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หนงัสือท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะ

เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกตมิกัจะเป็น

แฟ้มข้อมลูท่ีสามารถอา่นเอกสารผา่นทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ ทัง้ในระบบออฟไลน์ และออนไลน์    

คณุลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ

เช่ือมโยงจดุไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของหนงัสือ เว็บไซต์ตา่ง 

ๆ ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์และโต้ตอบกบัผู้ เรียนได้ 

นอกจากนัน้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ 

เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และสามารถสัง่

พิมพ์เอกสารท่ีต้องการออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ อีก

ประการหนึง่ท่ีส าคญัก็คือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

สามารถปรับปรุงให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลา ซึง่

คณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะไมมี่ในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป 

THONGSON POLMEESAK 
การพฒันาสือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ Digital Book  

 



  หนงัสือท่ีมีอยู่โดยทัว่ไป จะมีลกัษณะเป็นเอกสารท่ีจดัพิมพ์ด้วยกระดาษ แต่ด้วยความเปล่ียนแปลง
ของ  ยคุสมยั และความเปล่ียนแปลงด้านเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการพฒันาตอ่เน่ืองอยา่งไม่หยดุยัง้ ท าให้มีการ
คดิค้นวิธีการใหมโ่ดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาชว่ย จงึได้น าหนงัสือดงักล่าวเหลา่นัน้มาท าคดัลอก 
(scan) โดยท่ีหนงัสือก็ยงัคงสภาพเดมิแตจ่ะได้ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นแฟ้มภาพขึน้มาใหม ่วิธีการ
ตอ่จากนัน้ก็คือจะน าแฟ้มภาพตวัหนงัสือมาผ่านกระบวนการแปลงภาพเป็นตวัหนงัสือ (text) ด้วยการท า 
OCR (Optical Character Recognition) คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแปลงภาพตวัหนงัสือให้เป็น
ตวัหนงัสือท่ีสามารถแก้ไขเพิ่มเตมิได้ 
           การถ่ายทอดข้อมลูในระยะตอ่มา จะถ่ายทอดผา่นทางแป้นพิมพ์ และประมวลผลออกมาเป็น
ตวัหนงัสือและข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ ดงันัน้หน้ากระดาษก็เปล่ียนรูปแบบไปเป็นแฟ้มข้อมลู (files) แทน 
ทัง้ยงัมีความสะดวกตอ่การเผยแพร่และจดัพิมพ์เป็นเอกสาร (documents printing) รูปแบบของหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยคุแรกๆ มีลกัษณะเป็นเอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdf ไฟล์ ตอ่มาเม่ือมีการ
พฒันาภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ข้อมลูตา่งๆ ก็จะถกูออกแบบและตกแตง่ในรูปของ
เว็บไซต์ โดยในแตล่ะหน้าของเว็บไซต์เราเรียกวา่ "web page" โดยสามารถเปิดดเูอกสารเหลา่นัน้ได้ด้วย
เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ซึง่เป็นโปรแกรมประยกุต์ท่ีสามารถแสดงผลข้อความ ภาพ และการ
ปฏิสมัพนัธ์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     เม่ืออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึน้ บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) ได้ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ขึน้มาเพื่อคอยแนะน าในรูปแบบ HTML Help ขึน้มา มีรูปแบบของไฟล์เป็น .CHM โดยมีตวัอ่านคือ 
Microsoft Reader (.LIT) หลงัจากนัน้ตอ่มามีบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนมาก ได้พฒันา
โปรแกรมจนกระทัง่สามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นลกัษณะเหมือนกบัหนงัสือทัว่ไปได้ เชน่ 
สามารถแทรกข้อความ แทรกภาพ จดัหน้าหนงัสือได้ตามความต้องการของผู้ผลิต และท่ีพิเศษกว่านัน้คือ 
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เหลา่นี ้สามารถสร้างจดุเช่ือมโยงเอกสาร (Hypertext) ไปยงัเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกได้ อีกทัง้ยงัสามารถแทรกเสียง ภาพเคล่ือนไหวตา่งๆ ลงไปในหนงัสือได้ โดย
คณุสมบตัเิหลา่นีไ้มส่ามารถท าได้ในหนงัสือทัว่ไป  
 

e-book คืออะไร 
e-Book ยอ่มาจากค าวา่ Electronic Book หมายถึงหนงัสือท่ีสร้างขึน้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะ
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกตมิกัจะเป็นแฟ้มข้อมลูท่ีสามารถอา่นเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ทัง้ในระบบออฟไลน์ และออนไลน์    คณุลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เช่ือมโยงจดุไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของหนงัสือ เว็บไซต์ตา่ง ๆ ตลอดจนมีปฏิสมัพนัธ์และโต้ตอบกบัผู้ เรียนได้ 
นอกจากนัน้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และสามารถสัง่
พิมพ์เอกสารท่ีต้องการออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ อีกประการหนึง่ท่ีส าคญัก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลา ซึง่คณุสมบตัเิหล่านีจ้ะไมมี่ในหนงัสือธรรมดาทัว่ไป 



ประเภทของ E-book          
ผู้ผลิตสามารถเลือกสร้าง E-Books ได้ 4 รูปแบบ คือ   

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

ซึง่รายละเอียดของไฟล์แตล่ะประเภทจะมีดงันี ้

                HTML : เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ   HTML เป็น ภาษามาร์กอปัออกแบบมาเพ่ือใช้ใน
การสร้างเว็บเพจ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเรียกดผู่านทางเว็บBrowser เร่ิมพฒันาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim 
Berners Lee) ส าหรับภาษา SGML ในปัจจบุนั HTML เป็นมาตรฐานหนึง่ของ ISO ซึง่จดัการโดย World 
Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจบุนั ทาง W3C ผลกัดนั รูปแบบของ HTML แบบใหม ่ท่ีเรียกวา่ 
XHTML ซึง่เป็นลกัษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึง่ท่ีมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของโปรแกรม
ท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกวา่ มาทดแทนใช้ HTML รุ่น 4.01 ท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั 

HTML ยงัคงเป็นรูปแบบไฟล์อยา่งหนึง่ ส าหรับ .html และ ส าหรับ .htm ท่ีใช้ในระบบปฏิบตักิารท่ีรองรับ 
รูปแบบนามสกลุ 3 ตวัอกัษร 
                 PDF :  ไฟล์ประเภท PDF หรือ Portable Document Format ถกูพฒันาโดย Adobe System 
Inc เพ่ือจดัเอกสารให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมือนเอกสารพร้อมพิมพ์ ไฟล์ประเภทนีส้ามารถใช้งานได้ใน
ระบบปฏิบตักิารจ านวนมากและรวมถึงอปุกรณ์ E-Book Reader ของ Adobe ด้วยเช่นกนั และยงัคง
ลกัษณะเอกสารเหมือนต้นฉบบั เอกสารในรูปแบบ PDF สามารถจดัเก็บ ตวัอกัษร รูปภาพ รูปลายเส้น ใน
ลกัษณะเป็นหน้าหนงัสือ ตัง้แตห่นึง่หน้า หรือหลายพนัหน้าได้ในแฟ้มเดียวกนั PDF เป็นมาตรฐานท่ีเปิดให้
คนอ่ืนสามารถเขียนโปรแกรมมา ท างานร่วมกบั PDF ได้ 

                การใช้งานแฟ้มแบบ PDF เหมาะสมส าหรับงานท่ีการแสดงผลให้มีลกัษณะเดียวกนักบัต้นฉบบั 
ซึง่แตกตา่งกบัการใช้งานรูป Browser แบบอ่ืน เชน่ HTML การแสดงผลของ HTML จะแตกตา่งกนัออกไป 
ขึน้อยู่กบัโปรแกรมท่ีใช้ และจะแสดงผลตา่งกนั ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ตา่งกนั 

            PML : พฒันาโดย Peanut Press เพ่ือใช้ส าหรับสร้าง E-Books โดยเฉพาะ อปุกรณ์พกพาตา่งๆ ท่ี
สนบัสนนุไฟล์ประเภท PML นีจ้ะสนบัสนนุไฟล์นามสกลุ .pdb ด้วย 

 XML : ส าหรับการใช้งานทัว่ไป พฒันาโดย W3C โดยมีจดุประสงค์เพ่ือเป็น สิ่งท่ีเอาไว้ตดิตอ่กนัใน
ระบบท่ีมีความแตกตา่งกนั (เชน่ ใช้คอมพิวเตอร์ม่ีมีระบบปฏิบตัิการคนละตวั หรืออาจจะเป็นคนละ
โปรแกรมประยกุต์ท่ีมีความต้องการส่ือสารข้อมลูถึงกนั)และเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการสร้างภาษามาร์กอปั
เฉพาะทางอีกขัน้หนึง่ XML พฒันามาจาก SGML โดยดดัแปลงให้มีความซบัซ้อนลดน้อยลง XML ใช้ใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SGML&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ISO
http://th.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://th.wikipedia.org/wiki/XML
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/HTML
http://th.wikipedia.org/wiki/W3C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=SGML&action=edit&redlink=1


แลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแตกตา่งกนั และเน้นการแลกเปล่ียนข้อมลูผา่น
อินเทอร์เน็ต          XML ยงัเป็นภาษาพืน้ฐานให้กบัภาษาอ่ืนๆ อีกด้วย (ยกตวัอย่างเชน่ Geography 
Markup Language (GML), RDF/XML, RSS, MathML, Physical Markup Language (PML), XHTML, 
SVG, MusicXML และ cXML) ซึง่อนญุาตให้โปรแกรมแก้ไขและท างานกบัเอกสารโดยไมจ่ าเป็นต้องมี
ความรู้ในภาษานัน้มาก่อน 

ข้อดีของ e-Book 
1. อา่นท่ีไหน เม่ือไหร่ ได้ตลอดเวลา เน่ืองจากพกไปได้ตลอดและได้จ านวนมาก 
2. ประหยดัการตดัไม้ท าลายป่า เพราะไมต้่องตดัไม้มาท ากระดาษ 
3. เก็บรักษาได้ง่าย ประหยดัเนือ้ท่ีในการจดัเก็บ ประหยดัคา่เก็บรักษา 
4. ค้นหาข้อความได้ ยกเว้นว่าอยูใ่นลกัษณะของภาพ 
5. ใช้พืน้ท่ีน้อยในการจดัเก็บ (cd 1 แผน่สามารถเก็บ e-Book ได้ประมาณ 500 เลม่) 
6. อา่นได้ในท่ีมืด หรือแสงน้อย 
7. ท าส าเนาได้ง่าย 
8. จ าหนา่ยได้ในราคาถกูกว่าในรูปแบบหนงัสือ 
9. อา่นได้ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ เพราะไมย่บัหรือเสียหายเหมือนกระดาษ 

10. สะดวกสบาย ไมต้่องเดนิทาง แคค่ลิกเดียวก็สามารถเลือกอ่านหนงัสือท่ีต้องการได้ทนัที 
11. เป็นสว่นหนึง่ในการรักษาธรรมชาต ิโดยลดการใช้กระดาษกบั True e-Book 

ข้อเสียของ e-Book 
1. ต้องอาศยัพลงังานในการอา่นตลอดเวลา ไมว่่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแบตตาร่ี 
2. เสียสขุภาพสายตา จากการได้รับแสงจากอปุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
3. ขาดความรู้สึก หรืออรรถรส หรือความคลาสสิค  
4. อาจเกิดปัญหากบัการ ลง hardware หรือ software  ใหมห่รือแทนท่ีอนัเก่า 
5. ต้องมีการดแูลไฟล์ให้ดี ไม่ให้เสียหรือสญูหาย 
6. การอ่านอาจเกิดอนัตรายตอ่สายตา 
7. เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ง่าย 
8. ไมเ่หมาะกบับาง format เชน่ รูปวาด รูปถ่าย แผนท่ีใหญ่ เป็นต้น 

ประโยชน์ของ e-Book 
     ส าหรับผู้อา่น 

       1. ขัน้ตอนง่ายในการอา่น และค้นหาหนงัสือ 

       2. ไมเ่ปลืองเนือ้ท่ีในการเก็บหนงัสือ 

       3. อา่นหนงัสือได้จากทกุท่ีท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Geography_Markup_Language&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Geography_Markup_Language&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Resource_Description_Framework&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS_%28file_format%29&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/MathML
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Physical_Markup_Language&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://th.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=MusicXML&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=CXML&action=edit&redlink=1


     ส าหรับห้องสมดุ 

       1. สะดวกในการให้บริการหนงัสือ 

       2. ไมต้่องใช้สถานท่ีมากในการจดัเก็บหนงัสือ และไม่เสียคา่ใช้จา่ยในสว่นนี  ้

       3. ลดงานท่ีเกิดจากการซอ่ม จดัเก็บ และการจดัเรียงหนงัสือ 

       4. ไมเ่สียคา่ใช้จา่ยในการจ้างพนกังานมาดแูลและซ่อมแซมหนงัสือ 

       5. มีรายงานแสดงการเข้ามาอา่นหนงัสือ 

     ส าหรับส านกัพิมพ์และผู้ เขียน 

       1. ลดขัน้ตอนในการจดัท าหนงัสือ 

       2. ลดคา่ใช้จา่ยและความเส่ียงในการจดัพิมพ์หนงัสือ 

       3. ลดคา่ใช้จา่ยในการจดัจ าหนา่ยผา่นช่องทางอ่ืนๆ 

       4. เพิ่มชอ่งทางในการจ าหนา่ยหนงัสือ 

       5. เพิ่มชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ์ตรงถึงผู้อา่น 

ข้อจ ำกัดของ E-book   

                เน่ืองจากอาจเกิดปัญหากบัการ ลง Hardware หรือ Software ใหมห่รือแทนท่ีอนัเก่า  ดงันัน้จงึ

ต้องมีโปรแกรมและเคร่ืองมือในการอ่ืน คือ Hardware ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืนๆ พร้อมทัง้ระบบติดตัง้ระบบปฏิบตักิารหรือ Software ท่ีใช้อา่นข้อความตา่งๆ 

ตวัอยา่งเชน่ Organizer แบบพกพา Pocket PC หรือ PDA เป็นต้น    การดงึข้อมลู E-Book ซึง่จะอยูบ่น

เว็บไซต์ท่ีให้บริการทางด้านนีม้าอา่น ก็จะใช้วิธีการ Download ผา่นทางอินเตอร์เน็ตเสียเป็นสว่นใหญ่ 

อยา่งไรก็ตามมิใชว่า่ Hardwareทกุชนิดจะอา่นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัของชนิดไฟล์

บางประเภทนัน่เอง ซึง่ต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการน า Software บางตวัมาชว่ยส าหรับ Software  ท่ีใช้งาน

กบั  E-Book ในปัจจบุนัมีสองประเภทคือ Software ท่ีใช้อา่นข้อมลูจาก E-Book และ Software ท่ีใช้เขียน

ข้อมลูออกมาเป็น  E-Book  นอกจากนีผู้้ ใช้ต้องมีการดแูลไฟล์ให้ดี ไมใ่ห้เสียหรือสญูหาย ค านงึเสมอว่าการ

อา่นอาจเกิดอนัตรายตอ่สายตา E-Bookนี ้ไมเ่หมาะกบับาง format เชน่ รูปวาด รูปถ่าย แผนท่ีใหญ่ เป็น

ต้น 

บทบำทของ E-book     

E-Book เป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูความรู้จากส่ือตา่งๆ น าเสนอออกมาทางเทคโนโลยีสมยัใหมใ่นรูปแบบ

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลด้วยภาพ ข้อความ เสียง สีสนั และภาพเคล่ือนไหวได้ ท าให้



ผู้ใช้บริการได้รับความบนัเทิงในการศกึษาข้อมลูมากขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถพกพาไปอา่นได้ทกุท่ี โดยไมต้่อง

ค านงึถึงแสงมากหรือน้อย เพราะอปุกรณ์ E-Book มกัมีแสง Backlight ของตวัเอง  E-Book ยงัท าให้อ่าน

หรือท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าหนงัสือ นอกจากนีย้งัสามารถเก็บข้อมลูได้มากอีกด้วย 

  


