บทที่ 4
ระบบการจัดหมูหนังสือ
การจัดหมู
ห อ งสมุ ด แต ล ะแห ง มี จํ า นวนหนั ง สื อ มากน อ ยแตกต า งกั น ไปตามขนาดและ
ประเภทของหองสมุด หองสมุดขนาดใหญมีหนังสือเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ดังนั้นจําเปนตองมีการจัดเก็บใหเปนหมวดหมูเพื่อความเปนระเบียบ และสะดวก รวดเร็วใน
การคนคืน และจัดเก็บเขาที่เดิม ปจจุบันระบบการจัดหมูที่มีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับและ
นิยมใชกันอยางแพรหลายมีหลายระบบ เชน ระบบทศนิยมของดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน และระบบทศนิยมสากล เปนตน
ระบบการจัดหมูแตละระบบที่มีผูคิดขึ้นมานั้น ทุกระบบจะยึดหลักพื้นฐาน คือ
จัดเก็บสารสนเทศที่มีเนื้อเรื่อง ประเภท และลักษณะการประพันธแบบเดียวกันไวดวยกัน
โดยการใชสัญลักษณแทน (Chan 1994 : 260-262)
หองสมุดแตละแหงพิจารณาเลือกใชระบบการจัดหมูแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ความจําเปน ขนาด ประเภท และสาขาของหนังสือที่จัดเก็บไวใหบริการ เชน หองสมุด
ในประเทศไทย ถาเปนหองสมุดขนาดเล็กนิยมใชระบบทศนิยมของดิวอี้ หองสมุดขนาดใหญ
นิยมใชระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หองสมุดทางการแพทยนิยมใชระบบหอสมุดแพทย
แหงชาติอเมริกัน และถาเปนหองสมุดทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิยมใช ระบบ
ทศนิยมสากล เปนตน

ระบบการจัดหมู
ระบบการจัดหมูที่เปนที่รูจักและนิยมใชของหองสมุดทั้งในอดีตและปจจุบัน
มีหลายระบบ ในที่นี้จะกลาวถึงระบบที่สําคัญๆ บางระบบ ดังตอไปนี้
1. ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification )
ผูคิดระบบทศนิยมของดิวอี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey, 1851-1931)
เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม คริสตศักราช 1851 ที่เมืองอดัมเซนเตอร รัฐนิวยอรค คริสตศักราช
1874 ดิวอี้ไดทํางานเปนบรรณารักษในหองสมุดวิทยาลัยแอมเฮิรสท (Amherst College)
คริสตศักราช 1876 ไดคิดระบบการแบงหมูหนังสือขึ้นและเขียนเปนหนังสือคูมือออกเผยแพร
ซึ่งรายละเอียดการแบงหมวดหมู
และวิธีการใชแผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้
จะอธิบายโดยละเอียดในบทที่ 5
2. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification )
การจั ด หมู ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น คิ ด ขึ้ น โดย เฮอร เ บิ ร ต พุ ท นั ม
(Herbert Putnum) เมื่อคริสตศักราช 1899 ขณะเปนบรรณารักษที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
(Library of Congress) ซึ่งเปนหอสมุดแหงชาติของสหรัฐอเมริกา การจัดหมูระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกัน เปนระบบที่เกิดจากการปฏิบัติ คือ หมวดหมูแตละหมวดจะคิดขึ้นมาเมื่อมี
หนังสือเขามาในหองสมุด ไมไดมีแนวคิดเปนเชิงทฤษฎีเหมือนระบบทศนิยมของดิวอี้ คือ
ถายังไมมีหนังสือในหมวดใดเขามาก็จะยังไมมีเลขหมูในหมวดหมูนั้น ระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน นิยมใชแพรหลายในหองสมุดขนาดใหญ เชน หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
และในหองสมุดเฉพาะ ซึ่งรายละเอียดการแบงหมวดหมูและวิธีการใชแผนการจัดหมูของ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จะอธิบายโดยละเอียดในบทที่ 6

3. ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน (U.S. National Library of Medicine
Classification)
ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน เรียกยอๆ วา ระบบ NLM เกิดขึ้น
เนื่องจากสมาคมหองสมุดอเมริกัน ไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากมูลนิธิรอกกี้
เฟลเลอร ใหสํารวจหองสมุดแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกาในคริสตศักราช 1943 จากการ
สํารวจหองสมุดผูแทนจากหองสมุดแพทยทหารบก (Army Medical Library) ซึ่งเปน
หองสมุดแพทยที่ใหญที่สุด เสนอวา การจัดหมูหนังสือทางการแพทยควรมีระบบที่ทันสมัย
ซึ่งทางคณะผูสํารวจก็เห็นดวย และไดเสนอทางเลือกไว 2 ทาง คือ แกไขเพิ่มเติม
หมวดที่เกี่ยวกับการแพทยในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ คิดระบบขึ้นใหม ตอมาได
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานขึ้นมา ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางบรรณารักษ และ
นักวิชาการจากสถาบันตางๆ ไดเลือกทางเลือกที่จะพัฒนาระบบขึ้นใหม ใชชื่อวา "ระบบ
การจัดหมูของหองสมุดแพทยกองทัพบก" ในคริสตศักราช 1948
ซึ่งไดรับความนิยม
อยางมากและมีการพัฒนาตอมา จนคริสตศักราช 1958 ไดเปลี่ยนชื่อเปน "ระบบการจัดหมู
หอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน"
คูมือการจัดหมูมีการพิมพและแกไขเพิ่มเติมอยูเสมอ
นอกจากนี้ยังมีการแจงรายการแกไขเพิ่มเติม ในขาวหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกันทุกครั้ง
3.1 สัญลักษณของระบบ
สัญลักษณที่ใชในระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกันเปน สัญลักษณ
ผสม ประกอบดวยตัวอักษรโรมันและเลขอารบิค ตัวอักษรที่ใชเปนสัญลักษณ คือ QS-QZ
และ W, WA-WZ ใชแทนหมวดใหญ ผสมกับเลขอารบิคใชแทนการแบงยอย โดยใชเลข 1-3
หลัก ระบบการจัดหมูหนังสือระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกันสวนใหญจะใชรวมกับ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
โดยหนังสือทางดานการแพทยจะจัดหมูระบบหอสมุด
แพทยแหงชาติอเมริกัน และจัดหมูหนังสือในสาขาวิชาอื่นๆ ในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
และจะเวนไมใชหมวด QM-QR และ R ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เนื่องจากระบบ
หอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน
มีการแบงหมวดหมูหนังสือทางการแพทยละเอียดและ
ทันสมัยกวาระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั

3.2. โครงสรางของระบบ
โครงสร า งของระบบ แบ ง ออกเป น 3 ระดั บ คื อ การแบ ง
หมวดใหญ หมูยอย และการแบงตามพื้นที่ภูมิศาสตร
3.2.1 หมวดใหญ เปนการแบงเนื้อหาวิชาทางการแพทย เปน 2 สวน
คือ
3.2.1.1 การแพทยพื้นฐาน (Preclinical sciences) ใชสัญลักษณ
QS-QZ
QS Human anatomy (กายวิภาคศาสตร)
QT Physiology (สรีรวิทยา)
QU Biochemistry (ชีวเคมี)
QV Pharmacology (เภสัชศาสตร)
QW Microbiology & immunology (จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุมกัน)
QX Parasitology (ปรสิตวิทยา)
QY Clinical pathology (พยาธิวิทยาคลีนิค)
QZ Pathology (พยาธิวิทยา)
3.2.1.2 การแพทยและวิชาที่เกี่ยวของ (Medicine and related
subjects)
W Medical profession (อาชีพแพทย)
WA
Publichealth (สาธารณสุขศาสตร)
WB
Practice of medicine (เวชปฏิบัติ)
WC
Infectious diseases (โรคติดตอ)
WD 100 Deficiency diseases (โภชนาการผิดปกติ)
WD 200 Metabolic diseases (โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร)
WD 300 Diseases of allergy (โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุมกันและเนื้อเยื่อ
คอลลาเจนภูมิไวเกิน)
WD 400 Animal poisoning (อาการพิษเนื่องจากสัตว)

WD 500 Plant poisoning (อาการพิษเนื่องจากพืช)
WD 600 Diseases by physical agents (โรคและการบาดเจ็บ
สาเหตุจากจากตัวกระทําทางกายภาพ)
WD 700 Aviation and space medicine (เวชศาสตรการบินและ
การแพทยอวกาศ)
WE Musculoskeletal system (ระบบกลามเนื้อ และกระดูก)
WF Respiratory system (ระบบทางเดินหายใจ)
WG Cardiovascular system (ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด)
WH Hemic and lymphatic system (ระบบเกี่ยวกับเลือดและ
ตอมน้ําเหลือง)
WI
Gastrointestinal system (ระบบเกี่ยวกับการยอยอาหาร)
WJ
Urogenital system (ระบบปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ)
WK Endocrine system (ระบบตอมไรทอ)
WL Nervous system (ระบบประสาท)
WM Psychiatry (จิตเวชศาสตร)
WN Radiology (รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย)
WO Surgery (ศัลยศาสตร)
WP Gynecology (นรีเวชวิทยา)
WQ Obstetrics (สูติศาสตร)
WR Dermatology (ตจวิทยา (โรคผิวหนัง))
WS Pediatrics (กุมารเวชศาสตร)
WT Geriatrics. Chronic diseases (เวชศาสตรผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง)
WU Dentistry. Oral surgery (ทันตแพทยศาสตร ศัลยกรรม
ชองปาก)
WV Otorhinolaryngology (โสต ศอ นาสิก ลาริยงซวิทยา)
WW Ophthalmology (จักษุวิทยา)

WX Hospitals (โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ)
W Y
N u r s i n g
(การพยาบาล)
WZ History of medicine (ประวัติการแพทย)
3.2.2 หมู ย อ ย เป น การแบ ง ตามวิ ธี เ ขี ย น การเรี ย นการสอน
สาเหตุแหงการเกิดโรค อวัยวะของรางกาย เปนตน โดยใชเลขอารบิก 1-3 หลัก แทนการ
แบงยอย
QU
BIOCHEMISTRY
QU
*1 Societies (Cutter from the name of society)
4 General work
11 History (Table G)
11.1 General coverage (Not Table G)
3.2.3 การแบงตามพื้นที่ภูมิศาสตร เปนการแบงเนื้อหาวิชาให
เฉพาะเจาะจงลงไป ตามสถานที่ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของอยูในเนื้อหา การแบงตามพื้นที่
ภูมิศาสตร ตองนําเลขจากตาราง G มาเพิ่ม ใชสัญลักษณเปนตัวอักษรกับเลขอารบิค
ตัวอยาง Table G
JA1 - Asia JK6 - Korea
.
.
JI9 - Israel JT3 - Thailand
JJ3 - Japan JT5 - Tibet
JJ6 - Jordan JV6 - Vietnam
หนังสือ ประวัติวิชาชีวเคมีในประเทศไทย
QU <--- Biochemistry
11 <--- History
JT3 <--- Thailand

3.3 การกําหนดเลขหมู
การกําหนดเลขหมูในระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน จะแยก
สิ่งพิมพออกเปน 2 ประเภทใหญกอน คือ หนังสือและเอกสาร และสิ่งพิมพตอเนื่อง
3.3.1 หนังสือและเอกสาร แบงเปน 4 ประเภท คือ
3.3.1.1 หนังสื อและเอกสารที่พิ มพใ นคริสต ศตวรรษที่ 20
จัดหมูตามตารางการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน ตามลําดับ
3.3.1.2 หนังสือและเอกสารที่พิมพในศตวรรษที่ 19 จัดหมู
กวางๆ ตามเนื้อหาโดยใชตารางทายเลม ซึ่งแบงเนื้อหาวิชาออกเปน 80 กลุม
3.3.1.3 หนังสือและเอกสารที่พิมพตั้งแตคริสตศตวรรษที่18
ลงไป จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อผูแตงในศตวรรษนั้น โดยดูจากตารางในหมวด WZ
เรื่อง History of medicine ในสวน Early printed books
3.3.1.4 หนังสือบรรณานุกรมทางการแพทย การจัดหมูจะ
ใชอักษร Z นํา และตามดวยเลขหมูแตละสาขาวิชา เชน
Z <--- บรรณานุกรม
QU
4 <---ชีวเคมี
3.3.2 สิ่งพิมพตอเนื่อง
3.3.2.1 สิ่งพิมพตอเนื่องทางการแพทยที่สําคัญ ใชเลขหมู W1
3.3.2.2 สิ่งพิมพตอเนื่องดานสารสนเทศศาสตร และ
หนังสืออางอิงทั่วไป จัดตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3.3.2.3 สิ่งพิมพตอเนื่องที่เปนการประชุมทางการแพทยที่
ปรากฏครั้งที่ของการประชุม ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใชเลขหมู W3
3.3.2.4 สิ่งพิมพตอเนื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาล ใชเลขหมู WX2
3.3.2.5 สิ่ ง พิ ม พ รั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ สถิ ติ และรายงานการ
บริหารงานทางการแพทย ที่นอกเหนือจากการจัดไวใน W1 จะใชเลขหมู W2

3.3.2.6 ทําเนียบนามหรือนามานุกรมที่ออกตอเนื่อง จัดไว
ที่เลข 22 ของแตละหมวด เชน WA22 นามานุกรมสาธารณสุขศาสตร
3.3.2.7 ดรรชนีและบรรณานุกรม
จัดตามเลขหมู
แตละหมวดในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและใชอักษร Z นําหนาเลขหมู แสดงวาเปนดรรชนีหรือ
บรรณานุกรมของสิ่งพิมพตอเนื่อง
4. ระบบทศนิยมสากล (Universal Decimal Classification)
ระบบทศนิยมสากล หรือ เรียกยอๆ วา ระบบ UDC จัดทําในคริสตศักราช
1885 โดย พอล ออตเล็ต (Paul Otlet) และ เฮนรี่ ลาฟอนแตน (Henri La Fontaine) นัก
กฎหมายชาวเบลเยี่ยม รวมมือกันคิดระบบการจัดหมวดหมูหนังสือที่เปนสากล สามารถใช
จั ด หมู เ นื้ อ หาความรู ไ ด ทุ ก ประเภท โดยสถาบั น บรรณานุ ก รมนานาชาติ (Institute
International de Bibliographie) ซึ่งในปจจุบัน คือ สหพันธเอกสารนานาชาติ (International
Federation for Documentation) ไดรับอนุญาตจาก เมลวิล ดิวอี้ ใหนําระบบทศนิยมของดิวอี้
ฉบับพิมพครั้งที่ 5 มาปรับปรุงขยายใหเหมาะสม การจัดหมวดหมูหนังสือระบบทศนิยม
สากล เหมาะสมกับหอ งสมุดเฉพาะในสาขาวิช าตางๆ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี เพราะมีเลขหมูที่ละเอียด และปรับปรุงใหทันสมัยกับความกาวหนาของวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสมอ นิยมใชระบบนี้ในหองสมุดเฉพาะในประเทศอังกฤษและ
ประเทศในทวีปยุโรปอยางกวางขวาง
4.1 สัญลักษณของระบบ
ระบบทศนิยมสากลเปนระบบการจัดหมูแบบแยกสังเคราะห (analytic
synthetic classification) หรือระบบฟาเซ็ท (facet classification) สามารถจัดหมูเนื้อหาวิชาได
ทุกแงมุม โดยนําเครื่องหมายตางๆ มาประกอบกับเลขอารบิคที่ใชแทนเนื้อหาในสาขาวิชา
ตางๆ เรียกวาสัญลักษณผสม (mixed notation) คือ ใชตัวเลขผสมกับเครื่องหมายวรรคตอน
บางครั้งทําใหไดสัญลักษณแทนเนื้อหาวิชาที่ยาวมาก

4.2 โครงสรางของระบบ
โครงสรางของระบบมีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาแบงออกเปน หมวด
ใหญ หมวดยอย และหมูยอย ดังนี้
4.2.1 หมวดใหญ ใช ตั ว เลข 1 หลั ก 0-9 แทนเนื้ อ หาวิ ช าความรู
โดยแบงออกเปน 10 หมวดใหญ คือ
0 Generalities (ความรูทั่วไป)
1 Philosophy. Metaphysics. Psychology. Logic. Ethics and moral
(ปรัชญา จิตวิทยา ตรรกวิทยา จริยศาสตร และศีลธรรม)
2 Religion. Theology (ศาสนา ศาสนศาสตร)
3 Social sciences. Economics. Law. Government. Education
(สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย การปกครอง การศึกษา)
4 Philology. Linguistics. Languages (ภาษาศาสตร)
5 Mathematics and Natural sciences (คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ)
6 Applied sciences. Medicine. Technology (วิทยาศาสตรประยุกต
แพทยศาสตร เทคโนโลยี)
7 The arts. Recreation. Sport, etc. (ศิลปะ นันทนาการ กีฬา)
8 Language. Linguistics. Literature (ภาษา ภาษาศาสตร วรรณคดี)
9 Geography. Biography. History (ภูมิศาสตร ประวัติบุคคล ประวัติศาสตร)
4.2.2 หมวดย อ ย
หมวดใหญ แ ต ล ะหมวด สามารถแบ ง เป น
หมวดยอยไดอีกโดยเติมเลข 0-9 ใหครบจํานวนเลข 2 หลัก เชน
6 Applie Sciences. Medicine. Technology.
61 Medical science. Health and safety.
62
Engineering and technology generally.

63 Agriculture. Forestry. Stockbreeding. Fisheries.
.
.
69 Building industry, materials, trades, construction.
4.2.3 หมูยอย หมวดยอยแตละหมวดสามารถแบงใหละเอียดลงไป
เปนหมูยอย โดยเติมเลข 0-9 ใหครบจํานวน 3 หลัก และเลขทศนิยมไดอีก เชน
62 Engineering and technology generally
621 Mechanical and electrical engineering
621.22 Water power, Hydraulic mechince
621.221 Water wheels
621.225 Hydraulic pressure mechinery, pumps, accumulators
4.3 สัญลักษณและเครื่องหมาย
นอกจากจะใชเลขอารบิคแทนการแบงหมวดใหญ หมวดยอย
และหมูยอยแลว ระบบทศนิยมสากล ยังใชเครื่องหมายตางๆ ประกอบตัวเลขเพื่อแสดงแงมุม
ของเนื้อหาใหละเอียดลงไปอีก คือ
4.3.1 เครื่องหมาย + และ / ใชสําหรับเชื่อมเลขหมู เพื่อแสดง
การเพิ่มหรือขยายเนื้อหา
4.3.2 เครื่องหมาย : , [] ใชสําหรับแสดงความสัมพันธของเนื้อหา
4.3.3 เครื่องหมาย = (0...) ใชสําหรับแสดงภาษาของเอกสารและ
แบบการเขียน ใชกับหมวดภาษา
4.3.4 เครื่องหมาย ( ) ใชสําหรับแสดงสถานที่ สัญชาติ และ
เชื้อชาติ
4.3.5 เครื่องหมาย " " ใชสําหรับแสดงยุค สมัย เวลา

4.3.6 เครื่องหมายแสดงแงคิด .00... ใชสําหรับแสดงแงคดิ เพือ่
ขยายเนื้อหาใหชัดเจนมากขึ้น
4.3.7 เครื่องหมาย - .0 และ ' ใชเมื่อตองการจํากัดขอบเขตของ
เนื้อหา สวนใหญใชกับหมวด 8 ภาษาและวรรณคดี
631.5=82 Plant cultivation -written in Russian
631.5(038)
-Glossary
631.5"17"
-18th century
631.5(=97)(85)
-By American Indians in Peru
5. ระบบขยายของคัตเตอร (Cutter’s Expansive Classification)
ระบบขยายของคัตเตอร เปนระบบการจัดหมูที่คลายคลึงกับระบบทศนิยม
ของดิวอี้ ผูที่คิดระบบนี้ คือ ชารลส แอมมี่ คัตเตอร (Charles Ammi Cutter, 1837-1903) ซึ่ง
มีอายุมากกวา เมลวิล ดิวอี้ ผูคิดระบบทศนิยมของดิวอี้ 15 ป ทั้ง 2 คนไดพยายามคิดระบบการ
จัดหมวดหมูของเขาอยางตอเนื่องคลายคลึงกัน แตทั้ง 2 ระบบมีความแตกตางกัน คือ ระบบ
ทศนิยมของดิวอี้ใชสัญลักษณเปนสัญลักษณบริสุทธิ์ และมีสัญลักษณชวยจํา แตระบบ
ขยายของคัตเตอรใชสัญลักษณเปนสัญลักษณผสมระหวางตัวอักษรและเลขอารบิค
(alphanumeric) เห็นวาการแบงออกเปน 10 หมวดใหญแบบระบบทศนิยมของดิวออี้ นั้นแคบ
เกินไปสําหรับการจัดหมวดหมูของหองสมุดที่มีหนังสือจํานวนมาก ดังนั้นจึงใชตัวอักษร
โรมัน เพื่อจัดแบงหมวดใหญในครั้งแรกที่คิดระบบ โดยแบงออกเปน 8 หมวดใหญ คือ
A Works of reference and general works that include several of the following
sections, and so could not go to any one
B Philosophy and Religion
E Biography
F History and Geography and Travels
H Social sciences

L Natural sciences and Arts
Y Language and Literature
YF Fictions
ตอมาไดมีการปรับปรุงแผนการจัดหมูครั้งที่ 2 เพิ่มเปน 14 หมวดใหญ และ
เพิ่มเลขอารบิค 2 ตัว ตอทายตัวอักษร และมีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง การปรับปรุงครั้งที่ 3
ไดการปรับปรุงใหสมบูรณมากขึ้น มีการเพิ่มขยาย และยกเลิกหมวดหมูบางหมวด ครั้งที่ 4
มีการแบงหมวดใหญ เปน 12 หมวดใหญ และขยายหมวดยอยเปน 50 หมวดยอย ครั้งที่ 5
มีการใชอักษร 3 ตัว และ 4 ตัว แทนการแบงหมูยอย
การปรับปรุงครั้งที่ 6 ไมมีเทคนิค
อะไรใหม นอกจากการมีการเพิ่มขยายหมูใหญและหมูยอย
การปรับปรุงครั้งที่ 7 ไดมีการจัดพิมพออกเปน 18 ตอน (parts)
โดยมี
วิลเลี่ยม ปารเกอร คัตเตอร (William Parker Cutter) เปนบรรณาธิการและรับผิดชอบปรับปรุง
แกไข หลังจากที่ ชารลส แอมมี คัตเตอร เสียชีวิต
การปรับปรุงอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี
ที่จะชวยสําหรับการจัดหมวดหมู แตก็ไมเปนที่นิยมของหองสมุดโดยทั่วไป มีหองสมุด
เพียง 67 แหงในอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ที่เคยใชระบบขยายของคัตเตอร แตภายหลัง
ก็ไมไดใช อยางไรก็ตามแนวคิดของระบบขยายของคัตเตอร เปนแนวทางในการคิดระบบ
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Wynar 1992 : 384)
การแบงหมวดหมูของระบบ
A
General works
B
Philosophy
BR
Non-Judaeo-Christian religions
C
Judaism and Christianity
D
Ecclesiastical history
E
Biography
F
History
G
Geography
H
Social sciences

I
J
K
L
M
N
O
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
YF
Z

Sociology
Political science
Law
Natural science
Natural history
Botany
Zoology
Medicine
Technology
Engineering
Manufactures and Handicrafts
Defensive and preservative arts
Athletic and recreative arts
Fine arts
Languages
Literature
Fiction
Book arts

6. ระบบหัวเรื่องของบราวน (Brown’s Subject Classification)
ระบบหัวเรื่องของบราวน คิดขึ้นโดย เจมส ดัฟฟ บราวน (James Duff Brown,
1864-1914) เขามีความเห็นวายังไมมีระบบใดที่สามารถจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศที่ดี
พอสําหรับหองสมุดในประเทศอังกฤษ คริสตศักราช 1894 เจมส ดัฟฟ บราวน และ จอหน
เฮนรี่ ควินน (John Henry Quinn) ไดจัดพิมพคูมือ ชื่อ Classification of Books for Libraries in
which Readers are Allowed Access to Shelves และคริสตศักราช 1898 เจมส ดัฟฟ บราวน
ไดจัดพิมพคูมือชื่อ Adjustable Classification ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มหมูยอย หรือเรื่อง

ไดตามตองการ แตไมมีการจัดทําออกมา
เนื่องจากมีรายละเอียดมากและไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
คริสตศักราช 1906 ไดจัดพิมพคูมือฉบับพิมพครั้งแรก ชื่อ Subject
Classification คริสตศักราช 1914 หลังจากที่ เจมส ดัฟฟ บราวน เสียชีวิตไดไมนาน ได
จัดพิมพฉบับพิมพครั้งที่ 2 ออกมา และคริสตศักราช 1932 เจมส ดักลาส (James Douglas)
ไดจัดพิมพฉบับพิมพครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหมและขยายเพิ่มเติม
ในเบื้องตนระบบหัวเรื่องของบราวน ไดแบงหมวดหมูออกเปน 11 หมวดใหญ
แยกเปน 4 สาขาวิชา สัญลักษณที่ใชในระยะแรก คือ ตัวอักษรโรมันตัวใหญ บางหมวดอาจใช
ตัวอักษรเปนสัญลักษณมากกวา1 ตัว เพื่อใหสามารถครอบคลุมเนือ้ หาโดยไมทําใหสัญลักษณ
ยาวเกินไป ไดแก
A
Generalia
Matter and Force
BCD
Physical Science
EF
Biological Science
GH
Ethnological and Medical Science
Life
I
Economic Biology and Domestic Arts
JK
Philosophy and Religion
Mind
L
Social and Political Science
M
Language and Literature
N
Literary forms
Record
O-W
History, Geography
X
Biography
หลังตัวอักษรจะตามดวยตัวเลข 3 ตําแหนง เพื่อแสดงการแบงยอย และ
ความสัมพันธ เชน
D600
Metallurgy
601
Smelting
602
Blast Furnaces
603
Open Hearth Furnaces
604
Ores

โครงสรางของระบบมีลักษณะเปนทศนิยม แตจะไมแสดงจุดทศนิยม
ในระบบสามารถเพิ่มเติมหัวเรื่องใหมๆ ไดเสมอ วิธกี ารสรางเลขหมูสามารถทําไดหลายวิธี
เชน เลขแสดงเขตภูมิศาสตรจากหมวด O-W สามารถนํามาใสเพิ่มกับหมวดหมูอื่นได
ถาตองการ
นอกจากนี้ยังมีตารางรูปแบบของงาน เพื่อใชสาํ หรับการแบงยอยในแตละ
หัวเรื่อง เปนตน
ระบบหัวเรื่องของบราวน มีลักษณะคลายคลึงกับระบบเอ็กซแพนซีฟ คือ
ไมเปนที่นิยมใชในหองสมุดโดยทั่วไป
มีการกระตุนใหมีการวิจัยและพัฒนาอยางมาก
ในประเทศอังกฤษเชนเดียวกับระบบเอ็กซแพนซีฟ ที่ทําในอเมริกา แตทั้ง 2 ระบบก็ไมเปนที่
นิยมใช
7. ระบบบรรณานุกรมของบริสส (Bliss’s Bibliographic Classification)
ผูคิดระบบนี้ คือ เฮนรี่ เอฟเวลีน บริสส (Henry Evelyin Bliss, 1870-1955)
ซึ่งเปนบรรณารักษที่วิทยาลัยแหงเมืองนิวยอรค (College of the City of New York) เขาได
พยายามคิดแผนการจัดหมูหนังสือขึ้นมาใชเปนครั้งแรกในหองสมุดที่เขาทํางานอยู
ระบบบรรณานุกรมของบริสส ใชสัญลักษณเปนอักษรโรมันตัวใหญ A-Z
ผสมตัวเลข 1-9
ยกเวน 0 (เนื่องจาก เลข 0 มีลักษณะคลายคลึงกับอักษรตัว O) และ
เครื่องหมายจุลภาค (,)
เปนระบบที่รูจักกันดีในประเทศเครือจักรภพอังกฤษมากกวาใน
สหรัฐอเมริกา มีการใชตารางประเภทตางๆ เชน ตารางลักษณะภูมิศาสตร การแบงยอย
ตามภาษา และตามระยะเวลาทางประวัติศาสตร ฯลฯ การแบงหมวดใหญของระบบ มีดังนี้
A
Philosophy and Sciences
B
Physics
C
Chemistry
D
Astronomy, Geology, Geography, and Natural History
E
Biology
F
Botany
G
Zoology

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Anthropology
Psychology
Education
Social Science
History
Europe
America
Australia, East Indies, Asia, Africa and Islands, Geography,
ethnography and History
Religion, Theology and Ethics
Applied Social Science and Ethics
Political Science
Jurisprudence and Law
Economics
Arts, Useful, Industrial Arts
Fine Arts and Arts of Expression, Recreation and Pastime
Philosophy : Linguistics, and Languages, other than
Indo-European
Indo-European Philosophy, Languages and Literatures
English, or other languages and literature ; and literature in
general, Rhetoric, Oratory, Dramatics, etc.
Bibliology, Bibliography and Libraries

8. ระบบโคลอน (Colon Classification)
ระบบโคลอน คิดขึน้ โดย แรงกานาธาน (Dr.Shiyali Ramamrita
Ranganathan) ชาวอินเดีย แรงกานาธานไดรับการยกยองเปนบิดาแหงวิชาบรรณารักษศาสตร
ของอินเดีย ปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยสอนวิชาคํานวณ ที่วิทยาลัยมัทราส ตอมาไดรับ
แตงตั้งใหเปนบรรณารักษของหองสมุดวิทยาลัยมัทราส โดยไปศึกษาและฝกงานที่หอสมุด
แหงชาติอังกฤษ (British Museum) และโรงเรียนบรรณารักษ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน
( University of London School of Library Science) ประเทศอังกฤษ รวมทั้งริเริ่มสอน
วิชาบรรณารักษศาสตรที่มหาวิทยาลัยมัทราสเปนแหงแรกของอินเดีย แรงกานาธานไดเขียน
หนังสือและบทความทางบรรณารักษเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังดํารงตําแหนงนายกสมาคม
หองสมุดของอินเดีย นานถึง 10 ป
ขณะที่ทํางาน แรงกานาธานไดคิดระบบการจัดหมูหนังสือขึ้นใชที่หองสมุด
ที่เขาไดทํางานอยู และตีพิมพออกเผยแพรเปนครั้งแรกในคริสตศักราช 1933 โดยนํามาใช
จัดหมูสิ่งพิมพ 2 ประเภท คือ หนังสือ และบันทึกรายงาน เปนระบบที่ใชอยางแพรหลาย
ในอินเดีย และที่หองสมุดของวิทยาลัยคริสต (Christ’s College) ในประเทศอังกฤษ
สัญลักษณของระบบ เปนสัญลักษณผสม
ประกอบดวยตัวอักษรโรมัน
ตัวใหญ อักษรกรีก เลขอารบิค เครื่องหมาย : (colon) และเครื่องหมายอื่นๆ เพื่อใชในการ
แบงยอย และมีการแบงเนื้อหาในลักษณะที่คลายคลึงกับระบบอื่นๆ เชน การแบงตามวิธีเขียน
ตามลําดับเหตุการณ ลักษณะของภาษา และสถานที่ภูมิศาสตร เปนตน
การแบงเนื้อหาของระบบ
Z
Generalia
1
Universal of Knowledge
2
Library Science
3
Book Science
4
Journalism
A
Natural Science
B
Mathematics

C
D
E
F
G
H
HZ
I
J
K
KZ
L
LZ
M
N
O
P
Q
R
S
Σ
T
U
V
W

Physics
Engineering
Chemistry
Technology
Biology
Geology
Mining
Botany
Agriculture
Zoology
Animal Husbandry
Medicine
Pharmacognosy
Useful Arts
Spiritual Experience and Mysticism (Greek Letter Delta)
Fine Arts
Literature
Linguistics
Religion
Philosophy
Psychology
Social Science (Greek letter Sigma)
Education
Geography
History
Political Science

X
Economics
Y
Sociology
YZ
Social Work
Z
Law
ระบบโคลอน เปนระบบที่มีความยากและเนื้อหาเนนสาขาวิชาทางดานอินเดีย
และตะวันออก ไมเหมาะสมกับหองสมุดทางตะวันตก จึงไมเปนที่นิยมใช และเปนระบบที่
เกิดขึ้นภายหลังระบบที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
สรุป
ระบบการจัดหมูหนังสือที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่นิยมใชกันทั่วไปมีหลาย
ระบบ ทั้งระบบที่เหมาะสมกับหองสมุดขนาดใหญ ขนาดเล็ก และหองสมุดเฉพาะสาขาวิชา
แตทุกระบบจะมีหลักพื้นฐานในการจัดเก็บคือ จัดเก็บหนังสือ ที่มีเนื้อ เรื่อง ประเภท และ
ลักษณะคําประพันธแบบเดียวกันไวดวยกัน โดยกําหนดสัญลักษณขึ้นใชแทน ระบบตางๆ นี้
เปนที่นิยมใชสําหรับการจัดหมูหนังสือเทานั้น สวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ เชน
วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค และโสตทัศนวัสดุนั้น หองสมุดจะใชระบบจัดเก็บ
วิธีอื่น ซึ่งแลวแตวาจะพิจารณาเลือกใชการจัดเก็บแบบใด

แบบฝกหัด
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป
1. ระบบการจัดหมูสวนใหญมีหลักพื้นฐานในการจัดหมูอยางไร
2. การจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ ตางจากระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน อยางไร
3. สัญลักษณของการจัดหมูระบบใดบางที่เปนสัญลักษณบริสุทธิ์ และมีลักษณะของ
สัญลักษณอยางไร
4. หองสมุดที่เปนสาขาทางการแพทยสามารถใชระบบการจัดหมูระบบใดไดบาง
5. หองสมุดขนาดเล็กในประเทศไทยนิยมจัดหมูหนังสือระบบใด
6. หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนิยมจัดหมูหนังสือระบบใด
7. ระบบทศนิยมสากล มีลักษณะการแบงหมวดหมูคลายคลึงกับระบบใด และมีขอแตกตาง
กันอยางไร
8. ระบบการจัดหมูระบบใดที่มีเนื้อหาของการแบงหมวดหมูเนนสาขาวิชาทางตะวันออก
9. ระบบ Cutter’s Expansive Classificationมีลักษณะคลายคลึงกับระบบการจัดหมูระบบใด
และมีลักษณะที่คลายคลึงกันอยางไร
10. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดหมูหนังสือที่คิดวาเปนระบบที่เหมาะสมกับ
หองสมุดในประเทศไทย

