
 
  

บทที่ 5 
การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี 

 
ประวัติ 
 ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification หรือ DDC หรือ DC)    
เปนระบบการจัดหมูหนังสือท่ีเกาที่สุด เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกา     
และในประเทศตางๆ เกือบทั่วโลก ผูคิดระบบทศนิยมของดิวอี้ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil 
Dewey, 1851-1931)      เกิดที่เมืองอดัมเซนเตอร     รัฐนิวยอรค    เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

คริสตศักราช 1851     ดิวอี้ จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากวิทยาลัยแอมเฮิรสท  (Amherst 
College)    เมื่อคริสตศักราช 1874    และไดเขาทํางานเปนผูชวยบรรณารักษในหองสมุด
มหาวิทยาลัยแอมเฮิรสท ไดคิดพัฒนาระบบการจัดหมูหนังสือ     และไดทําแผนการจัดหมู
ครั้งแรกขึ้นมา (first draft)      ตอมา ดิวอี้ไดทําหนาที่เปนผูนําบรรณารักษในสหรัฐอเมริกา 
รวมกอต้ังสมาคมหองสมุดอเมริกัน (American Library Association) และเปดโรงเรียน
บรรณารักษที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University)     ดิวอี้ พยายามเผยแพรวิชาชีพ
บรรณารักษใหเปนที่รูจักแกคนทั่วไป โดยการสอน   เขียนงานเขียนออกมา   และการพูดคุย
กับบุคคลตางๆ       เขามีความคิดวา หองสมุดจําเปนตองมีการจัดเก็บหนังสือท่ีเปนระบบ  
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูใช (Wynar 1992 : 328) 

 แผนการจัดหมูของดิวอี้ ที่จัดทําขึ้นเปนครั้งแรกสําหรับใชที่หองสมุดวิทยาลัย
แอมเฮิรสท นั้น จัดทําในคริสตศักราช  1876   ใชชื่อวา  A Classification  and  Subject  Index   
for  Cataloging   and  Arranging   the  Books  and  Pamphlets of a Library  (Chan 1994 : 
269)  แผนการจัดหมูครอบคลุมการแบงยอยเนื้อหาวิชาออกเปน 1,000 หมูยอย   ใชสัญลักษณ
เปนตัวเลข จาก 000-999 พรอมทั้งมีดรรชนีและหนาคํานํา มีความหนา 44  หนา  ตอมาได

ปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยขยายเลขหมูมากขึ้น และจัดพิมพในคริสตศักราช 1885     โดยใชชื่อ
ของดิวอี้ เปนชื่อแผนการจัดหมู    ต้ังแตนั้นเปนตนมาไดมีการจัดทําเปนฉบับสมบูรณและ
ฉบับยอพิมพออกเผยแพร ฉบับสมบูรณที่จัดพิมพ ครั้งที่ 14 ในคริสตศักราช 1942 ไดใชเปน
ฉบับมาตรฐานมาหลายป  และเปนฉบับที่ใชสําหรับทดลองทําดรรชนีของฉบับพิมพครั้งที่ 15  



 
 
ซึ่งจัดพิมพในคริสตศักราช 1951 แตไมสมบูรณ      คริสตศักราช 1958  ไดจัดพิมพฉบับพิมพ
ครั้งที่ 16    มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมูหลายเลข เชน เลข 546-7  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
อินทรียเคมี และอนินทรียเคมี (inorganic and organic chemistry)         จากนั้นเปนตนมา 
ฉบับสมบูรณก็เริ่มจัดพิมพออกมาเผยแพร และมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากจน    ปจจุบัน       
มีการจัดพิมพฉบับพิมพครั้งที่ 21  ในคริสตศักราช 1996         และจัดพิมพฉบับยอครั้งที่ 12 
ในคริสตศักราช 1990 (Wynar 1992 : 328) 

 ดิวอี้เปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญตอวงการหองสมุดเปนอยางมาก   เชน  เปนผูริเริ่ม
ออกวารสารทางวิชาการบรรณารักษศาสตรเปนครั้งแรก   คือ  Library  Journal  ริเริ่มกอต้ัง

สมาคมหองสมุดอเมริกันขึ้น (American Library Association)       และรวมมือกับวิทยาลัย
แหงรัฐนิวยอรค เปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร เปนตน     ดิวอี้ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม คริสตศักราช  1913 รวมอายุได 81 ป 
 
แผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ี 
 1. แนวคิดพื้นฐานของแผนการจัดหมู 
     ระบบการจัดหมูของดิวอี้  เรียกวาเปนระบบทศนิยม (decimal)         เนื่องจาก

การแบงเนื้อหาวิชาความรูตางๆ  ออกเปน 10 หมวดใหญ   (ตามสาขาวิชาอยางกวางๆ) โดยใช

เลขอารบิคเปนสัญลักษณ จาก 000-900   เปนระบบการจัดหมูที่มีความยืดหยุนสูง  สามารถ
ขยายไดมากหากมีสาขาวิชาเพิ่มหรือจะจัดใหเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาวิชาลงไปอีก    ตามหลัก

ทฤษฎีไดอยางไมมีที่สิ้นสุด   เมื่อตองการแบงใหเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตัวเลขที่ใชเปน
สัญลักษณจะยาวมากขึ้น    บางครั้งยาวถึง 21 ตัว (ตามที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกันเคยบันทึกไว)          

จึงเปนปญหาตอการบันทึกลงไปบนสันหนังสือและในบัตรรายการ  ยากตอการจัดหนังสือ

เขาชั้น        จากปญหานี้ทําใหหองสมุดขนาดใหญที่มีหนังสือเปนจํานวนมากเปลี่ยนระบบ
การจัดหมูจากระบบทศนิยมของดิวอี้ ไปเปนระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  ซึ่งใชสัญลักษณ
ที่สั้นกวา 

 



 
 
     อยางไรก็ตาม  ระบบทศนิยมของดิวอี้ เปนระบบที่สมบูรณมากระบบหนึ่ง 

โดยเฉพาะตั้งแตฉบับพิมพครั้งที่  20 (คริสตศักราช 1989) เปนตนมา      มีการปรับปรุงและ

ทําใหสมบูรณ   สะดวก   และงายตอการใช ผูปฏิบัติงานที่คุนเคยกับระบบ   จะสามารถจัดหมู
ไดอยางรวดเร็ว และผูใชสวนใหญจะคุนเคยกับระบบ  เนื่องจากวามีการใชกันอยางกวางขวาง
ในหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชนขนาดเล็ก 

       การแบงความรูของดิวอี้ออกเปนหมวดหมูตางๆ         ดิวอี้ยึดแนววิวัฒนาการ
ของมนุษยเปนหลักในการพิจารณาแบงหมวดหมูหนังสือ (พวา พันธุเมฆา 2541 : 8) คือ 
 ปรัญชา  จากมนุษยไมรูอะไรเลย ตองการทราบวาตนคือใคร เกิดมาทําไม 

 ศาสนา  ตองการทราบความจริง การหลุดพนจากความทุกข 
 สังคมศาสตร  ความสัมพันธของมนุษย   เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมขึ้นมา 
 ภาษาศาสตร  การสื่อสารของมนุษยใหเขาใจซึ่งกันและกัน 
 วิทยาศาสตร  ความตองการทราบความจริงของธรรมชาติ 
 วิทยาศาสตรประยุกต    การนําความจริงของธรรมชาติมาประยุกตใชใหเกิด 

ประโยชนกับตน 
 ศิลปะและสันทนาการ    สรางสรรคขึ้นเพื่อความจรรโลง ความสุขทางใจของคน 
 วรรณคดี     ความตองการแสดงความคิด ความประทับใจไวดวยสัญลักษณที่เปน

ตัวอักษร 
 ประวัติศาสตร   การบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตาง ๆ เพ่ือใหคนรุนหลัง

ไดทราบ 
 หมวดความรูทั่ว ๆ ไปหรือเบ็ดเตล็ด     เปนการเอาความรูอื่น ๆ ที่ไมอาจจัดไว

ในหมวดหมูอื่นไดแลวมาไวรวมกัน 
      หลังจากที่แบงสาขาวิชาแลว ดิวอี้ ก็คิดหาสัญลักษณมาใช     โดยใชตัวเลข
อารบิค ซึ่งเปนสัญลักษณที่คุนเคยกัน โดยใชเลข 000-999 และจุดทศนิยม 

 
 
 



 
 
      ปจจุบันระบบทศนิยมของดิวอี้  มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ใหสอดคลองกับพัฒนาการของวิทยาการใหม ๆ  ตลอดมา จนปจจุบันมีถึงฉบับพิมพครั้งที่ 21 
ซึ่งไดจัดพิมพเผยแพรในคริสตศักราช 1996  นอกจากนี้ทางสํานักพิมพฟรอเรสท (Forest 
Press)  ไดจัดทําแผนการจัดหมูระบบระบบทศนิยมของดิวอี้ ในรูปของ ซีดีรอม  เผยแพรดวย 
 
 2. ลักษณะของแผนการจัดหมู 

     แผนการจัดหมูของระบบทศนิยมของดิวอี้   ฉบับพิมพครั้งที่  21       ไดแบง

จัดพิมพออกเปน 4 เลม จัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ คือ 
      เลมที่  1  บทนําและตารางชวย  (Introduction and Tables)  ประกอบดวย       
บทนําเกี่ยวกับวิธีการใชแผนการจัดหมู         ความรูเกี่ยวกับระบบทศนิยมของดิวอี้   วิธีการ
จัดหมู    คําศัพทตางๆ ที่ใชในแผนการจัดหมู ตารางชวย เรียงตามลําดับจากตารางที่ 1-7    

เปรียบเทียบเลขหมูในแผนการจัดหมูที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม   ระหวางฉบับพิมพ
ครั้งที่ 20 กับ 21 

    เลมที่  2  และ 3     แผนการจัดหมู (Schedules)   ประกอบดวยตารางสรุปยอ

ของแผนการจัดหมู    จากการแบงครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3            คําอธิบายวิธีการใช

แผนการจัดหมู    และแผนการจัดหมูโดยละเอียด    เลมที่  2    เปนรายละเอียดของแผนการ

จัดหมูหมวด 000-599      เลมที่ 3 เปนรายละเอียดของแผนการจัดหมูหมวด 600-999 
   เลมที่ 4  ดรรชนีสัมพันธ และคูมือการใช  (Relative Index and Manual)        

ดรรชนีสัมพันธ   เปนสวนที่สําคัญมากสวนหนึ่งของแผนการจัดหมู   เปนเครื่องมือชวยให

การคนหาเลขหมูที่ตองการไดอยางสะดวก   รวดเร็ว    โดยนําคําหรือวลีที่ใชแทนเนื้อหาของ

หนังสือในสาขาวิชาตางๆ  ทุกแงมุมที่กระจายอยูในหมวดหมูตางๆ มารวมไวดวยกัน   ภายใต

คําดรรชนีของเรื่องนั้น  เรียงตามลําดับอักษรและมีเลขหมูกํากับไวทายคําดรรชนีตามความ

เหมาะสม   สวนสุดทายของเลมที่  4 เปนคูมืออธิบายเกี่ยวกับนโยบายและการกําหนดเลขหมู

ตามระบบทศนิยมของดิวอี้  ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   วิธีการใชตารางและแผนการจัดหมู
บางเลขที่ควรรู และวิธีการจัดหมูหนังสือสําหรับเด็ก  ตามระบบทศนิยมของดิวอี้   



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 5.1 แผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพครั้งที่ 21, 1996.  
 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 รูปที่ 5.2  แผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ ฉบับพิมพครั้งที่ 21 
                 ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดย พวา พันธุเมฆา, 2541.   
 ที่มา: ศรีสุภา นาคธน 2544: 14. 
 
 



 
 
 3. สัญลักษณของระบบ 

    ระบบทศนิยมของดิวอี้ ใชสัญลักษณการแบงหมวดหมูเปนเลขอารบิค   ต้ังแต
เลข 0-9 แทนเนื้อหาวิชาความรูแตละหมวด มีลักษณะดังนี้ 

     3.1  เปนสัญลักษณบริสุทธิ์ 
     3.2  อานเขาใจงาย จําไดงาย และใชสะดวก 

   3.3 แสดงความลดหลั่นของหมวดหมูวิชาความรูตามลําดับขั้น  (hierarchical  
notation) 
 
 4. โครงสรางของแผนการจัดหมู  

     การจัดลําดับเนื้อหาวิชาความรูในสาขาวิชาตางๆ ของระบบ จะลดหลั่นลงไป    
จากเนื้อเรื่องกวางๆ  หรือท่ัวไป สูเนื้อเรื่องที่เฉพาะเจาะจงอยางเปนระบบ ดังนี้ 

     4.1 การแบงครั้งที่ 1 (first Summary)   คือ    การแบงวิชาความรูออกเปน
หมวดใหญ (Main class) 10 หมวด ใชเลขอารบิคหลักรอย คือ 0-9 เปนสัญลักษณแทน 

000 Generalities (ความรูทั่วไป) 
100 Philosophy & related discriplines (ปรัชญาและวิชาที่เกี่ยวของ) 
200 Religion (ศาสนา) 
300 Social sciences (สังคมศาสตร) 
400 Language (ภาษา)    
500 Pure sciences (วิทยาศาสตรบริสุทธิ์) 
600 Technology (Applied sciences) (เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร ประยุกต)) 

700 The arts (ศิลปะ) 
             800 Literature (Belles-lettres) (วรรณคดี (อักษรเบรล)) 
             900 General geography and history and their auxiliaries  
                    (ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทั่วไป) 
 
 



 
 
    4.2 การแบงครั้งที่ 2 (second summary) คือ    การแบงวิชาความรูหมวดใหญ

ทั้ง 10  หมวด   ออกเปน  100  หมวดยอย  (division)            ใชเลขอารบิคหลักสิบคือ 0-9 

เปนสัญลักษณแทน เชน 
 000 Generalities  (ความรูทั่วไป)      

010 Bibliography  (บรรณานุกรม)         
020         Library & information science  (หองสมุดและบรรณารักษศาสตร) 
030 General encyclopedia works (สารานุกรมทั่วไป) 
040    
050        General serial publication  (สิ่งพิมพตอเนื่อง)  
060        General organization & museology  (องคการและพิพิธภัณฑ) 
070        Journalism, publishing, newspapers (วารสาร การพิมพและ 

  หนังสือพิมพ) 
080        General collections (งานรวมทั่วไป) 

                         090        Manuscripts & book rarities (ตนฉบับตัวเขียน และหนังสือหายาก) 
 
      4.3 การแบงครั้งที่ 3  (third summary)  คือ    การแบงวิชาความรูในหมวดยอย

ทั้ง  100 หมวดยอย ออกเปนหมูยอย (section)   หมวดละ 10 หมูยอย     ทั้งหมดจะมี 1,000 
หมูยอย   ใชเลขอารบิคหลักหนวยคือ 0-9 เปนสัญลักษณแทน เชน 

600  Technology (Applied sciences) (เทคโนโลยี,วิทยาศาสตรประยุกต) 
630   Agriculture & related technologies (การเกษตรและ 
             เทคโนโลยีการเกษตร) 

      631   Crops & their production (พืชและผลิตผล) 
                  632   Plant injuries, diseases, pests (โรคพืช แมลงศัตรูพืช) 

                              633   Field crops (พืชไร) 
                              634   Orchards, fruits, forestry (ผลไม และการทําปาไม) 
                              635   Garden crops Vegetables (พืชสวน  ผักสวนครัว) 



 
 
                              636   Animal husbandry (การเลี้ยงสัตว) 

      637   Dairy & related technologies (นมเนย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ) 
                              638    Insect culture  (แมลงตางๆ)      
                              639    Nondomestic animals & plants (พืชและสัตวนําเขาจาก 

          ตางประเทศ) 
 
       4.4  การแบงครั้งที่ 4    การแบงโดยใชจุดทศนิยม      เปนขั้นตอนการแบง

เนื้อหาวิชาความรูที่เฉพาะเจาะจงลงไปหลังจากการแบงทั้ง 3 ครั้ง      โดยจะใสจุดทศนิยม
หลังเลขตัวท่ี 3 ซึ่งจะใสกี่ตําแหนงก็ได เชน 

600 Technology (Applied sciences) (เทคโนโลยี วิทยาศาสตรประยุกต) 
   610   Medical sciences Medicine (การแพทย) 

611 Human anatomy, cytology, tissues (กายวิภาคศาสตร  เนื้อเยื่อ) 
630 Agriculture & related technologies (การเกษตรและ 
             เทคโนโลยีการเกษตร) 

   631   Crops & their production (พืชและผลิตผล) 
               632   Plant injuries, diseases, pests (โรคพืช แมลงศัตรูพืช) 

                            633   Field crops (พืชไร) 
         634  Orchards, fruits, forestry (ผลไมและการทําปาไม) 

         .9       Forestry (การทําปาไม) 
                     .92         Forest economy (ไมเศรษฐกิจ)     

                                 .928           Management (การจัดการ) 
                                 .956           Forestation (การเพาะพันธุ) 
                                 .9562             Seeds, seed collecting, seeding (เมล็ดพันธุ) 
 



 
 
ตัวอยาง 

       ชื่อหนังสือ      เลขหมูที่กําหนดให  
                                      สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน            030 
  ศาสนาที่สําคัญของโลก                                    200 
  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน           495.913 
  คณิตศาสตรเบื้องตน                                         510 
  ความรูพ้ืนฐานทางการแพทย                            610 

  กายวิภาคศาสตรมนุษย                                     611 
                          การปลูกพืชดวยเมล็ด                                       634.9562 

                                      พระอภัยมณี                                                    895.911 
                                         
 5. ตารางชวย 
   ในระบบทศนิยมของดิวอี้ นอกจากแผนการจัดหมูตามที่ปรากฏในเลมที่ 2 และ 
เลมที่ 3   แลว  ระบบทศนิยมของดิวอี้   มีสวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง  คือ  ตารางชวย (Tables) 

เปนตารางเลขอีกชุดหนึ่ง   ซึ่งจัดไวแยกตางหากจากเลขหมู อยูในเลมที่ 1 ของแผนการจัด
หมู  เปนเลขที่จะใชตามลําพังไมได    ตองนําไปประกอบกับเลขหมูในแผนการจัดหมู      เพื่อ

ใชแบงยอยเนื้อหาของหนังสือใหละเอียดเฉพาะเจาะจงมากขึ้น       ตามแงมุมตางๆ ของ
เนื้อหา มีทั้งหมด 7 ตาราง คือ 

       5.1  ตารางชวย 1  ตารางแสดงวิธีเขียน (Standard Subdivisions)    หรือตาราง
เรื่องยอยมาตรฐาน    ใชประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมูไดทุกหมวดหมู      แสดงถึง
วิธีเขียน  วาเปนการเขียนเชิงประวัติศาสตร  พจนานุกรม สารานุกรม ปรัชญา การศึกษา ฯลฯ 

        5.2  ตารางชวย 2    ตารางเลขภูมิศาสตร (Geographic Areas, Historical  
Periods, Persons) ใชประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมูที่มีคําอธิบายใหเพิ่มเลข

ภูมิศาสตร (Add areas notation... from table 2)   เพ่ือแสดงใหทราบถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร
ที่เกี่ยวของภายในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงลงไปวาเปนที่ใด 

 



 
 
      5.3  ตารางชวย 3   ตารางเลขรูปแบบคําประพันธและเรื่องยอยของวรรณคดี

แตละภาษา  (Subdivisions  for  the  Arts, for  Individual   Literatures,  for Specific 

Literary  Forms)         ใชประกอบกับเลขหลักในหมวด  800  เทานั้น  และเฉพาะเลขหมูที่มี

เครื่องหมาย  *  (ดอกจัน)  กํากับไว เพ่ือแสดงถึงรูปแบบคําประพันธของ วรรณคดีในภาษา

ตางๆ    เชน  รอยกรอง บทละคร นวนิยาย ฯลฯ      ตารางชวย 3 จะแบงออกเปน 3 สวน  คือ 

A, B และ C  
                                   5.3.1  ตารางชวยท่ี 3-A  ใชสําหรับวรรณคดีที่มีผูแตงคนเดียว   
 (Subdivisions for Works by or About Individual Authors)  

         5.3.2   ตารางชวยท่ี 3-B ใชสําหรับวรรณคดีที่มีผูแตงมากกวา 1 คน 
(Subdivisions for Works by or About More than One Author)  
                                   5.3.3   ตารางชวยที่ 3-C    เปนสวนของเลขในตารางชวยที่จะเพิ่มกับ
เลขหมูชวง 700.7, 791.4  และ  808-809    ตามที่แนะนําไวในตาราง 3-B   (Notation to be 
Added Where Instructed in Table 3-B, 700.4, 791.4, 808-809) 
       5.4  ตารางชวย 4    ตารางเลขเรื่องยอยภาษาของแตละภาษา (Subdivisions 
of  Individual Languages  and Language  Families)    ใชประกอบกับเลขหลักของหมวด 400 

เทานั้น  ต้ังแตเลขหมู  420-480 เฉพาะเลขหมูที่มีเครื่องหมาย * (ดอกจัน) กํากับไว   เพ่ือแสดง

ถึงรูปแบบของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภาษาในแงมุมตางๆ    เชน พจนานุกรม ไวยากรณ 
       5.5  ตารางชวย 5    ตารางเลขกลุมเชื้อชาติ   ชาติพันธุ    และสัญชาติ (Racial, 

Ethnic, National Groups)           ใชประกอบกับเลขหลักในเลขหมูที่มีคําอธิบายใหเติมเลข
จากตารางที่  5  เพ่ือแสดงใหทราบถึง กลุมเชื้อชาติ   ชาติพันธ  และสัญชาติ  ที่เกี่ยวของกับ

เลขหมูนั้นๆ เชน กลุมเชื้อชาติไทย ทิเบต จีน เปนตน 
       5.6  ตารางชวย 6   ตารางภาษา (Languages)   ใชประกอบกับเลขหลักของ

เลขหมูที่มีคําอธิบายใหเติมเลขจากตารางที่ 6       เพ่ือแสดงใหทราบถึงภาษาที่เกี่ยวของกับ
เลขหมูนั้นๆ จะใชไดตอเมื่อมีคําสั่งใหใชเทานั้น เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
เปนตน 



 
 
       5.7   ตารางชวย 7  ตารางเลขกลุมบุคคล (Groups of Persons) ใชประกอบกับ

เลขหลักของเลขหมูที่มีคําอธิบายใหเติมเลขจากตารางที่ 7     เพ่ือแสดงใหทราบถึงกลุมบุคคล
ที่เกี่ยวของกับเลขหมูนั้นๆ จะใชไดก็ตอเมื่อมีคําสั่งใหใชเทานั้น  เชน       กลุมเด็ก   ผูใหญ 

คนชรา เปนตน  
  
  6. ลักษณะโดยทั่วไปของเลขจากตารางชวย 

    เลขจากตารางชวยมีลักษณะ ดังนี้  
     6.1 เลขจากตารางชวยทุกเลขจะมีเครื่องหมาย  -  นําหนา เพ่ือแสดงวาเปนเลข 

ที่ไมสมบูรณ จะตองใชประกอบกับเลขหลักในแผนการจัดหมู 
       6.2 เรียงลําดับจากนอยไปมาก 

6.3  เลขที่อยูในเครื่องหมาย [ ] แสดงวาเปนเลขที่ยกเลิกการใชแลว และถาอยู 
ในเครื่องหมาย ( ) แสดงวาเปนเลขที่ใชเปนทางเลือกจะใชหรือไมใชก็ได 
 
  7. ดรรชนีสัมพันธ 

    สิ่งที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของแผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้  คือ ดรรชนี

สัมพันธ (relative index) ที่เรียกวาดรรชนีสัมพันธ   เนื่องจากเปนสวนที่แสดงความสัมพันธ
ของเรื่องทั่วไปกับเรื่องที่เฉพาะเจาะจงภายในเรื่องเดียวกัน     หรือระหวางสาขาตางๆ โดยจะ
รวมคําศัพทที่จะพบในแผนการจัดหมู     คําศัพทจากตารางทั้ง 7   และคําเหมือนของคําศัพท

ตางๆ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งชื่อประเทศ  รัฐ  เมืองสําคัญ  สถานที่สําคัญทางภูมิศาสตร    รวมทั้ง

ชื่อของบุคคลดวย  ในดรรชนีจะมีการโยง ดูเพ่ิมเติมที่  (see  also)ไวดวย   เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

ไดพิจารณาเลือกเลขหมูที่เหมาะสมมากที่สุด  เชน   

  International  relations 
       see also  Political ethics  

    คําในดรรชนีสัมพันธ เรียงตามลําดับอักษรของหัวเรื่องหลักในแผนการจัดหมู

พรอมทั้งกํากับเลขหมูไวที่ทายคําศัพท หรือเรื่องแตละเรื่อง           ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติงาน 



 
 
หาเลขหมูในแผนการจัดหมูไดรวดเร็วขึ้น  ในทางปฏิบัติ ตองจําไวเสมอวา  เลขหมูที่ไดจาก

ดรรชนีสัมพันธ      บางครั้งเปนเลขที่ใหไวอยางกวางๆ  เปนแนวทางเทานั้น กอนใชตองนํา 

ไปตรวจสอบกับเลขหมูในแผนการจัดหมวดหมูกอนทุกครั้ง  วาใชไดหรือไม    มีความ

เฉพาะเจาะจงตามเนื้อหาของหนังสือหรือไม ดรรชนีสัมพันธ ปรากฏอยูที่แผนการจัดหมูเลม
สุดทายของชุด 

 
 
 
 
 
 
 

  

Dictionaries   4 1 3 
      specific languages                  T4-3 
      specific subject                                    T1-03 
England   9 4 2 
English (People)                   T5-21 

English Language                  T6-21   
Engravers 
     occupational group                               T7-76 
Gothic novels           808.838729 
     specific literatures                                T3B-308729 
      individual authors                                T3A-3   
Government workers  3 5 2 . 6 2 
     occupational group                               T7-3527 
Management   658 
                       T 1 - 0 6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่  5.3  ตัวอยางดรรชนีสัมพันธของระบบทศนิยมของดิวอี้ 
 
 8. เครื่องหมายในแผนการจัดหมู 
   ในแผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้   มีเครื่องหมายที่แสดงความหมาย
เฉพาะในการใชแผนการจัดหมูหรือเปนคําสั่งใหปฏิบัติตาม ไดแก 
     8.1 [  ]  เลขหมูที่อยูในเครื่องหมาย [  ] แสดงวาเปนเลขหมูที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เคยเปนเลขหมูที่ใชในแผนการจัดหมูฉบับกอน และในฉบับปจจุบันไมใชแลว 



 
        8.2 (  ) เลขหมูที่อยูในเครื่องหมาย (  ) แสดงวาเปนเลขหมูที่ใชเปนทางเลือก 
คือ จะใชหรือไมใชก็ได 
        8.3  * เลขหมูที่ปรากฏเครื่องหมาย * นี้        แสดงใหทราบวามีเชิงอรรถ
หรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่ทายหนา 
        8.4 †,‡ เลขหมูที่ปรากฏเครื่องหมายนี้       แสดงใหทราบวามีเชิงอรรถ
หรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่ทายหนาเชนเดียวกับเครื่องหมาย * 

       8.5  >  เลขหมูที่มีเครื่องหมายนี้ อยูหนาขอความดานซายมือ  แสดงถึงกลุม
ของเลขหมูและเรื่องที่มีความสัมพันธกันตามลําดับ 

  
การสรางเลขหมูตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี 

 หนังสือของหองสมุดที่จัดหมวดหมูตามระบบทศนิยมของดิวอี้  สามารถกําหนด
เลขหมูจากแผนการจัดหมูโดยตรง ซึ่งเปนวิธีที่งายที่สุด ซึ่งมีวิธีการ  คือ กําหนดคําคน หรือคํา
ดรรชนีที่เหมาะสมใหกับหนังสือเลมนั้นๆ   แลวนําไปคนเลขหมูจากดรรชนีสัมพันธของ
แผนการจัดหมู    ที่ทายคําดรรชนีจะปรากฏเลขหมวดหมูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ     กอนใชตอง
นําไปตรวจสอบกับเลขหมูในแผนการจัดหมูกอนวาสามารถใชไดหรือไม เพราะบางครั้ง
เลขหมูท่ีใหไวที่ดรรชนีอาจเปนเลขหมูกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง จําเปนตองตรวจสอบกอนวา
มีเลขหมูที่ตรงหรือเฉพาะเจาะจงกับเนื้อหามากกวาหรือไม    หรืออาจมีคําแนะนําใหใช
เลขหมูที่เหมาะสมกวา      หรือบอกวิธีการสรางเลขหมูเพื่อใหสามารถกําหนดเลขหมูให
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น     แตถาตรวจสอบแลวพบวาตรงกับเนื้อหาของหนังสือและไมมี
คําอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถใชไดเลย  

 วิธีการสรางเลขหมู  เพื่อใหสามารถกําหนดเลขหมูใหเฉพาะเจาะจง และจัด
หมวดหมูของหนังสือไดอยางกวางขวาง นอกจากการกําหนดเลขหมูโดยตรงแลว มีวิธีการ
สรางเลขหมูใหกับหนังสือได 4วิธี (Dewey Decimal Classification 1996 : v.1, p.xlv-xlviii) 
คือ     1)  การเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 1 ตารางแสดงวิธีเขียน    2)  การเพิ่มเลขจากตารางชวย
ที่ 2-7   3) การเพิ่มเลขจากหมวดหมูอื่น   และ 4)  การเพิ่มเลขโดยใชตารางภายในเลขหมู       
วิธีการทั้ง 4 วิธี ชวยใหสามารถกําหนดเลขหมูใหกับหนังสือไดอยางกวางขวางและ
เฉพาะเจาะจงในเนื้อหาไดมากขึ้น    วิธีการสรางเลขหมูดวยวิธีการตางๆ มีวิธีการสราง ดังนี้ 



 
 
 1. การเพิ่มเลขจากตารางชวยที่ 1 ตารางแสดงวิธีเขียน 

    การเพิ่มเลขโดยใชตารางที่ 1 ซึ่งเปนเลขที่ไมสามารถใชตามลําพังได ตอง
นําไปใชควบคูกับเลขหมูทุกหมวดหมูในแผนการจัดหมู   เพื่อบอกใหทราบถึงลักษณะการ
เขียน   หรือรูปแบบของการเสนอเนื้อหา เลขจากตารางชวยท่ี 1 จะมีคําวา T1 นําหนา  เชน 
T1-01, T1-03, T1-09 เปนตน และจะนําหนาดวย -0 เสมอ              การใชเลขจากตารางชวยท่ี 
1 เครื่องหมาย - ที่นําหนาเลขจะไมนํามาใช  เลขจากตารางชวยท่ี 1  สามารถนําไปเพิ่มกับเลข
ไดทุกหมวดหมูก็จริง  แตในการใชตองพิจารณาใหรอบคอบ   คือ  ถาที่เลขหมูในแผนการจัด

หมูที่แบงไวนั้น มีเลขที่เฉพาะเจาะจง ครอบคลุมเนื้อหาและรูปแบบการเขียนแลว     ก็ไม
จําเปนตองเพิ่มเลขจากตารางชวยที่ 1   หรือบางครั้งที่เลขหมู อาจมีการกําหนดวาไมตองใช
เลขจากตารางชวยท่ี 1 
      1.1 ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยท่ี 1 
         -01  Philosophy and theory (ปรัชญา และทฤษฎี) 
         -02  Miscellany  (เบ็ดเตล็ด) 
              -03  Dictionaries, encyclopedias, concordances  (พจนานุกรม  สารานุกรม)  
        -04  Special topics  (เรื่องที่เฉพาะเจาะจง) 

  -05  Serial publications  (สิ่งพิมพตอเนื่อง) 
         -06  Organizations and management  (องคการและการบริหาร) 
         -07  Education, research, related topics (การศึกษา การวิจัย   
                                      และเรื่องที่เกี่ยวของ) 
         -08  History and description with respect to kinds of persons   
                                      (ประวัติบุคคลแตละกลุม) 

  -09  Historical, geographical, persons treatment  
            (ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร) 

 
 

 

 



 
 
     1 . 2  วิธีการเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 1 

           1.2.1 กําหนดเลขฐานและเลขจากตารางที่1 ที่เกี่ยวของ โดยการตรวจสอบ 
จากดรรชนีและตารางเลขหมู    

           1.2.2  พิจารณาคําอธิบายวิธีการเพิ่มเลขที่ตารางเลขหมู 
            1.2.3 นําเลขจากตารางชวยท่ี 1   ไปเพิ่มกับเลขฐาน   จะไดเปนเลขหมู 

สําหรับหนังสือเลมนั้นๆ  (เลขฐาน + เลขจากตารางชวยท่ี 1)  
                               1.2.4   การนําเลขจากตารางชวยท่ี 1  ไปเพิ่มกับหมวดใหญและหมวดยอย
จะตัดเลข 0 ออกใหเหลือเพียง 1 ตัว  แตถาเปนในระดับหมูยอยจะคงเลข 0 ไว เชน 
     หนังสือ        พจนานุกรมศัพทเคมี     ไดเลขหมู  =  540.3 

540       Chemistry and allied sciences 
      + 03     Dictionaries, encyclopedias, concordances 
= 540.3      เติมทศนิยมหลังเลขตัวท่ี 3  และตัดเลข 0  

                               ออกใหเหลือเพียง 1  ตัว 
 หรือ   

หนังสือ    พจนานุกรมศัพทฐานขอมูล (The database dictionary) 
                    จะไดเลขหมู   = 005.7403   (005.74 + 03) 

   005.74       Data files and database 
    005.7401-05  Standard subdivision of data files, of database  
       เลข ss  ของ dictionaries = -03 (จากตารางชวยท่ี 1) 
 ขอยกเวน 
     ในแผนการจัดหมูบางครั้งมีการกําหนดใหใชเลขหมูที่เปนชวงตัวเลขเปน ss  
ซึ่งอาจมีเลข  0 ไดมากกวา 1 ตัว   เชน 
 
 
 
 



 
 
      หนังสือ       ปรัชญาและทฤษฎีทางสาขาฟสิกส 
         ในแผนการจัดหมู กําหนดไว 

530  Physics 
                                                     530.01-.09    Standard subdivisions 
  ดังนั้นจะไดเลขหมู  =  530.01     ไมใช   530.1 
       1.2.5  นําเลขที่ไดไปตรวจสอบกับเลขในแผนการจัดหมู   เพ่ือตรวจสอบวา
เลขหมูที่ไดถูกตอง  ไมขัดแยงกับแผนการจัดหมู  หรือซ้ํากับเลขหมูในแผนการจัดหมูที่
กําหนดไว สําหรับเรื่องอื่นๆ 

       1.2.6  กรณีที่เนื้อหา  หรือวิธีการเขียนของเนื้อหา สามารถเพิ่มเลขจากตาราง
ชวยท่ี1ไดมากกวา 1 เลข   ใหพิจารณาเลือกใชเลขที่ตรงกับเนื้อหาที่เดนชัดมากที่สุด  แตถาไม
สามารถตัดสินใจได ใหพิจารณาตามลําดับกอนหลังคําอธิบายตอนตนของตารางชวยท่ี 1 
(table of preference) เชน 

        Special topics   -04 
        Persons    -092  
        Education, research, related topics - 0 7 
        Management   - 0 6 8 
              Serial publications      -05 
                ดังนั้น ถาเปนวารสารการวิจัยทางสังคมศาสตร อาจตัดสินใจยากที่จะ

ใหเลข ss ที่วารสาร หรือ การวิจัย  จึงควรใชตาราง table of preference ชวย      ซึ่งเมื่อเปดที่
ตาราง  table of preference  พบวาตารางใหความสําคัญของการวิจัยมากอนวารสาร  จึงควรได
เลขหมู 300.72  

       1.2.7  ถามีการเติมเลข ss ไวที่แผนการจัดหมูแลว  ไมตองนําเลขจากตาราง
ชวยท่ี 1 มาเพิ่มอีก ซึ่งจะมีระบุไว เชน 

507 Education, research, related topics  
              ในกรณีนี้     จะใชในความหมายที่เนื้อหาเปน  การศึกษาและการสอน 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร และเรื่องที่เกี่ยวของ ไมใชเลข 500.7  หรือ 500.07 



 
 

1.2.8 กรณีที่ไมมีการเติมเลข  ss ไวที่แผนการจัดหมู  และไมมีคําแนะนํา 

การใชไวให สามารถนําเลขจากตารางชวยท่ี 1 มาเพิ่มไดโดยอิสระ    และเมื่อเพ่ิมแลวจะตอง
ตรวจสอบทุกครั้งวา เลขหมูที่ไดซ้ํากับเลขหมูในแผนการจัดหมู ในความหมายอื่นหรือไม  

1.2.9  ss ที่นําหนาโดยการใช เลข 00  กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดถาหากใน 
แผนการจัดหมูมีการกําหนดใหใชเลข 0 = 1 ตัว   เปนการแบงยอยสําหรับเรื่องเฉพาะในแงมุม
อื่นๆ และภายใตเลขหมูชุดนั้นจะมีการบอกไววาใหใชเลขอะไรสําหรับเปน ss เชน 

332.024 Personal  finance 
                   332.024 001-.024 007  standard subdivisions     

        ดังนั้น หนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินบุคคล  
            จะไดเลขหมู   =  332.024001   
เนื่องจากถาใชเลขหมู =   332.02401      จะเกี่ยวกับการเพิ่มรายได    

มูลคาสุทธิ   และความมั่นคงทางการเงิน   (Increasing  income, net worth, financial  security) 
         1.2.10  เลข ss ที่นําหนาโดยการใช 000 = 3 ตัว   เชนเดียวกันกับขอ 1.2.9   

เชน  
     375  Curricula 

     375.0001-.0009  standard subdivisions  
 
                              ดังนั้น  หนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา 

            จะไดเลขหมู    =  375.0001   
                เนื่องจากถาใชเลขหมู    =  375.001    จะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
(Curriculum development) 
 
 
 
 
 



 
 
 2. การเพิ่มเลขจากตารางชวยที่ 2-7 
    การเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 2-7 จะใชไดก็ตอเมื่อมีคําสั่งใหเพ่ิมเลขจากตาราง
นั้นๆ ได โดยจะมีคําสั่งบอกไวที่เลขหมู มีวิธีการใชดังนี้ 
    2.1  ตารางชวยที่ 2  ตารางเลขภูมิศาสตร (Geographic Areas, Historical 
Periods, Persons) เปนตารางเลขที่สามารถนําไปใชกับเลขหมูในแผนการจัดหมูที่มีคําสั่งให
เพ่ิมเลขจากตารางชวยท่ี 2 ไดเทานั้น จะพบคําสั่งวา "Add area  notations...from Table 2" 
หรือ  "Add  to  base  number ...notation...from Table 2"   เปนตน เพ่ือแสดงใหทราบถึง

สถานที่ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับเนื้อหาใหเฉพาะเจาะจงลงไป ที่จะนําไปเพิ่มที่เลขฐาน
ตามที่กําหนดในตารางเลขหมู เชน  ภาวะเศรษฐกิจของไทย  การทองเที่ยวของไทย เปนตน 
และบางครั้งจะพบวาในตารางเลขหมู จะมีการแบงตามสถานที่ทางภูมิศาสตรไว เชน 

550 Earth sciences of Europe 
554     Earth sciences of Asia 

              2.1.1  ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยท่ี 2 
           -01-05  Historical periods  (ระยะเวลาทางประวัติศาสตร) 
            -1      Areas, regions, places in general (เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร) 
             -2      Persons regardless of area, region, place (บุคคลตามพื้นที่ 
                        ภูมิศาสตร) 
 -3      The ancient world (โลกยุคโบราณ) 
 -4      Europe Western Europe (ยุโรปตะวันตก) 
 -5      Asia Orient Far East (เอเชียตะวันออก และตะวันออกไกล) 
 -6      Africa (อาฟริกา) 
 -7      North America  (อเมริกาเหนือ) 

  -8      South America (อเมริกาใต) 
 -9      Other parts of world and extraterrestrial worlds   Pacific  
            Ocean  islands. (ภูมิภาคอื่นๆ ภูมิภาคในมหาสมุทรแปซิฟก  
             และหมูเกาะตางๆ) 



 
 
                            2.1.2  หลักการใชตารางชวยท่ี 2 จะใชตามที่มีคําสั่งใหใชเทานั้น  การหาเลข
ของสถานที่ทางภูมิศาสตรจากตารางชวยที่ 2     สามารถหาได 2 วิธี  คือ  เปดหาจากตาราง
ชวยท่ี 2 โดยตรง และเปดหาจากดรรชนีสัมพันธ ในแผนการจัดหมูเลมที่  4 โดยดูวาตองการ

หาชื่อประเทศ เมือง หรือเขตพื้นที่ใด              เมื่อพบแลวทายขอความที่ดรรชนีสัมพันธนั้น
จะบอกวา "T2 -..." เชน England     T2-42    

  Thailand    T2-593 
                   จากนั้นนํามาตรวจสอบกับเลขจากตารางชวยในเลมที่ 1     วา ถูกตอง
หรือไม 
     ตัวอยาง การเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 2 
                   หนังสือ    การปรุงอาหารของชาวฝรั่งเศส (The Taste of Frence)  

เลขเกี่ยวกับการปรุงอาหารของประเทศตางๆ  คือ  
641.593-599 Cooking characteristic  of specific continents, 

countries, localities 
  มีคําสั่งภายในเลขหมูวา  
       "Add to base number 641.59 notation 3-9   from  Table 2"  
        ที่ดรรชนีสัมพันธ ไดใหเลขภูมิศาสตร  สําหรับ ประเทศ France  
             คือ T2-44   
              ดังนั้น   เลขหมูสําหรับ หนังสือเรื่องนี้ ที่สรางได   คือ 
                                  641.59 + T2-44   =  641.5944  (ใสจุดทศนิยมหลังเลขตัวท่ี 3) 

          641         Food and drink 
          641.5          Cooking 

                                        .59            Cooking characteristic of specific geographical 
                                                              environments, ethic cooking 
                                        .5944             France          
 
 



 
 
              หรือ    ถาเปนหนังสือเกี่ยวกับ 
                       การปรุงอาหารของประเทศตางๆ แถบตะวันออก (Orient) 
     จะไดเลขหมู คือ  641.59 + T2-5  =  641.595   
 ในกรณีที่บางครั้งไมมีคําสั่งใหเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 2  แตเมื่อพิจารณาจาก
เนื้อหาของหนังสือแลว สามารถที่จะแบงยอยตามสถานที่ทางภูมิศาสตรได  ในกรณีนี้

สามารถใช เลข  ss จากตารางชวยท่ี 1  "-09 Historical and geographical treatment" เพ่ิมที่เลข

ฐาน และเพิ่มเลขจากตารางชวยที่ 2 ตามหลัง -09 หรืออาจจะเปน -009 หรือ -0009 ตามที่
กําหนดไวในชวงเลขหมูนั้นๆ ในตารางเลขหมู 

ตัวอยาง การใช ss –09 และเพิ่มเลขจากตารางชวยที่ 2 
  หนังสือเรื่อง  ปญหาประชากรของไทย  (Population problem in 

                                                              Thailand)  
                                        ไดเลขหมู   =  363.909593 (363.9 + T1-09 + T2-593) 
        363         Other social problem and services 
                              363.9          Population problems 

363.9 09          Standard subdivision for historical  and  
                              geographical treatment 

               363.909  + T2-593  In Thailand 
  จะพบวาที่เลขหมู 363.9 ในตารางเลขหมูไมมีคําสั่งใหเพิ่มเลขจากตารางชวย
ที่  2  ซึ่งเรื่องนี้  สามารถแบงยอยใหเฉพาะเจาะจงลงไปไดตามสถานที่ทางภูมิศาสตร   ดังนั้น

สารมารถใช ss -09  จากตารางชวยท่ี 1 เพื่อแสดงการแบงยอยตามสถานที่ทางภูมิศาสตร   
ภายใตเลข "-093-099  treatment by specific continents, countries, localities ; extra-
terrestrial worlds"    มีคําอธิบายวาให "Add to base number -09 notation 3-9 from Table 2" 
 บางครั้งในตารางเลขหมูและตารางชวย  อาจมีการกําหนดใหใชตารางชวยท่ี 2 
ไดมากกวา 1 ครั้ง ซึ่งจะมีคําสั่งและตัวอยางแสดงไว  เชน 
                หนังสือ   ความสัมพันธตางประเทศระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา 

                       ไดเลขหมู   =  327.593073 



 
 
              327            International relations 

                               .3-.9          Foreign relations of specific nations  
       Add to base number 327 notation 3-9 from 
       Table  2 ; for the relations  between that   notation  
        and  another  nation or region, add 0*  and to the   
        result add notation 1-9 from Table 2. 

                          327           International relations 
        +593      Thailand (Table 2-593) 
        + 0      ตามคําสั่ง add 0* เพื่อท่ีจะเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี2  
        +73     United States (Table 2-73) 
 และในกรณีเดียวกันถาเปน 
  ความสัมพันธระหวางประเทศบราซิลและฝรั่งเศส       
                          ไดเลขหมู   = 327.81044 
   ความสัมพันธระหวางประเทศบราซิลและอาหรับ  
                                             ไดเลขหมู  = 327.810174927  

 
      2.2  ตารางชวยท่ี 3  ตารางเลขรูปแบบคําประพันธและเรื่องยอยของวรรณคดี
แตละภาษา(Subdivisions   for  the  Arts,  for Individual Literatures, for Specific 
Literary  Forms)  เลขจากตารางชวยท่ี  3  นี้ ตองใชรวมกับตารางเลขหมูหมวด 800   ซึ่งเปน 

เนื้อหาของงานที่เกิดจากจินตนาการ ไมใชเรื่องจริง  โดยจํากัดรูปแบบเฉพาะของการเขียน 
เชน รอยกรอง บทละคร  เปนตน การวิจารณเกี่ยวกับงานประพันธ ประวัติวรรณคดี และ
ประวัตินักประพันธ  ตารางชวยท่ี 3 ใชตามลําพังไมได        และจะตองมีคําสั่งใหใชเลขจาก

ตารางชวยท่ี 3 บอกไวในตารางเลขหมูชวง 808-809  และ 810-890 โดยมีเครื่องหมาย * กํากับ

ไว      ตารางชวยท่ี 3 แบงออกเปน 3 สวน คือ 
 
 



 
 
        Table 3-A  Subdivisions for Works by or about Individual  Authors ใชกับ

วรรณกรรมของผูแตงคนเดียว                             
         Table 3-B  Subdivisions for Works by or About More than One Author ใช
สําหรับวรรณคดีที่มีผูแตงมากกวา 1 คน 
         Table 3-C  Notation to be  Added  Where  Instructed  in Table 3-B and in 
808-809  เปนเลขที่จะใชตามคําแนะนําที่บอกใหเพ่ิมเลขจากตาราง 3-C ในตาราง 3-B และที่ 
ตารางเลขหมู 808-809 เทานั้น 

  เลขในตารางชวยท่ี   3 จะใชเพ่ือแสดงรูปแบบคําประพันธของวรรณกรรม ใน

ตารางที่ 3-A  และ 3-B จะมีเลขชวยจํา (nuemonic)  ตอนตนของตารางแตละตารางจะมี
คําแนะนําวิธีการสรางเลขหมูไวให      โดยนําเลขจากตารางที่ 3-A ถึง 3-C มาเพิ่มกับเลขฐาน
ตามที่กําหนดใหใชในแผนการจัดหมู 
         2.2.1  ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยท่ี 3 
               -1  Poetry (โคลง กลอน) 

                           821       English poetry  ( 82 +T3-1) 
                           895.911     Thai poetry   (895.91 +T3-1)    
               -2  Drama  (บทละคร) 
            822       English drama  (82 +T3-2) 
               -3  Fiction  (นวนิยาย) 
                           823       English fiction (82 +T3-3) 
               -4  Essays  (เรียงความ) 
                           824       English essays  (82 +T3-4) 
               -5  Speeches (สุนทรพจน) 
                          825       English speeches (82 +T3-5) 
                     -6  Letters  (จดหมาย) 
                           826       English letters  (82 +T3-6) 
 



 
 
               -7  Satire and humor (เรื่องชวนหัว) 

                                       (เลข  -7 จะไมมีในตาราง 3-A และไมใชสําหรับงานเขียนของผูแตง 

   คนเดียว) 
  827       English satire & humor (82 + T3-7) 

                     -8  Miscellaneous writings (การเขียนเบ็ดเตล็ดอื่นๆ) 
                           828       English miscellaneous writings (82 +T3-8) 

 
          2.2.2  หลักการใชตารางชวยท่ี 3  
                   2.2.2.1 การใชตารางที่ 3-A และ 3-B   มีหลักการใชที่เหมือนกัน  คือ 
                                                1) พิจารณาภาษาเดิมของวรรณกรรมและหาเลขฐาน โดยมีคําที่
แสดงใหทราบวาเปนเลขฐาน คือ base number หรือมีเครื่องหมาย * กํากับไว แตถาไมกําหนด
วาเปนเลขฐาน ไมสามารถนําเลขจากตารางชวยท่ี 3 มาเพิ่มได 

           2) พิจารณารูปแบบของคําประพันธ จากตาราง 3-A  หรือ 3-B  
และนํามาเพิ่มที่เลขฐาน แตถาไมมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงตามที่ตองการ  ใหดูคําอธิบาย
วิธีการใชที่เลข –8 ในตารางที่ 3-A   หรือท่ี-01-09 ในตารางที่ 3-B  

          3) ถาวรรณกรรมมีการแบงตามระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง ให 
พิจารณาที่ตารางเลขหมูชวง 810-890 เพ่ือหาตารางการแบงตามระยะเวลาที่ระบุไวในตาราง

เลขหมู 
ตัวอยาง   การใชตาราง 3-A หรือ 3-B 
        หนังสือเรื่อง  พระอภัยมณี   ซึ่งมีรูปแบบการประพันธเปนรอยกรอง 

และผูประพันธคนเดียว 
              ไดเลขหมู  = 895.911  (895.91 + T3-A -1) 

895.91 Tai literatures. Thai (Siamese) literature 
                              .91001-91009    Standard subdivision of  
                                                             literatures of  Tai  languages 
 



 
 
                                .9101-.918       Subdivisions of Thai(Siamese) literature 
                           Add to base number 895.91 as 
       instructed  at begining of Table 3, e.g.,  
       a collection of Thai  poetry   
       895.911008  
                                           Period table 
               1  Early period to 1799 
           2  1800-1899 
           3  1900-1999 

            4   2000- 
                         ที่ตาราง 3-A    -1   Poetry 
                                                -2   Drama     

                    2.2.2.2  การใชตารางชวยท่ี 3-C      จะใชตามคําสั่งในตารางเลขหมู 
ที่ใหเพ่ิมเลขจากตารางชวยท่ี 3-C  สําหรับแสดงแงมุมที่เฉพาะเจาะจง เชน  แสดงเนื้อหา
สาระสําคัญของเรื่องวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือประพันธขึ้นสําหรับบุคคลกลุมใด เชน 
สาํหรับเด็ก  สามารถใชรวมกับเลขฐานจากหมวดหมูอื่นไดดวย เชน หมวด 700 
     ตัวอยาง   การใชตาราง 3 - C 
  หนังสือเรื่อง  วรรณกรรมสําหรับเด็ก    
                        ซึ่งเปนหนังสือรวมวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
                                         ไดเลขหมู = 808.899282   (808.89+T3-C-9282) 
                       ที่ตารางเลขหมูมีคําสั่งไววา 
   808.89    Collection for and by specific kinds of persons 

        Add to base number 808.89 notation 8-9  
                         from  Table3-C 

     ที่ตาราง 3-C    
                       -9282   Children    



  
 
   2.3  ตารางชวยท่ี  4   ตารางเลขเรื่องยอยภาษาแตละภาษา  (Subdivisions 
of  Individual  Languages  and Language Families)  เลขในตารางชวยท่ี  4  จะตองใชรวมกับ

หมวด  400 ใชกับเลขฐานของภาษาแตละภาษาตามที่อธิบายไวภายใตเลขหมู  420-490          

เพ่ือแสดงรูปแบบของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับภาษาในแงมุมตางๆ ตารางชวยท่ี 4 นี้  จะมีตัวเลข
ชวยจํา เชนเดียวกับตารางชวยท่ี 3  เลขหมูที่สามารถใชรวมกับตารางชวยท่ี 4    จะมีคําอธิบาย
บอกไวภายใตเลขหมู  เชน  Add to base  number … notation 01-8 from  Table 4    หรืออาจมี

เครื่องหมาย * กํากับไว  และมีเชิงอรรถทายหนา        บอกใหดูวิธีการเพิ่มเลขจากตารางกับ
เลขฐานภายใตเลขหมูอะไร   เชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

495              Languages of East and Southeast Asia   Sino-Tibetan   languages 
        Including Karen 
       .1             *Chinese 
       .6  *Japanese 
       ---------------------------------------------                         

      *Add to base number as instructed under 420-490 ←คําสั่งใหดูคําอธิบาย 
            ใหเพิม่เลขภายใตเลขหมู 

                                                                                             420-490 
                                                                                       

 ที่แผนการจัดหมูภายใต 420-490 มีคําอธิบายการกําหนดเลขหมู 
 
 
 
 
 
 
 

          >420-490         Specific languages 
               ….. , add to base number for each language identified by *  

  คําอธิบายวิธี             notation 01-8 from Table 4, e.g., grammar of Japanese  
  การเพิ่มเลขที่           495.65 The base number is the number given for the   
  เลขฐานของภาษา    language unless the schedule specifies a different number . 
 



 
 
         2.3.1   ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยท่ี 4 

                      -01-09  Standard subdivisions 
                        -1    Writing systems and phonology of the standard form  of  the     

          language (การเขียนและการพูดของภาษาแตละภาษา) 
                        -2    Etymology of the standard form of the language  (นิรุกติศาสตร) 
                        -3    Dictionaries  of  the  standard form of the language  

                                  (พจนานุกรม) 
                        -5   Structural system (Grammar) of the standard form of the  

                                 language  (ไวยากรณ)                                         
                        -7   Historical and geographical variations, modern  
                                 nongeographical  variations (ประวัติ) 
                        -8   Standard usage of the language (Prescriptive linguistics)  
                                 Applied linguistics (การใชภาษามาตรฐาน และภาษาประยุกต) 

  2.3.2  หลักการใชตารางชวยท่ี 4 
   2.3.2.1 พิจารณาถึงเนื้อหาของงานวาเปนเรื่องเกี่ยวกับภาษาใด   และ 

หาเลขฐานจากตารางเลขหมูชวง 420-490 ซึ่งจะมีขอความบอกไววา bass number     หรือมี
เครื่องหมาย * กํากับไว  และถาที่ตารางเลขหมูไมไดระบุวาเปนเลขฐาน จะเพิ่มเลขจากตาราง
ชวยท่ี 4 ไมได  

   2.3.2.2  นําเลขจากตารางชวยท่ี 4 ไปเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ตัวอยาง  การใชตารางชวยท่ี 4 

  หนังสือเรื่อง  ตัวอักษรโบราณที่ใชบันทึกวรรณกรรมไทย 
  ไดเลขหมู = 495.9111  (เลขฐาน 495.91+T4-11) 
                                            495.91    เลขฐานของภาษาไทย 
                + 11   เลขจากตารางชวยท่ี 4 แสดงถึงตัวอักษรของภาษา 
  

  
 
 
 
 
 
 

  
 จากตารางชวยท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400    Language 
             495.9     Miscellaneous languages of the Southeast Asia ; Munda  languages. 

      .91       Tai language Thai (Siamese) 
                  .91001-.91009   Standard subdivisions of Tai language 
                  .9101-.9186 Subdivisions of Thai (Siamese)  
   คําอธิบายวิธีการเพิ่มเลข     Add to base number 495.91 notation 01-8 from  
   จากตารางชวยที่ 4                 Table 4, e.g., grammar of Thai 495.915 
   ที่เลขฐาน 

           -1            Writing systems and phonology of the standard form  of the  
                               language.   
          -11          Writing system 
           Examples : Alphabets, ideographs, syllabaries. 
          -3            Dictionaries of the standard form of the language. 
          -31          Specialized dictionaries. 
           Examples : dictionaries of abberviations, acronyms, antonyms 
          -32-39    Bilingual dictionaries. 
คําอธิบายวิธีการ           Add to -3 notation 2-9 from Table 6, e.g.,  
เพิ่มเลขจากตาราง          dictionaries of the language and English -321   
ชวยที่ 6 อีกครั้ง   (21 มาจาก T-6 = English) 
 



 
 

หรือ 
      หนังสือเรื่อง   Dictionary of French and English 
      ไดเลขหมู   = 443.21 

               44          ภาษาฝรั่งเศส 
                   + 3    พจนานุกรม(T4-3) 
                                     +21    ภาษาอังกฤษ (T6-21)  
            หนังสือเรื่อง   พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

      ไดเลขหมู            = 495.913 
                          มาจาก    495.91 + T4 -3 (พจนานุกรม ) 
                               หนังสือเรื่อง   พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย 
                               ไดเลขหมู = 423.95911 
                                            มาจาก  42 + T4-3 + T6-95911 
             หนังสือเรื่อง   พจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
            ไดเลขหมู = 495.91321  
         มาจาก  495.91 + T4-3 + T6-21 
  

                 2.3.2.3 หลักการใหเลขหมูสําหรับพจนานุกรมที่มีมากกวา  1 ภาษา  
ใหพิจารณาดังนี้ 

1) ถาพจนานุกรมนั้นใหคําศัพทในภาษาหนึ่ง  และแปล 
ความหมายเปนภาษาอื่นอีกหนึ่งภาษา ใหจัดหมูไวที่เลขของภาษาคําศัพทนั้น  ไมใชตามภาษา
ของคําแปล   เชน                พจนานุกรม    English-Frence dictionary   
                         (คําศัพทเปนภาษาอังกฤษ คําแปลความหมายเปนภาษาฝรั่งเศส) 
  ใหจัดหมูไวที่ภาษาอังกฤษ       เนื่องจากคําศัพทเปนภาษาอังกฤษ 
คําแปลความหมายเปนภาษาฝรั่งเศส 
         ไดเลขหมู = 423.41 
 



 
 
           2)   ถาพจนานุกรมนั้นใหคําศัพท 2 ภาษา และแปลความหมาย 
เปนภาษาอีกภาษาหนึ่งสลับกัน กรณีนี้  ใหัจัดไวในหมวดหมูที่คิดวาจะใชประโยชนมากที่สุด           
เชน  

  พจนานุกรม English-French, French-English Dictionary  
(คําศัพทเปนภาษาอังกฤษคําแปลความหมายเปนภาษาฝรั่งเศส และมีคําศัพท 
  ภาษาฝรั่งเศสคําแปลความหมายเปนภาษาอังกฤษ สลับกัน) 

             ไดเลขหมู   =  443.21      หรือ     = 423.41   เลขใดเลขหนึ่งก็ได 
  คือ   ถ าหนั งสืออ ยู ในประ เทศอั งกฤษ  ซึ่ งคนสวนใหญ พูด
ภาษาอังกฤษ   ดังนั้น คนอังกฤษสวนใหญจะไมรูภาษาฝรั่งเศส จําเปนตองเปดคําภาษา
ฝรั่งเศสและหาความหมายในภาษาอังกฤษมากกวา ดังนั้นใหจัดไวที่ภาษาฝรั่งเศส  = 443.21   
แตในขณะเดียวกัน ถาพจนานุกรมนี้ไปอยูในประเทศฝรั่งเศสจะไดเลขหมู  = 423.41 
เนื่องจากคําศัพทเปนภาษาอังกฤษ   คําแปลความหมายเปนภาษาฝรั่งเศสและใหคําศัพทใน
ภาษาฝรั่งเศสแปลความหมายเปนภาษาอังกฤษ เพราะคนฝรั่งเศสจะเปดหาความหมายของ
คําศัพทภาษาอังกฤษมากกวา 

        3)  ถาพจนานุกรมนี้ไปอยูที่ประเทศอื่นๆซึ่งไมไดใชทั้งภาษา 
อังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นทั้ง 2 ภาษาจะมีประโยชนเทากัน ใหจัดไวที่ภาษาตามลําดับ
กอนหลังที่เสนอในแผนการจัดหมู จาก 420-490  เชน 
                 หนังสือเรื่อง  French-German, German-French Dictionary  
                                         ไดเลขหมู = 433.41  (43 + T4-3 + T6-41(ภาษาฝรั่งเศส)) 
                 เนื่องจากตามแผนการจัดหมู ภาษาเยอรมันมีเลขหมูกอนภาษาฝรั่งเศส 

                       แตถา ประชาชนในประเทศนั้นสวนมากรูภาษาเยอรมันมากกวา 
        ไดเลขหมู =443.31  (44 + T4-3 + T6-31(ภาษาเยอรมัน))  
  
 
 
 



 
       

     2.4 ตารางช วย ท่ี  5  ตาราง เลขกลุ ม เชื้ อชา ติ  ชาติ พันธุ  และสัญชาติ 
(Racial,  Ethnic,  National  Groups)     เปนเลขที่ตองใชรวมกับเลขหมูในตารางเลขหมูตาม

คําสั่ง  เพ่ือแสดงถึงกลุมเชื้อชาติ  ชาติพันธ  และสัญชาติ หรือท่ีเลข  ss -089 Racial, ethnic, 

national, groups ในตารางชวยท่ี 1 
                      2.4.1 ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยท่ี 5 
              -03-04    [Basic races, mixtures of basic races] 
              -1        North Americans (อเมริกันตอนเหนือ) 
              -2        British English Anglo-Saxons (อังกฤษ แองโกลแซกซอน) 
              -3        Nordic (Germanic) people (ชาวนอดิก) 
              -4        Modern Latin people (ชาวลาตินสมัยใหม) 
              -5        Italians, Romanians, related groups (อิตาเลียน โรมัน) 
              -6        Spanish and Portuguese (สเปน โปรตุเกส) 
              -7        Other Italic peoples (ชาวอิตาเลียนอื่นๆ) 
              -8        Greeks and related groups (ชาวกรีก และเชื้อสายกรีก) 
              -9        Other racials, ethnic, national groups (อื่นๆ รวมทั้งไทยดวย) 
                               2.4.2  หลักการใชตารางชวยท่ี 5 
                                            2.4.2.1  หาเลขฐาน 

          2.4.2.2  นําเลขจากตารางชวยท่ี 5 มาเพิ่ม 
                                       2.4.2.3  กรณีที่เนื้อหามีการเสนอแงมุมที่เกี่ยวกับชาติพันธุ  
มากกวา 1 กลุม และมีความสําคัญเทาเทียมกัน ใหเลือกใชเลขจากตารางชวยท่ี 5 ตามลําดับ 
คือ 
                   1) ethnic group 
                   2) nationality 
                   3) basic races 

 
 



 
 
ตัวอยาง 
      หนังสือเรื่อง   สารานุกรมกลุมชาติพันธกะเหรี่ยงสะกอ  
                          (Encyclopedia of Ethnic Groups in Thailand : Sgaw Karen)          
       ไดเลขหมู      =  306.08995 
 
จากตารางเลขหมู 
 
 
 
 
 
 

 
 

 306 Culture and institutions 
     .08         Indigenous racial, ethnic, national groups 
     .089       Specific indigenous racial, ethnic, national  group. 

คําอธิบายวิธีการเพิ่มเลข          Add to base number 306.089 notation 03-99  
 จากตารางชวยที่ 5                   from Table 5, e.g., indigenous North American    
ที่เลขฐาน           groups 306.08997072 
 

       จากตารางชวยท่ี 5 
 

 -95       East and Southeast Asian peoples; Mundas 
                  Example : Chepang, Karen, Miao (Hmong), Newar, Nosu,  
                                     Tamong. 
 -951     Chinese 
 -956      Japanese 
 -957      Koreans 
 -958      Burmese 
 -959      Miscellaneous Southeast 
 -9591    Thai (Siamese, Lao, Shan, Khamti, Ahom.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            ดังนั้น 

306.089       เลขฐานแบงตามกลุมเชื้อชาติ ชาติพันธุ และสัญชาติ 
           + 95      เลขจากตารางชวยท่ี 5  กะเหรี่ยง   

  = 306.08995 
หรือ 
       หนังสือ  เกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทย  

             ไดเลขหมู    = 305.89510593 
  305 Social groups 

        .8    Racial, ethnic, national group. 
       Add to base number 305.8 notation 03- 99 from   
                                                                Table 5, e.g., Chinese 305.8951, Chinese in the  
                                                                 United States 305.8951073 
          +951 Chinese เลขจากตารางที่ 5 
          +0        ตามตัวอยางในคําอธิบายเพื่อเพ่ิมเลขจากตารางชวยท่ี 2 
                                 +593 Thailand เลขจากตารางชวยท่ี 2 
    หรือ  หนังสือเกี่ยวกับคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา  
                                ไดเลขหมู               = 305.89591073  (305.8 +T5-9591+0+T2-73) 

 
    2.5 ตารางชวยท่ี  6 ตารางภาษา (Languages)  เลขแสดงภาษาใชรวมกับเลขใน

ตารางเลขหมู หรือในตารางอื่นๆ ตามที่มีคําแนะนําหรือคําสั่งใหใชเทานั้น 
                       2.5.1 ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยท่ี 6 
                       -1  Indo-European (Indo-Germanic) languages (ภาษาในกลุมอินโด 
                                          ยูโรเปยน) 
              -2  English and Old English (Anglo-Saxon) (ภาษาอังกฤษปจจุบัน และ 
                        ภาษาอังกฤษสมัยเกา) 
              -3  Germanic (Teutonic) language (ภาษาเยอรมัน) 



 
 
              -4  Romance language (ภาษาโรมัน) 
              -5  Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic (ภาษาอิตาเลียน โรมาเนียน) 
              -6  Spanish and Protuguese (ภาษาสเปน โปรตุเกส) 
              -7  Italic languages (ภาษาอิตาลิค) 
              -8  Hellenic languages (ภาษาเฮเลนิก) 
              -9  Other language (ภาษาอื่นๆ) 

 
  2.5.2 หลักการใชตารางชวยท่ี 6 

2.5.2.1 หาเลขฐาน 
2.5.2.2  นําเลขจากตารางชวยท่ี 6 มาเพิ่ม 

ตัวอยาง  
หนังสือเรื่อง ภาษิตและคําพังเพยญี่ปุน (เขียนเปนภาษาญี่ปุน) 
ไดเลขหมู     =  398.9956 

 จากตารางเลขหมู 
 
 
 
 
 
 

 
 

398   Folklore 
                          .9     Proverbs 
      Class here folk aphorisms 
     คําอธิบายใหเพิ่มเลข          Add to base number 398.9 notation 1-9 from Table 6,  
     จากตารางชวยที่ 6           e.g., French proverbs 398.941 
     ที่เลขฐาน 

        เลขหมูของภาษิต (Proverbs) ในแผนการจัดหมูและในดรรชนี    คือเลข 398.9        
ภายใตเลข 398.9  มีคําสั่งวา Add to base number 398.9 notation 1-9 from Table 6, e.g., 
French proverbs 398.941  ดังนั้นเลขฐานที่เกี่ยวกับภาษิตและคําพังเพย คือ 398.9 และเพิ่มเลข 
ภาษาญี่ปุนจากตารางชวยท่ี 6 คือ -956 



 
 
  ดังนั้นจึงไดเลขหมู 398.9 + T6-956  = 398.9956 

  398       Folklore 
       .9         Proverbs 
       .9956      In the Japaness language 

         หรือ   
                   หนังสือเรื่อง   การออกแบบอักษรไทย 
  ไดเลขหมู    = 745.61995911 (745.6199 + T6-95911) 
  745.6199              การออกแบบทางศิลปะ 
                                   + 5911 เลขจากตารางชวยท่ี 6 อักษรไทย 95911  
           (ตัดเลข 9 ออก 1 ตัว ตามคําสั่ง … the number  

            following –9…) 

 จากตารางเลขหมู 
  

745           Decorative arts 
                          .6 Calligraphy, heraldic design, illumination. 
                          .61             Calligraphy 
                                            Class here  artistic, decorative lettering 
       .619           Styles 
       .6197         Latin (Western) styles 
       .6199         Other styles 
     คําอธิบายใหเพิ่มเลข        Add to base number 745.6199 the number following –9 

     จากตารางชวยที่ 6         in notation 91-99 from Table 6, e.g.,  Chinese  
     ที่เลขฐาน         calligraphy  745.619951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
      2.6  ตารางชวยท่ี 7 ตารางเลขกลุมบุคคล (Groups of Persons)  เลขแสดงกลุม

ของบุคคล จะใชรวมกับเลขหมูในตารางเลขหมู หรือ เพ่ิมที่เลข ss –024 และ –088 จากตาราง

ชวยท่ี 1 ตามที่ระบุไวเทานั้น 
               2.6.1  ลักษณะโดยสรุปของตารางชวยที่ 7 
              -01-09  [Persons   by   various  nonoccupational characteristics;  

                              generalists, novices]  (เปนเลขที่ยกเลิกการใช) 
              -01       Individual persons (บุคคลแตละคน) 
              -02       Groups of persons (กลุมบุคคล) 

             -03-08   Persons by various nonoccupational characteristics  
       (บุคคลทั่วไป ไมแยกตามสาขาอาชีพ) 

              -03       Persons by racial, ethnic, national background  
        (บุคคลจําแนกตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ สัญชาติ) 
              -04       Persons by sex and kinship characteristics 
        (บุคคลจําแนกตามเพศ) 
              -05       Persons by age (บุคคลจําแนกตามอายุ) 
              -06       Persons by social and economic characteristics  
       (บุคคลจําแนกตามสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ) 
              -08       Persons by physical and mental characteristics  
       (บุคคลจําแนกตามสถานภาพทางรางกายและจิตใจ) 
              -09       Generalists  and novices (บุคคลทั่วๆ ไป บุคคลหลายอาชีพหรือ 

        บุคคลที่มีกิจกรรมที่ทําพรอมๆ กันหลายอยาง) 
              -1   Persons occupied with philosophy, parapsychology and occultism,  

                    psychology (บุคคลในสาขาปรัชญา  จิตวิทยา) 
              -2   Persons occupied with or adherent to religion (บุคคลทางศาสนา) 
              -3   Persons  occupied  with  the  social  sciences  and socioeconomic  

                    activities (บุคคลในสาขาสังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร)                                                       



 
 
              -4   Persons occupied with linguistics and lexicography(บุคคลในสาขา 
                     ภาษาศาสตร) 
              -5   Persons occupied with natural sciences and mathematics   
  (บุคคลในสาขาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร) 
              -6   Persons occupied with applied science (Technologists)  (บุคคลใน 
                     สาขาเทคโนโลยี) 
              -7   Persons occupied with   the  arts   with  fine   and decorative arts  

                    (บุคคลในสาขาศิลปะ การออกแบบ) 
             -8   Persons occupied with creative writing and speaking (บุคคลใน 
  สาขาการเขียน นักพูด) 
              -9   Persons occupied with geography, history, related disciplines and  
                     activities (บุคคลในสาขาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร) 

 
   2.6.2 หลักการใชตารางชวยท่ี 7 

    2.6.2.1 หาเลขฐาน 
    2.6.2.2 เพ่ิมเลขจากตารางชวยท่ี 7 

                               2.6.2.3 กรณีที่มีคําสั่งระบุใหเพ่ิมเลขตารางชวยท่ี 7 ที่ ss –024 หรือ  

ss –088 ในตารางชวยท่ี 1 ใหหาเลขฐาน เพ่ิมเลข ss –024 หรือ ss –088        และเพิ่มเลขจาก

ตารางชวยท่ี 7 ตามหลังเลข ss 
ตัวอยาง   หนังสือเกี่ยวกับ คนงานในโรงงานเหล็ก  
               ไดเลขหมู  =   305.9672 (305.9 + T7-672) 

 
 
 
 
 



 
 
 จากตารางเลขหมู 

 
 
 
 
 
 
 

 
  305          Social groups 
        .9 Occupational and miscellaneous groups 
        + 672  Iron worker เลขจากตาราง 7 สําหรับ Iron worker  

หรือ  
                หนังสือเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย 
                 ไดเลขหมู =  305.629710593  
  จากแผนการจัดหมู    เลขสําหรับกลุมของคนในสังคมที่แบงโดยศาสนา คือ 

 305.9         Occupational and miscellaneous groups. 
 .9001-9009    Standard Subdivisions 
 .909-999           Persons by occupation 

        คําอธิบายใหเพิ่มเลข               Add to base number 305.9 notation 09-99  
        จากตารางชวยที่ 7                from Table 7, e.g., persons occupied with    
        ที่เลขฐาน                religion 305.92, postal worker 305.9383 
 

               305.6        Religious groups 
                    Add to base number 305.6 the numbers following –2 in  

คําอธิบายใหเพิ่มเลข    notation 21-29 from Table 7, e.g., Christian Scientists  
จากตารางชวยที่ 7      305.685 ; then add 0* and to the result  add notation 1-9  
ที่เลขฐาน                from Table 2, e.g., Christian Scientists in France 305.685044 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 เลขจากตารางชวยท่ี 7 สําหรับ  Muslims T7-2971 

          305              Social groups 
                              .6               Religious groups 

                                           + 2971       Muslims (religious group) (T7-2971) 
                                           + 0             ตามคําสั่งเพื่อแบงตามประเทศ 

                               + 593         In Thailand (T2-593 Thailand)   
   
 3. การเพิ่มเลขจากหมวดหมูอ่ืน 

     การสรางเลขหมูนอกจากจะกําหนดเลขหมูโดยตรง และใชตารางชวยแลว ใน

ระบบทศนิยมของดิวอี้ ยังสามารถกําหนดใหนําเลขหมูจากหมวดหมูอื่นจาก  000-999 มาเพิ่ม

กับเลขหมูในตารางเลขหมู เพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจงและแงมุมตางๆ เพิ่มไดอีก โดยจะมี
คําแนะนําไว  สามารถเพิ่มได 2 วิธี  คือ การนําเลขจากหมวดหมูอ่ืนมาเพิ่มทั้งหมด     และการ
เพิ่มโดยการนําเลขหมูจากหมวดหมูอ่ืนบางสวนมาเพิ่ม   ซึ่งแตละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 
    3.1 การนําเลขหมูจากหมวดหมูอื่นมาเพิ่มทั้งหมด  คือ การนําเลขหมูจากตาราง
เลขหมูที่กําหนดใหเนื้อหาแงมุมตางๆ ทุกตัว มาเพิ่มที่เลขฐาน มีวิธีการเพิ่ม ดังนี้ 

    3.1.1 กําหนดเลขฐาน 
    3.1.2 นําเลขหมูจาก 001-999 จากตารางเลขหมูมาเพิ่มตามคําอธิบาย  

        ตัวอยาง            หนังสือเรื่อง หองสมุดทางการแพทย (Medical Library) 
              ไดเลขหมู     =       026.61   (026  (libraries) + 610 (medical sciences)) 
  ซึ่งที่ตารางเลขหมู แสดงคําอธิบายการเพิ่มไว 

 
 
 
 
 
 

   026            Libraries, archives, information center devoted to specific      
                    subject and discriplines  

                        .001-.999  Specific subjects and discriplines 
                          Add to bass number 026 notation 001-999     

        คําอธิบายใหเพิ่มเลขจากหมวดหมูอ่ืนที่เลขฐาน    ↑ 



 
 
      3.2  การเพิ่มโดยการนําเลขหมูจากตารางเลขหมูหมวดอื่นบางสวนมาเพิ่ม     

มีวิธีการเพิ่มดังนี้ 
                    3.2.1  กําหนดเลขฐาน 
                    3.2.2 นําเลขหมูบางสวนจาก 001-999     จากตารางเลขหมูมาเพิ่มตาม 

คําอธิบาย 
 ตัวอยาง 
       หนังสือเรื่อง การคาเพชร 
        ไดเลขหมู       = 380.14282   
  (380.142 (การคา) + 82  (เลขหมูบางสวนของเพชรจาก  553.82))  
 ที่ตารางเลขหมูเกี่ยวกับการคาแสดงคําอธิบายการเพิ่มไว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ที่ตารางเลขหมู 553.2-553.9 มีการแบง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

               380              Commerce, communications, transportation 
 .1              *Commerce (Trade) 
 .142               *Products of mineral industries 
 .1422-1429      Specific products 
คําอธิบายใหเพิ่มเลข               Add to base number 380.142 the number following  
จากหมวดหมู 553.2-553.9     553 in 553.2-553.9 
ที่เลขฐาน 380.142 

              553            Economic geology 
 553.2-553.9  Specific materials 
 .2        Iron                                    เลขจากหมวดหมู 553.2-553.9       
                    .4        Metals and semimetals       ที่สามารถนําไปเพิ่มที่เลขฐาน   
 .8        Gems                            380.142  
 .82         Diamonds 



 
 
 ดังนั้นใหนําเลขหมูสําหรับเพชร (diamons) ปฏิบัติตามคําสั่งภายใต 380.1422-

1429  คือ นําเฉพาะเลขที่ตามหลัง 553 จาก 553.2-553.9  ดังนั้นจึงนําเลขที่ตามหลัง 553 คือ  
82 ไปเพิ่มที่เลขหมู 380.142  คือ   380.142 + 82 = 380.14282 

 หรือ  หนังสือเรื่อง Masterpieces of Bird Art (มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดภาพนก)
          ไดเลขหมู           = 743.68  (743.6 + 8) 

 จากตารางเลขหมูเกี่ยวกับการวาดภาพสัตว 
 
 
 
 
 

 
 
 จากตารางเลขหมู  592-599  เกี่ยวกับสัตว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

743 Drawing and drawings by subject 
      .6    Drawing animals  

คําอธิบายใหเพิ่มเลข           Add to base number 743.6 the number   following 59 in  
จากหมวดหมู 592-599        592-599,  e.g., drawing  birds  743.68 
ที่เลขฐาน 743.6 

590             Animals 
           592              *Invertebrates    

เลขจากหมวดหมู    593              Miscellaneous marine and seashore invertebrates 
 ชวง 592-599          594               *Mollusca and Molluscoidea   
ที่สามารถนําไป       595               *Arthropoda  
เพิ่มที่เลขฐาน          596               *Chordata 
 743.6                      597               *Cold-blooded vertebrates  
             598              *Aves (Birds) 

 
 
 



 
 
 ดังนั้นหนังสือเลมนี้ จะไดเลขหมู 743.68  

743.6      เลขฐาน 
        + 8      เลขที่ตัดมาจากเลขที่ตามหลัง 59 ที่ 598   
                    ในชวง  592-599 ตามที่ระบุไวภายใต 743 

 หรือ  หนังสือเรื่อง เพลงไทยเดิม  
                   ไดเลขหมู         = 782.4216295911 
              เลขหมู 782.42  ในตารางเลขหมูกําหนดไววาเปนเรื่องเพลง และมี 
เครื่องหมาย * ซึ่งจะมีคําสั่งในการสรางเลขที่เชิงอรรถทายหนา  ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 

782.4 *Secular forms 
       .42                      *Song 
-------------------------------- 

*Add as instructed under 782.1-782.4  ← คําสั่งอธิบายใหเพิ่มเลข 
                                                                      ภายใต 782.1- 782.4  

 

 คือ ใหเพ่ิมเลขตามคําอธิบายภายใต 782.1-782.4 
 
ที่เลขหมู 782.1-782.4  มีคําอธิบายไวตรงตารางเลขหมู 782.1 ชวง 782.11-17 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

              >782.1-4     Vocal forms 
    Class here treatises about and recordings of vocal forms  
          for  specific voices and ensembles 
   1      General principles and musical forms 

       11-17      General principles. 
คําอธิบายวิธีการเพิ่มเลข        Add to 1  the number following 781 in 781.1-781.7,  
จากหมวดหมูอ่ืน       e.g., rock musics 166 … 
 

 



 
 
 คือ ใหเพ่ิมเลขที่ เลข 1 โดยนําเลขที่ตามหลัง 781 จาก 781.1-781.7  ดังนั้นจึงตอง 
ดูที่ตารางเลขหมู จาก 781.1-781.7  เพื่อหาเลขที่เกี่ยวของ คือ เพลงพื้นบาน (folk music) พบที่
ตารางเลขหมูชวง 781.621-.629 ซึ่งมีคําอธิบายวิธีการเพิ่มเลขไว  
 คําอธิบายที่เลขหมู  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              781.621-.629    Folk music of specific racial, ethnic,  national groups.  
     Add to base number 781.62 notation 1-9 from Table5,  
                  e.g., Spanish folk music 781.6261 

001-009   Standard subdivisions 
     01             General principles 
  คําอธิบายวิธีการเพิ่มเลข   03-09        Specific continents, countries, localities. 
  โดยใชตารางชวยที่ 2                             Add  to 0 notation 3-9 from Table 2, e.g.,  

                                       Spanish folk music in New York City  
                                       781.626107471 

 จาก ตารางชวยท่ี  5   ไทย = T5-95911 
 ดังนั้น  เพลงไทยเดิมจะไดเลขหมู     =  782.4216295911   ซึ่งไดมาจาก 

           782.42          เปนเลขฐาน (Songs) 
  +1          ตามคําสั่งที่ 782.1-4 ที่ให เพ่ิม 1 และนําเลขที่ตามหลัง 781  
                    ใน 781.1-781.7 ซึ่งเปนดนตรีพ้ืนบานของเชื้อชาติตางๆ 
                     + 6295911   ที่ 781.621-.629 ซึ่งอยูในชวงเลข 781.1-781.7 มีคําสั่ง 
                                                        ใหเพ่ิมเลขกลุมเชื้อชาติ จากตารางที่ 5 ที่เลขฐาน  

781.62 (781.62 + T5-95911 = 781.6295911)  และ  
 ตัดมาเฉพาะเลขที่ตามหลัง 781 ตามคําสั่งภายใต  
782.1-4 ที่ 11-17  จะไดเลขหมูที่ตัดมา คือ 6295911 ให
นําไปเพิ่มที่782.42 + 1 +6295911  

 



 
 
 หรือ     หนังสือเรื่องเพลงชาติไทย   
             ไดเลขหมู          =   782.42159909593   

782.42        Songs 
          +1          ตามคําสั่งใหเพ่ิม 1 ภายใต 782.1-4 
          +599      ตัดมาจาก เลขที่ตามหลัง 781 ที่ 781.599 เพลงชาติ 
          +09        เลข ss ตามคําสั่งใหเพ่ิมตาม * ที่ 781.599 โดยดูที่ 

781.2-781.8 เนื่องจากตองการระบุใหชัดเจนวาเปนเพลงชาติ 
 ของประเทศไทย   

          +593      เลขประเทศไทยจากตารางที่ 2 ที่สามารถกําหนดใหได  
                         ตามหลังเลข ss -09 จากตารางที่ 1 

 จากตัวอยางนี้ มีวิธีการเพิ่มเลขหมู คือ หาเลขฐานกอน  ไดเลข 782.42 และ
ปฏิบัติตามคําอธิบาย คือ ใหดูคําอธิบายวิธีการเพิ่มที่ 782.1-782.4  ซึ่งมีคําอธิบายไวที่ 782.11-
.17 วา ใหเพ่ิมเลขที่ 1 โดยนําเลขที่ตามหลัง 781 จาก 781.1-781.7 ซึ่งเพลงชาติ คือ 781.599 
ดังนั้นจึงนํามาเฉพาะเลขที่ตามหลัง 781 คือ 599 ไปเพิ่มที่เลข 1  ไดเทากับ 1599 (1 + 599) 
และนําไปเพิ่มที่เลขฐาน คือ 782.42 + 1599  = 782.421599   และที่ 781.599 (ดังตารางที่แสดง
ไว)    มีคําอธิบายวิธีการเพิ่มเลขตอไปอีก คือ ใหไปดูที่ 781.2-781.8 (ดังตารางที่แสดงไว) ซึ่ง
มีคําอธิบายวิธีการเพิ่มเลขวา ถาตองการระบุใหชัดเจนวาเปนเพลงชาติของประเทศใด 
สามารถใช 01-09 เปน ss ได ดังนั้นจึงสามารถใช ss –09 เพ่ิมขางหลังเลข 782.421599 และ

เพิ่มเลขประเทศจากตารางชวยท่ี 2 ตามหลัง–09 (782.421599 +09+593  =  

782.42159909593)     
            ที่ตารางเลขหมู 781.599 

  
 
 
 
 

781         General principles and musical forms 
                 .59           *Music reflecting other themes and subjects 
                 .599         *Patriotic, political, military music 
            -------------------------------------  

            *Add as instructed under 781.2-781.8  ← คําสั่งใหดูวิธีการเพิ่มเลขภายใต 
                                                                  781.2-781.8 



 
    

 และที่ตารางเลขหมู  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

             >781.2-781.8  Other principles and musical forms 
                                     Add to each subdivision identified by *  as follows : 

01-09   Standard subdivisions notation from Table 1 as  
                modified under  780.1-780.9, e.g.,  performances  
                                                    078 
คําอธิบายวิธีการเพิ่มเลข       1      General principles 
ที่ 1 โดยเพิ่มเลขที่ตามหลัง               Add to 1 the numbers following 781 in 781.1 
781 จาก 781.1-781.7                      -781.7, e.g., rock    music 166  
 

 ในการสรางเลขหมูงานชิ้นหนึ่งที่เนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาตางๆ          ที่มีหลาย

แงมุม       ผูที่มีหนาที่กําหนดเลขหมู ตองสังเกตอยางระมัดระวังและอานคําสั่งอยาง

ละเอียด  เนื่องจากบางเลขหมูสามารถใหไดหลายแงมุม  เพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

 
 4. การเพิ่มเลขโดยใชตารางภายในเลขหมู 
   ในตารางเลขหมูบางหมวดจะกําหนดตารางภายในไวให ใชสําหรับการแบงยอย
เพ่ือระบุแงมุมที่เฉพาะเจาะจงใหมากขึ้น   อาจใชกับเลขหมูในหมวดหมูนั้นหรืออาจมีคําสั่ง
ใหใชกับหมวดหมูอื่นไดดวย มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
   4.1 กําหนดเลขฐานตามเนื้อหาหลัก 
   4.2 ปฏิบัติตามคําสั่งการใชตารางภายใน 
   4.3 หาตารางภายใน 
                     4.4. นําเลขจากตารางภายในไปเพิ่ม 
 ตัวอยาง      หนังสือเรื่อง การบริหารงานขายปลีก 
                  ไดเลขหมู     = 381.1068  (381.1 + 068 (เลขจากตารางภายใน))   
              โดยไดเลขฐานสําหรับเรื่อง การขายปลีก   คือ  381.1  



 
 
 ที่ตารางเลขหมู 381  มีคําอธิบายการเพิ่มเลขจากตารางภายใน คือ ใหเพ่ิมเลขตาม
คําอธิบายภายใต 380 
 

               381          *Internal commerce (Domestic trade)  
 .1           *Retail trade 
                    .12              *Chain stores 
               ------------------------------ 

              *Add as instructed under 380   ←  คําสั่งใหเพิ่มเลขจากตารางภายใน 
           เลขหมู ตามคําอธิบายที่เลขหมู 380 

 
 
 
 
 
 
 
 ที่ตารางเลขหมู 380     ปรากฏตารางภายใน สําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร 
คือท่ี 068  Management  สามารถนําเลขจากตารางภายในไปเพิ่มที่เลขหมูที่มีเครื่องหมาย * 
กํากับได ดังนี้ 
 

              380            Commerce, communication, transportation 
                                     Except for modifications shown under specific entries, 
                  Add to each subdivision identified by * as follows : 

06 Organization and management 
 ตารางภายในที่สามารถ  065      Business organizations 
นําไปใชไดกับเลขหมู                  Including individual proprietorships,  
ที่กําหนดใหใชตาราง                   partnerships, companies, public and private       
ภายใต 380 ได                             corporations, combinations.  
                                        068      Management 
                                                         Public and private 
                                        09        Historical, geographic, persons treatment  
                                                        Class specific business organizations in 065 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          ดังนั้น    จึงไดเลขหมู 381.1068 
                  381.1   เลขฐานเกี่ยวกับการขายปลีก  
        +068       การบริหาร จากตารางภายใน ภายใตเลขหมู 380 
 
ขอดีและขอเสีย ของระบบ 
 การจัดหมวดหมูหนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ จะพบวาระบบมีทั้งขอดีและ
ขอเสีย ดังนี้ 
 1. ขอดี 
     1.1 มีประโยชนตอการปฏิบัติงาน เปนที่นิยมใชและยอมรับกันอยางกวางขวาง 
     1.2 มีการปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพแผนการจัดหมูออกเผยแพรอยูเสมอ 
เพ่ือใหทันกับสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม ปจจุบันมีถึงฉบับพิมพครั้งที่ 21 พิมพเมื่อคริสตศักราช  
1996  รวมทั้งจัดทําอออกมาในรูปของ ซีดีรอม ดวย  
     1.3 มีดรรชนีสัมพันธที่เปนเครื่องมือชวยโยงแนวความคิดกับเนื้อหา   ใน
แผนการจัดหมูเขาดวยกัน 
      1.4  การใชสัญลักษณเปนตัวเลข  ซึ่งเปนสัญลักษณสากลแทนการแบงเนื้อหา 
เปนที่รูจักกันดี ผูปฏิบัติงานในหองสมุดตาง สามารถเขาใจและนําไปปรับปรุงใชใหเหมาะสม
ไดงาย 
    1.5 การเรียงหนังสือขึ้นชั้นสามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว   เพราะเรียงตามคา
ของตัวเลขที่คุนเคย 
   1.6 มีการแบงลําดับตามความสําคัญของตัวเลขในแผนการจัดหมู ลดหล่ันกัน
ตามความสัมพันธของหมวดหมู  ซึ่งเปนสิ่งที่มีประโยชนตอระบบการสืบคนระบบออนไลน
ในปจจุบัน เพราะผูสืบคนอาจสืบคนแบบกวางหรือแบบแคบไดโดยการเพิ่มหรือลดตัวเลข
ของเลขหมูในการใสคําสําหรับการสืบคน 
   1.7  มีการใชระบบทศนิยมไมรูจบในการแบงยอยของแตละหมวดหมู ทําใหจัด
หมวดหมูไดอยางเฉพาะเจาะจง 
 



 
 
 2. ขอเสีย 
     2.1 แผนการจัดหมูเนนเนื้อหาทางดานอเมริกันมากเกินไป       สังเกตไดจาก
เลขหมูหมวด 900  800  และ200  ซึ่งมีเนื้อหาของภูมิภาคอื่นๆ นอย 
     2.2  เนื้อหาบางสาขาวิชาที่สัมพันธกันไดจัดแยกออกจากกัน เชน 300 แยก
ออกจาก 900  และ 400 แยกจาก 800 
     2.3  การจัดแบงสาขาวิชายอยในบางหมวดหมู ยังเปนที่ถกเถียงกันวาถูกตอง
หรือไม เชน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร จัดไวที่ 000   จิตวิทยา จัดไวใน 100 และการกีฬา
และสันทนาการ จัดไวในหมวด 700 เปนตน 
 
สรุป 
 การจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ เปนระบบการจัดหมูที่มีประสิทธิภาพระบบ
หนึ่ง       เพราะมีแผนการจัดหมูที่เปนมาตรฐาน สารมารถจัดหมูหนังสือไดเฉพาะเจาะจงตาม
เนื้อเรื่องมากที่สุด  บางครั้งทําใหเลขหมูที่สรางขึ้นมีความยาวมาก ในทางปฏิบัติผูปฏิบัติงาน

สามารถเลือกปฏิบัติไดวา         จําเปนหรือไมที่จะตองจัดหมวดหมูใหกับหนังสือในหองสมุด
ใหเฉพาะเจาะจงมากที่สุด  โดยพิจารณาจากจํานวนหนังสือของหองสมุด      ถาหากหนังสือ

ในหมวดหมูนั้นๆ มีจํานวนมาก อาจจัดหมวดหมูใหเฉพาะเจาะจงมากที่สุด    แตถามีนอย
เพียงไมกี่เลม อาจจัดแบบกวางๆ   ก็ได   ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูปฏิบัติงาน   
วิธีการกําหนดเลขหมูตามระบบทศนิยมของดิวอี้    สามารถกําหนดเลขหมูใหเฉพาะเจาะจง
ไดมากที่สุด  นอกจากการกําหนดเลขหมูโดยตรงแลว  มีวิธีการสรางเลขหมูใหกับหนังสือ
เพ่ือใหไดเลขหมู 4วิธี  คือ  การเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 1  การเพิ่มเลขจากตารางชวยท่ี 2-7    
การเพิ่มเลขจากหมวดหมูอื่น  และ การเพิ่มเลขโดยใชตารางภายในเลขหมู  

 
 
 
 
 



 
 

แบบฝกหัด 
 

จงตอบคําถามตอไปนี้พอสังเขป 
1. ระบบทศนิยมของดิวอี้มีโครงสรางของแผนการจัดหมูอยางไร 
2. สัญลักษณของระบบทศนิยมของดิวอี้มีลักษณะอยางไร 
3. ดรรชนีสัมพันธของระบบทศนิยมของดิวอี้มีประโยชนอยางไร 
4. การสรางเลขหมูตามระบบทศนิยมของดิวอี้ มีกี่วิธี อะไรบาง 
5. ตารางชวยท่ี 1 ของระบบทศนิยมของดิวอี้ มีวิธีการใชอยางไร 
6. ตาราง table of preference ของตารางชวยท่ี 1 จะใชในกรณีใด 
7. เลขจากตารางชวยท่ี 2-7 มีหลักโดยทั่วไปในการใชอยางไร 
8. การสรางเลขหมูโดยการเพิ่มเลขจากหมวดหมูอื่นมีกี่วิธี อะไรบาง 
9. จงกําหนดเลขหมูระดับหมวดใหญ ระบบทศนิยมของดิวอี้ ของหนังสือตอไปนี้ 
 World Book Encyclopedia 
 เรียนภาษาฝรัง่เศสดวยตนเอง 
 หลักฟสิกสเบื้องตน 
 แรงงานเด็ก 
 การวาดการตูน 
 ปรัชญาเบื้องตน 
 การควบคุมวัชพืช 
 วรรณคดีไทย 
 พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย 
 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 
 เพลงชาติไทย 
 Home Care Nursing 
 God in Islam  
 Family Counselling 



 
 
 Ancient Chinese Philosophy 
 The Causes of World War II 
 แบดมินตัน 
 การใชภาษาไทย 
 นก 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทย 
 
10. จงสรางเลขหมูของหนังสือตอไปนี้ใหเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
 การวิจัยทางการศึกษา 
 สารานุกรมประวัติศาสตรโลก 
 เที่ยวยุโรป 
 การปฏิวัติฝรั่งเศส 
 ภาวะเศรษฐกิจของไทย 
 ขุนชางขุนแผน 
 French Essays Between the War 
 พจนานุกรมเยอรมัน อังกฤษ ไทย 
 สนทนาภาษาอังกฤษ 
 พจนานุกรมอังกฤษ ไทย 
 ชาวพมาในประเทศไทย 
 Patriotic Societies of Japanese 
 Serial Publication in Tagalog 
 นิทานพื้นบานของลาว 
 คนตาบอดในสังคมไทย 
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