
 
 

บทที่ 3 
หัวเรื่องและแหลงขอมูลสําหรับพิจารณากําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง 

 
หัวเรื่อง 

 หัวเรื่องเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหผูใชบริการของหองสมุด สามารถคนหนังสือที่
ตองการได เพราะหัวเรื่องมีความสัมพันธกับเนื้อหาของหนังสือ คือ แจงใหทราบวาหนังสือ
เกี่ยวของกับเรื่องใด         โดยการแปลความหมายของเนื้อหาของหนังสือทั้งเลมออกมาเปน
คําศัพทที่ใชเปนหัวเรื่องแทน    และเมื่อผูใชบริการตองการหนังสือท่ีจัดเก็บอยูในหองสมุด     
ผูใชบริการสวนใหญจะใชหัวเรื่องสําหรับคนหาหนังสือท่ีตองการ หัวเรื่องทําหนาที่คลายกับ
ชื่อเรื่องและชื่อผูแตงในรายการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด     คือ   แสดงถึงสถานที่
จัดเก็บของหนังสือในหองสมุด เพราะวาในบางครั้งชื่อเรื่องไมไดบอกถึงเนื้อหาที่แทจริง   
รวมท้ังผูใชบริการสวนใหญจะไมสามารถระบุใหแนชัดลงไปวา     ตองการหนังสือท่ีแตง
โดยใคร ชื่อเรื่องอะไร       จะรูแตเพียงวาตองการในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเทานั้น  ดังนั้น หัวเรื่อง
จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยใหผูใชเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดตามเนื้อหา          หรือรูปแบบ
คําประพันธที่ตองการจากหนังสือ      และในรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน 
ของหองสมุด หัวเรื่องจะถูกใชมากที่สุดในกระบวนการสืบคน  ในขั้นตอนของการกําหนด
หัวเรื่อง เปนขั้นตอนที่ผูปฏิบัติงานจัดทําไปพรอมกับการกําหนดเลขหมู เพราะทั้งการกําหนด
หัวเรื่องและเลขหมู จะตองพิจารณาจากเนื้อหาของหนังสือเชนเดียวกัน    และเปนขั้นตอน
ของงานที่ทําตอเนื่องจากการทํารายการ ซึ่งโดยทั่วไปผูปฏิบัติงานจะเปนบุคคลคนเดียวกัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ความหมายของหัวเรื่อง 
     หัวเรื่อง ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ คือ subject heading ไดมีผูใหความหมายไว 
คือ 
    ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะหสารนิเทศ (2541: 339) ใหความหมาย
ของหัวเรื่อง   คือ คํา กลุมคํา หรือวลี ที่กําหนดขึ้นอยางมีหลักเกณฑ เพื่อบอกเนื้อหาสําคัญ
ของวัสดุสารนิเทศอยางสั้นๆ 
     พรีทารช (Prytherch 2000: 707)  ใหความหมายของหัวเรื่อง    คือ คํา หรือ
กลุมคํา  ที่กําหนดใหกับหนังสือ  หรือวัสดุอื่นๆ  ตามเนื้อหา     ซึ่งจะใสไวในรายการ  จัดเรียง
ตามลําดับอักษร  
   วายนาร  (Wynar 1992: 394) ใหความหมายของหัวเรื่อง    หมายถึง    จุดที่ใช
เขาถึง  รายการบรรณานุกรมท่ีบันทึกไว ซึ่งอาจเปนคํา หรือวลี ที่ใชแทนเนื้อหาของงานที่
บันทึกไวในรายการบรรณานุกรม 

  จากความหมายที่มีผูใหไวดังกลาว จึงสรุปไดวา หัวเรื่อง   คือ  คํา   กลุมคํา   

หรือวลี   ที่กําหนดขึ้นอยางมีหลักเกณฑ  เพื่อบอกเนื้อหาสําคัญของหนังสืออยางสั้นๆ  
 
 2. การสืบคนโดยการใชหัวเรื่อง 

     การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ    เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการนั้น   โดย
ปกติผูใชจะสืบคนจากหัวเรื่อง  มากกวาการสืบคนจากชื่อผูแตง  หรือชื่อเรื่อง ไมวาจะเปน
การสืบคนดวยระบบมือหรือระบบออนไลน  แมวาในการสืบคนดวยระบบออนไลนจะ
สามารถสืบคนดวยการใชเทคนิคตามคําสําคัญ (keyword)    จากชื่อเรื่อง           และเทคนิค 
ตรรกแบบบูล  (boolean logic )  เพราะผูใชบริการสวนใหญจะไมสามารถระบุใหแนชัดลงไป
วา ตองการสารสนเทศที่แตงโดยใคร ชื่อเรื่องอะไร จะรูแตเพียงความตองการวา ตองการเรื่อง
เกี่ยวกับอะไรเทานั้น         ดังนั้น    หัวเรื่องจึงเปนสวนสําคัญที่ชวยให ผูใชเขาถึงสารสนเทศ
ที่ตองการไดตามเนื้อหา หรือรูปแบบคําประพันธที่ตองการจากตัวทรัพยากรสารสนเทศ   ซึ่ง
การกําหนดหัวเรื่องเปนงานที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง  ตองปฏิบัติควบคูกับการกําหนดเลขหมู
หนังสือ  หนังสือท่ีกําหนดเลขหมูใหแลวถาปราศจากหัวเรื่อง อาจเรียกไดวาเปนการลงทุนที่ 



 
 
สูญเปลา     เพราะผูใชไมสามารถที่จะทราบไดวาหนังสือที่ตองการนั้นจัดอยูที่หมวดหมูใด  
ดังนั้นหัวเรื่องจึงเปนจุดสําคัญที่จะชวยใหผูใชสามารถใชเปนจุดเขาถึง       เนื้อหาของหนังสือ
ที่จัดเก็บไวใหบริการ ที่สําคัญที่สุด และวิธีการสืบคนโดยการใชหัวเรื่อง โดยทั่วไปมีวิธีการ
สืบคน 2 วิธี คือ 
     2.1 การสืบคนจากคําศัพทในชื่อเรื่องหรือหมายเหตุในสารบัญของรายการ 
โดยการที่หองสมุดนําคําศัพทที่ปรากฏในสวนของชื่อเรื่อง   หรือในหมายเหตุมาทําเปน
เครื่องมือในการสืบคน  คําศัพทที่นํามาจากชื่อเรื่องหรือในหมายเหตุ  เรียกวา  ภาษาธรรมชาติ 
(natural language) หรือศัพทอิสระ (free text)  วิธีการนี้จะกอใหเกิดปญหาในการสืบคน คือ 
ผูใชอาจไมทราบความหมายของคําศัพท บางครั้งเปนคําเหมือนที่ใชในความหมายอื่น หรือ
บางครั้งคําศัพทจากชื่อเรื่องอาจไมไดแสดงถึงเนื้อหาที่แทจริงของหนังสือ 
         2.2  การสืบคนจากคําศัพทหรือวลีที่กําหนดขึ้นแทนเนื้อหา เรียกวา หัวเรื่อง 
หรือคําดรรชนี (index terms)  คําศัพทที่กําหนดขึ้นเปน ศัพทบังคับ (controlled vocabulary)  
ที่มีความหมายเฉพาะแทนเนื้อหาของหนังสือ        คําศัพทแตละคําจะมีความหมายเฉพาะ
เพียงแงมุมเดียวเทานั้น    โดยจะมีการจัดทํารายการคําศัพทที่สามารถใชแทนเนื้อหาของ
หนังสือได เรียกวา รายการหัวเรื่อง (subject  heading list)    หรือศัพทบัญญัติ (thesaurus) 
ของแตละสาขาวิชา ซึ่งจะรวบรวมคําศัพทที่สามารถใชแทนเนื้อหาของหนังสือ   เพื่อใชเปน
จุดเขาถึงสําหรับผูใชบริการ 
 
 3. ลักษณะของหัวเรื่องที่ดี 

    หัวเรื่องที่ดีนั้น       ในเอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะหสารนิเทศ (2541: 
339) ไดกลาววาควรมีลักษณะดังนี้ 
     3.1   สั้น กระทัดรัด 

           3.2   มีความหมายเดนชัด 
3.3 ครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือท้ังเนื้อหาที่กวาง     เฉพาะเจาะจง และใน 

แงมุมตางๆ 
 



 
 
                       ตัวอยางลักษณะของคําที่กําหนดเปนหัวเรื่องได เชน 

                เครื่องดนตรีไทย 

               ไทย - - ประวัติศาสตร - - กรุงสุโขทัย, 1800-1900 

                เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร) 
                แมน้ําเจาพระยา 

 
 4. วัตถุประสงคในการกําหนดหัวเรื่อง 
      การกําหนดหัวเรื่องสําหรับหนังสือแตละชื่อเรื่อง มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

     4.1 เพ่ือรวบรวมหนังสือท่ีมีเนื้อหาเดียวกันหรือเหมือนกันไวดวยกัน    ภายใต
คํา   กลุมคํา หรือวลี เดียวกัน 

    4.2   เปนจุดเขาถึง เปนเครื่องมือชี้นําไปยังเนื้อหาของหนังสือ      และคนหา
หนังสือท่ีตองการไดสะดวก รวดเร็ว 

4.3 เพ่ือชวยในการวิเคราะหเลขหมูของหนังสือ โดยพิจารณาจากหัวเรื่องที่ 
กําหนดให    เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเลขหมูจากแผนการจัดหมูตามระบบที่เลือกใช 

          4.4  เปนเครื่องมือในการจัดทําบรรณานุกรมและดรรชนีเฉพาะสาขาวิชา 
    4.5  เพ่ือชวยในการจัดเก็บหนังสือและใหบริการ 

 
 5. วิธีกําหนดหัวเรื่อง 
     การกําหนดหัวเรื่อง  เพื่อใหไดหัวเรื่องที่ดี สามารถใชเปนจุดเขาถึงสารสนเทศ
ในตัวเลมหนังสือไดอยางมีประสิทธิภาพ    บรรณารักษผูปฏิบัติงานควรดําเนินการตามลําดับ  
ดังนี้ 
    5.1  อานและพิจารณาเนื้อหาของหนังสือวาเกี่ยวกับเรื่องใด  
                       5.2 สรุปสาระสําคัญเปน คํา  กลุมคํา หรือวลี ที่เหมาะสม ตามความคิด และ
ตามความเขาใจ 
 
 



 
 
                       5.3  นําคํา  กลุมคํา  หรือวลีที่คิดไว   ไปตรวจสอบกับคูมือการใหหัวเรื่องที่
หองสมุดเลือกใช  ถาพบวาเปนคํา กลุมคํา หรือวลี ที่มีในหนังสือคูมือและกําหนดใหใชเปน
หัวเรื่องไดก็สามารถใชได 

       5.4  กรณีที่ไมพบคํา กลุมคํา หรือวลี ตามที่คิดไว ใหพิจารณาจากคํา กลุมคํา 
หรือวลีที่กําหนดใหใชในคูมือ     วามีคําใดที่กําหนดใหใชแทน   หรือมีความหมาย

เดียวกัน     หรือมีความหมายใกลเคียงกับที่คิดไว และสามารถใชแทนเนื้อหาของหนังสือเลม

นั้นๆ ได   ก็ใหใชแทน 
      5.5  จํานวนของหัวเรื่อง  หัวเรื่องที่กําหนดใหกับหนังสือแตละชื่อเรื่องอาจมี
มากกวา 1 หัวเรื่อง    ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหลากหลายของเนื้อหาและนโยบายในการกําหนด
หัวเรื่องของหองสมุดวาจะใหไดมากที่สุดกี่หัวเรื่อง ปกติการกําหนดหัวเรื่องจะกําหนดใหกับ
เนื้อหาหลักของหนังสือเปนอันดับแรก แตในบางครั้งจําเปนตองกําหนดหัวเรื่องใหมากกวา 1 
หัวเรื่อง     เนื่องจากความหลากหลายของเนื้อหา และหัวเรื่องเพียง 1 หัวเรื่องไมสามารถ
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดได 
 
 6. ความแตกตางระหวางเลขหมูกับหัวเรื่อง 
    การกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง   มีขั้นตอนการพิจารณาถึงเนื้อหาของหนังสือ
เพื่อการกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง  ใหกับหนังสือแตละชื่อเรื่องเหมือนกัน ซึ่งโดยปกติตอง
ปฏิบัติควบคูกันไปเสมอ   แตทั้งเลขหมูและหัวเรื่องที่กําหนดใหกับหนังสือแตละชื่อเรื่อง  
มีขอแตกตางกัน คือ 
     6.1 เลขหมู 
           6.1.1  เปนการกําหนดเลขหมูหรือสถานที่จัดเก็บบนชั้นใหกับหนังสือ 

                        6.1.2  หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง จะมีเลขหมูไดเพียงเลขเดียว      แมวาภายในเลม 
จะมีเนื้อหาหลากหลายแงมุม 

              6.1.3  เลขหมูของหนังสือจะกําหนดเปนสัญลักษณใชแทนเนื้อหา 
                        6.1.4  เลขหมูของหนังสือสามารถกําหนดใชเปนเลขหมูที่มีเนื้อหากวางๆ  

เพ่ือใหสามารถครอบคลุมแงมุมยอยๆ หลายแงมุมได ภายในเลขหมูเพียงเลขเดียว  



 
 
      6.2 หัวเรื่อง 
             6.2.1 ผูใชบริการจะใชหัวเรื่องเปนจุดเขาถึงสารสนเทศในหนังสือท่ี 
จัดเก็บไวบนชั้น ดังนั้นการกําหนดหัวเรื่องจึงเปนการกําหนดจุดเขาถึงเนื้อหาในตัวเลม
หนังสือใหกับผูใชบริการ โดยผูใชบริการไมจําเปนตองทราบวา หนังสือท่ีตองการมีเลขหมู
อยางไร กอนการสืบคน 

6.2.2 หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง สามารถกําหนดหัวเรื่องใหไดมากกวา 1  
หัวเรื่อง ตามแงมุมของเนื้อหาที่หลากหลายภายในเลม    แตตัวเลมจะตองจัดเก็บอยูบนชั้นได
ที่เดียว 
                                 6.2.3  หัวเรื่องจะมีลักษณะเปนคํา กลุมคํา  หรือวลีที่ใชแทนเนื้อหาของ 
หนังสือ 
                                 6.2.4  คํา  กลุมคํา  หรือวลี จะตองมีความหมายตรงตามเนื้อหาของ 
หนังสือ  การกําหนดหัวเรื่องสามารถใชคําที่กวางครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะได แตตองมีการทํา
รายการโยง เพ่ือใหดูรายการในเนื้อหาที่ตรงกับเนื้อหาภายในตัวเลมหนังสือดวย 
 
   7.  การพิจารณาเลือกใชหัวเรื่อง 
       ในการกําหนดหัวเรื่อง     จะมีคูมือท่ีใชสําหรับกําหนดคําที่สามารถใชเปน
หัวเรื่องได    ซึ่งคูมือนี้มีหนวยงานหรือบุคคลที่จัดทําออกมาเผยแพรหลายเลมดวยกัน  การ
พิจารณาใชคูมือเลมใด  หรือใชหลายๆ เลม ควบคูกันนั้น  มีหลักเกณฑสําหรับพิจารณา ดังนี้ 

       7.1  ประเภทและขนาดของหองสมุด เปนหองสมุดประเภทใด ขนาดใด  
       7.2  ผูใชบริการ  ถาเปนหองสมุดระดับโรงเรียนประถม อาจเลือกใชหัวเรื่อง

ที่เปนคํางายๆ แตถาเปนหองสมุดเฉพาะ ผูใชเปนนักวิชาการเฉพาะสาขาวิชา อาจจะเลือกใช

คําศัพทที่เปนศัพทเฉพาะวิชา 
          7.3 เอกภาพของหัวเรื่อง     หนังสือที่มีเนื้อหาหรือสาขาวิชาเดียวกันควรได

หัวเรื่อง เดียวกัน 
      7.4  ควรเลือกใชหัวเรื่องที่ตรงกับเนื้อหาวิชาใหมากที่สุด 
 



 
 
    7.5  หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง  สามารถมีหัวเรื่องไดมากกวา 1 หัวเรื่อง  ในกรณีที่

หนังสือเลมนั้นๆ มีเนื้อหาหลายแงมุมหรือหลายสาขาวิชาใน 1 ชื่อเรื่อง 
     7.6  ในกรณีที่ไมมีคํา กลุมคํา หรือวลี ที่เปนศัพทเฉพาะในคูมือการใหหัวเรื่อง          

ผูปฏิบัติงานสามารถใชคําศัพทเฉพาะนั้นเปนหัวเรื่องได   โดยพิจารณาจากศัพทบัญญัติ วามี
การใหอยางไรในความหมายนั้นๆ 
 
 8. คําที่สามารถกําหนดขึ้นใชเปนหัวเรื่องได 
   คํา ขอความ หรือวลี ที่สามารถกําหนดขึ้นเปนหัวเรื่องไดนั้นมีหลายประเภท 
ขึ้นอยูกับเนื้อหาของหนังสอื ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะของคําออกเปน 2 ประเภท ( หัวเรื่อง
สําหรับหนังสือภาษาไทย ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 2525: 26-27) คือ 
     8.1  วิสามานยนาม 
                          8.1.1  ชื่อบุคคล 
                               8.1.2  ชื่อสกุล (วงศตระกูลตางๆ) 
                               8.1.3  ชื่อสถานที่ เชน  ชื่อประเทศ รัฐ เมือง จังหวัด  กลุมประเทศ แมน้ํา 
ภูเขา เกาะ  ทะเล ทะเลสาป มหาสมุทร ฯลฯ 
                               8.1.4   ชื่อสัญชาติ 

                  8.1.5  ชื่อภาษาและวรรณคดี   
                  8.1.6   ชื่อสนธิสัญญา 
                  8.1.7  ชื่อของสงคราม 
                  8.1.8  ชื่อชนพื้นเมือง 

                               8.1.9  ชื่อวันสําคัญตางๆ และชื่อพิธีสําคัญๆ 
                               8.1.10 ชื่อสถาบันนิติบุคคลตางๆ  เชน   กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  
สมาคม  โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงแรม ฯลฯ 
     8.2  สามานยนาม 
                               8.2.1  ชื่อสัตว ตนไม ผลไม ดอกไม 
                               8.2.2  ชื่อโรค 



 
 
                               8.2.3  ชื่อกีฬา 
                               8.2.4  ชื่อเครื่องดนตรี 
                               8.2.5  ชื่ออวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
                               8.2.6  ชื่อเคมีภัณฑตางๆ 
                                8.2.7  ชื่อแรธาตุ 
 
 9. ประเภทของหัวเรื่อง 
    หัวเรื่องที่กําหนดใหกับหนังสือแตละชื่อเรื่องนั้น สามารถแบงตามแนวคิดหลัก
ของเนื้อหาได 2 ประเภท (หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย  2538: ข-ฆ)  คือ 

9.1 หัวเรื่องใหญ  (main heading)  คือ      คํา กลุมคํา หรือวลี ที่กําหนดใชแทน 

เนื้อหาหลักของหนังสือเรื่องหรือสาขาวิชานั้นๆ    ซึ่งจะใชเพียงลําพัง หรืออาจมีหัวเรื่องยอย
ประกอบดวยก็ได  หัวเรื่องใหญบางหัวเรื่องสามารถใชเปนหัวเรื่องยอยไดดวย  โดยจะมีคําสั่ง

บอกไววาใหใชเปนหัวเรื่องยอยไดในกรณีใดบาง เชน 
  เครื่องบิน (Airplanes) [TL670-723 ; 629.13334] 

       งานเทคนคิ (หองสมุด)  
  งานไม (Wood Work)  [NK9600-9955, TS840-905, TT180-203.5 ;  
         747.3]                 

 หรือ 
      Electric toys   688.7 
          xx Toys 
  Ocean  551.46 

             9.2  หัวเรื่องยอย (sub-heading) คือ  คํา  กลุมคํา  หรือวลี        ที่ใชจําแนก
รายละเอียดของหัวเรื่องใหญใชตามหลังหัวเรื่องใหญ เพื่อกําหนดขอบเขตหรือความหมาย
ของหัวเรื่องใหญใหเฉพาะเจาะจงลงไปอีก หัวเรื่องยอยจะแสดงโดยใชเครื่องหมาย – หรือ-- 

นําหนาหรือคั่นระหวางคําที่ เปนหัวเรื่องใหญและหัวเรื่องยอย หัวเรื่องใหญ 1 หัวเรื่อง   
สามารถมีหัวเรื่องยอยไดมากกวา 1 ระดับ โดยสามารถแบงออกเปน  3 ประเภท คือ 



 
                                     9.2.1  หัวเรื่องยอยระบุขอบเขตเฉพาะของเนื้อหาและวิธีเขียน เชน 
                                        ชลประทาน (Irrigation) [HD1711-1741, S612-619, TC801- 
                                                                       937 ; 333.91, 631.7] 

                             แบงตามชื่อภูมิศาสตรและใชเปนหัวเรื่องยอยตามหลัง 
                             ชื่อพืชไดดวย 

                                        ขาว-- ชลประทาน 
                                        เทา --มะเร็ง (Cancer) [RC280 ; 616.99298] 
                                        ปลา-- การเลี้ยง (Fish-culture) [SH ; 639.3] 
                                        ภาษาไทย -- พจนานุกรม 
                                        วิทยานิพนธ -- สาระสังเขป 
                                     9.2.2   หัวเรื่องยอยตามยุคสมัยหรือลําดับเหตุการณ 
                                       ไทย -- ประวัติศาสตร -- กรุงสุโขทัย, 1800-1900 
                                       ไทย -- ประวัติศาสตร -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 
                                       ไทย -- ประวัติศาสตร -- กรุงรัตนโกสินทร -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453 
                                       United States – History -- 1600-1775, Colonial period 

                                       United States -- History -- 1783-1809. 
                       United States -- History --1861-1865, Civil War. 

             9.2.3 หัวเรื่องยอยชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร       หัวเรื่องที่สามารถ 
แบงยอยชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตรได            จะมีขอความที่เปนคําสั่งและคําอธิบายบอกไว  
ใหสังเกต ดังนี้ 
                                              9.2.3.1 หัวเรื่องที่มีมีคําสั่งและคําอธิบาย บอกไว เชน 
                       แบงตามชื่อภูมิศาสตร……….. 

                                          (May Subd Geog) 
                                        (May subdiv. geog) 

             มนุษยอวกาศ (Astronauts) [629.450092) 
                                                แบงตามชื่อภูมิศาสตร 



 
 
                                  ดังนั้นถาเปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาพูดถึงมนุษยอวกาศของสหรัฐอเมริกา 
จะได 
                                       มนุษยอวกาศ --สหรัฐอเมริกา 
                               ในบางกรณีจะพบคําวา  Not Subd Geog  ในเครื่องหมายวงเล็บ แสดงวา
ไมตองแบงยอยตามชื่อภูมิศาสตร 

9.2.3.2 ถาเปนชื่อรัฐ    เมือง  หรือจังหวัด       จะตองลงการ 
แบงยอยตามหลังชื่อประเทศ เชน 
                                      โรงเรียน (School) [L ; 371] 
                                                  แบงตามชื่อภูมิศาสตร 
                              ถาเปนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จะไดหัวเรื่องดังนี้ 
                                     โรงเรียน -- ไทย -- เชียงใหม 
 
 10. ขอควรพิจารณาในการกําหนดหัวเรื่องหนังสือบางประเภท 
      หนังสือบางประเภทมีหลักเกณฑการกําหนดหัวเรื่องที่เฉพาะ หรือมีขอยกเวน
บางประการที่แตกตางจากหนังสือท่ัวไป ไดแกหนังสือประเภทตอไปนี้ 
      10.1  หนังสือชีวประวัติ เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของบุคคล 
ทั้งดานสวนตัว การงาน  สามารถแบงออกได  2 ลักษณะ คือ 

          10.1.1 ประวัติของบุคคลคนเดียว  ทั้งหนังสืออัตชีวประวัติ และประวัติ 
ที่บุคคลอื่นเขียนให     หนังสือประเภทนี้การกําหนดหัวเรื่องจะกําหนดหัวเรื่องที่ชื่อเจาของ
ชีวประวัติ   โดยใชรูปแบบของหัวเรื่องเชนเดียวกับการลงรายการหลักชื่อบุคคล   และถาใน
ตัวเลมยังมีเนื้อหาในแงมุมอื่นนอกเหนือจากชีวประวัติ   ที่ผูปฏิบัติงานเห็นวามีความสําคัญ    
สามารถใหหัวเรื่องตามเนื้อหาที่เสนอไดอีก  เชน 
                            คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 

          10.1.2 หนังสือรวมชีวประวัติของบุคคลหลายคน  สามารถแบงออก 
ได 3 ประเภท  คือ 
 



 
 
                             10.1.2.1  รวมชีวประวัติของบุคคลทั่วไป     ไมจํากัดเชื้อชาติ   
ศาสนา   อาชีพ หนังสือประเภทนี้จะกําหนดหัวเรื่องใหเพียง 1 หัวเรื่อง คือ   ชีวประวัติ  โดย
ไมมีการแบงยอยอื่นๆ อีก    เชน  หนังสือเรื่อง ประวัติบุคคลสําคัญของโลก 
                                               10.1.2.2  รวมชีวประวัติของบุคคลชาติใดชาติหนึ่ง  หรือ 
เฉพาะสถานที่ทางภูมิศาสตรใดภูมิศาสตรหนึ่ง  กรณีนี้จะกําหนดหัวเรื่องใหตามชื่อประเทศ 
หรือชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร  และใชคําวา  ชีวประวัติ  เปนหัวเรื่องยอย  เชน   
                                           หนังสือเรื่อง                  ใครเปนใครในประเทศไทย 
                                  กําหนดหัวเรื่องให  คือ   ไทย--ชีวประวัติ.               
                                               10.1.2.3 รวมชีวประวัติบุคคลอาชีพเดียวกัน หรืออาชีพใด 
อาชีพหนึ่ง เชน  อาชีพนักวิทยาศาสตร  อาชีพครู เปนตน    กรณีนี้จะกําหนดหัวเรื่องใหตาม
กลุมอาชีพ  และใชคําวา  ชีวประวัติ  เปนหัวเรื่องยอย   เชน 
     หนังสือเรื่อง                   ประวัติครู 
                                           กําหนดหัวเรื่องให  คือ   ครู--ชีวประวัติ. 
     หนังสือเรื่อง                   Dictionary of Scientific Biography 
     กําหนดหัวเรื่องให  คือ   Scientist--Biography. 
        10.2 หนังสือทางวรรณคดี    การกําหนดเลขหมูกําหนดตามรูปแบบคํา 
ประพันธ ตามความงามของภาษา ทั้งวรรณกรรมคลาสสิก และวรรณกรรมรวมสมัย  สามารถ
แบงเปน 2 ประเภท คือ 
                 10.2.1 หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา หลักการทฤษฎี ลักษณะรูปแบบ
คําประพันธของวรรณคดี   หรือเปนทางดานประวัติและวิจารณวรรณคดี       หรือวรรณคดี
ของชาติใดชาติหนึ่ง   กรณีนี้จะกําหนดหัวเรื่องตามเนื้อหาของหนังสือท่ีกลาวถึง   เชน 
                           กวีนิพนธ. 
                                             วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ. 
                                             การแตงรอยแกว. 

 
 



 
 
                  10.2.2  หนังสือท่ีเปนตัววรรณคดี  แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 

                      10.2.2.1 วรรณคดีเรื่องเดียว ประพันธโดยผูประพันธคนเดียว    
ปกติหนังสือประเภทนี้  ไมกําหนดหัวเรื่องให   เพราะเปนที่รูจักของผูอานโดยทั่วไป ซึ่งผูอาน
อาจจะรูจักชื่อผูประพันธ  และชื่อเรื่อง  เชน  พระอภัยมณี  ขุนชางขุนแผน    Romio and  
Juliet   เปนตน 
                                                10.2.2.2  วรรณคดีที่เปนงานรวม        ปกติหนังสือประเภทนี้
จะมีชื่อเรื่องรวมถาเปนการรวมวรรณคดีที่มีรูปแบบคําประพันธเดียวกัน จะใหหัวเรื่องที่
รูปแบบคําประพันธนั้น  และใหหัวเรื่องยอยวา  รวมเรื่อง  เชน 
   หนังสือเรื่อง                   รวมบทละครไทย 
   กําหนดหัวเรื่องให  คือ    บทละครไทย--รวมเรื่อง.  
                        กวีนิพนธไทย--รวมเรื่อง. 
      10.3 หนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น  หนังสือเด็กและเยาวชน  หนังสือประเภทนี้  
ปกติการจัดหมวดหมูตามแผนการจัดหมวดหมูจะรวมอยูในหมวดวรรณคดี     แตหองสมุด
ทั่วไปไมนิยมจัดหมวดหมูใหตามระบบที่เปนสากล  แยกจัดเก็บตางหากจากหนังสือวิชาการ 
และกําหนดตัวอักษรเปนสัญลักษณขึ้นใชแทนการจัดหมวดหมู         หลักการกําหนดหัวเรื่อง
ใหกับหนังสือประเภทนี้    สามารถแยกออกเปน 2  ประเภท คือ 
               10.3.1  หนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา  หลักการ     ทฤษฎี        ลักษณะ
รูปแบบการประพันธ  หรือเปนทางดานประวัติและการวิจารณ   กรณีนี้จะกําหนดหัวเรื่อง
ตามเนื้อหาของหนังสือ  เชน 
               การเขียนเรื่องสั้น. 
               การแตงนวนิยาย. 
               นวนิยายไทย. 
               นวนิยายอังกฤษ. 
               นวนิยายวิทยาศาสตร. 
               วรรณกรรมสําหรับเด็ก. 
               วิทยาศาสตร--วรรณกรรมสําหรับเด็ก. 



 
 

10.3.2 หนังสือท่ีเปนตัวนวนิยาย  เรื่องสั้น  หนังสือเด็กและเยาวชน  
เปนหนังสือที่มีการประพันธโดยการผูกเรื่องขึ้นมาเปนเรื่องราว  มีตัวละคร อาจเปนเรื่องที่
เกิดจากจินตนาการ   เรื่องจริง  หรืออิงประวัติศาสตรก็ได  หนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น  
หนังสือเด็กและเยาวชน  ที่ประพันธโดยผูประพันธคนเดียว และไมใชงานรวม      จะ
เหมือนกับวรรณคดี คือ  ไมกําหนดหัวเรื่องให  เพราะจะเปนที่รูจักของผูอานโดยทั่วไป  ผูอาน
จะรูจักชื่อผูแตง  หรือชื่อเรื่อง เปนสวนใหญ    เชน  ทมยันตี  กฤษณา  อโศกสิน    โสภาค  
สุวรรณ    
ชาติ  กอบจิตติ   วาณิชย  จรุงกิจอนันต  และ เกริก  ยุนพันธุ  เปนตน   ยกเวนเรื่องสั้นบางเรื่อง
ที่มีการนํามารวมงานของผูแตงคนเดียวกัน   หรือผูแตงหลายคนในเลมเดียว    กรณีนี้จะ
กําหนดหัวเรื่องให  คือ    เรื่องสั้น--รวมเรื่อง. 

10.4  หนังสืออนุสรณงานศพ  คือ  หนังสือท่ีจัดพิมพแจกเพื่อเปนที่ระลึก 
เนื่องในงานศพของผูเสียชีวิต  ที่ปรากฏโดยทั่วไป สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 
                 10.4.1 หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติชีวิตสวนตัว    และการงานของ
ผูเสียชีวิตทั้งเลม          กรณีนี้จะกําหนดหัวเรื่องใหที่ชื่อผูเสียชีวิต ในรูปแบบเชนเดียวกับการ
ลงรายการหลักชื่อบุคคล เชนเดียวกับหนังสือชีวประวัติของบุคคลคนเดียว 

10.4.2 หนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาตางๆ  แตมีประวัติของผู 
เสียชีวิตแทรกไวที่สวนหนาของตัวเลม หรือบางสวนของตัวเลม  กรณีนี้จะกําหนดหัวเรื่องให
มากกวา  1 หัวเรื่องคือ  กําหนดหัวเรื่องที่ชื่อของผูเสียชีวิต  และกําหนดหัวเรื่องใหตาม
เนื้อหาวิชาของ หนังสือท่ีมีประวัติของผูเสียชีวิตแทรกใหดวย 
  
 11. คําอธิบาย เครื่องหมาย และรายการโยง ที่พบในคูมือกําหนดหัวเรื่อง 
     ในคูมือกําหนดหัวเรื่อง จะมีการใหคําอธิบายการกําหนดหัวเรื่อง  เครื่องหมาย

และรายการโยง เพื่อแสดงถึงความแตกตางการใชของหัวเรื่องในคูมือ ดังนั้นกอนใชคูมือ
กําหนดหัวเรื่อง  ตองอานคําอธิบายวิธีใชของคูมือที่เลือกใชอยางละเอียดกอน  เพื่อปองกัน
การกําหนดหัวเรื่องผิดพลาด    ลักษณะที่พบบอยครั้งในคูมือการกําหนดหัวเรื่องทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ไดแก            



 
 

       11.1  คําที่พิมพดวยตัวอักษรเขม แสดงวาเปนคําที่ใชเปนหัวเรื่องใหญได 
       11.2  คําที่พิมพดวยตัวอักษรบาง แสดงวาเปนคําที่ไมสามารถใชเปนหัวเรื่อง

ใหญได หรือบางคําสามารถใชเปนหัวเรื่องยอยได โดยจะมีคําอธิบายบอกไวคือ 
                    ...ใชเปนหัวเรื่องยอยตามหลัง... 
                    ...subdivision......under... 

             11.3  รายการโยงภายใตหัวเรื่อง  ไดแก 
                           ดูเพ่ิมเติมที่    ใชโยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธกันแตมีเนื้อหาแคบกวา 
                                      X                  ใชโยงคําที่ไมใชเปนหัวเรื่อง 
                                      XX                ใชโยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธกันแตมีเนื้อหากวางกวา 
                                    ดูที่                 ใชโยงจากคําที่สัมพันธกันและไมใชเปนหัวเรื่องให 
          ไปดูคําที่ใชเปนหัวเรื่อง   
                                  USE           ใชโยงจากคําที่สัมพันธกันและไมใชเปนหัวเรื่องให 
         ไปดูคําที่ใชเปนหัวเรื่อง   
                                    UF             บอกใหทราบวาคําที่ใชเปนหัวเรื่องนั้นใชแทนคํา 
                                                                อะไรบางที่มีความสัมพันธกัน 
                                    SA            ใชโยงเพื่อแนะใหดูหัวเรื่องเพื่อท่ีจะสรางหัวเรื่อง 

     ขึ้นใหม ตามความจําเปน 
                                    BT             ใชโยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธกันแตมีเนื้อหากวางกวา 
                                    NT           ใชโยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธกันแตมีเนื้อหาแคบกวา 
                                      RT                ใชโยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธกัน 
                                   [Former heading]     เปนหัวเรื่องที่เคยใชในคูมือฉบับพิมพครั้งกอน   
                          ปจจุบันเลิกใชแลว 
               หมายเหตุ                     BT = Broader Term  
                                     NT = Narrower Term  

                        RT = Related Term  
                        SA = See Also  



                        UF = Used For 
 
 
             ในคูมือกําหนดหัวเรื่องภาษาไทยบางเลมจะพบอักษรยออื่นๆ  เชน 
                                           ชท =  ใชแทน 
                                            กก =  กวางกวา 
                                           คก =  แคบกวา 
                                           กข =  เกี่ยวของ 
 
 ตัวอยางที่ 3.1 หัวเรื่องจากคูมือกําหนดหัวเรื่องที่มีคําอธิบาย เครื่องหมาย   
    และรายการโยง ( ภาษาไทย) 
 

การสอบ (Examinations) [LB1762-1765, LB2366-2367,  
                                         LB3050-3060, LC1070-1071 ; 371.271] 
                  แบงตามชื่อภูมิศาสตรและใชเปนหัวเรื่องยอยไดดวย 
                                ดูเพิ่มเติม   ขาราชการ – การสอบ 

              ความวิตกกังวลในการสอบ 
                                        X       การสอบไล 
                                                  ขอสอบและการสอบ 
                                                  สอบคัดเลือก 
                                       XX      คําถามและคําตอบ 
การสอบไล     ดูที่      การสอบ      
การสะสมทุน  ดูที่      การระดมทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา:  หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย 2538: 189.  
 
 
 



 
 
 
 ตัวอยางที่ 3 .2  หัวเรื่องจากคูมือกําหนดหัวเรื่องที่มีคําอธิบาย เครื่องหมาย   
      และรายการโยง ( ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Drinking of alcoholic beverages (May  subdiv. Geog.)  

                                              178; 363.4; 394.1; 613.81 
                Use for materials on drinking in its social  aspects and as a  social  
 problem. 
                UF    Alcohol consumption 
                         Alcoholic beverage consumption 
                         Consumption of alcoholic beverages 
                         Drinking problem 
                         Social drinking 

                 SA   classes of persons and ethnic groups with the  
                       subdivision Alcohol use, e.g. Employees–Alcohol use;   

                             Youth –  Alcohol  use;  etc. ,  to be added as neede 

                 NT   Drunk driving 
                 RT   Alcoholic beverages 
                         Temperance 
 Drinking problem 
               USE    Alcoholism 
                     Drinking of alcoholic beverages                 
 Drinking water   363.6 :628.1 
               UF      Potable water 
  Tap water 
               BT      Water 
  Water supply     

                  ที่มา: Sear List Subject Heading 1997: 224. 
 



 
 
 ตัวอยางที่ 3.3  หัวเรื่องจากคูมือกําหนดหัวเรื่องที่มีคําอธิบาย เครื่องหมาย   
      และรายการโยง ( ภาษาอังกฤษ) 
 

Engineering design (May Subd Geog) 
                              [TA174] 
            RT        Strains and stresses 
            BT        Design, Industrial 
            SA             subdivision Design and construction under types of   
             structures, machines, equipment, etc.,e.g  
                                     Automobiles—Design and construction 
             NT         Machine design 
                                 Materials 
                                 Prototypes, Engineering 
         Structural design 
         --Law and legislation (May Subd Geog) 

               BT            Engineering law 
 Engineering firms (May Subd Geog) 

                 [TA12 (Directories)] 
                 [TA157 (Engineering as a profession)] 

                  [TA216-TA217 (Consulting engineering)] 
Engineering research 
          USE         Engineering--Research  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่มา: Library of Congress Subjects  Heading 2000: 1903. 
 
 
 
 



 
 
 12. คูมือกําหนดหัวเรื่อง 
       คูมือกําหนดหัวเรื่องที่บรรณารักษ หรือผูปฏิบัติงานคุนเคยและใชเปนประจํา  
มีลักษณะเปนแบบรูปเลมสิ่งพิมพ  แตเนื่องจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จึงมีการจัดทําคูมือกําหนดหัวเรื่องในรูปวัสดุยอสวน  และ
ซีดีรอม  ออกมาใหบริการดวย  เชน คูมือกําหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   
บรรณารักษสามารถจัดหามาไวเปนคูมือได  ทั้งในรูปของหนังสือคูมือซึ่งจะมีฉบับพิมพใหม
ออกมาอยางสม่ําเสมอ     ปจจุบันมีถึงฉบับพิมพครั้งที่ 23 (ป ค.ศ. 2000) ในรูปของไมโครฟช     
มีการจัดทําออกมาทุก 3 เดือน  และในรูปของ ซีดีรอม  ที่สามารถบอกรับเปนสมาชิกการใช
งานได    
     คูมือกําหนดหัวเรื่อง     มีทั้งคูมือสําหรับกําหนดหัวเรื่องทั่วไป และเฉพาะวิชา 
ตัวอยางเชน หัวเรื่องทั่วไป  ไดแก หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย ของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย   Sear List Subject Heading  เปนตน   สวนหัวเรื่องเฉพาะวิชา เชน  หัวเรื่อง
การแพทยภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหิดล,   Medical Subject   Heading,   Thesaurus  of  
Engineering  and  Scientific  Terms    และ Thesaurus of International Trade Terms  เปนตน     
ซึ่งในที่นี้จะแนะนําเฉพาะหัวเรื่องทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่นิยมใชในหองสมุด
โดยทั่วไปในประเทศไทย  ดังนี้ 
       12.1   พวา  พันธุเมฆา. หัวเรื่องภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
                                                      บรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัย 
                                                      ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 
                 รวบรวมคํา  กลุมคํา   หรือวลี    ที่ใช เปนหัวเรื่องสําหรับหนังสือ
ภาษาไทย รูปแบบธิซอรัส (thesaurus)    เรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรม       ทายคําที่
ใช เปนหัวเรื่องมี เลขหมูระบบทศนิยมของดิวอี้   ฉบับพิมพครั้งที่  21  พรอมคําศัพท
ภาษาอังกฤษกํากับ  รวมทั้งมีคําอธิบายการใชภายใตหัวเรื่องดวย 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3.1 หัวเรื่องภาษาไทย ของ พวา พันธุเมฆา, 2542. 
 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 9. 
 

12.2 หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย.   
                            พิมพครั้งที่ 4 ฉบับแกไขปรับปรุงใหม.  กรุงเทพฯ: สมาคม 
                           หองสมุดแหงประเทศไทย, 2525. 

                                รวบรวมคํา กลุมคํา  หรือวลีภาษาไทยที่ใชเปนหัวเรื่องเรียงตามลําดับ

อักษรแบบพจนานุกรม มีเลขหมูระบบทศนิยมของดิวอี้   กํากับไวทายหัวเรื่อง    เครื่องหมาย
ที่พบในคูมือที่แตกตางออกไป    คือ    เครื่องหมายดอกจัน (*) 1 ดอก  และ 2 ดอก   และ
เครื่องหมายดาว  1 ดวง และ 2 ดวง 
               ดอกจัน 1 ดอก คือ  หัวเรื่องที่เพ่ิมเติมจากฉบับพิมพครั้งที่ 3 

         ดอกจัน 2 ดอก คือ  หัวเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับพิมพครั้งที่ 2 
              ดาว   1 ดวง     คือ  หัวเรื่องที่เพ่ิมเติมใหมในการพิมพครั้งที่ 4 

         ดาว   2 ดวง     คือ  หัวเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับพิมพครั้งที่ 3 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3.2   หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย ของสมาคมหองสมุด 
                  แหงประเทศไทย,  2 5 2 5 . 
 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 10.  
 

    12.3   หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย.  จัดทําโดย คณะทํางานกลุม 
                                วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบัน 
                                อุดมศึกษา.  พิมพครั้งที่ 3 (แกไข).  กรุงเทพฯ:  
                                คณะทํางานฯ, 2538. 

                          รวบรวมคํา  กลุมคํา    หรือวลีภาษาไทยที่ใชเปนหัวเรื่อง เรียง

ตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรม มีคําภาษาอังกฤษพรอมเลขหมูในระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน   และระบบทศนิยมของดิวอี้   กํากับไวทายหัวเรื่อง 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3.3 หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย.  จัดทําโดย คณะทํางานกลุมวิเคราะห         
                                   ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา,  2 5 3 8 . 
 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 11. 
 

   12.4    หัวเรื่องและวิธีกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทย ของ 
                               สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  พิมพครั้งที่ 2.   
                               กรุงเทพฯ: ฝายวิเคราะหวัสดุสารนิเทศ สํานักหอสมุด  
                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. 

                         รวบรวมคําที่ใชเปนหัวเรื่องจาก คูมือกําหนดหัวเรื่องของหอสมุด 
รัฐสภาอเมริกัน (LCSH) และคูมือกําหนดหัวเรื่องของหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน  
(MeSH )โดยนํามาแปล และตรวจสอบกับหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย ศัพทบัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน        สมาคมวิชาชีพและผูเชี่ยวชาญ      และศึกษาตรวจสอบกับผูใชวาผูใช
คุนเคยและไมมีปญหาขัดแยงวาควรใชคําใด ก็จะพิจารณากําหนดไวในคูมือตามลําดับอักษร 
และมีคําศัพทภาษาอังกฤษ    พรอมเลขหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน กํากับไวดวย 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3.4 หัวเรื่องและวิธีกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศภาษาไทย  
                ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. 
 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 12. 
  

12.5 Sears List of Subject Headings.  Eedited by Joseph Miller. 16thed.   
                                                  New York: H.W. Wilson, 1997. 

                       รวบรวมคํา  กลุมคํา  หรือวลีภาษาอังกฤษที่ใชเปนหัวเรื่องสําหรับ

หนังสือภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรม  มีเลขหมูระบบทศนิยมของดิวอี้  
กํากับไวทายหัวเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3.5 Sears List of Subject Headings, 1997. 
 ที่มา: ศรีสุภา  นาคธน 2544: 12.  
 



 
 
                        12.6    Library of Congress Subject Headings.  23rd ed.   Washington, D.C.  
                                                  : Cataloging Distribution Service, Library of Congress,  
                                                  2000.  5  Vol. 

               รวบรวมคํา  กลุมคํา  หรือวลีภาษาอังกฤษที่ใชเปนหัวเรื่องสําหรับ 

หนังสือภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับอักษรแบบพจนานุกรม  มีเลขหมูระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน    กํากับไวทายหัวเรื่อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 รูปที่ 3.6 Library of Congress Subject Headings, 2000. 

 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 13. 
 
แหลงขอมูลสําหรับการพิจารณากําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง 
 การปฏิบัติงานกําหนดเลขหมูและหัวเรื่องสําหรับหนังสือ   เปนงานที่ตองใชเวลา
ความคิด รวมท้ังตองอาศัยประสบการณในการปฏิบัติงานมากพอสมควร  จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนกับผูใชบริการ   ปจจุบัน  จากความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
ทําใหมีเครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยปฏิบัติงานกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง   ไดอยาง
สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัดเวลา   เชน  มีการจัดทําฐานขอมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ออกใหบริการ  ทั้งในรูปสิ่งพิมพ    แบบออนไลน    ซีดีรอม     และสามารถสืบคนผานระบบ 



 
 
เครือขายอินเตอรเน็ต       รวมทั้งการยินยอมใหถายโอนแฟมขอมูลจากฐานขอมูลที่สืบคน
ไดมาไวในฐานขอมูลของหองสมุด      ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการกําหนด
เลขหมู หัวเรื่อง    และสรางรายการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด     แตในการ
ปฏิบัติงานจริง จะมีหนังสืออีกเปนจํานวนมาก       ที่ไมสามารถสืบคนรายการไดจาก
เครื่องมือและอุปกรณ ที่ผลิตออกมาเผยแพร    ดังนั้นบรรณารักษจึงตองปฏิบัติงานกําหนด
เลขหมูและหัวเรื่องใหกับหนังสือ      โดยพิจารณาจากเนื้อหา  แหลงขอมูลท่ีปรากฏอยูที่ตัว
เลม     และแหลงขอมูลอื่นที่จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือสําหรับการพิจารณา
กําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง ในสวนของเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยปฏิบัติงานกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง  จะกลาวถึงตอไปในบทที่ 8 
 ในการกําหนดเลขหมูและหัวเรื่องของหนังสือนั้น      บรรณารักษตองพิจารณา
ถึงเนื้อหาของหนังสืออยางละเอียดรอบคอบ เพื่อท่ีจะไดกําหนดเลขหมูและหัวเรื่องไดอยาง
ถูกตอง ตรงกับเนื้อหาที่แทจริงหรือครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือใหมากที่สุด  เพ่ือประโยชน
ของผูใชบริการเปนหลัก  การที่บรรณารักษจะทราบถึงเนื้อหาของหนังสือที่แทจริงไดนั้น        
จําเปนที่บรรณารักษจะตองอานหนังสือเลมนั้น                  แตในการปฏิบัติงานเปนไปไมได
ที่บรรณารักษตองอานหนังสือท้ังเลม    เนื่องจากจํานวนหนังสือท่ีอยูในขั้นตอนรอกําหนด    
เลขหมูและหัวเรื่อง  เพื่อเตรียมนําออกใหบริการมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  บรรณารักษจึงตอง 
มีวิธีการในการอานหรือหาขอมูล  เพ่ือใหทราบถึงเนื้อหาของหนังสือใหเร็วท่ีสุด ทันตอ
ปริมาณของหนังสือท่ีรอการดําเนินงานอยู 
 การอาน บรรณารักษจะอานอยางสังเขป และรวดเร็ว โดยพิจารณาจากสวนตางๆ  
ของหนังสือ  ไดแก   ชื่อเรื่อง    ชื่อชุด   คํานํา   สารบัญ  บทนํา  ชื่อบทแตละบท    หัวขอยอย
ภายในบท     รายการภาพประกอบ      บทสรุป      ภาคผนวก     อภิธานศัพท    ดรรชนี  
บรรณานุกรมทายเลม  หรืออาจเปนบทสรุปของเนื้อหา  คํานิยม     บทวิจารณเกี่ยวกับหนังสือ  
ที่ปรากฏอยูที่ใบหุมปก  และขอมูลบัตรรายการในสิ่งพิมพ     ซึ่งแตละสวนจะใหรายละเอียด
ที่เปนประโยชนตอการกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง  ดังนี้ 
 
 



 
 
 1. ชื่อเรื่อง  (title)      

ชื่อเรื่องของหนังสือจะปรากฏอยูที่สวนหนาชื่อเรื่อง  (half title page)   
หนาปกใน (title page) ปกหนังสือ (cover) ดานหนา  และสันหนังสือ (spine)  ชื่อหนังสือเปน
สวนที่บอกใหทราบถึงเนื้อหาหลักของหนังสือวาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเปนสวนแรก  ในการแตง
หนังสือ     ผูแตงจะพยายามหาขอความที่สามารถใชแทนเนื้อหาของหนังสือใหครอบคลุม
เนื้อหาทั้งเลม   ชื่อหนังสือเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูอานสนใจอยากหยิบขึ้นมาอาน   หนังสือ
บางเลม มีชื่อเรื่องที่เปนศัพทวิชาการเฉพาะดาน  ผูอานที่ไมใชบุคคลในสาขาวิชานั้นๆ อาจจะ
ไมเขาใจ จําเปนตองมีชื่อเรื่องอื่นๆ มาเสริมดวย  ดังนั้น หนังสือ 1 เลม อาจจะมีทั้งชื่อเรื่องจริง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง    และชื่อเรื่องรอง  

1.1 ชื่อเรื่องจริง (title proper)  หมายถึง  ชื่อเรื่องสําคัญของหนังสือ หรือ 
ชื่อเรื่องอีกชื่อหนึ่งของหนังสือ (alternative  title)   ที่ไมใชชื่อเรื่องเทียบเคียง หรือชื่อเรื่องรอง  
สวนใหญจะมีคําวา    หรือ / or เชื่อมโยง    เชน 

             มัทนะพาธา, หรือ, ตํานานแหงดอกกุหลาบ 
             บางกอกแกวกําศรวล, หรือ, นิราศนครศรีธรรมราช 
             Under the hill, or, The story of Venus and Tannhauser 

1.2 ชื่อเรื่องเทียบเคียง  (pararell title)  หมายถึง ชื่อเรื่องจริงของหนังสือ 
ในอีกภาษาหนึ่ง   เชน 

               ชื่อเรื่องจริง             ปฐมบทแหงวิชาการทองเที่ยว 
  ชื่อเรื่องเทียบเคียง   An introduction to tourism studies 
    1.3  ชื่อเรื่องรอง (subtitles)   หมายถึง     คําหรือวลีสวนที่นอกเหนือจาก 

ชื่อเรื่องจริงและชื่อเรื่องเทียบเคียง            เปนสวนชวยเสริมใหเขาใจในเนื้อหาของหนังสือ
ในเบื้องตนมากขึ้น  ปกติจะมีเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) คั่นระหวางชื่อเรื่องจริงกับชื่อเรื่อง
รอง หรือใชตัวอักษรขนาดเล็กกวาชื่อเรื่องจริง เชน 
                          การวิเคราะหความแปรปรวน : ประยุกตเพื่อการวิจัย 
   Living in the Environment : A Source Book for   Environmental   
                                             Education 



 
 
 2. ชื่อชุด (series) 
                         หนังสือบางชื่อเรื่องจะเปนเลมหนึ่งจากหลายเลมในชุดเดียวกัน หรือออกมา
เปนชุด หนังสือท่ีมีชื่อชุดเดียวกันอาจไมไดมีเนื้อหาตอเนื่องกันหรือใชประกอบกันทั้งชุด  แต
ชื่อชุดจะเปนสวนที่บอกถึงสาขาหลักหรือสาขาใหญของหนังสือที่อยูในชุดเดียวกัน  หนังสือ
บางเลมถาอานเฉพาะชื่อเรื่อง    อาจจะไมทราบถึงเนื้อหาหลักวาเปนสาขาใดหรือมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องใด  ตองดูที่ชื่อชุดหรือชื่อหนังสือเลมอื่นๆ ในชุดเดียวกันประกอบดวย  เชน 
หนังสือมีชื่อชุดวา  ปรัชญาตะวันตก  ในชุดนี้มีหนังสือท้ังหมด  4 เลม  ซึ่งทั้ง 4 เลม  มีเนื้อหา
ไมตอเนื่องกัน  และชื่อเรื่องเปนคําที่ผูอานทั่วไปไมคุนเคย ถาอานเฉพาะชื่อเรื่อง  ผูอานที่ไมมี
ความรูในสาขาปรัชญา     อาจไมทราบวาเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก  
ตองดูที่ชื่อชุดประกอบ  ซึ่งหนังสือในชุดนี้ทั้ง 4  เลม   ไดแก  1)  โครโต  (โสกราตีสในคุก)  
2)  อโปโลเกีย (โสกราตีสแกคดี) 3)  ทูไทโฟร (วิธีการของโสกราตีส)  4)  ปรัชญากรีก
โบราณ ตอนที่ 1-2 
     ชื่อชุดของหนังสืออาจปรากฏอยูที่ปกนอก ทั้งปกหนาและปกหลัง  หนาปกใน  
หนาหลังหนาปกใน  สันหนังสือ   ใบหุมปก  หรืออาจเปนหนาหนึ่งตางหาก  ที่อยูใน
สวนประกอบตอนตนของหนังสือก็ได     
 3.  คํานํา  (preface,  foreward)    
                         คํานําของหนังสือจะปรากฏอยูที่หนาคํานํา  ในสวนประกอบตอนตนของ
หนังสือ   คํานํา  คือ  ขอความที่ผู เขียนตองการชี้แจงกับผูอาน  หรือแจงใหผูอานทราบ
วัตถุประสงคในการเขียนหนังสือ และเนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือ    ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่
ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง 
 
 
 
 
 

 



 
 

4. สารบัญ (table of contents)     
การที่ผูอานจะทราบไดวาหนังสือเลมนั้นๆ มีการแบงเนื้อหาอออกเปนกี่บท  

กี่ตอน และปรากฏอยูที่หนาใดในตัวเลม จําเปนตองดูจากสารบัญ ซึ่ง สารบัญ คือ หนาที่บอก
ใหทราบวาเนื้อหาของหนังสือมีเรื่องอะไรบาง ตามชื่อบทแตละบท     โดยการนําหัวขอ
ใหญๆ ที่สําคัญที่ปรากฏในตัวเลมมาแสดงใหทราบตามลําดับกอนหลังของเนื้อหาพรอมทั้ง
กํากับเลขหนาที่เปนหนาแรกที่เสนอเนื้อหาตามหัวขอสําคัญๆ นั้น    เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเปดหารายละเอียดในตัวเลมไดอยางรวดเร็ว     การพิจารณาสารบัญจะชวยให
ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น  งายตอการตัดสินใจกําหนดเลขหมูและหัว
เรื่องใหตรงกับเนื้อหามากที่สุด 

 
 5.  รายการภาพประกอบและแผนที่   (list of illustrations and maps) 
             รายการภาพประกอบและแผนที่ หรืออาจใชคําวา สารบัญภาพประกอบ หรือ

อาจเปนตารางและแผนภูมิประกอบเนื้อหา ในหนังสือบางประเภท  เชน  หนังสือทางดาน
ศิลปะ     หรือหนังสือทางภูมิศาสตรประวัติศาสตร          ที่มีภาพประกอบสวยงามและมี
ความสําคัญ   หรือแผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ตางๆ  ที่สําคัญ  จะนํามาแสดงรายการไวดวย  
พรอมกํากับดวยเลขหนา           ขอมูลในสวนนี้  จะเปนสวนที่ชวยเสริมใหไดรายละเอียดของ
เนื้อหามากขึ้น   โดยดูจากคําอธิบายภาพหรือแผนที่แสดงสถานที่ตางๆ วาเปนสถานที่อะไร  
มีความสําคัญอยางไร 

 
 6.  บทนํา (introduction)     

สวนของบทนํา คือ    หนาที่เสนอเนื้อหาที่เปนความรูขั้นพ้ืนฐานกอนที่จะ 
เขาสูเนื้อหาจริงของหนังสือ    บทนําอาจเขียนโดยผูแตงหนังสือเองหรือผูทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชานั้นๆ ในกรณีที่หนังสือเปนสาขาวิชาเฉพาะ  ที่บรรณารักษไมมีความรูอยางลึกซึ้ง          
การอานบทนําจะชวยใหทราบเนื้อหาในเบื้องตนเพียงพอตอการตัดสินใจกําหนดเลขหมูและ
หัวเรื่องไดอยางถูกตอง 
 



 
 

 7.   ภาคผนวก (appendix)    
ภาคผนวก  คือ     สวนที่เปนรายละเอียดเพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทตางๆ  ชวย 

เสริมเนื้อหาของหนังสือใหสมบูรณมากขึ้น   ผูแตงหนังสืออาจเขียนเอง  นํามาจากหนังสือ
หรือเอกสารอื่น  เนื้อหาในภาคผนวกสวนใหญจะไมตอเนื่องกับเนื้อหาในบทนั้นๆ       แตจะ
เปนสวนที่มีความเกี่ยวของกัน  ชวยเสริมใหผูอานเขาใจรายละเอียดของเรื่องไดดีขึ้น 
 
                      8.  อภิธานศัพท (glossary)     

อภิธานศัพท คือ   บัญชีคําศัพทที่ปรากฏในเนื้อหาของหนังสือนํามาเรียงตาม 
ลําดับอักษร พรอมทั้งอธิบายความหมายของคําศัพทนั้นๆ ไวดวย    อภิธานศัพท  สวนใหญ

จะเปนคําศัพทเฉพาะวิชา หรือคําศัพทยาก ซึ่งผูอานอาจไมเขาใจหรือเขาใจความหมายผิด  
การอานอภิธานศัพทจะชวยใหเขาใจเนื้อหาในตัวเลมไดดีขึ้น 

 
  9.  บรรณานุกรม (bibliography)    
      บรรณานุกรม คือ  รายการของหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

ที่ผูแตงใชเปนแหลงศึกษาคนควาประกอบการแตงหนังสือ            มีประโยชนสําหรับผูอาน 
ที่ตองการคนควาเพิ่มเติมจากเนื้อหาของหนังสือ  สามารถติดตามไดจากรายการใน
บรรณานุกรม   และเปนการใหเกียรติแกผูแตงที่เปนเจาของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่ผูแตงนํามาศึกษาคนควาประกอบการเขียน  ชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับงานเขียนมาก
ขึ้น ถารายการในบรรณานุกรมนั้นเปนงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของบุคคลใน
สาขาวิชาการที่เกี่ยวของ        การอานรายการบรรณานุกรม จะชวยใหทราบถึงสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาในตัวเลมอีกทางหนึ่ง    ในกรณีที่อานจากสวนตางๆ แลว ยังไมสามารถ
ตัดสินใจกําหนดเลขหมูและหัวเรื่องได 

 
 
 
 



 
 
 10.  ดรรชนี (Index)  
        ดรรชนี อาจเรียกวา   บัญชีคนคํา   สารบัญคนคํา    คือ    การนําคําสําคัญ  

หรือหัวขอสําคัญที่ปรากฏในเนื้อหาของหนังสือ มาจัดเรียงตามลําดับอักษร และกํากับดวย
เลขหนาหรือเลมที่ปรากฏเนื้อหาของคําดรรชนี ซึ่งการอานหรือพิจารณาจากดรรชนี  จะชวย
ใหทราบถึงเนื้อหาของหนังสือวาเกี่ยวของกับสาขาใด 

 
11. หัวขอยอยภายในบทแตละบท    
       ภายในบทแตละบทจะมีหัวขอยอยของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชื่อบท บางครั้ง 

การอานและพิจารณาจากสวนตางๆ ดังกลาวขางตนบรรณารักษอาจยังไมสามารถตัดสินใจ
กําหนดเลขหมูและหัวเรื่องได จําเปนตองไดรายละเอียดมากขึ้น     หัวขอยอยจึงเปนสวน
สําคัญในการชวยใหไดรายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มเติม 
 

12. บทสรุป   
ทายบทของแตละบทจะมีบทสรุป   ซึ่งเปนสวนที่ผูแตงสรุปเนื้อหาทั้งหมด    

อาจอยูสวนทายของแตละบทหรือเปนบทสุดทายของเนื้อหา  โดยการนําประเด็นที่สําคัญของ
เนื้อหามากลาวถึงอีกครั้ง 
 

13. สวนประกอบอื่นๆ    
นอกเหนือจากสวนตางๆ ทั้ง 12 สวน ยังมีสวนอื่นที่จะชวยใหผูปฏิบัติงาน 

ทราบถึงเนื้อหาของหนังสือ          ไดแก    คํานิยมของผูอานที่เคยอานหนังสือนั้นมากอน   
บทวิจารณหนังสือโดยนักวิจารณหรือผูอาน  สาระสังเขปเนื้อหา  เรื่องยอ        สวนตางๆ นี้ 
อาจปรากฏอยูที่สวนใบหุมปก (dust jacket/wrapper)   กลองบรรจุหนังสือ  หรือวัสดุประกอบ 
เชน  แผนพับ ใบโฆษณา  หรือบางครั้งอาจตีพิมพในวารสาร คอลัมมวิจารณวรรณกรรมก็ได      
ซึ่งจะชวยใหบรรณารักษเขาใจถึงเนื้อหาของหนังสือไดดีขึ้น 
 
 



 
 
สรุป 
 หัวเรื่องและเลขหมูมีความสําคัญตอระบบการจัดเก็บหนังสือ  เพราะผูใชบริการ
สวนใหญ ใชหัวเรื่องเปนจุดเขาถึงเนื้อหาของหนังสือท่ีหองสมุดจัดเก็บไวใหบริการ    และ
เลขหมูจะเปนสวนที่แสดงถึงสถานที่จัดเก็บ            ดังนั้นในการกําหนดหัวเรื่องและเลขหมู
จึงมีความจําเปนที่ผูปฏิบัติงานตองกําหนดใหตรงกับเนื้อหาของหนังสือใหมากที่สุด มี
ความหมายเฉพาะเจาะจง และมีเอกภาพ  โดยการใชคูมือที่เปนที่ยอมรับ      หรืออาจเปนหัว
เรื่องที่ผูปฏิบัติงานกําหนดขึ้นเองอยางมีหลักเกณฑ และกอนที่ผูปฏิบัติงานจะตัดสินกําหนด
หัวเรื่องและเลขหมู    ควรที่จะตองพิจารณาถึงเนื้อหาของหนังสือใหแนชัดจากสวนตางๆ 
ประกอบกันหลายๆ สวน เพ่ือผูใชบริการจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฝกหัด 
 
จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. หัวเรื่องหมายถึงอะไร 
2. หัวเรื่องมีความสําคัญตอการสืบคนหนังสือที่จัดเก็บอยางไร 
3. หัวเรื่องที่ดีควรมีลักษณะอยางไร 
4. เลขหมูหนังสือกับหัวเรื่องมีความสัมพันธกันอยางไร 
5. วิธีการกําหนดหัวเรื่องมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร 
6. กรณีที่ไมมีหัวเรื่องที่ตองการจากคูมือกําหนดหัวเรื่องที่เลือกใช จะมีวิธีการปฏิบัติ 
อยางไร เพ่ือใหไดหัวเรื่องสําหรับหนังสือเลมนั้น 
7. หัวเรื่องแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
8. หนังสือประเภทวรรณคดีมีหลักเกณฑอยางไรในการกําหนดหัวเรื่อง 
9 .  จากรายชื่อหนังสือท่ีกําหนดให จงกําหนดหัวเรื่องโดย ภาษาไทยใชคูมือกําหนดหัวเรื่อง
สําหรับหนังสือภาษาไทย ที่จัดทําโดย คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และภาษาองักฤษใชคูมือ Sears List of Subject Headings 
             1.  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

1.  รามเกียรต์ิ 
2.  พอขุนรามคําแหงกับระบบการปกครองสมัยกรุงสุโขทัย 
3.  ปลาพะยูนของไทย 
4.  การปลูกกุหลาบ 
5.  แมลงศัตรูพืช 
6.  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย 
7.  ระนาดเอก 
8.  การควบคุมและปองกันโรคมะเร็ง 
9.  การทุจริตการเลือกตั้งในประเทศไทย 
 



 
 
10. Table tennis 
11. Sola system 
12. United State and Civil War 
13. Africa and Israel : Relation in Perspective 
14. Romio and Juliet : Criticism 
15. Distance Education in Thailand 
16. Dictionary of the English-French  
17. Folklore 
18. Civilization of Rome 
19. Thailand Economic Policy 

10.จงอธิบายถึงขอมูลท่ีทานจะไดเพ่ือชวยในการกําหนดเลขหมูและหัวเรื่อง จากการพิจารณา
สวนตางๆ ตอไปนี้ 
 ชื่อเรือ่ง 
 ชื่อชุด 
 คํานํา 
 สารบัญ 
 รายการภาพประกอบและแผนที่ 
 บทนํา 

ภาคผนวก 
 บรรณานุกรม 
 อภิธานศัพท 
 บทวิจารณหนังสือ 
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