รายงานผลการวิจัยแบบ R to R : การเสริมปกหนังสือใหม่ด้วยวัสดุทตี่ ่างกัน

นายจักรกริช รอดพุฒ
นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม
ที่มาของปัญหา
กลุ่มงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร สํานักหอสมุดกลาง มีหน้าทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพ
หนังสือก่อนออกให้บริการและหลังให้บริการ กล่าวคือ หนังสือภาษาไทยปกอ่อนที่กอ่ นนําออกให้บริการนั้น
จําเป็นต้องทําปกให้แข็งแรงทนทาน เพราะมีการใช้งานค่อนข้างมาก ส่วนการดูแลรักษาหลังการให้บริการนั้น
หมายถึงการที่หนังสือถูกใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วสภาพปกชํารุดเสียหายด้วยปัจจัยหลายประการ ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมปกหนังสือใหม่กอ่ นออกให้บริการ เนื่องจากการเข้าปกหนังสือใหม่ที่ผ่านมาใช้
เวลาดําเนินการค่อนข้างนาน และเสียค่าใช้จ่ายสูงตามวัสดุและอุปกรณ์ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ดังนั้น หลังจากที่สํานักหอสมุดกลางได้ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร ณ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่าแนววิธีปฏิบัติเรือ่ งการเสริมปกหนังสือสามารถนํามาปรับเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเสริมปกหนังสือใหม่ของสํานักหอสมุดกลางได้ จึงนํามาพัฒนาทดลองใช้ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553
ทําให้เกิดรูปแบบการใช้วัสดุเสริมปกแบบ ที่ 1 ซึ่งพัฒนาจากการศึกษาดูงาน และหลังจากการใช้วัสดุตามแนว
วิธีการเสริมปกแบบที่ 1 มาได้ราว 4 เดือน จึงได้ปรับเปลี่ยนวัสดุทใี่ ช้ในการเสริมปกใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทํางาน อย่างไรก็ตาม สํานักหอสมุดกลางยังไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์
เรื่องความคงทนของการดําเนินการเสริมปกหนังสือใหม่ 2 แบบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงดําเนินการศึกษาการเสริมปก
หนังสือใหม่ด้วยวัสดุทตี่ ่างกัน 2 แบบดังกล่าว เพื่อนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการเสริม
ปกหนังสือทีช่ าํ รุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพัฒนาการเสริมปกใหม่ด้วยวัสดุทตี่ ่างกัน

วิธีดําเนินการ/การเก็บข้อมูล
1. เตรียมการรวบรวมรายขื่อหนังสือเสริมปกที่ต้องการสํารวจก่อนนําหนังสือส่งงานบริการทรัพยากร
2. สร้างแบบสํารวจสําหรับบันทึกข้อมูลสภาพและสถิติการใช้หนังสือ
3. สํารวจสภาพหนังสือจากชั้นให้บริการตามรายชื่อหนังสือที่ได้รวบรวมไว้ จดบันทึกลงแบบสํารวจ
4. สํารวจจํานวนครั้งที่หนังสือถูกดึงออกจากชั้นหนังสือและจํานวนครั้งที่หนังสือถูกยืมออกจากหอสมุด
จากระบบฐานข้อมูลของสํานักหอสมุดกลาง ตามรายชื่อหนังสือที่ได้รวบรวมไว้ จดบันทึกลงแบบสํารวจ
5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
6. สรุปผลและศึกษาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ได้จากการสํารวจ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
1. หนังสือเสริมปกแบบที่ 1 จํานวน 166 เล่ม ใช้วิธีการและวัสดุทไี่ ด้จากการศึกษาดูงานที่สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้วัสดุในการเสริมปก ดังนี้ ผ้าสาลู กาวลาเท็กซ์ กระดาษแข็งเบอร์ 12
2. หนังสือเสริมปกแบบที่ 2 จํานวน 157 เล่ม พัฒนาวิธีการมาจากการเสริมปกแบบที่ 1 โดยใช้วัสดุในการ
เสริมปก ดังนี้ ผ้ากาว 2 หน้า กาวน้ํา กระดาษแข็งเบอร์ 10

ระยะเวลาในการดําเนินการ
เดือนมกราคม 2554 – เดือนกรกฏาคม 2556

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
กลุ่มงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสามารถนําผลที่ได้จากการพัฒนาเสริมปกหนังสือใหม่ด้วยวัสดุทตี่ ่างกันนัน้
มาปรับปรุงพัฒนาต่อเพือ่ ให้เกิดความคงทนของอายุการใช้งานของหนังสือ ตลอดจนเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุง
วิธีการซ่อมบํารุงหนังสือหลังจากให้บริการแล้วต่อไปได้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ขอนําเสนอดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงข้อมูลจํานวนหนังสือเสริมปกที่ชํารุด
แบบหนังสือเสริมปก

จํานวน/เล่ม

เกิดจากการไสกาวจาก
โรงพิมพ์

เกิดจากการใช้
หนังสือ

หนังสือเสริมปก แบบที่ 1

166

7

5

หนังสือเสริมปก แบบที่ 2

157

11

4

หนังสือเสริมปกแบบที่ 1 มีหนังสือชํารุดที่เกิดจากโรงพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 4.2 และจากการใช้คดิ เป็นร้อยละ 3.
หนังสือเสริมปกแบบที่ 2 มีหนังสือชํารุดที่เกิดจากโรงพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 7 และจากการใช้คดิ เป็นร้อยละ 2.5
นอกจากนี้ยังพบว่าในหนังสือที่ชํารุดสามารถแบ่งสาเหตุการที่หนังสือชํารุดออกเป็น 2 สาเหตุ คือ
1. หนังสือสันกาวแตก, ปกหลุด สาเหตุเกิดจากการไสกาวจากโรงพิมพ์มีความบางทําให้เวลาเปิดหนังสือแบบ
กว้างสุด และมีการกดทับ เช่น การนําไปถ่ายสําเนา หรือหนังสือหล่นลงพื้นโดยทีด่ ้านข้างหนังสือกระแทก
ลงสามารถทําให้สันหนังสือหลุดออกจากตัวเล่มได้
2. หนังสือปกขาด จากการสํารวจสภาพหนังสือพบว่าปกมักขาดในส่วนของรอบพับที่เปิดหนังสือทั้งปกหน้า
และปกหลัง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หนังสือถูกใช้มาก และอาจเกิดจากการที่หนังสือหล่นลงพื้นหรือ
เกิดจากการคืนหนังสือทีต่ ู้คนื หนังสือ เนือ่ งจากสังเกตจากมุมปกหนังสือจะมีรอบยุบและรอยหักปรากฏที่
มุมสันหนังสือ

สรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลการสํารวจเปรียบเทียบวัสดุทใี่ ช้ในการเสริมปก พบว่าหนังสือที่ผา่ นการเสริมปกทั้ง 2 แบบ มีความแข็งแรง
คงทนใกล้เคียงกัน จะมีความแตกต่างกันในส่วนของตัวเล่มที่การเสริมปกแบบที่ 1 จะเปิดหนังสือให้กางได้ไม่ถึง
180 องศา เนื่องจากผ้าสาลูไม่มีความคุณสมบัติในการยืดหยุ่น เมือ่ เปิดหนังสือกว้างจะเกิดการตึง เมื่อตึงมาก ๆ ทํา

ให้ปกหนังสือฉีกขาด และหากมีการนําหนังสือไปถ่ายสําเนา หนังสือก็มักฉีกขาดง่าย เนือ่ งจากการถ่ายสําเนามัก
เป็นการเปิดหนังสือให้กาง 180 องศา และมีการกดทับหนังสือในระหว่างถ่ายเอกสาร ส่วนหนังสือทีเ่ สริมปกแบบที่
2 สามารถเปิดหนังสือให้กางได้ 180 องศาเนื่องจากผ้ากาว 2 หน้ามีคณ
ุ สมบัตคิ วามยืดหยุ่นที่ดี และเมื่อนํา
องค์ประกอบในการเสริมปกทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบ เช่น คุณสมบัติของวัสดุ ระยะเวลาในการดําเนินการ ราคา
ต่อหน่วย/เล่ม พบว่าการเสริมปกแบบที่ 2 มีความเหมาะสมกว่าการเสริมปกแบบที่ 1 ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบวิธีการเสริมปก 2 แบบ
การเสริมปกแบบที่ 1 ผ้าสาลู กาวลาเท็กซ์ กระดาษแข็งเบอร์ 12

การเสริมปกแบบที่ 2ผ้ากาว 2 หน้า กาวน้ํา กระดาษ
แข็งเบอร์ 10

1.ผ้าสาลู

ต้องทากาวก่อนติดและต้องระวังใน
การทาไม่ให้กาวล้นออกนอกผ้าสาลู
เพราะจะทําให้กาวติดทีต่ ัวเล่ม
หนังสือ

1.ผ้ากาว 2 หน้า สามารถติดได้เลยโดยไม่ตอ้ งใช้
กาว

2.กาวลาเท็กซ์

ใช้เวลารอให้กาวจึงแห้งสนิท 8- 12
ชั่วโมง

2.กาวน้ํา

3.กระดาษแข็งเบอร์ 12

3.กระดาษแข็ง
ไม่สามารถนํามาใช้กับหนังสือเล่ม
บางได้ เนื่องจากกระดาษมีความหนา เบอร์ 10
จะทําให้หนังสือที่มขี นาดบางขาดง่าย

ใช้ได้กับหนังสือทุกขนาดเนื่อง
กระดาษมีขนาดที่เหมาะสมกับ
หนังสือทุกขนาด

1 รีม มี 70 แผ่น 1 (ราคาเท่ากัน)

1 รีม มี 90 แผ่น 1 (ราคาเท่ากัน)

4.ระยะเวลาในการเสริม
ปก/เล่ม

ใช้เวลาในการทํา 20 – 30 นาที

4.ระยะเวลาใน
การเสริม ปก/
เล่ม

ใช้เวลารอให้กาวแห้งสนิท 2-4
ชั่วโมง

ใช้เวลาในการทํา 10-15 นาที

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการสํารวจพบว่าวัสดุที่ใช้ในการหนังสือเสริมปกทั้ง 2 แบบ มีคุณสมบัติทใี่ กล้เคียงกัน แต่ที่แตกต่าง
กันคือราคาของวัสดุที่ใช้และระยะเวลาในการดําเนินการ ส่วนปัญหาที่เหมือนกันคือพบหนังสือเสริมปกที่ชํารุดปก
ขาด กับหนังสือทีส่ ันหนังสือแตก โดยหนังสือบางเล่มถูกนํากลับมาซ่อมเร็วว่าที่คาดหมายไว้ ทําให้ตอ้ งใช้เวลาและ
ใช้วัสดุใหม่เพื่อนํามาซ่อมแซม จากปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้หนังสือเสริมปกมีความแข็งแรง
ทนทานยิ่งขึ้น โดยในช่วงระยะนี้ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
1. เย็บด้วยเครื่องเย็บกระดาษทีส่ ันหนังสือเพือ่ ป้องกันสันหนังสือแตก
2. นําสติ๊กเกอร์ใสมาเคลือบที่สันหนังสือเพื่อป้องกันปกหนังสือฉีกขาด
เนือ่ งจากหนังสือทีส่ ่งซ่อมส่วนใหญ่จะมีสภาพปกขาดและตัวเล่มหนังสือหลุดออกจากกัน ซึง่ วิธีการ
ดังกล่าว นอกจากจะใช้กับการเสริมปกหนังสือแล้วยังสามารถนําไปใช้กบั หนังสือใหม่ทจี่ ะนําออกให้บริการด้วย
ด้วยวิธีการนี้จะช่วยทําให้หนังสือมีความแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เริ่มนําวิธีการนี้
มาใช้แล้ว ซึ่งการดําเนินการตามวิธีดังกล่าวนี้ ช่วยทําให้มหี นังสือทีส่ ่งมาซ่อมในงานซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรฯ
ของห้องสมุดมีจํานวนลดลง นับได้ว่าเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายวัสดุอีกด้วย

