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หน่วยที ่4 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)  หมายถึง ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด 

ประสบการณ์ที่เป็นแก่น หรือเน้ือหาส าคญัที่ไดจ้  าแนก ช้ีแจง แสดงออกมาใหป้รากฏ โดยการกลัน่กรองเรียบ

เรียงและประมวลไวโ้ดยใชภ้าษา สญัลกัษณ์ รูปภาพ รหสั และอ่ืนๆ รวมทั้งบนัทึกลงบนวสัดุหลายชนิด เป็น

บ่อเกิดแห่งปัญญา  
 

ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศ 

1.  ใหค้วามรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

         2.  เป็นหลกัฐานอา้งอิงประกอบการคน้ควา้ 

         3.  เสริมสร้างสติปัญญาท าใหมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ละวสิยัทศัน์อนักวา้งไกล ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 

และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ  

         4.  สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากทรัพยากรสารสนเทศ  มาพฒันาตนเอง  ในดา้นต่าง ๆ ท าให ้ประสบ

ผลส าเร็จในการด าเนินงานต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทและลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ 

          ทรัพยากรสารสนเทศแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

                1.  วสัดุตีพมิพ ์ (Print  Materials)     

                2.  วสัดุไม่ตีพมิพ ์ (Non-Print  Materials)     

  3.  วสัดุอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Materials)   

       

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์   

 วัสดุตีพิมพ์  (Print  Materials) หมายถึง ส่ิงพมิพท์ี่มีการบนัทึกเร่ืองราว ความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารที่มี

เน้ือหาสาระเพือ่เป็นประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้  อา้งอิง หรือเพือ่ความบนัเทิง ดว้ยวธีิการพมิพเ์ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เป็นรูปเล่มหนงัสือหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ใหคุ้ณค่าและสาระความบนัเทิงทุกสาขา เช่น หนงัสือ 

หนงัสือพมิพ ์วารสาร จุลสาร และกฤตภาค 
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วสัดุตีพมิพท์ี่ส าคญั ไดแ้ก่ 

             1.   หนังสือ (Books)  เป็นส่ิงพมิพท์ี่มีการเขา้เล่มและเยบ็เล่มอยา่งถาวร มีส่วนประกอบที่สมบูรณ์ 

แบ่งตามเน้ือหาได ้2 ประเภท คือ 

 1.1  หนังสือสารคดี (Non-Fiction Books) หมายถึง  หนงัสือที่มีเน้ือหาสาระที่เป็นจริง มุ่งให้

ความรู้แก่ผูอ่้านเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  

                              1.1.1  แบบเรียนและต าราวชิาการ (Text Books) หมายถึง หนงัสือที่เขียนขึ้นเน้ือหาและ

ขอบเขตที่เขียนไวต้ามหลกัสูตรในสถาบนัการศึกษา ระดบัต่าง ๆ ใชป้ระกอบการเรียนการสอน  เช่น  

แบบเรียนวชิาต่าง ๆ 

                                1.1.2  หนงัสืออ่านประกอบ (External Reading)  หมายถึง หนงัสือที่เขียนขึ้น  เพือ่ใชอ่้าน

ประกอบ ในเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ใหไ้ดค้วามรู้ละเอียดลึกซ้ึง  เช่น  หนงัสืออ่านประกอบระดบัมธัยมศึกษาที่

จดัพมิพ ์และเผยแพร่โดยกรมวชิาการ  เป็นตน้ 

                               1.1.3  หนงัสือความรู้ทัว่ไป  (General Books) หมายถึง  หนงัสือที่ผูเ้ขียนต่าง ๆ เรียบเรียง

ขึ้นตาม ความสนใจของผูเ้ขียนไม่เฉพาะเจาะจงสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง เขียนขึ้นอยา่งง่าย ๆ ส าหรับผูอ่้านทัว่ไป  

เช่น  ความรู้รอบตวั เป็นตน้ 

                               1.1.4  หนงัสืออา้งอิง (Reference Books) หมายถึง หนงัสือที่มีลกัษณะรวบรวมความรู้ไว้

หลากหลาย เพือ่ใช ้คน้หาค าตอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ตอ้งอ่านทั้งเล่ม เรียบเรียงตามล าดบัอกัษรของเร่ือง 

หรือเน้ือหาที่ตอ้งการคน้ เช่น พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน และพจนานุกรมไทย-องักฤษ สารานุกรม

วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

                               1.1.5  ปริญญานิพนธ ์ หรือวทิยานิพนธ ์หมายถึง  บทนิพนธท์ี่เรียบเรียงขึ้น เพือ่ประกอบ

การศึกษาระดบับณัฑิต 

                               1.1.6  ส่ิงพมิพรั์ฐบาล หมายถึง หนงัสือที่ผลิตโดยหน่วยราชการ รัฐวสิาหกิจ เช่น หนงัสือ

รายงานประจ าปี  ราชกิจจานุเบกษา  และหนงัสือรายปี  เป็นตน้ 

                    1.2  หนังสือบันเทิงคดี (Fiction Books)  หมายถึง หนงัสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์และ

จินตนาการของผูเ้ขียน  มุ่งใหค้วามบนัเทิงเป็นส าคญั เช่น หนงัสือนวนิยาย  หนงัสือรวมเร่ืองสั้น  หนงัสือ

ส าหรับเด็กและเยาวชน เป็นตน้ 
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             2.  ส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง (Serials) หมายถึง  ส่ิงพมิพท์ี่จดัท  าขึ้นเพือ่บนัทึกและเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล โดย

มีก าหนดออกต่อเน่ืองกนัตามเวลาที่ก  าหนดไว ้ ไดแ้ก่ 

                     2.1  หนังสือพิมพ์รายวนั  (Newspapers) หมายถึง ส่ิงพมิพท์ี่ก  าหนดออกเป็นประจ าทุกวนั เพือ่

น าเสนอข่าว และเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวใหม่ ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เช่น ข่าวการเมือง 

ข่าวเศรษฐกิจและสงัคม  ข่าวการศึกษา  ข่าวกีฬา  ข่าวธุรกิจ  ข่าวบนัเทิง บทความทางวชิาการ และ สาระน่ารู้   

เป็นตน้ 

                     2.2  วารสารและนิตยสาร (Periodical and Magazine) หมายถึง ส่ิงพมิพท์ี่ก  าหนดออกตามเวลา

ที่ก  าหนด  ไดแ้ก่  

                               1) วารสารรายสปัดาห์  มีก าหนดออกสปัดาห์ละ  1  ฉบบั 

                               2) วารสารรายปักษ ์ มีก าหนดออก  2  สปัดาห์  1  ฉบบั   

                               3) วารสารรายเดือน  มีก าหนดออกเดือนละ  1  ฉบบั  

                               4) วารสารราย 3  เดือน มีก าหนดออก 3  เดือน  1  ฉบบั เน้ือหาในวารสารจะ 

เนน้หนกัทางวชิาการ ส่วนเน้ือหาในนิตยสารจะเนน้บนัเทิง 

                     2.3  จุลสาร (Pamphlet) หมายถึง ส่ิงพมิพข์นาดเล็ก  อาจเป็นกระดาษแผน่เดียวพบัไปพบัมา 

หรือ เป็นเล่มบาง ๆ มีความหนาไม่เกิน 60  หนา้  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น  โรคต่าง 

ๆ วธีิดูแลรักษา  และการปลูกพชืต่าง ๆ ใหข้อ้มูลที่ทนัสมยั  เขียนง่าย ๆ จดัพมิพ ์หรือออกโดยหน่วยงานรัฐ 

หรือเอกชน เพือ่เผยแพร่ความรู้โดยการแจกจ่ายใหก้บัประชาชน หอ้งสมุด  และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้  

                     2.4   กฤตภาค (Clippings) หมายถึง  ทรัพยากรสารสนเทศที่หอ้งสมุดจดัท าขึ้นโดยตดับทความ 

ข่าว  และสาระน่ารู้ จากวารสารและหนงัสือพมิพฉ์บบัล่วงเวลาที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ช ้แลว้น ามาผนึกบน

กระดาษ  บอกแหล่งที่มาบนกระดาษ ใหห้วัเร่ือง และน าไปจดัเรียงเขา้แฟ้มตามล าดบัอกัษรของหวัเร่ือง เพือ่

ใช ้คน้ควา้ต่อไป 
          

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์  (Nonprint  Materials)  หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ 

อ่ืน ๆ ที่ใหค้วามรู้ความคิดผา่นทางตา ทางหู  ท  าใหเ้กิด ความเขา้ใจในการเรียนรู้ไดเ้ร็วขึ้น แบ่งออกเป็น 

ประเภทได ้ ดงัน้ี 

              1.  โสตทัศนวัสดุ  (Audio  Visual  Materials)  เป็นส่ือที่ใหข้อ้มูล  ความรู้  ข่าวสาร  แก่ผูใ้ช ้

โดยผา่น ประสาทสมัผสัทางหู  ทางตา  ไดแ้ก่ 
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         1. 1  แผน่เสียง  (Phonodiscs)   

                     1.2   ภาพยนตร์  (Motion  pictures  or  Films)   

                     1. 3  เทปวดิีทศัน์และแผน่วดิีทศัน์ (Videotapes  and  Videodiscs)   

                     1. 4  รูปภาพ  (Pictures)   

                        1. 5  แผนที่และลูกโลก  (Maps  and  Globes)   

                        1. 6  ภาพเล่ือน  และภาพน่ิง  (Filmstrips  and  Slides)   

                        1. 7  แผนภูมิ  (Charts)   

                        1. 8  แผน่โปร่งใส  (Transparencies)   

                       1. 9  หุ่นจ าลอง  (Models) 

                       1. 10  ของจริงและของตวัอยา่ง  (Reals and Specimens)  

2.  วัสดุย่อส่วน  (Microforms)   เป็นวสัดุที่จดัเก็บขอ้มูล โดยถ่ายภาพส่ิงพมิพต์น้ฉบบัยอ่ส่วน

ใหมี้ขนาดเล็ก  เพราะจะท าให ้จดัเก็บไดม้าก  แต่เม่ือจะใชข้อ้มูลจะตอ้งใชเ้คร่ืองอ่านประกอบ  วสัดุ

ยอ่ส่วนแบ่งออกได ้  ดงัน้ี  

             2. 1  ไมโครฟิลม์  (Microfilms)   

                2.2   ไมโครฟิช  (Microfiches 
 

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Materials)  เป็นวสัดุที่จดัเก็บสารสนเทศใน

รูปของสญัญาณอิเล็กทรอนิกส์  ตอ้งมีเคร่ืองแปลงสญัญาณอิเล็กทรอนิกส์  ใหเ้ป็นสญัญาณภาพและเสียง  

วสัดุอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกได ้ ดงัน้ี  

          3.1 ซีดีรอม  (CD-ROM = Compact  Dise  Read  Only  Memory) 

           3.2  แผน่วดิีทศัน์ระบบดิจิตอล  (DVD = Digital  Versatile  Dise) 

           3.3  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  books  หรือ  E-books) 

           3.4  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  journals  หรือ  E-Journals) 

           3.5  หนงัสือพมิพอิ์เล็กทรอนิกส์  (Electronic  newspapers หรือ E-newspapers) 

           3.6  ฐานขอ้มูล (Database) 

           3.7  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ  E-Mail ) 

           3.8  เคเบิลทีว ี (Cable  Television  ) 
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หนังสืออ้างอิง  

ความหมายของหนังสืออ้างอิง  

            หนังสืออ้างอิง (Reference Books) หมายถึง หนงัสือที่ใชค้น้หาเร่ืองราวและขอ้เทจ็จริง เพือ่ใชค้น้ควา้

อ่านประกอบ หรืออา้งอิงเร่ืองราวเพยีงตอนใดตอนหน่ึงในเล่มเท่านั้น ไม่ใช่หนงัสือที่ตอ้งอ่านทั้งเล่ม  

เพือ่ความสะดวกในการคน้ควา้ หอ้งสมุดจะจดัแยกหนงัสืออา้งอิงออกจากหนงัสือธรรมดาและไม่อนุญาต 

ใหย้มืออกนอกหอ้งสมุด      
 

ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง                    

         หนงัสืออา้งอิงเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความส าคญัที่ใหค้วามรู้อนัเป็นพื้นฐานครอบคลุมศาสตร์ทุก

แขนงวชิา จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นหนงัสือสารพดัประโยชน์ ผูใ้ชส้ามารถหาค าตอบไดทุ้กเร่ือง (All about 

anything) จากหนงัสืออา้งอิง 

          หนงัสืออา้งอิงเป็นแหล่งสารสนเทศเบื้องตน้ที่มีประโยชน์สรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงที่ถูกตอ้งแน่นอนไดใ้นทุกสาขา 

2. เป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้วจิยัทุกระดบั 

3. เป็นแหล่งที่สามารถคน้หาค าตอบไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

หนงัสืออา้งอิงจะมีลกัษณะทัว่ ๆ ไปดงัน้ี 

   1.  เป็นหนงัสือที่มุ่งใหข้อ้เทจ็จริงและความรู้เป็นส าคญั 

   2.  รวบรวมความรู้ในสาขาวชิาต่าง ๆ มีขอบเขตกวา้งขวางเพือ่ใชต้อบปัญหาทัว่ ๆ ไป 

   3.  เขียนโดยผูท้รงคุณวฒิุหลาย ๆ ท่าน แต่ละท่านเป็นผูท้ี่มีความรู้ความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ อยา่ง

แทจ้ริง 

   4.  จดัเรียบเรียงเน้ือเร่ืองไวอ้ยา่งมีระเบียบ เพือ่ใหใ้ชไ้ด ้้สะดวกและรวดเร็ว  

       5.  มกัมีขนาดแตกต่างจากหนงัสือธรรมดา เช่น ขนาดใหญ่กวา่ มีความยาวมาก 

      6.  ไม่จ าเป็นตอ้งอ่านตลอดทั้งเล่ม 

   7.  ไม่อนุญาตใหย้มืออกนอกหอ้งสมุด เพราะ 

       7.1   เป็นหนงัสือที่ใชอ่้านชัว่คราวไม่ตอ้งอ่านทั้งเล่ม 

       7.2  ราคาค่อนขา้งแพง 

       7.3  มกัมีขนาดใหญ ่
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       7.4  บางทีเป็นชุดมีหลายเล่มจบ ถา้เล่มใดเล่มหน่ึงหายไป จะท าใหป้ระโยชน์ของหนงัสือชุดนั้น

ขาดความสมบูรณ์ไป  

        7.5  หนงัสืออา้งอิงมีผูใ้ชม้าหอ้งสมุดจ าเป็นตอ้งจดัหนงัสือเหล่าน้ีไวใ้หพ้ร้อมส าหรับผูใ้ชอ้ยู่

เสมอหนงัสืออา้งอิง  ภาษาไทยจะมีอกัษร อ (อา้งอิง) และหนงัสืออา้งอิง ภาษาองักฤษ จะมี R หรือ Ref 

(Reference) อยูเ่หนือเลขเรียก หนงัสือทุกเล่ม  
 

การแบ่งประเภทของหนังอ้างอิง ตามลกัษณะของเน้ือหา ของหนงัสืออา้งอิง การแบ่งประเภทของหนงัสือ

อา้งอิง ในลกัษณะน้ี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ประเภท คือ 

1.  พจนานุกรม (Dictionaries)  หมายถึง หนงัสือที่รวบรวมค าและวลี  เรียบเรียงไวต้ามล าดบัอกัษร                  

ใหต้วัสะกดที่ถูกตอ้ง  การอ่านออกเสียง  ชนิดของค า  ความหมาย  หรือค าจ  ากดัความของค า  ประวติัของค า  

วธีิใชค้  า  ตวัยอ่  ค  าเหมือน  ค  าพอ้ง  ค  าที่มีความหมายตรงขา้ม  นอกจากน้ีค  าบางค าอาจมีแผนภูมิ  ตาราง  

หรือภาพประกอบ  เพือ่ช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของค าไดดี้ยิง่ขึ้น 

            ลักษณะของพจนานุกรม 

            พจนานุกรมเป็นหนงัสืออา้งอิงที่ใหค้วามรู้เก่ียวกบั  “ค า”  รวบรวมค าต่างๆ เรียงตามล าดบัอกัษร  แต่

ละค าจะอธิบายใหท้ราบถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

                1.  ตวัสะกดที่ถูกตอ้ง  

                2.  การอ่านออกเสียง   

                3.  ความหมายของค า  ค  าจ  ากดัความ  

                4.  ชนิดของค า  เช่น  ค  านาม  ค  าสรรพนาม  ฯลฯ 

                5.  ประวตัิที่มาของค า  รากศพัท ์ มาจากภาษาใด 

                6.  การใชค้  า  ตวัอยา่งการแต่งประโยค 

                7.  ค าพอ้ง  ค  าตรงขา้ม 

                8.  ตวัยอ่ต่างๆ 

                9.  บางเล่มมีประวติับุคคลส าคญั 

                10.  มีภาพประกอบตามความจ าเป็น 
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            วิธีใช้พจนานุกรม 

                  1.  พจิารณาดูวา่ค  าที่ตอ้งการคน้นั้น  ตอ้งการขอ้เทจ็จริงทางดา้นภาษา  ทางดา้นเฉพาะวชิาหรือ

ทางดา้นอ่ืน ๆ 

                  2.  เลือกใชพ้จนานุกรมใหถู้กกบัขอ้เทจ็จริงที่ตอ้งการ 

                        2.1  ตอ้งการขอ้เทจ็จริงอยา่งละเอียดหรือโดยสงัเขป  ถา้ตอ้งการคน้ควา้ขอ้เทจ็จริงอยา่ง

ละเอียดเก่ียวกบัค  าทั้งค  าเก่าและค าใหม่ในภาษาองักฤษ  เลือกใชพ้จนานุกรมฉบบัสมบูรณ์  แต่ถา้ตอ้งการหา

ความรู้เก่ียวกบัค  าศพัทภ์าษาองักฤษที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  เลือกใชพ้จนานุกรมฉบบัยอ่ 

                        2.2  ตอ้งการขอ้เทจ็จริงทางดา้นภาษา  ใหเ้ลือกใชพ้จนานุกรมทางภาษา  ซ่ึงแบ่งออกเป็น

ประเภทต่าง ๆ เลือกใชป้ระเภทใหต้รงกบัวตัถุประสงค์ 

                        2.3  ตอ้งการขอ้เทจ็จริงทางดา้นเฉพาะวชิา  เลือกใชพ้จนานุกรมเฉพาะวชิา  ซ่ึงแบ่งออกเป็น

สาขาวชิาต่างๆ  ใหต้รงกบัวตัถุประสงค์ 

                        2.4  ตอ้งการขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัค  าศพัทใ์นลกัษณะอ่ืน ๆ  เลือกใชพ้จนานุกรมอ่ืน ๆ  เช่น  

พจนานุกรมอภิธานศพัทแ์ละพจนานุกรมสแลง  เป็นตน้ 

                  3.   เม่ือเลือกพจนานุกรมที่ตอ้งการคน้หาขอ้เทจ็จริงไดแ้ลว้  ใหอ่้านขอ้แนะน าการใชแ้ลว้ จึงลง

มือคน้หาค าตอบ  ซ่ึงอาจใชเ้คร่ืองช่วยในการคน้หาดงัน้ี 

                        3.1  หาอกัษรแนะเพือ่ดูค  าที่ตอ้งการอยูท่ี่เล่มใด 

                        3.2  หาค าที่ตอ้งการโดยใชด้รรชนีน้ิวมือช่วย 

                        3.3  หาค าที่ตอ้งการในแต่ละหนา้  โดยอาศยัค  าแนะน าที่หวักระดาษ 

           พจนานุกรมแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

                1.  พจนานุกรมทางภาษาทั่วไป  (General  Language  Dictionaries)  หมายถึง พจนานุกรมที่ให้

ความรู้เก่ียวกบัการใชค้  าในภาษาดา้นต่างๆ  แบ่งเป็น  พจนานุกรมภาษาเดียว  พจนานุกรมสองภาษา  และ

พจนานุกรมหลายภาษา  นอกจากน้ียงัแบ่งตามขนาดและรูปเล่มออกเป็น  พจนานุกรมฉบบัสมบูรณ์และ

พจนานุกรมฉบบัยอ่ 

                2.  พจนานุกรมเฉพาะวิชา  (Subject  Dictionaries)  หมายถึง  พจนานุกรมที่ใชส้ าหรับคน้ควา้

ความหมายของค าในสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง  อาชีพใดอาชีพหน่ึง  หรือวชิาชีพหน่ึงโดยเฉพาะ  เช่น  

พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ  พจนานุกรมศพัทธุ์รกิจ  ฯลฯ 
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 พจนานุกรมที่ควรรู้จกั 

         1.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  โดยราชบณัฑิตยสถาน 

                2.  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  โดยราชบณัฑิตยสถาน 

                3.  พจนะ – สารานุกรมฉบบัทนัสมยั  โดยเปล้ือง  ณ  นคร 

                4.  New  Model  Thai – English  Dictionary  โดย  So  Sethaputra 

                5.  New  Model  English – Thai  Dictionary  โดย  So  Sethaputra 
 

วิธีใช้พจนานุกรม 

1.  การเรียงล าดบัพยญัชนะ 

            1.1  เรียงพยญัชนะจาก  ก –ฮ โดยเรียง  ฤ  ฤา  

            1.2  พยญัชนะตน้ที่เป็นอกัษรควบและอกัษรน า  ถา้จะคน้หาค าใหดู้ที่พยญัชนะตวัแรกของค า

เป็นหลกั 

            1.3  ค  าที่ขึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะตามดว้ยสระ จะอยูห่ลงัค  าที่ขึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะแลว้ตามดว้ย

พยญัชนะ 

            1.4.  ค าที่ไม่มีรูปวรรณยกุตก์  ากบัจะอยูก่่อนค าที่มีรูปวรรณยกุต ์

            1.5   ค  าที่อยูใ่นหมวดอกัษรเดียวกนัใหพ้จิารณาพยญัชนะตวัถดัไป 

 2.  การเรียงล าดบัสระ 

            2.1  ค  าที่ไม่มีรูปสระก ากบัจะอยูก่่อนค าที่มีรูปสระ 

            2.2  รูปสระต่างๆจะเรียงล าดบั 

3.  บญัชีอกัษรยอ่ 

            3.1  อกัษรยอ่ในวงเล็บจะบอกที่มาของค า 

            3.2  อกัษรยอ่หนา้บทนิยามจะบอกชนิดของค าตามหลกัไวยากรณ์  เช่น 

ก.      =  ค ากิริยา 

ฝ.       = ค าบุพบท 

3.3  อกัษรยอ่ในวงเล็บหนา้บทนิยามจะบอกลกัษณะของค าที่ใชเ้ฉพาะแห่ง 

4.  การเรียงล าดบัค  าที่เป็นนามยอ่ย  จะจดัเรียงไวต้ามหมวดอกัษร  เช่น  

            ดุก  เป็นนามยอ่ยของปลา  จดัเรียงไวใ้นหมวดอกัษร  ด  
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5.  ประวติัของค า  จะบอกไวท้า้ยค  านั้นๆโดยเขียนอกัษรยอ่ไวใ้นวงเล็บ  เช่น 

            กรีฑา  (ส)  มาจากภาษาสนัสกฤต 

6.  การอ่านออกเสียงของค า  ในพจนานุกรมจะบอกค าอ่านไวใ้นวงเล็บเหล่ียมทา้ยค านั้นๆ  เช่น 

เกษตร [ กะเสด]  น. ที่ดิน  ทุ่งนา  ไร่ 
 

2.  สารานุกรม  (Encyclopedias)  เป็นหนงัสืออา้งอิงที่มีความส าคญัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน

ฐานะที่เป็นแหล่งสรรพวยิาความรู้อนัเป็นพื้นฐานโดยทัว่ๆ ไป โดยรวบรวมความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ 

โดยเฉพาะเขียนโดยผูท้รงคุณวฒิุในแต่ละสาขาวชิา แลว้น ามาเรียบเรียงไวต้ามล าดบัตวัอกัษร หรือแบ่งเป็น

หมวดหมู่วชิา สารานุกรมมีทั้งเล่มเดียวจบและเป็นชุดหลายเล่มจบ   

ลักษณะเฉพาะของสารานุกรม 

        1.  สารานุกรมมีทั้งชนิดเล่มเดียวจบ  และชนิดเป็นชุดหลายเล่มจบ 

        2.  สารานุกรมสามารถอ่านไดห้ลายระดบั  ทั้งขั้นง่ายส าหรับเยาวชนหรือผูมี้ความรู้ในระดบัปาน

กลาง  และขั้นยากส าหรับผูมี้ความรู้สูง 

        3.  สารานุกรมประกอบดว้ยบทความทางวชิาการดา้นต่างๆ  โดยสงัเขป  เขียนโดยผูท้รงคุณวฒิุ  

จดัเรียงตามล าดบัอกัษร 

        4.  มีช่ือเตม็หรืออกัษรยอ่ของผูเ้ขียนบทความก ากบัไวท้ี่ทา้ยเร่ืองทุกเร่ือง 

        5. มีภาพประกอบบทความบางเร่ือง 

        6.  สารานุกรมของต่างประเทศส่วนมากจะมีบรรณานุกรมโดยจดัไวท้า้ยบทความแต่ละเร่ือง 

        7.  มีดรรชนีคน้ควา้เร่ืองยอ่ย ๆ  ในเล่ม  สารานุกรมบางชนิดแยกเล่มไวต่้างหาก 

ประโยชน์ของสารานุกรม 

         สารานุกรมจะใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  ในทุกแขนงวชิา  ใหค้  าอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ไว้

อยา่งละเอียดทั้งในเชิงประวติัความเป็นมา  ววิฒันาการตลอดจนความรู้ทัว่ไป  เหมาะที่จะท าการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง  และเป็นคู่มือบรรณารักษใ์นการบริการตอบค าถามเป็นอยา่งดี  ประโยชน์ของสารานุกรม

กล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

          1.  ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลคน้หาค าตอบเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงไดทุ้ก  ๆ แขนงวชิา 

          2.  ขอ้เทจ็จริงในหนงัสือสารานุกรมเช่ือถือได ้ เพราะเป็นหนงัสือที่เขียนโดยผูท้รงคุณวฒิุใน

สาขาวชิานั้น ๆ 
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          3.  ใชเ้ป็นแหล่งศึกษาพื้นฐานความรู้ในเชิงประวติัความเป็นมา  และววิฒันาการของศาสตร์ใน

สาขาต่าง ๆ  อยา่งทัว่ถึง 

          4.  ไดค้วามรู้ที่ทนัสมยัเพราะมีการปรับปรุงเน้ือหาทุก  ๆ  ปี 

          5.  ผูใ้ชส้ามารถคน้หาค าตอบไดส้ะดวกและรวดเร็ว  เพราะมีเคร่ืองมือช่วยคน้  คือดรรชนี 

(Index) 

          6.   ผูใ้ชส้ามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพราะมีการจดัเรียงล าดบัเน้ือเร่ืองอยา่งมีระเบียบ 

          7.  ใชเ้ป็นคู่มือของบรรณารักษใ์นการบริการตอบค าถามไดเ้ป็นอยา่งดี 

สารานุกรมสามารถจ าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 

        1.  สารานุกรมทั่วไป (General  Encyclopedias)  เป็นหนงัสืออา้งอิงที่รวบรวมความรู้ทุกแขนง

วชิา  มีทั้งใหข้อ้มูลอยา่งละเอียดและอยา่งสงัเขปอธิบายเร่ืองราวเพือ่เป็นพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัศาสตร์ทุก

สาขาวชิา  เช่น  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและ  

World  Book  Encyclopedia  ฯลฯ 

       2.  สารานุกรมเฉพาะวิชา  (Subject  Encyclopedias)  เป็นสารานุกรมที่รวบรวมความรู้สาขาใด

สาขาหน่ึง  หรือรวบรวมเร่ืองราวแขนงวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ  จะอธิบายเร่ืองราวละเอียดลึกซ้ึงกวา่

สารานุกรมทัว่ไป  เช่น  สารานุกรมวทิยาศาสตร์  สารานุกรมวฒันธรรมภาคใต ้ ฯลฯ 

สารานุกรมที่ควรรู้จกั 

                1.  สารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  โดยราชบณัฑิตยสถาน 

                2.  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

                3.  The  New  Encyclopedia  Britannica 

                4.  World  Book  Encyclopedia 
 

วิธีใช้สารานุกรม 

          1.   พจิารณาดูวา่เร่ืองที่ตอ้งการเป็นความรู้พื้นฐาน  หรือความรู้เป็นเร่ืองเฉพาะวชิา 

          2.   เลือกใชส้ารานุกรมใหถู้กกบัเร่ืองที่ตอ้งการ  เช่น 

               2.1   ความรู้พื้นฐานง่าย ๆ  สั้น ๆ  ใชส้ารานุกรมทัว่ไปส าหรับเยาวชน 

               2.2   ความรู้พื้นฐานอยา่งละเอียดใชส้ารานุกรมทัว่ไปส าหรับผูใ้หญ่ 

               2.3   ความรู้เฉพาะวชิา  ใหเ้ลือกใชส้ารานุกรมเฉพาะวชิา  ซ่ึงแบ่งออกเป็นสาขาวชิาต่าง ๆ 
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3.   เปิดดูดรรชนีเพือ่ดูเร่ืองที่ตอ้งการคน้หาวา่อยูใ่นเล่มใด  หนา้เท่าไร  โดยพจิารณาใหถู้กกบั

ลกัษณะของสารานุกรม  เช่น 

                3.1   เปิดดูดรรชนีทา้ยเล่ม  (สารานุกรมส าหรับเยาวชนและสารานุกรมบางชุดดรรชนีอยู่

ดา้นหนา้) 

                3.2   เปิดดูดรรชนีที่เล่มสุดทา้ยของชุด  (สารานุกรมส าหรับผูใ้หญ่และสารานุกรมบางชุดอยู่

ทา้ยเล่ม) 

           4.   ดูอกัษรน าเล่ม  หรือค าแนะที่สนัหนงัสือ  เพือ่ดูวา่เร่ืองที่ตอ้งการอยูเ่ล่มใด 

           5.   ก่อนใชส้ารานุกรมแต่ละชุดควรอ่านวธีิใชเ้ป็นล าดบัแรก  แลว้จึงคน้หาเร่ืองที่ตอ้งการ 
 

3.  หนังสือรายปี หรือหนังสือคู่มือ (Almanacs, Yearbook) หมายถึง หนงัสือที่รวมรวบเหตุการณ์

ส าคญั ๆ และเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผา่นมารวมทั้งสถิติต่าง ๆ จะออกเป็นประจ าทุก ๆ ปี มีทั้ง

ของรัฐบาลและเอกชนมี 3 ประเภท 

        3.1  รายงานประจ าปีเป็นหนงัสือที่ออกโดย  หน่วยงานราชการและเอกชนเพือ่แถลงผลงาน การ

ด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา 

       3.2  บนัทึกความกา้วหนา้เฉพาะสาขาวชิา  รายงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือบนัทึกกิจกรรมของ

หน่วยงานนั้น ๆ จดัท าขึ้น 

       3.3  หนงัสือสถิติ  จดัพมิพข์ึ้นเพือ่ความบนัเทิง เพือ่เก็บสถิติเก่ียวกบั ส่ิงแรก ส่ิงที่ดีที่สุด 

       -   สยามจดหมายเหตุ 

      -   สมพตัสร 

      -   รายงานประจ าปี 
  

4.  อักขรานุกรมชีวประวัติ  (Biographical Dictionaries) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติับุคคลส าคญัเรียง 

ตามล าดบัอกัษร บอกช่ือ ปีเกิด ปีตาย ภูมิล าเนาพื้นฐานการศึกษา ผลงานที่ส าคญั อาชีพ ต าแหน่งหนา้ที ่

การงาน เป็นหนงัสือที่ใหร้ายละเอียด เก่ียวกบับุคคลส าคญั มีลกัษณะดงัน้ี 

                4.1  รวบรวมชีวประวตัิบุคคลส าคญั 

                4.2  เรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือสกุล ของเจา้ของประวตัิ 

                4.3  ใหร้ายละเอียด เช่น ปีเกิด ปีตาย ภูมิล าเนา พื้นฐานการศึกษา ผลงาน อาชีพ 
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5.  หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionaries)  เป็นหนงัสือที่ใหค้วามรู้เก่ียวกบั

สถานที่ต่าง ๆ บอกลกัษณะทางภูมิศาสตร์มี 3 ประเภท คือ  

                5.1  หนงัสือแผนที่ แผนที่ แสดงที่ตั้ง อาณาเขต ประเทศ เมือง ทะเล 

                5.2  อกัขรานุกรมประวติัศาสตร์ ใหข้อ้เทจ็จริง เก่ียวกบั ช่ือเฉพาะทางภูมิศาสตร์ 

                5.3  หนงัสือน าเที่ยว (Guidebooks) เป็นคู่มือ ในการน าเที่ยว แนะน าสถานที่เที่ยวประวติั นั้น ๆ  

การเดินทาง ที่พกั ค่าใชจ่้าย 

                    -  ภูมิลกัษณ์ไทย 

                    -  อกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ 

                     -  Geographical Dictionary 
 

6.  ส่ิงพิมพ์รัฐบาล (Government Publications) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของรัฐบาล  

หรือความรู้ในแขนงวชิาต่าง ๆ หน่วยราชการเป็นผูรั้บผดิชอบจดัพมิพ์ เผยแพร่ผลการปฏิบติังานให้

ประชาชนมี 3 ประเภท  

                6.1  บนัทึกผลการบริหารงาน ของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

                6.2  รายงานเก่ียวกบัการคน้ควา้วจิยั รวมทั้งสถิติ และขอ้มูลต่าง ๆ 

                6.3  ใหค้วามรู้และเร่ืองราวทัว่ไปทุกแขนงวชิา 

                    -  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

                    -  ราชกิจจานุเบกษา 2417 – ปัจจุบนั 

                    -  สยามจดหมายเหตุ 
 

7.  บรรณานุกรม (Bibliographies)  ใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัรายช่ือหนงัสือหรือ  ส่ิงพมิพต่์าง ๆ 

รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือผูแ้ต่ง ช่ือหนงัสือ สถานที่พมิพ ์ส านกัพมิพ ์ปีที่พมิพ ์จ านวนหนา้ ราคา เช่น 

                 -  หนงัสือดีส าหรับหอ้งสมุด 

                 -  บรรณานุกรมส่ิงพมิพรั์ฐบาล 

                -  บรรณานุกรมแห่งชาติ 

                 -  รายช่ือหนงัสือส าหรับเยาวชน 
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8.  ดรรชนีวารสาร (Periodical Indexes) หมายถึง หนงัสือที่รวบรวมรายช่ือของบทความที่ตีพมิพใ์น

วารสารต่าง ๆ ใหร้ายละเอียดของ  แต่ละรายช่ือตามล าดบัดงัน้ี ช่ือ นามสกุล ผูเ้ขียนบทความ ช่ือบทความ ช่ือ

วารสาร ปีที่หรือเล่มที่ ฉบบัที่ (เดือน ปี พ.ศ.) หนา้ที่ปรากฏบทความ เช่น 

                 -    ดรรชนีวารสารไทย 
 

9.  นามานุกรมไทย (Directories)  ใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัรายช่ือต่าง ๆ เช่น ช่ือบุคคล องคก์ร บริษทั 

หา้งร้าน สถาบนั สมาคม หรือหน่วยราชการต่าง ๆ โดยเรียบเรียงตามตวัอกัษรเพือ่ความสะดวกในการ คน้หา

รายช่ือ เช่น 

                 -  สมุดโทรศพัท ์

                -  สมุดหนา้เหลือง 

                 -  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 
 

เคร่ืองมือช่วยค้นในหนังสืออ้างอิง 

              หนงัสืออา้งอิงนอกจากจะเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งเป็นระบบแลว้  ยงัจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้  

เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดร้วดเร็ว  ไดแ้ก่ 

 1.  สารบัญ  (Content)  ท าหนา้ที่ช้ีบอกหวัขอ้เร่ือง ในเล่มวา่อยูห่นา้ใดอีกทั้งช่วยให ้ผูค้น้ควา้เห็น

ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมถึงเร่ืองใดบา้ง สารบญัที่บ่งบอกหวัเร่ืองใหญ่ หวัเร่ืองรองและหวัเร่ืองยอ่ยอยา่ง

ละเอียดจะช่วยใหผู้ค้น้ควา้เขา้ถึงเน้ือหาในเล่มไดดี้กวา่สารบญัที่มีแต่เฉพาะหวัเร่ืองใหญ่ 

 2.  ค าน าทาง (Guide words)  จะปรากฏอยูท่ี่มุมดา้นบนของหนา้กระดาษ เพือ่บอกใหท้ราบวา่เน้ือหา

ที่หนา้นั้นขึ้นตน้ดว้ยตวัอกัษรตั้งแต่ตวัใดถึงตวัใด  

3.  ดัชนีริมหน้ากระดาษ หรือดัชนีหัวแม่มือ (Thumb indexs)  จะปรากฏอยูท่ี่ขอบหนงัสือ  ซ่ึงอาจจะ

ใชต้วัอกัษรแถบสีเป็นสญัลกัษณ์เพือ่บอกช่วงของเน้ือหาแต่ละตอนช่วยใหผู้ค้น้ควา้เปิดหาค าไดท้นัที  

หนงัสืออา้งอิงที่ท  าดชันีริมหนา้กระดาษมกัเป็นหนงัสือรวมเร่ืองหรือ มีเน้ือหาสั้น ๆ หลายเร่ือง เช่น  

สารานุกรม  พจนานุกรม 

 4.  อักษรน าเล่ม (Volume guide) จะปรากฏอยูท่ี่สนัของหนงัสือเพือ่ใหท้ราบวา่หนงัสือเล่มนั้น มี

เน้ือหาเร่ิมตน้ตั้งแต่ตวัอกัษรใด  มกัจะท ากบัหนงัสือที่มีหลายเล่มจบ หรือที่เรียกวา่หนงัสือ 

5.  ส่วนโยง (Cross Reference) คือส่วนที่แนะน าใหไ้ปอ่านเร่ืองที่ตอ้งการจากหวัขอ้อ่ืนในหนงัสือเล่ม

นั้น  การโยงในหนงัสืออา้งอิงมี 2 ลกัษณะ คือ โยงดูที่ (see) และโยงดูเพิม่เติมที่ (see also) 
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6.  ดัชนีค าส าคญั (Index)  มกัจดัท าไวท้า้ยเล่มของหนงัสือหรือถา้เป็นหนงัสือชุดจะท าดชันีไวเ้ป็นเล่ม

สุดทา้ยดชันีท าหนา้ที่ช้ีบอกต าแหน่งค าส าคญัในเล่มวา่อยูท่ี่หนา้ใด โดยน าค  าส าคญัจากเน้ือหามาเรียง

ตามล าดบัตวัอกัษรพร้อมบอกเลขหนา้ที่อยูใ่นเล่ม  ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยคน้เน้ือหาไดล้ะเอียดกวา่การใช้

หนา้สารบญั    หนงัสืออา้งอิงส่วนใหญ่จะท าดชันีเป็นเคร่ืองมือช่วยคน้ 
 

 

วิธีการใช้หนังสืออ้างอิง 

        การใชห้นงัสืออา้งอิงผูใ้ชค้วรตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.  พจิารณาเร่ืองที่ตอ้งการสืบคน้ใหแ้น่ชดัวา่ตอ้งการเร่ืองอะไร แลว้จึงเลือกประเภทหนงัสืออา้งอิงที่

คาดวา่จะใหค้  าตอบเก่ียวกบัเร่ืองที่ตอ้งการนั้น  

2.  อ่านค าช้ีแจงหรือวธีิใชก่้อนการใชง้าน ค  าอธิบายวธีิใช ้มกัจะปรากฏอยูใ่นส่วนน าเร่ืองหรือเล่มแรก

ของหนงัสือชุด 

3.  พจิารณาการเรียบเรียงเน้ือหาของหนงัสืออา้งอิง โดยทัว่ไปหนงัสืออา้งอิงจะจดัเรียงเน้ือหา

ตามล าดบัตวัอกัษร  ตามล าดบัหวัเร่ือง หรือตามล าดบัเหตุการณ์ 

 4.  ศึกษาเคร่ืองหมาย  และอกัษรยอ่ที่ใชใ้นเล่ม หนงัสืออา้งอิง มกัใชส้ญัลกัษณ์พเิศษหรืออกัษรยอ่   

เช่น สญัลกัษณ์ที่ใชส้ าหรับการออกเสียงค า  อกัษรยอ่ ส าหรับบอกลกัษณะ และหนา้ที่ของค าในหนงัสือ

อา้งอิง ประเภทพจนานุกรม เป็นตน้ 

5. ใชเ้คร่ืองมือช่วยคน้ที่มีในหนงัสืออา้งอิง 
 

ส่วนประกอบของหนังสือ 

ส่วนประกอบตอนตน้ ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.   ใบหุ้มปก (Book Jacket)  เป็นแผน่กระดาษที่หุม้ปกหนงัสือไวอี้กชั้นหน่ึง อาจมีสีสวยงาม หรือมี 

ภาพประกอบบางภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาภายในเล่ม รวมถึงอาจมีขอ้มูล ที่ส าคญับางประการของหนงัสือ

ดว้ย เช่น ช่ือหนงัสือ ช่ือผูเ้ขียน ประวติัโดย ยอ่ของผูเ้ขียน  ตลอดจน  บทวจิารณ์หนงัสือเล่มนั้น ๆ  

 2.  ปกนอก (Cover)  เป็นส่วนที่ยดึใหห้นงัสือคงรูปทรงแขง็แรงทนทานหยบิใชไ้ดส้ะดวกซ่ึงอาจท า

ดว้ยกระดาษอ่อน หรือ กระดาษแขง็ บางเล่มปกมีลวดลายสวยงาม ขอ้มูล ที่มกัปรากฏอยู ่ในส่วนของปกนอก

น้ีไดแ้ก่ ช่ือหนงัสือ ช่ือผูเ้ขียน ช่ือส านกัพมิพ ์ปีที่พมิพ ์ เป็นตน้ 
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 3 .  ใบยึดปก (End Papers)  เป็นกระดาษที่มีความเหนียวทนทาน ดา้นหน่ึงผนึกติดกบั ปกนอกเพือ่ท  า

ใหห้นงัสือแน่นหนาขึ้น อีกดา้นหน่ึงผนึกติดเป็นแผน่เดียวกบัใบรองปก ในหนงัสือบางเล่มส่วนน้ีอาจมี

ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ หรือตารางต่าง ๆ 

  4.  ใบรองปก (Fly Leaves)  อยูต่่อจากใบยดึปก มีทั้งใบรองปกหนา้และปกหลงั ซ่ึงส่วน ใหญ่มกัเป็น

กระดาษสีพื้นซ่ึงไม่มีขอ้ความใด ๆหนงัสือปกอ่อนมกัจะไม่มีใบรองปก 

  5.  หน้าช่ือเร่ือง (Half Title Page)  อยูต่่อจากใบรองปกใน หนา้น้ีจะมีช่ือหนงัสือ ปรากฏอยูใ่นกรณีที่

เป็นหนงัสือชุดจะพบช่ือชุดหนงัสือปรากฏอยูใ่นหนา้น้ีดว้ย 

  6.  หน้าปกใน (Title Page)  เป็นส่วนส าคญัที่สุดที่จะใหร้ายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัหนงัสือเช่น ช่ือ

หนงัสือ ช่ือเร่ืองยอ่ย ช่ือผูเ้ขียน ผูแ้ปล ผูร้วบรวม บรรณาธิการ ผูเ้ขียนภาพประกอบ  คร้ังที่พมิพ ์ปีที่พมิพ ์

ส านกัพมิพ ์สถานที่พมิพ ์ซ่ึงเป็น รายละเอียดที่ใชใ้นการจดัท ารายการทางบรรณานุกรมของหนงัสือเล่มนั้น 

          7.  หน้าลิขสิทธ์ิ  (Copyright Page) อยูด่า้นหลงัของหนา้ปกใน แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ ของ

หนงัสือเล่มนั้น เช่น ผูถื้อลิขสิทธ์ิ คร้ังที่จดลิขสิทธ์ิ ปีที่จดลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ ในหนงัสือบางเล่ม จะปรากฏเลข 

มาตรฐานสากลประจ าหนงัสือสากล (ISBN = International Standard Book Number) และเลขหมู่หนงัสือไว้

ดว้ย 

  8.  หน้าค าอุทิศ (Dedication Page)  อยูต่่อจากหนา้ลิขสิทธ์ิ เป็นขอ้เขียนของผูเ้ขียน เพือ่อุทิศความ

ดีหรือคุณค่าของหนงัสือเล่มนั้นใหแ้ก่  บุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น บุพการี อาจารย ์สามี ภรรยา บุตร ธิดา เป็น

ตน้ 

  9.  หน้าค าน า (Preface)  ในหนา้น้ีเป็นขอ้ความที่แจง้ใหท้ราบถึงขอบเขต ของหนงัสือ วธีิรวบรวมและ

เรียบเรียง เหตุผลในการเขียนหนงัสือเล่มนั้น ๆ ตลอดจนบอกถึงลกัษณะพเิศษของหนงัสือวธีิใช ้รวมถึงการ

กล่าวขอบคุณผูท้ี่ใหค้วามช่วยเหลือ ในการเขียนหรือจดัท าหนงัสือนั้น ส าหรับหนงัสือภาษาไทยอาจใช ้

“อารัมภบท” “ค าช้ีแจง” หรือ “ค าปรารภ” แทนค าน า ซ่ึงผูเ้ขียนอาจเขียนเองหรือใหผู้อ่ื้นเขียนก็ได ้ก่อนที่

ผูอ่้านจะอ่านเน้ือหาภายในหนงัสือควรอ่านค าน าดว้ยเพือ่ช่วยให ้ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลส าคญั 

อ่ืน ๆ และไดรั้บ ประโยชน์จากหนงัสืออยา่งเตม็ที่ 

  10.  หน้าประกาศคุณูปการ (Acknowledgement)   ในหนา้น้ีจะกล่าวขอบคุณผูท้ี่ใหค้วามช่วยเหลือ 

ในการเรียบเรียงหนงัสือเล่มนั้น หนงัสือบางเล่ม  อาจเรียกวา่ “กิตติกรรมประกาศ” หรือบางเล่มอาจ ไม่

ปรากฏหนา้ดงักล่าวน้ีเน่ืองจากไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหนา้ค  าน า การกล่าวขอบคุณผูใ้หค้วามช่วยเหลือน้ี 

อาจเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน เพราะท าใหท้ราบช่ือผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่าง ๆ ที่ไดรั้บการกล่าวถึง 
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  11.  หน้าสารบัญ (Table of Content)  ในหนา้น้ีจะเป็นการล าดบัหวัขอ้เร่ืองที่ส าคญัของหนงัสือ ซ่ึง

อาจแบ่งเป็นภาค ตอน หรือบท พร้อมทั้งระบุหนา้ที่เร่ิมเร่ืองนั้น ๆ ผูอ่้านจะไดเ้ร่ืองราวโดยสงัเขปการ

เรียงล าดบัเร่ือง และสามารถอ่านเร่ืองราว ที่ตอ้งการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  12.  หน้าสารบัญภาพประกอบและสารบัญตาราง (Lisf of Illustration, List of Tables) หนงัสือบาง

เล่มมีภาพประกอบหรือตารางเป็นจ านวนมากและเป็นส่วนที่มีความส าคญัในเน้ือเร่ืองจึงไดจ้ดัท ารายการ

ภาพประกอบหรือตารางพร้อมระบุเลขหนา้ที่ปรากฏไว ้เพือ่ความสะดวกใน  การคน้หา 
 

 

ส่วนประกอบของวารสาร  

           รูปแบบของวารสารนั้นมีหลากหลายขึ้นอยูก่บัประเภทของวารสาร โดยทัว่ไปส่วนประกอบ 

ที่ส าคญัของวารสารมีดงัต่อไปน้ี  

1.  ปก  ปกของวารสารส่วนมากนั้นเป็นปกอ่อน ขอ้มูลส าคญัที่บนัทึกไวใ้นส่วนของปกวารสาร 

ไดแ้ก่ ช่ือวารสาร ปีที่ ฉบบัที่ วนั/เดือน/ปี ที่ออกเผยแพร่ 

2.  หน้าสารบัญ  หนา้สารบญัของวารสารอาจจะปรากฏในส่วนต่าง ๆ ได ้เช่น ปกหนา้ปกหลงั ดา้นใน

ปกหนา้หรือทา้ยเล่ม แต่ส่วนมากมกัจะพมิพไ์วใ้นหนา้ ต่อจากปกเพือ่แจง้ใหผู้อ่้าน ทราบวา่ภายในวารสาร

ฉบบันั้น ๆประกอบดว้ยบทความ ใดบา้ง พร้อมทั้งระบุเลขหนา้ที่ บทความปรากฏอยู ่วารสารบางเล่มจะระบุ

ช่ือผูเ้ขียนบทความนั้น ๆ ไวใ้น หนา้สารบญัดว้ย ในหนา้สารบญัของวารสารน้ีส่วนมาก จะมีขอ้มูลเก่ียวกบั

วารสารนั้น ๆ ดว้ย เช่น ช่ือวารสารปีที่ฉบบัที่ วนั/เดือน/ปี ที่เผยแพร่เลขมาตรฐานสากล ประจ าวารสาร 

(International Standard Serials Number : ISSN) ราคาหรืออตัราค่าสมาชิก ก าหนดเผยแพร่ เจา้ของ ผูผ้ลิต 

หรือคณะผูจ้ดัท  า พร้อมทั้งสถานที่ส าหรับติดต่อ 

3.  บทบรรณาธิการ  เป็นบทความสั้น ๆ ที่ผูรั้บผดิชอบในการผลิตวารสารนั้น ๆ เขียนขึ้น เพือ่ส่ือสาร

สร้างความเขา้ใจ กบัผูอ่้าน อาจเก่ียวกบัการด าเนินจดัท าวารสารฉบบันั้น เร่ืองราวที่ลงตีพมิพห์รือขอ้คิดเห็น 

ของบรรณาธิการเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือสถานการณ์ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน ท าใหท้ราบถึงแนวทาง 

ของเร่ืองในวารสารหรือไดรั้บแนวคิดเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

4.  เนื้อเร่ือง เน้ือเร่ืองในวารสารจะมีลกัษณะเป็นบทความ หรือบทประพนัธซ่ึ์งอาจจบในฉบบัหรือ

ต่อเน่ืองหลายฉบบัก็ได ้ส่วนเน้ือหาของ งานเขียนที่ตีพมิพน์ั้นจะสอดคลอ้งกบัประเภทและ วตัถุประสงค ์ใน

การผลิตวารสาร นั้น ๆ เช่น วารสารวชิาการงานเขียนที่ลงตีพมิพ ์จะเป็นบทความทางวชิาการ วารสารทัว่ไป

หรือนิตยสาร งานเขียน ที่ลงตีพมิพจ์ะไดแ้ก่ นวนิยาย เร่ืองสั้น เร่ืองเบด็เตล็ด เป็นตน้  บางเร่ืองอาจมีภาพ

ประกอบดว้ย 



หอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้ 39 

 

 

5.  โฆษณา  ส าหรับวารสารที่ผลิตเพือ่การคา้นั้นจะมีโฆษณาสินคา้หรือบริการต่าง ๆ เป็นส่วน 

ประกอบส าคญั ทั้งน้ีเพราะเป็นรายไดส่้วนหน่ึงของผูผ้ลิตวารสาร ซ่ึงโฆษณานั้นอาจกระจายอยูใ่นส่วน 

ต่าง ๆ  ตลอดเล่มวารสาร วารสารบางช่ืออาจรวบไวต้อนทา้ยเล่ม ในกรณีที่เป็นวารสารวชิาการของหน่วยงาน

ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือสถาบนัต่าง ๆ ส่วนมากไม่มีการโฆษณาเพราะไดรั้บงบประมาณอุดหนุนการผลิต

วารสารจากหน่วยงาน 
 

 

ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์  

            โดยทัว่ไปส่วนประกอบ ที่ส าคญัของหนงัสือพมิพ ์มีดงัต่อไปน้ี  

1.  พาดหัวข่าว (Headline)   เป็นการคดัเลือกข่าวที่ส าคญั และน่าสนใจที่สุดมาเรียบเรียงสรุปเป็น

สาระส าคญัสั้น ๆ พมิพด์ว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่ สะดุดตา เพือ่เรียกร้องความสนใจของผูอ่้าน และเพือ่

ประหยดัเวลาใหผู้อ่้าน สามารถเลือกอ่านข่าวไดทุ้กข่าวโดยไม่เสียเวลามาก หนงัสือพมิพส่์วนใหญ่ 

จะพาดหวัข่าวเพยีงหน่ึงหรือสองข่าว และมกัไม่เกินสามข่าวโดยจดัพมิพต์วัอกัษรใหมี้ขนาดลดหลัน่กนัลงมา

ตามระดบัความส าคญัของข่าว 

2.  บทบรรณาธิการ หรือบทน า   เขียนโดยบรรณาธิการ จะเป็นบทความ หรือบทวจิารณ์ ที่แสดงความ

คิดเห็นต่อการเสนอข่าวของหนงัสือพมิพ ์แต่ละฉบบั จึงเปรียบเหมือนนโยบาย หรือทิศทาง ของการเสนอ

ข่าว ของหนงัสือพมิพฉ์บบันั้น ๆ 

3.  เนื้อข่าว (News)   เป็นรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่รายงานเหตุการณ์ หรือเร่ืองราวที่

น่าสนใจ ซ่ึงข่าว มี 2 ประเภท คือ ข่าวแขง็ (Hard  news) ไดแ้ก่ ข่าว ที่มีสารประโยชน์ เช่นข่าวการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม การบริหารประเทศ ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เป็นตน้ และข่าวอ่อน 

(Soft  news) ไดแ้ก่ ข่าวกีฬา อุบติัเหตุ อาชญากรรม  บนัเทิง และข่าวสงัคม เป็นตน้ 

 4.  สารคดี  จะเป็นเร่ืองที่ใหค้วามรู้ เร่ืองที่ใหส้าระหรือเป็นวชิาการ  

     5.  บทความ  เป็นบทวเิคราะห์ วจิารณ์ข่าว ใหค้วามรู้และสาระในเร่ืองราวต่าง ๆ  

     6.  คอลัมน์ประจ า  ผูเ้ขียนที่เรียกวา่ คอลมัน์นิส เขียนแสดงความคิดเห็น หรือวเิคราะห์วจิารณ์ เก่ียวกบั

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และตีพมิพเ์ป็นประจ าในหนงัสือพมิพข์องแต่ละฉบบั 

     7.  ภาพประกอบ  เป็นส่ิงส าคญัส าหรับหนงัสือพมิพร์ายวนัมากเพราะภาพประกอบจะท าใหข้่าวเกิด

ความน่าสนใจและ ผูอ่้านมีความเขา้ใจมากขึ้น 

     8. โฆษณา  หนงัสือพมิพร์ายวนัจะไดรั้บค่าลงโฆษณาของบริษทั หา้งร้านต่าง ๆ และโฆษณาก็เป็น

สารสนเทศอยา่งหน่ึงดว้ย 
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การจัดหมู่หนังสือ 

ความหมายของการจัดหมู่หนังสือ  

      การจัดหมู่หนังสือ (Book Classification) หมายถึง การจดัจ าแนกประเภทหนงัสือออกตามเน้ือหาโดย

หนงัสือ ที่มีเน้ือหาเดียวกนัจดัไวด้ว้ยกนั และหนงัสือที่มีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั หรือสมัพนัธก์นั จดัไวใ้น

หมวดหมู่ใกลเ้คียงกนั แลว้ก าหนดสญัลกัษณ์ใชแ้ทนเน้ือหานั้นทั้งน้ีเพือ่ความสะดวก ในการจดัเก็บและ

คน้หาหนงัสือ 
 

ความส าคญัของการจัดหมู่หนังสือ  

      หอ้งสมุดแต่ละแห่งจะจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศไวเ้ป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบและ วธีิการ

ต่าง ๆ ในการจดัเก็บและน าเสนอทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถสืบคน้และเขา้ถึง สารสนเทศที่

ตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 

ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ  

        1.  หนงัสือที่มีเน้ือหาวชิาอยา่งเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกนัจะอยูร่วมกนั 

        2.  หนงัสือที่มีเน้ือเร่ืองสมัพนัธก์นั จะอยูใ่กลก้นั 

        3.  ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาหนงัสือในหอ้งสมุดไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

        4.  ท าใหจ้ดัเก็บหนงัสือเขา้ที่ไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 

        5.  ท าใหท้ราบจ านวนหนงัสือประเภทต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นหอ้งสมุดวา่แต่ละหมวดหมู่มีจ านวนมากนอ้ย

เท่าใด 

 ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ควรทราบ    

                ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ส าคญั  การจดัหมวดหมู่หนงัสือในปัจจุบนัมีการจดัในระบบ
ต่างๆ  ดงัน้ี 
                4.1  ระบบเอ็กซ์แพนซีพ (Expansive Classification) ของ ชาร์ลส์  แอมมิ คดัเตอร์ (Chartes  Ammi   
Cutter) 
                4.2  ระบบทศนิยมของดิวอ้ี (Dewey  Decimal  Classification) หรือ DC หรือ DDC ของ เมลวลิ   
ดิวอ้ี (Melvil  Dewey) 
                4.3  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั (Library  of  Congress  Classification ) หรือ LC  ของ เฮอร์เบิร์ท 
พทุนมั  (Derbert  Putnam)  และคณะบรรณารักษห์อสมุดรัฐสภาอเมริกนั 
                4.4  ระบบทศนิยมสากล (Universal  Decimal  Classification) หรือ UDC ของ พอล อ๊อตเล็ต    
(Paul  Otlet) และอองรี ลา ฟอนแตน (Henri  La  Fontaine) 



หอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้ 41 

 

 

         4.5 ระบบซบัเจค  (Subject  Classification) หรือ SC ของ เจมส์  ดฟัฟ์  บราวน์ (James  Duff   
Brown) 
                4.6  ระบบโคลอน (Colon  Classification) หรือ CC  ของ เอส.  อาร์.  แรงกานาธาน (S.R. 
Ranganathan) 
                4.7  ระบบบรรณานุกรม (Bibliographic Classification) หรือ BC ของ เฮนร่ี  เอฟเวลิน   
บลิสส์ (Henry  Evelyn  Bliss) 
                ระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือทั้ง  7  ระบบ  บางระบบมีการน ามาใชน้อ้ยมาก  แต่บางระบบมีการ
น ามาใชแ้พร่หลายในประเทศต่างๆ  รวมทั้งประเทศไทยดว้ย  ไดแ้ก่  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  และ
ระบบทศนิยมของดิวอี ้ ทั้งสองระบบน้ีหอ้งสมุดไดน้ ามาใชแ้ตกต่างกนัตามลกัษณะและขนาดของ
หอ้งสมุด  ซ่ึงนบัวา่เป็นระบบการจดัหมวดหมู่ที่ส าคญั   และเป็นที่นิยมใชม้ากที่สุด 
 

การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี ้
การจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี  (Dewey  Decimal  Classification) เรียกยอ่ ๆ วา่   

ระบบ  D.C. หรือ D.D.C. ระบบน้ีตั้งช่ือตามผูค้ิดคน้ คือ นายเมลวลิ  ดิวอ้ี  ( Melvil  Dewey) บรรณารักษ ์
ชาวอเมริกนั ดิวอ้ีมีความสนจานหอ้งสมุดเป็นพเิศษ ในขณะที่เป็นนกัศึกษาชั้นปีที ่3 ในวทิยาลยัแอมเฮิร์สต ์  
ในรัฐแมสซาซูเสตต์  ไดส้มคัรเขา้ท างานหอ้งสมุดของวทิยาลยันั้นในต าแหน่งผูช่้วยบรรณารักษ ์ ดิวอ้ีไดไ้ป 
ดูงานดา้นการจดัหนงัสือใหส้ะดวกแก่การใชใ้นหอ้งสมุดต่างๆ  ถึง 50  แห่ง แลว้จึงไดเ้ร่ิมคิดระบบการจดั
หมวดหมู่แบบทศนิยมขึ้นในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2416  (ค.ศ. 1873)  ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
หอ้งสมุดของวทิยาลยันั้น  จดัพมิพเ์ป็นรูปเล่มคร้ังแรกเม่ือปี  ค.ศ.  1876 และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพิม่เติม
เลขหมู่ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  และจดัพมิพใ์หม่คร้ังหลงัสุดเม่ือปี พ.ศ. 2534  เป็นการพมิพค์ร้ังที่  20  ระบบน้ีใช้
ตวัเลขเป็นสญัลกัษณ์แทนชนิดของหนงัสือ  โดยใชต้วัเลขสามหลกั  และยงัสามารถใชจุ้ดทศนิยมหลงัเลข
หลกัร้อย  ช่วยในการแบ่งยอ่ยเน้ือหาวชิาไดอี้กดว้ย  ระบบน้ีใชง่้าย  เขา้ใจและจ าไดง่้าย  จึงเป็นระบบการจดั
หมู่ที่นิยมใชก้นัแพร่หลายในหอ้งสมุดโรงเรียน  หอ้งสมุดประชาชน  ในทุก ๆ ประเทศทัว่โลก  รวมทั้ง  
 ประเทศไทยเราดว้ย  ระบบทศนิยมของดิวอ้ี  แบ่งหนงัสือเป็นหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดยอ่ย ๆ  ดงัน้ี 

ระบบทศนิยมของดิวอ้ี  (Dewey  Decimal  Classification)  เรียกยอ่ ๆ วา่ระบบ  ดิวอ้ี หรือระบบ  

D.C หรือ D.D.C  ระบบน้ีตั้งช่ือตามผูค้ิดคน้ระบบขึ้นมาคือนายเมลวลิ  ดิวอ้ี  (Melvil  Dewey)  

1.  หมวดใหญ่ ดิวอ้ี หรือการแบ่งคร้ังที่ 1  แบ่งวชิาความรู้ออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

                                000         เบด็เตล็ด  ( General  Work) 

                                100         ปรัชญาและจิตวทิยา  ( Philosophy  and  Psychology) 

                                200         ศาสนา  ( Religion) 

                                300         สงัคมศาสตร์  ( Social  Science) 
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                                400         ภาษาศาสตร์ ( Language) 

                                500         วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  ( Pure  Science) 

                                600         วทิยาศาสตร์ประยกุตห์รือเทคโนโลย ี( Apply  Science  or  Technology) 

                                700         ศิลปะและการบนัเทิง  ( Art  and  Creation)                                  

                                800         วรรณกรรมหรือวรรณคดี  ( Literature) 

                                900        ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์  ( Geography  and  History) 

หมู่ หรือการแบ่งคร้ังที่ 2  คือ การแบ่งหมวดใหญ่แต่ละหมวดออกเป็น 10 หมู่ (รวมเป็น 100 หมู่)  โดย

ใชเ้ลขหลกั 10 แทนหมู่วชิา เช่น ในหมวด 000 (หมวดเบด็เตล็ด)  

                      000  เบด็เตล็ด                            050  วารสารทัว่ไป 

                       010  บรรณานุกรม                     060  สมาคมและพพิธิภณัฑท์ัว่ ๆ ไป 

                      020  บรรณารักษ ์                       070  วารสารศาสตร์ 

                       030  สารานุกรมทัว่ไป               080  ชุมนุมนิพนธ ์

                       040  รวมความเรียงทัว่ ๆ ไป      090  หนงัสือหายาก 

           หมู่ยอ่ย หรือการแบ่งคร้ังที่ 3  คือการแบ่งแต่ละหมู่ออกเป็น 10 หมู่ยอ่ย  (รวมเป็น 1,000 หมู่ยอ่ย)  โดย

ใชเ้ลขหลกัหน่วยแทนหมู่ยอ่ย เช่น 

                    370  การศึกษา                            375  หลกัสูตร  

                    371  การสอน                             376  การศึกษาของสตรี 

                    372  ประถมศึกษา                      377  การศึกษาทางศาสนา                                                                                

                     373  มธัยมศึกษา                         378  วทิยาลยั และ มหาวทิยาลยั 

                                374    การศึกษาผูใ้หญ่                   379    การศึกษาและรัฐ 

          นอกจากการแบ่งหมู่ยอ่ยแลว้  ยงัสามารถแบ่งใหล้ะเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยการใส่จุด  

ทศนิยมดงัตวัอยา่ง 

                    621.3      วศิวกรรมไฟฟ้าแสงสวา่ง วศิวกรรมแม่เหล็ก  

                                  วศิวกรรมการส่ือสารวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  

                    621.38    วศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมเพือ่การส่ือสาร 

                    621.381   อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ระบบทศนิยมของดิวอ้ี  จะแบ่งหมวดหมู่หนงัสือตามลกัษณะเน้ือหาของหนงัสือ  ยกเวน้ ในหมวด  800   
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แบ่งตามลกัษณะการประพนัธ ์ โดยจะเร่ิมจากเร่ืองที่กวา้ง ๆ ไปหาเร่ืองที่ยอ่ยหรือเฉพาะเร่ือง  ดงัตวัอยา่ง 

              800         วรรณคดี  

               890         วรรณคดีภาษาอ่ืน ๆ 

               895         วรรณคดีเอเชียตะวนัออก  และตะวนัออกเฉียงใต้ 

               895.9      วรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

                                895.91    วรรณคดีไทย 

          จากการจดัหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอ้ีไดมี้การน าไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  เพราะเป็นระบบที่ใช้

ง่าย  เหมาะสมกบัหอ้งสมุดขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง  หรือมีหนงัสือยงัไม่มากนกัแต่ส าหรับหอ้งสมุดขนาด

ใหญ่  ที่มีหนงัสือมากจะท าใหเ้ลขหมู่หนงัสือ  มีทศนิยมหลายต าแหน่ง  จะท าใหไ้ม่สะดวกต่อการด าเนินงาน  

และการคน้หาหนงัสือ 
 

การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   

ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั(Library  of Congress  Classification) เรียกยอ่ ๆ วา่ระบบ  L.C  ผูท้ี่

คิดคน้ระบบน้ีขึ้นมาคือ  ดร.เฮอร์เบิร์ต  พทุนมั (Dr.  Herbert  Putnum)  บรรณารักษป์ระจ าหอสมุดรัฐสภา

อเมริกนั  โดยไดแ้บ่งหมวดหมู่หนงัสือออกเป็น 20 หมวดใหญ่  ใชต้วัอกัษรโรมนัเป็นสญัลกัษณ์  ตั้งแต่ A-Z 

ตวัอกัษรที่ยงัไม่ได ้น ามาใชใ้นปัจจุบนัมี 5 ตวั คือ I O W X Y นอกจากใชต้วัอกัษรโรมนัแทนเน้ือหาของ

หนงัสือแลว้  เพือ่ใหก้ารแบ่งประเภทหนงัสือมีความละเอียดและชดัเจนยิง่ขึ้น จึงไดน้ าตวัเลขอารบิคตั้งแต่   

1 - 9999  มาใชป้ระกอบกบัตวัอกัษร A – Z  ดว้ย จากระบบที่ใหญ่และยดืหยุน่ไดม้ากน้ี ระบบ  L.C  จึงไดรั้บ

ความนิยมอยา่งแพร่หลายในหอ้งสมุด ขนาดใหญ่ที่มีหนงัสือเป็นจ านวนมาก  ส่วนใหญ่เป็นหอ้งสมุด 

ระดบัมหาวทิยาลยั  

 1.  หมวดใหญ่ (Classes) หรือการแบ่งคร้ังที่ 1 แบ่งออกเป็น 20 หมวด โดยใชต้วัอกัษร A – Z 

 เป็นสญัลกัษณ์แทนเน้ือหาของหนงัสือ   

            หมวด                         ประเภทเน้ือหาหนงัสือ  

         A                             ความรู้ทัว่ไป (General  Work)  

         B                             ปรัชญา  จิตวทิยา  ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)  

         C                             ศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ (Auxiliary Sciences History) 

         D                             ประวติัศาสตร์ทัว่ไปประวติัศาสตร์โลกเก่า (History : General Old Word) 

         E-F                          ประวตัิศาสตร์ : อเมริกา (History : America) 
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         G                             ภูมิศาสตร์ทัว่ไป โบราณคดี นนัทนาการ (Geography, Antropology,  

Recreation)  

         H                             สงัคมศาสตร์ (Social Sciences) 

         J                              รัฐศาสตร์ (Political Science) 

         K                             กฎหมาย  (Law)  

         L                             การศึกษา (Education) 

         M                            ดนตรี (Music and Books on Music)              

         N                             ศิลปกรรม (Fine Arts)   

         P                             ภาษาและวรรณคดี (Philology and Literatures)          

         Q                             วทิยาศาสตร์ (Science) 

         R                             แพทยศาสตร์ (Medicine) 

         S                             เกษตรศาสตร์ (Agriculture) 

         T                             เทคโนโลย ี(Technology) 

         U                             ยทุธศาสตร์ (Military Science) 

         V                            นาวกิศาสตร์ (Naval Science) 

         Z                             บรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Bibliography, Library Science) 

2.  หมวดยอ่ย (Division) หรือการแบ่งคร้ังที่ 2โดยใชต้วัอกัษรโรมนัสองตวัเป็นสญัลกัษณ์แทนเน้ือหา

หนงัสือ  ยกเวน้  หมวด  E-F  และหมวด  Z  จะใชอ้กัษรตวัเดียวผสมกบัตวัเลข  ส่วนหมวด  K  และ  D  จะ

ใชอ้กัษร  3  ตวั  ซ่ึงแต่ละหมวดจะแบ่งไดม้ากนอ้ยต่างกนั ดงัตวัอยา่งการแบ่งหนงัสือในหมวด  T  จะแบ่งได ้ 

16  หมวดยอ่ย  ดงัน้ี 

หมวด                     ประเภทหนงัสือ 

                 TA                          วศิวกรรมศาสตร์ทัว่ไป  วศิวกรรมโยธา 

                 TC                          วศิวกรรมศาสตร์ 

                 TD                          เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  วศิวกรรมสุขาภิบาล 

                 TE                          วศิวกรรมทางหลวง  ถนน  และผวิการจราจร 

                 TF                          วศิวกรรมรถไฟ  และการปฏิบตัิการ 

                 TG                          วศิวกรรมสะพาน 

                 TH                          การก่อสร้างอาอาคาร 
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                 TJ                           วศิวกรรมเคร่ืองกลและเคร่ืองจกัร 

                 TK                          วศิวกรรมไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ วศิวกรรมนิวเคลียร์ 

                 TL                          ยานพาหนะ  การบิน  ยานอวกาศ 

                 TN                          วศิวกรรมเหมืองแร่  โลหะการ 

                 TP                          เคมีเทคนิค 

                 TR                          การถ่ายภาพ 

                 TS                          การผลิต  โรงงาน 

                 TT                          หตัถกรรม 

                 TX                          คหกรรมศาสตร์ 

3.  หมู่ยอ่ย (Section) หรือการแบ่งคร้ังที่ 3 โดยการใชต้วัเลขอารบิคตั้งแต่  1 – 9999  และเติมจุด

ทศนิยม โดยไม่จ ากดัต าแหน่ง  ดงัตวัอยา่ง 

                 TA                          วศิวกรรมศาสตร์ 

                 TA170                    วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  

                 TX                          คหกรรมศาสตร์ 

                 TX361                    อาหารและโภชนาการเฉพาะกลุ่มคน 

                 TX361.A3              อาหารและโภชนาการส าหรับผูสู้งอาย  

          การจดัหมวดหมู่หนงัสือ  เป็นการแบ่งกลุ่มประเภทเน้ือหาของหนงัสือใหห้นงัสือประเภทที่มีเน้ือหา

เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาอยูร่วมกนัแลว้ใชส้ญัลกัษณ์เป็นตวัเลข  หรือตวัอกัษรตามที่ก  าหนดไวใ้นระบบ  

เขียนไวท้ี่สนัหนงัสือ ทุกเล่ม  ทั้งนั้นเพือ่ใหง่้ายต่อการแยกจดัเก็บไวใ้นชั้นสะดวกต่อการคน้หาของผูใ้ช ้

บริการสญัลกัษณ์ที่เขียนก ากบัไวบ้นสนัหนงัสือน้ีเรียกวา่ เลขเรียกหนงัสือ  (Call  Number)  ซ่ึงประกอบดว้ย

ส่วนต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1.  เลขหมู่หนงัสือ  (Clssifcation  Number)  หมายถึง  สญัลกัษณ์แทนเน้ือหาของหนงัสือตามที่ระบบ

นั้น ๆ  ก าหนดไว ้ ยกตวัอยา่งในระบบดิวอ้ี  (D.C.)  จะก าหนดไวเ้ป็นตวัเลข เช่น   

                     370       หมายถึง  หนงัสือเก่ียวกบัการศึกษา 

                     621.3    หมายถึง  หนงัสือเก่ียวกบัวศิวกรรมไฟฟ้า 
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2.  อกัษรตวัแรกของผูแ้ต่ง   หรืออกัษรยอ่จากช่ือผูแ้ต่ง  (ส าหรับคนไทย)  แต่ถา้เป็น ชาวต่างประเทศ

จะใชช่ื้อสกุล เป็นอกัษร ตวัแรก  โดยจะเขียนอกัษรตวัแรกไวบ้รรทดัที่สองบน สนัหนงัสือ ถดัจากเลขหมู่

หนงัสือลงมา  ดงัตวัอยา่ง  

                                ช่ือผูแ้ต่ง                                                                อกัษรตวัแรกหรืออกัษรยอ่ผูแ้ต่ง  

     ม.ร.ว.  คึกฤทธ ์ปราโมช                               ค 

        ดร. วษิณุ  เครืองาม                                       ว 

       อาจารยเ์กษม ประพฤติธรรม                          ก 

3.  เลขประจ าตวัผูแ้ต่ง  เป็นเลขที่ก  าหนดขึ้นมาจากช่ือของผูแ้ต่งแต่ละคน  เพือ่ใหมี้ ความแตกต่างกนั  

โดยเฉพาะผูแ้ต่งที่มีอกัษรยอ่ตวัเดียวกนั  เลขผูแ้ต่งจะเขียนไวบ้นสนัหนงัสือ    ต่อจากอกัษรยอ่ผูแ้ต่งดงั

ตวัอยา่ง  

             ช่ือผูแ้ต่ง                                                อกัษรยอ่ผูแ้ต่ง                            เลขประจ าผูแ้ต่ง  

นิภาพร                                                                  น                                                 624 

นิภาพรรณ                                                             น                                                 625 

นิภาภรณ์                                                               น                                                 626 

หอ้งสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ไม่ใชเ้ลขประจ าผูแ้ต่ง แต่จะใชอ้กัษร

แรกของผูแ้ต่ง-อกัษรแรกของช่ือเร่ือง เช่น 

     629.45  

 ส-ก  

 ล.23 

4.  อกัษรยอ่ของช่ือเร่ืองหรืออกัษรยอ่ช่ือหนงัสือ  เพือ่ใหเ้ลขเรียกหนงัสือมีความละเอียดและเฉพาะ

ยิง่ขึ้น  จึงไดก้  าหนดใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของช่ือหนงัสือประกอบกบัเลขหมู่หนงัสือ  โดยจะเขียนอกัษร ช่ือ

หนงัสือ ต่อจากเลขผูแ้ต่ง  ซ่ึงเม่ือรวมทุกส่วนไวด้ว้ยกนัจะเรียกวา่  เลขเรียกหนงัสือ   (Call Number)    

เลขเรียกหนงัสือนอกจากจะมีส่วนประกอบ  4 ส่วนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัอาจมี ส่วนอ่ืน ๆ  เพิม่เขา้มาอีก  

ดงัน้ี  

              1.  ล. 1  หมายถึง  เล่มที่  1  ในกรณีที่หนงัสือนั้นมีหลายเล่มจบ  จะตอ้งใส่ไวบ้รรทดัที่ 3   

ของสนัหนงัสือวา่เป็นเล่มที่เท่าไหร่  เช่น  ล.1, ล.2, ล.3 เป็นตน้ ถา้เป็นหนงัสือภาษาองักฤษใหใ้ช ้V.1, V.2 , 

V.3  (Volume) 

             2.   ฉ. 1 หมายถึง ฉบบัที่   1  ในกรณีที่หนงัสือนั้นซ้ือมาหลายฉบบัจะตอ้งใส่ดว้ยวา่ 
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เป็นฉบบัที่เท่าไหร่  เช่น    ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3 เป็นตน้  ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ช ้ C.1, C.2 ,  C.3 (Copy)  

             3.  การใชต้วัอกัษรประกอบเลขหมู่หนงัสือ  ส าหรับหนงัสือบางประเภทเพือ่ใหง่้ายต่อการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ที่และสะดวกส าหรับผูใ้ช ้ ไดมี้การน าตวัอกัษรมาประกอบกบัเลขหมู่หนงัสือ  โดยจะใหต้วัอกัษร

อยูเ่หนือเลขหมู่หนงัสือ  ตวัอกัษรที่น ามาประกอบเลขหมู่หนงัสือไดแ้ก่  “  อ ”  หมายถึง  หนงัสืออา้งอิง  ถา้

เป็นหนงัอา้งอิงภาษาองักฤษจะใช ้ “  R”  หรือ  “ Ref “  มาจากค าวา่  Reference 

             4.  การใชต้วัอกัษรแทนเลขหมู่หนงัสือ  หนงัสือบางประเภท  การจดัหมวดหมู่จะพจิารณาจาก

ลกัษณะการประพนัธ ์ เช่น ในหมวด  800  ของระบบดิวอ้ี  หมายถึง   หนงัสือเก่ียวกบัวรรณคดีและ

วรรณกรรมดงันั้นถา้หากเป็นนวนิยาย  ซ่ึงมีกลวธีิในการน าเสนอเร่ืองคลา้ยกนั  ก็จดัเป็นประเภทเดียวกนั  

ไม่ไดพ้จิารณาจากเน้ือเร่ืองนวนิยาย  ส าหรับตวัอกัษรที่ใชแ้ทนเลขหมู่หนงัสือ  ไดแ้ก่ 

                   น   หรือ  นว   หมายถึง  นวนิยายไทย 

                    F   หรือ Fic  หมายถึง  นวนิยายองักฤษ  มาจากค าวา่  Fiction   

                    ร.ส.     หมายถึง  เร่ืองสั้น 

                    S.C     หมายถึง  เร่ืองสั้นภาษาองักฤษ  มาจากค าวา่  Short  Story  Collection   
 

 

การจัดเรียงหนังสือบนช้ัน  

  การจดัเรียงหนงัสือบนชั้นของหอ้งสมุดจะพจิารณาจากเลขเรียกหนงัสือที่ปรากฏบนสนัหนงัสือโดยมี

หลกัเกณฑด์งัน้ี  

                    1.  เรียงจากเลขนอ้ยไปหาเลขมาก 

                    2.  เรียงจากซา้ยไปขวา 

                    3.  เรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง 

                    4.  หนงัสือที่มีเลขหมู่ซ ้ ากนัใหเ้รียงตามล าดบัอกัษรยอ่ผูแ้ต่ง เลขผูแ้ต่งและอกัษรยอ่ช่ือเร่ือง

ตามล าดบั 

                    5.  หนงัสือที่มีหลายเล่มจบหรือหลายฉบบั  ใหจ้ดัเรียงตามล าดบัเลขนอ้ยไปเลขมาก  เช่น  ล.1, 

ล.2, ล.3 หรือ ฉ.1, ฉ.2, ฉ.3 

                    6.  หนงัสือนวนิยายและเร่ืองสั้นจะเรียงตามอกัษรช่ือผูแ้ต่ง 

                    7.  หนงัสือภาษาไทยใหเ้รียงแยกจากหนงัสือภาษาองักฤษ 

                          ซา้ย                 ขวา        ซา้ย                     ขวา  
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หลักการเรียงหนังสือขึน้ช้ัน  ในระบบทศนิยมของดิวอี ้ 

       1.  การเรียงหนงัสือสารคดี 

            1.1  เรียงหนงัสือจากซา้ยไปขวา จากบนลงล่างตามล าดบัเลขเรียกหนงัสือ โดยเรียงจากเลขหมู่  

นอ้ยไปหาเลขหมู่มาก 1 เช่น 

                  001.4          001.9          001.94          001.942          001.944 
                  ย-พ             ช-จ             ภ-บ               ส-จ                ม-ค           
                  004             004.03        004.16          004.6              004.68 
                  ค-ม             ท-ศ             จ-ค               น-ส                อ-ร  
 

            ถา้เลขหมู่ซ ้ ากนั จดัเรียงตามล าดบัอกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง เช่น  

       200          200 
       จ-ศ          ธ-ศ 
      1.2  ถา้เลขหมู่หนงัสือซ ้ ากนั ช่ือผูแ้ต่งซ ้ ากนั จดัเรียงตามล าดบัอกัษรตวัแรกของช่ือเร่ือง เช่น 

       158          158    
       ว-จ          ว-ส 
      1.3  ถา้เลขหมู่หนงัสือซ ้ ากนั  ช่ือผูแ้ต่งคนเดียวกนั  ช่ือเร่ืองเดียวกนั  มีหลายเล่มจบ (ล.)  

และมีหลายฉบบั (ฉ.) จดัเรียงตามล าดบัเล่มที่และฉบบัที่  เช่น 

      796.325               796.325              796.325                796.325 
      อ-ว                      อ-ว                        อ-ว                         อ-ว  
    ล.1 ฉ.1                ล.1 ฉ.2                  ล.2 ฉ.1                  ล.2  ฉ.2 

2.  การเรียงหนงัสือประเภทอ่ืน ๆ 

  2.1  หนงัสืออา้งอิง  จดัเรียงตามล าดบัเลขเรียกหนงัสือ  เช่น 

    อ                      อ                            อ  
574.03           584.15                  584.15    
ช-พ                 อ-ก                        อ-ค  

                     2.2  หนงัสือแบบเรียน  จดัเรียงตามช่ือวชิาและเลขเรียกหนงัสือ เช่น วชิาภาษาไทย  

                      บ                 บ                         บ  
                  495.91          495.915              495.918 
                                บ-ภ              ว-ท                   ส-บ  
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                      2.3  นวนิยาย  จดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่งและช่ือเร่ือง เช่น  

                      น                  น                         น                         น                        น  
                      ก-ต              ก-บ                     ท-ค                      ท-ท                    ส-ท                         
                     2.4  หนงัสือส าหรับเยาวชน  จดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่งและช่ือเร่ือง เช่น  
                       ย                  ย                              ย                              ย                              ย   
                       ก-ช              น-ส                         บ-ม                         บ-ส                          ส-ด                   
              2.5  รวมเร่ืองสั้น  จดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่งและช่ือเร่ือง  เช่น         

                       รส.            รส.                        รส.                        รส.                        รส.  
                       ก-ผ            ป-ส                       ร-ช                        ส-บ                       ส-ล  
 

การระวังรักษาหนังสือ 

          การระวงัรักษาหนงัสือ  หมายถึง การระมดัระวงัใหพ้น้จากภยัต่าง ๆ เช่น ปลวก แมลง แสงแดด 

ความช้ืนตลอดจนการใชข้องมนุษยท์ี่เป็น สาเหตุใหห้นงัสือช ารุด การดูแลรักษา และการท าใหห้นงัสืออยูใ่น

สภาพเรียบร้อย แน่นหนา แขง็แรง ทนทาน   สามารถใชง้านไดน้านและไม่ช ารุดก่อนถึงเวลาอนัควร เพือ่ให้

ใชห้นงัสือไดอ้ยา่งคุม้ค่าไดป้ระโยชน์สูงสุด ควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  การระวังรักษาหนังสือไม่ให้สูญหาย หนงัสือของหอ้งสมุดจะสูญหายเพราะมีผูน้ าหนงัสือออกจาก

หอ้งสมุดโดยไม่ยมื หรือจงใจขโมยหนงัสืออกไป ดงันั้นบรรณารักษจึ์งควรหาทางป้องกนัโดย 

1.1  จดัทางเขา้ออกทางเดียว เพราะถา้มีทางเขา้ออกหลายทางท าใหไ้ม่สะดวกในการควบคุมดูแล 

1.2  ถา้หอ้งสมุดอยูช่ั้นล่าง มีหนา้ต่างหลายบาน ควรท าเหล็กดดัชนิดตาถ่ี หรือตาข่ายเหล็ก 

1.3  ควบคุมระบบการยมืใหรั้ดกุม  และจดัที่ควบคุมทางเขา้-ออก เพือ่ตรวจดูวา่หนงัสือทุกเล่มได ้

มีการยมืเรียบร้อยแลว้ 

2.  การระวังรักษาหนังสือไม่ให้ช ารุดเสียหาย  มีวธีิระวงัรักษาหนงัสือตั้งแต่เร่ิมไดรั้บหนงัสือใหม่ และ

ระวงัรักษาเร่ือยๆ ไป ตลอดการใชง้านของหนงัสือเล่มนั้น  โดยเม่ือไดรั้บหนงัสือใหม่  ควรมีวธีิเปิดให้

ถูกตอ้ง เพือ่ยดือายกุารใชง้านของหนงัสือ ดงัน้ี  

            1. วางหนงัสือใหส้นัทาบกบัโตะ๊ 

2. เปิดปกหนา้และปกหลงัออก ใหป้กแนบกบัพื้น 

3. เปิดหนงัสือดา้นหนา้คร้ังละ 5 – 6 แผน่ ใชห้วัแม่มือที่สะอาดรีดตอนที่ติดกบัสนั ใหเ้รียบ 

4. เปิดหนงัสือทางดา้นหนา้ประมาณ 5 -10 แผน่ ใชน้ิ้วหวัแม่มือกดและรีดไป-มา ในส่วนที่ติด

กบั สนัดา้นในใหเ้รียบ 
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5. เปิดทางดา้นหลงัโดยวธีิเดียวกบัดา้นหนา้ 
6. เปิดสลบักนัไปจนกวา่จะหมดเล่ม 

          วธีิปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ จะท าใหห้นงัสือใหม่เปิดอ่านไดง่้ายตลอดทั้งเล่ม ไม่พลิกกลบัไปกลบัมา 
เน่ืองจากหนา้หนงัสือจะเปิดตามรอยพบัที่ถูกสร้างขึ้น และเพือ่ใหห้นงัสือเล่มนั้นๆ มีอายกุารใชง้านที่
ยาวนาน และคงทน การอ่านหนงัสือในคราวต่อไปควรปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี  
         1. ไม่ควรกางหนงัสือเกิน 180 องศา เพราะจะท าใหส้นัหนงัสือหกัหรือหลวม  
         2.  การคัน่หนงัสือที่อ่านคา้งอยูค่วรใชริ้บบิ้นหรือกระดาษบาง ๆ คัน่แทนการใชดิ้นสอหนา  
         3.  ไม่ควรพบัมุมหนงัสือ หรือกางหนงัสือคว  ่าหนา้กบัพื้นโตะ๊ เพราะจะท าใหห้นงัสือช ารุดหรือเสียหาย
ได ้ 
         4.  ไม่ควรฉีกหรือตดัรูปภาพตลอดจนขอ้ความใด ๆ ในหนงัสือ ควรใชว้ธีิถ่ายเอกสารซ่ึง สามารถท าได้
ไม่ควรวางหนงัสือซอ้นกนัเป็นตั้งสูง เพราะ เล่มที่อยูต่อนล่างจะถูกน ้ าหนกัของหนงัสือตอนบนกดทบั  
         5.  ไม่ควรเก็บหนงัสือในที่อบัช้ืน ระวงัปลวกหรือแมลงต่าง ๆ จะท าลายหนงัสือ  
         6.  ไม่ควรเก็บหนงัสือไวใ้นบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงไดโ้ดยตรง เพราะแสงแดดจะท าให ้หนงัสือแหง้
กรอบและหมึกพมิพซี์ดจางลง  
         7.  ระวงัอยา่ใหห้นงัสือถูกฝนหรือเปียกช้ืน จะท าใหก้ระดาษพองตวัและเกิดราท าใหห้นงัสือติดกนัเปิด
ไม่ออก 
         8.  ไม่ควรใชห้นงัสือบงัแดดหรือกนัฝนเพราะจะท าใหห้นงัสือช ารุด  
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                                                          “หากผู้ใช้ใจปรานี” 
 

กรรมใดหนอเจาะจงส่งใหข้า้ ตอ้งเกิดมาเป็นหนงัสือมีช่ือเสียง 
บรรณารักษซ้ื์อหามาวางรียง     ไม่แทเ้ที่ยงชีวติอนิจจงั 
มือใครลากกระชากขา้มาจากชั้น     ใจคอสัน่พลิกขา้ทั้งหนา้หลงั 
ไม่ระวงัพลั้งตกปกแทบพงั      แทนยบัย ั้งกลบักระแทกแปลกคนจริง 
ขึ้นรถเมลย์ดัเยยีดเบียดขา้ป่น     หนา้ยบัยน่สัน่ทา้วทา้วราวผสิีง 
มาถึงบา้นคลา้ยจะแกลง้มาแยง่ชิง     ฉวยขา้วิง่ขออ่านก่อน เฮอ้! อ่อนใจ 
เปิดออกอ่านไม่นานก็ฟุบหลบั     กม้หนา้ทบัขา้หนกัแทบตกัษยั 
เม่ือยหนกัหนาน ้ าตาตอ้งตกใน     คร ่าครวญไปช่างไม่ฟังน่าชงัจริง 
ไดก้ลบัมาหอ้งสมุดสุดแสนปล้ืม     พกัเพือ่ลืมเร่ืองยุง่เคยสุงสิง 
ใครใคร่ยมืขา้ไปใช่จกัติง      แต่ขอวงิวอนวา่จงปราณี 
อยา่ท าหมึกรดขา้หนา้เสียสวย     ไม่ตอ้งช่วยอาบน ้ าขา้จะเสียศรี 
อ่านคา้งไวก้ระดาษคัน่นัน่แหละดี     ขอเสียทีเร่ืองพบัมุมขา้กลุม้ใจ 
อยา่ขีดเขียนขา้จนลายคลา้ยตุก๊แก     กบัคงแยห่ากฟาดขา้ไม่ปราศรัย 
ท่านไม่เจบ็แต่ขา้ช ้าระก าใจ     ขุ่นเคืองใครมือท่านมีเชิญตีเอา 
อนัตวัขา้เวลาน้ีไม่มีสุข      ส้ินสนุกอยูโ่รงซ่อมยอ่มหงอยเหงา 
รอปกใหม่สนัใหม่ใจซบเซา     ทุกขค์งเบาหากผูใ้ชใ้จปรานี 
          ลมุล  รัตตากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


