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แถลงการณวาดวยหลักเกณฑการลงรายการสากล 

(แปลโดย ทรงพันธ เจิมประยงค มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา ชาเปล ฮิลล ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๑) 
บทนํา 

 
แถลงการณวาดวยหลักเกณฑ หรือที่รูจักกันดีในนาม "หลักเกณฑปารีส" ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสากล
วาดวยกฎการลงรายการเมื่อป ค.ศ.๑๙๖๑๑ ซึ่งนับวา “หลักเกณฑปารีส” ไดรับความสําเร็จอยางยิ่ง เพราะเปน
มาตรฐานสากล ที่มีการนําไปใชเปนหลักเกณฑการลงรายการทั่วโลก ทั้งที่ยึดตามหลักเกณฑปารีสทั้งหมด หรือ
นําไปปรับใชเปนหลักเกณฑเฉพาะประเทศในระดับสูง 
 
๔๐ กวาปมาแลว หลักเกณฑการลงรายการสากลรวมกัน กลายเปนสิ่งที่ตองการมากขึ้นในหมูบรรณารักษลง
รายการ (cataloguers) และผูใชแคตาลอกออนไลน (OPAC) ทั่วโลก ปจจุบัน ตนศตวรรษที่ ๒๑ IFLA ไดพยายาม
นําหลักเกณฑปารีสมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับแคตาลอกหองสมุดออนไลนและระบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจาก
นั้น ซึ่งวัตถุประสงคสําคัญประการแรก คือ การอํานวยความสะดวกแกผูใชแคตาลอก 
 
หลักเกณฑใหมนี้จะนํามาใชแทนหลักเกณฑปารีส ซึ่งขยายขอบเขตการครอบคลุมจากงานตัวอักษรไปยังวัตถุ
สารสนเทศประเภทอื่น ๆ และขยายจากเพียงตัวเลือก (choice) และรูปแบบ (form) ของหนวยขอมูล (entry) ไปยัง
ทุกแงมุมของขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุม (authority) ที่ใชในแคตาลอกหองสมุด 
 
หลักเกณฑฉบับรางครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

๐. วัตถุประสงคโดยทั่วไป 
๑. ขอบเขต 
๒. เอนทิตี (entity), แอททริบิวท (attributes) และความสัมพันธ (relationships) 
๓. หนาที่การทํางานของแคตาลอก 
๔. รายละเอียดทางบรรณานุกรม 
๕. จุดเขาถึง (access points) 
๖. รายการควบคุม (authority records) 
๗. ความสามารถในการคนหาขั้นพื้นฐาน 

 

                                                
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. 
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หลักเกณฑใหมนี้พัฒนาขึ้นจากธรรมเนียมปฏิบัติการลงรายการจากทั่วโลก๒ และจากแนวคิดในเอกสารของ IFLA 
สองฉบับ คือ ขอกําหนดหนาที่การทํางานสําหรับขอมูลบรรณานุกรม (FRBR) และ ขอกําหนดหนาที่การทํางาน
สําหรับขอมูลรายการควบคุม (FRAD) ซึ่งขยายหลักเกณฑปารีสไปสูการลงรายการหัวเรื่อง (subject cataloguing) 
 
หวังวาหลักเกณฑเหลานี้ จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุมในระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนชี้นําผูพัฒนาหลักเกณฑการลงรายการใหสามารถพัฒนากฎเกณฑการลงรายการในระดับสากลได 
 
๐. วัตถุประสงคโดยท่ัวไป 
 
การพัฒนากฎเกณฑการลงรายการ๓ มีวัตถุประสงคอยูหลายประการ ที่สําคัญที่สุดคือ การอํานวยความสะดวกแก
ผูใช 
๐.๑ ความสะดวกของผูใช (convenience of the user) การตัดสินใจในการบรรยายและสรางรูปแบบควบคุมชื่อ
เพื่อการเขาถึง ควรคํานึงถึงผูใชเปนสําคัญ 
๐.๒ การใชโดยทั่วไป (common usage) การกําหนดคําศัพทที่ใชในการบรรยาย และการเขาถึงใหเปนบรรทัดฐาน
ควรเปนคําที่ผูใชสวนใหญใชกัน 
๐.๓ การเปนตัวแทน (representation) เอนทิตีที่ใชในการบรรยายและรูปแบบควบคุมชื่อเพื่อการเขาถึง ควร
เปนไปในทิศทางที่เอนทิตีอธิบายในตัวเอง 
๐.๔ ความถูกตอง (accuracy) เอนทิตีที่กําหนดควรนําเสนออยางตรงที่สุด 
๐.๕ ความพอเพียงและความจําเปน (sufficiency and necessity) กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดใชในการบรรยาย
และรูปแบบควบคุมชื่อตาง ๆ เพื่อการเขาถึง ควรยึดหลักความจําเปน 2 ประการ คือ ความจําเปนตอการใชงาน
ของผูใช และการระบุถึงเอนทิตีไดอยางเฉพาะเจาะจง 
๐.๖ ความสําคัญ (significance) องคประกอบตาง ๆ ควรมีความสําคัญทางบรรณานุกรม 
๐.๗ ประหยัด (economy) เมื่อมีทางเลือกอื่นในการบรรลุเปาหมาย ควรมุงไปยังวิธีที่กอใหเกิดผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจโดยรวมสูงสุด (เชน ลดคาใชจายมากที่สุด หรือ วิธีการที่งายที่สุด) 
๐.๘ ความสอดคลองและความมีมาตรฐาน (consistency and standardization) รายละเอียดทางบรรณานุกรมและ
การสรางจุดเขาถึง ควรเปนไปตามมาตรฐานมากที่สุดเทาที่เปนได ซึ่งจะกอใหเกิดความคงเสนคงวา 
(consistency) และเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุม 
๐.๙ การบูรณาการ (Integration) การสรางรายละเอียดทางบรรณานุกรมสําหรับทรัพยากรทุกรูปแบบ และรูปแบบ
ควบคุมชื่อเอนทิตี ควรเปนไปตามกฎเกณฑทั่วไปที่ใชรวมกันใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
                                                
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 ประมวลจากวรรณกรรมทางบรรณานุกรม โดยเฉพาะงานของ Ranganathan และ Leibniz ที่ระบุไวใน Svenonius, E. The 
Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 68. 
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หลักเกณฑในกฎการลงรายการตองสามารถแสดงเหตุและผลได (defensible) ไมใชสรางขึ้นตามอําเภอใจ 
 
เปนที่ยอมรับวา ในบางครั้งวัตถุประสงคเหลานี้อาจขัดแยงกันได ดังนั้นวิธีแกปญหาควรเปนหนทางที่แสดงเหตุ
และผล และนําไปปฏิบัติได 
 
[เมื่อพิจารณาดานอรรถาภิธานหัวเรื่อง (subject thesauri) ยังมีขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชได แตมิได
นํามารวมไวในแถลงการณฉบับนี]้ 
 
๑. ขอบเขต 
 
หลักเกณฑที่แถลงไว ณ ที่นี้มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําการพัฒนากฎเกณฑการลงรายการ ซึ่งรวมไปถึงขอมูล
บรรณานุกรม รายการควบคุม และแคตาลอกหองสมุดในปจจุบัน หลักเกณฑนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับ
รายการบรรณานุกรม (bibliographies) และแฟมขอมูลอื่น ๆ ที่สรางขึ้นโดยหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ 
และชุมชนอื่น ๆ ได 
 
หลักเกณฑเหลานี้ มุงนําเสนอวิธีลงรายการบรรณานุกรมเชิงบรรยาย (descriptive cataloguing) และเชิงหัวเรื่อง 
(subjective cataloguing) ที่คงเสนคงวา สําหรับทรัพยากรทางบรรณานุกรมในทุกรูปแบบ 
 
หลักเกณฑที่สําคัญที่สุดในการพัฒนากฎเกณฑการลงรายการควรเปนไปเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชแคตา
ลอก 
 
๒. เอนทิตี (entity), แอททริบิวท (attributes) และความสัมพันธ (relationships) 
 
 ๒.๑ เอนทิตีในรายการบรรณานุกรม 

สําหรับการสรางรายการบรรณานุกรม เอนทิตี๔ ซึ่งครอบคลุมผลผลิตของความพยายามทางสติปญญา
และศิลปะ มีดังตอไปนี้ 

   งาน (work) 
   การนําเสนอ (expression) 
   รูปแบบการเผยแพร (manifestation) 
   หนวยรายการ (item) 
 

                                                
๔ งาน (work) การแสดงออก (expression) ผลผลิตทางกายภาพ (manifestation) และชิ้นงาน (item) จัดเปนเอนทิตีกลุม 1 ที่ระบุไว
ในแบบจําลอง FRBR/FRAD 
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 ๒.๒ เอนทิตีในรายการควบคุม 
รายการควบคุมควรบันทึกรูปแบบควบคุมชื่อบุคคล ครอบครัว องคกร๕ และหัวเรื่อง เอนทิตีที่นํามา
พิจารณา ไดแก 

   งาน (Work) 
   การนําเสนอ (Expression) 
   รูปแบบการเผยแพร (Manifestation) 
   หนวยรายการ (Item) 
   บุคคล 
   ครอบครัว 
   องคกร 
   แนวคิด 
   สิ่งของ 
   เหตุการณ 
   สถานที่๖ 
 
 ๒.๓ แอททริบิวท 

แอททริบิวท ซึ่งอธิบายแตละเอนทิตี ควรนํามาใชเปนองคประกอบของรายการบรรณานุกรมและรายการ
ควบคุม 

 
 ๒.๔ ความสัมพันธ 
  ความสัมพันธที่มีความสําคัญในเชิงบรรณานุกรมระหวางเอนทิตี ควรนํามาระบุในแคตาลอก 
 
๓. หนาท่ีการทํางานของแคตาลอก 
 หนาที่การทํางานของแคตาลอก คือ เพื่อใหผูใชสามารถ๗: 
 
 ๓.๑ คนหา ทรัพยากรทางบรรณานุกรมในคอลเลกชัน่ ในรูปผลการคนหา โดยใชแอททริบิวทหรือ

ความสัมพันธของทรัพยากรได : 
  ๓.๑.๑ ระบุตําแหนง ทรัพยากรหนึ่ง ๆ 

                                                
๕ บุคคล (person) ครอบครัว (family) และองคกร (corporate body) จัดเปนเอนทิตีกลุม 2 ที่ระบุไวในแบบจําลอง FRBR/FRAD 
๖ แนวคิด (concept) วัตถุ (object) เหตุการณ (event) และสถานที่ (place) ถูกจัดอยูในเอนทิตีกลุม 3 ที่ระบุไวในแบบจําลอง 
FRBR/FRAD [บันทึก: เอนทิตีอื่น ๆ อาจสามารถระบุไดในอนาคต เชน เคร่ืองหมายการคาของ FRAD, ตัวระบุขอมูล เปนตน (จะ
ปรับปรุงอีกคร้ังหากจําเปน เมื่อรายงาน FRAD เปนที่สิ้นสุด] 
๗ ขอ 3.1-3.5 นํามาจาก Svenonius, Elaine. The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, MA: MIT 
Press, 2000. ISBN 0-262-19433-3. 
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  ๓.๑.๒ ระบุตําแหนง ชุดทรัพยากร โดยนําเสนอ 
    ทรัพยากรทั้งหมดที่เปนของงานเดียวกัน 
    ทรัพยากรทั้งหมดที่เปนของการนําเสนอเหมือนกัน 
    ทรัพยากรทั้งหมดที่เปนอยูในรูปแบบการเผยแพรเดียวกัน 
    งานและการนําเสนอทั้งหมดของบุคคล ครอบครัว องคกรที่กําหนด 
    ทรัพยากรทั้งหมดที่มีหัวเรื่องที่กําหนด 

ทรัพยากรทั้งหมดที่กําหนดโดยเงื่อนไขอื่น ๆ (เชน ภาษา ประเทศผูผลิต วันที่ผลิต ประเภท
เนื้อหา ประเภทสื่อบรรจุ เปนตน) ซึ่งปรกติเปนการจํากัดผลการคนในขั้นทุติยภูมิ๘ 

 
 ๓.๒ ระบุ ทรัพยากรทางบรรณานุกรมหรือตัวแทน (agent) หนึ่ง ๆ ได (กลาวคือ เพื่อยืนยันวา เอนทิตีที่สราง

ขึ้นมาในระเบียนขอมูลนั้น เปนเอนทิตีเดียวกันกับเอนทิตีที่ตองการคนหา หรือเพื่อจําแนกความแตกตาง
ระหวางเอนทิตีที่มีคุณสมบัติคลายกันสองเอนทิตี ขึ้นไป) 

 
 ๓.๓ คัดเลือก ทรัพยากรทางบรรณานุกรมที่เหมาะสมกับความตองการของผูใชได (กลาวคือ สามารถเลือก

ทรัพยากรที่ตรงกับขอกําหนดของผูใชที่เก่ียวกับสื่อ เนื้อหา สื่อบรรจุ เปนตน หรือเพื่อปฏิเสธทรัพยากรที่
ไมเหมาะสมกับความตองการของผูใชได) 

 
 ๓.๔ สรรหา หรือ จัดหา การเขาถึงหนวยรายการที่ระบุได (กลาวคือ นําเสนอขอมูลที่ทําใหผูใชไดมาซึ่ง

หนวยรายการ ผานการจัดซื้อ การยืม เปนตน หรือเพื่อเขาถึงหนวยรายการผานทางอิเล็กทรอนิกส ดวย
การเชื่อมตอออนไลนไปยังแหลงขอมูลทางไกล); หรือเพื่อสรรหาหรือจัดหารายการบรรณานุกรมหรือ
รายการควบคุมได 

 
 ๓.๕ ทอง ภายในแคตาลอกและระบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้ได (กลาวคือ ผานการปรับปรุงขอมูล

บรรณานุกรมทางตรรกะ และวิธีการนําเสนอที่ชวยเหลือในการเคลื่อนที่ ซึ่งรวมไปถึงการแสดง
ความสัมพันธระหวางงาน การนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร และหนวยรายการ) 

 
๔. รายละเอียดทางบรรณานุกรม 
 
 ๔.๑ รายละเอียดทางบรรณานุกรม โดยทั่วไปมาจากหนวยรายการที่เปนตัวแทนรูปแบบการเผยแพรและอาจ

รวมแอททริบิวทที่ตกทอดมาจากงานและการนําเสนอที่ครอบคลุมไว 
 
 ๔.๒ โดยปรกติ รายละเอียดทางบรรณานุกรมหนึ่ง ๆ ควรสรางขึ้นสําหรับแตละรูปแบบการเผยแพร 

                                                
๘ เน่ืองจากขอจํากัดทางเศรษฐกิจและขอปฏิบัติในการลงกรายการ แคตาลอกของหองสมุดบางแหงจะไมมีรายการบรรณานุกรม
สําหรับองคประกอบของงาน หรืองานเดี่ยวในงานหลายชิ้น 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๖ 

 ๔.๓ สวนที่เปนการบรรยายรายการบรรณานุกรม ควรตั้งอยูบนมาตรฐานสากล๙ 
 
 ๔.๔ ความสมบูรณของรายละเอียดทางบรรณานุกรมอาจมีไดหลายระดับ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ 

แคตาลอก หรือแฟมขอมูลบรรณานุกรม 
 
๕. จุดเขาถึง 
 
 ๕.๑ ท่ัวไป 

จุดเขาถึงสําหรับการคนคืนระเบียนบรรณานุกรมและรายการควบคุม จะตองพัฒนาตามหลักเกณฑขั้น
พื้นฐาน (ดู ๑. ขอบเขต) จุดเขาถึงเหลานี้อาจเปนแบบควบคุมหรือไมควบคุมก็ได 

 
จุดเขาถึงไมควบคุม อาจประกอบไปดวย ขอมูลตาง ๆ เชน ชื่อเรื่องที่พบในผลผลิตทางกายภาพ หรือคํา
สําคัญที่เพิ่มหรือพบ ณ ตําแหนงใด ๆ ในรายการบรรณานุกรม 

 
จุดเขาถึงควบคุม ประกอบไปดวย รูปแบบชื่อและหัวเรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาตและถูกกําหนดใหกับ
เอนทิตี เพื่อใชในการเขาถึงรายการบรรณานุกรมและรายการควบคุม จุดเขาถึงควบคุม ชวยใหเกิดความ
คงเสนคงวาที่จําเปนตอการระบุตําแหนงกลุมทรัพยากร จุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต ตองถูกสรางขึ้นตาม
มาตรฐาน และควรจัดเก็บในระเบียนรายการควบคุมพรอมกับตัวระบุ (identifier) สําหรับเอนทิตีและ
รูปแบบชื่อตาง ๆ 

 
 ๕.๒ ตัวเลือกจุดเขาถึง 
 
  ๕.๒.๑ นํามาใชในฐานะที่เปนจุดเขาถึงรายการบรรณานุกรม ไดแก ชื่องานและการนําเสนอ (ที่ถูก

ควบคุม) และชื่อรูปแบบการเผยแพร (ปรกติมักไมถูกควบคุม) และรูปแบบควบคุมชื่อผูสรางงาน 
 
ในกรณีที่ผูสรางเปนองคกร การเขาถึงโดยชื่อองคกร ถูกจํากัดเฉพาะงาน ที่โดยธรรมชาตินั้นเปน
การนําเสนอความคิดหรือกิจกรรมรวมกันขององคกร ถึงแมวาจะมีการลงลายมือชื่อของบุคคลผูมี
อํานาจก็ตาม หรือเมื่อคําที่ปรากฏในชื่อเรื่องและธรรมชาติของงานนั้น ๆ สามารถบอกเปนนัยไดวา
หนวยงานมีสวนรับผิดชอบรวมกันตอเนื้อหาของงานนั้น ๆ 

 
นอกจากนี้การสรางจุดเขาถึงรายการบรรณานุกรมสําหรับรูปแบบควบคุมชื่อบุคคล ครอบครัว 
หนวยงาน หรือหัวเรื่อง มีความสําคัญตอการคนหา ระบุและเลือกทรัพยากรทางบรรณานุกรมที่
บรรยายดวยเชนกัน 

                                                
๙ สําหรับหองสมุดที่เขารวมกลุม International Standard Bibliographic Description ในปจจุบัน 
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 ๗ 

 
  ๕.๒.๒ นํามาใชในฐานะที่เปนจุดเขาถึงรายการควบคุม ไดแก รูปแบบชื่อเอนทิตีที่ไดรับอนุญาต และ

ชื่อรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจใชชือ่ที่สัมพันธกัน (related names) เปนจุดเขาถึงได 
 
๖. รายการควบคุม (Authority Records) 

รายการควบคุม ควรสรางขึ้นเพื่อควบคุมรูปแบบชื่อที่ไดรับอนุญาตและรูปแบบชื่อตาง ๆ ที่ใชเปนจุดเขาถึง
สําหรับเอนทิตี เชน บุคคล ครอบครัว หนวยงาน องคกร งาน การนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หนวย
รายการ แนวคิด สิ่งของ เหตุการณและสถานที่ 

 
 ๖.๑ ตัวเลือกชื่อจุดเขาถึงท่ีไดรับการอนุญาต 

จุดเขาถึงที่ไดรับการอนุญาตสําหรับเอนทิตี ควรมาจากรูปแบบชื่อที่ใหความสําคัญ ที่สามารถระบุเอนทิตี
ไดอยางคงเสนคงวา ไมวาจะเปนชื่อที่ปรากฏอยูบนรูปแบบการเผยแพรอยางเห็นไดชัด หรือชื่อที่ไดรับ
การยอมรับและเหมาะสมกับผูใชแคตาลอก (เชน ชื่อที่เปนที่นิยม เปนตน) 

 
  ๖.๑.๑ ถาบุคคล ครอบครัว หรือองคกร ใชชื่อหรือรูปแบบชื่อหลากหลาย ควรเลือกใชเพียงชื่อหนึ่ง หรือ

รูปแบบหนึ่งเทานั้น เปนจุดเขาถึงที่ไดรับการอนุญาตสําหรับแตละเอกลักษณ (identity) ที่แตกตาง 
 
   ๖.๑.๑.๑ เมื่อรูปแบบชื่ออื่น ๆในปรากฏในรูปแบบการเผยแพร และ/หรือ แหลงอางอิง และความ

แตกตางนั้นไมไดเปนการนําเสนอคนละรูปแบบภายใตชื่อเดียวกัน (เชน ชื่อเต็มและชื่อยอ) การ
พิจารณา ควรใหความสําคัญตอ 

    ๖.๑.๑.๑.๑ ชื่อที่เปนที่รูจักกันดี (หรือชื่อที่เปนที่นิยม) มากกวาชื่อทางการ เมื่อระบุไว; หรือ 
    ๖.๑.๑.๑.๒ ชื่อทางการ เมื่อไมพบชื่อที่เปนที่รูจักกันดี หรือชื่อที่เปนที่นิยม 
 
   ๖.๑.๑.๒ ถาองคกรใชชื่อตางกันตามระยะเวลา และไมสามารถใชเปนชื่อรองของชื่อใดชื่อหนึ่งได 

การเปลี่ยนชื่อสําคัญแตละครั้ง ควรสรางเอนทิตีและรายการควบคุมที่เก่ียวของของแตละเอนทิ
ตีขึ้นมาใหม และเชื่อมโยงใหเขากับรูปแบบชื่อขององคกรที่ไดรับอนุญาตกอนหนาและหลังจาก
นั้น 

  ๖.๑.๒ ถามีชื่อเรื่องงานมีความหลากหลาย ควรเลือกชื่อเรื่องเพียงหนึ่งเดียวมาเปนหลักในการเลือกชื่อที่
ใหความสําคัญของงาน/การนําเสนอ 

 
  ๖.๑.๓ รูปแบบชื่อและชื่อเรื่องอื่น ๆ ที่ไมไดถูกเลือกใหเปนจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต ควรรวมเขาไวใน

รายการควบคุมสําหรับเอนทิตีนั้น ๆ เพื่อใชเปนรูปแบบจุดเขาถึงอื่น ๆ หรือการแสดงผลที่แตกตาง
ออกไป 

 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๘ 

 ๖.๒ ภาษาของจุดเขาถึงท่ีไดรับการอนุญาต 
เมื่อปรากฏชื่อในหลายภาษา การเลือกใชภาษาสําหรับจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาตควรใหความสําคัญกับ
ขอมูลที่ปรากฏบนรูปแบบการเผยแพรของการนําเสนอในภาษาและตัวเขียนตนฉบับ แตถาภาษาและ
ตัวเขียนตนฉบับไมใชภาษาที่ใชเปนปกติในแคตาลอก จุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาตอาจอยูในรูปแบบที่พบใน
ผลผลิตทางกายภาพ หรือในแหลงขอมูลอางอิง ที่เปนหนึ่งในภาษาและตัวเขียนที่เหมาะสมกับผูใช 
แคตาลอกมากที่สุด 

 
การเขาถึงควรเปนไปตามภาษาและตัวเขียนตนฉบับเมื่อเปนไปได ไมวาผานจุดเขาถึงที่ไดรับการ
อนุญาต หรือจุดเขาถึงรูปแบบอื่น ๆ หากจําเปนตองใหมีการถายทอดตัวอักษร ควรใชมาตรฐานสากลใน
การแปลงตัวเขียน 

 
 ๖.๓ รูปแบบชื่อสําหรับจุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาต 

การสรางจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต ควรเพิ่มเติมคุณลักษณะอื่น ๆ ใหกับชื่อเอนทิตีที่ใหความสําคัญ และ
ถาจําเปน ก็ควรเพิ่มไปยังชื่ออื่น ๆ ดวย เพื่อจําแนกความแตกตางของเอนทิตีที่มีชื่อเดียวกัน 

 
   ๖.๓.๑ รูปแบบชื่อบุคคล 

เมื่อชื่อบุคคลประกอบไปดวยคําหลายคํา การเลือกใชชื่อในการสรางจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต 
ควรเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศและภาษาที่เก่ียวของกับบุคคลนั้น ดังที่ปรากฏใน
รูปแบบการเผยแพรหรือแหลงขอมูลอางอิง 

 
   ๖.๓.๒ รูปแบบชื่อครอบครัว 

เมื่อชื่อครอบครัวประกอบไปดวยคําหลายคํา การเลือกใชชื่อในการสรางจุดเขาถึงที่ไดรับ
อนุญาต ควรเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศและภาษาที่เก่ียวของกับครอบครัวนั้น 
ดังที่ปรากฏในรูปแบบการเผยแพรหรือแหลงขอมูลอางอิง 

 
   ๖.๓.๓ รูปแบบชื่อองคกร 

ชื่อที่ใชเปนจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาตสําหรับองคกร ควรเรียงลําดับอยางตรงไปตรงมา ดังที่
ปรากฏในรูปแบบการเผยแพรหรือแหลงขอมูลอางอิง เวนแตวา 

    ๖.๓.๓.๑ เมื่อองคกรเปนสวนหนึ่งของผูมีอํานาจทางกฎหมายหรืออาณาเขต จุดเขาถึงที่ไดรับ
อนุญาตควรเริ่มตนหรือประกอบไปดวยรูปแบบชื่ออาณาเขตที่ ใชในปจจุบัน ดวยภาษา
และตัวเขียนที่เหมาะสมกับผูใชแคตาลอกมากที่สุด 

๖.๓.๓.๒ เมื่อชื่อองคกรบอกนัยการเปนหนวยงานรอง หรือมีหนาที่รอง หรือไมสามารถจะระบุ
หนวยงานรองได จุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาตควรเริ่มตนดวยชื่อหนวยงานหลัก 
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   ๖.๓.๔ รูปแบบชื่องาน/การนําเสนอ 
จุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาตสําหรับงาน การนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หรือแมกระทั่งหนวย
รายการ อาจเปนชื่อเรื่องเพียงอยางเดียว หรืออาจเปนชื่อ/ชื่อเรื่องรวมกับชื่อผูสราง 
องคประกอบของชื่อเรื่องอาจดัดแปลงดวยการเพิ่มองคประกอบที่ระบุคุณสมบัติ อื่น ๆ เชน ชื่อ
องคกร สถานที่ ภาษา วันที่ เปนตน เพื่อจําแนกออกจากชื่ออื่น ๆ 

 
    ๖.๓.๔.๑ ชื่อเรื่องที่ใหความสําคัญสําหรับสําหรับงาน/การนําเสนอ ควรจะเปน (เรียงตามลําดับ

ความสําคัญ) 
     ๖.๓.๔.๑.๑ ชือ่เรื่องที่ปรากฏบอยในรูปแบบการเผยแพรของงานในภาษาตนฉบับ 
     ๖.๓.๔.๑.๒ ชื่อเรื่องที่ปรากฏในแหลงอางอิง หรือ 
     ๖.๓.๔.๑.๓ ชือ่เรื่องที่ปรากฏบอยในรูปแบบการเผยแพร 
 
    ๖.๓.๔.๒ ไมวาชื่อใดก็ตามที่ถูกเลือกใหเปนจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต ควรนําชื่ออื่น ๆ มารวมไว

สําหรับการเขาถึงดวยเชนกัน 
 
๗. ความสามารถในการคนหาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ๗.๑ การคนหาและการคนคืน 

จุดเขาถึงเปนองคประกอบของรายการบรรณานุกรมที่ 1) ชวยคนคืนรายการบรรณานุกรม รายการ
ควบคุม และทรัพยากรทางบรรณานุกรมที่เก่ียวของไดอยางนาเชื่อถือ และ 2) จํากัดผลการคนหา 

  ๗.๑.๑ เครื่องมือคนหา 
ควรสามารถคนหาและคนคืนจากชื่อ ชื่อเรื่อง และหัวเรื่องไดดวยวิธีของเครื่องมือใด ๆ ก็ตามที่มีอยู
ในแคตาลอกหรือแฟมขอมูลบรรณานุกรม ตัวอยางเชน ดวยรูปแบบเต็มชื่อ คําสําคัญ วลี สัญลักษณ
ยอ (truncation) เปนตน 

 
  ๗.๑.๒ จุดเขาถึงท่ีจําเปน 

จุดเขาถึงที่จําเปน ไดแก แอททริบิวทและความสัมพันธของแตละเอนทิตีในรายการบรรณานุกรม
และรายการควบคุม 

 
   ๗.๑.๒.๑ จุดเขาถึงที่จําเปนสําหรับรายการบรรณานุกรม ไดแก 
    ชื่อผูสรางหรือชื่อแรกในกรณีที่มีมากกวาหนึ่งชื่อ 
    ชื่อเรื่องที่ใหความสําคัญสําหรับงาน/การนําเสนอ 
    ชื่อเรื่องที่เหมาะสมหรือชื่อที่ปรากฏสําหรับรูปแบบการเผยแพร 
    ปที่พิมพหรือเผยแพร 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๐ 

    หัวเรื่อง, คําเก่ียวของ 
    เลขหมวดหมู 
    เลขมาตรฐาน ตัวระบุ และ 'ชื่อเรื่องหลัก' (key titles) สําหรับเอนทิตีที่บรรยายถึง 
 
   ๗.๑.๒.๒ จุดเขาถึงที่จําเปนสําหรับรายการควบคุม ไดแก 
    ชื่อหรือชื่อเรื่องเอนทิตีที่ไดรับอนุญาต 
    ตัวระบุสําหรับเอนทิตี 
    รูปแบบชื่อและชื่อเรื่องเอนทิตีอื่น ๆ 
 
  ๗.๑.๓ จุดเขาถึงอ่ืน ๆ 

แอททริบิวทจากสวนอื่น ๆ ของรายละเอียดทางบรรณานุกรมหรือรายการควบคุมอาจนํามาใชเปน
จุดเขาถึงทาง เลือก หรือใชเปนเครื่องมือในการกรองหรือจํากัดการสืบคนได 

 
   ๗.๑.๓.๑ แอททริบิวทอื่น ๆ ในรายการบรรณานุกรม ประกอบไปดวย แตไมจํากัด 
    ชื่อผูสรางผูอื่น ที่นอกเหนือไปจากผูสรางคนแรก 
    ชื่อผูแสดงหรือบุคคล ครอบครัว และองคกรในบทบาทอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากผูแตง 
    ชื่อเรื่องขนาน ชื่อเรื่องยอย เปนตน 
    จุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาตสําหรับชุดทรัพยากร (series) 
    ตัวระบุรายการบรรณานุกรม 
    ภาษา 
    ประเทศผูผลิต 
    ประเภทเนื้อหา 
    ประเภทสื่อบรรจุ 
 
   ๗.๑.๓.๒ คุณลักษณะอื่น ๆ ในรายการควบคุม ประกอบไปดวย แตไมจํากัด 
    ชื่อหรือชื่อเรื่องสําหรับเอนทิตีที่เก่ียวของ 
    ตัวระบุระเบียนรายการควบคุม 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๑ 

อภิธานศัพท 
(เรียงตามตัวอักษรไทย) 

 
อภิธานศัพทนี้ประกอบไปดวยคําศัพทที่ปรากฏในแถลงการณวาดวยหลักเกณฑ การลงรายการสากล ซึ่งถูก
นํามาใชเปนกรณีเฉพาะกิจ (ไมใชคํานิยามแบบที่ปรากฏในพจนานุกรมทั่วไป) BT = ศัพทที่กวางกวา (broader 
term); NT = ศัพทที่แคบกวา (narrower term); RT = ศัพทที่เก่ียวของกัน (related term) 
 
การนําเสนอ (expression) – การแสดงออกทางสติปญญาหรือศิลปะของงาน 
   [ที่มา: FRAD, FRBR] 
 
การลงรายการเชิงบรรยาย (descriptive cataloguing) – สวนของการลงรายการที่ใหขอมูลเชิงบรรยายและ 
 จุดเขาถึงที่ไมใชหัวเรื่อง 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม การลงรายการเชิงหัวเรื่อง [RT] 
 
การลงรายการเชิงหัวเรื่อง (subject cataloguing) - สวนหนึ่งของการลงรายการที่กําหนดหัวเรื่อง/คําและ/หรือ 
 หมวดหมู 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม การลงรายการเชิงบรรยาย [RT] 
 
กําหนด...ใหเปนบรรทัดฐาน (normalized…) 
ดู ...ท่ีไดรับอนุญาต (authorized…) 
 
ครอบครัว (family) - บุคคลสองบุคคลขึ้นไปที่มีความสัมพันธดวยการเกิด การสมรส การรับมา หรือกระบวนการ 
 ทางกฎหมายที่คลายกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการแสดงตนเองเปนครอบครัว 
   [ที่มา: FRAD ดังที่ดัดแปลงโดย IME ICC] 
 
ความสัมพันธ (relationship) – การเชื่อมโยงเฉพาะระหวางเอนทิตีหรือตัวอยางของเอนทิต ี
   [ที่มา: มาจาก FRBR] 
 
คอลเลกชั่น (collection) - ๑. ชุดจริงหรือชุดเสมือนงานที่รวมหรือผลิตดวยกันมากกวาสองงานขึ้นไป ๒. ชุดจริง
หรือชุดเสมือนทรัพยากรทางบรรณานุกรมที่จัดเก็บหรือสรางขึ้นโดย สถาบันที่กําหนด 
   [ที่มา: IME ICC] 
 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๒ 

งาน (work) - การสรางสรรคทางสติปญญาและศิลปะเฉพาะ (เชน เนื้อหาทางสติปญญาหรือศิลปะ) 
   [ที่มา: FRAD, FRBR ดัดแปลงโดย IME ICC] 
 
จุดเขาถึง (access point) - ชื่อ คําศัพท รหัส และอื่น ๆ ที่ใชในการคนหาและระบุรายการบรรณานุกรม  
 รายการควบคุม หรือรายการอางอิง 
   [ที่มา: GARR ปรับปรุงตาม FRAD และ IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาต [NT], จุดเขาถึงควบคุม [NT], ชื่อ [RT], จุดเขาถึงไมควบคุม [NT], 
รูปแบบจุดเขาถึงอ่ืน [NT] 
 
จุดเขาถึงควบคุม (controlled access point) - จุดเขาถึงที่บันทึกในรายการควบคุมเพื่อควบคุมชื่อ รูปแบบชื่อ  
 คําศัพท หรือรหัสตาง ๆ สําหรับเอนทิตีเดียวกัน และเพื่อระบุเอนทิตีไดอยางชัดเจน 
   [ที่มา: GARR ปรับปรุง] 
 จุดเขาถึงควบคุมประกอบไปดวยรูปแบบควบคุมที่ใหความสําคัญ เชนกันกับรูปแบบอื่นที่กําหนด ซึ่งอาจ 
 -  มาจากชื่อบุคคล ครอบครัว องคกร 
 -  มาจากชื่อ (เชน ชื่อเรื่อง) สําหรับงาน การนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร และหนวยรายการ 
 -  ประกอบไปดวยการรวมกันของชื่อสองชื่อ ในกรณีของจุดเขาถึงแบบชื่อ/ชื่อเรื่องสําหรับงาน ที่รวมชื่อ

ของผูสรางกับชื่องานที่ใหความสําคัญ 
 -  มาจากคําที่ใชในเหตุการณ สิ่งของ แนวคิดและสถานที่ 
 -  มาจากตัวระบุ เชน หมายเลขมาตรฐาน สัญลักษณหมวดหมู เปนตน 

องคประกอบอื่น ๆ อาจเพิ่มตอจากชื่อในตัวเอง (เชน วันที่) เพื่อชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางเอนทิตีที่มีชื่อ
เหมือนหรือคลายกัน 

[ที่มา: FRAD จากบันทึกจุดเนนของแบบจําลอง คือ ชื่อและคําที่ควบคุมผานรายการควบคุม] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึง [BT], จุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาต [NT], ชื่อ [RT], จุดเขาถึงไมควบคุม [RT], จุดเขาถึง
รูปแบบอ่ืน 
 
จุดเขาถึงท่ีจําเปน (essential access point) – จุดเขาถึงที่มาจากแอททริบิวทและความสัมพันธหลักของแตละ 
 เอนทิตีในระเบียน ขอมูลบรรณานุกรมและรายการควบคุม เพื่อการคนคืนและระบุระเบียนเหลานั้น 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึงเพ่ิมเติม [RT] 
 
จุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาต (authorized access point) – จุดเขาถึงควบคุมสําหรับเอนทิตีที่ใหความสําคัญและถูก 
 สรางขึ้นตามกฎเกณฑและมาตรฐาน 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึง [BT], จุดเขาถึงควบคุม [BT] 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๓ 

จุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาตสําหรับงาน/การนําเสนอ (authorized access point for the work/expression) –  
รูปแบบชื่อที่ใหความสําคัญสําหรับงาน/การนําเสนอ ซึ่งอาจมีหรือไมมีชื่อผูสรางหรือองคประกอบระบุอื่น ๆ ก็
ได โดยเชื่อมโยงและจัดกลุมรูปแบบการเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคในการคนหา/เขาถึง 

   [ที่มา: ความแตกตางของ GARR (ชื่อเรื่องแบบฉบับ)] 
ดูเพิ่มเติม ชื่องาน/การนําเสนอ [BT] 
 
จุดเขาถึงไมควบคุม (uncontrolled access point) – จุดเขาถึงที่ไมถูกควบคุมดวยรายการควบคุม 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึง [RT], จุดเขาถึงควบคุม [RT] 
 
จุดเขาถึงอ่ืน ๆ (additional access point) - จุดเขาถึงหนึ่งที่สามารถนํามาใชนอกเหนือจากจุดเขาถึงที่จําเปน  
 เพื่อเพิ่มความสามารถในการคนคืนรายการบรรณานุกรมและรายการควบคุม 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึงท่ีจําเปน [RT] 
 
ชื่อ (name) - อักขระหนึ่งหรือกลุมคําและ/หรือกลุมอักขระที่ทําใหเอนทิตีเปนที่รูจัก ประกอบไปดวยคํา/อักขระที่ 

กําหนด บุคคล ครอบครัว องคกร; คําที่ทําใหแนวคิด สิ่งของ เหตุการณหรือสถานที่เปนรูจัก; เชนเดียวกันกับ
ชื่อเรื่องที่กําหนดใหกับงาน การนําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หรือหนวยรายการ ใชเปนหลักสําหรับจุดเขาถึง 

   [ที่มา: FRBR ซึ่งปรับปรุงมาจาก FRAD] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึงท่ีไดรับการอนุญาต [RT], จุดเขาถึงควบคุม [RT], จุดเขาถึงรูปแบบอ่ืน [RT] 
 
ชื่องาน/การนําเสนอ (name of the work/expression) - ชื่อเรื่องงาน/การนําเสนอ ที่มีหรือไมมีชื่อผูสราง ที่ระบุ 

หรือไมระบุองคประกอบเพิ่มเติม เพื่อควบคุมชื่อเรื่องตาง ๆ ของรูปแบบการเผยแพรที่แตกตางในงาน/การ
แสดงออกเดียวกัน 

   [ที่มา: ความแตกตางของ GARR (ชื่อเรื่องแบบฉบับ)] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึงท่ีไดรับการอนุญาตสําหรับงาน/การนําเสนอ [RT] 
 
ชื่อท่ีเปนท่ีนิยม (conventional name) - ชื่อองคกร สถานที่ หรือสิ่งของที่เปนที่รูจักดี ที่นอกเหนือไปจากชื่อ 
 ทางการ 
   [ที่มา: ดัดแปลงจากอภิธานศัพท AACR2 ฉบับปรับปรุงป ๒๕๔๕] 
 
ชื่อเรื่องแบบฉบับ (uniform title) - ไมไดใชในแถลงการณฉบับนี้ ดู จุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาตสําหรับงาน/การ 
 นําเสนอ 
 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๔ 

ชื่อเรื่องหลัก (key title) - ชื่อเฉพาะที่กําหนดใหกับทรัพยากรตอเนื่องดวยเครือขาย ISSN และเชื่อมโยงอยางไม 
สามารถแยกออกจาก ISSN ได ชือ่เรื่องหลักอาจเปนชื่อเดียวกับชื่อเรื่องที่เหมาะสม หรือ เพื่อใหเกิดความ
เปนหนึ่งเดียว สามารถสรางชื่อเรื่องหลักจากการเพิ่มองคประกอบที่ระบุและ/หรือองคประกอบ ที่เหมาะสม 
เชน ชื่อหนวยงานเผยแพร สถานที่ตีพิมพ ถอยคําแสดงครั้งที่ผลิต เปนตน (ดู คูมือ ISSN) 

   [ที่มา: ISBD] 
 
ทรัพยากรทางบรรณานุกรม (bibliographic resource)– รูปแบบการเผยแพรหรือหนวยรายการ 
   [ที่มา: IME ICC] 
 
ตัวแทน (agent) - บุคคล (เชน ผูแตง, ผูพิมพ, ผูปน, บรรณาธิการ, ผูกํากับ, ผูควบคุม เปนตน) หรือกลุมบุคคล  

(เชน ครอบครัว, องคกร, บริษัท, หองสมุด, วงดนตรี, ประเทศ, สหภาพเปนตน) หรือเครื่องมืออัตโนมัติ (เชน 
อุปกรณพยากรณอากาศ, โปรแกรมแปลซอฟทแวร เปนตน) ที่มีบทบาทในวัฎจักรทรัพยากรสารสนเทศ 

   [ที่มา: คณะทํางาน DCMI Agents, คําจํากัดความ, ไดรับการปรับปรุง] 
ดูเพิ่มเติม ผูแตง [BT], ผูสราง [NT] 
 
แนวคิด (concept) – ความคิดหรือความเขาใจทางนามธรรม 
   [ที่มา: FRAD (ที่เก่ียวกับหัวเรื่อง), FRBR] 
 
บุคคล (person) – ปจเจกบุคคลหรือเอกลักษณหนึ่งที่สรางขึ้นและรับมาโดยปจเจกบุคคลหรือกลุม 
   [ที่มา: FRBR ดังที่ดัดแปลงใน FRAD ดัดแปลงโดย IME ICC] 
 
ประเภทเนื้อหา (content type) - ชื่อที่ใชเรียกรูปแบบพื้นฐานการสื่อสารที่แสดงเนื้อหา ผานการรับรูของมนุษยที่ 
 ตองการ 
   [ที่มา: ดัดแปลงจากอภิธานศัพท RDA ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๑] 
 
ประเภทสื่อบรรจ ุ(carrier type) - ชื่อที่ใชเรียกรูปแบบสือ่หนวยเก็บและเปนที่อยูของสื่อบรรจุ รวมกับประเภท 
 ของเครื่องมือตัวกลางที่ใชในการชม เลน ทํางาน เปนตน เนื้อหาทรัพยากร 
   [ที่มา: ดัดแปลงจากอภิธานศัพท RDA ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๑] 
 
ผูแตง (author) – ผูสรางที่รับผิดชอบตอเนื้อหาทางสติปญญาและศิลปะของงานตัวอักษร 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม ตัวแทน [BT], ผูสราง [BT] 
 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๕ 

ผูสราง (creator) - บุคคล ครอบครัว หรือองคกรหนึ่งที่รับผิดชอบตอเนื้อหาทางสติปญญาและศิลปะของงานหนึ่ง 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม ตัวแทน [BT], ผูแตง [NT] 
 
รายการบรรณานุกรม (bibliographic record) – ชุดองคประกอบขอมูลที่บรรยายและเปนจุดเขาถึงการ 
 เผยแพร และระบุงานและการนําเสนอที่เก่ียวของ 
   [ที่มา: IME ICC] 
 
รายการควบคุม (authority record) - ระเบียนขอมูลที่ระบุถึงเอนทิตี (ตัวแทน, งาน/การนําเสนอ, หรือหัวเรื่อง)  

ซึ่งสามารถเอื้อประโยชนตอการเขาถึงจุดเขาถึงขอมูลที่ไดรับอนุญาตของ เอนทิตี หรือการจัดแสดงจุดเขาถึง
ขอมูลใด ๆ ของเอนทิตีได 

   [ที่มา: IME ICC] 
 
รายละเอียดทางบรรณานุกรม (bibliographic description) – ชุดขอมูลบรรณานุกรมที่ระบุทรัพยากรทาง 
 บรรณานุกรม 
   [ที่มา: ISBD] 
 
รูปแบบการเผยแพร (manifestation) – ผลประกอบที่มีรูปรางทางกายภาพของการนําเสนองาน 
   [ที่มา: IME ICC] 

รูปแบบการเผยแพรอาจประกอบดวยคอลเลกชั่นงาน งานเด่ียว หรือสวนหนึ่งของงาน รูปแบบการเผยแพร
อาจมีหนวยทางกายภาพหนึ่งหนวยหรือมากกวา 

 
รูปแบบจุดเขาถึงอ่ืน (variant form of access point) – รูปแบบชื่อที่ไมถูกเลือกเปนจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต 
 สําหรับเอนทิตี อาจนํามาใชเขาถึงรายการควบคุมของเอนทิตี หรือนํามาแสดงเปนรายการอางอิงหรือ 
 เชื่อมโยงไปยังจุดเขาถึงที่ไดรับอนุญาต 
   [ที่มา: IME ICC] 
ดูเพิ่มเติม จุดเขาถึง [RT], จุดเขาถึงควบคุม [BT], ชื่อ [RT] 
 
สถานท่ี (place) – ตําแหนงที่ตั้ง 
   [ที่มา: FRBR] 
 
สิ่งของ (object) – สิ่งของทางวัตถุ 
   [ที่มา: FRBR] 
 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๖ 

หนวยรายการ (item) – สําเนารูปแบบการเผยแพร 
   [ที่มา: FRAD, FRBR] 
 
หนวยบรรณานุกรม (bibliographic unit) - ไมไดใชในแถลงการณฉบับนี้ ดู รูปแบบการเผยแพร 
 
หัวเรื่อง (heading) - ไมไดใชในแถลงการณฉบับนี้ ดู จุดเขาถึงท่ีไดรับอนุญาต จุดเขาถึงควบคุม 
 
เหตุการณ (event) – การกระทําหรือกิจกรรม 
   [ที่มา: FRAD (พิจารณาจากการกระทําที่ไมใชในรูปแบบองคกร), FRBR] 
 
องคกร (corporate body) - หนวยงานหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่งและ/หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ถูกระบุดวยชื่อเฉพาะ 
 และมี (หรืออาจมี) กิจกรรมเปนหนวยเดียวกัน 
   [ที่มา: ดัดแปลงจาก FRAD, FRBR] 
 
อางอิง (reference) - ไมไดใชในแถลงการณฉบับนี้ ดู จุดเขาถึงรูปแบบอ่ืน 
 
เอนทิตี (entity) - สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนหนวยเดียวและมีคุณลักษณะในตัวเอง... สิ่งใดสิงหนึ่งที่มีการดํารงอยูอยาง 
 เปนอิสระหรือแยกออกมา... นามธรรม ความคิดอุดมคติ วัตถุทางความคิดหรือวัตถุทางจิตวิญญาณ 
   [ที่มา: พจนานุกรม Webster's 3rd] 

ตัวอยางประเภทเอนทิตีใน FRBR และ FRAD ประกอบไปดวยผลผลิตของความพยายามทางสติปญญาและ
ศิลปะ (งาน การนําเสนอ รูปแบบการเผยแพรและหนวยรายการ); ตัวแทนที่รับผิดชอบการสรางเนื้อหาทาง
สติปญญาและศิลปะ สําหรับการสรางและเผยแพรเนื้อหาในรูปแบบทางกายภาพ หรือสําหรับรักษาคุมครอง
ผลผลิต (บุคคล ครอบครัว องคกร); หรือหัวเรื่องของการแสดงออกทางสติปญญาหรือศิลปะ (งาน การ
นําเสนอ รูปแบบการเผยแพร หนวยรายการ บุคคล ครอบครัว องคกร แนวคิด สิ่งของ เหตุการณ สถานที่) 
  [ที่มา: IME ICC] 

 
แอททริบิวท (attribute) - คุณลักษณะของเอนทิตี แอททริบิวทหนึ่งสามารถสืบทอดกันภายในเอนทิตีหรือสราง 
 ขึ้นจากภายนอกได 
   [ที่มา: FRBR] 
 



รุน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

 ๑๗ 

ท่ีมา 
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