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คำนำ
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีความสำคัญต่อวงการพิมพ์หนังสือทั่วโลก การใช้
หมายเลขสากลสำหรับกำหนดให้เป็นรหัสประจำตัวของหนังสือแต่ละเล่ม จะเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน หอสมุดแห่งชาติตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่น จึงได้ติดต่อขอรหัสของประเทศไทย และได้เป็นศูนย์
ISBN แห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้เลข
ISBN ไปยังสำนักพิมพ์และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดพิมพ์หนังสือขึ้นในประเทศ ในปัจจุบันการ
ใช้เลข ISBN ในประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีสำนักพิมพ์และหน่วยงานต่างๆ เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า ๔๐๐ แห่ง
หนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เล่มนี้ กรมศิลปากร มอบหมายให้
สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดจัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่แก่สำนักพิมพ์ หน่วยงานต่างๆ สำหรับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับความเป็นมาของระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เลข
รหัสกลุ่ม และสำนักพิมพ์ หลักเกณฑ์การกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ การนำ
ไปใช้ รวมทั้งการบริหารงานของศูนย์ระบบเลขระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
ต้ อ งการศึ ก ษาหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเลขมาตรฐานสากลประจำหนั ง สื อ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
กรมศิลปากรขอขอบคุณ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อดีตผู้อำนวยการกองหอสมุด
แห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้ตรวจแก้หนังสือเล่มนี้ กรมศิลปากรหวังว่าหนังสือนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อวงการหนังสือและการพิมพ์ของประเทศต่อไป

(นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต)
อธิบดีกรมศิลปากร
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(๔)

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
- ความหมายของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
- ประวัติ
- ประโยชน์ของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
- ประเทศไทยกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
- เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) กับห้องสมุด
- การบริหารงานของระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

๗
๗
๗
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

บทที่ ๒ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) กับสิ่งพิมพ์
- ขอบเขตการกำหนดเลข ISBN ให้แก่สิ่งพิมพ์
- หลักเกณฑ์การกำหนดเลข ISBN
- การใช้เลข ISBN
- การลำดับความสำคัญและขอบข่ายของผู้ผลิตสิ่งพิมพ์
- การแบ่งประเภทของสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์
- หลักปฏิบัติในการกำหนดรหัสสำนักพิมพ์
- หน้าที่ของผู้ใช้เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

๑๗
๑๗
๑๙
๒๑
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔

บทที่ ๓ โครงสร้างระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ ISBN
- โครงสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ๑๐ หลัก (ระบบเดิม)
- โครงสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ๑๓ หลัก (ระบบใหม่)
- เลขรหัสกลุ่ม
- เลขรหัสสำนักพิมพ์
- ISBN และ EAN

๔๓
๔๓
๔๔
๔๔
๔๗
๔๗
๔๘

บทที่ ๔ การบริการเลข ISBN ในประเทศไทย
- หน้าที่และบริการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
- รูปแบบการให้บริการ
บรรณานุกรม
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๕๑
๕๗

ภาคผนวก ๑ การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ

๕๘

ภาคผนวก ๒ หอสมุดแห่งชาติกับพระราชบัญญัติการพิมพ์
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บทที่ ๑

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
ความคิดในการหามาตรฐานให้แก่หนังสือของสำนักพิมพ์ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นเวลานับ
ร้อยปีมาแล้วในซีกโลกตะวันตก สิ่งที่คิดขึ้นคือ ควรกำหนดหมายเลขให้แก่หนังสือทุกๆ ชื่อ
เรื่อง เลขที่กำหนดให้นั้นจะต้องเป็นเลขที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการ
กำหนดหมายเลขควรจะตั้งอยู่บนระบบใดระบบหนึ่งที่เป็นมาตรฐานแน่นอน เป็นระบบที่
ยอมรับทั่วไปในวงการหนังสือระดับโลก

ความหมายของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ ISBN คือ เลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้
สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วๆ ไป มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือ
แต่ละเล่ม เพื่อความสะดวกถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินงานด้านควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ใน
คอมพิวเตอร์ ในด้านการสั่งซื้อหนังสือ ด้านการแลกเปลี่ยน ด้านการสำรวจข้อมูล และด้าน
การควบคุมสินค้าคงคลังของสำนักพิมพ์

ประวัติ
เมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๖๕ บริษัทจำหน่ายหนังสือใหญ่ที่สุดของอังกฤษคือ บริษัท
ดับเบิลยู. เอช. สมิท แอนด์ ซัน จำกัด (W. H. Smith & Son Ltd.) จะขนย้ายหนังสือและ
การปฏิบัติงานทั้งหมดไปยังสถานที่ ใหม่ที่เมืองสวินดอน และจะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ช่ ว ยในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจ การสั่ง ซื้ อ และการควบคุ ม คลั ง หนั ง สื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดหมายเลขให้แก่หนังสือแต่ละชื่อเรื่อง
เพื่อให้ทันกำหนดการเคลื่อนย้ายในคริสต์ศักราช ๑๙๖๗
เพื่อให้การกำหนดหมายเลขเป็นมาตรฐานแน่นอนสำหรับสำนักพิมพ์อื่นๆ ด้วย
บริษัท ดับเบิลยู. เอช. สมิท ได้ปรึกษากับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และได้เชิญศาสตราจารย์
เอฟ. จี. ฟอสเตอร์ (F. G. Foster) แห่งภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กรุงลอนดอน มาช่วยในการ
กำหนดหมายเลขแบบมาตรฐาน ในเดือนพฤษภาคม คริสต์ศักราช ๑๙๖๖ ศาสตราจารย์
ฟอสเตอร์ ได้เสนอรายงานสรุปว่า จำเป็นจะต้องนำระบบหมายเลขมาตรฐานกำหนดให้แก่
หนังสือแต่ละชื่อเรื่องในวงการธุรกิจหนังสือ
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สภาสมาคมสำนักพิมพ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีการและการเผยแพร่ขึ้นชุดหนึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการตามรายงานร่วมกับศาสตราจารย์
ฟอสเตอร์ นอกจากนั้น ยังมีผู้แทนของสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่มาช่วยกรรมการชุดนี้ ในด้าน
คอมพิวเตอร์ด้วย
คณะกรรมการได้เริ่มดำเนินการ และตกลงใจที่จะวางแผนจัดทำเลขสากลสำหรับ
หนังสือทั้งหมดที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ไม่เฉพาะแต่สำนักพิมพ์ที่เป็น
สมาชิกของสมาคมสำนักพิมพ์เท่านั้น ในการจัดทำเลขประจำหนังสือนี้ได้เชิญ เอ. เจ. เวลล์ส์
(A. J. Wells) บรรณาธิการผู้จัดการของสภาบรรณานุกรมแห่งชาติประเทศอังกฤษมาร่วม
จัดทำด้วย การจัดทำระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือ (Standard Book Number) นี้ ได้จัด
ทำสำเร็จและเริ่มใช้เมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๖๗
ระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือของอังกฤษ เรียกว่า Standard Book Number
(SBN) ประกอบด้วยตัวเลข ๙ หลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน การพิมพ์เลขทั้ง ๓ ส่วนนี้
ลงในหนังสือกำหนดให้มีระยะห่าง ๑ ระยะเสมอ เลขทั้ง ๓ ส่วนมีหน้าที่ดังนี้
ส่วนที่ ๑ เป็นรหัสของสำนักพิมพ์ (Publisher Prefix) อาจจะเป็นตัวเลขตั้งแต่ ๒
หลัก ถึง ๗ หลัก สำนักพิมพ์ใหญ่ผลิตหนังสือมากจะได้เลขรหัสน้อยหลัก ดังนั้น จะเหลือ
เลขรหัสมากสำหรับหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง
ส่วนที่ ๒ เป็นรหัสเฉพาะของชื่อเรื่อง (Title Number) หนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือเล่มใดเล่มหนึ่ง เลขรหัสอาจเป็นเลขตั้งแต่ ๑ หลัก ถึง ๖ หลัก และขึ้นอยู่กับเลขสำนัก
พิมพ์ ถ้าเลขหลักหรือตำแหน่งของสำนักพิมพ์น้อย เลขหลักของชื่อเรื่องก็จะมาก แต่ถ้าเลข
หลักของสำนักพิมพ์มีมาก เลขหลักของชื่อเรื่องก็จะมีน้อยลงตามลำดับ ซึ่งเมื่อเลขทั้ง ๒ ส่วน
นี้มารวมกันแล้ว จะได้เลข ๘ หลัก หรือ ๘ ตำแหน่ง
ส่วนที่ ๓ เป็นเลขตรวจสอบ (Check Digit) เป็นส่วนสุดท้ายของเลขประจำหนังสือ
และมีหนึ่งหลักเสมอ เลขตรวจสอบ จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าเลขทั้ง ๘ หลัก ที่บันทึกเข้าไป
ในคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเลขที่ถูกต้องหรือไม่
ตัวอย่าง : เลขมาตรฐานประจำหนังสือ (SBN) และคำอธิบายส่วนต่างๆ
8436 1072 7
8436 รหัสสำนักพิมพ์
1072 เลขชื่อเรื่อง
7
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ในระหว่างคริสต์ศักราช ๑๙๖๖ สำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่ายหนังสือส่วนใหญ่ใน
ยุโรปกำลังพิจารณานำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ สำหรับการสั่งซื้อและการควบคุมการสำรวจ
หนังสือ และสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการใช้ระบบเครื่องจักรกล ก็คือ เลขรหัสง่ายๆ และเป็น
เอกลักษณ์สำหรับหนังสือแต่ละเล่ม
ในขณะที่ประเทศอังกฤษได้จัดระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือ (SBN) ขึ้นใช้เมื่อ
คริสต์ศักราช ๑๙๖๗ ประเทศต่างๆ จึงพากันตื่นตัวเรื่องการนำเลขมาตรฐานประจำหนังสือ
มาใช้ในประเทศของตน ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหน่วยงานต่างๆ สนใจในเรื่องนี้ สมาคม
ห้องสมุดอเมริกัน สภาสำนักพิมพ์หนังสือของอเมริกา และสมาคมมาตรฐานของอเมริกา กำลัง
ศึกษาระบบเลขมาตรฐานของอังกฤษอยู่ในขณะนั้น เพื่อศึกษาว่าสามารถนำไปใช้กับหนังสือใน
อเมริกาได้หรือไม่ ส่วนในประเทศเยอรมนีได้นำเอาระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือไปใช้แล้ว
เมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๖๗ คณะกรรมการวิชาการขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติ
(ISO/TC 46) ได้ตั้งคณะบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและศึกษาว่า สามารถจะนำเอา
ระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือของอังกฤษ ไปใช้กับประเทศต่างๆ ได้หรือไม่ จากคำ
แนะนำของศาสตราจารย์ เอฟ. จี. ฟอสเตอร์ (F. G. Foster) สรุป ได้ว่า ประเทศต่างๆ
สามารถนำเอาระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือของอังกฤษไปใช้ ได้ และระบบ SBN นี้
สามารถทำให้เป็นระบบสากลได้ โดยการเพิ่มเลขเข้าไปอีก ๑ หลัก เพื่อแทนความหมายของ
ประเทศ หรือกลุ่มของประเทศ หรือกลุ่มของภาษา เป็นต้น
เมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๖๘ มีการประชุมที่กรุงลอนดอน โดยมีตัวแทนจากประเทศ
เดนมาร์ก ฝรัง่ เศส สาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และผู้
สังเกตการณ์จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ประเทศอืน่ ๆ ที่ไม่
ได้เข้าร่วมประชุมได้เขียนเสนอข้อคิดเห็นแสดงความสนใจส่งไปยังกรรมการ ทีป่ ระชุมได้เสนอให้
ปรับปรุงระบบ SBN ของอังกฤษขึน้ เป็นระบบสากล เพือ่ ให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ใช้ทวั่ กัน
ดังนั้น กรรมการแผนกเอกสารขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติ จึงจัดให้มีการ
ประชุมขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเบอร์ลิน เมื่อเดือนพฤษภาคม คริสต์ศักราช ๑๙๖๙ เพื่อพิจารณา
ระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ การประชุมครั้งสุดท้ายมีขึ้นที่กรุงสต๊อคโฮม ประเทศ
สวีเดน เมื่อเดือนตุลาคม คริสต์ศักราช ๑๙๖๙ จากผลของการประชุมสองครั้งหลังนี้ ได้ร่าง
หลักคำแนะนำที่ 2108 ขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติ (ISO Recommendation 2108)
เกี่ยวกับระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN Systems) และได้ตีพิมพ์ออก
เผยแพร่แก่ประเทศสมาชิกทั้งหมดระหว่างคริสต์ศักราช ๑๙๗๐
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หลักคำแนะนำที่ 2108 ขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติ เกี่ยวกับเลขมาตรฐาน
สากลประจำหนังสือ (ISBN) โดยสรุป มีดังนี้
๑. ขอบเขตและเนื้อหาของการนำไปใช้
องค์การมาตรฐานระหว่างชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้เกิดความร่วมมือและการ
จัดทำเลขประจำหนังสือให้เป็นมาตรฐานทั่วโลก ดังนั้น เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
(ISBN) นี้ จะเป็นเลขเอกลักษณ์สำหรับหนังสือชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง หรือฉบับพิมพ์ครั้งใด
ครั้งหนึ่งของชื่อเรื่องนั้นๆ จากสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ในประเทศ หรือในกลุ่มประเทศ
หรือในกลุ่มภาษาใด
๒. การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
เลข ISBN ประกอบด้วยเลข ๑๐ หลัก แบ่งออกได้เป็น ๔ ส่วน คือ
๑. รหัสกลุ่ม (Group Identifier)
๒. รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher Identifier)
๓. รหัสชื่อเรื่อง (Title Identifier)
๔. เลขตรวจสอบ (Check Digit)

ประโยชน์ของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
๑. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้รายชื่อของสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ในประเทศนั้นๆ แพร่หลาย
ไปทั่วโลกเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะใช้สิ่งพิมพ์ ห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศ
สามารถติดต่อขอสั่งซื้อสิ่งพิมพ์นั้นๆ ได้ โดยใช้เลข ISBN
๒. ช่วยให้ผู้พิมพ์ และผู้ ใช้หนังสือทั่วโลก สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว หรือ
ค้นหารายชื่อสำนักพิมพ์ที่ ใช้เลข ISBN จากหนังสือ International ISBN Publishers
Directory หรือจากซีดีรอม ซึ่งมีรายชื่อและเลขกลุ่มรหัสสำนักพิมพ์ของทุกแห่งในประเทศที่
มีหน่วยงานบริการ ISBN ปรากฏอยู่
๓. ใช้เลข ISBN เป็นรหัสสินค้าในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย
ร้านหนังสือ ห้องสมุด และผู้ซื้อทั่วไป แทนการระบุชื่อหนังสือ หรือกำหนดรหัสสินค้าของ
แต่ละสำนักพิมพ์ ทำให้การประสานงานรวดเร็ว รหัสสินค้าไม่ผิดพลาด สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๔. การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
สะดวก รวดเร็วขึ้น
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๕. เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบบาร์ โค้ด จะช่วยให้ระบบการขายสะดวก รวดเร็วขึ้น
สามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารสินค้า วางแผนการผลิต และควบคุมยอดสินค้าคงคลัง เป็นต้น
๖. ใช้ เ ป็ น เลขเอกลั ก ษณ์ ข องสิ่ ง พิ ม พ์ แ ต่ ล ะชื่ อ เรื่ อ งร่ ว มกั น เป็ น สากล โดยใช้
สัญลักษณ์เป็นเลข ๑๓ หลัก ในปัจจุบัน
๗. ช่วยให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
หนังสือทุกสาขาวิชาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน เป็นการอำนวย
ประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า และวิจัยได้กว้างขวางขึ้น

ประเทศไทยกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ป ระเทศไทยได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ทำบรรณานุ ก รมแห่ ง ชาติ ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเริ่มวางระบบร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๙ และในเวลาเดียวกันได้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International ISBN Agency) ที่กรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีตะวันตก เพื่อขอใช้เลข ISBN เป็นเลขเอกลักษณ์ประจำหนังสือที่
ผลิตในประเทศไทย แต่ละชื่อเรื่อง ศูนย์ ISBN สากลได้กำหนดรหัสกลุ่มมาให้ โดยถือเอา
“ประเทศ” เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีเอกราช อธิป ไตย ภาษา
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เป็นของตนเองสืบเนื่องกันมานาน จึงให้เลขรหัส “974” สำหรับ
ประเทศไทย และให้หอสมุดแห่งชาติเป็น ศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือแห่งชาติ
ของประเทศไทย ทำหน้าทีเ่ ผยแพร่การใช้เลข ISBN ในประเทศ และเป็นผู้กำหนดเลขรหัส
ของสำนักพิมพ์ให้แก่สำนักพิมพ์ในประเทศ
หอสมุดแห่งชาติร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ได้สร้างชุดเลข ISBN สำหรับใช้กำกับหนังสือที่ตีพิมพ์ขึ้นในประเทศแต่ละเล่ม
เมื่อปลายพุทธศักราช ๒๕๑๙ และได้เผยแพร่การใช้เลข ISBN โดยออกหนังสือเชิญชวน
ไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยราชการ สถาบัน และองค์การต่างๆ ที่
รับผิดชอบในการจัดพิมพ์หนังสือ โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน มีสำนักพิมพ์และหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และองค์การต่างๆ ได้ติดต่อ
ขอใช้เลข ISBN ตีพิมพ์ ในสิ่งพิมพ์ที่แต่ละหน่วยงานจัดพิมพ์ขึ้น แพร่หลายกว้างขวางไป
ทั่วประเทศ
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เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) กับห้องสมุด
ISBN เข้ า มามี บ ทบาทและมี ค วามสำคั ญ มากในวงการหนั ง สื อ วงการ
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทั่วโลก บทบาทเหล่านี้อยู่ ในรูปของการคัดเลือก
สิ่งพิมพ์ การสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ การค้นคืนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลบัตรรายการ
การบริการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด และบรรณานุกรมแห่งชาติ ระบบเลขมาตรฐาน
สากลประจำหนังสือจึงก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายต่อวงการห้องสมุด ดังนี้
๑. ทำให้ ก ารค้ น คื น ข้ อ มู ล และการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ในการสืบค้นข้อมูล
๒. ในการจัดหมวดหมู่และทำรายการ สามารถคัดเลือกและถ่ายโอนข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลบัตรรายการของศูนย์ข้อมูลบรรณานุกรมต่างๆ เช่น สืบค้นจากฐานข้อมูล OCLC เป็น
ไปด้วยความสะดวก ข้อมูลไม่ผิดพลาด และเป็นการลดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานด้วย
๓. ISBN ทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ และทำให้
ทราบแนวโน้มการผลิตหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ
๔. ISBN อำนวยความสะดวกในด้านการบริการยืมคืนของห้องสมุด
๕. ใช้ ในการยืมระหว่างห้องสมุด บรรณารักษ์ ในบางประเทศค้นพบว่า การใช้เลข
ISBN เพื่อการยืมระหว่างห้องสมุดนั้น ทำให้การค้นหาข้อมูลไม่ผิดพลาด และเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็วขึ้น
๖. ข้อมูล ISBN ที่มีอยู่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่อยู่ในบัตรรายการ ISBN จึงทำ
หน้าที่เสมือนตัวเลขที่ควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติอีกด้วย ISBN นี้จะพิมพ์ปรากฏอยู่ทั้งด้าน
นอกและด้านหลังหน้าปกในของหนังสือทุกเล่ม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกด้วยการอ่านจากเครื่อง
อ่านบาร์โค้ด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ในปัจจุบันได้มีการยอมรับการใช้เลข ISBN กับสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เพื่อแสดงให้ทราบว่า ISBN ได้ถูกนำมาใช้กับสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่มีการพัฒนากิจการ
ต่างๆ ของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้ว โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูล จากการคัดเลือกหนังสือ การกำหนดเลขหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ
การยืมคืนและการยืมระหว่างห้องสมุดอีกด้วย
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การบริหารงานของระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
การบริหารงานของระบบเลข ISBN แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับระหว่างชาติ
ระดับกลุ่ม (ประเทศ) และระดับสำนักพิมพ์ ดังต่อไปนี้
๑. การบริหารงานระดับระหว่างชาติ
การบริหารงานระดับระหว่างชาติอยู่ ในความรับผิดชอบของ ศูนย์เลขมาตรฐาน
สากลประจำหนังสือ (International ISBN Agency) ซึ่งปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีกรรมการรับผิดชอบประกอบด้วยตัวแทนจากองค์การ
มาตรฐานระหว่างชาติ สำนักพิมพ์ และห้องสมุด
๑.๑ หน้าที่สำคัญของศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
๑.๑.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำการใช้ระบบเลข ISBN ให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย
๑.๑.๒ เพื่อพิจารณากำหนดคำจำกัดความ และโครงร่างของกลุ่ม
๑.๑.๓ เพื่อกำหนดเลขรหัสให้แต่ละกลุ่มประเทศ
๑.๑.๔ ให้คำแนะนำกลุ่มในการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์แห่งชาติ
๑.๑.๕ ให้คำแนะนำศูนย์ ISBN ของแต่ละประเทศ ในการแบ่งกลุ่มสำนัก
พิมพ์และการกำหนดรหัสให้แก่สำนักพิมพ์ในประเทศของตน
๑.๑.๖ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนั ง สื อ
(ISBN) ทั่วโลก
๑.๑.๗ กำหนดรายการเลข ISBN ให้แก่ศูนย์ ISBN ของแต่ละประเทศ
สำหรับให้สำนักพิมพ์ ในกลุ่มประเทศนั้นๆ นำออกใช้ ในประเทศ
ของตน
๑.๑.๘ จัดทำทะเบียนสำนักพิมพ์นานาชาติ ประกอบด้วยเลขรหัสสำนักพิมพ์
และชื่อของสำนักพิมพ์
๑.๑.๙ จัดทำบัญชีรายชื่อสำนักพิมพ์ ประกอบด้วยเลขรหัสสำนักพิมพ์ ชื่อ
สำนักพิมพ์และสถานที่ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์
๑.๑.๑๐ จัดทำบัญชีของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ซ้ำ หรือ
ที่ไม่ใช้ โดยได้รับข้อมูลที่ศูนย์แห่งชาติจัดส่งไปให้
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สถานที่ตั้งของศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :
International ISBN Agency
c/o EDItEUR
39-41 North Road
London N7 9DP
UK
Tel: +44 (0) 207 607 0021
Fax: +44 (0) 207 607 0415
e-mail: brian@isbn-international.org
URL: http://isbn-international.org
๒. การบริหารงานระดับกลุ่ม (ประเทศ)
การบริหารงานระดับกลุ่มอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์แห่งชาติ คือ หน่วยงานของ
แต่ละประเทศที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เช่น ภายในกลุ่ม
อาจจะประกอบด้วยศูนย์แห่งชาติต่างๆ เช่น กลุ่ม 0/1 มีศูนย์แห่งชาติที่อเมริกา อังกฤษ
แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ โดยมีการบริหารงานระดับกลุ่มอยู่ที่ประเทศอังกฤษ หรือกลุ่ม 974
ซึ่งมีศูนย์รับผิดชอบอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ประเทศไทย เป็นต้น
๒.๑ หน้าที่ของกลุ่ม (ระดับประเทศ)
๒.๑.๑ ดำเนินการและบริหารกิจการของกลุ่ม
๒.๑.๒ ประสานงานกับศูนย์ระหว่างชาติ ในฐานะตัว แทนของสำนัก พิม พ์
ต่างๆ ภายในกลุ่ม
๒.๑.๓ ตัดสินใจในการแบ่งประเภทของสำนักพิมพ์
๒.๑.๔ เก็บรักษาทะเบียนของสำนักพิมพ์ภายในกลุ่ม รวมทั้งรหัสของสำนัก
พิมพ์นั้นๆ ด้วย
๒.๑.๕ ช่วยตัดสินใจในการกำหนดเลข ISBN ให้แก่หนังสือของสำนักพิมพ์
และของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายหนังสือ
๒.๑.๖ จัดทำคู่มือการใช้เลข ISBN ให้แก่สำนักพิมพ์
๒.๑.๗ จัดทำเลขชุด ISBN โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สำนักพิมพ์
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๒.๑.๘ เพื่อให้บริการด้านเทคนิคแก่สำนักพิมพ์ และสร้างความมั่นใจในการ
ใช้มาตรฐานเดียวกันภายในกลุ่ม
๒.๑.๙ เก็บทะเบียนการใช้เลข ISBN พร้อมรายละเอียดของชื่อผู้แต่ง ชื่อ
หนังสือ ครั้งที่พิมพ์
๒.๑.๑๐ กำหนดเลข ISBN ให้แก่หนังสือที่สำนักพิมพ์ยังไม่ ได้กำหนดเลข
ISBN ให้ และแจ้งให้สำนักพิมพ์นั้นๆ ทราบ พร้อมกับเสนอให้ใช้
เลข ISBN ด้วย
๒.๑.๑๑ แจ้งให้สำนักพิมพ์ทราบถึงเลข ISBN ที่ไม่ใช้ หรือเลข ISBN ที่ซ้ำ
๒.๑.๑๒ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ เ ลข ISBN ของหน่ ว ยต่ า งๆ ภายในกลุ่ ม ให้
กว้างขวางครบถ้วน
๒.๑.๑๓ ดำเนินงานร่วมมือกับหน่วยบรรณานุกรมในการจัดทำบรรณานุกรม
สิ่งพิมพ์
๒.๑.๑๔ ดำเนินงานร่วมกับสำนักพิมพ์ ในการให้เลข ISBN ของหนังสือที่
พิมพ์มาแล้ว
๒.๑.๑๕ ประสานงานกั บ สำนั ก พิ ม พ์ ผู้ จั ด จำหน่ า ยหนั ง สื อ เพื่ อ ชั ก จู ง ให้
สำนักพิมพ์ใหม่ๆ ใช้ระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
๒.๑.๑๖ ช่วยเหลือวงการหนังสือในการใช้เลข ISBN ในระบบคอมพิวเตอร์
๓. การบริหารงานระดับสำนักพิมพ์
การบริหารงานระดับสำนักพิมพ์ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพิมพ์หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการพิมพ์สิ่งพิมพ์นั้นๆ มีหน้าที่สำคัญ คือ
๓.๑ ติดต่อขอทราบรายละเอียดการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ จากศูนย์
เลข ISBN ของประเทศ
๓.๒ ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ สำหรับสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์
๓.๓ เก็บรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม ที่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำ
หนังสือไว้ในบัตร และเรียงตามเลข ISBN
๓.๔ แจ้งให้ศนู ย์เลข ISBN ของประเทศทราบเลขที่ได้กำหนดให้แก่สงิ่ พิมพ์แต่ละเล่ม
เพื่อศูนย์ฯ จะได้รายงานให้สำนักงานใหญ่ทราบต่อไป
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บทที่ ๒

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) กับสิ่งพิมพ์
ขอบเขตการกำหนดเลข ISBN ให้แก่สิ่งพิมพ์
ระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) มุ่งเน้นที่จะให้แก่สำนักพิมพ์ที่พิมพ์
หนังสือเพื่อธุรกิจการค้า แต่ในปัจจุบันขอบเขตการกำหนดเลข ISBN ครอบคลุมทั้งสิ่งตีพิมพ์
และวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่มีรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISBN
๑.๑ หนังสือ
๑.๒ สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์
๑.๓ สิ่งพิมพ์สื่อประสมที่ประกอบด้วยตัวหนังสือเป็นหลัก
๑.๔ วิดีโอ ฟิล์ม แผ่นใสที่มีเนื้อหาทางการศึกษา
๑.๕ หนังสือเสียง ประเภท เทป ซีดี ดีวีดี
๑.๖ ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา
๑.๗ สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
๑.๘ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทปแม่เหล็กบันทึกข้อมูล ซีดีรอม
๑.๙ แผนที่
๒. การให้เลข ISBN แก่ซอฟต์แวร์
๒.๑ ซอฟต์แวร์ที่มีมากกว่าหนึ่งแบบ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ฮาร์ดแวร์คนละแบบ
หรือภาษาคำสั่งต่างกัน ต้องให้เลข ISBN ต่างกัน
๒.๒ มีการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ใหม่ และเป็นการเปลีย่ นแปลงมากพอทีจ่ ะ
เรียกว่าเป็นการจัดทำครัง้ ใหม่ (New Edition) ต้องให้เลข ISBN ใหม่
๒.๓ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เคยนำออกเผยแพร่แล้วอีกครั้งหนึ่ง แม้จะเปลี่ยน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ใหม่ แต่เนื้อหาสาระ หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ใหม่และเก่าไม่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ให้ใช้เลข ISBN เดิม
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๒.๔ กรณีที่มีสินค้า ๒ รายการ หรือมากกว่าอยู่ ในบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้น แต่
สินค้าในบรรจุภัณฑ์นั้นแต่ละรายการสามารถใช้แยกกันได้ หรือจำหน่าย
แยกกันได้ จะกำหนดเลข ISBN ให้ตีพิมพ์บนกล่องหรือบรรจุภัณฑ์
เพียงหนึ่งเลข แต่สินค้าในกล่องจะต้ องมีเ ลข ISBN เฉพาะแต่ล ะ
รายการด้วย
๒.๕ กรณี ที่ จั ด ทำหนั ง สื อ คู่ มื อ ประจำซอฟต์ แ วร์ และหนั ง สื อ คู่ มื อ จะมี
ประโยชน์ต่อเมื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งจะต้องขายสินค้าทั้งสอง
ด้วยกัน ให้กำหนดเลข ISBN ให้กับหนังสือคู่มือและซอฟต์แวร์เพียง
เลขเดียว
๒.๖ กำหนดเลข ISBN ให้แก่ซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์
๒.๗ ใช้ ISBN กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต หรือสำนักพิมพ์ ไม่ใช้กับ
ผู้จัดจำหน่าย
๓. สิ่งพิมพ์ที่ ไม่ต้องขอ ISBN
๓.๑ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่มีกำหนดออกเป็นวาระ เช่น วารสาร นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์
๓.๒ สิง่ พิมพ์ทมี่ อี ายุการใช้งานสัน้ เช่น สิง่ พิมพ์โฆษณา รายการสินค้า รายชือ่
ร้านค้า สมุดบันทึก ปฏิทนิ โปรแกรมภาพยนตร์ สูจบิ ตั รงานประเภทต่างๆ
๓.๓ เนื้อเพลง
๓.๔ งานศิลปะเป็นเล่ม หรือแผ่น ไม่มีชื่อเรื่อง และเนื้อหา
๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น แฟ้มประวัติการศึกษา ผลงานส่วนตัว
๓.๖ บัตรอวยพร บัตรคำ
๓.๗ แผ่นบันทึกเสียงเพลง
๓.๘ ซอฟต์แวร์ ที่ไม่ใช่ด้านการศึกษาหรือการสอน
๓.๙ กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bulletin Board)
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๓.๑๐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการติดต่อสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ
๓.๑๑ เกมต่างๆ
๓.๑๒ หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๓.๑๓ สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
๓.๑๔ ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ
๓.๑๕ สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ ไม่ ได้จัดพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ เช่น
รายงานผลการวิจัยของบุคคล หรือของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การกำหนดเลข ISBN
๑. กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ทุกๆ เล่ม/เรื่อง ที่ปรับปรุงการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (Revised
Edition)
๒. กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทคัดสำเนาใหม่ (Facimile Reprint) ที่จัดทำโดย
สำนักพิมพ์ที่แตกต่างไปจากเดิม
๓. สำนักพิมพ์จะต้องพิมพ์เลข ISBN ย้อนหลังแก่สิ่งพิมพ์ทุกเล่มที่เคยพิมพ์มา
แล้ว และถ้าสามารถจะพิมพ์เลข ISBN ลงบนสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ซ้ำของฉบับพิมพ์ครั้งแรกได้ก็
ควรพิมพ์
๔. กำหนดเลข ISBN ใหม่ ให้แก่สิ่งพิมพ์รายการเดิมที่เปลี่ยนชื่อเรื่อง แต่จะไม่
กำหนดเลข ISBN ใหม่ ให้แก่สิ่งพิมพ์รายการเดิมที่ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์ และ
พิมพ์ที่สำนักพิมพ์เดิม แม้ว่าจะเปลี่ยนราคา เปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนลักษณะหน้าปก หรือ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การแก้ไขคำหรือข้อความที่พิมพ์ผิด
๕. สิ่งพิมพ์เรื่องเดียวกันที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ (Product Form) แตกต่างกัน เช่น
หนังสือปกอ่อน หนังสือปกแข็ง หนังสืออักษรเบรลล์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กำหนดเลข
ISBN แยกกันได้ เช่น
978 - 974 - 05 - 4365 - 7
(Paperback)
978 - 974 - 05 - 4360 - 2
(Hardback)
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๖. สิ่งพิมพ์ที่แยกเป็นแผ่นๆ (Loose-Leaf Publications) จะกำหนดเลข ISBN
ให้เฉพาะที่ไม่มีการพิมพ์ต่อเนื่อง
๗. สิ่งพิมพ์ชุดที่มีหลายเล่ม สามารถกำหนดเลข ISBN ให้เลขเดียวทั้งชุด หรือ
กำหนดให้แต่ละเล่ม
๘. สิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปร่วมกันจัดพิมพ์ ให้กำหนดเลข ISBN
ให้สำนักพิมพ์ที่รับผิดชอบการจัดพิมพ์ และกำหนดเลข ISBN ให้แต่ละสำนักพิมพ์ที่ร่วมจัด
ทำด้วย โดยพิมพ์เลข ISBN ไว้ที่หน้าลิขสิทธิ์ แต่จะต้องเลือกเลข ISBN เพียง ๑ เลข ให้
เป็นตัวแทนของบาร์โค้ด
๙. สิ่งพิมพ์ที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่าย
๙.๑ ตามหลักของระบบเลข ISBN หนังสือที่พิมพ์ โดยสำนักพิมพ์ ใด ฉบับ
พิมพ์ครั้งใด จะได้รับเลข ISBN โดยเฉพาะการพิมพ์ครั้งนั้น และยังคง
ใช้เลข ISBN เดิม ไม่ว่าจะจำหน่ายหรือเผยแพร่ โดยตัวแทนจำหน่าย
ใดๆ
๙.๒ สิ่งพิมพ์ที่สั่งซื้อนำเข้ามาจากประเทศโดยตัวแทนจำหน่ายที่ยังไม่ ได้ ใช้
ระบบเลข ISBN และยังไม่ได้รับการกำหนดเลข ISBN ให้ ผู้สั่งนำเข้า
อาจขอกำหนดเลข ISBN ให้ได้
๙.๓ สิ่งพิมพ์ที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อเข้ามา และพิมพ์หน้าปกด้วยชื่อเรื่องใหม่
แทนชื่อเรื่องเดิมของสำนักพิมพ์เดิม จะต้องกำหนดเลข ISBN ให้ใหม่
และยังคงพิมพ์เลข ISBN ของสำนักพิมพ์เดิมไว้ด้วย
๙.๔ สิ่งพิมพ์ที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อมาจากประเทศที่ยังมิ ได้ ใช้เลข ISBN
และยังมิได้กำหนดเลข ISBN ให้แก่สิ่งพิมพ์เหล่านั้น กลุ่มตัวแทนที่รับ
ผิดชอบเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆ อาจจะขอกำหนดเลข ISBN ได้	

20

International Standard Book Number - ISBN

๑๐. สำนักพิมพ์ที่มีสถานที่พิมพ์มากกว่า ๑ แห่ง
๑๐.๑ สิ่งพิมพ์ที่ปรากฏสถานที่พิมพ์หลายแห่ง ให้กำหนดเลข ISBN เพียงเลข
เดียว
๑๐.๒ สำนักพิมพ์ที่มีสาขาและสถานที่ทำงานหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งอาจจะมี
เลขรหัสต่างกัน สิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์หรือสาขาจะได้รับการกำหนดเลข
ISBN เพียงเลขเดียว โดยสาขาที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์เป็นผู้ขอ
กำหนดเลข ISBN
๑๑. การลงทะเบียนเลข ISBN สำนักพิมพ์ทุกแห่งควรจะเก็บทะเบียนเลข ISBN ที่
ได้กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียงตามลำดับเลข ISBN ของประเทศ พร้อมด้วย
รายละเอียดรูปแบบของสิ่งพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อชุด ผู้สนับสนุน ภาษา สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์
ประเทศที่จัดพิมพ์ และครั้งที่พิมพ์ไว้ในทะเบียน
๑๒. เลข ISBN ที่กำหนดให้แก่หนังสือใดไปแล้ว จะนำมาใช้อีกไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด
ทั้งนี้เป็นกฎซึ่งป้องกันการสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ ทุกสำนักพิมพ์ควรจะมีเลขเพียงพอที่จะ
กำหนดให้แก่หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้น และในกรณีใดๆ ก็ตามที่กำหนดเลข ISBN ให้ผิด และ
จำเป็นต้องลบออกจากบัญชี สำนักพิมพ์ควรจะแจ้งให้ศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
แห่งชาติของประเทศนั้นๆ ทราบชื่อเรื่องที่กำหนดหมายเลข ISBN ผิดด้วย

การใช้เลข ISBN
โดยทั่วไปจะต้องพิมพ์เลข ISBN ให้ปรากฏบนสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้มีรูปแบบและตำแหน่ง
ที่จะพิมพ์ได้ ดังนี้
๑. การพิมพ์เลข ISBN จะต้องพิมพ์คำว่า ISBN นำหน้าเลขทั้ง ๑๓ หลัก ด้วย
เลขอารบิก และพิมพ์ได้ ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ใช้ - ระหว่างตัวเลข เช่น
ISBN 978 - 974 - 489 - 125 - 9
หรือพิมพ์แบบไม่มีขีด แต่ใช้เว้นวรรคแทน เช่น
ISBN 978 974 489 125 9
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๒. ตำแหน่งที่พิมพ์บนสิ่งพิมพ์ แบ่งตามประเภทของวัสดุ ดังนี้
๒.๑ สิ่งตีพิมพ์ประเภทหนังสือ พิมพ์ลงบนส่วนต่างๆ ของหนังสือ ดังนี้
๒.๑.๑ หน้าลิขสิทธิ์ (ด้านหลังของปกใน) หรือถ้าไม่สามารถพิมพ์ได้ ก็
อาจจะพิมพ์ที่มุมล่างของปกในหรือหน้าที่พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือที่
อื่นๆ ถ้าไม่สามารถพิมพ์ตามตำแหน่งดังกล่าวได้ (ตัวอย่าง ๑
หน้า ๒๖)
๒.๑.๒ มุมล่างของสันหนังสือ
๒.๑.๓ มุมขวาด้านล่างสุดของปกหลัง (ถ้ามีบาร์โค้ด เลข ISBN จะอยู่
ด้านบนของบาร์โค้ด) (ตัวอย่าง ๒ หน้า ๒๗ - ๓๒)
๒.๑.๔ หน้าปกหลังของใบหุ้มปก หรือส่วนหลังของวัสดุที่ห่อหุ้มสิ่งพิมพ์
๒.๑.๕ ส่วนอื่นๆ ของปกหลัง (ตัวอย่าง ๓ หน้า ๓๓ - ๓๗ และ
ตัวอย่าง ๔ หน้า ๓๘ - ๔๒)
๒.๒ วัสดุไม่ตีพิมพ์
๒.๒.๑ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม หรือ สิ่งพิมพ์ออนไลน์
ต้องแสดงเลข ISBN ที่หน้าชื่อเรื่อง หรือหน้าแรกบนหน้าจอที่
สืบค้นเนื้อหา
๒.๒.๒ สื่อในรูปฟิล์ม วิดีโอ ดีวีดี และแผ่นใส ให้แสดงเลข ISBN บน
สลากที่ปรากฏบนสื่อ ถ้าไม่สามารถติดในตำแหน่งดังกล่าวให้ติด
ไว้ที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ของสื่อนั้นๆ
นอกจากจะต้องพิมพ์เลข ISBN บนสิ่งพิมพ์แล้ว สำนักพิมพ์ควรพิมพ์เลข ISBN
บนสื่อหลายประเภท เพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสำนักพิมพ์ เช่น กล่องใส่หนังสือ
รายชื่อหนังสือ เว็บไซต์ สื่อโฆษณา และควรใช้ขนาดตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน

22

International Standard Book Number - ISBN

การลำดับความสำคัญและขอบข่ายของผู้ผลิตสิ่งพิมพ์
วัตถุประสงค์ของระบบ ISBN มุ่งเน้นสิ่งพิมพ์เพื่อการค้าที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์
ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร มีเนื้อหาสาระความรู้ และจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป เพราะ
สามารถจะนำเลข ISBN ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก แต่ในปัจจุบันการใช้เลข ISBN ขยาย
ขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง ถึงแม้สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ผลิตโดยหน่วยงานราชการหรือเอกชน
องค์การต่างๆ ก็สามารถจะขอใช้เลข ISBN ได้ ขอบข่ายของผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ จึงแบ่งได้ตาม
ประเภท ดังนี้
๑. สำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์หนังสือต่างๆ ออกจำหน่าย
๒. โรงพิมพ์ ทั้งโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่รับพิมพ์หนังสือ
ของสำนักพิมพ์ หรือผู้ว่าจ้างพิมพ์ ที่เป็นหน่วยงานราชการ เอกชน หรือบุคคล
๓. หน่วยงานราชการระดับกรมขึ้นไป หากเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้ทุกหน่วยงาน
จัดสิ่งพิมพ์เข้าไว้ในระดับกรมที่สังกัด เช่น โรงเรียนต่างๆ สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดไว้ใน
กรุงเทพมหานคร สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดไว้ในกรมศิลปากร
๔. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕. องค์การต่างๆ เช่น องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
๖. สมาคมที่สำคัญ เช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย

การแบ่งประเภทของสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์
ตามหลักการของระบบ ISBN กลุ่มหรือประเทศจะต้องแบ่งหมายเลขภายในกลุ่ม
ให้แก่ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และผู้รับผิดชอบในการพิมพ์หนังสือให้ทั่วถึง เพียงพอ และ
เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์กว้างๆ ว่า “สำนักพิมพ์” ที่มีอำนาจการพิมพ์หนังสือออกมาก
ในช่วงเวลาหนึ่ง ก็ควรได้รับเลขหมายประจำสำนักพิมพ์น้อยหลัก แต่ ได้เลขหมายชื่อเรื่อง
หลายหลัก ส่วนสำนักพิมพ์ใดที่มีอำนาจการพิมพ์น้อยลงมา ก็ควรได้เลขหมายประจำสำนัก
พิมพ์หลายหลัก แต่ ได้เลขชื่อเรื่องน้อยหลัก ลงไปตามตามลำดับ ทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว และเป็นการจัดสรรเลข ISBN ในคอมพิวเตอร์ได้โดยสะดวกอีกด้วย
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ดังนั้น ฝ่ายดำเนินการตามโครงการ จึงแบ่งประเภทของสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ออก
เป็นหมวดใหญ่ๆ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ๑ พิมพ์หนังสือได้จำนวนมากที่สุด
ให้เลข 00 - 19
กลุ่ม ๒ พิมพ์หนังสือได้จำนวนรองลงมา
ให้เลข 200 - 6099
กลุ่ม ๓ พิมพ์หนังสือได้จำนวนรองลงมาอีกระดับหนึ่ง ให้เลข 7000 - 84999
กลุ่ม ๔ พิมพ์หนังสือได้จำนวนรองลงมาอีก หรือน้อย ให้เลข 85000 - 89999

หลักปฏิบัติในการกำหนดรหัสสำนักพิมพ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกเลข ISBN ให้แก่สำนักพิมพ์ต่างๆ ต้องกำหนด
วิธีการที่รัดกุม เพื่อป้องกันมิให้เลข ISBN ที่ออกไปแล้วสูญเปล่า ซึ่งสำนักงาน ISBN สากล
ได้ให้แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
๑. สำนักพิมพ์ที่ขอเลขมาคราวละมากๆ แม้ว่าตอนแรกตั้งใจจะพิมพ์หนังสือออกมา
ให้ครบถ้วนทุกเล่ม หากกิจการดำเนินไปไม่ตลอด เลขที่ขอไปแล้วยังเหลือก็จะสูญเปล่า
ดังนั้นให้พิจารณาสมรรถนะในผลงานพิมพ์ของแต่ละสำนักพิมพ์ด้วย
๒. สำนักพิมพ์ที่แจ้งชื่อเรื่องล่วงหน้ามาประมาณ ๑ - ๓ ชื่อเรื่อง จะให้เลขไม่เกิน
๑๐ เลข
๓. สำนักพิมพ์ที่แจ้งชื่อเรื่องล่วงหน้าเพื่อขอเลขมาระหว่าง ๔ - ๗๐ ชื่อเรื่อง จะให้
เลขไม่เกิน ๑๐๐ เลข
๔. สำนักพิมพ์ที่แจ้งชื่อเรื่องล่วงหน้ามาเกิน ๗๐ ชื่อเรื่อง จะให้เลขไม่เกิน ๑,๐๐๐
เลข

หน้าที่ของผู้ใช้เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
๑. สมัครเป็นสมาชิกและรับบัญชีเลขสำเร็จรูป ISBN ตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อเลือก
ใช้ตามโอกาส
๒. ทำเครื่องหมายเลข ISBN ที่ใช้แล้ว และทำบัญชีควบคุมเพื่อแสดงว่า ได้ให้เลข
นั้นแก่หนังสือชื่อเรื่องอะไร และไม่ให้นำเลขนั้นๆ กลับมาใช้ซ้ำอีก

24

International Standard Book Number - ISBN

๓. แจ้งความจำนงขอใช้เลข ISBN ในแต่ละครั้งที่จะจัดพิมพ์หนังสือ ในกรณีที่ไม่
ได้รับบัญชีเลขสำเร็จรูป
๔. พยายามใช้เลข ISBN ให้เป็นประโยชน์เสมอ โดยเฉพาะกำหนดเลขให้แก่
หนังสือวิชาการ
๕. ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้เลข ISBN ให้ขอคำแนะนำจากศูนย์เลข ISBN ของ
ประเทศ
๖. สำนักพิมพ์ที่ยังไม่มีชื่อในบัญชีรหัสสำนักพิมพ์ โปรดแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้
เลข ISBN
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ตัวอย่าง ๑ : การพิมพ์เลข ISBN ในหน้าลิขสิทธิ์ (ด้านหลังของปกใน)
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ตัวอย่าง ๒ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมขวาด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๒ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมขวาด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๒ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมขวาด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๒ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมขวาด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๒ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมขวาด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๒ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมขวาด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๓ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (ตรงกลางด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๓ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (ตรงกลางด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๓ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (ตรงกลางด้านล่าง)

35

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ตัวอย่าง ๓ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (ตรงกลางด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๓ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (ตรงกลางด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๔ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมซ้ายด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๔ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมซ้ายด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๔ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมซ้ายด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๔ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมซ้ายด้านล่าง)
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ตัวอย่าง ๔ : การพิมพ์เลข ISBN บนปกหลัง (มุมซ้ายด้านล่าง)
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บทที่ ๓

โครงสร้างระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบ ISBN
องค์ ก ารมาตรฐานระหว่ า งชาติ (International Organization for
Standardization-ISO) ได้กำหนดมาตรฐาน ISO 2108 : 1972 DocumentationInternational Standard Book Numbering (ISBN) หรือเลขมาตรฐานสากลประจำ
หนังสือ ซึ่งเป็นเลข ๑๐ หลัก ขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ที่หนังสือหรือสิ่งพิมพ์
อื่นๆ ที่ใช้เลข ISBN ๑๐ หลัก เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง ปัจจุบันมี
ประเทศที่ขอใช้เลข ISBN แล้วมากกว่า ๑๖๐ ประเทศ และความต้องการใช้มีมากขึ้นเป็น
ลำดับ จนทำให้เลข ISBN ที่กำหนดและเตรียมไว้ ไม่เพียงพอกับสำนักพิมพ์ทั่วโลกที่จะ
ตีพิมพ์ในอนาคต
เมื่อคริสต์ศักราช ๒๐๐๒ คณะอนุกรรมการ ISO TC 46 SC 9 : Identification
and Description ในคณะกรรมการวิ ช าการ คณะที่ ๔๖ (Information and
Documentation) ภายใต้องค์การมาตรฐานระหว่างชาติ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่
จะใช้เลข ISBN ๑๐ หลักหมด ในขณะเดียวกันต้องมีระยะเวลาพอเพียงสำหรับให้สำนักพิมพ์
ร้านจำหน่ายหนังสือ และห้องสมุด มีเวลาเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการพิมพ์
การสั่ ง ซื้ อ ระบบการจั ดทำรายการหนังสื อ และระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล หนั ง สื อ ของ
ห้องสมุด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเลข ISBN ๑๓ หลัก ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ต่อมา มีการเสนอร่างข้อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานคณะที่ ๔ (ISO TC 46 SC 9
WG 4 - International Standard Book Number (ISBN)) เพื่อเตรียมการจัดทำ ISBN
ระบบใหม่ และดำเนินการเป็นผลสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
สาระสำคัญของ ISBN ระบบใหม่ในมาตรฐาน ISO 2108 : 2005 กำหนดให้ใช้แทน
ISO 2108 : 1992 ซึง่ เปลีย่ นเลข ISBN ๑๐ หลัก เป็น ๑๓ หลัก เพือ่ ให้สามารถรองรับ
ความต้องการในการใช้เลข ISBN ทีเ่ พิม่ ขึน้ และกำลังประสบปัญหาเลข ISBN ที่ไม่เพียงพอ
ตลอดจนปรับรูปแบบระบบ ISBN ให้เข้ากับระบบ EAN-UCC ซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ดของ
สินค้าผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นหนังสือ เพือ่ เชือ่ มโยงและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับระบบการค้าทัว่ โลก
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โครงสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ๑๐ หลัก (ระบบเดิม)
ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลข ๑๐ หลัก แบ่งเป็น ๔ ส่วน
ISBN 974 - 971 - 222 - 6
(๑) (๒) (๓) (๔)
ส่วนที่ ๑ รหัสกลุ่มประเทศ (Group Identifier) แสดงถึงกลุ่มประเทศ โดยจัดแบ่ง
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มประเทศตามการใช้ภาษา
ส่วนที่ ๒ รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher Identifier) แสดงรหัสสำนักพิมพ์ หน่วยงาน
ให้บริการเลข ISBN จะเป็นผู้กำหนดเลขส่วนนี้ให้แต่ละสำนักพิมพ์ โดยพิจารณาจากขนาด
ของสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ที่ผลิตสิ่งพิมพ์มากจะให้เลขรหัสน้อยหลัก ส่วนสำนักพิมพ์ที่พิมพ์
สิ่งพิมพ์น้อย จะกำหนดรหัสสำนักพิมพ์มากหลัก
ส่วนที่ ๓ รหัสชื่อเรื่อง (Title Identifier) แสดงลำดับของสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์นั้นๆ
ผลิตขึ้น
ส่วนที่ ๔ เลขตรวจสอบ (Check Digit) ส่วนนี้เป็นเลขหลักสุดท้ายมีเพียง ๑
ตำแหน่งเสมอ และได้จากการคำนวณเลข ๙ หลักแรก ด้วยสูตร Modulus 11 โดยคำนวณ
จากคอมพิวเตอร์ และในเลขตรวจสอบนี้ สามารถจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้งหมดได้
ถ้าเลขตรวจสอบเป็น 10 จะใช้ X แทน เพื่อให้ตำแหน่งของเลข ISBN ไม่เกิน ๑๐ หลัก

โครงสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ๑๓ หลัก (ระบบใหม่)
ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลข ๑๓ หลัก แบ่งเป็น ๕ ส่วน
EAN.UCC ๓ หลัก
ISBN ๙ หลัก
เลขตรวจสอบ ๑ หลัก
(๑) 978
(๒) รหัสประเทศ
(๕) สูตรโมดูลัส 10
(๓) รหัสสำนักพิมพ์
(๔) รหัสชื่อเรื่อง
ISBN 978 - 974 - 03 - 1234 - 5
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
ส่วนที่ ๑ รหัสบาร์โค้ด (Prefix Element) นำหน้าด้วยเลข ๓ หลัก คือ เลข 978 ของรหัสเอียน (EAN)(๑) ซึ่งเป็นรหัสแท่ง (Bar Code) แสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภท
หนังสือ เป็นส่วนที่ตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลง
(๑)

รหัสเอียน (EAN) นี้ ตัวแทนในประเทศไทย คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ ๒ รหัสกลุ่มประเทศ (Registration Group Element) กำหนดโดยศูนย์
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ แสดงถึงกลุ่มประเทศตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือกลุ่ม
ประเทศตามการใช้ภาษา เช่น “2” เป็นเลขที่กำหนดให้ประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศส ส่วนประเทศไทยขณะนี้ใช้เลข “974” ถ้าเลขชุดนี้หมด ศูนย์ ISBN สากล
จะกำหนดให้ประเทศไทยใช้เลข “611” แทน
ส่วนที่ ๓ รหัสสำนักพิมพ์ (Registrant Element) หน่วยงานบริการ ISBN เป็นผู้
กำหนดเลขส่วนนี้ให้แต่ละสำนักพิมพ์ที่ขอใช้เลข ISBN มีได้ตั้งแต่ ๑ - ๗ หลัก ขึ้นอยู่กับ
จำนวนสิ่งพิมพ์ที่จะผลิตขึ้น สำนักพิมพ์ที่กำหนดจะพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมาก หน่วยงาน
บริการ ISBN จะกำหนดรหัสสำนักพิมพ์ ๑ หรือ ๒ หลัก ในทางกลับกัน ถ้าสำนักพิมพ์
กำหนดการผลิตน้อย เช่น น้อยกว่า ๑๐ ชื่อเรื่อง ก็จะกำหนดรหัสสำนักพิมพ์ด้วยตัวเลข ๔
หรือ ๕ หลัก
ส่วนที่ ๔ รหัสชื่อเรื่อง (Publication Element) แสดงลำดับของสิ่งพิมพ์แต่ละ
รายการที่สำนักพิมพ์นั้นๆ เป็นผู้ผลิต
ส่วนที่ ๕ เลขตรวจสอบ (Check Digit) ได้จากการคำนวณเลข ๑๒ หลักแรก โดย
ใช้สูตร Modulus 10 สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเลข ๑๒ หลักแรก ด้วยวิธีการ
คำนวณเลขตรวจสอบ ISBN ๑๓ หลักตามลำดับดังนี้
ขั้นที่ ๑ เขียนหรือบันทึกเลข ๑๒ หลัก ที่จะคำนวณเลขตรวจสอบ โดยไม่ ใช้
เครื่องหมาย (-) คั่นระหว่างตัวเลข
ตัวอย่าง 9 7 8 9 7 4 0 3 1 2 3 4
ขั้นที่ ๒ ใส่เลข 1 และ 3 ใต้เลข 12 หลัก
ตัวอย่าง 9 7 8 9 7 4 0 3 1 2 3 4
131313131313
ขั้นที่ ๓ ใช้เลขแถวแรกคูณเลขแถวที่ ๒
ตัวอย่าง 9  7  8  9  7  4  0  3  1  2  3  4
1  3  1  3  1  3  1  3  1  3  1  3
9 21 8 27 7 12 0 9 1 6 3 12
ขั้นที่ ๔ บวกผลคูณเข้าด้วยกัน
ตัวอย่าง 9+21+8+27+7+12+0+9+1+6+3+12 = 115
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ขั้นที่ ๕ ผลบวกที่ได้หารด้วย 10
ตัวอย่าง 115/10 = 11 เศษ 5
ขั้นที่ ๖ เอาเศษมาลบจาก 10 จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขตรวจสอบ ถ้าขั้นตอนที่ ๕ ได้
เศษ 0 เลขตรวจสอบคือ 0
ตัวอย่าง 10-5 = 5
ขั้นที่ ๗ ISBN 978 - 974 - 03 - 1234 - 5
ในปัจจุบันทุกประเทศที่ให้บริการเลข ISBN ได้เปลี่ยนมาใช้เลข ISBN ๑๓ หลัก
แล้ว ดังนั้นหากสำนักพิมพ์ ใดต้องการพิมพ์หนังสือซ้ำ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
หนังสือ ไม่จำเป็นต้องขอเลขใหม่ ให้ใช้เลข ISBN ๑๐ หลักเดิม โดยแปลงเป็นเลข ๑๓
หลัก ด้วยวิธีการแปลงดังนี้
๑. เติมเลข ๓ หลัก (978) หน้าเลข ISBN หลักที่ ๑ - ๙ (ส่วนที่ 1 + 2 + 3 )
ของระบบเดิม
ตัวอย่าง 978-974-03-1234
1+2+3
๒. พิมพ์เลข ISBN หลักที่ ๑ - ๙ ระบบเดิม (ส่วนที่ 1 + 2 + 3 ) ต่อท้ายเลข
๓ หลัก (978)
ตัวอย่าง 978 - 974 - 03 - 1234
๓. พิมพ์ตัวเลขตรวจสอบส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ ได้จากการคำนวณของเลข
๑๒ หลักแรก ด้วยสูตรโมดูลัส 10
ตัวอย่าง 978 - 974 - 03 - 1234 - 5
ในการนี้ อาจใช้เครือ่ งมือช่วยแปลงเลข ISBN เป็น ๑๓ หลัก (ISBN-13 Converter)
ซึ่งจัดทำโดย International ISBN Agency ที่ http://www.isbn-international.org/
converter/converter.html
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เลขรหัสกลุ่ม
เลขรหัสกลุ่ม เป็นเลขที่ศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ) เป็นผู้กำหนดให้ว่าประเทศใดควรจะได้รหัสเลขอะไร โดยจัดรหัส
กลุ่มดังนี้
เลขรหัสกลุ่ม
จำนวนของรหัสชื่อเรื่อง
0-5
100,000,000
6
(ยังไม่ได้กำหนดให้ใช้)
7
100,000,000
80 - 94
10,000,000
950 - 989
1,000,000
9900 - 9989
100,000
99900 - 99999
10,000
เลขรหัสกลุ่มกำหนดให้ตั้งแต่เลขหนึ่งหลัก เช่น 0 หรือ 5 จนถึงเลข 5 หลัก ตาม
ระบบนี้ประเทศไทยถูกจัดไว้ในกลุ่มที่ 5

เลขรหัสสำนักพิมพ์
การกำหนดเลขรหัสสำนักพิมพ์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของกลุม่ ประเทศ หรือประเทศ
ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบของกลุ่มหรือของประเทศ เฉพาะประเทศไทย หอสมุด
แห่งชาติ ได้รบั มอบหมายจากศูนย์ ISBN สากล ให้ดแู ลรหัสกลุม่ และทำหน้าทีพ่ จิ ารณากลุม่
ของสำนักพิมพ์ภายในประเทศ แล้วแยกเป็นกลุม่ ต่างๆ โดยจัดรหัสสำนักพิมพ์ ดังนี้
รหัสสำนักพิมพ์
จำนวนของรหัสชื่อเรื่อง
00 - 19
1,000,000
200 - 699
100,000
7000 - 8499
10,000
85000 - 89999
1,000
900000 - 949999
100
9500000 - 9999999
10
เลขรหัสสำนักพิมพ์ จะแสดงให้ทราบว่าจำนวนเลข (ซ้ายมือ) มีเลขรหัสชื่อเรื่อง
จำนวนเท่าใด
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ISBN และ EAN
EAN หรือ European Article Numbering คือ ระบบมาตรฐานสำหรับรหัส
บาร์โค้ด (Bar Code) ซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่อำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านข้อมูลจากรหัสแท่งได้ด้วยการใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Scanner) เครื่องอ่านนี้
สามารถแปลงแสงสะท้อนให้เป็นรหัสส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๘๐ The International Article Numbering Association
ได้พิจารณาเรื่องการใช้ระบบ EAN ขึ้นเป็นครั้งแรก และพิจารณาต่อมา จนกระทั่งเมื่อ
คริสต์ศักราช ๑๙๙๗ จึงได้ข้อสรุปว่า สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสามารถใช้ระบบ EAN-13 โดย
ใช้รหัสประเทศหนังสือ (Bookland) คือ 978 และนำรหัส ISBN ที่ได้รับมาแปลงเป็นรหัส
แท่ง EAN ได้ทันที รวมกลุ่มตัวเลขเป็น ๑๓ ตัว ตามตัวอย่าง คือ
ISBN
978 - 974 - 03 - 1234 - 5
ISBN ที่ไม่มีเลขตรวจสอบ
978 - 974 - 03 - 1234
EAN Bookland
978974031234
EAN Bookland ที่มีรหัสตรวจสอบ
9789740312345
ISBN 978-974-03-1234-5

9

789740

312345

การแปลงรหัส ISBN ไปยังระบบรหัสแท่ง EAN นั้นจะต้องอยู่ ในกฎเกณฑ์ของ
EAN และอยู่ในรูปแบบของ OCR (Optical Character Recognition) เสมอ รูปแบบนี้
สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเพิ่มจำนวนตัวเลขขึ้นอีก ๕ หลัก เข้าไปในระบบ
EAN เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลอีก ซึ่งรหัสตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถใช้เป็นราคา
ของเอกสาร หรือส่วนพิเศษอื่นๆ ก็ได้ รหัสนำใน ๕ หลักนี้ถูกออกแบบให้แสดงถึงอัตราเงิน
(Currency) เมื่อการเพิ่มตัวเลขนั้น ใช้เพื่อบ่งบอกราคาของหนังสือ เช่น
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5 หมายถึง US $ ดอลลาร์สหรัฐ
6 หมายถึง Canadian $ ดอลลาร์แคเนเดียน
1 หมายถึง Pound ปอนด์
4 หมายถึง New Zealand $ ดอลลาร์นิวซีแลนด์
หากสำนักพิมพ์ใดไม่ต้องการแสดงราคาในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้รหัส 90000 ได้ทันที
ดังตัวอย่าง
ISBN 0-9628556-4-2

ISBN 1-879500-01-9
50995>

9 780962 855641

90000
9 781879 800013

978 = ISBN Bookland/EAN
90000 หมายถึง ไม่มขี อ้ มูลทีเ่ พิม่ ขึน้ ในรหัสนี้
5+ รหัสสำหรับ US $
0995 = $ 9.95
นอกจากนี้ ยังใช้เลขรหัสแท่งของหนังสือ 978 นี้กับสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับดนตรีได้อีก
ด้วย ส่วนสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์นั้นใช้เลขรหัส EAN คือ 977
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บทที่ ๔

การบริการเลข ISBN ในประเทศไทย
หน้าที่และบริการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

๑. ทำหน้าที่กลุ่มประเทศไทย เพื่อติดต่อและประสานงานกับศูนย์เลขมาตรฐาน
สากลประจำหนังสือ
๒. เตรียมบัญชีเลขสำเร็จรูป ISBN ไว้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม
๓. ควบคุมและทำบัญชีตรวจสอบการใช้ ISBN
๔. ให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ISBN

รูปแบบการให้บริการ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพ
ทรัพยากรห้องสมุด กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเลข
ISBN โดยแบ่งการบริการเป็น ๔ ช่องทาง (ตัวอย่าง ๑ หน้า ๕๒) ดังนี้
๑. การบริการทางโทรศัพท์ สำนักพิมพ์ หน่วยงานราชการและเอกชน สถาบัน และ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สามารถขอเลข ISBN ทางโทรศัพท์ได้ โดยแจ้ง
รายละเอียดของหนังสือ คือ ชือ่ ผูแ้ ต่ง ชือ่ เรือ่ ง ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ ผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์ ปีทพี่ มิ พ์
จำนวนหน้า ราคา (ตัวอย่าง ๒ หน้า ๕๓) และส่งข้อมูลหนังสือมาให้หอสมุดแห่งชาติทาง
โทรสาร โดยผูข้ อเลขสามารถจะโทรกลับภายใน ๓๐ นาที เพือ่ รับเลข ISBN
ในกรณีที่ต้องการขอข้อมูลทางบรรณานุกรม (Cataloguing in Publication - CIP)
ของหอสมุดแห่งชาติ ไปพร้อมกัน ให้พิมพ์เรื่องย่อหรือแนบหน้าสารบาญของหนังสือที่จะ
จัดพิมพ์ เพือ่ จะได้สง่ ไปให้กลุม่ งานวิเคราะห์เนือ้ หาและจัดหมวดหมูท่ รัพยากรห้องสมุด กลุม่
พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด จัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือให้ในคราวเดียวกันด้วย
๒. การบริการทางจดหมาย สามารถขอเลข ISBN ทางจดหมายได้ โดยสำนัก
หอสมุดแห่งชาติจะมีหนังสือแจ้งตอบการกำหนดหมายเลข ISBN (ตัวอย่าง ๓ หน้า ๕๔)
๓. การบริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับ
พร้อมกำหนดเลข ISBN ได้ภายใน ๓๐ นาที (ตัวอย่าง ๔ หน้า ๕๕)
๔. การบริการ ISBN ณ ส่วนสำนักงาน โดยสำนักพิมพ์หรือบุคคลสามารถ
ไปติดต่อขอเลข ISBN ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากร
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ห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ขอกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการขอเลข
มาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ตัวอย่าง ๒ หน้า ๕๓) เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และแบบฟอร์ม
ฉบับย่อ (ตัวอย่าง ๕ หน้า ๕๖) ซึง่ ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติจะคืนแบบฟอร์ม ๕ ทีก่ ำหนด
เลข ISBN ให้แล้วแก่ผขู้ อ เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการพิมพ์เลข ISBN ในหนังสือต่อไป
สถานที่ติดต่อเพื่อขอเลข ISBN
กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๓๘๐๘-๙
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๔๕๐, ๐-๒๖๒๘-๕๑๗๕
E-mail address : isbn@nlt.go.th
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nlt.go.th
ตัวอย่าง ๑ : ผังแสดงการขอรับบริการ ISBN

ผู้ขอรับบริการ ISBN
ทางจดหมาย
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทางโทรศัพท์
ติดต่อด้วยตนเอง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
E-mail : isbn@nlt.go.th
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๓๘๐๘-๙
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๔๕๐, ๐-๒๖๒๘-๕๑๗๕
กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด
สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
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ตัวอย่าง ๒ : แบบกรอกข้อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ISBN……………………………………..

แบบกรอกข้อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
International Standard Book Number (ISBN) Request Form
1. ผู้แต่ง (Author).
2. ชื่อเรื่อง (Title).
3. ครั้งที่พิมพ์ (Edition).
4. ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ (สำนักพิมพ์/หน่วยงาน) และที่อยู่ (Publisher’s Name and Address)
ภาษาไทย (Thai).
ภาษาอังกฤษ (English).
Tel
Fax
E-mail
Website.
5. โรงพิมพ์ และที่อยู่ (Press’s Name and Address).
.
Tel
Fax
E-mail
Website.
6. ปีที่พิมพ์ (Year).
7. จำนวนหน้า (Pages).
8. ราคา (Price/Baht).
9. จำนวนที่จัดพิมพ์ (Copies).
10. ประเภทของสิ่งพิมพ์ (Type of Publication)
หนังสือ (Book)
ซีดีรอม (CD-ROM)
ซอฟท์แวร์ (Software)	
แผนที่ (Map)
อื่นๆ (Others).
11. ผู้จัดจำหน่าย และที่อยู่ (Distributer’s Name and Address).
.
Tel
Fax
E-mail
Website.
12. จำนวนชื่อเรื่องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปี (Estimated Number of Titles per Year).........................
โปรดส่งข้อมูลที่ กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ
โทรสาร 0-2281-5450, 0-2628-5175 โทรศัพท์ 0-2282-3808-9
E-mail : isbn@nlt.go.th
(กรุณาพิมพ์ข้อมูลในแบบฟอร์มด้วยตัวอักษรขนาด 16 ขึ้นไป)
เฉพาะเจ้าหน้าที่
1. วันที่ออกเลข ISBN ……………………………………………………
2. เจ้าหน้าที่ผู้ออกเลข ISBN……………………………………………...
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ตัวอย่าง ๓ : แบบฟอร์มแจ้งการกำหนดเลข ISBN ทางจดหมาย

ที่ วธ ๐๔๐๘/

สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เรื่อง ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
เรียน
อ้างถึง
ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้พิจารณาและกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ให้แก่
หนังสือจำนวน รายการ แล้ว ดังนี้
๑.
๒.
ทั้งนี้หากท่านจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหนังสือให้สำนัก
หอสมุดแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างน้อย ๒ เล่ม เพื่อ
เป็นประวัติการพิมพ์ของชาติและประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(        )
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๘๐๘
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ตัวอย่าง ๔ : แบบฟอร์มแจ้งการกำหนดเลข ISBN ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ISBN
Date: .............................................
From: <isbn@nlt.go.th>

   

Subject: ISBN Request
To: ............................................

เรียน ................................................................
สำนักหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดเลข ISBN สำหรับหนังสือชื่อ
๑. ................................................ ISBN ...............................................
ทั้งนี้ เมื่อท่านจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวแล้ว โปรดส่งหนังสือให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างน้อย ๒ เล่ม เพื่อเป็นประวัติ
การพิมพ์ของชาติ และประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
ลงชื่อ..........................................
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ตัวอย่าง ๕ : แบบฟอร์มกำหนดเลข ISBN สำหรับผู้ขอที่มาติดต่อด้วยตนเอง
ตามที่ท่านมีความประสงค์ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
สำนักหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือของท่าน ดังนี้
ชื่อหนังสือ (Title)	
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
เมือ่ ท่านได้จดั พิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้ว โปรดจัดส่งหนังสือให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ อย่างน้อยจำนวน ๒ เล่ม
วัน/เดือน/ปี วันที่ขอ	
เจ้าหน้าที่
หมายเหตุ แบบฟอร์ม ๕ จะคืนให้ผู้ขอพร้อมการบันทึกเลข ISBN
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บรรณานุกรม
ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต. รู้จัก ISBN และ EAN. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, ม.ป.ป. (ฉบับ
อัดสำเนา).
สุวรรณา ธนพัฒน์. ISBN 13 หลัก : ความท้าทายที่สำนักพิมพ์และห้องสมุดต้องปรับตัว
ตามให้ทัน. (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง “การบริการเลขมาตรฐาน
สากลประจำหนังสือ (ISBN) ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙), ม.ป.ท., ๒๕๔๙.
หอสมุดแห่งชาติ. ระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ. กรุงเทพฯ, ๒๕๒๘.
International ISBN Agency. ISBN training manual for registration agencies.
Berlin, 2008.
. ISBN users’ manual. 5th ed. Berlin, 2005.
. Publishers’ international ISBN directory. 26th ed.
Berlin, 1999.
ISO 2108 : 1972-Documentation-International Standard Book Numbering
(ISBN). 1st ed.
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ภาคผนวก ๑

การลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ
(Cataloguing in Publication - CIP)
ความหมายของ CIP

CIP - Cataloguing in Publication คือ การกำหนดข้อมูลให้รายละเอียดรายการ
ทางบรรณานุกรม ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการ เลขหมู่หนังสือ หัวเรื่อง ให้แก่สำนักพิมพ์
หรือผู้จัดพิมพ์หนังสือ ก่อนที่จะจัดพิมพ์หนังสือนั้น เพื่อสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์จะได้นำ
ข้อมูลที่กำหนดให้นั้น พิมพ์ไว้ด้านหลังหน้าปกในของหนังสือแต่ละเล่ม

วัตถุประสงค์ของการกำหนด CIP

การกำหนด CIP และจัดพิมพ์ ไว้หลังหน้าปกในของหนังสือนั้น มีวัตถุประสงค์ที่
สำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
๑. เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดต่างๆ ที่จัดซื้อหนังสือที่มีข้อมูล CIP ปรากฏอยู่ด้าน
หลังหน้าปกในแล้ว ห้องสมุดจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปจัดทำรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานอันเดียวกันได้ ทำให้นำหนังสือออกบริการสู่ผู้อ่านหรือผู้ใช้
บริการได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย
๒. เป็นประโยชน์ต่อสำนักพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ ผู้จัดจำหน่ายหนังสือ ได้ใช้ข้อมูล CIP
ในการจัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการจัดพิมพ์
หนังสือเรื่องใดไปแล้ว
๓. เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาค้นคว้าในการจัดทำบรรณานุกรม ทำรายงานทาง
วิชาการ หรือวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัย และยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นๆ ที่ต้องการใช้
ข้อมูล CIP นี้ด้วย
๔. ประการสำคัญในส่วนของสำนักพิมพ์ ผู้พิมพ์จำหน่าย หรือผู้ขายส่ง-ขายปลีก จะ
ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดได้ดีกว่าสินค้าที่ไม่มี CIP เพราะบรรณารักษ์
ห้องสมุดส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าที่มีข้อมูล CIP สำเร็จรูป
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ความเป็นมาเกี่ยวกับการกำหนดข้อมูล CIP

การกำหนดข้อมูล CIP ในต่างประเทศนั้น ได้ดำเนินการมาตั้งแต่คริสต์ศักราช
๑๙๗๐ โดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด
ข้อมูล CIP โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์และผู้จัดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า ๒,๕๐๐
แห่ง ข้อมูลที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน กำหนดให้ ในระยะเวลา ๑ ปี มีจำนวนประมาณ
๓๕,๐๐๐ รายการ นับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ระหว่างการดำเนินงานของหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันกับสำนักพิมพ์ และผู้จัดพิมพ์จำหน่าย
ในประเทศอังกฤษ การจัดทำโครงการ CIP นั้น หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British
Library) เป็นผู้รับผิดชอบ และเริ่มดำเนินการเมื่อคริสต์ศักราช ๑๙๗๕ - ๑๙๘๖ ได้รับความ
ร่วมมือจากสำนักพิมพ์และผู้จัดพิมพ์หนังสือมากกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง
ในประเทศออสเตรเลีย การจัดทำโครงการ CIP หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เริ่ ม ดำเนิ น การเมื่ อ คริ ส ต์ ศั ก ราช ๑๙๗๒ ในระยะเริ่ ม แรกมี ส ำนั ก พิ ม พ์
ผู้จัดพิมพ์ เข้าร่วมโครงการ ๓๐ แห่ง และในเวลาต่อมาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ
สำหรับประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติริเริ่มโครงการ CIP เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๗
แรกเริ่มมีผู้ขอใช้บริการเพียง ๒ ราย สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย โดยอ้างว่า ไม่มี
ผู้ย่อเรื่อง และเห็นว่าสิ้นเปลืองเนื้อที่ในส่วนที่ลง CIP นอกจากนี้บรรณารักษ์ห้องสมุดต่างๆ
ที่โทรศัพท์มาปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงรายการทางบรรณานุกรม การวิเคราะห์เลขหมู่
และการกำหนดหัวเรื่อง ยังมีจำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้ สำนักพิมพ์ และผู้จัดพิมพ์จำหน่าย อาจ
จะไม่เห็นความสำคัญของ CIP เหมือนกับสำนักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์หนังสือของต่างประเทศ
จนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นต้นมา จำนวนผู้ขอ CIP เพิ่มขึ้น ปรากฏว่าในปัจจุบัน
มีสำนักพิมพ์มากกว่า ๑๐๐ แห่ง ที่ขอ CIP จากหอสมุดแห่งชาติ

ลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่กำหนด CIP

๑. หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อธุรกิจการค้าและหนังสือวิชาการ ซึ่งเป็นของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่พิมพ์ในประเทศ
๒. เป็นฉบับที่พิมพ์ใหม่ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไข
๓. ฉบับพิมพ์ซ้ำ ที่ยังไม่มี CIP มาก่อน
๔. หนังสือที่แปลจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทย
๕. หนังสือภาษาต่างประเทศ ที่เขียนและจัดพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย
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ส่วนสิ่งพิมพ์ที่มิได้กำหนด CIP ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภท วารสาร นิตยสาร
หนังสือรายปี หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดที่ระบุระยะเวลาการออก มีเลขกำกับปีที่ ฉบับที่ ฯลฯ รวมถึง
รายการสินค้าต่างๆ (Catalogues) สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน หนังสือสมุดภาพ หรือหนังสือที่มีแต่
ภาพทั้งเล่ม วิทยานิพนธ์ สมุดแบบฝึกหัด และสมุดภาพระบายสี
รูปแบบของ CIP
ข้อมูล CIP ที่หอสมุดแห่งชาติเป็นผู้กำหนดให้ ตามมาตรฐานสากล มี ๒ รูปแบบ
คือ รูปแบบอย่างย่อ และ รูปแบบอย่างครบถ้วน เหมือนรูปแบบบัตรรายการ ในการให้ CIP
หอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินการรูปแบบอย่างย่อ ซึ่งหอสมุดแห่งชาติในต่างประเทศหลายแห่งได้
ดำเนินการตามรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน ประกอบด้วยรายการดังนี้
- ผู้แต่ง (Author)
- ชื่อเรื่อง (Title)
- แนวสืบค้น (Tracing)
- เลขหมู่หนังสือ (Classification)
- รหัส ISBN
เมื่อได้ข้อมูลของหนังสือพร้อมเรื่องย่อ หน้าสารบาญ บรรณารักษ์กลุ่มงานวิเคราะห์
เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรห้องสมุด จะจัดทำรายการทางบรรณานุกรม ในรูปของ
บัตรรายการให้หนังสือเล่มนัน้ ๆ โดยจะจัดส่งให้ผขู้ อทางโทรสาร หรือมารับด้วยตนเอง ผูจ้ ดั พิมพ์
จะนำข้อมูล CIP ไปจัดพิมพ์ ไว้ที่ด้านหลังของปกใน จะเป็นส่วนใดให้พิจารณาตามแต่จะ
เห็นสมควร (ดูตวั อย่าง หน้า ๖๒)

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
จำนวนหน้า

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
สถานที่พิมพ์
โชติ ศรีสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
ประเพณีสิบสองเดือน.-- กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2551.
ปีที่พิมพ์
160 หน้า.

หัวเรื่อง
เลขหมู่หนังสือ
เลข ISBN

1. ไทย-- ความเป็นอยู่และประเพณี. I ชื่อเรื่อง.
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ในกรณีที่ไม่ได้ขอ CIP จากหอสมุดแห่งชาติ แต่ประสงค์จะจัดทำ CIP เอง ไม่ให้
พิมพ์ข้อความว่าเป็น “ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ” โดยเด็ดขาด
การวิเคราะห์เลขหมู่ของหนังสือนั้น หอสมุดแห่งชาติ ได้ ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้
(Dewey Decimal Classification) ซึ่งเป็นระบบการจัดหมู่ที่นิยมใช้กันมากในห้องสมุด
โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดเฉพาะ

การขอใช้บริการ CIP

การขอใช้บริการ CIP เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์กับหอสมุดแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นผู้กำหนดหรือผู้ให้บริการ CIP โดยสำนักพิมพ์ต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
ไว้ ซึ่งแบบฟอร์มนี้ใช้ได้ทั้งการขอเลข ISBN และการขอ CIP แต่การขอใช้บริการ CIP นั้น
มีส่วนที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องย่อ หรือจะใช้สำเนาหน้าสารบาญแนบก็ได้
ในส่วนของเรื่องย่อนั้น ให้สำนักพิมพ์ระบุเรื่องย่อพอสังเขปและชัดเจน เพื่อให้ทราบ
ว่าหนังสือเล่มนั้นว่าด้วยเรื่องอะไร ซึ่งจะช่วยให้บรรณารักษ์สามารถวิเคราะห์เลขหมู่ และ
กำหนดหัวเรื่องได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หนังสือนวนิยายแปล ให้ระบุด้วยว่า เป็นนวนิยาย
อเมริกัน หรือนวนิยายอังกฤษ เขียนโดยนักเขียนอเมริกัน หรือนักเขียนอังกฤษ

การให้บริการ CIP

๑. ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยส่งข้อมูลและเรื่องย่อของหนังสือ หรือหน้าสารบาญ
ไปให้สำนักหอสมุดแห่งชาติทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๒๘๑-๕๙๙๙
๒. ติดต่อด้วยตนเอง โดยนำข้อมูลเกีย่ วกับหนังสือเล่มนัน้ ๆ ไปให้กลุม่ งานวิเคราะห์
เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติพิจารณา ถ้ามีรายการเดียว
จะดำเนินการให้ทันที แต่ถ้ามีหลายรายการจะกำหนดวันให้ไปรับข้อมูล
๓. ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : cip@nlt.go.th
สถานที่ติดต่อเพื่อขอ CIP
กลุ่มงานวิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรห้องสมุด
สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๙๙๙, โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๙๙๙
E-mail : cip@nlt.go.th
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สืบค้นได้ที่ www.nlt.go.th
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ภาคผนวก ๒

หอสมุดแห่งชาติกับพระราชบัญญัติการพิมพ์
หอสมุดแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๔๘ หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่หอสมุดแห่งชาติ ได้รับขณะนั้นได้จากการรับบริจาค
จากเจ้านายชั้นผู้ ใหญ่ และเมื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์เจริญขึ้น มีการพิมพ์หนังสือมากขึ้น
หอสมุดแห่งชาติจัดหาหนังสือโดยการจัดซื้อ รับบริจาคจากภาครัฐและเอกชน จากการ
แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อมา เมื่อพุทธศักราช
๒๔๘๔ มีการตราพระราชบัญญัติการพิมพ์ขึ้นเรียกว่า “พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช
๒๔๘๔” ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ฉบับแรกของไทย โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
หอสมุดแห่งชาติ ๓ มาตรา ดังนี้
มาตรา ๒๐ ให้ ผู้ โ ฆษณาส่ ง สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ พิ ม พ์ ขึ้ น ในราชอาณาจั ก รสองฉบั บ ให้
หอสมุดแห่งชาติ ภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันพิมพ์เสร็จโดยไม่คิดราคาและค่าส่ง
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ โฆษณาส่งหนังสือพิมพ์ โดยไม่คิดราคาและค่าส่งไปยังที่ทำการ
เจ้าพนักงานการพิมพ์สามฉบับ และหอสมุดแห่งชาติสองฉบับในวันที่ออกโฆษณา
มาตรา ๕๙ ผู้โฆษณาคนใดละเลย ไม่ส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชาติ ตามมาตรา
๒๐ หรือไม่ส่งสิ่งพิมพ์ ให้แก่เจ้าพนักงานการพิมพ์ หรือหอสมุดแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๒
มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท
หอสมุดแห่งชาติ เริ่มได้รับหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์
ซึ่งสิ่งพิมพ์เหล่านี้ ต้องจัดเก็บไว้ ในคลังสิ่งพิมพ์จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเป็นประวัติการพิมพ์
ของชาติ และให้บริการตามหมายศาลกรณีศาลขอความร่วมมือในพยานเอกสาร ในขณะนั้น
การได้รับหนังสือตาม พ.ร.บ. การพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยังไม่ ได้รับการตอบสนอง
เท่าที่ควร เพราะบทลงโทษที่กำหนดให้ปรับเพียงสิบสองบาทต่ำเกินไป ราคาหนังสือต่อเล่ม
แพงกว่าค่าปรับ นอกจากนั้น ผู้จัดพิมพ์บางรายยังไม่เห็นความสำคัญของการส่งสิ่งพิมพ์
ให้หอสมุดแห่งชาติ
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑ หอสมุดแห่งชาติเริ่มให้บริการเลขมาตรฐานสากลประจำ
หนังสือ (ISBN) แก่สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และหน่วยราชการต่างๆ อุตสาหกรรมการพิมพ์
เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้จัดพิมพ์ต้องการใช้เลข ISBN มากขึ้น หอสมุดแห่งชาติจึงระบุลงใน
แบบฟอร์มการขอเลข ISBN สำหรับผู้ขอเลข ISBN ต้องส่งหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้วให้
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หอสมุดแห่งชาติ อย่างน้อยชื่อเรื่องละ ๒ เล่ม ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้พิมพ์หนังสือเป็นอย่างดี ทำให้หอสมุดแห่งชาติ ได้รับหนังสือตามพระราชบัญญัติ
การพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อสำนักพิมพ์ได้รับประโยชน์จากการกำหนดเลข ISBN
และได้รับบริการ CIP สำนักพิมพ์ต่างๆ เริ่มตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และร่วมมือส่งหนังสือให้แก่หอสมุดแห่งชาติมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่สำนักพิมพ์ หรือผู้ผลิต
หนังสือจะได้รับที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ ชื่อหนังสือ และสำนักพิมพ์ จะปรากฏรวมอยู่
ในบรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ และผู้ต้องการใช้หนังสือจะใช้เป็น
คู่มือจัดหาหนังสือได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การค้าและธุรกิจการพิมพ์
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพิมพ์ฉบับใหม่ แทน
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เรียกว่า “พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.
๒๕๕๐” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
หอสมุดแห่งชาติ ดังนี้
มาตรา ๘ ในสิง่ พิมพ์ซงึ่ เป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์และพิมพ์ขนึ้ ในราชอาณาจักร
ให้แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของผู้พิมพ์และที่ตั้งโรงพิมพ์
(๒) ชื่อและที่ตั้งของผู้โฆษณา
(๓) เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติ ได้ออกให้
ข้อความตามวรรคหนึ่งให้พิมพ์ไว้ในลักษณะที่เห็นได้ชัด และบรรดาชื่อตาม (๑) และ
(๒) มิให้ใช้ชื่อย่อ หรือนามแฝง
สิ่งพิมพ์ตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงสิ่งพิมพ์ที่บันทึกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขายหรือให้เปล่าด้วย
มาตรา ๙ ให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ตามมาตรา ๘ จำนวนสองฉบับให้หอสมุดแห่งชาติ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเผยแพร่
มาตรา ๑๙ ผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ในมาตรา ๘ (๓) มีข้อความเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ แสดงให้เห็นความสำคัญของเลข ISBN ที่หอสมุดแห่งชาติเป็นผู้ให้
บริการ ว่า ควรขอเลข ISBN และจัดพิมพ์หรือแสดงไว้ในหนังสือ เพื่อให้การพิมพ์หนังสือใน
ประเทศไทยถูกต้องตามมาตรฐานสากล และธุรกิจการผลิตและการค้าสิ่งพิมพ์ของไทยจะมี
โอกาสเผยแพร่อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก
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