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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีภารกิจด้านการวิจัยและเผยแพร่ พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชาชน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการซึ่งจะทําให้การอนุรักษ์มีความยั่งยืน การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้ง
พืช สัตว์ จุลินทรีย์นานาชนิด รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่มากหลากหลายในสังคมซึ่งจัดเป็นทุนทางธรรมชาติที่
ทรงคุณค่าและสามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, 2547) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ได้เล็งเห็นความสําคัญและการใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้น ที่หุบเขาลําพญา จากพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของบริเวณหุบเขาลําพญาและเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญต่อชุมชนในท้องถิ่นลําพะยา จึงได้ศึกษาวิจัยพื้นฐาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณหุบเขาลําพญา เพื่อเป็นการสํารวจความหลากหลายและเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้การใช้ประโยชน์ จากทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชนในลําพะยา โดยชุมชนเหล่านี้ได้สั่งสม
ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะมาเป็นเวลายาวนานในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากพืชพรรณในป่า
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างคน ป่า และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็ นการรวบรวมองค์ความรู้และการใช้
ประโยชน์จากพืชพรรณและเป็นแนวทางในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, 2558)
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยมาจัดทําหนังสือ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหนังสือมีความสําคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมาก เพราะมนุษย์
ต้องการแสวงหาคําตอบที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ซักถาม และเดินทาง แต่วิธีที่มนุษย์จะแสวงหา
คําตอบได้ดีที่สุด และสะดวกที่สุดคือ
การแสวงหาคําตอบจากหนังสือ ดังนั้นหนังสือจึงเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดี
ที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันนําไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกําเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป
จากค ว ามเ ป็ น ม า
และความสําคัญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องเขียน คู่มือการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งผู้จัดทําได้
นําประสบการณ์จากการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือคู่มือ การผลิต
หนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะ
ศึกษา
เพื่อบูรณาการความรู้ที่ได้รับการปฏิบัติการงานจริง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทําต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนา
คู่มือการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ
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1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. การปฏิบัติงานเป็นมาตราฐานเดียวกัน

1.4 ขอบเขตของคู่มือ
เป็นคู่มือสําหรั บเจ้าหน้าที่วิจัย นักวิจัยหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการผลิตหนังสือด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
นับตั้งแต่กระบวนการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา การรวบรวมข้อมูล การจัดส่งข้อมูลให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และการจัดพิมพ์เล่ม

1.5 คําจํากัดความเบื้องต้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบ
นิเวศ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มี ชนิดพันธุ์ (Species) สาย
พันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก
หนัง สื อ (Book) หมายถึง ตีพิ มพ์ ประเภทหนึ่ งที่ผู้ เขี ยน เขี ยนขึ้น จาก
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าของตนเองแล้วบันทึกไว้ เพื่อให้เกิดแก่บุคคลและสังคม
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บทที่ 2
โครงสร้าง และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสร้างบริการจัดการองค์กร
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วน
ราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาและสํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ
ยะลา พ.ศ. 2538 สํานักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นสํานักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วน
ราชการ หนึ่งในส่วนราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทําหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย
อาจารย์ ข้าราชการ บุ คลากร นั กศึกษา บริการทางวิ ช าการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์
ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
ปี พ.ศ. 2556 ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้มหี น่วยงานในสังกัด 3 หน่วย และโครงการพิเศษ ดังนี้
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โครงสร้างองค์กรของสํานักงานผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดร.นันทา จันทร์แก้ว
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาชายแดนภาคใต้

อ.เวคิน วุฒิวงศ์
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาชายแดนภาคใต้

อ.อารยา ชินวรโกมล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน

งานบริหารทั่วไป

งานส่งเสริมการวิจัยฯ

งานพัฒนาทรัพยากรฯ

นางตรึงใจ ปานแก้ว
งานบริหารทั่วไป

น.ส.มันทิราวรรณ อุทัยวรรณ
หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย
และสนับสนุนข้อมูลท้องถิ่น

นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
นักวิชาการศึกษา

นางสาว
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
เจ้าหน้าทีว่ ิจัย

นางสาวซอฟียะห์ สูแป
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
นางสาวริซมา สาเม๊าะ
นักวิชาการศึกษา

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ฯ
นายมูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
หัวหน้างานศูนย์วิจยั
น.ส.พาตีเมาะ อาแยกาจิ
เจ้าหน้าทีว่ ิจัย
นายซูไบดี โตะโมะ
เจ้าหน้าทีว่ ิจัย
นางสาวนัสรี มะแน
นักวิชาการศึกษา
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2.2 ภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นหน่วยงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/
2549 วันที่ 20 ตุลาคม 2549
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
และกํากับดูแลการปฏิบัติงานศูนย์วิ จัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สํานักงานผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 3 งานหลักๆ ดังนี้
- งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป โดยมีอาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาช ายแดนภาคใต้
เป็นผู้ ดูแลฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานแผนต่างๆ และงานบริห ารจัดการสํานักงาน
งานการเงิน งานประกันคุณภาพ งานบริการ งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในทางราชการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งงานวารสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ริเริ่มจัดทําครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 ซึ่งนับเป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน จนกระทั่ง
ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8
- งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย กลุ่มงานย่อยดังนี้
1) งานบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแล
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดํา เนินโครงการบริการ
วิชาการ อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณให้ผู้ ที่ส นใจด่าเนินโครงการบริการวิช าการแก่สังคม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
2) งานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.นันทา จันทร์แก้ว รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนาชายแดน
ภาคใต้ เป็นผู้ดูแล มีหน้าที่จัดท่าวารสารวิชาการ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และยัง
เป็นแหล่งรวมข้อมูลงานวิจัยที่สําคัญที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้
3) งานสํารวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll) โดยมี ดร.นันทา จันทร์แก้ ว รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแล มีหน้าที่ในการสํารวจความคิดเห็น สภาพปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
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สถานการณ์ต่างๆ น่าข้อมูลจากผลการสํารวจที่ได้ไปหาแนวทางแก้ไข ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ น่าเสนอ สะท้อนความ
คิดเห็น ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ จัดเก็บผลการสํารวจเป็นฐานข้อมูลส่าหรับการสืบค้นของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสํารวจ
- งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวั ลย์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแล
ฝ่ายงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา จัดทํางานวิจัย อีกทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจ งานพัฒนานักวิจัย งานบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โดยมีอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจั ยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็น ผู้กํากับดูแลศูนย์ฯ และนาย
มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เป็นผู้ดูแลศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
มีภารกิจด้านการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานใน
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปัจจุบันศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ศึกษาสํารวจ วิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนลําพะยาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ อันนําไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกําเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากการศึกษาสํารวจและวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ บริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้แก่ นักเรียนและครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โดยมี ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ ผู้อ่านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่
กํากับ ดูแล ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการประจ่าและโครงการบริการวิชาการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
และมีกลุ่มงานย่อย คือ คลินิกเทคโนโลยี โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ดูแลใน
ตําแหน่งผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี ดูแลในเรื่องการพิจารณาข้อเสนอโครงการในแต่ละปี การบริหารจัดการงบประมาณ
โครงการบริการให้ค่าปรึกษาและการลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
โดยมีอาจารย์ มานพ ทองไทย เป็ น ผู้ อํานวยการศูนย์ศิล ปวัฒ นธรรม ส่ งเสริมสนับสนุนภารกิจทางด้านทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ระดับปฏิบัติการ)
2.3.1 ภาระหน้าที่ของความรับผิดชอบตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อสายงาน
วิจัย
ชื่อตําแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับตําแหน่ง
ปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การวิจัยด้านต่างๆ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้
ทราบถึงลักษณะโครงสร้างหรือองค์ประกอบ ช่วยนักวิจัยระดับสูง ค้นคว้าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวม
ข้อมูลและจัดทํารายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์เพื่อให้ การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี หรือนําไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและวางแผนดําเนินงานในด้านต่างๆ
(2) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อ งต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รั บ ผิดชอบ ร่ว มวางแผนการทํางานหน่ว ยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
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และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัย รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2.3.2 ภาระหน้าที่ของความรับผิดชอบของนายซูไบดี โตะโมะ
1. งานส่งเสริมการวิจัยและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้ดําเนินโครงการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจและศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และแหล่งที่อยู่ของตัวอย่างแต่ละชนิด การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย โดยได้ดําเนินการศึกษาวิจัย
(อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง) ซึ่งดําเนินการตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งงบประมาณ
กําหนดกรอบแนวคิด วิธีการดําเนินการวิจัย ศึกษา ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือการวิจัย เก็บข้อมูล รายงาน
ความก้าวหน้า การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลงานวิจัย และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลลําพะยาได้ดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมี 2 กิจกรรม 1) กิจ กรรมวันเด็กแห่ งชาติ โดยได้รับมอบหมายในส่ว นของการออกแบบกิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด และสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ 2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดประชุมและมอบหมายงาน รวมทั้งมี
การติ ดตามและประเมิ น ผล เข้ าร่ ว มการประชุม หารื อ เป็ นผู้ กํา หนดรู ปแบบหรื อออกแบบกิ จกรรมวั นแม่แ ห่ ง ชาติ และ
มอบหมายงานให้ บุ ค ลากรไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง กํ า กั บ ติ ด ตาม นอกจากนี้ ยั ง ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการในรู ป แบบต่ า งๆ และ
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9

3. งานพัฒนาสื่อด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดทําหนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้ เป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุใน
แผนของมหาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้นําข้อมูลจากงานวิจัยและงานสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลําพญา จัดทํา
หนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ปีละ 1 เรื่อง ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของการรวบรวมข้อมูล ร่างข้อมูลและเนื้อหา สํารวจ
และค้นคว้าภาพประกอบต่ างๆ ตกแต่ง ภาพ เขียนต้ นฉบับเนื้อหา ออกแบบ และส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเข้า สู่
กระบวนการพิมพ์เล่มต่อไป
4. การบริการวิชาการ
4.1 โครงการจั ดกิจ กรรมและนิทรรศการในงานสมโภชหลั กเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา โดยได้
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ร่วมประชุม วางแผน เพื่อกําหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการ
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการจัดออกแบบสถานที่ เพื่อดําเนินการเตรียมสถานที่จัด
3. รับผิดชอบการประสานกับจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานความคืบหน้าการจัดงาน
4. การดูแลกิจกรรมบนเวทีในคืนที่รับผิดชอบ
4.2 งานบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านความหาก
หลายทางชีวภาพ จัดทําคู่มือกิจกรรมและแบบประเมินผลโครงการ
4.3 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเยาวชนในชายแดนภาคใต้ มี 2
กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา
2) กิจกรรมพฤกษศาสตร์น่ารู้ โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านความหากหลายทางชีวภาพ
จัดทําคู่มือกิจกรรมและแบบประเมินผลโครงการ
4.4 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มี 2
กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมโลกของผีเสื้อ
2) กิจกรรมเห็ดเบื้องต้น โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านความหากหลายทางชีวภาพ จัดทําคู่มือ
กิจกรรมและแบบประเมินผลโครงการ
4.5 โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตําบลท่าสาป โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ด้านความหากหลายทางชีวภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าร่วม
5.
จัดทําตัวชี้วัดประกันคุณภาพระดับสถาบันและระดั บมหาวิทยาลัย เขียนรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสาร
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หลักฐานของตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
6.
งานเฉพาะกิจตามนโยบายของสถาบันวิจัยฯ และของมหาวิทยาลัย เช่น งานประชุมวิชาการงาน มรย. วิชาการ หรืองานอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากที่ระบุ

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ คู่มือการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทาง ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตหนังสือฯ ต้องเป็น
ผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติตามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิตหนังสือด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพชีวภาพ ดังนี้
1. ความหมายของหนังสือ
2. ประเภทหนังสือ
3. ส่วนประกอบของหนังสือ
4. กระบวนการผลิตหนังสือ
5. การประเมินหนังสือ
3.1 ความหมายของหนังสือ
ในปัจจุบันหนังสืออาจมีหลายความหมายและหลากหลายรูปแบบ เช่น สิ่งพิมพ์เย็บเล่มทั่วไป เอกสารจดหมายราชการ
หรืออาจหมายถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์อักษรต่างๆ ความหมายที่เข้าใจกันเป็นสากลหนังสือ (Book) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่เย็บเข้า
เล่มทําปก มีลักษณะรูปเล่ ม ความหนาและขนาดต่างๆ กันโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ ยมผื นผ้า ขนาดและความหนา
พอประมาณที่จะจับถืออ่านได้สะดวก นอกจากนั้นหลายคําที่ใช้ในความหมายของหนังสือ เช่น ตํารา คู่มือ แบบเรียน เป็นต้น
หนังสือในปัจจุบันมีหลายประเภท นักวิชาการสื่อสารมวลชนจัดให้หนังสือบางประเภท เป็ น สื่อมวลชนอย่างหนึ่ง โดยถือว่า
หนังสือมีกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์และ วารสารนิตยสาร เป็นการนําความรู้ความคิดของผู้แต่ง
หนังสือ มาคัดเลือก กลั่นกรอง ออกแบบ และจัดการพิมพ์ แล้วนําออกจําหน่ายเผยแพร่ไปสู่คนจํานวนมาก ความหมายของ
หนังสือเรียนตามความหมายของกระทรวงศึกษาธิการนั้นหมายถึง “หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ใช้สําหรับการเรียน
มีสาระตรงตามที่ระบุไว้ใน หลักสูตรอย่างถูกต้องอาจจะมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่นหรือเป็นชุดก็ได้ ” อนึ่งหนังสือเรียน อาจมีชื่อ

11

เรียกต่าง ๆ กันดังนี้ แบบเรียน แบบสอนอ่าน หนังสืออ่าน หนังสืออ่านประกอบ ดังนั้นหากผู้เขียนจะใช้คําว่า “แบบเรียน” หรือ
“หนังสือเรียน” ก็คงมีความหมายอย่างเดียวกัน (เสรีย์ ตู้ประกาย. 2556)
พจนานุ ก รมฉบั บ บั ณ ฑิ ต ยสถาน (2525) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของหนั ง สื อ ไว้ ว่ า หนั ง สื อ คื อ เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ แ ทน
เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนคําพูด ลายลักษณ์อักษร จดหมาย เอกสาร บทประพันธ์ ทิพวรรณ หอมพูลและคณะ (2542)
กล่าวว่า หนังสือ หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญาของโลกซึ่งมนุษย์สร้างขึ้น โดยการนําเอาความคิด ความรู้ และประสบการณ์ มา
ประมวลเข้าด้วยกัน จัดเป็นหมวดหมู่หรือเป็นเรื่องถ่ายทอดออกสู่ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรประกอบเป็นถ้อยคํา สํานวน โวหาร หรือ
ภาษาเป็นสื่อ ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถรับรู้สืบทอดต่อ ๆ กันไป
สุนีย์ เลิศแสวงกิจและพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย (2546) กล่าวว่า หนังสือคือ ทรัพยากรสารนิเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ทํา
การบันทึกความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ของมนุษย์ ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร จัดพิมพ์เป็นเล่ม มีคุณค่าถาวรในเรื่อง
หนึ่ง ๆ อาจมีเล่มเดียวหรือหลายเล่มจบ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการผลิตหนังสือจากบทความต่าง ๆ
3.2 ประเภทหนังสือ
หนังสือเป็นสื่อเก่าแก่ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและเป็นไปตามความเจริญของสังคม ความสนใจของผู้อ่านจึงทําให้
เกิดการค้นคว้าหาความรู้และการเผยแพร่ความรู้อยากหลากหลาย การผลิตหนังสือประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตามความ
สนใจและลักษณะการใช้งานตามไปด้วย ดังนั้นการแบ่งประเภทของหนังสือจึงมีหลักเกณฑ์หลายแนวทาง คือแบ่งตามเนื้อหา
และตามวาระการเผยแพร่
1. การแบ่ ง ประเภทหนั ง สื อ ที่ ใ ช้ เ นื้ อ หาเป็ น เกณฑ์ สมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ แ ละจํ า หน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย
(http://www.pubat.or.th) ได้แบ่งประเภทหนังสือโดยอาศัยหมวดหมู่เนื้อหาเป็นหลักในการจัดประเภทหนังสือ ทั้งนี้เพื่อให้
สะดวกกับการจัดกลุ่มหนังสือที่มีการผลิตออกมาวางจําหน่ายในร้านหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งออกเป็น 14 ประเภท
ได้แก่
- วรรณกรรม
- ภาษาศาสตร์
- หนังสือต่างประเทศ
- ท่องเที่ยวและแผนที่
- บริหารและจัดการ
- ศาสนาปรัชญาและโหราศาสตร์
- หนังสือเด็ก
- นันทนาการและตกแต่งบ้าน
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- สุขภาพความงามและครอบครัว
- คู่มือและแผนการสอน
- เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
- วิชาชีพ
- ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ และ
- หนังสืออ้างอิง
ประเภทสุดท้ายคือ หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีลั กษณะพิเศษที่ผู้อ่านจะเลือกอ่านค้นคว้าเฉพาะเรื่องที่ต้องการ เช่น
หนังสือพจนานุกรมจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ผู้ซื้อจะค้นดูศัพท์เฉพาะคําที่ต้องการทราบความหมายโดยจะเปิดดูหน้าและ
ตําแหน่ งตรงที่มีศัพท์ที่ต้องการจะค้น แล้ว อ่านดูว่ามีคําแปลว่าอย่างใด เข้าใจแล้ วก็ปิด เล่ม หรือหนังสือสารนุกรมซึ่งมีการ
รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย ดังนั้นเมื่อต้องการทราบเรื่องใดจึงเปิดดูเฉพาะหน้าหรือตําแหน่งที่ต้องการทราบ
หนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งๆ จึงได้อ่านจริงๆ ไม่กี่บรรทัดไม่กี่หน้า ซึ่งต่างจากหนังสือประเภทอื่นๆ ที่ได้กล่าวมา
2. การแบ่งประเภทหนังสือที่ใช้วาระการออกเผยแพร่เป็นเกณฑ์ สารานุกรมไทย (http://kanchanapisek.or.th) ได้
จัดแบ่งประเภทหนังสือไว้สองลักษณะใหญ่ๆ ตามลักษณะการเผยแพร่ คือ หนังสือที่ออกตามวาระ (periodical) และหนังสือ
เล่ม (book)
1) หนั งสือที่ออกตามวาระ (periodical) เป็นหนังสือที่มีชื่อหนังสือคงที่ จัดพิมพ์ออกจําหน่ายจ่ายแจก
ตามลําดับเรื่อยไปเป็นวาระอย่างสม่ําเสมอ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น โดยทุกระยะเวลาที่ต่างกันจะมี
ชื่อหนังสือเหมือนกัน หนังสือประเภทวารสารยังอาจแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้เป็นหนังสือพิมพ์ (newspaper) นิตยสาร
(magazine) วารสาร (journal)
2) หนังสือเล่ม (book) เป็นประเภทใหญ่ของหนังสืออีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้หลายวิธี
คือแบ่งตามลักษณะของผู้อ่าน เช่น หนังสือเด็ก หนังสือผู้ใหญ่ หนังสือเด็กก็อาจแยกออกเป็น หนังสือภาพ หนังสือการ์ตูน หรือ
แบ่งตามเนื้อหาสาระ เช่น หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปได้อีก เช่น สารคดี อาจแบ่งเป็น
แบบเรียนในระดับการศึกษาต่างๆ คู่มือ แบบฝึกหัด ตําราวิชาการ หนังสืออ้างอิง หรือบันเทิงคดีก็แบ่งเป็น เรื่ องสั้น นวนิยาย กวี
นิพนธ์ หนังสือแต่ละประเภทก็มีลักษณะรูปเล่มเฉพาะที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของหนังสือประเภทนั้นๆ การผลิต
หนังสือแต่ละประเภทจึงมีวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่การผลิตหนังสือประเภทนั้นๆ ซึ่งก็ย่อมแตกต่างกันออกไปแต่ละ
ประเภท
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้าทําให้มีช่องกทางการนําเสนอหนังสือในอีกลักษณะหนึ่งคือ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic book) หรือ e-book ที่เริ่มมาจากการสร้างเอกสารโดยเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ในยุค
แรกๆ จะเป็นไฟล์แบบ pdf โดยเนื้อหาในไฟล์จะมีลักษณะเหมือนหนังสือจริงๆ ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงทําให้การอ่านหนังสือ
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ประเภทนี้ต้องเปิดอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นที่มาของ e-Book แต่ปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาไปมากขึ้น
ทําให้สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดทีละหน้าแต่สามารถข้ามไปยังหน้าที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถสอดแทรกเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวลงไปในเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอได้
นอกจากไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ pdf แล้ว ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบอื่นๆ ให้
เลือกใช้อีกหลายโปรแกรมเช่น I love library, DNL Reader ซึ่งจะเน้นหน้าตาเอกสารที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือน
หนังสือจริงๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น สามารถพลิกหน้าได้ ใส่เสียงเข้าไปได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มีลักษณะของสื่อประ
สมประกอบเข้ามา ทําให้มีข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ ข้อมูลทั้งภาพนิ่ง เคลื่อนไหว หรือแม้กระทั่ งใส่เสียงลงก็ย่อมได้ เมื่อหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ไฟล์ เอกสารประเภทหนึ่ ง จึ งสะดวกในการพกพา จํ าหน่า ย จ่ายแจก สามารถรับส่ ง ดาวน์ โ หลดผ่ า น
อินเทอร์เน็ตได้ ก็อปปี้ไปใช้งานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บเหมือนหนังสือฉบับพิมพ์ ใน
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งห้องสมุดได้ แต่ข้อเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือต้องอาศัย
เครื่องมือที่จะเปิดอ่าน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอแพด (IPAD) เป็นต้น
3.3 ส่วนประกอบของหนังสือ
ในกระบวนการผลิตหนังสือนั้น ผู้ผลิตหรื อผู้ปฏิบัติงานควรทราบลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เพื่อช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยดี รวดเร็ว ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสะดวกในการค้นคว้า และอ้างอิงประกอบการเรียนรู้ ส่วน
ต่าง ๆ ของหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย
ส่วนหน้า ได้แก่
1. ใบหุ้มปก คือ ส่วนที่หุ้มปกนอกของหนังสือใช้กระดาษที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตา ส่วนที่พับอยู่ด้านหน้าและด้านหลัง
บางครั้งจะพิมพ์ประวัติย่อ ๆ ของผู้แต่งหรือเนื้อเรื่องย่อ เพื่อเป็นการแนะนําผู้แต่งหรือแนะนําหนังสือเล่มนั้น ส่วนมากหนังสือ
ปกแข็ง จะมีใบหุ้มปก บรรณารักษ์จะนําส่วนนี้ไปจัดนิทรรศการหนังสือใหม่
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ภาพที่ 3.1 ภาพใบหุ้มปก
2. ปกหนังสือ ประกอบด้วย ปกหน้า และปกหลัง จะเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ บนปกจะมีชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ปก
จะช่วยรักษารูปทรงของหนังสือให้คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย

ภาพที่ 3.2 ภาพปกหนังสือ
3. สันหนังสือ คือ ส่วนที่ยึดปกหน้าและปกหลังให้ติดต่อกัน โดยสํานักพิมพ์จะพิมพ์ชื่อหนังสือและชื่อผู้เขียนไว้ที่สัน
หนังสือ ส่วนบรรณารักษ์จะเขียนเลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือ

ภาพที่ 3.3 ภาพสันหนังสือ
4. ใบยึดปก คือ ส่วนที่อยู่ติดกับปกนอกด้านใน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทําหน้าที่ยึดปกนอกกับ ตัวเล่มเข้าด้วยกัน
จึงมักเป็นกระดาษที่มีคุณภาพเหนียวทนทาน ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษเปล่าไม่มีข้อความ
ใด ๆ หรือมีรูปภาพลวดลาย
สวยงามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของหนังสือ เป็นต้น
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ภาพที่ 3.4 ภาพใบยึดปก
5. ใบรองปก คือ กระดาษเปล่าไม่มีข้อความใด ๆ หรือมีรูปภาพลวดลายสวยงาม เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของหนังสือ

ภาพที่ 3.5 ภาพใบรองปก
6. หน้าชื่อเรื่อง คือ หน้าที่มีชื่อเรื่อง ซึ่งหนังสือบางเล่มอาจจะไม่มีหน้าชื่อเรื่อง

ภาพที่ 3.6 ภาพหน้าชื่อเรื่อง
7. หน้าภาพพิเศษ คือ หน้าที่มีภาพสําคัญในเล่ม เช่น หนังสือชีวประวัติจะมีภาพบุคคลสําคัญหรือถ้าเป็นหนังสือศิลปะ
จะมีภาพงานศิลปะที่เป็นชิ้นสําคัญ ๆ โดยหน้าภาพพิเศษ จะอยู่ด้านซ้ายของหน้าปกใน
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ภาพที่ 3.7 ภาพหน้าภาคพิเศษ
8. หน้าปกใน คือ หน้าที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้แต่งร่วม (ถ้ามี) ชื่อผู้แปล (ถ้าเป็นหนังสือแปล) ครั้งที่พิมพ์
สํานักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ บรรณารักษ์จะดูรายละเอียดจากหน้าปกใน สําหรับใช้เป็นข้อมูลทําบัตรรายการ หรือแบบบันทึก
รายการสืบค้นข้อมูล ส่วนผู้เรียนสามารถใช้รายละเอียดในหน้านี้ทําบรรณานุกรม

ภาพที่ 3.8 ภาพหน้าปกใน
9. หน้าลิขสิทธิ์ คือ หน้าที่บอกปีที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์ ซึ่งกฎหมายจะคุ้มครองมิให้ผู้อื่นนําหนังสือเล่มนั้น หรือ
ข้อความใดข้อความหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นไปพิมพ์ซ้ํา โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ในหน้านี้ส่วนมากจะบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้พิมพ์โฆษณาที่อยู่ของสํานักพิมพ์ ราคา ชื่อ
ผู้เขียนปก บางเล่ม อาจมีข้อมูล ทําบัตรรายการให้ ด้วยส่วนมากจะอยู่ด้านหลังหน้าปกในสําหรับบรรณารักษ์ ใช้รายละเอียดใน
หน้านี้ทําบัตรรายการหรือแบบบันทึกรายการสืบค้นข้อมูลส่วนนักเรียนสามารถใช้ รายละเอียดในหน้านี้ ทําบรรณานุกรม ถ้า
หน้าปกในมีรายละเอียดไม่พอ
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ภาพที่ 3.9 ภาพหน้าลิขสิทธิ์
10. หน้าคําอุทิศ คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการแสดงความกตัญญูต่อผู้สนับสนุน หรือแสดงความเคารพรักใคร่ต่อผู้มีอุป
การคุณ และให้กําลังใจผู้เขียน อาจเป็น พ่อ แม่ เพื่อน และครู เป็นต้น

ภาพที่ 3.10 ภาพหน้าคําอุทิศ
11. หน้าคํานํา คือ หน้าที่จะบอกให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนและจัดพิมพ์ หนังสือเล่มนั้นบอกขอบเขต และ
เนื้อหา วิธีใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนั้น บางครั้งอาจขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยก็ได้ หนังสือบางเล่มผู้เขียนจะเชิญผู้ที่ตน
เคารพนับถือ มาเขียนคํานําให้ อาจเรียกว่า คําปรารภ หรือหน้าคําชี้แจงก็ได้ หน้าคํานําจึงเป็นหน้าที่มีความสําคัญมาก

18

ภาพที่ 3.11 ภาพหน้าคํานํา
12. หน้าคําประกาศคุณูปการ คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการที่จะขอบคุณผู้ช่วยเหลือ โดยเฉพาะจะไม่กล่าวในคํานํา จะมา
กล่าวแสดงความเคารพอย่างสูง โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ จะต้องมีหน้าประกาศคุณูปการเสมอ สถาบันบางแห่งอาจเรียกว่า
กิตติกรรมประกาศ

ภาพที่ 3.12 ภาพหน้าคําประกาศคุณูปการ

13. หน้าสารบัญ หรือสารบาญ คือ หน้าที่บอกให้ทราบลําดับในหนังสือ พร้อมบอกเลขหน้ากํากับว่า บท ตอน เรื่อง
นั้น ๆ อยู่หน้าใดของหนังสือ
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ภาพที่ 3.13 ภาพหน้าสารบัญ หรือสารบาญ
14. หน้าสารบัญภาพและแผนที่ คือ บัญชีภาพและแผนที่ บอกให้ทราบว่าอยู่หน้าใด เพื่อให้ผู้อ่าน
ทราบว่าหนังสือเล่มนี้มีภาพและแผนที่อะไรบ้าง หนังสือที่มีภาพ หรือ แผนที่ประกอบมากกว่าสองภาพขึ้นไปมักจะมีหน้าสารบัญ
ภาพและแผนที่ ทําให้ผู้อ่านค้นหา ภาพและแผนที่ในหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 3.14 ภาพหน้าสารบัญภาพและแผนที่
15. สารบัญตาราง คือ หน้าที่บอกให้ทราบว่าตารางประกอบเนื้อหาอะไรอยู่หน้าใด โดยเฉพาะหนังสือที่เป็นการวิจัย
วิทยานิพนธ์จะต้องมีตารางประกอบเนื้อหา จึงต้องมีสารบัญตารางซึ่งอยู่ต่อจากหน้าสารบัญ ทําให้ผู้อ่านค้นหาตารางได้ง่ายขึ้น
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ภาพที่ 3.15 ภาพสารบัญตาราง
ส่วนกลาง ได้แก่
16. คือ หน้าที่เป็นเนื้อเรื่องของหนังสือ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย โดยแบ่งเป็นบทเป็นตอน ตามที่ปรากฏอยู่ใน
สารบัญ เป็นส่วนสําคัญที่สุดของหนังสือ

ภาพที่ 3.16 ภาพเนื้อหา
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17. เชิงอรรถ คือ ข้อความบอกแหล่งที่มาของเนื้อหา คําศัพท์ ข้อความอธิบาย ข้อความเสริมเนื้อเรื่องบางตอนของ
เนื้อหา มีตัวเลขกํากับข้างบนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เชิงอรรถจะอยู่ส่วนล่างสุดของหน้า

ภาพที่ 3.17 ภาพเชิงอรรถ
ส่วนท้าย ได้แก่
18. บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ เอกสาร และวัสดุสารสนเทศต่าง ๆ ที่ผู้เขียนหนังสือ ใช้เป็นหลักฐานค้นคว้า
ประกอบการเขียน และเรียบเรียงหนังสือเล่มนั้น บรรณานุกรมอาจจะอยู่ตอนท้ายของเล่ม หรือตอนท้ายของแต่ละบทก็ได้
บรรณานุกรมก็ยังมีประโยชน์สําหรับผู้อ่าน โดยผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากรายชื่อในบรรณานุกรมนี้ได้ หนังสือบาง
เล่มอาจเรียกว่า หนังสืออ้างอิง หรือเอกสารอ้างอิง
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ภาพที่ 3.18 ภาพบรรณานุกรม
19. ดัชนี คือ บัญชีคํา หรือหัวเรื่องย่อยที่สําคัญที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่องของหนังสือ ดัชนีมักจะอยู่ท้ายเล่มโดยเรียง
ข้อความหรือคําตามลําดับอักษร ตามบัญชีคํา หรือหัวเรื่องย่อย โดยคําหรือหัวเรื่องย่อยนั้น ๆ อาจปรากฏอยู่ได้มากกว่าหนึ่งหน้า
ดัชนีจะช่วยให้ค้นหารายละเอียดได้รวดเร็ว ดัชนีมีรูปร่างคล้ายๆ สารบัญแต่ไม่เหมือน เพราะรายการในสารบัญเป็นหัวข้อเรื่ อง
หรือบทที่ ไม่ใช่คํา ดัชนีมีความละเอียดมากกว่าสารบัญ

ภาพที่ 3.19 ภาพดัชนี
20. ภาคผนวก คือ ส่วนที่เพิ่มเติมจากเนื้อหาของหนังสือให้มีความละเอียดลออยิ่งขึ้น มีหนังสือบางเล่มเท่านั้นที่มี
ภาคผนวก เนื่องจากผู้เขียนบางคนเป็นคนมีความละเอียดลออ รอบคอบมาก เกรงว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้น้อยไป จึงพยายาม
เขียนเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้
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ภาพที่ 3.20 ภาพภาคผนวก
21. อภิธานศัพท์ หรือศัพทาธิบาย คือ คําอธิบายศัพท์เฉพาะ หรือศัพท์ยากของหนังสือเล่มนั้น ๆเนื่องจากหนังสือบาง
เล่ม มีคําศัพท์ยากๆ ทําให้ผู้อ่านต้องเปิดพจนานุกรม เช่น หนังสือวรรณคดี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้เขียนจึงต้องให้คําอธิบายศัพท์นั้นๆ ในตอนท้ายเล่มหรือท้ายบท เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชา
ได้ง่ายและดีขึ้น

ภาพที่ 3.21 ภาพอภิธานศัพท์ หรือศัพทาธิบาย

3.4 กระบวนการผลิตหนังสือ
ในกระบวนการผลิตหนั งสือ ผู้ผลิตจะต้องรู้ถึงกระบวนการในการผลิตอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ได้เนื้อหา
หนังสือที่ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 กระบวนการผลิตหนังสือเล่มและโครงสร้างองค์กรการผลิตหนังสือ
โครงสร้างองค์กรการผลิตหนังสือจะแบ่งตามงานการผลิตหนังสือซึ่งพิจารณาได้เป็นสองด้านคือ ด้านความคิด เช่น การ
สร้างสรรค์เนื้อหา เรื่องราว และด้านวัตถุ เช่น การพิมพ์ การจัดรูปเล่ม ดังนั้นการจัดทําหนังสือจึงต้องเชื่อมโยงประสานให้การ
ผลิตทั้งสองส่วนนี้ได้รับช่วงกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน การผลิตหนังสือจึงประกอบด้วยงานที่จะต้องดําเนินการ
อยู่ 4 ด้านหลัก คือ
1. งานการจัดพิมพ์ ผู้รับผิดชอบคือผู้จัดพิมพ์ (publisher)
2. งานคิ ด สร้ า งสรรค์ เ นื้ อ หา คื อ การจั ด ให้ มี ก ารประพั น ธ์ หรื อ รวบรวมเรื่ อ งราวจากการประพั น ธ์ ม าจั ด พิ ม พ์
ผู้รับผิดชอบคือบรรณาธิการ (editor) ซึ่งรวมถึงนักเขียนผู้ผลิตผลงานในส่วนนี้ด้วย
3. งานการพิมพ์ คือ การออกแบบจัดหน้า การพิมพ์ การเข้ารูปเล่มหนังสือ ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ ผู้พิมพ์ (printer)
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4. งานจัดจําหน่าย คือการจําหน่ายจ่ายแจกหนังสือให้ถึงมือผู้อ่าน ผู้รับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
พิมพ์เรียกว่า ผู้โฆษณา (distributor)
หน้าที่ที่กล่าวข้างต้นเป็นงานที่การผลิตหนังสือทุกประเภทจะต้องมีผู้รับผิดชอบ แต่ละหน้าที่อาจเป็นงานที่คนๆ เดียว
ทําหรือกลุ่มคนหลายคนทําก็ได้ในหน้าที่หนึ่งๆ บางอย่างอาจมีคนๆ เดียวทําในหลายหน้าที่ ก็ได้ เช่น ผู้ประพันธ์แต่งหนังสือเอง
จัดพิมพ์ และจําหน่ายเอง ผู้ประพันธ์คนนั้นก็จะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดพิมพ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา ด้วยงาน 4 ด้าน
ดังกล่าวจึงทําให้โครงสร้างองค์กรการผลิตหนังสือจึงจัดแบ่งออกเป็นหน่วยต่างๆ เพื่อรับผิดชอบงานการผลิตให้ครอบคลุม
4.2 โครงสร้างองค์กรการผลิตหนังสือ
โครงสร้างองค์กรการผลิตหนังสือสะท้อนแนวคิดเรื่องการคิดสร้างสรรค์เนื้อหา การพิมพ์ และการจําหน่ายหนังสือ โดย
ส่วนใหญ่องค์กรที่ผลิตหนังสือมักดําเนินการในรูปบริษัท หรือสํานักพิมพ์ ซึ่งแต่ละแห่งก็จะประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆ สาม
หน่วยงานได้แก่ กองบรรณาธิการ กองจัดการ และกองการผลิต
1. กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการนับเป็นหัวใจสําคัญของการผลิต เพราะทําหน้าที่ด้านการผลิตทางด้านความคิด
ซึ่งก็คือการตระเตรียมและรวบรวมต้นฉบับ ตลอดจนตัดสินใจคัดเลือกเนื้อหาและตรวจสอบข้อเขียนและภาพต่างๆ ที่จะนําพิมพ์
เผยแพร่ในหนังสือ จํานวนคนที่ทํางานในกองบรรณาธิการอาจมีความแตกต่างกั นตั้งแต่ห้าถึงหกคน ไปจนถึงจํานวนนับร้อยก็ได้
ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและขนาดของธุรกิจ สํานักพิมพ์ที่มีจํานวนจําหน่ายหนังสือสูงก็ย่อมจะต้องใช้คนทํางานจํานวนมากตามไป
ด้วย หน้าที่หลักของกองบรรณาธิการประกอบด้วย
1) กําหนดเนื้อหาหรือแนวคิดหลัก กองบรรณาธิการแต่ละแห่งจะกําหนดเนื้อหาหรือแนวทาง ของหนังสือที่จะ
ผลิต ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทหรือสํานักพิมพ์อยู่แล้ว นโยบายการผลิตหนังสือของแต่ละสํานักพิมพ์
ย่อมบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร และประเภทหนังสือที่ผลิตในนามขององค์กรแต่ละแห่งก็เป็นแนวทางที่เป็นไปตาม
นโยบายของสํานักพิมพ์ แต่กองบรรณาธิการก็จะต้องประชุมเพื่อวางทิศทางของเนื้อหาซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อให้หนังสือที่ผลิตออกมานั้นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฤดูกาล สถานการณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแส
ความสนใจของผู้อ่านในขณะนั้น
2) มอบหมายการทํางานให้บุคลากร หลังจากได้ทิศทางของหนังสือที่จะจัดพิมพ์แล้วก็จะมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรไปรวบรวมต้นฉบับ เช่น ติดต่อผู้เขียน มอบหมายช่างภาพให้เตรียมภาพหรือถ่ายภาพ เป็นต้น ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะต้อง
รับผิ ดชอบงานตามที่ได้รั บ มอบหมาย ทั้งนี้ ต้น ฉบั บงานเขี ยนที่ตีพิมพ์ในหนังสื อเล่ มมักจะได้มาจากนักเขียนภายนอกกอง
บรรณาธิการ จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายประสานงาน หรือบางแห่งก็จะเป็นบรรณาธิการที่ทําหน้าที่ติดตามต้นฉบับจากนักเขียน
เหล่านั้นให้ได้ทันตามกําหนดเวลาที่จะต้องการออกพิมพ์จําหน่าย
3) ตรวจแก้ไข และบรรณาธิกรต้ นฉบับ หลั งจากที่ได้ต้นฉบับทั้งข้อเขียนและภาพแล้ว บรรณาธิการก็จะ
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รวบรวมต้นฉบับและตรวจทานแก้ไข ตลอดจนบรรณาธิกรต้นฉบับ ก่อนที่จะส่งไปยังฝ่ายเรียงพิมพ์ของกองการผลิตเพื่อนํามา
ประกอบการจั ด ตกแต่ งหน้ า หรื อ การประกอบส่ ว นที่ เป็ น ข้อ ความและภาพเข้ า ด้ว ยกัน บางครั้ ง เมื่ อ การ ตรวจแก้ ไขหรื อ
บรรณาธิกรต้นฉบับเสร็จสิ้น สํานักพิมพ์บางแห่งอาจให้นักเขียนเจ้าของผลงานได้พิจารณาต้นฉบับที่ปรับแก้ไขอีกครั้งเพื่อความ
ถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
บุคลากรสําคัญในกองบรรณาธิการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบที่ได้กล่าวมาข้างต้นประกอบด้วย
(1) บรรณาธิการ ทําหน้าที่เป็นแกนหลักรับผิดชอบการทํางานทั้งหมด เสมือนเป็นหัวหน้าทีม บางแห่งจะมีบรรณาธิการ
เพียงคนเดียว หรือบางแห่งอาจมีทีมบรรณาธิการเพื่อติดตามและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับ
(2) นักเขียน บุคลากรในตําแหน่งนี้จะไม่ได้ประจํากองบรรณาธิการ ส่วนใหญ่มักเป็น บุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือมีความรู้หรือมีความสามารถในงานเขียนด้านต่างๆ เช่น นักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น นักวิชาการหรืออาจารย์ที่เป็นผู้เขียน
ตําราวิชาการ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้บางส่วนมีอาชีพเป็นนักเขียนโดยตรง เช่น นักเขียนนวนิยาย นักเขียนสารคดี เป็นต้น แต่
บางส่วนก็ประกอบอาชีพอื่นๆ แต่สามารถผลิตงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเชี่ยวชาญในฐานะนักเขียนอิสระ หลายคนอาจ
เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเสนอข้อเขียนของตนมาตีพิมพ์ หรือสํานักพิมพ์ทาบทามในฐานะเป็น
ผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
(3) ช่างภาพ รับผิดชอบต้นฉบับที่เป็นภาพถ่ายทุกประเภทเพื่อประกอบในเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพปกซึ่งเป็น
ภาพที่สําคัญที่สุดของหนังสือ เนื่องจากจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่านแล้วยังต้องสะท้ อนแนวคิดของหนังสือเล่มดังกล่าวอีก
ด้วย ดังนั้น ช่างภาพโดยเฉพาะผู้ที่รับ ผิดชอบภาพปกจึงต้องประสานงานกับบรรณาธิการอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ได้ภ าพปกที่มี
คุณภาพเป็นไปตามแนวทางที่บรรณาธิการต้องการ การผลิตหนังสือเล่มบางครั้งจึงอาจใช้วิธีจ้างช่างภาพอิสระที่มีฝีมือการ
ถ่า ยภาพดีเยี่ย มเป็น ที่ย อมรับ ในวงการถ่ายภาพมาเป็นผู้ถ่ายภาพปกโดยเฉพาะ แต่หากเป็นหนังสื อเล่มที่เน้นการนําเสนอ
ภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ช่างภาพและผู้เขียนจึงอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้ โดยเฉพาะหนังสือประเภทสารคดีท่องเที่ยว
(4) ช่างศิลป์หรือฝ่ายศิลป์ ทําหน้าที่จัดวางองค์ประกอบภาพและข้อเขียนต่างๆ ตามหลักศิลปะการจัดหน้า เพื่อให้
หนังสือมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน สะดวกแก่การติดตามเนื้อหา หนังสือบางเล่มอาจไม่มีความ
จําเป็นต้องออกแบบอย่างสวยงาม เช่น ตําราเรียน แต่บางเล่มการออกแบบจัดหน้าถือเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ผู้อ่านตัดสินใจ
ซื้อหนังสือก็เป็นได้ ทั้งนี้ฝ่ายศิลป์จะต้องทํางานประสานกับบรรณาธิการ และช่างภาพเพื่อให้การออกแบบจัดหน้าหนังสือมีความ
สวยงามตามที่ต้องการ
(5) เลขานุการกองบรรณาธิการหรือผู้ประสานงาน ทําหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างๆ เช่น ประสานงานนักเขียนเพื่อ
ติดตามต้นฉบับ โรงพิมพ์ และกองจัดการ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามที่บรรณาธิการมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนนักเขียนนักเขียน
การเบิกจ่ายค่ายใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ ในกองบรรณาธิการ เป็นต้น
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(6) ช่ า งเรี ย งพิ ม พ์ ทํ า หน้ า ที่ เ รี ย งพิ ม พ์ ข้ อ มู ล ตามต้ น ฉบั บ ของกองบรรณาธิ ก าร ปั จ จุ บั น การเรี ย งพิ ม พ์ ใ ช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการทํางาน เจ้าหน้าที่เรียงพิมพ์จึงเป็นผู้ที่มีทักษะในด้านการพิมพ์งานและคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
(7) พนักงานพิสูจน์อักษร ทําหน้าที่อ่านและตรวจทานข้อความที่ได้เรียงพิมพ์จะจัดองค์ประกอบหน้าตามที่ฝ่ายศิลป์ได้
ออกแบบไว้แล้ว ผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่นี้จะต้องตรวจทานข้อเขียนทุกคํา ทุกตัวอักษรที่ได้เรียงพิมพ์ออกมาโดยเทียบเคียงกับ
ต้นฉบับข้อเขียนของนักเขียน ซึ่งจะต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดหรือให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการสะกดคําที่ถูกต้อง
ดังนั้นพนักงานพิสูจน์อักษรจึงต้องเป็นคนช่างสังเกตและมีความละเอียดรอบคอบ
4.3 กองจัดการผลิตหนังสือ
กองจัดการเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ ผู้ผลิตหนังสือจะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อทําหน้าที่จัดการด้านการเงิน บัญชี บุคลากร
โฆษณา การตลาด การจัดจําหน่าย ตลอดจนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย โดยจะแบ่งเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้
1) แผนกการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีรายรับ รายจ่าย ของทั้งส่วนของกอง
บรรณาธิการและกองการผลิต งานในแผนกบัญชีและการเงินรวมถึงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักเขียนอีกด้วย
2) แผนกการตลาดและจัดจําหน่าย รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการตลาด วางแผนการส่งเสริมการขาย
ตลอดจนประสานงานกับผู้จัดจําหน่ายและแผงหนังสือต่างๆ เพื่อให้หนังสือไปถึงมือผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว และอยู่ในสภาพที่
ยังคงสวยงามและดึงดูดความสนใจผู้อ่าน อีกทั้งมียอดจําหน่ายเป็นที่น่าพอใจของบริษัทหรือสํานักพิมพ์ สํานักพิมพ์ขนาดเล็กบาง
แห่งอาจไม่มีแผนกจัดจําหน่ายเองเนื่องจากต้องใช้บุคลาการจํานวนมากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงจัดจ้างบริษัทจัดจําหน่ายภายนอก
เพื่อดูแล
4.4 กองการผลิต
กองการผลิตเป็นหน่วยย่อยที่บางบริษัทหรือสํานักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือมักไม่จัดตั้งขึ้น ยกเว้นกรณีสํานักพิมพ์ใหญ่ๆ ซึ่งจะ
มีงานพิมพ์ทั้งหนังสือ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จึงจะมีทั้งสามหน่วยงานทํางานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร การไม่จัดตั้งกองการ
ผลิตของสํานักพิมพ์บางแห่งเป็นเพราะงานในหน้าที่จัดพิมพ์และเข้าเล่มหนังสือสามารถจัดจ้ างโรงพิมพ์ภายนอกที่รับพิมพ์งาน
โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นครั้งๆ ไปได้ และการจัดจ้างโรงพิมพ์ภายนอกพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หนังสือจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายและการ
ลงทุนน้อยกว่าการตั้งกองการผลิตที่ต้องอาศัยทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานพิมพ์ วัสดุและอุปกรณ์แท่นพิมพ์ที่มีราคาสูง
ดัง นั้ น จึ งจะพบว่า มี สํ า นั ก พิ ม พ์ ที่ผ ลิ ต หนั ง สื อ เล่ ม หลายแห่ ง ที่ มีโ ครงสร้ า งองค์ ก รเพีย งสองหน่ ว ยงานย่ อ ยคื อ กอง
บรรณาธิการและกองจัดการ โดยเฉพาะกองบรรณาธิการซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการจัดทําหนังสือ แต่ไม่มีกองการผลิตแล้วจัดจ้าง
โรงพิมพ์ภายนอกทําหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนกองการผลิตทั้งหมดแทนโดยประสานงานกับกองบรรณาธิการในเรื่องคุณภาพ
งานพิมพ์ และกองจัดการในเรื่องค่าใช้จ่าย
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4.5 การผลิตรูปเล่มหนังสือ
เมื่อวางแผนสร้างสรรค์ความคิดออกมาเป็นตัวอักษรแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการพิมพ์หนังสือให้ออกมาเป็นรูปเล่ม งาน
การผลิตรูปเล่มหนังสือจะประกอบด้วยสองงานหลักคือ งานออกแบบจัดหน้า และงานพิมพ์ ข้อมูลจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และ
จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ระบุว่า ในประเทศไทยมีการผลิตหนังสือใหม่ต่อปีไม่ต่ํากว่า 1.3 หมื่น
เล่ม เฉลี่ยต่อวันมีการผลิตหนังสือใหม่ 37 เล่มต่อวัน การออกแบบจัดหน้าเป็นการรวบรวมภาพ และข้อเขียนที่ได้รับการ
คัดเลือกแล้วมาจัดวางลงในตําแหน่งต่างๆ บนหน้ากระดาษเพื่อให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ เหมือนกับการตั้ง
วางสินค้าในตู้โชว์ของร้านที่จะดึงดูดความสนใจคนอ่านซึ่งเป็นลูกค้านั่นเอง โดยแผนกที่จะรับผิดชอบการออกแบบจัดหน้าก็คือ
แผนกศิลป์ในกองบรรณาธิการหรือบางแห่งอาจสังกัดในกองการผลิต เพราะจะเป็นแผนกที่รับช่วงต่อเนื่องต้นฉบับจากกอง
บรรณาธิการเพื่อนํามาจัดวางรูปแบบก่อนที่จะส่งไปจัดพิมพ์ต่อไป จุดประสงค์หลักของการออกแบบหน้าประกอบด้วย (มาลี
บุญศิริพันธ์ และพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร, 2546)
1. เพื่อกําหนดวางเนื้อหาให้มีระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน สบายตา น่าอ่าน
2. เพื่อลําดับความสําคัญของเรื่อง
3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับหนังสือเหล่านั้น
4. เพื่อเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมการอ่าน
โดยปกติหนังสือเล่มของแต่ละผู้ผลิตมักจะมีรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ตั้งแต่การใช้โทนสี
ลักษณะตัวอักษร การวางรูปแบบหน้า แบบปกหนังสือ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะถูกออกแบบจัดหน้าไว้เป็นเอกลั กษณ์ของประเภท
หนังสือที่สํานักพิมพ์เหล่านั้นผลิต แม้จะมีการเปลี่ย นแปลงภาพปกหรือการออกแบบภายในเล่มให้มีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
เนื้อหาที่ปรากฏในแต่ละเล่ม แต่ก็จะไม่มีความแตกต่างมากจนเกินไปนัก เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้ผู้อ่านที่เป็นแฟนประจํา
ของนักเขียนบางคนได้เกิดความคุ้นเคย
4.6 การจัดพิมพ์
ในการจัดพิมพ์หนังสือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิต โดยต้นฉบับทั้งหมดที่ได้นํามาประกอบเข้าหน้าหนังสือ
ตามรูปแบบที่ฝ่ายศิลป์ได้ออกแบบและจัดตกแต่งไว้แล้ว จะนําเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของกองการผลิต
ต่อไป งานหลักๆ ที่กองการผลิตจะรับผิดชอบก็คือ เรียงพิมพ์ พิสูจน์ อักษร จัดวางหน้า ถ่ายภาพทางการพิมพ์ (ระบบพิมพ์แบบ
ออฟเซต) ทําแม่พิมพ์ พิมพ์ ตัดและพับหรือเก็บเย็บเล่ม สํานักพิมพ์บางแห่งจะไม่มีกองการผลิตสังกัดอยู่ในองค์กรแต่จะใช้วิธีจ้าง
โรงพิมพ์ภายนอกซึ่งทําธุรกิจรับพิมพ์งานทั่วไปดําเนินการในส่วนของการผลิตทั้งหมดให้และคิดค่า ใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เป็น
ครั้งๆ ไป โดยองค์กรเพียงทําหน้าที่จัดเตรียมเนื้อหาต้นฉบับทั้งหมดและออกแบบจัดหน้ารวมทั้งกําหนดรูปเล่มจากนั้นจะเป็น
หน้าที่ของโรงพิมพ์ดําเนินการจัดพิมพ์จนเป็นที่เรียบร้อย
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4.7 ขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือ
1. ขั้นตอนการพิมพ์ หลังจากที่ได้ออกแบบจัดหน้าหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนําอาร์ตเวิร์กซึ่งเป็นการประกอบ
ข้อความและภาพตามรูปแบบการจัดวางหน้าที่ทําไว้แล้วไปถ่ายภาพทางการพิมพ์ หรือเป็นการถ่ายฟิล์มโดยภาพที่ปรากฏบน
ฟิล์มจะเป็นภาพกลับสีขาวดํา และกลับซ้ายขวา จากนั้นจะนําฟิล์มหน้าหนังสือนั้น ไปผ่านกระบวนการจัดทําแม่พิมพ์ซึ่งในระบบ
ออฟเซตนี้จ ะเรีย กแม่พิมพ์ว่า เพลท ซึ่งเป็น แผ่ น โลหะบางๆ อ่อนตัว ได้เนื่องจากจะต้องนําเพลทแม่พิมพ์นี้ไปโค้งเข้ากับโม
เครื่องพิมพ์ออฟเซต ภาพที่ปรากฏบนเพลทจะเป็นภาพที่มีลักษณะอ่านออกเหมือนกับหน้าหนังสือที่ได้จัดไว้แล้ว แต่เมื่ อเข้าสู่
กระบวนการพิมพ์น้ํามันของหมึกพิมพ์จะเกาะบริเวณที่เป็นภาพและตัวอักษรและเมื่อพิมพ์ลงบนผ้ายาง หมึกจะถ่ายทอดลงบน
ผ้ายาง ทําให้เห็ นภาพและอักษรกลับสี ขาวดํา และกลับซ้ายขวาจากภาพจริง ต่อเมื่อผ้ายางถ่ายทอดภาพและอักษรลงบน
กระดาษแล้วจึงปรากฏเป็นภาพที่มีลักษณะอ่านออกอีกครั้งหนึ่ง ในการพิมพ์สอดสีจะต้องมีการตรวจปรู๊ฟสีในการพิมพ์ครั้งแรก
เพื่อปรับแก้ไขหากเกิดความผิดเพี้ยนในการผสมสี ก่อนที่จะพิมพ์งานทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสีที่พิมพ์ออกมาสวยงาม
เหมือนจริงและได้สีตามที่ต้องการ
2. ขั้นตอนหลังการพิมพ์ หลังจากได้งานพิมพ์เป็นชิ้นงานแล้วก็จะต้องผ่านขั้นตอนการแปรรูปหลังพิมพ์ เช่น การตัด
การพับ การเก็บเล่ม การเจียน การเย็บเล่ม การเข้าปก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานทําสําเร็จบางงานที่ใช้กับการพิมพ์หนังสือ
โดยเฉพาะหน้าปก เช่น การดุนนูน การปรุรอย การทํารอยพับ การอาบมัน การเคลือบพลาสติก เป็นต้น
ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบันที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและระบบการพิมพ์ ทําให้ผู้เขียนที่
ต้องการผลิตงานเขียนของตนออกเป็นเล่มเองก็จะสามารถจัดทําหนังสือของตนออกมาได้โดยไม่ต้องผ่านสํานักพิมพ์ หนังสือ
ลักษณะนี้เรียกว่า หนังสือทํามือ ซึ่งก็คือหนังสือที่ผลิตเองด้วยมือของผู้เขียนที่ต้องการเผยแพร่ผลงานตนเองโดยพึ่งพาเครื่องจักร
น้อยที่สุด หนังสือที่ผลิตด้วยมือนี้จะผลิตในจํานวนน้อยและขายเฉพาะกลุ่มผู้ที่สนใจโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง สิ่งที่
หนังสือทํามือแตกต่างจากหนังสือทั่วไปก็คื อ การที่หนังสือจะไม่ผ่านระบบบรรณาธิการของสํานักพิมพ์ และมักมีเนื้อหาแปลก
ใหม่ไม่ยึดติดกับความต้องการของตลาด แต่ยึดตามความต้องการของผู้เขียน โดยผู้ผลิตสามารถทําได้ด้วยตนเองหรือรวมเป็น
กลุ่มก็ได้ ด้วยเหตุนี้เองทําให้ขนาดและรูปแบบของหนังสือลักษณะนี้จึงมีความแตกต่ างกัน และไม่มีการกําหนดตายตัวเหมือน
หนังสือที่ผ่านกระบวนการของสํานักพิมพ์ แต่ที่นิยมทําคือขนาดกระดาษ A5 และ A6 และขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประมาณ 14
x14 เซ็นติเมตร (ขนาดกล่องซีดี) ซึ่งการกําหนดขนาดก็มักจะเป็นไปตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบจัดหน้า
นั่นเอง เช่น โปรแกรม Ms Word, Adobe Page Maker, Adobe Illustrator, Adobe Photo shop เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับความถนัดของผู้ผลิตด้วย ในการจัดพิมพ์หากผู้ผลิตมีเงินทุนน้อยก็มักจะใช้วิธีถ่ายเอกสารและเข้าเล่มในภายหลัง แต่หาก
ต้องการจํ านวนมากและมีงบประมาณเพีย งพอก็มั กจะใช้ระบบพิมพ์ออฟเซ็ตของโรงพิมพ์ โดยเตรียมต้นฉบับที่เขียนด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วโรงพิมพ์จะจัดการดําเนินการในส่วนของการจัดพิมพ์ต่อไป
4.4 การประเมินหนังสือ
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การประเมินหนังสือสามารถทําได้หลายแบบ แต่ที่นิยมอย่างแพร่หลาย มี 2 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 การประเมินหนังสือเรียนโดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล โดยทั้งนี้ การประเมินโดยวิธีนี้ผู้ประเมินจําเป็นต้องกําหนด
เกณฑ์ในการประเมินและนิยามต่างๆ เป็นอันดับแรก และต้องกระทําเป็นหมู่คณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับการประเมิน
วิธีที่ 2 การประเมินหนังสือเรียนโดยการทดลองใช้หนังสือ โดยที่หนังสือทุกเล่มก่อนนําไปใช้งานอย่างแพร่หลายให้กับ
คนเป็นจํานวนมาก จําเป็นต้องนําหนังสือเรียนไปทดลองใช้เพื่อศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของหนังสือและพัฒนาปรับปรุงต่อไป
หลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพหนังสือ
เกณฑ์การประเมินค่าหนังสือโดยทั่วไป เป็นดังนี้
1) เนื้อหาสาระ ได้แก่ เนื้อหาของหนังสือ ความถูกต้องตรงตามเนื้อหาและชื่อรายวิชาประโยชน์ที่ได้รับ ความยากง่าย
ของเนื้อหา เป็นต้น
2) โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ได้แก่ การลําดับเรื่องราวเหตุการณ์ ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของเนื้อหา เป็นต้น
3) เทคนิคการเขียนและสํานวนภาษา โดยที่ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง ชัดเจน สื่อความหมายสามารถอ่านได้เข้าใจง่าย
ใช้คําพูดที่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้ใช้หนังสือ
4) ผู้เขียนหนังสือมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาของหนังสือ
5) องค์ประกอบของหนังสือ ได้แก่ หน้าปกใน คํานํา สารบัญ ดัชนี บรรณานุกรม เป็นต้น
6) องค์ประกอบของเนื้อหา เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา หนังสือต้องมีส่วนประกอบต่างๆเพื่อให้หนังสือมีความชัดเจน
และสมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่ แผนภูมิภาพประกอบ ภาพประกอบ เป็นต้น
7) การจัดพิมพ์ จัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพื่อความดึงดูดใจในการอ่าน ได้แก่ การออกแบบปก จัดหน้า ขนาด
ตัวอักษร เป็นต้น รัญจวน อินทรกําแหง (2533 อ้างถึงใน เสรีย์ ตู้ประกาย 2556: 7)

บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
4.1 กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ก่อนจะทําการผลิตหนังสือนั้นมีเรื่องที่จะต้องกําหนดและวางแผนเฉพาะในส่วนที่เกี่ย วข้องกับการผลิต ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะด้านจึงจําเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคในการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อให้ได้หนังสือที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยมีแผนการดําเนินงานในการปฏิบัติ ดังนี้
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4.1.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนที่จ ะทําการผลิ ตหนังสื อนั้ น ผู้เขีย นจะต้องพยายามหาข้อมูล จากผู้เขียนถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนหรือจัดทํา
หนังสือและต้องทราบถึงลักษณะของผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายว่าเจตนาจะมุ่งที่ใครเป็นหลักและคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมและ
ความชอบไม่ชอบอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องทราบให้ชัดเจนว่าผู้เขียนมีความคิดหลักหรือแนวคิดเบื้องหลังของหนังสืออย่างไร
รวมทั้งเป็นหนังสือประเภทใดและควร จะมีบุคลิกภาพแบบไหน ดังภาพประกอบที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ภาพการลงสํารวจข้อมูลเบื้องต้น
4.1.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ผู้ผลิตต้องกําหนดรูปแบบ เนื้อหา และรายละเอียดของเนื้อหา
ให้ชัดเจน ไม่สลับซับซ้อน เพื่อความง่ายต่อการจัดรูปแบบ ซึ่ง เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารแล้ว หนังสือสามารถจัดทํา
ได้หลายขนาดและหลายรูปแบบมากกว่า ซึ่งในการเลือกขนาดและรูปแบบ ที่เหมาะสมนี้จะต้องดูจากวัตถุประสงค์และประเภท
ของหนังสือเป็นหลัก ส่วนใหญ่แล้ว จะต้องพยายามเลือกขนาดที่ตัดกระดาษได้โดยเหลือเศษน้อยเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
เพื่อลดต้นทุนนอกจากในกรณีที่เป็นหนังสือที่ ระลึกราคาแพงและต้องการ รูปแบบ ที่แปลกแตกต่างไปจาก ปกติขนาดของ
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หนังสือที่เป็นที่นิยมกันมาก เช่น 5 x 7 นิ้ว (16 หน้ายก หรือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก) 5 x 8 นิ้ว (ขนาด A5 หรือขนาด พ็อก
เก็ตบุ๊ก) เป็นต้น ดังภาพประกอบที่ 4.2

ภาพที่ 2.2 ขนาดและรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกัน
4.1.3 การกําหนดรูปแบบเล่มหนังสือ
ในการกําหนดรูปแบบเล่มหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ผู้ผลิตต้องศึกษารูปแบบเนื้อหา และรายละเอียด
ของข้อมูลที่ชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- รูปแบบหน้าปก
เนื่องจากความหลากหลายในรูปแบบที่เป็นไปได้ในการออกแบบปกหน้าของหนังสือนักออกแบบจึงควรตกลง
ร่วมกันกับผู้เขียน หรือสํานักพิมพ์เรื่อง รูปแบบของปกหน้าเสียก่อนในเรื่องต่างๆดังนี้
- กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ปกหน้าจะเป็นกระดาษแบบเดียวกันกับหน้าในหรือจะเป็นกระดาษที่หนา
กว่าปกติส่วนใหญ่แล้วกระดาษที่ใช้ในการทําปกหน้ามักจะเป็นกระดาษแข็งในบางครั้งอาจจะมีการหุ้มหรือเคลือบเอาไว้ด้วยวัสดุ
ชนิดอื่นเช่น ผ้าหรือพลาสติกก็ได้
- หน้าหุ้มปกหนังสือที่มีความหนามากหรือมีราคาสูงจะมีหน้าหุ้มปกเพื่อรักษาปกหน้าไว้ไม่ให้เสียหาย
- ระบบการพิมพ์และจํานวนสีที่จะพิมพ์รวมทั้งการใช้เทคนิคพิเศษอื่นในทางการพิมพ์หรือไม่เนื่องจาก
ปกหน้าของหนังสือทําหน้าที่เหมือนหน้าโฆษณาขายหนังสือเล่มนั้นๆจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะให้ความสําคัญเป็นพิเศษทั้ง
ในงานออกแบบและการผลิต ดังภาพประกอบที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 ภาพรูปแบบหน้าปก
- รูปแบบของหน้าใน
รูปแบบของหน้าในของหนังสือนั้นจะมีลักษณะเช่นไร ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบของ
เนื้อหาได้แก่ เนื้อหาที่เป็นตัวพิมพ์และภาพประกอบต่างๆ ว่ามีมากน้อยและต้องการคุณภาพในระดับใดทั้งนี้ควรพิจารณาในเรื่อง
ต่อไปนี้
- กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เป็นกระดาษชนิดใดและจะเป็นกระดาษที่มีความหนาหรือน้ําหนักเท่าใด
- ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมควรเป็นระบบใดและพิมพ์กี่สี ในหนังสือบางเล่มอาจจะมีหน้าในที่มีการพิมพ์สีไม่
เท่ากัน จึงต้องมีการกําหนดว่าจะเป็นหน้าสี่สีที่หน้า หน้าสีเดี ยวกี่หน้า รวมทั้งมีการใช้เทคนิคพิเศษอื่น ในทางการพิมพ์หรือไม่
โดยปกติแล้วหน้าในของหนังสือมักจะไม่ค่อยในเทคนิคพิเศษอะไรมากนัก ยกเว้นหนังสือเด็กซึ่งอาจจะมีการอัดตัดตามแม่แบบ
หรือไดคัตหรือป๊อปอัพ (Pop Up) เพื่อเพิ่มมิติให้หน้าหนังสือ ดังภาพประกอบที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 รูปแบบของหน้าใน
- ขนาดตัวอักษรปกติ
ปกติแล้วตัวอักษรที่ใช้ในเล่มหนังสือ จะไม่มีความหลากหลายมากนัก แต่อาจมีความแตกต่างกันระหว่ างตัวที่
เป็นหัวเรื่องหรือพาดหัวกับตัวที่เป็นเนื้อเรื่องเท่านั้น อย่างไรก็ตามในเรื่องขนาดของตัวเนื้อเรื่อง จะต้องพิจารณาใช้ในขนาดที่
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เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หากเป็นผู้มีอายุมากหรือเด็ก อาจจะต้องเลือกตัวอักษรที่มี ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรที่ใช้
สําหรับ วันรุ่นหรือผู้ใหญ่ทั่วไป ดังภาพประกอบที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 ขนาดตัวอักษร
- จํานวนภาพประกอบ
แบบและจํานวนภาพประกอบของหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้นถือเป็น ตัวแปรหนึ่งที่ควรนํามา
พิจารณาว่าต้องการจะนําเสนอภาพประกอบเป็นสี่สีหรือขาวดํา จํานวนอย่างละกี่รูป ซึ่งแบบและจํานวนภาพประกอบนี้จะไปมี
ผลต่อการเลือกชนิดกระดาษระบบการพิมพ์และต้นทุนในการผลิตดังภาพประกอบที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 จํานวนภาพประกอบของหนังสือ
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- การกําหนดขั้นตอนหลังการพิมพ์
เนื่องจากหนังสือมีขนาดความหนาที่หลากหลายทําให้วิธีการเย็บเล่มหนังสือที่เหมาะสมแตกต่างกันไป นอกจากนี้
เทคนิคพิเศษบางอย่าง เช่น ดุนนูน (Emboss) การประทับลายร้อน ปั๊มทอง (Foil Stamping) หรือไดคัต หรือการอัดตัดตาม
แม่แบบก็เป็น สิ่งที่ต้องดําเนินการภายหลังการพิมพ์เสร็จสิ้นลงดังนั้นการได้สรุปขั้นตอนที่คาดว่าจะใช้หลังการพิมพ์ไว้ล่วงหน้าจะ
ทําให้นักออกแบบได้คิดเผื่อในขณะที่ทําการออกแบบ
- องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบหนังสือ
ที่จริงแล้วการออกแบบหนังสือก็มีหลักการเหมือนกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
หนังสือมี ส่ วนประกอบที่แตกต่างกับจากสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่น ทาให้มีรายละเอี ยดเพิ่มเติมในการออกแบบส่ วนประกอบที่สํ า คัญ
คือ ปกหน้าของหนังสือ ซึ่งเป็นหน้าที่สํา คัญที่สุดเช่นเดียวกับหน้าแรกของหนังสือพิมพ์และปกหน้าของนิตยสาร โดยปกหน้า
จะต้องทาหน้าที่ ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นให้อยากจะหยิบขึ้นมาดูจากชั้นหนังสือ ในขณะเดียวกันปกหน้าข องหนังสือก็
จะต้ องทาหน้ าที่สื่ อสาร ให้ เห็ น ถึง ความคิด เบื้ อ งหลั งรวมทั้ง บุคลิ กลั ก ษณะของเนื้อ เรื่อ งภายในหนัง สื อด้ ว ย เพื่อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งสองส่วนนี้นักออกแบบ จะต้องทําการออกแบบส่วนต่างๆ ในปกหน้าของหนังสือดังนี้
1. ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
หนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละเล่มจะต้องปรากฏตราตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานในเล่มปก
ของหน้าแรก ซึ่งต้องเป็นภาพที่ชัดเจน ดังภาพประกอบที่ 4.7
ตราสัญลักษณ์
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ภาพที่ 4.7 ภาพตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
2. ข้อความประกอบปกหน้า
ในหน้าปกของหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น จะต้องระบุชื่อหน่วยงานที่ผลิตอย่างชัดเจน และ
เห็นชัด ดังภาพประกอบที่ 4.8

ภาพที่ 4.8 ภาพข้อความประกอบปกหน้า
3. ชื่อหนังสือ
ชื่อหนังสือด้านความหลาหลายทางชีวภาพ ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการตั้งชื่อหนังสือเป็นการ
นําเสนอเนื้อหาและรายละเอียดข้อมูลประกอบข้างในได้ด้วย การตั้งชื่อหนังสือนั้นต้องสอดคล้อง และน่าสนใจ ดัง ภาพประกอบ
ที่ 4.9
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ภาพที่ 3.9 ภาพชื่อหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ชื่อผู้แต่งหรือผู้แปล
ชื่อผู้แต่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึงชื่อหน่วยงานที่จัดทําหนังสือเล่มนั้นๆ ดังภาพประกอบที่ 4.10

ภาพที่ 4.10 ภาพชื่อผู้แต่งหรือผู้แปล
5. ภาพประกอบปกหน้า
ภาพประกอบในส่วนของหน้าปกหน้า ผู้ผลิตหนังสือควรเลือกภาพที่เด่นที่สุด เป็นภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาหรือ
ข้อมูลประกอบข้องในเล่มหนังสื อได้ด้ว ย ควรหลีก เลี่ยงการใช้ภาพที่ไม่มีส่วนเกี่ย วข้องกับเนื้อหาภายในเล่ มหรือเรื่องนั้นๆ
ดังภาพประกอบที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 ภาพชื่อผู้แต่งหรือผู้แปล
4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน
สําหรับเทคนิคหรือขั้นตอนในการผลิตหนังสือที่ดนี ั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้ถึงเทคนิค และขั้นตอนในการเตรียมข้อมูล
ที่จะผลิตหนังสือ ซึง่ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะด้าน จึงจําเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคในการผลิต
หนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ได้หนังสือที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี้
4.2.2 การจัดเตรียมเนื้อหาและต้นฉบับ
ในขั้นตอนการจัดเตรียมเนื้อหา ผู้ผลิตหนังสือจะต้องกําหนดแนวทางของเนื้อหา และรูปเล่มของหนังสือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนประเภทของหนังสือที่องค์กรต้องการมุ่งเน้น ส่วนใหญ่ประเภทและเนื้อหาของหนังสือก็จะ
สะท้อนนโยบายหรือแนวทางขององค์กรที่ผลิตหนังสือ การจัดเตรียมต้นฉบับเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบของกองบรรณาธิการที่
จะจัดหา รวบรวม เรียบเรียงต้นฉบับทั้งข้อเขียน และภาพ ต้นฉบับทุกประเภทจะนําเข้ าสู่กองบรรณาธิการเพื่อวินิจฉัยและ
ประเมินคุณค่า ตรวจสอบ เรียงพิมพ์ ออกแบบจัดหน้า ตลอดจนการบรรณาธิกร หรือก็คือแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับให้เหมาะสม
ก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการจัดพิมพ์ในกองการผลิตต่อไป
ต้นฉบับข้อเขียนและภาพของหนังสือนั้นมีที่มาได้จากหลายแหล่ง แต่ต้นฉบับหนังสือเล่มส่วนใหญ่จะได้จากภายนอก
กองบรรณาธิการเป็นข้อเขียน ส่วนต้นฉบับภาพจะได้จากช่างภาพซึ่งดําเนิน การตามที่ได้รับมอบหมาย ต้นฉบับหนังสือเล่ม
แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ต้นฉบับข้อความ และต้นฉบับภาพ
1. ต้นฉบับข้อความของหนังสือเล่มจะต่างจากต้นฉบับข้อความของนิตยสารตรงที่เป็นข้อเขียนลักษณะใดลักษณะเดียว
ทั้งเล่ม อาทิ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย เรื่องเล่า ความรู้ ฯลฯ โดยจะมีภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ หรืออาจเป็นต้นฉบับภาพทั้ง
เล่มโดยมีข้อความประกอบ เช่น หนังสือการ์ตูน หนังสือภาพ เป็นต้น
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ตัวอย่างเนื้อหา อาจจะประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนํา
บทนําของหนังสือเล่มหนึ่ง จะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นหรือความรู้ทั่วไปของเรื่องนั้นๆการแบ่งประเภทหรือการ
จําแนกกลุ่ม การนําไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลในเนื้อหา ซึ่งในส่วนของบทนําของหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพแต่ละ
เล่มจะมีจํานวนข้อมูลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนําเสนอข้อมูลมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ในส่วนของบทนําเป็นการผู้ พื้นความรู้
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่นําเสนอ ตัวอย่าง
หนังสือไม้ป่ากินได้
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ภาพที่ 4.11 ภาพข้อมูลหนังสือไม้ป่ากินได้
หนังสือผีเสือกลางคืน
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ภาพที่ 4.12 ภาพข้อมูลผีเสือกลางคืน
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หนังสือสาหร่ายน้ําจืด
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ภาพที่ 4.13 ภาพข้อมูลสาหร่ายน้ําจืด
2. ต้นฉบับภาพจะมี 2 ลักษณะคือ
2.1 ภาพถ่ายเป็นภาพที่เกิดจากการใช้กล้องถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบกับต้นฉบับข้อความ จะมีทั้งภาพขาวดํา
และภาพสี หากเป็นภาพสีอาจเป็นภาพสีที่อัดลงบนกระดาษ หรือเป็นภาพ สไลด์ก็ได้ โดยทั่วไปมักจะนิยมใช้ภาพสไลด์ในการ
พิมพ์ภาพสี เพราะได้สีภาพที่สวยงามมีคุณภาพใกล้เคียงของจริงมากกว่าการใช้ภาพสีที่อัดลงบนแผ่นกระดาษ ทั้งนี้ช่างภาพที่
รับผิดชอบจัดเตรียมต้นฉบับภาพถ่ายจะต้องประสานงานกับบรรณาธิการเพื่อให้ได้ภาพตามที่ผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการ
ต้องการ โดยเฉพาะภาพปกหนังสือที่ต้องอาศัยความพิถีพิถันในเตรียมต้นฉบับมากกว่าภาพประกอบอื่นๆ และหากเนื้อหาของ
หนังสือเป็นหนังสือภาพ ต้นฉบับภาพจะมีความสําคัญยิ่งกว่าต้นฉบับข้อเขียนและต้องการความพิถีพิถันในการจั ดเตรียมมาก
ยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 4.14 ภาพต้นฉบับภาพถ่าย
2.2 ภาพลายเส้นเป็นภาพประกอบที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้กล้องถ่ายภาพ แต่จะเป็นภาพที่เกิดจากการเขียน ทั้งการ
เขียนโดยใช้ดินสอ พู่กัน และสี เช่น ภาพวาดหรือภาพเขียน หรือการเขียนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพกราฟิก ห รือ
ภาพแผนที่ แผนภูมิต่างๆ โดยภาพลายเส้นจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของแผนกศิลป์ ต้นฉบับภาพทั้งที่เป็นภาพถ่ายและภาพ
ลายเส้นอาจเป็นภาพประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อเขียน เช่น ภาพกิจกรรม ภาพสถานที่ของงานเขียนสารคดี ภาพกราฟิก
ตารางผลการวิจัย ภาพแผนภูมิหรือแผนที่ เป็นต้น ภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในหนังสือบางประเภทโดยเฉพาะตําราวิชาการ
เพื่อให้เรื่องราวที่นําเสนอเกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภ าพเพื่อประกอบเรื่องโดยภาพดังกล่ าวจะมีส่ว นเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับข้อเขีย น หรืออาจสื่ อ
ความหมายโดยนัยบางอย่างที่สัมพันธ์กับข้อเขียน ในกรณีนี้ภาพถ่ายหรือภาพลายเส้นที่จะใช้ประกอบเรื่องอาจมีหรือไม่มีก็ได้
และหากขาดไปก็ไม่ทําให้ผู้อ่านเกิดความสับสนหรือไม่เข้าใจเรื่องราว
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ภาพที่ 4.15 ภาพลายเส้นเป็นภาพประกอบ

งง

4.2.3 ขั้นตอนการจัดทําต้นฉบับ
1. กําหนดแนวทางของหนังสือ ผู้ผลิตหนังสือจะประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการผลิตหนังสือเล่ม ซึ่ง
จะสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทํา
2. มอบหมายการทํางานหลังจากที่ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดเนื้อหาแล้ วก็จะมอบหมายงานให้
บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะฝ่ า ยไปแสวงหาต้ น ฉบั บ โดยส่ ว นใหญ่ มั ก จะมอบหมายงานสายงานต่ า งๆ ที่
รับผิดชอบติดตามต้นฉบับจากหัวข้อประจําที่รับผิดชอบ
3. รวบรวมและตรวจแก้ไขเมื่อได้ต้นฉบับเข้ามากองบรรณาธิการ แล้วกองบรรณาธิการจะรวบรวม
ต้นฉบับ และตรวจแก้ไขและเรียบเรียงต้นฉบับ เพื่อให้ข้อเขียนสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน
ก็จะต้องไม่ทําให้เนื้อหาหรือลีลาการเขียนของนักเขียนแต่ละคนเพี้ยนไปภายหลังจากการบรรณาธิกรต้นฉบับ
4. เรียงพิมพ์และพิสูจน์อักษรเมื่อได้ต้นฉบับที่ตรวจแก้ไขแล้วก็จะส่งไปยัง แผนกเรียงพิมพ์ หรือแผนก
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเรียงพิมพ์ พิสูจน์อักษร และนําไปออกแบบจัดหน้า และประกอบข้อความและภาพเข้า
ด้วยกันโดยอาศัยหลักความสวยงาม สมดุล อ่านเข้าใจและติดตามได้ง่าย ซึ่งต้นฉบับข้อเขียนบางประเภทอาจ
จําเป็นต้องใช้ภาพถ่ายและภาพลายเส้น ตลอดจนตารางและแผนภูมิต่างๆ ประกอบและจัดลําดับเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ต้นฉบับงานเขียนของหนังสือเล่มบางประเภทอาจไม่ต้องการภาพประกอบเลยก็มี อนึ่ง
แม้ว่าหนังสือจะมีเนื้อหาหลากหลาย แต่หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนและการอ้างอิงผู้ผลิตจําเป็นต้องมี
ความพิถีพิถันทั้งในการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาและข้อเขียนเป็นพิเศษ
4.2.4 หลักการออกแบบจัดหน้า
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดหน้าจะประกอบด้วย ตัวอักษรที่พิมพ์ในขนาดที่เหมาะสม อ่านง่าย
ชัดเจน ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป และการวางหน้าที่กําหนดให้เนื้อหาและรูปภาพอยู่ร วมกันอย่างเหมาะสมเป็น
สัดส่วน ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จะนําไปสู่หลักการการออกแบบจัดหน้าที่จะต้องคํานึงถึง ดังนี้
1. ความสมดุลหมายถึง การจัดวางเนื้อหาและภาพรวมทั้งที่ว่างบนหน้าหนังสือให้มีน้ําหนักที่สมดุล
ไม่แตกต่างกันมากเกินไปในหน้าเดียวกันจนเป็นเหตุ ให้ดูเหมือนหน้ากระดาษมีน้ําหนักเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
น้ําหนักในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบต่างๆ ทั้งอักษร สัญลักษณ์และภาพได้ดุลกัน หากน้ําหนักด้านใดด้านหนึ่งมี
มากเกินไปจะทําให้ขาดความสวยงาม เช่น ใช้ตัวอักษรดํามากเกินไป เส้นหนาเกินไป หรือมีที่ว่างห่างมากหรือ
น้อยเกินไป ก็ต้องแก้ไขให้สมดุล
2. ความแตกต่าง เป็นการจัดองค์ประกอบหน้าให้มีลักษณะตรงกันข้ามหรือตัดกัน ดูเหมือนขัดแย้งกัน
ทั้งรูปร่าง น้ําหนัก สีสัน เช่น ใช้หัวข้อเรื่องหรือชื่อเรื่องมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง น้ําหนักสีอ่อนหรือแก่ วางใน
ตําแหน่งที่ใกล้ เคีย งหรือตรงข้ ามกัน และเมื่อมองโดยรวมแล้วจะเห็นความแตกต่างชัดเจน แต่ยังคงความ
สวยงาม ความกลมกลืนที่ไม่ขัดตา เป็นการจัดหน้าที่เร้าความสนใจคนอ่าน ทําให้หน้าหนังสือไม่ดูเรียบง่าย
จนเกินไป สิ่งสําคัญก็คือผู้จัดหน้าจะต้องใช้ความแตกต่างนี้อย่างสมดุล ไม่เช่นนั้นแล้วจะทําให้ความแตกต่างนี้
กลายเป็นการวางหน้าหนังสืออย่างเลอะเทอะขาดเอกภาพมากกว่าความสวยงาม

จจ
3. ความมีสัดส่วน คือการกําหนดเนื้อหาและภาพ ให้ขนาดอักษร การย่อหน้า และการใช้อักษรเน้น
ข้อความ การใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย ลายเส้นหรือแผนภูมิได้สัดส่วนเหมาะสม
4. ความเป็นเอกภาพ คือการจัดหน้าหนังสือให้มีความเป็นสัดส่วนโดยคํานึงถึงภาพรวมทั้งหมดของ
หน้ามากกว่าการเน้นเฉพาะข้อเขียนหรือภาพใดภาพหนึ่ง รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ตลอดทั้ งเล่ ม หรื อเป็ น เอกลั กษณ์เหมือ นกันทุ กเล่ ม เช่น รูปแบบปก รู ปแบบตัว อัก ษรที่ใช้ กับชื่อ หนังสื อ
รูปแบบและขนาดตัวอักษรของหัวข้อใหญ่ ย่อย ชื่อเรื่อง ชื่อบท หรือเนื้อหาที่ต้องสม่ําเสมอกัน เป็นต้น
นอกจากหลักการเหล่านี้แล้วสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงก็คือความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งต่างๆ ของหน้าหนังสือ
และการเคลื่อนไหวของสายตาผู้อ่าน เช่น การอ่านจากซ้ายไปขวาหรือ จากบนลงล่าง การพักสายตาผู้อ่านโดย
การเว้นหน้าหนังสือเมื่อขึ้นบทใหม่ เป็นต้น
หน้าปกหนังสือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก การออกแบบหน้าปกหนังสือจึงต้องพิถีพิถันทั้ง
ข้อความ การใช้รูปแบบตัวอักษร สี การเลือกภาพหน้าปก เพราะปกหนังสือจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และ
เป็นส่วนสําคัญที่สะท้อนเนื้อหา และเรื่องราวที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนั้นๆ ปกหนังสือที่มีการออกแบบและ
จัดพิมพ์อย่างพิถีพิถัน สวยงาม จะส่งผลให้ยอดจําหน่ายหนังสือสูงขึ้นได้ สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงการเตรียม
ต้น ฉบั บ ก็คือขั้น ตอนสุ ดท้ายหลั งจากที่ได้ต้ นฉบับ แล้ ว จะต้องมี การตรวจสอบหรือบรรณาธิกรต้น ฉบับให้
เรียบร้อยก่อนทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเขียนที่มีความถูกต้องทั้งข้อเท็จจริงและหลักการใช้ภาษา ลดค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขในภายหลังเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดพิมพ์ และทําให้หนังสือมีรูปแบบที่สม่ําเสมอกันตลอดทั้งเล่ม ซึ่งสิ่ ง
เหล่านี้จะเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งพิมพ์เหล่านี้ในสายตาผู้อ่าน เพราะผู้อ่านจะรู้สึกไม่เชื่อถือและไม่ประทับใจหาก
พบว่าหนังสือที่ตนซื้อมานั้นมีการพิมพ์ผิด ตกหล่น หรือมีข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือลําดับเนื้อหาไม่รู้เรื่องไม่
ต่อเนื่อง หรือหน้าหนังสือขาดหาย
2.4 การจัดพิมพ์
ในการจั ดพิมพ์ห นั งสื อจะเป็ น ขั้น ตอนสุ ดท้ายในกระบวนการผลิ ต โดยต้นฉบับทั้งหมดที่ได้นํามา
ประกอบเข้าหน้าหนังสือตามรูปแบบที่ฝ่ายศิลป์ได้ออกแบบและจัดตกแต่งไว้แล้ว จะนําเข้าสู่กระบวนการ
จัดพิมพ์ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของกองการผลิตต่อไป งานหลักๆ ที่กองการผลิตจะรับผิดชอบก็คือ เรียงพิมพ์
พิสูจน์อักษร จัดวางหน้า ถ่ายภาพทางการพิมพ์ (ระบบพิมพ์แบบออฟเซต) ทําแม่พิมพ์ พิมพ์ ตัดและพับหรือ
เก็บเย็บเล่ม สํานักพิมพ์บางแห่งจะไม่มีกองการผลิตสังกัดอยู่ในองค์กรแต่จะใช้วิธีจ้างโรงพิมพ์ภายนอกซึ่งทํา
ธุรกิจรับพิมพ์งานทั่วไปดําเนินการในส่วนของการผลิตทั้งหมดให้และคิดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เป็นครั้งๆ ไป
โดยองค์กรเพียงทําหน้าที่จัดเตรียมเนื้อหาต้นฉบับทั้งหมดและออกแบบจัดหน้ารวมทั้งกําหนดรูปเล่มจากนั้นจะ
เป็นหน้าที่ของโรงพิมพ์ดําเนินการจัดพิมพ์จนเป็นที่เรียบร้อย
1. ขั้นตอนการพิมพ์ หลังจากที่ได้ออกแบบจัดหน้าหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนําอาร์ตเวิร์กซึ่ง
เป็นการประกอบข้อความและภาพตามรูปแบบการจัดวางหน้าที่ทําไว้แล้วไปถ่ายภาพทางการพิมพ์ หรือเป็น
การถ่ายฟิล์มโดยภาพที่ปรากฏบนฟิล์มจะเป็นภาพกลับสีขาวดํา และกลับซ้ายขวา จากนั้นจะนําฟิล์มหน้า
หนังสือนั้นไปผ่านกระบวนการจัดทําแม่พิมพ์ซึ่งในระบบออฟเซตนี้จะเรียกแม่พิมพ์ว่า เพลท ซึ่งเป็นแผ่นโลหะ
บางๆ อ่อนตัวได้เนื่องจากจะต้องนําเพลทแม่พิมพ์นี้ไปโค้งเข้ากับโมเครื่องพิมพ์ออฟเซต ภาพที่ปรากฏบนเพลท
จะเป็นภาพที่มีลักษณะอ่านออกเหมือนกับหน้าหนังสือที่ได้จัดไว้แล้ว แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิมพ์น้ํามันของ
หมึกพิมพ์จะเกาะบริเวณที่เป็นภาพและตัวอักษรและเมื่อพิมพ์ลงบนผ้ายาง หมึกจะถ่ายทอดลงบนผ้ายาง ทํา
ให้เห็นภาพและอักษรกลับสีขาวดํา และกลับซ้ายขวาจากภาพจริง ต่อเมื่อผ้ายางถ่ายทอดภาพและอักษรลงบน
กระดาษแล้วจึงปรากฏเป็นภาพที่มีลักษณะอ่านออกอีกครั้งหนึ่ง ในการพิมพ์สอดสีจะต้องมีการตรวจปรู๊ฟสีใน

ฉฉ
การพิมพ์ครั้งแรก เพื่อปรับแก้ไขหากเกิดความผิดเพี้ยนในการผสมสี ก่อนที่จะพิมพ์งานทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่า
คุณภาพของสีที่พิมพ์ออกมาสวยงาม เหมือนจริงและได้สีตามที่ต้องการ
2. ขั้นตอนหลังการพิมพ์ หลังจากได้งานพิมพ์เป็นชิ้นงานแล้วก็จะต้องผ่านขั้นตอนการแปรรูปหลัง
พิมพ์ เช่น การตัด การพับ การเก็บเล่ม การเจียน การเย็บเล่ม การเข้าปก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานทําสําเร็จ
บางงานที่ใช้กับการพิมพ์หนังสือโดยเฉพาะหน้าปก เช่น การดุนนูน การปรุรอย การทํารอยพับ การอาบมัน
การเคลือบพลาสติก เป็นต้น
4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการติดตามผลการผลิ ตหนั งสื อด้านความหลาหลายทางชีวภาพนั้น หนังสือจะต้องติตามความ
คืบหน้าในการดําเนินงานการพิมพ์ ซึ่งจะต้องประสานงานกันระหว่างบรรณาธิการกับฝ่ายพิมพ์ ในระหว่ างกา
รําเนินการพิมพ์หากความผิดพลาดหรือมีส่วนที่ต้องแก้ไข ก็สามารถดําเนินการแก้ไขได้ทันที เช่น ในส่วนของ
เนื้อหาหากมีข้อผิดพลาด หรือมีส่วนที่ต้องแก้เนื้อหา ก็แก้ไขและจัดรูปแบบหน้าใหม่ เช่นเดียวกับภาพประกอบ
หากมีส่วนที่ต้องหารแก้ไข ก็สามารถแก้ไขได้ และจัดรูปแบบหน้าใหม่ ในการติดตามความความคืบหน้าในการ
พิมพ์หนังสือ ผู้ผลิตหรือบรรณาธิการจําเป็นต้องติดตามตั้งแต่ขั้นตอนของการส่งข้อมูลไปยังโรงพิมพ์ ขั้นตอน
การประสานงานระหว่างโรงพิมพ์กับ ผู้ผลิตหรือบรรณาธิการ รวมถึงขั้นสุดท้ายจนออกมาเป็นหนังสือเล่มที่
สมบูรณ์ พร้อมกับการเผยแพร่

ชช

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรค
ในการดํา เนิ น การผลิ ตหนั งสื อด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพ พบปัญหาและอุป สรรคในการ
ดําเนินการดังนี้
(1) ด้านเวลา เนื่องจากงานผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อมูลของหนังสือหลายๆ ส่วนเช่น ส่วนนํา เนื้อหา ภาพประกอบ ดัชนี (Index) การตรวจสอบความ
ถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ การพิสูจน์อักษร
(2) ด้านบรรณาธิการ ในการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละครั้งหรือแต่ละเรื่องการผลิต
นั้น จําเป็นต้องมีบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญกับเรื่องนั้น ซึ่งที่ผ่านมาบรรณาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญมักจะเป็น
อาจารย์ผู้สอน และไม่ค่อยมีเวลาเต็มที่กับการผลิต หนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงทําให้ต้องใช้
เวลาในการรวบรวมข้อมูลของหนังสือทั้งหมด
(3) โรงพิมพ์ หน้าที่ของโรงพิมพ์คือ พิมพ์เล่มหนังสือออกมา แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการพิมพ์เล่มนั้น
จําเป็นต้องมีการจัดระเบียบหน้า เนื้อหา และรูปภาพใหม่ ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลา 15-20 วัน ซึ่งถือเป็นเวลาที่
ยาวนานพอสมควร และหากมีจุดที่ต้องการแก้ไขก็จะทําให้ยิ่งเสียเวลามากยิ่งขึ้นอีกด้วย
5.2 แนวทางการไขปัญหาและอุปสรรค
(1) ด้านเวลา ในการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ผู้ผลิตหรือบรรณาธิการ ต้องมี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหนังสือนั้น
ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
(2) ด้านบรรณาธิการ ในการเลือกบรรณาธิการ ทีมงานผู้ผลิต หนังสือด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมีแผนหรือกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการผลิต
หนังสือด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ ใช้เวลาที่ยาวนาน ซึ่งส่ งผลกระบวนการผลิ ตหนังสือด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งหมด
( 3 ) โ ร ง พิ ม พ์ ใ น
กระบวนการพิมพ์หนังสือนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ฉะนั้น ทีมงานผู้ผลิต หนังสือด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
(1) ในการผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ควรใช้เวลาในการผลิตหนังสือ 2 ปี ต่อ
1 เล่ม เนื่องจากปัญหาที่พบมาส่วนมาก เป็นเรื่องของระยะเวลาในการผลิต ซึ่งหากผลิตหนังสือ 1 ปี ต่อ 1
อาจทําให้กระบวนการผลิตและเนื้อหา สาระความรู้ไม่มีความละเอียด และสมบูรณ์เท่าที่ควร
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