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การซ่อมและการบ ารุงรักษาหนังสือ 

 การช ารุดของหนังสือเป็นปัญหาของห้องสมุดโดยทั่วไป เพราะวัสดุกระดาษที่ใช้ท าหนังสือนั้นบอบบาง
ฉีดขาดง่าย โดยเฉพาะถ้าหากมีการจัดเก็บหรือการใช้ที่ไม่ถูกวิธีก็จะท าให้หนังสือช ารุดเสียหายเร็วขึ้น ห้องสมุด
จึงต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาและพิจารณาซ่อมเมื่อช ารุด ทั้งนี้เพ่ือให้หนังสืออยู่ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้อย่างคุ้มค่า 
 
ลักษณะการช ารุดของหนังสือ 
 การช ารุดหนังสือห้องสมุดแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ (ไพบูลย์  ตรีน้อยวา , 2542 : 135-137) 

1. ลักษณะการช ารุดน้อย เช่น หน้าหนังสือถูกพับไว้และรอยพับเริ่มขาด มีรอยปากกา ดินสอขีดเขียนท า
เครื่องหมายไว้ มีคราบรอยสกปรกที่ของหนังสือ มุมปกช้ า เป็นต้น 

2. ลักษณะการช ารุดมากที่อาจซ่อมได้ ได้แก่ จุดต่อหรือรอยบานพับระหว่างปกกับตัวเล่มฉีดขาด    
หรือหลุดออกจากกัน จุดที่เย็บเล่มช ารุด เช่น ด้ายที่เย็บขาดหรือหลวม ลวดเย็บหักหรือเป็นสนิมหรือ    
ทากาวสันแห้งกรอบไม่ยึดแน่น ท าให้หน้าหนังสือหลุดออกเป็นแผ่นหรือเป็นปึก ปกแข็งหักยับหรือ  
เก่าเปื่อย เป็นต้น 

3. ลักษณะการช ารุดมากและอยู่ในสภาพที่ควรคัดออกจากห้องสมุด ได้แก่ สภาพของวัสดุสิ่งพิมพ์    
ที่ช ารุดเสียหายมาก มีเนื้อหาไม่ครบหรือสมบูรณ์ นอกจากนั้นอายุของสิ่งพิมพ์ที่นานมากจนกระดาษ
เสื่อมคุณภาพจนเหลืองกรอบ หลุดออกเป็นแผ่น 

 หนังสือที่ช ารุดเล็กน้อย หรือช ารุดมากแต่เป็นเรื่องที่มีคุณค่า เนื้อหาครบถ้วนและสภาพทั่วไปยังซ่อม
ได้ก็ควรด าเนินการซ่อมใช้ต่อไป 
 หนังสือที่ช ารุด ไม่จ าเป็นจะต้องซ่อมทุกเล่มไป เพราะเมื่อซ่อมแล้วอาจไม่คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้   
ควรคัดออกจากห้องสมุด หนังสือที่ช ารุดและไม่ควรซ่อม ได้แก่ หนังสือที่มีเนื้อหาล้าสมัย หนังสือนั้นสามารถ
หาเล่มอ่ืนที่มีคุณภาพดีกว่าหรือทันสมัยกว่ามาทดแทนได้และหนังสือนั้นไม่มีความเหมาะสมต่อแหล่งความรู้  
ในห้องสมุดนั้นอีกต่อไป เช่นห้องสมุดโรงเรียนที่หลักสูตรได้เปลี่ยนไปจนวัสดุสิ่งพิมพ์ไม่ตรงกันอีกต่อไป     
แล้วก็ควรคัดสิ่งพิมพ์ออกไป 
 
การเตรียมการของงานซ่อม 
 ในการปฏิบัติงานซ่อมหนังสือควรจัดเตรียม สถานที่  ครุภัณฑ์ และวัสดุ  อุปกรณ์ให้พร้อม            
และเหมาะสมกับงาน ดังนี้ 

1. สถานที่ ไม่ควรอยู่ในบริเวณใกล้กับที่นั่งอ่านหนังสือ หรือห้องค้นคว้า เพราะเสียงดังจาดการท างาน
ซ่อมจะรบกวนผู้ใช้ห้องสมุด และก็ไม่ควรจัดไว้ใกล้กับงานบริการหรืองานบริหาร เพราะไม่เกี่ยวข้อง
กัน แต่ควรจัดไว้ใกล้กับบริเวณรับส่งของ งานจัดหมวดหมู่หรือห้องถ่ายส าเนาก็ได้ ห้องซ่อมควรมี  
แสงสว่างเพียงพอและจะต้องมีขนาดใหญ่เพราะจะต้องมีโต๊ะปฏิบัติงานและครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ 
 



2. ครุภัณฑ์ ควรมีชั้นส าหรับวางหนังสือซ่อม ตู้ส าหรับเก็บเครื่องมือและวัสดุซ่อม และโต๊ะขนาดใหญ่     
ที่มีความแข็งแรงส าหรับปฏิบัติงานซ่อม 

3. เครื่องมือและวัสดุซ่อมหนังสือ  
3.1 เครื่องมือซ่อมมีดังนี้ 

3.1.1 เครื่องตัดกระดาษ หรือมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับตัดกระดาษแข็งท าปก 
3.1.2 สว่านไฟฟูาแบบมีขาตั้ง ใช้ส าหรับเจาะหนังสือเพ่ือร้อยเชือกเย็บ 
3.1.3 กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ขนาดเล็ก ใช้ส าหรับตัดกระดาษหรือผ้า 
3.1.4 แผ่นยางรองตัด ใช้ส าหรับรองตัดหรือกรีดเพ่ือไม่ให้พ้ืนโต๊ะเป็นรอยเสียหาย 
3.1.5 เข็มขนาดใหญ่ ส าหรับร้อยด้ายเย็บหนังสือ 
3.1.6 ค้อน ใช้ทุบสันหนังสือที่เจาะและเย็บแล้วให้แน่นและเรียบ 
3.1.7 ไม้เนียนใช้กดตามจุดต่างๆ เพ่ือให้กาวติดแน่นสนิทแม้ในซอกมุมเล็กๆ ที่ปกหนังสือซ่อม 
3.1.8 เครื่องอัดหนังสือ ใช้ส าหรับบีบอัดหนังสือท่ีทากาว และเข้าปกแล้วให้ผนึกติดกันและอยู่ใน
รูปทรงที่ดี 

3.2 วัสดุซ่อมมีดังนี้ 
3.2.1 กระดาษแข็งสีน้ าตาล (เบอร์ 24) ใช้ส าหรับท าปก 
3.2.2 กระดาษการ์ดสีหรือกระดาษที่มีความเหนียวใช้ส าหรับท าปก หนังสือปกอ่อนหรือท าใบ
รองปกหนังสือ 
3.2.3 ผ้าแรกซีน ใช้ส าหรับเชื่อมปกกับสันหนังสือ 
3.2.4 กระดาษแรกซีน ใช้ส าหรับปิดปกกระดาษแข็ง 
3.2.5 ผ้ามุ้ง ใช้ส าหรับยึดปกกับตัวเล่มหนังสือ 
3.2.6 กาวลาเท็กซ์ 
3.2.7 ด้าย 

 
ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในงานซ่อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ด้าย 

       

 

กระดาษท าใบรองปก 

           
 

กระดาษแข็ง (เบอร์ 24) 

     

 

 



ผ้าแรกซีน 

              
 
 

กระดาษแรกซีน 

 
 

 
 
 

ผ้ามุ้ง 

      
 



การซ่อมหนังสือมี 3 กรณีดังนี้ 
1. การซ่อมหนังสือทั่วไป 
2. การเย็บเล่มเข้าปกหนังสือใหม่ 
3. การเย็บเล่มวารสาร 

 
1. การซ่อมหนังสือทั่วไป มีการปฏิบัติที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 การเตรียมเล่มหนังสือ มีขั้นตอนดังนี้ 
1.1.1 เลาะปก สันและใบรองปกของเดิมออก แล้วตกแต่งให้เรียบร้อย อย่าให้มีเศษกระดาษ 

ติดอยู่พร้อมกับส ารวจความเรียบร้อยของเนื้อในหนังสือ หากพบข้อบกพร่อง เช่น หน้าฉีกขาดหรือ               
มีส่วนประกอบขาดหายไป ก็ถ่ายเอกสารจากเล่มอ่ืนในชุดเดียวกันมาติดเข้าไปให้ครบถ้วนเรียบร้อยเสียก่อน 

1.1.2 เย็บสัน หากของเดิมเย็บเล่มไม่แข็งแรง ก็ให้ใช้สว่านเจาะที่สันหนังสือจ านวน 4 รู ให้ห่าง
เท่าๆกัน และให้ห่างจากขอบสันประมาณ 6-8 ซม. แล้วจึงเย็บด้วยเข็มใหญ่ที่ร้อยด้ายไว้ โดยเริ่มร้อยที่รูกลางๆ 
เข้าออกสลับกันจนปลายทั้งสองมาบรรจบกันดึงเชือกให้ตึงแล้วผูกให้แน่นด้วยเงือนตาย ใช้ค้อนทุบตรงรูที่เจาะ
ทุกรูและที่ปมเชือกให้เรียบ 

 
ตัวอย่างการเจาะและเย็บสันหนังสือ 

 

   

 
 



 

1.1.3 กระดาษปิดปกและใบรองปก โดยใช้กระดาร์ดสีหรือกระดาษที่มีเนื้อหนาเหนียวพับสอง 
ตัดให้มีขนาดมากกว่าความกว้างยาวของหนังสือเล็กน้อยจ านวนสองชิ้น ทากาวเป็นแถบแคบๆที่ขอบสัน
หนังสือให้ล้ าแนวตะเข็บด้ายประมาณ 2 ซม. แล้วทายกระดาษปิดปก ให้สันกระดาษด้านที่พับเสมอกับขอบ
หนังสือ ท าอย่างเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งของเล่ม แล้วตัดริมกระดาปิดปกให้เสมอกับขอบหนังสือทั้งสามด้าน 

 
ตัวอย่างการติดกระดาษปิดปกและใบรองปก 

 

 
 
 

1.1.4 ผ้ายึดสัน ใช้ผ้ามุงขนาดกว้างกว่าความหนาของสันหนังสือประมาณ 5 ซม. และยาวน้อย
กว่าของความยาวของสันหนังสือประมาณ 5 ซม.ติดลงกิ่งกลางสันหนังสือที่ทากาวไว้แล้ว และให้มีส่วนที่ยื่น
ออกไปด้านหน้าและด้านข้างละประมาณ 2.5 ซม. 

1.1.5 ติดคิ้ว โดยติดที่ขอบบนและขอบล่างหนังสือ คิ้วหนังสือท าจากกระดาษแรกซีนกว้าง
ประมาณ 2-2.5 ซม. ยาวเท่าไรก็ได้ทากาวด้านในบนแถบกระดาษแรกซีน 
 

 



ตัวอย่าง เล่มหนังสือที่เตรียมก่อนเข้าปก 

   

 

 

   

1.2 การเตรียมปกหนังสือ 
1.2.1 ตัดกระดาษแข็งท าปก จ านวน 2 ชิ้น ขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของหนังสือและ    

ยาวมากกว่าความสูงของหนังสือ 5 มม. 
1.2.2 ตัดกระดาษแข็งท าสัน จ านวน 1 ชิ้น ขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของสันหนังสือและ

ยาวเท่ากับความสูงของแผ่นปาที่ตัดตามข้อ 1.2.1 
1.2.3 ตัดผ้าแรกซีน ส าหรับหุ้มสันปกกับปกทั้งสองจ านวน 1 ชิ้น ขนาดกว้างและยาวกว่า     

สันหนังสือประมาณ 3 ซม. 
1.2.4 ตัดกระดาษแรกซีน ส าหรับหุ้มปกแข็งจ านวน 2 ชิ้น ขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของ 

ปกและยาวกว่าความสูงของปก 3 ซม. 
 
 



1.2.5 การประกอบปก 
  1. น ากระดาษแข็งทั้ง 3 ชิ้น ดังกล่าววางในลักษณะดังรูปด้านล่าง โดยให้แผ่นปกทั้งสอง   
วางห่างจากแผ่นสันข้างละ 5 มม. แล้วขีดเส้นผนึกสันและแผ่นปกท้ังสองท่ีผ้าหุ้มสัน 

 

ตัวอย่างการประกอบปก 

 

 

หมายเลข 1 คือผ้าแรกซีนหุ้มสัน 

หมายเลข 2 คือ สันปก 

หมายเลข 3 คือ ปกกระดาษแข็ง 

หมายเลข 4 คือ ผ้าแรกซีนสันที่พับชายแล้ว 

 

ตัวอย่างการหุ้มปกด้วยแรกซีน 

   

  

 



2. ผนึกกระดาษแข็งบนผ้าหุ้มสันทั้งสามชิ้นตามแนวที่ขีดไว้ แล้วรีดให้เรียบด้วยเศษผ้าสะอาด 
3. พับชายผ้าแรกซีนหุ้มหัวท้ายแผ่นปกแล้วรีดให้เรียบ 
4. ผนึกกระดาษแรกซีนที่หุ้มปกท่ีละด้าน ให้เกยทับผ้าสันประมาณ 1 ซม. 
5. พับกระดาษแรกซีนเข้าด้านใน โดยรอบทั้ง 3 ด้าน ทากาวติดให้สนิทกับขอบสันด้วย (ก่อน

พับตัดมุมกระดาษแรกซีนท้ัง 4 มุมออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กระดาษซ้อนทับกับหนามากเกินไป) 
1.3 การเข้าปก  

1.3.1 จัดเล่มหนังสือ (ท่ีเย็บเล่มและติดใบรองปกและผ้ายึดสันแล้ว) กับปกที่ประกอบแล้วให้อยู่
กึ่งกลางปก โดยขอบบนและล่างของปกจะยื่นออกมาเท่าๆกัน ให้เล่มหนังสือแนบสนิทกับสันปกแล้ววางไว้  
บนโต๊ะในลักษณะดังรูป 

ตัวอย่าง การจัดเล่มหนังสือกับปกท่ีจะประกอบเข้าด้วยกัน 

 

 

1.3.2 ค่อยๆเปิดบนปกออกวางราบกับพื้น  ใช้มือข้างหนึ่งกดเล่มหนังสือไว้อย่าให้เคลื่อนที่    
ทากาวที่ยึดสัน บานพับและท่ีแผ่นปก โดยเว้นขอบโดยรอบโดยประมาณ 3-5 ซม. ดังรูป 

ตัวอย่าง การจัดวางปกและตัวเล่มเพื่อทากาว 

 

 

 



1.3.3 ยกแผ่นปกขึ้นปิดให้เข้าที่ จัดให้ขอบกระดาษใบปิดปกอยู่ห่างจากริมปกแข็งเท่าๆ กันแล้ว
ใช้เศษผ้าสะอาดกดและถูให้เรียบ ใช้ไม่เนียนกดร่างรอยบานพับตลอดแนว ดังรูป 

ตัวอย่าง การทากาวติดกระดาษปิดปกเข้ากับปก 

 

1.3.4 พลิกเล่ม ท ากับปกอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกับท่ีกล่าวแล้วในข้อ 1.3.2 และ 1.3.3 
1.3.5 น าหนังสือเข้าเครื่องอัดหนังสือ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ถ้าอัดพร้อมกันหลายเล่มให้วาง

สลับกันสันหนังสือ เพ่ือให้กองหนังสือที่จะอัดนั้นเสมอกัน 
 

ตัวอย่าง การอัดหนังสือที่เข้าปกแล้ว 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การเย็บเล่มเข้าปกหนังสือใหม่  
 หนังสือใหม่ที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามาหากเย็บเล่มไม่แน่นหนา หรือเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่ปกอ่อน    
เมื่อน าออกให้บริการอาจช ารุดได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงควรด าเนินการปรับปรุงรูปเล่มหรือเย็บเล่มเข้าปกใหม่
เสียก่อนที่จะน าออกบริการ ซึ่งมีวิธีการคล้ายกับการซ่อมหนังสือปกแข็ง ดังนี้ 

2.1 เตรียมปกแข็งส าหรับหนังสือใหม่ ท าเช่นเดียวกับการท าปกหนังสือซ่อม เพียงแต่ทั้งปกทั้งสาม
ด้านหน้าละด้านหลังไม่ต้องหุ้มกระดาษแรกซีนเต็มทั้งแผ่นปก แต่หุ้มเฉพาะของทั้ง 3 ด้าน แล้วใช้กระดาษ
การ์ดสีติดที่รองปกของหนังสือปิดเข้าไปแทนเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

ตัวอย่าง การเตรียมปกแข็งส าหรับหนังสือใหม่ 

 

หมายเลข 1 คือ กระดาษแรกซีนหุ้มขอบปก 
หมายเลย 2 คือ กระดาษปกแข็งที่จะใช้ติดปกเดิมของหนังสือและใช้กระดาษการ์ดสีปิดทับ         
(ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง) 

 
2.2 การประกอบปกเข้ากับตัวเล่มหนังสือ ท าโดยการสอดติดเข้าไปกับทางหน้าปกของด้านหน้าและ

ด้านหลังในตัวเล่มหนังสือ 
ตัวอย่าง การเย็บเล่มเข้าปกหนังสือใหม่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 



3.  การเย็บเล่มวารสาร 
 วารสารเย็บเล่ม คือ วารสารฉบับล่วงเวลาที่ห้องสมุดน าออกให้บริการ เมื่อบรรณารักษ์พิจารณาเห็น
ว่ามีประโยชน์ จึงน ามารวมเป็นรูปเล่ม เพื่อความแข็งแรง คงทนในการใช้ 

การเตรียมเย็บเล่มวารสาร ด าเนินการดังนี้ 
1. วารสารควรมีครบทุกฉบับ ถ้าฉบับใดขาดหายไปควรจัดหามาให้ครบ 
2. จัดเรียงวารสารที่จะเย็บเล่มตามล าดับเล่มที่ของปีนั้น โดยเล่มที่ 1 อยู่บนสุด เมื่อเย็บรวมเล่มแล้วไม่

ควรหนาเกิน 3 นิ้ว 
3. เมื่อจัดวารสาร เรียงล าดับเล่มเรียบร้อยแล้วให้ใช้เชือกมัดวารสารนั้นไว้ 
4. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมแซมเช่นเดียวกับการซ่อมหนังสือ 
วิธีการเย็บเล่มวารสารและการเข้าปกวารสารแบบเย็บเจาะ มีลักษณะเหมือนกับการซ่อมหนังสือ

ทั่วไปดังท่ีกล่าวมาแล้ว จากข้อ 1 แต่ต่างกันตรงที่ไม่ต้องเลาะปกสันและหน้าปกของเดิมออก ซ่ึงด าเนนิการ
ดังนี้ 

1. จัดวารสารที่จัดเตรียมไว้แล้วให้เรียงเสมอกัน 
2. ท าเครื่องหมายส าหรับเจาะเย็บ ห่างจากหัวและท้ายวารสารประมาณครึ่งนิ้ว 
3. น าไปเจาะรูตามเครื่องหมายที่ได้ท าไว้ 
4. เริ่มต้นเย็บวารสารที่เตรียมไว้ 
5. เข้าปกวารสารเย็บเล่มเช่นเดียวกับการซ่อมหนังสือแบบเย็บเล่มถาวร 
6. เขียนชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปี บนปกและสันให้มีรูปแบบเดียวกัน 

 
การจัดเก็บและการบ ารุงรักษาหนังสือ 
 เพ่ือให้หนังสือท่าจัดหามามีอายุการใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน  ห้องสมุดจะต้องมีการจัดเก็บและ
บ ารุงรักษาตลอดจนการให้ค าแนะน าผู้ใช้ให้รู้จักการใช้หนังสือที่ถูกต้องเพ่ือมิให้หนังสือช ารุดเสียหาย 
 วิธีการจัดเก็บและบ ารุงรักษาหนังสือ มีดังนี้  (ณรงค์  ปูอมบุปผา, 2529  ;  55 - 56) 
 1.  จัดหาชั้นวางหนังสือให้เพียงพอกับจ านวนหนังสือ  การจัดหนังสืออย่ายัดเยียดหรือวางซ้อนทับกัน
อยู่บนชั้นจะท าให้หนังสือช ารุดเร็วขึ้น 
 2. จัดหนังสือใส่แต่ละชั้นอย่างพอเหมาะ  คือ  ไม่ให้มากกว่า  2  ใน  3  ของแต่ละช่วงชั้น 
 3.  จัดหาที่กั้นหนังสือ ( Book  end ) มาใช้ให้เพียงพอที่กั้นหนังสือจะช่วยกันมิให้หนังสือล้มหรือ
เลื่อนหล่นอันจ าท าให้หนังสือช ารุดได้ 
 4.  ไม่ควรวางหนังสือในลักษณะซ้อนทับกัน เพราะเล่มล่าง ๆ จะถูกน้ าหนักกดทับจนช ารุดควรจะวาง
แบบตั้งขึ้นให้แต่ละเล่มเป็นอิสระ ซึ่งจะท าให้สะดวกต่อการหยิบใช้ด้วย 
 5.  หมั่นปัดกวาดฝุุนที่ชั้นและขยับขยายหนังสือในแต่ละชั้นอยู่เสมอโดยเฉพาะหนั งสือที่มีผู้ใช้น้อย  
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปัดฝุุนและท าลายที่อยู่อาศัยของแมลงรวมทั้งปูองกันมิให้ปกหนังสือของแต่ละเล่มติดกันแน่น 
 6.  การน าหนังสือจัดเข้าชั้นควรใช้รถเข็นไมค่วรใช้วิธีหอบหนังสือไปเข้าชั้นเพราะอาจตกหล่นช ารุดได้   
 7.  ควรเปลี่ยนหนังสือปกอ่อนให้เป็นปกแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพราะจะทนทานกว่าและ
สามารถตั้งไว้กับชั้นได้ ส่วนหนังสือปกอ่อนรูปเล่มจะอ่อนโค้ง เลื่อนหล่นจากที่ก้ันและหล่นจากชั้นวางได้ง่าย 



 8.  หนังสือที่มีรูปเล่มหนาใหญ่เป็นพิเศษ เช่น พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ หรือหนังสือแผนที่ (Atals )  
ควรจะวางไว้บนโต๊ะที่ท าไว้โดยเฉพาะเพราะอาจไม่สะดวกที่น าเข้าหรือออกใช้ การเคลื่อนย้ายบ่อยๆ อาจท าให้
หนังสือช ารุดได้ 
 9.  บริเวณที่เก็บหนังสือต้องเหมาะสม  อย่าให้ถูกแดดหรือความชื้น  ถ้าจ าเป็นต้องเก็บในบริเวณนั้น  
ก็ต้องหาทางปูองกัน  ถ้าเป็นไปได้ห้องสมุดควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น  ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพของหนังสือให้คงทนได้ดียิ่งข้ึน 
  
การให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการระมัดระวังหนังสือที่ถูกต้อง 

1. อย่าสอดของหนาๆ  ไว้ในเล่มหนังสือ 
2. ไม่พับหน้าหนังสือ 
3. ไม่วางหนังสือคว่ าหรือหงายทิ้งไว้ 
4. ไม่ขีดเขียนหรือท าเครื่องหมายลงในหนังสือ 
5. ไม่ฉีกหรือตัดหน้าหนังสือ 
6. ไม่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น บังแดด บังฝน หนุนศีรษะ 
7. ไม่เปิดกลางเกิน 180 องศา 
8. อย่านอนอ่าน อาจหลับทับหนังสือได้ 
9. อย่ารับประทานอาหารขณะอ่าน 
10. อย่าใช้มือเปรอะเปื้อนหยิบจับหนังสือ 
11. อย่าวางหนังสือซ้อนทับกันหลาย  ๆ  เล่ม   
12. อย่าวางหนังสือไว้ใกล้มือเด็กหรือสัตว์เลี้ยง 
13. อย่าโยนหนังสือท าให้หนังสือตกจากที่สูง 
14. เมื่อหยิบหนังสือออกจากชั้นวาง อย่าดึงที่บนขอบสัน  ให้พยายามจับที่กลางสัน 
15. ถือและเปิดหนังสือให้ถูกต้อง 
16. อย่าใช้นิ้วแตะน้ าลายเพื่อเปิดหนังสือ 
17. ควรมีการเปิดหนังสือใหม่ก่อนน าไปอ่าน 

 
ปัญหาในการปฏิบัติงานการซ่อมและการบ ารุงรักษาหนังสือ 
 อุปกรณ์ในการซ่อมหนังสือมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ฝึก  รวมถึงพ้ืนที่ในการซ่อมบ ารุงคับ
แคบเกินไป  จ านวนหนังสือท่ีจะท าการซ่อมมีมากท าให้ต้องเร่งรีบในการซ่อม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 


