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ห้องสมุดเป็นสถานที่เก็บรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุต่างๆ มีการจัดเก็บ
อย่างมีระบบเพื่อให้บริการผู้ใช้ ห้องสมุดสะสมหนังสือ วัสดุ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ จานวนมากไว้
ให้บริการ จึงต้องมีวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการค้นหาหนังสือ วัสดุ และสื่อการเรียนรู้
อื่นๆ ที่มีในห้องสมุด โดยการจัดหมวดหมู่อย่างมีระบบเช่นการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอื้
(Dewey Decimal Classification) และจัดทาเครื่องมือสาหรับค้นเรียกว่ารายการ หรือ Catalog ซึ่ง
หมายถึง บัญชีรายชื่อของวัสดุที่มีในห้องสมุดที่มีการจัดเรียงตามแบบแผนที่กาหนดไว้
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี เ ข้ า มาในห้ อ งสมุ ด จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การ ลงรายการ
บรรณานุกรมของสื่อแต่ละเล่ม แต่ละชิ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ซึ่ง มีการใช้
มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้กันมาเป็นเวลานานคือ หลักเกณฑ์การ
ลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขปี ค.ศ.2002 (AACR2 : AngloAmerican Cataloguing Rules, 2 nd Edition) จัดทาโดย สมาคมห้องสมุดอเมริกัน สมาคมห้องสมุด
อังกฤษ สมาคมห้องสมุดแคนาดา และหอสมุดรัฐ สภาอเมริ กัน ต่อมาได้ มีการนามาตรฐานการลง
รายการข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุและสื่อต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบ
AACR2 แต่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ โดยการลงรายการแบบ MARC21
เนื่องจาก AACR2 ยังไม่สามารถลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมี
ความหลากหลายในด้านเนื้อหาและสื่อที่จัดเก็บเนื้อหาให้มีความครอบคลุม คณะกรรมการดาเนินการ
ร่วมเพื่อการพัฒนา RDA (Joint Steering Committee for Development of RDA) จึงได้มี
แนวความคิดของการลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบใหม่ คือ มาตรฐาน RDA (Resource Description
And Access) เพื่อให้สามารถรองรับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่ อดิจิทัลและสื่อ
ในรูปแบบเดิมได้ ทั้งนี้ RDA มีรายละเอียดมาตรฐานดังนี้

-21. RDA (Resource Description and Access) เป็นมาตรฐานการลงรายการ
บรรณานุกรมรูปแบบใหม่ที่จะมาแทนมาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรม AACR2 และ MARC21
ซึ่ง RDA พัฒนาและรับผิดชอบโดยสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA:
International Federation of Library Associations and Institutes) เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากร
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นรายการสิ่งพิมพ์และรายการโสตทัศนวัสดุมาเป็นสื่ อ
ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง สื่ อ ดิ จิ ทั ล มี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม และหลากหลายช่ อ งทาง จึ ง ได้ มี
แนวความคิ ด ของการลงรายการบรรณานุ ก รมรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อดิจิทัลและสื่อในรูปแบบเดิมได้
RDA เป็นมาตรฐานการลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่ได้รับการออกแบบสาหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล เพื่อมา
แทนที่ AACR2 โดย RDA มีการสร้างขึ้นมาตามแนวคิดของ AACR2 มีความต่อเนื่องและเชี่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกัน แต่มีขอบเขตที่กว้างกว่า นอกจากนี้การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA
ยังสามารถใช้ร่วมกับมาตรฐาน MARC ได้ โดยการเพิ่ม Tag การลงรายการ
RDA เป็นกลุ่มคาแนะนาในการปฏิบัติการลงรายการ ใช้สาหรับทารายการหนังสือและ
วัสดุอื่นๆ ในห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศอื่นๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์หรือห้องแสดงงานศิลปะ หอ
จดหมายเหตุ สานักพิมพ์ เป็น New Cataloging code ที่รองรับสื่อสารสนเทศประเภทใหม่ๆ อาทิ
digital content, web resources และรองรับการเติบโตและขยายตัวของอินเตอร์เน็ตตลอดจนการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บ
หลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ RDA ใช้รูปแบบ FRBR และ FRAD เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญ โดยมีรายละเอียด คือ
1. FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) เป็นรูปแบบ
การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่รองรับการลงรายการข้อมูลได้ทุกรูปแบบทั้งสิ่งพิมพ์
และไฟล์ดิจิทัล เป็นเซ็ตของความคิดเชิงโครงสร้างที่เป็นหลักพื้นฐานของกฎ/หลักเกณฑ์การลงรายการ
ที่จะพัฒนาในรุ่นต่อๆ ไป มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดของการอธิบายรายละเอียดของ
ทรัพยากรและวิธีการจัดสารสารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการโดยมีหน้าที่
หลัก ดังนี้
1.1 การค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ (Find) การค้นพบ resources ที่ตรงกันกับผล
การค้นตามเกณฑ์/criteria ของผู้ใช้
1.2 การระบุหรือชี้บอกถึงข้อมูลที่ต้องการ (Identify) สามารถยืนยันได้ว่า
resource ที่พบจากข้อมูลในbib record ตรงกับสิ่งที่ค้นหา โดยสามารถแยกหรือระบุความแตกต่าง
ของ resource สองสิ่งหรือมากกว่าที่มีลักษณะคล้ายกันได้

-31.3 การคัดเลือกข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Select) เลือก resource
ที่ต้องการได้ตรงตามเนื้อหา ประเภท ลักษณะ รูปร่าง ภาษา version
1.4 การได้รับข้อมูลที่ต้องการ (Obtain) คือการรับ เข้าถึง resource นั้นได้ โดย
วิธี ขอยืม ซื้อ หรือวิธีการอื่นๆ
2. FRAD (Functional Requirements for Authority Data) เป็นรูปแบบการลง
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วย
2.1 Find คือค้นพบข้อมูลของ entity / set of entities และของ resource ที่
ตรงกัน เช่นค้นชื่อผู้แต่งหนึ่งคนจะ ได้รับข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคาค้นนั้น
2.2 Identify สามารถยืนยันได้ว่า entities ที่ค้นพบตรงกับ entities ที่ค้นหาหรือ
ที่ต้องการ โดยสามารถแยกแยะหรือระบุความแตกต่างระหว่าง entities อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้
2.3 Clarify คือ ทาให้ชื่อหรืองานมีความชัดเจนขึ้นตามบริบท โดยระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 entities หรือมากกว่าอย่างชัดเจน
2.4 Understand คือ ทาให้เข้าใจเหตุผลของการเลือกชื่อหรือหัวเรื่องหนึ่งๆ ตาม
รูปแบบการเขียนชื่อหรือชื่อเรื่องนั้นๆ มาเป็นชื่อเรื่องหลัก
หลักการของ FRBR และ FRAD model มี 3 ส่วนคือ
1. Entities คือสิ่งของอะไรก็ได้ที่สามารถแค็ตตาล็อกได้ มี 3 กลุ่มได้แก่
1.1 กลุ่มที่ 1 Entities : Products of intellectual & artistic endeavor
(ผลงานที่สร้างสรรค์) ได้แก่ Work (ตัวแทนของงาน ๗, Expressions(รูปแบบการนาเสนอ),
Manifestations(รูปแบบการเผยแพร่),Items(หน่วยรายการ
1.2 กลุ่มที่ 2 Entities : Those responsible for the intellectual & artistic
content (ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ) ได้แก่ Person, Families, Corporate Bodies
1.3 กลุ่มที่ 3 Entities : Subjects of work (เนื้อหาของงาน) ได้แก่ Concept,
Object, Event, Place
2. Attributes (characteristics of the entities)
3. Relationships (associations among entities) (ความสัมพันธ์)
การประยุกต์ใช้ RDA ใน Bibliographic record ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการศึกษาเรื่องมาตรฐาน RDA เพื่อนามาประยุกต์ใช้
แทน AACR2 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยการเข้ารับการฝึกอบรม การฟังบรรยาย และการศึกษาดู
งานในประเทศมาเลเซีย ที่มีการนา RDA มาใช้ในหอสมุดแห่งชาติประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาคู่มือ เครื่องมือ หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับ RDA ได้แก่ RDA Document, RDA Toolkit,

-4LC Training for RDA : Resource Description & Access, RDA : strategies for implementation by
Magda El-sherbini, Chicago : ALA, 2013
สาหรับการประยุกต์ใช้ RDA ของห้องสมุดที่ใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สามารถประยุกต์ใช้ RDA ได้ในระเบียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ MARC ในส่วนของทรัพยากร
สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้กฎเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน RDA ได้ ในส่วน
ของทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาไทยจะต้องมีการแปลกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ RDA เป็นฉบับภาษาไทย
และกาหนดคาภาษาไทยเพื่อใช้เป็นแบบแผนเดียวกันต่อไป
สรุป
RDA เป็นมาตรฐานที่ใช้สาหรับการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่ง พิม พ์แ ละสื่อ ดิจิทัล มีจุด มุ่ง หมายที่จ ะพัฒ นามาตรฐานใช้แ ทนหลัก เกณฑ์ก ารลงรายการแบบ
แองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 มาตรฐาน RDA สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AACR2 แต่มีขอบเขต
กว้างกว่า โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างไม่เฉพาะหน่วยงานที่เป็นห้องสมุดเท่านั้น และเป็น
มาตรฐานที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นสาคัญ เป็นแนวปฏิบัติ คาแนะนาเกี่ยวกับการกาหนด
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นหาสารสนเทศ (Resource discovery) ครอบคลุมการปฏิบัติและคาแนะนา
ในการทารายการให้กับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในการค้นหา การระบุ การเลือกและการให้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการ
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