สารบัญคนคํา คือ   

 

การนําคําสําคญั หรือหัวขอสําคัญที่ปรากฏในหนังสือ มาจัดเรียงตามลําดับอักษร    กํากับดวย
เลขหนาที่ปรากฏคําหรือหัวขอสําคัญในเนื้อหาของหนังสือ ดรรชนีบางคํา จะมีเลขหนากํากับไว
มากกวา 1 รายการ แสดงวา คํานั้นปรากฏบอยครั้งในเนื้อหาของหนังสือ ชวยใหผูใชคนหาเรื่อง
ที่ตองการไดอยางรวดเร็วและครบถวน ในกรณีเปนหนังสือชุดหลายเลมจบ นิยมทําดรรชนีแยก
เปนอีกเลมหนึ่งตางหากสวนใหญจะเปนเลมสุดทายของชุด        หนังสือรวมเรื่องบางเลมถามี 
ชื่อบุคคลที่เขยีนงานปรากฏมากจะแยกดรรชนีออกเปน 2 สวน     คือ    ดรรชนีชื่อบุคคล (name 
index) และดรรชนีเรื่อง (subject index) 
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 4.  การระวังรักษาหนังสือ 
             หนังสือเปนทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณคา สวนใหญผลิตจากกระดาษซึ่งเปน
วัสดุที่บอบบาง ชํารุด เสยีหายไดงาย  จําเปนตองมีการระวังรักษาเปนอยางดี ทั้งที่เปนสมบัติ
สวนตัวและสวนรวมเพื่อใหคงทนอยูไดนานที่สุด การระวังรักษาหนังสือที่ดี มีแนวทางที่ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
      4.1   การตรวจสภาพหนังสือใหม  การเลอืกซื้อหนังสือใหมทุกเลม    กอนซื้อ
จะตองตรวจสอบเกี่ยวกับ 
            4.1.1  การเย็บเลมเขาปก เรียบรอยดีหรือไม แข็งแรงทนทานหรือไม 
                              4.1.2 การเรียงหนาภายในเลมไมกลับหัว  หนากระดาษไมฉีกขาด  
สกปรก การตัดเจียนเรียบรอย หนาไมติดกัน หนาไมสลับที่ 
                              4.1.3 จํานวนหนาครบถวน 
                              4 1.4 ตัวอักษรชัดเจน 
                             4.1.5 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา 
     4.2  วิธีเปดหนังสือใหม หนังสือท่ีซื้อหรือจัดหาเขามาใหมกอนใชควรเปด
หนังสือทุกหนากอน การเปดที่ถูกวิธี ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
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                           4.2.1 วางหนังสือใหสันทาบกับพ้ืน  เปดปกหนาและปกหลังใหแนบกับ
พ้ืน จับสวนที่เปนหนาหนังสือไว รีดกระดาษตามรอยพับของสันใหเรียบทั้งสองขาง 
                            4.2.2 เปดหนาหนังสือท่ีเปนสวนตัวเลม ครั้งละ 5-10 แผน สลับกัน
ระหวางสวนหนากับสวนหลัง รีดกระดาษตรงสวนที่ติดกับสันใหเรียบ สลับกันจนพบกันที่
กลางเลมหนังสือหนังสือจะอยูในลักษณะที่กางไดเต็มที่ 
           4.2.3 ถาพบวาหนังสือมีหนาติดกัน เพราะตัดริมกระดาษไมขาด ใชมีด
สอดเขาไปและคอย ๆ ตัดออกใหขาด  
                           4.2.4 หนาหนังสือท่ีมีมุมพับอยู ใหคลี่ออกและใชกรรไกรตัดใหเรียบ
เสมอกับหนาอื่นๆ 
          4.3   การระวังรักษาหนังสือโดยทั่วไป 
                           4.3.1 ไมควรเปดหนังสือใหกางออกเกิน  180 องศา  เพราะจะทําใหสัน
ชํารุดและหลุดได     
                4.3.2 การเปดหนังสือแตละหนาควรใชปลายนิ้วจับที่มุมกระดาษดานขวา
พลิกหนาหนังสือ  
            4.3.3  ถามือเปอนควรลางมือใหสะอาดกอนหยิบหนังสือ 
                             4.3.4  เมื่ออานหนังสือคางไวยังไมจบ ควรใชที่คั่นหนังสือหรือวัสดุบางๆ 
สอดคั่นไว ไมควรพับมุมหนังสือ หรือใช ปากกา ดินสอ คั่น 
                             4.3.5 ไมควรกางหนังสือคว่ําไวกับพ้ืน      เพราะจะทําใหสันหนังสือชํารุด
ไดงาย 
                             4.3.6 ไมควรใชศอกทาวบนหนังสือ  หรือใชหนงัสือหนุนศีรษะ     เพราะ
น้ําหนักจะทําใหหนังสือเสยีรูปทรง และชํารุด 
          4.3.7  ระวังอยาใหหนังสือเปรอะเปอน เปยกชื้น จะทําใหหนังสือเปนรา  
พองตัว  ไมคืนรูป ตัวอักษรเลอะเลือน 
                            4.3.8 ไมขีดเขียนขอความใด ๆ ลงในหนังสือ ถาพบขอความที่นาสนใจ
ควรจดใสสมุดสวนตัว 
                           4.3.9  เก็บหนังสือไวในที่มีอุณหภูมิเหมาะสม    ไมเปยกชื้น   หรอืรอน
อบอาวเกินไป 
                           4.3.10  การจัดหนังสือเขาชั้น ไมควรจัดใหแนนเกินไป  และใชที่กั้น
หนังสือกันไมใหหนังสือลม 
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                           4.3.11 ระวังอยาใหหนังสือตกจากที่สูง 
                           4.3.12 ไมควรฉีก ตัดรูปหรือขอความจากหนังสือ 
                           4.3.13 ระมัดระวังอยาให ตัวแมลงหรือปลวกกัดกินหนังสือ 
                      4.3.14 หนังสือปกแข็ง หนา  จะมีชองวางระหวางสันหนังสือ  หามนํา
ปากกา ดินสอสอดเขาไปในชองวาง    
                           4.3.15 การหยิบหนังสือจากชั้นหนังสือ ใหใชวิธีจับตรงกลางของตัวเลม
แลวดึงออกมาอยาใชวิธีจับที่สวนบนสุดของหนังสือ หรือใชนิ้วชี้เกี่ยวหนังสือออกมา  
                           4.3.16 การยืนอานหนังสือ        ใหวางหนังสือบนมือซาย (สําหรับผูถนัด
มือขวา) ใหสันหนังสืออยูกลางอุงมือ  กางนิ้วออกใหนิ้วหัวแมมือรับปกหนาไว นิ้วชี้อยูที่แนว
สันหนังสือ สวนนิ้วท่ีเหลืออีกสามนิ้ว กางออกรับสวนปกหลัง ใชมือขวาพลิกหนาหนังสือ ตาม
ขอ 4.3.2 
                    4.3.17 เมื่อหนังสอืชํารุดควรรีบซอมทันที         
 

สิ่งพิมพตอเนื่อง 
 สิ่งพิมพตอเนื่อง (serials) คอื สิ่งพิมพที่พิมพออกมาโดยมีหมายเลขลําดับกํากับและ
ออกตอเนื่องกันอยางสม่ําเสมอ    หรือบางครั้งอาจไมสม่ําเสมอก็ได (พวา  พันธุเมฆา, 2535, 
หนา 83)       สั่งพิมพตอเนื่องจะหมายความรวมถึง  วารสาร  (periodical) หนังสือพิมพ  
(newspaper)  และสิ่งพิมพชุด ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ วารสาร และหนังสือพิมพเทานั้น 
 1.  วารสาร    
     วารสาร  (periodical) หมายถึง   สิ่งพิมพที่ออกตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
โดยใชชื่อเดียวกัน       คาํวา วารสาร สวนใหญจะใชในความหมายของสิ่งพิมพที่เนนทางดาน
วิชาการ   สวนวารสารที่เนนทางดานบันเทิงในภาษาไทยสวนใหญจะใชคําวา นิตยสาร 
(magazine) แตในที่นี้จะใชคําวา วารสาร แทนทั้งสองประเภท 
                รูปเลมของวารสารสวนใหญจะมีขนาดใหญกวาหนังสือทั่ว ๆ ไป นิยมใช
กระดาษขนาด 8 หนายกพิเศษ มีการจัดหนาในการพิมพแบงเปนคอลัมน ต้ังแต 2-4 คอลัมน ซึ่ง
ประกอบไปดวยสวนที่สําคัญ ดังนี้ 
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         1.1  ปกหนา  สวนใหญจะมีปกออน   มีภาพสีสวยงามหรือขอความทีน่าสนใจ 
เกี่ยวกับบทความภายในฉบับ โดยจะระบุ ชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ วัน เดือน ปที่ออก ไวทุก
ฉบับ  และอาจจะมีเลขประจําวารสารสากล (International  Standard Serial Number-ISSN) ซึ่ง
เปนรหัสหมายเลขเฉพาะของวารสารแตละรายชื่อ ประกอบดวยตัวเลข 8 ตัว แบงออกเปน 2 
กลุม กลุมละ 4 ตัว คั่นดวยเครื่องหมาย -         เชน       ISSN 0857-1465 (ประจําวารสารแพรว
สุดสัปดาห) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1.2  หนาสารบัญ เปนหนาที่อยูตอจากปกหนา แตบางฉบับอาจมีหนาโฆษณา
คั่นอยูกอนหลายหนา        ซึ่งแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ รายชื่อบทความในฉบับ  ผูเขียน หนาที่
เริ่มตนบทความ  ปที่  ฉบับที่  วัน เดือน ป  ที่ออก บางชื่อเรื่องอาจจะบอกเกี่ยวกับ วัตถุประสงค 
กําหนดออก อัตราการบอกรับสมาชิก สถานที่ติดตอ คณะบรรณาธิการ และผูจัดทํา เปนตน 
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          1.3  เนื้อหา คือ สวนที่เปนบทความตาง ๆ ตามที่ระบุไวที่หนาสารบัญ  เนื้อหา     
ของบทความจะเนนทางดานใดบางขึ้นอยูกับประเภทของวารสาร ในเนื้อหาของวารสาร  
อาจมีภาพประกอบ ตาราง สถิติ หรืออาจมีเชิงอรรถ และบรรณานุกรรมประกอบไวดวย 
                        1.4  โฆษณาประชาสัมพันธ เปนการลงโฆษณาแจงความของสินคา  และ
บริการแทรกไวในสวนตาง ๆ ของเลมวารสาร    
 2.  หนังสือพิมพ  
  หนังสอืพิมพ (newspaper)  เปนสิ่งพิมพตอเนื่องอยางหนึ่ง เนื้อหามุงเนนดาน
การเสนอขาวสารที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ ปกติจะออกเปนรายวัน (daily) อาจมีบางชื่อ
ออกเปนระยะเวลา  เชน  รายหาวัน รายสัปดาห รายสิบวัน เปนตน    หนังสือพิมพปกติจะมี
ขนาดใหญ 1 หนาจะกวางประมาณ 15.5 นิ้ว x 21.5 นิ้ว   มีการจัดหนาในการพิมพแบงเปน
คอลัมน เพ่ือใหสะดวกตอการอาน      หนังสือพิมพแตละฉบับประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
      2.1  ขาว  (news)  คือ การรายงานเหตุการณ เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น 
ประกอบดวยสวนตาง ๆ 3 สวนคือ 
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                               2.1.1  หัวขาว (headlines) หรือ พาดหัวขาว คือ การเลอืกขาวที่สําคญั  
และนาสนใจที่สุดมายอใหสั้นลง และพิมพดวยตัวอักษรขนาดใหญ เพ่ือใหเกดิความนาสนใจ    
และชวยใหผูอานสามารถเลือกขาวที่ตนสนใจมากที่สุดไดอยางรวดเร็ว 
                               2.1.2  วรรคนํา  หรือขาวนํา (lead) คือ ยอหนาแรกของขาวที่สรุป
ขอเท็จจริงของขาววา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร  พิมพดวยตัวอักษรทีเดนกวาเนื้อขาว 
                              2.1.3  เนื้อขาว เปนรายละเอียดของขาวทั้งหมด 
      2.2  บทนําหรือบทบรรณาธิการ เปนสวนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขาว
หรือเหตุการณ ที่นาสนใจในชวงนั้น สวนใหญเขียนโดยบรรณาธิการ 
      2.3   คอลัมนประจํา คือ ขอเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตีพิมพประจําในแตละฉบับ    
เชน ในหนังสือพิมพไทยรัฐ มีคอลัมนมังกรหาเล็บ มุมขาราชการ เปนตน 
             2.4  บทความ  สารคด ี และบันเทิง   ที่นอกเหนือจากขาว ทั้งที่ใหสาระความรู 
หรือใหความบันเทิง 
             2.5  ภาพประกอบ เปนสวนที่เพ่ิมความนาสนใจมักเปนภาพจากเหตุการณจริง  
                         2.6.  โฆษณาประชาสัมพันธ  เปนการโฆษณาสินคา  แจงความ บริการ แทรก
ไวในสวนตางๆ  ของหนังสือพิมพแตละฉบับ 
 3.  กําหนดออกเผยแพรของสิง่พิมพตอเนื่อง  
      ในการจัดทําสิ่งพิมพตอเนื่อง  ผูจัดทําจะตองกําหนดนโยบายวา  มีวัตถุประสงค
อยางไร มุงเผยแพรตอใคร และจะจัดพิมพออกเผยแพรบอยครั้งแคไหน ราคาบอกรับเทาไร  
เปนตน โดยท่ัว ๆ ไป กําหนดออกของสิ่งพิมพตอเนื่องจะมีดังนี้ 
  3.1   รายวัน (daily) 
    3.2   รายสัปดาห (weekly) 
    3.3   รายปกษ (bi-weekly) คือ กําหนดออก 2 สัปดาหตอครั้ง 
    3.4.   รายเดือน (monthly) 
    3.5   รายสองเดือน (bi-monthly) หรือปละ 6 ฉบับ 
    3.6   รายสามเดือน (quarterly) หรือปละ 4 ฉบับ 
    3.7   รายสี่เดือน (three times a year) หรือปละ 3 ฉบับ 
    3.8   รายหกเดือน (semi-annually, twotimes a year) 
    3.9   รายป (anually, yearly) สวนใหญไมจัดเปนวารสาร แตจะไปจัดเปน 
หนังสือรายป ซึ่งเปนหนังสืออางอิงประเภทหนึ่ง   
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คําถามทบทวน 
 
ตอนที่ 1 จงนําตัวเลขหนาขอความดานซายมือ ใสหนาขอความดานขวามือท่ีมีความสัมพันธ 
1. หนาปกใน           ….สันหนังสือชํารุดและหลุดได 
2. ใบหุมปก            ....บอกแหลงที่มาของขอความที่นํามากลาวถึง 
3. เชิงอรรถอางอิง ….หนาลิขสทิธิ์ 
4. คํานํา            ....คําหรือหัวขอสําคญัเรียงตามลําดับอักษรมีเลขหนากํากับ 
5. หนาชื่อเรื่อง           ….อธิบายความหมายของคําศพัท 
6. ชื่อเรือ่งจริง           ….ขอเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งตีพิมพเปนประจํา 
7. ชื่อเรือ่งเทียบเคียง           ….อยูที่สวนประกอบทายเลม 
8. ผูแตง            ….ใชคัน่หนังสือเมื่ออานคางไว 
9. copyright page ….ใหรายละเอียดเพิ่มเติมจากเนื้อหาใหสมบูรณมากขึ้น 
10. dedication page ….ใชปลายนิ้วจับมุมบนของกระดาษดานขวามือทีละหนา 
11. สวนเนื้อเรื่อง ….บอกวัตถุประสงคของผูแตง 
12. ครั้งที่พิมพ           ….หนาคําอุทิศ 
13. เชิงอรรถเสริมความ ….ผูรับผิดชอบในเนื้อหาของหนังสือ 
14. ภาคผนวก             ….ขาวที่สําคญั นาสนใจ ยอใหสั้นลง 
15. ดรรชนี              ….ราย 3 เดือน 
16. บรรณานุกรม           ….รายปกษ 
17. อภิธานศัพท           ….นิตยสาร 
18. หนาสารบาญ           ….อธิบายศัพทหรือเรื่องราวเพิ่มเติมใหชัดเจนมากขึ้น 
19. เนื้อหาของหนังสือ ….วารสาร 
20. รายการรูปภาพ/แผนที่             ….หนังสือพิมพ 
21. เสนอขาวสารเหตุการณปจจุบัน    ….บัญชีภาพประกอบ 
22. มีกําหนดออกแนนอนตอเนื่อง       ….เนื้อเรือ่งบทที่ 1 ถึงบทสุดทาย 
23. เนื้อหาเนนบันเทิง    ….บอกแหลงที่ปรากฏของเนื้อเรื่องมีเลขหนากํากับ   
24. มีกําหนดออกแนนอนตอเนื่อง       ….รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ใชประกอบการเขียน 
25. เนื้อหาวิชาการ  ….มีขอมูลที่เปนประโยชน เชน เรือ่งยอ บทวิจารณ ประวัติผูแตง 
26. คอลัมมประจํา           ….ใหขอมูลทางบรรณานุกรมที่สมบูรณที่สุด      
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27. bi-weekly      ….half title page 
28. quarterly     ….ชื่อเรือ่งสําคัญของหนังสือ 
29. headlines      ….ชื่อเรือ่งจริงของหนังสือในอีกภาษาหนึ่ง 
30. book mark      ….แสดงถึงความสนใจของผูอานและความทันสมัยของเนื้อหา 
31. กางหนังสือเกิน 180 องศา  
32. วิธีเปดหนังสือท่ีถูกวิธี          
 
ตอนที่ 2 แบงกลุมอภิปรายในเรื่อง ประโยชนของสวนตางๆ ของหนังสือและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
ที่ชวยใหสามารถสืบคนสารสนเทศจากตัวเลมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการ 
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