
 
 

บทที่ 1 
       บทนํา 
 
การจัดหมูหนังสือ 
 การที่ผูใชบริการของหองสมุดจะคนหาหนังสือในหองสมุดไดตรงกับความ
ตองการและเสียเวลาในการคนหานอยท่ีสุดหรือไม ขึ้นอยูกับระบบการจัดเก็บหนังสือของ
หองสมุดวามีความเปนระเบียบ มีระบบที่ดี   สามารถแสดงถึงความสัมพันธกันหรือความ
แตกตางในเนื้อหาและรูปแบบการประพันธของหนังสือแตละเลมได ถาระบบการจัดหมู
หนังสือของหองสมุดเปนระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ จะชวยอํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ
เปนอยางมาก 

 
1.  ความหมายของการจัดหมูหนังสือ 

การจัดหมู ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ คือ  classification ซึ่งมีผูใหความหมาย 
ไวใกลเคียงกัน ดังนี้ 
      ทองหยด ประทุมวงศ (2528: 68)     ใหความหมายของการจัดหมู      ไววา   
การจัดกลุม    หรือการแบงกลุม  ของบรรดาศิลปวิทยาการและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล
ใหเปนกลุม   เปนหมู    เปนพวก  หรือเปนประเภท ฯลฯ     สิ่งตางๆ ที่รวมอยูในกลุมเดียวกัน
อยางนอยท่ีสุดตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งที่เหมือนกัน  หรือคลายคลึงกนั          และเปน
ลักษณะที่แตกตางจากกลุมอื่นๆ กลุมที่มีลักษณะแตกตางออกไปก็จะแยกไปเปนกลุมตางหาก       
จึงสรุปไดวา   การจัดหมู คือ กระบวนการรวมและแยก     คอื รวมสิ่งที่เหมือนกันไวดวยกัน   
สิ่งที่สัมพันธกันเกี่ยวของกันก็จะอยูใกลๆ กัน    สิ่งที่แตกตางกันก็จะแยกออกจากกัน ขอสรุป
นี้ถือวาเปนความรูพ้ืนฐานของการจัดหมูหนังสือ 
    อัมพร ทีขะระ (2535: 1) ใหความหมายไววา การจัดหมู หมายถึง การพิจารณา
แยกและจัดวัสดุหองสมุด (library materials) ซึ่งในปจจุบันนิยมแยกและจัดทําเนื้อเรื่องตาม
วิชา (subject matter) โดยใชระบบการจัดหมู (classification system) ระบบใดระบบหนึ่งเปน
หลักเกณฑ 



 
 
    ชาน (Chan 1994: 259) ใหความหมายของคําวา การจัดหมู ไววา   การจัดระบบ
ของความรู ตามลํ าดับ     และใหความหมายของการจัดหมูของหองสมุด  (library 
classification) ไววา หมายถึงระบบการจัดเก็บหนังสือและวัสดุอื่นๆ ขึ้นชั้นตามเนื้อหา 
(subject)     หรือหมายถึง รายการบรรณานุกรมและดรรชนีที่ใชประโยชนสําหรับการคนหา
สารสนเทศ 
   พรีทารช (Prytherch 2000:152) ใหความหมายของคําวา การจัดหมู  หมายถึง  
1) การจัดเก็บสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามลําดับ     โดยพิจารณาจากความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะ
หนังสือ  ซึ่งตองจัดหมวดหมูใหเหมาะสมตามแผนการจัดหมู 2) แผนการจัดหมูสําหรับ
หนังสือและวัสดุอื่นๆ ตามลําดับ       โดยพิจารณาจากเนื้อหาหรือรูปแบบคําประพันธ    3) 
ระบบรหัสหรือสัญลักษณที่แสดงถึง  ความคิด  หรือความหมายหลักของเนื้อหาตามลําดับที่ 
สัมพันธกัน    4) วิธีการที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวเลมของสารสนเทศแตละชิ้น โดย
พิจารณาจากลําดับชั้นของความสัมพันธที่ลดหลั่น วิธีการนี้จะตองสามารถนําไปประยุกตใช
ไดทั้งกับสารสนเทศในรูปแบบเดิม (traditional)  และสารสนเทศในรูปแบบที่ใชกับระบบ
คอมพิวเตอร นอกจากนี้ พรีทารช ไดใหความหมายของคําวา การจัดหมูหนังสือ (book 
classification) ไววา หมายถึง  การจัดเก็บหนังสือและเอกสารขึ้นชั้น (Prytherch 2000: 85) 
 จากความหมายที่มีผูนิยามไวตางๆ กัน พอสรุปไดวา การจัดหมู หมายถึง 
กระบวนการจัดหมูหนังสือตามเนื้อหา  หรือตามรูปแบบคําประพันธของหนังสือแตละ
เลม   พรอมทั้งกําหนดสัญลักษณ  แทนเนื้อหาหรือรูปแบบคําประพันธไวที่ตัวเลมหนังสือ          

เพ่ือใชเปนเครื่องหมายแสดงแหลงที่จัดเก็บของหนังสือตามระบบการจัดหมูระบบใดระบบ
หนึ่งโดยมีเปาหมายหลัก คือ ชวยใหผูใชสามารถคนหาสารสนเทศหรือหนังสือตามที่ตองการ 
 

2. ความสําคัญของการจัดหมูหนังสือ 
หนังสือ คือ สิ่งพิมพที่บันทึกความรู ความคิด ประสบการณตางๆ  ของมนุษย    

ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระเบียบ           มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดไปสูคนรุนหลัง
ใหเกิดความรู ความเขาใจ  และเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางสรรคความรูใหมๆ ใหเกิดขึ้น   
โดยการบันทึกลงบนกระดาษ    และนํามาเย็บรวมกันเปนเลม มีขนาดตางกัน  ตามความยาว 



 
 
ของเนื้อหาและวัตถุประสงคในการจัดทํา  ในปจจุบันทรัพยากรสารสนเทศปรากฏออกมาได
หลายรูปแบบ     ทั้งในรูปของสิ่งพิมพ  โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส   รวมทั้งสารสนเทศ
ที่สามารถสืบคนไดโดยผานเครือขายคอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคม แตหนังสือก็ยังมี
ความสําคัญมากที่สุด        ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีเปดงานปหนังสือแหงชาติและงานแสดงการพิมพแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณโรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว    เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ พุทธศักราช  2515 วา “หนังสือเปรียบเสมือนคลัง

ที่รวบรวมเรื่องราว   ความรู    ความคิด   วิทยาการทุกดานทุกอยาง   ซึ่งมนุษยไดเรียนรู  ได
คิดอาน และเพียรพยายามบันทึก รักษาไว ดวยลายลักษณอักษร  หนังสือแพรไปถึงที่ใด  
ความรู  ความคิดก็แพรไปถึงที่นั่น   หนังสือจึงเปนสิ่งที่มีคาและมีประโยชนอันประมาณมิได     
ในแงที่เปนบอเกิดแหงการเรียนรูของมนุษย”  (สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  2542:1) และในพิธี

เปดการประชุมบรรณารักษนานาชาติ ครั้งที่ 65    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช  2542      
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงปาฐกถานําตอนหนึ่ง ทรงดํารัสถึงความสําคัญของหนังสือวา  
“เอกสารลายลักษณเปนเครื่องมือท่ีดีที่สุดในการถายทอดความรู     เทคโนโลยี และความรูสึก

ทั้งมวลของมนุษยชาติมาแตอดีตกาลตราบจนทุกวันนี้  แมในปจจุบันเราจะมีวิทยุ  โทรทัศน  
ภาพยนตร วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง แผนเสียง ซีดี  ดีวีดี  คอมพิวเตอร  ซีดีรอม  อินเทอรเน็ต    
และฐานขอมูลรูปแบบอื่นๆ          แตหนังสือก็ยังมีบทบาทสําคัญยิ่งในการใหความรูใหมๆ 
แกมนุษย  ยังคงเปนอาหารปญญาอันวิเศษสุด   เพราะราคายอมเยา พกไปไดสะดวก   ทั้งอาน
ไดทุกสถานการณ” (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 2542:11) จึงทําใหหองสมุดมี

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือมากกวาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น    หองสมุด
แตละแหงมีหนังสือจํานวนมากหรือนอยแตกตางกันไปตามขนาดและประเภทของหองสมุด 
หองสมุดขนาดใหญ จะมีหนังสือจํานวนมากและเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา         จําเปนตองมี
การจัดเก็บใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการคนคืนและจัดเก็บเขาที่เดิม   
 ดังนั้น การจัดหมูหนังสือจึงเปนงานหลักที่หองสมุดตองดําเนินงาน ถาไม
ดําเนินงาน ก็เหมือนไมมีหองสมุด ดังคํากลาวของ วิลเลี่ยม ชารล เบอรวิค (William Charles 
Berwick) ที่วา “รากฐานของหองสมุด คือหนังสือ และรากฐานของการเปนบรรณารักษ คือ 



 
 
การจัดหมู เพราะถาไมมีการจัดหมูหนังสือ ก็ไมมีบรรณารักษคนใดสามารถจัดหองสมุดให
เปนหองสมุดได” (ทองหยด ประทุมวงศ 2528: 69) ในสมัยโบราณ  หองสมุดมีการจัดเก็บ

หนังสือโดยวิธีการตางๆ เชน จัดตามขนาดรูปเลม  สีของปก  ชื่อผูแตง  ชื่อเรื่อง  เปนตน 
วิธีการจัดเก็บดังกลาวอาจสะดวกสําหรับการจัดเก็บหนังสือที่มีจํานวนนอย      แตเมื่อ

หองสมุดมีหนังสือเพ่ิมมากขึ้น   วิธีการจัดเก็บดังกลาวจะทําใหผูใชไมไดรับความสะดวก   
และคนหาหนังสือไมพบ    ในกรณีที่ผูใชจําชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ลักษณะรูปเลมของหนังสือ
ไมได ผูใชสวนใหญรูแตเพียงวาตองการคนหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น ดังนั้น
หองสมุดทุกประเภท   ทุกขนาด   จําเปนตองใชระบบการจัดหมูระบบใดระบบหนึ่งจัดเก็บ
หนังสือ โดยอาจเปนระบบที่คิดขึ้นเองหรือเปนระบบสากลที่ใชกันอยางแพรหลายและเปนที่
รูจักกันดีก็ได เพ่ือที่จะชวยผูใชสามารถเลือกหนังสือเลมที่ตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

การเลือกระบบการจัดหมู ควรเลือกใหเหมาะสมกับประเภทและขนาดของหองสมุด หรือ
สถาบันบริการสารสนเทศ        ระบบการจัดหมูที่จะชวยใหการจัดเรียงหนังสือเขาชั้น

ตามลําดับไมสับสน ผูใชสามารถคนหาหนังสือไดอยางสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว  คือ  
ระบบการจัดหมูหนังสือตามเนื้อเรื่อง  (subject classification system) 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดหมูหนังสือ 
    การจัดหมูหนังสือของหองสมุด  ไมว าจะเปนหองสมุดประเภทใด  มี

วัตถุประสงคทั่วไป ดังนี้ 
    3.1 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมหนังสือท่ีมีความสัมพันธกันไว

ดวยกัน และจัดหนังสือเขาชั้นไดอยางเปนระบบ มีระเบียบ  งายตอการหยิบมาใชประโยชน 
3.2 เพ่ือความสะดวกในการคนคืนสารสนเทศจากหนังสือของผูใช   ใหผูใช 

สามารถคนคืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  โดยผูใชสามารถเลือกหนังสือท่ีตรง
กับความตองการ   หรือสามารถเลือกหนังสือท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการไดดวยตนเอง 

           3.3   เพ่ือใชจัดทําบรรณานุกรมตามหมวดวิชาไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
      3.4  เพ่ือใหทราบปริมาณของหนังสือในแตละสาขาวิชา วามีมากนอยเพียงใด 

จะไดจัดหาใหตรงกับความตองการของผูใช 



 
 

4. ประโยชนของการจัดหมูหนังสือ 
    การจัดหมูหนังสือของหองสมุดจะชวยใหเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงานและ 

ผูใชบริการ ดังนี้ 
4.1 หนังสือท่ีมีเนื้อหาเดียวกัน   หรือคลายคลึงกันจะอยูในหมวดหมูเดียวกัน      

ไมกระจัดกระจาย 
       4.2 หนังสือท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกันจะจัดเก็บไวใกลเคียงกัน 

 4.3 หนังสือท่ีมีลักษณะคําประพันธแบบเดียวกัน และใชภาษาเดียวกัน  
จะรวมอยูดวยกนั 

     4.4  ผูใชสามารถใชเปนจุดเขาถึง (access point) ในการคนหาหนังสือไดอยาง 
สะดวก  รวดเร็ว      และไดหนังสือที่ตรงกับความตองการ   รวมทั้งชวยคนหาเรื่องที่มี

ความสัมพันธกันได 
     4.5 ผูปฏิบัติงานสามารถจัดเก็บหนังสือเขาที่ไดถูกตอง รวดเร็ว 

                   4.6 ชวยใหทราบปริมาณของหนังสือในแตละสาขาวิชา   วามีจํานวนเพียงพอ 
กับความตองการในการใชของผูใชบริการหรือไม      และสมควรจัดหาหนังสือในสาขาวิชา
ใดมาเพิ่มเติม 

            4.7 หนังสือแตละเลมมีสัญลักษณที่ใชเรียกแทนไมซ้ํากัน 
 

   การจัดหมูหนังสือจะบรรลุตามวัตถุประสงค  และเกิดประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อ  
มีการใชสัญลักษณที่ไมซับซอน  อานเขาใจงาย เปนสัญลักษณประจําหนังสือ    เพ่ือกําหนด
ตําแหนงของหนังสือท่ีจัดเก็บ และตองมีเครื่องมือสําหรับคนหาหนังสือ ณ ที่จัดเก็บ  ซึ่งไดแก   

บัญชีรายชื่อหนังสือของหองสมุด (library catalog)   ซึ่งถือเปนสิ่งที่จะใชเปนจุดเขาถึง
เนื้อหาวิชาตางๆ ของสารสนเทศทั้งหลายที่หองสมุดมีไวใหบริการ  รูปแบบของบัญชีรายชื่อ

หนังสือของหองสมุดที่รูจักกันดี คือ บัตรรายการ (catalog  cards)       ในปจจุบันมีการจัดเก็บ

ไวในรูปแบบของฐานขอมูลคอมพิวเตอร (database) ทั้งในรูปของฐานขอมูลออนไลน 
(online)   และฐานขอมูล ซีดีรอม (CD-ROM  = Compact Disc Read Only Memory)   ซึ่ง

บัญชีรายชื่อนี้ หองสมุดจะตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยและสมบูรณอยูตลอดเวลา 



 
 

ประวัติการจัดหมู 
 จากการศึกษาเรื่องประวัติการจัดหมู   จะเห็นวามีมานานและมีการพัฒนามาเปน
ลําดับ   จนกระทั่งมีการจัดหมูที่เปนระบบสากลและมีการนําไปใชอยางแพรหลาย มีทั้งระบบ
ที่เกิดจากการปฏิบัติ   คือ   จัดตามความสะดวก  และเกิดจากแนวความคิดที่เปนทฤษฎี ซึ่งใช
กฎเกณฑที่มีผูคิดขึ้น  จากการศึกษาเอกสารตางๆ   พอสรุปถึงประวัติการจัดหมูไดดังนี้    
 
 1. ประวัติการจัดหมูหนังสือในตางประเทศ 
     การจัดหมูครั้งแรกเริ่มขึ้นที่หองสมุดดินเหนียว (Clay tablets)          ซึ่งพระ
เจาอัสเซอรปานิบาล (Assurbanipal) แหงอาณาจักรแอสซีเรีย     ไดทรงรวบรวมแผนดิน
เหนียว       ที่ชาวสุเมเรียนไดจารึกเรื่องราวตางๆ โดยแบงออกเปน 2 กลุม  คือ เรื่องเกี่ยวกับ
ทางโลก (knowledge of the earth) และเรื่องเกี่ยวกับสวรรค (knowledge of the heavens)  
  สมัยอียิปตและโรมันโบราณ  มีการจัดเก็บแผนหนังจารึกเรื่องราวตางๆ 
(parchment) และกระดาษปาปรัส (papyrus) เปนกลุมตามเรื่องราวที่จารึก ตามผูเขียน และ
ตามภาษา 
   ตอมาในระหวางป 260-240 กอนคริสตศักราช คัลลิมาคัส (Callimachus) ซึ่ง
เปนบรรณารักษของหองสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Library)      ไดจัดหมวดหมูหนังสือ
ในหองสมุดแบงออกเปน 5 หมวด คือ กวีนิพนธ (poetry)  ประวัติศาสตร (history)    ปรัชญา
ความเชื่อ (philosophy)  สุนทรพจน (eratory)  และเบ็ดเตล็ด (miscellaneous) 
  ในสมัยของอลิสโตเติล (Aristotle)      มีการแบงหนังสือออกเปน  3 หมวด  คือ   
1) ความรูภาคปฏิบัติ   ไดแก   เศรษฐศาสตร   รัฐศาสตร   และนิติศาสตร       2) ความรูในการ
สรางสรรค ไดแก กวีนิพนธ และศิลปะ  3) ความรูภาคทฤษฎี ไดแก คณิตศาสตร  ฟสิกส และ
เทววิทยา 
   ในศตวรรษที่ 10 หองสมุดประจําวัดคาโรลิงแกน (Carolingan) ณ เมืองลอรช 
(Lorsch) จัดหมวดหมูหนังสือโดยแยกเปนประเภท คือ คัมภีรทางศาสนาทั้งคัมภีรเกาและ
คัมภีรใหม  (Old & New Treatment) ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ศาสนา ชีวประวัติพระเยซู 
ชีวประวัติและผลงานของสาวกพระเยซู และนักประพันธวรรณกรรมคลาสสิกตางๆ 



 
 
    คริสตศักราช 1158 วิหารฟรูเฟนนิ่ง (Monastery of Prufening)  ไดจัดเก็บ
หนังสือท่ีเขียนโดยพระชาวเยอรมัน และบาทหลวงชาวฝรั่งเศสตามลําดับวัน เดือน ป 
     หองสมุดในยุคกลาง          มีการจัดหมวดหมูหนังสือโดยแบงอกเปน 7 หมวด 
คือ   จดหมายเหตุ (Archives)  คัมภีรและการวิจารณตางๆ (Scripture texts &Commentaries) 
รัฐธรรมนูญ (Constitution)  การชําระพระไตรปฎก (Council and Synodal Proceddings) 
คําสอนของสาวกพระเยซู (Homilies and Epistles of the Father)  ขอปฏิบัติตางๆ ทางศาสนา
(Lectionaries) และ ตํานานชาดก และการทรมานรางกาย (Legonda and Martyrdom)  

    คริสตศักราช 1605 เซอร ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon)  ชาวอังกฤษ 
ไดเขียนหนังสือเรื่อง The Advancement of Learning   มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการบันทึก
ความคิดของมนุษย สภาวะและแผนผังความรูของมนุษย  โดยแบงความคิดของมนุษย เปน 3 
สวน ตามลําดับ คือ  ความจํา (Memory)   จินตนาการ (Imagination)  และเหตุผล (Reason) 
     ปลายคริสตศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดหมวดหมูหนังสือ
แบบบรรณานุกรม   โดย   กราเบรียล  นูด   (Grabriel Naude)  บรรณารักษชาวฝรั่งเศส ของ
หองสมุดมาซาแรง เขาไดเขียนหนังสือชื่อ  Adves pour Dresser Une Bubliotheque    ซึ่งแปล
โดย จอหน แอฟเวลิน  (John Evelyn)  แสดงการจัดหมูโดยจัดแบงหนังสือออกเปน 12 หมวด 
คือ  ศาสนา แพทยศาสตร  บรรณานุกรม วิชาคํานวณ วัน เดือน ป   ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร   
การทหาร   กฎหมาย   การชําระพระไตรปฎก และกฎหมายแคนนอน ปรัชญา   การปกครอง  
วรรณคดี 
    คริสตศักราช 1809 แจ็ค ชารล บรูเนท (Jacques Charles Brunet) เขียนหนังสือ
ชื่อ Manuel du Libraire et de L’ Amateur แสดงการจัดหมวดหมูหนังสือ โดยแบงออกเปน 5 

หมวด คือ ศาสนา กฎหมาย ประวัติศาสตร ปรัชญา และวรรณคดี ซึ่งใชวิธีการจัดหนังสือของ
รานขายหนังสือในปารีสเปนหลัก  ตอมาไดมีการนําไปแกไขใหมอีกหลายครั้งจนเปนที่นิยม 
ใชอยางแพรหลายในฝรั่งเศส โดยเฉพาะในการจัดทําบรรณานุกรม และในรานขายหนังสือ 
รวมทั้งหอสมุดแหงชาติของฝรั่งเศส (Bibliotheque Nationals)          ไดใชระบบของบรูเนท
จัดหนังสือและแพรหลายไปยังหอสมุดแหงชาติของอังกฤษ (British Museum) 
  



 
 
    คริสตศักราช 1870 วิลเลี่ยม ทอรเรย แฮริส  (William T. Harris)       ซึ่งเปนครู
ที่โรงเรียนในเมือง เซนตหลุยส รัฐมิสซูรี่ ไดดัดแปลงแนวคิดของเบคอน   เพื่อนําไปใชจัดหมู 
หนังสือของหองสมุดโรงเรียนที่เบคอนทํางานอยู    โดยแบงหนังสือออกเปน 3 กลุม คือ 
วิทยาศาสตร  ศิลปะ และประวัติศาสตร  
   คริสตศักราช 1876 เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ไดประมวลแนวคิดของ
เบคอน และแฮริส เขาดวยกัน นํามาคิดระบบการจัดหมูขึ้นใหม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของระบบ
การจัดหมูที่รูจักกันดีในปจจุบัน คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ และหลังจากนี้ก็มีระบบการจัด
หมวดหมูที่สําคัญเกิดขึ้นอีกหลายระบบ ซึ่งพอสรุปวิวัฒนาการไดดังนี้ (ยุพา สายมาลา 2523: 
3-7; ณรงค ปอมบุปผา 2528: 23-37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ปคริสตศักราช 
ที่พิมพเผยแพร  
ครั้งแรก 

   ประเทศที่ 
     เริ่มตน 

    ชื่อผูคิดระบบ 
       และจัดทํา 

               
               ชื่อระบบ 

       1605 อังกฤษ Sir Francis Bacon                     - 
       1870 สหรัฐอเมริกา William T. Harris                     - 
       1876 สหรัฐอเมริกา Melvil Dewey Decimal Classification 
       1891  สหรัฐอเมริกา C.A. Cutter Expansive Classification 
       1902 สหรัฐอเมริกา Herbert Putnum Library of Congress 

 Classification 
       1905 เบลเยี่ยม Paul Otlet 

Henri La Fontaine 
Universal Decimal  
Classification 

       1906 อังกฤษ James D. Brown Subject Classification 
       1933    อินเดีย S.R. Ranganathan Colon Classification 
       1935  สหรัฐอเมริกา Henry Evelyn Bliss Bibliographic Classification 
       1942  สหรัฐอเมริกา Sophia H. Glidden A library Classification for 

Public Administration  
Materials 

       1948 สหรัฐอเมริกา Mary L. Marshall National Library of  
Medicine 

 
ที่มา: ณรงค ปอมบุปผา 2528: 28. 
 
 
 
 



 
 

2. ประวัติการจัดหมูในประเทศไทย 
    สําหรับประวัติการจัดหมูหนังสือในประเทศไทย  ณรงค ปอมบุปผา (2528: 
31-37) ไดกลาวไวโดยสังเขป ดังนี้ 
     ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการสรางหอหลวงในพระราชวังเพื่อเก็บสะสมเอกสาร
ที่มีคุณคา และในวัดก็มีการสรางหอไตรเพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปฎกและคัมภีรใบลาน 
      สมัยกรุงรัตนโกสินทร     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงสราง
หอพระมณเฑียรธรรม เพ่ือเก็บรวบรวมพระไตรปฎกไวในเขตพระบรมมหาราชวัง 
     สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว       มีการจารึกความรูไวตามฝาผนัง
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม        จําแนกเปนหมวดตามเนื้อหา   เชน      เรื่องราวของวัด 
พระพุทธศาสนา ตํารายา วรรณคดี สุภาษิต ทําเนียบนามตางๆ กายภาพบําบัด และอนามัย
บุคคล 
    พุทธศักราช  2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว         ทรงจัดตั้ง
หอพระสมุดวชิรญาณในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือเก็บหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
พุทธศักราช  2443   ทรงโปรดใหสรางวัดเบญจมบพิตร และสรางหอพุทธศาสนสังคหะ เพ่ือ
เก็บรวบรวมคัมภีรพุทธศาสนา   พุทธศักราช 2448 ทรงโปรดใหรวมหอพระมณเฑียรธรรม 
หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธศาสนสังคหะเขาดวยกัน   เปน หอพระสมุดวชิรญาณ
สําหรับพระนคร   และแบงกลุมการจัดเก็บเปน  ศิลาจารึก  สมุดขอย และตูหนังสือลายรดน้ํา 
      พุทธศักราช 2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
หนังสือและตูสิ่งของสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว        ใหกับ
หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผูเปนองคนายก
หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ขณะนั้น  ไดทรงแยกสมุดขอย   คัมภีรใบลาน ศิลา
จารึก    และตูลายรดน้ํา ไปเก็บที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
และเรียกชื่อตามเดิม คือ  หอพระสมุดวชิรญาณ     สวนหนังสือดานตัวพิมพทั้งหมด  นํามา
เก็บไวที่ตึกเดิม ซึ่งอยูริมถนนหนาพระธาตุ     เรียกวา     หอพระสมุดวชิราวุธ   และมีชื่อเรียก
รวมทั้งสองแหงวา หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร 
 



 
 
 หนังสือในหอพระสมุดวชิราวุธ มีการจัดหมวดหมูหนังสือแยกอออกเปน 3 
ประเภท คือ หนังสือภาษาไทย ภาษามคธ และภาษาอังกฤษ และแตละประเภทแยกออกเปน
หมวดยอย ดังนี้ 
  หนังสือภาษาไทย  แบงออกเปน 3 หมวด คือ 
       หมวดที่ 1  โบราณคดี  แบงเปนหมวดยอย คือ 
      1. พงศาวดาร 
      2. ตํานาน 
      3. ประวัติ  
      4. จดหมายเหตุ 
      หมวดที่ 2   วรรณคดี แบงออกเปนหมวดยอย คือ 
      1. กลอนเทศน 
      2. บทละคร 
      3. กลอนอาน 
      4. กลอนสวด 
      5. กลอนรอง  
      6. ฉันท 
      7. โคลงลิลิต 
     หมวดที่ 3    ตํารา แบงเปน 15 หมวดยอย คือ 
     1. ภูมิศาสตร 
     2. ยุทธศาสตร 
     3. สัตวศาสตร 
     4. เวชศาสตร 
     5. อาถรรพศาสตร 
     6. ศิลปศาสตร 
     7. นาฏศาสตร 
 



 
 
     8. ธาตุศาสตร 
      9. ตําราพระราชพิธี 
    10. ตําราเบ็ดเตล็ด 
    11. โหราศาสตร 
    12.  ดาราศาสตร  
    13. เลขวิธี 
    14. ธรรมศาสตร 
    15. อักษรศาสตร 
 หนังสือภาษามคธ  แบงเปน 5 หมวด คือ 
       หมวดที่ 1  พระวินัย 
       หมวดที่ 2  พระสูตร 
       หมวดที่ 3  พระปรมัตถ 
       หมวดที่ 4  สัทถาวิเลส 
       หมวดที่ 5  ตํานาน 
 หนังสือภาษาอังกฤษ  แบงออกเปนหมูยอยโดยใชอักษร A-Z เปนสัญลักษณ และ
ในแตละหมูยอยจะเรียงตามลําดับเลขทะเบียน คือ 
      A  : Thailand 
      B  : Indo-China 
      C  : Burma 
      D  :  Malaya 
      E  : Buddhism 
      F  : Central Asia 
      G  :  India 
      H  : Indonesia 
      I    :  China 
      J    : Japan 



 
      K    : Near Orient 
      L    : Oriental Series 
      M   :  Oriental Edition 
      N    : Geography and Voyaage 
      O    : Ethnology 
      P     : Philology 
      Q    :      Philosophy 
      R    : Religion 
      S     : History, Biography 
      T     :  Natural History 
      U     :  Useful Arts 
      V     : Sociology 
     W     :  Literature 
      X     : Fine Arts 
      Y     :  General 
      Z     : Bibliography 
 
 พุทธศักราช 2490 หมอมเจาหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล      ไดทรงมอบหนังสือของ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพใหกับรัฐบาล จํานวนประมาณ 7,000 เลม รัฐบาลจึงได
สรางหอสมุดดํารงราชานุภาพขึ้นดานหลังของหอพระสมุดวชิราวุธ      โดยแยกเก็บเปน
หมวดหมูและกําหนดสัญลักษณกํากับแตละหมวด         และแตละหมวดจะเรียงตามลําดับ
เลขทะเบียน ดังนี้ 
 ก. : กวีนิพนธและสุภาษิต 
 กฎ. : กฎหมาย 
 จ.   : จีน (ภาษาไทย) 
 ต. : ตํารา 
 ตย. : ตํารายา 



 
 
 ท. : ทองเที่ยว 
 ป. : ประวัติศาสตร 
 พ. : พุทธศาสนา 
 พิ. : พระราชนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 ภ. : ภาพถ้ําพอง 
 ร. : สมุดรูปภาพ 
 ล. : บทละครและการละเลน 
 ศ. : ศาสนาภาษาไทย 
 A. : Archaeology and Arts 
 B. : Biography 
 E. : จีน (ภาษาอังกฤษ) 
 F. : Foreign Countries 
 Fi. : Fictions and Plays 
 H. : History 
 N. : Neighboring Countries 
 P.I : Periodicals I 
 P.II : Periodicals II  
 R. : ศาสนาภาษาอังกฤษ 
 S. : Foreign Intercourse with Siam 
 SS. : Social Science 
 T. : Text 
 
 
 
 
 



 
  
 นอกจากนี้มีหนังสือในคลังพิสูจน จัดเก็บโดยแบงเปน 14 หมวดใหญ  ใชเลขอา
รบิกเปนสัญลักษณกํากับหมวดหมู ดังนี้ 
 1 : กฎหมายตางๆ 
 2 : กวีนิพนธ 
 3 : จดหมายเหตุ 
 4 : ตํานาน ประวัติตางๆ 
 5 : ตํารา 
 6 : ธรรมคดี 
 7 : นวนิยาย 
 8 : แบบเรียนเลข 
 8/1 : แบบเรียนภาษาตางประเทศ 
 9 : พงศาวดาร 
 10 : สารคดี 
 11 : รายงานตางๆ 
 12 : ทหาร ตํารวจ 
 13 : ลัทธิ ประเพณี 
 14 : เรื่องอานเลนตางๆ 
 ในแตละหมวดแบงออกเปนหมูยอย  เชน 
 1 : กฎหมายตางๆ 
 1/1 : คําสอนปริญญา แบบเรียนกฎหมาย 
 1/2 : พระราชบัญญัติตางๆ 
 1/3 : พระราชกฤษฎีกา 
 1/4               : เทศบัญญัติ 
 1/5   : ประมวลรัษฎากร 
 1/6   : ระเบียบการตางๆ 
 1/7 : รัฐธรรมนูญ 



 
 
 1/8  : ขอบังคับวุฒิสภา 
 1/9  : สัญญาตางๆ 
 1/10   : ทนายความ 
  ฯลฯ 
 พุทธศักราช 2494  มูลนิธิฟุลไบรท แหงสหรัฐอเมริกา        ไดใหความชวยเหลือ
โดยสงผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน คือ ดร.ฟรานซิส แลนเดอร สเปน     มาชวยวางแผนและจัดทํา
แนวการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดังนั้นตั้งแตพุทธศักราช  
2497 เปนตนมา   การจัดหมวดหมูหนังสือของหองสมุดในประเทศไทย     จึงเปนตามระบบ
สากลที่นิยมใชกันโดยทั่วไปในปจจุบัน 
 
ระบบการจัดหมู 
 หองสมุดแตละแหงอาจจะใชระบบจัดหมูที่แตกตางกันหรือเหมือนกันก็ได 
ขึ้นอยูกับนโยบายของหองสมุดแตละแหง  ระบบการจัดหมูแตละระบบอาจมีความแตกตาง
กันในดานการแบงเนื้อหา สัญลักษณที่ใช หรือลักษณะอื่นๆ ของแผนการจัดหมู แตโดย
หลักการพื้นฐานแลว ระบบการจัดหมูแตละระบบจะเหมือนกัน  

 
1. ประเภทของการจัดหมู 

     การจัดหมูสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท (ทองหยด ประทุมวงศ 2528: 68-
69) คือ 

1.1 การจัดหมูอยางงาย   หรือจัดตามลักษณะทั่วไป   (artificial classification)  
ใชวิธีการดูจากลักษณะภายนอกที่มองเห็น  และแยกออกเปนกลุมตาม  สี     ขนาดของรูปเลม  

โดยไมคํานึงถึงเนื้อหาของหนังสือ 
1.2 การจัดหมูตามธรรมชาติ (natural  classification)    ใชวิธีการพิจารณาถึง 

เนื้อหาของหนังสือเปนหลัก   โดยการจัดหมูตามวิชาความรู (classification of knowledge)     
หรือ การจัดหมูตามหลักปรัชญา (philosophical classification) 
 



 
 

2. แนวคิดพื้นฐานของระบบจัดหมูหนังสือ 
    ระบบการจัดหมูสวนใหญใชหลักการจัดหมวดหมูตามหลักเหตุผล หรือตาม

วิชาความรู คือ จัดวิชาความรูทั้งหมดออกเปนหมวดหมูตางๆ จากหมวดใหญ (class)  ไปหา
หมวดยอย (subclass) และแบงเปนหมูยอยลงไปอีกทีละชั้น              เปนการแบงหมวดหมู
จากเนื้อเรื่องทั่วไป ไปหาเนื้อเรื่องที่เฉพาะเจาะจง  ทําใหเกิดโครงสรางของแผนการจัดหมู
หนั งสื อตามลํ าดับชั้ น  (hierarchy) ที่ เ กี่ ย วข องสัม พันธกันในระหว า งหมวดใหญ                    
หมวดยอย  และหมูยอย   
 3.  สัญลักษณ  

     สัญลักษณ (notation)   หมายถึง  ตัวเลข  หรือตัวอักษร   หรือเครื่องหมาย
อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางรวมกัน  ซึ่งกําหนดขึ้นแทนเนื้อหาวิชาความรูในระบบการ
จัดหมูระบบใดระบบหนึ่ง การแบงหมวดหมูวิชาความรูแตละระบบ จําเปนตองใชสัญลักษณ
แทนเนื้อหาวิชาความรูตามหมวดหมูตางๆ  เพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมู  หรือใชเรียก

แทนเนื้อหาแตละสาขาวิชา สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
       3.1 สัญลักษณบริสุทธิ์   (pured  notation)   คือ  สัญลักษณที่ใชเพียงตัวเลข 

หรือตัวอักษรอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน   ระบบการจัดหมวดหมูระบบทศนิยม
ของดิวอี้  ดังตัวอยาง    

423      กําหนดเปนสัญลักษณแทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับ 
                      พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

895.911 กําหนดเปนสัญลักษณแทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับวรรณคดี 
                     ไทย 
     3.2  สัญลักษณผสม (mixed notation)  คือ  สัญลักษณที่ใชหลายอยางผสมกัน 

อาจใช ตัวอักษรผสมกับตัวเลขหรืออาจจะใชตัวเลขผสมกับเครื่องหมายตางๆ เชน   การจัด

หมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน  ระบบทศนิยม
สากล  ดังตัวอยาง  
 
 



 
 
                     HC445     กําหนดเปนสัญลักษณแทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับภาวะ 
                                          เศรษฐกิจของประเทศไทย ในการจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภา 

    อเมริกัน 
                    WB102      กําหนดเปนสัญลักษณแทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับ 

    อายุรกรรมคลีนิก ในการจัดหมูระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ 
    อเมริกัน 

                    631.5”17”  กําหนดเปนสัญลักษณแทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับ 

                                          การปลูกพืชในคริสตศตวรรษที่ 1 8  ในการจัดหมูระบบทศนิยม 
                                          สากล 

 
4. ประเภทของระบบจัดหมูหนังสือ 
    ทองหยด ประทุมวงศ (2528:72-73) กลาวถึงประเภทของการจัดหมูวาสามารถ

แบงออกไดหลายประเภท ขึ้นอยูกับหลักเกณฑในการแบง คือ 
4.1 การแบงตามประเภทของเนื้อหาของระบบจัดหมู 

4.1.1 ระบบจัดหมูหนังสือท่ัวไป (general classification)  เปนระบบที่ 
ครอบคลุมวิชาความรูทุกสาขาวิชา ทั้งความรูในอดีต ปจจุบัน   และความรูที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต  เชน ระบบทศนิยมของดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เปนตน 
                             4.1.2 ระบบจัดหมูเฉพาะวิชา (special classification)         เปนระบบที่

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาความรูเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  เชน  ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติ
อเมริกัน  ระบบจัดหมูหนังสือกฎหมายของ เจ.อารเธอร  ชิลเลอร  แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  

หรือ ระบบการจัดหมูหนังสือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ของโซเฟย เอช กลิดเดน  เปนตน 
   4.2  การแบงตามหลักหรือวัตถุประสงคในการสรางแผนการจัดหมู 

                               4.2.1  ระบบจัดหมูที่เปนแผนการจัดหมูแบบครอบจักรวาล  (enumerative 
classification) คือ การกําหนดสัญลักษณแทนเนื้อหาวิชาความรูตางๆ อยางสมบูรณ และเวน

ที่วางไว  สําหรับเพิ่มเติมสัญลักษณแทนเนื้อหาวิชาความรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน ระบบ
ทศนิยมของดิวอี้    และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 



 
 
                                4.2.2 ระบบฟาเซ็ท (faceted classification)   เปนระบบจัดหมูหนังสือ
แบบวิเคราะหและสังเคราะห  คือ แยกแงมุมตางๆ และนําเอาแงมุมตางๆ    ของเนื้อหาพ้ืนฐาน
มาสังเคราะหเขาเปนกลุม  เปนระบบที่ทันสมัยแตมีสัญลักษณที่ยาว ไมสะดวกในการใช   
เชน ระบบโคลอน       สามารถชวยแกปญหาในการจัดหมูหนังสือท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกัน
หลายวิชา (interdisciplinary works) ได 
 
 5. เกณฑการเลือกแผนการจัดหมูที่ดี 

     แผนการจัดหมูหนังสือท่ีดี นอกจากจะมีการจัดหมูตามสาขาวิชาแลว  ควรตอง
เปนระบบที่สามารถชี้เฉพาะถึงวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาหรือแบบแผนของการเขียน  ระยะเวลา   
สถานที่   บุคคล  และประเภทของบุคคล  และเนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจงได      และสามารถ

ใชไดกับทรัพยากรสารสนเทศที่พิเศษอื่นๆ ไดดวย  เชน    หนังสือหายาก   หรือทรัพยากร
สารสนเทศที่มีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของกับเนื้อหาหรือตัวของทรัพยากรสารสนเทศ เกณฑ
โดยทั่วไปที่ใชพิจารณาเลือกแผนการจัดหมูที่ดี มีดังตอไปนี้   (Wynar 1992: 322-323) 

5.1 มีขอบเขตกวางขวาง ครอบคลุมความรูในสาขาวิชาตางๆ อยางครบถวน  
ทั้งที่มีในอดีต ปจจุบัน และที่อาจจะมีในอนาคต  ซึ่งสามารถเพิ่มเติมไดในแผนการจัดหมู 
                   5.2 เปนระบบ มีระเบียบแบบแผน  ระบบการจัดหมูที่ดีไมใชมีเพียง  การแบง 
ตามสาขาวิชาเทานั้น จะตองมีการแสดงความสัมพันธระหวางสาขาวิชาตางๆ  จากหมวดใหญ 
หมวดยอย และหมูยอย อยางมีเหตุผล 
                    5.3 มีความยืดหยุนสูง  คือ   ถาหากเกิดมีสาขาวิชาความรูใหมๆ เกิดขึ้น  

ก็สามารถที่จะเพ่ิมเติมไดโดยไมเสียหายกับลําดับของเนื้อหาวิชา   การมีความยืดหยุนสูงนี้
เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในระบบการจัดหมู  เพราะจะชวยใหระบบการจัดหมูของหองสมุด
มีความทันสมัย แผนการจัดหมูของระบบทศนิยมของดิวอี้     และระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน    จะมีการทําสิ่งพิมพฉบับเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการเพิ่มเติมเลขหมู การยกเลิก     และ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมูในสาขาวิชาตางๆ     และมีการจัดพิมพฉบับใหมออกมา เชน 
ระบบทศนิยมของดิวอี้ ปจจุบันมีการจัดพิมพฉบับพิมพครั้งที่ 21 ออกมา โดยจัดพิมพเมื่อป 
คริสตศักราช 1996 



  
  
                    5.4 คําศัพทหรือหัวเรื่องที่ใชแทนเนื้อหาวิชาความรูตางๆ ตองชัดเจน เขาใจ 
งาย  และมีความหมายเดนชัด เปนที่เขาใจไดทั้งผูใชและผูที่มีหนาที่จัดหมู    การจัดเรียงลําดับ

ของคําศัพทหรือหัวเรื่องในแผนการจัดหมูและที่ดรรชนีตองสอดคลองสัมพันธกัน คําศัพท
ตองมีความหมายชัดเจน    และมีลักษณะที่แสดงถึงเนื้อหาในหนังสือท่ีกําลังจัดหมู 
  ดังนั้นในการเลือกใชแผนการจัดหมูหรือระบบการจัดหมวดหมู  จําเปนตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ ปจจุบันระบบการจัดหมูหนังสือท่ีเปนมาตรฐานสากล  และเปนที่รูจัก
กันโดยทั่วไปมีหลายระบบ และแตละระบบก็มีการจัดแบงตามหลักเหตุผลเหมือนกัน แตก็ยัง
มีขอโตแยงกันอยูระหวางระบบตางๆ  เชน ในระบบทศนิยมของดิวอี้   ไดจัดหมวดหมู

หนังสือทางดานภาษาแยกจากหนังสือทางวรรณคดี   และหนังสือทางดานประวัติศาสตร  

แยกจากหนังสือทางดานสังคมศาสตร  ขณะที่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ไดจัดหมวดหมู

หนังสือดานภาษารวมไวกับหนังสือทางวรรณคดี          และหนังสือทางดานประวัติศาสตร
จัดหมวดหมูไวใกลเคียงกับหนังสือดานสังคมศาสตร  ซึ่งขอโตแยง คือ  ภาษามีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับวรรณคดี   แตภาษาก็ยังเปนสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญตอสาขาวิชา

อื่นๆ  หรือสาขาสังคมศาสตรกับประวัติศาสตร  ซึ่งดูเหมือนจะไมคอยมีความสัมพันธกัน      

แตทุกสาขาวิชาก็ยังมีประวัติศาสตรของตัวเอง เปนตน นอกจากนี้หลักการจัดหมูนั้น เพื่อใช
สําหรับการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น  และ  หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง จะมีเลขหมูหนังสือเพียง 1 เลข 

เทานั้น   ซึ่งหนังสือชื่อเรื่องนั้นอาจจะครอบคลุมเนื้อหาใน 1 สาขาวิชา หรือหลายสาขาวิชาก็
ได   จึงเปนการยากที่จะจัดไวในหมวดหมูใดหมวดหมูหนึ่ง  ปญหาที่ตามมาอีกอยางหนึ่ง คือ   
เมื่อมีสาขาวิชาใหมๆ เกิดขึ้นมาจะไมสามารถกําหนดเลขหมูที่เหมาะสมได  ดังนั้นเพื่อ

แกปญหานี้ จึงมีการปรับปรุงแผนการจัดหมูใหทันสมัยขึ้น    (up-to-date)     โดยมีการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมเลขหมูใหมๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาหรือความคิดใหมเขาไป บางครั้งอาจ
มีการยายเลขหมูบางหมูไปไวที่หมวดอื่นในแผนการจัดหมู     เชน เลขหมูสําหรับหนังสือ
ทางดานคอมพิวเตอร ในระบบทศนิยมของดิวอี้ ไดยายจากเลข  001.6 ไปจัดไวที่   004-006 

แทน  เนื่องจากหนังสือทางดานนี้มีการขยายหรือมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
 



 
 
จากสภาพปญหา   ขอโตแยง   และการเปลี่ยนแปลงของแผนการจัดหมูในระบบ

ตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหเปนการยากที่จะระบุไดวาระบบการจัดหมูระบบใดดีที่สุด สมบูรณที่สุด            
จึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบรรณารักษหรือผูปฏิบัติงาน    ที่จะเลือกใชใหเหมาะสมกับ
หองสมุดที่ปฏิบัติงานอยู     โดยยึดตามหลักเกณฑ ของการจัดหมูที่ดี     คือ   การจัดหมวดหมู

วิชาความรูตางๆ  ตามลําดับเหตุผล   หรือจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับแผนการจัดหมูระบบ

ที่หองสมุดเลือกใช 
 
 6. หลักทั่วไปในการจัดหมูหนังสือ 

    ในการจัดหมูหนังสือแตละชื่อเรื่องนั้น กอนที่จะกําหนดเลขหมู    ผูปฏิบัติงาน
ตองกําหนดแหลงที่จัดเก็บหนังสือชื่อนั้นไวในใจกอน   วาควรไดเลขหมวดหมูใดตามระบบ
การจัดหมวดหมูที่เลือกใช ในระบบการจัดหมูจะมีแผนการจัดหมูที่กําหนดไวเปนระบบ
ระเบียบในการจัดเนื้อหาวิชาสาขาตางๆ  ซึ่งมีทั้งความยากและงายสําหรับการพิจารณาในการ

ที่จะเลือกเลขหมูจากแผนการจัดหมูใหกับหนังสือแตละชื่อเรื่อง 
    แผนการจัดหมูจะมีการจัดลําดับของแผนการจัดหมู   สามารถที่จะนํามา

ประยุกตใชกับเนื้อหาวิชาของหนังสือแตละชื่อเรื่องได          ขึ้นอยูกันการพิจารณาและการ

ตัดสินใจของผูปฏิบัติงาน  หลักโดยทั่วไปในการจัดหมูหนังสือ มีดังตอไปนี้ 

 6.1 จัดตามสาขาวิชาของเนื้อหากอน   แลวจึงจําแนกตามรูปแบบวิธีเขียนที่ใช 

เสนอเนื้อหา             ยกเวนในหมวดวรรณคดีซึ่งรูปแบบวิธีเขียนจะมีความสําคัญกวาเนื้อหา 
ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจวาจะพิจารณาตามเนื้อหา     หรือตาม
วิธีเขียน  และกําหนดเลขหมูให    เชน 

      ตัวอยางที่ 1  การจัดหมวดหมูตามระบบทศนิยมของดิวอี้ 
  503              เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตร   
                          และมีรูปแบบวิธีเขียนเปนสารานุกรม 

495.913       เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย 
    และมีรูปแบบวิธีเขียนเปนพจนานุกรม      



 
 

895.91 เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทย  
895.911 เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนวรรณคดีไทย   
                         และมีรูปแบบการประพันธเปนรอยกรอง                

 
    ตัวอยางที่ 2   การจัดหมวดหมูตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

  S                  เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรกรรม 
   S495            เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาทางดานเกษตรกรรม 

      และมีรูปแบบวิธีเขียนเปนตําราวิชาการ 
  SD               เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับปาไม 
  SD126         เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับปาไม 

         ที่มีรูปแบบงานเขียนเปนพจนานุกรมและ 
                                                                   สารานุกรม 

 PL                เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษา 
                           และวรรณคดีไทย  
 PL4206        เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนวรรณคดีไทย 
                           และมีรูปแบบการประพันธเปนรอยกรอง 
 PL4207       เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนวรรณคดีไทย 
                          และมีรูปแบบการประพันธเปนรวมบทละคร 
 PL4225       เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช 

                           ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 



 
 
      ตัวอยางที่ 3     การจัดหมวดหมูตามระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน 
   WJ               เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ 
                                                                   ปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ 
                                      WJ11           เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ 
                                                                   ปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ และมีรูปแบบ 

                   การเขียนเปนดานประวัติ 
    WJ13           เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ 
                                                                   ปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ และมีรูปแบบ 
                                                                   การเขียนเปนพจนานุกรม หรือสารานุกรม 

 
     ตัวอยางที่ 4  การจัดหมวดหมูตามระบบทศนิยมสากล 

61              เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย 
                                       61(03)         เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย 
                                                                และมีรูปแบบการเขียนเปนสารานุกรม 

    651            เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัด 
                            สํานักงาน 

                      651(03)       เลขหมูที่แทนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัด 
               สํานักงาน และมีรูปแบบการเขียนเปนสารานุกรม 

 6.2  จัดไวในหมวดหมูที่จะชวยใหผูใชไดรับประโยชนมากที่สดุ  ผูปฏิบัติงาน 
ตองใชการพิจารณาถึงเนื้อหาวิชาที่เสนอและความตองการของผูใช    เชน  หนังสือเกี่ยวกับ

ชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร   ควรจัดหมวดหมูที่วิทยาศาสตรหรือที่ชีวประวัติบุคคล ซึ่ง
การตัดสินใจอาจจะแตกตางกันออกไป            ระหวางหองสมุดโรงเรียนกับหองสมุด
เฉพาะที่เนนทางดานสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 
 
 



 
 
    6.3 จัดไวในหมวดหมูที่เฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชาใหมากที่สุดเทาที่จะปฏิบัติ

ได  ดีกวาจัดไวในสาขาวิชาทั่วไป บางครั้งการจัดหมวดหมูของหนังสือบางชื่อเรื่องควรจัดไว

ในหมวดหมูกวางๆ มากกวาแบบแคบ   เชน   การจัดหมวดหมูหนังสือดานประวัติศาสตรไทย  
ไวดวยกัน       และแบงหมวดยอยตามชวงระยะเวลา          หรือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่

เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง  ในบางครั้งเปนการยากที่จะจัดหมูหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายไวที่
เลขหมูใดเลขหมูหนึ่ง       ในหองสมุดขนาดเล็กอาจตัดสินใจเลือกจัดหมูหนังสือท่ีมี
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสาขาตางๆ      หลากหลายไวที่เลขหมูทั่วๆ ไปก็ได                                    

    6.4  หนังสือท่ีมีเนื้อหาวิชาตั้งแต  2  หรือ 3 สาขาวิชา ใหจัดตามเนื้อหาที่เสนอ 
เปนหลัก หรือเนื้อหาที่เสนอเปนอันดับแรก ถาหนังสือเสนอเนื้อหามากกวา 3 สาขาวิชาขึ้นไป 
ใหจัดหมูไวที่สาขาวิชาทั่วๆ ไป ที่สามารถรวมสาขาวิชาตางๆ นั้นไวได 
                 6.5  จัดหมูตามความประสงคที่ผูเขียนตองการเสนอเนื้อเรื่อง      เชน   นวนิยาย
อิงประวัติศาสตร หรือนวนิยายที่เขียนจากประวัติบุคคลสําคัญ ใหจัดหมูเปนนวนิยาย 

     6.6 ในกรณีที่มีหนังสือมีเนื้อหาเปนสาขาวิชาใหมที่ยังไมมีสัญลักษณใชใน 
ระบบการจัดหมูที่หองสมุดเลือกใช   ควรจัดไวที่หมวดหมูที่มีสาระใกลเคียงกัน     หรืออาจ
เปรียบเทียบกับสัญลักษณในระบบการจัดหมูระบบอื่นวาควรจัดไวในหมวดใด 
     6.7. บันทึกการตัดสินใจในกรณีที่ไมมีหลักเกณฑระบุในแผนการจัดหมู 
ทุกครั้ง 
 

7. การจัดหมูหนังสือแบบกวางและแบบแคบ  
    ในแผนการจัดหมู  ไมวาจะเปนแผนการจัดหมูระบบใด จะมีการอํานวยความ

สะดวกตอผูปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาตัดสินใจจัดหมวดหมูได 2 รูปแบบ คือ 
     7.1 การจัดหมูหนังสือแบบแคบ  หมายถึง     การจัดหมูหนังสือไวตาม

เนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจง  ตามที่มีแบงลําดับความสัมพันธไวในแผนการจัดหมูระบบที่
หองสมุดเลือกใช      โดยเฉพาะหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ  นิยมจัดหมูหนังสือ

แบบแคบใหเฉพาะเจาะจงในเนื้อหามากที่สุด  
 



 
 
      7.2 การจัดหมูหนังสือแบบกวาง  หมายถึง   การจัดหมูหนังสือออกเปนกลุมๆ 

ตามหมวดใหญ และหมวดยอยในแผนการจัดหมู โดยไมลงไปลึกในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง   
เชน  หองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

    การจะจัดหมูแบบแคบหรือแบบกวางนั้น     สามารถพิจารณาไดจากจํานวน
ของหนังสือท่ีมีในหองสมุด    ถามีจํานวนหนังสือนอยการจัดแบบกวางจะเปนวิธีที่เหมาะสม
ที่สุด  และมีประโยชนมากกวาการที่จะจัดแบบแคบ     การจัดแบบแคบทําใหหนังสือแตละ
ชื่อเรื่องอยูในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเกินไป   ทําใหหนังสือของหองสมุดกระจัดกระจาย               

 
สรุป 
 การจัดหมูหนังสือ เปนงานที่มีความสําคัญมากงานหนึ่งของหองสมุด ถาการ
ปฏิบัติงานนี้ขาดคุณภาพแลว      หนังสือที่มีอยูในหองสมุดแมวาจะมีคุณคามากเพียงใดก็จะ
ไรประโยชน ถาปราศจากการจัดหมวดหมูที่ดี  ระบบการจัดหมูหนังสือท่ีหองสมุดพิจารณา
เลือกใช สามารถเลือกใชไดทั้งระบบที่เปนสากล  และ/หรืออาจเปนระบบที่หองสมุดคิดเอง  
ก็ได แตจะตองเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ      คือ สามารถแบงหนังสือออกเปนหมวดหมู 
ตามความสัมพันธของเนื้อหา      และมีสัญลักษณที่แสดงถึงสถานที่จัดเก็บของตัวเลมอยาง
ชัดเจนและคงที่ รวมทั้งพิจารณาถึงจํานวนของหนังสือ ขนาด และประเภทของหองสมุดดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฝกหัด 
 
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. การจัดหมูหนังสือมีความหมายอยางไร 
2. การจัดหมูหนังสือมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร 
3. การจัดหมูหนังสือมีประโยชนอยางไร 
4. ระบบการจัดหมูหนังสือสามารถแบงตามเนื้อหาของระบบไดกี่ประเภท อะไรบาง 
5. สัญลักษณที่ใหแทนการจัดหมูหนังสือโดยทั่วไปแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
6. การจัดหมูหนังสือตามธรรมชาติมีลักษณะอยางไร 
7. ถาทานไดรับมอบหมายใหเปนผูริเริ่มงานจัดหมูหนังสือของหองสมุดแหงหนึ่ง  
ทานมีหลักเกณฑอยางไรในการเลือกแผนการจัดหมู 
8. ในการจัดหมูหนังสือ มีหลักเกณฑอยางไรในการพิจารณากําหนดเลขหมูสําหรับหนังสือ 
แตละชื่อเรื่อง 
9.   การที่จะพิจารณาจัดหมวดหมูหนังสือแบบแคบหรือกวาง มีขอควรพิจารณาอยางไร  
10. หลักพ้ืนฐานในการจัดหมูหนังสือของหองสมุด คืออะไร 
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