ภาษาดรรชนี: หัวเรือ
่ ง และ ศัพทสม
ั พันธ

การทําดรรชนี หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาสาระของเอกสาร และจัดไวเปนหมวดหมู โดยใช
สัญลักษณเปนภาษาหรือตัวเลขที่แสดงถึงเนื้อหาสาระนั้นๆ เพื่อเปนเครื่องชวยในการสืบคนขอสนเทศ

ในการกําหนดภาษาหรือศัพทเปนหัวเรื่องแสดงหมวดหมูตามเนื้อหาสาระของเอกสาร บรรณารักษหรือ
นักเอกสารสนเทศจะใชคูมือที่เปนที่รูจักกันแพรหลาย มี Sears List of Subjects Headings หรือ
Library of Congress Subject Headings ถาเปนเอกสารภาษาไทย จะใชคูมือการกําหนดหัว
เรื่องภาษาไทย โดย คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้แลว ยังมีคูมือศัพทสัมพันธหรือ
Thesaurus เชน Macrothesaurus บางครั้งภาษา
ดรรชนีหรือ indexing language ทีใ่ ชในระบบหองสมุดอาจแตกตางไปจากภาษาที่ใชกันโดยทั่วไป
เพราะบรรณารักษหรือนักเอกสารสนเทศ มีกฎเกณฑในการกําหนดภาษาในการทําดรรชนี

หัวเรือ
่ ง หรือ Subject Headings

คําวา “หัวเรื่อง” หรือ Subject headings คืออะไร ทําไมตองมีหัวเรื่อง

ถาหองสมุดใชการเรียงบนชั้นเปนวิธีการเขาถึงขอมูล หองสมุดคงจะตองขยายเนื้อทีอ
่ อกไปใหสามารถ
รองรับจํานวนสื่อในรูปแบบตางๆ กันที่จะนําเรียงใหครบตามหัวขอวิชา จึงตองมีการสรางตัวแทนสื่อ
พรอมทั้งรายการ (entry) ตางๆ ทีจ
่ ะเขาถึงสื่อเหลานั้น การกําหนดหัวเรื่องก็เปนทางหนึ่งใน
กระบวนการสืบคนสารสนเทศ เพื่อใหเขาถึงสื่อที่ตองการได
การกําหนดหัวเรื่องนั้น มีขั้นตอน ดังนี้

• การวิเคราะหเนื้อหา (Subject analysis) เปนขั้นตอนที่ยากมากที่สุด การวิเคราะหเนื้อหาเปนการ
บงบอกวา เนื้อหาทีป
่ รากฏในเอกสารหรือสื่อนั้น ๆ เปนสาขาวิชาใด เมื่อตัดสินใจไดแลว จึงเลือกและ
กําหนดชื่อของสิ่งที่ไดจากการตัดสินใจ โดยใชถอยคําหรือวลีภายในเอกสารนั้นเอง หรือ
บรรณารักษ/ผูทําดัชนีกําหนดขึ้น
• การแปลงคําหรือวลีเหลานั้นใหเปนภาษาดัชนี (Indexing language) เมื่อพิจารณาไดวา เปน
เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแลว ตองมีการแปลงคําเพื่อใชในระบบการสืบคนขอสนเทศของ
หองสมุด บรรณารักษ/ผูทําดัชนีจะตองมีวิจารณญาณวา คําที่เลือกมานั้นเปนตัวแทนที่ดีขององค
ความรูในตัวเอกสาร และควรจะมีจํานวนเทาใด จึงจะพอเหมาะสําหรับการชวยสืบคนไดอยาง
สมบูรณ
การกําหนดหัวเรื่อง โดยมีการเทียบกับคําศัพทที่เปนคูมือ คําศัพทเหลานั้น เปนคําศัพทควบคุม ที่เปน
มาตรฐาน เชน หัวเรื่องในการลงรายการหนังสือภาษาไทย หรือ LC Subject Headings เปนตน
ตัวอยางการกําหนดหัวเรื่อง หนังสือประวัติศาสตรไทย เปน ไทย — ประวัติศาสตร หรือหนังสือที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับ พจนานุกรมวิทยาศาสตร กําหนดเปน วิทยาศาสตร — พจนานุกรม เปนตน

ศัพทสม
ั พันธ

ศัพทสัมพันธปรากฏในปลายปทศวรรษที่ 1950

ประกอบดวยคําศัพทควบคุมที่จด
ั เรียงตามลําดับอักษร และมีความสัมพันธที่หลากหลายกันของคําศัพท
เพื่อชวยใหสะดวกในการกําหนดคําคนและการสืบคน
ความสัมพันธระหวางคําศัพทในศัพทสัมพันธ

1. Equivalence relationship 2. Hierarchical relationship 3. Associate relationship

ลักษณะรวมกันระหวางหัวเรือ
่ งและศัพทสม
ั พันธ

• หัวเรื่องและศัพทสัมพันธ ไดมาจากคูมือซึ่งไดกําหนดศัพท เชน
กําหนดใหใชคําศัพท Developing Countries แทนคํา Underdeveloped Countries หรือ
Less developed countries

• การที่ตองมีการกําหนดใหใชคําศัพทตัวเดียวกัน เพื่อใหการทําดรรชนีเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อจัดเนื้อหาสาระของเอกสารที่อยูในหมวดหมูเดียวกันโดยใชเลขหมูหรือศัพทเดียวกัน เพื่อแก
ปญหาทีอ
่ าจเกิดจากการใชภาษาและเพื่อชวยใหการสืบคนขอสนเทศเปนไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
• คําศัพทที่มีรูปศัพทตางกัน แตมีความหมายเหมือน จะใชคําวา USE โยงจากศัพทที่ไมใชมายังศัพท
ที่บังคับใช (หัวเรื่องจะใชคําวา see)
• คําศัพทที่ไมใช ใชคํา UF (Use for) นําหนาคําศัพทที่ไมใช (หัวเรื่องจะใชเครื่องหมาย x)
• คําพองรูป มีการอธิบายเพิ่มเติมในวงเล็บทายศัพท เชน Earth (Planet) และ Earth (Soils)
• การแสดงความสัมพันธระหวางคําศัพท ใช
BT แสดงถึงคําศัพทที่มีความหมายกวางกวา (Broader terms)
NT แสดงถึงคําศัพทที่มีความหมายแคบกวา (Narrower terms)

RT แสดงถึงคําศัพทที่มีความหมายสัมพันธกัน/ใกลเคียงกัน/ระดับเดียวกัน (Related terms)
(หัวเรื่อง จะมั See also)

หมายเหตุ หนังสือคูมือหัวเรื่อง อยาง Library of Congress of Subject Headings และหัวเรื่อง
ภาษาไทย ปจจุบันไดมก
ี ารพัฒนาการจัดทําที่มีลักษณะคลายกับศัพทสัมพันธ

ความแตกตางระหวางศัพทสม
ั พันธและหัวเรือ
่ ง

หัวเรื่องจะมีหัวเรื่องยอย เพื่อขยายหัวเรื่องที่ใช เชน ไทย – ประวัติศาสตร
Description and travel

ตัวอยางหัวเรือ
่ งและศัพทสม
ั พันธ

หัวเรือ
่ ง
วรรณกรรมสําหรับเด็ก

NT
NT
NT
BT

เทคโนโลยีเว็บ 2.0

ความสัมพันธ

, Thailand –

คําศัพททเี่ กีย
 วของ
กวีนิพนธสําหรับเด็ก
เทพนิยาย
ละครสําหรับเด็ก
เด็ก

แมวา จะมีการใชหัวเรื่องหรือศพทสัมพันธเปนศัพทควบคุมในการกําหนดเนื้อหาของเอกสารก็ตาม แต
ในการวิเคราะหเอกสารบางครั้ง การใชภาษาธรรมชาติ เสริมหรือเพิ่มเติมเขาไป ก็จะทําใหสามารถ
เขาถึงสารสนเทศไดมากขึ้น เนื่องจาก การกําหนดศัพทควบคุมไมทันกับสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว

ในปจจุบัน เมื่อเว็บ 2.0 ถูกนํามาใชเพื่อใหผใู ชสามารถกําหนดคําที่เปนตัวแทนเนื้อหาที่ตนเขียนเอง
จนมีคําทีเ่ รียกกันวา Folksonomy ซึ่งไมถอ
ื วาเปนคําศัพทควบคุม แตมีประโยชนที่เปนคําที่ผูทํา
เนื้อหากําหนดขึ้นเอง ทําใหเปนชองทางในการเขาถึงสารสนเทศไดมากขึน
้

Library Of Congress of Subject Headings
คูมือหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันบนเว็บ

• LCSH
LCSH ยอมาจาก Library of Congress Subject Headings เปนคําศัพทควบคุมแรกเริ่มที่ถูก
สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนตัวแทนของเนื้อหาของเอกสารทีม
่ ีอยูในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งจะเปนคูมือ
หัวเรื่องที่มีจํานวนรายการมาก แตจะมีคูมือหัวเรื่องที่มีจํานวนรายการนอยกวา เหมาะสําหรับหองสมุด
ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ไดแก Sears List of Subject Headings

คูมือหัวเรื่องหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จัดพิมพในรูปแบบของคูมือหนังสือเลม ซีดี -รอม และเว็บ ฉบับการ
พิมพครั้งลาสุด คือ ฉบับพิมพครั้งที่ 29 ซึ่งประกอบดวยคําศัพทมากกวา 280,000 หัวเรื่อง

รูปแบบของหัวเรื่อง

Computer software
[QA76.755]
Here are entered general works on computer programs along with
documentation such as manuals, diagrams and operating instructions, etc…
UF

BT

คํายอ

คําควบคุม
Computer programs files
Files, Computer program
…
Computer files
Computer software
…

