E-BOOK
e-Book ย่อมาจากคาว่า Electronic Book หมายถึง
หนังสือที่สร้ างขึ ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะ
เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกั จะเป็ น
แฟ้มข้ อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ ทังในระบบออฟไลน์
้
และออนไลน์
คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ตา่ ง
ๆ ตลอดจนมีปฏิสมั พันธ์และโต้ ตอบกับผู้เรี ยนได้
นอกจากนันหนั
้ งสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสัง่
พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ อีก
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ประการหนึง่ ที่สาคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถปรับปรุงให้ ทนั สมัยได้ ตลอดเวลา ซึง่
คุณสมบัตเิ หล่านี ้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทัว่ ไป
THONGSON POLMEESAK
การพัฒนาสือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Book

หนังสือที่มีอยู่โดยทัว่ ไป จะมีลกั ษณะเป็ นเอกสารที่จดั พิมพ์ด้วยกระดาษ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลง
ของ ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงด้ านเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้ ทาให้ มีการ
คิดค้ นวิธีการใหม่โดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วย จึงได้ นาหนังสือดังกล่าวเหล่านันมาท
้
าคัดลอก
(scan) โดยที่หนังสือก็ยงั คงสภาพเดิมแต่จะได้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นแฟ้มภาพขึ ้นมาใหม่ วิธีการ
ต่อจากนันก็
้ คือจะนาแฟ้มภาพตัวหนังสือมาผ่านกระบวนการแปลงภาพเป็ นตัวหนังสือ (text) ด้ วยการทา
OCR (Optical Character Recognition) คือการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงภาพตัวหนังสือให้ เป็ น
ตัวหนังสือที่สามารถแก้ ไขเพิ่มเติมได้
การถ่ายทอดข้ อมูลในระยะต่อมา จะถ่ายทอดผ่านทางแป้นพิมพ์ และประมวลผลออกมาเป็ น
ตัวหนังสือและข้ อความด้ วยคอมพิวเตอร์ ดังนันหน้
้ ากระดาษก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็ นแฟ้มข้ อมูล (files) แทน
ทังยั
้ งมีความสะดวกต่อการเผยแพร่และจัดพิมพ์เป็ นเอกสาร (documents printing) รูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยคุ แรกๆ มีลกั ษณะเป็ นเอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdf ไฟล์ ต่อมาเมื่อมีการ
พัฒนาภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ข้ อมูลต่างๆ ก็จะถูกออกแบบและตกแต่งในรูปของ
เว็บไซต์ โดยในแต่ละหน้ าของเว็บไซต์เราเรี ยกว่า "web page" โดยสามารถเปิ ดดูเอกสารเหล่านันได้
้ ด้วย
เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ซึง่ เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถแสดงผลข้ อความ ภาพ และการ
ปฏิสมั พันธ์ผา่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เมื่ออินเทอร์ เน็ตได้ รับความนิยมมากขึ ้น บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) ได้ ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ขึ ้นมาเพื่อคอยแนะนาในรูปแบบ HTML Help ขึ ้นมา มีรูปแบบของไฟล์เป็ น .CHM โดยมีตวั อ่านคือ
Microsoft Reader (.LIT) หลังจากนันต่
้ อมามีบริ ษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวนมาก ได้ พฒ
ั นา
โปรแกรมจนกระทัง่ สามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็ นลักษณะเหมือนกับหนังสือทัว่ ไปได้ เช่น
สามารถแทรกข้ อความ แทรกภาพ จัดหน้ าหนังสือได้ ตามความต้ องการของผู้ผลิต และที่พิเศษกว่านันคื
้ อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้ สามารถสร้ างจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hypertext) ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
ทังภายในและภายนอกได้
้
อีกทังยั
้ งสามารถแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ลงไปในหนังสือได้ โดย
คุณสมบัตเิ หล่านี ้ไม่สามารถทาได้ ในหนังสือทัว่ ไป
e-book คืออะไร
e-Book ย่อมาจากคาว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้ างขึ ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะ
เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกั จะเป็ นแฟ้มข้ อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ ทังในระบบออฟไลน์
้
และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ตลอดจนมีปฏิสมั พันธ์และโต้ ตอบกับผู้เรี ยนได้
นอกจากนันหนั
้ งสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสัง่
พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ อีกประการหนึง่ ที่สาคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ปรับปรุงให้ ทนั สมัยได้ ตลอดเวลา ซึง่ คุณสมบัตเิ หล่านี ้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทัว่ ไป

ประเภทของ E-book
ผู้ผลิตสามารถเลือกสร้ าง E-Books ได้ 4 รูปแบบ คือ





Hyper Text Markup Language (HTML)
Portable Document Format (PDF)
Peanut Markup Language (PML)
Extensive Markup Language (XML)

ซึง่ รายละเอียดของไฟล์แต่ละประเภทจะมีดงั นี ้
HTML : เป็ นรูปแบบที่ได้ รับความนิยมสูงสุด HTML เป็ น ภาษามาร์ กอัปออกแบบมาเพื่อใช้ ใน
การสร้ างเว็บเพจ หรื อข้ อมูลอื่นที่เรี ยกดูผ่านทางเว็บBrowser เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์ เนอรส์ ลี (Tim
Berners Lee) สาหรับภาษา SGML ในปั จจุบนั HTML เป็ นมาตรฐานหนึง่ ของ ISO ซึง่ จัดการโดย World
Wide Web Consortium (W3C) ในปั จจุบนั ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรี ยกว่า
XHTML ซึง่ เป็ นลักษณะของโครงสร้ าง XML แบบหนึง่ ที่มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดโครงสร้ างของโปรแกรม
ที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
HTML ยังคงเป็ นรูปแบบไฟล์อย่างหนึง่ สาหรับ .html และ สาหรับ .htm ที่ใช้ ในระบบปฏิบตั กิ ารที่รองรับ
รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร
PDF : ไฟล์ประเภท PDF หรื อ Portable Document Format ถูกพัฒนาโดย Adobe System
Inc เพื่อจัดเอกสารให้ อยูใ่ นรูปแบบที่เหมือนเอกสารพร้ อมพิมพ์ ไฟล์ประเภทนี ้สามารถใช้ งานได้ ใน
ระบบปฏิบตั กิ ารจานวนมากและรวมถึงอุปกรณ์ E-Book Reader ของ Adobe ด้ วยเช่นกัน และยังคง
ลักษณะเอกสารเหมือนต้ นฉบับ เอกสารในรูปแบบ PDF สามารถจัดเก็บ ตัวอักษร รูปภาพ รูปลายเส้ น ใน
ลักษณะเป็ นหน้ าหนังสือ ตังแต่
้ หนึง่ หน้ า หรื อหลายพันหน้ าได้ ในแฟ้มเดียวกัน PDF เป็ นมาตรฐานที่เปิ ดให้
คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมา ทางานร่วมกับ PDF ได้
การใช้ งานแฟ้มแบบ PDF เหมาะสมสาหรับงานที่การแสดงผลให้ มีลกั ษณะเดียวกันกับต้ นฉบับ
ซึง่ แตกต่างกับการใช้ งานรูป Browser แบบอื่น เช่น HTML การแสดงผลของ HTML จะแตกต่างกันออกไป
ขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมที่ใช้ และจะแสดงผลต่างกัน ถ้ าใช้ คอมพิวเตอร์ ตา่ งกัน
PML : พัฒนาโดย Peanut Press เพื่อใช้ สาหรับสร้ าง E-Books โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่
สนับสนุนไฟล์ประเภท PML นี ้จะสนับสนุนไฟล์นามสกุล .pdb ด้ วย
XML : สาหรับการใช้ งานทัว่ ไป พัฒนาโดย W3C โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเป็ น สิ่งที่เอาไว้ ตดิ ต่อกันใน
ระบบที่มีความแตกต่างกัน (เช่น ใช้ คอมพิวเตอร์ มี่มีระบบปฏิบตั ิการคนละตัว หรื ออาจจะเป็ นคนละ
โปรแกรมประยุกต์ที่มีความต้ องการสื่อสารข้ อมูลถึงกัน)และเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการสร้ างภาษามาร์ กอัป
เฉพาะทางอีกขันหนึ
้ ง่ XML พัฒนามาจาก SGML โดยดัดแปลงให้ มีความซับซ้ อนลดน้ อยลง XML ใช้ ใน

แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน และเน้ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลผ่าน
อินเทอร์ เน็ต
XML ยังเป็ นภาษาพื ้นฐานให้ กบั ภาษาอื่นๆ อีกด้ วย (ยกตัวอย่างเช่น Geography
Markup Language (GML), RDF/XML, RSS, MathML, Physical Markup Language (PML), XHTML,
SVG, MusicXML และ cXML) ซึง่ อนุญาตให้ โปรแกรมแก้ ไขและทางานกับเอกสารโดยไม่จาเป็ นต้ องมี
ความรู้ในภาษานันมาก่
้ อน
ข้ อดีของ e-Book
1. อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ ตลอดเวลา เนื่องจากพกไปได้ ตลอดและได้ จานวนมาก
2. ประหยัดการตัดไม้ ทาลายป่ า เพราะไม่ต้องตัดไม้ มาทากระดาษ
3. เก็บรักษาได้ ง่าย ประหยัดเนื ้อที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าเก็บรักษา
4. ค้ นหาข้ อความได้ ยกเว้ นว่าอยูใ่ นลักษณะของภาพ
5. ใช้ พื ้นที่น้อยในการจัดเก็บ (cd 1 แผ่นสามารถเก็บ e-Book ได้ ประมาณ 500 เล่ม)
6. อ่านได้ ในที่มืด หรื อแสงน้ อย
7. ทาสาเนาได้ ง่าย
8. จาหน่ายได้ ในราคาถูกกว่าในรูปแบบหนังสือ
9. อ่านได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ เพราะไม่ยบั หรื อเสียหายเหมือนกระดาษ
10. สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง แค่คลิกเดียวก็สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการได้ ทนั ที
11. เป็ นส่วนหนึง่ ในการรักษาธรรมชาติ โดยลดการใช้ กระดาษกับ True e-Book
ข้ อเสียของ e-Book
1. ต้ องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นไฟฟ้าหรื อแบตตารี่
2. เสียสุขภาพสายตา จากการได้ รับแสงจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
3. ขาดความรู้สึก หรื ออรรถรส หรื อความคลาสสิค
4. อาจเกิดปั ญหากับการ ลง hardware หรื อ software ใหม่หรื อแทนที่อนั เก่า
5. ต้ องมีการดูแลไฟล์ให้ ดี ไม่ให้ เสียหรื อสูญหาย
6. การอ่านอาจเกิดอันตรายต่อสายตา
7. เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ง่าย
8. ไม่เหมาะกับบาง format เช่น รูปวาด รูปถ่าย แผนที่ใหญ่ เป็ นต้ น
ประโยชน์ ของ e-Book
สาหรับผู้อา่ น
1. ขันตอนง่
้
ายในการอ่าน และค้ นหาหนังสือ
2. ไม่เปลืองเนื ้อที่ในการเก็บหนังสือ
3. อ่านหนังสือได้ จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต

สาหรับห้ องสมุด
1. สะดวกในการให้ บริการหนังสือ
2. ไม่ต้องใช้ สถานที่มากในการจัดเก็บหนังสือ และไม่เสียค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี ้
3. ลดงานที่เกิดจากการซ่อม จัดเก็บ และการจัดเรี ยงหนังสือ
4. ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยในการจ้ างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสือ
5. มีรายงานแสดงการเข้ ามาอ่านหนังสือ
สาหรับสานักพิมพ์และผู้เขียน
1. ลดขันตอนในการจั
้
ดทาหนังสือ
2. ลดค่าใช้ จา่ ยและความเสี่ยงในการจัดพิมพ์หนังสือ
3. ลดค่าใช้ จา่ ยในการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ
4. เพิ่มช่องทางในการจาหน่ายหนังสือ
5. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตรงถึงผู้อา่ น
ข้ อจำกัดของ E-book
เนื่องจากอาจเกิดปั ญหากับการ ลง Hardware หรื อ Software ใหม่หรื อแทนที่อนั เก่า ดังนันจึ
้ ง
ต้ องมีโปรแกรมและเครื่ องมือในการอื่น คือ Hardware ประเภทเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ พร้ อมทังระบบติ
้
ดตังระบบปฏิ
้
บตั กิ ารหรื อ Software ที่ใช้ อา่ นข้ อความต่างๆ
ตัวอย่างเช่น Organizer แบบพกพา Pocket PC หรื อ PDA เป็ นต้ น การดึงข้ อมูล E-Book ซึง่ จะอยูบ่ น
เว็บไซต์ที่ให้ บริการทางด้ านนี ้มาอ่าน ก็จะใช้ วิธีการ Download ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตเสียเป็ นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตามมิใช่วา่ Hardwareทุกชนิดจะอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมีข้อจากัดของชนิดไฟล์
บางประเภทนัน่ เอง ซึง่ ต้ องมีการแก้ ปัญหาด้ วยการนา Software บางตัวมาช่วยสาหรับ Software ที่ใช้ งาน
กับ E-Book ในปั จจุบนั มีสองประเภทคือ Software ที่ใช้ อา่ นข้ อมูลจาก E-Book และ Software ที่ใช้ เขียน
ข้ อมูลออกมาเป็ น E-Book นอกจากนี ้ผู้ใช้ ต้องมีการดูแลไฟล์ให้ ดี ไม่ให้ เสียหรื อสูญหาย คานึงเสมอว่าการ
อ่านอาจเกิดอันตรายต่อสายตา E-Bookนี ้ ไม่เหมาะกับบาง format เช่น รูปวาด รูปถ่าย แผนที่ใหญ่ เป็ น
ต้ น
บทบำทของ E-book
E-Book เป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ นาเสนอออกมาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลด้ วยภาพ ข้ อความ เสียง สีสนั และภาพเคลื่อนไหวได้ ทาให้

ผู้ใช้ บริการได้ รับความบันเทิงในการศึกษาข้ อมูลมากขึ ้น อีกทังยั
้ งสามารถพกพาไปอ่านได้ ทกุ ที่ โดยไม่ต้อง
คานึงถึงแสงมากหรื อน้ อย เพราะอุปกรณ์ E-Book มักมีแสง Backlight ของตัวเอง E-Book ยังทาให้ อ่าน
หรื อทาความเข้ าใจได้ ง่ายกว่าหนังสือ นอกจากนี ้ยังสามารถเก็บข้ อมูลได้ มากอีกด้ วย

