
    

 

                              บทที่ 3 
       การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

 
  สถาบันบริการสารสนเทศแตละแหง           มีจํานวนและประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศมากนอยแตกตางกันไปตามขนาดและประเภทของสถาบันบริการสารสนเทศ 
สถาบันบริการสารสนเทศขนาดใหญ มีทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนมากและเพิ่มมากขึ้น
ตลอดเวลา ดังนั้นจําเปนตองมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทใหเปนระเบียบ 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการคนคืน และจัดเก็บเขาที่เดิม  
 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
 สมัยโบราณ    หองสมุด ซึ่งเปนสถาบันบริการสารสนเทศที่เปนรูปแบบดั้งเดิม 
มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ            โดยเฉพาะหนังสือดวยวิธีการตางๆ (ธาดาศักดิ์  
วชิรปรีชาพงษ, 2534, หนา 20)  เชน 
 1.  จัดตามขนาดรูปเลมของหนังสือ หนังสือมีขนาดเดยีวกันจะจัดเรียงอยูดวยกัน 
         2.  จัดตามสีของปก หนังสือท่ีมีปกสีเดียวกันเรียงอยูดวยกัน 
         3.  จัดตามชื่อผูแตง คอื จัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง 
         4.  จัดตามชื่อเรื่องของหนังสือ คอื จัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อหนังสือ 
        5.  จัดตามลําดับเลขทะเบียน คือ   จัดตามลําดับกอนหลังของหนังสือที่หองสมุด
ไดรับ 
  วิธีการจัดเก็บดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาหากมีจํานวนมาก   คือ ไมไดรับความ
สะดวกและคนหาหนังสือไมพบ จึงไดมีผูริเริ่มคนคดิระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสือ ซึ่งเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับ นิยมใชกันอยางแพรหลาย
จนปจจุบันนี้  เชน ระบบทศนิยมของดิวอี้  (Dewey Decimal Classification)  ระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress Classification) ระบบทศนิยมสากล (Universal 
Decimal Classification) เปนตน ระบบการจัดเก็บแตละระบบที่มีผูคิดคนขึ้นมานั้น ทุกระบบ
จะยึดหลักพ้ืนฐาน   คอื จดัเก็บสารสนเทศที่มีเน้ือเรื่อง  ประเภท    และลักษณะการประพันธ
แบบเดียวกันไวดวยกัน โดยการใชสัญลักษณแทน (Chan, 1994, pp. 260-262) 
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ประโยชนของการจัดเก็บ 
         1.  สารสนเทศที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคลายคลึงกันจะอยูในหมวดหมูเดียวกัน 
         2.  สารสนเทศที่มีเนื้อหาสัมพันธกัน จะจัดเก็บไวใกลเคียงกัน 
         3.  สารสนเทศที่มีลักษณะคําประพันธแบบเดียวกัน และใชภาษาเดยีวกันรวมอยู
ดวยกัน 
         4.  ผูใชสามารถคนหาสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตรงกับความตองการ 
         5.  ผูใหบริการสามารถจัดเก็บสารสนเทศเขาที่ไดถูกตอง รวดเร็ว 
         6.  ชวยใหทราบปริมาณของสารสนเทศ      ในแตละสาขาวิชาวามีจํานวน
เพียงพอกับความตองการในการใชของผูใชบริการหรือไมควรจัดหาสารสนเทศในสาขาวิชา
ใดมาเพิ่ม 
         7.  สารสนเทศแตละชิ้นมีสัญลักษณที่ใชเรียกแทนโดยไมซ้ํากัน 
 

ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 
         ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  ที่รูจักและยอมรับในระดับสากลมีหลาย
ระบบ  แตระบบที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  ทั้งในสถาบันบริการสารสนเทศขนาดใหญ
และขนาดเล็กมี 2 ระบบ คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification)  และ
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน  (Library of Congress Classification) นอกจากนี้ยังมีระบบ
หอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน (U.S. National Library of Medicine  Classification)   ซึ่ง
เปนระบบที่นิยมใชในการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศสาขาการแพทย   และระบบ
ทศนิยมสากล (Universal DecimalClassification) นิยมจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 1. ระบบทศนิยมของดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification หรือ DDC หรือ DC)     
ผูคิดระบบ DDC  คือ  เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey, 1851-1931)    เกิดที่เมืองอดัมเซนเตอร      
รัฐนิวยอรค เมื่อวันที่ 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1851 ป ค.ศ. 1874      เขาไดทํางานเปนบรรณารักษ
ในหองสมุดวิทยาลัยแอมเฮิรสท (Amherst College)   ป ค.ศ. 1876 ไดคิดระบบการแบงหมู
หนังสือขึ้น และเขียนเปนหนังสือคูมือออกเผยแพร คือ  A Classification and Subject Index 
for Cataloging and Arranging the Books and Pamphlets of a Library 
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    ดิวอี้เปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญตอวงการหองสมุดเปนอยางมาก  เชน  เปนผู
ริเริ่มออกวารสารทางวิชาการบรรณารักษศาสตรเปนครั้งแรก   ชื่อวา  Library  Journal  
กอต้ังสมาคมหองสมุดแหงอเมริกันขึ้น (American Library Association)      และรวมมือกับ
วิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรค  เปดสอนวิชาบรรณารักษศาสตรขึ้น เปนตน   ดิวอี้ถึงแกกรรมเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1913 รวมอายุได 81 ป 
  1.1 แนวคิดการแบงหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของดิวอี้      ดิวอี้ยึดแนว
วิวัฒนาการของมนุษยเปนหลักในการพิจารณาแบงหมวดหมูหนังสือ คอื 
            ปรัญชา  จากมนุษยไมรูอะไรเลย ตองการทราบวาตนคือใคร เกดิมา
ทําไม 
                   ศาสนา  ตองการทราบความจริง   การหลุดพนจากความทุกข  คิดถึง
พระเจา 
                   สังคมศาสตร  ความสัมพันธของมนุษย เมื่อมนษุยมาอยูรวมกันเปน
สังคมขึ้นมา 
                   ภาษาศาสตร  การสื่อสารของมนุษยใหเขาใจซึ่งกันและกัน 
                   วิทยาศาสตร    ความตองการทราบความจริงของธรรมชาติ   เรียนรู
เพ่ือใหเขาใจธรรมชาติรอบๆ ตัว 
                   วิทยาศาสตรประยุกต  การนําความจริงของธรรมชาติมาประยุกตใชให
เกิดประโยชน 
   ศิลปะและสันทนาการ  สรางสรรคขึน้เพื่อความจรรโลงใจของคน   ใช
เวลาวางใหเกิดความสุข 
                     วรรณคดี ความตองการแสดงความคิด ความประทับใจไวดวย
สัญลักษณที่เปนตัวอักษร 
                ประวัติศาสตร การบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคสมัยตางๆ       เพ่ือให
คนรุนหลังทราบ 
                   หมวดความรูทั่วๆ ไปหรือเบ็ดเตล็ด เปนการเอาความรูอื่นๆ ที่ไมอาจจัด
ไวในหมวดหมูอื่นไดแลว 
      ปจจุบันแผนการจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้  มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับพัฒนาการของวิทยาการใหมๆ ตลอดมา   จนปจจุบันมีถึง
ฉบับพิมพครั้งที่ 22    ซึ่งไดจัดพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 2003  
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     1.2  สัญลักษณของระบบ 
                 สัญลักษณ (Notation)   หมายถึง  ตัวเลข  หรือตัวอักษร หรือ
เครื่องหมายอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางรวมกัน   ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อใชแทนเนื้อหาวิชา
ความรูในระบบจัดหมวดหมู     สัญลักษณนี้ ถาใชตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเครือ่งหมาย
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน ใชตัวอักษร หรือตัวเลขลวนๆ เรียกวา   สัญลักษณ
บริสุทธิ์ (pure notation)  แตถาใชตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเครื่องหมายรวมกันตั้งแต 2 ชนิด 
ขึ้นไปเรียกวา สัญลักษณผสม (mixed notation)  ลักษณะสัญลักษณของระบบ DDC เปน
สัญลักษณบริสุทธิ์ อานเขาใจงาย จําไดงาย และใชสะดวก  แสดงใหเห็นความลดหลั่นของ
หมวดหมูวิชาความรูตามลําดับขั้น (hierarchical notation) 
      1.3    การจัดลําดับเนื้อหาวิชาของระบบ  ระบบ DDC มีการแบงหมวดหมู 
ออกเปน 10 หมวดใหญไปหาหมวดยอยเปนขั้นๆ ตามลําดับอยางมีระบบโดยใชตัวเลข ต้ังแต
เลข 0-9 เปนสัญลักษณแทนวิชาความรู แตละหมวด ตามลําดับขั้นดังนี้ 
   1.3.1 การแบงครั้งที่ 1  (First Summary)     คือ การแบงวิชาความรู 
ออกเปนหมวดใหญ (Main class) 10 หมวด ใชเลขหลกัรอย 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   (วิทยาศาสตรประยุกต)) 
 700 The arts (ศิลปะ) 
 800 Literature (Belles-lettres) (วรรณคดี (อักษรเบรล)) 
 900 General geography and history and their auxiliaries  
         (ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทั่วไป) 
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                    1.3.2 การแบงครั้งที่ 2  (Second Summary) คือ การแบงวิชาความรู
หมวดใหญทั้ง 10  หมวด  ออกเปน  100  หมวดยอย  (division)  ใชเลขหลักสิบคือ 0-9 เปน
สัญลักษณแทน เชน 
  000  Generalities  (ความรูทั่วไป) 
  010   Bibliography  (บรรณานุกรม)         
  020   Library & information sciences (หองสมุดและบรรณารักษศาสตร) 
  030   General encyclopedia works (สารานุกรมทั่วไป) 
             040   
             050   General serial publications (สิ่งพิมพตอเนื่อง) 
             060   General organizations & museology  (องคกรและพิพิธภัณฑ) 
             070  Journalism, publishing, newspapers  (วารสาร การพิมพ หนังสือพิมพ) 
             080   General collections (งานรวมทั่วไป) 
             090   Manuscripts & book rarities (ตนฉบับตัวเขียน และหนังสือหายาก) 
                 1.3.3 การแบงครั้งที่ 3  (Third Summary)  คือ  การแบงวิชาความรูใน
หมวดยอยท้ัง 100 หมวดยอย ออกเปนหมูยอย (section) หมวดละ 10 หมูยอย ทั้งหมดจะมี 
1,000 หมูยอย ใชเลขหลักหนวยคือ 0-9 เปนสัญลักษณแทน เชน 
  600  Technology (Applied sciences) (เทคโนโลยี,วิทยาศาสตรประยุกต) 
      610   Medical sciences Medicine (การแพทย) 
       611   Human anatomy, cytology, tissues (กายวิภาคศาสตร,เนื้อเยื่อ) 
         630   Agriculture & related technologies (การเกษตรและเทคโนโลยี 
                             การเกษตร) 
                       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 และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ)  
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                      638   Insect culture (แมลงตาง ๆ) 
                       639   Nondomestic animals & plants  
                                            (พืชและสัตวนําเขาจากตางประเทศ) 
                1.3.4 การแบงครั้งที่ 4  การแบงโดยใชจุดทศนิยม   เปนขั้นตอนการแบง
เนื้อหาวิชาความรูที่เฉพาะเจาะจงลงไปหลังจากการแบงทั้ง 3 ครั้ง      โดยจะใสจุดทศนิยม
หลังเลขตัวท่ี 3  ซึ่งจะใสกี่ตําแหนงก็ได เชน 
  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 
    ความรูพ้ืนฐานทางการแพทย     ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ 610 
    กายวิภาคศาสตรมนุษย            ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ 611 
    การปลูกพืชดวยเมล็ด               ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ 634.9562 
    พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ   495.913 
    สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน    ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ    030 
     คณิตศาสตรเบื้อง                     ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ 510 
     พระอภัยมณี                             ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ 895.91 
     ศาสนาที่สาํคัญของโลก             ไดเลขหมูแทนเนื้อหา คือ 200 
 
 2. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  (Library of Congress Classification) 
  การจัดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั หรือระบบ LCC     คิดขึ้นโดย  
เฮอรเบิรต พุทนัม   (Herbert Putnum)  ในป ค.ศ. 1899 ขณะที่เปนบรรณารักษที่หอสมุด
รัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress)  ซึ่งเปนหอสมุดแหงชาติของสหรัฐอเมรกิา การจัดหมู
ระบบ LCC  เปนระบบที่เกิดจากการปฏิบัติ คือหมวดหมูแตละหมวดจะคิดขึ้นมาเมื่อม ี
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หนังสือเขามาในหองสมุด  ไมไดมีแนวคิดเปนเชิงทฤษฎีเหมือนระบบ DDC      ถายังไมมี
หนังสือในหมวดใดเขามาก็จะยังไมมีเลขหมูในหมวดหมูนั้น (Chan 1999 : 1-2)  ระบบ LCC 
นิยมใชในหองสมุดขนาดใหญ   เชน   หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  เปนตน 
     2.1 สัญลักษณของระบบ 
            ระบบ LCC ใชตัวอักษรโรมัน และตัวเลขเปนสัญลักษณแทนเนื้อหา  
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 20 หมวดใหญ ใชอักษร A-Z      ยกเวนตัวอักษร I,O,W,X และ Y 
จะไมนํามาเปนสัญลักษณในระบบการจัดหมวดหมู และใชตัวอักษร A-Z   ผสมตัวเลขตั้งแต 
1- 9999  และจุดทศนิยม เพ่ือเปนสัญลักษณแทนการแบงหมวดหมูยอย 
    2.2  การจัดลําดับเนื้อหาวิชาของระบบ มีการแบงเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
           2.2.1 หมวดใหญ      ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมรกิัน แบงเนื้อหาวิชา
ความรูของสารสนเทศที่มีอยูในหอสมดุรัฐสภาอเมรกิันออกเปน  20 หมวดใหญ โดยใช
สัญลักษณเปนอักษรโรมันตัวพิมพใหญ A-Z แทนเนื้อหาวิชา ยกเวนอักษร I,O,W,X และ Y 
ซึ่งจะไมนํามาเปนสัญลักษณ  
  A    =  General Work (ความรูทั่วไป) 
  B    =  Philosophy, Psychology, Religion (ปรัชญา,จิตวิทยา,ศาสนา) 
  C    =  Auxiliary Sciences of History (General) (ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
                      ประวัติศาสตร) 
  D    =  History : General and Old World (Eastern Hemisphere) 
                                (ประวัติศาสตร : ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรของโลกสมัยเกา 
                                ซีกโลกตะวันออก ไดแก ยุโรป เอเซีย และแอฟริกา)   
  E-F =  History : America (Western Hemisphere) (ประวัติศาสตร : อเมริกา  
                                ซีกโลกตะวันตก ไดแก อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต) 
  G   =  Geography. Maps. Anthropology. Recreation (ภูมิศาสตร   แผนที่  
                                มานุษยวิทยา นันทนาการ) 
  H   =  Social Sciences (สังคมศาสตร) 
  J    =  Political Science (รัฐศาสตร) 
  K    =  Law (กฎหมาย) 
  L    =  Education (การศึกษา) 
  M   =  Music and Books on Music (ดนตรีและหนังสือเกี่ยวกับดนตรี) 
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  N   =  Fine Arts (วิจิตรศิลป) 
  P    =  Philology and Literatures (ภาษาศาสตรและวรรณคดี) 
  Q   =  Science (วิทยาศาสตร) 
  R    =  Medicine (การแพทย) 
  S    =  Agriculture (การเกษตร) 
  T    =  Technology (เทคโนโลยี) 
  U    =  Military Science (วิชาการทหาร) 
  V    =  Naval Science (นาวิกศาสตร) 
  Z    =  Bibliography. Library Science (บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร) 
          2.2.2  หมวดยอย เปนการแบงยอยใหละเอียดมากขึ้น   โดยใชอักษร
โรมันตัวพิมพใหญ 2  ตัว หรือ 3 ตัว  เปนสัญลักษณแทนการแบงยอย ยกเวนหมวด E,F,G 
และ Z    ซึ่งจะไมมีการแบงหมวดยอย จะใชอักษรโรมันเพยีงตัวเดียวเทานั้น เชน 
  S     =  Agriculture (General) (การเกษตรทั่วไป) 
          SB  =  Plant Culture (การเพาะปลูก)           
          SD  =  Forestry (การปาไม) 
          SF  =  Animal Culture (การเลี้ยงสัตว) 
          SH  =  Aquaculture.  Fisheries. Angling (การประมง)  
 
           K     =  Law (General) (กฎหมายทั่วไป) 
         KB  =   Ancient Law. Roman Law and Theocratic Legal  Systems. 
                                 (กฎหมายโบราณ กฎหมายโรมัน และระบบกฎหมายปกครองโดยพระ) 
   KD  =   Law of the United Kingdom and Ireland      
                                  (กฎหมายของสหราชอาณาจักรและไอแลนด) 
         KDC  =  Law of Scotland  
                (กฎหมายของประเทศสกอตแลนด) 
        KDE  =  Law of Northern Ireland (กฎหมายของประเทศ 
                    ไอแลนดเหนือ) 
       KKA  =  Law of East Germany 
    (กฎหมายของเยอรมันตะวันออก) 
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           2.2.3   หมูยอย   เปนการแบงยอยใหละเอียดดวยการเพิ่มเลขหมูโดยการ 
ใสตัวเลขตั้งแตเลข 1-9999 ทายตัวอักษรโรมัน           แสดงเนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
  V               =  Naval Science (General) (นาวิกศาสตรทั่วไป) 
              VK            =  Navigation.Merchant marine. 
                588-597         Marine Hydrography. Hydrographic Surveying 
                                               (อุทกศาสตรทางทะเล การสํารวจทางทะเล) 
   2.2.4  การแบงโดยการเติมจุดทศนิยมหลังเลขหมูยอย  1-9999   
จุดทศนิยมอาจแบงโดยการใช ตัวเลข 1-9999 หรือ ตัวอักษร A-Z + ตัวเลข (ผสมตัวเลข) ก็ได     
ซึ่งจะมีการแบงไวใหหรืออาจจะมีคําสั่งวิธกีารแบงยอยแสดงไวเพ่ือใหปฏิบัติตาม 
 ตัวอยาง   หนังสือเรื่อง    ความสัมพันธทางการเมืองระหวางไทยกับญี่ปุน 
                         ไดเลขหมูแทนเนื้อหา  DS575.5J3 
                            ไดมาจากแผนการจัดหมู   
    DS   เอเชีย (ASIA) 
                                               ประเทศไทย (Thailand (Siam)) 
             561     วารสาร สมาคม 
            568     ความ เปนอยูและประเพณี อารยธรรม 
                       ประวัติศาสตร 
                   571         งานทั่วไป 
                       ประวัติศาสตรทางการเมืองและการฑูต 
                     575         งานทั่วไป 
                 .5   ความสัมพันธกับตางประเทศแบงตามประเทศ A-Z                                           
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                   หนังสือเรื่อง   Nonformal education in Rangoon 
                     ไดเลขหมูแทนเนื้อหา LC45.8.B932R3 
             ไดมาจากแผนการจัดหมู 
                                                        LC        Nonformal education 
                                                          45.8 Other regions or countries A-Z 
                                                            Burma เปดจากตารางได B93 
                                                                     .X2 Local, A-Z 
                                                                    Rangoon เปดจากตารางได R3 
 
 3. ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน  (U.S.National Library of Medicine 
Classification) 
    ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน  เรียกยอๆ  วาระบบ NLM เกิดขึ้นมา 
เนื่องจากสมาคมหองสมุดอเมริกันไดรับความชวยเหลือดานการเงินจากมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร 
ใหสํารวจหองสมุดแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1943 และหองสมุดแพทย
ทหารบก (Army   Medical  Library) ซึ่งเปนหองสมุดแพทยที่ใหญที่สุดขณะนั้น เสนอวา 
การจัดหมูหนังสือทางการแพทยควรมีระบบที่ทันสมัย ซึ่งทางคณะผูสํารวจก็เห็นดวย และ
ไดเสนอทางเลือกไว  2  ทาง  คือ แกไขเพิ่มเติมหมวดที่เกี่ยวกับการแพทยในระบบ LCC 
หรือ คิดระบบขึ้นใหม 
      ตอมาไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานขึ้นมา    ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งบรรณารักษ และนักวิชาการจากสถาบันตางๆ   ไดเลือกทางเลือกที่จะพัฒนา
ระบบขึ้นใหม ชื่อวา "ระบบการจัดหมูของหองสมุดแพทยกองทัพบก" ในป ค.ศ.1948 ระบบ
ที่คิดขึ้น ไดรับความนิยมอยางมาก  และไดมีการพัฒนาตอมา จนป  ค.ศ.1958    ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน "ระบบการจัดหมูหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน"  คูมือการจัดหมูมีการพิมพและแกไข
เพ่ิมเติมอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมกีารแจงรายการแกไขเพิ่มเติมในขาวหอสมุดแพทยแหงชาติ
อเมริกันทุกครั้ง  (Chan 1994 : 369-370) 
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    3.1  สัญลักษณของระบบ 
          สัญลักษณที่ใชเปน สัญลักษณผสม ประกอบดวยตัวอักษรโรมันและ
ตัวเลข  ตัวอักษรที่ใชเปนสัญลักษณ คอื QS-QZ และ W, WA-WZ ใชแทนหมวดใหญ ผสม
กับตัวเลขที่ใชแทนการแบงยอย ใชเลข 1-3 หลัก 
             การจัดหมูหนังสือระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน สวนใหญจะใช
รวมกับระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยใชในหองสมุดทางดานการแพทย ซึ่งจะจัดหมู
หนังสือสาขาวิชาการแพทยดวยระบบ NLM  และจัดหมูหนังสือในสาขาวิชาอืน่ๆ ดวยระบบ 
LCC โดยจะเวนไมใชหมวด QM-QR และ R ของระบบ LCC เนื่องจากระบบ NLM มีการ
แบงหมวดหมูหนังสือทางการแพทยละเอียดและทันสมัยกวาระบบ LCC    
     3.2  การจัดลําดับเนื้อหาวิชาของระบบ  ระบบ NLM   แบงเนื้อหาวิชา
ออกเปน  3  ระดับ คือ   การแบงหมวดใหญ  หมูยอย   และการแบงตามพื้นที่ภูมิศาสตร 
             3.2.1  หมวดใหญ  เปนการแบงเนื้อหาวิชาทางการแพทย เปน 2 สวน 
คือ 
                              1)  การแพทยพ้ืนฐาน (Preclinical sciences) ใชสัญลักษณ QS-
QZ 
            QS      Human anatomy (กายวิภาคศาสตร) 
                    QT      Physiology (สรีรวิทยา) 
               QU      Biochemistry (ชีวเคมี) 
                    QV      Pharmacology  (เภสัชศาสตร) 
               QW     Microbiology & immunology  (จุลชีววิทยา  และวิทยาภูมิคุมกัน) 
                    QX      Parasitology (ปรสิตวิทยา) 
                QY      Clinical pathology (พยาธิวิทยาคลีนิค) 
                   QZ      Pathology (พยาธิวิทยา) 
                     2)  การแพทยและวิชาที่เกี่ยวของ (Medicine and related 
subjects) 
                      W           Medical profession (อาชีพแพทย) 
                  WA         Publichealth (สาธารณสุขศาสตร) 
             WB         Practice of medicine (เวชปฏิบัติ) 
                  WC         Infectious diseases (โรคติดตอ) 
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           WD 100  Deficiency diseases (โภชนาการผิดปกติ) 
                  WD 200  Metabolic diseases (โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารในรางกาย) 
         WD 300   Diseasesof allergy (โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุมกันและ 
                                           เนื้อเยื่อคอลลาเจนภูมิไวเกิน) 
                   WD 400   Animal poisoning (อาการพิษเนื่องจากสัตว) 
                     WD 500   Plant poisoning (อาการพิษเนื่องจากพืช) 
 WD 600   Diseases by physical agents (โรคและการบาดเจ็บ 
                                          สาเหตุจากจากตัวกระทําทางกายภาพ)   
                   WD 700   Aviation and space medicine (เวชศาสตรการบิน 
                                          และการแพทยอวกาศ) 
                   WE         Musculoskeletal system (ระบบกลามเนื้อ และกระดูก) 
                    WF         Respiratory system (ระบบทางเดินหายใจ) 
                  WG        Cardiovascular system (ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด) 
                   WH        Hemic  and lymphatic system (ระบบเกี่ยวกับเลือด 
                                        และตอมน้ําเหลือง) 
                    WI         Gastrointestinal  system  (ระบบเกี่ยวกับการยอยอาหาร) 
           WJ        Urogenital system (ระบบปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ) 
                   WK        Endocrine system (ระบบตอมไรทอ) 
                  WL        Nervous system (ระบบประสาท) 
                   WM       Psychiatry (จิตเวชศาสตร) 
                   WN       Radiology (รังสีวิทยา  รังสีวินิจฉัย) 
                   WO       Surgery  (ศัลยศาสตร) 
                   WP       Gynecology (นรีเวชวิทยา) 
                   WQ       Obstetrics (สูติศาสตร) 
                   WR       Dermatology (ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)) 
                   WS        Pediatrics (กุมารเวชศาสตร) 
                   WT       Geriatrics. Chronic diseases (เวชศาสตรผูสูงอายุ โรคเรื้อรงั) 
                   WU      Dentistry.Oral surgery (ทันตแพทยศาสตร ศัลยกรรมชองปาก) 
                   WV       Otorhinolaryngology (โสต  ศอ นาสกิ  ลารยิงซวิทยา) 
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                  WW       Ophthalmology (จักษุวิทยา) 
                   WX       Hospitals (โรงพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวก) 
                   WY      Nursing (การพยาบาล) 
                  WZ      History of medicine (ประวัติการแพทย) 
                3.2.2  หมูยอย   เปนการแบงตามวิธีเขียน การเรียนการสอน   สาเหตุ
แหงการเกิดโรค  อวัยวะของรางกาย เปนตน โดยใชตัวเลข 1-3 หลัก แทนการแบงยอย 
             QU           BIOCHEMISTRY            QU 
                *1      Societies (Cutter from the name of society)  
                   4      General work 
                11      History (Table G) 
             11.1      General coverage (Not Table G) 
                  3.2.3    การแบงตามพื้นที่ภูมิศาสตรเปนการแบงเนื้อหาวิชาใหเฉพาะ 
 เจาะจงลงไปตามสถานที่ทางภูมิศาสตร ที่เกี่ยวของอยูในเนื้อหา การแบงตามพื้นที่ภูมิศาสตร 
ตองนําเลขจากตาราง G มาเพิ่ม ใชสัญลกัษณเปนตัวอักษรกับตัวเลข 
               ตัวอยาง  Table G 
                     JA1   - Asia         JK6   - Korea 
                     .                   .  
                     JI9   - Israel        JT3    - Thailand  
                     JJ3   - Japan       JT5    - Tibet 
                     JJ6   - Jordan      JV6    - Vietnam 
 
  หนังสือ ประวัติวิชาชีวเคมีในประเทศไทย 
                                 QU <--- Biochemistry 
                             11  <--- History  
                                       JT3 <--- Thailand 
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 4. ระบบทศนิยมสากล  (Universal Decimal  Classification) 
      ระบบทศนิยมสากล  หรือ เรียกยอๆ วา ระบบ UDC จัดทําขึ้นในป ค.ศ.1885    
โดย พอล ออตเล็ท (Paul Otlet)   และ เฮนรี่  ลาฟอนแตน (Henri  La Fontaine) นักกฎหมาย
ชาวเบลเยี่ยม  รวมมือกันคิดระบบการจัดหมวดหมูหนังสือท่ีเปนสากล     สามารถใชจัดหมู
เนื้อหาความรูไดทุกประเภท  โดยสถาบันบรรณานุกรมนานาชาติ (Institute International  de  
 Bibliographie)   ซึ่งในปจจุบัน คือ สหพันธเอกสารนานาชาติ (International  Federation  for 
Documentation)          ไดรับอนุญาตจาก เมลวิล ดิวอี้  ใหนําระบบ  DDC  ฉบับพิมพครั้งที่  5  
มาปรับปรุงขยายใหเหมาะสม   ระบบ UDC เหมาะสมกับหองสมุดเฉพาะ  โดยเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะมีเลขหมูที่ละเอียดและปรับปรุงใหทันสมัยกับ
ความกาวหนาของวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   นิยมใชในหองสมุดเฉพาะในอังกฤษ
และประเทศในทวีปยุโรป 
      4.1  สัญลักษณของระบบ 
             ระบบ UDC เปนระบบการจัดหมูแบบแยกสังเคราะห (Analytic-
synthetic classification) หรือระบบฟาเซ็ท (Facet classification)     สามารถจัดหมูเนื้อหาวิชา
ไดทุกแงมุม    โดยนําเครื่องหมายตางๆ  มาประกอบกับตัวเลขที่ใชแทนเนื้อหาในสาขาวิชา
ตางๆ  เรียกวาสัญลักษณผสม  (mixed  notation) คือ ใชตัวเลขผสมกับเครื่องหมายวรรคตอน 
บางครั้งทําใหไดสัญลักษณแทนเนื้อหาวิชาที่ยาวมาก 
     4.2  การจัดลําดับเนื้อหาวิชาของระบบ 
                       4.2.1  หมวดใหญ   ใชตัวเลข  1 หลัก 0-9 แทนเนื้อหาวิชาความรู โดย
แบงออกเปน 10 หมวดใหญ คือ 
              0    Gerneralities (ความรูทั่วไป) 
 1  Philosophy. Metaphysics. Psychology. Logic. Ethics and   moral 
   (ปรัชญา จิตวิทยา ตรรกวิทยา จริยศาสตร และศีลธรรม 
                    2    Religion. Theology (ศาสนา ศาสนศาสตร) 
                    3    Social  sciences.  Economics.  Law.  Government. Education  
                          (สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย การปกครอง  การศึกษา) 
                   4    Philology. Linguistics. Languages (ภาษาศาสตร) 
 5  Mathematics  and  Natural sciences (คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ) 
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 6  Applied  sciences.  Medicine.  Technology   
         (วิทยาศาสตรประยุกต   แพทยศาสตร เทคโนโลยี) 
                7    The arts. Recreation. Sport, etc. (ศิลปะ นันทนาการ กีฬา) 
 8     Language. Linguistics. Literature  (ภาษา ภาษาศาสตร วรรณคดี) 
 9  Geography. Biography. History (ภูมิศาสตร ประวัติบุคคล  ประวัติศาสตร) 
                             4.2.2  หมวดยอย  หมวดใหญแตละหมวดสามารถแบงเปนหมวดยอย 
ไดอีกโดยเติมเลข 0-9 ใหครบจํานวนเลข 2 หลัก เชน 
                  6      Applie Sciences. Medicine. Technology. 
                61      Medical science. Health and safety. 
                62      Engineering and technology generally. 
                63      Agriculture. Forestry. Stockbreeding. Fisheries. 
                      69      Building industry, materials, trades, construction. 
         4.2.3  หมูยอย      หมวดยอยแตละหมวดสามารถแบงใหละเอียดลงไป
เปนหมูยอย  โดยเตมิเลข 0-9 ใหครบจํานวน 3 หลัก และเลขทศนิยมไดอีก เชน 
                62     Engineering and technology generally 
               621        Mechanical and electrical engineering 
               621.22      Water power, Hydraulic mechince 
               621.221    Water wheels 
               621.225    Hydraulic pressure mechinery, pumps,  accumulators  
         4.2.4  สัญลักษณและเครื่องหมาย         นอกจากจะใชตัวเลขแทนการ
แบงหมวดใหญ  หมวดยอย  และหมูยอยแลว ระบบ UDC ยังใชเครื่องหมายตางๆ ประกอบ
ตัวเลขเพื่อแสดงแงมุมของเนื้อหาใหละเอียดลงไปอีก คือ 
     1)  เครื่องหมาย  + และ / ใชสําหรับเชือ่มเลขหมู เพ่ือแสดงการ
เพ่ิมหรือขยายเนื้อหา     
                        2)  เครื่องหมาย : , [ ] ใชสาํหรับแสดงความสัมพันธของเนื้อหา 
                     3)  เครื่องหมาย  =  (0...)  ใชสําหรับแสดงภาษาของเอกสารและ
แบบการเขียน ใชกับหมวดภาษา 
                     4)  เครื่องหมาย ( ) ใ  ชสําหรับแสดงสถานที่  สัญชาติ       และ
เชื้อชาติ 
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                    5)  เครื่องหมาย "  " ใชสําหรับแสดงยุค สมัย เวลา 
                                     6)  เครื่องหมายแสดงแงคิด .00...      ใชสําหรับแสดงแงคิดเพื่อ
ขยายเนื้อหาใหชัดเจนมากขึ้น 
                          7)  เครื่องหมาย  -  .0 และ '  ใชเมื่อตองการจํากัดขอบเขตของ
เนื้อหา สวนใหญใชกับหมวด 8 ภาษาและวรรณคดี  
 ตัวอยาง 
            631.5=82              Plant cultivation -written in Russian  
            631.5(038)                     -Glossary 
            631.5"17"                       -18th century 
            631.5(=97)(85)              -By American Indians in Peru 
 
 ระบบการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศทั้ง 4 ระบบ ที่กลาวไปแลวนั้น เปนที่นิยม
ใชสําหรับการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือเทานั้น สวนทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวารสาร  หนังสือพิมพ  จุลสาร  กฤตภาค  และโสตทัศนวัสดุนั้น        สถาบันบริการ
สารสนเทศจะใชระบบการจัดเก็บวิธีอื่น ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
 

เลขเรียกหนงัสือ  
  เลขเรียกหนังสือ (call number) คือสญัลักษณที่กําหนดขึ้นสําหรับใชเรียกแทน
หนังสือแตละเลม โดยเฉพาะหนังสือแตละเลมจะมีเลขเรียกหนังสือไมซ้ํากัน   ซึ่งจะชวยให
หนังสือมีสัญลักษณประจําใชแทน การพิจารณาดูจากชื่อผูแตง ชื่อเรือ่งหนังสือและ
รายละเอียดอื่น ๆ  ประกอบ ชวยใหสะดวกในการจัดเก็บและคนคืน 
 1. สวนประกอบของเลขเรยีกหนังสือ     
        เลขเรียกหนังสือ ปกติประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน (Wynar, 1992, p. 
373 ; Chan, 1994, p.317) คือ เลขหมู และเลขผูแตง    
  1.1 เลขหมู (classification number) คือ สัญลักษณที่กําหนดขึ้นแทนเนื้อหา 
ของหนังสือ   ซึ่งไดมาจากระบบการจัดหมวดหมูระบบใดระบบหนึ่ง   เชน 895.91 แทน
หนังสือเรื่องพระอภัยมณี 
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                         1.2 เลขผูแตง (author number) หรือเลขหนังสือ  (book number) คือ 
สัญลักษณที่กําหนดขึ้น ใชแทนชื่อเต็มของผูแตงหรือรายการหลักของหนังสือ     สวนใหญ
จะใชสัญลักษณเปนตัวอักษรผสมตัวเลข โดยใชอักษรตัวแรกของชื่อผูแตง     หรือชือ่สกลุ
ของผูแตง   ผสมกับตัวเลขที่กําหนดใหสําหรับผูแตงแตละคน ตามคูมือสําหรับการกําหนด
เลขประจําผูแตงที่ทางสถาบันบริการสารสนเทศเลือกใช   ซึ่งจะใสไวในบรรทัดถดัจาก
เลขหมูลงมา    เลขผูแตงหรือเลขหนังสอืนี้  จะชวยไมใหหนังสือแตละเลมมีเลขเรียกหนังสือ
ซ้ํากัน     กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน 
 ตัวอยางที่ 1  หนังสือ 2 เลม มีชื่อเรือ่งเดยีวกัน คือ  
                  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา แตงโดย พวา  พันธุเมฆา  
                  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา แตงโดย ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ  
 จะเห็นวาหนังสือท้ัง 2 เลม มีชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาเหมือนกัน   แตตางคน
เขียน ดังนั้นหนังสือท้ัง 2 เลม จะไดเลขหมู ในระบบ DDC เหมือนกัน คือ 020    จําเปนตอง
ทําใหแตกตางกัน โดยใสเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ 
                                       020      และ  020 
         เลขผูแตง พวา---> พ476            ธ512 <---เลขผูแตง  ธาดาศักดิ์ 
 
         ตัวอยางที่ 2  หนังสือ 2 เรื่อง คือ 
                  Computers and information systems         แตงโดย Gore, Marvin P. 
                 Introduction to computers            แตงโดย Rambo, A. Terry. 
         ในระบบการจัดหมวดหมูระบบ LCC  หนังสือท้ัง 2 เลมจะไดเลขหมูเหมือนกัน 
คือ QA76 เพ่ือใหเกิดความแตกตางจําเปนตองใสเลขผูแตง หรือเลขหนังสือ คือ 
          เรื่อง Computers and information systems  
    จะไดเลขเรียกหนังสือ คือ  QA76 <--- เลขหมู                                                    
                                                          .G6     <--- เลขผูแตง      
         เรื่อง Introduction to computers 
                                   จะไดเลขเรียกหนังสือ คือ  QA76  <---- เลขหมู 
                                                                             .R3     <---- เลขหนังสือ  
                                                                             1991   
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 2.  สัญลักษณอื่น ๆ ที่ใสเพ่ิมจากเลขผูแตงหรือเลขหนังสือ 
      จากสวนประกอบของเลขเรียกหนังสือท้ัง 2 สวน ที่กลาวมา ในการ
ปฏิบัติงาน  การใชเพียงเลขหมู และเลขผูแตง สรางเลขเรียกหนังสือท่ีไมซ้ํากันนั้นทําไดยาก   
ดังนั้นจึงตองมีการเพิ่มสัญลักษณอื่นๆ ดวย   เพื่อทําใหไดเลขเรียกหนังสือ ที่ไมซ้ํากัน ไดแก 
        2.1 อกัษรตัวแรกของชื่อเรือ่ง          กรณีที่ผูแตงคนเดียวกันแตงหนังสือท่ีมี
เนื้อหาคลายคลึงกัน    แตใชชื่อเรือ่งตางกัน เชน  
             เสรี  วงษมณฑา  แตงหนังสือ เรือ่ง   กวาจะเห็นเปนโฆษณา  
                                                                   และ      เรือ่ง   โฆษณา : เมื่อมองสองแวนขยาย 
    หนังสือท้ังสองเลม เปนหนังสือสาขาเดียวกัน คือ  การโฆษณา จะไดเลขหมู 
และเลขผูแตงเหมือนกนั คอื  659.1  ส931  สวนที่จะทําใหหนังสือท้ังสองเลมมีเลขเรียก
หนังสือตางกัน คือใสอักษรตัวแรกของชื่อเรือ่งลงไปหลังเลขผูแตง 
                                                659.1          659.1 
กวาจะเห็นเปนโฆษณา  --->   ส931ก        ส931ฆ<--- โฆษณา : เมื่อมอง… 
              2.2  สัญลักษณกําหนดแทนประเภทของหนังสือ ซึ่งจะใสไวเหนือเลขหมู 
เชน  
            อ   หรือ   Ref   หรือ  R  ใชแทนหนังสือประเภทหนังสืออางอิง  
          อ                          Ref 
                               495.91342           423.591 
                               ส126                    S538 
                       วจ ใชแทนหนังสือประเภทงานวิจัย เชน 
                               วจ                       วจ 
                              371.2                  510.7 
                              ส147                  น153 
                       วน หรือ T  ใชแทนหนังสือประเภทวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ เชน 
                               วน                      T 
                                   959.3                  LC 
                                   ต351                   5800 
                                                    .J426 
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               2.3   สัญลักษณระบุแทนปที่พิมพของหนังสือในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่อง 
เดียวกันและของผูแตงคนเดียวกัน แตมีการจัดพิมพออกจําหนายมากกวา 1 ครั้ง เพ่ือระบุ
ความแตกตาง        และชวยใหทราบวาหนังสือเลมใดมีความทันสมัยมากกวากันโดยดูจากป
ที่พิมพที่เลขเรียกหนังสือ ซึ่งจะใสไวในบรรทัดถัดจากเลขผูแตงหรือเลขหนังสอื เชน 
                หนังสือเรื่อง  เปดโลกอินเตอรเน็ต แตงโดย สมนึก  คีรโีต มีการจัดพิมพออกมา 2 
ครั้ง  คือ  ครั้งที่  1 ป 2538 ครั้งที่ 2 ป 2539  หนังสือเลมนี้จะมีเลขเรียกหนังสือ ดังนี้ 
                            004.6            004.6 
                                   ส245              ส245          
                                                                 2539                             
                                   (พิมพครั้งที่ 1)   (พิมพครั้งที่ 2)    
                2.4 สัญลักษณบอกจํานวนฉบับซ้ํา         จะใชในกรณีที่สถาบันบริการ
สารสนเทศจัดซื้อหนังสือชื่อเรือ่งเดียวกัน  ผูแตงคนเดียวกัน  และเปนปพิมพเดียวกันเขามา
ไวใหบริการมากกวา 1 ฉบับ  เพ่ือไมใหเลขเรียกหนังสือซ้ํากัน จึงกําหนดลําดับที่ที่เขามา
ใหกับหนังสือนั้นโดยใชอักษร ฉ. (ฉบับ) หรือ C. (copy)   และตัวเลขบอกลําดับจํานวนฉบับ
ซ้ําของหนังสือไวใตเลขผูแตง   เชน  หองสมุดซื้อหนังสือเรื่องสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คนควา  แตงโดย พวา  พันธุเมฆา ซึ่งจัดพิมพครั้งที่ 1 ในป 2538 จํานวน 5 ฉบับ   แตละฉบับ
จะไดเลขเรียกหนังสือ ดังนี้ 
                  020          020          020         020          020 
                  พ476ส     พ476ส     พ476ส     พ476ส     พ476ส 
                  ฉ.1           ฉ.2           ฉ.3          ฉ.4           ฉ.5 
                         2.5 สัญลักษณบอกลําดับเลมที่ของหนังสือในชุด จะใชในกรณีที่จัดซื้อ
หนังสือเปนชุดหรือหนังสือหลายเลมจบ   ซึ่งเปนหนังสือชื่อเรือ่งเดียวกัน ผูแตงคนเดียวกัน
หรือมีผูรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือไมใหหนังสือแตละเลมมีเลขเรียกหนังสือซ้ํากัน  จึงใสลําดับที่
เลมของหนังสือในชุดไวที่เลขเรียกหนังสือ โดยใชอกัษร ล. (เลมที่) หรือ V.(volume)    และ
ตัวเลขบอกลําดับที่เลมของหนังสือไวใตเลขผูแตง    เชน  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  
ใน 1 ชุดมีทั้งหมด 13 เลม จะไดเลขเรียกหนังสือ ดังนี้ 
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                  อ           อ         อ          อ           อ         อ            อ 
                  030       030      030      030       030      030         030 
                                   ส724    ส724    ส724   ส724     ส724   ส724      ส724 
                                   ล.1       ล.2        ล.3      ล.4         ล.5      ล.6 ....    ล.13 
                หรอื 
                       540          540         540        540    
                       ธ335ค     ธ335ค    ธ335ค    ธ335ค 
                       ล.1          ล.1          ล.2         ล.2 
                       ฉ.1          ฉ.2         ฉ.1         ฉ.2 
 

การใชตัวอักษรเปนสัญลักษณแทนเลขหมู 
 ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนหนังสือบางประเภท   สถาบันบริการสารสนเทศ
สวนใหญไมนิยมจัดหมวดหมูตามระบบสากลที่นิยมใชกันทั่วไป หากแตจะใชตัวอักษรเปน
สัญลักษณแทน  เนื่องจากมีเหตุผล และเปนหนังสือในประเภทตางๆ  คือ 
 1.  เหตุผลในการกําหนดตัวอักษรเปนสัญลักษณแทนเลขหมู 
  1.1  หนังสือประเภทเหลานี้   จะจัดแยกเก็บเปนอีกแผนกหนึ่ง ไมเก็บรวมไว
กับหนังสือประเภทอื่นๆ  
  1.2 สวนใหญเปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาเนนดานความบันเทิง รูปแบบของเนื้อหา
ซ้ํากัน คลายคลึงกัน ถาใหเลขหมูก็จะไดเลขหมูเดียวกันเปนจํานวนมากจึงกําหนดใช
ตัวอักษรแทน เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและคนคืน 
 2. หนังสือประเภทที่นิยมใชตัวอักษรเปนสัญลักษณแทนการจัดหมวดหมู  
ไดแก 
        2.1  นวนิยาย  หรือ fiction อักษรที่นิยมกําหนดใชแทน คือ น หรือ นว  และ 
Fic หรือ F  
        2.2 เรื่องสั้น รวมเรื่องสั้น หรือ short story อักษรที่นิยมกําหนดใชแทน คือ 
รส หรือ SS  
        2.3  หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน หรือ easy books/juvernile books  อักษร
ที่นิยมกําหนดใชแทนคือ ย และ Juv. 
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 ตัวอักษรที่ใชแทนนี้แลวแตสถาบันบริการสารสนเทศแตละแหงจะเลือกใช    
ไมไดมีกฎแนนอนวาควรใชตัวอักษรใด  [างแหงอาจจะกําหนดนอกเหนือไปจากที่
ยกตัวอยางมานี้     แตไมวาจะใชตัวอยางใด  สถาบันบริการสารสนเทศทุกแหงจะมีคําอธิบาย
วิธีการจัดเก็บและสัญลักษณที่ใชไวใหผูใชบริการไดทราบ เพ่ือความสะดวกในการคนหา 
 

การจัดเรียงหนังสือ 
 หนังสือท่ีผานขั้นตอนการจัดหมวดหมูและกําหนดเลขเรียกหนังสือแลว กอนนํา
ออกใหบริการ  จะเขียนเลขเรียกหนังสือของหนังสือแตละเลมไวที่สันหนังสือ หรือท่ี
ดานหนาของปกชิดขอบลางดานซายมือ  เพ่ือความสะดวกในการจัดเรียงบนชั้น และสะดวก
ตอการคนหา โดยเรียงตามลําดับของเลขเรียกหนังสือแตละเลม การจัดเรียงหนังสือบนชั้นมี
กฎเกณฑที่ใชเปนมาตรฐานสากลในการจัดเรียง ซึ่งสรุปพอสังเขป ดังนี้ 
       1.  จัดแยกหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษจากกันไมปนกัน 
 2.  หนังสือหมวดหมูเดียวกันจัดเรียงอยูดวยกัน และหมวดหมูตอไปจะจัดเรียง 
อยูใกลเคียงกัน 
 3.  หนังสือทุกเลมบนชั้นหนังสือเดียวกันแตละชั้น  เรียงตามลําดับเลขหมูจาก
เลขหมูที่มีคานอยสุดไปหาเลขหมูที่มีคามากตามหลักคณิตศาสตร   คือ  เริ่มตั้งแต 000-999
ในระบบ DDC หรือจาก A-Z ในระบบ LCC สวนหนังสือ นวนิยาย   เรื่องสัน้     หนังสือ
สําหรับเด็กหรือเยาวชน และหนังสืออางอิง จัดแยกจากหนังสือท่ัวไป      แตใชหลักการ
เดียวกัน 
 4.  ทิศทางในการจัดเรียง  จะเรียงจากซายไปขวา  และจากชั้นบนลงมาชั้นลาง
ของชั้นวาง และเรียงเปนชวงของชั้น ชั้นหนังสือแตละชั้นอาจมีชวงชั้นมากกวา 1 ชวง    และ
แตละชวงชั้นจะมี ประมาณ 3-6 ระดับชั้น  
            ตัวอยาง     การเรียงหนังสือท่ีจัดหมวดหมูระบบ DDC 
               020        030     294.308    294.3187    610      611      895.91 
               พ476ส  ส724   ธ335         ช221           ป352   ม235   ส624 
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 ตัวอยาง     การเรียงหนังสือท่ีจัดหมวดหมูระบบ LCC 
    DS        DS       DS           HD        HN            
       578       578      578.32      201       700.592  
                        .B2D4   .T4       .B2T8      .B3        .C6T48   
 5.  หนังสือมีเลขหมูเหมือนกัน        ใหพิจารณาเรียงตามลําดับอักษรของผูแตง
ในบรรทัดถัดมา ถาอักษรเหมือนกันอีกใหพิจารณาจากเลขผูแตงหรือเลขหนังสอื   โดย
เรียงลําดับตามคา  คานอยมากอนคามาก   และถาเลขผูแตงซ้ํากันใหพิจารณาอักษรชื่อเรื่องที่
ใสไวหลังเลขผูแตง เชน 
      089.9591  089.9591  089.9591  089.9591  294.308   294.308 
                ก716อ       ค147ห      ป277อ       ส428ช      อ293พ     อ293ม  
 
          153.94       155.4          155.4          155.4        610.3     942 
                       M579        B512C         B512D        B812C     C744     W528 
  6. หนังสือมีหลายฉบับ (copy)  คือ หนังสือเรื่องเดียวกัน ผูแตงคนเดียวกัน     
และจัดซื้อมาซ้ํากันมากกวา   1   ฉบับ  ใหเรียงตามลําดับที่ของฉบับที่จัดหาเขามา เชน 
                       020         020          020        020          020 
                      พ476ส    พ476ส    พ476ส    พ476ส    พ476ส 
                      ฉ.1          ฉ.2         ฉ.3          ฉ.4          ฉ.5 
 
                      020           020         020         020         020 
                      G212L     G212L    G212L    G212L    G212L 
                      C.1           C.2         C.3          C.4          C.5 
   7. หนังสือชุดที่เปนเรื่องเดียวกันมีหลายเลมจบใหเรียงตามลําดับเลมที่ (ล.)    
หรือ volume (V.) เชน 
                     959.3    959.3     959.3    959.3     959.3 
                     ส425     ส425     ส425     ส425     ส425 
                     ล.1        ล.2         ล.3        ล.4         ล.5 
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                136.7    136.7    136.7    136.7    136.7 
                           P579     P579     P579     P579     P579 
                                  V.1       V.2        V.3       V.4       V.5 
 8.  หนังสือชุดที่เปนเรื่องเดียวกัน  และมีมากกวา 1 ชุด    จะเรียงเลมเดียวกันไว 
ดวยกัน กอนที่จะเรียงเลมตอไป เชน             
                        530           530          530         530          530          530 
                               ค254         ค254       ค254       ค254        ค254       ค254 
                               ล.1 ฉ.1     ล.1 ฉ.2    ล.2 ฉ.1    ล.2 ฉ.2    ล.3 ฉ.1    ล.3 ฉ.2 
 
                               920            920         920          920           920          920 
                               P523         P523        P523       P523         P523        P523 
                               V.1 C.1    V.1 C.2    V.1 C.3   V.2 C.1    V.2 C.2    V.2 C.3 
   9.  หนังสือชื่อเรือ่งเดียวกัน ผูแตงคนเดียวกัน แตมีการจัดพิมพออกมาจําหนาย
มากกวา 1 ครั้ง จะเรียงตามลําดับของปพิมพ เชน 
                            495.913      495.913      495.913 
                           พ278          พ278           พ278 
                           2537           2538           2539 
 
                    420            420            420 
                    B414          B414         B414 
                   1989           1992         1994 
 10. สําหรับหนังสือ นวนิยาย   เรื่องสั้น   หนังสือเดก็และเยาวชนนั้น    กรณีที่
กําหนดอักษรเปนสัญลักษณแทนหมวดหมูแลว ในการจัดเรียงหนังสือบนชั้นใชหลักเกณฑ
การจัดเรียง เชนเดียวกับหนงัสือท่ัวไป  เพียงแตยกเวนการพิจารณาการจัดเรียงตามคาของ
เลขหมู สวนเลขผูแตงหรือเลขหนังสอืและสัญลักษณเพ่ิมอื่นๆ ใชหลักเกณฑการพิจารณา
เชนเดียวกัน 
         ตัวอยาง 
                    น              น            น            น           น                                            
                            ค35ว        จ217ม    ศ111ด    ส47น     อ231ป 
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                 Fic            Fic          Fic           Fic         Fic 
                           A254M     C267S    S369D     T692E    W756B 
 
                  รส            รส           รส           รส         รส 
                          ก114ค      ค311พ     ป467บ    ฝ129     ส524 
 
                 SS            SS           SS          SS           SS 
                         B258F     D223B    J156A    P367K    S247R 
 
                 ย              ย            ย             ย             ย 
                        ข122น     จ193ช    ม752น    ล279ร    อ473น 
 
                Juv.         Juv.         Juv.      Juv.        Juv. 
                        F834C     H921G    H382I    M955     W314 
 

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ 
 นอกจากประเภทและการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามที่ไดกลาวไปแลว 
ในสถาบันบริการสารสนเทศยังมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่นๆ ที่ใหบริการ
นอกเหนือออกไปอีก  เชน 
 1.  วารสาร  การจัดเก็บวารสาร สวนใหญนิยมจัดเก็บดวยวิธีดังตอไปนี้         
                        1.1 วารสารฉบับใหม คือ วารสารฉบับลาสุดที่ตีพิมพออกเผยแพรเปนปจจุบัน
สถาบันบริการสารสนเทศจะนําออกวางไวใหบริการในลักษณะ ดังนี้ 
                               1.1.1 จัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อวารสารจาก ก-ฮ และ A-Z 
บนชั้นวางวารสาร 
                               1.1.2 กําหนดรหัสแทนวารสารแตละชื่อเรื่อง และจัดเรียงบนชั้น
ตามลําดับรหัส เชน            วารสารดิฉัน            อาจกําหนดรหัส    ด5 แทน 
                                           วารสารวิทยบริการ อาจกําหนดรหัส    ว7 แทน 
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                       1.2 วารสารฉบับลวงเวลา วารสารฉบับลวงเวลาสวนใหญจะพิจารณาจัดเก็บ
เฉพาะวารสารวิชาการ  เนื่องจากขอจํากัดทางดานพื้นที่และประโยชนการใชสอย โดยจะรอ
ใหวารสารมาจนครบป  ไดรับทุกฉบับ แลวนํามารวมเย็บเลม    สถาบันบริการสารสนเทศ
บางแหงที่มีงบประมาณเพียงพอ      อาจจัดหาหรือจัดเก็บในรูปวัสดุยอสวนแทนตัวเลม
วารสารที่เปนสิ่งพิมพ  วารสารเย็บเลม  สามารถพิจารณาจัดเก็บได 2 วิธี  ตามความเหมาะสม 
คือ 
                             1.2.1 จัดเก็บเรียงตามลําดับอักษรชื่อวารสารเชนเดียวกับวารสารฉบับ
ใหมและภายใตชื่อวารสารเดียวกันจะเรียงตามลําดับ ปที่และฉบับที่ของวารสาร 
                             1.2.2 จัดเก็บโดยการจัดหมวดหมูตามเนื้อหาของวารสารเชนเดียวกับ 
หนังสือ แลวจัดเรียงตามลําดับเลขเรียกหนังสือท่ีไดกําหนดได 
  2.  หนังสือพิมพ  หนังสือพิมพรายวัน หรือบางฉบับอาจจะออกเปนรายสัปดาห  
สวนใหญ จะนําไปใสไมหนีบหนังสือพิมพ และวางไวบนที่วางหนังสือพิมพโดยเฉพาะ ไม
จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือพิมพ เนื่องจากมีจํานวนนอย  อาจจัดแยกเปนหนังสือพิมพ
ฉบับวันนี้ และหนังสือพิมพฉบับเมื่อวาน สวนฉบับที่ลวงเวลามาหลายวัน  เก็บแยกไว
ตางหาก   ปกติจะเก็บยอนหลังไวเพียง 1 เดือน หลังจากนั้น จะพิจารณานํามาทําเปนกฤตภาค 
หรือจําหนายออก     เนือ่งจากเปนสิ่งพิมพที่มีอายุการใชงานสัน้และสิ้นเปลืองเนื้อท่ีในการ
จัดเก็บ 
 3.   จุลสาร กฤตภาค และรูปภาพ    ในการจัดเก็บจะจัดเก็บโดยการพิจารณา 
เนื้อหาวาเปนเรื่องอะไร แลวแบงออกเปนเรื่อง ๆ  โดยการกําหนดหัวเรื่องให หัวเรื่อง คือ  คํา 
ขอความ หรือวลี ที่กําหนดขึ้นแทนเนื้อหาของวัสดุแตละชิ้น และเก็บไวในแฟมหรือซอง
เอกสารตามลาํดับอักษรของหัวเรื่อง และนําไปจัดเก็บในตูเอกสาร     สวนใหญจะเปนตูเหล็ก
สี่ลิ้นชัก          การจัดเก็บอาจจะจัดเก็บทั้งจุลสาร  กฤตภาค และรูปภาพไวรวมกันตามเรื่อง 
หรือจัดแยกออกตามประเภทแตละประเภทออกไปเปนจุลสาร   กฤตภาค และรูปภาพ 
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        ตัวอยาง   การจัดเรียงตามลําดับหัวเรื่อง 
                 การจัดการ          Chemistry 
                   เคมี                     Management 
                  จิงโจ                   Science 
                   นก                      Technology 
                   เสือ                     Tennis 
                   โอลิมปก             United States 
 4.  โสตทัศนวัสดุ  การจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ  สามารถจัดเก็บได 2 แบบ คือ 
                         4.1  จัดหมวดหมูตามเนื้อหาของสารสนเทศเชนเดียวกับหนังสือ แลวจัดเก็บ
เรียงตามเลขหมู แตวิธีนี้ไมเปนที่นิยมจัดแยกตามประเภทของโสตทัศนวัสดุกอน     โดยใช
สญัลักษณแทนประเภทของสื่อแตละชนิด    และวัสดุแตละชื่อหรือแตละชิ้นจะมีเลขทะเบียน
แสดงลําดับที่กอนหลังที่จัดหาเขามา  ซึ่งสถาบันบริการสวนใหญนิยมใชเลขทะเบียนและ
สัญลักษณแทนประเภทของวัสดุ แทนเลขการจัดหมวดหมู เชน 
                เทปตลับ              =   Cassettetape      ใชอักษรยอ    CT 
                เทปมวน              =   Phonotape                  "            PT 
                เทปโทรทัศน        =   Vediotape                 "            VC 
                แผนเสียง            =   Phonodisc                  "            PD 
                แผนที่                 =   Map                           "            MA 
                ภาพโปสเตอร      =   Poster                        "            PR 
                ภาพยนตร           =   Film                           "             F 
                ฟลมสตริป          =   Filmstrip                    "            FS 
                สไลด                  =   Slide                          “            S 
                แผนภาพโปรงใส =   Transparency              "            TR 
                ไมโครฟอรม        =   Microform                  "            MIC 
  เลขทะเบียนที่ใชอาจใชจากนอยไปมากเรียงตามลําดับจํานวนนับคือ 1,2,3... 
หรืออาจใชเลข 2 ตัวสุดทายของป พ.ศ.  หรือ ค.ศ. นําหนา     ตามดวยเครื่องหมาย /      และ
ตามดวยลําดับที่ของเลขทะเบียนของสื่อท่ีจัดหาเขามาในปนั้น ๆ  เชน 38/1, 38/2 ..... 38/100 
หรือ 39/1, 39/2 .... 39/150   แลวแตจํานวนของสื่อท่ีจัดหาเขามาในแตละป 
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        ตัวอยาง       
             VC     VC     VC     VC       VC 
             1        2         3       4 ....   100 
  หรือ 
           VC      VC     VC      VC          VC       VC      VC        VC 
            40/1   40/2    40/3    40/4...      40/1     40/2     40/3...   40/150 
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คําถามทบทวน 
 
ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้โดยสังเขป 
1. ทําไมหองสมุดตองมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  
2. จงกลาวถึงลักษณะของระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดที่ทานรูจักมา 1  
ระบบ 
3.  หองสมุดสวนใหญนิยมจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทตอไปนี้ อยางไร 
           นวนิยาย        วารสาร           โสตทัศนวัสดุ       จุลสาร  กฤตภาค   รูปภาพ 
4. ระบบการจัดเก็บหนังสือท่ีเหมาะสมกับหองสมุดขนาดใหญคือระบบใด มีลักษณะอยางไร 
5.  สัญลักษณในระบบการจัดหมูทั่วไปมีกี่ประเภท และแตละประเภทมีลักษณะอยางไร 
6.  หองสมุดเฉพาะทางการแพทย นิยมจัดเก็บหนังสือดวยระบบใด เพราะอะไร 
7. เลขเรียกหนังสือหมายถึงอะไร ประกอบดวยอะไรบาง 
8. การจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้นของหองสมุด มีหลักทั่วไปในการจัดเรียงอยางไร 
9. จงจัดเรียงหนังสือภาษาไทยตอไปนี้ขึ้นชั้นใหถูกตอง 
     158.1     181.09514  158.1     150       177.7   155.4      181.11     155.4 
      ค929ส   ม122น      ค336ก   จ171ก   ส929ส    ก281ว     ม132น     ก281ว  
        ฉ.1                      ฉ.2 
10. จงจัดเรียงหนังสือภาษาอังกฤษตอไปนี้ขึ้นชั้นใหถูกตอง 
       NA    QK             DK           V            N             Z            NA          QB 
      444.3        73               510.33     895        6920         696         4445        544.94 
      .W3U54   .U62J365   .R44         .S63       .P28          .U5         .C22O8   .C48 
     1995         1996           1996        1995      1996         1995       1994        1993  
 
ตอนที่ 2  จงแบงกลุมอภิปรายถึงขอดี-ขอเสีย และความเหมาะสมของระบบการจัดหมูระบบ
ตางๆ    หรือการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอื่นๆ      ที่นักศึกษาเคยใชบริการ
วามีความเหมาะสมหรือขอบกพรองอยางไร 
 
ตอนที่ 3  การฝกปฏิบัติ ใหนักศึกษาจัดเรียงหนังสือท่ีผูสอนจัดเตรียมไวขึ้นชั้นใหถูกตอง 
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