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แถลงการณวาดวยหลักเกณฑการลงรายการสากล
(ผูแปล: ทรงพันธ เจิมประยงค)
บทนํา
แถลงการณวาดวยหลักเกณฑ หรือท่ีรูจักกันดีในนาม "หลักเกณฑปารีส"
ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสากลวาดวยกฎการลงรายการเม่ือป ค.ศ.๑๙๖๑๑
ซ่ึงการนําหลักเกณฑปารีสไปใช ประสบความสําเร็จอยางย่ิง
เพราะมีการนําไปใชเปนหลักเกณฑการลงรายการท่ัวโลก ท้ังท่ียึดตามหลักเกณฑปารีสท้ังหมด
หรือนําไปปรับใชเฉพาะประเทศในระดับสูง
ภายในระยะเวลา ๔๐ กวาปมาน้ี การมีหลักเกณฑการลงรายการสากลรวมกัน
ไดกลายเปนส่ิงท่ีตองการมากข้ึนในหมูบรรณารักษลงรายการ (cataloguers) และผูใชรายการเขาถึงแบบออนไลน
(OPAC) ท่ัวโลก ในยุคปจจุบัน ซ่ึงถือวาอยูในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ สมาพันธสมาคมหองสมุดนานาชาติหรือ
IFLA
ไดพยายามพัฒนาหลักเกณฑการลงรายการข้ึนมาใหมเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับบัญชีรายการทรัพยากรหองส
มุดออนไลน (OPAC) และระบบอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญประการแรก คือ
การอํานวยความสะดวกแกผูใชบัญชีรายการ (catalogue)
หลักเกณฑใหมน้ีจะนํามาใชแทนและขยายขอบเขตการครอบคลุมจากท่ีปรากฏในหลักเกณฑปารีส
โดยขยายจากงานตัวอักษรไปยังวัสดุสารสนเทศประเภทอ่ืน ๆ และขยายจากเพียงตัวเลือก (choice) และรูปแบบ
(form) ของหนวยขอมูล (entry) ไปยังทุกแงมุมของขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุม (authority)
ท่ีใชในบัญชีรายการทรัพยากรหองสมุด โดยไมเพียงแตระบุหลักเกณฑและวัตถุประสงคเทาน้ัน (เชน
หนาท่ีของบัญชีรายการ) แตยังเสนอแนะกฎท่ีควรไดรับการกําหนดเปนกฎเกณฑการลงรายการสากลรวมกัน
เชนเดียวกันกับขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับความสามารถในการคนหาและคนคืน
แถลงการฉบับน้ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังน้ี
๑. ขอบเขต
๒. หลักเกณฑท่ัวไป
๑

International Conference on Cataloguing Principles (Paris : 1961). Report. – London : International Federation of Library
Associations, 1963, p. 91-96. Also available in: Library Resources and Technical Services, v.6 (1962), p. 162-167; and
Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961. –
Annotated edition / with commentary and examples by Eva Verona . – London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971.

๑
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๓. เอนทิตี (entity), แอททริบิวท (attributes) และความสัมพันธ (relationships)
๔. วัตถุประสงคและหนาท่ีของบัญชีรายการ
๕. รายละเอียดทางบรรณานุกรม
๖. จุดเขาถึง (access points)
๗. ความสามารถในการคนหาข้ันพ้ืนฐาน
แถลงการณฉบับน้ีพัฒนาข้ึนจากธรรมเนียมปฏิบัติการลงรายการจากท่ัวโลก๒
และจากแบบจําลองแนวคิดในเอกสารขอกําหนดหนาท่ีการทํางานสําหรับขอมูลบรรณานุกรมของ IFLA (FRBR)๓
โดยหวังวาแถลงการณน้ี
จะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุมเพ่ิมสูงข้ึนในระดับนานาชาติ
ตลอดจนช้ีนําผูพัฒนาหลักเกณฑการลงรายการใหสามารถพัฒนากฎเกณฑการลงรายการในระดับสากลได
๑. ขอบเขต
หลักเกณฑท่ีแถลงไว ณ ท่ีน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําการพัฒนากฎเกณฑการลงรายการ
ซ่ึงรวมไปถึงขอมูลบรรณานุกรม รายการควบคุม และบัญชีรายการทรัพยากรหองสมุดปจจุบัน
หลักเกณฑน้ียังสามารถนําไปประยุกตใชกับรายการบรรณานุกรม (bibliographies) และแฟมขอมูลอ่ืน ๆ
ท่ีสรางข้ึนโดยหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และชุมชนอ่ืน ๆ ได
หลักเกณฑเหลาน้ี มุงนําเสนอวิธีลงรายการเชิงบรรยาย (descriptive cataloguing) และเชิงหัวเร่ือง (subjective
cataloguing) ท่ีคงเสนคงวา สําหรับทรัพยากรทางบรรณานุกรมในทุกรูปแบบ

๒

Cutter, Charles A.: Rules for a Dictionary Catalog. 4th ed., rewritten. Washington, D.C.: Government Printing office.
1904,
Ranganathan, S.R.: Heading and Canons. Madras [India]: S. Viswanathan, 1955, and
Lubetzky, Seymour. Principles of Cataloging. Final Report. Phase I: Descriptive Cataloging. Los Angeles, Calif.: University
of California, Institute of Library Research, 1969.
๓
Functional Requirements for Bibliographic Records: Final report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new
series; v.19) สามารถเขาถึงไดจากเว็บไซตของ IFLA http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (กันยายน 2540
ดังท่ีไดรับการเพ่ิมเติมและแกไขจนถึงเม่ือเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑)
แบบจําลอง FRBR จะไดรับการปรับปรุงผาน ขอกําหนดหนาท่ีการทํางานของขอมูลรายการควบคุม (Functional Requirements for
Authority Data – FRAD) และขอกําหนดหนาท่ีการทํางานของขอมูลรายการควบคุมเชิงหัวเร่ือง (Functional Requirements for
Subject Authority Data – FRSAD)

๒
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๒. หลักเกณฑท่ัวไป
หลักเกณฑหลายประการเปนตัวกําหนดการการพัฒนากฎเกณฑการลงรายการ๔ มีวัตถุประสงคสําคัญท่ีสุดอยูท่ี
การอํานวยความสะดวกแกผูใช๕
๒.๑ ความสะดวกของผูใช (convenience of the user)
การตัดสินใจในการบรรยายและสรางรูปแบบควบคุมช่ือเพ่ือการเขาถึง ควรคํานึงถึงผูใชเปนสําคัญ
๒.๒ การใชโดยท่ัวไป (common usage)
การกําหนดคําศัพทท่ีใชในการบรรยายและการเขาถึงควรใชคําท่ีผูใชสวนใหญใชกันเปนบรรทัดฐาน
๒.๓ การเปนตัวแทน (representation) เอนทิตีท่ีใชในการบรรยายและรูปแบบควบคุมช่ือเพ่ือการเขาถึง
ควรเปนไปในทิศทางท่ีเอนทิตีอธิบายในตัวเอง
๒.๔ ความถูกตอง (accuracy) การกําหนดเอนทิตีควรนําเสนออยางตรงไปตรงมาท่ีสุด
๒.๕ ความพอเพียงและความจําเปน (sufficiency and necessity)
ควรเลือกใชองคประกอบขอมูลท่ีจําเปนตอการใชงานของผูใชและมีความสําคัญตอการระบุอัตลักษณของเอนทิตี
ท้ังในการบรรยายและรูปแบบควบคุมช่ือเพ่ือการเขาถึง
๒.๖ ความสําคัญ (significance) องคประกอบของขอมูลตาง ๆ ควรมีความสําคัญทางบรรณานุกรม
๒.๗ ประหยัด (economy) เม่ือมีทางเลือกอ่ืนในการบรรลุเปาหมาย
ควรมุงไปยังวิธีท่ีกอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุด (เชน ลดคาใชจายมากท่ีสุด หรือ
วิธีการท่ีงายท่ีสุด)
๒.๘ ความคงเสนคงวาและความมีมาตรฐาน (consistency and standardization)
การบรรยายและการสรางจุดเขาถึง ควรเปนไปตามมาตรฐานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได ท้ังน้ี
เพ่ือกอใหเกิดความคงเสนคงวา (consistency)
ซ่ึงจะเพ่ิมความสามารถในการแลกเปล่ียนขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุม
๒.๙ การบูรณาการ (Integration) การสรางรายละเอียดทางบรรณานุกรมสําหรับวัสดุสารสนเทศทุกประเภท
และการสรางรูปแบบควบคุมช่ือเอนทิตีทุกประเภท
ควรเปนไปตามกฎเกณฑท่ัวไปท่ีใชรวมกันใหมากท่ีสุดเทาท่ีเหมาะสม
หลักเกณฑในกฎการลงรายการตองสามารถแสดงเหตุและผลได (defensible) ไมใชสรางข้ึนตามอําเภอใจ
และเปนท่ียอมรับวา ในบางคร้ังหลักเกณฑเหลาน้ีอาจขัดแยงกันได
ดังน้ันวิธีแกปญหาควรเปนหนทางท่ีแสดงเหตุและผล และนําไปปฏิบัติได

๔

ประมวลจากวรรณกรรมทางบรรณานุกรม โดยเฉพาะงานของ Ranganathan และ Leibniz ท่ีระบุไวใน Svenonius, E. The
Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 68.
เม่ือพิจารณาดานอรรถาภิธานหัวเร่ือง ยังมีหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชไดแตมิไดนํามารวมไวในแถลงการณฉบับน้ี
๕
หลักเกณฑขอ ๒.๒ ถึง ๒.๙ ไมมีการเรียงลําดับ

๓
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๓. เอนทิตี (entity), แอททริบิวท (attributes) และความสัมพันธ (relationships)
การพัฒนากฎเกณฑการลงรายการ ควรมีการพิจารณาเอนทิตี แอททริบิวท และความสัมพันธ
ดังท่ีไดมีการกําหนดนิยามไวในแบบจําลองแนวคิดตาง ๆ ในจักรวาลบรรณานุกรม๖
๓.๑ เอนทิตี
เอนทิตีท่ีอาจนํามาใชนําเสนอขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุม ไดแก
งาน (work)
รูปแบบการนําเสนอ (expression)
รูปแบบการเผยแพร (manifestation)
หนวยรายการ (item) ๗
บุคคล
ครอบครัว
นิติบุคคล๘
แนวคิด
ส่ิงของ
เหตุการณ
สถานท่ี๙
๓.๒ แอททริบิวท
แอททริบิวท ซ่ึงใชอธิบายแตละเอนทิตี ควรนํามาใชเปนองคประกอบของขอมูล
๓.๓ ความสัมพันธ
ควรระบุความสัมพันธท่ีมีความสําคัญในเชิงบรรณานุกรมระหวางเอนทิตีตาง ๆ

๖

แบบจําลองแนวคิดของ IFLA ไดแก FRBR, FRAD และ FRSAD
งาน (work) รูปแบบการนําเสนอ (expression) รูปแบบการเผยแพร (manifestation) และหนวยรายการ (item) จัดเปนเอนทิตีกลุม
๑ ท่ีระบุไวในแบบจําลอง FRBR และ FRAD
๘
บุคคล (person) ครอบครัว (family) และนิติบุคคล (corporate body) จัดเปนเอนทิตีกลุม ๒ ท่ีระบุไวในแบบจําลอง FRBR และ
FRAD
๙
แนวคิด (concept) วัตถุ (object) เหตุการณ (event) และสถานท่ี (place) ถูกจัดอยูในเอนทิตีกลุม ๓ ท่ีระบุไวในแบบจําลอง FRBR
เอนทิตีเหลาน้ีอาจนําไปใชในการระบุความสัมพันธเชิงหัวเร่ืองกับงานได
๗

๔
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๔. วัตถุประสงคและหนาท่ีของบัญชีรายการ๑๐
บัญชีรายการควรเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูใชสามารถ:
๔.๑ คนหา ทรัพยากรทางบรรณานุกรมในคอลเลกช่ัน ในรูปผลการคนา
โดยใชแอททริบิวทหรือความสัมพันธของทรัพยากรได :
๔.๑.๑ คนหา ทรัพยากรหน่ึงรายการได
๔.๑.๒ คนหา ชุดทรัพยากรได โดยนําเสนอ
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีเปนของงานเดียวกัน
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีเปนของรูปแบบการนําเสนอรูปแบบเดียวกัน
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีเปนมีรูปแบบการเผยแพรเดียวกัน
งานและรูปแบบการนําเสนอท้ังหมดของบุคคล ครอบครัว นิติบุคคลท่ีกําหนด
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีหัวเร่ืองท่ีกําหนด
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีกําหนดโดยเง่ือนไขอ่ืน ๆ (ภาษา ประเทศผูผลิต วันท่ีผลิต ประเภทเน้ือหา
ประเภทส่ือบันทึก เปนตน) ซ่ึงปรกติเปนการจํากัดผลการคนในข้ันทุติยภูมิ
๔.๒ ระบุ ทรัพยากรทางบรรณานุกรมหรือตัวแทน (agent) หน่ึง ๆ ได (กลาวคือ เพ่ือยืนยันวา
เอนทิตีท่ีบรรยายน้ัน เปนเอนทิตีเดียวกันกับเอนทิตีท่ีตองการคน
หรือเพ่ือจําแนกระหวางสองเอนทิตีหรือมากกวา ท่ีมีคุณสมบัติคลายกัน)
๔.๓ คัดเลือก ทรัพยากรทางบรรณานุกรมท่ีเหมาะสมกับความตองการของผูใชได (กลาวคือ
สามารถเลือกทรัพยากรท่ตี รงกับขอกําหนดของผูใชท่ีเก่ียวกับส่ือ เน้ือหา ส่ือบันทึก เปนตน
หรือเพ่ือคัดออกทรัพยากรท่ีไมเหมาะสมกับความตองการของผูใชได)
๔.๔ สรรหา หรือ จัดหา การเขาถึงหนวยรายการท่ีบรรยายได (กลาวคือ
นําเสนอขอมูลท่ีทําใหผูใชไดมาซ่ึงหนวยรายการ ผานการจัดซ้ือ การยืม เปนตน
หรือเพ่ือเขาถึงหนวยรายการผานทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยการเช่ือมตอออนไลนไปยังแหลงขอมูลทางไกล);
หรือเพ่ือสรรหาหรือจัดหารายการบรรณานุกรมหรือรายการควบคุมได
๔.๕ ทอง ภายในบัญชีรายการและระบบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากน้ีได (กลาวคือ
ผานการจัดเรียงทางขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุมท่ีมีเหตุมีผล
๑๐
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ตลอดจนการนําเสนอวิธีการชวยเหลือการเคล่ือนท่ี ซ่ึงรวมไปถึงการแสดงความสัมพันธระหวางงาน
รูปแบบการนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หนวยรายการ บุคคล ครอบครัว นิติบุคคล แนวคิด วัตถุ
เหตุการณ และสถานท่ี)
๕. รายละเอียดทางบรรณานุกรม
๕.๑ โดยปรกติ รายละเอียดทางบรรณานุกรมหน่ึง ๆ ควรสรางข้ึนสําหรับรูปแบบการเผยแพรแตละรูปแบบ
๕.๒ รายละเอียดทางบรรณานุกรม โดยท่ัวไปจะกําหนดตามหนวยรายการ
ซ่งึ เปนตัวแทนของรูปแบบการเผยแพร
และอาจรวมแอททริบิวทท่ีเก่ียวของกับงานและรูปแบบการนําเสนอท่ีครอบคลุมไว
๕.๓ การกําหนดขอมูลเชิงบรรยาย ควรต้ังอยูบนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล๑๑
๕.๔ ความสมบูรณของรายละเอียดทางบรรณานุกรมอาจมีไดหลายระดับ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
แคตาลอก หรือแฟมขอมูลบรรณานุกรม
๖. จุดเขาถึง
๖.๑ ท่ัวไป
จุดเขาถึงสําหรับการคนคืนระเบียนบรรณานุกรมและรายการควบคุม จะตองพัฒนาตามหลักเกณฑท่ัวไป
(ดู ๒. หลักเกณฑท่ัวไป) จุดเขาถึงเหลาน้ีอาจเปนแบบควบคุมหรือไมควบคุมก็ได
๖.๑.๑ จุดเขาถึงควบคุมควรเปนรูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชไดและรูปแบบอ่ืน ๆ สําหรับเอนทิตีตาง ๆ
ไดแก บุคคล ครอบครัว นิติบุคคล งาน รูปแบบการนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หนวยรายการ
แนวคิด วัตถุ เหตุการณ และสถานท่ี จุดเขาถึงควบคุมจะตองมีความคงเสนคงวา
เพ่ือใชในการระบุตําแหนงรายการบรรณานุกรมสําหรับชุดทรัพยากรพรอมกัน (Collocate)
๖.๑.๑.๑ การสรางรายการควบคุม ควรควบคุมรูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได รูปแบบช่ืออ่ืน ๆ
และตัวระบุท่ีใชเปนจุดเขาถึง
๖.๑.๒ จุดเขาถึงไมควบคุม อาจเปนขอมูลบรรณานุกรมสําหรับช่ือ ช่ือเร่ือง (เชน
ช่ือเร่ืองจริงท่ีปรากฏบนรูปแบบการเผยแพร) รหัส คําสําคัญ เปนตน
โดยท่ีไมไดมีการควบคุมในบัญชีรายการควบคุม
๑๑
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๖.๒ ตัวเลือกจุดเขาถึง
๖.๒.๑ ท่ีสามารถนํามาใชในฐานะท่ีเปนจุดเขาถึงรายการบรรณานุกรม ไดแก
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับงานและรูปแบบการนําเสนอ (ควบคุม) ท่ีปรากฏในทรัพยากร
ช่ือของรูปแบบการเผยแพร (ปรกติมักไมถูกควบคุม)
และจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับช่ือผูสรางสรรคผลงาน
๖.๒.๑.๑ ในกรณีท่ีผูสรางสรรคผลงานเปนนิติบุคคล:
นิติบุคคลจะสามารถพิจารณาเปนผูสรางสรรคผลงาน
เม่ืองานเหลาน้ันเปนการนําเสนอความคิดหรือกิจกรรมรวมกันของนิติบุคคล
หรือเม่ือพิจารณาการต้ังช่ือเร่ืองรวมกับธรรมชาติของงาน
สามารถบอกเปนนัยวานิติบุคคลเปนผูรับผิดชอบเน้ือหาของงานรวมกัน
ถึงแมวาจะมีบุคคลเดียวลงลายมือช่ือในฐานะเจาหนาท่ีหรือผูไดรับการวาจางของนิติบุคคลก็ตา
ม
๖.๒.๒ นอกจากน้ี การสรางจุดเขาถึงรายการบรรณานุกรม
สําหรับจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดของบุคคล ครอบครัว นิติบุคคล และหัวเร่ือง
มีความสําคัญตอการคนหา และระบุทรัพยากรทางบรรณานุกรมท่ีบรรยายดวย
๖.๒.๓ การพิจารณาจุดเขาถึงรายการควบคุม
สามารถพิจารณาไดจากรูปแบบของช่ือท่ีกําหนดใหใชไดเชนเดียวกับรูปแบบช่ืออ่ืน
๖.๒.๔ นอกจากน้ีการเขาถึงสามารถกระทําไดผานช่ือของเอนทิตีท่ีสัมพันธกัน
๖.๓ จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับช่ือของเอนทิตีควรบันทึกไวในรายการพรอมกับตัวระบุสําหรับเอนทิตีแ
ละรูปแบบช่ืออ่ืน ๆ จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสามารถใชเปนรูปแบบหลักในการแสดงผลได
๖.๓.๑ การสรางจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได จะตองเปนไปตามมาตรฐาน
๖.๓.๒ ภาษาและตัวเขียนของจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
๖.๓.๒.๑ เม่ือปรากฏช่ือในหลายภาษาและ/หรือตัวเขียน
การเลือกจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดของช่ือควรใหความสําคัญกับขอมูลท่ีปรากฏบนรูปแบบการ
เผยแพรของงานในภาษาและตัวเขียนตนฉบับ
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๖.๓.๒.๑.๑ แตถาภาษาและตัวเขียนตนฉบับไมใชภาษาท่ีใชเปนปกติในบัญชีรายการ
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดอาจอยูในรูปแบบท่ีพบในรูปแบบการเผยแพร
หรือในแหลงขอมูลอางอิง
ท่ีเปนหน่ึงในภาษาและตัวเขียนท่ีเหมาะสมกับผูใชบัญชีรายการมากท่ีสุด
๖.๓.๒.๑.๒ การเขาถึงควรเปนไปตามภาษาและตัวเขียนตนฉบับเม่ือเปนไปได
ไมวาผานจุดเขาถึงควบคุม หรือรูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชไดหรือรูปแบบช่ืออ่ืน ๆ
๖.๓.๒.๒ หากจําเปนตองใหมีการถายทอดตัวอักษร ควรใชมาตรฐานสากลในการแปลงตัวเขียน
๖.๓.๓ ตัวเลือกจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
ช่ือท่ีถูกเลือกใหเปนจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดของเอนทิตี
ควรเปนช่ือท่ีระบุเอนทิตีไดอยางคงเสนคงวา ไมวาจะเปนช่ือท่ีปรากฏบอยบนรูปแบบการเผยแพร
หรือช่ือท่ีไดรับการยอมรับและเหมาะสมกับผูใชบัญชีรายการ (เชน ช่ือท่ีเปนท่ีนิยม)
ท่ีปรากฏในแหลงขอมูลอางอิง
๖.๓.๓.๑ ตัวเลือกจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับบุคคล ครอบครัว หรือนิติบุคคล
ถาบุคคล ครอบครัว หรือนิติบุคคล ใชช่ือหรือรูปแบบช่ือหลากหลาย ควรเลือกใชเพียงช่ือหน่ึง
หรือรูปแบบหน่ึงเทาน้ัน
เปนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับแตละเอกลักษณ (identity)
ท่ีแตกตางกัน
๖.๓.๓.๑.๑ เม่ือรูปแบบช่ืออ่ืน ๆในปรากฏในรูปแบบการเผยแพร และ/หรือ แหลงอางอิง
และความแตกตางน้ันไมไดนําเสนอคนละรูปแบบภายใตช่ือเดียวกัน (เชน
ช่ือเต็มและช่ือยอ) การพิจารณา ควรใหความสําคัญตอ
๖.๓.๓.๑.๑.๑ ช่ือท่ีเปนท่ีรูจักกันดี (หรือช่ือท่ีเปนท่ีนิยม) มากกวาช่ือทางการ
เม่ือมีการระบุไว; หรือ
๖.๓.๓.๑.๑.๒ ช่ือทางการ เม่ือไมพบช่ือท่ีเปนท่ีรูจักกันดี หรือช่ือท่ีเปนท่ีนิยม
๖.๓.๓.๑.๒ ถานิติบุคคลใชช่ือตางกันตามระยะเวลา
และไมสามารถใชเปนช่ือรองของช่ือใดช่ือหน่ึงได
เม่ือมีการการเปล่ียนแปลงช่ือคร้ังสําคัญแตละคร้ัง ควรสรางเอนทิตีข้ึนมาใหม
และเช่ือมโยงรายการควบคุมท่ีเก่ียวของกัน
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ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเช่ือมโยงกันดวยดวยรูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชไดของนิติบุคคลกอนหนาแล
ะหลังจากน้ัน
๖.๓.๓.๒ ตัวเลือกจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับงานและรูปแบบการนําเสนอ
ถางานมีมีช่ือเร่ืองหลากหลาย
ควรเลือกช่ือเร่ืองเพียงหน่ึงช่ือมาเปนหลักในการสรางจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับงาน/รูป
แบบการนําเสนอ
๖.๓.๔ รูปแบบช่ือสําหรับจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
๖.๓.๔.๑ รูปแบบช่ือบุคคล
เม่ือช่ือบุคคลประกอบไปดวยคําหลายคํา ตัวเลือกของคําแรกสําหรับจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
ควรเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศและภาษาท่ีเก่ียวของกับบุคคลน้ันมากท่ีสุด
ดังท่ีปรากฏในรูปแบบการเผยแพรหรือแหลงขอมูลอางอิง
๖.๓.๔.๒ รูปแบบช่ือสกุล
เม่ือช่อื สกุลประกอบไปดวยคําหลายคํา ตัวเลือกของคําแรกสําหรับจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
ควรเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศและภาษาท่ีเก่ียวของกับครอบครัวน้ันมากท่ีสุด
ดังท่ีปรากฏในรูปแบบการเผยแพรหรือแหลงขอมูลอางอิง
๖.๓.๔.๓ รูปแบบช่ือนิติบุคคล
ช่ือท่ีใชเปนจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับนิติบุคคล ควรเรียงลําดับอยางตรงไปตรงมา
ดังท่ีปรากฏในรูปแบบการเผยแพรหรือแหลงขอมูลอางอิง ยกเวน
๖.๓.๔.๓.๑ เม่ือนิติบุคคลเปนสวนหน่ึงของผูมีอํานาจทางกฎหมายหรืออาณาเขต
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดควรประกอบไปดวยรูปแบบช่ืออาณาเขตท่ี ใชในปจจุบัน
ดวยภาษาและตัวเขียนท่ีเหมาะสมกับผูใชบัญชีรายการมากท่ีสุด
๖.๓.๔.๓.๒ เม่ือช่ือนิติบุคคลบอกนัยของการเปนหนวยงานรอง หรือมีหนาท่ีรอง
หรือไมสามารถจะระบุหนวยงานรองลงไปได
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดควรเร่ิมตนดวยช่ือหนวยงานหลักกอน
๖.๓.๔.๔ รูปแบบช่ืองาน/รูปแบบการนําเสนอ
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับงาน รูปแบบการนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร
หรือแมกระท่ังหนวยรายการ อาจเปนช่ือเร่ืองเพียงอยางเดียว
หรืออาจเปนช่ือ/ช่ือเร่ืองรวมกับช่ือผูสรางสรรคผลงาน
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๖.๓.๔.๕ การจําแนกความแตกตางระหวางช่ือ
หากจําเปน เพ่ือจําแนกความแตกตางระหวางเอนทิตีท่ีมีช่ือเดียวกัน
ควรมีการระบุคุณสมบัติเพ่ิมเติมเขาไปเปนสวนหน่ึงของจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดของเอนทิตี
หากตองการ คุณสมบัติท่ีระบุไวเดียวกันน้ันอาจนําไปรวมเปนสวนหน่ึงของรูปแบบช่ืออ่ืน
๖.๔ ช่ืออ่ืนและรูปแบบช่ืออ่ืน
ไมวาช่ือใดก็ตามท่ีถูกเลือกใหเปนจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได ควรนําช่ือหรือรูปแบบช่ืออ่ืน ๆ
มารวมไวสําหรับการเขาถึงท่ีไดรับการควบคุมดวย
๗. ความสามารถในการคนหาข้ันพ้ืนฐาน
๗.๑การคนหา
จุดเขาถึงเปนองคประกอบของรายการบรรณานุกรมท่ี 1) ชวยคนคืนรายการบรรณานุกรม
รายการควบคุม และทรัพยากรทางบรรณานุกรมท่ีเก่ียวของไดอยางนาเช่ือถือ และ 2)
จํากัดผลการคนหา
๗.๑.๑ เคร่ืองมือคนหา
ควรสามารถคนหาและคนคืนจากช่ือ ช่ือเร่ือง และหัวเร่ืองไดดวยวิธีของเคร่ืองมือใด ๆ
ก็ตามท่ีมีอยูในบัญชีรายการทรัพยากรหองสมุดหรือแฟมขอมูลบรรณานุกรมท่ีกําหนด (ดวยช่ือเต็ม
ดวยคําสําคัญ ดวยวลี ดวยสัญลักษณยอ (truncation) ดวยตัวระบุระเบียน เปนตน)
๗.๑.๒ จุดเขาถึงท่ีจําเปน
จุดเขาถึงท่ีจําเปน ไดแก
แอททริบิวทและความสัมพันธหลักของแตละเอนทิตีในรายการบรรณานุกรมและรายการควบคุม
๗.๑.๒.๑ จุดเขาถึงท่ีจําเปนสําหรับรายการบรรณานุกรม ไดแก
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับช่ือของผูสรางสรรคผลงาน หรือช่ือแรกท่ีปรากฏ
ในกรณีท่ีมีมากกวาหน่ึงช่ือ
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับสําหรับงาน/รูปแบบการนําเสนอ
(อาจรวมไปถึงจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดของผูสรางสรรคผลงาน)
ช่ือเร่ืองจริง (Title proper) หรือช่ือเร่ืองท่ีกําหนดให (Supplied title)
สําหรับรูปแบบการเผยแพร
ปท่ีพิมพหรือเผยแพรของรูปแบบการเผยแพร
หัวเร่ืองท่ีไดรับการควบคุม และ/หรือ เลขหมวดหมูของงาน
เลขมาตรฐาน ตัวระบุ และ 'ช่ือเร่ืองหลัก' (key titles) สําหรับเอนทิตีท่ีบรรยายถึง
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๗.๑.๒.๒ จุดเขาถึงท่ีจําเปนสําหรับรายการควบคุม ไดแก
ช่ือหรือช่ือเร่ืองเอนทิตีท่ีกําหนดใหใชไดของเอนทิตี
ตัวระบุสําหรับเอนทิตี
รูปแบบของช่ือและช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ ของเอนทิตี
๗.๑.๓ จุดเขาถึงอ่ืน ๆ
แอททริบิวทจากสวนอ่ืน ๆ
ของรายละเอียดทางบรรณานุกรมหรือรายการควบคุมอาจนํามาใชเปนจุดเขาถึงทางเลือก
หรือใชเปนเคร่ืองมือในการกรองหรือจํากัดการสืบคนได
๗.๑.๓.๑ แอททริบิวทอ่ืน ๆ ในรายการบรรณานุกรม ประกอบไปดวย แตไมจํากัด
ช่ือของผูสรางสรรคผลงานคนอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากผูสรางสรรคผลงานคนแรก
ช่ือผูแสดงหรือบุคคล ครอบครัว และนิติบุคคลในบทบาทอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากผูแตง
ช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ (เชน ช่ือเร่ืองเทียบเคียง (parallel titles)
ช่ือเร่ืองท่ีปรากฏในหนาแรกของเอกสาร (caption titles)
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับชุด (series)
ตัวระบุรายการบรรณานุกรม
ภาษาของรูปแบบการเผยแพรท่ีครอบคลุมโดยรูปแบบการนําเสนอ
ประเทศท่ีผลิต
ประเภทเน้ือหา
ประเภทส่ือบันทึก
๗.๑.๓.๒ คุณลักษณะอ่ืน ๆ ในรายการควบคุม ประกอบไปดวย แตไมจํากัด
ช่ือหรือช่ือเร่ืองสําหรับเอนทิตีท่ีเก่ียวของ
ตัวระบุรายการควบคุม
๗.๒การคนคืน
เม่ือมีระเบียนขอมูลหลายระเบียนท่ีมีจุดเขาถึงเดียวกัน
การจัดแสดงระเบียนขอมูลท่ีไดควรมีการจัดเรียงทางตรรกะ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใช
โดยคํานึงถึงมาตรฐานท่ีเหมาะสมตอภาษาและตัวเขียนของจุดเขาถึงเปนสําคัญ
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อภิธานศัพท
(เรียงตามตัวอักษรไทย)
อภิธานศัพทน้ีประกอบไปดวยคําศัพทท่ีปรากฏในแถลงการณวาดวยหลักเกณฑ การลงรายการสากล
ซ่ึงถูกนํามาใชเปนกรณีเฉพาะกิจ (ไมใชคํานิยามแบบท่ีปรากฏในพจนานุกรมท่ัวไป) BT = ศัพทท่ีกวางกวา
(broader term); NT = ศัพทท่ีแคบกวา (narrower term); RT = ศัพทท่ีเก่ียวของกัน (related term)
การลงรายการเชิงบรรยาย (descriptive cataloguing) – สวนของการลงรายการท่ีใหขอมูลเชิงบรรยายและ
จุดเขาถึงท่ีไมใชหัวเร่ือง
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม รายละเอียดทางบรรณานุกรม [RT], การลงรายการเชิงหัวเร่ือง [RT]
การลงรายการเชิงหัวเร่ือง (subject cataloguing) – สวนหน่ึงของการลงรายการท่ีกําหนดหัวเร่ืองท่ีไดรับการ
ควบคุมและ/หรือเลขหมวดหมู
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม การลงรายการเชิงบรรยาย [RT]
ครอบครัว (family) - บุคคลสองบุคคลข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธดวยการเกิด การสมรส การรับเปนญาติบุญธรรม
หรือสถานะทางกฎหมายท่ีคลายกัน นอกจากน้ียังรวมไปถึงการแสดงตนเองเปนครอบครัว
[ท่ีมา: FRAD ดังท่ีดัดแปลงโดย IME ICC]
ความสัมพันธ (relationship) – การเช่ือมโยงเฉพาะระหวางเอนทิตีหรือตัวแทนของเอนทิตี
[ท่ีมา: มาจาก FRBR]
คอลเลกช่ัน (collection) - ๑. ชุดจริงหรือชุดเสมือนงานท่ีรวมหรือผลิตดวยกันมากกวาสองงานข้ึนไป ๒.
ชุดจริงหรือชุดเสมือนทรัพยากรทางบรรณานุกรมท่ีจัดเก็บหรือสรางข้ึนโดย สถาบันท่ีกําหนด
[ท่ีมา: IME ICC]
งาน (work) - การสรางสรรคทางสติปญญาและศิลปะ (เชน เน้ือหาทางสติปญญาหรือศิลปะ)
[ท่ีมา: FRAD, FRBR ดังท่ีปรับปรุงโดย IME ICC]
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จุดเขาถึง (access point) - ช่ือ คําศัพท รหัส และอ่ืน ๆ ท่ีใชในการคนหาและระบุรายการบรรณานุกรม
รายการควบคุม หรือรายการอางอิง
[ท่ีมา: GARR ปรับปรุงตาม FRAD และ IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึงอ่ืน ๆ [NT], จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได [NT], จุดเขาถึงควบคุม [NT],
จุดเขาถึงท่ีจําเปน [NT], ช่ือ [RT], จุดเขาถึงไมควบคุม [NT], รูปแบบช่ืออ่ืน [NT]
จุดเขาถึงควบคุม (controlled access point) - จุดเขาถึงท่ีบันทึกในรายการควบคุม
[ท่ีมา: GARR ปรับปรุง]
จุดเขาถึงควบคุมประกอบไปดวยรูปแบบช่ือควบคุม และรูปแบบอ่ืนท่ีกําหนด ซ่ึงอาจ
- มาจากช่ือบุคคล ครอบครัว นิติบุคคล
- มาจากช่ือ (เชน ช่ือเร่ือง) สําหรับงาน รูปแบบการนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร และหนวยรายการ
- ประกอบไปดวยการรวมกันของช่ือสองช่ือ ในกรณีของจุดเขาถึงแบบช่ือ/ช่ือเร่ืองสําหรับงาน
ท่ีรวมช่ือของผูสรางสรรคผลงานกับช่ืองาน
- มาจากคําท่ีใชในเหตุการณ ส่ิงของ แนวคิดและสถานท่ี
- มาจากตัวระบุ เชน หมายเลขมาตรฐาน สัญลักษณหมวดหมู เปนตน
องคประกอบอ่ืน ๆ อาจเพ่ิมตอจากช่ือในตัวเอง (เชน วันท่ี)
เพ่ือช้ีใหเห็นความแตกตางระหวางเอนทิตีท่ีมีช่ือเหมือนหรือคลายกัน
[ท่ีมา: FRAD จากบันทึกจุดเนนของแบบจําลอง คือ ช่ือและคําท่ีควบคุมผานรายการควบคุม]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [BT], จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได [NT], ช่ือ [RT], จุดเขาถึงไมควบคุม [RT],
จุดเขาถึงรูปแบบอ่ืน
จุดเขาถึงท่ีจําเปน (essential access point) – จุดเขาถึงท่ีมาจากแอททริบิวทและความสัมพันธหลักของ
เอนทิตีในรายการบรรณานุกรมและรายการควบคุม เพ่ือการคนคืนและระบุระเบียนเหลาน้ัน
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [BT], จุดเขาถึงเพ่ิมเติม [RT]
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได (authorized access point) – จุดเขาถึงควบคุมสําหรับเอนทิตีท่ีใหความสําคัญและ
ถูกสรางข้ึนตามกฎเกณฑและมาตรฐาน
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [BT], รูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได [RT], จุดเขาถึงควบคุม [BT],
ช่ือท่ีใหความสําคัญ [RT], รูปแบบช่ืออ่ืน ๆ [RT]
จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหเปนบรรทัดฐาน (normalized access point)
ดู จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได (authorized access point)
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จุดเขาถึงแบบไมควบคุม (uncontrolled access point) – จุดเขาถึงท่ีไมถูกควบคุมดวยรายการควบคุม
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [RT], จุดเขาถึงควบคุม [RT]
จุดเขาถึงอ่ืน ๆ (additional access point) - จุดเขาถึงหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชนอกเหนือจากจุดเขาถึงท่ีจําเปน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการคนคืนรายการบรรณานุกรมและรายการควบคุม
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [BT], จุดเขาถึงท่ีจําเปน [RT]
ช่ือ (name) – ตัวอักษร คํา กลุมคําและ/หรือกลุมตัวอักษรท่ีทําใหเอนทิตีเปนท่ีรูจัก ประกอบไปดวยคํา/ตัวอักษรท่ี
บงช้ี บุคคล ครอบครัว นิติบุคคล; คําท่ีทําใหแนวคิด ส่ิงของ เหตุการณหรือสถานท่ีเปนรูจัก;
เชนเดียวกันกับช่ือเร่ืองท่ีกําหนดใหกับงาน รูปแบบการนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หรือหนวยรายการ
ใชเปนหลักสําหรับจุดเขาถึง
[ท่ีมา: FRBR ดังท่ีไดรับการปรับปรุงใน FRAD]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [RT], รูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได [NT], จุดเขาถึงควบคุม [RT], ช่ือท่ีเปนท่ีนิยม
[NT], ช่ือท่ีใหความสําคัญ [NT], รูปแบบช่ืออ่ืน ๆ [NT]
ช่ือท่ีเปนท่ีนิยม (conventional name) - ช่ือนิติบุคคล สถานท่ี หรือส่ิงของท่ีเปนท่ีรูจักดี ท่ีนอกเหนือไปจากช่ือ
ทางการ
[ท่ีมา: ดัดแปลงจากอภิธานศัพท AACR2 ฉบับปรับปรุงป ๒๕๔๕]
ดูเพ่ิมเติม รูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได [RT], ช่ือ [BT], รูปแบบช่ืออ่ืน ๆ [RT]
ช่ือท่ีใหความสําคัญ (preferred name) – ช่ือสําหรับเอนทิตีท่ีไดรับการเลือกตามกฎหรือมาตรฐาน ใชเปน
พ้ืนฐานในการสรางจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับเอนทิตี
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได [RT], รูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได [RT], ช่ือท่ีเปนท่ีนิยม [RT],
ช่ือ [BT]
[ท่ีมา: IME ICC]
ช่ือเร่ืองหลัก (key title) - ช่ือเฉพาะท่ีกําหนดใหกับทรัพยากรตอเน่ืองดวยเครือขาย ISSN และเช่ือมโยงอยางไม
สามารถแยกออกจาก ISSN ได ช่ือเร่ืองหลักอาจเปนช่ือเดียวกับช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสม หรือ
เพ่ือใหเกิดความเปนหน่ึงเดียว
สามารถสรางช่ือเร่ืองหลักจากการเพ่ิมองคประกอบท่ีระบุและ/หรือองคประกอบ ท่ีเหมาะสม เชน
ช่ือหนวยงานเผยแพร สถานท่ีตีพิมพ ถอยคําแสดงคร้ังท่ีผลิต เปนตน
[ท่ีมา: ISBD]
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ทรัพยากรทางบรรณานุกรม (bibliographic resource)– เอนทิตีท่ีอยูภายในขอบเขตของหองสมุดและ
คอลเลกช่ันท่ีคลายกัน ประกอบไปดวยผลงานอันเกิดจากความพยายามในเชิงสติปญญาและศิลปะ
ทรัพยากรทางบรรณานุกรมในแบบจําลอง FRBR คือ เอนทิตีในกลุมท่ี 1 ไดแก งาน รูปแบบการนําเสนอ
รูปแบบการเผยแพร และหนวยรายการ
[ท่ีมา: IME ICC]
ตัวแทน (agent) - บุคคล (เชน ผูแตง, ผูพิมพ, ผูปน, บรรณาธิการ, ผูกํากับ, ผูควบคุม เปนตน) หรือกลุมบุคคล
(เชน ครอบครัว, นิติบุคคล, บริษัท, หองสมุด, วงดนตรี, ประเทศ, สหภาพเปนตน)
หรือเคร่ืองมืออัตโนมัติ (เชน อุปกรณพยากรณอากาศ, โปรแกรมแปลซอฟทแวร เปนตน)
ท่ีมีบทบาทในวัฏจักรทรัพยากรสารสนเทศ
[ท่ีมา: คณะทํางาน DCMI Agents, คําจํากัดความ, ไดรับการปรับปรุง]
ดูเพ่ิมเติม ผูสรางสรรคผลงาน [NT]
ตัวระบุ – ตัวเลข รหัส คํา วลี ตราสัญลักษณ เคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ
ท่ีมีความเก่ียวของกับเอนทิตีและจําแนกความแตกตางของเอนทิตีหน่ึงออกจากเอนทิตีอ่ืน ๆ
ภายในอาณาเขตท่ีตัวระบุถูกกําหนดไว
[ท่ีมา: FRAD]
นิติบุคคล (corporate body) - หนวยงานหน่ึงหรือกลุมบุคคลหน่ึงและ/หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีถูกระบุดวยช่ือ
เฉพาะและมี (หรืออาจมี) กิจกรรมเปนหนวยเดียวกัน
[ท่ีมา: ดัดแปลงจาก FRAD, FRBR]
แนวคิด (concept) – ความคิดหรือความเขาใจทางนามธรรม
[ท่ีมา: FRAD (ท่ีเก่ียวกับหัวเร่ือง), FRBR]
บุคคล (person) – ปจเจกบุคคลหรือเอกลักษณหน่ึงท่ีสรางข้ึนและรับมาโดยปจเจกบุคคลหรือกลุม
[ท่ีมา: FRBR ดังท่ีไดรับการปรับปรุงใน FRAD โดย IME ICC]
ประเภทเน้ือหา (content type) - ช่ือท่ีใชเรียกรูปแบบพ้ืนฐานของการส่ือสารท่ีแสดงเน้ือหา ผานการรับรูของ
มนุษยท่ีตองการ ประเภทเน้ือหาเปนแอททริบิวทของงานและรูปแบบการนําเสนอ
[ท่ีมา: ดัดแปลงจากอภิธานศัพท RDA ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๑]
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ประเภทส่ือบรรจุ (carrier type) – ช่ือท่ีใชเรียกรูปแบบของส่ือบันทึก และเปนท่ีอยูของส่ือบรรจุรวมกับประเภท
ของเคร่ืองมือตัวกลางท่ีใชในการชม เลน ทํางาน เปนตน เน้ือหาทรัพยากร
ประเภทของส่ือบรรจุเปนแอททริบิวทของรูปแบบการเผยแพร
[ท่ีมา: ดัดแปลงจากอภิธานศัพท RDA ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๑]
ผูสรางสรรคผลงาน (creator) - บุคคล ครอบครัว หรือนิติบุคคลหน่ึงท่ีรับผิดชอบตอเน้ือหาทางสติปญญาและ
ศิลปะของงาน
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม ตัวแทน [BT]
รายการบรรณานุกรม (bibliographic record) –
ชุดองคประกอบขอมูลท่ีบรรยายและเช่ือมโยงการเขาถึงทรัพยากรทางบรรณานุกรมและระบุงานและรูปแบบการ
นําเสนอท่ีเก่ียวของ
[ท่ีมา: IME ICC]
รายการควบคุม (authority record) - ชุดขององคประกอบของขอมูลท่ีระบุถึงเอนทิตี ซ่ึงสามารถเอ้ือประโยชนตอ
การเขาถึงจุดเขาถึงขอมูลท่ีกําหนดใหใชไดของเอนทิตี หรือการจัดแสดงจุดเขาถึงขอมูลใด ๆ ของเอนทิตีได
[ท่ีมา: IME ICC]
รายละเอียดทางบรรณานุกรม (bibliographic description) – ชุดขอมูลบรรณานุกรมท่ีระบุทรัพยากรทาง
บรรณานุกรม
[ท่ีมา: ISBD ฉบับปรับปรุง]
ดูเพ่ิมเติม การลงรายการเชิงบรรยาย [RT]
รูปแบบการนําเสนอ (expression) – การแสดงออกทางสติปญญาหรือศิลปะของงาน
[ท่ีมา: FRAD, FRBR]
รูปแบบการเผยแพร (manifestation) – ผลประกอบทางกายภาพของรูปแบบการนําเสนองาน
[ท่ีมา: FRAD, FRBR]
รูปแบบการเผยแพรอาจประกอบดวยคอลเลกช่ันงาน งานเด่ียว หรือสวนหน่ึงของงาน
รูปแบบการเผยแพรอาจมีหนวยทางกายภาพหน่ึงหนวยหรือมากกวา
[ท่ีมา: IME ICC]
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รูปแบบช่ืออ่ืน (variant form of name) – รูปแบบช่ือท่ีไมถูกเลือกเปนจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดของเอนทิตี อาจ
นํามาใชเขาถึงรายการควบคุมของเอนทิตี หรือนํามาแสดงเปนจุดเช่ือมโยงไปยังจุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได
[ท่ีมา: IME ICC]
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึง [BT], จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได [RT], รูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได [RT],
จุดเขาถึงควบคุม [BT], ช่ือท่ีเปนท่ีนิยม [RT], ช่ือ [RT]
รูปแบบช่ือท่ีกําหนดใหใชได (authorized form of name) – รูปแบบช่ือท่ีถูกเลือกใหเปนจุดเขาถึงท่ีกําหนดให
ใชไดของเอนทิตี
ดูเพ่ิมเติม จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได [RT], ช่ือท่ีเปนท่ีนิยม [RT], ช่ือ [BT], ช่ือท่ีใหความสําคัญ [RT],
รูปแบบช่ืออ่ืน ๆ [RT]
โลกบรรณานุกรม (bibliographic universe) – ขอบเขตท่ีเก่ียวของกับคอลเลกช่ันของหองสมุด หอจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑและชุมชนสารสนเทศอ่ืน ๆ
[ท่ีมา: IME ICC]
มีความสําคัญเชิงบรรณานุกรม (bibliographically significant) – คุณภาพของเอนทิตีหรือแอททริบิวท
หรือความสัมพันธท่ีมีความหมายหรือคุณคาพิเศษในบริบทของทรัพยากรทางบรรณานุกรม
[ท่ีมา: FRBR]
สถานท่ี (place) – ตําแหนงท่ีต้ัง
[ท่ีมา: FRBR]
ส่ิงของ (object) – ส่ิงของทางวัตถุ
[ท่ีมา: FRBR]
หนวยรายการ (item) – สําเนารูปแบบการเผยแพร
[ท่ีมา: FRAD, FRBR]
เหตุการณ (event) – การกระทําหรือกิจกรรม
[ท่ีมา: FRAD (พิจารณาจากการกระทําท่ีไมใชในรูปแบบนิติบุคคล), FRBR]
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เอนทิตี (entity) - ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปนหนวยเดียวและมีคุณลักษณะในตัวเอง ส่ิงใดสิงหน่ึงท่ีมีการดํารงอยูอยาง
เปนอิสระหรือแยกออกมา นามธรรม ความคิดอุดมคติ วัตถุทางความคิดหรือวัตถุทางจิตวิญญาณ
[ท่ีมา: พจนานุกรม Webster's 3rd]
ตัวอยางประเภทเอนทิตีใน FRBR และ FRAD
ประกอบไปดวยผลผลิตของความพยายามทางสติปญญาและศิลปะ (งาน รูปแบบการนําเสนอ
รูปแบบการเผยแพรและหนวยรายการ); ตัวแทน (เชน บุคคล ครอบครัว นิติบุคคล)
ท่ีรับผิดชอบการสรางเน้ือหาทางสติปญญาและศิลปะ
สําหรับการสรางและเผยแพรเน้ือหาในรูปแบบทางกายภาพ หรือสําหรับรักษาคุมครองผลผลิต (บุคคล
ครอบครัว นิติบุคคล); หรือหัวเร่ืองของการแสดงออกทางสติปญญาหรือศิลปะ (งาน รูปแบบการนําเสนอ
รูปแบบการเผยแพร หนวยรายการ บุคคล ครอบครัว นิติบุคคล แนวคิด ส่ิงของ เหตุการณ สถานท่ี)
[ท่ีมา: IME ICC]
แอททริบิวท (attribute) - คุณลักษณะของเอนทิตี แอททริบิวทสามารถสืบทอดกันภายในเอนทิตีหรือสราง
ข้ึนจากภายนอกได
[ท่ีมา: FRBR]
ท่ีมา
AACR2 – Anglo-American cataloguing rules. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa: Canadian Library
Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals; Chicago:
American Library Association, 2002DCMI Agents Working Group – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. From Web
page, 2003 (working definitions): http://dublincore.org/groups/agents/. Final report available online
at http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#class-Agent
FRAD – Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model – Final Report, 2008.
FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records: Final report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA
UBCIM publications new series; v. 19) Available on the IFLA Web site:
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (Sept. 1997, as amended and corrected through February 2008)
GARR – Guidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001.(IFLA
UBCIM publications new series; v. 23) Available online at http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf
IME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st – 5th : 2003 – 2007),
recommendations from the participants
ISBD – International Standard Bibliographic Description (ISBD): preliminary consolidated edition. –
Munich : Saur, 2007. (IFLA Series on Bibliographic Control, v. 31)
RDA – RDA: Resource description and access. Glossary Draft. 5JSC/Chair/11/Rev (Jan. 2008, Table 1)
Available online at: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts
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Webster’s 3rd - Webster’s Third New International Dictionary. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.
คําศัพทท่ีไมใชแลว
ช่ือเร่ืองแบบฉบับ (uniform title) - ดู จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชไดสําหรับงาน/รูปแบบการนําเสนอ
หนวยบรรณานุกรม (bibliographic unit) - ดู รูปแบบการเผยแพร
หัวเร่ือง (heading) - ดู จุดเขาถึงท่ีกําหนดใหใชได จุดเขาถึงควบคุม
อางอิง (reference) - ดู จุดเขาถึงรูปแบบอ่ืน
บันทึกผูแปล
ผูแปลขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารยนิศาชล จํานงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณสุภาพร สมจิตต สํานักงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
ท่ีชวยใหขอคิดเห็นท่ีมีประโยชนและขัดเกลาสํานวนภาษา
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มติท่ีประชุมผูเช่ียวชาญของสมาพันธระหวางประเทศวาดวยสมาคมและสถาบันหองสมุด (IFLA)
วาดวยกฎเกณฑการลงรายการสากล (IME ICC)
๒๕๕๒
ท่ีประชุม IME ICC มีมติให
• ทําการตรวจแกทางบรรณาธิกรเม่ือมีความจําเปน ตามขอความท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิก IME ICC
• เผยแพรตนฉบับไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกําหนดกฎเกณฑการลงรายการ หนวยงานตาง ๆ ของ
IFLA ตลอดจนสํานักขาวสายวิชาชีพ
• บรรณาธิกรและตีพิมพแถลงการณและอภิธานศัพท ตลอดจนนําไปเผยแพรบนเว็บไซต
โดยไมคิดคาใชจาย
• มีการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือการพัฒนา FRAD และ FRSAR
เปนท่ีเสร็จส้ินสมบูรณ และ/หรือมีการพัฒนาของแบบจําลองและแบบแผนขอมูลการลงรายการ
• บํารุงรักษางานเอกสารของ IME ICC และแบงปนขอมูลเก่ียวกับกระบวนการทํางานและผลงานของ IME
ICC
นอกจากน้ี IFLA แผนกลงรายการ ควรมีหนาท่ีในการดูแลรักษาตนฉบับ ตลอดจนนํามาพิจารณาทุก 5
ปโดยประมาณ เพ่ือปรับปรุงตามตองการ โดยไดรับการปรึกษาหารือจากชุมชนสารสนเทศโดยรวม

ผูแปล: ทรงพันธ เจิมประยงค มหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ชาเปล ฮิลล
ผูแปลขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, อาจารยนิศาชล จํานงศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณสุภาพร สมจิตต สํานักงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
ท่ีชวยใหขอคิดเห็นท่ีมีประโยชนและขัดเกลาสํานวนภาษา
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