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บทน า 
 ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศให้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีจ านวนเพิ่ มขึ้น 
ในขณะที่การค้นหาสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการนั้นจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงสารสนเทศ 
หากการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงไม่สามารถให้รายละเอียดที่ครบถ้วนและ
ครอบคลุมในส่ิงที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา การพัฒนามาตรฐานที่ใช้ในการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่นับวันจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่ิงที่สถาบันบริการสารสนเทศจะต้องให้
ความส าคัญ ซึ่งมาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้มาเป็นเวลานานคือ หลักเกณฑ์การ
ลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2: Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition) 
ที่ครอบคลุมการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบดิจิทัล แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่
สามารถลงรายการทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะในรูปแบบดิจิทัลซึ่งมีความหลากหลายในด้านเนื้อหาและส่ือที่
จัดเก็บเนื้อหาให้มีความครอบคลุมได้ จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐานขึ้นใหม่ที่เรียกว่า RDA (Resource 
Description and Access) ซึ่งการน าเสนอเน้ือหาในบทความนี้จะช่วยอธิบายให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และความหมายของ RDA ลักษณะของ RDA โครงสร้างของ RDA ความแตกต่างระหว่าง AACR2 กับ RDA และ
ตัวอย่างการลงรายการ RDA ซึ่งรายละเอียดที่น าเสนอนี้จะเป็นประโยชน์แก่บรรณารักษ์และนักสารสนเทศที่จะใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการปรับเปล่ียนรูปแบบของการลงรายการบรรณานุกรมจากกฎเกณฑ์เดิมไปสู่กฎเกณฑ์ใหม่ให้มี
ความเหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดเตรียมไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ 

 

ประวัติความเป็นมาและความหมายของ RDA 
 นับตั้งแต่ ค.ศ. 1967 ที่มีการจัดพิมพ์ AACR (Anglo-American Cataloguing Rules) ออกเผยแพร่เป็น
ครั้งแรก และจัดพิมพ์ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 1978 เรียกว่า AACR2 ต่อมาใน ค.ศ. 1988 มีการปรับปรุงแก้ไข
เนื้อหาใน AACR2 จึงเรียกฉบับพิมพ์ครั้งนี้ว่า AACR2R ต่อจากนั้นมีการแก้ไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง โดยใน
ทศวรรษ 1990 Kuhagen & Mering (2012) อธิบายว่ามีการกล่าวถึง AACR2 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะความยาก
ของ AACR2 ที่ผู้ใชก้ล่าวว่า AACR2 มีความซับซ้อนเกินไป โดยเป็นกฎเกณฑ์ที่ขาดโครงสร้างเชิงตรรกะ (Logical 
structure) เนื้อหาไม่มีความชัดเจนในประเด็นของประเภทของเนื้อหา (Content) และประเภทของส่ือที่จัดเก็บ
เน้ือหา (Carrier) ขาดการอธิบายความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและยัง
ไม่ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลด้วย ขณะที่ El-Sherbini (2013) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจ ากัดของ  
AACR2 ว่ามีข้อจ ากัดในประเด็นการจัดกลุ่มแนวคิดของทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่บรรยายทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ที่คาบเกี่ยวกันมากกว่า 1 กลุ่ม ข้อจ ากัดการเว้นระยะของตัวอักษรและการประหยัดพื้นที่
โดยเฉพาะการใช้ค าย่อต่างๆ และกฎเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอส าหรับการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ 
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อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานใหม่ส าหรับการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนามาตรฐาน RDA  

RDA เป็นมาตรฐานใหม่ที่ใช้ในการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งพัฒนาโดย คณะกรรมการ
ด าเนินการร่วมเพื่อการพัฒนา RDA (Joint Steering Committee for Development of RDA) ประกอบด้วย
ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) คณะกรรมการการท า
รายการของออสเตรเลีย (Australian Committee on Cataloguing) หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library) 
คณะกรรมการการท ารายการของแคนาดา (Canadian Committee on Cataloguing)  สถาบันที่ให้การรับรอง
วิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ (CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals) 
และหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนามาตรฐานใช้แทนหลักเกณฑ์การลง
รายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ ค.ศ. 1978 โดยใน ค.ศ. 2004 
คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ AACR (CoP: Committee of Principles for AACR) ได้มอบหมายให้ ทอม เดล
เซ่ย์ (Tom Delsey) ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ซึ่งจัดท าร่างของ AACR3 เสร็จในเดือนธันวาคม และใน ค.ศ. 2005 
ได้ปรับชื่อของหลักเกณฑ์จาก AACR3 เป็น RDA โดยจัดพิมพ์เป็นฉบับร่างและจัดส่งให้ส านักพิมพ์ต่างๆ เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ค.ศ. 2009 จากนั้นใน ค.ศ. 2010 จึงจัดพิมพ์ข้อมูลและความเคล่ือนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา RDA เผยแพร่ใน RDA Toolkit ซึ่งเข้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ RDA ได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.rdatoolkit.org/ ส าหรับการจัดพิมพ์โดยหน่วยงานทางวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมห้องสมุดอเมริกัน สมาคม
ห้องสมุดแคนาดา (Canadian Library Association) และสถาบันที่ให้การรับรองวิชาชีพบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาอื่นอีกหลายภาษา 
 RDA เป็นมาตรฐานที่ใช้ส าหรับการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิทัล 
โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้างไม่เฉพาะหน่วยงานที่เป็นห้องสมุดเท่านั้น และเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้น
ความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ ทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (Resource discovery) ครอบคลุมการปฏิบัติและค าแนะน าในการท ารายการให้กับ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดย Adamich (2008) อธิบายว่าเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นมาตรฐานใหม่ส าหรับการบรรยายและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล เพื่อจัดเตรียมชุดความเข้าใจ
ในแนวปฏิบัติและค าอธิบายต่างๆ ในการบรรยายและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกประเภทของ
เน้ือหาและประเภทของส่ือที่จัดเก็บเน้ือหา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้รายการทรัพยากรสารสนเทศในการ
ค้นหา การระบุ การเลือกและการให้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ ส าหรับการพัฒนา 
RDA ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA: 
International Federation of Library Associations and Institutes) ที่พัฒนา RDA ด้วยหลักเกณฑ์ รูปแบบเชิง
แนวคิดและมาตรฐานต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การท ารายการสากล (ICP: International Cataloguing Principles) 
ที่ปรับปรุงจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน Paris Principles บนฐานคิดของ Functional Requirements for 
Bibliographic Records [FRBR อ่านว่า เฟอเบอร์ (furbur)] และ Functional Requirements for Authority Data 
(FRAD) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual models) และให้ความส าคัญกับการค้นหาสารสนเทศ
ของผู้ใช้ (User tasks) เป็นส าคัญ 
 
ลักษณะของ RDA 
 RDA เป็นมาตรฐานการบรรยายและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดยมี
ขอบเขตกว้างกว่า AACR2 ซึ่ง Oliver (2010) อธิบายถึงลักษณะที่ส าคัญของ RDA ไว้ 4 ประการ คือ (1) ใช้
หลักการพื้นฐานของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) ที่ใช้แนวคิด FRBR และ FRAD ในการ
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อธิบายข้อมูลทางบรรณานุกรมและข้อมูลควบคุม (Bibliographic and authority data) ที่ผู้ใช้ใช้ในการค้นหา
สารสนเทศที่ต้องการ (2) ออกแบบเพื่อใช้ในการบรรยายและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมออนไลน์เชิงเครือข่าย (Networked online environment) ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมีลักษณะ
แตกต่างกันทั้งในด้านประเภทของเนื้อหา (Content) ประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเนื้อหา (Media) และ
ประเภทของส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา (Carrier) โดยข้อมูล RDA สามารถน าไปใช้กับเค้าร่าง (Schema) ที่ใช้อยู่แล้วได้ 
เช่น MARC21,  Dublin Core,  MODS เป็นต้น (3) เป็นมาตรฐานที่มีความยืดหยุ่นและสามารถน าไปใช้ได้ทั้งใน
การท างานของห้องสมุดและองค์กร/ชุมชนต่างๆ ที่ต้องการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หอจดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ์ ส านักพิมพ์ คลังดิจิทัล เป็นต้น และ (4) สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ AACR โดยค าอธิบายบางส่วนที่
เกี่ยวกับ RDA ได้มาจาก AACR2 
 RDA ตอบค าถามที่ว่า “ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรบันทึกและควรบันทึกข้อมูลอย่างไร (What data should I 
record and how should I record it?)” ซึ่ง RDA มีความอิสระในการแสดงข้อมูล (Format-free approach) และ
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้อมูลในระเบียนบรรณานุกรมแต่ละรายการและระหว่างระเบียนบรรณานุกรมที่เป็น
ตัวแทนของงาน (works) รูปแบบการน าเสนอ (expressions) รูปแบบการเผยแพร่ (manifestations) และหน่วย
รายการ (items) และมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ใช้ระเบียนบรรณานุกรมที่ประกอบด้วยเอนทิตี (entities) แอททริบิวท์ 
(attributes) และความสัมพันธ์ (relationships) FRBR และ FRAD จะระบุองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลทาง
บรรณานุกรมและข้อมูลควบคุม ซึ่ง FRBR แสดงความชัดเจนในการจ าแนกประเภทของเนื้อหาและส่ือที่จัดเก็บ
เนื้อหาไว้ได้อย่างชัดเจน โดยที่เอนทิตีงานและเอนทิตีรูปแบบการน าเสนอจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ขณะที่เอนทิตี
รูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการจะเก่ียวข้องกับประเภทของส่ือที่จัดเก็บเน้ือหา ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกข้อมูล
เพื่อท ารายการให้กับทรัพยากรสารสนเทศจะขึ้นกับหน่วยงานแต่ละแห่งที่จะก าหนดแนวปฏิบัติหรือเกณฑ์การลง
รายการที่เหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการในหน่วยงานนั้นๆ เป็นส าคัญ 
 FRBR เป็นรูปแบบเชิงแนวคิดที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบต่างๆ ได้ และเป็นแนวคิดบน
พื้นฐานของ Entity-Relationship Model โดยแนวคิดของ FRBR และ FRAD จะเป็นแนวคิดที่พิจารณาข้อมูล
ภายในบรบิทของรายการหรือฐานข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลจ านวนมากเพื่อค้นหาและให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ โดยการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้จะ
เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรม (Bibliographic data) จ านวน 4 งาน และเกี่ยวข้องกับข้อมูลควบคุม 
(Authority data) จ านวน 4 งาน ซึ่งงานต่างๆ ที่ระบุถึงการใช้ข้อมูลทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีความคาบเกี่ยวกัน ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี ้
 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม (Bibliographic data) ข้อมูลควบคุม (Authority data) 
Find - ค้นหาเอนทิตตี่างๆ ที่สนองตอบ

การสืบค้นของผู้ใช ้
Find - ค้นหาเอนทิตีหรือชุดของเอนทิตีที่

สนองตอบการสืบค้นของผู้ใช้ หรือ
ส ารวจเอนทิตีทางบรรณานุกรมที่ใช้
แอททริบิวท์และความสัมพนัธ์ 

Identify - ระบุเอนทติีและยนืยันว่าเป็นข้อมูล
ที่ตรงความต้องการ 

Identify - ระบุเอนทติีหรอืตรวจสอบรูปแบบ
ของชื่อที่ใช้เป็นจุดเข้าถึงควบคุม 

Select - เลือกเอนทิตีที่เหมาะสมตามความ
ต้องการ 

Contextualize - ก าหนดชื่อบุคคล นติิบุคคล งาน 
ฯลฯ ในบริบทที่เกี่ยวข้อง และ
อธิบายความสัมพันธ์ของชือ่ต่างๆ 

Obtain - ได้รับหรือเข้าถึงเอนทติีด้วยวิธีการ
จัดซื้อ ขอยืม หรอืเข้าถึงผ่าน
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์

Justify - ระบุเหตุผลในการเลือกชือ่หรอื
รูปแบบของชื่อที่เป็นจุดเข้าถึง
ควบคุม 
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 FRBR จัดแบ่งเอนทิตีออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นเอนทิตีที่บรรยายผลผลิตของความพยายามทาง
สติปัญญาและศิลปะ ประกอบด้วย งาน (work) รูปแบบการน าเสนอ (expression) รูปแบบการเผยแพร่ 
(manifestation) และหน่วยรายการ (item) กลุ่มที่ 2 เป็นเอนทิตีที่บรรยายความรับผิดชอบในการผลิตงานและ
น าเสนอเนื้อหา ประกอบด้วย บุคคล (person) และนิติบุคคล (corporate body) [ปัจจุบันเพิ่มเอนทิตีครอบครัว 
(family) ไว้ในกลุ่มนี้ด้วย] และกลุ่มที่ 3 เป็นเอนทิตีที่บรรยายหัวเรื่อง ประกอบด้วย แนวคิด (concept) วัตถุ 
(object) เหตุการณ์ (event) และสถานที่ (place) ซึ่งเอนทิตีแต่ละกลุ่มและแอททริบิวท์ประจ าในแต่ละเอนทิตีมี
รายละเอียดดังนี ้

   เอนทิตีกลุ่มที่ 1 
   เอนทิตีกลุ่มนี้น าเสนอความสนใจของผู้ใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกันในผลผลิตของความพยายามทาง 

สติปัญญาและศิลปะ ซึ่งเอนทิตีงาน (work) และเอนทิตีรูปแบบการน าเสนอ (expression) จะสะท้อนเนื้อหาทาง
สติปัญญาหรือศิลปะ ขณะที่เอนทิตีรูปแบบการเผยแพร่ (manifestation) และหน่วยรายการ (item) จะสะท้อน
ลักษณะรูปร่างทางกายภาพ ส าหรับความสัมพันธ์ของเอนทิตีนั้น จากรูปข้างล่างนี้จะเห็นว่าเอนทิตีรูปแบบการ
น าเสนอหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่าจะช่วยท าให้เข้าใจเอนทิตีงานได้ในหนึ่งงาน ขณะที่เอนทิตีรูปแบบการเผยแพร่
หนึ่งรูปแบบหรือมากกว่าจะเป็นส่วนประกอบในเอนทิตีรูปแบบการน าเสนอหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่าด้วยเช่นกัน 
ส่วนเอนทิตีหน่วยรายการในหนึ่งรายการหรือมากกว่าจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นส าเนาในเอนทิตีรูปแบบการเผยแพร่
ได้ในหนึ่งรูปแบบ 
 

 
     
    ส าหรับแอททริบิวท์ของเอนทิตีในกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย (1) แอททริบิวท์ของเอนทิตีงาน เช่น ชื่อของ
งาน รูปแบบของงาน ปีที่พิมพ์ ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย บริบทของงาน เป็นต้น (2) แอททริบิวท์ของเอนทิตีรูปแบบ
การน าเสนอ เช่น ชื่อของการน าเสนอ รูปแบบของการน าเสนอ ปีที่น าเสนอ ภาษาของการน าเสนอ ขอบเขตของ
การน าเสนอ การสรุปเนื้อหา เป็นต้น (3) แอททริบิวท์ของเอนทิตีรูปแบบการเผยแพร่ เช่น ชื่อของการเผยแพร่ 
การแจ้งความรับผิดชอบ การระบุฉบับพิมพ์ สถานที่พิมพ์/เผยแพร่ ส านักพิมพ์/ผู้เผยแพร่ ปีพิมพ์/เผยแพร่ ผู้ผลิต 
ชื่อชุด รูปแบบของส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา ข้อจ ากัดในการเข้าถึง ความเร็วในการเล่น ชนิดของเสียง สี (รูปภาพ) 
รูปแบบการน าเสนอ วิธีการเข้าถึง ที่อยู่ที่ใช้ในการเข้าถึงระยะไกล เป็นต้น และ (4) แอททริบิวท์ของเอนทิตีหน่วย
รายการ เช่น ตัวระบุหน่วยรายการ แหล่งก าเนิดรายการ เงื่อนไขรายการ ข้อจ ากัดในการเข้าถึงรายการ เป็นต้น 
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    ตัวอย่างความสัมพันธ์ของเอนทิตีในกลุ่มที่ 1 [w หมายถึง งาน (work), e หมายถึง รูปแบบการ
น าเสนอ (expression), m หมายถึง รูปแบบการเผยแพร่ (manifestation), i หมายถึง หน่วยรายการ (item)] 
 

      w  Harry Potter and the sorcerer’s stone 
          e  subtitle in Thai 
   m  videodisc 
        i  copy held by Ongkharak Library 
 

    จากความสัมพันธ์ของเอนทิตีข้างต้นจะเห็นได้ว่า งานที่มีชื่อเรื่องว่า “Harry Potter and the sorcerer’s 
stone (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์)” มีรูปแบบการน าเสนอคือมีค าบรรยายเป็นภาษาไทย (subtitle in Thai) 
โดยมีรูปแบบการเผยแพร่ในลักษณะที่เป็นแผ่นวีดิทัศน์ และวีดิทัศน์รายการน้ีมีให้บริการที่หอสมุด มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (copy held by Ongkharak Library) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตี
งาน เอนทิตีรูปแบบการน าเสนอ เอนทิตีรูปแบบการเผยแพร่ และเอนทิตีหน่วยรายการ 
 

   เอนทิตีกลุ่มที่ 2 
   เอนทิตีกลุ่มนี้น าเสนอความรับผิดชอบส าหรับเนื้อหาทางสติปัญญาหรือศิลปะของเอนทิตีบุคคลและ

เอนทิตีนิติบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีกลุ่มที่ 1 โดยเอนทิตีบุคคลจ านวนหนึ่งคนหรือมากกว่าและเอนทิตี
นิติบุคคลจ านวนหนึ่งแห่งหรือมากกว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับเอนทิตีในกลุ่มที่ 1 ได้ 4 ลักษณะ คือ (1) สร้าง
เอนทิตีงานได้หนึ่งงานหรือมากกว่า (2) ท าให้เข้าใจเอนทิตีรูปแบบการน าเสนอหนึ่งรูปแบบหรือมากกว่า (3) ผลิต
เอนทิตีรูปแบบการเผยแพร่หนึ่งรูปแบบหรือมากกว่า และ (4) เป็นเจ้าของเอนทิตีหน่วยรายการในหนึ่งรายการหรือ
มากกว่า ดังรูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตีต่อไปนี้ 

 

 
    
   ส าหรับแอททริบิวท์ของเอนทิตีในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย (1) แอททริบิวท์ของเอนทิตีบุคคล เช่น ชื่อ

บุคคล ปีเกิด/เสียชีวิต ค าที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เป็นต้น และ (2) แอททริบิวท์ของเอนทิตีนิติบุคคล เช่น ชื่อนิติบุคคล 
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การระบุหมายเลขแสดงล าดับนิติบุคคล สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล วันเดือนปีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล และค า
ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เป็นต้น 

   ตัวอย่างความสัมพันธ์ของเอนทิตีในกลุ่มที่ 2 [p หมายถึง บุคคล (person), cb หมายถึง นิติบุคคล  
(corporate body), w หมายถึง งาน (work)] 
 

      p  Rowling, J. K. 
           w1  Harry Potter and the sorcerer’s stone 
           w2  Harry Potter and the goblet of fire 
           w3  Harry Potter and the prisoner of Azkaban 
 

     cb  Ministry of Public Health 
           w1  Bacterial and parasitic drug resistance 
           w2  Cancer incidence in Lamphun, Thailand 
           w3  Thailand population monograph 
 

   จากความสัมพันธ์ของเอนทิตีข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีชื่อว่า J. K. Rowling ในที่นี้มีผลงานเขียน 3 
เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่หนึ่ง “Harry Potter and the sorcerer’s stone (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์)” เรื่องที่สอง 
“Harry Potter and the goblet of fire (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี)” และเรื่องที่สาม “Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน)” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตีบุคคลกับเอนทิตีงาน 

   ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) เป็นนิติบุคคล ซึ่งในที่นี้มีการจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่หนึ่ง “Bacterial and parasitic drug resistance (การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียและ
ปรสิต)” เรื่องที่สอง “Cancer incidence in Lamphun, Thailand (การเกิดโรคมะเร็งในจังหวัดล าพูน ประเทศไทย)” 
และเรื่องที่สาม “Thailand population monograph (เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับประชากรของประเทศไทย)” ซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีนิติบุคคลกับเอนทิตีงาน 

 
   เอนทิตีกลุ่มที่ 3 
   เอนทิตีกลุ่มนี้น าเสนอเอนทิตีที่เกี่ยวกับหัวเรื่องของงาน ได้แก่ แนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ 

โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในกลุ่ม 3 กับเอนทิตีงานในกลุ่ม 1 ซึ่งหมายความว่า เอนทิตีงานหนึ่งงานหรือ
มากกว่าอาจก าหนดหัวเรื่องที่เป็นแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และ/หรือสถานที่ได้หนึ่งรายการหรือมากกว่า นอกจากนี้
ยังมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเอนทิตีงานกับเอนทิตีในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ด้วย โดยเอนทิตีงานหนึ่งงานหรือ
มากกว่าอาจก าหนดหัวเรื่องที่เป็นงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ หน่วยรายการ บุคคล และ/หรือนิติ
บุคคลได้หนึ่งรายการหรือมากกว่าด้วยเช่นกัน ดังรูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตีต่อไปนี้ 
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   ส าหรับแอททริบิวท์ของเอนทิตีในกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย (1) แอททริบิวท์ของเอนทิตีแนวคิด ได้แก่ ค า

ที่แสดงว่าเป็นแนวคิด (2) แอททริบิวท์ของเอนทิตีวัตถุ ได้แก่ ค าที่แสดงว่าเป็นวัตถุ (3) แอททริบิวท์ของเอนทิตี
เหตุการณ์ ได้แก่ ค าที่แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ และ (4) แอททริบิวท์ของเอนทิตีสถานที่ ได้แก่ ค าที่แสดงว่าเป็น
สถานที่ 

   ตัวอย่างความสัมพันธ์ของเอนทิตีในกลุ่มที่ 3 [c หมายถึง แนวคิด (concept), w หมายถึง งาน (work)] 
 

      c  Schools -- Fiction  
           w1  Harry Potter and the sorcerer’s stone 
           w2  Harry Potter and the goblet of fire 
           w3  Harry Potter and the prisoner of Azkaban 
 

   จากความสัมพันธ์ของเอนทิตีข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับนวนิยายที่เหมาะสมส าหรับเด็กใน
โรงเรียนใช้หัวเรื่องคือ Schools -- Fiction ซึ่งงานเขียนที่มีเนื้อหาเหมาะสมส าหรับเด็กในโรงเรียน ในที่นี้มีงาน
เขียนที่เป็นนวนิยาย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่หนึ่ง “Harry Potter and the sorcerer’s stone (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลา
อาถรรพ์)” เรื่องที่สอง “Harry Potter and the goblet of fire (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี)” และเร่ืองที่สาม “Harry 
Potter and the prisoner of Azkaban (แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน)” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแนวคิดกับเอนทิตีงาน 

 
ส าหรับแนวคิดของ FRAD นั้น FRAD เป็นรูปแบบเชิงแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

ควบคุมและเอนทิตีบรรณานุกรม (Authority and bibliographic entities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมรายการเพื่อ
การสืบค้นของผู้ใช้ เป็นการควบคุมรายการหลักฐาน (Authority control) ที่ใช้ค าศัพท์ที่แตกต่างกันทั้งจุดเข้าถึงที่
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ก าหนดให้ใช้ได้และจุดเข้าถึงที่แตกต่าง โดยแบ่งเอนทิตีออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เอนทิตีบรรณานุกรม 
(Bibliographic entities) ประกอบด้วยเอนทิตีที่ปรากฏในแนวคิดของ FRBR ได้แก่ งาน รูปแบบการน าเสนอ 
รูปแบบการเผยแพร่ หน่วยรายการ บุคคล ครอบครัว นิติบุคคล แนวคิด วัตถุ สถานที่ และเหตุการณ์  ซึ่งชื่อของ
เอนทิตีกลุ่มนี้อาจเป็นที่รู้จักมากกว่าหนึ่งชื่อ ยกตัวอย่างเช่น นามแฝงของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ คือ ทมยันตี 
กนกเรขา ลักษณาวดี โรสลาเรน มายาวดี เป็นต้น (2) เอนทิตีชื่อและ/หรือตัวระบุ (Name and/or Identifier 
entities) ประกอบด้วยเอนทิตีต่างๆ ในเอนทิตีบรรณานุกรมซึ่งแต่ละเอนทิตีอาจจะเป็นที่รู้จักในหนึ่งชื่อหรือ
มากกว่าหนึ่งชื่อ ขณะที่ตัวระบุอาจจะเป็นตัวเลข รหัส ค า วลี ที่ก าหนดด้วยเอนทิตีหนึ่งๆ ซึ่งตัวระบุแต่ละตัวจะ
สามารถก าหนดได้เพียงหนึ่งเอนทิตีเท่านั้น เช่น หมายเลขประจ าหนังสือสากล (ISBN) หมายเลขประจ าส านักพิมพ์ 
(Publisher number) เป็นต้น และ (3) เอนทิตีจุดเข้าถึงควบคุมต่างๆ (Controlled access points) ประกอบด้วย
เอนทิตีจุดเข้าถึงควบคุม (Controlled access point) เป็นชื่อ ค าศัพท์ รหัส ฯลฯ ที่อยู่ในระเบียนบรรณานุกรมหรือ
ระเบียนควบคุม เอนทิตีกฎเกณฑ์ (Rules) เป็นชุดของค าแนะน าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและ/หรือการ
บันทึกจุดเข้าถึงควบคุม และเอนทิตีตัวแทน (Agency) เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการสร้างหรือปรับปรุงจุดเข้าถึง
ควบคุม ทั้งนี้สามารถแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตีตามแนวของ FRAD ได้ดังรูปภาพดังต่อไปนี้ 

 

  
 

โครงสร้างของ RDA 
 RDA ตามโครงสร้างของ FRBR คือ การระบุเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ก าหนดแอททริ
บิวท์ของเอนทิตีที่จะบันทึก และอธิบายวิธีการบันทึกแต่ละแอททริบิวท์ที่เลือก พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิตีและวิธีการบันทึกความสัมพันธ์ต่างๆ (Croissant. 2012) โดยเนื้อหาของ RDA แบ่งเป็น 10 ส่วน 
(Sections) ประกอบด้วย 37 บท ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเน้นการบันทึกแอททริบิวท์ของแต่ละเอนทิตี 
(ส่วนที่ 1-4) และกลุ่มที่สองเน้นการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (กลุ่มที่ 5-10) ซึ่งในแต่ละส่วนจะบรรจุ
เน้ือหาที่อธิบายแนวปฏิบัติทั่วไป (General guidelines) และเน้ือหาที่แบ่งเป็นบทโดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 แอททริบิวท์ 
 ส่วนที่ 1 การบันทึกแอททริบิวท์ของรูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการ (Recording 
attributes of manifestation and item) แบ่งเป็น 4 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึก 
แอททริบิวท์ของรูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการใน FRBR ประกอบด้วย 
    บทที่ 1 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกแอททริบิวท์ของรูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการ 
อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 2 - 4 และองค์ประกอบหลักในการระบุและการ
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บรรยายรูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการถอดความ การบันทึกตัวเลขและวันเดือนปี 
และการระบุหมายเหตุต่างๆ 
    บทที่ 2 การระบุรูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการ อธิบายองค์ประกอบที่ใช้ส าหรับการระบุรูปแบบ
การเผยแพร่และหน่วยรายการ เช่น ชื่อเรื่อง การแจ้งความรับผิดชอบ ส่วนการพิมพ์ เป็นต้น 
    บทที่ 3 การบรรยายประเภทของส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา อธิบายเกี่ยวกับส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา คุณลักษณะ
ทางกายภาพของส่ือทีจ่ัดเก็บเน้ือหา การจัดรูปแบบและการเข้ารหัสสารสนเทศที่จัดเก็บด้วยส่ือ 
    บทที่ 4 การจัดเตรียมการให้ได้มาและการเข้าถึงสารสนเทศ อธิบายการให้ได้มาและการเข้าถึง
สารสนเทศ เช่น ค าที่ใช้เข้าถึง การเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม ข้อจ ากัดต่างๆ ในการเข้าถึง เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 การบันทึกแอททริบิวท์ของงานและรูปแบบการน าเสนอ (Recording attributes of work 
and expression) แบ่งเป็น 3 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกแอททริบิวท์ของงานและ
รูปแบบการน าเสนอใน FRBR และ FRAD ประกอบด้วย 
    บทที่ 5 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกแอททริบิวท์ของงานและรูปแบบการน าเสนอ อธิบาย
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 6 - 7 และองค์ประกอบหลักในการระบุและการบรรยาย
งานและรูปแบบการน าเสนอ รวมถึงแนวปฏิบัติในการสร้างจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้และจุดเข้าถึงที่แตกต่าง 
(Authorized and variant access points) ที่เป็นตัวแทนงานและรูปแบบการน าเสนอ 
    บทที่ 6 การระบุงานและรูปแบบการน าเสนอ อธิบายองค์ประกอบที่ใช้ส าหรับการระบุงานและรูปแบบ
การน าเสนอ เช่น ชื่อเรื่องที่ให้ความส าคัญและชื่อเรื่องที่แตกต่าง (Preferred and variant titles) วันเดือนปี สถานที่
ที่เป็นแหล่งก าเนิด ภาษาที่น าเสนอ เป็นต้น รวมถึงค าแนะน าที่เป็นทางเลือกของชื่อเรื่องที่ให้ความส าคัญและชื่อ
เรื่องที่แตกต่าง และแอททริบิวท์ส าหรับงานด้านดนตรี งานด้านกฎหมาย งานด้านศาสนา และการส่ือสารที่เป็น
ทางการต่างๆ 
    บทที่ 7 การบรรยายเนื้อหา อธิบายแอททริบิวท์ของงานและรูปแบบการน าเสนอ เช่น ขอบเขตและ
ความครอบคลุมของเน้ือหา ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 การบันทึกแอททริบิวท์ของบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล (Recording attributes of 
person, family, and corporate body) แบ่งเป็น 4 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึก 
แอททริบิวท์ของบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลใน FRBR และ FRAD ประกอบด้วย 
    บทที่ 8 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกแอททริบิวท์ของบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล อธิบาย
วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 9 - 11 และองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการระบุบุคคล 
ครอบครัวและนิติบุคคล รวมถึงแนวปฏิบัติในการบันทึกชื่อและการสร้างจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้และจุดเข้าถึงที่
แตกต่างที่เป็นตัวแทนบุคคล ครอบครัว และนิติบุคคล 
    บทที่ 9 การระบุบุคคล บทที่ 10 การระบุครอบครัว และบทที่ 11 การระบุนิติบุคคล อธิบาย
องค์ประกอบที่ใช้ในการระบุบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล เช่น ชื่อที่ให้ความส าคัญและชื่อที่แตกต่างของบุคคล 
ครอบครัวหรือนิติบุคคล วันเดือนปีและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัวหรือนิติบุคคล เป็นต้น รวมถึง
ค าแนะน าในการสร้างจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้และจุดเข้าถึงที่แตกต่างที่เป็นตัวแทนบุคคล ครอบครัว หรือนิติ
บุคคล 

ส่วนที่ 4 การบันทึกแอททริบิวท์ของแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ (Recording attributes 
of concept, object, event, and place) แบ่งเป็น 5 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึก 
แอททริบิวท์ของแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ใน FRBR และ FRAD ประกอบด้วย 
    บทที่ 12 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกแอททริบิวท์ของแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ 
อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 13 - 16 และองค์ประกอบหลักในการระบุแนวคิด 
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วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ รวมถึงแนวปฏิบัติในการบันทึกค าและชื่อต่างๆ และการสร้างจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้
ใช้ได้และจุดเข้าถึงที่แตกต่างที่เป็นตัวแทนแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ 
    บทที่ 13 การระบุแนวคิด บทที่ 14 การระบุวัตถุ บทที่ 15 การระบุเหตุการณ์ และบทที่ 16 การระบุ
สถานที่ อธิบายองค์ประกอบที่ใช้ส าหรับจุดมุ่งหมายในการก าหนดแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ รวมถึงชื่อที่
ให้ความส าคัญและชื่อที่แตกต่างส าหรับแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์หรือสถานที่ ประเภทของแนวคิดหรือวัตถุ เป็นต้น 
รวมถึงค าแนะน าในการสร้างจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้และจุดเข้าถึงที่แตกต่างที่เป็นตัวแทนแนวคิด วัตถุ 
เหตุการณ์และสถานที่ 

ความสัมพันธ์ 
ส่วนที่ 5 การบันทึกความสัมพันธ์หลัก (Recording primary relationships) มี 1 บท น าเสนอแนว

ปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์หลักระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ 
และหน่วยรายการใน FRBR ประกอบด้วย 
       บทที่ 17 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์หลัก อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบันทึกความสัมพันธ์หลักระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ และหน่วย
รายการ รวมถึงแนวปฏิบัติในการใช้ตัวระบุ (Identifiers) จุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้ และการบรรยายส่วนประกอบ
ที่บันทึกความสัมพันธ์หลัก 

ส่วนที่ 6 การบันทึกความสัมพันธ์ของบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
หน่ึงๆ (Recording relationships to persons, families, and corporate bodies associated with a 
resource) แบ่งเป็น 5 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร
และบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรนั้นๆ ใน FRBR ประกอบด้วย 
    บทที่ 18 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ของบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหนึ่งๆ อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 19 - 22 และ
องค์ประกอบหลักที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร รวมถึงการใช้ตัวระบุและจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้ในการบันทึกความสัมพันธ์เหล่านั้น การใช้
ความสัมพันธ์ระบุหน้าที่ของบุคคล ครอบครัวหรือนิติบุคคลที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร 
    บทที่ 19 บุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานหนึ่งๆ บทที่ 20 บุคคล ครอบครัวและนิติ
บุคคลที่เกีย่วข้องกับรูปแบบการน าเสนอหนึ่งๆ บทที่ 21 บุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
เผยแพร่หนึ่งๆ และบทที่ 22 บุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรายการหนึ่งๆ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการกับบุคคล ครอบครัวและนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการระบุผู้สร้างผลงาน บรรณาธิการ ผู้แปล ฯลฯ ที่รับผิดชอบในการน าเสนองาน 
ผู้ผลิตและส านักพิมพ์ที่เผยพร่ ผู้เป็นเจ้าของและผู้ที่เก็บรักษาหน่วยรายการ เป็นต้น รวมทั้งค าแนะน าเพิ่มเติมที่จะ
ใช้บุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและงานด้านศาสนา 

ส่วนที่ 7 การบันทึกความสัมพันธ์ของหัวเร่ือง (Recording subject relationships) มี 1 บท 
น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งๆ และหัวเรื่องของงานที่ระบุใน 
FRBR ประกอบด้วย 
       บทที่ 23 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกหัวเรื่องของงานหนึ่งๆ อธิบายวัตถุประสงค์และ
หลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบันทึกความสัมพันธ์ของหัวเรื่อง รวมถึงการใช้ตัวระบุและจุดเข้าถึงที่
ก าหนดให้ใช้ได้ในการบันทึกความสัมพันธ์ของหัวเรื่อง 

ส่วนที่ 8 การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการเผยแพร่และ
หน่วยรายการ (Recording relationships between works, expressions, manifestations, and items) 
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แบ่งเป็น 5 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ 
รูปแบบการเผยแพร่และหน่วยรายการ ประกอบด้วย 
       บทที่ 24 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบ
การเผยแพร่และหน่วยรายการ อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติและค าแนะน าในบทที่ 25 - 
28 และอธิบายองค์ประกอบหลักในการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบการเผยแพร่
และหน่วยรายการ รวมถึงการใช้ตัวระบุ จุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้และการบรรยายที่บันทึกความสัมพันธ์เหล่านั้น 
    บทที่ 25 งานที่เกี่ยวข้อง บทที่ 26 รูปแบบการน าเสนอที่เกี่ยวข้อง บทที่ 27 รูปแบบการเผยแพร่ที่
เกี่ยวข้อง และบทที่ 28 หน่วยรายการที่เกี่ยวข้อง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงาน รูปแบบการน าเสนอ รูปแบบ
การเผยแพร่และหน่วยรายการ รวมถึงการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ได้ดัดแปลงมาและแหล่งที่มาของงาน 
การผลิตซ้ าและรูปแบบการเผยแพร่ที่เป็นต้นฉบับ  

ส่วนที่ 9 การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล (Recording 
relationships between persons, families, and corporate bodies) แบ่งเป็น 4 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคลใน FRBR ประกอบด้วย 
    บทที่ 29 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล 
อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 30 - 32 และองค์ประกอบหลักที่สะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล รวมถึงการใช้ตัวระบุและจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้ในการ
บันทึกความสัมพันธ์เหล่านั้น 
    บทที่ 30 บุคคลที่เกี่ยวข้อง บทที่ 31 ครอบครัวที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 32 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวและนิติบุคคล รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมมือ สมาชิกในครอบครัว 
ผู้ปกครอง และนิติบุคคลที่เป็นสาขาย่อย เป็นต้น 

ส่วนที่ 10 การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ (Recording 
relationships between concepts, objects, events, and places) แบ่งเป็น 5 บท น าเสนอแนวปฏิบัติและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ ประกอบด้วย 
        บทที่ 33 แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ 
อธิบายวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบทที่ 34 - 37 และองค์ประกอบหลักที่สะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ รวมถึงการใช้ตัวระบุและจุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้ใน
การบันทึกความสัมพันธ์เหล่านั้น 
    บทที่ 34 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง บทที่ 35 วัตถุที่เกี่ยวข้อง บทที่ 36 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 37 
สถานที่ที่เกี่ยวข้อง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด วัตถุ เหตุการณ์และสถานที่ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดที่กว้างกว่าและแนวคิดที่แคบกว่า (broader and narrower concept) เป็นต้น 
 

ความแตกต่างระหว่าง AACR2 และ RDA 
 กฎเกณฑ์ AACR2 และ RDA มีความแตกต่างกันที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ความแตกต่างของค าที่ใช้ในการ
บรรยาย และความแตกต่างของกฎเกณฑ์ที่ใช้บรรยาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความแตกต่างของค าที่ใช้ในการบรรยาย 
     RDA ใช้ค าที่แตกต่างจาก AACR2 จ านวน 12 ค า โดยค าที่ก าหนดขึ้นใหม่เป็นค าที่ใช้ตามรูปแบบ 
Functional Requirements และ International Cataloguing Principles ประกอบด้วยค าในตารางเปรียบเทียบ
ระหว่าง AACR2 และ RDA ต่อไปนี ้
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AACR2 RDA 
ส่วน (Areas) องค์ประกอบ (Elements) 
รายการส าหรับค้น (Heading) จุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้ (Authorized access point) 
รายการหลัก (Main entry) จุดเข้าถึงที่เป็นผู้สร้างสรรค์งานและชือ่เรื่องที่ส าคัญที่

ก าหนดให้ใช้ได้ (Authorized access point for creator + 
preferred title) 

ผู้แต่ง นักแต่งเพลง ฯลฯ (Author, composer, etc.) ผู้สร้างสรรค์งาน (Creator) 
ดูที่ (See reference) จุดเข้าถึงที่แตกต่าง (Variant access point) 
ดูเพิ่มเติมที่ (See also reference) จุดเข้าถึงที่ก าหนดให้ใช้ได้ (Authorized access point) 
รายการเพิ่ม (Added entries) จุดเข้าถึง (Access points) 
การบรรยายลักษณะทางกายภาพ  
(Physical description) 

การบรรยายสื่อที่ใช้จัดเก็บเนื้อหา (Carrier description) 

แหล่งส าคัญของข้อมูล (Chief source) แหล่งที่ให้ความส าคัญ (Preferred sources) 
ชื่อเรื่องแบบฉบับ (Uniform title) ชื่อเรื่องที่ให้ความส าคัญ ชื่อเรื่องรวมที่เป็นที่นิยม 

(Preferred title +other information to differentiate ; 
conventional collective title) 

หมายเหตุ (Notes) การบรรยายเนื้อหาหรอืการบันทึกความสัมพันธ์ต่างๆ 
(Describing content or recording relationships) 

ค าระบุประเภทของวสัดุอย่างกว้างๆ (GMD: General 
Materials Designation) 

ประเภทของเนื้อหา (Content type) 
ประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเนื้อหา (Media type) 
ประเภทของสื่อที่จัดเก็บเนื้อหา (Carrier type) 

 
 2. ความแตกต่างของกฎเกณฑ์ที่ใช้บรรยาย มีดังนี้ 
    2.1 การใช้วงเล็บเหลี่ยม (Square brackets) 
         - กรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์และปีพิมพ์ไม่ได้มาจากแหล่งที่ให้ความส าคัญ 
กฎเกณฑ์ AACR2 จะใส่วงเล็บเหลี่ยมคลุมทั้ง 3 ส่วน ขณะที่ RDA จะใส่วงเล็บเหลี่ยมแยกแต่ละส่วน 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 260     $a [Washington, D.C. : $b U.S. G.P.O., $c 2012] 
RDA 260     $a [Washington, District of Columbia] : $b [U.S. G.P.O.], $c [2012] 

    
   2.2 การบันทึกข้อผิดพลาดหรือค าที่สะกดผิด (Inaccuracies) 
        - กรณีที่ชื่อเรื่องปรากฏค าที่พิมพ์ผิด กฎเกณฑ์ AACR2 จะใส่ค าว่า [sic] ไว้ท้ายค าที่สะกดผิดนั้น 

และท ารายการชื่อเรื่องที่แตกต่างซึ่งเป็นชื่อเร่ืองที่พิมพ์ถูกต้องในเขตข้อมูล 246 ขณะที่ RDA จะลงรายการชื่อเรื่อง
ตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญและท ารายการชื่อเรื่องที่แตกต่างซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้องในเขตข้อมูล 
246 โดย $i ระบุว่า Title should read: แล้วตามด้วย $a ระบุชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้อง  
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ตัวอย่าง 
AACR2 245 12 $a A visual approach to SPPS [sic] or Windows :$b a guide to SPSS 15.0  

          $c Leonard Stern 
246 14 $a Visual approach to SPSS for Windows 

RDA 245 14 $a A visual approach to SPPS for Windows :$b a guide to SPSS 15.0  
          $c Leonard Stern 
246 1  $i Title should read: $a A Visual approach to SPSS for Windows 

                  
        - กรณีที่ชื่อเรื่องปรากฏค าที่พิมพ์ผิด กฎเกณฑ์ AACR2 จะใส่ค าที่พิมพ์ถูกต้องไว้ใน [i.e.] หลังค า

ที่สะกดผิดนัน้และท ารายการชื่อเรื่องที่แตกต่างซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้องในเขตข้อมูล 246 ขณะที่ RDA จะลง
รายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญและท ารายการชื่อเรื่องที่แตกต่างซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์
ถูกต้องในเขตข้อมูล 246 โดย $i ระบุว่า Title should read: แล้วตามด้วย $a ระบุชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้อง 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 10 $a Journey [i.e. Journal] of a voyage up the Irrawaddy to Mandalay and Bhamo 

246 30 $a Journal of a voyage up the Irrawaddy to Mandalay and Bhamo 
RDA 245 14 $a Journey of a voyage up the Irrawaddy to Mandalay and Bhamo 

246 1   $i Title should read: $a Journal of a voyage up the Irrawaddy to Mandalay and 
           Bhamo 

                  
        - กรณีที่ชื่อเรื่องปรากฏค าที่พิมพ์ผิด กฎเกณฑ์ AACR2 จะแก้ไขค าให้ถูกต้องโดยใส่ตัวอักษรที่มี

การแก้ไขไว้ในวงเล็บเหล่ียม ขณะที่ RDA จะลงรายการชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญและท า
รายการชื่อเรื่องที่แตกต่างซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้องในเขตข้อมูล 246 โดย $i ระบุว่า Title should read: แล้ว
ตามด้วย $a ระบุชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้อง 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 14 $a The world of Internet and the n[e]w generation / $c Adam Mousa. 
RDA 246 14 $a The world of Internet and the nw generation / $c Adam Mousa. 

246 1  $i Title should read: $a The world of Internet and the new generation 
 
       2.3 การใช้ค าย่อ (Abbreviations) 
               - กรณีการระบุปีเกิดของบุคคล กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการในเขตข้อมูล 100 โดย $c จะระบุ
ค าย่อว่า b. แล้วตามด้วยปีเกิด ขณะที่ RDA จะลงรายการค าเต็มว่า born แล้วตามด้วยปีเกิด 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 100 10 $a Smith, Alan, $c b.1944. 
RDA 100 10 $a Smith, Alan, $c born 1944. 
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        - กรณีการลงรายการชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นคัมภีร์ทางศาสนา อาทิ คัมภีร์ไบเบิลที่แบ่งเป็นพระ
คัมภีร์เดิม (Old Testament) และพระคัมภีร์ใหม่ (New Testament) กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการพระคัมภีร์
แบบย่อว่า O.T. และ N.T. ขณะที่ RDA จะลงรายการค าเต็มของพระคัมภีร์ 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 130 0   $a Bible. $p O.T. 
RDA 130 0   $a Bible. $p Old Testament. 
                  

        - กรณีการลงรายการครั้งที่พิมพ์ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการโดยใช้ตัวย่อมาตรฐานและที่เป็น
ตัวเลข ขณะที่ RDA จะลงรายการโดยใช้ค าเต็มของครั้งที่พิมพ์ 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 250     $a Rev. ed. 
RDA 250     $a Revised edition. 
AACR2 250     $a 2nd ed., rev. 
RDA 250     $a Second edition, revised. 
                  

        - กรณีการลงรายการสถานที่พิมพ์ซึ่งประกอบด้วยชื่อเมืองและชื่อรัฐ (แบบย่อ) กฎเกณฑ์ AACR2 
จะลงรายการชื่อรัฐแบบย่อ ขณะที่ RDA จะลงรายการชื่อรัฐโดยใช้ค าเต็ม 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 260     $a Irvine, Calif. :$b Entrepreneur Press, $c 2010. 
RDA 260     $a Irvine, California :$b Entrepreneur Press, $c 2010. 
                  

        - กรณีการลงรายการส่วนลักษณะรูปร่าง กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการค าที่บอกลักษณะรูปร่าง
ของทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ค าย่อ ขณะที่ RDA จะลงรายการค าที่บอกลักษณะรูปร่างโดยใช้ค าเต็ม ยกเว้นค า
ย่อบางค าที่ยังคงใช้แทนค าเต็ม เช่น cm. และ min. เป็นต้น ตัวอย่างค าย่อและค าเต็ม เช่น 

approx. ใช้ว่า approximately  ill. ใช้ว่า illustrations 
ca. ใช้ว่า approximately   p. ใช้ว่า pages 
col. ใช้ว่า color    v. ใช้ว่า volumes 
col. ill. ใช้ว่า colored illustrations 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 300     $a xxiii, 245 p. : $b ill. ; $c 26 cm. 
RDA 300     $a xxiii, 245 pages : $b illustrations ; $c 26 cm. 
                  

        - กรณีการลงรายการจ านวนหน้าไม่ถูกต้อง กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการจ านวนหน้าที่ถูกต้อง
ไว้ใน [i.e.] หลังจ านวนหน้าที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่ RDA จะลงรายการจ านวนหน้าที่ถูกต้องไว้หลังค าว่า that is 
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ตัวอย่าง 
AACR2 300     $a 255 [i.e. 244] p. 
RDA 300     $a 255, that is, 244 pages. 
        
                 - กรณีการลงรายการชื่อชุดที่มีการระบุหมายเลขล าดับในชุด กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการ
ล าดับที่โดยใช้ค าย่อว่า no. แทน ฉบับที่ (number) หรือ v. แทน เล่มที่ (volume) ขณะที่ RDA จะลงรายการล าดับ
ที่โดยใช้ค าเต็มของฉบับที่หรือเล่มที่ 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 490 1   $a Public Health Service publication ; $v no.1000 
RDA 490 1   $a Public Health Service publication ; $v number 1000 
 

   2.4 ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์และ/หรือส านักพิมพ์ 
        - กรณีที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการ [S.l.] ขณะที่ RDA จะลงรายการ

โดยระบุเป็นค าเต็มในวงเล็บเหล่ียมว่า [place of publication not identified] ส าหรับกรณีที่ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ 
กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการ [s.n.] ขณะที่ RDA จะลงรายการในวงเล็บเหล่ียมว่า [publisher not identified]  

 

ตัวอย่าง 
AACR2 260     $a [S.l.] : $b Blackstone Audio, $c 2001. 
RDA 260     $a [place of publication not identified] : $b Blackstone Audio, $c 2001. 
AACR2 260     $a Columbus, Ohio : $b [s.n.], $c 1998. 
RDA 260     $a Columbus, Ohio : $b [publisher not identified], $c 1998. 
AACR2 260     $a [S.l. : $b s.n.] 
RDA 260     $a [place of publication not identified] : $b [publisher not identified] 
 

   2.5 การใชอ้ักษรตัวใหญ่ (Capitalization) 
        - กรณีการพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏในส่วนต่างๆ ของการลงรายการ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลง

รายการตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้น เช่น การลงรายการชื่อเรื่องให้ใช้อักษรตัวใหญ่ส าหรับค าขึ้นต้นประโยคและชื่อ
เฉพาะ การก าหนดค าย่อแทนครั้งที่พิมพ์ เป็นต้น ขณะที่ RDA จะลงรายการโดยพิจารณาการพิมพ์ตัวอักษรตามที่
ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญ 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 00 $a Farm chemicals and crop life. 
RDA 245 00 $a Farm chemicals and Crop life. 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 250    $a 2nd ed. 
RDA 250    $a SECOND EDITION. 
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   2.6 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่ให้ความส าคัญ 
        - กรณีการลงรายการชื่อเรื่องที่ปรากฏเครื่องหมายวงเล็บเหล่ียมในชื่อเรื่อง กฎเกณฑ์ AACR2 จะ

ลงรายการโดยเปล่ียนเครื่องหมายวงเล็บเหล่ียมเป็นเครื่องหมายวงเล็บกลม ขณะที่ RDA ให้ลงรายการโดยใช้
เคร่ืองหมายตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญ 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 00 $a Information Retrieval (Z39.50). 
RDA 245 00 $a Information Retrieval [Z39.50]. 

         
        - กรณีการลงรายการชื่อเรื่องที่ปรากฏเครื่องหมายละ (...) ในชื่อเรื่อง กฎเกณฑ์ AACR2 จะลง

รายการโดยเปล่ียนเครื่องหมายละเป็นเครื่องหมายขีดส้ันสองขีด (--) ขณะที่ RDA ให้ลงรายการโดยใช้เครื่องหมาย
ตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญ 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 00 $a Thailand’s defining moments and--the future 
RDA 245 00 $a Thailand’s defining moments and…the future 

         
        - กรณีการลงรายการค าที่อธิบายการแจ้งความรับผิดชอบของผู้แต่ง ซึ่งผู้ท ารายการพิจารณาว่า

เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง กฎเกณฑ์ AACR2 อาจลงรายการเป็นชื่อเรื่องรอง ขณะที่ RDA จะลงรายการในส่วนการ
แจ้งความรับผิดชอบโดยใช้ค าตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญ 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 10 $a Pacazo : $b a novel / $c Roy Kesey. 
RDA 245 10 $a Pacazo / $c a novel by Roy Kesey. 

         
        - กรณีการลงรายการชื่อส านักพิมพ์ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการในรูปแบบที่ส้ันที่สุดที่สามารถ 

เข้าใจได้และรู้จักกันได้ทั่วโลก ขณะที่ RDA จะลงชื่อส านักพิมพ์ตามที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญโดยไม่ตัดค า
ใดออกเลย 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 260    $a [S.l.] : $b Random House, $c 2004. 
RDA 260    $a [place of publication not identified] : $b Random House, Inc., $c 2004. 

         
        - กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์แต่มีปีลิขสิทธิ์ระบุไว้ในแหล่งที่ให้ความส าคัญ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลง

รายการโดยใช้ปีลิขสิทธิ์ ขณะที่ RDA จะระบุค าว่า [date of publication not identified] แล้วตามด้วยปีลิขสิทธิ์ซึ่งมี
ลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรากฏในแหล่งที่ให้ความส าคัญ โดยใช้สัญลักษณ์ © น าหน้า 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 260    $a Boston : $b Focal Press, $c c2011. 
RDA 260    $a Boston : $b Focal Press, $c [date of publication not identified], ©2011. 
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        - กรณีที่ไม่ทราบปีที่พิมพ์ ปีที่จ าหน่าย ฯลฯ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการปีที่พิมพ์โดยใช้ปี
ลิขสิทธิ์ ถ้าไม่มีปีลิขสิทธิ์ ปีพิมพ์ ปีที่จ าหน่าย จะลงปีที่ตีพิมพ์แทน โดยระบุค าว่า printing ก ากับไว้ด้วย ขณะที่ 
RDA จะระบุค าว่า [date of publication not identified] แล้วตามด้วย $g ระบุปีที่ตีพิมพ์ที่ปรากฏในแหล่งที่ให้
ความส าคัญ 

  
ตัวอย่าง 
AACR2 260    $a London : $b Conran Octopus, $c 2009, printing. 
RDA 260    $a London : $b Conran Octopus, $c [date of publication not identified], $g 2009. 
 

   2.7 ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่ให้ความส าคัญ 
        - กรณีชื่อผู้แต่งไม่ได้มาจากแหล่งที่ให้ความส าคัญ กฎเกณฑ์ AACR2 จะระบุชื่อผู้แต่งไว้ในวงเล็บ

เหลี่ยม ขณะที่ RDA จะลงรายการชื่อผู้แต่งโดยไม่มีเคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 245 14 $a The doctor in the Victorian novel : $b family practices / $c [by Tabitha Sparks] 
RDA 245 14 $a The doctor in the Victorian novel : $b family practices / $c by Tabitha Sparks. 
                  

        - กรณีไม่มีปีที่พิมพ์ ปีที่จ าหน่าย ปีลิขสิทธิ์ และปีที่ตีพิมพ์ กฎเกณฑ์ AACR2 จะระบุปีที่พิมพ์
โดยประมาณของสิ่งพิมพ์ไว้ในวงเล็บเหล่ียม ถ้าไม่แน่ใจปีที่พิมพ์ให้ใส่เคร่ืองหมายปรัศนี (?) ต่อท้ายปีนั้นๆ ขณะที่ 
RDA จะลงปีพิมพ์โดยระบุว่าเป็นช่วงปีใดถึงปีใดไว้ในวงเล็บเหล่ียม 

 

ตัวอย่าง 
AACR2 260    $a Chichester, West Sussex : $b Wiley, $c [198-] 
RDA 260    $a Chichester, West Sussex : $b Wiley, $c [between 1980 and 1989] 
AACR2 260    $a Chichester, West Sussex : $b Wiley, $c [198-?] 
RDA 260    $a Chichester, West Sussex : $b Wiley, $c [between 1980 and 1989?] 
AACR2 260    $a Boca Raton : $b CRC Press, $c [18-] 
RDA 260    $a Boca Raton : $b CRC Press, $c [between 1800 and 1899] 
AACR2 260    $a Boca Raton : $b CRC Press, $c [18-?] 
RDA 260    $a Boca Raton : $b CRC Press, $c [between 1800 and 1899?] 

    
   2.8 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
        - กรณีการลงรายการผู้แต่งมากกว่า 3 คน กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการชื่อผู้แต่งคนแรก แล้ว

ตามด้วยเครื่องหมายละ (...) ตามด้วยค าว่า et al. ในวงเล็บเหล่ียมและท ารายการเพิ่มให้กับผู้แต่งคนแรก ขณะที่ 
RDA จะลงรายการผู้แต่งคนแรกที่เขตข้อมูล 100 และระบุชื่อผู้แต่งทุกคนในเขตข้อมูล 245 และท ารายการเพิ่มชื่อ
ผู้แต่งที่เหลือในเขตข้อมูล 700 หรืออาจใช้ทางเลือกในเขตข้อมูล 245 โดยระบุชื่อผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยค าที่
ระบุจ านวนคนที่เหลือไว้ในวงเล็บเหล่ียม เช่น [and three others] [and seventeen others] เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 
AACR2 245 00 $a Internet technology / $c by Nancy Drew … [et al.]. 

700 1  $a Drew, Nancy. 
RDA 100 10 $a Drew, Nancy, author. 

245 10 $a Internet technology / $c by Nancy Drew, Bess Marvin, George Frayne, and  
          Ned Nickerson. 
700 1  $a Marvin, Bess, $e author. 
700 1  $a Frayne, George $e author. 
700 1  $a Nickerson, Ned $e author. 
ทางเลือก: 
245 10 $a Internet technology / $c by Nancy Drew [and three others]. 

    
   2.9 ส่ิงพิมพ์ที่พิมพ์โดยไม่มีเลขหน้าและหน้าไม่เรียงล าดับ 
        - กรณีส่ิงพิมพ์ไม่มีเลขหน้า กฎเกณฑ์ AACR2 ให้นับจ านวนหน้าแล้วใส่ไว้ในวงเล็บเหล่ียม ขณะที่ 

RDA จะระบุจ านวนหน้าที่นับได้ตามด้วยข้อความว่า unnumbered pages หรือให้ระบุว่า 1 volume (unpaged) 
 

ตัวอย่าง 
AACR2 300    $a [101] p. 
RDA 300    $a 101 unnumbered pages 

หรือ 
300    $a 1 volume (unpaged) 

         
        - กรณีส่ิงพิมพ์ที่เลขหน้าไม่เรียงล าดับ กฎเกณฑ์ AACR2 ให้นับจ านวนหน้าที่ไม่เรียงล าดับไว้ใน

วงเล็บเหลี่ยม ขณะที่ RDA จะระบุจ านวนหน้าที่นับได้ตามด้วยข้อความว่า unnumbered pages of plates  
 

ตัวอย่าง 
AACR2 300    $a 123 p., [12] p. of plates : $b ill. ; $c 26 cm. 
RDA 300    $a 123 pages, 12 unnumbered pages of plates : $b illustrations ; $c 26 cm. 

    
   2.10 ผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่ผู้แต่ง 
        - กรณีการลงรายการเพิ่มชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่ผู้แต่ง  กฎเกณฑ์ AACR2 จะลง

รายการที่เขตข้อมูล 700 โดยท้ายชื่อ-นามสกุลจะระบุค าย่อที่แสดงความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ขณะที่ RDA จะ
ระบุค าเต็มของความรับผิดชอบ เช่น comp. ใช้ว่า compiler, ed. ใช้ว่า editor, ill. ใช้ว่า illustrator, tr. ใช้ว่า 
translator เป็นต้น  

 

ตัวอย่าง 
AACR2 100 1  $a Reichardt, Johann Friedrich, $d 1752-1814. 

700 1  $a Hindley, Becky, ed. 
RDA 100 1  $a Reichardt, Johann Friedrich, $d 1752-1814, $e composer. 

700 1  $a Hindley, Becky, $e editor. 
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      2.11 การบรรยายลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ 
        - การระบลัุกษณะของทรัพยากรสารสนเทศ กฎเกณฑ์ AACR2 จะลงรายการที่เป็นค าระบุประเภท

ของวัสดุอย่างกว้างๆ (GMD: General Materials Designation) ในเขตข้อมูล 245 $h โดยลงรายการในวงเล็บ
เหลี่ยมต่อจากชื่อเรื่อง ขณะที่ RDA จะลงรายการในเขตข้อมูลใหม่ 3 เขตข้อมูล คือ เขตข้อมูล 336, 337 และ 338 
ซึ่งเขตข้อมูล 336 ใช้ลงรายการประเภทของเนื้อหา (Content type) เขตข้อมูล 337 ใช้ลงรายการประเภทของ
อุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเนื้อหา (Media type) และเขตข้อมูล 338 ใช้ลงรายการประเภทของส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา 
(Carrier type) โดยทั้ง 3 เขตข้อมูลใช้ $a ระบปุระเภทของเน้ือหา ประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเน้ือหา และ
ประเภทของส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา แล้วตามด้วย $2 rda พร้อมด้วยค าที่แสดงลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศว่า 
content, media, หรือ carrier ซึ่งข้อมูลแต่ละเขตข้อมูลที่ใช้ลงรายการมีรายละเอียดดังนี้ 

Content type คือ รูปแบบการส่ือสารที่แสดงเนื้อหาของงานชิ้นหนึ่งๆ ได้แก่  
cartographic dataset    still image 
cartographic image    tactile image 
cartographic moving image   tactile notated music 
cartographic tactile image    tactile notated movement 
cartographic tactile three-dimensional form  tactile text 
cartographic three-dimensional form  tactile three-dimensional form 
computer dataset     text 
computer program    three-dimensional form 
notated movement    three-dimensional moving image 
notated music     two-dimensional moving image 
performed music     other 
sounds      unspecified 
spoken word 

Media type คือ ประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้ในการดู การเล่น การอ่านเน้ือหาของทรัพยากร 
สารสนเทศ ได้แก่ 
 audio    stereographic 
 computer   unmediated 
 microform   video 
 microscopic   other 
 projected   unspecified 

Carrier type คือ ประเภทของส่ือที่จัดเก็บเน้ือหา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  
 Audio carriers 
 audio cartridge   audiocassette 
 audio cylinder   audiotape reel 
 audio disc   sound-track reel 
 audio roll 
  

 Computer carriers 
 computer card   computer tape cartridge 
 computer chip cartridge  computer tape cassette 
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 computer disc   computer tape reel 
 computer disc cartridge  online resource 
 

 Microform carriers 
 aperture card   microfilm reel 
 microfiche   microfilm roll 
 microfiche cassette  microfilm slip 
 microfilm cartridge  microopaque 
 microfilm cassette   
 

 Microscopic carriers 
 microscope slide 
 

 Projected image carriers 
 film cartridge   filmstrip 
 film cassette   filmstrip cartridge 
 film reel    overhead transparency 
 film roll    slide 
 filmslip 
 

 Stereographic carriers 
 stereograph card   stereograph disc 
 

 Unmediated carriers 
 card    roll 
 flipchart    sheet 

object    volume 
 

 Video carriers 
 video cartridge   videodisc 
 videocassette   videotape reel 
 

 other 
 unspecified 
 

ตัวอย่าง: หนังสือเล่ม 
336    $a text $2 rdacontent 
337    $a unmediated $2 rdamedia 
338    $a volume $2 rdacarrier 
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ตัวอย่าง: ซีดีเพลง 
336    $a performed music $2 rdacontent 
337    $a audio $2 rdamedia 
338    $a audio disc $2 rdacarrier 
 

ตัวอย่าง: เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
336    $a text $2 rdacontent 
337    $a computer $2 rdamedia 
338    $a online resource $2 rdacarrier 
 

ตัวอย่างการลงรายการ RDA 
 ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างการลงรายการ RDA ของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress Online Catalog) สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการตามมาตรฐาน RDA ได้ที่
เว็บไซต์ http://catalog.loc.gov/ โดยเลือกสืบค้นที่เมนู Basic Search จากน้ันพิมพ์ค าว่า 040e rda ที่ช่อง Search 
Text แล้วเลือก Expert Search จากรายการที่ปรากฏใน Search Type และคลิกปุ่ม Begin Search 
 

   

ผลการสืบค้นจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ท ารายการตามมาตรฐาน RDA เมื่อต้องการดู
รายการทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการให้คลิกที่ชื่อเรื่องที่ต้องการ 

 

    

หน้าจอจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เลือกในรูปแบบย่อ (Brief Record) เพื่อให้ทราบคร่าวๆ 
เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ หากต้องการดูรายการแบบเต็ม ให้คลิกที่ Full Record หรือดูระเบียน
มาร์ก ให้คลิกที่ MARC Tags 
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หน้าจอแสดงรายการแบบย่อ 

 
 

หน้าจอแสดงรายการแบบเต็ม 

 
 

หน้าจอแสดงรายการมาร์ก 

 
  
 จากหน้าจอแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นรายการแบบเต็มและรายการมาร์กข้างต้น จะเห็นว่า 
เขตข้อมูล 245 $c ได้ใช้ทางเลือกในการลงรายการชื่อผู้แต่ง โดยลงรายการชื่อผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยค าที่ระบุ
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จ านวนคนที่เหลือในวงเล็บเหล่ียม ในที่นี้คือ [and seven others] ส าหรับเขตข้อมูล 300 ใช้ค าเต็มแสดงลักษณะ
รูปร่างของทรัพยากรสารสนเทศ คือ pages และ illustrations ส่วนเขตข้อมูล 336, 337, และ 338 เป็นเขตข้อมูลที่
ระบุประเภทของเนื้อหา ประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเนื้อหา และประเภทของส่ือที่จัดเก็บเนื้อหา ซึ่ง
ทรัพยากรสารสนเทศรายการนี้คือหนังสือที่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์ มีการก าหนดเขตข้อมูล 336 ระบุประเภทของ
เน้ือหาเป็น text เขตข้อมูล 337 ระบุประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเนื้อหาเป็น unmediated และเขตข้อมูล 
338 ระบปุระเภทของส่ือที่จัดเก็บเน้ือหาเป็น volume  
 

บทสรุป 
 RDA เป็นมาตรฐานใหม่ที่ใช้ส าหรับการบรรยายและการเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบ
ส่ิงพิมพ์และรูปแบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมหลักการบรรยายทรัพยากรสารสนเทศในทุกประเภทของเน้ือหาและส่ือที่ใช้
จัดเก็บเนื้อหา มาตรฐานนี้มีความยืดหยุ่นในการน าไปใช้ท ารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่จ ากัดเฉพาะในวง
วิชาชีพสารสนเทศและห้องสมุดเท่านั้น เน่ืองจากมาตรฐานน้ีจัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดประโยชนก์บัผูใ้ช้
ที่ค้นหาสารสนเทศตามที่ต้องการเป็นส าคัญ จึงเป็นมาตรฐานที่ปรับเปล่ียนจากกฎเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่คือ AACR2 
โดยค านึงถึงความเข้าใจได้ง่ายในการใช้รายการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้  และผู้ท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศก็สามารถก าหนดข้อมูลที่จะใช้ลงรายการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะเอื้อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเลือกและใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการที่ค้นหามาได้ อีกทั้งยังลดภาระงานของบรรณารักษ์หรือนัก
สารสนเทศเกี่ยวกับการสอนหรือแนะน าเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้ใช้อีกด้วย เพราะว่ารายการทรัพยากร
สารสนเทศที่ผู้ใช้สืบค้นได้นั้น จะเป็นรายการที่มีค าอธิบายโดยใช้ภาษาที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย อย่างไรก็
ตาม การประยุกต์ใช้ RDA ของสถาบันบริการสารสนเทศที่ใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอยู่แล้วก็สามารถ
ประยุกต์ใช้ RDA ได้ในระเบียนบรรณานุกรมตามรูปแบบมาร์ก โดยเฉพาะการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
เป็นภาษาอังกฤษ สามารถปรับเปล่ียนไปใช้กฎเกณฑ์ตามแบบของ RDA ได้ ขณะที่การลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศที่เป็นภาษาไทยนั้น ในอนาคตจะต้องมีการแปลกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ RDA เป็นฉบับภาษาไทยและ
ก าหนดค าภาษาไทยเพื่อใช้ให้เป็นแบบแผนเดียวกันต่อไป 
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